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 " عام احلـزن   " ما بني ،  يف الفترة احلرجة  ،  نزلت بعد سورة يوسف   ،  هذه السورة مكية جبملتها   
 يـونس   تلك الفترة اليت حتدثنا عن طبيعتها ومالبساا ومعاملها من قبل يف تقدمي سورة             .. وعام اهلجرة 

  .. ويف تقدمي سورة هود ويف تقدمي سورة يوسف مبا فيه الكفاية
إا تواجه واقـع تلـك       .. وحاجاا ومقتضياا احلركية  ،   وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة     

توجيها واقعيـا مباشـرا وجتاهـد    ، واجلماعة املسلمة معه  ع  وتوجه الرسول؛ الفترة مواجهة حركية 
 . كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته. بريااملكذبني جهادا ك

بسبب موقف قريش العنيـد     ،   وملا كانت حركة الدعوة يف تلك الفترة تكاد تكون قد جتمدت          
مبا مل تكن جتترئ      ع    حيث اجترأت قريش على رسول اهللا     ؛  والعصبة املؤمنة معه    ع    منها ومن النيب  

فقد جـاء القـرآن      .. كما اشتد إيذاؤها لصحابته    ؛واشتد استهزاؤها بدعوته  . عليه يف حياة أيب طالب    
ويعرض عليهم مصارع املكـذبني الغـابرين       ؛  الكرمي يف هذه الفترة يهدد املشركني املكذبني ويتوعدهم       

، وهي ال تتعلق به وال باحلق الذي معه       ؛  عن علة تكذيبهم وعنادهم     ع    ويكشف للرسول ؛  ومصائرهم
؛ ويواسـيه   ع    ومن مث يسـلي الرسـول     . معه اآليات البينات  لكنها ترجع إىل العناد الذي ال جتدي        

والصرب بعد ذلك   ؛  والصدع به بقوة يف مواجهة الشرك وأهله      ؛  ويوجهه إىل اإلصرار على احلق الذي معه      
 ! وطول الطريق، على بطء االستجابة ووحشة العزلة

 السور اليت نزلت يف      ومن هنا تلتقي هذه السورة يف وجهتها ويف موضوعها ويف مالحمها مع بقية            
أي احلاجات واملقتضيات الناشـئة     . وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاا احلركية      ؛  تلك الفترة 

من حركة اجلماعة املسلمة بعقيدا اإلسالمية يف مواجهة اجلاهلية العربية يف تلك الفترة من الزمان بكل                
، اإلسالمية ومقتضياا كلما تكررت هـذه الفتـرة       ومن مث تواجه حاجات احلركة      . مالبساا الواقعية 

 . وذلك كالذي تواجهه احلركة اإلسالمية اآلن يف هذا الزمان
ألا يف نظرنـا مفتـاح       .. مسة الواقعية احلركية   ..  وحنن نؤكد على هذه السمة يف هذا القرآن       

  .. التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه
د من استصحاب األحوال واملالبسات والظروف واحلاجات واملقتضيات الواقعية العملية           إنه ال ب  

ولرؤية حيويته  ؛  ال بد من هذا إلدراك وجهة النص وأبعاد مدلوالته         .. اليت صاحبت نزول النص القرآين    
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 وهذه الرؤيـة . كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده؛ ويواجه حالة واقعة  ؛  وهو يعمل يف وسط حي    
كما هي ضرورية لالنتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلـك الظـروف           ؛  ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها   
 . وعلى األخص فيما يواجهنا اليوم وحنن نستأنف الدعوة اإلسالمية، واملالبسات يف فترة تارخيية تالية

 فعـال ـذا      نقول هذه املقالة وحنن على يقني أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إال الذين يتحركون              
ومن مث يواجهون أحواال ومالبسات وظروفا وأحداثا كاليت كـان          ؛  الدين يف مواجهة اجلاهلية احلاضرة    

من اإلعـراض    .. والعصبة املسلمة معه   - صلوات اهللا وسالمه عليه    - يواجهها صاحب الدعوة األوىل   
الدينونة الكاملة هللا وحده يف كـل       اليت ال تتحقق إال ب    ؛  والتويل عن هذا الدين يف حقيقته الكبرية الشاملة       

وما يلقونه   .. شأن من شؤون احلياة االعتقادية واألخالقية والتعبدية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية         
يف  - كذلك من اإليذاء واملطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة املختارة األوىل تبتلـى             

  .. به - سبيل اهللا
ويواجهون به ما كانـت تواجهـه       ؛  ين يتحركون ذا الدين يف مواجهة اجلاهلية       إن هؤالء الذ  

وهم وحدهم الذين يفقهـون هـذا        .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية      .. اجلماعة املسلمة األوىل  
وهم وحدهم الـذين     .. على النحو الذي أسلفنا   . ويدركون األبعاد احلقيقية ملدلوالت نصوصه    ؛  القرآن

يف مواجهة احلياة املتحركة اليت ال تكف عن        ،  نباط فقه احلركة الذي ال يغين عنه فقه األوراق        ميلكون است 
 ! احلركة

 ومبناسبة هذه اإلشارة إىل فقه احلركة حنب أن نقرر أن الفقه املطلوب استنباطه يف هذه الفتـرة                 
دف إىل إخراج الناس مـن      حركة  . احلاضرة هو الفقه الالزم حلركة ناشئة يف مواجهة اجلاهلية الشاملة         

كما كانت  ؛  ومن الدينونة للعباد إىل الدينونة لرب العباد      ؛  ومن اجلاهلية إىل اإلسالم   ،  الظلمات إىل النور  
قبل أن تقوم الدولـة     ؛  تواجه جاهلية العرب مبثل هذه احملاولة      -  ع    على عهد حممد   - احلركة األوىل 

 . أرض وعلى أمة من الناسوقبل أن يكون لإلسالم سلطان على ؛ يف املدينة
 وذلك الختالف بعض الظروف واملالبسات اخلارجية     ،   حنن اليوم يف شبه هذا املوقف ال يف مثله        

ولكن مع اختالف يف املالبسات      .. حنن نستهدف دعوة إىل اإلسالم ناشئة يف مواجهة جاهلية شاملة         .. 
 " اجتـهادا  " تالف هو الذي يقتضي   وهذا االخ  .. والظروف واحلاجات واملقتضيات الواقعية للحركة    

يوائم بني السوابق التارخيية للحركة اإلسالمية األوىل وبـني طبيعـة الفتـرة              " فقه احلركة  " جديدا يف 
  .. احلاضرة ومقتضياا املتغرية قليال أو كثريا
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أنظمـة  أما الفقه اخلاص ب    ..  هذا النوع من الفقه هو الذي حتتاج إليه احلركة اإلسالمية الوليدة          
إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة         .. . فهذا ليس أوانه  ،  وشرائع اتمع املنظم املستقر   ،  الدولة

هذا النوع من الفقه يـأيت يف       !  .. قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهللا والفقه اإلسالمي       ،  وال جمتمع مسلم  
ه الظروف الواقعية اليت تكون حميطـة       ويواج؛  وتفصل أحكامه على قد اتمع املسلم حني يوجد       ؛  حينه

 ! بذلك اتمع يومذاك
 !  إن الفقه اإلسالمي ال ينشأ يف فراغ وال تستنبت بذوره يف اهلواء

|     |     | 
 : ونعود إىل استكمال احلديث عن موضوعات السورة

، لتكـذيب هو إبراز طبيعة املكذبني ذا الدين ودوافعهم األصـيلة ل         :  حمور هذه السورة األول   
وحول هذا احملور يـدور السـياق يف عـدة           .. وتصوير املصري املخوف الذي ينتظر الكافرين املكذبني      

ومشاهد ،  سواء يف ذلك القصة   . ترجع كلها إىل ذلك احملور األصيل     ،  متنوعة املوضوع واال  ،  جوالت
 . تعقب عليهوالتوجيهات والتعقيبات اليت تسبق القصص وتتخلله و، ومشاهد القيامة، الكون

يذكر جبو   - احلجر - فإن جو هذه السورة   .  وإذا كان جو سورة الرعد يذكر جبو سورة األنعام        
فهنا كذلك يف سورة     - وسياقها كله جاء مصداقا لإلنذار    ،  وابتداؤها كان باإلنذار   -.  سورة األعراف 

 ! مع اختالف يف الطعم واملذاق، احلجر يتشابه البدء والسياق
 :  يف مطلع سورة األعراف صريح إن اإلنذار

اتبعـوا مـا    . لتنذر به وذكرى للمؤمنني   ،  كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه         " 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها     . قليال ما تذكرون  ،  أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء        

  ..  " إنا كنا ظاملني:  أن قالوافما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا اال. بأسنا بياتا أوهم قائلون
، ويعود اجلميع إىل رـم    ،   مث ترد فيها قصة آدم وابليس ويتابعها السياق حىت تنتهي احلياة الدنيا           

والليـل  ،  السـماوات واألرض  : ويلي القصة عرض لبعض مشاهد الكـون       .. فيجدوا مصداق النذير  
ويلي ذلك   .. اح والسحاب واملاء والثمرات   والري،  والنجوم مسخرات بأمره  ،  والشمس والقمر ،  والنهار

  .. وكلها تصدق النذير: قصص قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وموسى
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ولكن ملفعا بظل من التهويل والغموض      ،   وهنا يف سورة احلجر جييء اإلنذار كذلك يف مطلعها        
 : يزيد جوها رهبة وتوقعا للمصري

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمـل فسـوف         .رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني       " 
  ..  " ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم. يعلمون

واألرض املمدودة والرواسي   ،  السماء وما فيها من بروج    :  مث يعرض السياق بعض مشاهد الكون     
يلي ذلك   .. واحلياة واملوت واحلشر للجميع   ،  ملاء والسقيا وا،  والرياح اللواقح ،  والنبت املوزون ،  الراسخة

ومن مث حملات من قصـص إبـراهيم ولـوط           .. منتهية مبصري أتباعه ومصري املؤمنني    ،  قصة آدم وإبليس  
وملحوظا فيها أن مشركي العرب يعرفـون اآلثـار         ،  وشعيب وصاحل منظورا فيها إىل مصائر املكذبني      

 . ون عليها يف طريقهم إىل الشاموهم مير، الدارسة هلذه األقوام
، وإيقاعهما يتشابه وال يتماثـل    ؛  ولكن شخصية كل منهما متميزة    ،   فاحملور يف السورتني واحد   

ولكنها ال تتكـرر    ،  ختتلف وتتشابه ،  بطرق شىت ،  على عادة القرآن الكرمي يف تناوله ملوضوعاته املوحدة       
 ! أبدا وال تتماثل

يتضمن كل منها موضوعا    ،  أو مخسة مقاطع  ،  ىل مخس جوالت   وميكن تقسيم سياق السورة هنا إ     
 : أو جماال

مبـدوءة  .  تتضمن اجلولة األوىل بيان سنة اهللا اليت ال تتخلف يف الرسالة واإلميان ا والتكـذيب        
 : بذلك اإلنذار الضمين امللفع بالتهويل

م األمـل فسـوف     ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهه   . رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني       " 
  ..  " يعلمون

 :  ومنتهية بأن املكذبني إمنا يكذبون عن عناد ال عن نقص يف دالئل اإلميان
إمنا سكرت أبصارنا بل حنـن      : ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا          " 

 : وأم مجيعا من طراز واحد "  .. ! قوم مسحورون
. وما يأتيهم من رسول إال كانوا بـه يسـتهزئون         . يع األولني ولقد أرسلنا من قبلك يف ش      " 

  ..  " ال يؤمنون به وقد خلت سنة األولني. كذلك نسلكه يف قلوب ارمني
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وقد قدرت  . يف السماء ويف األرض وما بينهما     :  وتعرض اجلولة الثانية بعض آيات اهللا يف الكون       
 : وأنزلت بقدر، حبكمة

إال مـن   . وحفظناها من كل شيطان رجيم    . روجا وزيناها للناظرين  ولقد جعلنا يف السماء ب     " 
واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شـيء           . استرق السمع فأتبعه شهاب مبني    

وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما نرتله إال         . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني       . موزون
  ..  " فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له خبازنني، الرياح لواقحوأرسلنا . بقدر معلوم

وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنـن      :  "  وإىل اهللا مرجع كل شيء وكل أحد يف الوقت املقدر املعلوم          
وإن ربك هو حيشرهم إنه حكـيم       . ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين      . الوارثون

 .  . " عليم
ومصري ،   أما اجلولة الثالثة فتعرض قصة البشرية وأصل اهلدى والغواية يف تركيبها وأسباا األصيلة            

وذلك يف خلق آدم من صلصال من محأ مسنون والنفخ مـن روح اهللا يف               . الغاوين يف النهاية واملهتدين   
 . مث يف غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون املخلصني. هذا الطني
نبـئ  :  " مبدوءة بقـول اهللا   ،  اجلولة الرابعة يف مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصاحل          و

جيلو رمحة اهللا مـع     ،  مث يتتابع القصص   " وأن عذايب هو العذاب األليم    . عبادي أين أنا الغفور الرحيم    
ـ         .. وعذابه ألقوام لوط وشعيب وصاحل    ،  إبراهيم ولوط  ريش ملحوظا يف هذا القصص أنه يعرض على ق

 : مصارع أقوام ميرون على أرضهم يف طريقهم إىل الشام ويرون آثارهم
  ..  " وإا لبسبيل مقيم. إن يف ذلك آليات للمتومسني " 

 أما اجلولة اخلامسة واألخرية فتكشف عن احلق الكامن يف خلق السـماوات واألرض املتلـبس               
فهو احلق األكرب الشـامل للكـون         ع    املتصل بدعوة الرسول  ،  بالساعة وما بعدها من ثواب وعقاب     

وإن السـاعة آلتيـة     ،  وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق       :  " وللبدء واملصري ،  كله
  .. ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم      . إن ربك هو اخلالق العليم    . فاصفح الصفح اجلميل  

  .. إىل آخر السورة" 
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 +  آي ِتلْك ِبٍني     الَرآٍن مقُراِب والِْكت 1ات         ِلِمنيسواْ مكَان واْ لَوكَفَر الَِّذين دوا يمب2 ر   ـمهذَر 
 مـا   4 وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة ِإالَّ ولَها ِكتاب معلُوم          3يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلِْهِهم اَألملُ فَسوف يعلَمونَ       

  5تسِبق ِمن أُمٍة أَجلَها وما يستأِْخرونَ 
 لَّو ما تأِْتينا ِبالْمالِئكَِة ِإن كُنـت ِمـن          6وقَالُواْ يا أَيها الَِّذي نزلَ علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ          

  اِدِقنيا      7الصمو الِئكَةَ ِإالَّ ِباحلَقلُ الْمزنا نم      نظَِرينواْ ِإذًا م8 كَان          ـا لَـهِإنو ا الـذِّكْرلْنزن نحا نِإن 
  9لَحاِفظُونَ 

        ِلنيِع اَألوِفي ِشي ِلكا ِمن قَبلْنسأَر لَقَدونَ       10وِزؤهـتسواْ ِبـِه يوٍل ِإالَّ كَانسن رأِْتيِهم ما يمو 
 ولَو فَتحنـا    13 الَ يؤِمنونَ ِبِه وقَد خلَت سنةُ اَألوِلني         12ِب الْمجِرِمني    كَذَِلك نسلُكُه ِفي قُلُو    11

 لَقَالُواْ ِإنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسـحورونَ  14علَيِهم بابا من السماء فَظَلُّواْ ِفيِه يعرجونَ        
15_  

|     |     | 
 .. يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به املشـركون        ،  هذا املقطع األول يف سياق السورة     

فهـو  ،  كما يكشف هلم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم        ! ويهددهم بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمني      
كـة  مث يهددهم بأن نزول املالئ    ،  ويذكر حتديام واستهزاءهم وطلبهم املالئكة     .. موقوت بأجل معلوم  

إا ليست نقص الدليل ولكنه      .. وأخريا يكشف عن العلة احلقيقية للتكذيب     ! يكون معه اهلالك والتدمري   
 !  .. العناد األصيل
  ..  " تلك آيات الكتاب وقرآن مبني ..  " را. الم.  ألف

 " هـي ،  هذه األحرف اليت يف متناول اجلميع     .  هذه األحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن      
هذه األحرف اليت ال مدلول هلا يف ذاـا         . املعجزة التنسيق ،  اآليات العالية األفق البعيدة املتناول     " تلك

 . هي القرآن الواضح الكاشف املبني
 فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب املعجز ويكذبون ذا القرآن املبني فسيأيت يوم يودون فيه               

 :  آمنوا واستقامواويتمنون فيه لو؛ لو كانوا غري ما كانوا
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  ..  " رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني " 
واالستهزاء ،  وفيها التهديد اخلفي   .. رمبا .. ولكن حيث ال ينفع التمين وال جتدي الودادة        .. رمبا

ويأيت اليـوم   ،  وفيها كذلك احلث على انتهاز الفرصة املعروضة لإلسالم والنجاة قبل أن تضيع           ؛  امللفوف
 ! فما ينفعهم يومئذ أم يودون؛ يودون فيه لو كانوا مسلمنيالذي 

 :  وديد آخر ملفوف
  ..  " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون " 

. ال تأمل فيها وال تدبر وال استطالع      .  ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية حمضة لألكل واملتاع         
ذرهم فال تشغل نفسك    . والعمر ميضي والفرصة تضيع   ،  ملطامع تغر األمل يلهي وا  : ذرهم يف تلك الدوامة   

وميلي هلم فيحسبون   ،  يلوح هلم ويشغلهم باألطماع   ،  الذين ضلوا يف متاهة األمل الغرور     ،  ؤالء اهلالكني 
وأن ليس وراءهم   . وال مينعهم منه مانع   ،  وأم حمصلون ما يطمعون ال يردهم عنه راد       ،  أن أجلهم ممدود  

 ! م ناجون يف النهاية مبا ينالون مما يطعمونوأ؛ حسيب
وهو جيري  ،  فاألمل الرباق ما يزال خيايل هلذا اإلنسان      .  وصورة األمل امللهي صورة إنسانية حية     

وعـن  ،  وعن القدر ،  وحىت يغفل عن اهللا   ؛  حىت جياوز املنطقة املأمونة   ،  ويستغرق فيه ،  وينشغل به ،  وراءه
وأن هنالـك   ،  بل حىت لينسى أن هنالك إهلا     ؛  وأن هنالك حمظورا  ،  وحىت ينسى أن هنالك واجبا    ؛  األجل

 . وأن هناك نشورا، موتا
حيث  ..  " فسوف يعلمون  ..  " أن يدعهم له    ع     وهذا هو األمل القاتل الذي يؤمر الرسول      

وفيه كذلك ملسة عنيفة لعلهم يصحون مـن        ،  وهو أمر فيه ديد هلم     .. ال ينفع العلم بعد فوات األوان     
 . األمل اخلادع الذي يلهيهم عن املصري احملتوم

مترتب علـى   ؛  وهالك األمم مرهون بأجلها الذي قدره اهللا هلا       ؛   وإن سنة اهللا ملاضية ال تتخلف     
 : سلوكها الذي تنفذ به سنة اهللا ومشيئته

  ..  " ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم " 
. فإمنا هي سنة اهللا متضي يف طريقهـا املعلـوم         ،  ال يغرم ختلف العذاب عنهم فترة من الوقت        ف

 . ولسوف يعلمون
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وعلى حسب العمـل    ،  لتعمل،  مينحه اهللا للقرى واألمم   ،   وذلك الكتاب املعلوم واألجل املقسوم    
 عـن هـذه     حىت تنحرف ،  فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد اهللا يف أجلها         . يكون املصري 
إما ائيا باهلالك   ،  وينتهي وجودها ،  عندئذ تبلغ أجلها  ،  وال تبقى فيها بقية من خري يرجى      ،  األسس كلها 

 . وإما وقتيا بالضعف والذبول، والدثور
. وهي مع ذلك قوية ثريـة باقيـة       . إن أمما ال تؤمن وال حتسن وال تصلح وال تعدل         :  ولقد يقال 

وخري العـدل يف    ،  ولو كان هو خري العمارة لألرض     .  يف هذه األمم   فال بد من بقية من خري     . وهذا وهم 
فعلى هذه البقية من اخلري     . وخري اإلصالح املادي واإلحسان احملدود حبدودها     ،  حدوده الضيقة بني أبنائها   

 . مث تنتهي حتما إىل املصري املعلوم. تعيش حىت تستنفدها فال تبقى فيها من اخلري بقية
 : ولكل أمة أجل معلوم. لف إن سنة اهللا التتخ

  ..  " ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون " 
|     |     | 

يوقظهم مـن   ،  وقد جاءهم بالكتاب والقرآن املبني      ع    وحيكي السياق سوء أدم مع الرسول     
 : فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون، ويذكرهم بسنة اهللا، األمل امللهي

لو ما تأتينا باملالئكـة إن كنـت مـن          . ليه الذكر إنك نون   يا أيها الذي نزل ع    : وقالوا " 
  "  .. ! الصادقني

 :  وتبدو السخرية يف ندائهم
  ..  " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " 

 . ولكنهم يتهكمون على الرسول الكرمي ذا الذي يقولون؛  فهم ينكرون الوحي والرسالة
 :  ويبدو سوء األدب يف وصفهم للرسول األمني

  ..  " إنك نون " 
 .  جزاء على دعوته هلم بالقرآن املبني

 :  وهم يتمحكون فيطلبون املالئكة مصدقني
  " . ! لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني " 
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ومع غريه من الرسل      ع    مع الرسول ،   وطلب نزول املالئكة يتكرر يف هذه السورة ويف غريها        
فجعل النبـوة   ،  اهرة من ظواهر اجلهل بقيمة هذا الكائن اإلنساين الذي كرمه اهللا          وهو كما قلنا ظ   : قبله

 . ممثلة يف أفراده املختارين، يف جنسه
 والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا اجلهل هو ذكر القاعدة اليت تشهد ـا مصـارع                 

؛ ومه حني ينتهي األجـل املعلـوم      أن املالئكة ال ترتل على الرسول إال هلالك املكذبني من ق          : السالفني
 : وعندئذ فال إمهال وال تأجيل

  ..  " وما كانوا إذن منظرين، ما نرتل املالئكة إال باحلق " 
 ! ؟  فهل هو ما يريدون وما يتطلبون

|     |     | 
حلق وا. ليحقوه وينفذوه ،  إن اهللا ال يرتل املالئكة إال باحلق       .. مث يردهم السياق إىل اهلدى والتدبر     

وقد . فهو حق ترتل به املالئكة لتنفذه بال تأخري       . فهم يستحقونه فيحق عليهم   . عند التكذيب هو اهلالك   
وهو خري هلم من ترتيـل      ،  فرتل هلم الذكر يتدبرونه ويهتدون به     ،  أراد اهللا هلم خريا مما يريدون بأنفسهم      

 : لو كانوا يفقهون! املالئكة باحلق األخري
  ..  " وإنا له حلافظون، رإنا حنن نزلنا الذك " 

وال يلتبس بالباطـل وال ميسـه       . فهو باق حمفوظ ال يندثر وال يتبدل      .  فخري هلم أن يقبلوا عليه    
وإن كانوا يطلبون املالئكة    ،  إن كانوا يريدون احلق   ،  التحريف وهو يقودهم إىل احلق برعاية اهللا وحفظه       

ال مالئكة  ،  ألنه أراد م اخلري فرتل هلم الذكر احملفوظ       ،  إن اهللا ال يريد أن يرتل عليهم املالئكة        .. للتثبت
 . اهلالك والتدمري

فنرى فيه املعجزة الشاهدة    ؛   وننظر حنن اليوم من وراء القرون إىل وعد اهللا احلق حبفظ هذا الذكر            
 ونرى أن األحوال والظروف واملالبسات     - إىل جانب غريها من الشواهد الكثرية      - بربانية هذا الكتاب  

والعوامل اليت تقلبت على هذا الكتاب يف خالل هذه القرون ما كان ميكن أن تتركه مصونا حمفوظـا ال                  
أكرب من األحـوال    ،  لوال أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر       ،  وال حترف فيه مجلة   ،  تتبدل فيه كلمة  

 .  من العبث والتحريفوتصونه، حتفظ هذا الكتاب من التغيري والتبديل، والظروف واملالبسات والعوامل



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

11

وطمت ،  وكثر فيه الرتاع  ،   لقد جاء على هذا القرآن زمان يف أيام الفنت األوىل كثرت فيه الفرق            
وراحت كل فرقة تبحث هلا عن سند يف هذا القرآن ويف حـديث             . ومتاوجت فيه األحداث  ،  فيه الفنت 

 " مث مـن  - خاصة -  من اليهودودخل يف هذه الفنت وساقها أعداء هذا الدين األصالء  ع    رسول اهللا 
 ! الذين تسموا بالشعوبيني " القومية " دعاة " القوميني

ما احتاج إىل جهد عشـرات العلمـاء          ع     ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اهللا       
وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها        ع    األتقياء األذكياء عشرات من السنني لتحرير سنة رسول اهللا        

 . د أولئك الكائدين هلذا الدينمن كي
وأن حتاول أن تلوي    ،   كما استطاعت هذه الفرق يف تلك الفنت أن تؤول معاين النصوص القرآنية           

  .. هذه النصوص لتشهد هلا مبا تريد تقريره من األحكام واالجتاهات
 أن حتدث حدثا واحـدا يف      - ويف أشد أوقات الفنت حلوكة واضطرابا      -  ولكنها عجزت مجيعا  
؛ حجة باقية على كل حمرف وكل مؤول      ؛  وبقيت نصوصه كما أنزهلا اهللا    ؛  نصوص هذا الكتاب احملفوظ   

 . وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر احملفوظ
وعـن محايـة    ،  ضعفوا فيه عن محاية أنفسـهم      - ما نزال نعانيه   -  مث جاء على املسلمني زمان    

وحىت عن  . وعن محاية أعراضهم وأمواهلم وأخالقهم    ،  ضهموعن محاية أر  ،  وعن محاية نظامهم  ،  عقيدم
وأحلوا مكانه كل منكـر  ،  وغري عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم      ! محاية عقوهلم وإدراكهم  

ومن األنظمة  ،  ومن األخالق والعادات  ،  ومن القيم واملوازين  ،  كل منكر من العقائد والتصورات     .. فيهم
وردوهم إىل   " اإلنسان "  االحنالل والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص       وزينوا هلم  .. . والقوانني

ووضعوا هلم ذلك الشر كلـه حتـت         .. وأحيانا إىل حياة يشمئز منها احليوان      .. حياة كحياة احليوان  
 و  "التحرر " و " االنطالق " و " العلمية " و " العلمانية " و " التطور " و " التقدم " عنوانات براقة من  

 " وأصبح .. إىل آخر تلك الشعارات والعناوين     "  ..  .. التجديد " و " الثورية " و " حتطيم األغالل " 
وباتوا غثاء كغثاء السيل ال     . ليس هلم من هذا الدين قليل وال كثري       . باألمساء وحدها مسلمني   " املسلمون

 !  .. وقود هزيلوهو  .. وال يصلح لشيء إال أن يكون وقودا للنار، مينع وال يدفع
. مل يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب وال حتريفها        - بعد هذا كله   -  ولكن أعداء هذا الدين   

وعلـى  ،  فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا اهلدف لو كان يبلغ          . ومل يكونوا يف هذا من الزاهدين     
 ! نيل هذه األمنية لو كانت تنال
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رصيدهم من جتارب أربعة آالف سـنة أو   - دمتهم اليهود ويف مق  -  ولقد بذل أعداء هذا الدين    
وعلـى    ع    قدروا على الدس يف سنة رسول اهللا       .. وقدروا على أشياء كثرية   . تزيد يف الكيد لدين اهللا    

وقدروا على تزوير األحداث ودس األشخاص يف جسم اتمع املسـلم ليـؤدوا             . تاريخ األمة املسلمة  
وقدروا على حتطـيم الـدول واتمعـات واألنظمـة          . ا وهم سافرون  األدوار اليت يعجزون عن أدائه    

وقدروا على تقدمي عمالئهم اخلونة يف صورة األبطال األجماد ليقوموا هلـم بأعمـال اهلـدم                . والقوانني
  .. وخباصة يف العصر احلديث، والتدمري يف أجسام اتمعات اإلسالمية على مدار القرون

مل يقدروا على     .. - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له     -  واحد  ولكنهم مل يقدروا على شيء    
وهم بعد أن نبذوه وراء     ؛  الذي ال محاية له من أهله املنتسبني إليه       ،  إحداث شيء يف هذا الكتاب احملفوظ     

وشـهدت  ،  فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب       ؛  ظهورهم غثاء كغثاء السيل ال يدفع وال مينع       
 . لباهرة بأنه حقا ترتيل من عزيز حكيمهذه املعجزة ا

من وراء كل تلـك      - أما هو اليوم  . جمرد وعد   ع     لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اهللا       
واليت ،  فهو املعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب     . ومن وراء كل تلك القرون الطوال     ؛  األحداث الضخام 

 : ال مياري فيها إال عنيد جهول
  .. وصدق اهللا العظيم ..  " وإنا له حلافظون، ا الذكرإنا حنن نزلن " 

، فيخربه أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا االستهزاء والتكذيب           ع     ويعزي اهللا سبحانه نبيه   
 : فهكذا املكذبون دائما يف عنادهم الذميم

  ..  " ئونوما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهز. ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني " 
يتلقـى املكـذبون   ،  وعلى هذا النحو الذي تلقى به املكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم      

وعلى هذا النحو جنري هذا التكذيب يف قلوم الـيت ال تتـدبر وال              . ارمون من أتباعك ما جئتهم به     
 : جزاء ما أعرضت وأجرمت يف حق الرسل املختارين، حتسن االستقبال

  ..  " ال يؤمنون به وقد خلت سنة األولني. نسلكه يف قلوب ارمنيكذلك  " 
ألن هذه القلوب ال حتسن أن تتلقاه إال علـى هـذا        ؛   نسلكه يف قلوم مكذبا مبا فيه مستهزأ به       

من طينة  ،  فاملكذبون أمة واحدة  ؛  سواء يف هذا اجليل أم يف األجيال اخلالية أم يف األجيال الالحقة           . النحو
  :واحدة
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  ..  " وقد خلت سنة األولني " 
مهما تأم من آية بينـة   ،  فهم معاندون ومكابرون  ،   وليس الذي ينقصهم هو توافر دالئل اإلميان      

 . فهم يف عنادهم ومكابرم سادرون
 :  وهنا يرسم السياق منوذجا باهرا للمكابرة املرذولة والعناد البغيض

بل حنن  ،  إمنا سكرت أبصارنا  : لقالوا،  ا فيه يعرجون  ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلو       " 
  ..  " قوم مسحورون

ويـرون  ،  يصعدون بأجسـامهم  .  ويكفي تصورهم يصعدون يف السماء من باب يفتح هلم فيها         
: مث هم بعد ذلك يكابرون فيقولـون       .. وحيسون حركة الصعود ويرون دالئلها    ،  الباب املفتوح أمامهم  

 : إمنا أحد سكر أبصارنا وخدرها فهي ال ترى إمنا تتخيل. ليست هذه حقيقة. ال. ال
  ..  " إمنا سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون " 

فكل ما نراه وما حنسه وما نتحركـه يـؤات مسـكر            ،   سكر أبصارنا مسكر وسحرنا ساحر    
 ! مسحور

أكـد أن ال   ويت.  يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو املكابرة السمجة ويتجلى العناد املـزري           
وليس الذي ميـنعهم أن     . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دالئل اإلميان       . جدوى من اجلدل مع هؤالء    

. إمنا هـم قـوم مكـابرون      . فصعودهم هم أشد داللة وألصق م من نزول املالئكة        . املالئكة ال ترتل  
 ! مكابرون بال حياء وبال حترج وبال مباالة باحلق الواضح املكشوف

 مثريا لشعور االمشئزاز والتحقري   ،  ج بشري للمكابرة واالستغالق واالنطماس يرمسه التعبري       إنه منوذ 
 .. 

إنه منوذج لإلنسـان   .. وال هو وليد بيئة معينة يف زمان معني، وهذا النموذج ليس حمليا وال وقتيا  
ع عن الوجـود    وينقط،  وتتعطل يف كيانه أجهزة االستقبال والتلقي     ،  وتستغلق بصريته ،  حني تفسد فطرته  

 . وعن إيقاعاته وإحياءاته، احلي من حوله
املذاهب  "  هذا النموذج يتمثل يف هذا الزمان يف امللحدين وأصحاب املذاهب املادية اليت يسموا            

  .. بل أبعد ما تكون عن اإلهلام والبصرية؛ وهي أبعد ما تكون عن العلم!  " العلمية
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وينكرون هـذا    - سبحانه - وجيادلون يف وجوده  ؛   اهللا  إن أصحاب املذاهب املادية يلحدون يف     
بـال  ،  والزعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاتـه       ،  مث يقيمون على أساس إنكار وجود اهللا       .. الوجود
يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك اإلنكـار مـذاهب اجتماعيـة             .. وبال موجه ،  وبال مدبر ،  خالق

، ويزعمون أن هذه املذاهب القائمة على ذلـك األسـاس  . ذلكك!  " أخالقية " وسياسية واقتصادية و 
  " ! العلمية " هي وحدها "  .. علمية ..  " واليت ال تنفصل عنه حبال

هو داللة ال تنكر    ،  مع وجود تلك الشواهد والدالئل الكونية     ،   وعدم الشعور بوجود اهللا سبحانه    
كما أن اللجاجة يف هذا اإلنكار ال تقـل  . كدةعلى تعطل أجهزة االستقبال والتلقي يف تلك اجلبالت الن       

 : تبجحا عن تبجح ذلك النموذج الذي ترمسه النصوص القرآنية السابقة
بل حنن  ،  إمنا سكرت أبصارنا  : لقالوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون         " 

  "  .. ! قوم مسحورون
وهي ختاطب كل فطرة غري معطلـة       . لسماء فالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إىل ا       

 . مبا ال متلك هذه الفطرة معه إال املعرفة واإلقرار، باطنا وظاهرا، خطابا هامسا وجاهرا
وفيه كل تلك النواميس املتوافقـة حلفظـه وحتريكـه          ؛   إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته      

إن  .. وهي موافقات ال حتصى    .. ض أجزائه كما أن فيه كل تلك املوافقات لنشأة احلياة يف بع         ؛  وتدبريه
يف  " العلـم  " وكلما توغـل  . كما ترفضه الفطرة من أعماقها    ،  هذا القول بذاته يرفضه العقل البشري     

رفض فكرة التلقائية يف وجود هذا الكون ويف حركته بعد          ؛  املعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره وموافقاته     
هذه الرؤية اليت تتم للفطرة السـوية        ..  اخلالقة املدبرة من ورائه    واضطر اضطرارا إىل رؤية اليد    ؛  وجوده

 ! قبل مجيع البحوث العلمية اليت مل جتيء إال أخريا. مبجرد تلقي إيقاعات هذا الكون وإحياءاته
كمـا أن   . مث خيلق يف الوقت نفسه قوانينه اليت تصرف وجوده        ،   إن الكون ال ميلك أن خيلق ذاته      

وتفسري نشأة الكون ونشأة احلياة بدون وجـود        . رها وجود الكون اخلايل من احلياة     نشأة احلياة ال يفس   
كما أخذ يرفضه العلم املادي نفسه       .. خالق مدبر تفسري متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضا         

 : أخريا
لقد  " : األستاذ جبامعة فرانكفورت بأملانيا    " رسل تشارلز إرنست   "  يقول عامل األحياء والنبات   

فذهب بعض الباحثني إىل أن احلياة      ؛  وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة احلياة من عامل اجلمادات         
وقد خييل إىل   . أو من جتمع بعض اجلزيئات الربوتينية الكبرية      ،  أو من الفريوس  ،  قد نشأت من الربوتوجني   
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ولكـن  . ء وعامل اجلمادات  بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة اليت تفصل بني عامل األحيا            
، الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن مجيع اجلهود اليت بذلت للحصول على املادة احلية من غري احليـة                   

ومع ذلك فإن من ينكر وجود اهللا ال يستطيع أن يقيم الدليل املباشـر              . قد باءت بفشل وخذالن ذريعني    
ميكن أن يؤدي إىل ظهور احلياة      ،  ت عن طريق املصادفة   للعامل املتطلع على أن جمرد جتمع الذرات واجلزيئا       

وللشخص مطلق احلرية يف أن يقبل هـذا        . وصيانتها وتوجيهها بالصورة اليت شاهدناها يف اخلاليا احلية       
فإمنا يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على       ،  ولكنه إذ يفعل ذلك   ! فهذا شأنه وحده  ،  التفسري لنشأة احلياة  

 . الذي خلق األشياء ودبرها، جود اهللالعقل من االعتقاد بو
وأن . إنين اعتقد أن كل خلية من اخلاليا احلية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها                " 

ماليني املاليني من اخلاليا احلية املوجودة على سطح األرض تشهد بقدرته شهادة تقوم علـى الفكـر                 
  )1( " راسخاولذلك فإنين أومن بوجود اهللا إميانا . واملنطق

إمنا بدأ حبثه من    .  وهذا الذي يكتب هذا التقرير مل يبدأ حبثه من التقريرات الدينية عن نشأة احلياة             
 بكل خصائصه  - "  العلم احلديث  " واملنطق السائد يف حبثه هو منطق     . النظر املوضوعي لنواميس احلياة   

 فقد انتهى إىل احلقيقة اليت يقررها اإلهلام        ومع ذلك . وال منطق احلس الديين   ،  ال منطق اإلهلام الفطري    -
اعترض وجودها كل سـالك     ،  ذلك أن احلقيقة مىت كان هلا وجود      . كما يقررها احلس الديين   ،  الفطري

أما الذين ال جيدون هذه احلقيقة فهم الذين تعطلـت فـيهم أجهـزة              ؛  إليها من أي طريق يسلكه إليها     
 ! اإلدراك مجيعا

 .. وعن منطـق الكـون    ،  خمالفني عن منطق الفطرة وعن منطق العقل       -  والذين جيادلون يف اهللا   
:  إم العمي الذين يقول اهللا تعاىل فـيهم        .. أولئك كائنات تعطلت فيها أجهزة االستقبال والتلقي مجيعا       

 .  " أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى" 
ـ     ؛   وإذا كانت هذه حقيقتهم    اجتماعيـة وسياسـية    !  " علميـة  " ذاهبفإن ما ينشئونه من م

؛ وما ينشئون من نظريات عن الكون واحلياة واإلنسان واحلياة اإلنسانية والتاريخ اإلنسـاين            ؛  واقتصادية
حمجوبـا  ،  معطل احلواس األخرى  ،  صادر عن أعمى  ،  جيب أن ينظر إليها املسلم كما ينظر إىل كل ختبط         

                                                 
وحنب أن ننبـه أننـا إذ       " هللا يتجلى يف عصر العلم      ا:  " يف كتاب " اخلاليا احلية اليت تؤدي رسالتها      "  من مقال    )1(

 وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشهد به وسالمة           ..بلغتهم  " العلميني  " نقتطف ما نقتطف إمنا خناطب املاديني       
 . منهجه التفكريي والتعبريي يف القضية اليت نعرضها
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على األقل فيما يتعلـق باحليـاة اإلنسـانية وتفسـريها            - عن الرؤية وعن احلس وعن اإلدراك مجيعا      
، ويقيم منهج حياته  ،  فضال على أن يكيف نظرته    ؛  وما ينبغي ملسلم أن يتلقى عن هؤالء شيئا       . وتنظيمها

 ! على شيء مقتبس من أولئك العمي أصال
ذهبه يف  ويقيم م ،  إن الذي يقيم تفكريه   ! وليست قضية رأي وفكر   ،   إن هذه قضية إميانية اعتقادية    

ومنشى ء اإلنسان   ،  على أساس أن هذا الكون املادي هو منشى ء ذاته         ،  ويقيم نظام حياته كذلك   ،  احلياة
فكل التشكيالت والتنظيمات واإلجراءات القائمة     ؛  إمنا خيطيء يف قاعدة الفكر واملذهب والنظام       .. أيضا

يقـيم  ،  ئية واحدة مع حياة مسـلم     وال ميكن أن تلتحم يف جز     ؛  على هذه القاعدة ال ميكن أن جتيء خبري       
 . وجيب أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية اهللا للكون وخلقه وتدبريه، اعتقاده وتصوره

منهج مستقل عن املذهب املادي جمرد       " االشتراكية العلمية  "  ومن مث يصبح القول بأن ما يسمى      
وتلك قاعـدا ونشـأا ومنـهج      - "  يةاالشتراكية العلم  " ويصبح األخذ مبا يسمى   ! جهالة أو هراء  

حيـث ال    .. اعتقادا وتصورا مث منهجا ونظامـا     : عدوال جذريا عن اإلسالم    - تفكريها وبناء أنظمتها  
وحماولة اجلمع بينـهما    . واحترام العقيدة يف اهللا بتاتا     " االشتراكية العلمية  " ميكن اجلمع بني األخذ بتلك    

  .. وهذه هي احلقيقة اليت ال حميص عنها .. المهي حماولة اجلمع بني الكفر واإلس
. وإما أن يتخذوا املادية دينـا     ،  إما أن يتخذوا اإلسالم دينا    ؛   إن الناس يف أي أرض ويف أي زمان       

،  " الفلسفة املاديـة   " املنبثقة من  " االشتراكية العلمية  " فإذا اختذوا اإلسالم دينا امتنع عليهم أن يتخذوا       
وإما ،  إما اإلسالم  .. وعلى الناس أن ختتار    .. نظاما،  ها عن األصل الذي انبثقت منه     واليت ال ميكن فصل   

 ! منذ االبتداء، املادية
 " كمـا أن  .. إمنا هو نظام قائم على عقيـدة     .  إن اإلسالم ليس جمرد عقيدة مستكنة يف الضمري       

 "  منبثقة انبثاقا طبيعيا مـن     إمنا هي ،  ليست قائمة على هواء    - ذا االصطالح  - "  االشتراكية العلمية 
وال ميكن  ،  الذي يقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود اخلالق املدبر أصال            " املذهب املادي 

 " ومن مث ذلك التناقض اجلذري بـني اإلسـالم ومـا يسـمى             .. الفصل بني هذا التركيب العضوي    
 ! بكل تطبيقاا " االشتراكية العلمية

 ! ! ! ولكل أن خيتار وأن يتحمل عند اهللا تبعة ما خيتار .. تيار بينهما وال بد من االخ
|     |     | 
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 +        اِظِرينا ِللناهنيزا ووجراء بما ِفي السلْنعج لَقَدِجيٍم       16وطَاٍن ريا ِمن كُلِّ شاهِفظْنح17 و 
 واَألرض مددناها وأَلْقَينا ِفيها رواِسي وأَنبتنا ِفيها ِمـن          18ب مِبني   ِإالَّ مِن استرق السمع فَأَتبعه ِشها     

 وِإن من شيٍء ِإالَّ ِعنـدنا       20 وجعلْنا لَكُم ِفيها معاِيش ومن لَّستم لَه ِبراِزِقني          19كُلِّ شيٍء موزوٍن    
  لُهزنا نمو هاِئنزلُوٍم     خعٍر ما          21 ِإالَّ ِبقَدمو وهاكُمنقَياء فَأَساء ممالس ا ِمنلْنفَأَنز اِقحلَو احيا الرلْنسأَرو 
    اِزِننيِبخ لَه ماِرثُونَ        22أَنتالْو نحنو ِميتنِيي وحن نحا لَنإنـ     23 و نكُم  ولَقَد عِلمنا الْمستقِْدِمني ِم

 أِْخِرينتسا الْمنِلمع لَقَد24و ِليمع ِكيمح هِإن مهرشحي وه كبِإنَّ ر25 و ( 
|     |     | 

. إىل معرض اآليات الكونية مبدوءا مبشـهد السـماء        . وكان ميدانه السماء  . من مشهد املكابرة  
كـل   .. فمشهد البعث واحلشر  . احلياة واملوت فمشهد  . فمشهد الرياح اللواقح باملاء   . فمشهد األرض 

إمنـا سـكرت    : لقالوا،  أولئك آيات يكابر فيها من لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون             
 : فلنعرضها مشهدا مشهدا كما هي يف السياق. بل حنن قوم مسحورون، أبصارنا

إال من  . ن كل شيطان رجيم   وحفظناها م . وزيناها للناظرين . ولقد جعلنا يف السماء بروجا     " 
  ..  " فأتبعه شهاب مبني، استرق السمع

، اليت تنطق بآيات القدرة املبدعـة     ،  لوحة الكون العجيبة   ..  إنه اخلط األول يف اللوحة العريضة     
كما تكشف عـن    ،  وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير    ؛  وتشهد باإلعجاز أكثر مما يشهد نزول املالئكة      

 .  اخللق الكبريعظمة القدرة على هذا
وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب      .  والربوج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها      

وشـاهدة باإلبـداع   ، وشاهدة بالدقة، وهي يف كلتا احلالتني شاهدة بالقدرة  . اليت تنتقل فيها يف مدارها    
 : اجلميل

  ..  " وزيناها للناظرين " 
تشي بأن اجلمال غايـة مقصـودة يف         - وخباصة تلك السماء   -  وهي لفتة هنا إىل مجال الكون     

إمنا هو اجلمال الذي ينتظم املظاهر      ،  وليست الدقة وحدها  ،  فليست الضخامة وحدها  . خلق هذا الكون  
 . وينشأ من تناسقها مجيعا، مجيعا
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 توصـوص ،  وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم    ،   وإن نظرة مبصرة إىل السماء يف الليلة احلالكة       
ونظرة مثلها يف الليلة القمريـة       .. ريثما تنتقل العني لتليب دعوة من جنم بعيد       ،  بنورها مث يبدو كأمنا ختبو    

 ! . كأمنا ميسك أنفاسه ال يوقظ احلامل السعيد، والكون من حوله مهوم، والبدر حامل
؛ كوينـه وعمق هذا اجلمـال يف ت ،   إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة اجلمال الكوين        

 : وإلدراك معىن هذه اللفتة العجيبة
  ..  " وزيناها للناظرين " 

 :  ومع الزينة احلفظ والطهارة
  ..  " وحفظناها من كل شيطان رجيم " 

فالشيطان موكل ـذه األرض     . وال ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته      ؛   ال يناهلا وال يدنسها   
فهو مطرود عنـها     - وهي رمز للسمو واالرتفاع    -  السماء أما. وبالغاوين من أبناء آدم فيها    ،  وحدها

 : إال حماولة منه ترد كلما حاوهلا. مطارد ال يناهلا وال يدنسها
  ..  " إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني " 

كل هذا غيب من غيـب      .. ؟    وأي شيء يسترق  ؟  وكيف حياول استراق السمع   ؟   وما الشيطان 
؛ ألنه ال يزيد شيئا يف العقيـدة ، وال جدوى يف اخلوض فيه.  إال من خالل النصوصال سبيل لنا إليه ،  اهللا

. ومبا يعطله عن عمله احلقيقي يف هذه احلياة       ،  وال يثمر إال انشغال العقل البشري مبا ليس من اختصاصه         
 . مث ال يضيف إليه إدراكا جديدا حلقيقة جديدة
وأن ما ترمز إليه من     ،  ا اجلمال الباهر فيها حمفوظ    وأن هذ ،   فلنعلم أن ال سبيل يف السماء لشيطان      

وإال طورد فطرد وحيل بينه وبني ما       ،  وال خيطر فيه شيطان   ،  مسو وعلي مصون ال يناله دنس وال رجس       
 . يريد

، والشهاب املنقض ،  والشيطان الصاعد ،   وال ننسى مجال احلركة يف املشهد يف رسم الربج الثابت         
 . ا الكتاب اجلميلفهي من بدائع التصوير يف هذ

املبسوطة للخطـو   ،   واخلط الثاين يف اللوحة العريضة اهلائلة هو خط األرض املمدودة أمام النظر           
 : وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغريهم من األحياء، وما فيها من رواس؛ والسري
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 لكم فيها   وجعلنا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون     ،  واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي     " 
  ..  " معايش ومن لستم له برازقني

تبدو ضـخامتها   - فاإلشارة يف السماء إىل الربوج الضخمة .  إن ظل الضخامة واضح يف السياق     
واإلشـارة يف    ..  " مبني " وحىت الشهاب املتحرك وصف من قبل بأنه       " بروج " حىت يف جرس كلمة   
وإىل النبات موصوفا   .  " وألقينا فيها رواسي  :  " بقولهويتجسم ثقلها يف التعبري      - األرض إىل الرواسي  

وإن كان معناها أن كل نبت يف هـذه األرض يف خلقـه دقـة     ،  وهي كلمة ذات ثقل    " موزون " بأنه
ومن لسـتم لـه      " وكذلك،  وتنكريها " معايش " ويشترك يف ظل التضخيم مجع     .. وإحكام وتقدير 

فكلها ختلع ظل الضخامة الـذي      . ى وجه اإلمجال واإلام   من كل ما يف األرض من أحياء عل        " برازقني
 . جيلل املشهد املرسوم

وهـذه  ؛  فهذه األرض املمدودة للنظر واخلطـو     .  واآلية الكونية هنا تتجاوز اآلفاق إىل األنفس      
ومنه إىل املعايش الـيت جعلـها اهللا        ؛  تصاحبها اإلشارة إىل النبت املوزون    ،  الرواسي امللقاة على األرض   

جيملها السياق هنـا    ،  وهي كثرية شىت  . وهي األرزاق املؤهلة للعيش واحلياة فيها     . اس يف هذه األرض   للن
من لستم لـه     " وجعلنا لكم كذلك  ،  جعلنا لكم فيها معايش   . ويبهمها لتلقي ظل الضخامة كما أسلفنا     

ة من هذه األمم اليت     وما أنتم إال أم   . فهم يعيشون على أرزاق اهللا اليت جعلها هلم يف األرض         .  " برازقني
مث يتفضل عليها فيجعل ملنفعتها ومتاعهـا       ،  أمة ال ترزق سواها إمنا اهللا يرزقها ويرزق سواها        . ال حتصى 

 . وال تكلفها شيئا، وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق اهللا
يصرفها حيـث يشـاء   ، تابعة ألمره ومشيئته  ،  مقدرة يف علم اهللا    - ككل شيء  -  هذه األرزاق 

 : وأجراها يف الناس واألرزاق، يف الوقت الذي يريده حسب سنته اليت ارتضاها، ريدوكما ي
  ..  " وما نرتله إال بقدر معلوم، وإن من شيء إال عندنا خزائنه " 

عند  - مصادره وموارده  - إمنا خزائن كل شيء   ،   فما من خملوق يقدر على شيء أو ميلك شيئا        
وليس من شيء   ،  فليس من شيء يرتل جزافا     " بقدر معلوم  " عواملهميرتله على اخللق يف     . يف عاله . اهللا

 . يتم اعتباطا
 " وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما نرتله إال بقـدر معلـوم            :  "  ومدلول هذا النص احملكم   

وكلما اهتدى إىل أسرار تركيـب هـذا الكـون          ،  يتجلى بوضوح أكثر كلما تقدم اإلنسان يف املعرفة       
يتجلى يف صورة أقرب بعدما كشف اإلنسان طبيعة العناصر اليت يتـألف             " خزائنه " ومدلول. وتكوينه
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وعرف مثال أن خزائن املاء األساسية هـي   - إىل حد ما - وطبيعة تركيبها وحتليلها  ؛  منها الكون املادي  
وأن من خزائن الرزق املتمثل يف النبات األخضر كله ذلـك اآلزوت            ! ذرات االيدروجني واألكسوجني  

وتلك األشعة الـيت    ! وذلك الكربون وذلك األكسجني املركب يف ثاين أكسيد الكربون        ! لذي يف اهلواء  ا
ومثل هذا كثري يوضح داللة خزائن اهللا اليت توصل اإلنسان إىل معرفـة شـيء         ! ترسل ا الشمس أيضا   

  .. . وهو شيء على كثرته قليل قليل .. منها
 : املاء ومما يرسله اهللا بقدر معلوم الرياح و

  ..  " وما أنتم له خبازنني. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وأرسلنا الرياح لواقح " 
، فأنزلنا من السماء ماء مما محلت الرياح      ؛  كما تلقح الناقة بالنتاج   ،  )1( أرسلنا الرياح لواقح باملاء     

 : فأسقيناكموه فعشتم به
  ..  " وما أنتم له خبازنني " 

 . إمنا جاء من خزائن اهللا ونزل منها بقدر معلوم، نكم جاءفما من خزائ
وتسـقط املـاء كـذلك      ؛  وحتمل املاء وفقا هلذه النواميس    ،   والرياح تنطلق وفق نواميس كونية    

ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ     ،  لقد قدره اخلالق  ؟  ولكن من الذي قدر هذا كله من األساس       . حبسبها
 : عنه كل الظواهر

 .  " وما نرتله إال بقدر معلوم، ء إال عندنا خزائنهوإن من شي " 
واملقصود  ..  " فأسقيناكموه ..  "  ونلحظ يف التعبري أنه يرد كل حركة إىل اهللا حىت شرب املاء           

وأجرينـاه وحققنـاه    . وقدرنا هذا وذاك  ،  وجعلنا املاء صاحلا حلاجتكم   ،  أننا جعلنا خلقتكم تطلب املاء    
ورجع األمر كله إىل اهللا حىت يف حركة تناول         ،   على هذا النحو لتنسيق اجلو كله      والتعبري جييء . بقدر اهللا 

ألن اجلو جو تعليق كل شيء يف هذا الكون بإرادة اهللا املباشرة وقدره املتعلق بكل حركة                . املاء للشراب 
 تضمن املقطع األول سـنته     .. سنة اهللا هنا يف حركات األفالك كسنته يف حركات األنفس          .. وحادث

                                                 
. شف وهو أن الرياح حتمل اللقاح من شجرة إىل شـجرة           أراد بعضهم أن يقسر لواقح هنا باملعىن العلمي الذي ك          )1(

وليس هناك ذكر ولـو  " فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه " ولكن السياق هنا يشري إىل أا لواقح باملاء دون سواه           
ومن والتعبري القرآين دقيق يف رسم ظالل املشاهد من قريب          . من بعيد لإلنبات حىت يكون هناك ظل يف املشهد للنبات         

يدرك ذلك من يعيش يف ظالل القرآن ناجياً من الشوائب واإلحياءات الغربية، حىت يتكون له حس قرآين بريء                  . بعيد
 ! وعندئذ يلفظ حسه كل تأويل غريب دخيل! من تلك الشوائب واإلحياءات الغريبة
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وكله من  . ويف الرياح واملاء واالستقاء   ،  وتضمن املقطع الثاين سنته يف السماوات واألرضني      ،  يف املكذبني 
وهذه وتلك موصولتان باحلق الكبري الذي خلـق اهللا بـه السـماوات             . سنة اهللا اليت جيري ا قدر اهللا      

 . واألرض والناس واألشياء سواء
والبعـث  ،  واألحياء واألمـوات  ،  ريد إليه احلياة واملوت   ف،   مث يتم السياق رجع كل شيء إىل اهللا       

 . والنشور
ولقد علمنا املسـتقدمني مـنكم ولقـد علمنـا          . وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون      " 

  ..  " وإن ربك هو حيشرهم إنه حكيم عليم. املستأخرين
 : فهناك قال.  وهنا يلتقي املقطع الثاين باملقطع األول

  ..  " ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ن قرية إال وهلا كتاب معلوموما أهلكنا م " 
وأنه هو يعلم مـن كتـب       . وأن اهللا هو الوارث بعد احلياة     ،   وهنا يقرر أن احلياة واملوت بيد اهللا      

وأنه هو الذي حيشرهم    . ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا يف الوفاة       ،  عليهم أن يستقدموا فيتوفوا   
 : وإليه املصري، هايةيف الن

  ..  " إنه حكيم عليم " 
  .. وما بني ذلك من أمور، ومىت حتشر، ويعلم مىت متوت،  يقدر لكل أمة أجلها حبكمته

وترتيـل  . يف ترتيـل الـذكر    .  ونالحظ يف هذا املقطع ويف الذي قبله تناسقا يف حركة املشهد          
مث يف اال الـذي حيـيط باألحـداث          .. السماءوترتيل املاء من    . وترتيل الرجوم للشياطني  . املالئكة
والريـاح  ،  واألرض والرواسي والنبـات   ،  السماء والربوج والشهب  : وهو جمال الكون الكبري   ،  واملعاين
فلما ضرب مثال للمكابرة جعل موضوعه العروج من األرض إىل السماء خالل بـاب منـها                 .. واملطر

 . دائع التصوير يف هذا الكتاب العجيبوذلك من ب .. مفتوح يف ذات اال املعروض
|     |     | 

 والْجآنَّ خلَقْناه ِمن قَبلُ ِمـن نـاِر         26ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن         + 
 فَِإذَا سـويته    28 من حمٍإ مسنوٍن      وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني خاِلق بشرا من صلْصالٍ         27السموِم  

        اِجِدينس واْ لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنونَ      29وعمأَج مآلِئكَةُ كُلُّهالْم دجـى     30 فَسأَب ِليسِإالَّ ِإب 
     اِجِدينالس عكُونَ مكُونَ         31أَن يأَالَّ ت ا لَكم ِليسا ِإبقَالَ ي    اِجِدينالس ع32م     دجأَكُن لِّأَس قَالَ لَم 
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 وِإنَّ علَيك اللَّعنـةَ     34 قَالَ فَاخرج ِمنها فَِإنك رِجيم       33ِلبشٍر خلَقْته ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن        
 ِإلَـى يـوِم     37 قَالَ فَِإنك ِمن الْمنظَِرين      36ونَ   قَالَ رب فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُ      35ِإلَى يوِم الديِن    

 ِإالَّ ِعبادك   39 قَالَ رب ِبمآ أَغْويتِني ُألزينن لَهم ِفي اَألرِض وُألغِْوينهم أَجمِعني            38الْوقِْت الْمعلُوِم   
   لَِصنيخالْم مه40ِمن      لَياطٌ عذَا ِصرقَالَ ه   ِقيمتسـِن          41ملْطَانٌ ِإالَّ مس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِإنَّ ِعب 

    اِوينالْغ ِمن كعب42ات      ِعنيمأَج مهِعدولَم منهِإنَّ جٌء          43 وـزج مهـناٍب ماٍب لِّكُلِّ بوةُ أَبعبا سلَه 
  ومقْساتٍ    44منِفي ج ِقنيتوٍن    ِإنَّ الْميع45 و     الٍَم آِمِننيا ِبسلُوهخوِرِهم      46 ادـدا ِفي صا منعزنو 

 قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوِغلٍّ ِإخ ن47م ِجنيرخا ِبمهنم ما همو بصا نِفيه مهسم48 الَ ي_  
|     |     | 

. قصة اهلدى والضالل وعواملها األصيلة    . فطرة األوىل قصة ال : هنا جنيء إىل قصة البشرية الكربى     
 ؟ وماذا صاحب خلقه وتاله؟ مم خلق. قصة آدم

ويف سـورة  ، يف سـورة البقـرة  .  ولقد مرت بنا هذه القصة يف الظالل معروضة مرتني من قبل    
. يف جـو خـاص    ،  يف معرض خاص  ،   ولكن مساقها يف كل مرة كان ألداء غرض خاص         )1(. األعراف
، واختلفت الظـالل  ،  واختلفت طريقة األداء  ،  ختلفت احللقات اليت تعرض منها يف كل موضع       ومن مث ا  

 . مع املشاركة يف بعض املقدمات والتعقيبات بقدر االشتراك يف األهداف. واختلف اإليقاع
يف اإلشارة إىل الـتمكني لإلنسـان يف األرض وإىل          ؛   تشات مقدمات القصة يف السور الثالث     

 : ااستخالفه فيه
مث استوى إىل   ،  هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا       :  "  ففي سورة البقرة سبقها يف السياق     

  ..  " فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم، السماء
ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قلـيال مـا            :  "  ويف سورة األعراف سبقها   

  ..  " تشكرون
، مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شـيء مـوزون           واألرض  :  "  وهنا سبقها 

  ..  " وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني

                                                 
جر، وقد نزلتا قبل البقرة      هذا حبسب ترتيب السورة يف املصحف، ال حبسب ترتيب الرتول؛ واألعراف مكية كاحل             )1(

 . املدنية
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  ..  ولكن السياق الذي وردت فيه القصة يف كل سورة كان خمتلف الوجهة والغرض
لناس مـا    يف البقرة كانت نقطة التركيز يف السياق هي استخالف آدم يف األرض اليت خلق اهللا ل               

ومن مث عرض مـن القصـة        ..  " وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة        :  " فيها مجيعا 
وعلم آدم األمساء كلـها مث      :  " أسرار هذا االستخالف الذي عجبت له املالئكة ملا خفي عليهم سره          

نك ال علم لنا إال ما      سبحا: قالوا. أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني     : عرضهم على املالئكة فقال   
: أمل أقل لكم  : فلما أنبأهم بأمسائهم قال   ،  يا آدم أنبئهم بأمسائهم   : قال. علمتنا إنك أنت العليم احلكيم    

مث عـرض حكايـة      "  .. ؟  إين أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون          
وإزالل الشـيطان هلمـا عنـها       . نـة وسكىن آدم وزوجه اجل   . سجود املالئكة وإباء إبليس واستكباره    

واسـتغفارمها  ،  بعد تزويدمها ذه التجربة القاسية    ،  مث اهلبوط إىل األرض للخالفة فيها     . وإخراجهما منها 
وعقب على القصة بدعوة بين إسرائيل لذكر نعمة اهللا علـيهم والوفـاء بعهـده        .. . وتوبة اهللا عليهما  

 والتجربة القاسية أليب البشر   ،  وعهده معه ،  كرب يف األرض  فكان هذا متصال باستخالف أبيهم األ     ،  معهم
 .. 

وإبراز عداوة  ؛   ويف األعراف كانت نقطة التركيز يف السياق هي الرحلة الطويلة من اجلنة وإليها            
ففريق . حىت يعود الناس مرة أخرى إىل ساحة العرض األويل        . إبليس لإلنسان منذ بدء الرحلة إىل ايتها      

وفريق ينتكس إىل النـار     .  اجلنة اليت أخرج الشيطان أبويهم منها ألم عادوه وخالفوه         منهم يعودون إىل  
ومن مث عرض السياق حكاية سجود املالئكة وإباء ابلـيس           .. ألنه اتبع خطوات الشيطان العدو اللدود     

إسكان آدم  مث  . ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد      ،  وطلبه من اهللا أن ينظره إىل يوم البعث       . واستكباره
. هي رمز احملظور الذي تبتلى به اإلرادة والطاعة       ،  وزوجه اجلنة يأكالن من مثرها كله إال شجرة واحدة        

وعتاب اهللا آلدم   ،  وأكلهما من الشجرة وظهور سوآما هلما     ،  مث وسوسة الشيطان هلما بتوسع وتفصيل     
اهبطوا بعضكم لـبعض    : قال" :  وإهباطهم إىل األرض مجيعا للعمل يف أرض املعركة الكربى        ،  وزوجه

مث  ..  " فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون     : قال،  عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني       
وعرضهم يف الساحة الكربى مـع التفصـيل        . تابع السياق الرحلة كلها حىت يعود اجلميع كرة أخرى        

دى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضـوا        ونا:  " مث انتهى فريق إىل اجلنة وفريق إىل النار       . واحلوار
  .. وأسدل الستار ..  " إن اهللا حرمهما على الكافرين: قالوا. علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا
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وسـر اهلـدى    ،   فأما هنا يف هذه السورة فإن نقطة التركيز يف السياق هي سر التكوين يف آدم              
ومن مث نص ابتداء على خلق اهللا آدم من صلصال من           .  .وعواملهما األصيلة يف كيان اإلنسان    ،  والضالل

مث عـرض   . وخلق الشيطان من قبل من نار السموم      ؛  ونفخه فيه من روحه املشرق الكرمي     ،  محأ مسنون 
وطـرده  . حكاية سجود املالئكة وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من محأ مسـنون      

وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان علـى            . إجابتهوطلبه اإلنظار إىل يوم البعث و     . ولعنته
وانتهى مبصري هؤالء وهؤالء يف غـري  . إمنا سلطانه على من يدينون له وال يدينون هللا    . عباد اهللا املخلصني  

، وقد استوفيت ببيان عنصـري اإلنسـان      ،  تبعا لنقطة التركيز يف السياق    . حوار وال عرض وال تفصيل    
  .. الشيطانوبيان جمال سلطة 

 :  فلنمض إىل مشاهد القصة يف هذا اال
  " واجلان خلقناه من قبل من نار السموم      . ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محأ مسنون        " 

 .. 
وهو الطني اليابس الذي يصلصل عند       -  ويف هذا االفتتاح يقرر اختالف الطبيعتني بني الصلصال       

وفيما بعد   .. نار السموم  .. والنار املوسومة بأا شعواء سامة     - ناملتخذ من الطني الرطب اآلس    ،  نقره
أما طبيعة الشيطان فبقيت    ،  سنعلم أن طبيعة اإلنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح اهللا             

 . من نار السموم
فإذا سويته ونفخت   ،  إين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون       : وإذ قال ربك للمالئكة    " 

إال إبلـيس أىب أن يكـون مـع    ، فسجد املالئكة كلهم أمجعـون ، ن روحي فقعوا له ساجدين فيه م 
مل أكن ألسجد لبشر خلقتـه مـن        : قال؟  يا إبليس مالك أال تكون مع الساجدين      : قال. الساجدين

  ..  " وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين، فأخرج منها فإنك رجيم: قال. صلصال من محأ مسنون
كل أولئك قد أجبنا عنه يف سورة       ؟  وكيف قال ؟  وأين قال ؟ ،   مىت قال  .. لمالئكةوإذ قال ربك ل   

وليس لنـا   . ألنه ليس لدينا نص جييب    ،  إنه ال سبيل إىل اإلجابة    . البقرة يف اجلزء األول من هذه الظالل      
 . )1(وكل ما عدا ذلك ضرب يف التيه بال دليل ، من سبيل إىل ذلك الغيب إال بنص

                                                 
 .  من اجلزء األول من الظالل60 - 59 ص)1(
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فهـو  ؟ ان من صلصال من محأ مسنون والنفخ فيه من روح اهللا فكيـف كـان            فأما خلق اإلنس  
 . وال سبيل إىل حتديد هذه الكيفية حبال من األحوال، كذلك ما ال ندري كيفيته

ولقـد خلقنـا    : وخباصة قولـه  ،   وقد يقال باإلحالة إىل نصوص القرآن األخرى يف هذه القضية         
أن أصـل اإلنسـان     . نا اإلنسان من ساللة من ماء مهني      ولقد خلق : وقوله. اإلنسان من ساللة من طني    

ومن عناصره الرئيسية اليت تتمثل بذاا يف تركيـب اإلنسـان    ؛  وأصل احلياة كلها من طني هذه األرض      
 " . ساللة " وأن هنالك أطوارا بني الطني واإلنسان تشري إليها كلمة        . اجلسدي وتركيب األحياء أمجعني   

. فكل زيادة حتمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن يف حاجة إليه           ،  نصوصوإىل هنا وتنتهي داللة ال    
، فيصل إىل ما يصل إليه من فروض ونظريات       ، ،   وللبحث العلمي أن ميضي يف طريقه بوسائله امليسرة له        

غـري  . ويبدل منها ما ال يثبت على البحث والتمحـيص        ،  حيقق منها ما جيد إىل حتقيقه سبيال مضمونة       
وهي ابتداء خلق هذه الساللة مـن  ؛ ية نتيجة حيققها مع احلقيقة األولية اليت تضمنها القرآن        متعارض يف أ  

 . عناصر الطني ودخول املاء يف تركيبها على وجه اليقني
وإىل أفق  ،   فأما كيف ارتقى هذا الطني من طبيعته العنصرية املعروفة إىل أفق احلياة العضوية أوال             

وما يزال سر احليـاة يف اخلليـة        . ا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أمجعون       فهن؟  احلياة اإلنسانية أخريا  
فأما سر احلياة اإلنسانية العليا مبا فيها من مدارك وإشـراقات          . األوىل خافيا ال يزعم أحد أنه اهتدى إليه       

ا هذا السر   فأم. تفوقا حامسا فاصال منذ بدء ظهور اإلنسان      ،  وطاقات متميزة على اخلالئق احليوانية مجيعا     
فما تزال النظريات ختبط حوله وال متلك اآلن أن تنكر تفرد اإلنسان خبصائصه منذ نشأته كما أـا ال                   

كما . عنه " تطور " مما يزعم بعضها أن اإلنسان    ،  متلك أن تثبت الصلة املباشرة بينه وبني أي كائن قبله         
وإن كان بعضها أرقى مـن       -  منذ البدء  وهو نشأة األجناس منفصلة   : أا ال متلك نفي االحتمال اآلخر     

هذا التفسري  ،  والقرآن الكرمي يفسر لنا ذلك التفرد     . مث نشأة هذا اإلنسان متفردا منذ البدء أيضا        - بعض
 : امل الواضح البسيط

  .. .  " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي " 
منـذ بـدء    ،  إلنساين الكرمي  فهي روح اهللا تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إىل ذلك األفق ا           

وجتعله ذلك اخللق املتفرد الذي توكل إليه اخلالفة يف األرض حبكم تفرد خصائصه منذ بـدء                ،  التكوين
 . التكوين

 .. ؟   كيف
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 ؟  ومىت كان يف نطاق هذا املخلوق اإلنساين أن يدرك كيف يفعل اخلالق العظيم
  .. نيوهنا نصل إىل األرض الصلبة اليت نستوي عليها مطمئن

هذا ما  . فهو سابق إذن لإلنسان يف اخللق     . من نار السموم   - من قبل  -  لقد كان خلق الشيطان   
إمنا ندرك من صفاته    . ليس لنا أن خنوض فيه    . فذلك شأن آخر  . أما كيف هو وكيف كان خلقه     . نعلمه

واألذى . ندرك من صفاته التأثري يف عناصر الطني حبكـم أنـه مـن النـار              . بعض صفات نار السموم   
وهـي  . مث تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغرور واالسـتكبار         . واملسارعة فيه حبكم أا نار السموم     

 ! ليست بعيدة يف التصور عن طبيعة النار
مث من النفخة العلوية    ؛   ولقد كان خلق اإلنسان من عناصر هذا الطني اللزج املتحول إىل صلصال           

اليت أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات       ،  ومنحته خصائصه اإلنسانية   ؛اليت فرقت بينه وبني سائر األحياء     
 ! بينما بقيت هي يف مستواها احليواين ال تتعداه. فسلك طريقا غري طريقها منذ االبتداء؛ احلية

ولتجاوز النطـاق   ؛  وللتلقي عنه ،  وجتعله أهال لالتصال باهللا   ؛   هذه النفخة اليت تصله باملأل األعلى     
. إىل النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقـول        ،  تتعامل فيه العضالت واحلواس   املادي الذي   

إىل ،  ووراء طاقة العضالت واحلواس   ،  واليت متنحه ذلك السر اخلفي الذي يسرب به وراء الزمان واملكان          
 . ألوان من املدركات وألوان من التصورات غري حمدودة يف بعض األحيان

من طعام وشـراب  : ومع خضوعه لضرورات الطني وحاجاته، لطني يف طبعه ذلك كله مع ثقلة ا  
ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصـورات ونزعـات            . ولباس وشهوات ونزوات  

. منذ البدء من هذين األفقني اللذين ال ينفصالن فيـه          " مركب " هذا مع أن هذا الكائن     .. وحركات
وال بد من مالحظة هـذه احلقيقـة     !  ..  " أو املمزوج  " املخلوط " عةال طبي  " املركب " طبيعته طبيعة 

ودقة تصورها كلما حتدثنا عن تركيب اإلنسان من الطني ومن النفخة العلوية اليت جعلـت منـه هـذا         
وال تصرف ألحـدمها بـدون      ،  إنه ال انفصال بني هذين األفقني يف تكوينه        .. املخلوق الفريد التكوين  

؛ وال يكون روحا خالصا يف حلظة     ،  إنه ال يكون طينا خالصا يف حلظة      . حدة من حاالته  اآلخر يف حالة وا   
 ! وال يتصرف تصرفا واحدا إال حبكم تركيبه الذي ال يقع فيه االنفصال

 والتوازن بني خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو األفق األعلى الذي يطلب إليه أن               
فليس مطلوبا منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصـريه ومطالبـه            . وهو الكمال البشري املقدر له    ،  يبلغه

واالرتفاع الذي خيـل    . وليس واحد منهما هو الكمال املنشود لإلنسان      . ليكون ملكا أو ليكون حيوانا    
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لق علـى   واحلكمة اليت من أجلها خ    ،  بالتوازن املطلق نقص بالقياس إىل هذا املخلوق وخصائصه األصيلة        
 . هذا النحو اخلاص

 والذي حياول أن يعطل طاقاته اجلسدية احليوية هو كالذي حياول أن يعطل طاقاتـه الروحيـة                
وكالمها يدمر نفسـه    . ويريد من نفسه ما مل يرده اخلالق له       ؛  كالمها خيرج على سواء فطرته     .. الطليقة

 . على هذا التدمريوهو حماسب أمام اهللا . بتدمري ذلك املركب يف كياا األصيل
ومن أراد أن يصوم    ،  على من أراد أن يترهنب فال يقرب النساء         ع     من أجل هذا أنكر الرسول    

:  وقال ل أنكر عليهم كما ورد يف حديث عائشة      . ومن أراد أن يقوم الليل فال ينام      ،  الدهر فال يفطر  
  " . فمن رغب عن سنيت فليس مين" 

وأقام له عليها نظاما بشريا ال تـدمر  ؛ ن على أساس تكوينه ذاك    وقد أقام اإلسالم شريعته لإلنسا    
لتعمـل  ،  إمنا قصارى هذا النظام أن حيقق التوازن بني هذه الطاقات         . فيه طاقة واحدة من طاقات البشر     
وكل . فكل اعتداء يقابله تعطيل   . وال اعتداء من إحداها على األخرى     ؛  مجيعها يف غري طغيان وال ضعف     

والنظام الذي يقيمه   . واإلنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام اهللا        . مريطغيان يقابله تد  
 . اإلسالم للناس حفيظ على هذه اخلصائص اليت مل يهبها اهللا جزافا لإلنسان

ومثله الذي يريد قتـل   .  والذي يريد قتل النوازع الفطرية احليوانية يف اإلنسان يدمر كيانه املتفرد          
اخلاصة باإلنسان دون احليوان من االعتقاد يف اهللا واإلميان بالغيب الـذي هـو مـن                النوازع الفطرية   

كالذي يسـلب النـاس     ،  والذي يسلب الناس عقائدهم يدمر كينونتهم البشرية       .. خصائص اإلنسان 
جيب أن يطارده كمـا يطـارد        " لإلنسان " كالمها عدو  .. طعامهم وشرام ومطالبهم احليوية سواء    

 ! الشيطان
وليست هـذه   . وله ما يقابل هذه الزيادة    ،  فله مثل مطالب احليوان    .. ن اإلنسان حيوان وزيادة    إ

 " كما يزعم أعداء اإلنسان من أصحاب املذاهب املاديـة         " املطالب األساسية  " املطالب دون هذه هي   
  " . العلمية

منر ـا   . ا القرآن كما يقرره ،   هذه بعض اخلواطر اليت تطلقها يف النفس حقيقة تكوين اإلنسان         
راجني أن نعود إليها ببعض     ،  حىت ال نوقف تدفق النص القرآين يف عرض مشاهد القصة الكربى          ،  سراعا

 : التعقيبات يف ايتها
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فإذا سويته ونفخـت    . إين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون       :  "  لقد قال اهللا للمالئكة   
  ..  " فيه من روحي فقعوا له ساجدين

وال منلـك أن    . وتوجه اإلرادة ينشيء اخللق املراد    . إرادة - تعاىل - فقوله. ا قاله اهللا   وقد كان م  
فاجلدل على هذا النحو عبـث      . نسأل كيف تلبست نفخة اهللا األزيل الباقي بالصلصال املخلوق الفاين         

. حلكـم وخروج به عن الدائرة اليت ميلك فيها أسباب التصور واإلدراك وا          ،  بل عبث بالعقل ذاته   . عقلي
وكل ما ثار من اجلدل حول هذا املوضوع وكل ما يثور إن هو إال جهـل بطبيعـة العقـل البشـري              

وهو سفه يف   ،  ليقيس عمل اخلالق إىل مدركات اإلنسان     ،  وإقحام له يف غري ميدانه    ،  وخصائصه وحدوده 
وكيف يتلبس  ،  اينكيف يتلبس اخلالد بالف   : إنه يقول . وخطأ يف املنهج من األساس    ،  إنفاق الطاقة العقلية  

. بينما العقل اإلنساين ليس مدعوا أصال للفصل يف املوضـوع         ! مث ينكر أو يثبت ويعلل    ؟  األزيل باحلادث 
فاألمر إذن ثابت وال ميلك العقل البشـري أن         . كيف كان : وال يقول . إن هذا قد كان   : ألن اهللا يقول  

ألنـه ال ميلـك وسـائل     - سليم بالنصغري الت - وكذلك هو ال ميلك أن يثبته بتفسري من عنده   . ينفيه
وال علـى األزيل يف خلقـه       ،  واحلادث ال ميلك وسائل احلكم على األزيل يف ذاته        . فهو حادث . احلكم

وهي أن احلادث ال ميلك وسائل احلكم علـى          - وتسليم العقل ابتداء ذه البديهية أو القضية      . للحادث
 . ن إنفاق طاقته سفها يف غري جماله املأمونيكفي ليكف العقل ع. األزيل يف أي صورة من صوره

 :  فلننظر بعد ذلك ماذا كان
  ..  " فسجد املالئكة كلهم أمجعون " 

 . الطاعة املطلقة بال جدل أو تعويق - املالئكة -  كما هي طبيعة هذا اخللق
  ..  " إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين " 

وهم ال يعصـون اهللا مـا أمـرهم         .  نار وهم من نور    فهو من .  وإبليس خلق آخر غري املالئكة    
. أما االستثناء هنا فليس على وجهه     . فليس هو من املالئكة بيقني    . وهو أىب وعصى  . ويفعلون ما يؤمرون  
وأما . إمنا هو معهم يف كل مكان أو مالبسة       . وليس منهم . حضر بنو فالن إال أمحد    : إمنا هو كما تقول   

فإن صدور األمر إىل    ؟  فكيف مشل إبليس   ..  " وإذ قال ربك للمالئكة    " : أن األمر املذكور للمالئكة   
 ؟ ما منعك أال تسجد إذ أمرتك     : قال:  " وقد ذكر صرحيا يف سورة األعراف     ،  إبليس يدل عليه ما بعده    

ما منعك أال   :  " فقول اهللا تعاىل له   . وأسلوب القرآن يكتفي بالداللة الالحقة يف كثري من املواضع        "  .. 
وليس من الضروري أن يكون هذا األمر هـو         . قاطع يف أن األمر قد صدر له       "  .. ؟  جد إذ أمرتك  تس
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وقد يصدر إليه منفـردا وال يـذكر        . فقد يصدر إليه معهم الجتماعه م يف مالبسة ما        . أمره للمالئكة 
فه أنه ليس من    ولكن املقطوع به من النصوص ومن داللة تصر       . وينا لشأنه وإظهارا للمالئكة يف املوقف     

 . وهذا ما خنتاره. املالئكة
 وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية ال منلك تصور ماهياا وال كيفياا يف غـري   

 . ألن العقل كما أسلفنا ال سبيل له يف هذا اال حبال من األحوال. حدود النصوص
 أكن ألسجد لبشـر خلقتـه مـن         مل: قال؟  يا إبليس مالك أال تكون مع الساجدين      : قال " 

  ..  " صلصال من محأ مسنون
وذكر إبلـيس   .  وصرحت طبيعة الغرور واالستكبار والعصيان يف ذلك املخلوق من نار السموم          

إنـه  : وتشامخ برأسه املغرور يقول   . ومل يذكر النفخة العلوية اليت تالبس هذا الطني       ،  الصلصال واحلمأ 
 ! . بشر خلقه اهللا من صلصال من محأ مسنونليس من شأنه يف عظمته أن يسجد ل

 :  وكان ما ينبغي أن يكون
  ..  " وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين، )1(فاخرج منها فإنك رجيم : قال " 

 .  جزاء العصيان والشرود
 :  عندئذ تتبدى خليفة احلقد وخليقة الشر

  ..  " إىل يوم الوقت املعلومفإنك من املنظرين : قال. رب فأنظرين إىل يوم يبعثون: قال " 
وال ليتوب إىل   ،  ال ليندم على خطيئته يف حضرة اخلالق العظيم       ،   لقد طلب النظرة إىل يوم البعث     

يربط لعنة اهللا   . ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه اهللا وطرده         . اهللا ويرجع ويكفر عن إمثه اجلسيم     
 ! نكريوال يربطها بعصيانه هللا يف تبجح ، له بآدم

  " إال عبادك منهم املخلصني   . رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني        : قال " 
 .. 

 : إا األرض.  وبذلك حدد إبليس ساحة املعركة
  ..  " ألزينن هلم يف األرض " 

                                                 
 . أي طريد مرجوم:  رجيم)1(
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. كابـه واإلغراء بزينته املصطنعة علـى ارت     ،  تزيني القبيح وجتميله  .  وحدد عدته فيها إنه التزيني    
وتظهره يف غـري حقيقتـه      ،  وهكذا ال جيترح اإلنسان الشر إال وعليه من الشيطان مسحة تزينه وجتمله           

وكلما وجـدوا مـن     ،  وليحذروا كلما وجدوا يف أمر تزيينا     ؛  فليفطن الناس إىل عدة الشيطان    . وردائه
فليس ،  عبدوه حق عبادته  إال أن يتصلوا باهللا وي    . ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك    . نفوسهم إليه اشتهاء  

 : على عباد اهللا املخلصني من سبيل - بشرطه هو - للشيطان
  ..  " إال عبادك منهم املخلصني. وألغوينهم أمجعني " 

. ويعبـده كأنـه يـراه   ، وجيردها له وحده،  واهللا يستخلص لنفسه من عباده من خيلص نفسه هللا        
 . وهؤالء ليس للشيطان عليهم من سلطان

 ألنه سـنة اهللا   ،  قرره وهو يدرك أن ال سبيل إىل سواه        - اللعني - الذي قرره إبليس   هذا الشرط   
 : ومن مث كان اجلواب .. وأن حيميه ويرعاه، أن يستخلص لنفسه من خيلص له نفسه.. 

  " إال من اتبعك من الغاوين    . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان     . هذا صراط علي مستقيم    " 
 .. 

وهي السنة اليت ارتضتها اإلرادة قانونا وحكما يف اهلـدى          . هذه سنة . هذا ناموس .  هذا صراط 
وال متلك أن تزين    ،  وال لك فيهم تأثري   ،  املخلصني يل ليس لك عليهم سلطان      " إن عبادي .  " والضالل

وهـم يعلقـون   ، وألن مداخلك إىل نفوسـهم مغلقـة    ،  وألم منك يف محى   ،  هلم ألنك عنهم حمصور   
إمنا سلطانك على من اتبعك مـن الغـاوين   . ون ناموسه بفطرم الواصلة إىل اهللا     ويدرك،  أبصارهم باهللا 

إن الشيطان ال يتلقف إال     . فهو استثناء مقطوع ألن الغاوين ليسوا جزءا من عباد اهللا املخلصني          . الضالني
فـاهللا ال يتـركهم     ،  فأما من خيلصون أنفسـهم هللا     . الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع      

 ! ورمحة اهللا أوسع ولو ختلفوا فإم يثوبون من قريب. للضياع
 : فهي معلنة يف الساحة منذ البدء. عاقبة الغاوين.  فأما العاقبة

 .  " هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم ملوعدهم أمجعني " 
،  جـزء مقسـوم    ولكل باب منهم  . والغواية ألوان وأشكال  .  فهؤالء الغاوون صنوف ودرجات   

 . حبسب ما يكونون وما يعملون
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ووضح كيف يسلك   .  وينتهي املشهد وقد وصل السياق بالقصة إىل نقطة التركيز وموضع العربة          
فأما مـن  . وكيف تغلب خصائص الطني يف اإلنسان على خصائص النفخة        . الشيطان طريقه إىل النفوس   

  .. انيتصل باهللا وحيتفظ بنفخة روحه فال سلطان عليه للشيط
 :  ومبناسبة ذكر مصري الغاوين يذكر مصري املخلصني

ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا       . ادخلوها بسالم آمنني  . إن املتقني يف جنات وعيون     " 
 .  " ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني. على سرر متقابلني

ولعل العيون يف اجلنات تقابـل يف       .  واملتقون هم الذين يرقبون اهللا ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه        
. وهم يدخلون اجلنات بسالم آمنني يف مقابل اخلوف والفـزع هنـاك           . املشهد تلك األبواب يف جهنم    
ال . يف مقابل احلقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السـياق            ،  ونزعنا ما يف صدورهم من غل     

وا يف األرض واتقوا فاستحقوا املقام املطمـئن        جزاء ما خاف  . ميسهم فيها نصب وال خيافون منها خروجا      
  ..  .. اآلمن يف جوار اهللا الكرمي

|     |     | 
تستحق تعقيبات مفصلة    - كما تعرض يف هذا السياق القرآين      - فإن قصة البشرية الكربى   ،  وبعد

 : سبةعلى قدر املنا، فنكتفي أن نلم ا إملاما - يف ظالل القرآن - ال منلك أن نستطرد فيها
، فهو تكوين خاص متفـرد    .  إن داللتها واضحة على طبيعة تكوين هذا اخللق املسمى باإلنسان         

، وأيا كانت نشأة احليـاة    . الذي يشترك فيه مع بقية األحياء     ،  يزيد على جمرد التركيب العضوي احليوي     
خاصية الروح   .. رآينفإن اخللق اإلنساين يتفرد خباصية أخرى هي اليت ورد ا النص الق           ؛  ونشأة األحياء 

يتفرد خبصائصه عن كل األحيـاء      ،  وهي اخلاصية اليت جتعل من هذا اإلنسان إنسانا        .. اإلهلي املودع فيه  
ولكنـها خاصـية    . مع سائر األحياء   " احلياة " فهو يشترك يف  . وهي قطعا ليست جمرد احلياة    . األخرى

 . الروح الزائد عن جمرد احلياة
 - مل جتيء لإلنسان بعد مراحل أو أطوار من نشـأته          -  النص القرآين  كما يلهم  -  هذه اخلاصية 
فلم جييء على هذا الكائن اإلنساين زمان       . ولكنها جاءت مصاحبة خللقه ونشأته     - كما تزعم الدارونية  

فصار ا هـو هـذا      ،  مث دخلته هذه الروح    - بال روح إنساين خاص    - كان فيه جمرد حي من األحياء     
 ! اإلنسان
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أن تعترف بشطر مـن هـذه        - على يد جوليان هاكسلي    - اضطرت الدارونية احلديثة   ولقد  
ومن مث تفرده من الناحيـة      . من الناحية احليوية والوظيفية    " تفرد اإلنسان  " وهي تقرر ؛  احلقيقة الكبرية 

  .. وما نشأ عن ذلك كله من تفرده من الناحية احلضارية، العقلية
 ! سان املتفرد متطور عن حيوان ولكنها ظلت تزعم أن هذا اإلن

وبني القاعدة اليت تقـوم     ،   والتوفيق عسري بني ما انتهت إليه الداروينية احلديثة من تفرد اإلنسان          
ولكن الداروينيني ومن واالهم ال      - قاعدة التطور املطلق وتطور اإلنسان عن احليوان       - عليها الداروينية 

يف دفعة االنسالخ مـن     ،  الذي صبغوه بصبغة العلم    - علميغري ال  - يزالون مصرين على ذلك االندفاع    
عليه  " العلمية " وإضفاء الصبغة ،  والذي شجع اليهود على نشره ومتكينه وتثبيته      ! كل مقررات الكنيسة  

 ! )1(ولغاية يف خمططام ؛ لغرض يف نفوسهم
يف سورة األعراف   وحنن نواجه النصوص القرآنية املشاة      ،   ولقد سبق أن حتدثنا عن هذه القضية      

 : فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك؛ )2(يف هذه الظالل 
ويف نشـأة اجلـنس     ،  فإن جمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم عليه السالم        ،  وعلى أية حال   " 

وأن . كان مصاحبا خللقـه   ،  ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه اإلنسانية ووظائفه املستقلة        ،  البشري
ومل . واكتساا اخلربة العالية  ،  وتدريبها،  ومنوها،  كان ترقيا يف بروز هذه اخلصائص      " اإلنساين  "الترقي

 . كما تقول الداروينية .. من تطور األنواع حىت انتهت إىل اإلنسان .. اإلنسان " وجود " يكن ترقيا يف
اليت تعتمد عليها نظريـة     بداللة احلفريات    - ووجود أنواع مترقية من احليوان تتبع ترتيبا زمنيا        " 

ألن تقدير أعمـار الصـخور ذاتـه يف          " يقينية " وليست " ظنية " هو جمرد نظرية   - النشوء واالرتقاء 
وليس ما مينع من ظهـور      . جمرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها      ! طبقات األرض ليس إال ظنا    

 ! فروض أخرى تعدهلا أو تغريها
 " أنواع " ليس هناك ما مينع من وجود      - اليقيين بأعمار الصخور  على فرض العلم     - على أنه  " 

بفعل الظروف السائدة يف األرض ومـدى مـا         ،  بعضها أرقى من بعض   ،  يف أزمان متوالية  ،  من احليوان 
مث انقراض بعضها حني تتغري الظروف      . تسمح به من وجود أنواع تالئم هذه الظروف السائدة يف حياا          

                                                 
دار .  " حممـد قطـب   : ملؤلفه" التطور والثبات يف احلياة البشرية      :  " يف كتاب " اليهود الثالثة   :  "  يراجع فصل  )1(

 " . الشروق 
 .  من اجلزء الثامن1265 - 1264 ص)2(
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ولكن  .. )1(] وظهور أنواع أخرى أكثر مالءمة للظروف السائدة        [   هلا باحلياة  السائدة حبيث ال تسمح   
وحفريات دارون وما بعدها ال تسـتطيع أن         .. من بعض  " متطورا " أن يكون بعضها   " حيتم " هذا ال 

أن هذا النوع تطور تطورا عضويا من        - يف يقني مقطوع به    - ال تستطيع أن تثبت   ،  تثبت أكثر من هذا   
ولكنها فقط تثبت    - وفق شهادة الطبقة الصخرية اليت يوجد فيها       -  الذي قبله من الناحية الزمنية     النوع

وهذا ميكن تعليله مبا قلنا من أن الظروف السـائدة يف            .. أن هناك نوعا أرقى من النوع الذي قبله زمنيا        
ومساعدة . فنشأ،  فلما تغريت صارت صاحلة لنشأة نوع آخر      . األرض كانت تسمح بوجود هذا النوع     

 . فانقرض، على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل يف الظروف األخرى
يف الزمن الذي علم اهللا أن ظروف األرض        ،  وعندئذ تكون نشأة النوع اإلنساين نشأة مستقلة       " 

 . ريةوهذا ما ترجحه جمموعة النصوص القرآنية يف نشأة البش .. تسمح باحلياة والنمو والترقي هلذا النوع
هذا التفـرد الـذي     . وتفرد اإلنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية        " 

يف جمـال   [  دليـل مـرجح   ،  لالعتراف به  - وفيهم امللحدون باهللا كلية    - اضطر الداروينيون احملدثون  
 " رى يف تطور عضوي   وعدم تداخلها مع األنواع األخ    ،  على تفرد النشأة اإلنسانية    ]البحوث اإلنسانية   

 . 
 .. باحتوائها على هذه اخلاصية املنشئة للوجود اإلنساين املسـتقل        ،   هذه النشأة املتفردة لإلنسان   

ختتلف اختالفا أصيال    " ومطالبه األساسية  " جتعل النظرة إىل هذا اإلنسان     .. خاصية النفخة من روح اهللا    
وكل إفرازاا يف التصورات    ،  ية واالجتماعية والسياسية  بكل افرازاا االقتصاد  ،  عن نظرة املذاهب املادية   

 . والقيم اليت ينبغي أن تسود احلياة اإلنسانية
هي اليت جعلت اإلعالن املاركسي يذكر      !  إن الزعم بأن اإلنسان جمرد حيوان متطور عن حيوان        

الب احليـوان   فهذه فعال هي مط   ! أن مطالب اإلنسان األساسية هي الطعام والشراب واملسكن واجلنس        
ومن مث در كل حقوقه املترتبة      ! وال يكون اإلنسان يف وضع أحقر مما يكون وفق هذه النظرة          ! األساسية

ودر حقوقه يف حريـة     . در حقوقه يف االعتقاد الديين     .. على تفرده عن احليوان خبصائصه اإلنسانية     
ودر حقوقه يف نقد النظام السائد      . قامةومكان اإل ،  ودر حقوقه يف اختيار نوع العمل     . التفكري والرأي 

ومن هم أقل من احلـزب مـن         " احلزب " بل در حقوقه يف نقد تصرفات     . وأسسه الفكرية واملذهبية  
 " ألن هـؤالء  ،  وتسوقهم سوقا ،  اليت حتشر األناسي حشرا   ،  احلكام املتسلطني يف تلك األنظمة البغيضة     

                                                 
 .  إضافات مل جتيء موضحة يف املقتطفات)1(
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مث يسمى ذلك النكد    !  ..  نوع من احليوان تطور عن حيوان      وفق الفلسفة املادية ليسوا سوى     " األناسي
  " ! االشتراكية العلمية:  " كله

وهي تقوم على أساس تفرده خبصائصه اإلنسـانية إىل          - "  اإلنسان "  فأما النظرة اإلسالمية إىل   
ب اإلنسان  فإا منذ اللحظة األوىل تعترب أن مطال       - جانب ما يشارك فيه احليوان من التكوين العضوي       

فليس الطعام والشراب واملسكن واجلنس هي كل       . األساسية خمتلفة وزائدة عن مطالب احليوان األساسية      
إن العقيـدة وحريـة     !  .. وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية        . مطالبه األساسية 

بل هي أعلـى     ..  واجلنس التفكري واإلرادة واالختيار هي مطالب أساسية كالطعام والشراب واملسكن        
أي املطالب املتعلقة خبصائصه الـيت      . ألا هي املطالب الزائدة يف اإلنسان على احليوان       ؛  منها يف االعتبار  

 ! واليت بإهدارها در آدميته! تقرر إنسانيته
 "  ومن مث ال جيوز أن در يف النظام اإلسالمي حرية االعتقاد والـتفكري واالختيـار يف سـبيل                 

 - كما ال جيوز أن در القيم األخالقيـة       ! وتوفري الطعام والشراب واملسكن واجلنس لآلدميني      " تاجاإلن
يف سبيل تـوفري تلـك املطالـب         - كما يقررها اهللا لإلنسان ال كما يقررها العرف والبيئة واالقتصاد         

  .. احليوانية
ومـن مث ال     "  .. لبه األساسية مطا " و " اإلنسان "  إما نظرتان خمتلفتان من األساس يف تقييم      

وإما املذاهب املادية بكل ما تفرزه مـن        ،  فإما اإلسالم ! ميكن اجلمع بينهما يف نظام واحد على اإلطالق       
فإن هو إال إفراز خبيث من إفرازات        " االشتراكية العلمية :  " مبا فيها ما يسمونه هناك     .. إفرازات نكدة 

 . لذي كرمه اهللاملادية احلقرية احملتقرة لإلنسان ا
 واملعركة اخلالدة بني الشيطان واإلنسان يف هذه األرض ترتكز ابتداء إىل اسـتدراج الشـيطان               

أي الدينونة   - استدراجه إىل اخلروج من عبادة اهللا     . والتزيني له فيما عداه   ؛  لإلنسان بعيدا عن منهج اهللا    
 - فأما الذين يدينون له وحده     - موشريعة ونظا ،  وشعرية ونسك ،  له يف كل ما شرع من عقيدة وتصور       

  ..  " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان "  .. فليس للشيطان عليهم من سلطان - أي يعبدونه وحده
وبني االجتاه إىل جهنم اليت وعـد ـا      ؛   ومفرق الطريق بني االجتاه إىل اجلنة اليت وعد ا املتقون         

أو اتباع تـزيني الشـيطان       - ها يف القرآن دائما بالعبادة    اليت يعرب عن   - هو الدينونة هللا وحده   ،  الغاوون
 . باخلروج على هذه الدينونة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

35

أي إنه مل يكن يلحد يف اهللا من         .. وال صفاته ،   والشيطان نفسه مل يكن ينكر وجود اهللا سبحانه       
 اتبعه من   وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن       .. إمنا الذي فعله هو اخلروج على الدينونة هللا       ! ناحية العقيدة 

 . الغاوين
فال قيمة إلسالم يدين أصحابه لغري اهللا يف حكم مـن           .  إن الدينونة هللا وحده هي مناط اإلسالم      

أو خاصـا   . أو خاصا بالشعائر واملناسك   . وسواء كان هذا احلكم خاصا باالعتقاد والتصور      . األحكام
والدينونة . الدينونة فيه هللا هي اإلسالم      ..فهو سواء  .. . أو خاصا بالقيم واملوازين   . بالشرائع والقوانني 

 . فيه لغري اهللا هي اجلاهلية الذاهبة مع الشيطان
فالدينونـة  . واختصاصها باالعتقاد والشعائر دون النظام والشرائع     ؛   وال ميكن جتزئة هذه الدينونة    

وعليها تدور   .. اءوهي العبادة هللا يف معناها اللغوي ويف معناها االصطالحي على السو          . هللا كل ال يتجزأ   
 ! املعركة اخلالدة بني اإلنسان والشيطان

 :  وأخريا نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة يف قوله تعاىل عن املتقني
ادخلوها بسالم آمنني ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانـا           . إن املتقني يف جنات وعيون     " 

  ..  " خرجنيال ميسهم فيها نصب وما هم منها مب. على سرر متقابلني
ومـن مث   . وال حتويلهم خلقا آخـر    ؛   إن هذا الدين ال حياول تغيري طبيعة البشر يف هذه األرض          

وبأن هذا من طبيعة بشريتهم اليت ال يذهب ا اإلميـان  ؛ يعترف هلم بأنه كان يف صدورهم غل يف الدنيا      
صـرف إىل احلـب يف اهللا   ويتسامى ـا لتن ، ولكنه يعاجلها فقط لتخف حدا    ؛  واإلسالم من جذورها  

وقد وصـلت بشـريتهم إىل       - ولكنهم يف اجلنة   -؟    وهل اإلميان إال احلب والبغض     - والكره يف اهللا  
وال ؛  يرتع أصل اإلحساس بالغل مـن صـدورهم        - منتهى رقيها وأدت كذلك دورها يف احلياة الدنيا       

  .. تكون إال األخوة الصافية الودود
، فليستبشر بأنه من أهلـها    ،   وجدها يف نفسه غالبة يف هذه األرض       فمن ..  إا درجة أهل اجلنة   

  .. فهذا هو الشرط الذي ال تقوم بغريه األعمال، مادام ذلك وهو مؤمن
|     |     | 

 +       ِحيمالر فُورا الْغي أَناِدي أَنىْء ِعبب49ن        اَألِليم ذَابالْع وذَاِبي هأَنَّ ع 50 و مئْهبنـن    وع 
    راَِهيمِف ِإ بيِجلُونَ           51ضو ا ِمنكُما قَالَ ِإنالمِه فَقَالُواْ سلَيلُواْ عخ52 ِإذْ د      كرشبا نلْ ِإنجوقَالُواْ الَ ت 

شرناك ِبـالْحق فَـالَ      قَالُواْ ب  54 قَالَ أَبشرتموِني علَى أَن مسِني الِْكبر فَِبم تبشرونَ          53ِبغالٍم عِليٍم   
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    الْقَاِنِطني نكُن مآلُّونَ          55تِه ِإالَّ الضبِة رمحطُ ِمن رقْنن يمـا         56 قَالَ وهأَي كُمطْـبـا خقَـالَ فَم 
 ِإالَّ  59منجـوهم أَجمِعـني      ِإالَّ آلَ لُوٍط ِإنا لَ     58 قَالُواْ ِإنا أُرِسلْنا ِإلَى قَوٍم مجِرِمني        57الْمرسلُونَ  

 اِبِرينالْغ ا لَِمنها ِإننرقَد هأَتر60ام  
 قَالُواْ بلْ ِجئْناك ِبما كَانواْ ِفيـِه      62 قَالَ ِإنكُم قَوم منكَرونَ      60فَلَما جاء آلَ لُوٍط الْمرسلُونَ      

 فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع من اللَّيِل واتِبـع أَدبـارهم والَ           64 وِإنا لَصاِدقُونَ     وأَتيناك بالْحق  63يمترونَ  
 وقَضينا ِإلَيِه ذَِلك اَألمر أَنَّ داِبـر هـؤالء مقْطُـوع            65يلْتِفت ِمنكُم أَحد وامضواْ حيثُ تؤمرونَ       

 ِبِحنيص66م  
 واتقُوا اللّـه والَ     68 قَالَ ِإنَّ هؤالء ضيِفي فَالَ تفْضحوِن        67هلُ الْمِدينِة يستبِشرونَ    وجاء أَ 

 لَعمرك ِإنهـم    71 قَالَ هؤالء بناِتي ِإن كُنتم فَاِعِلني        70 قَالُوا أَولَم ننهك عِن الْعالَِمني       69تخزوِن  
  72م يعمهونَ لَِفي سكْرِتِه

 ِرِقنيشةُ محيالص مهذَتيٍل 73فَأَخن ِسجةً مارِحج ِهملَيا عنطَرأَما واِفلَها سهاِليا علْنع74 فَج  
 ِمنيسوتاٍت لِّلْمآلي قيٍم 75ِإنَّ ِفي ذَِلكِبيٍل ما لَِبسهِإنةً ل76ِّ وآلي ِإنَّ ِفي ذَِلك  ؤِمِنني77لْم  

      كَِة لَظَاِلِمنياَألي ابحِإن كَانَ أَصِبٍني       78واٍم ما لَِبِإممهِإنو مها ِمننقَم79 فَانت     كَـذَّب لَقَـدو 
    ِلنيسرِر الْماِحلج ابح80أَص       ِرِضنيعا مهنواْ عا فَكَاناِتنآي ماهنيآت81 و  نواْ يكَاناِل    والِْجب ونَ ِمنِحت

 ا آِمِننيوتي82ب ِبِحنيصةُ محيالص مهذَتونَ 83 فَأَخكِْسبواْ يا كَانم مهنى عا أَغْن84 فَم_  
|     |     | 

ممثلة يف قصص إبراهيم وبشارته على الكرب بغالم        ،  يتضمن هذا الدرس مناذج من رمحة اهللا وعذابه       
وأصحاب األيكة وأصحاب احلجر وما حل م       ،  اته وأهله إال امرأته من القوم الظاملني      ولوط وجن ،  عليم

 . من عذاب أليم
وأن عذايب هو العذاب    . نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم     :  "  هذا القصص يساق بعد مقدمة    

 يرجـع إىل    كذلك هو  .. وجييء بعضه مصداقا لنبأ العذاب    ،  فيجيء بعضه مصداقا لنبأ الرمحة     " األليم
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلـههم األمـل فسـوف         :  " فيصدق ما جاء فيها من نذير     ،  مطالع السورة 

فهذه  ..  " وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون              . يعلمون
لك يصدق هذا القصص    وكذ .. حل ا جزاؤها بعد انقضاء األجل     ،  مناذج من القرى املهلكة بعد النذر     
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يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك       : وقالوا:  " ما جاء يف مطالع السورة يف شأن املالئكة حني يرسلون         
ومـا كـانوا إذن     ،  ما نرتل املالئكة إال بـاحلق     . لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني       . نون

  ..  " منظرين
وذلك مع ما هو معلوم من أن السـور مل           .. ها بعضا يظاهر بعض ،   فتبدو السورة وحدة متناسقة   

ولكـن  . وأن اآليات الواردة فيها مل تكن ترتل متتالية تواليها يف املصـحف           ،  تكن ترتل مجلة إال نادرا    
وقد كشفت  . فال بد من حكمة يف ترتيبها على هذا النسق        ،  ترتيب هذه اآليات يف السور ترتيب توقيفي      

واحتـاد اجلـو   ،  اآلن يف السور اليت عرضناها يف متاسك بنيان السـور لنا جوانب من هذه احلكمة حىت   
 . واهللا املوفق إىل الصواب. إمنا هو اجتهاد. والعلم بعد ذلك هللا .. والظالل يف كل سورة

|     |     | 
  ..  " وأن عذايب هو العذاب األليم. نىبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم " 

واملناسبة . بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء املتقني يف سياق السورة           ع   جييء هذا األمر للرسول   
جريا علـى األصـل الـذي       . ويقدم اهللا نبأ الغفران والرمحة على نبأ العذاب       . بينهما ظاهرة يف السياق   

وإمنا يذكر العذاب وحده أحيانا أو يقدم يف النص حلكمة          . فقد كتب على نفسه الرمحة    . ارتضت مشيئته 
 . ياق تقتضي إفراده بالذكر أو تقدميهخاصة يف الس

وقد وردت هذه احللقة مـن قصـة         ..  مث جتيء قصة إبراهيم مع املالئكة املرسلني إىل قوم لوط         
ووردت قصة  . تناسب السياق الذي وردت فيه    ،  إبراهيم وقصة لوط يف مواضع متعددة بأشكال متنوعة       

 . لوط وحده يف مواضع أخرى
فأمـا   .. وحلقة من قصة إبراهيم ولوط يف هود      ،  لوط يف األعراف   وقد مرت بنا حلقة من قصة       

أخرجـوهم مـن    :  " وجواب قومه ،  يف األوىل فقد تضمنت استنكار لوط ملا يأتيه قومه من الفاحشة          
وذلك دون ذكـر    . وإجناءه هو وأهله إال امرأته كانت من الغابرين        ..  " قريتكم إم أناس يتطهرون   

وأما يف الثانية فقد جاءت قصة املالئكة مع إبراهيم ولـوط مـع              .. مار قومه م  يء املالئكة إليه وائت   
وجداله مـع   ،  فهناك تفصيل يف اجلزء اخلاص بإبراهيم وتبشريه وامرأته قائمة        . اختالف يف طريقة العرض   

وكذلك خيتلف ترتيب احلوادث يف القسم اخلاص بلوط        . وهو ما مل يذكر هنا    . املالئكة عن لوط وقومه   
ففي سورة هود مل يكشف عن طبيعة املالئكة إال بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهـو           ..  السورتني يف

لو أن يل بكم قوة أو      :  " حىت ضاق م ذرعا وقال قولته األسيفة      ،  يرجوهم يف ضيفه فال يقبلون رجاءه     
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وأخر حكاية  ،  وىلوأما هنا فقدم الكشف عن طبيعة املالئكة منذ اللحظة األ          " . ! آوي إىل ركن شديد   
ولكن تصـديق  ، ألن املقصود هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به. القوم وائتمارهم بضيف لوط  

  .. وأن املالئكة حني يرتلون فإمنا يرتلون للعذاب فال ينظر القوم وال ميهلون، النذير
ال : قالوا.  وجلون إنا منكم : قال. سالما: إذ دخلوا عليه فقالوا   . ونبئهم عن ضيف إبراهيم    " 

بشـرناك  : قالوا؟  فبم تبشرون ؟  أبشرمتوين على أن مسين الكرب    : قال. توجل إنا نبشرك بغالم عليم    
  " . ؟ ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون: قال. باحلق فال تكن من القانطني

 بعجـل  ومل يذكر أنه جاءهم، ومل يذكر هنا سبب قوله   .. إنا منكم وجلون  : قال. سالما:  قالوا
  .. حنيذ

. كما جاء يف سورة هـود      ..  " فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة          " 
ال جمال تفصيالت   ،  ذلك أن اال هنا هو جمال تصديق الرمحة اليت ينيبء اهللا ا عباده على لسان رسوله               

  .. قصة إبراهيم
  ..  " ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم: قالوا " 
 . وعجل ا السياق دون تفصيل، كذا عجلوا له البشرىوه

 :  كذلك يثبت هنا رد إبراهيم وال يدخل امرأته وحوارها يف هذه احللقة
  " ؟ فبم تبشرون؟ أبشرمتوين على أن مسين الكرب: قال " 

وزوجته كذلك عجوز عقيم    [   فقد استبعد إبراهيم يف أول األمر أن يرزق بولد وقد مسه الكرب           
 : فرده املالئكة إىل اليقني ]جاء يف جمال آخر كما 

  ..  " بشرناك باحلق فال تكن من القانطني: قالوا ..  " 
 : ونفى عن نفسه القنوط من رمحة اهللا، فآب إبراهيم سريعا.  أي من اليائسني

  " ؟ ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون: قال " 
وبرزت معها  ؛  هيم تنسيقا مع املقدمة يف هذا السياق      يف حكاية قول إبرا    " الرمحة "  وبرزت كلمة 

الـذين ال يسـتروحون     ،  الضالون عن طريق اهللا   . أنه ال يقنط من رمحة ربه إال الضالون       : احلقيقة الكلية 
املتصـل  ،  فأما القلب الندي باإلميـان    . وال يستشعرون رأفته وبره ورعايته    ،  وال حيسون رمحته  ،  روحه

ومهما غام اجلو   ،  ومهما ادهلمت حوله اخلطوب   ،  ط مهما أحاطت به الشدائد    فال ييأس وال يقن   ،  بالرمحن
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فإن رمحة اهللا قريب من قلـوب        .. وغاب وجه األمل يف ظالم احلاضر وثقل هذا الواقع الظاهر         ،  وتلبد
 . وتغري الواقع كما تغري املوعود، وقدرة اهللا تنشيء األسباب كما تنشيء النتائج. املؤمنني املهتدين

راح يستطلع سبب    - وثابت نفسه واطمأنت للبشرى   ،  وقد اطمأن إبراهيم إىل املالئكة     -  وهنا
 : جميئهم وغايته

إال آل لوط إنا ملنجوهم     . إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني    : قالوا؟  فما خطبكم أيها املرسلون   : قال " 
  ..  " )1(إال امرأته قدرنا إا ملن الغابرين ، أمجعني

بل يصـل   . دال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له يف سورة هود            وال يعرض السياق جل   
وينتـهي  . وعذابه المرأته وقومـه   ،  ذلك أنه يصدق رمحة اهللا بلوط وأهله      . بالنبأ كله ،  إخبار املالئكة له  

  .. وميضون لعملهم مع قوم لوط، بذلك دورهم مع إبراهيم
بل جئناك مبـا كـانوا فيـه    : قالوا. نإنكم قوم منكرو  : قال،  فلما جاء آل لوط املرسلون     " 

وال يلتفت منكم   ،  واتبع أدبارهم ،  فأسر بأهلك بقطع من الليل    . وأتيناك باحلق وإنا لصادقون   . ميترون
  ..  " أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني: وقضينا إليه ذلك األمر. وامضوا حيث تؤمرون، أحد

ءوه مبا كان قومه ميترون فيه من أخذهم        جا،   وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأم املالئكة      
وتوكيدا لوقوع العذاب حني يرتل املالئكة بال       ،  تصديقا لوعد اهللا  ،  بذنوم وإهالكهم جزاء ما يرتكبون    

 . إبطاء
  ..  " إنكم قوم منكرون: قال " 

وهو بني قومه   ،  ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤالء    ،  وهو يعرف قومه  ،   قاهلا ضيق النفس م   
إنكم قوم منكرون أن جتيئوا إىل هذه القرية وأهلـها مشـهورون مبـا               .. وهم فجرة فاحشون  ،  غريب

 ! يفعلون مع أمثالكم حني جييئون
  ..  " وأتيناك باحلق وإنا لصادقون، بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون: قالوا " 

ه لضيفه وضعفه عن    وهو يف حرية بني واجب    .  وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه       
 : إلدخال الطمأنينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه، فجاءه التوكيد بعد التوكيد. محايتهم يف وجه قومه

                                                 
 . وأصله من الغرية وهي بقية اللنب يف الضرع.  أي إا باقية مع القوم تلقى مصريهم)1(
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وامضـوا حيـث    ،  وال يلتفت منكم أحـد    ،  واتبع أدبارهم . فأسر بأهلك بقطع من الليل     " 
  ..  " تؤمرون

ر للوط أن يسري بقومه يف الليل قبـل      وقد كان األم  . والقطع من الليل جزؤه   ،   والسرى سري الليل  
وأن يكون هو يف مؤخرم يتفقدهم وال يدع أحدا منهم يتخلف أو يتلكأ أو يلتفت إىل الديار                 ،  الصبح

وكـان  . على عادة املهاجرين الذين يتنازعهم الشوق إىل ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون             
 : املوعد هو الصبح والصبح قريب

  ..  " أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني: ا إليك ذلك األمروقضين " 
. مقطوع يف الصـباح    - وهو دابرهم  - أن آخر هؤالء القوم   :  وأطلعناه على ذلك األمر اخلطري    

. والتعبري على هذا النحو يصور النهاية الشاملة اليت ال تبقي أحـدا           ؛  وإذا انقطع آخرهم فقد انقطع أوهلم     
 . فيصيبه ما يصيب أهل املدينة املتخلفني، كي ال يتخلف أحد وال يتلفتفال بد من احلرص واليقظة 

مث أكمل ما حدث مـن      .  قدم السياق هذه الواقعة يف القصة ألا األنسب ملوضوع السورة كله          
 . قوم لوط قبلها

 :  لقد تسامعوا بأن يف بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا
  ..  " تبشرونوجاء أهل املدينة يس " 

 والتعبري على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم يف الـدنس                
، يكشف عن هذا املدى يف مشهد أهل املدينـة جييئـون مجاعـة       . والفجور يف الفاحشة الشاذة املريضة    

  يف طلب هذا املنكر    هذه العالنية الفاضحة  . يستبشرون بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعالنية       
فقد يشـذ فـرد مـريض    . شيء بشع ال يكاد اخليال يتصور وقوعه لوال أنه وقع      - فوق املنكر ذاته   -

وحياول احلصول على لذته املستقذرة يف اخلفاء وهو خيجل أن يطلع           ،  ويتخفى مبرضه ،  فيتوارى بشذوذه 
وبعـض  . بل حني تكون شرعية   . عيةوإن الفطرة السليمة لتتخفى ذه اللذة حني تكون طبي        . عليه الناس 

، ويتجمهرون لتحصيلها ،  بينما أولئك القوم املنحوسون جياهرون ا      .. أنواع احليوان يتخفى ا كذلك    
 . إا حالة من االرتكاس معدومة النظري! ويستبشرون مجاعات وهم يتلمظون عليها

تثري النخوة اآلدمية فيهم    وقف يس .  فأما لوط فوقف مكروبا حياول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه          
ويعلم أن هذه النفوس املرتكسة املطموسـة  ، وإنه ليعلم أم ال يتقون اهللا . ويستجيش وجدان التقوى هللا   

 : ولكنه يف كربه وشدته حياول ما يستطيع. مل تعد فيها خنوة وال شعور إنساين يستجاش
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  ..   "واتقوا اهللا وال ختزون، إن هؤالء ضيفي فال تفضحون: قال " 
إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على      ،   وبدال من أن يثري هذا يف نفوسهم رواسب املروءة واحلياة         

كأمنا هو اجلاين الذي هيأ هلم أسباب اجلرمية ودفعهم إليها وهم ال ميلكون له              . استضافة أحد من الرجال   
 ! دفاعا

  "  .. ؟ أو مل ننهك عن العاملني: قالوا " 
إىل اإلنـاث اللـوايت     . ولته يلوح هلم باجتاه الفطرة السليم إىل اجلنس اآلخر         وميضي لوط يف حما   

ليكون النسل الذي متتد به احلياة وجعل تلبية هـذا          ؛  جعلهن اهللا لتلبية هذا الدافع العميق يف نظام احلياة        
ـ     - يف احلاالت الطبيعية   - الدافع معهن موضع اللذة السليمة املرحية للجنسني معا        مانا ليكون هـذا ض

 : ميضي لوط يف حماولته هذه .. بدافع من الرغبة الشخصية العميقة، المتداد احلياة
  ..  " هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني: قال " 

إمنا هو يلوح هلـم بـالطريق       .  ولوط النيب ال يعرض بناته على هؤالء الفجار ليأخذوهن سفاحا         
وهو يعلم أم إن ثابوا إليها فلن يطلبـوا         . ه الفطرة لينبه فيهم هذ  ،  الطبيعي الذي ترضاه الفطرة السليمة    

فهو جمرد هتاف للفطرة السليمة يف نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هـم               . النساء سفاحا 
 . عنه معرضون

ولوط يـدافعهم   . القوم يف سعارهم املريض يستبشرون ويتلمظون     .  وبينما هذا املشهد معروض   
 وهم يف سعارهم منـدفعون    ،  وحيرك دواعي الفطرة السليمة فيهم    ،  وجدامويستجيش  ،  ويستثري خنوم 

 .. 
،  بينما املشهد البشع معروض على هذا النحو املثري يلتفت السياق خطابا ملن يشهد ذلك املشهد              

 : على طريقة العرب يف كالمهم بالقسم
  ..  " لعمرك إم لفي سكرم يعمهون " 

ئمة اليت ال يرجى معها أن يفيقوا وال أن يسمعوا هواتـف النخـوة               لتصوير حالتهم األصيلة الدا   
 . والتقوى والفطرة السليمة

 : وحتق عليهم كلمة اهللا.  مث تكون اخلامتة
  ..  " ما نرتل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذن منظرين " 
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 : ملقلوبة وإذا حنن أمام مشهد الدمار واخلراب واخلسف واهلالك املناسب لتلك الطبائع ا
  ..  " فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فأخذم الصيحة مشرقني " 

 وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزالزل أو الرباكني وتصـاحبها أحيانـا ظـاهرة                
حلالية إن حبرية لوط ا   : ويقال. اخلسف وتناثر أحجار ملوثة بالطني وهبوط مدن بكاملها تسيح يف األرض          

. وهبوط مكاا وامتالئه باملاء   ،  بعد انقالب عمورة وسدوم يف باطن األرض      ،  وجدت بعد هذا احلادث   
فاملنهج اإلمياين الذي    .. ولكننا ال نعلل ما وقع هلم بأنه كان زلزاال أو بركانا عابرا مما يقع يف كل حني                

 ! حنرص عليه يف هذه الظالل يبعد كل البعد عن هذه احملاولة
. نا نعلم علم اليقني أن الظواهر الكونية كلها جتري وفق ناموس اهللا الذي أودعه هذا الكـون                 إن

بال تعارض  . ولكن كل ظاهرة وكل حدث يف هذا الكون ال يقع بأية حتمية إمنا يقع وفق قدر خاص به                 
 كذلك حنن نعلـم علـم الـيقني أن اهللا          .. بني ثبات الناموس وجريان املشيئة بقدر خاص لكل حدث        

وليس من الضروري أن يكون     . سبحانه جيري يف حاالت معينة أقدارا معينة بأحداث معينة لوجهة معينة          
، وقتمـا يشـاء   ،  فقد يريد اهللا أن يرتل م ما يشاء       ؛  ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال أو بركان عادي        

  ..  أمجعنيوهذا هو املنهج اإلمياين يف تفسري معجزات الرسل .. وفق ما يشاء، فيكون ما يشاء
وفيها عظات ملن يتفـرس  .  وقرى لوط تقع يف طريق مطروق بني احلجاز والشام مير عليها الناس   

وإن كانت اآليات ال تنفع إال القلوب املؤمنة املتفتحة املستعدة          . وجيد العربة يف مصارع الغابرين    ،  ويتأمل
 : للتلقي والتدبر واليقني

  ..  " إن يف ذلك آلية للمؤمنني. )1( لبسبيل مقيم وإا. إن يف ذلك آليات للمتومسني " 
 . وكان نزول املالئكة إيذانا بعذاب اهللا الذي ال يرد وال ميهل وال حييد،  وهكذا صدق النذير

|     |     | 
 : أصحاب احلجر - ومع قوم صاحل - )2(أصحاب األيكة  - كذلك كان احلال مع قوم شعيب

                                                 
 .  طريق باق مل يندثر)1(
 . وقد أرسل شعيب إىل أصحاب األيكة وإىل أهل مدين.  الشجر امللتف الكثيف)2(
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ولقد كذب أصحاب   . وإما لبإمام مبني  . فانتقمنا منهم ،  نيوإن كان أصحاب األيكة لظامل     " 
؛ وكانوا ينحتون من اجلبـال بيوتـا آمـنني        ؛  وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضني    ؛  احلجر املرسلني 

  ..  " فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون، فأخذم الصيحة مصبحني
فأما هنا  . يكة يف مواضع أخرى   أهل مدين وأصحاب األ   :  وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه      

وإلهـالك القـرى بعـد    ، يف هذا الشوط، فيشري إشارة إىل ظلمهم وإىل مصرعهم تصديقا لنبأ العذاب       
واإلشـارة  . ومدين واأليكة كانتا بالقرب من قرى لوط      . انقضاء األجل املعلوم الوارد يف مطالع السورة      

وقد ،  فهما يف طريق واضح غري مندثر     ،  ين مدين واأليكة  قد تع  "  .. وإما لبإمام مبني   ..  " الواردة هنا 
ووقوع . مجعهما ألما يف طريق واحد بني احلجاز والشام       ،  تعين قرى لوط السالفة الذكر وقرية شعيب      

واحليـاة  . فهي شاهد حاضر يراه الرائح والغـادي ، القرى الداثرة على الطريق املطروق أدعى إىل العربة   
 ! واحلياة ال حتفلها وهي ماضية يف الطريق. ة كأن مل تكن يوما عامرةجتري من حوهلا وهي داثر

وهـي  ،  واحلجر تقع بني احلجاز والشام إىل وادي القـرى        ،   أما أصحاب احلجر فهم قوم صاحل     
 . مما يدل على القوة واأليد واحلضارة، فقد حنتوها يف الصخر يف ذلك الزمان البعيد. ظاهرة إىل اليوم

  ..  " ب احلجر املرسلنيولقد كذب أصحا " 
فلمـا كذبـه    ؛  ولكن صاحلا ليس إال ممثال للرسل أمجعني      .  وهم مل يكذبوا سوى رسوهلم صاحل     

ويف كـل   ،  يف كل أعصار التاريخ   . توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبني   . إم كذبوا املرسلني  : قومه قيل 
 . على اختالف الزمان واملكان واألشخاص واألقوام، جوانب األرض

  ..  " وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضني " 
. واآليات يف هذه األنفـس كـثري      . ولكن اآليات يف هذا الكون كثري     .  وآية صاحل كانت الناقة   

وليست اخلارقة اليت جاءهم ا صاحل هي وحدها اآلية اليت آتـاهم            . وكلها معروضة لألنظار واألفكار   
ومل يستشـعرها فـيهم عقـل وال        ،  مل يفتحوا هلا عينا وال قلبا     و،  وقد أعرضوا عن آيات اهللا كلها     . اهللا

 . ضمري
فما أغىن عنهم ما كانوا     ،  فأخذم الصيحة مصبحني  ،  وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني      " 
  ..  " يكسبون
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إىل الصيحة اليت تأخـذهم     ،   وهذه اللمحة اخلاطفة من األمن يف البيوت احلصينة يف صلب اجلبال          
هـذه   ..  هلم مما مجعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما حنتوا شيئا يغين عنهم ويدفع اهلالك اخلـاطف     فال تبقي 

فما يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوم منحوتـة        . اللمحة تلمس القلب البشري ملسة عنيفة     
صـباح املشـرق    وما يبلغ االطمئنان بالناس يف وقت أشد من اطمئنام يف وقت ال           . يف صلب الصخور  

فإذا كل  . وها هم أوالء قوم صاحل تأخذهم الصيحة مصبحني وهم يف ديارهم احلصينة آمنون             .. الوديع
فما شيء من هذا كله بـواقيهم مـن          .. وإذا كل حصني موهون   ،  وإذا كل وقاية ضائعة   ،  شيء ذاهب 

 . تلحقهم فتهلكهم يف جوف الصخر املتني، وهي فرقعة ريح أو صاعقة. الصيحة
حمققة سنة اهللا يف أخذ املكـذبني       ،  هكذا تنتهي تلك احللقات اخلاطفة من القصص يف السورة         و

فتتناسق اية هذا الشوط مع ايات األشواط الثالثة السابقة يف حتقيق سـنة             . عند انقضاء األجل املعلوم   
 . وال حتيد، وال تتخلف، اهللا اليت ال ترد

|     |     | 
 +  ا السلَقْنا خمو             ـفْحـفَِح الصةٌ فَاصةَ آلِتياعِإنَّ السو قا ِإالَّ ِبالْحمهنيا بمو ضاَألراِت واوم
 الَ 87 ولَقَد آتيناك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآنَ الْعِظـيم          86 ِإنَّ ربك هو الْخالَّق الْعِليم       85الْجِميلَ  

 نينَّ عدمت              ِمِننيؤِللْم كاحنج ِفضاخو ِهملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كي   88يقُلْ ِإنو 
    ِبنيالْم ِذيرا الن89أَن      ِسِمنيلَى املُقْتا علْنا أَنز90 كَم        آنَ ِعِضـنيلُوا الْقُـرعج 91 الَِّذين  ـكبرفَو  

   نِعيمأَج مهأَلَنسلُونَ     92لَنمعوا يا كَانم93 ع         ـِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو رمؤا تِبم عدـا   94 فَاصِإن 
   ِزِئنيهتسالْم اكنلُونَ       95كَفَيمعي فوفَس را آخاللِّه ِإلـه علُونَ معجي 96 الَِّذين  لَـمعن لَقَدو   ـكأَن

 واعبد ربك حتى يأِْتيـك  98 فَسبح ِبحمِد ربك وكُن من الساِجِدين     97يِضيق صدرك ِبما يقُولُونَ     
 ِقني99الْي_  

|     |     | 
، وحتكم اجلماعـات والرسـاالت  ، واليت حتكم الكون واحلياة،  تلك السنن العامة اليت ال تتخلف     

واليت انتهى كل مقطع من مقاطع السـورة        . وحتكم املصائر واحلساب واجلزاء   ،   اهلدى والضالل  وحتكم
تلك السنن شاهد على احلكمة املكنونة       .. أو عرض مناذج منه يف شىت هذه ااالت       ،  بتصديق سنة منها  

 . وعلى احلق األصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا اخللق، يف كل خلق من خلق اهللا
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الذي يتجلـى يف طبيعـة خلـق    ، يعقب السياق يف ختام السورة ببيان هذا احلق األكرب ومن مث  
  وطبيعة الدعوة اليت حيملها الرسول    . وطبيعة الساعة اآلتية ال ريب فيها     . السماوات واألرض وما بينهما   

ويشـري   ؛وجيمع بينها كلها يف نطاق احلق األكرب الذي يربطها ويتجلى فيها. وقد محلها الرسل قبله   ع  
إن ربك هـو اخلـالق      :  " صادر عن أن اهللا هو اخلالق هلذا الوجود       ،  إىل أن ذلك احلق متلبس باخللق     

  ..  " العليم
ولـيمض  ، ولتمض الدعوة املستندة إىل احلق األكرب يف طريقهـا      ،   فليمض احلق األكرب يف طريقه    

وسنة  ..  " مر وأعرض عن املشركني   فاصدع مبا تؤ  :  " الداعية إىل احلق ال يبايل املشركني املستهزئني      
واحلق األكرب من ورائها متلبسا بالدعوة وبالساعة وخبلق السـماوات          . اهللا ماضية يف طريقها ال تتخلف     

لفتـة إىل   . إا لفتة ضخمة ختتم ا السورة      .. وبكل ما يف الوجود الصادر عن اخلالق العليم       ،  واألرض
 .  .احلق األكرب الذي يقوم به هذا الوجود

|     |     | 
فاصفح الصـفح   . وإن الساعة آلتية  ،  وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق        " 

  ..  " إن ربك هو اخلالق العليم. اجلميل
والذي به كان خلقهمـا ومـا       ،   إن هذا التعقيب بتقرير احلق الذي تقوم به السماوات واألرض         

وما خلقنـا   :  " فماذا يشري إليه هذا القول    . عجيب التعبري ،  عىنعميق امل ،  لتعقيب عظيم الداللة  ،  بينهما
عميق : إنه يوحي بأن احلق عميق يف تصميم هذا الوجود        ؟   " السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق     

  .. عميق يف مصري هذا الوجود وما فيه ومن فيه. عميق يف تدبريه. يف تكوينه
ومل يتلبس بتصميمه األصـيل     ،  ومل يكن جزافا  ،  لق عبثا فهو مل خي  .  عميق يف تصميم هذا الوجود    

 . والباطل طاريء عليه ليس عنصرا من عناصر تصميمه. خداع وال زيف وال باطل
والنواميس الـيت   . فقوامه من العناصر اليت يتألف منها حق ال وهم وال خداع          .  عميق يف تكوينه  

وال يتلبس به هوى أو خلل أو    .  وال يتبدل  حتكم هذه العناصر وتؤلف بينها حق ال يتزعزع وال يضطرب         
 . اختالف

وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة اليت ال تتبع هوى         ،  فباحلق يدبر ويصرف  .  عميق يف تدبريه  
 . إمنا تتبع احلق والعدل، وال نزوة
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وكـل تغـيري يقـع يف       ؛  فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلـة        .  عميق يف مصريه  
 . وكل جزاء يترتب يتبع احلق الذي ال حيايب. ت واألرض وما بينهما يتم باحلق وللحقالسماوا

بالساعة اآلتية ال ريـب     ،   ومن هنا يتصل احلق الذي خلق اهللا به السماوات واألرض وما بينهما           
وقد جـاءت  ،  فهي يف ذاا حقيقة   . وهي جزء من احلق الذي قام به الوجود       . فهي آتية ال تتخلف   . فيها

 . حق احلقلت
  ..  " فاصفح الصفح اجلميل " 

 : فاحلق ال بد أن حيق،  وال تشغل قلبك باحلنق واحلقد
واخللق كله من إبداعه    . الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق       ..  " إن ربك هو اخلالق العليم     " 

فهو . قام عليه وال بد أن ينتهي كل شيء فيه إىل احلق الذي بدأ منه و            ،  فال بد أن يكون احلق أصيال فيه      
فال يبقى إال ذلك احلق الكبري الشامل املستقر يف ضمري          ،  فيه أصيل وما عداه باطل وزيف طاريء يذهب       

 . الوجود
 : وذلك القرآن الذي أوتيه.  يتصل ذا احلق الكبري تلك الرسالة اليت جاء ا الرسول

 .  " ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم " 
فهـي تـثىن     - كما ورد يف األثر    -  األرجح أن املقصود ا آيات سورة الفاحتة السبع         واملثاين

 . )1(أو يثىن فيها على اهللا ، وتكرر يف الصالة
 . و القرآن العظيم سائر القرآن

 واملهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات واألرض وما بينهما باحلق والساعة اآلتيـة ال              
. صال بني هذا القرآن واحلق األصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليـه السـاعة             يشي باالت ،  ريب فيها 

ويكشف آياتـه يف    ،  وهو يكشف سنن اخلالق ويوجه القلوب إليها      ،  فهذا القرآن من عناصر ذلك احلق     
، ومصري احلق والباطل  ،  ويكشف أسباب اهلدى والضالل   ،  األنفس واآلفاق ويستجيش القلوب إلدراكها    

وهو أصيل أصالة   . فهو من مادة ذلك احلق ومن وسائل كشفه وتبيانه        .  والصالح والطالح  واخلري والشر 

                                                 
البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف       : قصود ا السبع الطوال   إن امل :  بعض التفاسري املأثورة تقول    )1(

والذي يلهمه  . وملا كانت هذه السورة مدنية فإا تذكر أن هذه اآلية مدنية          . واألنفال والتوبة بوصفهما سورة واحدة    
 . سياق السورة أن اآلية مكية وأا تشري إىل الفاحتة وآياا السبع املثاين
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. مرتبط بتلك النـواميس   ،  ثابت ثبوت نواميس الوجود   . ذلك احلق الذي خلقت به السماوات واألرض      
مهمـا يكـذب   ، إمنا يبقى مؤثرا يف توجيه احلياة وتصـريفها وحتويلـها        . وليس أمرا عارضا وال ذاهبا    

وهو عنصر طـاريء    ،  الذين يعتمدون على الباطل   ،  وحياول املبطلون ،  ويستهزيء املستهزئون ،  بوناملكذ
 . زائل يف هذا الوجود

املتصـل بـاحلق   ، املستمد من احلق األكرب،  ومن مث فإن من أويت هذه املثاين وهذا القرآن العظيم   
وال حيفـل   . ن أعراضها الزوائل  ال ميتد بصره وال تتحرك نفسه لشيء زائل يف هذه األرض م            .. األكرب

 : إمنا ميضي يف طريقه مع احلق األصيل. وال يهمه شأم يف كثري وال قليل، مصري أهل الضالل
. واخفض جناحك للمؤمنني  ،  وال حتزن عليهم  ،  ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم         " 

  ..  " إين أنا النذير املبني: وقل
  ..  " متعنا به أزواجا منهمال متدن عينيك إىل ما  " 

ولكن التعبري التصويري يرسم صورة العني ذاا ممدودة        . إمنا ميتد البصر أي يتوجه    .  والعني ال متتد  
ذلـك    ع    واملعىن وراء ذلك أال حيفل الرسول     . وهي صورة طريفة حني يتصورها املتخيل     . إىل املتاع 

أو نظرة  . وال يلقي إليه نظرة اهتمام     - امتحانا وابتالء  - املتاع الذي آتاه اهللا لبعض الناس رجاال ونساء       
 . ومعه هو احلق الباقي من املثاين والقرآن العظيم؛ فهو شيء زائل وشيء باطل. أو نظرة متن. استجمال

واملتاع الصـغري   ،   وهذه اللفتة كافية للموازنة بني احلق الكبري والعطاء العظيم الذي مع الرسول           
، والعناية بـاملؤمنني  ،  إىل إمهال القوم املتمتعني     ع    يليها توجيه الرسول  . ق وهو ضئيل  الذي يتألق بالربي  

وأولئـك هـم    ؛  والذي تقوم عليه السماوات واألرض وما بينهما      ،  فهؤالء هم أتباع احلق الذي جاء به      
  .. أتباع الباطل الزائل الطاريء على صميم الوجود

  ..  " وال حتزن عليهم " 
ودعهم . وأن احلق يف الساعة يقتضيه    ،  ريهم السييء الذي تعلم أن عدل اهللا يقتضيه        وال تم ملص  

 . ملصريهم احلق
  ..  " واخفض جناحك للمؤمنني " 

ميثل لطف الرعايـة وحسـن      ،   والتعبري عن اللني واملودة والعطف خبفض اجلناح تعبري تصويري        
 . الفنية يف التعبرياملعاملة ورقة اجلانب يف صورة حمسوسة على طريقة القرآن 
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  ..  " إين أنا النذير املبني: وقل " 
ويفرد اإلنذار هنا دون التبشري ألنه األليق بقـوم يكـذبون            ..  فذلك هو طريق الدعوة األصيل    

وتقوم ،  وال يستيقظون منه لتدبر احلق الذي تقوم عليه الدعوة        ،  ويتمتعون ذلك املتاع الرباق   ،  ويستهزئون
 .  عليه الكون الكبريويقوم، عليه الساعة
ومنهم بقايا األقـوام    ؛  تلك القولة اليت قاهلا كل رسول لقومه       ..  " إين أنا النذير املبني   : وقل " 

وكان منهم يف اجلزيـرة العربيـة        .. اليت جاءها أولئك الرسل بتلك النذارة البينة اليت جئت ا قومك          
إمنا كانت تقبل بعضه    ،  هذا القرآن بالتسليم الكامل   ولكن هذه البقايا مل تكن تتلقى        .. اليهود والنصارى 

الـذين  ،  املقتسـمني :  " وفق اهلوى ووفق التعصب وهؤالء هم الذين يسميهم اهللا هنا         ،  وترفض بعضه 
  ..  " جعلوا القرآن عضني

فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا     . الذين جعلوا القرآن عضني   ،  كما أنزلنا على املقتسمني    " 
 ..   " يعملون

ومن البشر هـؤالء املقتسـمون      . ولكن اخلطاب بالقرآن كان عاما للبشر     .  وهذه السورة مكية  
وهـم   .. ]من عضى الشاة أي فصـل بـني أعضـائها        . اجلزء: والعضة[  الذين جعلوا القرآن عضني   
ن أمر  ومل يك . كما جاءم كتبهم من قبل    ،  وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة    . مسؤولون عن هذه التفرقة   

فكان أوىل أن يستقبلوا اجلديد مـن       ،  فقد أنزل اهللا عليهم مثله    . القرآن وال أمر النيب بدعا ال عهد هلم به        
  .. كتاب اهللا بالقبول والتسليم

جيهر مبا  . أن ميضي يف طريقه     ع    يتجه باخلطاب إىل الرسول   ،   وحني يصل السياق إىل هذا احلد     
ال يقعده عن اجلهر    . داللة على القوة والنفاذ    - أي شقا  - ر صدعا ويسمى هذا اجله  . أمره اهللا أن يبلغه   

وال استهزاء مستهزيء فقد كفـاه اهللا شـر   . واملضي شرك مشرك فسوف يعلم املشركون عاقبة أمرهم  
 : املستهزئني
الذين جيعلون مع اهللا إهلـا      ،  إنا كفيناك املستهزئني  ؛  فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني      " 

  ..  " لمونآخر فسوف يع
ويسمع االسـتهزاء  ، بشر ال ميلك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باهللا         ع     والرسول

هلذا يؤمر أن يسبح حبمـد      . ويضيق بالضالل والشرك  ،  فيغار على الدعوة ويغار على احلق     . بدعوة احلق 
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فتر عن التسبيح حبمـد     وال ي . ويلوذ بالتسبيح واحلمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم         ،  ربه ويعبده 
 : فيمضي إىل جوار ربه الكرمي .. األجل .. حىت يأتيه اليقني الذي ما بعده يقني، ربه طوال احلياة

واعبـد  . فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين     . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون       " 
 .  " ربك حىت يأتيك اليقني

أولئك الكـافرين   . رين واللواذ جبوار اهللا الكرمي    اإلعراض عن الكاف   ..  ويكون هذا ختام السورة   
  .. الذين سيأيت يوم يودون فيه لو كانوا مسلمني

ضرورة يف احلركة ـذه     . واجلهر بكل مقوماا وكل مقتضياا    ؛   إن الصدع حبقيقة هذه العقيدة    
ويقيم احلجة علـى    ؛  ويوقظ املشاعر املتبلدة  ؛  فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية       ؛  الدعوة
وجعلـها  ؛  أما التدسس الناعم ذه العقيدة     " ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة          " الناس

فهـذا  ! ألن هذا اجلانب يثري الطواغيت أو يصد اجلماهري، عضني يعرض الداعية منها جانبا ويكتم جانبا    
 . ليس من طبيعة احلركة الصحيحة ذه العقيدة القوية

كمـا أن   ! واخلشونة وقلة الذوق واجلالفـة    ،  دع حبقيقة هذه احلقيقة ال يعين الغلظة املنفرة        والص
وجعـل  ، وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب، الدعوة باحلسىن ال تعين التدسس الناعم     

، ح جلـي يف وضو؛ إمنا هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة      .. ال هذه وال تلك    .. القرآن عضني 
 . ويف حكمة كذلك يف اخلطاب ولطف ومودة ولني وتيسري

وال األوضـاع  ، وليست وظيفة اإلسالم أن يصطلح مع التصورات اجلاهلية السائدة يف األرض    " 
ولن تكون هذه وظيفتـه اليـوم وال يف     ؛  مل تكن هذه وظيفته يوم جاء      .. اجلاهلية القائمة يف كل مكان    

اجلاهلية هي االحنراف عـن العبوديـة هللا         .. واإلسالم هو اإلسالم  ،  جلاهليةفاجلاهلية هي ا   .. املستقبل
والعادات والتقاليـد والقـيم     ،  واستنباط النظم والشرائع والقوانني   ،  وعن املنهج اإلهلي يف احلياة    ،  وحده

ووظيفته هي نقل النـاس مـن       ،  واإلسالم هو اإلسالم   .. من مصدر آخر غري املصدر اإلهلي     ،  واملوازين
 . )1( " اهلية إىل اإلسالماجل

وال ،   وهذه احلقيقة األساسية الكبرية هي اليت جيب أن يصدع ا أصحاب الـدعوة اإلسـالمية              
 : وأن يصروا عليها مهما القوا من بطش الطواغيت ومتلمل اجلماهري؛ خيفوا منها شيئا

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" نقلة بعيدة :  "  راجع بتوسع فصل)1(
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واعبـد  . فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين     . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون       " 
  ..  " ربك حىت يأتيك اليقني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله سالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءال

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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