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 +      بتٍب وا أَِبي لَهدي تب1ت        با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنـٍب        2 ملَه ا ذَاتـارلَى نصي3 س 

  _5  ِفي ِجيِدها حبلٌ من مسٍد4وامرأَته حمالَةَ الْحطَِب 
|     |     | 

وإمنا مسي أبو هلب إلشـراق       ع   هو عم النيب  ] وامسه عبد العزى بن عبد املطلب       [  -  أبو هلب 
  .. وللدعوة اليت جاء ا ع من أشد الناس إيذاء لرسول اهللا " أم مجيل " وكان هو وامرأته، وجهه

مسعت ربيعة بن عباد    : س قال حدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبا         :  "  قال ابن اسحاق  
، ووراءه رجـل أحـول    ،  يتبع القبائل  ع   إين ملع أيب رجل شاب أنظر إىل رسول اهللا        :  " الديلي يقول 

إين رسـول اهللا إلـيكم     . يا بين فالن  :  " على القبيلة فيقول   ع   يقف رسول اهللا  ،  وضيء الوجه ذو مجة   
وإذا  "  ومتنعوين حىت أنفذ عن اهللا ما بعثين بـه    وأن تصدقوين ،  آمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا       

هذا يريد منكم أن تسلخوا الالت والعزى وحلفاءكم        . يا بين فالن  : فرغ من مقالته قال اآلخر من خلفه      
فقلت . وال تتبعوه ،  فال تسمعوا له  ،  إىل ما جاء به من البدعة والضاللة      ،  من اجلن من بين مالك بن أقمس      

 . ]ورواه اإلمام أمحد والطرباين ذا اللفظ [ . بو هلبقال عمه أ؟ من هذا: أليب
وكانت زوجته أم مجيل يف عونه يف       ،   ع    فهذا منوذج من مناذج كيد أيب هلب للدعوة وللرسول        

 . ]وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان [ . هذه احلملة الدائبة الظاملة
 - أخرج البخـاري  .  اليوم األول للدعوة   منذ ع    ولقد اختذ أبو هلب موقفه هذا من رسول اهللا        

يا صباحاه فاجتمعت إليه    : فصعد اجلبل فنادى  ،  خرج إىل البطحاء   ع   أن النيب ،  عن ابن عباس   - بإسناده
فإين : قال. نعم: قالوا؟  أكنتم مصدقي ؟  أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم       : فقال،  قريش

تبت يدا أيب هلـب      " فأنزل اهللا . تبا لك ؟  أهلذا مجعتنا . هلبفقال أبو   . نذير لكم بني يدي عذاب شديد     
فأنزل اهللا  ! ؟  أهلذا مجعتنا ! تبا لك سائر اليوم   : ويف رواية فقام ينفض يديه وهو يقول      . اخل "  .. . وتب
 . السورة

تلبية لـدافع   ،  ولو مل يكونوا على دينه     ع    وملا أمجع بنو هاشم بقيادة أيب طالب على محاية النيب         
وكان معهم يف الصحيفة اليت كتبوها      ،  وحالف عليهم قريشا  ،  خرج أبو هلب على إخوته    ،  صبية القبلية الع

 .  ع مبقاطعة بين هاشم وجتويعهم كي يسلموا هلم حممدا
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فلما كانت البعثـة   ع رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النيب ع   وكان قد خطب بنيت رسول اهللا     
 !  حممد ماأمرمها بتطليقهما حىت يثقل كاهل

ال هـوادة   ،  وعلى الدعوة  ع    وهكذا مضى هو وزوجته أم مجيل يثرياا حربا شعواء على النيب          
وقـد روي أن أم     . فكان األذى أشد   ع   وكان بيت أيب هلب قريبا من بيت رسول اهللا        . فيها وال هدنة  

ها باألذى والفتنة   إن محل احلطب كناية عن سعي     : وقيل؛  مجيل كانت حتمل الشوك فتضعه يف طريق النيب       
 . والوقيعة

|     |     | 
عن  - سبحانه - وتوىل اهللا .  نزلت هذه السورة ترد على هذه احلرب املعلنة من أيب هلب وامرأته           

 ! أمر املعركة ع رسوله
.  " األوىل دعـاء  " وتبـت .  " والتباب اهلالك والبوار والقطع   "  .. تبت يدا أيب هلب وتب     " 

، ففي آية قصرية واحدة يف مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق         . ير لوقوع هذا الدعاء   الثانية تقر  " وتب
 ! وتنتهي املعركة ويسدل الستار

 .  فأما الذي يتلو آية املطلع فهو تقرير ووصف ملا كان
فلم يغن عنه ماله    . لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك       "  .. ما أغىن عنه ماله وما كسب      " 

 .  عنه اهلالك والدماروسعيه ومل يدفع
ويذكر اللـهب    ..  " سيصلى نارا ذات هلب   :  " أما يف اآلخرة فإنه   . يف الدنيا  - كان -  ذلك

 . تصويرا وتشخيصا للنار وإحياء بتوقدها وتلهبها
:  وحالة كوا  .. وستصالها معه امرأته حالة كوا محالة للحطب       "  .. وامرأته محالة احلطب   " 

أو هي احلبل الذي تشـد بـه        . تشد هي به يف النار     .. أي من ليف   "  .. من مسد يف جيدها حبل    " 
أو املعىن اازي إن كان محل احلطب كناية عن         . على املعىن احلقيقي إن كان املراد هو الشوك       . احلطب

 . محل الشر والسعي باألذى والوقيعة
|     |     | 



 
 
 
 

 

 التوحيد والجهادمنبر 

 

 

4

نقتطف يف بيانه سطورا    ،   مع موضوعها وجوها    ويف األداء التعبريي للسورة تناسق دقيق ملحوظ      
منهد ا لوقع هذه السورة يف نفس أم مجيل اليت ذعرت هلـا              " مشاهد القيامة يف القرآن   :  " من كتاب 
 : وجن جنوا

ستصالها ويف عنقها حبـل مـن       . وامرأته محالة احلطب   .. سيصلى نارا ذات هلب   . أبو هلب  " 
  .. مسد

وامرأتـه  ! يصالها أبو هلب  . فجنهم هنا نار ذات هلب    . سق يف الصورة  وتنا،  تناسق يف اللفظ   " 
. واحلطب مما يوقد به اللهب     "  .. حتمل احلطب وتلقيه يف طريق حممد إليذائه مبعناه احلقيقي أو اازي          

ليتم اجلـزاء مـن جـنس    . فعذاا يف النار ذات اللهب أن تغل حببل من مسد. وهي حتزم احلطب حببل 
يصلى به أبو هلـب وامرأتـه    . والنار واللهب . احلطب واحلبل : وتتم الصورة مبحتوياا الساذجة   ،  العمل

 ! محالة احلطب
مع الصوت الذي حيدثه شـد أمحـال احلطـب          ،  يف جرس الكلمات  . وتناسق من لون آخر    " 

ـ ! جتد فيها عنف احلزم والشد     " تبت يدا أيب هلب وتب    :  " اقرأ. وجذب العنق حببل من مسد     بيه الش
 . والشبيه جبو احلنق والتهديد الشائع يف السورة. والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه. حبزم احلطب وشده

بتناسق الصور يف جزئياـا     ،  مع حركة العمل الصوتية   ،  وهكذا يلتقي تناسق اجلرس املوسيقي     " 
ويتم . ورة وسبب الرتول  ويتسق مع جو الس   ،  بتناسق اجلناس اللفظي ومراعاة النظري يف التعبري      ،  املتناسقة

  " . ويف سورة من أقصر سور القرآن، هذا كله يف مخس فقرات قصار
|     |     | 

وخباصـة  . قد هجاها بشعر   ع    هذا التناسق القوي يف التعبري جعل أم مجيل حتسب أن الرسول          
يـثري  تصـوير   . حني انتشرت هذه السورة وما حتمله من ديد ومذمة وتصوير زري ألم مجيل خاصة             

. محالة احلطـب  :  " مث ترتسم هلا هذه الصورة    . مدلة حبسبها ونسبها  ،  السخرية من امرأة معجبة بنفسها    
 ! يف هذا األسلوب القوي الذي يشيع عند العرب " ! يف جيدها حبل من مسد
فذكر يل أن أم مجيل محالة احلطب حني مسعت ما نزل فيها ويف زوجها مـن                :  قال ابن إسحاق  

[ ويف يدها فهر    ،  ومعه أبو بكر الصديق   ،  وهو جالس يف املسجد عند الكعبة      ع    رسول اهللا  أتت،  القرآن
فال تـرى    ع   فلما وقفت عليهما أخذ اهللا ببصرها عن رسول اهللا        . من حجارة ] أي مبقدار ملء الكف     
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 الفهر  واهللا لو وجدته لضربت ذا    . قد بلغين أنه يهجوين   ؟  أين صاحبك . يا أبا بكر  : فقالت. إال أبا بكر  
 : مث قالت! أما واهللا واين لشاعرة. فاه

 وأمره أبينا     مذمما عصينا
لقـد أخـذ اهللا     ،  ما رأتين :  " فقال؟  أما تراها رأتك  ،  يا رسول اهللا  : فقال أبو بكر  .  مث انصرفت 

  "  .. ببصرها عين
 "  أيب هلب  تبت يدا :  " ملا نزلت : عن ابن عباس قال    - بإسناده -  وروى احلافظ أبو بكر البزار    

لو تنحيت ال تؤذيـك     : فقال له أبو بكر   . جالس ومعه أبو بكر    ع   ورسول اهللا ،  جاءت امرأة أيب هلب   
: فقالت،  فأقبلت حىت وقفت على أيب بكر      "  .. إنه سيحال بيين وبينها   :  "  ع   فقال رسول اهللا  ! بشيء

: فقالـت ،  الشعر وال يتفوه به   ال ورب هذه البنية ما ينطق ب      : فقال أبو بكر  . هجانا صاحبك ،  يا أبا بكر  
  "  .. ما زال ملك يسترين حىت ولت. ال:  " قال؟ ما رأتك: فلما ولت قال أبو بكر. إنك ملصدق

وكـان اهلجـاء ال     [ من سريورة هذا القول الذي حسبته شعرا        ،   فهكذا بلغ منها الغيظ واحلنق    
الزرية املثرية للسخرية اليت شاعت يف      ولكن الصورة   ! مما نفاه هلا أبو بكر وهو صادق      ] يكون إال شعرا    

وسجلتها صفحات الوجود أيضا تنطق بغضب اهللا وحربـه أليب          ،  قد سجلت يف الكتاب اخلالد    ،  آياا
والتباب واهلالك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة       ،  هلب وامرأته جزاء الكيد لدعوة اهللا ورسوله      

  .. . والذل الذي يشري إليه احلبل يف الدنيا واآلخرة مجيعا، وفاقاوالنار يف اآلخرة جزاء ، اهللا يف الدنيا
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

ليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبلة اخل دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألديان إىل  العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        انة سبيل ارمني،  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استب       |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

، والسـعي يف قتـال الطواغيـت        األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا     دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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