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 قَيما لِّينِذر بأْسا شِديدا ِمن      1الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعل لَّه ِعوجا            + 

 وينـِذر   3 ماِكِثني ِفيِه أَبـدا      2ِذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا حسنا        لَّدنه ويبشر الْمؤِمِنني الَّ   
 ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ولَا ِلآباِئِهم كَبرت كَِلمةً تخرج ِمـن أَفْـواِهِهم ِإن           4الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا      

 ِإنا جعلْنـا    6 فَلَعلَّك باِخع نفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يؤِمنوا ِبهذَا الْحِديِث أَسفًا             5لَّا كَِذبا   يقُولُونَ إِ 
  8زا  وِإنا لَجاِعلُونَ ما علَيها صِعيدا جر7ما علَى الْأَرِض ِزينةً لَّها ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا 

 ِإذْ أَوى الِْفتيةُ ِإلَى الْكَهـِف       9أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجبا           
الْكَهِف ِسِنني   فَضربنا علَى آذَاِنِهم ِفي      10فَقَالُوا ربنا آِتنا ِمن لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشدا            

  12 ثُم بعثْناهم ِلنعلَم أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا أَمدا 11عددا 
 وربطْنا علَى قُلُوِبِهم    13نحن نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى            

 هؤلَـاء   14 قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواِت والْأَرِض لَن ندعو ِمن دوِنِه ِإلَها لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا                 ِإذْ
            رِن افْتِمم أَظْلَم نٍن فَميلْطَاٍن بِهم ِبسلَيونَ عأْتلَا يةً لَّووِنِه آِلهذُوا ِمن دخا اتنما   قَولَى اللَّـِه كَـِذبى ع

 وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ِإلَّا اللَّه فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُـم                  15
  16من أَمِركُم مرفَقًا 

ات الْيِمِني وِإذَا غَربت تقِْرضهم ذَات الشـماِل  وترى الشمس ِإذَا طَلَعت تزاور عن كَهِفِهم ذَ  
وهم ِفي فَجوٍة منه ذَِلك ِمن آياِت اللَِّه من يهِد اللَّه فَهو الْمهتِدي ومن يضِللْ فَلَن تِجـد لَـه وِليـا        

قَلِّبهم ذَات الْيِمِني وذَات الشماِل وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه         وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود ون     17مرِشدا  
  18ِبالْوِصيِد لَِو اطَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارا ولَمِلئْت ِمنهم رعبا 

      هنقَالَ قَاِئلٌ م مهنياءلُوا بستِلي ماهثْنعب كَذَِلكٍم قَـالُوا           ووي ضعب ا أَوموا يقَالُوا لَِبثْن ملَِبثْت كَم م
ربكُم أَعلَم ِبما لَِبثْتم فَابعثُوا أَحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلَى الْمِدينِة فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاما فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق                

  و لَطَّفتلْيو هنا     مدأَح نَّ ِبكُمِعرش19لَا ي           ِفي ِملَّـِتِهم وكُمِعيدي أَو وكُممجري كُملَيوا عرظْهِإن ي مهِإن 
  20ولَن تفِْلحوا ِإذًا أَبدا 
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           بيةَ لَا راعأَنَّ السو قاللَِّه ح دعوا أَنَّ ولَمعِلي ِهملَيا عنثَرأَع كَذَِلكو      مهـنيونَ بعازنتا ِإذْ يِفيه 
أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيِهم بنيانا ربهم أَعلَم ِبِهم قَالَ الَِّذين غَلَبوا علَى أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجدا                

21  
نَ خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما ِبالْغيِب ويقُولُونَ سـبعةٌ         سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُو    

وثَاِمنهم كَلْبهم قُل ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإلَّا قَِليلٌ فَلَا تماِر ِفيِهم ِإلَّا ِمراء ظَاِهرا ولَا تسـتفِْت                   
  22ِفيِهم منهم أَحدا 

 ِإلَّا أَن يشاء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى           23ولَا تقُولَن ِلشيٍء ِإني فَاِعلٌ ذَِلك غَدا        
  24أَن يهِديِن ربي ِلأَقْرب ِمن هذَا رشدا 

       عوا ِتساددازو ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسِنني ِفِهملَِبثُوا ِفي كَه25ا  و           ـبغَي ا لَِبثُـوا لَـهِبم لَمأَع قُِل اللَّه 
 واتلُ  26السماواِت والْأَرِض أَبِصر ِبِه وأَسِمع ما لَهم من دوِنِه ِمن وِلي ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا                 

  _27 ولَن تِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك لَا مبدلَ ِلكَِلماِتِه
|     |     | 

وبعدها قصة  ،  ففي أوهلا جتيء قصة أصحاب الكهف     . القصص هو العنصر الغالب يف هذه السورة      
ويف ايتـها   . ويف وسطها جتيء قصة موسى مع العبد الصـاحل        . مث إشارة إىل قصة آدم وإبليس     ،  اجلنتني

فهو وارد يف إحدى وسبعني آيـة مـن         ،   القصص معظم آيات السورة    ويستغرق هذا . قصة ذي القرنني  
وإىل جـوار  . ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها      ؛  عشر ومائة آية  

على طريقة القـرآن يف     ،  وبعض مشاهد احلياة اليت تصور فكرة أو معىن       ،  القصص بعض مشاهد القيامة   
 . التعبري بالتصوير

فهو تصـحيح   ،  ويدور حوله سياقها  ،  احملور املوضوعي للسورة والذي ترتبط به موضوعاا       أما  
 . وتصحيح القيم مبيزان هذه العقيدة. العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر

 .  فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها
لينـذر بأسـا    . قيما .احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا          :  "  يف البدء 
ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا ماكثني فيه أبدا وينـذر           ؛  شديدا من لدنه  
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كربت كلمة ختـرج مـن أفـواههم إن         . ما هلم به من علم وال آلبائهم      . اختذ اهللا ولدا  : الذين قالوا 
 .  " يقولون إال كذبا

فمن كان يرجو لقـاء     ،   يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد      إمنا أنا بشر مثلكم   : قل:  "  ويف اخلتام 
 .  " ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

والتمييـز  ،  وإثبات الـوحي  ،   وهكذا يتساوق البدء واخلتام يف إعالن الوحدانية وإنكار الشرك        
 . املطلق بني الذات اإلهلية وذوات احلوادث

 :  مرات كثرية يف صور شىت ويلمس سياق السورة هذا املوضوع
ربنا رب السماوات واألرض لـن      :  "  يف قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا برم        

 .  " لقد قلنا إذا شططا، ندعوا من دونه إهلا
  ..  " وال يشرك يف حكمه أحدا، ما هلم من دونه من ويل:  "  ويف التعقيب عليها

أكفرت بالذي خلقك من تراب     :  " من لصاحبه وهو حياوره    ويف قصة اجلنتني يقول الرجل املؤ     
 .  " لكن هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحدا، مث من نطفة مث سواك رجال
هنالك الوالية  ،  ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان منتصرا          :  "  ويف التعقيب عليها  

 .  " هو خري ثوابا وخري عقبا، هللا احلق
فـدعوهم فلـم    ،  نادوا شركائي الذين زعمتم   : ويوم يقول :  " اهد القيامة  ويف مشهد من مش   

 .  " وجعلنا بينهم موبقا، يستجيبوا هلم
؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء        :  "  ويف التعقيب على مشهد آخر    

 .  " إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال
|     |     | 

ظر فيتجلى يف استنكار دعاوى املشركني الذين يقولون ما ليس هلم           أما تصحيح منهج الفكر والن    
، ويف توجيه اإلنسان إىل أن حيكم مبا يعلم وال يتعـداه          . والذين ال يأتون على ما يقولون بربهان      ،  به علم 

 . وما ال علم له به فليدع أمره إىل اهللا
  " م به من علم وال آلبائهمما هل، اختذ اهللا ولدا: وينذر الذين قالوا:  "  ففي مطلع السورة
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لوال يـأتون علـيهم     . هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة     :  "  والفتية أصحاب الكهف يقولون   
ربكم أعلم مبا   : قالوا:  " وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم يف الكهف يكلون علمها هللا          " ! بسلطان بني 

 .  " لبثتم
ثالثة رابعهم  : سيقولون:  "  عددهم رمجا بالغيب    ويف ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن       

: قـل . سبعة وثامنهم كلبهم  : ويقولون - رمجا بالغيب  - مخسة سادسهم كلبهم  : ويقولون؛  كلبهم
 .  " وال تستفت فيهم منهم أحدا، فال متار فيهم إال مراء ظاهرا؛ ريب أعلم بعدم ما يعلمهم إال قليل

دما يكشف له عن سر تصرفاته اليت أنكرها عليـه موسـى      ويف قصة موسى مع العبد الصاحل عن      
 . فيكل األمر فيها هللا " رمحة من ربك وما فعلته عن أمري:  " يقول

|     |     | 
حيث يرد القيم احلقيقيـة إىل اإلميـان   ، فريد يف مواضع متفرقة، فأما تصحيح القيم مبيزان العقيدة   

 . رضية الدنيوية اليت تبهر األنظارويصغر ما عداها من القيم األ، والعمل الصاحل
إنا جعلنا  :  " وايته إىل فناء وزوال   ،   فكل ما على األرض من زينة إمنا جعل لالبتالء واالختبار         

 .  " وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال
والفتية املؤمنون أصـحاب    . ف خشن ضيق  ولو أوى اإلنسان إىل كه    ،   ومحى اهللا أوسع وأرحب   

فأووا إىل الكهف    - إال اهللا  - وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون   :  " الكهف يقولون بعد اعتزاهلم لقومهم    
  " ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ينشر لكم ربكم من رمحته

الـدنيا  غري مبال بزينـة احليـاة   ؛ ليصرب نفسه مع أهل اإلميان  ع    واخلطاب يوجه إىل الرسول   
وال ،  واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهـه           " وأهلها الغافلني عن اهللا   

واتبع هواه وكان أمره    ؛  وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا      ،  تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا      
 .  " احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: وقل. فرطا

وكيف جيبه صـاحبها  . جلنتني تصور كيف يعتز املؤمن بإميانه يف وجه املال واجلاه والزينة   وقصة ا 
أكفرت بالذي خلقـك  : ال له صاحبه وهو حياوره  ق:  " ويؤنبه على نسيان اهللا   ،  املنتفش املنتفخ باحلق  

ولـوال إذ دخلـت   . لكن هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحـدا ؟ من تراب مث من نطفة مث سواك رجال       
فعسى ريب أن يؤتني خريا     . إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا      . ال قوة إال باهللا   ،  ما شاء اهللا  : جنتك قلت 
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أو يصبح ماؤهـا غـورا فلـن        ،  ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا       ،  من جنتك 
 .  " تستطيع له طلبا

واضرب هلـم مثـل       " : وعقب القصة يضرب مثال للحياة الدنيا وسرعة زواهلا بعد ازدهارها         
وكان ،  فأصبح هشيما تذروه الرياح   ،  فاختلط به نبات األرض   ،  احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء     

 .  " اهللا على كل شيء مقتدرا
والباقيـات  ،  املال والبنون زينة احلياة الـدنيا     :  "  ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية      

 .  " با وخري أمالالصاحلات خري عند ربك ثوا
وحني يعرض عليه القوم الـذين      . ولكن يذكر ألعماله الصاحلة   ،   وذو القرنني ال يذكر ألنه ملك     

فإنه يـرد   ،  وجدهم بني السدين أن يبين هلم سدا حيميهم من يأجوج ومأجوج يف مقابل أن يعطوه ماال               
وحـني  .  " ما مكين فيه ريب خري     :قال " ألن متكني اهللا له خري من أمواهلم      ،  عليهم ما عرضوه من املال    

فإذا جاء وعد ريب جعلـه دكـاء     ،  هذا رمحة من ريب   : قال:  " يتم السد يرد األمر هللا ال لقوته البشرية       
 .  " وكان وعد ريب حقا

وهـؤالء ال  ؛ هم الذين كفروا بآيات رم ولقائه،  ويف اية السورة يقرر أن أخسر اخللق أعماال  
هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضـل       : قل:  " سبوا أم حيسنون صنعا   وزن هلم وال قيمة وإن ح     

أولئك الذين كفروا بآيات رـم ولقائـه        ؟  سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا        
 .  " فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا

وتصحيح القـيم   . لفكر والنظر وتصحيح منهج ا  . وهكذا جند حمور السورة هو تصحيح العقيدة      
 . مبيزان العقيدة

|     |     | 
 : ويسري سياق السورة حول هذه املوضوعات الرئيسية يف أشواط متتابعة

تبشري املؤمنني وإنـذار    .  تبدأ السورة باحلمد هللا الذي أنزل على عباده الكتاب لإلنذار والتبشري          
والنهايـة إىل   ،  ى األرض من زينة إمنا هو لالبتالء واالختبار       وتقرير أن ما عل   ؛  اختذ اهللا ولدا  : الذين قالوا 
، وهي منوذج إليثار اإلميان على باطل احلياة وزخرفها       . ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف     .. زوال وفناء 

 . هربا بالعقيدة أن متس، وااللتجاء إىل رمحة اهللا يف الكهف
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مع الذين يدعون رم بالغداة والعشـي  أن يصرب نفسه    ع     ويبدأ الشوط الثاين بتوجيه الرسول    
، مث جتيء قصة اجلنتني تصور اعتزاز القلب املؤمن باهللا         .. وأن يغفل الغافلني عن ذكر اهللا     ،  يريدون وجهه 

 . وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم احلقيقية الباقية .. واستصغاره لقيم األرض
 امة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس      والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القي        

 . ورمحة اهللا وإمهاله للمذنبني إىل أجل معلوم، وينتهي ببيان سنة اهللا يف إهالك الظاملني.. 
 . وقصة ذي القرنني الشوط اخلامس.  وتشغل قصة موسى مع العبد الصاحل الشوط الرابع

وإثباتا للوحي وترتيها هللا عـن  ، فرينتبشريا للمؤمنني وإنذارا للكا   :  مث ختتم السورة مبثل ما بدأت     
 : فلنأخذ يف الشوط األول بالتفصيل. الشريك

|     |     | 
لينذر بأسا شـديدا مـن   . قيما. احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا        " 

الذين قالوا  وينذر  ،  ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا ماكثني فيه أبدا           ،  لدنه
. إن يقولون إال كذبا   . كربت كلمة خترج من أفواههم    . ما هلم به من علم وال آلبائهم      ،  اختذ اهللا ولدا  

إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا        .. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا ذا احلديث أسفا          
  .. .  " وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لنبلوهم أيهم أحسن عمال

، ذه االسـتقامة   " على عبده  " وفيه محد هللا على إنزاله الكتاب     . وفيه صرامة ،   بدء فيه استقامة  
 .  " لينذر بأسا شديدا من لدنه:  " وال مداراة وال مداورة، ال عوج فيه وال التواء

، الكتـاب اهللا هو الذي أنزل     : فال لبس يف العقيدة وال غموض     ،   ومنذ اآلية األوىل تتضح املعامل    
 . وليس هللا من ولد وال شريك، فالكل إذن عبيد. وحممد هو عبد هللا. واحلمد له على ترتيله

ومـرة  ،  يتكرر معىن االستقامة مرة عن طريق نفي العوج        ..  " قيما ..  "  والكتاب ال عوج له   
 . توكيدا هلذا املعىن وتشديدا فيه. عن طريق إثبات االستقامة

ويبشر املؤمنني الذين   ،  لينذر بأسا شديدا من لدنه    :  " ب واضح صريح   والغرض من إنزال الكتا   
 .  " يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا

لينذر بأسا شديدا   :  " فهو يبدأ به على وجه اإلمجال     .  ويغلب ظل اإلنذار الصارم يف التعبري كله      
وبينهما تبشري   ..  " ذ اهللا ولدا  وينذر الذين قالوا اخت   :  " مث يعود إليه على وجه التخصيص     .  " من لدنه 
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ذا القيد الذي جيعل لإلميان دليله العملي الظـاهر املسـتند إىل    " الذين يعملون الصاحلات   " للمؤمنني
 . الواقع األكيد

قضـية  . مث يأخذ يف كشف املنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكرب القضايا وأخطرهـا             
 : العقيدة

  ..  "  آلبائهمما هلم به من علم وال " 
 : هكذا جزافا،  فما أشنع وما أفظع أن يفضوا ذا القول بغري علم

  ..  " كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا " 
فهـو  .  وتشترك األلفاظ بنظمها يف العربة وجرسها يف النطق يف تفظيع هذه الكلمة اليت يقولوا             

وجيعل الكلمة الكبرية متييـزا     . الضخامة والفظاعة ومتأل اجلو ما    لتجبه السامع ب   " كربت " يبدأ بكلمة 
وجيعل هذه الكلمـة ختـرج مـن    . زيادة يف توجيه االنتباه إليها " كربت كلمة:  " لضمريها يف اجلملة 

 " وتشارك لفظة .  " خترج من أفواههم   " أفواههم خروجا كأمنا تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعا        
فالناطق ا يفتح فاه يف مقطعها األول مبا فيه         ،  رسها اخلاص يف تكبري هذه الكلمة وتفظيعها      جب " أفواههم
:  " مث تتواىل اهلاءان فيمتلى ء الفم ما قبل أن يطبق على امليم يف اية اللفظـة                "  .. . أفوا:  " من مد 

ويعقب على ذلك   .  الظل وبذلك يشترك نظم اجلملة وجرس اللفظة يف تصوير املعىن ورسم         .  " أفواههم
 ال كلمة  " إن:  " وخيتار للنفي كلمة  :  " إن يقولون إال كذبا   :  " بالتوكيد عن طريق النفي واالستثناء    

وذلك لزيـادة    .. شيء من الليونة باملد    " ما " ويف لفظ ،  ألن يف األوىل صرامة بالسكون الواضح      " ما" 
  .. ه الكلمة الكبريةولزيادة التوكيد لكذب هذ، التشديد يف االستنكار

|     |     | 
الذي كان حيزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن           ع    وفيما يشبه اإلنكار خياطب الرسول    

  فيما يشبه اإلنكار يقول للرسـول   .. أنه مود م إىل اهلالك      ع    ويذهبوا يف الطريق الذي يعلم    ،  اهلدى
 : ع 

 !  " أسفا. يؤمنوا ذا احلديثإن مل . فلعلك باخع نفسك على آثارهم " 
وما يسـتحق هـؤالء أن      . إن مل يؤمنوا ذا القرآن    ،   أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم      

جعلنـاه   .. وأموال وأوالد ،  فدعهم فقد جعلنا ما على األرض من زخرف ومتاع        . حتزن عليهم وتأسف  
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كما يسـتحق نعـيم   ، ويستحق نعمتها، نياليتبني من حيسن منهم العمل يف الد، اختبارا وامتحانا ألهلها  
 : اآلخرة

 .  " إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال " 
. وما يتحقق منـهم يف احليـاة عمـال        ،  ولكنه جيزي على ما يصدر من العباد فعال       .  واهللا يعلم 

 . ويسكت عمن ال حيسنون العمل فال يذكرهم ألن مفهوم التعبري واضح
فتصبح قبل يـوم    ،  وسيهلك كل ما عليها   ،  فستعود األرض جمردة منها   . اية هذه الزينة حمتومة    و

 : القيامة سطحا أجرد خشنا جديا
  ..  " وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا " 

تصـور معـىن اجلـدب       " جرزا " وكلمة. ويف املشهد الذي يرمسه كذلك    ،   ويف التعبري صرامة  
 ! ترسم مشهد االستواء والصالدة " صعيدا " كلمةكما أن . جبرسها اللفظي

|     |     | 
، كيف تطمـئن بـه    . فتعرض منوذجا لإلميان يف النفوس املؤمنة     ،  مث جتيء قصة أصحاب الكهف    

وكيف . وتلجأ به إىل الكهف حني يعز عليها أن تعيش به مع الناس           ،  وتؤثره على زينة األرض ومتاعها    
 . ويشملها بالرمحة، ويقيها الفتنة، يرعى اهللا هذه النفوس املؤمنة

فقد وردت يف بعض الكتب القدميـة ويف األسـاطري          . وأقاويل كثرية ،   ويف القصة روايات شىت   
ونطرح سـائر   . فهو املصدر الوحيد املستيقن   ،  وحنن نقف فيها عند حد ما جاء يف القرآن        . بصور شىت 

وخباصة أن القرآن الكرمي قد ـى عـن         . يحالروايات واألساطري اليت اندست يف التفاسري بال سند صح        
 . وعن املراء فيها واجلدل رمجا بالغيب، استفتاء غري القرآن فيها

  ع   وقد ورد يف سبب نزوهلا ونزول قصة ذي القرنني أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول               
  ع   ربون ـا الرسـول    أو أن أهل مكة طلبوا إىل اليهود أن يصوغوا هلم أسئلة خيت           . عنهما وعن الروح  

ويسـألونك عـن ذي     :  " فقد جاء يف أول قصة ذي القرنني      . وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحا      
. ولكن مل جتيء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه اإلشـارة           " سأتلو عليكم منه ذكرا   : قل. القرنني

 . فنحن منضي يف القصة لذاا وهي واضحة االرتباط مبحور السورة كما بينا
||     |      
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، إن الطريقة اليت اتبعت يف عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص اإلمجايل أوال               
وهي تعرض يف مشاهد وتترك بني املشاهد فجوات يعرف مـا فيهـا مـن               . مث العرض التفصيلي أخريا   

 : وهي تبدأ هكذا. )1(السياق 
، إذ أوى الفتية إىل الكهف    . آياتنا عجبا م حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من         أ " 

فضربنا على آذام يف الكهـف سـنني        . وهيء لنا من أمرنا رشدا    ،  ربنا آتنا من لدنك رمحة    : فقالوا
 .  " مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا، عددا

 كهف فتية فنعرف أن أصحاب ال   . ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة   ،   وهو تلخيص جيمل القصة   
 - أي ناموا  - وأنه ضرب على آذام يف الكهف     . آووا إىل الكهف وهم مؤمنون     - ال نعلم عددهم   -

وأنه كان هناك فريقان يتجادالن يف      . وأم بعثوا من رقدم الطويلة     - ال نعلم عددها   - سنني معدودة 
صتهم علـى غرابتـها ليسـت       وأن ق . شأم مث لبثوا يف الكهف فبعثوا ليتبني أي الفريقني أدق إحصاء          

ويف صفحات هذا الكون من العجائب ويف ثناياه من الغرائب مـا يفـوق قصـة                . بأعجب آيات اهللا  
 . )2(أصحاب الكهف والرقيم 

ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه      .  وبعد هذا التلخيص املشوق للقصة يأخذ السياق يف التفصيل        
 : وهو احلق اليقني، ضاربةاهللا منها هو فصل اخلطاب يف الروايات املت

وربطنا على قلوم إذ    . إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى     . حنن نقص عليك نبأهم باحلق     " 
هـؤالء  . لقد قلنا إذن شـططا    . لن ندعو من دونه إهلا    ،  ربنا رب السماوات واألرض   : قاموا فقالوا 

وإذ ؟  أظلم ممن افترى على اهللا كذبا     فمن  . لوال يأتون عليهم بسلطان بني    . قومنا اختذوا من دونه آهلة    
ويهيء لكم من   ،  ينشر لكم ربكم من رمحته    ،  فأووا إىل الكهف   - إال اهللا  - اعتزلتموهم وما يعبدون  

 .  " أمركم مرفقا
 " وزدناهم هـدى   ..  "  " إم فتية آمنوا برم   .  "  هذا هو املشهد األول من مشاهد القصة      

مطمئنة إىل احلق الـذي     ،  فإذا هي ثابتة راسخة    " ربطنا على قلوم  و.  " بإهلامهم كيف يدبرون أمرهم   
 " . والقيام حركة تدل علـى العـزم والثبـات         ..  " إذ قاموا  " معتزة باإلميان الذي اختارت   . عرفت

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن "  يراجع فصل )1(
 هو الكتاب الذي حيمل أمساءهم ورمبا كان هو الذي وضـع       - يف الغالب    -الفجوة يف الصخر، والرقيم     :  الكهف )2(

 . على باب الكهف الذي عثر عليهم فيه
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 ..  " لن ندعو من دونه إهلـا      " فهو رب هذا الكون كله     ..  " ربنا رب السماوات واألرض   : فقالوا
 . وجتاوزنا احلق وحدنا عن الصواب ..  " لقد قلنا إذن شططا  " .فهو واحد بال شريك

 : ويستنكرون املنهج الذي يسلكونه يف تكوين العقيدة،  مث يلتفتون إىل ما عليه قومهم فيستنكرونه
  "  .. ؟ لوال يأتون عليهم بسلطان بني. هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة " 

وبرهان له سـلطان علـى      ،  لإلنسان دليل قوي يستند إليه    أن يكون   :  فهذا هو طريق االعتقاد   
فمن أظلم ممن افترى علـى اهللا       :  " ألنه الكذب على اهللا   ،  وإال فهو الكذب الشنيع   . النفوس والعقول 

  "  .. ؟ كذبا
أشـداء يف  ، إم فتية .. ال تردد فيه وال تلعثم،  وإىل هنا يبدو موقف الفتية واضحا صرحيا حامسا      

  .. أشداء يف استنكار ما عليه قومهم. داء يف إميامأش، أجسامهم
وال بد  . وال للمشاركة يف احلياة   ،  فال سبيل إىل االلتقاء   . واختلف املنهجان ،   ولقد تبني الطريقان  

ويتلقوا ،  إم ليسوا رسال إىل قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها         . من الفرار بالعقيدة  
وال حياة هلم يف هذا الوسط إن هـم         ،  إمنا هم فتية تبني هلم اهلدى يف وسط ظامل كافر         . ما يتلقاه الرسل  

ويعبدوا ما يعبـدون    ،  وهم ال يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويراوردهم       ،  أعلنوا عقيدم وجاهروا ا   
 أن يفروا   فال سبيل هلم إال   . واألرجح أن أمرهم قد كشف    . من اآلهلة على سبيل التقية وخيفوا عبادم هللا       

 : وقد أمجعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم. وأن خيتاروا الكهف على زينة احلياة، بدينهم إىل اهللا
، ينشر لكم ربكم من رمحتـه     ،  فأووا إىل الكهف   - إال اهللا  - وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون    " 

  ..  " ويهيء لكم من أمركم مرفقا
ويهجـرون  ،  فهؤالء الفتية الذين يعتزلون قومهم    .  وهنا ينكشف العجب يف شأن القلوب املؤمنة      

هؤالء الذين يأوون إىل الكهـف      . ويتجردون من زينة األرض ومتاع احلياة     . ويفارقون أهلهم ،  ديارهم
ينشـر  .  " وحيسون هذه الرمحة ظليلة فسيحة ممتدة     . هؤالء يستروجون رمحة اهللا   . الضيق اخلشن املظلم  
فإذا الكهف فضـاء    . تلقي ظالل السعة والبحبوحة واالنفساح    "  ينشر " ولفظة " لكم ربكم من رمحته   

 .. وتشملهم بالرفق واللني والرخاء   ،  فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرمحة وتتسع خيوطها ومتتد ظالهلا         
فإذا الرمحة والرفـق    ،  وإن الوحشة املوغلة لتشف   ،  وإن اجلدران الصلدة لترق   ،  إن احلدود الضيقة لترتاح   

 . اقوالراحة واالرتف
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  ..  إنه اإلميان
وما قيمة القيم واألوضاع واملدلوالت اليت تعارف عليها النـاس يف حيـام             ؟   وما قيمة الظواهر  

عاملا تظلله الرمحـة    . املأنوس بالرمحن ،  إن هنالك عاملا آخر يف جنبات القلب املغمور باإلميان        ؟  األرضية
 . والرفق واالطمئنان والرضوان

لريفع على مشهد آخر والفتية يف الكهف وقـد ضـرب اهللا            .  املشهد  ويسدل الستار على هذا   
 . عليهم النعاس

|     |     | 
وإذا غربـت تقرضـهم ذات      ،  وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني         " 

ومن يضلل فلن جتد له وليا      . من يهد اهللا فهو املهتد    . ذلك من آيات اهللا   . وهم يف فجوة منه   ،  الشمال
وكلبهم باسط ذراعيـه    . ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال    . وحتسبهم أيقاظا وهم رقود    .مرشدا

 .  " ومللئت منهم رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. بالوصيد
كما يلتقطهـا شـريط     ،  ينقل بالكلمات هيئة الفتية يف الكهف     ،   وهو مشهد تصويري عجيب   

تصور مدلوهلا وتلقـي     " تزاور " ولفظ. كأا متعمدة والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه       . متحرك
  .. والشمس تغرب فتجاوزهم إىل الشمال وهم يف فجوة منه. ظل اإلرادة يف عملها

 وقبل أن يكمل نقل املشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية اليت تتخلل               
 : )1(سياق القصص لتوجيه القلوب يف اللحظة املناسبة 

وضعهم هكذا يف الكهف والشمس ال تناهلم بأشعتها وتقرب منهم           ..  " ذلك من آيات اهللا    " 
 . وهم يف مكام ال ميوتون وال يتحركون. بضوئها

. وللهدى والضالل ناموس   ..  " ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا      . من يهد اهللا فهو املهتد     " 
، ومن مل يأخذ بأسباب اهلدى ضل     . موسه وهو املهتدي حقا   فمن اهتدى بآيات اهللا فقد هداه اهللا وفق نا        

 . ولن جتد له من بعد هاديا، وجاء ضالله وفق الناموس اإلهلي فقد أضله اهللا إذن
. وهم يقلبون من جنب إىل جنب يف نومتهم الطويلـة         .  مث ميضي السياق يكمل املشهد العجيب     

باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب       -  الكالب على عادة  - وكلبهم. فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود    
                                                 

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب . فصل القصة يف القرآن )1(
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إذ يـراهم نيامـا     . وهم يف هيئتهم هذه يثريون الرعب يف قلب من يطلع عليهم          . الكهف كأنه حيرسهم  
حىت حيـني الوقـت     ،  وذلك من تدبري اهللا كي ال يبعث م عابث        . يتقلبون وال يستيقظون  ،  كاأليقاظ

 . املعلوم
|     |     | 

 : فلننظر ولنسمع. احلياةوفجأة تدب فيهم 
. لبثنا يوما أو بعض يوم    : قالوا؟  كم لبثتم : قال قائل منهم  . وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم    " 

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم     ،  فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة     ،  ربكم أعلم مبا لبثتم   : قالوا
، ظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم      إم إن ي  . برزق منه وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا      

  ..  " ولن تفلحوا إذن أبدا
والفتية يسـتيقظون وهـم ال   ، فيعرض هذا املشهد  ،   إن السياق حيتفظ باملفاجأة يف عرض القصة      

: ويلتفت أحدهم إىل اآلخرين فيسأل    ،  إم يفركون أعينهم   .. يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس      
لبثنا : قالوا " . وال بد أنه كان حيس بآثار نوم طويل       .  يسأل من يستيقظ من نوم طويل      كما؟  كم لبثتم 

 !  " يوما أو بعض يوم
شأن املـؤمن    - ويدعو أمرها هللا  ،   مث رأوا أن يتركوا هذه املسألة اليت ال طائل وراء البحث فيها           

ولديهم نقود فضية خرجـوا  . فهم جائعون. وأن يأخذوا يف شأن عملي - يف كل ما يعرض له مما جيهله    
فلينظـر أيهـا   ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة  ،  ربكم أعلم مبا لبثتم   : قالوا:  " ا من املدينة  

 . أي فليختر أطيب طعام يف املدينة فليأتكم بشيء منه ..  " أزكى طعاما فليأتكم برزق منه
ب السـلطان يف املدينـة   فيأخـذهم أصـحا  ، وهم حيذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف خمبؤهم  

أو  -!  بوصفهم خارجني على الدين ألم يعبدون إهلا واحدا يف املدينـة املشـركة             - فيقتلوهم رمجا 
:  " لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا لبقا      . وهذه هي اليت يتقوا   . يفتنوهم عن عقيدم بالتعذيب   

كم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا       إم إن يظهروا عليكم يرمجو    . وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا    
 . وإا للخسارة الكربى، فما يفلح من يرتد عن اإلميان إىل الشرك ..  " إذا أبدا

وأن ،  ال يدرون أن األعوام قد كرت     ،  حذرين خائفني ،   وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم     
وأن ،  عرفوا قـد تغـريت معاملهـا      وأن مدينتهم اليت ي   ،  وأن أجياال قد تعاقبت   ،  عجلة الزمن قد دارت   

وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم يف عهـد         ،  املتسلطني الذين خيشوم على عقيدم قد دالت دولتهم       
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وحول الفترة  ،  حول عقيدم ؛  وأن األقاويل حوهلم متعارضة   ؛  امللك الظامل قد تناقلها اخللف عن السلف      
 . اليت مضت منذ اختفائهم

وبني املشـهدين فجـوة     .  على مشهدهم يف الكهف لريفع على مشهد آخر         وهنا يسدل الستار  
 . متروكة يف السياق القرآين

فهم شديدو احلفاوة بالفتية املؤمنني بعد أن انكشف أمرهم         ،   ونفهم أن أهل املدينة اليوم مؤمنون     
 . عيدوعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد ب، بذهاب أحدهم لشراء الطعام

بعد أن أيقن زميلهم أن املدينة قـد مضـى    -  ولنا أن نتصور ضخامة املفاجأة اليت اعترت الفتية     
وأن الدنيا قد تبدلت من حوهلم فلم يعد لشيء مما ينكرونـه وال             ؛  عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها     

 يف نظـر النـاس      وأـم أعجوبـة   . وأم من جيل قدمي مضت عليه القرون      ! لشيء مما يعرفونه وجود   
وأن كل ما يربطهم جبيلهم من قرابـات ومعـامالت          . فلن ميكن أن يعاملوهم كبشر عاديني     ،  وحسهم

 .. فهم أشبه بالذكرى احلية منهم باألشـخاص الواقعيـة        ،  كله قد تقطع   .. ومشاعر وعادات وتقاليد  
 . فريمحهم اهللا من هذا كله فيتوفاهم

والناس خارج  ،  مشهد وفام ،  قرآين فيعرض املشهد األخري   أما السياق ال  .  لنا أن نتصور هذا كله    
ويعهـد  . وكيف خيلدوم وحيفظون ذكراهم لألجيال ،  على أي دين كانوا   : الكهف يتنازعون يف شأم   

 : مباشرة إىل العربة املستقاة من هذا احلادث العجيب
إذ يتنـازعون   . اوأن الساعة ال ريب فيه    ،  وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق        " 

لنتخذن عليهم  : قال الذين غلبوا على أمرهم    . ابنوا عليهم بنيانا رم أعلم م     : فقالوا،  بينهم أمرهم 
 .  " مسجدا

يقـرب إىل   .  إن العربة يف خامتة هؤالء الفتية هي داللتها على البعث مبثل واقعي قريب حمسوس             
وعلى هـذا النحـو      .. وأن الساعة ال ريب فيها    ،  فيعلموا أن وعد اهللا بالبعث حق     . الناس قضية البعث  

 . بعث اهللا الفتية من نومتهم وأعثر قومهم عليهم
ومبا كانوا عليـه     " رم أعلم م   " ال حيدد عقيدم   " ابنوا عليهم بنيانا  :  "  وقال بعض الناس  

على ،  عبدواملقصود م  " لنتخذن عليهم مسجدا  :  " وقال أصحاب السلطان يف ذلك األوان     . من عقيدة 
وكما يصنع اليوم من يقلـدوم      . طريقة اليهود والنصارى يف اختاذ املعابد على مقابر األنبياء والقديسني         
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اختذوا قبور أنبيائهم وصـاحليهم     ،  لعن اهللا اليهود والنصارى    "  ع    من املسلمني خمالفني هلدى الرسول    
 . )1( " مساجد

على عـادة    - ع اجلدل حول أصحاب الكهف    مث يرفع لنسم  .  ويسدل الستار على هذا املشهد    
، ويضيفون إليها من خياهلم جيال بعد جيل      ،  ويزيدون فيها وينقصون  ،  الناس يتناقلون الروايات واألخبار   

 : وتكثر األقاويل حول اخلرب الواحد أو احلادث الواحد كلما مرت القرون، حىت تتضخم وتتحول
، رمجـا بالغيـب    - سة سادسـهم كلبـهم    مخ: ويقولون،  ثالثة رابعهم كلبهم  : سيقولون " 
فال متار فيهم إال مـراء      . ما يعلمهم إال قليل   . ريب أعلم بعدم  : قل. سبعة وثامنهم كلبهم  : ويقولون

  ..  " وال تستفت فيهم منهم أحدا، ظاهرا
، وإنه ليستوي أن يكونوا ثالثة أو مخسة أو سـبعة         .  فهذا اجلدل حول عدد الفتية ال طائل وراءه       

وعند القليلني الذين تثبتوا من احلادث عند وقوعـه  . وعلمهم عند اهللا، وأمرهم موكول إىل اهللا   . ثرأو أك 
والعـربة يف أمـرهم حاصـلة       . فال ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم      . أو من روايته الصحيحة   

م اسـتفتاء   وإىل عد ،  إىل ترك اجلدل يف هذه القضية       ع    لذلك يوجه القرآن الرسول   . بالقليل وبالكثري 
. متشيا مع منهج اإلسالم يف صيانة الطاقة العقلية أن تبدد يف غري ما يفيـد              . أحد من املتجادلني يف شأم    

وهذا احلادث الذي طواه الزمن هو من الغيب املوكول إىل          . ويف أال يقفو املسلم ما ليس له به علم وثيق         
 . فليترك إىل علم اهللا، علم اهللا

يرد النهي عن احلكم على غيب املستقبل وما يقـع          ،  دل يف غيب املاضي    ومبناسبة النهي عن اجل   
 : فاإلنسان ال يدري ما يكون يف املستقبل حىت يقطع برأي فيه؛ فيه

: وقل،  واذكر ربك إذا نسيت    - إال أن يشاء اهللا    - إين فاعل ذلك غدا   : وال تقولن لشيء   " 
  ..  " عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا

وسـجف الغيـب   . مرهون بإرادة اهللا، بل كل نفس من أنفاس احلي   ،  حركة وكل نأمة   إن كل   
وعقله مهمـا   ؛  وعني اإلنسان ال متتد إىل ما وراء الستر املسدل        ؛  مسبل حيجب ما وراء اللحظة احلاضرة     

وغدا يف غيـب اهللا وأسـتار غيـب اهللا دون           . إين فاعل ذلك غدا   : فال يقل إنسان  . علم قاصر كليل  
 . العواقب

                                                 
 .  أورده ابن كثري يف التفسري)1(
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، وأن يعيش يوما بيـوم   ؛  ال يفكر يف أمر املستقبل وال يدبر له       ،   وليس معىن هذا أن يقعد اإلنسان     
ولكن معناه أن حيسب حسـاب الغيـب        . كال .. وأال يصل ماضي حياته حباضره وقابله     . حلظة بلحظة 

ر أن يـد اهللا     ويستشع،  وأن يعزم ما يعزم ويستعني مبشيئة اهللا على ما يعزم         ؛  وحساب املشيئة اليت تدبره   
وإن جرت مشـيئة  . فإن وقفة اهللا إىل ما اعتزم فبها. فال يستبعد أن يكون هللا تدبري غري تدبريه  ،  فوق يده 

 . ألن األمر هللا أوال وأخريا، اهللا بغري ما دبر مل حيزن ومل ييأس
نه ال ميلـك    وأ،  ويدبر بتوفيق اهللا  ،  ولكن ليشعر أنه إمنا يفكر بتيسري اهللا      ؛   فليفكر اإلنسان وليدبر  

بـل علـى    ؛  أو ضعف أو فتور   ،  ولن يدعو هذا إىل كسل أو تراخ      . إال ما ميده اهللا به من تفكري وتدبري       
فليتقبل ،  فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبري هللا غري تدبريه        . العكس ميده بالثقة والقوة واالطمئنان والعزمية     

 .  كان جمهوال له فكشف عنه الستارألنه األصل الذي. قضاء اهللا بالرضى والطمأنينة واالستسالم
فال يشعر بالوحدة والوحشة وهـو يفكـر        .  هذا هو املنهج الذي يأخذ به اإلسالم قلب املسلم        

بل . وال يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل وخيفق      . وال حيس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح      . ويدبر
غـري  . مسلما بقضائه وقدره  ،  شاكرا لتوفيقه إياه  ،  قويا باالعتماد عليه  ،  يبقى يف كل أحواله متصال باهللا     

 . متبطر وال قنوط
 . إذا نسيت هذا التوجيه واالجتاه فاذكر ربك وارجع إليه ..  " واذكر ربك إذا نسيت " 
من هذا النهج الذي يصـل القلـب         ..  " عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا       : وقل " 
 .  يتوجه إليهيف كل ما يهم به وكل ما، دائما باهللا

وضرورة احملاولـة   ،  للداللة على ارتفاع هذا املرتقى     " ألقرب " وكلمة " عسى "  وجتيء كلمة 
 . الدائمة لالستواء عليه يف مجيع األحوال

|     |     | 
 : فلنعرفه اآلن لنعرفه على وجه اليقني. كم لبث الفتية يف الكهف: وإىل هنا مل نكن نعلم

اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السماوات       : قل. وازدادوا تسعا ،  مثائة سنني ولبثوا يف كهفهم ثال    " 
  ..  " أبصر به وأمسع. واألرض

! وما أمسعه ،  ما أبصره . يقرره عامل غيب السماوات واألرض    ،   فهذا هو فصل اخلطاب يف أمرهم     
 . فال جدال بعد هذا وال مراء. سبحانه
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|     |     | 
ما هلم من دونه    :  " حدانية الظاهرة األثر يف سري القصة وأحداثها      ويعقب على القصة بإعالن الو    

  ..  " وال يشرك يف حكمه أحدا. من ويل
وهو احلق الـذي ال      - وفيه فصل اخلطاب  ،  إىل تالوة ما أوحاه ربه إليه       ع     وبتوجيه الرسول 

أصحاب الكهف فشـملهم    وقد فر إليه    . فليس من محى إال محاه    ،  واالجتاه إىل اهللا وحده    - يأتيه الباطل 
 : برمحته وهداه

  ..  " ولن جتد من دونه ملتحدا، واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته " 
تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات اليت من أجلها يساق القصـص     ،   وهكذا تنتهي القصة  

 .  يف السياقمع التناسق املطلق بني التوجيه الديين والعرض الفين. يف القرآن
|     |     | 

 +              مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو
           اتا ون ِذكِْرنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم ِطعلَا تا ويناِة الديةَ الْحِزين ِريدطًـا       تفُر هركَانَ أَمو اهوه عقُـِل   28بو 

الْحق ِمن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤِمن ومن شاء فَلْيكْفُر ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني نارا أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن                 
     وهجِوي الْوشِل يهاء كَالْماثُوا ِبمغِغيثُوا يتسفَقًا      يترم اءتسو ابرالش ـوا      29 ِبئْسنآم ِإنَّ الَّـِذين 

 أُولَِئك لَهم جنات عدٍن تجِري ِمن تحِتِهم        30وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنا لَا نِضيع أَجر من أَحسن عملًا          
      ِمن ذَه اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحي ارهلَى          الْأَنا عِفيه ِكِئنيتٍق مربتِإسٍس وندن سا مرضا خابونَ ِثيسلْبيٍب و
  31الْأَراِئِك ِنعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا 

          ا ِبنماهفَفْنحاٍب ونأَع ِن ِمنيتنا جِدِهما ِلأَحلْنعِن جلَيجثَلًا رم ملَه ِرباضـا    ومهنيا بلْنعجٍل وخ
  33 ِكلْتا الْجنتيِن آتت أُكُلَها ولَم تظِْلم ِمنه شيئًا وفَجرنا ِخلَالَهما نهرا 32زرعا 

ودخلَ جنته وهـو     34وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ ِلصاِحِبِه وهو يحاِوره أَنا أَكْثَر ِمنك مالًا وأَعز نفَرا              
 وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِددت ِإلَى ربي لَأَِجـدنَّ         35ظَاِلم لِّنفِْسِه قَالَ ما أَظُن أَن تِبيد هِذِه أَبدا          

  36خيرا منها منقَلَبا 
 37الَِّذي خلَقَك ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم سواك رجلًا           قَالَ لَه صاِحبه وهو يحاِوره أَكَفَرت بِ      

 ولَولَا ِإذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه             38لَِّكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشِرك ِبربي أَحدا         



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

18

 فَعسى ربي أَن يؤِتيِن خيرا من جنِتك ويرِسلَ علَيها حسبانا من            39ك مالًا وولَدا    ِإن ترِن أَنا أَقَلَّ ِمن    
  41 أَو يصِبح ماؤها غَورا فَلَن تستِطيع لَه طَلَبا 40السماء فَتصِبح صِعيدا زلَقًا 

لِّب كَفَّيِه علَى ما أَنفَق ِفيها وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها ويقُولُ يا لَيتِني             وأُِحيطَ ِبثَمِرِه فَأَصبح يقَ   
 هناِلك الْولَايةُ   43 ولَم تكُن لَّه ِفئَةٌ ينصرونه ِمن دوِن اللَِّه وما كَانَ منتِصرا             42لَم أُشِرك ِبربي أَحدا     

قا ِللَِّه الْحقْبع ريخا وابثَو ريخ و44 ه  
                حـبِض فَأَصالْـأَر اتبلَطَ ِبِه نتاء فَاخمالس ِمن اهلْناء أَنزا كَميناِة الديثَلَ الْحم ملَه ِرباضو

الُ والْبنونَ ِزينـةُ الْحيـاِة الـدنيا         الْم 45هِشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتِدرا          
  _46والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا وخير أَملًا 

|     |     | 
وليست هـي   ،  إن القيم احلقيقية ليست هي املال     . هذا الدرس كله تقرير للقيم يف ميزان العقيدة       

إن هذه كلها قيم زائفة      .. لك ليست هي اللذائذ واملتاع يف هذه احلياة       كذ. وليست هي السلطان  ،  اجلاه
فمن شاء أن يتمتـع  . ولكنه ال جيعل منها غاية حلياة اإلنسان      ؛  واإلسالم ال حيرم الطيب منها    . وقيم زائلة 
ات فالباقيات الصـاحل ، وليشكره على النعمة بالعمل الصاحل  . ولكن ليذكر اهللا الذي أنعم ا     ،  ا فليتمتع 
 . خري وأبقى

وأن يغفـل ويهمـل     ؛  أن يصرب نفسه مع الذين يتجهون إىل اهللا         ع     وهو يبدأ بتوجيه الرسول   
. أحدمها يعتز مبا أويت من مال وعزة ومتاع       : مث يضرب للفريقني مثال رجلني    . الذين يغفلون عن ذكر اهللا    

، ثل يضرب للحياة الدنيا كلـها     مث يعقب مب  . ويرجو عند ربه ما هو خري     ،  واآلخر يعتز باإلميان اخلالص   
املـال  :  " وينتهي من ذلك كله بتقرير احلقيقـة الباقيـة        . فإذا هي قصرية زائلة كاهلشيم تذروه الرياح      

  ..  " والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال، والبنون زينة احلياة الدنيا
|     |     | 

وال تعد عيناك عنهم    ،  داة والعشي يريدون وجهه   واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغ       " 
احلق : وقل. واتبع هواه وكان أمره فرطا    ،  وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا      ،  تريد زينة احلياة الدنيا   

  ..  " ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن. من ربكم
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ملـؤمنني مـن    أن يطرد فقراء ا     ع    حني طلبوا إىل الرسول   ،   يروي أا نزلت يف أشراف قريش     
أو أن جيعل هلم    . أمثال بالل وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع يف إميان رؤوس قريش             

فتؤذي السـادة مـن كـرباء     ،  ألن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق      ،  جملسا غري جملس هؤالء النفر    
 ! قريش

:  " فأنزل اهللا عز وجـل    . يهطمع يف إميام فحدثته نفسه فيما طلبوا إل         ع     ويروى أن الرسول  
وتقـيم  ،  أنزهلا تعلن عن القيم احلقيقية     .. .  " واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي       

، فاإلسالم ال يتملق أحـدا     " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر      " وبعد ذلك . امليزان الذي ال خيطيء   
 . هلية تقيم للناس ميزانا غري ميزانهوال أية جا، وال يزن الناس مبوازين اجلاهلية األوىل

مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريـدون         " ال متل وال تستعجل    ..  " واصرب نفسك  " 
ومـا  . وال يبتغون إال رضاه   ،  ال يتحولون عنه  ،  يتجهون إليه بالغداة والعشي   ،  فاهللا غايتهم  ..  " وجهه

 . ةيبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طالب احليا
. وعلى مثلهم تقوم الدعوات   ،  ففيهم اخلري . صاحبهم وجالسهم وعلمهم  .  اصرب نفسك مع هؤالء   

ومـن يعتنقوـا    ؛  ومن يعتنقوا ليقودوا ا األتبـاع     ؛  فالدعوات ال تقوم على من يعتنقوا ألا غالبة       
وم الـدعوات ـذه     إمنا تق ! وليتجروا ا يف سوق الدعوات تشتري منهم وتباع       ،  ليحققوا ا األطماع  

إمنا تبتغـي وجهـه وترجـو    ،  ال تبغي جاها وال متاعا وال انتفاعا      ،  القلوب اليت تتجه إىل اهللا خالصة له      
 . رضاه

وال يتحول اهتمامك عنـهم إىل مظـاهر         ..  " وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا        " 
ال ترتفع إىل ذلك األفق العايل الـذي         " الدنيا"  فهذه زينة احلياة  . احلياة اليت يستمتع ا أصحاب الزينة     

 . يتطلع إليه من يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ال تطعهـم فيمـا      ..  " وكان أمره فرطا  ،  واتبع هواه ،  وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا       " 

، خففـوا مـن غلـوائهم     و،  فلو ذكروا اهللا لطامنوا من كربيائهم     . يطلبون من متييز بينهم وبني الفقراء     
وأحسـوا  ؛ واستشعروا جالل اهللا الذي تتساوى يف ظله الـرؤوس ، وخفضوا من تلك اهلامات املتشاخمة   

وحيكمـون  . أهـواء اجلاهليـة   . ولكنهم إمنا يتبعون أهواءهم   . رابطة العقيدة اليت يصبح ا الناس إخوة      
 . فال جزاء ما غفلوا عن ذكر اهللافهو وأقواهلم سفه ضائع ال يستحق إال اإلغ. مقاييسها يف العباد
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فهذه . فال تفاضل بينها مبال وال نسب وال جاه       .  لقد جاء اإلسالم ليسوي بني الرؤوس أمام اهللا       
. ومكاا عند اهللا يوزن بقدر اجتاهها إليه وجتردها له        . إمنا التفاضل مبكاا عند اهللا    . وقيم زائلة ،  قيم زائفة 

 . البطالنوما عدا هذا فهو اهلوى والسفه و
وإىل ،  وإىل مالـه  ،  أغفلنا قلبه حني اجته إىل ذاتـه       ..  " وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا       " 

، والقلب الذي يشتغل ـذه الشـواغل    . فلم يعد يف قلبه متسع هللا     ،  وإىل متاعه ولذائذه وشهواته   ،  أبنائه
حىت تفلت األيام   ،  لي له فيما هو فيه    ومي،  فيزيده اهللا غفلة  ،  وجيعلها غاية حياته ال جرم يغفل عن ذكر اهللا        

 : ويظلمون غريهم، ويلقى ما أعده اهللا ألمثاله الذين يظلمون أنفسهم، من بني يديه
  ..  " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، احلق من ربكم: وقل " 

يقه قيمـا   إمنا يسري يف طر   ،  فاحلق ال ينثين وال ينحين    ،  وذه الصرامة ،  وذه الصراحة ،   ذه العزة 
ومـن مل   . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر      . صرحيا ال مداورة فيه   ،  قويا ال ضعف فيه   ،  ال عوج فيه  

ومن ؛  ومن مل جيعل هواه تبعا ملا جاء من عند اهللا فال جماملة على حساب العقيدة              ،  يعجبه احلق فليذهب  
 . ليهمل حين هامته ويطامن من كربيائه أمام جالل اهللا فال حاجة بالعقيدة إ

والعقيدة . واهللا غين عن العاملني   ،  إمنا هي ملك هللا   .  إن العقيدة ليست ملكا ألحد حىت جيامل فيها       
والذي يترفـع عـن    . وال يأخذوا كما هي بال حتوير     ،  ال تعتز وال تنتصر مبن ال يريدوا لذاا خالصة        

 .  خري لإلسالم وال املسلمنياملؤمنني الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ال يرجى منه
|     |     | 

 : وما أعد للمؤمنني يف مشهد من مشاهد القيامة، مث يعرض ما أعد للكافرين
. وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه      ؛  إنا أعتدنا للظاملني نارا أحاط م سرادقها       " 

. ت إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال       إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلا    . بئس الشراب وساءت مرتفقا   
ويلبسـون ثيابـا    ؛  حيلون فيها من أساور من ذهب     ،  أولئك هلم جنات عدن جتري من حتتهم األار       

 .  " نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئني فيها على األرائك، خضرا من سندس وإستربق
وال ،  تاج إىل جهد إليقادهـا    فهي ال حت   .. أعددناها وأحضرناها  ..  " إنا أعتدنا للظاملني نارا    " 

إال أن التعبري   . فيكون. كن: ومع أن خلق أي شيء ال يقتضي إال كلمة اإلرادة         ! تستغرق زمنا إلعدادها  
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واألخذ املباشر إىل النـار املعـدة املهيـأة         ،  يلقي ظل السرعة والتهيؤ واالستعداد     " اعتدنا " هنا بلفظ 
 ! لالستقبال

وال . وال أمل يف النجاة واإلفـالت     ،  فال سبيل إىل اهلرب   ،  ملني وهي نار ذات سرادق حييط بالظا     
 ! أو يكون فيه استرواح، مطمع يف منفذ ب منه نسمة

وكالصديد ،  أغيثوا مباء كدردي الزيت املغلي يف قول       ..  فإن استغاثوا من احلريق والظمأ أغيثوا     
 " بئس الشراب  " اليت تتجرعه يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف باحللوق والبطون        ! الساخن يف قول  

ويف ذكـر   . ويا لسوء النار وسرادقها مكانا لالرتفاق واالتكـاء       ! الذي يغاث به امللهوفون من احلريق     
ولكنها مقابلـة مـع     ! إمنا هم لالشتواء  ،  فما هم هنالك لالرتفاق   . االرتفاق يف سرادق النار كم مرير     

 ! وشتان شتان .. جلنانارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هنالك يف ا
جتـري مـن    . لإلقامة.  وبينما هؤالء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات عدن          

متكـئني فيهـا علـى       " وهم هنالك لالرتفاق حقا   . حتتهم األار بالري وجة املنظر واعتدال النسيم      
تزيـد  . إستربق خممل كثيف  من سندس ناعم خفيف ومن      . وهم رافلون يف ألوان من احلرير      " األرائك

 !  " نعم الثواب وحسنت مرتفقا:  " عليها أساور من ذهب للزينة واملتاع
، ومن شاء فليجـالس فقـراء املـؤمنني       . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     .  ومن شاء فليختر  

ضـم  الـيت ت  ،  فمن مل ترضه رائحة العرق من تلك اجلباب       . وجبام تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر      
  .. وليهنأ بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار، فلريتفق يف سرادق النار، القلوب الزكية بذكر اهللا

|     |     | 
وترسم منوذجني واضحني   ،  مث جتيء قصة الرجلني واجلنتني تضرب مثال للقيم الزائلة والقيم الباقية          

صاحب اجلنتني  : كالمها منوذج إنساين لطائفة من الناس     و. والنفس املعتزة باهللا  ،  للنفس املعتزة بزينة احلياة   
فينسى القوة الكربى اليت تسيطر على أقدار النـاس         ،  وتبطره النعمة ،  تذهله الثروة ،  منوذج للرجل الثري  

وصاحبه منوذج للرجل املـؤمن     . فلن ختذله القوة وال اجلاه    ،  وحيسب هذه النعمة خالدة ال تفىن     . واحلياة
 . ال جلحوده وكفره، موجبة حلمده وذكره، يرى النعمة دليال على املنعم، ذاكر لربهال، املعتز بإميانه

 : وتبدأ القصة مبشهد اجلنتني يف ازدهار وفخامة
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وجعلنا بينهما  ،  وحففنامها بنخل ،  واضرب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب         " 
  ..  " وكان له مثر. جرنا خالهلما راوف، كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئا. زرعا

ويتفجـر  ،  تتوسطهما الـزروع  ،  حمفوفتان بسياج من النخيل   ،   فهما جنتان مثمرتان من الكروم    
 : إنه املنظر البهيج واحليوية الدافقة واملتاع واملال .. بينهما ر
يف معـىن    " تظلـم   "وخيتار التعبري كلمة   ..  " كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئا        " 

 . وازدهى وتكرب، لتقابل بني اجلنتني وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ومل يشكر، تنقص ومتنع
وينـتفش  ، فيحس بـالزهو ، ويزدهيه النظر إليهما،  وها هو ذا صاحب اجلنتني متتليء نفسه ما    

أنا أكثر   - حياورهوهو   - فقال لصاحبه :  " ويتعاىل على صاحبه الفقري   ،  وخيتال كالطاووس ،  كالديك
  ..  " منك ماال وأعز نفرا

، وقـد نسـي اهللا    ؛  وملء جنبه الغرور  ،  وملء نفسه البطر  ،   مث خيطو بصاحبه إىل إحدى اجلنتني     
، أنكر قيام السـاعة أصـال     ،  وظن أن هذه اجلنان املثمرة لن تبيد أبدا       ؛  ونسي أن يشكره على ما أعطاه     

أليس من أصحاب اجلنان يف الدنيا فال بد أن يكون جنابه           ! روهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية واإليثا     
 ! ملحوظا يف اآلخرة

ولئن . وما أظن الساعة قائمة   ،  ما أظن أن تبيد هذه أبدا     : قال. ودخل جنته وهو ظامل لنفسه     " 
 !  " رددت إىل ريب ألجدن خريا منها منقلبا

ن القيم اليت يعاملهم ا أهل هذه الـدنيا     أ،   إنه الغرور خييل لذوي اجلاه والسلطان واملتاع والثراء       
فما داموا يستطيلون على أهل هذه األرض فـال بـد أن            ! الفانية تظل حمفوظة هلم حىت يف املأل األعلى       

 ! يكون هلم عند السماء مكان ملحوظا
فإنه معتز مبا هـو أبقـى        .. وال جنة عنده وال مثر    ،   فأما صاحبه الفقري الذي ال مال له وال نفر        

فهو جيبه صاحبه املتبطر املغرور منكرا عليه       ؛  معتز باهللا الذي تعنو له اجلباه     . معتز بعقيدته وإميانه  . علىوأ
وينـذره  . ويوجهه إىل األدب الواجب يف حق املـنعم   ،  يذكره مبنشئه املهني من ماء وطني     ،  بطره وكربه 

 : ويرجو عند ربه ما هو خري من اجلنة والثمار. عاقبة البطر والكرب
أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفـة مث سـواك             - وهو حياوره  - قال له صاحبه    "

ما شاء اهللا ال قـوة إال  : ولوال إذ دخلت جنتك قلت. وال أشرك بريب أحدا   ،  لكنا هو اهللا ريب   ؟  رجال
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ويرسل عليها حسـبانا    ،  فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك      . إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا      . باهللا
  ..  "  فلن تستطيع له طلبا)3(أو يصبح ماؤها غورا ، )2( من السماء فتصبح صعيدا زلقا )1(

وال ،  وال تداري الغىن والبطر   ،  فال تبايل املال والنفر   ،   وهكذا تنتفض عزة اإلميان يف النفس املؤمنة      
وأن ما عند   ،  واملالوهكذا يستشعر املؤمن أنه عزيز أمام اجلاه        . وال جتامل فيه األصحاب   ،  تتلعثم يف احلق  

وأن نقمة اهللا جبـارة وأـا       . وأن فضل اهللا عظيم وهو يطمع يف فضل اهللا        ،  اهللا خري من أعراض احلياة    
 . وشيكة أن تصيب الغافلني املتبطرين

، ومن هيئـة البطـر    .  وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء واالزدهار إىل مشهد الدمار والبوار          
 : فلقد كان ما توقعه الرجل املؤمن. دم واالستغفارواالستكبار إىل هيئة الن

يا : ويقول،  وهي خاوية على عروشها   ،  وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها         " 
  ..  " ليتين مل أشرك بريب أحدا

. الثمر كله مدمر كأمنا أخذ من كل جانب فلم يسلم منـه شـيء             :  وهو مشهد شاخص كامل   
وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده         . ها مهشمة حمطمة  واجلنة خاوية على عروش   

ومع أنـه مل يصـرح بكلمـة        . يعترف اآلن بربوبيته ووحدانيته   ،  وهو نادم على إشراكه باهللا    . الذاهب
ويندم عليه ويستعيذ   ،  إال أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غري قيمة اإلميان كان شركا ينكره اآلن            ،  الشرك
 . عد فوات األوانمنه ب

، وثوابه هو خري الثـواب    . وال نصر إال نصره   ،  فال قوة إال قوته   :  هنا يتفرد اهللا بالوالية والقدرة    
 : وما يبقى عنده للمرء من خري فهو خري ما يتبقى

هو خـري   ،  هنالك الوالية هللا احلق   . وما كان منتصرا  ،  ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا        " 
  ..  " ثوابا وخري عقبا

وموقف صاحبها يقلب كفيـه أسـفا       ،   ويسدل الستار على مشهد اجلنة اخلاوية على عروشها       
  .. حيث تتوارى قدرة اإلنسان، وجالل اهللا يظلل املوقف، وندما

                                                 
 .  سيل مدمر يقتل أشجارها ويهلكها)1(
 .  سطحا أجرد تزل فيه القدم)2(
 .  غائراً وهو ضد النابع)3(
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|     |     | 
فإذا هي كتلك اجلنة املضروبة مـثال قصـرية         . وأمام هذا املشهد يضرب مثال للحياة الدنيا كلها       

 : اء هلا وال قرارال بق، قصرية
فأصـبح  ،  واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض             " 

  ..  " وكان اهللا على كل شيء مقتدرا، هشيما تذروه الرياح
فاملاء يرتل من السماء فال     .  هذا املشهد يعرض قصريا خاطفا ليلقي يف النفس ظل الفناء والزوال          

ولكنه يصبح هشيما تذروه    ،  والنبات ال ينمو وال ينضج    . ل ولكن خيتلط به نبات األرض     جيري وال يسي  
 . ينتهي شريط احلياة، وما بني ثالث مجل قصار. الرياح

 : بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء.  ولقد استخدم النسق اللفظي يف تقصري عرض املشاهد
 أصبح هشيما تذروه الرياح    " ف " ضاختلط به نبات األر    " ف " ماء أنزلناه من السماء    " 

 ! وما أهوا حياة! فما أقصرها حياة" 
 وبعد أن يلقي مشهد احلياة الذاهبة ظله يف النفس يقرر السياق مبيزان العقيدة قيم احليـاة الـيت                  

 : والقيم الباقية اليت تستحق االهتمام، يتعبدها الناس يف األرض
  ..  " وخري أمال، والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا ،املال والبنون زينة احلياة الدنيا " 

ولكنه يعطيهـا  . واإلسالم ال ينهى عن املتاع بالزينة يف حدود الطيبات       ؛   املال والبنون زينة احلياة   
 . القيمة اليت تستحقها الزينة يف ميزان اخللود وال يزيد

الناس وال أن يقدروا على أساسـهما يف        فما جيوز أن يوزن ما      .  إما زينة ولكنهما ليسا قيمة    
 . إمنا القيمة احلقة للباقيات الصاحلات من األعمال واألقوال والعبادات. احلياة

.  وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق باألموال والبنني فإن الباقيات الصاحلات خري ثوابا وخري أمـال               
 . نون نتاجها ومثارها يوم اجلزاءويرتقب املؤم، ويناط ا الرجاء، عندما تتعلق ا القلوب

|     |     | 
يف أن يصرب نفسه مع الذين يدعون رم يف الغـداة             ع    وهكذا يتناسق التوجيه اإلهلي للرسول    

مع هـذا التقريـر     . مع ظل املثل املضروب للحياة الدنيا     . مع إحياء قصة اجلنتني   . والعشي يريدون وجهه  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

25

وتتساوى كلها  . وتشترك كلها يف تصحيح القيم مبيزان العقيدة       .. ياةاألخري للقيم يف احلياة وما بعد احل      
 . )1(يف السورة وفق قاعدة التناسق الفين والتناسق الوجداين يف القرآن 
|     |     | 

 وعِرضـوا  47ويوم نسير الِْجبالَ وترى الْأَرض باِرزةً وحشرناهم فَلَم نغاِدر ِمنهم أَحـدا     + 
 ووِضـع   48علَى ربك صفا لَّقَد ِجئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موِعدا                

ِكتاِب لَا يغاِدر صـِغريةً ولَـا   الِْكتاب فَترى الْمجِرِمني مشِفِقني ِمما ِفيِه ويقُولُونَ يا ويلَتنا ماِل هذَا الْ          
  49كَِبريةً ِإلَّا أَحصاها ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا ولَا يظِْلم ربك أَحدا 

ـ                  بـِر رأَم ـنع قفَفَس الِْجن كَانَ ِمن ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس موا ِلآددجلَاِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنِه و
 مـا أَشـهدتهم خلْـق       50أَفَتتِخذُونه وذُريته أَوِلياء ِمن دوِني وهم لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدلًا            
  51السماواِت والْأَرِض ولَا خلْق أَنفُِسِهم وما كُنت متِخذَ الْمِضلِّني عضدا 

 52 نادوا شركَاِئي الَِّذين زعمتم فَدعوهم فَلَم يستِجيبوا لَهم وجعلْنا بينهم موِبقًا             ويوم يقُولُ 
  53ورأَى الْمجِرمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواِقعوها ولَم يِجدوا عنها مصِرفًا 

 وما منع   54قُرآِن ِللناِس ِمن كُلِّ مثٍَل وكَانَ الِْإنسانُ أَكْثَر شيٍء جدلًا           ولَقَد صرفْنا ِفي هذَا الْ    
الناس أَن يؤِمنوا ِإذْ جاءهم الْهدى ويستغِفروا ربهم ِإلَّا أَن تأِْتيهم سنةُ الْأَوِلني أَو يأِْتيهم الْعذَاب قُبلًا                 

55                ـقوا ِبـِه الْحِحضداِطِل ِليوا ِبالْبكَفَر اِدلُ الَِّذينجيو نِذِرينمو ِرينشبِإلَّا م ِلنيسرِسلُ الْمرا نمو
 ما قَدمت    ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه فَأَعرض عنها ونِسي         56واتخذُوا آياِتي وما أُنِذروا هزوا      

يداه ِإنا جعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَن يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإن تدعهم ِإلَى الْهدى فَلَن يهتدوا ِإذًا                  
لَهم الْعذَاب بل لَّهم موِعـد لَّـن      وربك الْغفُور ذُو الرحمِة لَو يؤاِخذُهم ِبما كَسبوا لَعجلَ           57أَبدا  

  _59 وِتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا ِلمهِلِكِهم موِعدا 58يِجدوا ِمن دوِنِه موِئلًا 
|     |     | 

ـ     ،  انتهى الدرس السابق باحلديث عن الباقيات الصاحلات       ذي يكـون   فهنا يصله بوصف اليوم ال
ويتبعه يف السياق بإشـارة     . يعرضه يف مشهد من مشاهد القيامة     ،  للباقيات الصاحلات وزن فيه وحساب    

إىل ما كان من إبليس يوم أمر بالسجود آلدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخـذون                

                                                 
 " . دار الشروق " .  " لفين يف القرآن التصوير ا:  " يف كتاب" التناسق الفين "  يراجع فصل )1(
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ويعرج علـى   .  يوم احلساب  وبذلك ينتهون إىل العذاب يف    ،  وقد علموا أم هلم أعداء    ،  الشياطني أولياء 
 . الشركاء الذين ال يستجيبون لعبادهم يف ذلك اليوم املوعود

، ولكنهم مل يؤمنـوا   ،   هذا وقد صرف اهللا يف القرآن األمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم            
بـوا بـه    وجادلوا بالباطل ليغل  . وطلبوا أن حيل م العذاب أو أن يأتيهم اهلالك الذي نزل باألمم قبلهم            

  .. ولوال رمحة اهللا لعجل هلم العذاب. واستهزأوا بآيات اهللا ورسله، احلق
ومن مصارع املكذبني يرتبط مبحور السورة األصيل يف تصحيح         ،   هذا الشوط من مشاهد القيامة    

 . لعلهم يهتدون، وبيان ما ينتظر املكذبني، العقيدة
|     |     | 

وعرضوا علـى   . وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا    ،  رزةويوم نسري اجلبال وترى األرض با      " 
ووضـع  . بل زعمتم أن لن جنعل لكـم موعـدا        ،  لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة     . ربك صفا 

مال هذا الكتاب ال يغـادر صـغرية وال   ! يا ويلتنا: ويقولون؛  الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه     
 .  " وال يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ كبرية إال أحصاها

مشـهد  .  إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم اهلول فيه على صفحاا وعلى صفحات القلوب       
وتربز فيـه صـفحتها     ،  وتتبدى فيه األرض عارية   ،  فكيف بالقلوب ،  تتحرك فيه اجلبال الراسخة فتسري    

ف خبايا القلوب فال ختفـى      وكذلك تتكش . وال جبال فيها وال وديان    ،  مكشوفة ال جناد فيها وال وهاد     
 . منها خافية

وحشرناهم فلـم   :  " وال ختفي أحدا  ،   ومن هذه األرض املستوية املكشوفة اليت ال ختىب ء شيئا         
 .  " نغادر منهم أحدا

 ..  " وعرضوا على ربك صفا   :  "  ومن احلشر اجلامع الذي ال خيلف أحدا إىل العرض الشامل         
 منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه األرض إىل اية احلياة الـدنيا            ،  دهذه اخلالئق اليت ال حيصى هلا عد      

فاألرض مكشـوفة مسـتوية ال      ،  مل يتخلف منها أحد   ،  هذه اخلالئق كلها حمشورة جمموعة مصفوفة     .. 
 . ختفي أحدا
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شـاخص نـراه    ،  فكأمنا املشهد حاضر اللحظة   .  وهنا يتحول السياق من الوصف إىل اخلطاب      
لقـد  :  " ونرى اخلزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك املوقـف وأنكـروه      . ونسمع ما يدور فيه   

 .  " بل زعمتم ألن جنعل لكم موعدا. جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
ال ، كأمنا هـو حاضـر اللحظـة     .  هذا االلتفات من الوصف إىل اخلطاب حييي املشهد وجيسمه        

 . مستقبل يف ضمري الغيب يف يوم احلساب
وصوت اجلاللة الرهيب جيبه هـؤالء      . والذل يف املالمح  ،  اد نلمح اخلزي على الوجوه     وإننا لنك 
بل :  " وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون      " لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة     :  " ارمني بالتأنيب 

 . !  " زعمتم ألن جنعل لكم موعدا
طاب يعود إىل وصـف مـا        وبعد إحياء املشهد واستحضاره ذا االلتفات من الوصف إىل اخل         

 : هناك
وهم ،  فهذا هو سجل أعماهلم يوضع أمامهم      " ووضع الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه       " 

وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور ذا الكتاب الـذي ال   . فإذا هو شامل دقيق   ،  يتملونه ويراجعونه 
ما هلذا الكتاب ال يغادر     . يا ويلتنا : ويقولون :  "وال تند عنه كبرية وال صغرية     ،  يترك شاردة وال واردة   

وقد ضبط  ،  وهي قولة احملسور املغيظ اخلائف املتوقع ألسوأ العواقب        " ؟  إال أحصاها ،  صغرية وال كبرية  
والقوا جزاء   " ووجدوا ما عملوا حاضرا   :  " وال مغالطة وال مداورة   ،  مكشوفا ال ميلك تفلتا وال هربا     

  ..  " وال يظلم ربك أحدا:  " عادال
|     |     | 

ولكنـهم تولـوه    ،  هؤالء ارمون الذين وقفوا ذلك املوقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدوهلم          
فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم هلم عدو منذ ما كان بـني              . فقادهم إىل ذلك املوقف العصيب    

 : آدم وإبليس
. م فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربـه           اسجدوا آلد : وإذ قلنا للمالئكة   " 

 .  " بئس للظاملني بدال، وهم لكم عدو، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين
 وهذه اإلشارة إىل تلك القصة القدمية جتيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخـذون ذريـة                 

 . إبليس أولياء من دون اهللا بعد ذلك العداء القدمي
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 .  إبليس وذريته أولياء يتمثل يف تلبية دواعي املعصية والتويل عن دواعي الطاعةواختاذ
فاهللا مل يشهدهم خلق السماوات     . وليس لديهم علم وال هلم قوة     ،   وملاذا يتولون أعداءهم هؤالء   

 : واهللا ال يتخذهم عضدا فتكون هلم قوة. واألرض وال خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه
  " وما كنت متخذ املضلني عضـدا   ،   السماوات واألرض وال خلق أنفسهم     ما أشهدمت خلق   " 

 .. 
  .. وال يستعني م سبحانه، ال يعلمون غيبه،  إمنا هو خلق من خلق اهللا

 ؟ فهل يتخذ اهللا سبحانه غري املضلني عضدا " وما كنت متخذ املضلني عضدا " 
إمنا هو تعبري فيه جماراة ألوهام املشركني لتتبعهـا          .. ذو القوة املتني  ،   وتعاىل اهللا الغين عن العاملني    

إمنا يسلكون هذا املسلك تومهـا منـهم أن         ،  فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع اهللا      . واستئصاهلا
على سبيل   - فلو أنه . واهللا يكره الضالل واملضلني   ،  والشيطان مضل . وقوة خارقة ،  للشيطان علما خفيا  

 ! ملا اختارهم من املضلني،  له مساعدينكان متخذا - الفرض واجلدل
  ..  وهذا هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبري

 :  مث يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصري الشركاء ومصري ارمني
. وجعلنا بينهم موبقا  . فدعوهم فلم يستجيبوا هلم   . نادوا شركائي الذين زعمتم   : ويوم يقول  " 

  ..  " ومل جيدوا عنها مصرفا،  فظنوا أم مواقعوهاورأى ارمون النار
والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين      .  إم يف املوقف الذي ال جتدي فيه دعوى بال برهان         

لكن الشركاء  . فينادون،  وإم لفي ذهول ينسون أا اآلخرة      .. ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا   ،  زعموا
وقـد  .  الذين ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم شيئا يف املوقف املرهـوب وهم بعض خلق اهللا  ! ال جييبون 

 " وجعلنا بينهم موبقا   " إا النار  .. جعل اهللا بني املعبودين وعبادهم مهلكة ال جيتازها هؤالء وال هؤالء          
 . 

. وهم يتوقعون يف كل حلظة أن يقعوا فيهـا        ،  فتمتليء نفوسهم باخلوف واهللع   ،   ويتطلع ارمون 
 : وقد أيقنوا أن ال جناة منها وال حميص، ما أشق توقع العذاب وهو حاضرو

  " ومل جيدوا عنها مصرفا، ورأى ارمون النار فظنوا أم مواقعوها " 
|     |     | 
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ومل جيادلوا يف احلق الـذي      ،  لو أم صرفوا قلوم من قبل للقرآن      ،  ولقد كان هلم عنها مصرف    
 : م فيه األمثال ونوعها لتشمل مجيع األحوالوقد ضرب اهللا هل، جاء به

  ..  " وكان اإلنسان أكثر شيء جدال، ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل " 
ذلك كي يطـامن    . وأنه أكثر شيء جدال    " شيء "  ويعرب السياق عن اإلنسان يف هذا املقام بأنه       

وأنـه أكثـر هـذه      .  من خملوقات اهللا الكثرية    ويشعر أنه خلق  ،  ويقلل من غروره  ،  اإلنسان من كربيائه  
 . بعد ما صرف اهللا يف هذا القرآن من كل مثل. اخلالئق جدال

 : على مدار الزمان والرساالت - وهم كثرة الناس -  مث يعرض الشبهة اليت تعلق ا من مل يؤمنوا
أو ،   سنة األولـني   وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رم إال أن تأتيهم             " 

  ..  " يأتيهم العذاب قبال
ولكنهم كانوا يطلبون أن حيل م ما حل باملكـذبني  .  فلقد جاءهم من اهلدى ما يكفي لالهتداء    

. أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أنه سيقع ـم          - استبعادا لوقوعه واستهزاء   - من قبلهم من هالك   
 ! وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون

كما جرت سنة اهللا يف األولني بعد        - فأخذ املكذبني باهلالك  . ذا أو ذاك من شأن الرسل      وليس ه 
أمـا الرسـل فهـم مبشـرون        . كله من أمر اهللا    .. أو إرسال العذاب   - جميء اخلوارق وتكذيبهم ا   

 : ومنذرون
. قوجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احل      . وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين      " 

 .  " واختذوا آيايت وما أنذروا هزوا
وهم حني يطلبـون    . ولكن الذين كفروا جيادلون بالباطل ليغلبوا به احلق ويبطلوه        .  واحلق واضح 

 . إمنا هم يستهزئون باآليات والنذر ويسخرون، ويستعجلون بالعذاب ال يبغون اقتناعا، اخلوارق
إنا جعلنا على قلـوم     . ي ما قدمت يداه   ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونس         " 

  ..  " وإن تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذن أبدا، أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقرا
وال أن ينتفعوا   ،   فهؤالء الذين يستهزئون بآيات اهللا ونذره ال يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن            

. وجعل يف آذام كالصمم فال يستمعون إليـه       ،  لذلك جعل اهللا على قلوم أغطية حتول دون فقهه        . به
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فللهدى قلوب متفتحـة    . فلن يهتدوا إذن أبدا    - بسبب استهزائهم وإعراضهم   - وقدر عليهم الضالل  
 . مستعدة للتلقي

  ..  " وربك الغفور ذو الرمحة لو يؤاخذهم مبا كسبوا لعجل هلم العذاب " 
 : ولكنه لن يهملهم،  الذي يستعجلون بهويؤخر عنهم اهلالك،  ولكن اهللا ميهلهم رمحة م

  ..  " بل هلم موعد لن جيدوا من دونه موئال " 
 . وموعد يف اآلخرة يوفون فيه احلساب.  موعد يف الدنيا حيل م فيه شيء من العذاب

لوال أن اهللا قـدر إمهـاهلم إىل      .  ولقد ظلموا فكانوا مستحقني للعذاب أو اهلالك كالقرى قبلهم        
 : بل جعل هلم موعدا آخر ال خيلفونه؛ فلم يأخذهم أخذ القرى، كمة اقتضتها إرادته فيهمحل، موعدهم

  ..  " وجعلنا ملهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا " 
واهللا ال خيلـف    . وسنة اهللا ال تتخلـف    . فإن موعدهم بعد ذلك آت    ،   فال يغرم إمهال اهللا هلم    

  .. امليعاد
|     |     | 

 فَلَمـا بلَغـا     60وِإذْ قَالَ موسى ِلفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحريِن أَو أَمِضي حقُبا               +
اءنا لَقَـد    فَلَما جاوزا قَالَ ِلفَتاه آِتنا غَد      61مجمع بيِنِهما نِسيا حوتهما فَاتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر سربا          

 قَالَ أَرأَيت ِإذْ أَوينا ِإلَى الصخرِة فَِإني نِسيت الْحوت وما أَنساِنيه ِإلَّـا  62لَِقينا ِمن سفَِرنا هذَا نصبا     
ِغ فَارتدا علَـى آثَاِرِهمـا       قَالَ ذَِلك ما كُنا نب     63الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر عجبا         

 قَالَ لَه موسى    65 فَوجدا عبدا من ِعباِدنا آتيناه رحمةً ِمن ِعنِدنا وعلَّمناه ِمن لَّدنا ِعلْما              64قَصصا  
 وكَيف تصِبر   67 تستِطيع مِعي صبرا      قَالَ ِإنك لَن   66هلْ أَتِبعك علَى أَن تعلِّمِن ِمما علِّمت رشدا         

 قَـالَ فَـِإِن   69 قَالَ ستِجدِني ِإن شاء اللَّه صاِبرا ولَا أَعِصي لَك أَمرا     68علَى ما لَم تِحطْ ِبِه خبرا       
  70اتبعتِني فَلَا تسأَلِْني عن شيٍء حتى أُحِدثَ لَك ِمنه ِذكْرا 

 71فَانطَلَقَا حتى ِإذَا رِكبا ِفي السِفينِة خرقَها قَالَ أَخرقْتها ِلتغِرق أَهلَها لَقَد ِجئْت شيئًا ِإمـرا                 
 أَمِري عسرا    قَالَ لَا تؤاِخذِْني ِبما نِسيت ولَا ترِهقِْني ِمن        72قَالَ أَلَم أَقُلْ ِإنك لَن تستِطيع مِعي صبرا         

73  
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 74فَانطَلَقَا حتى ِإذَا لَِقيا غُلَاما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس لَّقَد ِجئْت شيئًا نكْـرا                  
 بعدها فَلَا تصاِحبِني قَـد       قَالَ ِإن سأَلْتك عن شيءٍ     75قَالَ أَلَم أَقُل لَّك ِإنك لَن تستِطيع مِعي صبرا          

  76بلَغت ِمن لَّدني عذْرا 
فَانطَلَقَا حتى ِإذَا أَتيا أَهلَ قَريٍة استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا ِفيها ِجدارا يِريد أَنْ                

     لَات ِشئْت قَالَ لَو هفَأَقَام نقَضا    يرِه أَجلَيع ذْت77خ          ا لَمأِْويِل مِبت ئُكبأُنس ِنكيبِني ويب اقذَا ِفرقَالَ ه 
  78تستِطع علَيِه صبرا 

              ِلكم ماءهركَانَ وا وهأَنْ أَِعيب دتِر فَأَرحلُونَ ِفي الْبمعي اِكنيسِلم تةُ فَكَانِفينا السـذُ  أَمأْخي
 فَأَردنـا   80 وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤِمنيِن فَخِشينا أَن يرِهقَهما طُغيانا وكُفْرا            79كُلَّ سِفينٍة غَصبا    

غلَاميِن يِتيميِن ِفي الْمِدينـِة      وأَما الِْجدار فَكَانَ لِ    81أَن يبِدلَهما ربهما خيرا منه زكَاةً وأَقْرب رحما         
وكَانَ تحته كَرتٌ لَّهما وكَانَ أَبوهما صاِلحا فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخِرجا كَرتَهما رحمـةً                

ت ا لَمأِْويلُ مت ِري ذَِلكأَم نع هلْتا فَعمو كبن را مربِه صلَيِطع ع82س_  
|     |     | 

ال تذكر يف القرآن كله إال يف هذا املوضع من هذه            - عليه السالم  - هذه احللقة من سرية موسى    
وال حيدد التـاريخ الـذي       " جممع البحرين  " والقرآن ال حيدد املكان الذي وقعت فيه إال بأنه        . السورة

 وهو يف مصر قبل خروجه ببين إسرائيل أم بعد خروجه ـم            هل كان ذلك  ،  وقعت فيه من حياة موسى    
أم بعد ما ذهب م إليها فوقفوا حياهلا        ،  قبل أن يذهب م إىل األرض املقدسة      : ومىت بعد اخلروج  ؟  منها

 ؟ مفرقني مبددين، أم بعد ذهام يف التيه؟ ال يدخلون ألن فيها قوما جبارين
هل هو نـيب    ؟  ما امسه ؟  من هو . لصاحل الذي لقيه موسى    كذلك ال يذكر القرآن شيئا عن العبد ا       

 ؟ أم ويل؟ أم عامل؟ أو رسول
وحنن نقف عند نصوص القصـة      . وهناك روايات كثرية عن ابن عباس وعن غريه يف هذه القصة          

دون ،  ونعتقد أن لعرضها يف القرآن على النحو الذي عرضت به          " يف ظالل القرآن   " لنعيش. يف القرآن 
 )1(فنقف حنن عند النص القرآين نـتماله        . حكمة خاصة ،  حتديد للمكان والزمان واألمساء   ودون  ،  زيادة

 .. 

                                                 
 :  أورد البخاري عند الكالم عن هذه القصة يف القرآن)1(
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  ..  " ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا: وإذ قال موسى لفتاه " 
أي البحر األبيض والبحـر     . حبر الروم وحبر القلزم   : أنه جممع البحرين   - واهللا أعلم  -  واألرجح

أو أنه جممـع خليجـي      . معهما مكان التقائهما يف منطقة البحريات املرة وحبرية التمساح        وجم .. األمحر
فهذه املنطقة كانت مسرح تاريخ بين إسرائيل بعد خـروجهم مـن            . العقبة والسويس يف البحر األمحر    

 . )1(وعلى أي فقد تركها القرآن جمملة فنكتفي ذه اإلشارة . مصر
هدف من رحلته هذه اليت      - عليه السالم  - أنه كان ملوسى   - عد ونفهم من سياق القصة فيما ب     

فهو يعلن تصميمه على بلوغ جممع البحـرين مهمـا تكـن    ، وأنه كان يقصد من ورائها أمرا ،  اعتزمها
وهو يعرب عن هذا التصميم مبا حكاه القـرآن مـن           . ومهما يكن الزمن الذي ينفقه يف الوصول      ،  املشقة
، على أية حال فهو تعبري عن التصـميم       . وقيل مثانون عاما  ،  واحلقب قيل عام   " أو أمضي حقبا  :  " قوله

 . ال عن املدة على وجه التحديد
آتنا : فلما جاوزا قال لفتاه   . فلما بلغا جممع بينهما نسيا حوما فاختذ سبيله يف البحر سربا           " 

فإين نسيت احلـوت ومـا      أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة      : قال. غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا      
  "  ..  .. أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجبا

وأن إحياءه واختاذه سبيله يف البحر سربا كان آية         ،   واألرجح كذلك أن هذا احلوت كان مشويا      
 يعين أنه   ولو كان ،  بدليل عجب فتاه من اختاذه سبيله يف البحر       ،  يعرف ما موعده  ،  من آيات اهللا ملوسى   

. ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبيـة        . سقط منه فغاص يف البحر ما كان يف هذا عجب         
 . فهذه إحداها

                                                                                                                                               
إن نوفاً البكايل : قلن البن عباس: حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخربين سعيد بن جبري قال " 

. كذب عدو اهللا  : وقال ابن عباس  .  إسرائيل يزعم أن موسى صاحب اخلضر عليه السالم ليس هو موسى صاحب بين           
إن موسى قام خطيباً    :  "  يقول - صلى اهللا عليه وسلم      - أنه مسع رسول اهللا      - رضي اهللا عنه     -حدثنا أيب بن كعب     

ع أنا فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه، فأوحى اهللا إليه إن يل عبداً مبجم              : يف بين إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال       
يا رب وكيف يل به؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله مبكتل، فحيثما فقد احلـوت               : البحرين هو أعلم منك قال موسى     

 " . فهو مث 
وقال حممد بـن كعـب      . مها حبر فارس مما يلي املشرق وحبر الروم مما يلي الغرب          :  ورد أن قتادة وغري واحد قال      )1(

  .. وحنن نستبعد القولني ..ى بالد املغرب جممع البحرين عند طنجة يعين يف أقص: القرظي
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وأنه هنالك عند الصخرة    .  وأدرك موسى أنه جاوز املوعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصاحل           
 : مث عاد على أثره هو وفتاه فوجداه

فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة مـن        . رتدا على آثارمها قصصا   فا. ذلك ما كنا نبغ   : قال " 
  ..  " عندنا وعلمناه من لدنا علما

ومـن مث   . فلم يطلع عليه فتاه حىت لقيـاه      ،   ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه         
 : ينفرد موسى والعبد الصاحل يف املشاهد التالية للقصة

  " . ؟  أن تعلمن مما علمت رشداهل أتبعك على: قال له موسى " 
 . ويطلب العلم الراشد من العبد الصاحل العامل، يستفهم وال جيزم، ذا األدب الالئق بنيب

إمنا هو جانب مـن     ،   ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح األسباب القريب النتائج          
ومن مث فال طاقـة ملوسـى     . حكمة اليت أرادها  لل،  العلم اللدين بالغيب أطلعه اهللا عليه بالقدر الذي أراده        

ألن هذه التصرفات حسب ظاهرها قـد تصـطدم         . بالصرب على الرجل وتصرفاته ولو كان نبيا رسوال       
وإال بقيت عجيبـة    ؛  وال بد من إدراك ما وراءها من احلكمة املغيبة        ،  وباألحكام الظاهرة ،  باملنطق العقلي 
 الذي أويت العلم اللدين على موسى أال يصرب علـى صـحبته             لذلك خيشى العبد الصاحل   . تثري االستنكار 

 : وتصرفاته
  " . ؟ وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا. إنك لن تستطيع معي صربا: قال " 

 : ويقدم مشيئته، ويستعني اهللا،  ويعزم موسى على الصرب والطاعة
  ..  " ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا: قال " 
وهو أن يصرب فال يسـأل      ،  ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة      ،  يد الرجل توكيدا وبيانا    فيز

 : وال يستفسر عن شيء من تصرفاته حىت يكشف له عن سرها
 .  " فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا: قال " 

 : وإذا حنن أمام املشهد األول هلما ..  ويرضى موسى
  ..  " ىت إذا ركبا يف السفينة خرقهافانطلقا ح " 
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مث جييء هذا العبد الصاحل فيخـرق       ؛  وهم يف وسط اللجة   ،   سفينة حتملهما وحتمل معهما ركابا    
إن ظاهر األمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركاا خلطر الغرق وتؤدي ـم إىل هـذا                  ! السفينة

 ؟ فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر؛ الشر
أمام هذا التصرف العجيب الذي ال مربر لـه يف          ،  ى موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه        لقد نس 

ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي هلـذا       ،  واإلنسان قد يتصور املعىن الكلي ارد     ! نظر املنطق العقلي  
طعم آخر غـري  فالتجربة العملية ذات . املعىن والنموذج الواقعي منه يستشعر له وقعا غري التصور النظري 

، وها هو ذا موسى الذي نبه من قبل إىل أنه ال يستطيع صربا على ما مل حيط بـه خـربا                    . التصور ارد 
ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصـرفات  . فاعتزم الصرب واستعان باملشيئة وبذل الوعد وقبل الشرط    

 . هذا الرجل فيندفع مستنكرا
منـذ  . كما يظهر من تصرفاته يف كل أدوار حياته       ،  ة اندفاعية  نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالي     

مث أناب إىل ربـه     . أن وكز الرجل املصري الذي رآه يقتتل مع اإلسرائيلي فقتله يف اندفاعة من اندفاعاته             
هم بـاآلخر مـرة     ،  مستغفرا معتذرا حىت إذا كان اليوم الثاين ورأى اإلسرائيلي يقتتل مع مصري آخر            

 ! )1(أخرى 
ومن مث مل يصرب على فعلة الرجل ومل يسـتطع الوفـاء            . إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة      نعم  

ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي يف أا جتد للتجربة العمليـة وقعـا             . بوعده الذي قطعه أمام غرابتها    
 . وال تدرك األمور حق إدراكها إال إذا ذاقتها وجربتها. وطعما غري التصور النظري

 : ا اندفع موسى مستنكرا ومن هن
 .  " لقد جئت شيئا إمرا؟ أخرقتها لتغرق أهلها: قال " 

 : ويف صرب ولطف يذكره العبد الصاحل مبا كان قد قاله منذ البداية
  " . ؟ إنك لن تستطيع معي صربا: أمل أقل: قال " 

 : التذكريويطلب إىل الرجل أن يقبل عذره وال يرهقه باملراجعة و،  ويعتذر موسى بنسيانه
  ..  " ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا: قال " 

 : فنجدنا أمام املشهد الثاين،  ويقبل الرجل اعتذاره
                                                 

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع فصل)1(
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  " .  .. حىت إذا لقيا غالما فقتله. فانطلقا " 
قتل عمـد ال جمـرد      . فهذه قتل نفس  ؛   وإذا كانت األوىل خرق السفينة واحتمال غرق من فيها        

 : ي فظيعة كبرية مل يستطع موسى أن يصرب عليها على الرغم من تذكره لوعدهوه. احتمال
 .  " لقد جئت شيئا نكرا؟ أقتلت نفسا زكية بغري نفس: قال " 

قاصد أن ينكر هذا النكر الذي ال يصرب على         . ولكنه قاصد ؛   فليس ناسيا يف هذه املرة وال غافال      
بل مل يبلغ احللم حـىت      ،  مل يرتكب ما يوجب القتل    .  بريء والغالم يف نظره  ؛  وقوعه وال يتأول له أسبابا    

 . يكون مؤاخذا على ما يصدر منه
ويذكره مبا قال له أول     ،   ومرة أخرى يرده العبد الصاحل إىل شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد           

 : والتجربة تصدقه بعد التجربة. مرة
  ..  " إنك لن تستطيع معي صربا: أمل أقل لك: قال " 

فلم تقتنـع   . لك أنت على التعيني والتحديد     " ؟  أمل أقل لك  :  " هذه املرة يعني أنه قال له      ويف  
 . وطلبت الصحبة وقبلت الشرط
ونسي ما تعهد بـه بعـد التـذكري       ،  وجيد أنه خالف عن وعده مرتني     ،   ويعود موسى إىل نفسه   

 : وجيعلها آخر فرصة أمامه، فيندفع ويقطع على نفسه الطريق. والتفكري
 .  " قد بلغت من لدين عذرا. إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين: قال"  

 :  وينطلق السياق فإذا حنن أمام املشهد الثالث
حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريـد            . فانطلقا " 

  ..  " أن ينقض فأقامه
مث جيـد أن    . وال يستضيفون ضيفا  ،  ال يطعمون جائعا  ،   خبالء ومها يف قرية أهلها   ،   إما جائعان 

 " يريد أن ينقض  :  " والتعبري خيلع على اجلدار حياة وإرادة كاألحياء فيقول       . جدارا مائال يهم أن ينقض    
 ! ! ! فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه بإقامة اجلدار دون مقابل

 هذا الرجل أن جيهد نفسه ويقيم جـدارا         ما الذي يدفع  .  وهنا يشعر موسى بالتناقض يف املوقف     
أفال أقل من   ؟  وقد أبوا أن يستضيفومها   ،  يهم باالنقضاض يف قرية مل يقدم هلما أهلها الطعام ومها جائعان          

 ؟ أن يطلب عليه أجرا يأكالن منه
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 !  " لو شئت الختذت عليه أجرا: قال " 
 :  بينه وبني الرجل جمالومل يعد للصحبة، فلم يعد ملوسى من عذر.  وكانت هي الفاصلة

 . )1( " سأنبئك بتأويل ما مل تستطيع عليه صربا. هذا فراق بيين وبينك: قال " 
. أمام مفاجآت متوالية ال نعلم هلا سرا       - وحنن الذين نتابع سياق القرآن     -  وإىل هنا كان موسى   
فلم ،  رفات العجيبة بل حنن ال نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التص          . وموقفنا منها كموقف موسى   

إمنا يراد به أن ميثـل احلكمـة        ؟  وما قيمة امسه  . تكملة للجو الغامض الذي حييط بنا     ،  ينبئنا القرآن بامسه  
بل دف إىل أغراض بعيدة ال تراهـا        ،  اليت ال ترتب النتائج القريبة على املقدمات املنظورة       ،  اإلهلية العليا 

وإن القوى الغيبيـة لتـتحكم يف       . شخصية املعنوية اليت ميثلها   فعدم ذكر امسه يتفق مع ال     . العني احملدودة 
ولكن فتـاه   ؛  فيمضي يف طريقه  . فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل املوعود         . القصة منذ نشأا  

وكان لقاؤه يفوما لو سارا     . فيجد هذا الرجل هناك   . وكأمنا نسيه ليعودا  ،  ينسى غداءمها عند الصخرة   
وكذلك اسـم  ، كل اجلو غامض جمهول .. مل تردمها األقدار إىل الصخرة كرة أخرى   ولو  ،  يف وجهتهما 

 . الرجل الغامض اهول يف سياق القرآن
  ..  مث يأخذ السر يف التجلي

وكان وراءهـم ملـك     ؛  فأردت أن أعيبها  ،  أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر       " 
 .  " يأخذ كل سفينة غصبا

وكان الضرر الصغري الـذي     .  السفينة من أن يأخذها ذلك امللك الظامل غصبا         فبهذا العيب جنت  
 . أصاا اتقاء للضرر الكبري الذي يكنه الغيب هلا لو بقيت على سالمتها

فأردنا أن يبدهلما رمـا  . وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا       " 
  ..  " خريا منه زكاة وأقرب رمحا

قد كشف ستر الغيـب عـن       ،   فهذا الغالم الذي ال يبدو يف حاضره ومظهره أنه يستحق القتل          
وتزيد علـى  ، تكمن يف نفسه بذور الكفر والطغيان، فإذا هو يف طبيعته كافر طاغ، حقيقته للعبد الصاحل 
ـ   ،  فلو عاش ألرهق والديه املؤمنني بكفره وطغيانه       .. الزمن بروزا وحتققا   هما لـه أن    وقادمها بدافع حب

                                                 
 .  إىل هنا ينتهي اجلزء اخلامس عشر، ولكننا استطردنا فيه إىل اية القصة)1(
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، فأراد اهللا ووجه إرادة عبده الصاحل إىل قتل هذا الغالم الذي حيمل طبيعة كافرة طاغية              . يتبعاه يف طريقه  
 . وأرحم بوالديه، وأن يبدهلما اهللا خلفا خريا منه

وملا كان  ،  ملا كان له إال الظاهر من أمر الغالم       ،   ولو كان األمر موكوال إىل العلم البشري الظاهر       
وليس لغري اهللا وملن يطلعـه مـن   . وهو مل يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا،  ه من سلطان  له علي 

وال أن يرتب على هـذا العلـم        . عباده على شيء من غيبه أن حيكم على الطبيعة املغيبة لفرد من الناس            
 . لبعيدولكنه أمر اهللا القائم على علمه بالغيب ا. حكما غري حكم الظاهر الذي تأخذ به الشريعة

فأراد ،  وكان أبومها صاحلا  ،  وكان حتته كرت هلما   ،  وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة       " 
ذلك تأويـل مـا مل    .. رمحة من ربك وما فعلته عن أمري    ،  ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كرتمها     

  ..  " تسطع عليه صربا
ومهـا   -  يطلب عليه أجرا من أهل القريـة       ومل،   فهذا اجلدار الذي أتعب الرجل نفسه يف إقامته       

ويغيب وراءه ماال لغالمني يتيمني ضـعيفني    ،  كان خيىب ء حتته كرتا     - جائعان وأهل القرية ال يضيفوما    
وملا كـان    .. ولو ترك اجلدار ينقض لظهر من حتته الكرت فلم يستطع الصغريان أن يدفعا عنه             . يف املدينة 

، فـأراد أن يكـربا ويشـتد عودمهـا        ،  بصالحه يف طفولتهما وضعفهما   أبومها صاحلا فقد نفعهما اهللا      
 . ويستخرجا كرتمها ومها قادران على محايته

. وهو أمر اهللا ال أمـره     . فهي رمحة اهللا اليت اقتضت هذا التصرف      . مث ينفض الرجل يده من األمر     
 فق ما أطلعه عليه من غيبه     ووجهه إىل التصرف فيها و    ،  فقد أطلعه على الغيب يف هذه املسألة وفيما قبلها        

  ..  " رمحة من ربك وما فعلته عن أمري" 
كما انكشف عن غيب اهللا الذي ال يطلع عليه         ،   فاآلن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف      

 . أحدا إال من ارتضى
لقـد مضـى يف     .  ويف دهشة السر املكشوف والستر املرفوع خيتفي الرجل من السياق كما بدا           

وهذه احلكمة ال تكشف عن نفسـها إال        . فالقصة متثل احلكمة الكربى   . رج من اهول  اهول كما خ  
 . مث تبقى مغيبة يف علم اهللا وراء األستار. مبقدار

|     |     | 
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بقصة أصحاب الكهف يف ترك     ،  قصة موسى والعبد الصاحل    - يف سياق السورة   - وهكذا ترتبط 
، الواقفون وراء األسـتار ، علمه الشامل الذي يقصر عنه البشروفق ، الذي يدبر األمر حبكمته، الغيب هللا 

  .. . ال يكشف هلم عما وراءها من األسرار إال مبقدار
|     |     | 

 +               ِلـكـم ماءهركَانَ وا وهأَنْ أَِعيب دتِر فَأَرحلُونَ ِفي الْبمعي اِكنيسِلم تةُ فَكَانِفينا السأَم
 80 وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤِمنيِن فَخِشينا أَن يرِهقَهما طُغيانا وكُفْـرا             79لَّ سِفينٍة غَصبا    يأْخذُ كُ 

 يِتيمـيِن ِفـي      وأَما الِْجدار فَكَانَ ِلغلَامينِ    81فَأَردنا أَن يبِدلَهما ربهما خيرا منه زكَاةً وأَقْرب رحما          
الْمِدينِة وكَانَ تحته كَرتٌ لَّهما وكَانَ أَبوهما صاِلحا فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخِرجا كَرتَهما               

 )1( 82يِه صبرا رحمةً من ربك وما فَعلْته عن أَمِري ذَِلك تأِْويلُ ما لَم تسِطع علَ
 ِإنا مكَّنا لَه ِفي الْأَرِض وآتيناه ِمن        83ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ِذكْرا          

ب ِفي عيٍن حِمئٍَة ووجد      حتى ِإذَا بلَغَ مغِرب الشمِس وجدها تغر       85 فَأَتبع سببا    84كُلِّ شيٍء سببا    
 قَالَ أَما من ظَلَم فَسـوف    86ِعندها قَوما قُلْنا يا ذَا الْقَرنيِن ِإما أَن تعذِّب وِإما أَن تتِخذَ ِفيِهم حسنا               

ا من آمن وعِملَ صاِلحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ         وأَم 87نعذِّبه ثُم يرد ِإلَى ربِه فَيعذِّبه عذَابا نكْرا         
  88لَه ِمن أَمِرنا يسرا 

 حتى ِإذَا بلَغَ مطِْلع الشمِس وجدها تطْلُع علَى قَوٍم لَّم نجعل لَّهم من دوِنها               89ثُم أَتبع سببا    
  91د أَحطْنا ِبما لَديِه خبرا  كَذَِلك وق90َِسترا 

 93 حتى ِإذَا بلَغَ بين السديِن وجد ِمن دوِنِهما قَوما لَّا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا            92ثُم أَتبع سببا    
         ونَ ِفي الْأَرفِْسدم وجأْجمو وجأْجِن ِإنَّ يينا ذَا الْقَرـلَ         قَالُوا يعجلَى أَن تا عجرخ لُ لَكعجلْ نِض فَه

 آتوِني  95 قَالَ ما مكَّني ِفيِه ربي خير فَأَِعينوِني ِبقُوٍة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما              94بيننا وبينهم سدا    
      فَيدالص نيى باوى ِإذَا ستِديِد حالْح ربا            زِه ِقطْرلَيوِني أُفِْرغْ عا قَالَ آتارن لَهعى ِإذَا جتوا حِن قَالَ انفُخ

 قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَِإذَا جاء وعد ربي          97 فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا          96
بر دعكَانَ وكَّاء ود لَهعا جق98ي ح  

                                                 
 . رتباطها به سبق تفسري هذه اآليات يف اجلزء اخلامس عشر ال)1(
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 وعرضنا جهـنم  99وتركْنا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض ونِفخ ِفي الصوِر فَجمعناهم جمعا            
ونَ سـمعا    الَِّذين كَانت أَعينهم ِفي ِغطَاء عن ِذكِْري وكَانوا لَا يستِطيع          100يومِئٍذ لِّلْكَاِفِرين عرضا    

 أَفَحِسب الَِّذين كَفَروا أَن يتِخذُوا ِعباِدي ِمن دوِني أَوِلياء ِإنا أَعتدنا جهنم ِللْكَـاِفِرين نزلًـا                 101
102  

ا وهم يحسـبونَ     الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدني      103قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا      
 أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه فَحِبطَت أَعمالُهم فَلَا نِقيم لَهـم             104أَنهم يحِسنونَ صنعا    

 ِإنَّ الَِّذين   106ي ورسِلي هزوا     ذَِلك جزاؤهم جهنم ِبما كَفَروا واتخذُوا آياتِ       105يوم الِْقيامِة وزنا    
 خاِلِدين ِفيها لَا يبغونَ عنها ِحولًـا        107آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَانت لَهم جنات الِْفردوِس نزلًا         

108  
 أَن تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلـِه         قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ         

  109مددا 
قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعملْ عملًا                  

بِة رادِبِعب ِركشلَا يا واِلحا صد110ِه أَح_  
|     |     | 

ورحالته الثالث إىل الشـرق وإىل      ،  هذا الدرس األخري يف سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنني         
 . وبناؤه للسد يف وجه يأجوج ومأجوج، الغرب وإىل الوسط

هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعـد        : قال:  "  والسياق حيكي عن ذي القرنني قوله بعد بناء السد        
بالنفخ يف الصور ومشهد من مشاهد      ،  مث يعقب الوعد احلق    ..  " وكان وعد ريب حقا   ،  عله دكاء ريب ج 
 .  " قل:  " يبدأ كل مقطع منها بقوله، مث ختتم السورة بثالثة مقاطع .. القيامة

وكأمنا هـي اإليقاعـات     .  وهذه املقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واجتاهاا العامة       
  ..  يف اللحن املتناسقاألخرية القوية

|     |     | 
 : وتبدأ قصة ذي القرنني على النحو التايل

  ..  " سأتلو عليكم منه ذكرا: قل. ويسألونك عن ذي القرنني " 
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حدثين شيخ من أهل مصر قـدم       :  "  وقد ذكر حممد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال         
وعقبـة  ، بعثت قريش النضر بن احلارث   "  عباس قال  عن ابن ،  عن عكرمة ،  علينا منذ بضع وأربعني سنة    

وأخـربوهم  ، وصفوا هلـم صـفته  ، سلوهم عن حممد: فقالوا هلم،  بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة      
فخرجا حىت أتيـا املدينـة       .. وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء      ،  فإم أهل الكتاب األول   ،  بقوله

وقـد  ،  إنكم أهل التـوراة   : وقاال،  ووصفوا هلم أمره وبعض قوله     ع فسألوا أحبار يهود عن رسول اهللا     
فإن أخربكم ن فهو    . سلوه عن ثالث نأمركم ن    : فقالوا هلم : قال. جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا    

مـا كـان مـن      . سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول      : وإال فرجل متقول تروا فيه رأيكم     ،  نيب مرسل 
ما كـان  . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارا  . هلم حديث عجيب  فإم كان   ؟  أمرهم

وإن مل خيربكم فإنه رجل متقـول       ،  فإن أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه     ؟  وسلوه عن الروح ما هو    ؟  نبؤه
قـد  ،  يا معشر قريش  : فقاال،  فأقبل النضر وعقبة حىت قدما على قريش       .. فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم     

. فـأخربوهم ـا    .. . قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمـور        . صل ما بينكم وبني حممد    جئناكم بف 
 " ع فقـال هلـم رسـول اهللا      . فسألوه عما أمرهم به    .. يا حممد أخربنا  : فقالوا ع فجاءوا رسول اهللا  

مخس عشـرة    ع ومكث رسول اهللا  . فانصرفوا عنه  - )1(ومل يستثن    - "  أخربكم غدا عما سألتم عنه    
وعدنا : وقالوا؛  حىت أرجف أهل مكة   ،  وال يأتيه جربيل عليه السالم    ،  لة ال حيدث اهللا له يف ذلك وحيا       لي

 وحىت أحزن رسول اهللا   . واليوم مخس عشرة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بشيء عما سألناه عنه           ،  حممد غدا 
من اهللا عز    - لسالمعليه ا  - مث جاءه جربائيل  . وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة      ؛  مكث الوحي عنه   ع

، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتيـة       ،  فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم     ،  وجل بسورة أصحاب الكهف   
 . اآلية .. .  " ويسألونك عن الروح:  " وقول اهللا عز وجل، والرجل الطواف

، رواية أخرى يف سبب نزول آية الروح خاصة        ا وقد وردت عن ابن عباس     ..  هذه رواية 
وكيف تعذب الروح اليت يف اجلسـد  . أخربنا عن الروح: ع وذلك أن اليهود قالوا للنيب   . كرها العويف ذ

الروح : قل:  " فأتاه جربيل فقال له   . فلم حير إليهم شيئا   . ومل يكن نزل عليه شيء    ؟  وإمنا الروح من اهللا   
 . إىل آخر الرواية ..  " وما أوتيتم من العلم إال قليال، من أمر ريب

                                                 
 . إال أن يشاء اهللا.  يعين مل يقل)1(
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ومـن هـذا    . نؤثر أن نقف يف ظل النص القرآين املستيقن       ،  تعدد الروايات يف أسباب الرتول     ول
. من الـذي سـأله     - على وجه التحقيق   - ال ندري . النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنني        

 . فلنواجه النص بال زيادة. واملعرفة به ال تزيد شيئا يف داللة القصة
وهذه هـي السـمة     . شخصية ذي القرنني وال عن زمانه أو مكانه        إن النص ال يذكر شيئا عن       

إمنا املقصود هو العربة املسـتفادة مـن        . فالتسجيل التارخيي ليس هو املقصود    . املطردة يف قصص القرآن   
 . والعربة تتحقق بدون حاجة إىل حتديد الزمان واملكان يف أغلب األحيان. القصة

ومن املقطوع به أنه لـيس ذا القـرنني      . سكندر ذو القرنني   والتاريخ املدون يعرف ملكا امسه اال     
وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن باهللا موحـد        . فاإلسكندر اإلغريقي كان وثنيا   . املذكور يف القرآن  

 . معتقد بالبعث واآلخرة
ا إن ذ " اآلثار الباقية عـن القـرون اخلاليـة   :  "  ويقول أبو الرحيان البريوين يف املنجم يف كتاب  

كذي نـواس   . فملوك محري كانوا يلقبون بذي    . القرنني املذكور يف القرآن كان من محري مستدال بامسه        
فمـر  ،  وأنه رحل جبيوشه إىل ساحل البحر األبيض املتوسط       . وكان امسه أبو بكر بن افريقش     . وذي يزن 

لقرنني ألنه بلغ قرين    ومسي ذا ا  . وبىن مدينة إفريقية فسميت القارة كلها بامسه      ؛  بتونس ومراكش وغريمها  
 . الشمس

ذلك أنه ال ميكـن البحـث يف        . ولكننا ال منلك وسائل متحيصه    . وقد يكون هذا القول صحيحا    
شأنه شأن كثري من القصص الـوارد  ، التاريخ املدون عن ذي القرنني الذي يقص القرآن طرفا من سريته          

خ مولود حديث العهد جدا بالقياس      فالتاري. يف القرآن كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل وغريهم         
فليس هو الذي   . وقد جرت قبل هذا التاريخ املدون أحداث كثرية ال يعرف عنها شيئا           . إىل عمر البشرية  

 ! يستفيت فيها
 ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد عليه يف شيء مـن تلـك                 

وشحنت كذلك بالروايـات  . يت ال شك يف كوا أساطري  ولكن التوراة أحيطت باألساطري ال    . األحداث
فلم تعد التوراة مصدرا مستيقنا ملا ورد فيهـا         . اليت ال شك يف أا مزيدة على األصل املوحى به من اهللا           

 . من القصص التارخيي
هو املصدر الوحيد ملا ورد فيه من       . الذي حفظ من التحريف والتبديل    .  وإذن فلم يبق إال القرآن    

 . ص التارخييالقص
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 :  ومن البديهي أنه ال جتوز حماكمة القرآن الكرمي إىل التاريخ لسببني واضحني
مل يعلم عنها   ،  فاتته أحداث ال حتصى يف تاريخ البشرية      ،  أن التاريخ مولود حديث العهد    :  أوهلما

 ! والقرآن يروي بعض هذه األحداث اليت ليس هلا لدى التاريخ علم عنها. شيئا
هو عمل من أعمال البشر القاصـرة        - وإن وعى بعض هذه األحداث     - أن التاريخ :  وثانيهما

الذي  - وحنن نشهد يف زماننا هذا    . يصيبه ما يصيب مجيع أعمال البشر من القصور واخلطأ والتحريف         
أن اخلرب الواحد أو احلادث الواحد يروى على أوجـه           - تيسرت فيه أسباب االتصال ووسائل الفحص     

مهما ،  ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ     . ويفسر تفسريات متناقضة  ،   إليه من زوايا خمتلفة    وينظر،  شىت
 ! قيل بعد ذلك يف التمحيص والتدقيق

كالم تنكره القواعد   ،   فمجرد الكالم عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكرمي من القصص           
وهـو  . لعقيدة اليت تقرر أن القرآن هو القول الفصل       قبل أن تنكره ا   ،  العلمية املقررة اليت ارتضاها البشر    

 ! ! ! إمنا هو مراء. وال مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء، كالم ال يقول به مؤمن بالقرآن
|     |     | 

. فأوحى إليه اهللا مبا هو وارد هنا من سريته         ع سألوا الرسول . لقد سأل سائلون عن ذي القرنني     
وقـد وردت   . فنحن ال منلك التوسع فيها بغري علم      . خر غري القرآن يف هذه السرية     وليس أمامنا مصدر آ   

ملا فيها من إسـرائيليات     ،  وينبغي أن نؤخذ حبذر   . ولكنها ال تعتمد على يقني    ،  يف التفاسري أقوال كثرية   
 . وأساطري

وواحـدة إىل   ،  واحـدة إىل املغـرب    :  وقد سجل السياق القرآين لذي القرنني ثالث رحالت       
 . فلنتابع السياق يف هذه الرحالت الثالث .. وواحدة إىل مكان بني السدين، ملشرقا

|     |     | 
 : يبدأ احلديث عن ذي القرنني بشيء عنه

  ..  " إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سببا " 
، والفـتح ويسر له أسباب احلكـم      ؛  فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم   ،   لقد مكن اهللا له يف األرض     

وسائر ما هو من شأن البشر أن ميكنوا فيه يف هذه            .. وأسباب السلطان واملتاع  ،  وأسباب البناء والعمران  
 . احلياة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

43

 . وسلك طريقه إىل الغرب، ومضى يف وجه مما هو ميسر له.  " فأتبع سببا " 
ـ : قلنا. ووجد عندها قوما  ،  حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة          "  ا ذا  ي

مث يـرد إىل ربـه      ،  أما من ظلم فسوف نعذبه    : قال. القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا        
 .  " وسنقول له من أمرنا يسرا، وأما من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن. فيعذبه عذابا نكرا

تلـف  وهو خي .  ومغرب الشمس هو املكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء األفق            
ويف بعض املواضـع    . فبعض املواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل         . بالنسبة للمواضع 

ويف بعض املواضع يرى أا تغرب يف الرمال        . يرى أا تغرب يف املاء كما يف احمليطات الواسعة والبحار         
  .. إذا كان يف صحراء مكشوفة على مد البصر

 -  غرب حىت وصل إىل نقطة على شاطيء احملـيط األطلسـي            والظاهر من النص أن ذا القرنني     
 . فرأى الشمس تغرب فيه - وكان يسمى حبر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده

حيث تكثر األعشاب ويتجمع حوهلا طني لزج هـو         .  واألرجح أنه كان عند مصب أحد األار      
  " وجدها تغرب يف عني محئة     "  هناك و  فرأى الشمس تغرب   .. وتوجد الربك وكأا عيون املاء    . احلمأ
وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه يف         . ألن النص ال حيدده   ،  ولكن يتعذر علينا حتديد املكان    .. 

 . وكل قول غري هذا ليس مأمونا ألنه ال يستند إىل مصدر صحيح. حتديده
ما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم       يا ذا القرنني إ   : قلنا:  "  عند هذه احلمئة وجد ذو القرنني قوما      

 .  " حسنا
إذ سـلطه اهللا    . أكان ذلك وحيا إليه أم إنه حكاية حال       ؟   كيف قال اهللا هذا القول لذي القرنني      

فإما أن تعذب وإمـا أن تتخـذ        . دونك وإياهم : وترك له التصرف يف أمرهم فكأمنا قيل له       ،  على القوم 
واملهم أن ذا القـرنني     . فهم النص على هذا الوجه أو ذاك      وال مانع من    ،  كال القولني ممكن  ؟  فيهم حسنا 

 . اليت دان هلا أهلها وسلطه اهللا عليها، أعلن دستوره يف معاملة البالد املفتوحة
وأما من آمن وعمـل     . مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكرا      ،  أما من ظلم فسوف نعذبه    : قال " 

 .  " اوسنقول له من أمرنا يسر، صاحلا فله جزاء احلسىن
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وأم بعد ذلك يردون إىل رم فيعذم عذابا        ،   أعلن أن للمعتدين الظاملني عذابه الدنيوي وعقابه      
، واملعاملة الطيبة ،  أما املؤمنون الصاحلون فلهم اجلزاء احلسن     . ال نظري له فيما يعرفه البشر      " نكرا " فظيعا

 . والتكرمي واملعونة والتيسري
فاملؤمن الصاحل ينبغي أن جيد الكرامة والتيسري واجلزاء احلسـن          . حل وهذا هو دستور احلكم الصا    

وحني جيد احملسن يف اجلماعـة جـزاء         .. واملعتدي الظامل جيب أن يلقى العذاب واإليذاء      . عند احلاكم 
 .. وجيد املعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة      ؛  ومكانا كرميا وعونا وتيسريا   ،  إحسانه جزاء حسنا  

أما حني يضطرب ميزان احلكـم فـإذا املعتـدون          .  الناس ما حيفزهم إىل الصالح واإلنتاج      عندئذ جيد 
فعندئذ . وإذا العاملون الصاحلون منبوذون أو حماربون     ؛  املفسدون مقربون إىل احلاكم مقدمون يف الدولة      

 . ادويصري نظام اجلماعة إىل الفوضى والفس. تتحول السلطة يف يد احلاكم سوط عذاب وأداة إفساد
|     |     | 

 : ميسرة له األسباب، ممكنا له يف األرض، مث عاد ذو القرنني من رحلة املغرب إىل رحلة املشرق
حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم مـن دوـا                . مث أتبع سببا   " 

 .  " كذلك وقد أحطنا مبا لديه خربا. سترا
فاملقصود هو مطلعها من األفق الشرقي يف عـني         . ن مطلعها  وما قيل عن مغرب الشمس يقال ع      

:  " ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنني هنـاك          . والقرآن مل حيدد املكان   . الرائي
أي إـا أرض   ..  " حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوا سـترا            

فالشمس تطلع على القوم فيها حني تطلع بـال         . مرتفعات وال أشجار  ال حتجبها عن الشمس     ،  مكشوفة
وكـل مـا    . فهو ال حيدد مكانا بعينه    . وهذا الوصف ينطبق على الصحارى والسهول الواسعة       .. ساتر

نرجحه أن هذا املكان كان يف أقصى الشرق حيث جيد الرائي أن الشمس تطلـع علـى هـذه األرض                    
وهناك احتمال ألن يكون املقصـود      . ك على شاطيء إفريقية الشرقي    وقد يكون ذل  ،  املستوية املكشوفة 

  .. أم قوم عراة األجسام مل جيعل هلم سترا من الشمس " مل جنعل هلم من دوا سترا:  " بقوله
وال تصـرفه يف رحلـة      ،  فلم يتكرر بيانه هنا   ،   ولقد أعلن ذو القرنني من قبل دستوره يف احلكم        

 . وقد علم اهللا كل ما لديه من افكار واجتاهات، لاملشرق ألنه معروف من قب
فإن املشهد الذي يعرضه السياق      ..  ونقف هنا وقفة قصرية أمام ظاهرة التناسق الفين يف العرض         

وكذلك ضمري ذي القرنني    . الشمس ساطعة ال يسترها عن القوم ساتر      : هو مشهد مكشوف يف الطبيعة    
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ك يتناسق املشهد يف الطبيعة ويف ذي القـرنني علـى طريقـة             وكذل .. ونواياه كلها مكشوفة لعلم اهللا    
 . التنسيق القرآنية الدقيقة

|     |     | 
. حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوما قوما ال يكادون يفقهـون قـوال              . مث أتبع سببا   " 

ـ       ،  يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض        : قالوا ل فهل جنعل لك خرجا على أن جنع
آتـوين زبـر    . ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما          : قال؟  بيننا وبينهم سدا  

. آتوين أفرغ عليه قطرا   : حىت إذا جعله نارا قال    . انفخوا: حىت إذا ساوى بني الصدفني قال     . احلديد
اء وعـد ريب جعلـه   فإذا ج،  هذا رمحة من ريب   : قال. فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا       

 .  " وكان وعد ريب حقا، دكاء
وال ما مها    " بني السدين  "  وحنن ال نستطيع أن جنزم بشيء عن املكان الذي بلغ إليه ذو القرنني            

أو بـني سـدين     ،  كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إىل منطقة بني حاجزين طبيعـيني            . هذان السدان 
 .  " ال يكادون يفقهون قوال:  "  قوما متخلفنيفوجد هنالك. تفصلهما فجوة أو ممر. صناعيني

عرضوا عليه أن يقيم هلم سـدا يف         .. وتومسوا فيه القدرة والصالح   ،   وعندما وجدوه فاحتا قويا   
فيعيثـون يف  ، ويغريون عليهم من ذلك املمر، وجه يأجوج ومأجوج الذين يهامجوم من وراء احلاجزين 

وذلك يف مقابل خراج من املال جيمعونه له من          .. م وصدهم وال يقدرون هم على دفعه    ؛  أرضهم فسادا 
 . بينهم

 وتبعا للمنهج الصاحل الذي أعلنه ذلك احلاكم الصاحل من مقاومة الفسـاد يف األرض فقـد رد                 
ورأى أن أيسر طريقة إلقامتـه هـي ردم         ؛  وتطوع بإقامة السد  ؛  عليهم عرضهم الذي عرضوه من املال     

:  " فطلب إىل أولئك القوم املتخلفني أن يعينوه بقوم املادية والعضـلية          ؛  نياملمر بني احلاجزين الطبيعي   
وكومها يف  ،  فجمعوا له قطع احلديد    ..  " آتوين زبر احلديد  . فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما     

حـىت إذا سـاوى بـني        " . فأصبحا كأما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما      ،  الفتحة بني احلاجزين  
حىت إذا جعله    " على النار لتسخني احلديد    " انفخوا: قال " وأصبح الركام مبساواة القمتني    " دفنيالص
، أي حناسا مذابا يتخلـل احلديـد       " آتوين أفرغ عليه قطرا   : قال " كله لشدة توهجه وامحراره    " نارا

 . وخيتلط به فيزيده صالبة
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جد أن إضافة نسبة من النحـاس إليـه         فو؛   وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا يف تقوية احلديد       
وسجله يف كتابه اخلالـد سـبقا       ،  وكان هذا الذي هدى اهللا إليه ذا القرنني       . تضاعف مقاومته وصالبته  

 . للعلم البشري احلديث بقرون ال يعلم عددها إال اهللا
 " فما اسـطاعوا أن يظهـروه      " وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج    ،   بذلك التحم احلاجزان  

وتعذر عليهم أن يهامجوا أولئـك القـوم الضـعاف          . فينفذوا منه  " وما استطاعوا له نقبا    " روهويتسو
 . )1(فأمنوا واطمأنوا . املتخلفني

ومل تسكره نشـوة    ،  فلم يأخذه البطر والغرور   ،   ونظر ذو القرنني إىل العمل الضخم الذي قام به        
، وتربأ من قوته إىل قوة اهللا     . صاحل الذي وفقه إليه   ورد إليه العمل ال   . ولكنه ذكر اهللا فشكره   . القوة والعلم 

فتعـود  ،  وأعلن ما يؤمن به من أن اجلبال واحلواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة            ،  وفوض إليه األمر  
 . األرض سطحا أجرد مستويا

  ..  " وكان وعد ريب حقا. فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء، هذا رمحة من ريب: قال " 
ميكنـه اهللا يف    ،  النموذج الطيب للحاكم الصاحل   . هذه احللقة من سرية ذي القرنني      وبذلك تنتهي   

وال يطغـى وال  ، ولكنه ال يتجرب وال يتكـرب ؛ فيجتاح األرض شرقا وغربا؛  وييسر له األسباب  ،  األرض
وال يعامـل   ،  واستغالل األفراد واجلماعات واألوطان   ،  وال يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم املادي      ،  يتبطر

إمنا ينشر العدل يف كل مكـان        .. وال يسخر أهلها يف أغراضه وأطماعه     ؛  البالد املفتوحة معاملة الرقيق   
ويستخدم القوة اليت يسـرها اهللا لـه يف         ؛  ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل    ،  ويساعد املتخلفني ،  حيل به 

على يديـه إىل رمحـة اهللا   مث يرجع كل خري حيققه اهللا   . ودفع العدوان وإحقاق احلق   ،  التعمري واإلصالح 
 . وأنه راجع إىل اهللا، وال ينسى وهو يف إبان سطوته قدرة اهللا وجربوته، وفضل اهللا

|     |     | 
 ! وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون؟ وأين هم اآلن؟ وبعد فمن يأجوج ومأجوج

 مـا ورد يف     فنحن ال نعرف عنهم إال    ،   كل هذه أسئلة تصعب اإلجابة عليها على وجه التحقيق        
 . ويف بعض األثر الصحيح، القرآن

                                                 
وقد مر به يف أوائل القرن اخلامس عشر امليالدي العامل          . عرف بباب احلديد  " ترمذ  "  كشف سد مبقربة من مدينة       )1(

 : وقال 1403يف رحلته سنة    ) كالفيجو  ( وكذلك ذكره املؤرخ اإلسباين     . وسجله يف كتابه  ) سيلد برجر   ( األملاين  
 .  وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنني.. مسرقند واهلند -إن سد مدينة باب احلديد على الطريق 
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فإذا جـاء وعـد ريب جعلـه    :  "  والقرآن يذكر يف هذا املوضع ما حكاه من قول ذي القرنني       
 .  " وكان وعد ريب حقا، دكاء

ووعد اهللا مبعىن وعده بدك السد رمبا يكون قد جاء منـذ أن هجـم     .  وهذا النص ال حيدد زمانا    
 . ودمروا املمالك تدمريا، رضوانساحوا يف األ، التتار

حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كـل حـدب        :  " ويف موضع آخر يف سورة األنبياء     
  " .  .. . واقترب الوعد احلق. ينسلون

 وهذا النص كذلك ال حيدد زمانا معينا خلروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد احلـق مبعـىن                
 " اقتربت السـاعة وانشـق القمـر     :  " فجاء يف القرآن   ع اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول      

فقد متر بني اقتراب الساعة ووقوعها ماليني السـنني         . والزمان يف احلساب اإلهلي غريه يف حساب البشر       
 . وهي عند اهللا ومضة قصرية، يراها البشر طويلة مديدة، أو القرون

. ويومنـا هـذا   " اقتربت الساعة :  "  وإذن فمن اجلائز أن يكون السد قد فتح يف الفترة ما بني           
 . وتكون غارات املغول والتتار اليت اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج

عـن زينـب بنـت أيب    ،  وهناك حديث صحيح رواه اإلمام أمحد عن سفيان الثوري عن عروة      
 وج الـنيب  ز - عن زينب بنت جحش   ،  عن أمها حبيبة  ،  عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب سفيان       ،  سلمة
ويل للعرب من شـر قـد       :  " من نومه وهو حممر الوجه وهو يقول       ع استيقظ الرسول : قالت - ع

يـا  : قلت. ]بإصبعيه السبابة واإلام    [  وحلق " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا       . اقترب
  " . نعم إذا كثر اخلبيث " قال؟ رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون

وقد وقعت غـارات التتـار      . الرؤيا منذ أكثر من ثالثة عشر قرنا ونصف قرن         وقد كانت هذه    
ودمرت ملك العرب بتدمري اخلالفة العباسية على يد هوالكو يف خالفة املستعصم آخر ملـوك               ،  بعدها

 . وكل ما نقوله ترجيح ال يقني. وعلم ذلك عند اهللا ع وقد يكون هذا تعبري رؤيا الرسول. العباسيني
   |     ||   

فنجده يعقب على ذكر ذي القرنني للوعد احلق مبشهد من مشـاهد            . مث نعود إىل سياق السورة    
 . القيامة
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وعرضـنا جهـنم    ؛  ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعا    ،  وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض      " 
 .  " وكان ال يستطيعون مسعا، الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكري، يومئذ للكافرين عرضا

ومن كل جيل وزمـان     . هو مشهد يرسم حركة اجلموع البشرية من كل لون وجنس وأرض           و
تتدافع مجوعهم تدافع املوج    ،  خيتلطون ويضطربون يف غري نظام ويف غري انتباه       . مبعوثني منشرين ،  وعصر

 فـإذا  "  فجمعناهم مجعا  )1(ونفخ يف الصور    :  " مث إذا نفخة التجمع والنظام     .. وختتلط اختالط املوج  
 ! هم يف الصف يف نظام

ولكأن يف أمسـاعهم    ،   مث إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر اهللا حىت لكأن على عيوم غطاء            
فما يستطيعون  . إذا ؤالء تعرض عليهم جهنم فال يعرضون عنها كما يعرضون عن ذكر اهللا             .. صمما

 ! اض والعمى جزاء وفاقالقد نزع الغطاء عن عيوم نزعا فرأوا عاقبة اإلعر. اليوم إعراضا
متقابلني يف احلركة على طريقة التناسق      ،   والتعبري ينسق بني اإلعراض والعرض متقابلني يف املشهد       

 . الفين يف القرآن
 :  ويعقب على هذا التقابل بالتهكم الالذع والسخرية املريرة

  ..  " لكافرين نزالإنا أعتدنا جهنم ل. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي دوين أولياء " 
ينصروم منـه   ،  أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا خملوقات اهللا املستعبدة له أنصارا هلم من دونه            

 ..  "  جهنم للكافرين نـزال    )2(إنا أعتدنا   :  " إذن فليلقوا عاقبة هذا احلسبان    ؟  ويدفعون عنهم سلطانه  
 ! فهو حاضر ينتظر الرتالء الكفار. ظارال حيتاج إىل جهد وال انت، ويا له من نزل مهيأ لالستقبال

|     |     | 
 : وجتمع إيقاعاا املتفرقة، تلخص خطوطها الكثرية، مث ختتم السورة باإليقاعات األخرية

وكمـا هـي    ،   فأما اإليقاع األول فهو اإليقاع حول القيم واملوازين كما هي يف عرف الضالني            
  .. خاصقيم األعمال وقيم األش .. على وجه اليقني

                                                 
 .  الربق)1(
 .  أحضرنا وأعددنا)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

49

الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أـم          . هل ننبئكم باألخسرين أعماال   : قل " 
 أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا             ؟  حيسنون صنعا 

 " . 
الـذين  " ؟    راناالذين ال يوجد من هم أشد منهم خس        " هل ننبئكم باألخسرين أعماال   : قل " 

وهم حيسـبون   :  " ومل ينته م إىل مثرة أو غاية      ،  فلم يؤد م إىل اهلدى     " ضل سعيهم يف احلياة الدنيا    
فهم ماضـون يف    ،  ألم من الغفلة حبيث ال يشعرون بضالل سعيهم وذهابه سدى          " أم حيسنون صنعا  

  .. ينفقون حيام فيه هدرا، هذا السعي اخلائب الضال
 ؟ ننبئكم من هم هؤالء قل هل 

 :  وعندما يبلغ من استتارة التطلع واالنتظار إىل هذا احلد يكشف عنهم فإذا هم
  ..  " أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم " 

وهـو   ..  وأصل احلبوط هو انتفاخ بطن الدابة حني تتغذى بنوع سام من الكأل مث تلقى حتفها              
 ! مث تنتهي إىل البوار .. إا تنتفخ وأصحاا يظنوا صاحلة ناجحة راحبة .. مالأنسب شيء لوصف األع

فال نقيم هلم يوم القيامـة       ..  "  " أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم        " 
  ..  " وزنا

بعد ذلـك   وهلم  .  " يوم القيامة  " ال قيمة هلم وال وزن يف ميزان القيم الصحيحة        ،   فهم مهملون 
 : جزاؤهم

 .  " ذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت ورسلي هزوا " 
 :  ويتم التعاون يف املشهد بعرض كفة املؤمنني يف امليزان وقيمتهم

خالدين فيها ال يبغون    . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال          " 
  ..  " عنها حوال

 ! وشتان شتان. ات الفردوس يف مقابل ذلك الرتل يف نار جهنم وهذا الرتل يف جن
ال يبغـون   "  مث هذه اللفتة الدقيقة العميقة إىل طبيعة النفس البشرية وإحساسها باملتاع يف قولـه            

  .. وهي حتتاج منا إىل وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة ..  " عنها حوال
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وتسأم البقاء  ،  متل اإلطراد . فس البشرية حول قلب   ولكن الن  ..  إم خالدون يف جنات الفردوس    
وإذا . وإذا اطمأنت على النعيم من التغري والنفاد فقدت حرصها عليه         ؛  على حال واحدة أو مكان واحد     

 ! والرغبة يف الفرار منه؛ بل قد تنتهي إىل الضيق به. مضى على وترية واحدة فقد تسأمه
ودوره يف هـذه    ،  كمة عليا تناسب خالفته لـألرض     هذه هي الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان حل       

ومن مث ركز   . فهذا الدور يقتضي حتوير احلياة وتطويرها حىت تبلغ الكمال املقدر هلا يف علم اهللا             . اخلالفة
وحب االنتقال مـن حـال إىل       ،  وحب الكشف واالستطالع  ؛  يف الفطرة البشرية حب التغيري والتبديل     

وذلك كي يندفع اإلنسـان     .. ومن نظام إىل نظام   ،  شهد إىل مشهد  ومن م ،  ومن مكان إىل مكان   ،  حال
 .. ويبدع يف نظم اتمع ويف أشكال املادة      ،  ويكشف عن جماهل األرض   ،  يغري يف واقع احلياة   ،  يف طريقه 

وتصل شيئا فشيئا إىل الكمال املقدر هلـا يف         ؛  ومن وراء التغري والكشف واإلبداع ترتقي احلياة وتتطور       
 . علم اهللا

ولكـن  . واحملافظة على العـادة ، والتعلق باملألوف ،   نعم إنه مركوز يف الفطرة كذلك ألفة القدمي       
وال تنتـهي   . وال تعوق احلياة عن الرقي واالرتفـاع      ،  ذلك كله بدرجة ال تشل عملية التطور واإلبداع       

وكلما اختل  . ندفاعإمنا هي املقاومة اليت تضمن التوازن مع اال       . باألفكار واألوضاع إىل اجلمود والركود    
التوازن فغلب اجلمود يف بيئة من البيئات انبعثت الثورة اليت تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حـدود                  

والتوازن بني الدوافع والضـوابط     ،  وخري الفترات هي فترات التعادل بني قويت الدفع واجلذب        . االعتدال
 . يف جهاز احلياة

وهو اإليذان باملوت يف حياة     ،  هو اإلعالن باحنسار دوافع احلياة    ف.  فأما إذا غلب الركود واجلمود    
 . األفراد واجلماعات سواء

فإن  .. فأما يف اجلنة وهي دار الكمال املطلق      .  هذه هي الفطرة املناسبة خلالفة اإلنسان يف األرض       
قيم الـذي ال    وعاشت يف هذا النعيم امل    ،  ولو بقيت النفس بفطرة األرض    . هذه الفطرة ال تقابلها وظيفة    

وال يتحول هو عنها النقلب النعيم جحيما هلذه النفس بعد فترة           ،  وال تتحول هي عنه   ،  ختشى عليه النفاد  
لريضـوا نزعـة    ،  ولو إىل اجلحيم  ،  وألصبحت اجلنة سجنا لرتالئها يودون لو يغادرونه فترة       ؛  من الزمان 

 ! التغيري والتبديل
، فال تعود تبغى التحول عن اجلنـة      ،  حيول رغباا  - وهو أعلم ا   -  ولكن باريء هذه النفس   

 ! وذلك يف مقابل اخللود الذي ال حتول له وال نفاد
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|     |     | 
؛ وأما اإليقاع الثاين فيصور العلم البشري احملدود بالقياس إىل العلم اإلهلي الذي ليست له حدود              

 . يف التعبري بالتصويرويقربه إىل تصور البشر القاصر مبثال حمسوس على طريقة القرآن 
ولو جئنا مبثله   ،  لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب            : قل " 

  ..  " مددا
وكل ما يسـجلون    ؛  والبشر يكتبون باملداد كل ما يكتبون     .  والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر     

 ! به علمهم الذي يعتقدون أنه غزير
البحر بسعته وغزارته يف صورة مداد يكتبون به كلمات اهللا الدالـة علـى               فالسياق يعرض هلم    

مث إذا البحر اآلخر ينفـد      ،  مث إذا هو ميدهم ببحر آخر مثله      . فإذا البحر ينفد وكلمات اهللا ال تنفد      ؛  علمه
 ! كذلك وكلمات اهللا تنتظر املداد

،  احملدود معىن غري احملـدود      وذا التصوير احملسوس واحلركة اسمة يقرب إىل التصور البشري        
 . ونسبة احملدود إليه مهما عظم واتسع

ومهما .  واملعىن الكلي ارد يظل حائرا يف التصور البشري ومائعا حىت يتمثل يف صورة حمسوسة             
أويت العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل يف حاجة إىل متثل املعىن ارد يف صور وأشـكال                   

 ؟ فكيف بغري احملدود، ذلك شأنه مع املعاين اردة اليت متثل احملدود .. ذجوخصائص ومنا
ويقرب إىل حسهم معانيه الكـربى بوضـعها يف صـور           ؛  لذلك يضرب القرآن األمثال للناس    

 . وحمسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا املثال، ومشاهد
 - على سعته وغزارتـه    - وهو. يظنه واسعا غزيرا   والبحر يف هذا املثال ميثل علم اإلنسان الذي         

بل ال يستطيعون   ؛  والذي ال يدرك البشر ايته    ،  وكلمات اهللا متثل العلم اإلهلي الذي ال حدود له        . حمدود
 . فضال على حماكاته. تلقيه وتسجيله

ظفر فتأخذهم نشوة ال  ،   ولقد يدرك البشر الغرور مبا يكشفونه من أسرار يف أنفسهم ويف اآلفاق           
 ! أو أم يف الطريق، فيحسبون أم علموا كل شيء، العلمي

فإذا هم ما يزالون على خطـوات مـن         ،   ولكن اهول يواجههم بآفاقه املترامية اليت ال حد هلا        
 ! واخلضم أمامهم أبعد من األفق الذي تدركه أبصارهم، الشاطيء
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ألنه ميثل نسبة احملـدود إىل غـري        ،  يل إن ما يطيق اإلنسان تلقيه وتسجيله من علم اهللا ضئيل قل          
 . احملدود

ولكن ليطـامن مـن      .. وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف      ؛   فليعلم اإلنسان ما يعلم   
وسينفد البحر وكلمات اهللا    . فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا يف يده          ،  غروره العلمي 

  .. من بني يديه وكلمات اهللا ليست إىل نفادولو أمده اهللا ببحر مثله فسينتهي ؛ مل تنفد
|     |     | 

، ويف ظل هذا املشهد الذي يتضاءل فيه علم اإلنسان ينطلق اإليقاع الثالث واألخري يف السـورة               
فإذا هو قريب حمدود بالقياس إىل األفـق        . وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة     - فريسم أعلى أفق للبشرية   

 : وتنحسر دونه األنظار، دونه األبصاراألعلى الذي تتقاصر 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمـل       . إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد         : قل " 

  ..  " وال يشرك بعبادة ربه أحدا، عمال صاحلا
 ؟ آفاق بشريته - على كل حال - وهي، فأين هنا آفاق النبوة ..  إنه أفق اإللوهية األمسى

بشر يستمد  . بشر يتلقى من ذلك األفق األمسى      "  ..  .. . منا أنا بشر مثلكم يوحى إيل     إ: قل " 
 .. بشر يتعلم فيعلم فيعلم   . بشر ال يتجاوز اهلدى الذي يتلقاه من مواله       . من ذلك املعني الذي ال ينضب     

وليأخـذ  ،  لقىفلينتفع مبا يتعلم من الرسول الذي يت      ،  فمن كان يتطلع إىل القرب من ذلك اجلوار األسىن        
 : بالوسيلة اليت ال وسيلة سواها

  ..  " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا " 
 .  هذا هو جواز املرور إىل ذلك اللقاء األثري

|     |     | 
لعمـق  بتلك اإليقاعات املتدرجة يف ا - اليت بدأت بذكر الوحي والتوحيد - وهكذا ختتم السورة 

الذي ترتكز عليه سائر األنغـام يف       ،  حىت تصل إىل ايتها فيكون هذا اإليقاع الشامل العميق        ،  والشمول
  .. حلن العقيدة الكبري
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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   إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل  |
 .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 بادة رب العباد، ومن جورالعباد إىل ع

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

 .سوء ورهباا ر وأحبا   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             ة إىل اإلعداد اجلاد على كافة     دعو |
 . 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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