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 ينزلُ الْمآلِئكَةَ ِبـالْروِح ِمـن   1أَتى أَمر اللِّه فَالَ تستعِجلُوه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ  + 
  2ِه أَنْ أَنِذرواْ أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ أَناْ فَاتقُوِن أَمِرِه علَى من يشاء ِمن ِعباِد

 خلَق اِإلنسانَ ِمن نطْفٍَة فَـِإذَا هـو         3خلَق السماواِت واَألرض ِبالْحق تعالَى عما يشِركُونَ        
   ِبنيم ِصيم4خ      نمٌء وا ِدفِفيه ا لَكُملَقَهخ امعاَألنأْكُلُونَ     وا تهِمنو 5اِفع      ـالٌ ِحـنيمـا جِفيه لَكُمو 

 وتحِملُ أَثْقَالَكُم ِإلَى بلٍَد لَّم تكُونواْ باِلِغيِه ِإالَّ ِبِشق اَألنفُـِس ِإنَّ ربكُـم               6تِرحيونَ وِحني تسرحونَ    
 ِحيمر وفؤِم7لَرالْحالَ والِْبغلَ ويالْخونَ  ولَمعا الَ تم لُقخيةً وِزينا ووهكَبرِلت 8ري  

 ِعنيمأَج اكُمداء لَهش لَوو آِئرا جهِمنِبيِل والس دلَى اللِّه قَصع9و  
ِبت لَكُـم ِبـِه      ين 10هو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماء ماء لَّكُم منه شراب وِمنه شجر ِفيِه تِسيمونَ              

 وسـخر  11الزرع والزيتونَ والنِخيلَ واَألعناب وِمن كُلِّ الثَّمراِت ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ    
 12ي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ      لَكُم اللَّيلَ والْنهار والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات ِبأَمِرِه ِإنَّ فِ         

  13وما ذَرأَ لَكُم ِفي اَألرِض مختِلفًا أَلْوانه ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يذَّكَّرونَ 
 تلْبسونها وترى الْفُلْـك  وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُواْ ِمنه لَحما طَِريا وتستخِرجواْ ِمنه ِحلْيةً      

 وأَلْقَى ِفي اَألرِض رواِسي أَن تِميد ِبكُم وأَنهارا         14مواِخر ِفيِه وِلتبتغواْ ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ        
  16 وعالماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ 15وسبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ 

 وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها ِإنَّ اللّه لَغفُـور  17أَفَمن يخلُق كَمن الَّ يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ      
 ِحيم18ر  

ـ         19واللّه يعلَم ما تِسرونَ وما تعِلنونَ        لُقُونَ شخوِن اللِّه الَ يونَ ِمن دعدي الَِّذينو    ـمهئًا وي
  _21 أَموات غَير أَحياء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 20يخلَقُونَ 

|     |     | 
؛ موضوعاا الرئيسية كثرية منوعة   . ولكنها مليئة حافلة  ؛  عادية اجلرس ،  هذه السورة هادئة اإليقاع   

والظالل الـيت تلوـا     ،  ليها متعددة مؤثرة  واألوتار اليت توقع ع   ؛  واإلطار الذي تعرض فيه واسع شامل     
 . عميقة اخلطوط
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. والبعـث . والـوحي . األلوهيـة :  وهي كسائر السور املكية تعاجل موضوعات العقيدة الكربى       
تلم حبقيقة الوحدانية الكـربى     . ولكنها تلم مبوضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك املوضوعات الرئيسية        

وتلـم حبقيقـة اإلرادة اإلهليـة واإلرادة          ع    ودين حممد  -  السالم عليه - اليت تصل بني دين إبراهيم    
. وسنة اهللا يف املكذبني هلـم     ،  وتلم بوظيفة الرسل  . البشرية فيما خيتص باإلميان والكفر واهلدى والضالل      

وفتنـة  ،  وتلم باهلجرة يف سبيل اهللا    . وتلم مبوضوع التحليل والتحرمي وأوهام الوثنية حول هذا املوضوع        
مث تضيف إىل موضوعات العقيـدة       .. والكفر بعد اإلميان وجزاء هذا كله عند اهللا       ،  مني يف دينهم  املسل

وغريها من موضوعات السلوك القـائم      ،  العدل واإلحسان واإلنفاق والوفاء بالعهد    : موضوعات املعاملة 
 . وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية املوضوعات اليت تعاجلها .. على العقيدة

فهـو فسـيح   ، واال الذي جتري فيه األحداث، طار الذي تعرض فيه هذه املوضوعات      فأما اإل 
والليل والنـهار والشـمس والقمـر       . واملاء اهلاطل والشجر النامي   . هو السماوات واألرض   .. شامل

 واألخرى بأقدارها ،  وهو الدنيا بأحداثها ومصائرها   . والبحار واجلبال واملعامل والسبل واألار    . والنجوم
 . وهو الغيب بألوانه وأعماقه يف األنفس واآلفاق. ومشاهدها

 يف هذا اال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه محلة ضخمة للتوجيه والتأثري واستجاشة العقـل               
ولكنـها يف   ،  ليست يف جلجلة األنعام والرعـد     . ولكنها متعددة األوتار  ،  محلة هادئة اإليقاع  . والضمري

وتتجه إىل العقل الواعي كمـا تتجـه إىل         ،   وكل جارحة يف الكيان البشري     هدوئها ختاطب كل حاسة   
والعقل ،  والوجدان ليتأثر ،  واللمس ليستشعر ،  واألذن لتسمع ،  إا ختاطب العني لترى   . الوجدان احلساس 

وجباله وحباره وفجاجه وأاره    ،  وليله واره ،  ومشسه وقمره ،  مساؤه وأرضه : وحتشد الكون كله  . ليتدبر
كلـها   .. وأسـراره وغيوبـه  ، كما حتشد دنياه وآخرته . وحيوانه وطيوره ،  له وأكنانه نبته ومثاره   وظال

خمتلف اإليقاعات اليت ال يصمد هلا فال       ،  أدوات توقع ا على أوتار احلواس واجلوارح والعقول والقلوب        
 . واحلس املطموس، يتأثر ا إال العقل املغلق والقلب امليت

وآالئه على الناس كما تتناول مشـاهد       ،  ول التوجيه إىل آيات اهللا يف الكون      هذه اإليقاعات تتنا  
تصاحبها اللمسات الوجدانية اليت تتدسـس إىل أسـرار         ؛  ومصارع الغابرين ،  وصور االحتضار ،  القيامة
وهم يف حاالت   ،  وهم يف الشباب واهلرم والشيخوخة    ،  وإىل أحوال البشر وهم أجنة يف البطون      ،  األنفس

كذلك يتخذ األمثال واملشـاهد واحلـوار والقصـص         . وهم يف أحوال النعمة والنقمة    ،  قوةالضعف وال 
 . اخلفيف أدوات للعرض واإليضاح
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،  فأما الظالل العميقة اليت تلون جو السورة كله فهي اآليات الكونية تتجلى فيها عظمة اخللـق               
ق اهلائل العظيم املدبر عـن علـم        فهذا اخلل  .. كلها متداخلة  .. وعظمة العلم والتدبري  ،  وعظمة النعمة 

، ولكن تليب أشواقهم كذلك   ،  ال تليب ضرورام وحدها   ،  ملحوظ فيه أن يكون نعمة على البشر      ،  وتقدير
  .. لعلهم يشكرون، وترتاح ا أبدام وتستروح هلا نفوسهم، وتتخذ للزينة. فتسد الضرورة

والتعقيـب ـا يف     ،  لتوجيهات إليها وا،   ومن مث تتراءى يف السورة ظالل النعمة وظالل الشكر        
شاكرا ألنعمه   " وأظهرها منوذج إبراهيم  ،  وتعرض هلا النماذج  ،  وتضرب عليها األمثال  ،  مقاطع السورة 

 .  " اجتباه وهداه إىل صراط مستقيم
والقضـايا  ،   كل أولئك يف تناسق ملحوظ بني الصـور والظـالل والعبـارات واإليقاعـات             

 . ى مناذج منه يف أثناء استعراضنا للسياقواملوضوعات نرجو أن نقف عل
، وأياديه يف النعمة  ،  وأدواته هي آيات اهللا يف اخللق     ؛  وموضوعه هو التوحيد  ،   ونبدأ الشوط األول  

 : فلنأخذ يف التفصيل. والدنيا واآلخرة، وعلمه الشامل يف السر والعالنية
|     |     | 

يرتل املالئكة بالروح من أمـره      . عما يشركون أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل         " 
  ..  " أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون: على من يشاء من عباده

. أن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عـذاب اآلخـرة          ع     لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول     
وحسبوا ؛  وزادوا استهتارا ،  وزادوا استهزاء ،  وكلما امتد م األجل ومل يرتل م العذاب زادوا استعجاال         

ومل يدركوا حكمة اهللا يف إمهـاهلم   . ليؤمنوا له ويستسلموا  ،  أن حممدا خيوفهم ما ال وجود له وال حقيقة        
هذه اآليات اليت ختاطب العقول     . وآياته يف القرآن  ،  ومل حياولوا تدبر آياته يف الكون     ؛  ورمحته يف إنظارهم  

وحريـة  ،  يت تليق باإلنسان الذي أكرمه اهللا بالعقل والشـعور        وال! خريا من خطاا بالعذاب   ،  والقلوب
 . اإلرادة والتفكري

؛ يوحي بصدور األمر وتوجـه اإلرادة      "  .. أتى أمر اهللا   " :  وجاء مطلع السورة حامسا جازما    
فإن سـنة اهللا متضـي وفـق         " فال تستعجلوه  " وهذا يكفي لتحققه يف املوعد الذي قدره اهللا لوقوعه        

أمـا  ،  فأمر اهللا بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهى       . وال يؤخرها رجاء  .  يقدمها استعجال  ال،  مشيئته
 . ال يستقدم ساعة وال يتأخر، وقوعه ونفاذه فسيكون يف حينه املقدر
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وذلك فوق مطابقتها   ،   وهذه الصيغة احلامسة اجلازمة ذات وقع يف النفس مهما تتماسك أو تكابر           
فال مبالغة يف   ،  ويتحقق به وجوده  ،  وجمرد قضائه يعد يف حكم نفاذه     ،   ال بد واقع   فأمر اهللا ؛  حلقيقة الواقع 

 . يف الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق يف الشعور، الصيغة وال جمانبة للحقيقة
وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تـرته اهللا عنـه          ،   فأما ما هم عليه من شرك باهللا الواحد       

الناشـئة عـن هبـوط يف التصـور     ، بكل صوره وأشكاله " ه وتعاىل عما يشركون   سبحان:  " وتعاىل
 . والتفكري

اهللا الـذي ال يـدع النـاس إىل ضـالهلم           .  أتى أمر اهللا املرته عن الشرك املتعايل عما يشركون        
يرتل املالئكة بالروح من أمره علـى       :  " وأوهامهم إمنا هو يرتل عليهم من السماء ما حيييهم وينجيهم         

فهو ال يرتل من السماء ماء حييي األرض واألجسام         . وهذا أوىل نعمه وكرباها    ..  " ن يشاء من عباده   م
فهو حيـاة   . وللتعبري بالروح ظله ومعناه   . إمنا يرتل املالئكة بالروح من أمره      - كما سيجيء  - وحدها

فظه من الفساد والتحلل    وحياة يف اتمع حت   . حياة يف النفوس والضمائر والعقول واملشاعر     : ومبعث حياة 
تـرتل بـه    . وأول النعم اليت مين اهللا ا على العبـاد        ،  وهو أول ما يرتله اهللا من السماء للناس       . وااليار

أن أنذروا أنه ال إله     :  " خالصته وفحواه  - األنبياء - املالئكة أطهر خلق اهللا على املختارين من عباده       
  " . إال أنا فاتقون

ومفرق الطريق بني االجتاه احمليي واالجتاه      . وحياة النفس . روح العقيدة . يف األلوهية  إا الوحدانية   
فالنفس اليت ال توحد املعبود نفس حائرة هالكة تتجاذا السبل وختايل هلـا األوهـام ومتزقهـا                 . املدمر

 ! فال تنطلق جمتمعة هلدف من األهداف، وتناوشها الوساوس، التصورات املتناقضة
،  بالروح يشمل هذه املعاين كلها ويشري إليها يف مطلع السورة املشتملة على شىت الـنعم                والتعبري

وال حتسـن الـنفس البشـرية       ؛  وهي النعمة الكربى اليت ال قيمة لغريها بدوا       ؛  فيصدر ا نعمه مجيعا   
 . االنتفاع بنعم األرض كلها إن مل توهب نعمة العقيدة اليت حتييها

ألن معظم سياق السورة يدور حول املكـذبني        ،  ه فحوى الوحي والرسالة   فيجعل،   ويفرد اإلنذار 
واملرتدين عن اإلميان ومن    ،  والناقضني لعهد اهللا  ،  واحملرمني ما أحله اهللا   ،  واملشركني واجلاحدين لنعمة اهللا   

وتكون الدعوة إىل التقوى واحلذر واخلوف أوىل يف هـذا          . مث يكون إظهار اإلنذار أليق يف هذا السياق       
 . املقام

|     |     | 
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وآيات النعمة الدالـة علـى      ؛  آيات اخللق الدالة على وحدانية اخلالق     . مث يأخذ يف عرض اآليات    
 . بادئا خبلق السماوات واألرض وخلق اإلنسان. وجمموعة جمموعة، يعرضها فوجا فوجا؛ وحدانية املنعم

سان من نطفة فـإذا هـو       خلق اإلن . تعاىل عما يشركون  ،  خلق السماوات واألرض باحلق    " 
 .  " خصيم مبني

واحلق عنصر  ،  واحلق قوام تدبريمها  ،  احلق قوام خلقهما   ..  " خلق السماوات واألرض باحلق    " 
إمنا كـل  . فما شيء من ذلك كله عبث وال جزاف. أصيل يف تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما   

تعاىل  ..  " تعاىل عما يشركون   ..  " ة إليه شيء قائم على احلق ومتلبس به ومفض له وصائر يف النهاي          
وخلق من فيهمـا    ،  وتعاىل عما يشركون به من خلق اهللا الذي خلق السماوات واألرض          ،  عن شركهم 
 . فليس أحد وليس شيء شريكا له وهو اخلالق الواحد بال شريك، وما فيهما
بني . بني املبدأ واملصري  ويا هلا من نقلة ضخمة       " خلق اإلنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبني        " 

النطفة الساذجة واإلنسان املخاصم اادل الذي خياصم خالقه فيكفر بـه وجيـادل يف وجـوده أو يف                  
فهكذا يصـوره   . وليس بني مبدئه من نطفة وصريورته إىل اجلدل واخلصومة فارق وال مهلة           . وحدانيته
ويقـف اإلنسـان بـني     ،  والنقلة بعيدة ،  قة كاملة لتبدو املفار ،  وخيتصر املسافة بني املبدأ واملصري    ،  التعبري

وهـو   .. ومشهد اإلنسان اخلصيم املـبني    ،  مشهد النطفة املهينة الساذجة   : مشهدين وعهدين متواجهني  
 . إجياز مقصود يف التصوير

يأخـذ  ،  الذي يقف فيه اإلنسان    - السماوات واألرض : جمال الكون  -  ويف هذا اال الواسع   
 : ويبدأ باألنعام، لق اهللا الذي سخره لإلنسانالسياق يف استعراض خ

ولكم فيها مجال حـني ترحيـون       . ومنها تأكلون ،  لكم فيها دفء ومنافع   ،  واألنعام خلقها  " 
، إن ربكم لرؤوف رحيم   ،  وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس         ،  وحني تسرحون 

  ..  "  ما ال تعلمونوخيلق، واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة
ويف كل بيئة زراعية والبيئـات      ؛  وأشباهها كثري ،   ويف بيئة كالبيئة اليت نزل فيها القرآن أول مرة        

اليت ال حيـاة بـدوا لـبين        ،  يف هذه البيئة تربز نعمة األنعام      .. الزراعية هي الغالبة حىت اليوم يف العامل      
أما اخليل والبغـال    .  كانت هي اإلبل والبقر والضأن واملعز      واألنعام املتعارف عليها يف اجلزيرة    . اإلنسان
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 والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إىل ما فيها مـن تلبيـة               )1(واحلمري فللركوب والزينة وال تؤكل      
، ففي األنعام دفء من اجللود واألصواف واألوبار واألشعار       : لضرورات البشر وتلبية ألشواقهم كذلك    

ويف محل األثقال إىل البلـد      ،  ومنها تأكلون حلما ولبنا ومسنا    .  اللنب واللحم وما إليها    ومنافع يف هذه ويف   
. وفيها كذلك مجال عند اإلراحة يف املساء وعند السرح يف الصـباح           . البعيد ال يبلغونه إال بشق األنفس     

ماق نفوسهم  وأهل الريف يدركون هذا املعىن بأع     . مجال االستمتاع مبنظرها فارهة رائعة صحيحة مسينة      
 . ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل املدينة

:  " وتلبية حلاسـة اجلمـال يف الزينـة   .  ويف اخليل والبغال واحلمري تلبية للضرورة ويف الركوب   
 .  " لتركبوها وزينة

فاجلمال عنصر أصيل يف هذه     .  وهذه اللفتة هلا قيمتها يف بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة          
بل تلبية األشواق الزائـدة     ؛  يست النعمة هي جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب         النظرة ول 

تلبية حاسة اجلمال ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجة            . على الضرورات 
 . احليوان

إال بشـق  يعقب ا على محل األثقال إىل بلد مل يكونـوا بالغيـه      " إن ربكم لرؤوف رحيم    " 
 . وما يف هذه النعمة من رمحة، األنفس توجيها إىل ما يف خلق األنعام من نعمة

وخلق اخليل  ،  يعقب ا على خلق األنعام لألكل واحلمل واجلمال        ..  " وخيلق ما ال تعلمون    " 
ـ            .. والبغال واحلمري للركوب والزينة    ن ليظل اال مفتوحا يف التصور البشري لتقبل أمناط جديـدة م

وخارج حدود الزمـان  ، فال يغلق تصورهم خارج حدود البيئة     ،  أدوات احلمل والنقل والركوب والزينة    
يريد اهللا للناس أن يتوقعوهـا فيتسـع        ،  فوراء املوجود يف كل مكان وزمان صور أخرى       . الذي يظلهم 

مدوا دون  ويريد هلم أن يأنسوا ا حني توجد أو حني تكشف فال يعادوها وال جي             ،  تصورهم وإدراكهم 
إمنا استخدم آباؤنا األنعام واخليل والبغال واحلمري فال نسـتخدم          : وال يقولوا . استخدامها واالنتفاع ا  

 ! . وإمنا نص القرآن على هذه األصناف فال نستخدم ما عداها. سواها
من ومقدرات احلياة كلها و   ،   إن اإلسالم عقيدة مفتوحة مرنة قابلة الستقبال طاقات احلياة كلها         
، ويـتمخض عنـه العلـم     ،  مث يهيء القرآن األذهان والقلوب الستقبال كل ما تتمخض عنه القـدرة           

                                                 
 هناك خالف فقهي يف اخليل فأبو حنيفة حيرم حلومها استناداً إىل هذا النص الذي خيصصها للركوب والزينـة وإىل              )1(

 . واجلمهور حيلها استناداً إىل أحاديث صحيحة وإىل السنة العملية. األحاديثبعض 
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استقباله بالوجدان الديين املتفتح املستعد لتلقي كل جديد يف عجائـب اخللـق   . ويتمخض عنه املستقبل  
 . والعلم واحلياة

وستجد .  ذلك الزمان   ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة مل يكن يعلمها أهل          
 " بال مجود وال حتجـر    ،  والقرآن يهييء هلا القلوب واألذهان    . وسائل أخرى ال يعلمها أهل هذا الزمان      

  ..  " وخيلق ما ال تعلمون
يـدخل  ،   ويف معرض النقل واحلمل والركوب والسري لبلوغ غايات حمسوسة يف عـامل األرض            

وهو طريق قاصد مسـتقيم ال      . فثمة الطريق إىل اهللا   . ويةالسياق غايات معنوية وسريا معنويا وطرقا معن      
فاما الطريق إىل اهللا فقد كتـب علـى         . ومثة طرق أخرى ال توصل وال دي      . يلتوي وال يتجاوز الغاية   

 : بآياته يف الكون وبرسله إىل الناس: نفسه كشفها وبياا
  ..   "ولو شاء هلداكم أمجعني. ومنها جائر. وعلى اهللا قصد السبيل " 

.  والسبيل القاصد هو الطريق املستقيم الذي ال يلتوي كأنه يقصد قصدا إىل غايته فال حييد عنها               
 ! أو ال يقف عندها، والسبيل اجلائر هو السبيل املنحرف ااوز للغاية ال يوصل إليها

أن و،  ولكنه شاء أن خيلق اإلنسان مستعدا للهـدى والضـالل          ..  " ولو شاء هلداكم أمجعني    " 
ومنهم مـن   ،  فكان منهم من يسلك السبيل القاصد     . يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى أو طريق الضالل       

 . اليت قضت بأن تدع لإلنسان حرية االختيار، وكالمها ال خيرج على مشيئة اهللا. يسلك السبيل اجلائر
 :  والفوج الثاين من آيات اخللق والنعمة

ينبت لكـم بـه     ،  ومنه شجر فيه تسيمون   ،   منه شراب  هو الذي أنزل من السماء ماء لكم       " 
  ..  " إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون. ومن كل الثمرات، الزرع والزيتون والنخيل واألعناب

وتنشيء ،  واليت تدبر حركاته  ،   واملاء يرتل من السماء وفق النواميس اليت خلقها اهللا يف هذا الكون           
هـذا املـاء    . در خاص من أقداره ينشيء كل حركة وكل نتيجة        بق،  نتائجها وفق إرادة اخلالق وتدبريه    

فهي خصوصية الشراب اليت تـربز يف هـذا اـال مث     " لكم منه شراب " يذكر هنا نعمة من نعم اهللا   
ذلك مبناسبة ذكر   . وهي املراعي اليت تربون فيها السوائم      " ومنه شجر فيه تسيمون    " خصوصية املرعى 

مث الزروع اليت يأكل منها اإلنسان مـع الزيتـون          . و العام بني املراعي واألنعام    األنعام قبلها وتنسيقا للج   
  .. والنخيل واألعناب وغريها من أشجار الثمار
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، ونواميسه املواتية حلياة البشر   ،  يف تدبري اهللا هلذا الكون     ..  " إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون      " 
موافقـة  ، ب لو مل تكن نواميس الكون مواتية حلياتـه وما كان اإلنسان ليستطيع احلياة على هذا الكوك 

وأن تكون  ،  وما هي باملصادفة العابرة أن خيلق اإلنسان يف هذا الكوكب األرضي          . ملبية حلاجاته ،  لفطرته
وأن تكون الظواهر اجلويـة     ،  النسب بني هذا الكوكب وغريه من النجوم والكواكب هي هذه النسب          

 . ملبية هكذا حلاجاته على النحو الذي نراه،  لإلنسان من احلياةممكنة، والفلكية على ما هي عليه
وهم الذين يربطون بني ظـاهرة كظـاهرة        ،   والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبري      
وداللتها على ، وبني النواميس العليا للوجود   ،  املطر وما ينشئه على األرض من حياة وشجر وزروع ومثار         

أما الغافلون فيمرون على مثل هذه اآليـة        . اته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبريه    اخلالق وعلى وحدانية ذ   
وال تـثري اسـتطالعهم وال تسـتجيش        ،  فال توقظ تطلعهـم   ،  يف الصيف والشتاء  ،  يف الصباح واملساء  

 . ضمائرهم إىل البحث عن صاحب هذا النظام الفريد
 :  والفوج الثالث من أفواج اآليات

إن يف ذلك آليات    . والنجوم مسخرات بأمره  ،  والنهار والشمس والقمر  وسخر لكم الليل     " 
  ..  " لقوم يعقلون

الليل والنهار والشمس والقمـر     : وظواهر النعمة على البشر يف آن     ،  ومن مظاهر التدبري يف اخللق    
ة فظـاهر . وهي مل ختلق له ولكنها مسخرة ملنفعتـه       . فكلها مما يليب حاجة اإلنسان يف األرض      . والنجوم

ومن شاء فليتصور ارا بال ليل أو ليال بال         . الليل والنهار ذات أثر حاسم يف حياة هذا املخلوق البشري         
 . مث يتصور مع هذا حياة اإلنسان واحليوان والنبات يف هذه األرض كيف تكون، ار

لها وعالقة احلياة ما يف أص    ،  وعالقتهما باحلياة على الكوكب األرضي    .  كذلك الشمس والقمر  
  .. لإلنسان ولغري اإلنسان مما يعلم اهللا " والنجوم مسخرات بأمره" ،  ويف منوها

يدركه أصحاب العقول   ،  وتناسق النواميس يف الكون كله    ،   وكل أولئك طرف من حكمة التدبري     
  ..  " إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون:  " اليت تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانني

 : والفوج الرابع من أفواج النعمة فيما خلق اهللا لإلنسان 
  ..  " إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون. وما ذرأ لكم يف األرض خمتلفا ألوانه " 
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 وما خلق اهللا يف األرض وما أودع فيها للبشر من خمتلف املعادن اليت تقوم ا حيام يف بعـض                   
املودعة للناس حـىت يبلغـوا      ،  خائر املخبوءة يف األرض   ونظرة إىل هذه الذ   . اجلهات ويف بعض األزمان   

إن كرتا منـها    : وكلما قيل . ويستخرجوا كنوزهم يف حينها ووقت احلاجة إليها      ،  رشدهم يوما بعد يوم   
وال  " إن يف ذلك آلية لقـوم يـذكرون        ..  " من رزق اهللا املدخر للعباد    ،  قد نفد أعقبه كرت آخر غين     

 . خبأت هلم هذه الكنوزينسون أن يد القدرة هي اليت 
ولكنـه  ،   والفوج اخلامس من أفواج اخللق واألنعام يف البحر امللح الذي ال يشرب وال يسـقي              

 : يشتمل على صنوف من آالء اهللا على اإلنسان
وتـرى  ،  وتستخرجوا منه حلية تلبسـوا    ،  وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا        " 

  ..  " ولعلكم تشكرون، ضلهولتبتغوا من ف، الفلك مواخر فيه
فمنه اللحم الطري من السـمك      .  ونعمة البحر وأحيائه تليب كذلك ضرورات اإلنسان وأشواقه       

وغريمها من األصداف والقواقع اليت يتحلى ا       ،  وإىل جواره احللية من اللؤلؤ ومن املرجان      . وغريه للطعام 
ي بتلبية حاسة اجلمـال ال مبجـرد الركـوب         والتعبري كذلك عن الفلك يش    . أقوام ما يزالون حىت اآلن    

 " مـواخر  " رؤية الفلك : فهي لفتة إىل متاع الرؤية وروعتها      " وترى الفلك مواخر فيه   :  " واالنتقال
ومرة أخرى جند أنفسنا أمام التوجيه القرآين العايل إيل اجلمـال يف مظـاهر         .. تشق املاء وتفرق العباب   

وال حنبس أنفسنا داخـل حـدود       ،  تملى هذا اجلمال ونستمتع به    لن،  جبانب الضرورة واحلاجة  ،  الكون
 . الضرورات واحلاجات

، إىل ابتغاء فضل اهللا ورزقـه      - أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه      -  كذلك يوجهنا السياق  
ولتبتغوا مـن فضـله     :  " وإىل شكره على ما سخر من الطعام والزينة واجلمال يف ذلك امللح األجاج            

 .  " رونولعلكم تشك
 :  والفوج األخري يف هذا املقطع من السورة

وعالمات وبـالنجم   . واارا وسبال لعلكم تدون   ،  وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم       " 
فأما اجلبال الرواسي فالعلم احلديث يعلل وجودها ولكنه ال يذكر وظيفتها اليت يذكرها             .  " هم يهتدون 
،  كثرية متعارضة أمهها أن جوف األرض امللتهب يـربد فيـنكمش           يعلل وجودها بنظريات  . القرآن هنا 

ولكن القرآن يذكر   . فتتقلص القشرة األرضية من فوقه وتتجعد فتكون اجلبال واملرتفعات واملنخفضات         
 . وهذه الوظيفة مل يتعرض هلا العلم احلديث. أا حتفظ توازن األرض
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واألـار ذات   . والسبل السـوالك  ،   اجلواري ويف مقابل اجلبال الرواسي يوجه النظر إىل األار       
. حيث مسـاقط األمطـار    ؛  ففي اجلبال يف الغالب تكون منابع األار      ،  عالقة طبيعية يف املشهد باجلبال    

وإىل جـوار   . وذات عالقة كذلك جبو األنعام واألمحال واالنتقال      . والسبل ذات عالقة باجلبال واألار    
ويف السـماء   ،  لسالكون يف األرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات      ذلك معامل الطرق اليت يهتدي ا ا      

 . من النجم الذي يهدي السالكني يف الرب والبحر سواء
|     |     | 

وآيات التدبري يف هذا املقطع من السـورة        ،  وآيات النعمة ،  وعندما ينتهي استعراض آيات اخللق    
ساقه يف صدد قضية التعريف باهللا سـبحانه        فقد  . يعقب السياق عليه مبا سيق هذا االستعراض من أجله        

 : وتوحيده وترتيهه عما يشركون
وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصـوها إن اهللا لغفـور           ؟  أفال تذكرون ؟  أفمن خيلق كمن ال خيلق     " 

، والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقـون          ،  واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون     . رحيم
  ..  " وما يشعرون أيان يبعثونأموات غري أحياء 

 "  ؟  أفمن خيلق كمن ال خيلـق     :  " والنفس متهيئة لإلقرار مبضمونه   ،   وهو تعقيب جييء يف أوانه    
بني من خيلق    .. أفيجوز أن يسوي إنسان يف حسه وتقديره      : وكال. ال: فهل هنالك إال جواب واحد    .. 

فما حيتاج األمر إىل أكثـر مـن         " أفال تذكرون  " ؟  ومن ال خيلق ال كبريا وال صغريا      ،  ذلك اخللق كله  
 . فيتضح األمر ويتجلى اليقني، التذكر

 ..  " وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصـوها      :  " فهو يعقب عليها  .  ولقد استعرض ألوانا من النعمة    
 .. ألنه يألفها فال يشعر ا إال حني يفتقـدها   ،  وأكثر النعم ال يدريها اإلنسان    . فضال على أن تشكروها   

إمنـا  ؟ وهذا تركيب جسده ووظائفه مىت يشعر مبا فيه من إنعام إال حني يدركه املرض فيحس باالختالل  
  ..  " إن اهللا لغفور رحيم " يسعه غفران اهللا للتقصري ورمحته باإلنسان الضعيف

فكيـف   " واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنـون      :  " يعلم اخلايف والظاهر  .  واخلالق يعلم ما خلق   
بل إم ألموات   ،  وونه يف حسهم وتقديرهم بتلك اآلهلة املدعاة وهم ال خيلقون شيئا وال يعلمون شيئا             يس

 : ومن مث فهم ال يشعرون. غري قابلني للحياة على اإلطالق
أموات غري أحياء وما يشـعرون      . والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون          " 

  ..  " أيان يبعثون
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ألن البعـث   . ة هنا إىل البعث وموعده فيها تقرير أن اخلالق ال بد أن يعلم موعد البعث               واإلشار
فاآلهلة اليت ال تعلم مىت يبعث عبادها هي        . وعنده يستويف األحياء جزاءهم على ما قدموا      ،  تكملة للخلق 

 ! م على التحقيقفاخلالق يبعث خماليقه ويعلم مىت يبعثه. بل هي سخرية الساخرين، آهلة ال تستحق التأليه
|     |     | 

 الَ جرم أَنَّ    22ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَالَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباآلِخرِة قُلُوبهم منِكرةٌ وهم مستكِْبرونَ            + 
 كِْبِرينتسالْم ِحبالَ ي هونَ ِإنِلنعا يمونَ وِسرا يم لَمعي 23اللّه  

و          ِلنياَألو اِطريقَالُواْ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم مـِة      24ِإذَا ِقيلَ لَهامالِْقي موكَاِملَةً ي مهارزِملُواْ أَوحِلي 
ِهم فَـأَتى اللّـه      قَد مكَر الَِّذين ِمن قَبلِ     25وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم أَالَ ساء ما يِزرونَ           

 ثُم يوم   26بنيانهم من الْقَواِعِد فَخر علَيِهم السقْف ِمن فَوِقِهم وأَتاهم الْعذَاب ِمن حيثُ الَ يشعرونَ               
الَ الَِّذين أُوتواْ الِْعلْـم ِإنَّ الِْخـزي        الِْقيامِة يخِزيِهم ويقُولُ أَين شركَآِئي الَِّذين كُنتم تشاقُّونَ ِفيِهم قَ         

     لَى الْكَاِفِرينوَء عالْسو مولُ           27الْيمعا نا كُنم لَماْ السفَأَلْقَو الِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهمالْم مفَّاهوتت الَِّذين 
 فَادخلُواْ أَبواب جهنم خاِلِدين ِفيها فَلَِبئْس مثْـوى         28ونَ  ِمن سوٍء بلَى ِإنَّ اللّه عِليم ِبما كُنتم تعملُ        

 ِرينكَبت29الْم  
                 ارلَـدةٌ وـنسا حينِذِه الدواْ ِفي هنسأَح ا لِّلَِّذينريقَالُواْ خ كُمبلَ راذَا أَنزاْ مقَوات ِقيلَ ِللَِّذينو

  و ريِة خاآلِخر    ِقنيتالْم ارد مـا             30لَِنعـا مِفيه ملَه ارها اَألنِتهحِري ِمن تجا تهلُونخدٍن يدع اتنج 
      ِقنيتالْم ِزي اللّهجي ونَ كَذَِلكآؤشلُواْ        31يخاد كُملَيع المقُولُونَ سي ِبنيآلِئكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَِّذين  

  32الْجنةَ ِبما كُنتم تعملُونَ 
                 مها ظَلَممو ِلِهمِمن قَب لَ الَِّذينفَع كَذَِلك كبر رأَم أِْتيي الِئكَةُ أَوالْم مهأِْتيونَ ِإالَّ أَن تنظُرلْ يه

ت ما عِملُواْ وحاق ِبِهـم مـا كَـانواْ ِبـِه             فَأَصابهم سيئَا  33اللّه ولـِكن كَانواْ أَنفُسهم يظِْلمونَ      
 وقَالَ الَِّذين أَشركُواْ لَو شاء اللّه ما عبدنا ِمن دوِنِه ِمن شيٍء نحـن وال آباؤنـا والَ   34يستهِزؤونَ  

     ِلِهمِمن قَب لَ الَِّذينفَع ٍء كَذَِلكيوِنِه ِمن شا ِمن دنمرح ِبنيالغُ الْمِل ِإالَّ الْبسلَى الرلْ ع35 فَه  لَقَـدو 
                  قَّـتح نم مهِمنو ى اللّهده نم مهفَِمن واْ الطَّاغُوتِنبتاجو واْ اللّهدبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب

 ِإن تحِرص علَى هـداهم      36رواْ كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّبني      علَيِه الضاللَةُ فَِسريواْ ِفي اَألرِض فَانظُ     
 اِصِرينن نم ما لَهمِضلُّ ون يِدي مهالَ ي 37فَِإنَّ اللّه  
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             ا وقِه حلَيا عدعلَى وب وتمن يم ثُ اللّهعبالَ ي اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْساِس   والن أَكْثَر لـِكن
 ِإنما قَولُنا   39 ِليبين لَهم الَِّذي يختِلفُونَ ِفيِه وِليعلَم الَِّذين كَفَرواْ أَنهم كَانواْ كَاِذِبني             38الَ يعلَمونَ   

  40ِلشيٍء ِإذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ 
جرواْ ِفي اللِّه ِمن بعِد ما ظُِلمواْ لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر اآلِخرِة أَكْبر لَـو                والَِّذين ها 

  42 الَِّذين صبرواْ وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ 41كَانواْ يعلَمونَ 
 43ي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنـتم الَ تعلَمـونَ            وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نوحِ      

  44ِبالْبيناِت والزبِر وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
 أَن يخِسف اللّه ِبِهم اَألرض أَو يأِْتيهم الْعذَاب ِمـن حيـثُ الَ              أَفَأَِمن الَِّذين مكَرواْ السيئَاتِ   

 أَو يأْخذَهم علَى تخـوٍف فَـِإنَّ ربكُـم     46 أَو يأْخذَهم ِفي تقَلُِّبِهم فَما هم ِبمعِجِزين         45يشعرونَ  
 ِحيمر وف47لَرؤ  

ى ما خلَق اللّه ِمن شيٍء يتفَيأُ ِظالَلُه عِن الْيِمِني والْشمآِئِل سـجدا ِللّـِه وهـم                 أَو لَم يرواْ ِإلَ   
  48داِخرونَ 

 49وِللِّه يسجد ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ِمن دآبٍة والْمآلِئكَةُ وهـم الَ يسـتكِْبرونَ      
بافُونَ رخونَ يرمؤا يلُونَ مفْعيو ِقِهمن فَوم م50ه_  

|     |     | 
ويف علمـه   ،  ويف نعمته على عباده   ،  وقفنا يف الدرس السابق عند استعراض آيات اخلالق يف خلقه         

 بل هي ميتة ال تنتظر    ،  وال تعلم شيئا  . بل هي خملوقة  ،  ال ختلق شيئا  ،  بينما اآلهلة املدعاة   .. بالسر والعلن 
ويف بطـالن   ،  وهذا وذلك قاطع يف بطالن عبادـا      ! وهي ال تعلم مىت يبعث عبادها للجزاء      . هلا حياة 

وكان هذا هو الشوط األول يف قضية التوحيد يف السورة مع إشـارة إىل قضـية               .. عقيدة الشرك كافة  
 . البعث أيضا

، نبدأ شوطا جديـدا   . ق وها حنن أوالء نبدأ يف الدرس اجلديد من حيث انتهينا يف الدرس الساب            
فـاجلحود  ،  ويعلل عدم إميان الذين ال يؤمنون باآلخرة بأن قلوم منكرة         ،  يفتتح بتقرير وحدة األلوهية   

فاالستكبار يصدهم عن اإلذعان    ،  وهم مستكربون ،  صفة كامنة فيها تصدهم عن اإلقرار باآليات البينات       
ومعها ما يف السماوات وما     ،  كلها ساجدة هللا  مشهد الظالل يف األرض     : وخيتم مبشهد مؤثر   .. والتسليم
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والطاعـة  ،  وامتألت باخلوف من اهللا   ،  قد برئت نفوسهم من االستكبار    ،  واملالئكة،  يف األرض من دابة   
هذا املشهد اخلاشع الطائع يقابل صورة املستكربين املنكرة قلوم يف مفتـتح هـذا               .. ألمره بال جدال  
 . الشوط اجلديد

تام يستعرض السياق مقوالت أولئك املستكربين املنكرين عن الوحي والقرآن إذ            وبني املطلع واخل  
إذ يدعون أن   ،  ومقوالم عن أسباب شركهم باهللا وحترميهم ما مل حيرمه اهللا         . يزعمون أنه أساطري األولني   
.  ميوت ومقوالم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم ال يبعث اهللا من          . اهللا أراد منهم الشر وارتضاه    

ويعرض يف ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتربأون من          . ويتوىل الرد على مقوالم مجيعا    
وخيوفهم أخـذ اهللا يف     ،  كما يعرض بعض مصارع الغابرين من املكذبني أمثاهلم       ،  تلك املقوالت الباطلة  

لى ختوف وتوقع وانتظـار     أو وهم ع  ،  وهم يف تقلبهم يف البالد    ،  ساعة من ليل أو ار وهم ال يشعرون       
وإىل جوار هذا يعرض صورا من مقوالت املتقني املؤمنني وما ينتظرهم عند االحتضار ويـوم       .. للعذاب

وينتهي بذلك املشهد اخلاشع الطائع للظالل والـدواب واملالئكـة يف األرض            . البعث من طيب اجلزاء   
  .. والسماء

|     |     | 
ال جرم أن اهللا    . يؤمنون باآلخرة قلوم منكرة وهم مستكربون     فالذين ال   . إهلكم إله واحد   " 

  ..  " إنه ال حيب املستكربين، يعلم ما يسرون وما يعلنون
بل جيعل إحدامها دالة علـى األخـرى        .  وجيمع السياق بني اإلميان بوحدة اهللا واإلميان باآلخرة       

تتم حكمة اخلالق الواحد ويتجلى عدلـه يف        فباآلخرة  . الرتباط عبادة اهللا الواحد بعقيدة البعث واجلزاء      
  .. اجلزاء

وكل ما سبق يف السورة من آيات اخللق وآيات النعمة وآيات العلم يؤدي              " إهلكم إله واحد   " 
الواضحة اآلثار يف نواميس الكون وتناسقها وتعاوـا كمـا سـلف            ،  إىل هذه احلقيقة الكبرية البارزة    

 . احلديث
وهي فرع عن االعتقاد بوحدانية اخلالق       - وال يؤمنون باآلخرة  ،  احلقيقة فالذين ال يسلمون ذه     

إمنا تكمـن العلـة يف كيـام ويف       ،  هؤالء ال تنقصهم اآليات وال تنقصهم الرباهني       - وحكمته وعدله 
وهم مستكربون ال يريـدون التسـليم       ،  إن قلوم منكرة جاحدة ال تقر مبا ترى من اآليات         . طباعهم

 ! . فالعلة أصيلة والداء كامن يف الطباع والقلوب. ستسالم هللا والرسولبالرباهني واال
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يعلمه دون شك وال ريب     . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون     .  واهللا الذي خلقهم يعلم ذلك منهم     
ومـن مث  . فالقلب املستكرب ال يرجى له أن يقتنع أو يسـلم     " إنه ال حيب املستكربين   .  " ويكرهه فيهم 

 .  اهللا الستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنونفهم مكرهون من
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة     . أساطري األولني : قالوا؟  ماذا أنزل ربكم  : وإذا قيل هلم   " 

 .  " أال ساء ما يزرون، ومن أوزار الذين يضلوم بغري علم
مـاذا أنـزل    :  " رة اليت ال تقتنع وال تستجيب إذا سئلوا        هؤالء املستكربون ذوو القلوب املنك    

فيكونوا أمناء يف   ،  فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه      ،  مل جييبوا اجلواب الطبيعي املباشر     " ؟  ربكم
واألساطري هي   " أساطري األولني :  " إمنا هم يعدلون عن اجلواب األمني فيقولون      . ولو مل يعتقدوه  ،  النقل

ويعـاجل  ،  وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعاجل النفوس والعقول        ..  الومهية احلافلة باخلرافة   احلكايات
هكـذا  . أوضاع احلياة وسلوك الناس وعالقات اتمع وأحوال البشر يف املاضي واحلاضر واملسـتقبل            

م وشطر  وهكذا يؤدي م ذلك اإلنكار واالستهتار إىل محل ذنو        . يصفونه ملا حيويه من قصص األولني     
وهم جاهلون بـه ال يعلمـون       ،  ويصدوم عن القرآن واإلميان   ،  من ذنوب الذين يضلوم ذا القول     

فهي توقر النفوس    -!  وساءت أمحاال وأثقاال   - ويصور التعبري هذه الذنوب أمحاال ذات ثقل       .. حقيقته
وهي تتعب وتشـقي كمـا    ،كما تثقل األمحال العواتق، وهي تثقل القلوب، كما توقر األمحال الظهور  

 ! تتعب األثقال حامليها بل هي أدهى وأنكى
إذا ،  إن حممدا رجل حلو اللسان    : فقالوا،  اجتمعت قريش :  "  روى ابن أيب حامت عن السدي قال      

فابعثوهم يف كل طريق    ،  فانظروا ناسا من أشرافكم املعدودين املعروفة أنسام      ،  كلمه الرجل ذهب بعقله   
فخرج ناس يف كل طريق فكان إذا       . فمن جاء يريده فردوه عنه    ،  س ليلة أو ليلتني   من طرق مكة على رأ    

فيعرفـه  . أنا فالن ابن فـالن    : قال أحدهم ،  ووصل إليهم ،  أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول حممد       
إنه رجل كذاب مل يتبعه على أمره إال السفهاء والعبيد ومـن ال             . أنا أخربك عن حممد   : ويقول له ،  نسبه

: وإذا قيل هلم  :  " فذلك قوله تعاىل  . فريجع الوافد . وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له     ،  خري فيهم 
فقالوا له مثل ذلك    ،  فإن كان الوافد ممن عزم اهللا له الرشاد       .  " أساطري األولني : قالوا؟  ماذا أنزل ربكم  

، ل أن ألقى هـذا الرجـل      بئس الوافد لقومي إن كنت جئت حىت إذا بلغت مسرية يوم رجعت قب            : قال
: فيقولون؟  فيلقى املؤمنني فيسأهلم ماذا يقول حممد     ،  فيدخل مكة . وانظر ما يقول وآيت قومي ببيان أمره      

  ..  " . خريا
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ويديرها أمثال قريش يف كل زمـان       ،   فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة        
ألن استكبارهم مينعهم من اخلضـوع      ،  ق والربهان ومكان من املستكربين الذين ال يريدون اخلضوع للح       

والسـياق  . وليسوا أول من ميكـر    ،  فهؤالء املستكربون من قريش ليسوا أول من ينكر       . للحق والربهان 
بل مصريهم منـذ مفارقـة أرواحهـم        ،  ومصريهم يوم القيامة  ،  يعرض عليهم اية املاكرين من قبلهم     

رض عليهم هذا كله يف مشاهد مصورة على طريقة القرآن          يع. ألجسادهم حىت يلقوا يف اآلخرة جزاءهم     
 : املأثورة

، فأتى اهللا بنيام من القواعد فخر عليهم السقف مـن فـوقهم           . قد مكر الذين من قبلهم     " 
أين شركائي الـذين كنـتم      : ويقول،  مث يوم القيامة خيزيهم   . وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون     

الـذين تتوفـاهم    ،  إن اخلزي اليوم والسوء على الكـافرين      : علمقال الذين أوتوا ال   ؟  تشاقون فيهم 
. بلى إن اهللا عليم مبا كنـتم تعملـون        . فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء      ،  املالئكة ظاملي أنفسهم  

 .  " فلبئس مثوى املتكربين، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
 صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف       والتعبري يصور هذا املكر يف     " قد مكر الذين من قبلهم     " 

فـأتى اهللا   :  " ولكن هذا كله مل يقف أمام قوة اهللا وتدبريه        . إشارة إىل دقته وإحكامه ومتانته وضخامته     
يطبق عليهم  ،  وهو مشهد للتدمري الكامل الشامل     " فخر عليهم السقف من فوقهم    ،  بنيام من القواعد  

والسقف خير علـيهم    ،   حتمل البناء حتطم ودم من أساسها      فالقواعد اليت ،  من فوقهم ومن حتت أرجلهم    
فإذا البنـاء الـذي بنـوه        " وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون      " من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم    

ومهلكتهم اليت تأخذهم من فوقهم     ،  إذا هو مقربم اليت حتتويهم    . وأحكموا واعتمدوا على االحتماء فيه    
 ! اختذوه للحماية ومل يفكروا أن يأتيهم اخلطر من جهتهوهو الذي . ومن أسفل منهم

الـذين يقفـون    ،  وللسخرية من مكر املاكرين وتدبري املدبرين     ،   إنه مشهد كامل للدمار واهلالك    
 ! واهللا من ورائهم حميط، وتدبريهم ال خييب، وحيسبون مكرهم ال يرد، لدعوة اهللا

عوة اهللا ماضية يف طريقهـا مهمـا ميكـر          ود.  وهو مشهد مكرر يف الزمان قبل قريش وبعدها       
وبني احلني واحلني يتلفت الناس فيذكرون ذلك املشهد املـؤثر الـذي            . ومهما يدبر املدبرون  ،  املاكرون

وأتاهم العـذاب   ،  فأتى اهللا بنيام من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم         :  " رمسه القرآن الكرمي  
 .  " من حيث ال يشعرون
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أين شركائي الذين كنـتم     : ويقول،  مث يوم القيامة خيزيهم   :  " ويف واقع األرض   ، هذا يف الدنيا  
  " . ؟ تشاقون فيهم

وقـد  ؛   ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤالء املستكربون املاكرون موقف اخلـزي            
ـ    ،  وجاءوا إىل صاحب اخللق واألمر    . انتهى عهد االستكبار واملكر    :  " بيسأهلم سؤال التبكيت والتأني

أين شركائي الذين كنتم ختاصمون من أجلـهم الرسـول          " ؟    أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم     
 . ؟ وجتادلون فيهم املقرين املوحدين، واملؤمنني

لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من املالئكة والرسل واملؤمنني وقد أذن         ،   ويسكت القوم من خزي   
إن اخلزي اليوم والسوء    : قال الذين أوتوا العلم   :  "  متكلمني ظاهرين  اهللا هلم أن يكونوا يف هذا اليوم      

  ..  " على الكافرين
 " الذين تتوفاهم املالئكة ظـاملي أنفسـهم   ..  "  " إن اخلزي اليوم والسوء على الكافرين  " 

ظـاملني  واملالئكة تتوفـاهم   ،  يعود م إىل ساعة االحتضار    . فيعود السياق م خطوة قبل خطوة القيامة      
ومبا قادوها يف النهايـة إىل النـار        ،  ومبا أوردوها موارد اهلالك   ،  ألنفسهم مبا حرموها من اإلميان واليقني     

 . والعذاب
وما هلم فيها من كذب ومكـر  ، وهم قريبو عهد باألرض،   ويرسم مشهدهم يف ساعة االحتضار    

فإذا هم مستسلمون   . ء املستكربون هؤال. ألقوا السلم  " ! فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء      :  " وكيد
ولعله طـرف مـن      - مث يكذبون ! إمنا يلقون السلم ويعرضون االستسالم    ،  ال يهمون برتاع أو خصام    

وهو مشهد خمز وموقف مهـني      !  " ما كنا نعمل من سوء    :  " فيقولون مستسلمني  - مكرهم يف الدنيا  
 ! ألولئك املستكربين

فال سبيل   " إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون      " يم مبا كان منهم   من العل  " بلى:  "  وجييئهم اجلواب 
 . إىل الكذب واملغالطة والتمويه

 فلبئس مثوى املتكربين  ،  فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها    :  "  وجييئهم اجلزاء جزاء املتكربين   
 " ! 

|     |     | 
 : ربين يف املبدأ واملصرييقابلون املتكربين املستك .. الذين اتقوا .. وعلى اجلانب اآلخر
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، للذين أحسنوا يف هذه الـدنيا حسـنة       . خريا: قالوا؟  ماذا أنزل ربكم  : وقيل للذين اتقوا   " 
هلم فيهـا مـا     ،  جنات عدن يدخلوا جتري من حتتها األار      . ولنعم دار املتقني  ،  ولدار اآلخرة خري  

ادخلـوا  ،  سالم علـيكم  : يقولون،  نيالذين تتوفاهم املالئكة طيب   . كذلك جيزي اهللا املتقني   ،  يشاءون
  ..  " اجلنة مبا كنتم تعملون

وقوام ما أنزل رم من أمر وـي وتوجيـه          ،   إن املتقني يدركون أن اخلري هو قوام هذه الدعوة        
مث يفصلون هذا اخلري حسبما علموا مما أنـزل   " خريا: قالوا:  " فيلخصون األمر كله يف كلمة  . وتشريع

ولـدار  .  " ومكانة حسـنة  ،  حياة حسنة ومتعة حسنة    " سنوا يف هذه الدنيا حسنة    للذين أح :  " اهللا
 فإذا هي . عن هذه الدار  . مث يفصل ما أمجل    ..  " ولنعم دار املتقني   " من هذه الدار الدنيا    " اآلخرة خري 

ال فـال حرمـان و   " هلم فيها ما يشاءون.  " رخاء " جتري من حتتها األار   " لإلقامة " جنات عدن " 
 .  " كذلك جيزي اهللا املتقني "  .. وال حدود للرزق كما هي احلياة الدنيا، كد

فـإذا هـم يف مشـهد       .  مث يعود السياق خطوة باملتقني كما عاد من قبلهم خطوة باملستكربين          
، طيبـة نفوسـهم بلقـاء اهللا     " الذين تتوفاهم املالئكة طيبني   :  " االحتضار وهو مشهد هني لني كرمي     

 " طمأنة لقلوم وترحيبـا بقـدومهم      " سالم عليكم : يقولون " . ن الكرب وعذاب املوت   معافني م 
جزاء وفاقا علـى مـا   ،  وهم على عتاب اآلخرة   ،  تعجيال هلم بالبشرى   " ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون    

 . كانوا يعملون
|     |     | 

ـ   . مشهد االحتضار ومشهد البعث   . ويف ظل هذا املشهد بشقيه     ياق بسـؤال عـن     يعقـب الس
وهذا مـا  . أم ينتظرون أمر اهللا فيبعثهم؟ أينتظرون املالئكة فتتوفاهم ؟  ماذا ينتظرون : املشركني من قريش  
أو ليس يف مصري املكذبني قبلهم وقد شهدوه ممثال يف          ! وما ينتظرهم يوم يبعثهم اهللا    ،  ينتظرهم عند الوفاة  

 : ذينك املشهدين عربة وغناء
ومـا  ،  كذلك فعل الذين من قبلـهم     ؟  أتيهم املالئكة أو يأيت أمر ربك     هل ينظرون إال أن ت     " 

وحاق م مـا كـانوا بـه        ،  فأصام سيئات ما عملوا   . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون   ،  ظلمهم اهللا 
  ..  " يستهزئون

مث يظلون سـادرين يف     ،  فإم يرون ما حل مبن قبلهم ممن يسلكون طريقهم        . وعجيب أمر الناس  
وغري مدركني أن سنة اهللا متضـي وفـق         ،  ورين أن ما أصاب غريهم ميكن أن يصيبهم       الطريق غري متص  
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وأن سنة اهللا لـن    ،  وأن األعمال تلقى دائما جزاءها    ،  وأن املقدمات تعطي دائما نتائجها    ،  ناموس مرسوم 
 . ولن حتيد عن طريقهم، حتابيهم ولن تتوقف إزاءهم

د آتـاهم اهللا حريـة التـدبر والتفكـر          فق وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون       " 
ووكلهم إىل عملـهم وإىل     ،  وحذرهم العاقبة ،  وعرض عليهم آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم      ،  واالختيار

 .  " فما ظلمهم يف مصريهم احملتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنته اجلارية
ـ  ،  إمنا قست عليهم سيئات أعماهلم    ،   وما قسا عليهم يف عقوبة     يبوا ـا أي بنتائجهـا      ألم أص

وهلذا التعبري   ..  " وحاق م ما كانوا به يستهزؤون     ،  فأصام سيئات ما عملوا   :  " الطبيعية وجرائرها 
وإم ليصابون جبرائـر سـلوكهم      . وأمثاله داللة فإم ال يعاقبون بشيء خارج عن مثرة أعماهلم الذاتية          

فيجازون مبا هو أدىن من رتبة البشرية يف        ،  ية مبا يعملون  وهم ينتكسون إىل أدىن من رتبة البشر      . التلقائية
 . والعذاب األليم، دركات املقام املهني

|     |     | 
 : ومقولة جديدة من مقوالت املشركني عن علة شركهم ومالبساته

وال حرمنا من   ،  لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا           : وقال الذين أشركوا   " 
ولقد بعثنا يف كـل     ؟  فهل على الرسل إال البالغ املبني     . كذلك فعل الذين من قبلهم    . ن شيء دونه م 

. ومنهم من حقت عليه الضاللة    ،  فمنهم من هدى اهللا   ؛  أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت      
  ..  " فسريوا ىف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني

وأوهام الوثنية اليت يزاولوا مـن      ،  ة من دون اهللا هم وآباؤهم      إم حييلون شركهم وعبادم آهل    
إم حييلون هذا كله علـى       .. حترميهم لبعض الذبائح وبعض األطعمة على أنفسهم بغري شريعة من اهللا          

 . أال يفعلوا شيئا من هذا ملنعهم من فعله - يف زعمهم - فلو شاء اهللا. إرادة اهللا ومشيئته
وجتريد لإلنسان من أهم خصائصه اليت وهبها لـه         . م معىن املشيئة اإلهلية    وهذا وهم وخطأ يف فه    

 . اهللا الستخدامها يف احلياة
وإرادته . وال يرضى هلم أن حيرموا ما أحله هلم من الطيبات         ،   فاهللا سبحانه ال يريد لعباده الشرك     

:  " حده فقاموا به وأدوه   على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ و      ،  هذه ظاهرة منصوص عليها يف شرائعه     
 واهللا. فهذا أمره وهذه إرادته لعباده     " ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت          
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وآيـة  . أو دفعهم قسرا إىل خمالفته    ،  ال يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه           - تعاىل -
فسريوا يف األرض فانظروا كيف كـان عاقبـة          " املكذبنيعدم رضاه عن خمالفة أمره هذا ما أخذ به          

 .  " املكذبني
وأن يدع مشـيئتهم    ،   إمنا شاءت إرادة اخلالق احلكيم أن خيلق البشر باستعداد للهدى وللضالل          

بعد مـا بـث يف      ،  ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد االجتاهني       ؛  حرة يف اختيار أي الطريقني    
 يلمس العني واألذن واحلس والقلب والعقل حيثما اجتهت آناء الليل وأطراف            الكون من آيات اهلدى ما    

فوضع هلذا العقل ميزانـا     ،  مث شاءت رمحة اهللا بعباده بعد هذا كله أال يدعهم هلذا العقل وحده             .. النهار
يره ليتأكد من صواب تقـد    ،  يثوب إليه العقل كلما غم عليه األمر      ،  ثابتا يف شرائعه اليت جاءت ا رسله      

ومل جيعل الرسل جبارين يلوون أعنـاق       . أو خطئه عن طريق امليزان الثابت الذي ال تعصف به األهواء          
يأمرون بعبادة اهللا وحده واجتناب كل ما عـداه  ، ولكن مبلغني ليس عليهم إال البالغ، الناس إىل اإلميان  

 : من وثنية وهوى وشهوة وسلطان
  ..  " وا اهللا واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبد " 

ومنهم من حقـت     " وفريق شرد يف طريق الضالل     " فمنهم من هدى اهللا   :  "  ففريق استجاب 
وكالمها مل يقسره اهللا قسـرا      ،  وهذا الفريق وذلك كالمها مل خيرج على مشيئة اهللا         ..  " عليه الضاللة 

بعد مـا   ،   أن جتعل إرادته حرة يف سلوكه      إمنا سلك طريقه الذي شاءت إرادة اهللا      ،  على هدى أو ضالل   
 . زودته مبعامل الطريق يف نفسه ويف اآلفاق

والذي يستند إليـه  ،  كذلك ينفي القرآن الكرمي ذا النص وهم اإلجبار الذي لوح به املشركون          
ـ   . والعقيدة اإلسالمية عقيدة ناصعة واضحة يف هذه النقطة       . كثري من العصاة واملنحرفني    اده فاهللا يأمر عب

فال . ويعاقب املذنبني أحيانا يف الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم          ،  باخلري وينهاهم عن الشر   
إمنـا هـم    ! إن إرادة اهللا تتدخل لترغمهم على االحنراف مث يعاقبهم عليـه اهللا           : جمال بعد هذا ألن يقال    

من هدى ومـن    .  خري أو شر   وكل ما يصدر عنهم من    . متروكون الختيار طريقهم وهذه هي إرادة اهللا      
 . يتم وفق مشيئة اهللا على هذا املعىن الذي فصلناه. ضالل

 : يقرر سنة اهللا يف اهلدى والضالل  ع   ومن مث يعقب على هذا خبطاب إىل الرسول
 .  " إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل وما هلم من ناصرين " 
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أمـا  . فوظيفته البالغ ،  ى هدى القوم أو عدم حرصه      فليس اهلدى أو الضالل حبرص الرسول عل      
فمن أضـله اهللا ألنـه   ، اهلدى أو الضالل فيمضي وفق سنة اهللا وهذه السنة ال تتخلف وال تتغري عواقبها 

واهللا فعال ملـا  . وهكذا شاء. ألن هللا سننا تعطي نتائجها، فإن اهللا اليهديه، استحق الضالل وفق سنة اهللا 
 . ينصروم من دون اهللا " ناصرينوما هلم من  " . يشاء

|     |     | 
 : ومقولة ثالثة من مقوالت املنكرين املستكربين

ولكن أكثر الناس   ،  وعدا عليه حقا  . بلى. وأقسموا باهللا جهد أميام ال يبعث اهللا من ميوت         " 
منا قولنا لشيء إذا    إ. وليعلم الذين كفروا أم كانوا كاذبني     ،  ليبني هلم الذي خيتلفون فيه    . ال يعلمون 

  ..  " فيكون. كن: أردناه أن نقول له
 ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند كثري من األقوام منذ أن أرسل اهللا رسله                 

 . وخيوفوم حساب اهللا يوم البعث واحلساب، يأمروم باملعروف وينهوم عن املنكر، للناس
فهـم يقـرون    ! وا باهللا جهد أميام ال يبعث اهللا من ميـوت          وهؤالء املشركون من قريش أقسم    

يرون هذا البعث أمرا عسريا بعد املوت والبلـى         . بوجود اهللا ولكنهم ينفون عنه بعث املوتى من القبور        
 ! . وتفرق األشالء والذرات

صورات وأا ال تقاس إىل ت    ،  وغفلوا عن طبيعة القدرة اإلهلية     .. وغفلوا عن معجزة احلياة األوىل    
فيكفي أن تتوجه اإلرادة إىل كون الشـيء  ؛ وأن إجياد شيء ال يكلف تلك القدرة شيئا       . البشر وطاقام 

 . ليكون
فالنـاس خيتلفـون    . وهذه الدنيا ال يبلغ أمر فيها متامه      .  وغفلوا كذلك عن حكمة اهللا يف البعث      

هم فيما خيتلفون فيـه يف هـذه        وقد ال يفصل بين   . واخلري والشر ،  واهلدى والضالل ،  حول احلق والباطل  
حـىت  . وأال حيل م عذابه الفاصل يف هذه الديار       ،  األرض ألن إرادة اهللا شاءت أن ميتد ببعضهم األجل        

 . يتم اجلزاء يف اآلخرة ويبلغ كل أمر متامه هناك
ويكشف ما حييط ا يف نفوس القوم من شبهات فيبـدأ           ،   والسياق يرد على تلك املقولة الكافرة     

 " ومىت وعد اهللا فقد كان ما وعد به ال يتخلف حبال من األحـوال              " وعدا عليه حقا  . بلى:  " قريربالت
 . حقيقة وعد اهللا " ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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فيما  " وليعلم الذين كفروا أم كانوا كاذبني     ،  ليبني هلم الذي خيتلفون فيه    :  "  ولألمر حكمته 
وفيما كانوا فيه من اعتقـاد      ؛  ومن نفي اآلخرة  ،  ا من كذب الرسل   وفيما زعمو ؛  ادعوا أم على اهلدى   

 . ومن فساد
  ..  " فيكون. كن: إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له:  "  واألمر بعد ذلك هني

 .  والبعث شيء من هذه األشياء يتم حاملا تتوجه إليه اإلرادة دون إبطاء
|     |     | 

الـذين حيملـهم    ،  حملة عن املؤمنني املصدقني   ،  بل للمنكرين اجلاحدين  وهنا يعرض يف اجلانب املقا    
 : ويف سبيل اهللا، يف اهللا، يقينهم يف اهللا واآلخرة على هجر الديار واألموال

وألجر اآلخرة أكرب لـو  ،  والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة            " 
  ..  " م يتوكلونالذين صربوا وعلى ر. كانوا يعلمون

وضحوا بـدارهم   ،  وتعروا عما ميلكون وعما حيبون    ،   فهؤالء الذين هاجروا من ديارهم وأمواهلم     
هؤالء يرجون يف اآلخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل مـا             .. وقرب عشريم واحلبيب من ذكريام    

ـ     . وقد عانوا الظلم وفارقوه   . تركوا و  " هم يف الـدنيا حسـنة     لنبوئن " فإذا كانوا قد خسروا الديار ف
 " الـذين صـربوا    " هؤالء. لو كان الناس يعلمون    " وألجر اآلخرة أكرب   " لنسكننهم خريا مما فقدوا   

 . ال يشركون به أحدا يف االعتماد والتوجه والتكالن " وعلى رم يتوكلون " واحتملوا ما احتملوا
|     |     | 

 أشار عليها عند الرد على مقولة املشركني عـن إرادة           مث يعود السياق إىل بيان وظيفة الرسل اليت       
وما معه   - صلوات اهللا وسالمه عليه    - يعود إليها لبيان وظيفة الرسول األخري     . اهللا الشرك هلم وآلبائهم   

 : وذلك متهيدا إلنذار املكذبني به ما يتهددهم من هذا التكذيب. من الذكر األخري
. فاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال تعلمـون        ،  حي إليهم وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نو       " 

  ..  " ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم، بالبينات والزبر
 " رجـاال خمتـارين   . ومل نرسل خلقا آخر   ،  مل نرسل مالئكة   ..  وما أرسلنا من قبلك إال رجاال     

أهـل   " فاسألوا أهل الذكر   " . التبليغ كما وكلنا إليك   ونكل إليهم   ،  كما أوحينا إليك   " نوحي إليهم 
إن كنتم   " اسألوهم. أكانوا رجاال أم كانوا مالئكة أم خلقا آخر       ،  الكتاب الذين جاءم الرسل من قبل     
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وأنزلنا إليك الـذكر لتـبني       " ]والزبر الكتب املتفرقة    [  أرسلناهم بالبينات وبالكتب  .  " ال تعلمون 
فجاء القرآن ليفصل   ،  سواء منهم السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا يف كتام         " للناس ما نزل إليهم   

يبينه هلـم     ع    أو املعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول     . وليبني هلم وجه احلق فيه    . يف هذا اخلالف  
تفكـر  يف آيات اهللا وآيات القرآن فإنه يدعو دائمـا إىل ال           " ولعلهم يتفكرون  " ويشرحه بفعله وقوله  

 . وإىل يقظة الفكر والشعور، والتدبر
|     |     | 

ينتهي بلمسة وجدانيـة     .. وخيتم هذا الدرس الذي بدأه باإلشارة إىل الذين يستكربون وميكرون         
والثانية ملشـاركة  . أوالمها للتخويف من مكر اهللا الذي ال يأمنه أحد يف ساعة من ليل أو ار              : بعد ملسة 

وكل ما حوله حيمـد     . فليس إال اإلنسان هو الذي يستكرب وميكر      . اهللا وتسبيحه هذا الوجود يف عبادة     
 . ويسبح

أو يأتيهم العذاب مـن حيـث ال   ، أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا م األرض        " 
 فإن ربكم لرؤوف رحيم   ؟  أو يأخذهم على ختوف   ؟  أو يأخذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين      ؟  يشعرون

 " . 
روا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيأ ظالله عن الـيمني والشـمائل سـجدا هللا وهـم                  أومل ي  " 
 " ؟  داخرون

، وهـم ال يسـتكربون    ،  واملالئكـة ،  وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة          " 
  ..  " ويفعلون ما يؤمرون، خيافون رم من فوقهم

فـال  ،  وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر    ،   وأعجب العجب يف البشر أن يد اهللا تعمل من حوهلم         
وبعد ذلك يظل الذين ميكـرون       .. وال تدفع عنهم قوم وعلمهم وماهلم     ،  يغين عنهم مكرهم وتدبريهم   

وال خيشون أن   ،  ويظل الناجون آمنني ال يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهلم            ،  ميكرون
فلتهم أو يف استيقاظهم والقرآن الكرمي يلمس وجدام        يف غ ،  متتد إليهم يد اهللا يف صحوهم أو يف منامهم        

 : الذي اليغفل عنه إال اخلاسرون، من هذا اجلانب ليثري حساسيتهم للخطر املتوقع
أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا م األرض أو يأتيهم العذاب مـن حيـث ال                  " 
 . ؟  " يشعرون
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 " فما هم مبعجـزين    " ،  لد إىل بلد للتجارة والسياحة    من ب ،   أو يأخذهم وهم يتقلبون يف البالد     
فإن يقظتهم وتوقعهم ال يرد      " أو يأخذهم على ختوف    " . وال يبعد عليه مكام يف حل أو ترحال       ،  هللا

ولكـن اهللا  ؟ يد اهللا عنهم فهو قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهـم ال يشـعرون     
 . رؤوف رحيم

فهم الجون يف مكرهم سـادرون يف غـيهم ال          ؟   السيئات أن يأخذهم اهللا     أفأمن الذين مكروا  
 . يثوبون وال يتقون

أومل يروا إىل   :  " و يوحي باخلشوع  ،   ذلك والكون من حوهلم بنواميسه وظواهره يوحي باإلميان       
  ..  " ما خلق اهللا من شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون

، ويـوقظ حسـه   ،  مشهد موح ملن يفتح قلبـه     ،  تثبت وتتمايل ،  ل متتد وتتراجع   ومشهد الظال 
 . ويتجاوب مع الكون حوله

 وهو أقصى مظاهر اخلضوع    -  والسياق القرآين يعرب عن خضوع األشياء لنواميس اهللا بالسجود        
بيب يف  وهي حركة لطيفة خفية ذات د      - أي الراجعة بعد امتداد    - ويوجه إىل حركة الظالل املتفيئة     -

ويضم إليها ما يف السماوات     . ويرسم املخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة      . املشاعر وئيد عميق  
املالئكة فإذا مشهد عجيب من األشياء والظالل        .. ويضيف إىل احلشد الكوين   . وما يف األرض من دابة    

 عن عبادة اهللا وال     ال يستكربون . يف مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود     . ومعهم املالئكة . والدواب
 . واملنكرون املستكربون من بين اإلنسان وحدهم شواذ يف هذا املقام العجيب. خيالفون عن أمره

ليفـردهم يف النهايـة     ،   وذا املشهد خيتم الدرس الذي بدأ باإلشارة إىل املنكرين املسـتكربين          
  .. . باإلنكار واالستكبار يف مشهد الوجود

|     |     | 
 ولَـه مـا ِفـي       51 اللّه الَ تتِخذُواْ ِإلـهيِن اثْنيِن ِإنما هو ِإله واِحد فَإياي فَارهبوِن             وقَالَ+ 

 وما ِبكُم من نعمٍة فَِمـن اللّـِه ثُـم ِإذَا            52الْسماواِت واَألرِض ولَه الدين واِصبا أَفَغير اللِّه تتقُونَ         
سونَ     مأَرجِه تفَِإلَي رالض ـِركُونَ              53كُمشي ِهمبنكُم ِبـرم ِإذَا فَِريق نكُمع رالض فِإذَا كَش 54 ثُم 

  55ِليكْفُرواْ ِبما آتيناهم فَتمتعواْ فَسوف تعلَمونَ 
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      زا رما مِصيبونَ نلَمعا الَ يلُونَ ِلمعجيونَ       ورفْتت ما كُنتمع أَلُنساللِّه لَتت ماهلُونَ ِللِّه   56قْنعجيو 
 58 وِإذَا بشر أَحدهم ِباُألنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَِظـيم            57الْبناِت سبحانه ولَهم ما يشتهونَ      

 بشر ِبِه أَيمِسكُه علَى هوٍن أَم يدسه ِفي التراِب أَالَ ساء ما يحكُمـونَ               يتوارى ِمن الْقَوِم ِمن سوِء ما     
59  

             ِكيمالْح ِزيزالْع وهو لَىثَلُ اَألعِللِّه الْمِء ووثَلُ السِة مونَ ِباآلِخرِمنؤالَ ي اِخذُ   60ِللَِّذينؤي لَوو 
ِمِهم ما ترك علَيها ِمن دآبٍة ولَِكن يؤخرهم إلَى أَجٍل مسمى فَـِإذَا جـاء أَجلُهـم الَ                  اللّه الناس ِبظُلْ  

  61يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ 
         نسالْح مأَنَّ لَه الْكَِذب مهتأَلِْسن ِصفتونَ وهكْرا يلُونَ ِللِّه معجيو        ـارالْن ـمأَنَّ لَه مرى الَ ج

  62وأَنهم مفْرطُونَ 
                ذَابع ملَهو موالْي مهِليو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز ِلكن قَبٍم ما ِإلَى أُملْنسأَر اللِّه لَقَدت

 63أَِليمابالِْكت كلَيا علْنا أَنزمونَ  وِمنؤٍم يةً لِّقَومحرى ودهلَفُواْ ِفيِه وتالَِّذي اخ ملَه نيب64 ِإالَّ ِلت  
 65واللّه أَنزلَ ِمن الْسماء ماء فَأَحيا ِبِه اَألرض بعد موِتها ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يسـمعونَ                  

 66ِم لَِعبرةً نسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَّبنا خاِلصا سآِئغا ِللشاِرِبني               وِإنَّ لَكُم ِفي اَألنعا   
 67وِمن ثَمراِت النِخيِل واَألعناِب تتِخذُونَ ِمنه سكَرا وِرزقًا حسنا ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يعِقلُـونَ                 

ونَ              وِرشعا يِممِر وجالش ِمنا ووتياِل بالِْجب ِخِذي ِمنِل أَِن اتحِإلَى الن كبى رحكُِلي ِمـن     68أَو ثُم 
ـ                ِفيِه ِشفَاء ِللن هانأَلْو ِلفتخم ابرا شطُوِنهِمن ب جرخِك ذُلُالً يبلَ ربلُِكي ساِت فَاسراِس ِإنَّ  كُلِّ الثَّم

  69ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ 
                  ئًا ِإنَّ اللّهيِعلٍْم ش دعب لَمعالَ ي ِر ِلكَيمذَِل الْعِإلَى أَر درن يِمنكُم مو فَّاكُموتي ثُم لَقَكُمخ اللّهو

 قَِدير ِليم70ع  
    لَى بع كُمضعلَ بفَض اللّهو             لَكَـتـا ملَى مع ِقِهمي ِرزآدلُواْ ِبرفُض ا الَِّذينِق فَمزٍض ِفي الْرع

  71أَيمانهم فَهم ِفيِه سواء أَفَِبِنعمِة اللِّه يجحدونَ 
   حو ِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معجا واجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معج اللّهو    ـنقَكُـم مزرةً وفَـد

  72الطَّيباِت أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِت اللِّه هم يكْفُرونَ 
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 73ويعبدونَ ِمن دوِن اللِّه ما الَ يمِلك لَهم ِرزقًا من السماواِت واَألرِض شيئًا والَ يستِطيعونَ                
  74لِّه اَألمثَالَ ِإنَّ اللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ فَالَ تضِربواْ ِل

              ـهِمن نِفـقي وا فَهنسقًا حا ِرزِمن اهقْنزن رمٍء ويلَى شع قِْدرلُوكًا الَّ يما مدبثَالً عم اللّه برض
 وضرب اللّه مثَالً رجلَيِن أَحـدهما       75 أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ     ِسرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد ِللِّه بلْ      

                    رـأْمن يمو وِوي هتسلْ يٍر هيأِْت ِبخالَ ي ههجوا يمنأَي الهولَى مكَلٌّ ع وهٍء ويش لَىع قِْدرالَ ي كَمأَب
  _76مستِقيٍم ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط 

|     |     | 
ووحـدة  ،  يبدأ فيقرر وحده اإللـه    ،  هذا الشوط الثالث يف قضية األلوهية الواحدة اليت ال تتعدد         

، وخيتم مبثلني يضرما للسيد املالك الـرازق      ،  ووحدة املنعم يف اآليات الثالث األوىل متواليات      ،  املالك
فكيف يسوي اهللا املالك الرازق مبن      ؟  هل يستوون  .. شيئاوال ميلك   ،  والعبد اململوك ال يقدر على شيء     

 ! . ؟ هذا إله وهذا إله: فيقال؟ ال يقدر وال ميلك وال يرزق
حىت ،   ويف خالل الدرس يعرض منوذجا بشريا للناس حني يصيبهم الضر فيجأرون إىل اهللا وحده             

 ! . إذا كشف عنهم الضر راحوا يشركون به غريه
يف ختصيص بعض ما رزقهـم اهللا آلهلتـهم         . وهام الوثنية وخرافاا   ويعرض كذلك صورا من أ    

ويف نسبة البنات إىل اهللا     ! يف حني أم ال يردون شيئا مما ميلكونه على عبيدهم وال يقامسوم إياه            ،  املدعاة
!  " وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظـيم :  " على حني يكرهون والدة البنات هلم    

وأم سينالون على ما    ،  ت الذي جيعلون هللا ما يكرهون تروح ألسنتهم تتشدق بأن هلم احلسىن           ويف الوق 
ليـبني هلـم      ع    وهذه األوهام اليت ورثوها من املشركني قبلهم هي اليت جاءهم الرسول          ! فعلوا خريا 

 . احلقيقة فيها هدى ورمحة للمؤمنني
أملها عظة وعربة فاهللا وحده هـو القـادر          مث يأخذ يف عرض مناذج من صنع األلوهية احلقة يف ت          

فاهللا أنزل من السماء ماء فأحيا بـه األرض بعـد         : وهي هي دالئل األلوهية ال سواها     ،  عليها املوجد هلا  
واهللا يطلـع  . لبنا سائغا خيرج من بطون األنعام من بني فرث ودم    - غري املاء  - واهللا يسقي الناس  . موا

واهللا أوحى إىل النحل لتتخـذ مـن        . يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا    للناس مثرات النخيل واألعناب     
مث اهللا خيلق الناس ويتوفـاهم       .. مث خترج عسال فيه شفاء للناس     ،  اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون     

واهللا فضل بعضهم على بعـض      . ويؤجل بعضهم حىت يشيخ فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجا ال يعلم شيئا           
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وهم بعد هـذا     .. . جعل هلم من أنفسهم أزواجا وجعل هلم من أزواجهم بنني وحفدة          واهللا  . يف الرزق 
وجيعلون . كله يعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا يف السماوات واألرض وال يقدرون على شيء                

 ! . هللا األشباه واألمثال
 القـدرة وهـي     يوجههم إليها لعلهم يستشعرون   ،   هذه اللمسات كلها يف أنفسهم وفيما حوهلم      

مث خيتمهـا بـاملثلني      .. ويف كل شيء حـوهلم    ،  تعمل يف ذوام ويف أرزاقهم ويف طعامهم ويف شرام        
ذات ، فهي محلة على الوجدان البشري والعقل البشـري   . الواضحني املوضحني اللذين أشرنا إليهما آنفا     

 . تز هلا وتتأثر وتستجيبتضرب على أوتار حساسة يف النفس البشرية يصعب أال ، إيقاعات عميقة
|     |     | 

وله ما يف السـماوات     . إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون     ،  ال تتخذوا إهلني اثنني   : وقال اهللا  " 
مث إذا مسكم الضر فإليـه      ؛  وما بكم من نعمة فمن اهللا     . أفغري اهللا تتقون  . واألرض وله الدين واصبا   

فتمتعـوا  ،  ليكفروا مبا آتينـاهم   ،  نكم برم يشكرون  مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق م       . جتأرون
  ..  " فسوف تعلمون

ويأخـذ التعـبري أسـلوب    . إمنا هو إله واحد ال ثاين له    .  لقد أمر اهللا أال يتخذ الناس إهلني اثنني       
 ويعقب على النهي  . ويتبع النهي بالقصر إمنا هو إله واحد      ،  التقرير والتكرير فيتبع كلمة إهلني بكلمة اثنني      

 .. ويذكر الرهبة زيادة يف التحـذير     . دون سواي بال شبيه أو نظري      فإياي فارهبون  والقصر بقصر آخر  
وال توجد إال بوجودها يف النفس واضـحة        ،  ال تقوم إال ا   ،  ذلك أا القضية األساسية يف العقيدة كلها      

 . كاملة دقيقة ال لبس فيها وال غموض
 ..  " وله مـا يف السـماوات واألرض      :  " مالك واحد وإمنا هو كذلك     ..  إمنا هو إله واحد   

:  " ومنعم واحد  ]فال دين إال دينه     ،  أي واصال منذ ما وجد الدين     [  " وله الدين واصبا   " ودائن واحد 
وتنتفي عنها أوهـام    ،  وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق      .  " وما بكم من نعمة فمن اهللا     
وتصـرخون   " مث إذا مسكم الضر فإليه جتـأرون      :  " ال إليه دون شريك   الشرك والوثنية فال تتوجه إ    

 . لينجيكم مما أنتم فيه
وتشهد فطرة البشر ذا    ؛   وهكذا يتفرد سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك والدين والنعمة والتوجه        

هللا ومع هذا فإن فريقا من البشر يشركون بـا         .. كله حني يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك       
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 .. وباهلدى الذي آتـاهم   ،  فينتهوا إىل الكفر بنعمة اهللا عليهم     ! بعد توحيده حاملا ينجيهم من الضر احمليق      
  ..  " فتمتعوا فسوف تعلمون:  " فلينظروا إذن ما يصيبهم بعد املتاع القصري

ـ    ،  مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرون      " هذا النموذج الذي يرمسه التعبري هنا      ر مث إذا كشف الض
ففي الضيق تتوجه القلـوب إىل      . منوذج متكرر يف البشرية    ..  " عنكم إذا فريق منكم برم يشركون     

، فتضعف صـلتها بـاهللا    ،  ويف الفرج تتلهى بالنعمة واملتاع    . ألا تشعر بالفطرة إال عاصم هلا سواه      ،  اهللا
أليه قيم وأوضاع ولـو مل      وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو يف الشرك به وتبدو كذلك يف صور شىت من ت               

 ! . تدع باسم اإلله
ولكن يلجأ  ؛  فإذا بعضهم يف ساعة العسرة ال يلجأ إىل اهللا        ،   ولقد يشتد احنراف الفطرة وفسادها    

أو بغري هـذه    ،  حبجة أا ذات جاه أو مرتلة عند اهللا       ،  إىل بعض خماليقه يدعوها للنصرة واإلنقاذ والنجاة      
فهؤالء أشـد   .. يدعون األولياء إلنقاذهم من مرض أو شدة أو كرب  كالذين  ،  احلجة يف بعض األحيان   

 ! . احنرافا من مشركي اجلاهلية الذين يرسم هلم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه
|     |     | 

ال . فإذا هم حيرمون على أنفسهم بعض األنعام      .  " وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم       " 
باسم  - كما أسلفنا يف سورة األنعام     - أو يبيحوا للذكور دون اإلناث    . ون حلومها يركبوا أوال يذوق  

واهللا هـو الـذي   . إمنا هي أوهام موروثة من اجلاهليـة األوىل ، اليت ال يعلمون عنها شيئا؛  اآلهلة املدعاة 
عاة هلم لريدوها   فليست هي من رزق اآلهلة املد     ،  رزقهم هذه النعمة اليت جيعلون ملا ال يعلمون نصيبا منها         

 ! . الذي يدعوهم إىل توحيده فيشركون به سواه، إمنا هي من رزق اهللا، عليها
واهللا يأمر أال   . الرزق كله من اهللا    ..  وهكذا تبدو املفارقة يف تصورهم ويف تصرفهم على السواء        

وذا ! اهم عنه وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه ملا       . يعبد سواه فهم خيالفون عن أمره فيتخذون اآلهلة       
 ! . تتبدى املفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة

جيعلون نصيبا من رزق اهللا هلم موقوفـا        ،   وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت        
يأكل من حيث    " عجل السيد البدوي   " ما يزال بعضهم يطلق عجال يسميه     . على ما يشبه آهلة اجلاهلية    

وما يـزال   ! حىت يذبح على اسم السيد البدوي ال على اسم اهللا         ،  ال ينتفع به أحد   و،  يشاء ال مينعه أحد   
علـى  ، ولكن باسم ذلك الويل، وال باسم اهللا، بعضهم ينذرون لألولياء ذبائح خيرجوا من ذمتهم ال هللا        
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حرام . هوهو حرام نذره على هذا الوج     . ما كان أهل اجلاهلية جيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقهم اهللا           
 ! . ألنه أهل لغري اهللا به. ولو مسي اسم اهللا عليه. حلمه

فهو افتراء حيطم العقيـدة مـن       . بالقسم والتوكيد الشديد   " تاهللا لتسألن عما كنتم تفترون     " 
 . أساسها ألنه حيطم فكرة التوحيد

|     |     | 
م باألنثى ظل وجهـه     وإذا بشر أحده  . وهلم ما يشتهون   - سبحانه - وجيعلون هللا البنات   " 

؟ أميسكه على هون أم يدسه يف التـراب       ،  يتوارى من القوم من سوء ما بشر به       . مسودا وهو كظيم  
  "  .. ! أال ساء ما حيكمون

بـل يتمشـى يف أوضـاع احليـاة         ،   إن االحنراف يف العقيدة ال تقف آثاره عند حدود العقيدة         
وهـؤالء عـرب    . سواء ظهرت أو كمنـت    ،  للحياةفالعقيدة هي احملرك األول     . االجتماعية وتقاليدها 

على حني أم كانوا يكرهـون ألنفسـهم والدة          - هن املالئكة  - اجلاهلية كانوا يزعمون أن هللا بنات     
 ! . فالبنات هللا أما هم فيجعلون ألنفسهم ما يشتهون من الذكور! البنات

يهن يف الذل واهلـوان مـن       واحنرافهم عن العقيدة الصحيحة سول هلم وأد البنات أو اإلبقاء عل          
إذ البنـات ال    . ذلك أم كانوا خيشون العار والفقر مع والدة البنـات         . املعاملة السيئة والنظرة الوضيعة   

أو يعشن كال على أهليهن فـيجلنب     ؛  وقد يقعن يف السيب عند الغارات فيجلنب العار       ؛  يقاتلن وال يكسنب  
 . الفقر

وال يصيب أحد إال ما     ؛  ذ الرزق بيد اهللا يرزق اجلميع     إ.  والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله     
صنو الرجـل وشـطر      - من حيث إنسانيتها   - واألنثى،  مث إن اإلنسان جبنسيه كرمي على اهللا      ؛  كتب له 

 . نفسه كما يقرر اإلسالم
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا       :  "  ويرسم السياق صورة منكرة لعادات اجلاهلية     

واألنثى هبة  ،  كأا بلية ،  يكظم غيظه وغمه  ،  وهو كظيم ،  سودا من اهلم واحلزن والضيق    م " وهو كظيم 
وما ميلك أن   ،  وما ميلك أن ينفخ فيه حياة     ،  وما ميلك أن يصور يف الرحم أنثى وال ذكرا        ،  اهللا له كالذكر  

بـإذن   - بشروإن جمرد تصور احلياة نامية متطورة من نطفة إىل          . جيعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا     
ملعجزة اهللا اليت   ،  بالفرح والترحيب وحسن االستقبال    - أيا كان جنسه   - ليكفي الستقبال املولود   - اهللا
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فكيف يغتم من يبشر باألنثى ويتواري من القوم من سوء ما بشر بـه              ! فال يبلى جدا التكرار   ،  تتكرر
 . ؟  الباهرةإمنا كان أداة القدرة يف حدوث املعجزة. وهو مل خيلق ومل يصور

فاألنثى أصـيلة يف    . اقتضت أن تنشأ احلياة من زوجني ذكر وأنثى       ،  وقاعدة احلياة ،   وحكمة اهللا 
وكيف ،  فكيف يغتم من يبشر باألنثى    . بل رمبا كانت أشد أصالة ألا املستقر      ؛  نظام احلياة أصالة الذكر   

 . ؟ وجود الزوجني دائمايتوارى من القوم من سوء ما بشر به ونظام احلياة ال يقوم إال على 
 أال ساء ما حيكمون    ..  "  إنه احنراف العقيدة ينشيء آثاره يف احنراف اتمع وتصوراته وتقاليده         

 . وما أسوأه من حكم وتقدير" 
وتتجلـى  .  وهكذا تبدو قيمة العقيدة اإلسالمية يف تصحيح التصورات واألوضاع االجتماعيـة          

فما كانت املرأة هـي  . بل جتاه اإلنسان ،   يف النفوس واتمعات جتاه املرأة     النظرة الكرمية القومية اليت بثها    
فـاألنثى نفـس    . يف أخص معانيهـا    " اإلنسانية " املغبونة وحدها يف اتمع اجلاهلي الوثين إمنا كانت       

 ؛وإهـدار لشـطر احليـاة     ،  ووأدها قتل للنفس البشرية   ،  إهانتها إهانة للعنصر اإلنساين الكرمي    ،  إنسانية
من ذكـر    - ال اإلنسان وحده   - اليت اقتضت أن يكون األحياء مجيعا     ،  ومصادمة حلكمة اخللق األصيلة   

 . وأنثى
ويف  ..  وكلما احنرفت اتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات اجلاهلية تطل بقروـا           

ها كثري من األوساط    فاألنثى ال يرحب مبولد   . كثري من اتمعات اليوم تعود تلك التصورات إىل الظهور        
، وهذه وثنية جاهلية يف إحدى صورها     . وال تعامل معاملة الذكر من العناية واالحترام      ،  وكثري من الناس  

 . نشأت من االحنراف الذي أصاب العقيدة اإلسالمية
 ،  - يف مسألة املرأة   -  ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة اإلسالمية والشريعة اإلسالمية         

ملا يرونه يف هذه اتمعات املنحرفة وال يكلف هؤالء الناعقون الالمزون أنفسهم وأن يراجعـوا               نتيجة  
وهي بعد نظـرة    . ويف املشاعر والضمائر  . وما أحدثته من ثورة يف التطورات واألوضاع      ،  نظرة اإلسالم 

إمنـا أنشـأا    . علوية مل تنشئها ضرورة واقعية وال دعوة أرضية وال مقتضيات اجتماعية أو اقتصـادية             
، فاستتبع تكرميه للجنس البشري تكرميـه لألنثـى       ،  العقيدة اإلهلية الصادرة عن اهللا الذي كرم اإلنسان       

 . فال تفاضل بني الشطرين الكرميني على اهللا، ووصفها بأا شطر النفس البشرية
 ال يؤمنـون    هو الفارق بني صفة الـذين     ،  والفارق بني طبيعة النظرة اجلاهلية والنظرة اإلسالمية      

  : - وهللا املثل األعلى - باآلخرة وصفة اهللا سبحانه
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  ..  " وهو العزيز احلكيم، وهللا املثل األعلى. للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء " 
. ألما ينبعان من معني واحد واحنراف واحـد       ،   وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار اآلخرة      

فإذا ضرب مثـل    . نشئان آثارمها يف النفس واحلياة واتمع واألوضاع      وي،  وخيتلطان يف الضمري البشري   
يف االعتقاد  ،  يف الشعور والسلوك  : السوء املطلق يف كل شيء    . للذين ال يؤمنون باآلخرة فهو مثل السوء      

الذي ال يقارن وال يـوازن       " وهللا املثل األعلى   ..  " يف األرض والسماء  ،  يف التصور والتعامل  . والعمل
ذو املنعة وذو احلكمـة      " وهو العزيز احلكيم   ..  " بله الذين ال يؤمنون باآلخرة هؤالء     ،   وبني أحد  بينه

 . وحيكم ليقر كل شيء يف مكانه باحلق واحلكمة والصواب، الذي يتحكم ليضع كل شيء موضعه
ولكـن  ؛   وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها علـيهم تـدمريا               

 : وهو العزيز احلكيم. مته اقتضت أن يؤخرهم إىل أجلحك
فإذا ،  ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى    ،  ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة          " 

  ..  " جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون
، رض ويظلم وهو وحده الذي يفسد يف األ     . وأنعم عليه بآالئه   - البشري -  واهللا خلق هذا اخللق   

واهللا بعد هذا كله حيلم      .. ويؤذي سواه من اخللق   ،  ويطغى بعضه على بعض   ؛  وينحرف عن اهللا ويشرك   
. وهي الرمحة تصاحب العـدل ، فهي احلكمة تصاحب القوة. وميهله وإن كان ال يهمله ،  عليه ويرأف به  

عنـد  . خذهم عدله وقوته  حىت يأ ،  فال تستشعر قلوم رمحة اهللا وحكمته     ،  ولكن الناس يغترون باإلمهال   
فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون سـاعة        " . وأمهلهم إليه لرمحة  ،  األجل املسمى الذي ضربه اهللا حلكمة     

 .  " وال يستقدمون
مث يزعمـون   ،  جيعلون هللا ما يكرهون من البنات وغري البنات       ،   وأعجب ما يف األمر أن املشركني     

والقرآن يقرر ما ينتظرهم وهو غري      !  ما جيعلون ويزعمون   كاذبني أن سيناهلم اخلري واإلحسان جزاء على      
 : ما يزعمون
ال جرم أن هلم النار وأم      . وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن          " 
 .  " مفرطون

كمـا  . حتكيه وتصفه بذاا  ،  أو كأا صورة له   ،   والتعبري جيعل ألسنتهم ذاا كأا الكذب ذاته      
، ألن ذلك القوام بذاته تعبري عن الرشاقة مفصح عنـها         . وامه يصف الرشاقة وعينه تصف احلور     تقول ق 

فهـي بـذاا    ،  تصف ألسنتهم الكذب  : كذلك قال . وألن هذه العني بذاا تعبري عن احلور مفصح عنه        
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لطول ما قالت الكذب وعربت عنه حىت صارت رمـزا عليـه            ،  تعبري عن الكذب مفصح عنه مصور له      
 ! . ة لهودالل

وهم جيعلون هللا ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألسنتهم أمـا             ،  أن هلم احلسىن  :  وقوهلم
وعن استحقاق  ،  فهي أن هلم النار دون شك وال ريب       ،  احلقيقة اليت جيبههم ا النص قبل أن تكمل اآلية        

والفرط  " وأم مفرطون " :  وأم معجلون إليها غري مؤخرين عنها      " ال جرم أن هلم النار    :  " وجدارة
 . واملفرط ما يقدم ليسبق فال يؤجل، هو ما يسبق

|     |     | 
فقد كـان قبلـهم منحرفـون       ،  وليسوا أول من جدف   ،  وبعد فإن القوم ليسوا أول من احنرف      

فصار وليهم الذي يشرف    ،  وزين هلم ما احنرفوا إليه من تصورات وأعمال       ،  أغواهم الشيطان ،  وجمدفون
ويفصل فيما وقع   ،  وليبني هلم احلق من الباطل    ،  ليستنقذهم  ع    وإمنا أرسل اهللا رسوله   ؛  صرفهمعليهم وي 

 . وليكون هدى ورمحة ملن يؤمنون؛ بينهم من خالف يف عقائدهم وكتبهم
وهلـم  ،  فهو وليهم اليـوم   ،  فزين هلم الشيطان أعماهلم   ،  تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك       " 

  " وهدى ورمحة لقوم يؤمنـون ، عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه   وما أنزلنا   . عذاب أليم 
 .. 

 فوظيفة الكتاب األخري والرسالة األخرية هي الفصل فيما شجر من خالف بني أصحاب الكتب              
وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه مـن            ،  إذ األصل هو التوحيد    .. السابقة وطوائفهم 
وليكـون  . كله باطل جاء القرآن الكرمي ليجلوه وينفيه .. ومن تشبيه ومتثيل، ن الصورشرك يف صورة م  

 . هدى ورمحة ملن استعدت قلوم لإلميان وتفتحت لتلقيه
|     |     | 

وفيما ،  وعند هذا احلد يأخذ السياق يف استعراض آيات األلوهية الواحدة فيما خلق اهللا يف الكون              
 . مما ال يقدر عليه أحد إال اهللا، وفيما وهبه من نعم وآالء، ستعداداتأودع اإلنسان من صفات وا

فهو  - وهو خري ما أنزل اهللا للناس وفيه حياة الروح         -  وقد ذكر يف اآلية السابقة إنزال الكتاب      
 : وفيه حياة األجسام، يتبعه بإنزال املاء من السماء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

33

  " إن يف ذلك آلية لقوم يسـمعون      . وافأحيا به األرض بعد م    ،  واهللا أنزل من السماء ماء     " 
 .. 

والنص جيعله حياة لألرض كلها على وجه الشمول لكل ما عليها ومـن             :  واملاء حياة كل حي   
 إن يف ذلك آلية لقوم يسمعون     :  " والذي حيول املوت إىل حياة هو الذي يستحق أن يكون إهلا          . عليها

األلوهية ودالئلها من احلياة بعد املوت ذكرها القرآن        قضية آيات   . فهذه القضية . فيتدبرون ما يسمعون  " 
 . ففيها آية ملن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال، كثريا ووجه األنظار إليها كثريا

 : وتدل على األلوهية ذا الصنع العجيب،  وعربة أخرى يف األنعام تشري إىل عجيب صنع اخلالق
لبنا خالصا سـائغا   - من بني فرث ودم  - طونهنسقيكم مما يف ب   ،  وإن لكم يف األنعام لعربة     " 
والفرث ما  . إنه مستخلص من بني فرث ودم     ؟  فهذا اللنب الذي تدره ضروع األنعام مم هو        " للشاربني

هذا الدم الذي يذهب إىل     . وامتصاص األمعاء للعصارة اليت تتحول إىل دم      ،  يتبقى يف الكرش بعد اهلضم    
الذي ال  ،  غدد اللنب يف الضرع حتول إىل لنب ببديع صنع اهللا العجيب          فإذا صار إىل    ،  كل خلية يف اجلسم   

 . يدري أحد كيف يكون
وتغذية كل خلية باملواد اليت حتتاج إليها من        ،   وعملية حتول اخلالصات الغذائية يف اجلسم إىل دم       

ـ   ، وهي تتم يف اجلسم يف كل ثانيـة  ،  عملية عجيبة فائقة العجب   ،  مواد هذا الدم   ات كمـا تـتم عملي
ويف كل حلظة تتم يف هذا اجلهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة ال تكف حىت تفـارق                 . االحتراق

وال ميلك إنسان سوى الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة ال تف كـل ذرة                 .. الروح اجلسد 
وال إىل  ،  ن صنع البشـر   الذي ال يقاس إليه أعقد جهاز م      ،  فيه بتسبيح اخلالق املبدع هلذا اجلهاز اإلنساين      

 . خلية واحدة من خالياه اليت ال حتصى
وعمـل  ،   ووراء الوصف العام لعمليات االمتصاص والتحول واالحتراق تفصيالت تدير العقـل          

 . اخللية الواحدة يف اجلسم يف هذه العملية عجب ال ينقضي التأمل فيه
 اليت يذكرها القرآن هنا عن خروج       وهذه احلقيقة العلمية  .  وقد بقى هذا كله سرا إىل عهد قريب       
وما كان بشر يف ذلك العهد ليتصورها فضـال علـى أن   ، اللنب من بني فرث ودم مل تكن معروفة لبشر        

ووجـود  . وما ميلك إنسان حيترم عقله أن مياري يف هذا أو جيـادل           . يقررها ذه الدقة العلمية الكاملة    
فالبشـرية كلـها    . بات الوحي من اهللا ذا القرآن     حقيقة واحدة من نوع هذه احلقيقة يكفي وحده إلث        

 . كانت جتهل يومذاك هذه احلقيقة
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حيمل أدلة الوحي من اهللا يف خصائصه األخرى ملن          - يعرب هذه احلقائق العلمية البحتة     -  والقرآن
ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الـدقيق يفحـم اـادلني             ؛  يدرك هذه اخلصائص ويقدرها   

 . تنياملتعن
إن يف ذلك آليـة لقـوم       . ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا         " 

  ..  " يعقلون
والسـكر  [  تتخذون منه سكرا  .  هذه الثمرات املنبثقة عن احلياة اليت بثها املاء النازل من السماء          

ري اخلمـر وأن اخلمـر   والنص يلمح إىل أن الرزق احلسن غ  . ورزقا حسنا  ]اخلمر ومل تكن حرمت بعد      
وإمنا كان يصف الواقع يف ذلك الوقت مـن  ، ويف هذا توطئة ملا جاء بعد من حترميها     ،  ليست رزقا حسنا  

إن يف ذلك    " بل فيه توطئة لتحرميها   ،  وليس فيه نص حبلها   ،  اختاذهم اخلمر من مثرات النخيل واألعناب     
  .. و الذي يستحق العبودية له وهو اهللافيدركون أن من يصنع هذا الرزق ه ..  " آلية لقوم يعقلون

مث كلي من   ،  ومن الشجرة ومما يعرشون   ،  وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا         " 
إن يف  . خيرج من بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس        ،  كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال     

  ..  " ذلك آلية لقوم يتفكرون
. فهو لون من الوحي تعمـل مبقتضـاه   ،   من الفطرة اليت أودعها إياها اخلالق       والنحل تعمل بإهلام  

، أو يف تقسيم العمل بينـها     ،  وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل املفكر سواء يف بناء خالياها            
 . أو يف طريقة إفرازها للعسل املصفى

 أي ما يرفعون من الكروم      يف اجلبال والشجر وما يعرشون     - حسب فطرا  -  وهي تتخذ بيوا  
والـنص  . وقد ذلل اهللا هلا سبل احلياة مبا أودع يف فطرا ويف طبيعة الكون حوهلا من توافـق      - وغريها

وهو ثابت مبجـرد    . )1(شرحا فنيا   . على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض املختصني يف الطب           
كما أثـر   ؛  إىل احلق الكلي الثابت يف كتاب اهللا      وهكذا جيب أن يعتقد املسلم استنادا       . نص القرآن عليه  
 . عن رسول اهللا

إن أخي  : فقال  ع     روى البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري أن رجال جاء إىل رسول اهللا            
يـا رسـول اهللا     : مث جاء فقال  . فسقاه عسال  " اسقه عسال :  "  ع    فقال له رسول اهللا   ،  استطلق بطنه 

                                                 
 " . اإلسالم والطب احلديث :  "  الدكتور عبد العزيز إمساعيل يف كتابه)1(
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يا : فذهب فسقاه عسال مث جاء فقال      " اذهب فاسقه عسال  :  " قال. طالقاسقيته عسال فما زاده إال است     
صدق اهللا وكذب بطن أخيـك اذهـب    "  ع  فقال رسول اهللا . رسول اهللا ما زاده ذلك إال استطالقا      

 . فذهب فسقاه عسال فربى ء " فاسقه عسال
طالق بطن الرجل كلما    أمام ما بدا واقعا عمليا من است        ع     ويروعنا يف هذا األثر يقني الرسول     

وهكذا جيب أن يكون يقني املسلم بكل       . وقد انتهى هذا اليقني بتصديق الواقع له يف النهاية        . سقاه أخوه 
فهـي  . مهما بدا يف ظاهر األمر أن ما يسمى الواقع خيالفهـا          . قضية وبكل حقيقة وردت يف كتاب اهللا      

  .. صدقهاالذي ينثين يف النهاية لي، أصدق من ذلك الواقع الظاهري
وإخراج اللنب من بني    . إنزال املاء من السماء   : ونقف هنا أمام ظاهرة التناسق يف عرض هذه النعم        

 .. والعسل من بطون النحل   . واستخراج السكر والرزق احلسن من مثرات النخيل واألعناب       . فرث ودم 
ربة فقد عرض من األنعـام      وملا كان اجلو جو أش    . إا كلها أشربة خترج من أجسام خمالفة هلا يف شكلها         
وسنرى يف الدرس التايل أنه عرض من األنعـام         . لبنها وحده يف هذا اال تنسيقا ملفردات املشهد كله        

جلودها وأصوافها وأوبارها ألن اجلو هناك جو أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض من األنعـام                
 . )1(اق التناسق الفين يف القرآن وذلك أفق من آف .. جانبها الذي يتناسق مع مفردات املشهد

|     |     | 
ألـا  ،  ومن األنعام واألشجار والثمار والنحل والعسل إىل ملسة أقرب إىل أعماق النفس البشرية            

وأعمـق  ،  فهم أشد حساسية ا   . يف أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنيهم وأحفادهم     : يف صميم ذوام  
 : تأثرا واستجابة هلا

إن ،  ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شـيئا            ،  كم مث يتوفاكم  واهللا خلق  " 
 .  " اهللا عليم قدير

فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكـت         ،  واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق       " 
 ؟  " أفبنعمة اهللا جيحدون. أميام فهم فيه سواء

                                                 
 " . دار الشروق .  " التصوير الفين:  التناسق الفين يف كتاب)1(
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ورزقكم مـن   ،  لكم من أزواجكم بنني وحفدة    وجعل  ،  واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا      " 
ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا مـن           ؟  الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا هم يكفرون      

  "  .. ؟ السماوات واألرض شيئا وال يستطيعون
 يف  والتفكر،  واحلياة حبيبة ؛  وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس     ،   واللمسة األوىل يف احلياة والوفاة    

. وإىل شيء من احلساسية بيـد اهللا ونعمتـه وقدرتـه          ،  أمرها قد يرد القلب الصلد إىل شيء من اللني        
وصـورة الشـيخوخة    . واخلوف عليها قد يستجيش وجدان التقوى واحلذر وااللتجاء إىل واهب احلياة          

العجز والنسـيان  ويرتد إىل مثل الطفولة من   ،  فينسى ما كان قد تعلم    ،  حني يرد اإلنسان إىل أرذل العمر     
وقد تغض من كربياء املـرء  ، هذه الصورة قد ترد النفس إىل شيء من التأمل يف أطوار احلياة       . والسذاجة

لريد النفس إىل هذه احلقيقـة       " إن اهللا عليم قدير   :  " وجييء التعقيب . واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته   
وأن . ة الكاملة اليت ال تتأثر بالزمن هي قـدرة اهللا         وأن القدر ،  أن العلم الشامل األزيل الدائم هللا     . الكبرية

 . ومها بعد جزئيان ناقصان حمدودان، وقدرته إىل أجل، علم اإلنسان إىل حني
والنص يرد هـذا التفـاوت إىل تفضـيل اهللا         . والتفاوت فيه ملحوظ  .  واللمسة الثانية يف الرزق   

فليس شيء من ذلـك     . ه اخلاضعة لسنة اهللا   وهلذا التفضيل يف الرزق أسباب    . لبعضهم على بعض يف الرزق    
ولكن موهبته يف احلصول على الرزق وتنميتـه        ،  وقد يكون اإلنسان مفكرا عاملا عاقال     . جزافا وال عبثا  

ولكن له موهبة يف احلصـول      ،  وقد يبدو غبيا جاهال ساذجا    . ألن له مواهب يف ميادين أخرى     ،  حمدودة
وإمنـا  ،  فيحسب من ال يدقق أن ال عالقة للرزق باملقدرة         .والناس مواهب وطاقات  . على املال وتنميته  

كمـا يكـون    ،  وقد تكون بسطة الرزق ابتالء من اهللا      . هي مقدرة خاصة يف جانب من جوانب احلياة       
وعلى أية حال فإن التفاوت يف الرزق ظاهرة ملحوظـة           .. التضييق فيه حلكمة يريدها وحيققها باالبتالء     

 وذلك حني متتنع األسباب املصطنعة الظاملة اليت توجد يف اتمعات املختلة           - تابعة الختالف يف املواهب   
ويستخدمها يف تصـحيح بعـض      ؛  والنص يشري إىل هذه الظاهرة اليت كانت واقعة يف اتمع العريب           -

ذلك حني كانوا يعزلون جزءا من رزق       . واليت سبقت اإلشارة إليها   ،  أوهام اجلاهلية الوثنية اليت يزاولوا    
إم ال يردون جزءا من أمواهلم على ما        : فهو يقول عنهم هنا   . اهللا الذي أعطاهم وجيعلونه آلهلتهم املدعاة     

فمـا بـاهلم    . ليصبحوا سواء يف الرزق    ]وكان هذا أمرا واقعا قبل اإلسالم       [ . ملكت أميام من الرقيق   
فيجـازون  " ؟    بنعمة اهللا جيحدون  أف " ؟  يردون جزءا من مال اهللا الذي رزقهم إياه على آهلتهم املدعاة          

 . ؟ بدل الشكر للمنعم املتفضل الوهاب، النعمة بالشرك
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:  "  واللمسة الثالثة يف األنفس واألزواج واألبناء واألحفاد وتبدأ بتقرير الصلة احلية بني اجلنسني            
 ال جنس أحط يتوارى من يبشر بـه       ،  شطر منكم ،  فهن من أنفسكم   " جعل لكم من أنفسكم أزواجا    

، واإلنسان الفاين حيس االمتداد يف األبناء واحلفـدة        " وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة     !  " وحيزن
ويضم إىل هبة األبناء واألحفاد هبة الطيبـات مـن           .. وملس هذا اجلانب يف النفس يثري أشد احلساسية       

ون وبنعمـة اهللا هـم      أفبالباطل يؤمن :  " الرزق للمشاكلة بني الرزقني ليعقب عليها بسؤال استنكاري       
وهي آيات على ألوهيتـه     . وهذه النعم كلها من عطائه    . فيشركون به وخيالفون عن أمره     " ؟  يكفرون

  .. تالبسهم يف كل آن، وهي واقعة يف حيام
واألوهام املدعاة كلها باطل ال وجود      ،  وهذه اآلهلة املدعاة  ،  وما عدا اهللا باطل   ؟   أفبالباطل يؤمنون 

 . وهي حق يلمسونه وحيسونه ويتمتعون به مث جيحدونه، وبنعمة اهللا هم يكفرون .وال حق فيه، له
  " ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واألرض شيئا وال يسـتطيعون                " 

 .. 
فيتجه الناس بالعبادة إىل ما ال ميلك هلم رزقا وما          ،   وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إىل هذا احلد       

وآالؤه بني أيديهم ال    ،  ويدعون اهللا اخلالق الرازق   . وال يف حال من األحوال    ،  ر يف يوم من األيام    هو بقاد 
 ! مث جيعلون هللا األشباه واألمثال، ميلكون إنكارها

  ..  " إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. فال تضربوا هللا األمثال " 
 . حىت تضربوا له األمثال،  إنه ليس هللا مثال

لتقريب . م مثلني للسيد املالك الرازق وللمملوك العاجز الذي ال ميلك وال يكسب            مث يضرب هل  
وما جيوز أن يسووا يف العبادة بني اهللا وأحـد          ،  حقيقة أن ليس هللا مثال    . احلقيقة الكربى اليت غفلوا عنها    

 : من خلقه وكلهم هلم عبيد
نا رزقا حسنا فهو ينفق منـه       ومن رزقناه م  ،  ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء         " 

 .  " بل أكثرهم ال يعلمون. احلمد هللا؟ هل يستوون. سرا وجهرا
أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه            : وضرب اهللا مثال رجلني    " 
  " ؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ال يأت خبري
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ال ميلكون شيئا وال يقدرون على      ،  فقد كان هلم عبيد مملوكون    ،  اقعهم واملثل األول مأخوذ من و    
فكيف يسوون بني سيد العباد     . وهم ال يسوون بني العبد اململوك العاجز والسيد املالك املتصرف         . شيء

 ؟ وكل خملوقاته له عبيد. ومالكهم وبني أحد أو شيء مما خلق
والرجـل  .  الذي ال يدري شيئا وال يعود خبـري        واملثل الثاين يصور الرجل األبكم الضعيف البليد      

فكيف . وال يسوي عاقل بني هذا وذاك      .. العامل املستقيم على طريق اخلري    ،  القوي املتكلم اآلمر بالعدل   
اهلادي إىل الصراط  ،  وبني اهللا سبحانه وهو القادر العليم اآلمر باملعروف       ،  متكن التسوية بني ضم أو حجر     

 ؟ املستقيم
وختم بالتعجيب من   ،  لني خيتم الشوط الذي بدأ بأمر اهللا للناس أال يتخذوا إهلني اثنني            وذين املث 

 ! أمر قوم يتخذون إهلني اثنني
|     |     | 

وِللِّه غَيب السماواِت واَألرِض وما أَمر الساعِة ِإالَّ كَلَمِح الْبصِر أَو هو أَقْرب ِإنَّ اللّه علَى                + 
 واللّه أَخرجكُم من بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار             77لِّ شيٍء قَِدير    كُ

هن ِإالَّ اللّه ِإنَّ     أَلَم يرواْ ِإلَى الطَّيِر مسخراٍت ِفي جو السماء ما يمِسكُ          78واَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ    
  79ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ 

   ـِنكُمظَع موا يهِخفُّونتسا توتياِم بعلُوِد اَألنن جلَ لَكُم معجا وكَنس وِتكُمين بلَ لَكُم معج اللّهو
  80ِرها وأَشعاِرها أَثَاثًا ومتاعا ِإلَى ِحٍني ويوم ِإقَامِتكُم وِمن أَصواِفها وأَوبا

                 ِقـيكُماِبيلَ تـرس لَ لَكُمعجا واناِل أَكْنالِْجب نلَ لَكُم معجِظالَالً و لَقا خملَ لَكُم معج اللّهو
  81يكُم لَعلَّكُم تسِلمونَ الْحر وسراِبيلَ تِقيكُم بأْسكُم كَذَِلك يِتم ِنعمته علَ

       ِبنيالَغُ الْمالْب كلَيا عماْ فَِإنلَّووونَ        82فَِإن تالْكَاِفر مهأَكْثَرا وهوننِكري اللِّه ثُم تمِرفُونَ ِنععي 
83  

 وِإذَا رأى   84فَرواْ والَ هـم يسـتعتبونَ       ويوم نبعثُ ِمن كُلِّ أُمٍة شِهيدا ثُم الَ يؤذَنُ ِللَِّذين كَ          
 وِإذَا رأى الَِّذين أَشركُواْ شركَاءهم قَالُواْ       85الَِّذين ظَلَمواْ الْعذَاب فَالَ يخفَّف عنهم والَ هم ينظَرونَ          

 وأَلْقَواْ ِإلَى   86ك فَألْقَوا ِإلَيِهم الْقَولَ ِإنكُم لَكَاِذبونَ       ربنا هـؤالء شركَآؤنا الَِّذين كُنا ندعو ِمن دونِ       



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

39

 الَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِبيِل اللّـِه ِزدنـاهم          87اللِّه يومِئٍذ السلَم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ         
  88 يفِْسدونَ عذَابا فَوق الْعذَاِب ِبما كَانواْ

ويوم نبعثُ ِفي كُلِّ أُمٍة شِهيدا علَيِهم من أَنفُِسِهم وِجئْنا ِبك شِهيدا علَى هــؤالء ونزلْنـا                 
 ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَي89ع_  

|     |     | 
مر السياق يف هذا الدرس يف استعراض دالئل األلوهية الواحدة اليت يتكى ء عليها يف هـذه                  يست
. غري أنه يركز يف هذا الشوط على قضـية البعـث          . وفيض النعمة وإحاطة العلم   ،  عظمة اخللق : السورة

 . والساعة أحد أسرار الغيب الذي خيتص اهللا بعلمه فال يطلع عليه أحدا
ويف األنفـس  ، تشمل ألوانا من أسرار غيب اهللا يف السماوات واألرض وموضوعات هذا الدرس  

وما أمر السـاعة إال     :  " اليت ال يعلمها إال اهللا وهو عليها قادر وهي عليه هينة          . غيب الساعة . واآلفاق
ال . وغيب األرحام واهللا وحده هو الذي خيرج األجنة من هذا الغيب           ..  " كلمح البصر أو هو أقرب    

وغيب أسرار اخللـق   .. مث ينعم على الناس بالسمع واألبصار واألفئدة لعلهم يشكرون نعمته      ،  تعلم شيئا 
 . يعرض منها تسخري الطري يف جو السماء ما ميسكهن إال اهللا

 يلي هذا يف الدرس استعراض لبعض نعم اهللا املادية على الناس وهي جبانب تلك األسـرار ويف                 
يف البيوت املبنية والبيوت املتخذة من جلود األنعـام للظعـن           . لنعم السكن واهلدوء واالستظال   ،  جوها

وهي كذلك الضالل واألكنان والسـرابيل      . واألثاث واملتاع من األصواف واألوبار واألشعار     ،  واإلقامة
 .  " كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون:  " تقي احلر وتقي البأس يف احلرب

. والرسل شـهداء علـيهم    ،  ض فيها املشركني وشركاءهم    مث تفصيل ألمر البعث يف مشاهد يعر      
 . وبذلك تتم هذه اجلولة يف جو البعث والقيامة. شهيدا على قومه  ع  والرسول

|     |     | 
إن اهللا على   . وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب        . وهللا غيب السماوات واألرض    " 

  ..  " كل شيء قدير
. ومع كـل رسـول    ،  ا العقيدة اليت لقيت جدال شديدا يف كل عصر         وقضية البعث إحدى قضاي   

وإن البشـر ليقفـون    " وهللا غيب السماوات واألرض.  " وهي غيب من غيب اهللا الذي خيتص بعلمه      
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ومهما تتفتح هلم كنوز األرض وقواهـا  ، مهما يبلغ علمهم األرضي، أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين 
من بين البشر ليقف مكانه ال يدري ماذا سيكون اللحظـة التاليـة يف ذات        وإن أعلم العلماء    . املذخورة
وقدره كامن  ،  وتذهب اآلمال باإلنسان كل مذهب    ! أيرتد نفسه الذي خرج أم يذهب فال يعود       . نفسه

وإنه ملن رمحة اهللا بالناس أن جيهلـوا مـا      . وقد يفجؤه اللحظة  ،  خلف ستار الغيب ال يدري مىت يفجؤه      
وخيلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه اخللـف حـىت         ،  اضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا    وراء اللحظة احل  

 . يأتيهم ما خىب ء هلم خلف الستار الرهيب
وملا ،  أو اختلت ،  ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة احلياة      .  والساعة من هذا الغيب املستور    

يعدون السنني واأليام والشـهور والسـاعات       والناس  ،  سارت احلياة وفق اخلط الذي رمسته هلا القدرة       
 ! واللحظات لليوم املوعود

ولكن يف حسـاب غـري      . فهي قريب  ..  " وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب         " 
 فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسباا     . طرفة عني . وتدبري أمرها ال حيتاج إىل وقت     . حساب البشر املعلوم  

، وانتفاضـها ،  وبعث هذه احلشود اليت خيطئها احلصر والعد من اخللق         " يرإن اهللا على كل شيء قد     " 
إمنا يستهول  . فيكون. كن: كله هني على تلك القدرة اليت تقول للشيء        .. وجزاؤها،  وحساا،  ومجعها

ومن هنا   .. ويقيسون مبقاييس البشر  ،  وينظرون بعني البشر  ،  األمر ويستصعبه من حيسبون حبساب البشر     
 ! لتصور والتقديرخيطئون ا

، تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم     ،   ويقرب القرآن األمر بعرض مثل صغري من حياة البشر        
 : وهو يقع يف كل حلظة من ليل أو ار

وجعل لكم السمع واألبصار واألفئـدة  ، واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا     " 
  ..  " لعلكم تشكرون

ولكنهم ال يعلمون كيـف     ،  وأطوار اجلنني قد يراها الناس    . موغل بعيد ولكنه  ،  وهو غيب قريب  
والعلم الذي يدعيه اإلنسان ويتطاول به ويريد أن خيترب به أمـر            . ألن سرها هو سر احلياة املكنون     ،  تتم

 " واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شـيئا        :  " علم حادث مكسوب  ،  الساعة وأمر الغيب  
وما كسبه بعد ذلك من     ! وخمرجه من بطن أمه ال يعلم شيئا قريب قريب        ،  كل باحث ومولد كل عامل و   

يف احملـيط   ،  وجعل فيه كفاية حيام على هـذا الكوكـب        ،  علم هبة من اهللا بالقدر الذي أراده للبشر       
والقرآن يعـرب بالقلـب      " وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة    :  " املكشوف هلم من هذا الوجود    
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وتشـمل  ، وهي تشمل ما اصطلح على أنـه العقـل        ؛  اد عن جمموع مدارك اإلنسان الواعية     ويعرب بالفؤ 
لعلكـم   " جعل لكم السمع واألبصـار واألفئـدة      . كذلك قوى اإلهلام الكامنة اهولة الكنه والعمل      

اإلميـان  : وأول الشـكر . حني تدركون قيمة النعمة يف هذه ويف سواها من آالء اهللا عليكم       " تشكرون
 .  الواحد املعبودباهللا

 :  وعجيبة أخرى من آثار القدرة اإلهلية يروا فال يتدبروا وهي مشهد عجيب معروض للعيون
إن يف ذلك آليات لقـوم      . ما ميسكهن إال اهللا   ،  أمل يروا إىل الطري مسخرات يف جو السماء        " 

  ..  " يؤمنون
وما ،  أللفة مبا فيه من عجب    قد ذهبت ا  ،   ومشهد الطري مسخرات يف جو السماء مشهد مكرور       

وإن حتليقة طائر يف    . ويلحظ الكون بعني الشاعر املوهوب    ،  يتلفت القلب البشري عليه إال حني يستيقظ      
ما  ..  " فينتفض للمشهد القدمي اجلديد   . جو السماء لتستجيش احلس الشاعر إىل القصيدة حني تلمسه        

وجعل الطري قادرة علـى     ،   وفطرة الكون من حوهلا    بنواميسه اليت أودعها فطرة الطري     " ميسكهن إال اهللا  
إن يف  :  " وأمسك ا الطري وهي يف جو السـماء       ؛  وجعل اجلو من حوهلا مناسبا هلذا الطريان      ،  الطريان

املدرك ملا فيها   ،  فالقلب املؤمن هو القلب الشاعر ببدائع اخللق والتكوين        ..  " ذلك آليات لقوم يؤمنون   
باإلميان والعبادة  ،  وهو يعرب عن إحساسه بروعة اخللق     . اعر وتستجيش الضمائر  من روعة باهرة ز املش    

قادرون على إبداع ألوان من رائع القول يف بدائع اخللـق  ، واملوهوبون من املؤمنني هبة التعبري    ؛  والتسبيح
 . ال يبلغ إليها شاعر مل متس قلبه شرارة اإلميان املشرق الوضيء، والتكوين

|     |     | 
يدخل ا إىل بيـوت     ،  طو السياق خطوة أخرى يف أسرار اخللق وآثار القدرة ومظاهر النعمة          وخي

 ! القوم وما يسر هلم فيها وحوهلا من سكن ومتاع وأكنان وظالل
وجعل لكم من جلود األنعام بيوتـا تسـتخفوا يـوم           ،  واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا      " 

واهللا جعل لكم مما خلق     . ا وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني     ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوباره     
كذلك . وجعل لكم من اجلبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم            ؛  ظالال

  ..  " يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون
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 هلم وال    والسكن والطمأنينة يف البيوت نعمة ال يقدرها حق قدرها إال املشردون الذين ال بيوت             
وظل السكن ليس غريبا عن ظل      ،  وذكرها يف السياق جييء بعد احلديث عن الغيب       . سكن وال طمأنينة  

 . والتذكري بالسكن ميس املشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة. فكالمها فيه خفاء وستر، الغيب
واهللا جعـل   :  " مبناسبة هذا التعبري املوحي   ،   ونستطرد هنا إىل شيء عن نظرة اإلسالم إىل البيت        

. فهكذا يريد اإلسالم البيت مكانا للسكينة النفسية واالطمئنان الشعوري         ..  " لكم من بيوتكم سكنا   
أو باطمئنان  ،  هكذا يريده مرحيا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته املادية للسكىن والراحة            

إمنا ،  يت مكانا للرتاع والشقاق واخلصام    فليس الب . ويسكن من فيه كل إىل اآلخر     ،  من فيه بعضهم لبعض   
 . هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسالم

فال يدخله داخـل إال     . ليضمن له أمنه وسالمه واطمئنانه    ،   ومن مث يضمن اإلسالم للبيت حرمته     
وال يتطلع أحد على من فيه لسبب من        ،  باسم السلطان  - بغري حق  - وال يقتحمه أحد  ،  بعد االستئذان 

وخيل بالسكن الذي يريده    ،  فريوع أمنهم ،  وال يتجسس أحد على أهله يف غفلة منهم أو غيبة         ،  األسباب
 ! ويعرب عنه ذلك التعبري اجلميل العميق، اإلسالم للبيوت

فإن السياق يعرض من األنعام جانبها الذي يتناسق        ،   وألن املشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل     
، د األنعام بيوتا تستخفوا يوم ظعنكم ويـوم إقـامتكم         وجعل لكم من جلو   :  " مع مفردات املشهد  

وهو هنا كذلك يستعرض من نعمة األنعام       .  " ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني       
واملتاع ولو أنه يطلق على ما يف       . إىل جانب األثاث  ،  فيذكر املتاع ،  ما يليب الضرورات وما يليب األشواق     

 . إال أنه يشي بالتمتع واالرتياح، طية وأدواتاألرحال من فرش وأغ
وإىل السرابيل ، وهو يشري إىل الظالل واألكنان يف اجلبال    ،   ويرق التعبري يف جو السكن والطمأنينة     

وجعل ،  وجعل لكم من اجلبال أكنانا    ،  واهللا جعل لكم مما خلق ظالال     :  " تقي يف احلر وتقي يف احلرب     
وهلـا يف   ،  وللنفس يف الظالل اسـترواح وسـكن       "  تقيكم بأسكم  لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل    

وهلا يف السرابيل اليت تقي احلر من األردية واألغطية راحة ويف السرابيل الـيت              ،  األكنان طمأنينة ووسن  
 .. وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتـها وظلـها          .. تقي البأس من الدروع وغريها وقاية     

واإلسـالم استسـالم وسـكن     " كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون    :  " قيبومن مث جييء التع   
  .. وركون

 .  وهكذا تتناسق ظالل املشهد كله على طريقة القرآن يف التصوير
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وليكـونن إذا جاحـدين     . وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إال الـبالغ        .  فإن أسلموا فبها  
 ! تقبل النكرانبعد ما عرفوا نعمة اهللا اليت ال ، منكرين

  ..  " وأكثرهم الكافرون، يعرفون نعمة اهللا مث ينكروا. فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني " 
|     |     | 

 : مث يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأيت الساعة اليت ذكرت يف مطلع احلديث
وإذا رأى  . عتبونمث ال يؤذن للذين كفروا وال هـم يسـت         ،  ويوم نبعث من كل أمة شهيدا      " 

: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قـالوا      . الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم وال هم ينظرون        
وألقوا إىل اهللا   . إنكم لكاذبون : فألقوا إليهم القول  . ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك       

يل اهللا زدناهم عذابا فوق     الذين كفروا وصدوا عن سب    . وضل عنهم ما كانوا يفترون    ،  يومئذ السلم 
  ..  " العذاب مبا كانوا يفسدون

 واملشهد يبدأ مبوقف الشهداء من األنبياء يدلون مبا يعلمون مما وقع هلم يف الدنيا مع أقوامهم من                 
تبليغ وتكذيب والذين كفروا واقفون ال يؤذن هلم يف حجة وال استشفاع وال يطلب منهم أن يسترضوا                 

وإذا رأى  .  " وجاء وقت احلساب والعقـاب    ،  فقد فات أوان العتاب واالسترضاء    ،  رم بعمل أو قول   
مث يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشركوا        ..  " الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم وال هم ينظرون        

وأم آهلة يعبدوم مع اهللا أو مـن دون         ،  لشركائهم يف ساحة احلشر ممن كانوا يزعمون أم شركاء هللا         
فـاليوم   " ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونـك        !  " فإذا هم يشريون إليهم ويقولون    . اهللا

 ..  " هؤالء شـركاؤنا  :  " إمنا يقولون . واليوم ال يقولون عن هؤالء إم شركاء هللا        " ربنا:  " يقرون
:  " يف تقرير وتوكيد  فإذا هم جيبهون عبادهم بالكذب      ،  ويفزع الشركاء ويرجتفون من هذا االام الثقيل      

وألقـوا إىل اهللا يومئـذ       " ويتجهون إىل اهللا مستسلمني خاضعني     " فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون    
وضل :  " وإذا املشركون ال جيدون من مفتريام شيئا يعتمدون عليه يف موقفهم العصيب            ..  " السلم

 العذاب للذين كفروا ومحلوا غريهم علـى        وينتهي املوقف بتقرير مضاعفة    ..  " عنهم ما كانوا يفترون   
الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب مبا           :  " الكفر وصدوهم عن سبيل اهللا    

وجرمية صد غريهم عـن     ،  وقد ارتكبوا جرمية كفرهم   ،  والتكفري فساد ،  فالكفر فساد  " كانوا يفسدون 
 . فضوعف هلم العذاب جزاء وفاقا، اهلدى

 : مع قومه  ع  مث خيصص السياق موقفا خاصا للرسول. أن عام مع مجيع األقوام ذلك ش
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ونزلنـا  ،  وجئنا بك شهيدا على هؤالء    ،  ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم         " 
  ..  " وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني، عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

، يب الذي يكذب الشركاء فيه شـركاءهم      واملوقف العص ،   ويف ظل املشهد املعروض للمشركني    
يربز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش يـوم         ،  ويستسلمون هللا متربئني من دعوى عبادهم الضالني      

 ..  " وجئنا بك شهيدا على هؤالء    :  " فتجيء هذه اللمسة يف وقتها وفوا     . يبعث من كل أمة شهيد    
وال عذر معه   ،  فال حجة بعده حملتج    " انا لكل شيء  تبي " مث يذكر أن يف الكتاب الذي نزل على الرسول        

فمن شاء اهلدى والرمحة فليسلم قبل أن يأيت اليـوم           ..  " وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني    " . ملعتذر
  .. فال يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون، املرهوب

 .  وتؤديهتتناسق مع جوه،  وهكذا جتيء مشاهد القيامة يف القرآن ألداء غرض يف السياق
|     |     | 

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَـِر والْبغـِي               + 
يمانَ بعد توِكيـِدها وقَـد       وأَوفُواْ ِبعهِد اللِّه ِإذَا عاهدتم والَ تنقُضواْ األَ        90يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    

 والَ تكُونواْ كَالَِّتي نقَضت غَزلَها ِمن بعِد قُـوٍة          91جعلْتم اللّه علَيكُم كَِفيالً ِإنَّ اللّه يعلَم ما تفْعلُونَ          
ِهي أَربى ِمن أُمٍة ِإنما يبلُوكُم اللّه ِبِه ولَيبينن لَكُم          أَنكَاثًا تتِخذُونَ أَيمانكُم دخالً بينكُم أَن تكُونَ أُمةٌ         

 ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولِكن يِضـلُّ مـن يشـاء              92يوم الِْقيامِة ما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ       
مع أَلُنسلَتاء وشن يِدي مهيلُونَ ومعت م93ا كُنت  

والَ تتِخذُواْ أَيمانكُم دخالً بينكُم فَتِزلَّ قَدم بعد ثُبوِتها وتذُوقُواْ الْسوَء ِبما صددتم عن سِبيِل               
 ِظيمع ذَابع لَكُم94اللِّه و  

      ا قَِليالً ِإننِد اللِّه ثَمهواْ ِبعرتشالَ تونَ          ولَمعت مِإن كُنت لَّكُم ريخ واللِّه ه ا ِعند95م    كُما ِعنـدم 
 من عِملَ صاِلحا    96ينفَد وما ِعند اللِّه باٍق ولَنجِزين الَِّذين صبرواْ أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ              

ِمنؤم وهأُنثَى و ن ذَكٍَر أَولُونَ ممعواْ يا كَانِن مسم ِبأَحهرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييح97 فَلَن  
 ِإنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَِّذين آمنواْ        98فَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم         

 بلَى رعكَّلُونَ   ووتي ِركُونَ           99ِهمشم ِبِه مه الَِّذينو هنلَّووتي لَى الَِّذينع هلْطَانا سما   100 ِإنلْندِإذَا بو 
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 قُلْ نزلَـه روح     101آيةً مكَانَ آيٍة واللّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُواْ ِإنما أَنت مفْتٍر بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ                
 ِلِمنيسى ِللْمرشبى ودهواْ ونآم الَِّذين تثَبِلي قِبالْح كبِس ِمن ر102الْقُد  

سانٌ عرِبي  ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ ِإنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَِّذي يلِْحدونَ ِإلَيِه أَعجِمي وهـذَا لِ             
  ِبني103م               أَِلـيم ذَابع ملَهو اللّه ِديِهمهاِت اللِّه الَ يونَ ِبآيِمنؤالَ ي ـِري   104 ِإنَّ الَِّذينفْتـا يمِإن 

  105الْكَِذب الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِبآياِت اللِّه وأُولـِئك هم الْكَاِذبونَ 
 ِمن بعِد إمياِنِه ِإالَّ من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِباِإلمياِن ولَـِكن من شـرح ِبـالْكُفِْر                من كَفَر ِباللّهِ  

         ِظيمع ذَابع ملَهاللِّه و نم بغَض ِهملَيا فَعردلَـى         106صا عيناةَ الْـديواْ الْحبحتاس مهِبأَن ذَِلك 
 ِة واآلِخر       الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي 107أَنَّ اللّه          ِعِهمـمسو لَى قُلُـوِبِهمع اللّه عطَب الَِّذين أُولَـِئك 

  109 الَ جرم أَنهم ِفي اآلِخرِة هم الْخاِسرونَ 108وأَبصاِرِهم وأُولَـِئك هم الْغاِفلُونَ 
ين هاجرواْ ِمن بعِد ما فُِتنواْ ثُم جاهدواْ وصبرواْ ِإنَّ ربك ِمن بعـِدها لَغفُـور                ثُم ِإنَّ ربك ِللَّذِ   

  ِحيمـونَ                  110رظْلَمالَ ي ـمهو ِملَتا عفٍْس مفَّى كُلُّ نوتا وفِْسهن ناِدلُ عجفٍْس تأِْتي كُلُّ نت موي 
111_  

|     |     | 
وهـدى ورمحـة   ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شـيء :  " م الدرس املاضي بقوله تعاىل    خت

. ويف هذا الدرس بيان لبعض ما يف الكتاب من التبيان واهلدى والرمحة والبشرى            .  " وبشرى للمسلمني 
 بالوفـاء   وفيه األمر ،  والنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي    ،  فيه األمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب      
وكلها من مباديء السلوك األساسية اليت جاء ا هـذا       .. بالعهد والنهي عن نقض األميان بعد توكيدها      

 . الكتاب
. وهـو العـذاب العظـيم     ،  وفيه بيان اجلزاء املقرر لنقض العهد واختاذ اإلميان للخداع والتضليل         

 . والبشرى للذين صربوا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
لطرد شـبحه  ، وهو االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم.  مث يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب  

  فمنهم من يرمي الرسول   . كما يذكر بعض تقوالت املشركني عن هذا الكتاب       . من جملس القرآن الكرمي   
 ! إن غالما أعجميا هو الذي يعلمه هذا القرآن: ومنهم من يقول. بافترائه على اهللا ع 
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، ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن باإلميـان       ،  يف اية الدرس يبني جزاء من يكفر بعد إميانه         و
وهـدى ورمحـة وبشـرى      ،  وكل أولئك تبيان   .. ومن فتنوا عن دينهم مث هاجروا وجاهدوا وصربوا       

 . للمسليمن
|     |     | 

. اء واملنكـر والبغـي    وينهى عن الفحش  ،  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب        " 
وقد جعلتم  ،  وال تنقضوا األميان بعد توكيدها    ،  وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت    . يعظكم لعلكم تذكرون  

، وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعـد قـوة أنكاثـا           . إن اهللا يعلم ما تفعلون    ،  اهللا عليكم كفيال  
وليبينن لكـم يـوم   ، ا يبلوكم اهللا به إمن،  تتخذون أميانكم دخال بينكم أن تكون أمة هي أرىب من أمة          

ويهـدي مـن   ، ولكن يضل من يشاء، ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة. القيامة ما كنتم فيه ختتلفون  
  ..  " ولتسألن عما كنتم تعملون، يشاء

جاء داء دعـوة    . مث لينشيء عاملا ويقيم نظاما    ،   لقد جاء هذا الكتاب لينشيء أمة وينظم جمتمعا       
إمنا العقيدة وحدها هي اآلصرة والرابطة والقوميـة        ؛  نية ال تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس        عاملية إنسا 
 . والعصبية

واطمئنـان األفـراد واألمـم      ،   ومن مث جاء باملباديء اليت تكفل متاسك اجلماعة واجلماعـات         
 . والثقة باملعامالت والوعود والعهود، والشعوب

ال متيل مـع    ،   ولكل مجاعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل       الذي يكفل لكل فرد    " بالعدل "  جاء
إمنا . والقوة والضعف ،  والغين والفقري ،  وال تتبدل جماراة للصهر والنسب    ،  وال تتأثر بالود والبغض   ،  اهلوى

 . وتزن مبيزان واحد للجميع، متضي يف طريقها تكيل مبكيال واحد للجميع
ويـدع البـاب    ،  ف من حدة العمل الصارم اجلازم     يلط ..  " اإلحسان ..  " وإىل جوار العدل  

وملن يريد أن ينهض    . وشفاء لغل الصدور  ،  مفتوحا ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقه إيثارا لود القلوب          
 . مبا فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضال
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وكـل  واألمر باإلحسان يشمل كل عمل      ،  فكل عمل طيب إحسان   ،   واإلحسان أوسع مدلوال  
وعالقاته ،  وعالقاته باجلماعة ،  وعالقاته بأسرته ،  فيشمل حميط احلياة كلها يف عالقات العبد بربه       ،  تعامل

 . )1(بالبشرية مجيعا 
وما يبين هذا   . وتوكيدا عليه ،  إمنا يربز األمر به تعظيما لشأنه      " إيتاء ذي القرىب   "  ومن اإلحسان 

. كافل الذي يتدرج به اإلسالم من احمليط احمللي إىل احمليط العام       إمنا يبنيه على مبدأ الت    ،  على عصبية األسرة  
 . )2(وفق نظريته التنظيمية هلذا التكافل 

ومنه . والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز احلد       ..  " وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي     " 
وفيه جتاوز للحد حىت    ألنه فعل فاحش فيه اعتداء      ،  ما خصص به غالبا وهو فاحشة االعتداء على العرض        

واملنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن مث تنكره الشريعة فهـي شـريعة             . ليدل على الفحشاء وخيتص ا    
والبغي الظلم  . وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشري إىل أصل الفطرة قبل احنرافها            . الفطرة

 . وجتاوز احلق والعدل
ما من جمتمع تشيع فيه الفاحشة بكل       . ى الفحشاء واملنكر والبغي    وما من جمتمع ميكن أن يقوم عل      

  .. مث يقوم، والبغي بكل معقباته، واملنكر بكل مغرراته، مدلوالا
ومهمـا  ،  مهما تبلـغ قوـا    ،   والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل اهلدامة         

ة كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء واملنكر       وتاريخ البشري . يستخدم الطغاة من الوسائل حلمايتها    
فاالنتفاض عليها دليل على أـا      ،  فال يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر           . والبغي

كما ينتفض احلي ضد أي جسم غريب يـدخل         ،  فهي تنتفض لطردها  ،  عناصر غريبة على جسم احلياة    
، عن الفحشاء واملنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصـحيحة        وأمر اهللا بالعدل واإلحسان ويه      . إليه

فهـي عظـة     " يعظكم لعلكم تذكرون  :  " لذلك جييء التعقيب  . ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اهللا    
 . للتذكر وتذكر وحي الفطرة األصيل القومي

                                                 
استناداً إىل أن هذه اآليـة      .  الندب يف العبادات خاصة    إن العدل هو الواجب واإلحسان هو     :  بعض التفاسري تقول   )1(

فضالً على أن العدل    . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم اإلحسان       . مكية، ومل يكن التشريع قد نزل بعد      
 . واإلحسان مبدآن عامان من الناحية األخالقية البحتة، وليسا جمرد تشريع قانوين

 " . دار الشروق " .  " دراسات إسالمية "  كتاب  فصل التكافل االجتماعي يف)2(
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 عليكم كفـيال    وأفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا             " 
  ..  " إن اهللا يعلم ما تفعلون

. ويشمل كل عهد على معروف يأمر به اهللا         ع     والوفاء بعهد اهللا يشمل بيعة املسلمني للرسول      
، وبدون هذه الثقة ال يقوم جمتمـع      ،  والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة يف التعامل بني الناس          

، املتعاهدين أن ينقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلوا اهللا كفيال عليهم          والنص خيجل   . وال تقوم إنسانية  
 .  " إن اهللا يعلم ما تفعلون " مث يهددهم ديدا خفيا. وجعلوه كافال للوفاء ا، وأشهدوه عهدهم

ألا قاعدة الثقة اليت ينفـرط    ،   وقد تشدد اإلسالم يف مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا          
والنصوص القرآنية هنا ال تقف عند حد األمر بالوفاء والنهي عن الـنقض             ،  وا عقد اجلماعة ويتهدم   بد

 : ونفي األسباب اليت قد يتخذها بعضهم مربرات، وتقبيح نكث العهد، إمنا تستطرد لضرب األمثال
تكون أن  ،  وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم دخال بينكم             " 

 .  " وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون. إمنا يبلوكم اهللا به. أمة هي أرىب من أمة
تفتل غزهلا مث تنقضه وتتركه     ،   فمثل من ينقض العهد مثل امرأة محقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي          

. والترذيل والتعجيـب وكل جزيئة من جزئيات التشبيه تشي بالتحقري  ! مرة أخرى قطعا منكوثة وحملولة    
وما يرضى إنسان كرمي لنفسه أن يكون مثله        . وهو املقصود . وتشوه األمر يف النفوس وتقبحه يف القلوب      

 ! اليت تقضي حياا فيما ال غناء فيه، كمثل هذه املرأة الضعيفة اإلرادة امللتاثة العقل
بينمـا  ،  عه قلة ضعيفة  بأن حممدا ومن م     ع     وكان بعضهم يربر لنفسه نقض عهده مع الرسول       

:  " فنبههم إىل أن هذا ليس مربرا ألن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنـها             . قريش كثرة قوية  
أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقـوة         " تتخذون أميانكم دخال بينكم أن تكون أمة هي أرىب من أمة          

 . وطلبا للمصلحة مع األمة األرىب. من أمة
فتعقـد   " مصلحة الدولة  " ص أن يكون نقض العهد حتقيقا ملا يسمى اآلن         ويدخل يف مدلول الن   

مث تنقضها بسبب أن هناك دولة أرىب أو جمموعـة دول أرىب يف             ،  دولة معاهدة مع دولة أو جمموعة دول      
وعدم ،  وجيزم بالوفاء بالعهد  ،  فاإلسالم ال يقر مثل هذا املربر      " ! ملصلحة الدولة  " حتقيقا،  الصف اآلخر 

. ذلك يف مقابل أنه ال يقر تعاهدا وال تعاونا على غري الرب والتقـوى             . ذ األميان ذريعة للغش والدخل    اختا
واستغالل الدول  ،  وأكل حقوق الناس  ،  وال يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على اإلمث والفسوق والعصيان         
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مية فنعم العامل بالطمأنينة    وعلى هذا األساس قام بناء اجلماعة اإلسالمية وبناء الدولة اإلسال          .. والشعوب
 . والثقة والنظافة يف املعامالت الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إىل اإلسالم

أن تكون أمة هـي     :  " وينبه إىل أن قيام مثل هذه احلالة      ،   والنص هنا حيذر من مثل ذلك املربر      
وكرامتهم على أنفسهم وحتـرجهم مـن       هو ابتالء من اهللا هلم ليمتحن إرادم ووفاءهم          " أرىب من أمة  

  ..  " إمنا يبلوكم اهللا به:  " نقض العهد الذي أشهدوا اهللا عليه
:  "  مث يكل أمر اخلالفات اليت تنشب بني اجلماعات واألقوام إىل اهللا يف يوم القيامة للفصل فيـه                

الوفاء بالعهد حىت ملخالفيهم    ميهد ذا لترضية النفوس ب     " وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون       
ولكن يضل من يشاء ويهـدي مـن يشـاء    ، ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة     :  " يف الرأي والعقيدة  

ولكنه خلقهم باستعدادات   ،  ولو شاء اهللا خللق الناس باستعداد واحد       ..  " ولتسألن عما كنتم تعملون   
. متضي ا مشـيئته يف النـاس      ،   والضالل وجعل نواميس للهدى  ،  نسخا غري مكررة وال معادة    ،  متفاوتة

فاالختالف له أسـبابه  . فال يكون االختالف يف العقيدة سببا يف نقض العهود    . وكل مسؤول عما يعمل   
والسـماحة  ،  وهذه قمة يف نظافة التعامل    . والعهد مكفول مهما اختلفت املعتقدات    . املتعلقة مبشيئة اهللا  

 .  اإلسالم يف ظل هذا القرآنمل حيققها يف واقع احلياة إال، الدينية
|     |     | 

وبث الطمأنينة  ،  ويه عن اختاذ األميان للغش واخلديعة     ،  وميضي السياق يف توكيده للوفاء بالعهود     
وحيذرعاقبة ذلك يف زعزعة قوائم احلياة      . الكاذبة للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية         

ويلوح ،  وينذر بالعذاب العظيم يف اآلخرة    . ة العقائد واالرتباطات واملعامالت   وزلزل،  النفسية واالجتماعية 
وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند اهللا الذي         ،  مبا عند اهللا من عوض عما يفوم بالوفاء من منافع هزيلة          

 : وال ينقطع رزقه، ال تنفد خزائنه
وتذوقوا السوء مبا صـددمت عـن       ،  افتزل قدم بعد ثبو   ،  وال تتخذوا أميانكم دخال بينكم     " 
إن ما عند اهللا هو خري لكم إن كنتم         . وال تشتروا بعهد اهللا مثنا قليال     . ولكم عذاب عظيم  ،  سبيل اهللا 

 " ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون       . ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق      . تعلمون
 . 

. ويشوه صورا يف ضـمائر اآلخـرين      ،  يدة يف الضمري   واختاذ األميان غشا وخداعا يزعزع العق     
وال أن تثبت له قـدم علـى        ،  ال ميكن أن تثبت له عقيدة     ،  فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع يف قسمه       
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ويعلمـون أن أقسـامه   ، وهو يف الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم هلم مث ينكث   . صراطها
 . يل اهللا ذا املثل السييء الذي يضربه للمؤمنني باهللاومن مث يصدهم عن سب؛ كانت للغش والدخل

ومـن  ،   ولقد دخلت يف اإلسالم مجاعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء املسلمني بعهـدهم             
فكان الكسب أضخم بكثري    . ومن نظافتهم يف معامالم   ،  ومن إخالصهم يف أميام   ،  صدقهم يف وعدهم  

 .  عن متسكهم بعهودهممن اخلسارة الوقتية الظاهرية اليت نشأت
يف نفوس املسلمني أثرا قويا وطابعا عاما يف هذه الناحيـة             ع     ولقد ترك القرآن وسنة الرسول    

روى أنه كان بني معاوية بـن أيب سـفيان           .. ظل هو طابع التعامل اإلسالمي الفردي والدويل املتميز       
هو قريب من بالدهم أغـار علـيهم        حىت إذا انقضى و   [ . فسار إليهم يف آخر األجل    ،  وملك الروم أمد  

  مسعت رسـول اهللا   . وفاء ال غدر  . اهللا أكرب يا معاوية   : فقال له عمر بن عتبة     ]وهم غارون ال يشعرون     
. فرجع معاوية بـاجليش    " من كان بينه وبني قوم أجل فال حيلن عقده حىت ينقضي أمدها           :  " يقول ع  

 . متواترة مشهورة - قريبة يف نقضهامهما تكن املصلحة ال - والروايات عن حفظ العهود
وينـذر  ،  وهو يرغب ويرهـب   .  وقد ترك هذا القرآن يف النفوس ذلك الطابع اإلسالمي البارز         

وما عند اهللا علـى الوفـاء       ،  ويصور النفع الذي جيره نقضه ضئيال هزيال      ،  وحيذر وجيعل العهد عهد اهللا    
 ..  " منا عند اهللا هو خري لكم إن كنتم تعلمـون         إ. وال تشتروا بعهد اهللا مثنا قليال     :  " عظيما جزيال 

ما عندكم ينفد وما عنـد   :  " وما عند اهللا باق دائم    ،  ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل         
ولنجزين  " ويعد الصابرين أجرا حسنا   ،  والصرب لتكاليف الوفاء  ،  ويقوي العزائم على الوفاء   ،   " اهللا باق 

ليكـون  ،  والتجاوز عما وقع منهم من عمل سـيء        " حسن ما كانوا يعملون   الذين صربوا أجرهم بأ   
 . اجلزاء على أحسن العمل دون سواه

|     |     | 
 : يعقب بالقاعدة العامة فيهما، ومبناسبة العمل واجلزاء

ولنجزينـهم أجـرهم    ،  فلنحيينه حياة طيبة  ،  من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن         " 
 : فيقرر بذلك القواعد التالية ..  " ملونبأحسن ما كانوا يع
ويف جزائهما  ،  ويف صلتهما باهللا  ،  متساويان يف قاعدة العمل واجلزاء    . الذكر واألنثى :  أن اجلنسني 

مـن ذكـر أو     :  " حني يطلق يشمل الذكر واألنثى إال أن النص يفصل         " من " ومع أن لفظ  . عند اهللا 
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وضيق ،  يف السورة اليت عرض فيها سوء رأي اجلاهلية يف األنثى         وذلك  . لزيادة تقرير هذه احلقيقة    " أنثى
 ! وتواريه من القوم حزنا وغما وخجال وعارا، واستياء من يبشر مبولدها، اتمع ا

 " وهو مؤمن  " قاعدة اإلميان باهللا  .  وأن العمل الصاحل ال بد له من القاعدة األصيلة يرتكز عليها          
إمنا هو هباء كرماد اشتدت به الريح       ،  وبغري هذه الرابطة ال يتجمع شتاته     ،  اءفبغري هذه القاعدة ال يقوم بن     

فالعقيدة هي الـيت    . وإال فهي أنكاث  ،  والعقيدة هي احملور الذي تشد إليه اخليوط مجيعا       . يف يوم عاصف  
مييـل  ال عارضا مزعزعا    . فتجعل اخلري أصيال ثابتا يستند إىل أصل كبري       . جتعل للعمل الصاحل باعثا وغاية    

 . مع الشهوات واألهواء حيث متيل
ال يهم أن تكون ناعمة رغـدة       .  وأن العمل الصاحل مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض          

ويف احلياة أشياء كثرية غري املال الكثري تطيب ا احليـاة           . وقد ال يكون معها   ،  فقد تكون به  . ثرية باملال 
وفيهـا الصـحة    .  والثقة به واالطمئنان إىل رعايته وستره ورضاه       فيها االتصال باهللا  : يف حدود الكفاية  

وفيها الفرح بالعمل الصـاحل وآثـاره يف        . وسكن البيوت ومودات القلوب   ،  واهلدوء والرضى والربكة  
حني يتصل القلب مبـا هـو       ،  وليس املال إال عنصرا واحدا يكفي منه القليل        .. الضمري وآثاره يف احلياة   
 . ند اهللاأعظم وأزكى وأبقى ع

 .  وأن احلياة الطيبة يف الدنيا ال تنقص من األجر احلسن يف اآلخرة
ويتضمن هذا جتـاوز اهللا  ،  وأن هذا األجر يكون على أحسن ما عمل املؤمنون العاملون يف الدنيا      

 ! فما أكرمه من جزاء. هلم عن السيئات
|     |     | 

 : وعن تقوالت املشركني عليه.  قراءتهعن آداب. مث يأخذ السياق يف شيء عن خاصة الكتاب
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا       . فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم        " 

 .  " إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعلى رم يتوكلون
وتطهـري لـه مـن      ،  كتاب اهللا  واالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم متهيد للجو الذي يتلى فيه           

 . الوسوسة واجتاه باملشاعر إىل اهللا خالصة ال يشغلها شاغل من عامل الرجس والشر الذي ميثله الشيطان
إنه ليس له سلطان على الذين آمنـوا وعلـى رـم             ..  "  فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم    

، ال ميلك الشيطان أن يسيطر علـيهم      ،  وخيلصون قلوم هللا  ،  فالذين يتوجهون إىل اهللا وحده     " يتوكلون
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لكنـهم ال   ،  وقد خيطئـون  . وينقادوا إليه ،  مهما وسوس هلم فإن صلتهم باهللا تعصمهم أن ينساقوا معه         
 إمنا سلطانه على الذين يتولونه     "  .. فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إىل رم من قريب       ،  يستسلمون

فقـد عرفـت    . ومنهم من يشرك به   ،  ه بشهوام ونزوام  أولئك الذين جيعلونه وليهم ويستسلمون ل     " 
على أن أتباعهم للشيطان نوع من الشـرك بـالوالء   . عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند بعض األقوام      

 . واالتباع
 :  وعند ذكر املشركني يذكر تقوالم عن القرآن الكرمي

. بل أكثرهم ال يعلمـون . إمنا أنت مفتر :واهللا أعلم مبا يرتل قالوا، وإذا بدلنا آية مكان آية   " 
ولقد نعلـم   . وهدى وبشرى للمسلمني  ،  ليثبت الذين آمنوا  ،  نزله روح القدس من ربك باحلق     : قل

إن الذين ال   . وهذا لسان عريب مبني   ،  لسان الذي يلحدون إليه أعجمي    . إمنا يعلمه بشر  : أم يقولون 
، إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيـات اهللا        . يميؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم عذاب أل        

  ..  " وأولئك هم الكاذبون
، ال يدركون أنه جاء إلنشاء جمتمع عاملي إنسـاين        .  إن املشركني ال يدركون وظيفة هذا الكتاب      

هللا وأن ا ؛  وأنه الرسالة األخرية اليت ليست بعدها من السماء رسـالة         . وبناء أمة تقود هذا اتمع العاملي     
فإذا بدل آية انتـهى أجلـها واسـتنفدت         . الذي خلق البشر عليم مبا يصلح هلم من املباديء والشرائع         

وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر     ،  ليأيت بآية أخرى أصلح للحالة اجلديدة اليت صارت إليها األمة         ،  أغراضها
دواء تعطى للمـريض منـه   ومثل آيات هذا الكتاب كمثل ال، فالشأن له ،  الطويل الذي ال يعلمه إال هو     

 . مث ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية يف الظروف العادية، جرعات حىت يشفى
ومن مث مل يدركوا حكمة تبديل آية مكان آيـة يف           ،   إن املشركني ال يدركون شيئا من هذا كله       

بـل   " . با قـط  فحسبوها افتراء منه وهو الصادق األمني الذي مل يعهدوا عليه كذ            ع    حياة الرسول 
  ..  " أكثرهم ال يعلمون

روح  " وقـد نزلـه   . فما ميكن أن يكون افتراء     ..  " نزله روح القدس من ربك باحلق     : قل " 
ليثبـت   " ال يتلبس به الباطل    " باحلق " ال من عندك   " من ربك  " –جربيل عليه السالم     -  " القدس

 " فتثبت على احلق وتطمئن إىل الصدق     ،  ه من عند اهللا   فهي تدرك أن  ،  املوصولة قلوم باهللا   " الذين آمنوا 
 . ومبا يبشرهم بالنصر والتمكني، مبا يهديهم إىل الطريق املستقيم " وهدى وبشرى للمسلمني
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وهذا لسـان   . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي    . إمنا يعلمه بشر  : ولقد نعلم أم يقولون    " 
  ..  " عريب مبني

، مسـوه بامسـه   . هذا القرآن إمنا هو بشر      ع     الذي يعلم الرسول    والفرية األخرى بزعمهم أن   
كانوا يشريون إىل رجل أعجمي كان بني أظهرهم غالم لـبعض           : قيل .. واختلفت الروايات يف تعيينه   

، جيلس إليه ويكلمه بعض الشيء      ع    ورمبا كان رسول اهللا   ،  وكان بياعا يبيع عند الصفا    ،  بطون قريش 
أو أنه كان يعرف الشيء اليسري بقدر ما يـرد جـواب            ،   ال يعرف العربية   وذلك كان أعجمي اللسان   

 . اخلطاب فيما ال بد منه
فيما بلغين كثريا ما جيلس عند املروة إىل          ع    كان رسول اهللا  :  وقال حممد بن إسحاق يف السرية     

:  أم يقولـون   ولقد نعلم :  " فأنزل اهللا ،  عبد لبعض بين احلضرمي   . جرب: غالم نصراين يقال له   . سبيعة
 .  " وهذا لسان عريب مبني، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. إمنا يعلمه بشر

  " . يعيش "  وقال عبد اهللا بن كثري وعن عكرمة وقتادة كان امسه
يعلم قنا مبكة وكـان       ع    كان رسول اهللا  : عن ابن عباس قال    - بإسناده -  وروى ابن جرير  

يدخل عليه وخيرج من عنده       ع    وكان املشركون يرون رسول اهللا     ،وكان أعجمي اللسان  . امسه بلعام 
  .. . فأنزل اهللا هذه اآلية. إمنا يعلمه بلعام: فقالوا

لسان الذي يلحدون    " :  وأما ما كان فقد رد عليهم البسيط الواضح الذي ال حيتاج إىل جدل            
 يعلم حممدا هـذا الكتـاب       فكيف ميكن ملن لسانه أعجمي أن      " وهذا لسان عريب مبني   . إليه أعجمي 
 ؟ العريب املبني

وأغلب الظن أا كيد من كيـدهم الـذي كـانوا    ،  وهذه املقالة منهم يصعب محلها على اجلد    
 - وهم أخرب بقيمة هذا الكتاب وإعجـازه       - وإال فكيف يقولون  . يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه    

 ! ن قادرا على مثله ليظهرن به لنفسهولئن كا. إن أعجميا ميلك أن يعلم حممدا هذا الكتاب
وعن نظـم   ،  وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات     ،  بعد ما تقدمت البشرية كثريا    ،  واليوم
والتشريعات القانونية  ،  وكل من يفقه أصول النظم االجتماعية     ،  ميلك كل من يتذوق القول    ؛  وتشريعات

 . شرأن يدرك أن مثل هذا الكتاب ال ميكن أن يكون من عمل الب
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عندما أرادوا أن يطعنوا يف هذا الـدين يف مـؤمتر           ،   وحىت املاديون امللحدون يف روسيا الشيوعية     
هـو   -  كانت دعواهم أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون من عمل فرد واحـد       1954املستشرقني عام   

إن بعـض   وأنه ال ميكن أن يكون قد كتب يف اجلزيرة العربية بـل             . بل من عمل مجاعة كبرية     - حممد
 ! ! ! أجزائه كتب خارجها

 . وعلى علم أمة واحدة.  دعاهم إىل هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد
ألم ينكـرون أن    . إنه من وحي رب العاملني    :  ومل يقولوا ما يوحي به املنطق الطبيعي املستقيم       

 ! وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات، يكون هلذا الوجود إله
أن يعلمه بشـر لسـانه       - وهذا رأي مجاعة من العلماء يف القرن العشرين        - ن ميكن  فكيف كا 

 ! ؟ أعجمي عبد لبين فالن يف اجلزيرة العربية
 :  ويعلل القرآن هذه املقولة الضالة فيقول

  "  .. إن الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم عذاب أليم " 
وال يهديهم إىل   ،   اهللا مل يهدهم اهللا إىل احلقيقة يف أمر هذا الكتاب           فهؤالء الذين ال يؤمنوا بآيات    

بعد ذلـك    " وهلم عذاب أليم   " بكفرهم وإعراضهم عن اآليات املؤدية إىل اهلدى      . احلقيقة يف شيء ما   
 . الضالل املقيم

 يصـدر   وال ميكن أن  .  مث يثين بأن االفتراء على اهللا ال يصدر إال من مثل هؤالء الذين ال يؤمنون              
 : من الرسول األمني

  ..  " وأولئك هم الكاذبون. إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا " 
يف حديث له صدورها عن       ع    وقد نفى الرسول  .  فالكذب جرمية فاحشة ال يقدم عليها مؤمن      

 . وإن كان يصدر عنه غريها من الذنوب، املسلم
|     |     | 

 : بيان أحكام من يكفر بعد اإلميانمث ينتقل السياق إىل 
ولكن من شرح بالكفر     - إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان      - من كفر باهللا من بعد إميانه      " 

وأن ،  ذلك بأم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة      . وهلم عذاب عظيم  ،  صدرا فعليهم غضب من اهللا    
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وأولئـك هـم   ،  على قلوم ومسعهم وأبصارهم  أولئك الذين طبع اهللا   . اهللا ال يهدي القوم الكافرين    
  ..  " ال جرم أم يف اآلخرة هم اخلاسرون. الغافلون

وآثـر احليـاة   ،  ولقد لقي املسلمون األوائل يف مكة من األذى ما ال يطيقه إال من نوى الشهادة          
 . ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة الكفر والضالل، األخرى

مث ارتد عنه إيثـارا  ، ألنه عرف اإلميان وذاقه. مية من كفر باهللا من بعد إميانه والنص هنا يغلظ جر 
ووصـمهم  ؛  واحلرمان من اهلداية  ،  وبالعذاب العظيم ،  فرماهم بغضب من اهللا   . للحياة الدنيا على اآلخرة   

ذلـك أن    .. وحكم عليهم بأم يف اآلخرة هم اخلاسرون      ؛  بالغفلة وانطماس القلوب والسمع واألبصار    
ومىت آمن القلب باهللا فال جيوز أن       . وحساب للربح واخلسارة  ،  العقيدة ال جيوز أن تكون موضع مساومة      

وليست . وللعقيدة حساب وال يتداخالن   ،  فلألرض حساب ؛  يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه األرض      
غلـيظ يف  ومن مث كل هـذا الت    . وليست صفة قابلة لألخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز         ،  العقيدة هزال 

 . والتفظيع للجرمية، العقوبة
أي من أظهر الكفر بلسانه جناة      .  واستثىن من ذلك احلكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن باإلميان         

وقد روى أن هذه اآليـة نزلـت يف         . وقلبه ثابت على اإلميان مرتكن إليه مطمئن به       ،  لروحه من اهلالك  
 . عمار بن ياسر

أخذ املشركون عمار   : ن أيب عبيدة حممد بن عمار بن ياسر قال        ع - بإسناده -  روى ابن جرير  
كيف جتد   "  ع    فقال النيب   ع    فشكا ذلك إىل النيب   . بن ياسر فعذبوه حىت قارم يف بعض ما أرادوا        

فكانت رخصة يف مثـل هـذه        "  .. إن عادوا فعد  :  "  ع    قال النيب . مطمئنا باإلميان : قال" ؟    قلبك
 . احلال

كـذلك  . عض املسلمني أن يظهروا الكفر بلسام مؤثرين املوت على لفظة باللسـان            وقد أىب ب  
 . وهي تطعن باحلرية يف موضع العفة حىت متوت وكذلك صنع أبوه ياسر، صنعت مسية أم ياسر

يفعل املشركون به األفاعيل حىت ليضعون الصخرة العظيمة         - رضوان اهللا عليه   -  وقد كان بالل  
واهللا لو  : ويقول. أحد. أحد: فيأىب عليهم وهو يقول   ،  ويأمرونه بالشرك باهللا  ،  حلرعلى صدره يف شدة ا    

 . أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها
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. أتشهد أن حممـدا رسـول اهللا      :  وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا قال له مسيلمة الكذاب         
وهو ثابت على   ،  يقطعه إربا إربا  فلم يزل   ! ال أمسع : فيقول؟  أتشهد أين رسول اهللا   : فيقول. نعم: فيقول
 . ذلك

أحد الصحابة رضـوان اهللا      -  وذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة عبد اهللا بن حذيفة السهمي          
. تنصر وأنا أشركك يف ملكي وأزوجك ابنيت      : فقال له ،  فجاءوا به إىل ملكهم   ،  أنه أسرته الروم   - عليهم

طرفة عني مـا      ع    لكه العرب أن أرجع عن دين حممد      لو أعطيتين مجيع ما متلك و مجيع ما مت        : فقال له 
وأمر الرماة فرموه قريبا مـن يديـه        ،  فأمر به فصلب  : قال. أنت وذاك : فقال،  إذن أقتلك : فقال. فعلت

بقرة من حناس   : ويف رواية . مث أمر بقدر  . مث أمر به فأنزل   . ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأىب      
فأمر به أن   ،  وعرض عليه فأىب  . سلمني فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح       وجاء بأسري من امل   ،  فأمحيت

إين إمنا بكيت ألن نفسي إمنا هي       : فقال. فطمع فيه ودعاه  . فرفع يف البكرة ليلقى فيها فبكى     . يلقى فيها 
فأحببت أن يكون يل بعدد كل شعرة يف جسدي نفس          ،  نفس واحدة تلقى يف هذه القدر الساعة يف اهللا        

 .  هذا العذاب يف اهللاتعذب
فلـم  ،  مث أرسل إليه خبمر وحلم خرتيـر      ،  ومنع عنه الطعام والشراب أياما    ،   ويف رواية أنه سجنه   

فقال . ولكن مل أكن ألمشتك يف    ،  أما إنه قد حل يل    : فقال؟  ما منعك أن تأكل   : مث استدعاه فقال  ،  يقربه
، فقبل رأسـه  . نعم: فقال. رى املسليمن تطلق معي مجيع أسا   : فقال. فقبل رأسي وأنا أطلقك   : له امللك 

حق على كـل    : فلما رجع قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        . فأطلق معه مجيع أسارى املسلمني عنده     
 . )1( ب فقام فقبل رأسه. وأنا ابدأ، مسلم أن يقبل رأس عبد اهللا بن حذافة

ولكنها ترجحه  ،  ا فادح ومثن االحتفاظ   ،  ال هوادة فيها وال ترخص    ،   ذلك أن العقيدة أمر عظيم    
وهي أمانة ال يؤمتن عليها إال من يفديها حبياته وهانت احلياة وهان كل مـا               . وعند اهللا ،  يف نفس املؤمن  
 . فيها من نعيم

إن ربك من بعدها لغفور     ،  مث جاهدوا وصربوا  ،  مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا         " 
 .  " وهم ال يظلمون، توىف كل نفس ما عملتو. يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها. رحيم

                                                 
 .  ابن كثري يف التفسري)1(
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ولكنهم . الذين فتنهم املشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغريه       ،   وقد كانوا من ضعاف العرب    
صـابرين علـى    ،  وجاهدوا يف سبيل اهللا   ،  وحسن إسالمهم ،  هاجروا بعد ذلك عندما أمكنتهم الفرصة     

 .  " إن ربك من بعدها لغفور رحيم " همفاهللا يبشرهم بأنه سيغفر هلم ويرمح. تكاليف الدعوة
 يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها      " ؛    ال تتلفت إىل سواها   ،   ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها     

وال . جيادل عنها لعلها تنجو من العـذاب      ،  وهو تعبري يلقي ظل اهلول الذي يشغل كل امريء بنفسه         " 
  ..  " وهم ال يظلمون " . س وما كسبتكل نف. إمنا هو اجلزاء. غناء يف انشغال وال جدال

|     |     | 
وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آِمنةً مطْمِئنةً يأِْتيها ِرزقُها رغَدا من كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرت ِبأَنعِم               + 

 ولَقَد جاءهم رسولٌ منهم فَكَذَّبوه      112 يصنعونَ   اللِّه فَأَذَاقَها اللّه ِلباس الْجوِع والْخوِف ِبما كَانواْ       
  113فَأَخذَهم الْعذَاب وهم ظَاِلمونَ 

 ِإنما حرم   114فَكُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه حالالً طَيبا واشكُرواْ ِنعمت اللِّه ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ              
م الْميتةَ والْدم ولَحم الْخِرتيِر ومآ أُِهلَّ ِلغيِر اللِّه ِبِه فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد فَِإنَّ اللّه غَفُور                   علَيكُ

  ِحيم115ر           رفْتلِّت امرـذَا حهالَلٌ وـذَا حه الْكَِذب كُمتأَلِْسن ِصفا تقُولُواْ ِلمالَ تلَى اللّـِه     وواْ ع
  117 متاع قَِليلٌ ولَهم عذَاب أَِليم 116الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ 

نفُسـهم  وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنا ما قَصصنا علَيك ِمن قَبلُ وما ظَلَمناهم ولَـِكن كَـانواْ أَ              
 ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين عِملُواْ السوَء ِبجهالٍَة ثُم تابواْ ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحواْ ِإنَّ ربك ِمن                 118يظِْلمونَ  

 ِحيمر فُورا لَغِدهع119ب  
        كي لَمِنيفًا وا ِللِّه حةً قَاِنتكَانَ أُم اِهيمرِإنَّ ِإب    ِرِكنيشالْم 120 ِمن     اهدهو اهبتِمِه اجعا لِّأَناِكرش 

 ثُم أَوحينـا    122 وآتيناه ِفي الْدنيا حسنةً وِإنه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحني           121ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم    
 ِإنما جِعلَ السبت علَى الَِّذين اختلَفُواْ       123ا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني      ِإلَيك أَِن اتِبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفً     

  124ِفيِه وِإنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما كَانواْ ِفيِه يختِلفُونَ 
 الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ ربك هو أَعلَم          ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَةِ     

        ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ض125ِبم          متربلَِئن صم ِبِه وتوِقبا عواْ ِبِمثِْل ماِقبفَع متاقَبِإنْ عو 
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    اِبرينلِّلص ريخ و126لَه ـا                 ومٍق مـيِفـي ض كالَ تو ِهملَينْ عزحالَ تِإالَّ ِباللِّه و كربا صمو ِبراص
  _128 ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هم محِسنونَ 127يمكُرونَ 

|     |     | 
وهو يضـرب هنـا   .  العقيدةسبق أن ضرب اهللا يف هذه السورة مثلني لتقريب حقيقة من حقائق       

لينظـروا املصـري الـذي      . الذين جحدوا نعمة اهللا عليهم    ،  وقومها املشركني ،  مثال لتصوير حال مكة   
 . يتهددهم من خالل املثل الذي يضرب هلم

وهي نعمة الرزق الرغد مع األمن والطمأنينة ينتقل السياق ـم إىل            ،   ومن ذكر النعمة يف املثل    
  وحدد احملرمات وبينها وليسـت     ،  وقد أحلها اهللا هلم   ،  ا عليهم إتباعا ألوهام الوثنية    الطيبات اليت حيرمو

، يتهددهم بالعذاب األليم من أجلـه     . وعدم القيام بشكرها  ،  وذلك لون من الكفر بنعمة اهللا     . هذه منها 
 . وهو افتراء على اهللا مل يرتل به شريعة

بسـبب  . ىل ما حرم على اليهود من الطيبات      يشري إ ،  ومبناسبة ما حرم على املسلمني من اخلبائث      
جعل هذا التحرمي عقوبة هلم على عصيام ومل يكن حمرما على آبائهم يف عهد إبراهيم الـذي                 . ظلمهم

فكانت ،  ومل يك من املشركني شاكرا ألنعمه اجتباه وهداه إىل صراط مستقيم          ،  كان أمة قانتا هللا حنيفا    
ومـن  .  حرم اهللا بعضها على اليهود يف صورة عقوبة هلم خاصة          حىت،  حالال له الطيبات ولبنيه من بعده     
 . تاب بعد جهالته فاهللا غفور رحيم

وكذلك السـبت   . فعادت الطيبات حالال كلها   ،   مث جاء دين حممد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم       
لصيد وفريق  فإمنا السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن ا          . الذي منع فيه اليهود من الصيد     

 . نقض عهده فمسخه اهللا وانتكس عن مستوى اإلنسانية الكرمي
أن يدعو إىل سـبيل ربـه باحلكمـة           ع     وختتم السورة عند هذه املناسبة باألمر إىل الرسول       

 وأن يلتزم قاعدة العدل يف رد االعتداء مبثله دون جتاوز         . وأن جيادهلم باليت هي أحسن    . واملوعظة احلسنة 
ينصرهم ويرعاهم ويهـديهم    ،  والعاقبة بعد ذلك للمتقني احملسنني ألن اهللا معهم       . العفو خري والصرب و .. 

 . طريق اخلري والفالح
|     |     | 
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فكفرت بأنعم  ،  يأتيها رزقها رغدا من كل مكان     ،  وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة       " 
، ولقد جاءهم رسـول منـهم فكـذبوه       . فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون       ،  اهللا

  ..  " فأخذهم العذاب وهم ظاملون
وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمـن        ،  جعل اهللا فيها البيت   .  وهي حال أشبه شيء حبال مكة     

وكان . وال جيرؤ أحد على إيذائه وهو يف جوار بيت اهللا الكرمي          ،  ال متتد إليه يد ولو كان قاتال      ،  مطمئن
كذلك كان رزقهـم    .  حول البيت وأهل مكة يف حراسته ومحايته آمنون مطمئنون         الناس يتخطفون من  

مع أم يف واد قفر جـدب غـري ذي          ،  يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع احلجيج ومع القوافل اآلمنة          
 . فكانت جتيب إليهم مثرات كل شيء فيتذوقون طعم األمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم اخلليل، زرع

يبعثه اهللا فيهم رمحـة هلـم       ،  وال يعرفون عنه ما يشني    ،  يعرفونه صادقا أمينا  ،  رسول منهم  مث إذا   
فـإذا  ؛  دينه دين إبراهيم باين البيت الذي ينعمون يف جواره باألمن والطمأنينة والعيش الرغيد            ،  وللعاملني

 . وهم ظاملون. ويرتلون به ومبن اتبعوه األذى، ويفترون عليه االفتراءات، هم يكذبونه
مثل القرية اليت كانت آمنـة    . وعاقبة املثل أمامهم  ،   واملثل الذي يضربه اهللا هلم منطبق على حاهلم       

فأذاقها اهللا لباس اجلوع     " وكذبت رسوله ،  مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا         
 . وأخذ قومها العذاب وهم ظاملون " واخلوف مبا كانوا يصنعون

ألن الـذوق   ،  وجيعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقـا     ؛  ري اجلوع واخلوف فيجعله لباسا     وجيسم التعب 
وتتداخل يف التعبري استجابات احلواس فتضـاعف مـس         . أعمق أثرا يف احلس من مساس اللباس للجلد       

لعلهم يشفقون من تلك العاقبة الـيت تنتظـرهم         . اجلوع واخلوف هلم ولذعه وتأثريه وتغلغله يف النفوس       
 . وهم ظاملونلتأخذهم 

يأمرهم باألكل  ،  كما خيايل فيه املنع واحلرمان    ،   ويف ظل هذا املثل الذي ختايل فيه النعمة والرزق        
، مما أحل هلم من الطيبات وشكر اهللا على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على اإلميان احلق بـاهللا                  

تحرمي بعض الطيبات على أنفسهم باسم      الذي يوحي إليهم ب   ،  وأن خيلصوا له العبودية خالصة من الشرك      
 : اآلهلة املدعاة

 .  " واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا " 
وليس منها ما حيرمونه على أنفسهم مـن رزق اهللا مـن   .  وحيدد هلم احملرمات على سبيل احلصر    

 : حبرية أو سائبة أو وصيلة أوحام
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وهي حمرمة إمـا ألن      ..  " وما أهل لغري اهللا به    ،   عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير     إمنا حرم  " 
أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذاحبه لغري         ،  فيها أذى للجسم واحلس كامليتة والدم وحلم اخلرتير       

 خاف على   ومن. فهذا الدين يسر ال عسر     " فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم          " . اهللا
[  نفسه املوت أو املرض من اجلوع والظمأ فال عليه أن يتناول من هذه احملرمات قدر ما يـدفع الضـرر     

غري باغ على مبدأ التحرمي وال متجاوز قدر الضرورة اليت أباحـت             ]على خالف فقهي ذكرناه من قبل       
 . احملظور

وال ،  الفوه اتباعا ألوهام الوثنيـة    فال خت ،   ذلك حد احلالل واحلرام الذي شرعه اهللا يف املطعومات        
والتشريع . فهما تشريع . فالتحرمي والتحليل ال يكونان إال بأمر من اهللا       . تكذبوا فتدعوا حترمي ما أحله اهللا     

واملفتـرون  ، وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من اهللا إال مفتر. هللا وحده ال ألحد من البشر     
 : على اهللا ال يفلحون

إن ،  هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب       :  تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب     وال " 
  ..  " متاع قليل وهلم عذاب أليم. الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون

فهذا حالل وهذا حرام    . هذا حالل وهذا حرام   :  ال تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وحتكيه      
والذين يفترون على اهللا الكذب لـيس       . الذي تفترونه على اهللا   ،  كذب عينه حني تقولوا بال نص هي ال     

  .. واخليبة واخلسران، هلم إال املتاع القليل يف الدنيا ومن ورائه العذاب األليم
وبغري نص يف شريعته يقـوم عليـه مـا          ،   مث جيرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغري إذن من اهللا          

 !  أن يكون هلم فالح يف هذه األرض أو عند اهللاوينتظرون، يشرعونه من القوانني
|     |     | 

وعلى الذين هـادوا حرمنـا   .  " فأما ما حرمه اهللا على اليهود يف قوله من قبل يف سورة األنعام   
أو احلوايـا أو مـا      ،  ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها         ،  كل ذي ظفر  
 : بة خاصة م ال تسري على املسلمنيفقد كان عقو " اختلط بعظم

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسـهم      ،  وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل         " 
إن ربك من بعدها    . مث تابوا من بعد ذلك وأصلحوا     ،  مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة      . يظلمون

  ..  " لغفور رحيم
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فكـانوا  .  عليهم بسبب جتاوزهم احلد ومعصـيتهم هللا        ولقد استحق اليهود حترمي هذه الطيبات     
ومل يلج فيهـا    ،  فمن تاب ممن عمل السوء جبهالة ومل يصر على املعصية         . ظاملني ألنفسهم مل يظلمهم اهللا    

والنص عام  . مث أتبع التوبة القلبية بالعمل الصاحل فإن غفران اهللا يسعه ورمحته تشمله           ؛  حىت يوافيه األجل  
 . املني من اليهود املذنبني وغريهم إىل يوم الدينيشمل التائبني الع

|     |     | 
ومناسبة ادعاء مشركي قريش أم على ملة إبراهيم فيمـا          ،  ومبناسبة ما حرم على اليهود خاصة     

، جيلو حقيقة ديانتـه    - عليه السالم  - يعرج السياق على إبراهيم   ،  حيرمونه على أنفسهم وجيعلونه لآلهلة    
ويبني ما اختص به اليهود من احملظورات اليت مل تكـن       ع     الدين الذي جاء به حممد     ويربط بينها وبني  
 . على عهد إبراهيم

شاكرا ألنعمه اجتباه وهـداه إىل      ،  إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني           " 
نا إليك أن اتبع ملـة      مث أوحي . وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني        ؛  صراط مستقيم 

وإن ربك لـيحكم    ،  إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه      . إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني     
 .  " بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون

. منوذجا للهداية والطاعة والشـكر واإلنابـة هللا        - عليه السالم  -  والقرآن الكرمي يرسم إبراهيم   
وحيتمل . واللفظ حيتمل أنه يعدل أمة كاملة مبا فيها من خري وطاعة وبركة           . إنه كان أمة   :ويقول عنه هنا  

ومها قريبان فاإلمام الـذي     . وورد يف التفسري املأثور هذا املعىن وذاك      . أنه كان إماما يقتدى به يف اخلري      
يف خريه وثوابه ال فرد     يهدي إىل اخلري هو قائد أمة وله أجره وأجر من عمل دايته فكأنه أمة من الناس                 

 " ومل يك من املشـركني  " متجها إىل احلق مائال إليه     " حنيفا " طائعا خاشعا عابدا   " قانتا هللا  " . واحد
ال كهؤالء املشركني الذين    . بالقول والعمل  " شاكرا ألنعمه !  " فال يتعلق به وال يتمسح فيه املشركون      

وحيرمـون  ، شركون يف رزقه هلم ما يدعون من الشـركاء    وي،  ويكفروا عمال ،  جيحدون نعمة اهللا قوال   
هو صـراط    " وهداه إىل صراط مستقيم    " اختاره " اجتباه.  " نعمة اهللا عليهم اتباعا لألوهام واألهواء     

 . التوحيد اخلالص القومي
مث أوحينا إليك أن اتبع ملة      .  "  ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به املشركون         

ويؤكدها النص  ،  فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد        " اهيم حنيفا وما كان من املشركني     إبر
فأما حترمي  . فالصلة احلقيقية هي صلة الدين اجلديد      " ما كان من املشركني    " من جديد على أن إبراهيم    
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 ديـن حممـد     وليس كذلك من  ،  وليس من ديانة إبراهيم   ،  السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه      
وإن  " وأمرهم موكول إىل اهللا    " إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه      :  " السائر على ج إبراهيم   

 .  " ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون
|     |     | 

ـ   ،  ذلك بيان املشتبهات يف العالقة بني التوحيد الذي جاء ا إبراهيم من قبل             دين وكملت يف ال
. وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانـه       . والعقائد املنحرفة اليت يتمسك ا املشركون واليهود      ،  األخري

وجيـادل  ،  يف طريقه يدعو إىل سبيل ربه دعوة التوحيد باحلكمة واملوعظة احلسنة            ع    فليأخذ الرسول 
إال أن  . اقبهم مبثل ما اعتـدوا    فإذا اعتدوا عليه وعلى املسلمني ع     . املخالفني يف العقيدة باليت هي أحسن     

فال حيزن على من    . مطمئنا إىل أن العاقبة للمتقني احملسنني     ؛  يغفروا ويصرب مع املقدرة على العقاب باملثل      
 : وال يضيق صدره مبكرهم به وباملؤمنني، ال يهتدون
إن ربـك هـو     ،  وجادهلم باليت هي أحسن   ،  ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة       " 

ولئن صـربمت   ،  وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به      . وهو أعلم باملهتدين  ،  لم مبن ضل عن سبيله    أع
إن اهللا  . وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون        . واصرب وما صربك إال باهللا    . هلو خري للصابرين  

  ..  " والذين هم حمسنون، مع الذين اتقوا
، ويعـني وسـائلها وطرائقهـا     ،  قواعد الدعوة ومبادئها   على هذه األسس يرسي القرآن الكرمي       

وللدعاة من بعده بدينه القومي فلننظر يف دستور الدعوة الذي شـرعه اهللا             ،  ويرسم املنهج للرسول الكرمي   
 . يف هذا القرآن

فليس للداعي من دعوته إال أنـه       . ال لشخص الداعي وال لقومه    .  إن الدعوة دعوة إىل سبيل اهللا     
وأجره بعد ذلك على    ،  ال على الدعوة وال على من يهتدون به       ،  ال فضل له يتحدث به    ،  يؤدي واجبه هللا  

 . اهللا
والقدر الذي يبينه هلم يف كـل مـرة     ،  والنظر يف أحوال املخاطبني وظروفهم    ،   والدعوة باحلكمة 

والتنويع يف   ،والطريقة اليت خياطبهم ا   ،  حىت ال يثقل عليهم وال يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلا          
فال تستبد به احلماسة واالندفاع والغرية فيتجاوز احلكمة يف هذا كلـه            . هذه الطريقة حسب مقتضياا   

 . ويف سواه
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ال بالزجر والتأنيـب يف  ،  وتتعمق املشاعر بلطف  ،   وباملوعظة احلسنة اليت تدخل إىل القلوب برفق      
فإن الرفق يف املوعظة كـثريا مـا   .  نيةوال يفضح األخطاء اليت قد تقع عن جهل أو حسن        ،  غري موجب 

 . ويأيت خبري من الزجر والتأنيب والتوبيخ، ويؤلف القلوب النافرة، يهدي القلوب الشاردة
حـىت يطمـئن إىل     . بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبـيح        .  وباجلدل باليت هي أحسن   

فالنفس البشرية هلا   . ع والوصول إىل احلق   ولكن اإلقنا ،  الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة يف اجلدل        
وسرعان . حىت ال تشعر باهلزمية   ،  وهي ال ترتل عن الرأي الذي تدافع عنه إال بالرفق         ،  كربياؤها وعنادها 

فتعترب التنازل عن الرأي تنازال عـن هيبتـها         ،  ما ختتلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس         
ويشعر اادل أن ذاته    ،  سىن هو الذي يطامن من هذه الكربياء احلساسة       واجلدل باحل ،  واحترامها وكياا 

، يف سبيل اهللا  . واالهتداء إليها ،  وأن الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة يف ذاا        ،  وقيمته كرمية ،  مصونة
 ! ال يف سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزمية الرأي اآلخر

لنص القرآين إىل أن اهللا هو األعلم مبن ضل عن           ولكي يطامن الداعية من محاسته واندفاعه يشري ا       
 . فال ضرورة للجاجة يف اجلدل إمنا هو البيان واألمر بعد ذلك هللا. سبيله وهو األعلم باملهتدين

فأما إذا  .  هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام األمر يف دائرة الدعوة باللسان واجلدل باحلجة             
، فاالعتداء عمل مادي يدفع مبثله إعزازا لكرامة احلـق        ،  املوقف يتغري وقع االعتداء على أهل الدعوة فإن       

فاإلسـالم ديـن    ،  على أال يتجاوز الرد على االعتداء حدوده إىل التمثيل والتفظيع         ،  ودفعا لغلبة الباطل  
 وإن عاقبتم فعاقبوا   " إمنا يدفع عن نفسه وأهله البغي وال يبغي       ،  ودين السلم واملساملة  ،  العدل واالعتدال 

فالدفع عن الدعوة يف حدود     . وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه        .  " مبثل ما عوقبتم به   
وال ،  والدعوة املهينة ال يعتنقها أحد    . فال ون يف نفوس الناس    ،  القصد والعدل حيفظ هلا كرامتها وعزا     

ملؤمنون باهللا ال يقبلون الضيم وهـم       وا،  فاهللا ال يترك دعوته مهينة ال تدفع عن نفسها        . يثق أا دعوة اهللا   
وقيـادة  ،  مث إم أمناء على إقامة احلق يف هذه األرض وحتقيق العدل بني الناس            . دعاة هللا والعزة هللا مجيعا    

ويعتدي علـيهم فـال     ،  فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فال يعاقبون       ،  البشرية إىل الطريق القومي   
 ! . ؟ يردون

حـني يكـون    ،  فإن القرآن الكرمي يدعو إىل العفو والصـرب       ،  صاص باملثل  ومع تقرير قاعدة الق   
يف احلاالت اليت قد يكون العفو فيها والصـرب أعمـق   ، املسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان     
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فأما إذا  . فأشخاصهم ال وزن هلا إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصرب          . وأكثر فائدة للدعوة  . أثرا
 . فالقاعدة األوىل هي األوىل، و والصرب يهينان دعوة اهللا ويرخصااكان العف

فإن القرآن يصله باهللا    ،  وكبت للفطرة ،  وضبط للعواطف ،   وألن الصرب حيتاج إىل مقاومة لالنفعال     
فهو الذي يعني على     ..  " واصرب وما صربك إال باهللا    . ولئن صربمت هلو خري للصابرين    :  " ويزين عقباه 
واالجتاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية يف رد االعتداء مبثله والقصاص له              ،  ط النفس الصرب وضب 

 . بقدره
أال يأخذه احلزن إذا رأى الناس      ،  وهي وصية لكل داعية من بعده       ع     ويوصي القرآن الرسول  

لنفوس واسـتعداداا   وفق سنته يف فطرة ا    ،  واهلدى والضالل بيد اهللا   ،  فإمنا عليه واجبه يؤديه   ،  ال يهتدون 
فاهللا حافظه مـن    ،  وأال يضيق صدره مبكرهم فإمنا هو داعية هللا       . واجتاهاا وجماهدا للهدى أو للضالل    

  .. ال يدعه للماكرين الكائدين وهو خملص يف دعوته ال يبتغي من ورائها شيئا لنفسه، املكر والكيد
ولكن العاقبة مظنونـة  ،  البتالء ثقته بربهويبطيء عليه النصر،  ولقد يقع به األذى المتحان صربه     

ومن كان اهللا معه فال عليه ممن يكيدون وممن          " إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون        " ومعروفة
 . ميكرون

ومن أصدق  . والنصر مرهون بإتباعه كما وعد اهللا     .  هذا هو دستور الدعوة إىل اهللا كما رمسه اهللا        
 . ؟ من اهللا
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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 |
 .ءة من الشرك وأهلهالربا السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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