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سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنـا              + 
ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوِصريحالب ِميعالس و1 ه  

 ذُريةَ مـن    2وآتينا موسى الِْكتاب وجعلْناه هدى لِّبِني ِإسراِئيلَ أَالَّ تتِخذُواْ ِمن دوِني وِكيالً             
تاِب لَتفِْسدنَّ ِفـي اَألرِض      وقَضينا ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ ِفي الْكِ      3حملْنا مع نوٍح ِإنه كَانَ عبدا شكُورا        

 فَِإذَا جاء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم ِعبادا لَّنا أُوِلي بأٍْس شِديٍد فَجاسـواْ              4مرتيِن ولَتعلُن علُوا كَِبريا     
كَرةَ علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمواٍل وبِنني وجعلْناكُم       ثُم رددنا لَكُم الْ    5ِخالَلَ الدياِر وكَانَ وعدا مفْعوالً      

 ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها فَِإذَا جـاء وعـد اآلِخـرِة ِليسـوؤواْ                 6أَكْثَر نِفريا   
    خا دكَم ِجدسلُواْ الْمخدِليو كُموهجا         وـِبريتاْ تلَوا عواْ مربتِليٍة ورلَ مأَو أَن      7لُوه كُـمبـى رسع 

  8يرحمكُم وِإنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم ِللْكَاِفِرين حِصريا 
ِذين يعملُونَ الصـاِلحاِت أَنَّ لَهـم       ِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبشر الْمؤِمِنني الَّ         

  10 وأَنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباآلِخرِة أَعتدنا لَهم عذَابا أَِليما 9أَجرا كَِبريا 
  11ويدع اِإلنسانُ ِبالشر دعاءه ِبالْخيِر وكَانَ اِإلنسانُ عجوالً 

 والنهار آيتيِن فَمحونا آيةَ اللَّيِل وجعلْنا آيةَ النهاِر مبِصرةً ِلتبتغواْ فَضالً من ربكُم              وجعلْنا اللَّيلَ 
ره ِفي عنِقِه    وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَآئِ    12وِلتعلَمواْ عدد السِنني والِْحساب وكُلَّ شيٍء فَصلْناه تفِْصيالً         

  14 اقْرأْ كَتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا 13ونخِرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتابا يلْقَاه منشورا 
ِزرةٌ ِوزر أُخرى وما كُنا     مِن اهتدى فَِإنما يهتدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها والَ تِزر وا            

 وِإذَا أَردنا أَن نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها فَفَسقُواْ ِفيها فَحـق علَيهـا              15معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً     
بعِد نوٍح وكَفَى ِبربك ِبذُنوِب ِعباِدِه خـِبريًا       وكَم أَهلَكْنا ِمن الْقُروِن ِمن       16الْقَولُ فَدمرناها تدِمريا    

  17بِصريا 
من كَانَ يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنا لَه ِفيها ما نشاء ِلمن نِريد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصـالها مـذْموما                   

 كُال  19ها سعيها وهو مؤِمن فَأُولَِئك كَانَ سعيهم مشكُورا          ومن أَراد اآلِخرةَ وسعى لَ     18مدحورا  
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 انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم     20نِمد هـؤالء وهـؤالء ِمن عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا            
  _21كْبر تفِْضيالً علَى بعٍض ولَآلِخرةُ أَكْبر درجاٍت وأَ

|     |     | 
وتضم موضوعات  ؛  وهي تبدأ بتسبيح اهللا وتنتهي حبمده     ،  مكية - سورة اإلسراء  - هذه السورة 

؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي واجلماعي وآدابه القائمة على العقيـدة          ؛  شىت معظمها عن العقيدة   
وطرف من قصة   . ألقصى الذي كان إليه اإلسراء    إىل شيء من القصص عن بين إسرائيل يتعلق باملسجد ا         

 . آدم وإبليس وتكرمي اهللا لإلنسان
  ع    ولكن العنصر البارز يف كيان السورة وحمور موضوعاا األصيل هـو شـخص الرسـول              

واسـتقبال  ،  وما يهدي إليه  ،  وطبيعة هذا القرآن  ،  وهو القرآن الذي جاء به    . وموقف القوم منه يف مكة    
وإىل امتياز الرسالة احملمدية بطابع غري طابع       ،  رادا ذه املناسبة إىل طبيعة الرسالة والرسل      واستط. القوم له 

وإىل تقرير التبعـة الفرديـة يف اهلـدى والضـالل           . اخلوارق احلسية وما يتبعها من هالك املكذبني ا       
 سبحانه - ن يعذر اهللا  كل ذلك بعد أ    .. والتبعة اجلماعية يف السلوك العملي يف حميط اتمع       ،  االعتقادي

 .  " وكل شيء فصلناه تفصيال " فريسل إليهم الرسل بالتبشري والتحذير والبيان والتفصيل، إىل الناس -
سبحان الذي  :  " ففي مطلعها .  ويتكرر يف سياق السورة ترتيه اهللا وتسبيحه ومحده وشكر آالئه         

ويف أمر بين إسـرائيل بتوحيـد اهللا         " .  .. أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى        
وعند ذكر دعاوي املشركني عن      ..  " إنه كان عبدا شكورا    " يذكرهم بأم من ذرية املؤمنني مع نوح      

تسبح له السماوات السـبع واألرض      ،  سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا     :  " اآلهلة يعقب بقوله  
ويف حكاية قول بعـض      ..  " ن ال تفقهون تسبيحهم   وإن من شيء إال يسبح حبمده ولك      ،  ومن فيهن 

وختتم  ..  " سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال      : ويقولون:  " أهل الكتاب حني يتلى عليهم القرآن     
ومل يكن له ويل مـن      ،  ومل يكن له شريك يف امللك     ،  وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا       " السورة باآلية 

 .  " وكربه تكبريا، الذل
ميضي سياق السورة يف أشواط     ،   تلك املوضوعات املنوعة حول ذلك احملور الواحد الذي بينا          يف

 . متتابعة
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام        :  "  يبدأ الشوط األول باإلشارة إىل اإلسراء     

 ..  " تنـا لنريه مـن آيا    " مع الكشف عن حكمة اإلسراء     " إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله     
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من نكبة وهـالك وتشـريد      ،  ومبناسبة املسجد األقصى يذكر كتاب موسى وما قضى فيه لبين إسرائيل          
مث يقرر أن الكتـاب   ..  " وإن عدمت عدنا " بسبب طغيام وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة  ،  مرتني
ويقـرر  . لك زمام انفعاالتـه بينما اإلنسان عجول مندفع ال مي    ،  يهدي لليت هي أقوم    - القرآن - األخري

 . وقاعدة التبعة اجلماعية يف التصرفات والسلوك، قاعدة التبعة الفردية يف اهلدى والضالل
ليقيم عليها البناء االجتماعي كله وآداب العمل والسـلوك         ،   ويبدأ الشوط الثاين بقاعدة التوحيد    

 . تندا إليهويشدها إىل هذا احملور الذي ال يقوم بناء احلياة إال مس، فيه
وعن ،   ويتحدث يف الشوط الثالث عن أوهام الوثنية اجلاهلية حول نسبة البنات والشركاء إىل اهللا             

ويأمر املؤمنني أن يقولوا      ع    وعن استقباهلم للقرآن وتقوالم على الرسول     ،  البعث واستبعادهم لوقوعه  
 . ويتكلموا باليت هي أحسن، قوال آخر

فحـق  ، باخلوارق فقد كذب ا األولـون     ع    اذا مل يرسل اهللا حممدا     ويف الشوط الرابع يبني مل    
  ع   كما يتناول موقف املشركني من إنـذارهم هللا يف رؤيـا الرسـول            ؛  عليهم اهلالك اتباعا لسنة اهللا    

وإعالنه أنه سيكون حربا على ذرية      ،  وجييء يف هذا السياق طرف من قصة إبليس       . وتكذيبهم وطغيام 
ويعقب عليـه   . لطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضالل الذي يبدو من املشركني          جييء هذا ا  . آدم

ومـا ينتظـر الطـائعني     ،  وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم يف تكرمي اإلنسان      ،  بتخويف البشر من عذاب اهللا    
فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتام وال يظلمـون  :  " والعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم 

 .  " ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال. فتيال
وحماولة فتنته عن بعض ما أنـزل إليـه           ع     ويستعرض الشوط األخري كيد املشركني للرسول     

حلل م اهلالك الذي     - ومل خيرج هو مهاجرا بأمر اهللا      - ولو أخرجوه قسرا  . وحماولة إخراجه من مكة   
أن ميضي يف طريقـه يقـرأ         ع    ويأمر الرسول . جت رسلها أو قتلتهم   حل بالقرى من قبلهم حني أخر     

ويعقـب  ،  ويدعو اهللا أن حيسن مدخله وخمرجه ويعلن جميء احلق وزهوق الباطل          ،  قرآنه ويصلي صالته  
ومـا   " بينما اإلنسان قليل العلم، بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنني       

 .  " م إال قليالأوتيتم من العل
ويطلبـون نـزول   ، بينما هم يطلبون خوارق ماديـة .  ويستمر يف احلديث عن القرآن وإعجازه 

يفجر األار خالهلـا    ،  ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من خنيل وعنب           ،  املالئكة
 بكتاب مـادي معـه      أو أن يرقى هو يف السماء مث يأتيهم       . أو أن يفجر هلم من األرض ينبوعا      ! تفجريا
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ويرد علـى   . ال طلب اهلدى واالقتناع   ،  إىل آخر هذه املقترحات اليت ميليها العنت واملكابرة        .. . يقرأونه
ويتهكم على أولئك الذين    . ويكل األمر إىل اهللا   ،  هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة        
 - على سعتها وعدم نفادهـا  -  خزائن رمحة اهللايقترحون هذه االقتراحات كلها بأم لو كانوا ميلكون       

وأن اآليات  ،  وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح هللا          ! ألمسكوها خوفا من اإلنفاق   
فأخـذهم اهللا   ،  اخلارقة قد جاء ا موسى من قبل فلم تؤد إىل إميان املتعنتني الذين استفزوه من األرض               

 . بالعذاب والنكال
القرآن الذي نزل مفرقا ليقرأه الرسـول       . سورة باحلديث عن القرآن واحلق األصيل فيه       وتنتهي ال 

والذي . وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية    ،  على القوم زمنا طويال مبناسباته ومقتضياته     
لسورة حبمد اهللا الذي    وخيتم ا . يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله باخلشوع والتأثر إىل حد البكاء والسجود           

 . كما بدأها بتسبيحه وترتيهه. مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل
|     |     | 

اإلسراء من املسجد احلـرام يف       - إذ كانتا يف ليلة واحدة     - ومعها قصة املعراج   - وقصة اإلسراء 
اج من بيت املقدس إىل السـماوات العلـى وسـدرة           واملعر. مكة إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس      

. وثار حوهلا جدل كثري   ؛  هذه القصة جاءت فيها روايات شىت      .. وذلك العامل الغييب اهول لنا    ،  املنتهى
 . وال يزال إىل اليوم يثور

وروى  - وهو الظاهر  - فقيل هو املسجد احلرام بعينه    ،   وقد اختلف يف املكان الذي أسرى منه      
بينا أنا يف املسجد يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان إذ أتاين جربيل عليه السالم                 "  ع    عن النيب 
واملراد باملسجد احلرام احلـرم إلحاطتـه       . أسري به من دار أم هاينء بنت أيب طالب        : وقيل " . بالرباق

 . احلرم كله مسجد: وعن ابن عباس. باملسجد والتباسه به
وقـص  ،   يف بيت أم هاينء بعد صالة العشاء فأسري به ورجع من ليلتـه              وروى أنه كان نائما   
فتشـبثت أم   ،  مث قام ليخرج إىل املسـجد      " مثل يل النبيون فصليت م    :  " القصة على أم هاىن ء وقال     

 " وإن كذبوين :  " قال. أخشى أن يكذبك قومك إن أخربم     : قالت" ؟    مالك:  " فقال،  هاىن ء بثوبه  
يا معشر بـين    : حبديث اإلسراء فقال أبو جهل      ع    فأخربه رسول اهللا  ،  يه أبو جهل  فخرج فجلس إل  . 

وارتد ناس ممـن  ؛ فمن بني مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا  ،  فحدثهم. كعب ابن لؤي هلم   
فأنا أشهد لئن كان    : قال. قالوا نعم ؟  أوقال ذلك : فقال ا وسعى رجال إىل أيب بكر    ؛  كان آمن به  
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؟ فتصدقه يف أن يأيت يف الشام يف ليلة واحدة مث يرجع إىل مكة قبل أن يصبح               : قالوا. د صدق قال ذلك لق  
وكان منهم من سافر إىل بيت      . فسمي الصديق ! أصدقه خبرب السماء  . نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك     : قال

. نعت فقد أصاب  أما ال : فقالوا،  فطفق ينظر إليه وينعته هلم    ،  فجلى له ،  املقدس فطلبوا إليه وصف املسجد    
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها       : وقال؛  فأخربهم بعدد مجاهلا وأحواهلا   . أخربنا عن عرينا  : فقالوا

هـذه واهللا   : فقال قائل منهم   - ملراقبة مقدم العري   - فخرجوا يشتدون ذلك اليوم حنو الثنية     . مجل أورق 
مث مل   .. كما قال حممـد   ،  دمها مجل أورق  وهذه واهللا العري قد أقبلت يق     : فقال آخر . الشمس قد شرقت  

 . ويف الليلة ذاا كان العروج به إىل السماء من بيت املقدس!  .. يؤمنوا
واهللا ما فقـد    : أا قالت  ل فعن عائشة .  واختلف يف أن اإلسراء كان يف اليقظة أم يف املنام         

ويف أخبار أخرى أنـه  . رآهاوعن احلسن كان يف املنام رؤيا . ولكن عرج بروحه  ع  جسد رسول اهللا  
 . مل يربد حىت عاد إليه - عليه الصالة والسالم - وأن فراشه، كان بروحه وجسمه

ترك فراشه يف بيت أم هاىن ء إىل املسجد فلما            ع     والراجح من جمموع الروايات أن رسول اهللا      
 . اشه قبل أن يربدمث عاد إىل فر. كان يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان أسري به وعرج

 على أننا ال نرى حمال لذلك اجلدل الطويل الذي ثار قدميا والذي يثور حديثا حول طبيعة هـذه                  
وبني أن تكون   ،  واملسافة بني اإلسراء واملعراج بالروح أو باجلسم        ع    الواقعة املؤكدة يف حياة الرسول    
وال تغري من طبيعة هذه     ؛  الت كلها ليست بعيدة   املسافة بني هذه احلا    .. رؤيا يف املنام أو رؤية يف اليقظة      

 .. عن أمكنة بعيدة وعوامل بعيدة يف حلظة خاطفة قصرية          ع    الواقعة شيئا وكوا كشفا وجتلية للرسول     
فأمـام  . والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة اإلهلية ومن طبيعة النبوة ال يستغربون يف الواقعية شـيئا               

يع األعمال اليت تبدو يف نظر اإلنسان وبالقياس إىل قدرته وإىل تصوره متفاوتة             القدرة اإلهلية تتساوى مج   
واملعتاد املرئي يف عامل البشر ليس هو احلكم يف تقـدير           . حسب ما اعتاده وما رآه    ،  السهولة والصعوبة 

 عادة لبقيـة    على غري قياس أو    - أما طبيعة النبوة فهي اتصال باملأل األعلى      . األمور بالقياس إىل قدرة اهللا    
والوصول إليه بوسيلة معلومة أو جمهولة ليست أغرب        ؛  أو عامل بعيد  ،  وهذه التجلية ملكان بعيد    - البشر

وهو يرد املسألة املستغربة املسـتهولة       ا وقد صدق أبو بكر   . من االتصال باملأل األعلى والتلقي عنه     
 ! أصدقه خبري السماء. ذلكإين ألصدقه بأبعد من : عند القوم إىل بساطتها وطبيعتها فيقول

مبناسبة هذه الواقعة وتبني صدقها للقوم بالدليل املادي الذي طلبوه يومئذ يف قصة              -  ومما يالحظ 
من تكذيب القوم له بسبب غرابـة        ل مل يسمع لتخوف أم هاىن ء       ع    العري وصفتها أن الرسول   
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جعلته يصارح القوم مبا رأى كائنا ما       ،  لهواحلق الذي وقع    ،  فإن ثقة الرسول باحلق الذي جاء به      . الواقعة
ولكن هذا كلـه مل  . واختذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك ،  وقد ارتد بعضهم فعال   . كان رأيهم فيه  

ويف هذا مثل ألصحاب الدعوة أن جيهـروا         .. عن اجلهر باحلق الذي آمن به       ع    يكن ليقعد الرسول  
وال يتحسسـون مواضـع الرضـى       ،  ملقون به القـوم   وال يت ،  باحلق ال خيشون وقعه يف نفوس الناس      

 . إذا تعارضت مع كلمة احلق تقال، واالستحسان
مع إحلاح القوم يف    ،  مل يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته        ع     كذلك يالحظ أن الرسول   

ذلك أن هـذه الـدعوة ال        - وقد قامت البينة عندهم على صدق اإلسراء على األقل         - طلب اخلوارق 
املتفقـة مـع    ،  إمنا تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها املستمد من الفطرة القومية         ،  د على اخلوارق  تعتم

بالواقعة ناشئا عن اعتماده عليها يف شيء         ع    فلم يكن جهر الرسول   . املدارك بعد تصحيحها وتقوميها   
 : إمنا كان جهرا باحلقيقة املستيقنة له رد أا حقيقة. من رسالته

 : أخذ يف الدرس األول على وجه التفصيل واآلن ن
|     |     | 

، سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله              " 
  ..  " لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري

 بني العبد   وأليق صلة ،  أليق حركة نفسية تتسق مع جو اإلسراء اللطيف       ،   تبدأ السورة بتسبيح اهللا   
 . والرب يف ذلك األفق الوضيء
لتقريرها وتوكيدها يف مقام اإلسـراء والعـروج إىل          " أسرى بعبده :  "  وتذكر صفة العبودية  
، مبقام األلوهية ،  وال يلتبس مقام العبودية   ،  وذلك كي ال تنسى هذه الصفة     ؛  الدرجات اليت مل يبلغها بشر    

وبسبب اآليات  ،  بسبب ما البس مولده ووفاته    ،  ى عليه السالم  كما التبسا يف العقائد املسيحية بعد عيس      
وبذلك تبقى للعقيـدة     .. فاختذها بعضهم سببا للخلط بني مقام العبودية ومقام األلوهية        ،  اليت أعطيت له  

من قريـب أو    ،  اإلسالمية بساطتها ونصاعتها وترتيهها للذات اإلهلية عن كل شبهة من شرك أو مشاة            
 . من بعيد

. وال حتتـاج إىل ذكـره    . حتمل معها زماا   " أسرى " فكلمة. السري ليال : راء من السرى   واإلس
علـى طريقـة     - للتظليل والتصوير  " سبحان الذي أسرى بعبده ليال     " ولكن السياق ينص على الليل    
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وهي تتملى حركة اإلسراء    ،  وخييم جوه الساجي على النفس    ،  فيلقي ظل الليل الساكن    - القرآن الكرمي 
 . للطيفة وتتابعهاا

تربط بني عقائد   ،   والرحلة من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى رحلة خمتارة من اللطيف اخلبري           
وتـربط بـني      ع    إىل حممد خامت النبـيني    ،  التوحيد الكربى من لدن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم       

حلة العجيبة إعالن وراثة الرسول األخـري       وكأمنا أريد ذه الر   . األماكن املقدسة لديانات التوحيد مجيعا    
فهي رحلة ترمز   . وارتباط رسالته ا مجيعا   ،  واشتمال رسالته على هذه املقدسات    ،  ملقدسات الرسل قبله  

وتتضمن معاين أكرب   ؛  وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان واملكان      ؛  إىل أبعد من حدود الزمان واملكان     
 . نها للنظرة األوىلمن املعاين القريبة اليت تتكشف ع

فائضة ،  وصف يرسم الربكة حافة باملسجد     " الذي باركنا حوله   "  ووصف املسجد األقصى بأنه   
وذلك من دقائق التعبري القـرآين  . أو باركنا فيه. باركناه: وهو ظل مل يكن ليلقيه تعبري مباشر مثل       . عليه

 . العجيب
والنقلة العجيبة بني املسجد احلرام واملسـجد       "  لنريه من آياتنا  :  "  واإلسراء آية صاحبتها آيات   

آية مـن    .. أيا كانت صورا وكيفيتها     ع    األقصى يف الربهة الوجيزة الىت مل يربد فيها فراش الرسول         
وتكشف عن الطاقات املخبوءة يف كيان هذا       ؛  تفتح القلب على آفاق عجيبة يف هذا الوجود       ،  آيات اهللا 

 اللدنية اليت يتهيأ ا الستقبال فيض القدرة يف أشخاص املختارين مـن             واالستعدادات،  املخلوق البشري 
إنه هـو   ..  " وأودع فيه هذه األسرار اللطيفة، الذي كرمه اهللا وفضله على كثري من خلقه ،  هذا اجلنس 

وخفي على األمساع واألبصار مـن اللطـائف        ،  يسمع ويرى كل ما لطف ودق      ..  " السميع البصري 
 . واألسرار

إىل  " سبحان الذي أسرى بعبده لـيال     :  " سياق يتنقل يف آية االفتتاح من صيغة التسبيح هللا         وال
وفقـا   " إنه هو السميع البصـري    :  " إىل صيغة الوصف هللا    " لنريه من آياتنا  :  " صيغة التقرير من اهللا   

وتقريـر  . سـبحانه فالتسبيح يرتفع موجها إىل ذات اهللا       . لدقائق الدالالت التعبريية مبيزان دقيق حساس     
والوصف بالسمع والبصر جييء يف صورة اخلرب الثابـت لذاتـه     . القصد من اإلسراء جييء منه تعاىل نصا      

 . وجتتمع هذه الصيغ املختلفة يف اآلية الواحدة لتؤدي دالالا بدقة كاملة. اإلهلية
|     |     | 
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واملسجد األقصى هو   . مألوف البشر وهو نقلة عجيبة بالقياس إىل      . هذا اإلسراء آية من آيات اهللا     
. واملسجد األقصى هو قلب األرض املقدسة اليت أسكنها اهللا بين إسرائيل مث أخرجها منها             . طرف الرحلة 

 : فسرية موسى وبين إسرائيل جتيء هنا يف مكاا املناسب من سياق السورة يف اآليات التالية
ذرية مـن   ؛   أال تتخذوا من دوين وكيال     وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل       " 

وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مـرتني           . محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا      
فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسـوا خـالل               . ولتعلن علوا كبريا  

وجعلناكم أكثر  ،  وأمددناكم بأموال وبنني  ،  عليهممث رددنا لكم الكرة     . وكان وعدا مفعوال  ،  الديار
، فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجـوهكم      . وإن أسأمت فلها  ،  إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم   . نفريا

وإن عدمت  ،  عسى ربكم أن يرمحكم   . وليتربوا ما علوا تتبريا   ،  وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة     
 .  . " وجعلنا جهنم للكافرين حصريا، عدنا

وهي تتضمن اية بين    .  وهذه احللقة من سرية بين إسرائيل ال تذكر يف القرآن إال يف هذه السورة             
وتكشف عن العالقة املباشرة بني مصارع األمم وفشـو         . ودالت دولتهم ا  ؛  إسرائيل اليت صاروا إليها   

نه إذا قدر اهللا اهلالك لقريـة       وذلك أ . وفاقا لسنة اهللا اليت ستذكر بعد قليل يف السورة ذاا         ،  الفساد فيها 
 . جعل إفساد املترفني فيها سببا هلالكها وتدمريها

وما اشتمل عليه من إنذار لـبين        - التوراة -  ويبدأ احلديث يف هذه احللقة بذكر كتاب موسى       
وآبائهم األولني الـذين محلـوا معـه يف         ،  العبد الشكور  - نوح - إسرائيل وتذكري هلم جبدهم األكرب    

 : ومل حيمل معه إال املؤمنون، ةالسفين
ذرية مـن   ؛  وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أال تتخذوا من دوين وكيال            " 

  ..  " محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
.  ذلك اإلنذار وهذا التذكري مصداق لوعد اهللا الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعـد قليـل               

 . حىت يبعث إليهم رسوال ينذرهم ويذكرهموذلك أال يعذب اهللا قوما 
هدى لبين إسرائيل أال تتخذوا مـن       :  "  وقد نص على القصد األول من إيتاء موسى الكتاب        

وهـذا  ،  فهذا هو اهلدى  . وال ليتجهوا إال إىل اهللا وحده     ،  فال يعتمدوا إال على اهللا وحده      " دوين وكيال 
 . ن اهللا وكيالفما آمن وال اهتدى من اختذ من دو. هو اإلميان
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وهم خالصة البشرية على عهـد الرسـول        ،   ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين محلهم مع نوح       
مـع نـوح العبـد      ،  خاطبهم ذا النسب ليذكرهم باستخالص اهللا آلبائهم األولني       . األول يف األرض  

 . ولريدهم إىل هذا النسب املؤمن العريق، الشكور
وقد . هو تنسيق صفة الرسل املختارين وإبرازها     ،   وملعىن آخر   ووصف نوحا بالعبودية هلذا املعىن    

 . على طريقة التناسق القرآنية يف جو السورة وسياقها. من قبل  ع  وصف ا حممدا
أخربهم مبا قضاه عليهم مـن      ،   يف ذلك الكتاب الذي آتاه اهللا ملوسى ليكون هدى لبين إسرائيل          

وأنذرهم مبثله  . هذا التدمري مرتني لتكرر أسبابه من أفعاهلم      وتكرار  . تدمريهم بسبب إفسادهم يف األرض    
 : تصديقا لسنة اهللا اجلارية اليت ال تتخلف، كما عادوا إىل اإلفساد يف األرض

  ..  " وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علوا كبريا " 
ال ؛  حسب ما وقع يف علمه اإلهلي من مآهلم       ،  منهم وهذا القضاء إخبار من اهللا تعاىل مبا سيكون         

إن اهللا ال   : قـل  " فاهللا سبحانه ال يقضي باإلفساد على أحد      . تنشأ عنه أفعاهلم  ،  أنه قضاء قهري عليهم   
 - بالقيـاس إىل علـم اهللا      - فما سيكون . إمنا يعلم اهللا ما سيكون علمه مبا هو كائن         " يأمر بالفحشاء 

 . ومل يكشف عنه الستار،  علم البشر مل يكن بعدوإن كان بالقياس إىل، كائن
،  ولقد قضى اهللا لبين إسرائيل يف الكتاب الذي آتاه ملوسى أم سيفسـدون يف األرض مـرتني                

وكلما ارتفعوا فاختذوا االرتفاع وسيلة لإلفسـاد سـلط         . وأم سيعلون يف األرض املقدسة ويسيطرون     
م ويدمرهم تدمرياعليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرما : 

وكـان  ، فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار  " 
 .  " وعدا مفعوال

. فيفسـدون فيهـا   ،  ويصبح هلم فيها قوة وسلطان    ،  يعلون يف األرض املقدسة   :  فهذه هي األوىل  
ويروحون فيها  ،  يستبيحون الديار ،   بطش وقوة  وأويل،  فيبعث اهللا عليهم عبادا من عباده أويل بأس شديد        

 . ال خيلف وال يكذب " وكان وعدا مفعوال " ويطأون ما فيها ومن فيها بال يب، ويغدون باستهتار
وأصـلحوا أحـواهلم    ،  فرجعوا إىل رم  ؛  حىت إذا ذاق بنو إسرائيل ويالت الغلب والقهر والذل        

فطغوا هم اآلخرون وأفسدوا    ،  ستعلى الفاحتون وغرم قوم   وحىت إذا ا  . وأفادوا من البالء املسلط عليهم    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

11

مث رددنـا لكـم     :  " ومكن للمستضعفني من املستكربين   ،  أدال اهللا للمغلوبني من الغالبني    ،  يف األرض 
  ..  " الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر نفريا

 !  مث تتكرر القصة من جديد
 :  النبوءة الصادقة والوعد املفعول يقرر قاعدة العمل واجلزاء وقبل أن يتم السياق بقية

  ..  " إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها " 
. بكل مثاره ونتائجه  ،  واليت جتعل عمل اإلنسان كله له     ؛   القاعدة اليت ال تتغري يف الدنيا ويف اآلخرة       

إن شـاء   ،  وجتعل اإلنسان مسؤوال عن نفسـه      ؛وبه تتكيف ،  منه تنتج ،  وجتعل اجلزاء مثرة طبيعية للعمل    
 . ال يلومن إال نفسه حني حيق عليه اجلزاء، وإن شاء أساء، أحسن إليها

 :  فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة
، وليدخلوا املسجد كمـا دخلـوه أول مـرة        ،  فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم      " 

  .. "  وليتربوا ما علوا تتبريا
:  اكتفاء بذكره من قبل   ،   وحيذف السياق ما يقع من بين إسرائيل بعد الكرة من إفساد يف األرض            

فإذا جـاء وعـد اآلخـرة    :  " ويثبت ما يسلطه عليهم يف املرة اآلخرة       " لتفسدن يف األرض مرتني   " 
أو مبا  ،  ى الوجوه مبا يرتكبونه معهم من نكال ميأل النفوس باإلساءة حىت تفيض عل           " ليسوؤوا وجوهكم 

وليدخلوا املسـجد   :  " ويستبيحون املقدسات ويستهينون ا   . جيبهون به وجوههم من مساءة وإذالل     
وهـي   ..  " وليتربوا ما علوا تتبريا    " ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار       " كما دخلوه أول مرة   

 . ي على شيءوالذي ال يبق، صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء
مث سـلط  ، فسلط اهللا على بين إسرائيل من قهرهم أول مـرة ،  ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد  

 . ودمر مملكتهم فيها تدمريا، عليهم من شردهم يف األرض
ألن النص عليها ال يزيد يف      ،   وال ينص القرآن على جنسية هؤالء الذين سلطهم على بين إسرائيل          

 . وبيان سنة اهللا يف اخللق هو املقصود.  املطلوبة هناوالعربة هي. العربة شيئا
:  " بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرمحة      ،   ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد املفعول      

 . إن أفدمت منه عربة " عسى ربكم أن يرمحكم
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  " وإن عدمت عدنا   :  " فأما إذا عاد بنو إسرائيل إىل فساد يف األرض فاجلزاء حاضر والسنة ماضية            
 .. 

مث عـادوا إىل    .  ولقد عادوا إىل اإلفساد فسلط اهللا عليهم املسلمني فأخرجوهم من اجلزيرة كلها           
ولقد عادوا اليـوم     " هتلر " حىت كان العصر احلديث فسلط عليهم     ،  اإلفساد فسلط عليهم عبادا آخرين    

وليسلطن اهللا عليهم من    . ألرض الويالت اليت أذاقت العرب أصحاب ا     " إسرائيل " إىل اإلفساد يف صورة   
 ! وإن غدا لناظره قريب .. وفاقا لسنته اليت ال تتخلف، تصديقا لوعد اهللا القاطع، يسومهم سوء العذاب

 :  وخيتم السياق اآلية مبصري الكافرين يف اآلخرة ملا بينه وبني مصري املفسدين من مشاكلة
وتتسع هلم فال يند عنها     ؛  هم فال يفلت منهم أحد    حتصر ..  " وجعلنا جهنم للكافرين حصريا    " 

 . أحد
|     |     | 

بـل  ؛ وكتام الذي آتاه اهللا ملوسى ليهتدوا به فلم يهتدوا، ومن هذه احللقة من سرية بين إسرائيل     
 : القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم. ينتقل السياق إىل القرآن .. ضلوا فهلكوا

ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا        ،  ي أقوم إن هذا القرآن يهدي لليت ه      " 
  ..  " وأن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا هلم عذابا أليما، كبريا

  ..  " إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم " 
فيشمل اهلدى أقواما وأجياال بال حدود      ،   هكذا على وجه اإلطالق فيمن يهديهم وفيما يهديهم       

وكل خري يهتدي إليه البشر يف كل       ،  ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق       ؛  أو مكان من زمان   
 . زمان ومكان

بالعقيدة الواضحة البسيطة اليت ال تعقيد فيها وال        ،   يهدي لليت هي أقوم يف عامل الضمري والشعور       
، احلة للعمل والبنـاء   وتطلق الطاقات البشرية الص   ،  واليت تطلق الروح من أثقال الوهم واخلرافة      ،  غموض

 . وتربط بني نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية يف تناسق واتساق
وبـني  ،  وبني مشاعره وسـلوكه   ،   ويهدي لليت هي أقوم يف التنسيق بني ظاهر اإلنسان وباطنه         

 وهي مستقرة   متطلعة إىل أعلى  ،  فإذا هي كلها مشدودة إىل العروة الوثقى اليت ال تنفصم         ،  عقيدته وعمله 
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ولو كان هذا العمل متاعـا واسـتمتاعا        ،  وإذا العمل عبادة مىت توجه اإلنسان به إىل اهللا        ،  على األرض 
 . باحلياة

فال تشق التكاليف علـى     ،   ويهدي لليت هي أقوم يف عامل العبادة باملوازنة بني التكاليف والطاقة          
وال . بع يف النفس الرخاوة واالسـتهتار     وال تسهل وتترخص حىت تش    . النفس حىت متل وتيأس من الوفاء     

 . تتجاوز القصد واالعتدال وحدود االحتمال
، وحكومات وشـعوبا  ،  أفرادا وأزواجا :  ويهدي لليت هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض        

وال متيل  ،  ويقيم هذه العالقات على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتأثر بالرأي واهلوى           ،  ودوال وأجناسا 
وهو أعلـم   ،  األسس اليت أقامها العليم اخلبري خللقه     . وال تصرفها املصاحل واألغراض   ؛   املودة والشنآن  مع

فيهديهم لليت هي أقوم يف نظـام احلكـم         ،  وأعرف مبا يصلح هلم يف كل أرض ويف كل جيل         ،  مبن خلق 
 . ونظام املال ونظام االجتماع ونظام التعامل الدويل الالئق بعامل اإلنسان

وتعظيم مقدسـاا   ،   لليت هي أقوم يف تبين الديانات السماوية مجيعها والربط بينها كلها            ويهدي
 . وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها جبميع عقائدها السماوية يف سالم ووئام

ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصـاحلات أن        ..  "  " إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم       " 
فهذه هي قاعدته األصـيلة يف       " ن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا هلم عذابا أليما        وأ،  هلم أجرا كبريا  
األول . وال عمل بال إميـان    ،  فال إميان بال عمل   . فعلى اإلميان والعمل الصاحل يقيم بناءه     . العمل واجلزاء 

وما معـا   ..  أقوموما معا تسري احلياة على اليت هي . والثاين مقطوع ال ركيزة له    ،  مبتور مل يبلغ متامه   
 . تتحقق اهلداية ذا القرآن

اإلنسان العجول اجلاهل مبـا     . فهم متروكون هلوى اإلنسان   ،   فأما الذين ال يهتدون دي القرآن     
 : املندفع الذي ال يضبط انفعاالته ولو كان من ورائها الشر له، ينفعه وما يضره

  ..  " ن عجوالويدعو اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسا " 
ويعجل به على نفسـه     ،  ولقد يفعل الفعل وهو شر    .  ذلك أنه ال يعرف مصائر األمور وعواقبها      

فأين هذا من هدى القـرآن       .. أو يدري ولكنه ال يقدر على كبح مجاحه وضبط زمامه         . وهو ال يدري  
 ؟ الثابت اهلادى ء اهلادي

 ! وهوى اإلنسانهدى القرآن . شتان شتان: أال إما طريقان خمتلفان
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|     |     | 
؛ واإلشارة إىل نوح ومن محلوا معه من املـؤمنني  ؛  ومن اإلشارة إىل اإلسراء وما صاحبه من آيات       

وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اهللا يف         ،  واإلشارة إىل قصة بين إسرائيل وما قضاه اهللا هلم يف الكتاب          
  .. ىل الكتاب األخري الذي يهدي لليت هي أقومواإلشارة إ؛ ومن قواعد العمل واجلزاء، العباد

 من هذه اإلشارات إىل آيات اهللا اليت أعطاها للرسل ينتقل السياق إىل آيات اهللا الكونية يف هـذا           
فإذا نواميس العمل   ،  وكسبهم وحسام ،  وجهدهم وجزاءهم ،  يربط ا نشاط البشر وأعماهلم    ،  الوجود

، حمكومة بالنواميس ذاـا   ،   ارتباط بالنواميس الكونية الكربى    واجلزاء والكسب واحلساب مرتبطة أشد    
مدبرة ؛  دقيقة منظمة دقة النظام الكوين الذي يصرف الليل والنهار        ،  قائمة على قواعد وسنن ال تتخلف     

 : بإرادة اخلالق الذي جعل الليل والنهار
لتبتغوا فضال من   ،  بصرةفمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار م      ،  وجعلنا الليل والنهار آيتني    " 

وكل إنسان ألزمناه طـائره يف      ؛  ولتعلموا عدد السنني واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيال       ،  ربكم
مـن  . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا      ،  وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا      ،  عنقه

وما كنا معـذبني    ،   وزر أخرى  وال تزر وازرة  ،  اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها        
وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فـدمرناها              . حىت نبعث رسوال  

مـن كـان   . وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا   ،  وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح      . تدمريا
ومن أراد  ؛   جهنم يصالها مذموما مدحورا    مث جعلنا له  ،  يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد        

كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء      . اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا         
ولآلخرة أكرب درجـات    ،  انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض     . وما كان عطاء ربك حمظورا    ،  ربك

  ..  " وأكرب تفضيال
وعلـم السـنني    . يرتبط به سعي الناس للكسـب     ،  لنهار فالناموس الكوين الذي حيكم الليل وا     

وترتبط به عواقب اهلدى    . ويرتبط به كسب اإلنسان من خري وشر وجزاؤه على اخلري والشر          . واحلساب
. ويرتبط به وعد اهللا أال يعذب حىت يبعث رسـوال         . وفردية التبعة فال تزر وازرة وزر أخرى      ،  والضالل

وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة      . ى بعد أن يفسق فيها مترفوها     وترتبط به سنة اهللا يف إهالك القر      
كلها متضي وفق نـاموس ثابـت    .. والذين يطلبون اآلخرة وعطاء اهللا هلؤالء وهؤالء يف الدنيا واآلخرة       

 . ونظام ال يتحول فليس شيء من هذا كله جزافا، وسنن ال تتبدل
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لتبتغوا فضال من   ،   الليل وجعلنا آية النهار مبصرة     فمحونا آية ،  وجعلنا الليل والنهار آيتني    " 
  ..  " وكل شيء فصلناه تفصيال، ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب

وال ،   والليل والنهار آيتان كونيتان كبريتان تشيان بدقة الناموس الذي ال يصيبه اخللل مرة واحدة             
فما احملو املقصود هنا وآية الليل باقية كآية        . نهاروال يين يعمل دائبا بالليل وال     ،  يدركه التعطل مرة واحدة   

أن املقصود به ظلمة الليل اليت ختفي فيها األشياء وتسكن فيها احلركـات              - واهللا أعلم  - يبدو؟  النهار
وكأمنا النهار ذاته   ؛  فكأن الليل ممحو إذا قيس إىل ضوء النهار وحركة األحياء فيه واألشياء            .. واألشباح

 . لذي يكشف كل شيء فيه لألبصارمبصر بالضوء ا
 ..  " لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب        "  ذلك احملو لليل والربوز للنهار    

ومن املخالفة بني الليل والنهار يعلم      ،  والنهار للسعي والكسب والقيام   ،  فالليل للراحة والسكون واجلمام   
 . الفصول واملعامالتويعلمون حساب املواعيد و، البشر عدد السنني

فليس شيء وليس أمر يف هذا الوجـود متروكـا للمصـادفة             " وكل شيء فصلناه تفصيال    " 
وهي عليـه شـاهد     ،  ودقة الناموس الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبري والتفصيل         . واجلزاف

 . ودليل
 .  ذا الناموس الكوين الدقيق يرتبط العمل واجلزاء

اقرأ كتابك  ،  وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا      ،  لزمناه طائره يف عنقه   وكل إنسان أ   " 
 .  " كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

. وهو كنايـة عمـا يعملـه   ، أي ما يقسم له من العمل،  وطائر كل إنسان ما يطري له من عمله   
 جتسيم املعاين وإبرازهـا يف      على طريقة القرآن يف   ؛  وإلزامه له يف عنقه تصوير للزومه إياه وعدم مفارقته        

وكذلك التعبري بإخراج كتابه منشـورا      . فعمله ال يتخلف عنه وهو ال ميلك التملص منه        . صورة حسية 
ويتجسم هذا املعـىن    . أو جتاهله أو املغالطة فيه    ،  ال ميلك إخفاؤه  ،  فهو يصور عمله مكشوفا   . يوم القيامة 

وإذا اخليـال البشـري     ؛   النفس وأشد تأثريا يف احلس     فإذا هو أعمق أثرا يف    ،  يف صورة الكتاب املنشور   
الذي تتكشف فيـه اخلبايـا   ، يالحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب يف فزع الطائر من اليوم العصيب     

 .  " كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك:  " وال حيتاج إىل شاهد أو حسيب، واألسرار
 : اعدة العمل واجلزاء وبذلك الناموس الكوين الدقيق ترتبط ق
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  ..  " من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة وزر أخرى " 
وما من نفس   . وإن ضل فعليها  ،  إن اهتدى فلها  ؛   فهي التبعة الفردية اليت تربط كل إنسان بنفسه       

زي كل بعمله وال يسأل     وجي،  إمنا يسأل كل عن عمله    . وما من أحد خيفف محل أحد     ،  حتمل وزر أخرى  
  .. محيم محيما

وأال ،  وقد شاءت رمحة اهللا أال يأخذ اإلنسان باآليات الكونية املبثوثـة يف صـفحات الوجـود     
إمنا يرسل إلـيهم الرسـل منـذرين    ،  )1(يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بين آدم يف ظهور آبائهم            

 رمحة من اهللا أن يعـذر إىل العبـاد قبـل أن             وهي " وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال     :  " ومذكرين
 . يأخذهم بالعذاب

مرتبطة بذلك النـاموس الكـوين      ،   كذلك متضي سنة اهللا يف إهالك القرى وأخذ أهلها يف الدنيا          
 : الذي يصرف الليل والنهار

 .  " وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا " 
 واملترفون يف كل أمة هم طبقة الكرباء الناعمني الذين جيدون املال وجيـدون اخلـدم وجيـدون                 

، وترتع يف الفسـق واانـة     ،  حىت تترهل نفوسهم وتأسن   ،  فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة   ،  الراحة
مـن يضـرب    وهم إذا مل جيدوا     ،  وتلغ يف األعراض واحلرمات   ،  وتستهتر بالقيم واملقدسات والكرامات   

وأرخصوا القيم العليا اليت ال     ،  ونشروا الفاحشة يف األمة وأشاعوها    ،  على أيديهم عاثوا يف األرض فسادا     
وتفقد حيويتها وعناصر قوـا وأسـباب       ،  ومن مث تتحلل األمة وتسترخي    . تعيش الشعوب إال ا وهلا    

 . فتهلك وتطوى صفحتها، بقائها
فكثر فيها  ،   اهللا لقرية أا هالكة ألا أخذت بأسباب اهلالك        فإذا قدر .  واآلية تقرر سنة اهللا هذه    

، فعم فيها الفسق  ،  سلط اهللا هؤالء املترفني ففسقوا فيها     ،  فلم تدافعهم ومل تضرب على أيديهم     ،  املترفون
وهي املسؤولة عما حيل ا ألـا مل        . وأصاا الدمار واهلالك  ،  فحقت عليها سنة اهللا   ،  فتحللت وترهلت 

فوجود املترفني ذاته هو    . ومل تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود املترفني       ،  ى أيدي املترفني  تضرب عل 
ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح هلم بـالظهور         ،  السبب الذي من أجله سلطهم اهللا عليها ففسقوا       

 . وما سلط اهللا عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إىل اهلالك، فيها ما استحقت اهلالك

                                                 
 .  يراجع اجلزء األول واجلزء التاسع من هذه الظالل)1(
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وحـني توجـد    ،  وسننا ال تتبـدل   ،  ن إرادة اهللا قد جعلت للحياة البشرية نواميس ال تتخلف          إ
. ألن اهللا ال يـأمر بالفحشـاء  ، واهللا ال يأمر بالفسق. األسباب تتبعها النتائج فنفذ إرادة اهللا وحتق كلمته      

وأن قدر  ،  الحناللوسارت يف طريق ا   ،  دليل على أن األمة قد ختلخل بناؤها      ،  لكن وجود املترفني يف ذاته    
 . وهي اليت تعرضت لسنة اهللا بسماحها للمترفني بالوجود واحلياة. اهللا سيصيبها جزاء وفاقا

ولكنها ترتب النتيجـة علـى      ،   فاإلرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشيء السبب        
ولكنه إنشاء  ،  ىل الفسق واألمر ليس أمرا توجيهيا إ    . األمر الذي ال مفر منه ألن السنة جرت به        . السبب

 . النتيجة الطبيعية املترتبة على وجود املترفني وهي الفسق
وعـدم الضـرب   .  وهنا تربز تبعة اجلماعة يف ترك النظم الفاسدة تنشيء آثارها اليت ال مفر منها    

 . على أيدي املترفني فيها كي ال يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدمريا
كلما فشت الذنوب يف أمة انتهت      ،  قرنا بعد قرن  ،  ت يف األولني من بعد نوح      هذه السنة قد مض   

 : واهللا هو اخلبري بذنوب عباده البصري، ا إىل ذلك املصري
 .  " وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح " 

|     |     | 
، فال يتطلع إىل أعلى من األرض اليت يعيش فيها        ،  وبعد فإن من أراد أن يعيش هلذه الدنيا وحدها        

فالـذين ال   . مث تنتظره يف اآلخرة جهنم عـن اسـتحقاق        ،  فإن اهللا يعجل له حظه يف الدنيا حني يشاء        
، ويستمتعون فيهـا كاألنعـام    ،  يتطلعون إىل أبعد من هذه األرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها         

كبون يف سبيل حتصيل اللذة األرضية ما يـؤدي ـم إىل            ويرت. ويستسلمون فيها للشهوات والرتعات   
 : جهنم

مث جعلنا له جهنم يصالها مـذموما       ،  من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد           " 
 .  " مدحورا

 . مدحورا مبا انتهى إليه من عذاب،  مذموما مبا ارتكب
 .  " ان سعيهم مشكوراومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك ك " 

ويقيم سعيه هلا   ،  وينهض بتبعاا ،  فيؤدي تكاليفها ،   والذي يريد اآلخرة ال بد أن يسعى هلا سعيها        
والسعي لآلخرة ال حيرم املرء     . ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل      ،  وليس اإلميان بالتمين  . على اإلميان 
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وال . ق أعلى فال يكون املتاع يف األرض هو اهلدف والغاية         إمنا ميد بالبصر إىل آفا    ،  من لذائذ الدنيا الطيبة   
 . فال يكون عبدا هلذا املتاع، ضري بعد ذلك من املتاع حني ميلك إنسان نفسه

فالذي يريد اآلخرة ويسعى هلـا      ،   وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إىل جهنم مذموما مدحورا         
وجزاء التطلع  ،  أل األعلى جزاء السعي الكرمي هلدف كرمي      سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكرمي يف امل       

 . إىل األفق البعيد الوضيء
فأمـا  . إن احلياة لألرض حياة تليق بالديدان والزواحف واحلشرات واهلوام والوحوش واألنعـام           

ر وأودع روحه ذلك الس   ،  الذي خلقه فسواه  ،  احلياة لآلخرة فهي احلياة الالئقة باإلنسان الكرمي على اهللا        
 . الذي يرتع به إىل السماء وإن استقرت على األرض قدماه

سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب        .  على أن هؤالءوهؤالء إمنا ينالون من عطاء اهللا       
 : فهو مطلق تتوجه به املشيئة حيث تشاء، وعطاء اهللا ال حيظره أحد وال مينعه. اآلخرة فيلقاها

 .  " وما كان عطاء ربك حمظورا. ن عطاء ربككال مند هؤالء وهؤالء م " 
وجمـال  ،   والتفاوت يف األرض ملحوظ بني الناس حبسب وسائلهم وأسبام واجتاهام وأعماهلم          

كيـف ـم يف     . فكيف م يف اال الواسع ويف املدى املتطاول       . األرض ضيق ورقعة األرض حمدودة    
 ؟ ضةاآلخرة اليت ال تزن فيها الدنيا كلها جناح بعو

 .  " انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال " 
هنالـك يف الرقعـة     . فهو هناك يف اآلخرة   ،  ومن شاء التفاضل الضخم   ،   فمن شاء التفاوت احلق   

يا ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ال يف متاع الدن       . واآلماد املتطاولة اليت ال يعلم حدودها إال اهللا       ،  الفسيحة
  .. . القليل اهلزيل

|     |     | 
 وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإيـاه        22الَّ تجعل مع اللِّه ِإلَـها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُوالً          + 

هما فَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ تنهرهما وقُـل         وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالَ        
 واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صـِغريا              23لَّهما قَوالً كَِرميا    

24  
واْ صكُونِإن ت فُوِسكُما ِفي نِبم لَمأَع كُمبا رغَفُور اِبنيكَانَ ِلَألو هفَِإن 25اِلِحني  
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 ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانواْ ِإخوانَ     26وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل والَ تبذِّر تبِذيرا           
ِرضن عنهم ابِتغاء رحمٍة من ربك ترجوها فَقُل لَّهم          وِإما تع  27الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا      

  28قَوالً ميسورا 
 ِإنَّ ربك   29والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا              

  30 يشاء ويقِْدر ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه خِبريا بِصريا يبسطُ الرزق ِلمن
 والَ  31والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ ِإمالٍق نحن نرزقُهم وِإياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ ِخطًْءا كَـِبريا               

 والَ تقْتلُواْ النفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِباحلَق ومن قُِتـلَ            32  تقْربواْ الزنى ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساء سِبيالً      
  33مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطَانا فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِل ِإنه كَانَ منصورا 

 أَح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهيالَ الْيواْ مبقْرالَ تكَـانَ    و ـدهـِد ِإنَّ الْعهفُواْ ِبالْعأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نس
  34مسؤوالً 

  35وأَوفُوا الْكَيلَ ِإذا ِكلْتم وِزنواْ ِبالِقسطَاِس الْمستِقيِم ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً 
        ِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفالَ توالً         وؤسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولـِئك ادالْفُؤو رصالْبو ع36م 

  37والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنك لَن تخِرق اَألرض ولَن تبلُغَ الِْجبالَ طُوالً 
  38كُلُّ ذَِلك كَانَ سيئُه ِعند ربك مكْروها 

 ِإلَيك ربك ِمن الِْحكْمِة والَ تجعلْ مع اللِّه ِإلَها آخر فَتلْقَى ِفي جهنم ملُومـا                ذَِلك ِمما أَوحى  
  _39مدحورا 

|     |     | 
إىل  .. والكسب واحلسـاب  ،  واهلدى والضالل ،  يف الدرس املاضي ربطت قواعد العمل واجلزاء      

ويف هذا الدرس تربط قواعد السلوك واآلداب والتكـاليف         . ارالناموس الكوين الذي يصرف الليل والنه     
كما تربط ذه العروة الوثقى مجيع الروابط وتشد إليهـا          ،  الفردية واالجتماعية إىل العقيدة يف وحدة اهللا      

 . يف األسرة ويف اجلماعة ويف احلياة، كل الوشائج
وكل شيء فصلناه   :  " وورد  "إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم       "  ويف الدرس املاضي ورد   

 .  " تفصيال
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ويفصـل  ،  مما يهدي لليت هي أقـوم     ،  ففي هذا الدرس يعرض شيئا من أوامر هذا القرآن ونواهيه         
 . شيئا مما اشتمل عليه من قواعد السلوك يف واقع احلياة

ومـن مث تبـدأ األوامـر       . وبإعالن قضاء اهللا بعبادته وحـده     ،   يبدأ الدرس بالنهي عن الشرك    
وحترمي قتل  . يف غري إسراف وال تبذير    ،  وإيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل     ،  بر الوالدين : تكاليفوال

والتثبـت  ،  وتوفية الكيل وامليزان  ،  والوفاء بالعهد ،  ورعاية مال اليتيم  . وحترمي القتل ،  وحترمي الزنا ،  الذرية
فإذا األوامر والنواهي والتكاليف    . لشركوينتهي بالتحذير من ا    .. . والنهي عن اخليالء والكرب   ،  من احلق 

 . مشدودة إىل عقيدة التوحيد اليت يقوم عليها بناء احلياة، حمصورة بني بدء الدرس وختامه
|     |     | 

 .  " ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال " 
ملفرد ليحس كل أحـد     ولكنه وجه إىل ا   ،  واألمر عام ،   إنه النهي عن الشرك والتحذير من عاقبته      

والعاقبـة  ،  فاالعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته       . صادر إىل شخصه  ،  أنه أمر خاص به   
 " ، بالفعلة الذميمة الـيت أقـدم عليهـا    " مذموما "  " يقعد " اليت تنتظر كل فرد حييد عن التوحيد أن     

يصـور هيئـة    " فتقعد " ولفظ. ناصروهومن ال ينصره اهللا فهو خمذول وإن كثر        ،  ال ناصر له   " خمذوال
ويلقي ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئـات اإلنسـان   ، املذموم املخذول وقد حط به اخلذالن فقعد    

ألن القعـود ال    ،  وهو يلقي كذلك ظل االستمرار يف حالة النبذ واخلـذالن         ،  وأكثرها استكانة وعجزا  
 . املكانفهو لفظ مقصود يف هذا ، يوحي باحلركة وال تغري الوضع

  ..  " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه " 
فهو أمر حتمـي حتميـة      . أمر يف صورة قضاء   .  فهو أمر بتوحيد املعبود بعد النهي عن الشرك       

 إىل جانب القصر الذي يفيده النفي واالسـتثناء ، ختلع على األمر معىن التوكيد   " قضى " ولفظة. القضاء
 . جو التعبري كله ظالل التوكيد والتشديدفتبدو يف  " أال تعبدوا إال إياه" 

وهلـا يف الـنفس     ،  جاءت التكاليف الفردية واالجتماعية   ،  وأقيم األساس ،   فإذا وضعت القاعدة  
 . توحد البواعث واألهداف من التكاليف واألعمال، ركيزة من العقيدة يف اهللا الواحد

 مث يربط السياق بر الوالدين بعبـادة        ومن،  هي رابطة األسرة  ،   والرابطة األوىل بعد رابطة العقيدة    
 : إعالنا لقيمة هذا الرب عند اهللا، اهللا
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أف وال تنهرمها   : وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما            " 
 .  " رب ارمحهما كما ربياين صغريا: وقل، واخفض هلما جناح الذل من الرمحة، وقل هلما قوال كرميا

   يستجيش القرآن الكرمي وجدان الرب والرمحة يف قلـوب         ،  والصور املوحية ،  ذه العبارات الندية
. إىل الذريـة  . توجه اهتمامهم القوي إىل األمام    ،  ذلك أن احلياة وهي مندفعة يف طريقها باألحياء       . األبناء

إىل . إىل احلياة املولية  .  األبوة إىل. وقلما توجه اهتمامهم إىل الوراء    . إىل اجليل املقبل  . إىل الناشئة اجلديدة  
وتتلفت إىل اآلبـاء    ،  ومن مث حتتاج البنوة إىل استجاشة وجداا بقوة لتنعطف إىل اخللف          ! اجليل الذاهب 

 . واألمهات
وكمـا  . إىل التضحية بكل شيء حىت بالـذات      .  إن الوالدين يندفعان بالفطرة إىل رعاية األوالد      

؛ وميتص الفرخ كل غذاء يف البيضة فإذا هي قشر     ،  احلبة فإذا هي فتات   متتص النابتة اخلضراء كل غذاء يف       
كذلك ميتص األوالد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا مهـا شـيخوخة                  

 ! ومها مع ذلك سعيدان - إن أمهلهما األجل - فانية
 إىل الزوجات والذريـة   . مامويندفعون بدروهم إىل األ   ،   فأما األوالد فسرعان ما ينسون هذا كله      

 . وهكذا تندفع احلياة.. 
إمنا حيتاج هؤالء إىل استجاشة وجدام بقوة ليذكروا        .  ومن مث ال حيتاج اآلباء إىل توصية باألبناء       

 ! واجب اجليل الذي أنفق رحيقه كله حىت أدركه اجلفاف
بعـد  ،  ل معىن األمر املؤكد    وهنا جييء األمر باإلحسان إىل الوالدين يف صورة قضاء من اهللا حيم           

 . األمر املؤكد بعبادة اهللا
ويف استجاشة الوجدان بذكريات الطفولـة      ؛   مث يأخذ السياق يف تظليل اجلو كله بأرق الظالل        

 : ومشاعر احلب والعطف واحلنان
؛ وضعف الكرب له إحيـاؤه    ،  والكرب له جالله   ..  " إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها       " 

فال تقل هلمـا أف وال       ..  " تصور معىن االلتجاء واالحتماء يف حالة الكرب والضعف        " عندك"  وكلمة
، وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية واألدب أال يند من الولد ما يدل على الضجر والضـيق                 " تنهرمها

 يكون كالمـه    وهي مرتبة أعلى إجيابية أن     " وقل هلما قوال كرميا    ..  " وما يشي باإلهانة وسوء األدب    
، وهنا يشف التعبري ويلطف    " واخفض هلما جناح الذل من الرمحة      ..  " هلما يشي باإلكرام واالحترام   

وال ،  فهي الرمحة ترق وتلطف حىت لكأا الذل الذي ال يرفع عينا          . ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان    
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رب ارمحهما كما ربياين    : وقل.  " وكأمنا للذل جناح خيفضه إيذانا بالسالم واالسستسالم      . يرفض أمرا 
ومها اليوم يف مثلها من الضعف      ،  ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان    . فهي الذكرى احلانية   " صغريا

، ورعايـة اهللا أمشـل    ،  وهو التوجه إىل اهللا أن يرمحهما فرمحة اهللا أوسـع         . واحلاجة إىل الرعاية واحلنان   
 . ما مبا بذال من دمهما وقلبهما مما ال يقدر على جزائه األبناءوهو أقدر على جزائه. وجناب اهللا أرحب

أن رجال كان يف الطواف حامال أمه       : عن بريدة عن أبيه    - بإسناده -  قال احلافظ أبو بكر البزار    
 . وال بزفرة واحدة. ال: قال؟ هل أديت حقها  ع  يطوف ا فسأل النيب

فإنه يعقب على ذلك برجع األمر كله       ،   يف السياق   وألن االنفعاالت واحلركات موصولة بالعقيدة    
 : ويعلم ما وراء األقوال واألفعال، هللا الذي يعلم النوايا

 .  " إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا، ربكم أعلم مبا يف نفوسكم " 
كل  وجاء هذا النص قبل أن ميضي يف بقية التكاليف والواجبات واآلداب لريجع إليه كل قول و               

 . مث يرجع فيتوب من اخلطأ والتقصري، وليفتح باب التوبة والرمحة ملن خيطيء أو يقصر؛ فعل
واألوابون هم الذين كلما أخطأوا عـادوا إىل        . فإن باب املغفرة مفتوح   ،   وما دام القلب صاحلا   

 . رم مستغفرين
|     |     | 

متوسعا ،  صل م املساكني وابن السبيل    وي؛  مث ميضي السياق بعد الوالدين إىل ذوي القرىب أمجعني        
 : يف القرابات حىت تشمل الروابط اإلنسانية مبعناها الكبري

إن املبذرين كـانوا إخـوان      ،  وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا          " 
 هلـم   فقل،  وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها       ؛  وكان الشيطان لربه كفورا   ،  الشياطني

 .  " قوال ميسورا
فلـيس هـو    .  والقرآن جيعل لذي القرىب واملسكني وابن السبيل حقا يف األعناق يوىف باإلنفاق           

احلق الـذي يؤديـه   . ووصله بعبادته وتوحيده، إمنا هو احلق الذي فرضه اهللا؛ تفضال من أحد على أحد  
 . ال مؤد ما عليه هللاوإن هو إ، ويصل املودة بينه وبني من يعطيه، املكلف فيربيء ذمته
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اإلنفـاق يف غـري      - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس      - والتبذير.  وينهى القرآن عن التبذير   
ولو أنفق مدا يف غـري حـق كـان    ، لو أنفق إنسان ماله كله يف احلق مل يكن مبذرا         : وقال جماهد . حق

 . مبذرا
ومن مث كان املبـذرون إخـوان       . قإمنا هو موضع اإلنفا   .  فليست هي الكثرة والقلة يف اإلنفاق     

فهـم رفقـاء الشـياطني      . وينفقون يف املعصية  ،  وينفقون يف الشر  ،  ألم ينفقون يف الباطل   ،  الشياطني
كذلك إخوانه املبذرون ال يؤدون حق      ،  ال يؤدي حق النعمة    " وكان الشيطان لربه كفورا    " وصحام

 . متجاوزين وال مبذرينغري ، وحقها أن ينفقوها يف الطاعات واحلقوق، النعمة
،  فإذا مل جيد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القرىب واملساكني وابن السبيل واستحيا أن يـواجههم               

، فال يضيق م صدره   ،  وليقل هلم قوال لينا   ،  فليعدهم إىل ميسرة  ،  وتوجه إىل اهللا يرجو أن يرزقه ويرزقهم      
 . يسور عوض وأمل وجتمليف القول امل، وال يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق يف سكوته

|     |     | 
 : ومبناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط يف اإلنفاق كافة

  ..  " وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا " 
ري هنـا  والتعـب . والغلو كالتفريط خيل بالتوازن ،  والتوازن هو القاعدة الكربى يف النهج اإلسالمي      

ويرسم اإلسراف يـدا مبسـوطة كـل    ، فريسم البخل يدا مغلولة إىل العنق؛ جيري على طريقة التصوير   
واحلسري يف اللغة   . ويرسم اية البخل واية اإلسراف قعدة كقعدة امللوم احملسور        ،  البسط ال متسك شيئا   

وكذلك املسرف ينتهي   . فكذلك البخيل حيسره خبله فيقف    . الدابة تعجز عن السري فتقف ضعفا وعجزا      
 . وخري األمور الوسط، ملوما يف احلالتني على البخل وعلى السرف. به سرفه إىل وقفة احلسري

وهو الذي  ،  هو الذي يبسط يف الرزق ويوسع     .  مث يعقب على األمر بالتوسط بأن الرازق هو اهللا        
 : ومعطي الرزق هو اآلمر بالتوسط يف اإلنفاق. يقدر يف الرزق ويضيق

 .  " إنه كان بعباده خبريا بصريا، إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر  "
ويأمر بالقصد  . ويقدر الرزق ملن يشاء عن خربة وبصر      ،   يبسط الرزق ملن يشاء عن خربة وبصر      

وقد أنـزل هـذا     ؛  وهو اخلبري البصري باألقوم يف مجيع األحوال      ،  وينهى عن البخل والسرف   ،  واالعتدال
 .  هي أقوم يف مجيع األحوالالقرآن يهدي لليت
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|     |     | 
فلما قرر يف اآلية السابقة أن اهللا       ؛  وكان بعض أهل اجلاهلية يقتلون البنات خشية الفقر واإلمالق        

أتبعه بالنهي عن قتل األوالد خشية اإلمالق يف املكـان املناسـب مـن              ،  يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    
إمنا األمر كله   ؛   عالقة إذن بني اإلمالق وكثرة النسل أو نوع النسل         فال،  فما دام الرزق بيد اهللا    . السياق
وصححت عقيدم من هذه الناحية فقد      ،  ومىت انتفت العالقة بني الفقر والنسل من تفكري الناس        . إىل اهللا 

 : انتفى الدافع إىل تلك الفعلة الوحشية املنافية لفطرة األحياء وسنة احلياة
  ..  " إن قتلهم كان خطأ كبريا، ية إمالق حنن نرزقهم وإياكموال تقتلوا أوالدكم خش " 

وال يقتصـر علـى فسـاد    ،   إن احنراف العقيدة وفسادها ينشيء آثاره يف حياة اجلماعة الواقعية         
ويف سـالمة   ،  وتصحيح العقيدة ينشيء آثاره يف صحة املشاعر وسـالمتها        . االعتقاد والطقوس التعبدية  
وهذا املثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة يف واقـع اجلماعـة         . تهااحلياة االجتماعية واستقام  

وأن العقيدة ال ميكن أن تعيش يف معزل        ،  وشاهد على أن احلياة ال ميكن إال أن تتأثر بالعقيدة         . اإلنسانية
 . عن احلياة

 .  مث نقف هنا حلظة أمام مثل من دقائق التعبري القرآين العجيبة
ويف سورة األنعام    " حنن نرزقهم وإياكم   " : ضع قدم رزق األبناء على رزق اآلباء       ففي هذا املو  

وذلك بسبب اختالف آخر يف مـدلول       .  " حنن نرزقكم وإياهم  :  " قدم رزق اآلباء على رزق األبناء     
وال  " والنص اآلخر :  " وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم       :  " فهذا النص . النصني

 .  " تلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهمتق
ويف األنعام قتلهم بسـبب فقـر   .  هنا قتل األوالد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق األوالد     

 . فكان التقدمي والتأخري وفق مقتضى الدالالت التعبريية هنا وهناك. فقدم رزق اآلباء. اآلباء فعال
 : هي عن الزنا ومن النهي عن قتل األوالد إىل الن

  ..  " وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال " 
وقد توسط النهي عن الزنا بني النهي عن قتـل األوالد            -  وبني قتل األوالد والزنا صلة ومناسبة     

 . لذات الصلة وذات املناسبة - والنهي عن قتل النفس
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يتبعه غالبا  ،  قة ملادة احلياة يف غري موضعها     إنه قتل ابتداء ألنه إرا    . إن يف الزنا قتل من نواحي شىت      
قبل مولده أو بعد مولده فإذا      ،  الرغبة يف التخلص من آثاره بقتل اجلنني قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق             

فهي حياة مضيعة يف اتمع على حنو من        ،  أو حياة مهينة  ،  ترك اجلنني للحياة ترك يف الغالب حلياة شريرة       
، فتضيع األنساب وختـتلط الـدماء     ،  قتل للجماعة اليت يفشو فيها    .  صورة أخرى  وهو قتل يف   .. األحناء

فتنتهي إىل ما يشبه املـوت بـني        ،  وتتحلل اجلماعة وتتفكك روابطها   ،  وتذهب الثقة يف العرض والولد    
 . اجلماعات

إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه جيعل احلياة الزوجيـة           ،   وهو قتل للجماعة من جانب آخر     
ال ،  واألسرة هي احملضن الصاحل للفراخ الناشـئة      ،  وجيعل األسرة تبعة ال داعي إليها     ،  لة ال ضرورة هلا   ناف

 . تصح فطرا وال تسلم تربيتها إال فيه
. منذ التاريخ القدمي إىل العصر احلـديث      ،   وما من أمة فشت فيها الفاحشة إال صارت إىل احنالل         

ولكـن  .  زمام القوة املادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما         وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا متلكان      
أما يف األمم الفتيـة كالواليـات       . آثار هذا االحنالل يف األمم القدمية منها كفرنسا ظاهرة ال شك فيها           

فإن فعلها مل تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف               ،  املتحدة
ظهر أثر اإلسراف يف بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إىل الكهولة               يف شهواته فال ي   

 ! كما يقوى عليها املعتدلون من أنداده، فال يقوى على احتمال آثار السن
، ألن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفـة      . وهي مبالغة يف التحرز   .  والقرآن حيذر من جمرد مقاربة الزنا     

 . فعند املقاربة من أسبابه ال يكون هناك ضمان. ضمنفالتحرز من املقاربة أ
يكره االختالط يف غـري      .. توقيا للوقوع فيه  ،   ومن مث يأخذ اإلسالم الطريق على أسبابه الدافعة       

ويوصي بالصوم ملن   ،  وحيض على الزواج ملن استطاع    . وينهى عن التربج بالزينة   . وحيرم اخللوة . ضرورة
وينفي اخلوف من العيلة واإلمـالق    . يت متنع من الزواج كاملغاالة يف املهور      ويكره احلواجز ال  . ال يستطيع 

ويوقع أشد العقوبـة علـى      . وحيض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم       . بسبب األوالد 
، إىل آخر وسـائل الوقايـة والعـالج        .. وعلى رمي احملصنات الغافالت دون برهان     ،  اجلرمية حني تقع  
 .  اإلسالمية من التردي واالحناللليحفظ اجلماعة

|     |     | 
 : وخيتم النهي عن قتل األوالد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إال باحلق
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ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سـلطانا فـال    . وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق        " 
  ..  " إنه كان منصورا، يسرف يف القتل

، فاهللا واهب احلياة  ،  فقتل النفس عنده كبرية تلي الشرك باهللا      ،  ياة ودين السالم   واإلسالم دين احل  
وحـرام  ،  وكل نفس هي حرم ال ميس     . وليس ألحد غري اهللا أن يسلبها إال بإذنه ويف احلدود اليت يرمسها           

وليس متروكـا للـرأي وال متـأثرا        ،  وهذا احلق الذي يبيح قتل النفس حمدد ال غموض فيه         ،  إال باحلق 
ال حيل دم امرى ء مسلم يشهد أن ال إلـه           :  " قال  ع    وقد جاء يف الصحيحني أن رسول اهللا      . باهلوى

والتارك لدينه املفـارق    ،  والزاين احملصن ،  النفس بالنفس : إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال بإحدى ثالث        
  " . للجماعة

ولكـم يف    " احليـاة لنفـوس    فأما األوىل فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن            
حياة بكف يد الذين يهمون باالعتداء على األنفس والقصاص ينتظرهم فريدعهم قبل            .  " القصاص حياة 

وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثـأروا وال يقفـوا عنـد      . اإلقدام على الفعلة النكراء   
وحيـاة  . الفريق وذاك حىت تسيل دماء ودمـاء      ويتبادلوا القتل فال يقف هذا      ،  بل ميضوا يف الثأر   ،  القاتل

فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا األمة كلـها يف         ،  بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إىل عدالة القصاص        
 . حياة

وهي لون من القتل على النحو الـذي        ،   وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل يف انتشار الفاحشة        
 . بيناه

ويهدد أمنـها ونظامهـا     ،  فساد الروحي الذي يشيع الفوضى يف اجلماعة       وأما الثالثة فهي دفع لل    
والتارك لدينه املفارق للجماعة إمنا يقتل ألنـه اختـار          . ويسلمها إىل الفرقة القاتلة   ،  الذي اختاره اهللا هلا   
فخروجه بعد ذلك عليها    ،  واطلع على أسرارها  ،  ودخل يف جسم اجلماعة املسلمة    ،  اإلسالم مل جيرب عليه   

بل لتكفل اإلسالم حبمايته إن كان مـن        . ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على اإلسالم       .  ديد هلا  فيه
وليس بعد ذلـك مساحـة للمخـالفني يف         . أهل الكتاب وبإجارته وإبالغه مأمنه إن كان من املشركني        

 . العقيدة
جعلنا لوليه سلطانا   ومن قتل مظلوما فقد      "  ..  " وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق        " 

  ..  " إنه كان منصورا، فال يسرف يف القتل
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فقـد  ، فمن قتل مظلوما بغري واحد من تلك األسـباب      ،   تلك األسباب الثالثة هي املبيحة للقتل     
، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الديـة        ،  سلطانا على القاتل   - وهو أقرب عاصب إليه    - جعل اهللا لوليه  

 . ألن دمه له، فهو صاحب األمر يف التصرف يف القاتل. ديةوإن شاء عفا عنه بال 
 ويف مقابل هذا السلطان الكبري ينهاه اإلسالم عن اإلسراف يف القتل استغالال هلذا السلطان الذي               

كما يقـع يف الثـأر       - واإلسراف يف القتل يكون بتجاوز القاتل إىل سواه ممن ال ذنب هلم           . منحه إياه 
ويكون  - ه اآلباء واألخوة واألبناء واألقارب بغري ذنب إال أم من أسرة القاتل           اجلاهلي الذي يؤخذ في   

فاهللا يكره املثلة والرسول قد ـى       . والويل مسلط على دمه بال مثلة     ،  اإلسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل   
 . عنها

. وينصـره احلـاكم   ،  ويؤيده الشرع ،  يقضي له اهللا   " فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا       " 
 . وكل السلطات تناصره وتأخذ له حبقه، فليكن عادال يف قصاصه

وجتنيد سلطان الشرع وسلطان احلاكم لنصرته      ،   ويف تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل       
الغليان الذي قد جيرفـه ويدفعـه إىل        . ودئة للغليان الذي تستشعره نفس الويل     ،  تلبية للفطرة البشرية  

فأما حني حيس أن اهللا قد واله علـى دم      .  محى الغضب واالنفعال على غري هدى      الضرب ميينا ومشاال يف   
فإن ثائرته دأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص         ،  وأن احلاكم جمند لنصرته على القصاص     ،  القاتل

 . العادل اهلادى ء
لك لـذ .  واإلنسان إنسان فال يطالب بغري ما ركب يف فطرته من الرغبة العميقة يف القصـاص              

إمنا هـو   . وال يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا    ،  يعترف اإلسالم ذه الفطرة ويلبيها يف احلدود املأمونة       
فلويل الدم أن يقـتص أو    . ولكن بعد أن يعطي احلق    . ويأجر عليه ،  يدعو إىل التسامح ويؤثره وحيبب فيه     

أما شعوره بأنه مرغم    ،  تسامحوشعور ويل الدم بأنه قادر على كليهما قد جينح به إىل الصفح وال            . يصفح
 ! على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إىل الغلو واجلماح

|     |     | 
وحرمـة  ،  يتحدث عن حرمة مال اليتيم    ،  وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس        

 . العهد
 العهد كـان    حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن     ،  وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن        " 

  ..  " مسؤوال
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كل املسلم على املسـلم      "  ع    لقول الرسول ،   واإلسالم حيفظ على املسلم دمه وعرضه وماله      
.  ولكنه يشدد يف مال اليتيم ويربز النهي عن جمرد قربه إال باليت هي أحسن             )1( " حرام دمه وعرضه وماله   

واجلماعة اإلسالمية مكلفة برعاية اليتـيم      ،  ضعيف عن الذود عنه   ،  ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبري ماله      
 . وماله حىت يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه

 ومما يالحظ يف هذه األوامر والنواهي أن األمور اليت يكلف ا كل فرد بصفته الفردية جاء األمر                 
، ء األمر أوالنهي فيها بصـيغة اجلمـع  أما األمور اليت تناط باجلماعة فقد جا؛ أو النهي فيها بصيغة املفرد 

والتوسط يف اإلنفاق بني    ،  وعدم التبذير ،  ففي اإلحسان للوالدين وإيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل        
كان األمر أو النهي بصيغة املفرد ملا        .. ويف التثبت من احلق والنهي عن اخليالء والكرب       ،  البخل والسرف 

واألمر برعاية مـال اليتـيم    ،   عن قتل األوالد وعن الزنا وعن قتل النفس        ويف النهي . هلا من صبغة فردية   
 . وإيفاء الكيل وامليزان كان األمر أو النهي بصيغة اجلمع ملا هلا من صبغة مجاعية، والوفاء بالعهد

لتكـون اجلماعـة    ،   ومن مث جاء النهي عن قرب مال اليتيم إال باليت هي أحسن يف صيغة اجلمع              
 . فهذا عهد عليها بوصفها مجاعة، ن اليتيم ومالهكلها مسؤولة ع

وأفوا بالعهـد   .  "  وألن رعاية مال اليتيم عهد على اجلماعة أحلق به األمر بالوفاء بالعهد إطالقا            
 . وحياسب من ينكث به وينقضه، يسأل اهللا جل جالله عن الوفاء به ..  " إن العهد كان مسؤوال

ألن هذا الوفاء مناط االستقامة والثقة والنظافـة يف         . هد وشدد  وقد أكد اإلسالم على الوفاء بالع     
؛ وقد تكرر احلديث عن الوفاء بالعهد يف صور شىت يف القرآن واحلديث           . ضمري الفرد ويف حياة اجلماعة    

عهـد احلـاكم وعهـد      . عهد الفرد وعهد اجلماعة وعهد الدولة     . سواء يف ذلك عهد اهللا وعهد الناس      
 يف واقعه التارخيي شأوا بعيدا يف الوفاء بالعهود مل تبلغه البشرية إال يف ظل اإلسالم                وبلغ اإلسالم . احملكوم

)2( . 
|     |     | 

 : ومن الوفاء بالعهد إىل إيفاء الكيل وامليزان
  ..  " ذلك خري وأحسن تأويال. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم " 

                                                 
 .  أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)1(
"  " العنصر األخالقي يف املعامالت     :  " فقرة" سالم اتمع   :  " فصل" السالم العاملي يف اإلسالم     "  يراجع كتاب    )2(

  " . دار الشروق
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فاالنتقال يف السـياق    ،  إيفاء الكيل وامليزان ظاهرة يف املعىن واللفظ       واملناسبة بني الوفاء بالعهد و    
 . ملحوظ التناسق

يستقيم ما التعامـل يف     ،  ونظافة يف القلب  ،  أمانة يف التعامل  ،   وإيفاء الكيل واالستقامة يف الوزن    
 ..  " سن تـأويال ذلك خري و أح.  " وتتم ما الربكة يف احلياة، وتتوافر ما الثقة يف النفوس  ،  اجلماعة

 . خري يف الدنيا وأحسن مآال يف اآلخرة
إال أبدلـه اهللا    ،  ليس به إال خمافة اهللا    ،  ال يقدر رجل على حرام مث يدعه      :  " يقول  ع     والرسول

  " . به يف عاجل الدنيا قبل اآلخرة ما هو خري من ذلك
، تعامل تتزعزع ما الثقة   وغش وخيانة يف ال   ،   والطمع يف الكيل والوزن قذارة وصغار يف النفس       

وهم حيسبون أم كاسبون    ؛  فريتد هذا على األفراد   ،  وتقل ما الربكة يف حميط اجلماعة     ،  ويتبعها الكساد 
 . ألن الكساد يف اجلماعة يعود على األفراد بعد حني، وهو كسب ظاهري ووقيت. بالتطفيف

أو احلافز  ،  ومل يكن الدافع األخالقي   ،   وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر يف عامل التجارة فاتبعوها        
 . بل جمرد إدراكها يف واقع السوق بالتجربة العملية؛ الديين هو الباعث عليها

أن هذا حيقق أهـداف      .. ومن يلتزمه اعتقادا  ،   والفارق بني من يلتزم إيفاء الكيل وامليزان جتارة       
وأوسع يف تصـور    ،  آفاق أعلى من األرض   ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع يف نشاطه العملي إىل          ؛  ذاك

 . احلياة وتذوقها
 وهكذا حيقق اإلسالم دائما أهداف احلياة العملية وهو ماض يف طريقه إىل آفاقه الوضيئة وآماده               

 . وجماالته الرحيبة، البعيدة
|     |     | 
 الظن أو الوهم    فال يقوم شيء فيها على    . والعقيدة اإلسالمية عقيدة الوضوح واالستقامة والنصاعة     

 : أو الشبهة
 كل أولئك كان عنه مسؤوال     .. إن السمع والبصر والفؤاد   . وال تقف ما ليس لك به علم       " 

 " . ..  
يشمل املنهج العلمي الـذي عرفتـه       ،   وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كامال للقلب والعقل       

 ! ميزة اإلسالم على املناهج العقلية اجلافة ،ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهللا، البشرية حديثا جدا
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 فالتثبيت من كل خرب ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل احلكم عليها هـو دعـوة القـرآن                  
ومىت استقام القلب والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم واخلرافة            . ومنهج اإلسالم الدقيق  ،  الكرمي

ومل يبق جمال لألحكـام     . هة يف عامل احلكم والقضاء والتعامل     ومل يبق جمال للظن والشب    . يف عامل العقيدة  
 . السطحية والفروض الومهية يف عامل البحوث والتجارب والعلوم

 واألمانة العلمية اليت يشيد ا الناس يف العصر احلديث ليست سوى طرف من األمانـة العقليـة          
أمام واهـب   ،  ؤوال عن مسعه وبصره وفؤاده    وجيعل اإلنسان مس  ،  القلبية اليت يعلن القرآن تبعتها الكربى     

  .. السمع والبصر والفؤاد
وتسأل عنها اجلـوارح    ،  أمانة يسأل عنها صاحبها   .  إا أمانة اجلوارح واحلواس والعقل والقلب     

، أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسـان بكلمـة          . واحلواس والعقل والقلب مجيعا   
 . وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة، ايةوكلما روى اإلنسان رو

ومـا مل تتثبـت مـن       ،  وال تتبع ما مل تعلمه علم اليقني       ..  " وال تقف ما ليس لك به علم       " 
ومن حكـم شـرعي أو قضـية    . من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل     . من قول يقال ورواية تروى    : صحته

 . اعتقادية
بـئس مطيـة   :  " ويف سنن أيب داود " .  أكذب احلديث  إياكم والظن فإن الظن    "  ويف احلديث 

  "  .. إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما مل تريا:  " ويف احلديث اآلخر " زعموا: الرجل
 وهكذا تتضافر اآليات واألحاديث على تقرير ذلك املنهج الكامل املتكامل الذي ال يأخذ العقل              

، إمنا يصل ذلك التحرج بالقلب يف خواطره وتصوراته       ؛  استقرائهوالتثبت يف   ،  وحده بالتحرج يف أحكامه   
وال حيكـم العقـل   ، فال يقول اللسان كلمة وال يروي حادثة وال ينقل روايـة     ،  ويف مشاعره وأحكامه  

فلم يبـق   ،  حكما وال يربم اإلنسان أمرا إال وقد تثبت من كل جزئية ومن كل مالبسة ومن كل نتيجة                
  .. حقا وصدقا " إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم " . هاهنالك شك وال شبهة يف صحت

|     |     | 
 : وختتم هذه األوامر والنواهي املرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكرب الفارغ واخليالء الكاذبة

  ..  " إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال. وال متش يف األرض مرحا " 
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ه من الشعور باخلالق القاهر فوق عباده تأخذه اخليالء مبا يبلغه من ثراء أو               واإلنسان حني خيلو قلب   
لطامن مـن   ،  وأنه ضعيف أمام حول اهللا    ،  لو تذكر أن ما به من نعمة فمن اهللا        . أو قوة أو مجال   ،  سلطان
 . ومشى على األرض هونا ال تيها وال مرحا، وخفف من خيالئه، كربيائه

إنك لن خترق األرض ولن تبلغ      :  " ال املرح بضعفه وعجزه وضآلته     والقرآن حيبه املتطاول املخت   
إمنا هو  . ال يبلغ شيئا من األجسام الضخمة اليت خلقها اهللا        ،  فاإلنسان جبسمه ضئيل هزيل    " اجلبال طوال 
 . ليتصل به ويراقبه وال ينساه، كرمي بروحه الذي نفخه اهللا فيه، عزيز بعزة اهللا، قوي بقوة اهللا

وأدب مـع   ،  أدب مع اهللا  ،  من والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل املرح واخليالء         ذلك التطا 
وما يترك هذا األدب إىل اخليالء والعجب إال فارغ صغري القلـب            . أدب نفسي وأدب اجتماعي   . الناس

 . ويكرهه الناس النتفاشه وتعاليه، يكرهه اهللا لبطره ونسيان نعمته. صغري االهتمامات
ومن استكرب وضـعه    . من تواضع هللا رفعه فهو يف نفسه حقري وعند الناس كبري          :  " ث ويف احلدي 

  " . )1(حىت هلو أبغض إليهم من الكلب واخلرتير . فهو يف نفسه كبري وعند الناس حقري، اهللا
|     |     | 

اهية وتنتهي تلك األوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفات بإعالن كر             
 : اهللا للسىي ء منها

 .  " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " 
.  فيكون هذا تلخيصا وتذكريا مبرجع األمر والنهي وهو كراهية اهللا للسىي ء من تلـك األمـور                

 . ألن النهي عن السىي ء هو الغالب فيها كما ذكرنا، ويسكت عن احلسن املأمور به
وبيان أا  .  بربطها باهللا وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك        وخيتم األوامر والنواهي كما بدأها    

 : بعض احلكمة اليت يهدي إليها القرآن الذي أوحاه اهللا إىل الرسول
ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة وال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتلقى يف جهـنم ملومـا                    " 

 .  " مدحورا
موصولة بالقاعدة الكربى اليت يقـيم عليهـا        ،  رفنيفتجيء حمبوكة الط  .  وهو ختام يشبه االبتداء   

  .. قاعدة توحيد اهللا وعبادته دون سواه، اإلسالم بناء احلياة
                                                 

 .  رواه ابن كثري يف التفسري)1(
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|     |     | 
 ولَقَـد   40أَفَأَصفَاكُم ربكُم ِبالْبِنني واتخذَ ِمن الْمآلِئكَِة ِإناثًا ِإنكُم لَتقُولُونَ قَوالً عِظيمـا             + 

 قُل لَّو كَانَ معه آِلهةٌ كَما يقُولُـونَ ِإذًا          41نا ِفي هـذَا الْقُرآِن ِليذَّكَّرواْ وما يِزيدهم ِإالَّ نفُورا          صرفْ
 السـماوات   تسبح لَه43 سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَِبريا 42الَّبتغواْ ِإلَى ِذي الْعرِش سِبيالً    

السبع واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنه كَـانَ                 
  44حِليما غَفُورا 

 وجعلْنـا  45اآلِخرِة ِحجابا مسـتورا  وِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين الَ يؤِمنونَ بِ         
علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَن يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإذَا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحـده ولَّـواْ علَـى                   

تِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى ِإذْ يقُولُ الظَّاِلمونَ         نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يس       46أَدباِرِهم نفُورا   
 48 انظُر كَيف ضربواْ لَك اَألمثَالَ فَضلُّواْ فَالَ يستِطيعونَ سـِبيالً            47ِإن تتِبعونَ ِإالَّ رجالً مسحورا      

 أَو 50 قُل كُونواْ ِحجـارةً أَو حِديـدا   49مبعوثُونَ خلْقًا جِديدا  وقَالُواْ أَِئذَا كُنا ِعظَاما ورفَاتا أَِإنا لَ      
                 ـكـونَ ِإلَيِغضنيٍة فَسرلَ مأَو كُما قُِل الَِّذي فَطَرنِعيدن يقُولُونَ ميفَس وِركُمدِفي ص ركْبا يملْقًا مخ

     قُلْ ع وى هتقُولُونَ ميو مهوسؤا     ركُونَ قَِريبى أَن يـونَ       51سظُنتِدِه ومونَ ِبحِجيبتسفَت وكُمعدي موي 
 وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ الشيطَانَ يرتَغُ بينهم ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ              52ِإن لَِّبثْتم ِإالَّ قَِليالً     

 وداِن عسا   ِلِإلنِبين53ا م               ِهملَـيع اكلْنسا أَرمو كُمذِّبعأْ يشِإن ي أَو كُممحرأْ يشِإن ي ِبكُم لَمأَع كُمبر 
نـا   وربك أَعلَم ِبمن ِفي السماواِت واَألرِض ولَقَد فَضلْنا بعض النِبيني علَى بعـٍض وآتي              54وِكيالً  

  55داوود زبورا 
 أُولَــِئك   56قُِل ادعواْ الَِّذين زعمتم من دوِنِه فَالَ يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم والَ تحِويالً              

فُونَ عذَابه ِإنَّ عذَاب ربك     الَِّذين يدعونَ يبتغونَ ِإلَى ربِهم الْوِسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخا          
  _57كَانَ محذُورا 

|     |     | 
وضم بني البداية والنهايـة تكـاليف   ، بدأ الدرس الثاين وانتهى بتوحيد اهللا والنهي عن الشرك به         
ويبدأ هذا الدرس وينتهي باستنكار      .. وأوامر ونواهي وآدابا مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة        

وتقرير وحدة االجتاه الكـوين إىل اخلـالق        ،  وبيان ما فيها من اضطراب وافت     ،  فكرة الولد والشريك  
ووحدة علـم   ،  ووحدة املصري والرجعة إىل اهللا يف اآلخرة       " وإن من شيء إال يسبح حبمده     :  " الواحد
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إن :  " عقـب ووحدة التصرف يف شؤون اخلالئق بال م      ،  اهللا الشامل مبن يف السماوات ومن يف األرض       
  ..  " يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم

وتنفرد الذات اإلهليـة بالعبـادة واالجتـاه        ،   ومن خالل السياق تتهافت عقائد الشرك وتتهاوى      
ويبدو الوجود كله متجهـا     ؛  دنياه وآخرته ،  ظاهره وخافيه ،  والقدرة والتصرف واحلكم يف هذا الوجود     
 .  فيها األحياء واألشياءإىل خالقه يف تسبيحة مديدة شاملة تشترك

|     |     | 
 " ؟  إنكم لتقولون قوال عظيما؟ أفأصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثا " 

تعاىل اهللا عن الولـد     ،  استنكار ملا يقولون من أن املالئكة بنات اهللا       .  استفهام لالستنكار والتهكم  
لى نسبة البنات هللا وهم يعدون البنـات أدىن مـن           وكم ع . والصاحبة كما تعاىل عن الشبيه والشريك     

وينسبون هؤالء اإلناث إىل    ،  ومع هذا جيعلون املالئكة إناثا    ؛  البنني ويقتلون البنات خوف الفقر أو العار      
فهل أصفاهم بالبنني املفضـلني واختـذ لنفسـه اإلنـاث           ،  فإذا كان اهللا هو واهب البنني والبنات      ! اهللا

 ! ؟ املفضوالت
وإال فالقضية كلها   .  على سبيل جمارام يف ادعاءام لبيان ما فيها من تفكك وافت            وهذا كله 

 : مستنكرة من األساس
، عظيما يف جرأتـه ووقاحتـه     ،  عظيما يف شناعته وبشاعته    ..  " إنكم لتقولون قوال عظيما    " 

 . عظيما يف خروجه عن التصور والتصديق، عظيما يف ضخامة االفتراء فيه
  ..  " وما يزيدهم إال نفورا، رفنا يف هذا القرآن ليذكرواولقد ص " 

وأسـاليب  ،  وسلك إىل تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقـا شـىت         ،   فقد جاء القرآن بالتوحيد   
فالتوحيد ال حيتاج إىل أكثر من التذكر والرجـوع إىل الفطـرة             " ليذكروا " ووسائل متعددة ،  متنوعة

نفـورا مـن    . ولكنهم يزيدون نفورا كلما مسعوا هذا القرآن      ؛  داللتهاوإىل اآليات الكونية و   ،  ومنطقها
. ونفورا من القرآن ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة اليت يستمسكون ا            ،  العقيدة اليت جاء ا   

 . عقائد الشرك والوهم والترهات
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ا فيها مـن تفكـك       وكما جاراهم يف ادعاءام يف حكاية البنات ونسبتها إىل اهللا ليكشف عم           
ليقرر أن هذه اآلهلة لو وجدت فإا ستحاول أن تتقرب          ،  فهو جياريهم يف حكاية اآلهلة املدعاة     ،  وافت
 : وأن جتد هلا وسيلة إليه وسبيال، إىل اهللا

  ..  " إذن البتغوا إىل ذي العرش سبيال، لو كان معه آهلة كما يقولون: قل " 
وليس هنالك آهلة مـع     ،  فالقضية كلها ممتنعة  ،  تناع المتناع حرف ام  - كما يقول النحاة   -  ولو

، واآلهلة اليت يدعوا إن هي إال خلق من خلق اهللا سواء كانت جنمـا أو كوكبـا   - كما يقولون  - اهللا
وختضـع  ، وهذه كلها تتجه إىل اخلالق حسب ناموس الفطرة الكونيـة    . نباتا أو مجادا  ،  إنسانا أو حيوانا  

 : وجتد طريقها إىل اهللا عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها إلرادته؛ ا وتصرفهالإلرادة اليت حتكمه
وذكر العرش هنا يوحي باالرتفاع والتسامي علـى         ..  " إذن البتغوا إىل ذي العرش سبيال      " 

ويعقب على ذلك بترتيه اهللا      .. وهي حتت عرشه وليست معه    . اهللا مع هذه اخلالئق اليت يدعون أا آهلة     
 : هيف عال

  ..  " سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا " 
، يتوجه كلـه إىل اهللا ، حتت عرش اهللا،  مث يرسم السياق للكون كله مبا فيه ومن فيه مشهدا فريدا    

 : يسبح له وجيد الوسيلة إليه
ولكن ال  ،  وإن من شيء إال يسبح حبمده     ،  تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن       " 

  ..  " إنه كان حليما غفورا، يحهمتفقهون تسب
فإذا الكـون   . وتنتفض روحا حية تسبح اهللا    ،   وهو تعبري تنبض به كل ذرة يف هذا الكون الكبري         

ترتفع يف جالل إىل اخلالق الواحـد       ،  وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية      ،  كله حركة وحياة  
 . الكبري املتعال

كل . كل حبة وكل ورقة   . كل حصاة وكل حجر   . القلبحني يتصور   ،   وإنه ملشهد كوين فريد   
كـل دابـة   . كل حيوان وكل إنسان. كل حشرة وكل زاحفة. كل نبتة وكل شجرة   . زهرة وكل مثرة  

كلها تسبح اهللا وتتوجـه إليـه يف         .. ومعها سكان السماء   .. على األرض وكل ساحبة يف املاء واهلواء      
 . عاله
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وكلمـا  ،  وإن الوجدان لريتعش وهو يستشعر احلياة تدب يف كل ما حوله مما يراه ومما ال يـراه                
 . وينبض باحلياة، مسعه يسبح هللا .. وكلما مهت رجله أن تطأ شيئا، مهت يده أن تلمس شيئا

ال  " ولكن ال تفقهـون تسـبيحهم      " يسبح بطريقته ولغته   " وإن من شيء إال يسبح حبمده      " 
ومل توجهوها إىل أسرار الوجود     ،  وألنكم مل تتسمعوا بقلوبكم   ،  ألنكم حمجوبون بصفاقة الطني   تفقهونه  

، وتتوجه ا إىل خالق النواميس    ،  وإىل النواميس اليت تنجذب إليها كل ذرة يف هذا الكون الكبري          ،  اخلفية
 . ومدبر هذا الكون الكبري

ويتوجـه  ،   ينـبض بـالروح     وحني تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو         
الذين ،  وتدرك من أسرار هذا الوجود ما ال يدركه الغافلون        ،  فإا تتهيأ لالتصال باملأل األعلى    ،  بالتسبيح

النابضة يف كل متحرك    ،  حتول صفاقة الطني بني قلوم وبني احلياة اخلفية الساربة يف ضمري هذا الوجود            
 . ويف كل شيء يف هذا الوجود، وساكن

وذكر احللم هنا والغفران مبناسبة ما يبدو من البشر من تقصري يف             ..  " كان حليما غفورا  إنه   " 
ومن ينسب له   ،  بينما البشر يف جحود وفيهم من يشرك باهللا       ،  ظل هذا املوكب الكوين املسبح حبمد اهللا      

تحميـد  والبشر أوىل من كل شيء يف هذا الكون بالتسبيح وال         . ومن يغفل عن محده وتسبيحه    ،  البنات
ولكنه ميهلـهم ويـذكرهم     . ولوال حلم اهللا وغفرانه ألخذ البشر أخذ عزيز مقتدر        . واملعرفة والتوحيد 
 .  " إنه كان حليما غفورا " ويعظهم ويزجرهم

|     |     | 
وميـانعون  ،  ولكنهم جياهدون قلوم أال ترق لـه      ،  ولقد كان كرباء قريش يستمعون إىل القرآن      

وجعل على قلوم كاألغلفـة     ،  حجابا خفيا ،  جعل اهللا بينهم وبني الرسول حجابا     ف؛  فطرم أن تتأثر به   
 : وجعل يف آذام كالصمم فال تعي ما فيه من توجيه، فال تفقه القرآن

وجعلنا على  . وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا            " 
وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا علـى أدبـارهم           . راقلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وق      

إن تتبعون إال   : إذ يقول الظاملون  . إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى     ،  حنن أعلم مبا يستمعون به    . نفورا
  ..  " فضلوا فال يستطيعون سبيال، انظر كيف ضربوا لك األمثال. رجال مسحورا

سلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أبـا           وقد روى ابن اسحاق يف السرية عن حممد بن م         
واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بين زهرة           ،  وأبا جهل بن هشام   ،  سفيان بن حرب  
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فأخذ كل واحد منـهم جملسـا       ؛  وهو يصلي بالليل يف بيته      ع    خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا     
حـىت إذا  ، حىت إذا طلع الفجـر تفرقـوا    ،  ن له فباتوا يستمعو ،  وكل ال يعلم مبكان صاحبه    ،  يستمع فيه 

ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسـه          : فقال بعضهم لبعض  ،  مجعتهم الطريق تالوموا  
حـىت  ، فباتوا يستمعون له، حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه   . مث انصرفوا . شيئا

حـىت إذا   . مث انصرفوا . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة       . قإذا طلع الفجر تفرقوا ومجعهم الطري     
فجمعتـهم  ، حىت إذا طلع الفجر تفرقـوا  ،  فباتوا يستمعون له  ،  كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل جملسه      

فلما أصـبح   . فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا    . ال نربح حىت نتعاهد ال نعود     : فقال بعضهم لبعض  ؛  الطريق
أخربين يا أبا حنظلة    : فقال،   أخذ عصاه مث خرج حىت أيت أبا سفيان بن حرب يف بيته            األخنس بن شريق  

، يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يـراد ـا             : قال. عن رأيك فيما مسعت من حممد     
ج من  مث خر : قال. والذي حلفت به  ،  وأنا: قال األخنس . ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد ا        

مـاذا  : قال؟ يا أبا احلكم ما رأيك فيما مسعت من حممد        : فقال؛  عنده حىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته       
. وأعطوا فأعطينـا  ،  ومحلوا فحملنا ،  أطعموا فأطعمنا : تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف     : قال؟  مسعت

فمىت نـدرك   . وحي من السماء  منا نيب يأتيه ال   : قالوا،  وكنا كفرسي رهان  ،  حىت إذا جتاثينا على الركب    
  .. قال فقام عنه األخنس وتركه! واهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه؟ هذه

فجعـل اهللا  ، وجتاذم إليه قلوم فيمانعوـا ،  فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرم فيصدوا    
وال ،   ينتفعـون بـه    فإذا هم ال  ،  بينهم وبني الرسول حجابا خفيا ال يظهر للعيون ولكن حتسه القلوب          

مث يتآمرون على عـدم  ، وهكذا كانوا يتناجون مبا أصاب قلوم من القرآن. يهتدون بالقرآن الذي يتلوه  
حىت ليتعاهدون على عـدم العـودة   ، مث يتناجون من جديد، مث يغلبهم التأثر به فيعودون ؛  االستماع إليه 

ذلك أن عقيدة التوحيد    ! القلوب واأللباب ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن املؤثر اجلذاب الذي خيلب          
 : اليت يدور عليها هذا القرآن كانت ددهم يف مكانتهم ويف امتيازام ويف كربيائهم فينفرون منها

  ..  " وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا " 
وهـام الوثنيـة وتقاليـد      القائم على أ  ،  اليت دد وضعهم االجتماعي   ،   نفورا من كلمة التوحيد   

ومـا يف   ،  وإال فقد كان كرباء قريش أذكى من أن خيفى عليهم ما يف عقائدهم مـن افـت                ،  اجلاهلية
وهـم  . وأعرف بالقول من أن يغيب عنهم ما يف القرآن من مسو وارتفاع وامتيـاز ، اإلسالم من متاسك 

 ! لى شدة ما ميانعون قلوم ويدافعواع، الذين مل يكونوا ميلكون أنفسهم من االستماع إليه والتأثر به
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؛ والكربياء تدفعهم عـن التسـليم واإلذعـان       ؛   ولقد كانت الفطرة تدفعهم إىل التسمع والتأثر      
 : يعتذرون ا عن املكابرة والعناد  ع  فيطلقون التهم على الرسول

  ..  " إن تتبعون إال رجال مسحورا: إذ يقول الظاملون " 
فهم يستكثرون يف دخيلتهم أن يكـون  ؛  حتمل يف ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن   وهذه الكلمة ذاا  

وحيسون دبيبه اخلفي يف مشاعرهم فينسبون قائله إىل        . ألم حيسون فيه شيئا غري بشري     ؛  هذا قول بشر  
فمحمـد إذن   . وهذا التفوق يف نظمه   ،  وهذا التميز يف حديثه   ،  يرجعون إليه هذه الغرابة يف قوله     ،  السحر

فمـا  ،  إنه من عند اهللا   : ولو أنصفوا لقالوا  ! إمنا ينطق عن السحر بقوة غري قوة البشر       ،   ينطق عن نفسه   ال
 . وال خلق آخر من خلق اهللا، ميكن أن يقول هذا إنسان

  ..  " انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال " 
وحـاروا  ،  فضلوا ومل يهتدوا  ،   رسول إمنا أنت ،   ضربوا لك األمثال باملسحورين ولست مبسحور     

 ! وال إىل تعليل موقفهم املريب، ال إىل اهلدى. فلم جيدوا طريقا يسلكونه
|     |     | 

، كذلك كـذبوا بالبعـث    . وهو يتلو عليهم القرآن     ع    وعن الرسول ،  ذلك قوهلم عن القرآن   
 : وكفروا باآلخرة

كونوا حجارة أو حديـدا أو     : قل؟   خلقا جديدا  أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثون     : وقالوا " 
فسينغضون إليـك   . الذي فطركم أول مرة   : قل؟  من يعيدنا : فسيقولون. خلقا مما يكرب يف صدوركم    

يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن      ،  عسى أن يكون قريبا   : قل؟  مىت هو : رؤوسهم ويقولون 
  ..  " لبثتم إال قليال

واشتمل القرآن الكرمي   ،  واملشركني  ع    ر جدل طويل بني الرسول     وقد كانت قضية البعث مثا    
، مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة احليـاة واملـوت            . على الكثري من هذا اجلدل    

ولكـن القـوم مل يكونـوا       . ولقد عرضها القرآن الكرمي يف هذا الضوء مرات       . وطبيعة البعث واحلشر  
فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفناء املسـلط          ؛  لك البساطة يتصوروا ذا الوضوح وبت   

 : على األجسام
 ؟  " أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثون خلقا جديدا: وقالوا " 
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وأن النشأة اآلخـرة ليسـت   ،  ذلك أم مل يكونوا يتدبرون أم مل يكونوا أحياء أصال مث كانوا           
وأداة اخللق واحـدة يف كـل   ، ال شيء أمام القدرة اإلهلية أعسر من شيءوأنه . أعسر من النشأة األوىل   

مـىت  ،  فيستوي إذن أن يكون الشيء سهال وأن يكون صعبا يف نظـر النـاس              " كن فيكون :  " شيء
 . توجهت اإلرادة اإلهلية إليه

 :  وكان الرد على ذلك التعجب
  ..  " كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكرب يف صدوركم: قل " 

. واحلديد واحلجارة أبعد عن احليـاة     ؛   والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى احلياة       
 : فيقال هلم

 كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل يف البعد عن احلياة من احلجارة واحلديد مما يكـرب                   
 . فسيبعثكم اهللا .. يف صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه احلياة

وفيه كـذلك   . وهم ال ميلكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي              
ويف هذا إمياء مـن بعيـد إىل مـا يف           ،  فاحلجارة واحلديد مجاد ال حيس وال يتأثر      ،  ظل التوبيخ والتقريع  

 ! تصورهم من مجود وحتجر
 ؟  " من يعيدنا: فسيقولون " 

: قـل " ؟    أو خلقا آخر أشد إيغاال يف املوت واخلمود       ،   وعظاما  من يردنا إىل احلياة إن كنا رفاتا      
  ..  " الذي فطركم أول مرة

فالذي أنشاهم إنشاء قادر على أن يردهم       .  وهو رد يرجع املشكلة إىل تصور بسيط واضح مريح        
 : ولكنهم ال ينتفعون به وال يقتنعون. أحياء

 : استنكارا و استهزاء ،ينغضوا علوا أو سفال " فسينغضون إليك رؤوسهم " 
 . استبعادا هلذا احلادث واستنكارا " : ؟ مىت هو: ويقولون " 
  ..  " عسى أن يكون قريبا: قل " 

وما أجدرهم أن خيشوا وقوعـه      . ولكن لعله أقرب مما يظنون    .  فالرسول ال يعلم موعده حتديدا    
 ! وهم يف غفلتهم يكذبون ويستهزئون
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 : يوم مث يرسم مشهدا سريعا لذلك ال
  ..  " وتظنون إن لبثتم إال قليال، يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده " 

وألسنتهم ،  وقد قاموا يلبون دعوة الداعي    ،   وهو مشهد يصور أولئك املكذبني بالبعث املنكرين له       
 ! ليس هلم سوى هذه الكلمة من قول وال جواب. تلهج حبمد اهللا

فال يكون هلم جـواب إال أن       ،   وينكرون اهللا   وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله       
 ! احلمد هللا. احلمد هللا: يقولوا

 .  " وتظنون إن لبثتم إال قليال:  "  ويومئذ تنطوي احلياة الدنيا كما ينطوي الظل
فإذا هي قصـرية    ،   وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها يف نفوس املخاطبني           

، إال أا حملة مرت وعهـد زال وظـل حتـول   ، ا يف النفس وصورها يف احلسال يبقى من ظالهل ،  قصرية
 . ومتاع قليل

|     |     | 
، املستهزئني بوعد اهللا وقـول الرسـول      ،  مث يلتفت السياق عن هؤالء املكذبني بالبعث والنشور       

أن   ع     الرسول يلتفت عنهم إىل عباد اهللا املؤمنني ليوجههم       .. املنغضني رؤوسهم املتهكمني املتهجمني   
 : يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائما باحلسىن

إن الشيطان كان لإلنسـان     ،  إن الشيطان يرتغ بينهم   . وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن      " 
 .  " عدوا مبينا
فيختاروا أحسن ما   . على وجه اإلطالق ويف كل جمال      " وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن      " 

فالشيطان يرتغ بني اإلخوة بالكلمة     . ذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة        ب .. يقال ليقولوه 
وبالرد السىي ء يتلوها فإذا جو الود واحملبة والوفاق مشـوب بـاخلالف مث بـاجلفوة مث                 ،  اخلشنة تفلت 

 . وجتمعها على الود الكرمي، تندي جفافها، والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب. بالعداء
  ..  " لشيطان كان لإلنسان عدوا مبيناإن ا " 

والكلمـة  . فيغري ا العداوة والبغضاء بني املرء وأخيـه       ،   يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه    
 . وحتفظ حرم األخوة آمنا من نزغاته ونفثاته، وتقطع عليه الطريق، الطيبة تسد عليه الثغرات

|     |     | 
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فإذا املصري كلـه    ،  ر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون حبمده     وبعد هذه اللفتة يعود السياق إىل مصائ      
، وما الرسول عليهم بوكيـل    ،  وهم متروكون لقضاء اهللا   ،  وإن شاء عذب  ،  إن شاء رحم  ،  بيد اهللا وحده  

 : إن هو إال رسول
وربـك  . وما أرسلناك عليهم وكيال   ،  إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم      ،  ربكم أعلم بكم   " 

  ..  " ت واألرضأعلم مبن يف السماوا
وعند البالغ تنتـهي    . وهو يرتب على كامل علمه بالناس رمحتهم أو عذام        .  فالعلم املطلق هللا  

 . وظيفة الرسول
وكائنات ال  ،   وعلم اهللا الكامل يشمل من يف السماوات واألرض من مالئكة ورسل وإنس وجن            

 . وما درجتها؟ وما قدرها؟ يعلم إال اهللا ما هي
 : املطلق حبقائق اخلالئق فضل اهللا بعض النبيني على بعض وذا العلم 

أمـا مظـاهر هـذا      . وهو تفضيل يعلم اهللا أسبابه    .  " ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض      " 
تلك الرسل  :  " التفضيل فقد سبق احلديث عنها يف اجلزء الثالث من هذه الظالل عند تفسري قوله تعاىل              

  ..  " فضلنا بعضهم على بعض
 : اجع يف موضعه هناك فري
. ومن مظاهر التفضيل أيضـا    ،  وهو منوذج من عطاء اهللا ألحد أنبيائه       ..  " وآتينا داود زبورا   " 

 . إذ كانت الكتب أبقى من اخلوارق املادية اليت يراها بعض الناس يف ظرف معني من الزمان
|     |     | 
واستطرد إىل تفرد اهللا سبحانه باالجتاه      ،  اءوينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة األبناء والشرك        

أن يـدعوا   ،  ينتهي بتحدي الذين يزعمون الشـركاء      .. وتفرده بالعلم والتصرف يف مصائر العباد     ،  إليه
 : أو حتويل العذاب إىل سواهم، اآلهلة املدعاة إىل كشف الضر عنهم لو شاء اهللا أن يعذم

فلـيس   ..  " كون كشف الضر عنكم وال حتويال     ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميل      : قل " 
 . املتصرف يف أقدار عباده، أحد بقادر على أن يكشف الضر أو حيوله إال اهللا وحده



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

41

، إن هم إال خلق من خلـق اهللا        ..  ويقرر هلم أن من يدعوم آهلة من املالئكة أو اجلن أو اإلنس           
وخيافون عذابه الذي حيذره من يعلم حقيقتـه        ،  حياولون أن جيدوا طريقهم إىل اهللا ويتسابقون إىل رضاه        

 : وخيشاه
. ويرجون رمحته وخيافون عذابه   ،  أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب         " 

  ..  " إن عذاب ربك كان حمذورا
وبعضـهم  . وبعضهم يدعو عيسى ابن اهللا ويعبده     ،   وقد كان بعضهم يدعو عزيرا ابن اهللا ويعبده       

إن هؤالء الـذين    : فاهللا يقول هلم مجيعا    .. وبعضهم يدعو غري هؤالء   ،  الئكة بنات اهللا ويعبدهم   يدعو امل 
 - وخيشـى عذابـه  ، ويرجو رمحتـه ، ويتقرب إليه بالعبادة ،  أقرم إىل اهللا يبتغي إليه الوسيلة     ،  تدعوم

ه من تدعوم آهلـة     كما يتوجه إلي  ،  فما أجدركم أن تتوجهوا إىل اهللا      - وعذاب اهللا شديد حيذر وخياف    
 . يبتغون رضاه، من دونه وهم عباد هللا

وتفـرد اهللا سـبحانه     .  وهكذا يبدأ الدرس وخيتم ببيان افت عقائد الشرك يف كل صـورها           
 . باأللوهية والعبادة واالجتاه

|     |     | 
 +         ِة أَوامِم الِْقيولَ يا قَبِلكُوههم نحٍة ِإالَّ نين قَرِإن ما كَانَ ذَِلك ِفـي        وِديدا شذَابا عوهذِّبعم 

 وما منعنا أَن نرِسلَ ِباآلياِت ِإالَّ أَن كَذَّب ِبها اَألولُونَ وآتينـا ثَمـود الناقَـةَ              58الِْكتاِب مسطُورا   
 وِإذْ قُلْنا لَك ِإنَّ ربك أَحاطَ ِبالناِس وما جعلْنا          59 مبِصرةً فَظَلَمواْ ِبها وما نرِسلُ ِباآلياِت ِإالَّ تخِويفًا       

الرؤيا الَِّتي أَريناك ِإالَّ ِفتنةً لِّلناِس والشجرةَ الْملْعونةَ ِفي القُرآِن ونخوفُهم فَما يِزيـدهم ِإالَّ طُغيانـا                 
  60كَِبريا 

 قَـالَ   61مآلِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ ِإبِليس قَالَ أَأَسجد ِلمن خلَقْت ِطينا            وِإذْ قُلْنا ِللْ  
 قَـالَ  62أَرأَيتك هـذَا الَِّذي كَرمت علَي لَِئن أَخرتِن ِإلَى يوِم الِْقيامِة َألحتِنكَن ذُريتـه إَالَّ قَِلـيالً              

ا          اذْهفُورواء مزج كُمآؤزج منهفَِإنَّ ج مهِمن كِبعن تفَم 63ب      ِتكوِبص مهِمن تطَعتِن اسم فِْززتاسو 
 ِإالَّ وأَجِلب علَيِهم ِبخيِلك ورِجِلك وشاِركْهم ِفي اَألمواِل واَألوالِد وِعدهم وما يِعـدهم الشـيطَانُ   

  65 ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ وكَفَى ِبربك وِكيالً 64غُرورا 
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 وِإذَا  66ربكُم الَِّذي يزِجي لَكُم الْفُلْك ِفي الْبحِر ِلتبتغواْ ِمن فَضِلِه ِإنه كَانَ ِبكُـم رِحيمـا                 
   حِفي الْب رالْض كُمسا              مانُ كَفُورسكَانَ اِإلنو متضرأَع رِإلَى الْب اكُمجا نفَلَم اهونَ ِإالَّ ِإيعدن تلَّ مِر ض

 أَم  68 أَفَأَِمنتم أَن يخِسف ِبكُم جاِنب الْبر أَو يرِسلَ علَيكُم حاِصبا ثُم الَ تِجدواْ لَكُم وِكـيالً                  67
واْ                  أَِمنتِجـدالَ ت ثُم متا كَفَرِرقَكُم ِبمغيِح فَيالر نقَاِصفا م كُملَيِسلَ عرى فَيرةً أُخارِفيِه ت كُمِعيدأَن ي م

  69لَكُم علَينا ِبِه تِبيعا 
هم من الطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَـِثٍري      ولَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنا        

 يوم ندعو كُلَّ أُناٍس ِبِإماِمِهم فَمن أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه فَأُولَــِئك يقْـرؤونَ              70ممن خلَقْنا تفِْضيالً    
 72ِه أَعمى فَهو ِفي اآلِخرِة أَعمى وأَضلُّ سـِبيالً           ومن كَانَ ِفي هـذِ    71ِكتابهم والَ يظْلَمونَ فَِتيالً     

_ 
|     |     | 

إن شاء رمحهم وإن شاء     ،  انتهى الدرس السابق بتقرير أن اهللا وحده هو املتصرف يف مصائر العباد           
 . وأن اآلهلة اليت يدعوا من دونه ال متلك كشف الضر عنهم وال حتويله إىل سواهم؛ عذم

 - كما قدره اهللا يف علمه وقضـائه       - ن يستطرد السياق إىل بيان املصري النهائي للبشر مجيعا         فاآل
أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت مـا        ،  وهو انتهاء القرى مجيعها إىل املوت واهلالك قبل يوم القيامة         

و اهلـالك   اهلالك حتـف أنفـه أ     : فال يبقى حي إال ويالقي ايته على أي الوجهني        . يستحق العذاب 
 . بالعذاب

 ومبناسبة ذكر العذاب الذي حيل ببعض القرى يشري السياق إىل ما كان يسبقه من اخلوارق على                
ألن األولني الـذين    ،  هذه اخلوارق اليت امتنعت يف هذه الرسالة       -  ع    قبل رسالة حممد   - أيدي الرسل 

ر على أمة حممـد لـذلك مل يرسـله          واهلالك مل يقد  . جاءم كذبوا ا ومل يهتدوا فحق عليهم اهلالك       
وما كانت اخلوارق إال ختويفا لألمم اخلالية مما حيل ا من اهلـالك إذا كـذبت بعـد             ،  باخلوارق املادية 

 . جميئها
وأراه الرؤيا الصـادقة يف     . وعصمه منهم فال يصلون إليه      ع     وقد كف اهللا الناس عن الرسول     

وخـوفهم الشـجرة    ،  ها خارقة كخوارق الرساالت من قبل     ومل يتخذ من  ،  اإلسراء لتكون ابتالء للناس   
وإذن . فلم يزدهم التخويف إال طغيانا    ،  اليت رآها يف أصل اجلحيم     - شجرة الزقوم  - امللعونة يف القرآن  

 . فما كانت اخلوارق إال لتزيدهم طغيانا
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م إال  وإذن اهللا إلبلـيس يف ذريـة آد       ،   ويف هذا املوضع من السياق جتيء قصة إبليس مـع آدم          
فتكشف القصة عن أسباب الغواية األصيلة اليت        .. الصاحلني من عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه       

 . وتبعدهم عن تدبر اآليات، تقود الناس إىل الكفر والطغيان
ومقابلتـهم هـذا    ،  ويلمس السياق يف هذا املوضع وجدان اإلنسان بذكر فضل اهللا على بين آدم            

. فإذا مسهم الضر يف البحر جلأوا إليـه       . فال يذكرون اهللا إال يف ساعات الشدة       ،الفضل بالبطر واجلحود  
ولقـد كـرمهم اهللا     ! واهللا قادر على أن يأخذهم يف الرب ويف البحر سواء         . فإذا أجناهم إىل الرب أعرضوا    

 . ولكنهم ال يشكرون وال يذكرون، وفضلهم على كثري ممن خلقه
فال جمال  ،  يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم      ؛  قيامةوخيتم هذا الدرس مبشهد من مشاهد ال      

 . للنجاة ألحد إال مبا قدمت يداه
|     |     | 

كـان ذلـك يف     . وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا             " 
  ..  " الكتاب مسطورا

فاهلالك ينتظر كل حي قبل     ،  ن احلياة  فقد قدر اهللا أن جييء يوم القيامة ووجه هذه األرض خال م           
ذلك ما ركز يف علم     . كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى مبا ترتكب من ذنوب         . ذلك اليوم املوعود  

فالذي كان والذي سيكون كله بالقيـاس إىل علـم اهللا           . واهللا يعلم ما سيكون علمه مبا هو كائن       . اهللا
 . سواء

يق الرسل وختويف الناس من عاقبة التكذيب وهي         وقد كانت اخلوارق تصاحب الرساالت لتصد     
أما اجلاحدون فقد كذبوا ـا  ؛ ولكن مل يؤمن ذه اخلوارق إال املستعدة قلوم لإلميان       . اهلالك بالعذاب 

 : ومن هنا جاءت الرسالة األخرية غري مصحوبة ذه اخلوارق. يف زمام
. وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا ا     . ونوما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب ا األول          " 

 .  " وما نرسل باآليات إال ختويفا
وخياطـب الفكـر    . وهو كتاب يرسم منهجا كامال للحيـاة      .  إن معجزة اإلسالم هي القرآن    

أمـا  . ويبقى مفتوحا لألجيال املتتابعة تقرؤه وتؤمن به إىل يوم القيامـة          . ويليب الفطرة القومية  ،  والقلب
 . وتقتصر على من يشاهدها من هذا اجليل، ملادية فهي ختاطب جيال واحدا من الناساخلارقة ا
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الـذين  ،  وقد ضرب السياق املثل بثمود    .  على أن كثرة من كانوا يشاهدون اآليات مل يؤمنوا ا         
فظلموا ا أنفسهم وأوردوها موارد اهللكة تصـديقا        . جاءم الناقة وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة       

وما كانت اآليات إال إنذارا أو ختويفا حبتمية اهلالك بعد جميء           . وعد اهللا بإهالك املكذبني باآلية اخلارقة     ل
 . اآليات

ألـا رسـالة    .  هذه التجارب البشرية اقتضت أن جتيء الرسالة األخرية غري مصحوبة باخلوارق          
لرشد البشري ختاطب مدارك اإلنسـان      وألا رسالة ا  . األجيال املقبلة مجيعها ال رسالة جيل واحد يراها       

 . وحتترم إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من أجله كرمه اهللا على كثري من خلقه، جيال بعد جيل
وأوهلا خارقة اإلسراء واملعراج فلم تتخذ معجزة مصـدقة           ع     أما اخلوارق اليت وقعت للرسول    

 . إمنا جعلت فتنة للناس وابتالء. للرسالة
والشجرة ،  إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس           : قلنا لك وإذ   " 

 .  " امللعونة يف القرآن وخنوفهم فما يزيدهم إال طغيانا كبريا
كما ثبـت بعضـهم وازداد      ،  بعد حادثة اإلسراء    ع     ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول      

أما إحاطة  . وابتالء إلميام  " فتنة للناس  " اهللا لعبده يف تلك الليلة    ومن مث كانت الرؤيا اليت أراها       . يقينا
 . وعصمة له من أن متتد أيديهم إليه، اهللا بالناس فقد كانت وعدا من اهللا لرسوله بالنصر

ومنه شجرة الزقوم اليت    . ولقد أخربهم بوعد اهللا له ومبا أطلعه اهللا عليه يف رؤياه الكاشفة الصادقة            
   وجعل يأكل من   ،  هاتوا لنا مترا وزبدا   : فكذبوا بذلك حىت قال أبو جهل متهكما      . ا املكذبني خيوف اهللا

 ! تزقموا فال نعلم الزقوم غري هذا: هذا ذا ويقول
 فماذا كانت اخلوارق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت عالمة الرسـاالت                

 ؟ سراء وال زادهم التخويف بشجرة الزقوم إال طغيانا كبرياوما زادم خارقة اإل؟ قبله ومعجزة املرسلني
فقد اقتضت إرادته أن    . ومن مث مل يرسل إليهم خبارقة     .  إن اهللا مل يقدر إهالكهم بعذاب من عنده       

أما قريش فقد أمهلت ومل تؤخذ باإلبادة كقوم نوح وهود وصـاحل ولـوط              . يهلك املكذبني باخلوارق  
ومنهم من أجنب املؤمنني    . من بعد ذلك وكان من جند اإلسالم الصادقني       ومن املكذبني من آ    .. وشعيب
فآمن بـه   ،  ولألجيال بعده   ع    كتابا مفتوحا جليل حممد    - معجزة اإلسالم  - وظل القرآن . الصادقني

وسيبقى القـرآن كتابـا     . إمنا قرأ القرآن أو صاحب من قرأه      . من مل يشهد الرسول وعصره وصحابته     
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وقد يكون منهم من هو أشد إميانا وأصـلح         ،  هتدي به من هم بعد يف ضمري الغيب       ي،  مفتوحا لألجيال 
  .. وأنفع لإلسالم من كثري سبقوه، عمال

|     |     | 
والشجرة امللعونة اليت   ،  واطلع فيها على ما اطلع من عوامل        ع    ويف ظل الرؤيا اليت رآها الرسول     

 : يهدد ويتوعد بإغواء الضالني، امللعونجييء مشهد إبليس  .. يطعم منها أتباع الشياطني
: قال؟  أأسجد ملن خلقت طينا   : قال. فسجدوا إال إبليس  . اسجدوا آلدم : وإذ قلنا للمالئكة   " 

اذهب فمن  : قال. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال             
وأجلب عليهم  ،  زز من استطعت منهم بصوتك    واستف. تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا      

إن عبادي  . وما يعدهم الشيطان إال غرورا    . وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم    ،  خبيلك ورجلك 
  ..  " وكفى بربك وكيال. ليس لك عليهم سلطان

ليحذر الناس  ،  فيعرض هذا املشهد هنا   ،   إن السياق يكشف عن األسباب األصيلة لضالل الضالني       
عن إصرار سـابق    ،  ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم ا      ،  لعون على أسباب الغواية   وهم يط 

 ! قدمي
  " ؟ أأسجد ملن خلقت طينا: اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال: وإذ قلنا للمالئكة " 

 !  إنه حسد إبليس آلدم جيعله يذكر الطني ويغفل نفخة اهللا يف هذا الطني
 : فيقول يف تبجح، ا املخلوق واستعداده للغواية ويعرض إبليس بضعف هذ

 ؟ أترى هذا املخلوق الذي جعلته أكرم مين عندك " ؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي " 
فألسـتولني علـيهم وأحتـويهم       ..  " لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال         " 

 . وأملك زمامهم وأجعلهم يف قبضة يدي أصرف أمرهم
عن حالته اليت يكون    . ل إبليس عن استعداد اإلنسان للخري واهلداية استعداده للشر والغواية          ويغف

ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا املخلـوق         ،  فيها متصال باهللا فريتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية        
فاإلرادة هي سـر     .اليت ترفعه على ذوي الطبيعة املفردة اليت ال تعرف إال طريقا واحدا تسلكه بال إرادة              

 . هذا املخلوق العجيب
 : حياول حماولته مع بين اإلنسان،  وتشاء إرادة اهللا أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام
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  ..  " اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا: قال " 
ميلكـون أن    ،فهم مزودون بالعقل واإلرادة   . اذهب مأذونا يف إغوائهم   .  اذهب فحاول حماولتك  

معرضـا  ، مغلبا جانب الغواية يف نفسه على جانب اهلداية   " فمن تبعك منهم   " يتبعوك أو يعرضوا عنك   
" ،    وآيات اهللا املصاحبة للرسـاالت    ،  غافال عن آيات اهللا يف الكون     ،  عن نداء الرمحن إىل نداء الشيطان     

 .  " جزاء موفورا " أنت وتابعوك " فإن جهنم جزاؤكم
 .  " من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلكواستفزز  " 

فهي املعركة  . واالستيالء على القلوب واملشاعر والعقول    ،   وهو جتسيم لوسائل الغواية واإلحاطة    
يرسل فيها الصـوت    . تستخدم فيها األصوات واخليل والرجل على طريقة املعارك واملبارزات        ،  الصاخبة

فـإذا  . أو يستدرجهم للفخ املنصوب واملكيدة املدبرة     ،  هم احلصينة فيزعج اخلصوم وخيرجهم من مراكز    
 ! وأحاطت م الرجال، استدرجوا إىل العراء أخذم اخليل

  ..  " وشاركهم يف األموال واألوالد " 
 - إذ كانوا جيعلون يف أمواهلم نصيبا لآلهلة املدعاة       ،   وهذه الشركة تتمثل يف أوهام الوثنية اجلاهلية      

. كعبد الالت وعبـد منـاة      - فهي للشيطان  - ويف أوالدهم نذورا لآلهلة أو عبيدا هلا       - طانفهي للشي 
 ! وأحيانا كانوا جيعلوا للشيطان رأسا كعبد احلارث

ويف كل ولـد    . أو ينفق يف إمث   ،  أو يتصرف فيه بغري حق    ،   كما تتمثل يف كل مال جيىب من حرام       
 . ففيه شركة للشيطان. جييء من حرام

بري يصور يف عمومه شركة تقوم بني إبليس وأتباعه تشمل األموال واألوالد ومهـا قـوام                 والتع
 ! احلياة

وعـدهم ومـا    :  " ومنها الوعود املغرية املخادعة   ،   وإبليس مأذون يف أن يستخدم وسائله كلها      
ب والوعد بالغىن مـن األسـبا     . كالوعد باإلفالت من العقوبة والقصاص     " يعدهم الشيطان إال غرورا   

  .. . والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة واألساليب اخلسيسة. احلرام
وهي الثغرة اليت يدخل منها     ؛   ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو واملغفرة بعد الذنب واخلطيئة         

ينئذ فيتلطف ح . الشيطان على كثري من القلوب اليت يعز عليه غزوها من ناحية ااهرة باملعصية واملكابرة             
 ! ويزين هلا اخلطيئة وهو يلوح هلا بسعة الرمحة اإلهلية ومشول العفو واملغفرة، إىل تلك النفوس املتحرجة
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ألـم  ،  ولكن هنالك من ال سلطان لـك علـيهم        .  اذهب مأذونا يف إغواء من جينحون إليك      
 ! مزودون حبصانة متنعهم منك ومن خيلك ورجلك

  ..  " كفى بربك وكيالو. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان " 
مـىت  . مىت ارتبط بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلـا  . واجته إليه بالعبادة  ،   فمىت اتصل القلب باهللا   

فال سلطان حينئذ للشيطان علـى ذلـك القلـب           .. أيقظ يف روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت      
يعصم وينصر ويبطل كيـد   " بربك وكيالوكفى  ..  " وهذا الروح املشرق بنور اإلميان ،  املوصول باهللا 

 . الشيطان
فما له علـيهم    ،  ولكنه ال جيرؤ على عباد الرمحن     ،  ويستذل عبيده ،   وانطلق الشيطان ينفذ وعيده   

 . من سلطان
|     |     | 

، مث يوجد يف الناس من يتبعـون هـذا الشـيطان          ؛  ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى       
، واهللا رحيم م يعينهم ويهديهم وييسر هلم املعاش       .  عن نداء اهللا هلم وهدايته     ويعرضون،  ويستمعون إليه 

 : مث إذا هم يعرضون ويكفرون .. ويستجيب هلم يف موقف الشدة والضيق، وينجيهم من الضر والكرب
وإذا . إنه كـان بكـم رحيمـا   ، ربكم الذي يزجي لكم الفلك يف البحر لتبتغوا من فضله   " 

 وكان اإلنسان كفورا  ،  فلما جناكم إىل الرب أعرضتم    ،  حر ضل من تدعون إال إياه     مسكم الضر يف الب   
 " ..  

ألن . منوذجا للحظات الشـدة واحلـرج     ،  مشهد الفلك يف البحر   ،   والسياق يعرض هذا املشهد   
تتقاذفها ،  ونقطة من اخلشب أو املعدن تائهة يف اخلضم       ،  الشعور بيد اهللا يف اخلضم أقوى وأشد حساسية       

 . اج والتيارات والناس متشبثون ذه النقطة على كف الرمحناألمو
وحيس بالقلوب اخلافقة الواجفة املتعلقة بكل هزة وكل رجفة يف          ،   إنه مشهد حيس به من كابده     

الفلك صغريا كان أو كبريا حىت عابرات احمليط اجلبارة اليت تبدو يف بعض اللحظات كالريشة يف مهـب                  
 ! بارالرياح على ثبج املوج اجل

 والتعبري يلمس القلوب ملسة قوية وهو يشعر الناس أن يد اهللا تزجي هلم الفلك يف البحر وتدفعه                  
 . فالرمحة هي أظهر ما تستشعره القلوب يف هذا األوان " إنه كان بكم رحيما " ليبتغوا من فضله
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تنـاوح بـني   حني ينسى الركب يف الفلك امل.  مث ينتقل م من اإلزجاء الرخي لالضطراب العيت   
فيتجهون إليه وحده يف حلظة اخلطر ال يـدعون أحـدا           ،  األمواج كل قوة وكل سند وكل جمري إال اهللا        

  ..  " ضل من تدعون إال إياه:  " سواه
وحتس قدماه ثبات األرض من حتتـه حـىت         ،  فما إن تنجلي الغمرة   ،   ولكن اإلنسان هو اإلنسان   

وتغطي على فطرته الـيت جالهـا       ،  ألهواء وجترفه الشهوات  وتتقاذفه ا ،  فينسى اهللا ،  ينسى حلظة الشدة  
إال من اتصل قلبـه بـاهللا فأشـرق          " فلما جناكم إىل الرب أعرضتم وكان اإلنسان كفورا       :  " اخلطر

 . واستنار
 وهنا يستجيش السياق وجدان املخاطبني بتصوير اخلطر الذي تركوه يف البحر وهو يالحقهم يف              

ال يف  ،  ليشعروا أن األمن والقرار ال يكونان إال يف جوار اهللا ومحـاه           ،   البحر الرب أو وهم يعودون إليه يف     
 : ال يف املوجة الرخية والريح املواتية وال يف امللجأ احلصني واملرتل املريح؛ البحر وال يف الرب

أم ؟ مث ال جتدوا لكـم وكـيال  ، أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب أو يرسل عليكم حاصبا      " 
مث ال جتـدوا    ،  فريسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم مبا كفرمت       ،  يعيدكم فيه تارة أخرى   أمنتم أن   

  " . ؟ لكم علينا به تبيعا
إم يف قبضته يف الرب كما هم يف قبضـته يف           .  إن البشر يف قبضة اهللا يف كل حلظة ويف كل بقعة          

أو بغريمهـا مـن     ،   بركـان  كيف يأمنون أن خيسف م جانب الرب بزلزال أو        ؟  فكيف يأمنون . البحر
، أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم باحلمم واملاء والطني واألحجـار ؟ األسباب املسخرة لقدرة اهللا 

 ؟ فتهلكهم دون أن جيدوا هلم من دون اهللا وكيال حيميهم ويدفع عنهم
حتطـم  تقصف الصواري و  ،   أم كيف يأمنون أن يردهم اهللا إىل البحر فريسل عليهم رحيا قاصفة           

 ؟ فال جيدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم، فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم، السفني
وهم يتوجهون إليـه    . مث يأمنوا أخذه وكيده   .  أال إا الغفلة أن يعرض الناس عن رم ويكفروا        

 ! كأا آخر شدة ميكن أن ياخذهم ا اهللا. وحده يف الشدة مث ينسونه بعد النجاة
   |     ||   

ذه ،  كرمه خبلقته على تلك اهليئة    . ذلك وقد كرم اهللا هذا املخلوق البشري على كثري من خلقه          
 ! فتجمع بني األرض والسماء يف ذلك الكيان، الفطرة اليت جتمع بني الطني والنفخة
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، يغري فيها ويبدل  ،  واليت استأهل ا اخلالفة يف األرض     ؛   وكرمه باالستعدادات اليت أودعها فطرته    
 . ويبلغ ا الكمال املقدر للحياة، ويركب فيها وحيلل، وينتج فيها وينشيء

  وكرمه بتسخري القوى الكونية له يف األرض وإمداده بعون القوى الكونية يف الكواكب واألفالك             
 .. 

وبذلك املوكب الذي تسـجد فيـه       ،   وكرمه بذلك االستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود       
 !  فيه اخلالق جل شانه تكرمي هذا اإلنساناملالئكة ويعلن

  .. القرآن ..  وكرمه بإعالن هذا التكرمي كله يف كتابه املرتل من املأل األعلى الباقي يف األرض
وفضـلناهم علـى    ،  ورزقناهم من الطيبات  ،  ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر        " 

  ..  " كثري ممن خلقنا تفضيال
واحلمل يف الرب والبحر يتم بتسخري النواميس وجعلها موافقة لطبيعة           "  الرب والبحر  ومحلناهم يف  " 

ولو مل تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية ملـا          ،  احلياة اإلنسانية وما ركب فيها من استعدادات      
ولكن اإلنسـان    .وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إىل العوامل الطبيعية يف الرب والبحر         ،  قامت احلياة اإلنسانية  

وكله من فضل   . ومزود كذلك باالستعدادات اليت متكنه من استخدامها      ،  مزود بالقدرة على احلياة فيها    
 . اهللا

واإلنسان ينسى ما رزقه اهللا من الطيبات بطول األلفة فال يذكر            ..  " ورزقناهم من الطيبات   " 
ولكنه سرعان ما   ،  يعرف قيمة ما يستمتع به    فعندئذ  . الكثري من هذه الطيبات اليت رزقها إال حني حيرمها        

هـذه  . هذه القدرة علـى احلركـة     . هذه الصحة . هذا املاء . هذا اهلواء . هذه الشمس  .. يعود فينسى 
هذا الكون الطويـل العـريض الـذي         .. . هذه املطاعم واملشارب واملشاهد    .. . هذا العقل . احلواس

 . وفيه من الطيبات ما ال حيصيه، استخلف فيه
فضلناهم ذا االسـتخالف يف ملـك األرض         ..  " وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال       "

ومبا ركب يف فطرم من استعدادات جتعل املخلوق اإلنساين فذا بني اخلالئق يف ملك              . الطويل العريض 
  .. . اهللا

|     |     | 
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فهذه هـي الصـفة     .  وعمله حمتمال تبعة اجتاهه  ،  ومن التكرمي أن يكون اإلنسان قيما على نفسه       
فمن العدل  . وا استخلف يف دار العمل    . حرية االجتاه وفردية التبعة   . األوىل اليت ا كان اإلنسان إنسانا     

 : أن يلقى جزاء اجتاهه ومثرة عمله يف دار احلساب
فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتام وال يظلمـون          . يوم ندعو كل أناس بإمامهم     " 

  ..  " ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال. فتيال
أو ،  وكل مجاعة تنادي بعنواا باسم املنهج الـذي اتبعتـه         .  وهو مشهد يصور اخلالئق حمشورة    

تنادي ليسلم هلـا كتـاب عملـها        . أو اإلمام الذي ائتمت به يف احلياة الدنيا       ،  الرسول الذي اقتدت به   
ويـوىف أجـره ال     ،  فمن أويت كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتماله         .. رةوجزائها يف الدار اآلخ   

ومن عمي يف الدنيا عن دالئل اهلدى فهو يف اآلخرة          ! ينقص منه شيئا ولو قدر اخليط الذي يتوسط النواة        
، ولكن السياق يرمسه يف املشهد املزدحم اهلائـل . وجزاؤه معروف. وأشد ضالال. أعمى عن طريق اخلري  

ألن ، ويدعه كذلك ال يقـرر يف شـأنه أمـرا   ، ال جيد من يهديه وال ما يهتدي به    ،  أعمى ضاال يتخبط  
 ! يؤثر يف القلوب؛ مشهد العمى والضالل يف ذلك املوقف العصيب هو وحده جزاء مرهوب

|     |     | 
 +       ِريِلتفْت كا ِإلَينيحِن الَِّذي أَوع كونفِْتنواْ لَيِإن كَادِليالً       وخ ذُوكخِإذًا الَّتو هرا غَينلَي73 ع 

 ِإذاً لَّأَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْممـاِت        74ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَِليالً          
يستِفزونك ِمن اَألرِض ِليخِرجوك ِمنها وِإذًا الَّ يلْبثُـونَ          وِإن كَادواْ لَ   75ثُم الَ تِجد لَك علَينا نِصريا       

  77 سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك ِمن رسِلنا والَ تِجد ِلسنِتنا تحِويالً 76ِخالفَك ِإالَّ قَِليالً 
      ِق اللَّيِس ِإلَى غَسملُوِك الشالَةَ ِلدا         أَِقِم الصودهشِر كَانَ مآنَ الْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجقُر78ِل و 

 وقُل رب أَدِخلِْني مـدخلَ      79وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا             
 وقُلْ جـاء الْحـق وزهـق    80ِمن لَّدنك سلْطَانا نِصريا ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل لِّي    

 وننزلُ ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤِمِنني والَ يِزيد الظَّاِلِمني            81الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا      
  82إَالَّ خسارا 

 قُلْ كُلٌّ يعملُ    83ى اِإلنساِن أَعرض ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا           وِإذَآ أَنعمنا علَ  
  84علَى شاِكلَِتِه فَربكُم أَعلَم ِبمن هو أَهدى سِبيالً 
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 ولَِئن ِشـئْنا    85 من الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً      ويسأَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم         
 ِإالَّ رحمةً من ربك ِإنَّ فَضـلَه كَـانَ       86لَنذْهبن ِبالَِّذي أَوحينا ِإلَيك ثُم الَ تِجد لَك ِبِه علَينا وِكيالً            

  87علَيك كَِبريا 
ن علَى أَن يأْتواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُرآِن الَ يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَـو كَـانَ              قُل لَِّئِن اجتمعِت اِإلنس والْجِ    

 ولَقَد صرفْنا ِللناِس ِفي هـذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل فَأَبى أَكْثَـر النـاِس ِإالَّ            88بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا    
 أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نِخيـٍل        90ِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن اَألرِض ينبوعا          وقَالُواْ لَن نؤ   89كُفُورا  

 أَو تسِقطَ السماء كَما زعمت علَينا ِكسفًا أَو تأِْتي ِباللّـِه            91وِعنٍب فَتفَجر اَألنهار ِخاللَها تفِْجريا      
 أَو يكُونَ لَك بيت من زخرٍف أَو ترقَى ِفي السماء ولَن نؤِمن ِلرِقيك حتى تنزلَ                92يالً  والْمآلِئكَِة قَبِ 

  93علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَالَّ بشرا رسوالً 
      واْ ِإذْ جِمنؤأَن ي اسالن عنا مموالً          وسا ررشب ثَ اللّهعى ِإالَّ أَن قَالُواْ أَبدالْه م94اءه    قُل لَّـو 

 قُلْ كَفَى ِباللّـِه     95كَانَ ِفي اَألرِض مآلِئكَةٌ يمشونَ مطْمِئنني لَنزلْنا علَيِهم من السماء ملَكًا رسوالً             
   هِإن كُمنيبِني ويا بِهيدا      شِصريا بِبرياِدِه خ96 كَانَ ِبِعب          ِجدِللْ فَلَن تضن يمِد وتهالْم وفَه ِد اللّههن يمو 

لَهم أَوِلياء ِمن دوِنِه ونحشرهم يوم الِْقيامِة علَى وجوِهِهم عميا وبكْما وصما مأْواهم جهنم كُلَّمـا                
  تبا   خِعريس ماهنـا               97ِزدـا أَِإنفَاترـا وا ِعظَامقَالُواْ أَِئذَا كُنا واِتنواْ ِبآيكَفَر مهم ِبأَنهآؤزج ذَِلك 

خلُـق   أَولَم يرواْ أَنَّ اللّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض قَاِدر علَى أَن ي            98لَمبعوثُونَ خلْقًا جِديدا    
  99ِمثْلَهم وجعلَ لَهم أَجالً الَّ ريب ِفيِه فَأَبى الظَّاِلمونَ إَالَّ كُفُورا 

قُل لَّو أَنتم تمِلكُونَ خزآِئن رحمِة ربي ِإذًا لَّأَمسكْتم خشيةَ اِإلنفَاِق وكَانَ اإلنسـانُ قَتـورا                
100  

  وسا منيآت لَقَدو              كي لَأَظُنونُ ِإنعِفر فَقَالَ لَه ماءهاِئيلَ ِإذْ جرِني ِإسأَلْ باٍت فَاسنياٍت بآي عى ِتس
 قَالَ لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هـؤالء ِإالَّ رب السماواِت واَألرِض بصآِئر وِإني             101يا موسى مسحورا    

 وقُلْنـا  103 فَأَراد أَن يستِفزهم من اَألرِض فَأَغْرقْناه ومن معه جِميعا 102رعونُ مثْبورا لَأَظُنك يا فِ  
  104ِمن بعِدِه ِلبِني ِإسراِئيلَ اسكُنواْ اَألرض فَِإذَا جاء وعد اآلِخرِة ِجئْنا ِبكُم لَِفيفًا 

 وقُرآناً فَرقْناه ِلتقْرأَه علَـى      105ه وِبالْحق نزلَ وما أَرسلْناك ِإالَّ مبشرا ونِذيرا         وِبالْحق أَنزلْنا 
 ِإذَا   قُلْ آِمنواْ ِبِه أَو الَ تؤِمنواْ ِإنَّ الَِّذين أُوتواْ الِْعلْم ِمن قَبِلـهِ             106الناِس علَى مكٍْث ونزلْناه تِرتيالً      
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 108 ويقُولُونَ سبحانَ ربنا ِإن كَانَ وعد ربنا لَمفْعـوالً           107يتلَى علَيِهم يِخرونَ ِلَألذْقَاِن سجدا      
  109ويِخرونَ ِلَألذْقَاِن يبكُونَ ويِزيدهم خشوعا 

ما تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى والَ تجهر ِبصالَِتك والَ         قُل ادعواْ اللّه أَِو ادعواْ الرحمـن أَيا        
 وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي             110تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً       

نم ِليو كُن لَّهي لَملِْك وا الْمكِْبريت هركَب111 الذُّلَّ و_  
|     |     | 

  ع   شـخص الرسـول   . هذا الدرس األخري يف سورة اإلسراء يقوم على احملور الرئيسي للسورة          
 . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن. وموقف القوم منه

ومـا  ،  ما أنزل اهللا إليه    وهو يبدأ باإلشارة إىل حماوالت املشركني مع الرسول ليفتنوه عن بعض            
ملا سبق يف علمه تعـاىل مـن        ،  مهوا به من إخراجه من مكة وعصمة اهللا له من فتنتهم ومن استفزازهم            

ولو أخرجوا الرسول حلاق م اهلالك وفق سنة اهللا         . إمهاهلم وعدم أخذهم بعذاب اإلبادة كاألمم قبلهم      
 . اليت ال تتبدل مع الذين خيرجون رسلهم من األقوام

أن ميضي يف طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويـدعو اهللا أن يدخلـه                ع    ومن مث يؤمر الرسول    
فهـذا  . ويعلن جميء احلق وزهوق الباطـل     ،  مدخل صدق وخيرجه خمرج صدق وجيعل له سلطانا نصريا        

 . االتصال باهللا هو سالحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان
، وهو عذاب ونقمة على من يكـذبون      ،  ن فهو شفاء ورمحة ملن يؤمنون به       مث بيان لوظيفة القرآ   

 . فهم يف عذاب منه يف الدنيا ويلقون العذاب بسببه يف اآلخرة
فهو يف  .  ومبناسبة الرمحة والعذاب يذكر السياق شيئا من صفة اإلنسان يف حاليت الرمحة والعذاب            

قب على هذا بتهديد خفي بترك كـل إنسـان          ويع. وهو يف النقمة يؤوس قنوط    ،  النعمة متبطر معرض  
 . يعمل وفق طبيعته حىت يلقى يف اآلخرة جزاءه

والروح غيب مـن    . وذلك مبناسبة سؤاهلم عن الروح    .  كذلك يقرر أن علم اإلنسان قليل ضئيل      
وهو من فضله   . والعلم املستيقن هو ما أنزله اهللا على رسوله        .. ليس يف مقدور البشر إدراكه    ،  غيب اهللا 

 . ولكنها رمحة اهللا وفضله على رسوله، ليه ولو شاء اهللا لذهب ذا الفضل دون معقبع
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 مث يذكر أن هذا القرآن املعجز الذي ال يستطيع اإلنسان واجلن أن يأتوا مبثلـه ولـو اجتمعـوا                   
هذا القـرآن مل     .. والذي صرف اهللا فيه دالئل اهلدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب           ،  وتظاهروا

أو ،  خوارق مادية ساذجة كتفجري الينابيع يف األرض        ع    فراحوا يطلبون إىل الرسول   ،  فار قريش يغن ك 
كما تعنتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقـى الرسـول يف              ؛  أن يكون له بيت من زخرف     

وا عنتا  وزاد. أو يرسل عليهم قطعا من السماء لكهم      ،  السماء أمامهم ويأيت إليهم بكتاب مادي يقرأونه      
 ! وكفرا فطلبوا أن يأتيهم باهللا واملالئكة قبيال

،  وهنا يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم اليت تنتظرهم جزاء هذا العنت              
 . واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفاتا، وجزاء تكذيبهم باآلخرة

ألدركهم الشح البشري فأمسكوا    ،  رمحة اهللا وهم لو كانوا خزنة     ،   ويسخر من اقتراحام املتعنتة   
 ! وهم مع ذلك ال يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون! خشية نفاد اخلزائن اليت ال تنفد

 ومبناسبة طلبهم اخلوارق يذكرهم باخلوارق اليت جاء ا موسى فكذب ـا فرعـون وقومـه                
 . فأهلكهم اهللا حسب سنته يف إهالك املكذبني

وقد جاء متفرقا حسب حاجة األمة اليت جاء لتربيتها         . آن فهو املعجزة الباقية احلقة     فأما هذا القر  
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمين األمم السابقة يدركون ما فيه من حق ويـذعنون لـه                  . وإعدادها
 . ويؤمنون به ويسلمون، وخيشعون

كمـا بـدأت    ،   تسبيحه ومحده  وإىل،  إىل عبادة اهللا وحده     ع    وتنتهي السورة بتوجيه الرسول   
  .. بالتسبيح والترتيه

|     |     | 
. وإذا الختـذوك خلـيال    . وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه          " 

مث ال  ،  إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمـات      . ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال        
وإذا ال يلبثون خالفك إال     ،  دوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها     وإن كا . جتد لك علينا نصريا   

  ..  " سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتويال. قليال
ليفتري ،  وأوهلا حماولة فتنته عما أوحى اهللا إليه        ع     يعدد السياق حماوالت املشركني مع الرسول     

 . وهو الصادق األمني، عليه غريه



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

54

منها مساومتهم له أن يعبدوا إهله يف مقابل أن يتـرك            .. حاولوا هذه احملاولة يف صور شىت      لقد  
ومنها مساومة بعضهم له أن جيعل أرضهم حراما كالبيت العتيـق        . التنديد بآهلتهم وما كان عليه آباؤهم     

  .. . ومنها طلب بعض الكرباء أن جيعل هلم جملسا غري جملس الفقراء. الذي حرمه اهللا
، ليذكر فضل اهللا على الرسول يف تثبيته على احلق        ،  والنص يشري إىل هذه احملاوالت وال يفصلها       

وللقي عاقبة الركون   . ولو ختلى عنه تثبيت اهللا وعصمته لركن إليهم فاختذوه خليال         ،  وعصمته من الفتنة  
 .  منهم يعصمه من اهللادون أن جيد له نصريا، وهي مضاعفة العذاب يف احلياة واملمات، إىل فتنة املشركني

هي حماوالت أصحاب السـلطان مـع أصـحاب         ،   هذه احملاوالت اليت عصم اهللا منها رسوله      
ويرضوا باحللول  . عن استقامة الدعوة وصالبتها    - ولو قليال  - حماولة إغرائهم لينحرفوا  . الدعوات دائما 

ن يفنت ذا عن دعوته ألنه يـرى        ومن محلة الدعوات م   . الوسط اليت يغزوم ا يف مقابل مغامن كثرية       
إمنا هم يطلبون تعـديالت طفيفـة      ،  فأصحاب السلطان ال يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية        ،  األمر هينا 

فيتصور أن  ،  وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة        . ليلتقي الطرفان يف منتصف الطريق    
 ! تنازل عن جانب منهاخري الدعوة يف كسب أصحاب السلطان إليها ولو بال

وصاحب .  ولكن االحنراف الطفيف يف أول الطريق ينتهي إىل االحنراف الكامل يف اية الطريق            
ال ميلك أن يقف    ،  ويف إغفال طرف منها ولو ضئيل     ،  الدعوة الذي يقبل التسليم يف جزء منها ولو يسري        

 !  خطوة إىل الوراءألن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع. عند ما سلم به أول مرة
والذي يسكت عـن    ،  فالذي يرتل عن جزء منها مهما صغر      .  واملسألة مسألة إميان بالدعوة كلها    

فكل جانب من جوانب الـدعوة      . ال ميكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق اإلميان       ،  طرف منها مهما ضؤل   
وليس فيها ما   . افلةوليس فيها ضروري ون   . وليس فيها فاضل ومفضول   . يف نظر املؤمن هو حق كاآلخر     

كاملركب يفقـد   . وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها حني يفقد أحد أجزائه         ،  ميكن االستغناء عنه  
 ! خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره

فإذا سـلموا يف اجلـزء فقـدوا هيبتـهم          .  وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات    
 ! ارتفاع السعر ينتهيان إىل تسليم الصفقة كلهاو، وعرف املتسلطون أن استمرار املساومة، وحصانتهم

هـو  ؛   والتسليم يف جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إىل صـفها             
واهللا وحده هو الـذي يعتمـد عليـه    . هزمية روحية باالعتماد على أصحاب السلطان يف نصرة الدعوة 

 ! فلن تنقلب اهلزمية نصرا، ةومىت دبت اهلزمية يف أعماق السرير. املؤمنون بدعوم
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ووقاه ،  وعصمه من فتنة املشركني له    ،  أن ثبته على ما أوحى اهللا       ع    لذلك امنت اهللا على رسوله    
، وهي عذاب الـدنيا واآلخـرة مضـاعفا       ،  ورمحه من عاقبة هذا الركون     - ولو قليال  - الركون إليهم 

 . وفقدان املعني والنصري
 إىل هذه الفتنة حاولوا استفزازه من األرض        ع    ج الرسول  وعندما عجز املشركون عن استدرا    

ملا سبق يف علمه من عـدم إهـالك قـريش           ،  ولكن اهللا أوحى إليه أن خيرج هو مهاجرا        - أي مكة  -
 " وإذا ال يلبثون خالفك إال قلـيال       " عنوة وقسرا حلل م اهلالك      ع    ولو أخرجوا الرسول  . باإلبادة

 .  " وال جتد لسنتنا حتويال، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا " : فهذه هي سنة اهللا النافذة
. ألن إخراج الرسل كبرية تستحق التأديب احلاسـم       ،   ولقد جعل اهللا هذه سنة جارية ال تتحول       

وليست املصادفات العابرة هي السـائدة      . ال تتحول أمام اعتبار فردي    ،  وهذا الكون تصرفه سنن مطردة    
فلما مل يرد اهللا أن يأخذ قريشا بعذاب اإلبادة كما أخـذ            .  السنن املطردة الثابتة   إمنا هي ،  يف هذا الكون  

بل أوحى إليه   ،  ومل يقدر أن خيرجوه عنوة    ،  مل يرسل الرسول باخلوارق   ،  حلكمة علوية ،  املكذبني من قبل  
  .. ومضت سنة اهللا يف طريقها ال تتحول. باهلجرة

|     |     | 
يعلـن  ،  واملضي يف طريقه  ،  واستمداد العون منه  ،  إىل االتصال به     ع  بعد ذلك يوجه اهللا رسوله    

 : انتصار احلق وزهوق الباطل
؛ إن قرآن الفجر كان مشهودا    ،  وقرآن الفجر ،  أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل       " 

وقل رب أدخلين مدخل صدق     ،  عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا     ،  ومن الليل فتهجد به نافلة لك     
إن الباطل  ،  جاء احلق وزهق الباطل   : وقل.  خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا        وأخرجين

  ..  " وال يزيد الظاملني إال خسارا، ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني. كان زهوقا
أما الصالة املكتوبة فلها    . خاصة  ع    واألمر هنا للرسول  .  ودلوك الشمس هو ميلها إىل املغيب     

وقد فسـر بعضـهم دلـوك       . وتواترت ا سنته العملية     ع    وقاا اليت تواترت ا أحاديث الرسول     أ
وأخذ من هـذا    ،  وفسر قرآن الفجر بصالة الفجر    ،  والغسق بأول الليل  ،  الشمس بزواهلا عن كبد السماء    

مث  - من دلوك الشـمس إىل الغسـق       - أوقات الصالة املكتوبة وهي الظهر والعصر واملغرب والعشاء       
وحنن منيل  . وأنه نافلة له  ،  وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول اهللا بأن يكون مأمورا به           . الفجر
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وأن أوقات الصالة املكتوبة      ع    وهو أن كل ما ورد يف هذه اآليات خمتص بالرسول         . إىل الرأي األول  
 . ثابتة بالسنة القولية والعملية

أقم الصالة ما بني ميل الشمس للغـروب         ..  " ليلأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق ال       " 
وهلذين اآلنني خاصيتهما    ..  " إن قرآن الفجر كان مشهودا     " واقرأ قرآن الفجر  ؛  وإقبال الليل وظالمه  

فإن مقـدم   ،  وهلما وقعهما العميق يف النفس    . وإدبار الليل وإقبال النهار   . ومها إدبار النهار وإقبال الليل    
وكالمها جمال للتأمل   ،  كالمها خيشع فيه القلب    .. كمطلع النور وانكشاف الظلمة    ،الليل وزحف الظالم  

إيقاعه يف احلـس   - كما للصالة - وللقرآن. والتفكر يف نواميس الكون اليت ال تفتر حلظة وال ختتل مرة     
سـه  وتنف،  ونبضه باحلركة ،  وتفتحه بالنور ،  وهدوئه السارب ،  ونسماته الرخية ،  يف مطلع الفجر ونداوته   

 . باحلياة
 " به " والضمري يف . والتهجد الصالة بعد نومة أول الليل      ..  " ومن الليل فتهجد به نافلة لك      " 

 . ألنه روح الصالة وقوامها، عائد على القرآن
وذه الصلة  ،  ذه الصالة وذا القرآن والتهجد به      ..  " عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا      " 

يؤمر بالصالة والتهجـد      ع     الطريق املؤدي إىل املقام احملمود وإذا كان الرسول        فهذا هو . الدائمة باهللا 
فما أحوج اآلخرين إىل هـذه      ،  وهو املصطفى املختار  ،  )1(والقرآن ليبعثه ربه املقام احملمود املأذون له به         
 . يقوهذا هو زاد الطر. فهذا هو الطريق. الوسائل لينالوا املقام املأذون هلم به يف درجام

واجعل يل من لـدنك سـلطانا       ،  وأخرجين خمرج صدق  . رب أدخلين مدخل صدق   : وقل " 
 .  " نصريا

دعاء بصـدق  . ولتتعلم أمته كيف تدعو اهللا وفيم تتجه إليه      .  وهو دعاء يعلمه اهللا لنبيه ليدعوه به      
ـ    . بدئها وختامها . كناية عن صدق الرحلة كلها    ،  املدخل وصدق املخرج   ني األول  أوهلا وآخرها وما ب

وللصدق هنا قيمته مبناسبة ما حاوله املشركون من فتنته عما أنزل اهللا عليه ليفتـري علـى اهللا             . واآلخر
واجعل يل من لـدنك     .  " ظالل الثبات واالطمئنان والنظافة واإلخالص    : وللصدق كذلك ظالله  . غريه

 " مـن لـدنك    "  وكلمة قوة وهيبة استعلي ما على سلطان األرض وقوة املشركني         " سلطانا نصريا 
 . تصور القرب واالتصال باهللا واالستمداد من عونه مباشرة واللجوء إىل محاه

                                                 
 .  يف روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة)1(
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. وال ميكن أن يهاب إال بسـلطان اهللا       .  وصاحب الدعوة ال ميكن أن يستمد السلطان إال من اهللا         
والدعوة قـد   . ال ميكن أن يستظل حباكم أو ذي جاه فينصره ومينعه ما مل يكن اجتاهه قبل ذلك إيل اهللا                 

ولكنها هي ال تفلح إن كانت      ،  فيصبحون هلا جندا وخدما فيفلحون    ،  تغزو قلوب ذوي السلطان واجلاه    
 . وهي أعلى من ذوي السلطان واجلاه، فهي من أمر اهللا، من جند السلطان وخدمه

  ..  " جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: وقل " 
وزهوق الباطل وانـدحاره    ،  أعلن جميء احلق بقوته وصدقه وثباته     ،  هللا ذا السلطان املستمد من ا    

  .. ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق، فمن طبيعة الصدق أن حييا ويثبت. وجالءه
وإن بدا للنظـرة األوىل أن      . حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد     ..  " إن الباطل كان زهوقا    " 

ومن مث حيـاول أن     ؛  ألنه باطل ال يطمئن إىل حقيقة     ،  فخ ويتنفج وينفش  فالباطل ينت . للباطل صولة ودولة  
كشعلة اهلشيم ترتفع   ،  ولكنه هش سريع العطب   ،  وأن يبدو عظيما كبريا ضخما راسخا     ،  ميوه على العني  

وكالزبـد  ؛  بينما اجلمرة الذاكية تدىف ء وتنفع وتبقى      ؛  يف الفضاء عاليا مث ختبو سريعا وتستحيل إىل رماد        
 . ى املاء ولكنه يذهب جفاء ويبقى املاءيطفو عل

إمنا يستمد حياته املوقوتة من     ،  ألنه ال حيمل عناصر البقاء يف ذاته       ..  " إن الباطل كان زهوقا    " 
فأما . ووهت هذه األسناد اوى واار    ،  فإذا ختلخلت تلك العوامل   ؛  عوامل خارجية وأسناد غري طبيعية    

وقد تقف ضده األهواء وتقف ضده الظـروف ويقـف ضـده     .احلق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده    
 " احلق " ألنه من عند اهللا الذي جعل     ،  ولكن ثباته واطمئنانه جيعل له العقىب ويكفل له البقاء         .. السلطان

 . من أمسائه وهو احلي الباقي الذي ال يزول
ـ . ومن ورائه السـلطان   ،  ومن ورائه الشيطان   ..  " إن الباطل كان زهوقا    "  ن وعـد اهللا    ولك

وصـدق  ،  إال وذاق معه حالوة الوعـد     ،  وما من مؤمن ذاق طعم اإلميان     . وسلطان اهللا أقوى  ،  أصدق
 ؟ ومن أصدق من اهللا حديثا؟ ومن أوىف بعهده من اهللا. العهد

|     |     | 
  ..  " ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني " 

فأشـرقت وتفتحـت    ،  خالطت قلوم بشاشة اإلميان   ملن  ،  ويف القرآن رمحة  ،   ويف القرآن شفاء  
 . وطمأنينة وأمان، لتلقي ما يف القرآن من روح
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فيسكن ويطمئن ويستشعر   ،  فهو يصل القلب باهللا   .  يف القرآن شفاء من الوسوسة والقلق واحلرية      
، واحلرية نصـب  ،  والقلق مرض ؛  ويرضى فيستروح الرضى من اهللا والرضى عن احلياة       ؛  احلماية واألمن 
 . ومن مث هو رمحة للمؤمنني. والوسوسة داء

وهي مـن آفـات      ..  ويف القرآن شفاء من اهلوى والدنس والطمع واحلسد ونزعات الشيطان         
ومـن مث هـو رمحـة       . وتدفع به إىل التحطم والبلى وااليار     ،  القلب تصيبه باملرض والضعف والتعب    

 . للمؤمنني
، فهو يعصم العقل مـن الشـطط      .  الشعور والتفكري   ويف القرآن شفاء من االجتاهات املختلة يف      

، ويأخذه مبنهج سليم مضبوط   ،  ويكفه عن إنفاق طاقته فيما ال جيدي      ،  ويطلق له احلرية يف جماالته املثمرة     
وكذلك هو يف عامل اجلسد ينفق طاقاتـه يف         . ويعصمه من الشطط والزلل   . جيعل نشاطه منتجا ومأمونا   

ومـن مث هـو رمحـة       . ه سليما معاىف ويدخر طاقاته لإلنتاج املثمر      اعتدال بال كبت وال شطط فيحفظ     
 . للمؤمنني

وتذهب بسـالمتها وأمنـها     ،   ويف القرآن شفاء من العلل االجتماعية اليت ختلخل بناء اجلماعات         
ومن مث  . فتعيش اجلماعة يف ظل نظامه االجتماعي وعدالته الشاملة يف سالمة وأمن وطمأنينة           . وطمأنينتها
 .  للمؤمننيهو رمحة

  ..  " وال يزيد الظاملني إال خسارا " 
وهـم يف   ،  وهم يف غيظ وقهر من استعالء املؤمنني به       .  فهم ال ينتفعون مبا فيه من شفاء ورمحة       
فهـم  ،  وهم يف الدنيا مغلوبون من أهل هـذا القـرآن         ،  عنادهم وكربيائهم يشتطون يف الظلم والفساد     

وال يزيد الظـاملني    :  " فهم خاسرون ،  به وجلاجهم يف الطغيان   ويف اآلخرة معذبون بكفرهم     . خاسرون
  ..  " إال خسارا

|     |     | 
حني يترك لرتعاته واندفاعاته فهو يف حال النعمة متبطر         . فأما حني يترك اإلنسان بال شفاء ورمحة      

 : ياةتظلم يف وجهه فجاج احل، وهو يف حال الشدة يائس من رمحة اهللا، معرض ال يشكر وال يذكر
  ..  " وإذا مسه الشر كان يؤوسا، وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه " 
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والشدة تيئس وتقنط مـا مل      ،   والنعمة تطغى وتبطر ما مل يذكر اإلنسان واهبها فيحمد ويشكر         
 . فيتفاءل ويستبشر، ويطمئن إىل رمحة اهللا وفضله، فريجو ويأمل، يتصل اإلنسان باهللا
 . جلى قيمة اإلميان وما فيه من رمحة يف السراء والضراء سواء ومن هنا تت

واحلكم علـى االجتاهـات     ؛   مث يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واجتاهه           
 : واألعمال موكول هللا

  ..  " كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال: قل " 
وحياول أن يسلك سـبيل     ،  ليأخذ كل حذره  ،  العمل واالجتاه بعاقبة  ،  ويف هذا التقرير ديد خفي    

 . اهلدى وجيد طريقه إىل اهللا
|     |     | 

وهـو   - واملنهج الذي سار عليه القـرآن     ؟  عن الروح ما هو     ع    وراح بعضهم يسأل الرسول   
؛ عرفتـه وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه وم     ،  أن جييب الناس عما هم يف حاجة إليه        - املنهج األقوم 

ويف غري جماهلا الذي متلك وسائله وحتـيط        ،  فال يبدد الطاقة العقلية اليت وهبها اهللا فيما ال ينتج وال يثمر           
 : اختص بعلمه دون سواه، فلما سألوه عن الروح أمره اهللا أن جييبهم بأن الروح من أمر اهللا. به

  "  .. )1(لعلم إال قليال وما أوتيتم من ا. الروح من أمر ريب: قل. ويسألونك عن الروح " 
ولكن فيه توجيها هلذا العقـل أن يعمـل يف          .  وليس يف هذا حجر على العقل البشري أن يعمل        

ومن إنفاق الطاقة فيما ال ميلك العقـل        ،  فال جدوى من اخلبط يف التيه     . حدوده ويف جماله الذي يدركه    
وسر مـن أسـراره     ،  ال يدركه سواه  والروح غيب من غيب اهللا      . إدراكه ألنه ال ميلك وسائل إدراكه     

وعلم اإلنسان حمدود بالقياس    . القدسية أودعه هذا املخلوق البشري وبعض اخلالئق اليت ال نعلم حقيقتها          
واإلنسان ال يدبر   . وأسرار هذا الوجود أوسع من أن حييط ا العقل البشري احملدود          ،  إىل علم اهللا املطلق   

،  وهب منها بقدر حميطه وبقدر حاجته ليقوم باخلالفـة يف األرض           إمنا،  هذا الكون فطاقاته ليست شاملة    
 . يف حدود علمه القليل، وحيقق فيها ما شاء اهللا أن حيققه

                                                 
 .  يف األرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه اآلية مدنية هي وسبع آيات بعدها)1(
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 - ولكنه وقف حسريا أمام ذلك السـر اللطيـف  ؛  ولقد أبدع اإلنسان يف هذه األرض ما أبدع     
إال ما خيـرب    ،  ال أين يكون  وال أين كان و   ،  وال كيف يذهب  ،  وال كيف جاء  ،  ال يدري ما هو    - الروح

 . به العليم اخلبري يف الترتيل
، ولو شاء اهللا حلرم البشـرية منـه       . ألنه من العليم اخلبري   ،   وما جاء يف الترتيل هو العلم املستيقن      

 . ولكنها رمحة اهللا وفضله؛ وذهب مبا أوحى إىل رسوله
إن ،  إال رمحة من ربك   . نا وكيال مث ال جتد لك به علي     ،  ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك      " 

  ..  " كان عليك كبريا، فضله
املنـة  ؛  واستبقاء ما أوحى به إليـه     ،  فضل إنزال الوحي  . ذا الفضل   ع     واهللا مينت على رسوله   

 . أجياال بعد أجيال، فهم ذا القرآن يف رمحة وهداية ونعمة، على الناس أكرب
|     |     | 

 اليت اختص اهللا ا فالقرآن من صنع اهللا الـذي ال ميلـك اخللـق                وكما أن الروح من األسرار    
ولـو تظـاهروا    ،  أن يأتوا مبثله   - ومها ميثالن اخللق الظاهر واخلفي     - وال ميلك اإلنس واجلن   ،  حماكاته

 : وتعاونوا يف هذه احملاولة
ـ              : قل "  و كـان   لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ول

  ..  " بعضهم لبعض ظهريا
إمنا هو كسائر ما يبدعه اهللا      .  فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات حياول اإلنس واجلن أن حياكوها         

وإن أدركوا  ،  هو كالروح من أمر اهللا ال يدرك اخللق سره الشامل الكامل          . يعجز املخلوقون أن يصنعوه   
 . بعض أوصافه وخصائصه وآثاره

منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة اليت تصـرف الـنفس          .  منهج حياة كامل    والقرآن بعد ذلك  
ومن مث  . واليت تصرف اجلماعات اإلنسانية يف كل ظروفها وأطوارها       ،  البشرية يف كل أطوارها وأحواهلا    

بالقوانني املالئمة للفطـرة املتغلغلـة يف وشـائجها    ، ويعاجل اجلماعة املتشابكة ،  فهو يعاجل النفس املفردة   
، يف الوقت الواحد  ،  يعاجلها عالجا متكامال متناسق اخلطوات يف كل جانب       . ا ومنحنياا الكثرية  ودرو

فال يغيب عن حسابه احتمال من االحتماالت الكثرية وال مالبسة من املالبسات املتعارضـة يف حيـاة                 
 . البساا املتشابكةألن مشرع هذه القوانني هو العليم بالفطرة يف كل أحواهلا وم. الفرد وحياة اجلماعة
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ومن مث فهـي تقصـر عـن        .  أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور اإلنسان ومالبسات حياته        
وقد تعاجل ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره         ؛  اإلحاطة جبميع االحتماالت يف الوقت الواحد     
 ! إىل بروز ظاهرة أخرى حتتاج إىل عالج جديد

وعجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثله هو       ،   مدى من إعجاز نظمه ومعانيه      إن إعجاز القرآن أبعد   
 . عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه حييط مبا حييط به

لـن  : وقـالوا . ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا              " 
 وعنب فتفجر األار خالهلـا  أو تكون لك جنة من خنيل؛ نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا    

أو يكون لك   ؛  أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال    ؛  علينا كسفا  - كما زعمت  - أو تسقط السماء  ؛  تفجريا
  " .  .. . ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا كتابا نقرؤه. أو ترقى يف السماء؛ بيت من زخرف

فراحوا يطلبون تلـك اخلـوارق      ،   وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إىل آفاق اإلعجاز القرآنية        
أو يتبجحون يف حق الذات اإلهلية بـال أدب         ،  ويتعنتون يف اقتراحام الدالة على الطفولة العقلية      ،  املادية

مل ينفعهم تصريف القرآن لألمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه يف أساليب شـىت تناسـب            .. وال حترج 
وعلقـوا إميـام     " فأىب أكثر الناس إال كفـورا      " . اروشىت األجيال واألطو  ،  شىت العقول واملشاعر  

أو بأن تكون له جنة من خنيل وعنب يفجـر األـار            ! بأن يفجر هلم من األرض ينبوعا       ع    بالرسول
فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلـك         ،  أو أن يأخذهم بعذاب من السماء     ! خالهلا تفجريا 

أو أن يكون   ! ملالئكة قبيال يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم يف قبائلهم         أو أن يأيت باهللا وا    ! يوم القيامة 
بل ال بد أن    ،  وال يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه      . أو أن يرقى يف السماء    . له بيت من املعادن الثمينة    

 ! يعود إليهم ومعه كتاب حمرب يقرأونه
وهم يسوون بني   . قترحات الساذجة كما يبدو التعنت يف هذه امل     ،   وتبدو طفولة اإلدراك والتصور   
 - سـبحانه  - أو بني تفجري الينبوع مـن األرض وجمـيء اهللا         ! البيت املزخرف والعروج إىل السماء    

فإذا جـاءهم ـا     . والذي جيمع يف تصورهم بني هذه املقترحات كلها هو أا خوارق          ! واملالئكة قبيال 
 ! نظروا يف اإلميان له والتصديق به

، وهم يعجزون عن اإلتيان مبثله يف نظمه ومعناه ومنهجـه         ،  ارقة الباقية يف القرآن    وغفلوا عن اخل  
 ! ولكنهم ال يلمسون هذا اإلعجاز حبواسهم فيطلبون ما تدركه احلواس
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إمنا هي من أمر اهللا سبحانه وفق تقـديره         ،  وال هي من شأنه   ،   واخلارقة ليست من صنع الرسول    
فأدب الرسالة وإدراك حكمة اهللا يف      . ها إذا مل يعطه اهللا إياها     وليس من شأن الرسول أن يطلب     . وحكمته

سبحان ريب هل كنت إال بشـرا  : قل "  .. تدبريه مينعان الرسول أن يقترح على ربه ما مل يصرح له به 
ال يقترح على اهللا وال يتزيد فيما كلفه        ،  ويعمل وفق تكاليف رسالته   ،  يقف عند حدود بشريته    " رسوال

 . إياه
     ||     | 

واليت ،  ومن بعد ما جاءهم     ع    ولقد كانت الشبهة اليت عرضت لألقوام من قبل أن يأتيهم حممد          
وال يكـون   ؛  أم استبعدوا أن يكون الرسول بشـرا      ،  صدم عن اإلميان بالرسل وما معهم من اهلدي       

 : ملكا
  " ؟ ا رسوالأبعث اهللا بشر: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا " 

فاستكثروا علـى   ،   وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على اهللا            
كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكـون وطبيعـة            . بشر أن يكون رسوال من عند اهللا      

ـ            ،  املالئكة ىت مييـزهم النـاس     وأم ليسوا مهيئني لالستقرار يف األرض وهم يف صورم املالئكيـة ح
 . ويستيقنوا أم مالئكة

 .  " لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء ملكا رسوال: قل " 
ألا الصورة اليت تتفق مـع      ،   فلو قدر اهللا أن املالئكة تعيش يف األرض لصاغهم يف صورة آدمية           

واهللا قـادر    " ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال    :  " ىكما قال يف آية أخر    ،  نواميس اخللق وطبيعة األرض   
وقدر أن متضي   ،  ولكنه خلق نواميس وبرأ خملوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره         ،  على كل شيء  

غـري أن القـوم ال       - لتحقق حكمته يف اخللق والتكـوين     ،  النواميس يف طريقها ال تتبدل وال تتحول      
 ! يدركون

وأن يكل أمره   ،  أن ينهي معهم اجلدل     ع    فهو يأمر الرسول  ،   يف خلقه   وما دامت هذه سنة اهللا    
: قـل :  " وهو اخلبري البصري بالعباد مجيعا    ،  ويدع له التصرف يف أمرهم    ،  وأمرهم إىل اهللا يشهده عليهم    
  ..  " إنه كان بعباده خبريا بصريا، كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم

 : بته فريمسها يف مشهد من مشاهد القيامة خميفأما عاق.  وهو قول حيمل رائحة التهديد
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وحنشرهم يوم القيامـة    ،  ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه       ،  ومن يهد اهللا فهو املهتد     " 
ذلك جزاؤهم بـأم    . مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعريا     ،  على وجوههم عميا وبكما وصما    

أو مل يروا أن اهللا الذي خلق       ؟  نا ملبعوثون خلقا جديدا   أئذا كنا عظاما ورفاتا أئ    : وقالوا،  كفروا بآياتنا 
 فأىب الظاملون إال كفورا   ،  وجعل هلم أجال ال ريب فيه     ؟  السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم      

 ..  " 
ويتعرضـون  ،  وترك الناس هلذه السنن يسريون وفقهـا      ،   ولقد جعل اهللا للهدى وللضالل سننا     

وفق ما حياوله لنفسه من السري يف طريـق         ،  اإلنسان مهيأ للهدى وللضالل   ومن هذه السنن أن     . لعواقبها
، وهذا هو املهتدي حقـا ؛  فالذي يستحق هداية اهللا مبحاولته واجتاهه يهديه اهللا       . اهلدى أو طريق الضالل   

والذين يستحقون الضالل باإلعراض عن دالئل اهلدى وآياته ال يعصمهم أحد مـن             . ألنه اتبع هدى اهللا   
علـى   " : وحيشرهم يوم القيامة يف صورة مهينة مزعجة       " فلن جتد هلم أولياء من دونه     :  " هللاعذاب ا 

مطموسني حمرومني من جوارحهم اليت ـديهم يف هـذا           " عميا وبكما وصما   " يتكفأون " وجوههم
، لنهايةيف ا  " مأواهم جهنم  " و. جزاء ما عطلوا هذه اجلوارح يف الدنيا عن إدراك دالئل اهلدى          . الزحام

 .  " كلما خبت زدناهم سعريا " ال تربد وال تفتر
ذلك جزاؤهم بأم   :  " ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات اهللا    .  وهي اية مفزعة وجزاء خميف    

أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثـون       : وقالوا:  " واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه    " كفروا بآياتنا 
  " ؟ خلقا جديدا
وكأمنا الدنيا اليت كانوا فيها قـد انطـوت         ،  ق يعرض هذا املشهد كأنه هو احلاضر اآلن       والسيا

، وذلك على طريقة القرآن يف جتسيم املشاهد وعرضها واقعـة حيـة            .. صفحتها وصارت ماضيا بعيدا   
 . تفعل فعلها يف القلوب واملشاعر قبل فوات األوان

 . فيغفلونه مث يعود ليجادهلم باملنطق الواقعي الذي يرونه 
فأية غرابـة    " ؟  أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم              " 
 . فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحيـاء ، واهللا خالق هذا الكون اهلائل قادر على أن خيلق مثلهم؛ يف البعث 

فكـان   " ىب الظاملون إال كفورا   فأ " وأجلهم إىل موعده  ،  أنظرهم إليه  " وجعل هلم أجال ال ريب فيه     " 
 . ووضوح اآليات، جزاؤهم عادال بعد منطق الدالالت ومنطق املشاهدات

|     |     | 
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، من بيوت الزخـرف ، تلك املقترحات املتعنتة    ع    على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول      
محة اهللا قد وكلـت إلـيهم       خبالء أشحاء حىت لو أن ر      .. والينابيع املتفجرة ،  وجنات النخيل واألعناب  

 : ورمحة اهللا ال تنفد وال تغيض، خزائنها ألمسكوا وخبلوا خوفا من نفادها
 .  " لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا: قل " 

كن ول. وال خيشى نفادها وال نقصها    ،  فإن رمحة اهللا وسعت كل شيء     ،   وهي صورة بالغة للشح   
 ! نفوسهم لشحيحة متنع هذه الرمحة وتبخل ا لو أم كانوا هم خزنتها

|     |     | 
وها هو ذا موسى قـد      . وعلى أية حال فإن كثرة اخلوارق ال تنشى ء اإلميان يف القلوب اجلاحدة            

 . فحل م اهلالك مجيعا، أويت تسع آيات بينات مث كذب ا فرعون وملؤه
إين : فقال له فرعـون   ،  فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم    ،  ع آيات بينات  ولقد آتينا موسى تس    " 

، لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السـماوات واألرض بصـائر    : قال. ألظنك يا موسى مسحورا   
وقلنـا مـن    . فأراد أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه مجيعا        . وإين ألظنك يا فرعون مثبورا    

  ..  " رض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفااسكنوا األ: بعده لبين إسرائيل
 وهذا املثل من قصة موسى وبين إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر املسجد األقصى               

وكذلك يعقب عليه بذكر اآلخرة واـيء بفرعـون         . يف أوهلا وطرف من قصة بين إسرائيل وموسى       
 . لسورة ومصري املكذبني بالبعث الذي صوره هذا املشهدوقومه ملناسبة مشهد القيامة القريب يف سياق ا

 واآليات التسع املشار إليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ اهللا به فرعون وقومه من السنني                 
فهم  " فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم     "  .. ونقص الثمرات والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم      

 : موسى وفرعونشهداء على ما كان بني 
فكلمة احلق وتوحيد اهللا والـدعوة إىل        ..  " إين ألظنك يا موسى مسحورا    : فقال له فرعون   " 

فما يستطيع  ! ترك الظلم والطغيان واإليذاء ال تصدر يف عرف الطاغية إال من مسحور ال يدري ما يقول               
 ليتحدث عنها وهو ميلك قواه      وال أن يرفع أحد رأسه    ؛  الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه املعاين       

 ! العقلية
 : مطمئن إىل نصرة اهللا له وأخذه للطغاة؛  فأما موسى فهو قوي باحلق الذي أرسل به مشرقا منريا
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وإين ألظنـك يـا     . بصائر. لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض        : قال " 
ت تعلم أن ال أحـد غـريه ميلـك هـذه         جزاء تكذيبك بآيات اهللا وأن    ،  هالكا مدمرا  " فرعون مثبورا 

 . حىت لكأا البصائر تكشف احلقائق وجتلوها، وإا لواضحة مكشوفة منرية للبصائر. اخلوارق
فـأراد أن    " ،  ويعزم أن يزيلهم مـن األرض ويبيـدهم       ،   وعندئذ يلجأ الطاغية إىل قوته املادية     

 . احلقفكذلك يفكر الطغاة يف الرد على كلمة  " يستفزهم من األرض
وجتري سنته بـإهالك الظـاملني وتوريـث املستضـعفني          ،   وعندئذ حتق على الطاغية كلمة اهللا     

فإذا جاء وعـد  . اسكنوا األرض: وقلنا من بعده لبين إسرائيل  . فأغرقناه ومن معه مجيعا   :  " الصابرين
  ..  " اآلخرة جئنا بكم لفيفا

،  األرض للذين كـانوا يستضـعفون      وهكذا أورث اهللا  .  وهكذا كانت عاقبة التكذيب باآليات    
أما هنا فهـو     - وقد عرفنا كيف كان مصريهم يف أول السورة        - موكولني فيها إىل أعماهلم وسلوكهم    
 .  " فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا" ،  يكلهم هم وأعداءهم إىل جزاء اآلخرة

|     |     | 
فأما هذا  . كيف جرت سنة اهللا مع املكذبني     و،  وكيف استقبلها املكذبون  ،  ذلك مثل من اخلوارق   

 : ونزل مفرقا ليقرأ على مهل يف الزمن الطويل، القرآن فقد جاء باحلق ليكون آية دائمة
وقرآنا فرقناه لتقـرأه علـى      ،  وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا    ،  وباحلق أنزلناه وباحلق نزل    " 

  ..  " الناس على مكث ونزلناه ترتيال
، فتحمله هذه األمة إىل مشارق األرض ومغارا      ،  ويقيم هلا نظاما  ،  قرآن لرييب أمة   لقد جاء هذا ال   

ومن مث فقد جاء هذا القـرآن مفرقـا وفـق           . وتعلم به البشرية هذا النظام وفق املنهج الكامل املتكامل        
 يف الـزمن    والتربية تتم . ووفق املالبسات اليت صاحبت فترة التربية األوىل      ،  احلاجات الواقعية لتلك األمة   

جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جـزءا يف مرحلـة           . وبالتجربة العملية يف الزمن الطويل    ،  الطويل
 ! ال فقها نظريا وال فكرة جتريدية تعرض للقراءة واالستمتاع الذهين، اإلعداد

 . ال كتابا كامال منذ اللحظة األوىل،  وتلك حكمة نزوله متفرقا
تلقوه توجيها يطبق يف واقع احلياة كلمـا        .  من املسلمني على هذا املعىن      ولقد تلقاه اجليل األول   

ومل يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كـانوا         . وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة     ،  جاءهم منه أمر أو ى    
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وال تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص واألساطري فتكيفوا به يف حيام            ؛  يأخذون الشعر واألدب  
فكـان  . ويف بيوم ومعاشـهم   . ويف سلوكهم ونشاطهم  ،  تكيفوا به يف مشاعرهم وضمائرهم    . وميةالي

 . ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن، ومما عرفوه، منهج حيام الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معـانيهن              ا  قال ابن مسعود  

 . العمل نو
:  فرتل ليقر احلق يف األرض ويثبته      " وباحلق أنزلناه :  "  ولقد أنزل اهللا هذا القرآن قائما على احلق       

احلق األصيل الثابت    .. وباحلق اهتمامه ،  ومن احلق قوامه  . فاحلق مادته واحلق غايته    ..  " وباحلق نزل " 
والقرآن مرتبط بناموس   ،  متلبسا ما ،  مني به والذي خلق اهللا السماوات واألرض قائ     ،  يف ناموس الوجود  

والرسول . واحلق مادته وغايته  ،  فاحلق سداه وحلمته  . يشري إليه ويدل عليه وهو طرف منه      ،  الوجود كله 
 . مبشر ومنذر ذا احلق الذي جاء به

ا إن شاءوا آمنـو   . ويدع هلم أن خيتاروا طريقهم    ،  أن جيبه القوم ذا احلق      ع    وهنا يأمر الرسول  
ويضع أمام أنظارهم منوذجا من تلقـي   . وعليهم تبعة ما خيتارون ألنفسهم    . بالقرآن وإن شاءوا مل يؤمنوا    

لعل هلم فيه قدوة وأسـوة وهـم        ،  الذين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى املؤمنني هلذا القرآن          
 : األميون الذين مل يؤتوا علما وال كتابا

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقـان            . واآمنوا به أو ال تؤمن    : قل " 
  " وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا    ؛  سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال      : ويقولون،  سجدا

 .. 
، وهم يسـمعون القـرآن    ،  مشهد الذين أوتوا العلم من قبله     .  وهو مشهد موح يلمس الوجدان    

خيـرون   " فهم ال يسجدون ولكن   ،  إم ال يتمالكون أنفسهم    " ذقان سجدا خيرون لأل  " و،  فيخشعون
سبحان :  " مث تنطق ألسنتهم مبا خاجل مشاعرهم من إحساس بعظمة اهللا وصدق وعده            " لألذقان سجدا 

ويغلبهم التأثر فال تكفي األلفاظ يف تصوير ما جييش يف صـدورهم            .  " ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال     
وخيـرون لألذقـان    :  " دموع تنطلق معربة عن ذلك التأثر الغامر الذي ال تصوره األلفاظ          فإذا ال ،  منه

 . فوق ما استقبلوه به من خشوع " ويزيدهم خشوعا ..  "  " يبكون
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يرسم تأثري هذا القرآن يف القلوب املتفتحـة السـتقبال          ،   إنه مشهد مصور حلالة شعورية غامرة     
والعلم املقصود هو مـا أنزلـه اهللا مـن          . ب ما أوتيت من العلم قبله     العارفة بطبيعته وقيمته بسب   ؛  فيضه

 . فالعلم احلق هو ما جاء من عند اهللا، الكتاب قبل القرآن
|     |     | 

هذا املشهد املوحي للذين أتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد ختيري القوم يف أن يؤمنـوا ـذا                   
وقد كـانوا بسـبب      - هم يدعون اللّه مبا مبا شاءوا من األمساء       مث يعقب عليه بترك   ،  القرآن أوال يؤمنوا  

فكلها امساؤه فما    - ويستبعدون هذا االسم من أمساء اللّه     ،  أوهامهم اجلاهلية ينكرون تسمية اللّه بالرمحن     
 : شاءوا منها فليدعوه ا

 .  " أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن. ادعو اللّه أو ادعوا الرمحن: قل " 
 . إن هي إال سخافات اجلاهلية وأوهام الوثنية اليت ال تثبت للمناقشة والتعليل و

أن يتوسط يف صالته بني اجلهر واخلفوت ملا كانوا يقابلون به صالته              ع     كذلك يؤمر الرسول  
أو من نفور وابتعاد ولعل األمر كذلك ألن التوسط بني اجلهر واخلفاء أليق بالوقوف              ،  من استهزاء وايذاء  

 :  حضرة اهللايف
  ..  " وال جتهر بصالتك وال ختافت ا وابتغ بني ذلك سبيال " 

|     |     | 
وترتيهه عن احلاجة إىل    ،  وختتم السورة كما بدأت حبمد اهللا وتقرير وحدانيته بال ولد وال شريك           

لذي بـدأت مث    وا،  فيلخص هذا اخلتام حمور السورة الذي دارت عليه       . وهو العلي الكبري  . الويل والنصري 
 : ختمت به
. ومل يكن له ويل من الذل     . ومل يكن له شريك يف امللك     ،  احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا     : وقل " 

  ..  " وكربه تكبريا
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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   عوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعد |
 .الرباءة من الشرك وأهله 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 اد إىل عبادة رب العباد، ومن جورالعب

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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