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 قَالَ رب ِإني وهـن  3 ِإذْ نادى ربه ِنداء خِفيا   2 ِذكْر رحمِة ربك عبده زكَِريا       1كهيعص  + 
     لَما وبيش أْسلَ الرعتاشي وِمن ظْما      الْعِقيش بر اِئكعاِئـي      4 أَكُن ِبدرِمـن و اِليـوالْم ي ِخفْتِإنو 

  6 يِرثُِني ويِرثُ ِمن آِل يعقُوب واجعلْه رب رِضيا 5وكَانِت امرأَِتي عاِقرا فَهب ِلي ِمن لَّدنك وِليا 
  7سمه يحيى لَم نجعل لَّه ِمن قَبلُ سِميا يا زكَِريا ِإنا نبشرك ِبغلَاٍم ا

 قَالَ كَـذَِلك    8قَالَ رب أَنى يكُونُ ِلي غُلَام وكَانِت امرأَِتي عاِقرا وقَد بلَغت ِمن الِْكبِر ِعِتيا               
          ت لَملُ وِمن قَب كلَقْتخ قَدو نيه لَيع وه كبئًا   قَالَ ريش أَلَّـا          9ك كتةً قَالَ آيل لِّي آيعاج بقَالَ ر 

  10تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَياٍل سِويا 
  11فَخرج علَى قَوِمِه ِمن الِْمحراِب فَأَوحى ِإلَيِهم أَن سبحوا بكْرةً وعِشيا 

    آتٍة وِبقُو ابِذ الِْكتى خيحا يا يِبيص كْمالْح اهنـا   12يِقيكَـانَ تكَاةً وزا ونن لَّدا ماننح13 و 
  15 وسلَام علَيِه يوم وِلد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا 14وبرا ِبواِلديِه ولَم يكُن جبارا عِصيا 

   ميراِب مِفي الِْكت اذْكُرا        وِقيرا شكَانا مِلهأَه ِمن ذَتبـا      16 ِإِذ انتابِحج وِنِهمِمن د ذَتخفَات 
 قَالَ  18 قَالَت ِإني أَعوذُ ِبالرحمن ِمنك ِإن كُنت تِقيا          17فَأَرسلْنا ِإلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سِويا        

   ولُ رسا را أَنما      ِإنِكيا زلَِك غُلَام بِك ِلأَه19ب           أَك لَمو رشِني بسسمي لَمو كُونُ ِلي غُلَامى يأَن قَالَت 
  21 قَالَ كَذَِلِك قَالَ ربِك هو علَي هين وِلنجعلَه آيةً ِللناِس ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقِْضيا 20بِغيا 

 فَأَجاءها الْمخاض ِإلَى ِجذِْع النخلَِة قَالَت يا لَيتِني ِمـت           22فَحملَته فَانتبذَت ِبِه مكَانا قَِصيا      
 وهزي  24 فَناداها ِمن تحِتها أَلَّا تحزِني قَد جعلَ ربِك تحتِك سِريا            23قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا      

 فَكُِلي واشرِبي وقَري عينا فَِإما ترِين ِمـن الْبشـِر           25ِإلَيِك ِبِجذِْع النخلَِة تساِقطْ علَيِك رطَبا جِنيا        
  26أَحدا فَقُوِلي ِإني نذَرت ِللرحمِن صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم ِإنِسيا 

 يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبـوِك        27ِه قَومها تحِملُه قَالُوا يا مريم لَقَد ِجئِْت شيئًا فَِريا           فَأَتت بِ 
 قَالَ  29 فَأَشارت ِإلَيِه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبيا            28امرأَ سوٍء وما كَانت أُمِك بِغيا       

 وجعلَِني مباركًا أَين ما كُنت وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة         30ني عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبيا        ِإ
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ِلدت ويوم أَمـوت     والسلَام علَي يوم و    32 وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا شِقيا        31ما دمت حيا    
  33ويوم أُبعثُ حيا 

 ما كَانَ ِللَِّه أَن يتِخذَ ِمن ولٍَد سبحانه         34ذَِلك ِعيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَِّذي ِفيِه يمترونَ          
  36ه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ مستِقيم  وِإنَّ الل35َِّإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

 أَسِمع ِبِهم وأَبِصـر     37فَاختلَف الْأَحزاب ِمن بيِنِهم فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَروا ِمن مشهِد يوٍم عِظيٍم            
 وأَنِذرهم يوم الْحسرِة ِإذْ قُِضي الْأَمر وهم ِفـي          38ٍل مِبٍني   يوم يأْتوننا لَِكِن الظَّاِلمونَ الْيوم ِفي ضلَا      

  _40 ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض ومن علَيها وِإلَينا يرجعونَ 39غَفْلٍَة وهم لَا يؤِمنونَ 
|     |     | 

ويلم بقضية البعث القائمـة     ؛   والشريك ونفي الولد ؛  يدور سياق هذه السورة على حمور التوحيد      
 . كالشأن يف السور املكية غالبا، هذا هو املوضوع األساسي الذي تعاجله السورة . . على قضية التوحيد

. فقصة مـرمي ومولـد عيسـى      . فهي تبدأ بقصة زكريا وحيىي    .  والقصص هو مادة هذه السورة    
، وموسى وهرون ،  إسحاق ويعقوب : إىل النبيني مث تعقبها إشارات     . . فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه     

ويسـتهدف إثبـات    . ويستغرق هذا القصص حوايل ثلثي السـورة      . وآدم ونوح . وإدريس،  وإمساعيل
 . وبيان منهج املهتدين ومنهج الضالني من أتباع النبيني، ونفي الولد والشريك، الوحدانية والبعث

 . كرين للبعثوبعض اجلدل مع املن،  ومن مث بعض مشاهد القيامة
 . . وعرض ملصارع املشركني واملكذبني يف الدنيا ويف اآلخـرة        ؛  واستنكار للشرك ودعوى الولد   

 . وكله يتناسق مع اجتاه القصص يف السورة ويتجمع حول حمورها األصيل
  . . ويتمشى يف موضوعاا،  وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها

، االنفعاالت يف النفس البشـرية     . . عاالت واملشاعر القوية   إن سياق هذه السورة معرض لالنف     
فهذا الكون الذي نتصوره مجادا ال حس له يعرض يف السياق ذا نفس             . الكون من حوهلا   " نفس " ويف

حيث نرى السماوات واألرض واجلبال     . تشارك يف رسم اجلو العام للسورة     ،  وحس ومشاعر وانفعاالت  
 :  وتنشق وتنهد استنكاراتغضب وتنفعل حىت لتكاد تنفطر

  . .  " أن دعوا للرمحن ولدا وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا " 
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والقصص الرئيسي  .  أما االنفعاالت يف النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها           
 . وخباصة يف قصة مرمي وميالد عيسى. فيها حافل ذه االنفعاالت يف مواقفه العنيفة العميقة

 فهي تبدأ بذكر رمحة اهللا لعبده زكريا      .  والظل الغالب يف اجلو هو ظل الرمحة والرضى واالتصال        
ويتكرر لفـظ   . .  " إذ نادى ربه نداء خفيا:  " وهو يناجي ربه جناء " ذكر رمحة ربك عبده زكريا " 

صور النعيم الذي يلقـاه     وي.  " الرمحن " ويكثر فيها اسم  . الرمحة ومعناها وظلها يف ثنايا السورة كثريا      
ويذكر من   " إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا        :  " املؤمنون به يف صورة ود    

ومن نعمة اهللا على عيسى     .  " وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا      " نعمة اهللا على حيىي أن آتاه اهللا حنانا       
  . .  " يت ومل جيعلين جبارا شقياوبرا بوالد:  " أن جعله برا بوالدته وديعا لطيفا

كما حتس  .  وإنك لتحس ملسات الرمحة الندية ودبيبها اللطيف يف الكلمات والعبارات والظالل          
كذلك حتس أن للسورة إيقاعا      . . انتفاضات الكون وارجتافاته لوقع كلمة الشرك اليت ال تطيقها فطرته         

فأمـا   . . جنيا. حفيا. سريا. رضيا: اء وفيه عمق  فحىت جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخ     . موسيقيا خاصا 
، هـدا . إدا. ضدا. مدا. فتجيء فيها الفاصلة مشددة داال يف الغالب      ،  املواضع اليت تقتضي الشد والعنف    

 . أزا. عزا: أو زايا
 وتنوع اإليقاع املصوسيقي والفاصلة والقافية بتنوع اجلو واملوضوع يبدو جليا يف هذه السـورة              

 : دأ بقصة زكريا وحيىي فتسري الفاصلة والقافية هكذافهي تب. )1(
 .  " اخل . . . إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رمحة ربك عبده زكريا " 

 :  وتليها قصة مرمي وعيسى فتسري الفاصلة والقافية على النظام نفسه
ـ   . واذكر يف الكتاب مرمي إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا        "  ا فاختذت مـن دوـم حجاب

  " . اخل . . فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا
. وللفصل يف قضية بنوته   ،  لتقرير حقيقة عيسى ابن مرمي    ،  وجييء التعقيب ،   إىل أن ينتهي القصص   

وتنتهي القافية حبرف امليم أو النون املستقر الساكن        ،  تطول الفاصلة  . . فيختلف نظام الفواصل والقوايف   
 : على النحو التايل. ء املمدودة الرخيةعند الوقف ال باليا

                                                 
 " . دار الشروق " التصوير الفين يف القرآن :  يراجع هذا املوضوع بتوسع يف فصل التناسق الفين يف القرآن يف كتاب)1(
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ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا         . ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون         " 
 .  " اخل . . . كن فيكون: قضي أمرا فإمنا يقول له

 : حىت إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إىل القصص عادت القافية الرخية املديدة
يا أبت مل تعبد ما ال يسـمع        : إذ قال ألبيه  . ذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا       وا " 

 .  " اخل . . وال يبصر وال يغين عنك شيئا
تغري اإليقاع املوسـيقي وجـرس      ،   حىت إذا جاء ذكر املكذبني وما ينتظرهم من عذاب وانتقام         

 : القافية
وإما ؛  حىت إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب      . مدامن كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن        : قل " 

 .  " اخل . . الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
 :  ويف موضع االستنكار يشتد اجلرس والنغم بتشديد الدال

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض      ،  لقد جئتم شيئا إدا   . اختذ الرمحن ولدا  : وقالوا " 
 .  " اخل.  . وحتز اجلبال هذا

ويشارك يف إبقاء الظل الذي يتناسق      ؛   وهكذا يسري اإليقاع املوسيقي يف السورة وفق املعىن واجلو        
 . وفق انتقاالت السياق من جو إىل جو ومن معىن إىل معىن، مع املعىن يف ثنايا السورة

|     |     | 
 : ويسري السياق مع موضوعات السورة يف أشواط ثالثة

والتعقيب علـى هـذه القصـة       . وقصة مرمي وعيسى  ،  يتضمن قصة زكريا وحيىي    الشوط األول   
 . واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى، بالفصل يف قضية عيسى اليت كثر فيها اجلدل

 والشوط الثاين يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله مللة الشرك وما عوضه اهللا                
؛ ومن اهتدى م ومن خلفهم من الغواة      ،  مث إشارات إىل قصص النبيني    . من ذرية نسلت بعد ذلك األمة     

رب السـماوات   :  " اليت تعبد بال شـريك    ،  وينتهي بإعالن الربوبية الواحدة   . ومصري هؤالء وهؤالء  
  " ؟ هل تعلم له مسيا. واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته

. ويستعرض بعض مشـاهد القيامـة     ،   البعث  والشوط الثالث واألخري يبدأ باجلدل حول قضية      
!  وينتهي مبشهد مؤثر عميق من مصارع القرون      ،  ويعرض صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك       
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فنأخـذ يف الـدرس      " هل حتسن منهم من أحد أو تسمع هلم ركـزا         . وكم أهلكنا قبلهم من قرن    " 
 : األول

|     |     | 
  . .  " صاد. عني. يا. ها. كاف " 

واليت اخترنا يف تفسريها أا مناذج من احلروف        ،   هذه األحرف املتقطعة اليت تبدأ ا بعض السور       
فيجيء نسقا جديدا ال يستطيعه البشر مع أم ميلكون احلروف ويعرفـون            ،  اليت يتألف منها هذا القرآن    

 . لقرآنولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة املبدعة هلذا ا، الكلمات
ومن مث يتقدمها   . والرمحة تظللها . والرمحة قوامها . قصة زكريا وحيىي  .  وبعدها تبدأ القصة األوىل   

  . .  " ذكر رمحة ربك عبده زكريا:  " ذكر الرمحة
 : دعاء زكريا لربه يف ضراعة ويف خفية.  تبدأ القصة مبشهد الدعاء

ومل أكـن   ،   مىن واشتعل الرأس شـيبا     رب إين وهن العظم   : قال. وإذ نادى ربه نداء خفيا     " 
، فهب يل من لـدنك وليـا      ،  وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا       . بدعائك رب شقيا  

  . .  " واجعله رب رضيا، يرثين ويرث من آل يعقوب
ويكشف له  ،  يف عزلة خيلص فيها لربه    . بعيدا عن أمساعهم  ،   إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس      

بال واسطة حىت وال حـرف       "  . . رب:  " ل كاهله ويكرب صدره ويناديه يف قرب واتصال       عما يثق 
وحيتـاج إىل   ،  وإن ربه ليسمع ويرى من غري دعاء وال نداء ولكن املكروب يستريح إىل البـث              . النداء

فيستحب هلم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق        ،  واهللا الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر       . الشكوى
ولتطمـئن  ،  لريحيوا أعصام من العبء املرهـق      " وقال ربكم ادعوين أستجب لكم     " . به صدورهم 

وليستشعروا صلتهم باجلناب الذي ال يضام      ؛  قلوم إىل أم قد عهدوا بأعبائهم إىل من هو أقوى وأقدر          
 . وال خييب من يتوكل عليه، من يلجأ إليه

فالعظم هـو   . ن العظم يكون اجلسم كله قد وهن      وحني يه .  وزكريا يشكو إىل ربه وهن العظم     
والتعبري املصور  . ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا    . وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه      ،  أصلب ما فيه  

فال يبقـى يف الـرأس      ،  جيعل الشيب كأنه نار تشتعل وجيعل الرأس كله كأمنا لتشمله هذه النار املشتعلة            
 . املشتعل سواد
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واشتعال الرأس شيبا كالمها كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيـه زكريـا              ووهن العظم   
  . . ويشكوه إىل ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه

معترفا بأن اهللا قد عوده أن يستجيب إليه         " ومل أكن بدعائك رب شقيا    :  "  مث يعقب عليه بقوله   
فما أحوجه اآلن يف هرمه وكربته أن يستجيب        . وهو يف فتوته وقوته   ،  فلم يشق مع دعائه لربه    ،  إذا دعاه 

 . اهللا له ويتم نعمته عليه
خيشاهم . إنه خيشى من بعده    . . وعرض ما يطلبه  ،  ذكر ما خيشاه  ،  وقدم رجاءه ،   فإذا صور حاله  

 وهو أحد أنبياء بين إسرائيل البارزين     - وتراثه هو دعوته اليت يقوم عليها     . أال يقوموا على تراثه مبا يرضاه     
وماله الذي   - ومنهم مرمي اليت كان قيما عليها وهي ختدم احملراب الذي يتواله           - أهله الذين يرعاهم  و -

وخيشى أال يسـريوا    ،  وهو خيشى املوايل من ورائه على هذا التراث كله        . حيسن تدبريه وإنفاقه يف وجهه    
  . . قيل ألنه يعهدهم غري صاحلني للقيام على ذلك التراث . . فيه سريته
مل تعقب فلم يكن له من ذريته من ميلك تربيته وإعداده لوراثتـه              . .  " وكانت امرأيت عاقرا   " 
 . وخالفته

وحيسن القيام على تراثـه     ،  الذي حيسن الوراثة  ،  فأما ما يطلبه فهو الويل الصاحل     .  ذلك ما خيشاه  
 .  " عقوبفهب يل من لدنك وليا يرثين ويرث من آل ي:  " وتراث النبوة من آبائه وأجداده

:  " أن يصور أمله يف ذلك الوريث الـذي يرجـوه يف كربتـه      ،  النيب الصاحل ،   وال ينسى زكريا  
. تلقي هذه الظالل   " رضي " ولفظة. وال متبطرا وال طموعا   ،  ال جبارا وال غليظا    " واجعله رب رضيا  

 . وينشر ظالل الرضى فيما حوله ومن حوله. فالرضي الذي يرضى ويرضي
كلها تشـارك يف    . واأللفاظ واملعاين واإليقاع الرخي   . ريا لربه يف ضراعة وخفية     ذلك دعاء زك  
 . تصوير مشهد الدعاء

:  " فالرب ينادي عبده من املأل األعلى      . .  مث ترتسم حلظة االستجابة يف رعاية وعطف ورضى       
اسم الغالم الذي   ويغمره بالعطف فيختار له      " إنا نبشرك بغالم  :  " ويعجل له البشرى   . .  " يا زكريا 
  . .  " مل جنعل له من قبل مسيا:  " وهو اسم فذ غري مسبوق.  " امسه حيىي:  " بشره به
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وكشف له عما   ،  وناجاه يف خفية  ،  إنه فيض الكرم اإلهلي يغدقه على عبده الذي دعاه يف ضراعة          
لى تراث العقيدة وعلى    والذي دفعه إىل دعاء ربه خوفه املوايل من بعده ع         . وتوجه إليه فيما يرجو   ،  خيشى

 . وعلم اهللا ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه. تدبري املال والقيام على األهل مبا يرضي اهللا
فإذا هو  . على هذه االستجابة القريبة للدعاء    ،   وكأمنا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء       

وامرأته عاقر مل تلد له يف      ،  واشتعل شيبه وهن عظمه   ،  إنه رجل شيخ بلغ من الكرب عتيا       . . يواجه الواقع 
ويعرف الوسيلة اليت يرزقه اهللا ـا       ،  إنه لرييد أن يطمئن   ؟  فكيف يا ترى سيكون له غالم     : فتوته وصباه 
 . " ؟  رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا: قال:  " هذا الغالم

ولكنه يريد أن يعرف كيف يكـون       ،  وإنه ليثق بالوعد  . اهللاويواجه معه وعد    ،   إنه يواجه الواقع  
يف مثل موقف زكريا الـنيب  . وهي حالة نفسية طبيعية . حتقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه       

 ! فيشتاق أن يعرف كيف يغريه اهللا، الذي ال ميلك أن يغفل الواقع! اإلنسان. الصاحل
يف خلقته  : ويذكره مبثل قريب يف نفسه    . ا هني على اهللا سهل    أن هذ :  هنا يأتيه اجلواب عن سؤاله    

 : ولكل شيء يف هذا الوجود، وهو مثل لكل حي. هو و إجياده بعد أن مل يكن
 .  " وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا. هو علي هني: كذلك قال ربك: قال " 

: لحقري واجلليل واحدة  ول،  ووسيلة اخللق للصغري والكبري   .  وليس يف اخللق هني وصعب على اهللا      
 . فيكون. كن

وهو قادر على إصالح العـاقر      ؛  وجعل الشيخ الفاين ال ينسل    .  واهللا هو الذي جعل العاقر ال تلد      
. وهو أهون يف اعتبار الناس من إنشاء احلياة ابتداء        . وجتديد قوة اإلخصاب يف الرجل    ،  وإزالة سبب العقم  

 .  إنشاءإعادة أو: وإن كان كل شيء هينا على القدرة
.  ومع ذلك فإن هلفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعالمة على حتقق البشرى فعال                

ويؤدي ـا حـق      . . فأعطاه اهللا آية تناسب اجلو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه االستجابة            
حييا مع اهللا ثـالث ليـال       وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس و       . . الشكر هللا الذي وهبه على الكرب غالما      

وهو سوي معاىف يف جوارحه مل يصب لسانه عـوج  ، وحيتبس إذا كلم الناس،  ينطلق لسانه إذا سبح ربه    
 . وال آفة

  . .  " آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سويا: قال " 
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 :  وكان ذلك
  . .  " فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " 

وليشكروا اهللا معه على ما أنعم عليه وعلـيهم مـن         ،   ليعيشوا يف مثل اجلو الذي يعيش فيه        ذلك
 . بعده

|     |     | 
ويسدل عليه الستار يف هذا املشهد ويطوي صـفحته         ،  ويترك السياق زكريا يف صمته وتسبيحه     

 : يناديه ربه من املأل األعلى؛ ليفتح الصفحة اجلديدة على حيىي
  " .  . . . الكتاب بقوةيا حيىي خذ  " 

على طريقـة   . يف الفجوة اليت تركها السياق بني املشهدين      ،   لقد ولد حيىي وترعرع وصار صبيا     
 . وأشدها حيوية وحركة، ليربز أهم احللقات واملشاهد، القرآن يف عرضه الفين للقصص

اء مشـهد رائـع     ألن مشهد الند  . وهو يبدأ ذا النداء العلوي ليحىي قبل أن يتحدث عنه بكلمة          
حيسن اخلالفـة   ،  يف أن جيعل له من ذريته وليا      ،  وعلى استجابة اهللا لزكريا   ،  يدل على مكانة حيىي   ،  عظيم

.  " فها هو ذا أول موقف ليحىي هو موقف انتدابه ليحمل األمانة الكربى           . بعده يف العقيدة ويف العشرية    
وعليه كـان   ،  بين إسرائيل من بعد موسى    والكتاب هو التوراة كتاب      . .  " يا حيىي خذ الكتاب بقوة    

ونودي ليحمل العبء وينهض باألمانة     ،  وقد ورث حيىي أباه زكريا    . يقوم أنبياؤهم يعلمون به وحيكمون    
  . . ال يضعف وال يتهاون وال يتراجع عن تكاليف الوراثة، يف قوة وعزم

 :  وبعد النداء يكشف السياق عما زود به حيىي لينهض بالتبعة الكربى
  . .  " وكان تقيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وآتيناه احلكم صبيا " 

  . .  فهذه هي املؤهالت اليت زوده اهللا ا وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه
. فاحلكمة تأيت متأخرة  . كما كان فذا يف امسه ويف ميالده      ،  فكان فذا يف زاده   ،   آتاه احلكمة صبيا  

 .  زود ا صبياولكن حيىي قد
واحلنـان صـفة    . إمنا هو مطبوع عليه ومطبوع به     ؛   وآتاه احلنان هبة لدنية ال يتكلفه وال يتعلمه       

 . وتألفها واجتذاا إىل اخلري يف رفق، ضرورية للنيب املكلف رعاية القلوب والنفوس
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فيطهرهـا  ،  نفوسيواجه ا أدران القلوب ودنس ال     ؛   وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع     
 . ويزكيها

خيشاه ويستشعر رقابته عليـه يف سـره        ،  مراقبا له ،  متحرجا معه ،  موصوال باهللا  " وكان تقيا  " 
 . وجنواه

. ليخلف أباه كما توجه إىل ربه وناداه نـداء خفيـا  ،  ذلك هو الزاد الذي آتاه اهللا حيىي يف صباه  
  . . فاستجاب له ربه ووهب له غالما زكيا

وقد رسـم اخلـط الرئيسـي يف    .  الستار على حيىي كما أسدل من قبل على زكريا  وهنا يسدل 
ويف نـداء  ، وبرزت العربة من القصة يف دعاء زكريا واستجابة ربه لـه        . ويف اجتاهه ،  ويف منهجه ،  حياته

  . . ومل يعد يف تفصيالت القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا يف عربا ومغزاها. حيىي وما زوده اهللا به
   ||     |   
وقد تدرج السـياق مـن      . إا قصة ميالد عيسى   . واآلن فإىل قصة أعجب من قصة ميالد حيىي       

إىل الثانية ووجه العجب فيها هـو       ،  القصة األوىل ووجه العجب فيها هو والدة العاقر من بعلها الشيخ          
 . وهي أعجب وأغرب! والدة العذراء من غري بعل

فـإن حـادث والدة     ،  ان أصال وإنشائه على هذه الصورة      وإذا حنن جتاوزنا حادث خلق اإلنس     
ويكون حادثا فذا ال نظري له من قبلـه  ، عيسى ابن مرمي يكون أعجب ما شهدته البشرية يف تارخيها كله      

 . وال من بعده
مل تشهد خلق اإلنسان    !  والبشرية مل تشهد خلق نفسها وهو احلادث العجيب الضخم يف تارخيها          

فشاءت احلكمة اإلهلية أن تربز العجيبـة       ؛  وقد مضت القرون بعد ذلك احلادث     ،  األول من غري أب وأم    
، على غري السنة اليت جرت منذ وجد اإلنسان علـى هـذه األرض            ،  الثانية يف مولد عيسى من غري أب      

إن عـز عليهـا أن      ،  مث تظل يف سجل احلياة اإلنسانية بارزة فذة تتلفت إليها األجيال          ؛  ليشهدها البشر 
 !  العجيبة األوىل اليت مل يشهدها إنسانتتلفت إىل

 لقد جرت بسنة اهللا اليت وضعها المتداد احلياة بالتناسل من ذكر وأنثـى يف مجيـع الفصـائل                  
حىت املخلوقات اليت ال يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع يف الفـرد الواحـد       ،  واألنواع بال استثناء  

 السنة أحقابا طويلة حىت استقر يف تصور البشـر أن هـذه             جرت هذه  . . منها خاليا التذكري والتأنيث   
فـأراد اهللا أن    . حادث وجود اإلنسان ألنه خارج عن القياس      . ونسوا احلادث األول  ،  الطريقة الوحيدة 
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وأا ال حتتبس   ،  ليذكرهم حبرية القدرة وطالقة اإلرادة     - عليه السالم  - يضرب هلم مثل عيسى ابن مرمي     
، ومل يتكرر حادث عيسى ألن األصل هو أن جتري السنة اليت وضـعها اهللا    . تارهاداخل النواميس اليت خت   

وهذه احلادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلما بارزا على           . وأن ينفذ الناموس الذي اختاره    
 .  " ولنجعله آية للناس " وعدم احتباسها داخل حدود النواميس، حرية املشيئة

حلادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تـدرك      ونظرا لغرابة ا  
وتصوغ حول  ،  صفات ألوهية  - عليه السالم  - فجعلت تضفي على عيسى ابن مرمي     ،  احلكمة يف إبرازه  

وهي إثبات القدرة    -،    وتعكس احلكمة من خلقه على هذا النحو العجيب       ،  مولده اخلرافات واألساطري  
 . تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد - ال تتقيداإلهلية اليت 

وينفي تلـك   ،  ويربز داللتها احلقيقية  ،   والقرآن يف هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة        
 . اخلرافات واألساطري

اليت ز من يقرؤها هـزا      ،  حافلة بالعواطف واالنفعاالت  ،   والسياق خيرج القصة يف مشاهد مثرية     
 : كأمنا هو يشهدها

|     ||      
. فاختذت من دوـم حجابـا     ،  واذكر يف الكتاب مرمي إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا          " 

إمنا أنا  : قال. إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا      : قالت. فتمثل هلا بشرا سويا   ،  فأرسلنا إليها روحنا  
: قـال ؟   بغيا أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك        : قالت. رسول ربك ألهب لك غالما زكيا     

  . .  " وكان أمرا مقضيا . . ولنجعله آية للناس ورمحة منا، كذلك قال ربك هو علي هني
ال . وهبتها أمها وهي يف بطنها خلدمـة املعبـد        ،  قديسة. فتاة عذراء  -  فهذا هو املشهد األول   

وال  - املتطهـرين يعرف عنها أحد إال الطهر والعفة حىت لتنسب إىل هارون أيب سدنة املعبد اإلسرائيلي               
 . يعرف عن أسرا إال الطيبة والصالح من قدمي

 ها هي ذي ختلو إىل نفسها لشأن من شؤوا اليت تقتضي التواري من أهلها واالحتجاب عـن                 
  . . رمبا ألنه شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة، وال حيدد السياق هذا الشأن . . أنظارهم

إنـه   . . ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفـة .  انفرادهامطمئنة إىل،   وها هي ذي يف خلوا    
وها هي ذي تنتفض انتفاضة      . .  " فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا      :  " رجل مكتمل سوي  
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فتلجأ إىل اهللا تستعيذ به وتستنجد وتستثري مشاعر التقوى يف          ،  العذراء املذعورة يفجؤها رجل يف خلوا     
إين أعوذ بـالرمحن    : قالت:  " من اهللا والتحرج من رقابته يف هذا املكان اخلايل        واخلوف  ،  نفس الرجل 

 ويرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشيطان     ،  فالتقي ينتفض وجدانه عند ذكر الرمحن      " منك إن كنت تقيا   
 . . 

 ،اليت نشأت يف وسط صـاحل     ،   وهنا يتمثل اخليال تلك العذراء الطيبة الربيئة ذات التربية الصاحلة         
 . وهذه هي اهلزة األوىل . . بعد أن نذرت هللا جنينا، وكفلها زكريا

. وليتمثل اخليال مقدار الفزع واخلجل     . .  " إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا       : قال " 
 - فقد تكون حيلة فاتك يسـتغل طيبتـها        - الذي مل تثق بعد بأنه رسول را       - وهذا الرجل السوي  

وهذه هـي    - ومها يف خلوة  ،  وهو أنه يريد أن يهب هلا غالما      ،  ع الفتاة اخلجول  يصارحها مبا خيدش مس   
 . اهلزة الثانية

 ؟ كيف: فتسأل يف صراحة!  مث تدركها شجاعة األنثى املهددة يف عرضها
. هكـذا يف صـراحة     "  . . ؟  ومل أك بغيـا   ،  ومل ميسسين بشر  ،  أىن يكون يل غالم   : قالت " 

فما تعرف هي   . والغرض من مباغتته هلا قد صار مكشوفا      . لرجل يف خلوة  فهي وا . وباأللفاظ املكشوفة 
وال أنـه    " إمنا أنا رسول ربك   :  " وما خيفف من روع املوقف أن يقول هلا       ؟  بعد كيف يهب هلا غالما    

فاحليـاء هنـا ال     . ال. ليطمئن باهلا ،  وال مدنس السرية  ،  مرسل ليهب هلا غالما طاهرا غري مدنس املولد       
وما هي بغي فتقبل الفعلة اليت جتـيء        ،  وهي عذراء مل ميسسها بشر    ؟  كيف . . راحة أوىل والص،  جيدي

 ! منها بغالم
 ويبدو من سؤاهلا أا مل تكن تتصور حىت اللحظة وسيلة أخرى ألن يهبها غالمـا إال الوسـيلة                  

 . وهذا هو الطبيعي حبكم التصور البشري. املعهودة بني الذكر واألنثى
  . .  " ورمحة منا، ولنجعله آية للناس. هو علي هني: ل ربككذلك قا: قال " 

فأمام القدرة اليت تقول للشـيء      . هني على اهللا  ،   فهذا األمر اخلارق الذي ال تتصور مرمي وقوعه       
والروح خيربها بـأن رـا      . سواء جرت به السنة املعهودة أو جرت بغريه       ،  كل شيء هني  ،  كن فيكون 

وعالمة علـى وجـوده     ،  أنه أراد أن جيعل هذا احلادث العجيب آية للناس        و. خيربها بأن هذا هني عليه    
بإبراز هذا احلادث الذي يقـودهم إىل       ،  ورمحة لبين إسرائيل أوال وللبشرية مجيعا     . وقدرته وحرية إرادته  

 . معرفة اهللا وعبادته وابتغاء رضاه
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، لسياق ماذا كان بعد احلوار    وال يذكر ا   . .  بذلك انتهى احلوار بني الروح األمني ومرمي العذراء       
ولكنه يذكر أن ما أخربها به من أن يكون هلا غالم وهـي             . فهنا فجوة من فجوات العرض الفين للقصة      

وحتقـق  ،  أن هذا قد انتهى أمره    . وأن يكون هذا الغالم آية للناس ورمحة من اهللا        ،  عذراء مل ميسسها بشر   
 . )1(ن ذلك شيئا ال يذكر هنا ع؟ كيف " وكان أمرا مقضيا:  " وقوعه

فتعرض هذه العذراء احلائرة يف موقف آخر أشد        ؛   مث متضي القصة يف مشهد جديد من مشاهدها       
 : هوال

يا ليتين مـت    : قالت؛  فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة    . فحملته فانتبذت به مكانا قصيا     " 
  . .  " قبل هذا وكنت نسيا منسيا
  . .  وهذه هي اهلزة الثالثة

هل كان محال عاديا كما حتمل النساء وتكـون         . اق ال يذكر كيف محلته وال كم محلته        إن السي 
النفخة قد بعثت احلياة والنشاط يف البويضة فإذا هي علقة فمضغة فعظام مث تكسـى العظـام بـاللحم                   

ـ         . إن هذا جائز  ؟  ويستكمل اجلنني أيامه املعهودة    ىت فبويضة املرأة تبدأ بعد التلقيح يف النشاط والنمو ح
 . . والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سريا الطبيعيـة          ،  تستكمل تسعة أشهر قمرية   

فتختصـر  ،  كما أنه من اجلائز يف مثل هذه احلالة اخلاصة أن ال تسري البويضة بعد النفخة سرية عاديـة                 
يس يف النص ما يدل علـى       ل . . ويعقبها تكون اجلنني ومنوه واكتماله يف فترة وجيزة       ؛  املراحل اختصارا 
فلنشهد مرمي تنتبذ مكانا     . . . فال جنري طويال وراء حتقيق القضية اليت ال سند لنا فيها          . إحدى احلالتني 
فلئن كانت يف املوقـف األول تواجـه        . يف موقف أشد هوال من موقفها الذي أسلفنا       ،  قصيا عن أهلها  

مث هـي   .  هنا وشيكة أن تواجه اتمع بالفضـيحة       فهي،  بينها وبني نفسها  ،  احلصانة والتربية واألخالق  
                                                 

" روحنا  " فهل كلمة   " . مي ابنة عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا           ومر:  "  جاء يف سورة التحرمي    )1(
فهـي  : حنن منيل إىل أا ذات مدلولني. . اليت يف سورة مرمي هي نفسها اليت يف سورة التحرمي؟ وهل مدلوهلا واحد؟            

 فتعين الروح الذي نفخ اهللا منه يف آدم أما يف التحرمي. هنا يف السورة تعين جربيل الروح األمني وهو رسول اهللا إىل مرمي
فهي النفخة اإلهلية اليت متنح احلياة ومتنح معها        : فإذا هو إنسان ونفخ منه يف فرج مرمي فإذا البويضة حية مستعدة للنمو            

 وهي يف اإلنسان االستعدادات اليت تصله باملأل األعلى وبـه احلـس اإلنسـاين             . اخلصائص املرافقة لنوع هذه احلياة    
ونفسر حالة مرمي بأن جربيل وهو الروح األمني كان حامالً وموصالً لنفخة الـروح              . والتفكري واملشاعر واإلهلامات  

إننا ال ندرك شيئاً ال عن ماهية الروح مبعىن جربيل، وال عن ماهية الروح بـاملعىن                : مث نعود فنقول  . . العلوية من اهللا    
 .  يف السورتني فنجد أن مدلول الروح هنا غريه هناكإمنا حنن نستلهم السياق. فكله غيب. اآلخر



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

، إجاءة إىل جذع النخلـة     " أجاءها " تواجه املخاض الذي  . تواجه اآلالم اجلسدية جبانب اآلالم النفسية     
وال علم  ،  تعاين حرية العذراء يف أول خماض     ،  وهي وحيدة فريدة  . واضطرها اضطرارا إىل االستناد عليها    

فإننا  " يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا       :  " فإذا هي قالت   . .  شيء وال معني هلا يف   ،  هلا بشيء 
 نسيا " وهي تتمىن لو كانت   . ونلمس مواقع األمل فيها   ،  وحنس اضطراب خواطرها  ،  لنكاد نرى مالحمها  

 ! مث تلقى بعد ذلك وتنسى، تلك اخلرقة اليت تتخذ لدم احليض: " 
 : أة الكربى ويف حدة األمل وغمرة اهلول تقع املفاج

وهزي إليك جبذع النخلـة تسـاقط   . فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا      " 
إين نـذرت للـرمحن     : فإما ترين من البشر أحدا فقويل     ،  فكلي واشريب وقري عينا   . عليك رطبا جنيا  

  . .  " صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
ويرشـدها إىل طعامهـا     ،  ئن قلبها ويصلها برا   يطم. طفل ولد اللحظة يناديها من حتتها     !  ياهللا

 ! ويدهلا على حجتها وبرهاا. وشراا
بل أجـرى لـك حتـت       ،  فلم ينسك ومل يتركك    " قد جعل ربك حتتك سريا     . .  "  ال حتزين 

وهـذه   - األرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء يف اجلبل      - قدميك جدوال ساريا  
والطعام احللو مناسـب    . فهذا طعام وذاك شراب   . ندين إليها هزيها فتساقط عليك رطبا     النخلة اليت تست  

واطمـئين   " وقري عينا .  " هنيئا " فكلي واشريب .  " والرطب والتمر من أجود طعام النفساء     . للنفساء
أنك نذرت للرمحن صوما عن حـديث النـاس   ،  فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غري الكالم       . قلبا

  . . وال جتييب أحدا عن سؤال. وانقطعت إليه للعبادة
قبل أن متد يدها إىل جذع النخلة زه ليساقط عليها          ،  وتت طويال ،   وحنسبها قد دهشت طويال   

هذا الطفـل الـذي      . . وإىل أن حجتها معها   . مث أفاقت فاطمأنت إىل أن اهللا ال يتركها        . . رطبا جنيا 
  . . خلارقة اليت جاءت به إليهافيكشف عن ا . . ينطق يف املهد

 : فلنشهد هذا املشهد املثري "  . .  . . ! فأتت به قومها حتمله " 
ويبدو أم أهل بيتها األقربون يف نطـاق ضـيق           -  إننا لنتصور الدهشة اليت تعلو وجوه القوم      

يروـا حتمـل     . . بادةوهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء املوهوبة للهيكل العابدة املنقطعة للع          - حمدود
 ! طفال
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ومـا كانـت    ،  يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء       . يا مرمي لقد جئت شيئا فريا     : قالوا " 
  " ! أمك بغيا

مث . فظيعـا مسـتنكرا    " يا مرمي لقد جئت شيئا فريا     :  "  إن ألسنتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب    
لنيب الذي توىل اهليكل هو وذريته من بعده والذي         ا " يا أخت هارون  :  " يتحول السخط إىل كم مرير    

فيا للمفارقة بني تلك النسبة اليت تنتسبينها وذلك الفعل         . تنتسبني إليه بعبادتك وانقطاعك خلدمة اهليكل     
حىت تأيت ذه الفعلة اليت ال يأتيها إال         " وما كانت أمك بغيا   ،  ما كان أبوك امرأ سوء    !  " الذي تقارفينه 
 ! سوء واألمهات البغايابنات آباء ال

 :  وتنفذ مرمي وصية الطفل العجيب اليت لقنها إياها
فماذا تقول يف العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم            . .  " فأشارت إليه  " 

 ! مث تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشري هلم إىل الطفل ليسألوه عن سرها؛ بطفل
  " . ؟ كلم من كان يف املهد صبياكيف ن: قالوا " 

 :  ولكن ها هي ذي اخلارقة العجيبة تقع مرة أخرى
وأوصـاين  ،  وجعلين مباركا أينمـا كنـت     ،  وجعلين نبيا ،  آتاين الكتاب ،  إين عبد اهللا  : قال " 

والسالم علي يوم ولدت ويـوم      ،  وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا     ،  بالصالة والزكاة ما دمت حيا    
 .  " يوم أبعث حياأموت و

وليس هو إهلا   . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة     . عبوديته هللا  - عليه السالم  -  وهكذا يعلن عيسى  
ويعلن أن اهللا جعله     . . وليس هو ثالث ثالثة هم إله واحد وهم ثالثة كما تدعي فرقة           . كما تدعي فرقة  

والرب بوالدته والتواضع مـع     .  مدة حياته  وأوصاه بالصالة والزكاة  ،  وبارك فيه . ال ولدا وال شريكا   ،  نبيا
وقد قدر اهللا له السالم واألمان والطمأنينة       . وهو ميوت ويبعث  . فله إذن حياة حمدودة ذات أمد     . عشريته

  . . يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا
 . وهو ال حيتمل تأويال يف هذه احلقيقة وال جداال.  والنص صريح هنا يف موت عيسى وبعثه

   ||     |   
وال . كيف استقبل القوم هذه اخلارقـة     : ال يقول . وال يزيد السياق القرآين شيئا على هذا املشهد       

 : وال مىت كانت نبوته اليت أشار إليها وهو يقول. ماذا كان بعدها من أمر مرمي وابنها العجيب
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.  هذا املوضـع   ذلك أن حادث ميالد عيسى هو املقصود يف        . .  " آتاين الكتاب وجعلين نبيا    " 
فحني يصل به السياق إىل ذلك املشهد اخلارق يسدل الستار ليعقب بالغرض املقصود يف أنسب موضع                

 : وإيقاع التقرير، بلهجة التقرير، من السياق
. سبحانه. ما كان هللا أن يتخذ من ولد      . قول احلق الذي فيه ميترون    . ذلك عيسى ابن مرمي    " 

  . .  " هذا صراط مستقيم. وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه. ن فيكونك: إذا قضى أمرا فإمنا يقول له
ذلـك هـو يف      . . ال ما يقوله املؤهلون له أو املتهمون ألمه يف مولـده          ،   ذلك عيسى ابن مرمي   

يقوهلا لسانه ويقوهلا احلـال     . ذلك هو يقول احلق الذي فيه ميترون ويشكون       . حقيقته وذلك واقع نشأته   
والولـد إمنـا   . تعاىل وترته فليس من شأنه أن يتخذ ولـدا   " هللا أن يتخذ من ولد    ما كان   :  " يف قصته 

. قـادر ال حيتـاج معينـا      ،  واهللا باق ال خيشى فناء    . ويتخذه الضعاف للنصرة  ،  يتخذه الفانون لالمتداد  
 فما يريد حتقيقه حيققه    . . كن فيكون : وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له     . والكائنات كلها توجد بكلمة كن    

ويقوله حاله بإعالن ربوبية     - عليه السالم  - وينتهي ما يقوله عيسى    . . بتوجه اإلرادة ال بالولد واملعني    
وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صـراط        :  " ودعوته إىل عبادة اهللا الواحد بال شريك      ،  اهللا له وللناس  
وهـذا هـو     . .  واألسـاطري  فال يبقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته جمال لألوهام         . .  " مستقيم

 . املقصود بذلك التعقيب يف لغة التقرير وإيقاع التقرير
|     |     | 

وبعد هذا التقرير يعرض اختالف الفرق واألحزاب يف أمر عيسى فيبدو هذا االختالف مستنكرا              
 : نابيا يف ظل هذه احلقيقة الناصعة

  . .  " فاختلف األحزاب من بينهم " 
 وهو أحد اامع الثالثة الشهرية     - رباطور الروماين قسطنطني جممعا من األساقفة      ولقد مجع اإلم  

وقالت كل فرقة فيـه  ، بلغ عدد أعضائه ألفني ومائة وسبعني أسقفا فاختلفوا يف عيسى اختالفا شديدا    -
 .هو اهللا هبط إىل األرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات مث صـعد إىل السـماء     : قال بعضهم  . . قوال

وقـال  . األب واالبن والروح القدس   : هو أحد األقانيم الثالثة   : وقال بعضهم ،  هو ابن اهللا  : وقال بعضهم 
. هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته     : وقال بعضهم . اهللا إله وهو إله وأمه إله     : هو ثالث ثالثة  : بعضهم

ائة ومثانية اتفقوا علـى     ومل جيتمع على مقالة واحدة أكثر من ثالث م        . وقالت فرق أخرى أقواال أخرى    
 . فمال إليه اإلمرباطور ونصر أصحابه وطرد اآلخرين وشرد املعارضني وخباصة املوحدين. قول
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 وملا كانت العقائد املنحرفة قد قررا جمامع شهدا مجوع األساقفة فإن السـياق هنـا ينـذر                 
وترى ،  م عظيم تشهده مجوع أكرب    ينذرهم مبشهد يو  ،  الكافرين الذين ينحرفون عن اإلميان بوحدانية اهللا      

 : ما حيل بالكافرين املنحرفني
لكن الظاملون اليوم   ،  أمسع م وأبصر يوم يأتوننا    . فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم       " 

 .  " وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون. يف ضالل مبني
املشهد الـذي يشـهده     . ذا التنكري للتفخيم والتهويل   .  ويل هلم من ذلك املشهد يف يوم عظيم       

 . يف حضرة اجلبار الذي أشرك به الكفار، وتشهده املالئكة، اإلنس واجلن: الثقالن
وهم يف ذلـك املشـهد      .  مث يأخذ السياق يف التهكم م وبإعراضهم عن دالئل اهلدى يف الدنيا           

 : أمسع الناس وأبصر الناس
  . .  " لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني، يأتونناأمسع م وأبصر يوم  " 

ال يسمعون وال يبصرون حني يكون السمع والبصر وسـيلة للهـدى            !  . .  فما أعجب حاهلم  
وهم أمسع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي وإلمساعهم ما يكرهـون    . والنجاة

 ! وتبصريهم ما يتقون يف مشهد يوم عظيم
يوم تشتد احلسرات حىت لكأن اليوم حمض للحسرة ال شيء فيه            . .  " رهم يوم احلسرة  وأنذ " 

إذ قضـي   :  " أنذرهم هذا اليوم الذي ال تنفع فيه احلسرات       . البارزة فيه ،  فهي الغالبة على جوه   ،  سواها
ليت هم  موصول بالغفلة ا  ،  وكأمنا ذلك اليوم موصول بعدم إميام      " األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون      

 . فيها سادرون
، فكل ما على األرض ومن علـى األرض عائـد إىل اهللا           ؛   أنذرهم ذلك اليوم الذي ال شك فيه      

 ! : عودة املرياث كله إىل الوارث الوحيد
  . .  " إنا حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون " 

|     |     | 
 ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه يا أَبِت ِلم تعبد مـا لَـا            41انَ ِصديقًا نِبيا    واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَ     + 

 يا أَبِت ِإني قَد جاءِني ِمن الِْعلِْم ما لَم يأِْتك فَاتِبعِني أَهـِدك  42يسمع ولَا يبِصر ولَا يغِني عنك شيئًا    
 يا أَبِت ِإني أَخـاف      44لَا تعبِد الشيطَانَ ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ ِللرحمِن عِصيا          يا أَبِت    43ِصراطًا سِويا   
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 قَالَ أَراِغب أَنت عن آِلهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن         45أَن يمسك عذَاب من الرحمن فَتكُونَ ِللشيطَاِن وِليا         
  جِه لَأَرنتت ا    لَّمِليِني مرجاهو كنـا              46مِفيكَانَ ِبـي ح هي ِإنبر لَك ِفرغتأَسس كلَيع لَام47 قَالَ س 

  48وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ ِبدعاء ربي شِقيا 
  و ملَهزتا اعا             فَلَمِبيا نلْنعا جكُلو قُوبعيو قحِإس ا لَهنبهوِن اللَِّه وونَ ِمن ددبعا يا  49منبهوو 

  50لَهم من رحمِتنا وجعلْنا لَهم ِلسانَ ِصدٍق عِليا 
 وناديناه ِمن جاِنِب الطُّـوِر      51ا نِبيا   واذْكُر ِفي الِْكتاِب موسى ِإنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولً        

  53 ووهبنا لَه ِمن رحمِتنا أَخاه هارونَ نِبيا 52الْأَيمِن وقَربناه نِجيا 
كَانَ يـأْمر أَهلَـه    و54واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَانَ رسولًا نِبيا         

  55ِبالصلَاِة والزكَاِة وكَانَ ِعند ربِه مرِضيا 
  57 ورفَعناه مكَانا عِليا 56واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا 

يني ِمن ذُريِة آدم وِممن حملْنا مع نـوٍح وِمـن ذُريـِة             أُولَِئك الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم من النبِ      
 58ِإبراِهيم وِإسراِئيلَ وِممن هدينا واجتبينا ِإذَا تتلَى علَيِهم آيات الرحمن خـروا سـجدا وبِكيـا       

 ِإلَّا من تاب وآمن     59صلَاةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا       فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا ال     
 جناِت عدٍن الَِّتي وعد الرحمن ِعبـاده        60وعِملَ صاِلحا فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا         

   عكَانَ و هِب ِإنيا   ِبالْغأِْتيم ها         61دِشـيعةً وكْرا بِفيه مقُهِرز ملَها ولَاما ِإلَّا سوا لَغونَ ِفيهعمس62 لَا ي 
  63ِتلْك الْجنةُ الَِّتي نوِرثُ ِمن ِعباِدنا من كَانَ تِقيا 
        ِدينأَي نيا بم لَه كبِر رلُ ِإلَّا ِبأَمزنتا نما           وِسين كبا كَانَ رمو ذَِلك نيا بما ولْفَنا خم64ا و  بر 

  _65السماواِت والْأَرِض وما بينهما فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هلْ تعلَم لَه سِميا 
|     |     | 

وهـي الـيت    ؛  انتهت قصة ميالد عيسى بكشف ما يف أسطورة الولد من نكارة وكذب وضالل            
وتليها يف السورة حلقة من قصة إبراهيم تكشـف         . يستند إليها بعض أهل الكتاب يف عقائدهم الفاسدة       

ويقول . وإبراهيم هو الذي ينتسب إليه العرب     . عما يف عقيدة الشرك من نكارة وكذب وضالل كذلك        
 . إم سدنة البيت الذي بناه هو وإمساعيل: وناملشرك
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تبدو وداعته وحلمه يف ألفاظه وتعبرياته       . .  وتبدو يف هذه احللقة شخصية إبراهيم الرضي احلليم       
كما تتجلى رمحـة    . ويف تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه     ،  اليت حيكي القرآن الكرمي ترمجتها بالعربية     

وقد . فيها األنبياء وفيها الصاحلون، له املشركني ذرية صاحلة تنسل أمة كبرية      اهللا به وتعويضه عن أبيه وأه     
خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه هلم أبـوهم                

  . . هم هؤالء املشركون. إبراهيم
ثري الصدق وأنه كـثري  ولفظة صديق حتتمل معىن أنه ك   .  ويصف اهللا إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا      

 : وكلتامها تناسب شخصية إبراهيم. التصديق
يا أبت مل تعبد ما ال يسـمع        : إذ قال ألبيه  ،  واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا        " 

. يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا             ؟  وال يبصر وال يغين عنك شيئا     
يا أبت إين أخاف أن ميسك عـذاب مـن          . لشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا     يا أبت ال تعبد ا    

  " .  . . الرمحن فتكون للشيطان وليا
، حياول أن يهديه إىل اخلري الذي هداه اهللا إليـه         ،   ذا اللطف يف اخلطاب يتوجه إبراهيم إىل أبيه       

 تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين         مل:  " ويسأله " يا أبت :  " وهو يتحبب إليه فيخاطبه   ؛  وعلمه إياه 
. واألصل يف العبادة أن يتوجه ا اإلنسان إىل من هو أعلى من اإلنسان وأعلم وأقـوى                " ؟  عنك شيئا 

بـل  ،  فكيف يتوجه ا إذن إىل ما هو دون اإلنسان        . وأن يرفعها إىل مقام أمسى من مقام اإلنسان وأسىن        
إذ كـان أبـوه   . ال يسمع وال يبصر وال ميلك ضرا وال نفعا     ،  وانإىل ما هو يف مرتبة أدىن من مرتبة احلي        

 . وقومه يعبدون األصنام كما هو حال قريش الذين يواجههم اإلسالم
، مث يتبعها بأنه ال يقول هذا من نفسـه        .  هذه هي اللمسة األوىل اليت يبدأ ا إبراهيم دعوته ألبيه         

ولكن املدد العلوي جعله    ،  ه أصغر من أبيه سنا وأقل جتربة      ولو أن . إمنا هو العلم الذي جاءه من اهللا فهداه       
 : ليتبعه يف الطريق الذي هدي إليه، فهو ينصح أباه الذي مل يتلق هذا العلم؛ يفقه ويعرف احلق

  . .  " يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا " 
فإمنا يتبع  . إذا كان الولد على اتصال مبصدر أعلى      ،  ه فليست هناك غضاضة يف أن يتبع الوالد ولد       

 . ويسري يف الطريق إىل اهلدى، ذلك املصدر
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وبيان املصدر الذي يستمد منـه إبـراهيم        ،   وبعد هذا الكشف عما يف عبادة األصنام من نكارة        
 طريـق   وهو يريد أن يهديـه إىل     ،  يبني له أن طريقه هو طريق الشيطان       . . ويعتمد عليه يف دعوة أبيه    

 . فهو خيشى أن يغضب اهللا عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان، الرمحن
يا أبت إين إخـاف أن ميسـك        . إن الشيطان كان للرمحن عصيا    . يا أبت ال تعبد الشيطان     " 

 .  " عذاب من الرمحن فتكون للشيطان وليا
عبدها كأمنـا يتعبـد الشـيطان    فالذي ي،  والشيطان هو الذي يغري بعبادة األصنام من دون اهللا  

. وإبراهيم حيذر أباه أن يغضب اهللا عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعـا            . والشيطان عاص للرمحن  
نقمة تقـوده إىل     . . وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة       ؛  فهداية اهللا لعبده إىل الطاعة نعمة     

 . عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم احلساب
فإذا أبـو   ،   ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب األلفاظ وأرقها ال تصل إىل القلب املشرك اجلاسي            

 : إبراهيم يقابله باالستنكار والتهديد والوعيد
 .  " واهجرين مليا. لئن مل تنته ألرمجنك؟ أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم: قال " 

أو بلغ بك األمر إىل هذا احلـد        ؟  ومعرض عنها وكاره لعبادا   ،   أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم     
لئن مل تنتـه    :  " فهذا إنذار لك باملوت الفظيع إن أنت أصررت على هذا املوقف الشنيع           ! ؟  من اجلراءة 
واهجرين :  " استبقاء حلياتك إن كنت تريد النجاة     . فاغرب عن وجهي وابعد عين طويال     !  " ألرمجنك
  . .  " مليا

وذلـك  . وذه القسوة قابل القول املؤدب املهذب     . لرجل الدعوة إىل اهلدى    ذه اجلهالة تلقى ا   
 . وشأن القلب الذي هذبه اإلميان والقلب الذي أفسده الكفر؛ شأن اإلميان مع الكفر

 : ومل يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه.  ومل يغضب إبراهيم احلليم
وأعتز لكم وما تدعون مـن دون       . سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا      . سالم عليك : قال " 

 .  " وأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء ريب شقيا، اهللا
سأدعو اهللا أن يغفـر لـك فـال    . فال جدال وال أذى وال رد للتهديد والوعيد    . .  سالم عليك 

وقد عودين ريب أن يكـرمين   . بل يرمحك فريزقك اهلدى   ،  يعاقبك باالستمرار يف الضالل وتويل الشيطان     
وإذا كان وجودي إىل جوارك ودعويت لك إىل اإلميان تؤذيك فسـأعتز لـك أنـت                . ائيفيجيب دع 
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أال  - بسبب دعائي هللا   - راجيا،  وأدعو ريب وحده  . وأعتزل ما تدعون من دون اهللا من اآلهلة       ،  وقومك
 . جيعلين شقيا

ـ       . .  فالذي يرجوه إبراهيم هو جمرد جتنيبه الشقاوة       . عرهوذلك من األدب والتحرج الذي يستش
 ! وال يتطلع إىل أكثر من جتنيبه الشقاوة، فهو ال يرى لنفسه فضال

. فلم يتركه اهللا وحيـدا    ،   وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادم وآهلتهم وهجر أهله ودياره         
 : بل وهب له ذرية وعوضه خريا

ووهبنا .  نبيا وكال جعلنا . فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب           " 
  . .  " وجعلنا هلم لسان صدق عليا، هلم من رمحتنا

: ويعقوب هو ابن إسـحاق     - وكانت قبله عقيما   - رزقه من سارة  ،   وإسحاق هو ابن إبراهيم   
وكان كأنه ولـده    ،  فنشأ يف بيته وحجره   ،  ولكنه حيسب ولدا إلبراهيم ألن إسحاق رزقه يف حياة جده         

 . وكن نبيا كأبيه. ا بنيهوتعلم ديانته ولقنه؛ املباشر
والرمحة تذكر هنا ألا السمة      . . إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم    " ووهبنا هلم من رمحتنا    " 

 . وتؤنسه يف وحدته واعتزاله، وألا هبة اهللا اليت تعوض إبراهيم عن أهله ودياره، البارزة يف جو السورة
. مسموعي الكلمة يف قومهم   ،  دقني يف دعوم  فكانوا صا  . .  " وجعلنا هلم لسان صدق عليا     " 

 . يؤخذ قوهلم بالطاعة وبالتبجيل
|     |     | 

 : مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون: مث ميضي السياق مع ذرية إبراهيم
وناديناه من جانـب الطـور      . واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا          " 

  . .  " ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا. األمين وقربناه جنيا
والرسول هو  . وكان رسوال نبيا  .  فيصف موسى بأنه كان خملصا استخلصه اهللا له وحمضه لدعوته         

والنيب ال يكلف إبالغ الناس دعوة إمنا هو يف ذاتـه           . صاحب الدعوة من األنبياء املأمور بإبالغها للناس      
 يف بين إسرائيل أنبياء كثريون وظيفتهم القيام على دعوة موسـى            وكان. صاحب عقيدة يتلقاها من اهللا    

والربانيون . حيكم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا      :  " واحلكم بالتوراة اليت جاء ا من عند اهللا       
  . .  " واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء
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وتقريبـه إىل    ]األمين بالنسبة ملوسى إذ ذاك      [  األمين ويبني فضل موسى بندائه من جانب الطور        
وكيـف  ،  وحنن ال ندري كيف كان هذا الكالم      . الكالم القريب يف صورة مناجاة    . اهللا لدرجة الكالم  

وال نعلم كيف أعد اهللا كيان      . أكان صوتا تسمعه األذن أم يتلقاه الكيان اإلنساين كله         . . أدركه موسى 
وهو على اهللا هني أن يصل خملوقـه بـه          . إمنا نؤمن أنه كان    . . اهللا األزيل موسى البشري لتلقي كالم     

ومن قبل كان اإلنسان إنسانا     . وكالم اهللا علوي على علويته    ،  وهو بشر على بشريته   ،  بطريقة من الطرق  
 . بنفخة من روح اهللا

 "  يعينه بـه   ويذكر رمحة اهللا مبوسى يف مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حني طلب إىل اهللا أن              
وظل الرمحة  .  " وأخي هارون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون             

 . هو الذي يظلل جو السورة كله
واذكـر يف   :  " فيذكر إمساعيل أبا العـرب    .  مث يعود السياق إىل الفرع اآلخر من ذرية إبراهيم        

وكان ،  وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة    . ال نبيا إنه كان صادق الوعد وكان رسو     ،  الكتاب إمساعيل 
  . .  " عند ربه مرضيا

فال ،  وصدق الوعد صفة كل نيب وكل صاحل      .  وينوه من صفات إمساعيل بأنه كان صادق الوعد       
 . بد أن هذه الصفة كانت بارزة يف إمساعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه ا بشكل خاص

وقد كان يف العرب    . له دعوة يف العرب األوائل وهو جدهم الكبري        وهو رسول فال بد أن كانت       
ويذكر السياق من   . فاألرجح أم بقية املوحدين من أتباع إمساعيل      ،  موحدون أفراد قبيل الرسالة احملمدية    

 مث يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا        . . أركان العقيدة اليت جاء ا الصالة والزكاة وكان يأمر ما أهله          
 ! وبينهما قرابة، والرضى مسة من مسات هذه السورة البارزة يف جوها وهي شبيهة بسمة الرمحة . .

 :  وأخريا خيتم السياق هذه اإلشارات بذكر إدريس
  . .  " ورفعناه مكانا عليا. واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا " 

بق على إبراهيم وليس من أنبياء بـين        ولكن األرجح أنه سا   .  وال منلك حنن حتديد زمان إدريس     
والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا ويسجل له أن اهللا رفعـه مكانـا            . إسرائيل فلم يرد ذكره يف كتبهم     

  . . فأعلى قدره ورفع ذكره. عليا
يقول به بعض البـاحثني يف اآلثـار        ،  وهناك رأي نذكره رد االستئناس به وال نقرره أو ننفيه         

. كما أن حيىي تعريب لكلمة يوحنا     . املصرية القدمية  " أوزريس "  أن إدريس تعريب لكلمة    وهو،  املصرية
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فهم يعتقـدون أنـه     . وأنه هو الذي صيغت حوله أساطري كثرية       . . وكلمة اليسع تعريب لكلمة إليشع    
وكل من وزنت أعماله بعد املوت فوجدت حسناته ترجح         . صعد إىل السماء وصار له فيها عرش عظيم       

 . وقد علمهم العلوم واملعارف قبل صعوده إىل السماء. اته فإنه يلحق بأوزريس الذي جعلوه إهلا هلمسيئ
ونرجح أنه سابق على أنبيـاء بـين        ؛   وعلى أية حال فنحن نكتفي مبا جاء عنه يف القرآن الكرمي          

 . إسرائيل
|     |     | 

املؤمنني األتقياء وبني الذين خلفوهم     ليوازن بني هذا الرعيل من      ،  يستعرض السياق أولئك األنبياء   
فإذا املفارقة صارخة واملسافة شاسعة واهلـوة        . . سواء من مشركي العرب أو من مشركي بين إسرائيل        

 : عميقة والفارق بعيد بني السلف واخللف
ومـن ذريـة    ،  وممن محلنا مع نوح   ،  أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم          " 
فخلـف  . إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا       . وممن هدينا واجتبينا  ،  إسرائيلإبراهيم و 

  " .  . . . من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
مـن   "  والسياق يقف يف هذا االستعراض عند املعامل البارزة يف صفحة النبوة يف تاريخ البشرية             

، فآدم يشـمل اجلميـع    .  " ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل   .  "  "  محلنا مع نوح   وممن.  "  " ذرية آدم 
. ويعقوب يشمل شجرة بـين إسـرائيل      : وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبريين    ،  ونوح يشمل من بعده   

 . وإمساعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم خامت النبيني
إذا :  " صفتهم البارزة  . .  ذريتهم  أولئك النبيون ومعهم من هدى اهللا واجتىب من الصاحلني من         

تـرتعش  ؛  فهم أتقياء شديدو احلساسـية بـاهللا       . .  " تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا      
فتفـيض  ،  فال تسعفهم الكلمات للتعبري عما خياجل مشاعرهم من تأثر        ،  وجدانام حني تتلى عليهم آياته    

  . . عيوم بالدموع وخيرون سجدا وبكيا
خلف مـن    . . األتقياء احلساسون الذين تفيض عيوم بالدمع وختشع قلوم لذكر اهللا          أولئك  

 " واتبعـوا الشـهوات    " فتركوها وجحـدوها   " أضاعوا الصالة  " . بعيدون عن اهللا  ،  بعدهم خلف 
 ! وما أبعد الشبه بني أولئك وهؤالء، فما أشد املفارقة. واستغرقوا فيها
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يتهـددهم بالضـالل    . ذين خالفوا عن سرية آبائهم الصـاحلني       ومن مث يتهدد السياق هؤالء ال     
 . وعاقبة الشرود والضياع واهلالك، والغي الشرود والضالل " فسوف يلقون غيا:  " واهلالك

 :  مث يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرمحة واللطف والنعمى
جنات عـدن   .  وال يظلمون شيئا   فأولئك يدخلون اجلنة  ،  إال من تاب وآمن وعمل صاحلا      " 

وهلم رزقهـم   . ال يسمعون فيها لغوا إال سالما     . إنه كان وعده مأتيا   . اليت وعد الرمحن عباده بالغيب    
  . .  " تلك اجلنة اليت نورث من عبادنا من كان تقيا. فيها بكرة وعشيا

تنجي من ذلـك   . . اضحفتحقق مدلوهلا اإلجيايب الو،   فالتوبة اليت تنشى ء اإلميان والعمل الصاحل      
اجلنة الـيت  . يدخلون اجلنة لإلقامة. إمنا يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا " غيا " املصري فال يلقى أصحاا  

  . . ووعد اهللا واقع ال يضيع. وعد الرمحن عباده إياها فآمنوا ا بالغيب قبل أن يروها
فال فضول يف احلديث     " ا إال سالما  ال يسمعون فيها لغو    . .  " مث يرسم صورة للجنة ومن فيها     

والرزق  . . صوت السالم . إمنا يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا اجلو الراضي        ،  وال ضجة وال جدال   
وال يشغل النفس بالقلق واخلوف مـن التخلـف أو          . يف هذه اجلنة مكفول ال حيتاج إىل طلب وال كد         

 لطلب وال القلق يف هذا اجلو الراضي الناعم األمني        فما يليق ا   " وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا    :  " النفاد
 . . 

: فمن شاء الوراثة فـالطريق معـروف       . .  " تلك اجلنة اليت نورث من عبادنا من كان تقيا         " 
فقد ورث قوم نسب أولئك األتقيـاء مـن         . أما وراثة النسب فال جتدي    . التوبة واإلميان والعمل الصاحل   
 " فلم تنفعهم وراثة النسـب    ،  ولكنهم أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات     ؛النبيني وممن هدى اهللا واجتىب    

  . .  " فسوف يلقون غيا
|     |     | 

ونفـي  . والتوجيه إىل عبادته والصرب على تكاليفها     ،  وخيتم هذا الدرس بإعالن الربوبية املطلقة هللا      
 : الشبيه والنظري

. وما كان ربـك نسـيا  ،  خلفنا وما بني ذلكله ما بني أيدينا وما  ،  وما نترتل إال بأمر ربك     " 
  "  . . ؟ هل تعلم له مسيا. فاعبده واصطرب لعبادته، رب السماوات واألرض وما بينهما
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مما أمر جربيل عليه السالم أن       "  . . وما نترتل إال بأمر ربك     "  وتتضافر الروايات على أن قوله    
واشـتاقت  ،  فاستوحشت نفسـه  . أته فيها جربيل  ردا على استبطائه للوحي فترة مل ي       ع يقوله للرسول 

فهو الذي ميلك كل شـيء       " وما نترتل إال بأمر ربك    :  " فكلف جربيل أن يقول له    . لالتصال احلبيب 
 : من أمرنا

إمنا يـرتل الـوحي عنـدما       ،  وهو ال ينسى شيئا    " له من بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك         " 
فناسب بعد ذلك أن يذكر االصطبار على عبـادة اهللا           " نسياوما كان ربك     " تقتضي حكمته أن يرتل   

 : مع إعالن الربوبية له دون سواه
وال شرك معه يف هذا الكـون       ،  فال ربوبية لغريه   . .  " رب السماوات واألرض وما بينهما     " 

 . الكبري
رتقاء إىل  وهي تكاليف اال  . اعبده واصطرب على تكاليف العبادة     . .  " فاعبده واصطرب لعبادته   " 

اعبده واحشد نفسك وعىب ء طاقتك للقـاء        . والثبات يف هذا املرتقى العايل    ،  أفق املثول بني يدي املعبود    
ومـن  ،  مشقة التجمع واالحتشاد والتجرد من كل شاغل      . إا مشقة  . . والتلقي يف ذلك األفق العلوي    
ولكنها ال تنال إال بتلـك      . ن ذاق وإا مع املشقة للذة ال يعرفها إال م        . . كل هاتف ومن كل التفات    

فهي ال تفشي سرها وال     . والتحفز هلا بكل جارحة وخاجلة    ،  واالستغراق فيها ،  وإال بالتجرد هلا  ،  املشقة
 . ويفتح منافذ حسه وقلبه مجيعا، متنح عطرها إال ملن يتجرد هلا

: إمنا هي كل نشاط   . والعبادة يف اإلسالم ليست جمرد الشعائر      . .  " فاعبده واصطرب لعبادته   " 
وإا ملشقة أن يتجه اإلنسان يف هذا كلـه إىل اهللا وحـده             . كل اجتاه . كل نية . كل خاجلة . كل حركة 
. ليتوجه القلب يف كل نشاط من نشـاط األرض إىل السـماء           . مشقة حتتاج إىل االصطبار   . دون سواه 

 . ياةومواضعات احل، وشهوات النفس، خالصا من أوشاب األرض وأوهاق الضرورات
وهو يستشعر يف كل صغرية وكبرية طوال احلياة أنه         ،  يعيش اإلنسان وفقه  ،   إنه منهج حياة كامل   

وإنه ملنهج حيتاج إىل الصـرب واجلهـد        . فريتفع يف نشاطه كله إىل أفق العبادة الطاهر الوضيء        ؛  يتعبد اهللا 
 . واملعاناة

الوجود والذي تتجـه إليـه الفطـر        فهو الواحد الذي يعبد يف هذا        . .  فاعبده واصطرب لعبادته  
  . . تعاىل اهللا عن السمي والنظري؟ هل تعرف له نظريا. " ؟  هل تعلم له مسيا "  . . والقلوب

|     |     | 
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ـ 66ويقُولُ الِْإنسانُ أَِئذَا ما ِمت لَسوف أُخرج حيا        +  ِمن قَب اهلَقْنا خانُ أَنالِْإنس ذْكُرلَا يلُ  أَو
 ثُم لَنِرتعن ِمن    68 فَوربك لَنحشرنهم والشياِطني ثُم لَنحِضرنهم حولَ جهنم ِجِثيا          67ولَم يك شيئًا    

 وِإن منكُم   70لَى ِبها ِصِليا     ثُم لَنحن أَعلَم ِبالَِّذين هم أَو      69كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد علَى الرحمِن ِعِتيا        
  72 ثُم ننجي الَِّذين اتقَوا ونذَر الظَّاِلِمني ِفيها ِجِثيا 71ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتما مقِْضيا 

ين آمنوا أَي الْفَِريقَيِن خير مقَاما وأَحسـن        وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين كَفَروا ِللَّذِ        
 قُلْ من كَانَ ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَـه         74 وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرٍن هم أَحسن أَثَاثًا وِرئْيا           73نِديا  

ما الْعذَاب وِإما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هـو شـر مكَانـا            الرحمن مدا حتى ِإذَا رأَوا ما يوعدونَ إِ       
 ويِزيد اللَّه الَِّذين اهتدوا هدى والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا وخيـر              75وأَضعف جندا   

  76مردا 
    الَِّذي كَفَر تأَيا      أَفَرلَدوالًا وم نيقَالَ لَأُوتا واِتنِن         77ِبآيمحالـر ذَ ِعنـدخأَِم ات بيالْغ أَاطَّلَع 

  80 ونِرثُه ما يقُولُ ويأِْتينا فَردا 79 كَلَّا سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه ِمن الْعذَاِب مدا 78عهدا 
 كَلَّا سيكْفُرونَ ِبِعبادِتِهم ويكُونونَ علَـيِهم       81ِن اللَِّه آِلهةً لِّيكُونوا لَهم ِعزا       واتخذُوا ِمن دو  

  82ِضدا 
 عـدا    فَلَا تعجلْ علَيِهم ِإنما نعد لَهم      83أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياِطني علَى الْكَاِفِرين تؤزهم أَزا          

 لَا يمِلكُـونَ    86 ونسوق الْمجِرِمني ِإلَى جهنم ِوردا       85 يوم نحشر الْمتِقني ِإلَى الرحمِن وفْدا        84
  87الشفَاعةَ ِإلَّا مِن اتخذَ ِعند الرحمِن عهدا 

 تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشـق       89تم شيئًا ِإدا     لَقَد ِجئْ  88وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا     
 ِإن  92 وما ينبِغي ِللرحمِن أَن يتِخذَ ولَدا        91 أَن دعوا ِللرحمِن ولَدا      90الْأَرض وتِخر الِْجبالُ هدا     

 وكُلُّهـم   94 لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا      93ا آِتي الرحمِن عبدا     كُلُّ من ِفي السماواِت والْأَرِض ِإلَّ     
  96 ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن ودا 95آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا 

   شبِلت اِنكِبِلس اهنرسا يما        فَِإنا لُّدمِبِه قَو نِذرتو ِقنيتِبِه الْم لْ       97رٍن هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو 
  _98تِحس ِمنهم من أَحٍد أَو تسمع لَهم ِركْزا 

|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

27

لـه  وإبـراهيم واعتزا  ؛  ومرمي ومولد عيسى  ؛  مضى السياق يف السورة بقصص زكريا ومولد حيىي       
، وبالتعقيب على هذا القصص بإعالن الربوبية الواحدة      ،  ومن خلف بعدهم من املهتدين والضالني     . ألبيه

وهي احلقيقة الكبرية اليت يربزها ذلك القصـص بأحداثـه ومشـاهده            ؛  اليت تستحق العبادة بال شريك    
 . وتعقيباته

ويعرض . نكار البعث وهذا الدرس األخري يف السورة ميضي يف جدل حول عقائد الشرك وحول إ            
، يشارك فيها الكـون كلـه     ،  يف مشاهد القيامة مصائر البشر يف مواقف حية حافلة باحلركة واالنفعال          

 . مؤمنوه وكافروه، إنسه وجنه، مساواته وأرضه
تعرض املقدمـة هنـا يف هـذه        . فإذا مها متصلتان  ،  ويتنقل السياق مبشاهده بني الدنيا واآلخرة     

ممـا  . فال تتجاوز املسافة بضع آيات أو بضع كلمات       ،  نالك يف العامل اآلخر   وتعرض نتيجتها ه  ،  األرض
 . يلقي يف احلس أن العاملني متصالن مرتبطان متكامالن

|     |     | 
أو ال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبـل         ؟  أئذا ما مت لسوف أخرج حيا     : ويقول اإلنسان  " 

مث لنرتعن من كل شيعة     . لنحضرم حول جهنم جثيا   مث  ،  فوربك لنحشرم والشياطني  ؟  ومل يك شيئا  
وإن منكم إال واردها كان على      . مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل ا صليا       . أيهم أشد على الرمحن عتيا    

 .  " مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا. ربك حتما مقضيا
ن هذه املقولة قالتها صنوف كـثرية       ذلك أ . عن البعث  " اإلنسان "  يبدأ املشهد بذكر ما يقوله    

 : واعتراضه املتكرر يف مجيع األجيال " اإلنسان " فكأمنا هي شبهة؛ من البشر يف عصور خمتلفة
  "  . . ؟ أئذا ما مت لسوف أخرج حيا: ويقول اإلنسان " 

إنه مل يكـن مث     ؟  وكيف كان ؟  فأين كان .  وهو اعتراض منشؤه غفلة اإلنسان عن نشأته األوىل       
 : والبعث أقرب إىل التصور من النشأة األوىل لو أنه تذكر؛ نكا

  " . ؟ أو ال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا " 
يقسم اهللا تعاىل بنفسه وهو أعظم قسـم        .  مث يعقب على هذا اإلنكار واالستنكار بقسم ديدي       

 : بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه - أم سيحشرون؛ وأجله
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فهم والشـياطني    " والشياطني " فلنحشرم. ولن يكونوا وحدهم   . .  " فوربك لنحشرم  " 
  . . والقائد واملقود، وبينهما صلة التابع واملتبوع، والشياطني هم الذين يوسوسون باإلنكار. سواء

مث لنحضـرم  :  "  وهنا يرسم هلم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو اخلزي واملهانـة   
وهي صورة رهيبة وهذه اجلموع اليت ال حيصيها العد حمشورة حمضرة إىل جهنم              . .  " نم جثيا حول جه 

وهم جاثون على   . وتنتظر يف كل حلظة أن تؤخذ فتلقى فيها       ،  تشهد هوهلا ويلفحها حرها   ،  جاثية حوهلا 
  . . ركبهم يف ذلة وفزع

 : ملن كانوا أشد عتوا وجتربايليه مشهد الرتع واجلذب ،  وهو مشهد ذليل للمتجربين املتكربين
لريسم بظلـه   ،  ويف اللفظ تشديد   . .  " مث لنرتعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا          " 

 ! وهي احلركة اليت يكملها اخليال، تتبعها صورة القذف يف النار؛ وجرسه صورة هلذا االنتزاع
. من هذه اجلموع اليت ال حتصـى   فال يؤخذ أحد جزافا     ،   وإن اهللا ليعلم من هم أوىل بأن يصلوها       

 : واليت أحصاها اهللا فردا فردا
 ! فهم املختارون ليكونوا طليعة املقذوفني . .  " مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل ا صليا " 

 وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا        :  "  وإن املؤمنني ليشهدون العرض الرهيب    
مث .  " ويرون العتاة يرتعـون ويقـذفون     ؛   وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ    فهم يردون فيدنون وميرون ا    " 

  . .  " ونذر الظاملني فيها جثيا!  " فتزحزح عنهم وينجون منها ال يكادون " ننجي الذين اتقوا
|     |     | 

. ويروح فيه املتقـون نـاجني     ،  ومن هذا املشهد املفزع الذي جيثو فيه العتاة جثو اخلزي واملهانة          
، من هذا املشهد إىل مشهد يف الدنيا يتعاىل فيه الكفـار علـى املـؤمنني               . . ى الظاملون فيه جاثني   ويبق

 : ويعتزون بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم يف عامل الفناء، ويعريوم بفقرهم
أي الفـريقني خـري مقامـا       : قال الذين كفروا للذين آمنوا    . وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات     " 
 . .  "  ؟ وأحسن نديا

. والقيم اليت يتعامل ا الكرباء واملترفون يف عصور الفسـاد         ؛   إا النوادي الفخمة واامع املترفة    
وال ،  ال أـة وال زينـة     . وإىل جانبها تلك اتمعات املتواضعة املظهر واملنتديات الفقرية إال من اإلميان          

 ! معانهذه وتلك تتقابالن يف هذه األرض وجتت . . وال فخامة، زخرف
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، باملصاحل حتققها . بسلطاا وجاهها . تقف مباهلا ومجاهلا  :  وتقف األوىل مبغرياا الفخمة الضخمة    
وتسخر من  ،  زأ باملال واملتاع  ،  وتقف الثانية مبظهرها الفقري املتواضع    . وباللذائذ واملتاع ،  واملغامن توفرها 

وال قرىب من حاكم وال     ،  وال مصلحة توفرها  ،  ال باسم لذة حتققها   ،  وتدعو الناس إليها  ؛  اجلاه والسلطان 
، عاطلة من كـل زينـة     ،  ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم جمردة من كل زخرف        . اعتزاز بذي سلطان  

ال متلك أن   ،  ال بل تقدمها إليهم ومعها املشقة واجلهد واجلهاد واالستهتار         . . معتزة بعزة اهللا دون سواه    
 . وجزاؤه األوىف يوم احلساب، إمنا هو القرب من اهللا، األرضتأجرهم على ذلك كله شيئا يف هذه 

فيقولـون للمـؤمنني    - ع على عهد الرسول -  وهؤالء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات اهللا     
أم الفقراء الـذين   ،  الكرباء الذين ال يؤمنون مبحمد     " ؟  أي الفريقني خري مقاما وأحسن نديا     :  " الفقراء

النضري بن احلارث وعمرو بن هشام والوليد بـن املغـرية           ؟  مقاما وأحسن ناديا  أيهم خري   . يلتفون حوله 
أفلو كان ما يدعو إليه حممد خريا       ؟  أم بالل وعمار وخباب وإخوام من املعدمني      ،  وإخوام من السادة  

وهم جيتمعـون يف    ؟  أفكان أتباعه يكونون هم هؤالء النفر الذين ال قيمة هلم يف جمتمع قريش وال خطر              
ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي الفخمة الضخمة واملكانة         ؟  ت فقري عاطل كبيت خباب    بي

 ؟ االجتماعية البارزة
وإا حلكمـة اهللا أن     . منطق احملجوبني عن اآلفاق العليا يف كل زمان ومكان        .  إنه منطق األرض  

ل عليها من يريدها لذاا خالصـة      ليقب. عاطلة من عوامل اإلغراء   ،  تقف العقيدة جمردة من الزينة والطالء     
وينصرف عنها من يبتغـي املطـامع       ؛  ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات       ،  هللا من دون الناس   

 . ومن يطلب املال واملتاع، ومن يشتهي الزينة والزخرف، واملنافع
سـة وجدانيـة    املتباهني مبا هم فيه من مقام وزينة بلم       ،  ويعقب السياق على قولة الكفار التياهني     

 : على ما كانوا فيه من مقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني، ترجع القلب إىل مصارع الغابرين
  "  . . )1(وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا  " 

ومل يعصمهم شيء من اهللا حني كتب علـيهم         .  فلم ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم     
 . اهلالك

                                                 
 .  مظهراً ومنظراً)1(
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ومصارع الغـابرين مـن     ؛  ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور مبظهر      . ذا اإلنسان لينسى   أال إن ه  
غافل عما ينتظره مما لقيه من كـانوا قبلـه          ،  وهو سادر فيما هو فيه    ،  حوله تلفته بعنف وتنذره وحتذره    

 . وكانوا أشد قوة وأكثر أمواال وأوالدا
بأن من كـان   - يهم يف صورة مباهلةأن يدعو عل ع  يعقب السياق بتلك اللفتة مث يأمر الرسول  

 : حىت يأيت وعده يف الدنيا أو يف اآلخرة؛ من الفريقني يف الضاللة فليزده اهللا مما هو فيه
حىت إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما        ،  من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا       : قل " 

 الذين اهتـدوا هـدى والباقيـات        ويزيد اهللا ،  الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا       
  . .  " الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري مردا

وليدع حممد ربه أن يزيد     ! فليكن. ألم أغىن وأى   ع  فهم يزعمون أم أهدى من أتباع حممد      
وهو ال يعدو   ؛  حىت إذا وقع ما يعدهم     . . وأن يزيد املهتدين منهما اهتداء    ،  الضالني من الفريقني ضالال   

أي : فعندئذ سيعرفون  - أو عذام األكرب يوم الدين    ،  أن يكون عذاب الضالني يف الدنيا بأيدي املؤمنني       
والباقيات الصاحلات خري عنـد      " ويومئذ يفرح املؤمنون ويعتزون   . الفريقني شر مكانا وأضعف جندا    

 . خري من كل ما يتباهى به أهل األرض ويتيهون " ربك ثوابا وخري مردا
 |     ||     

وقولة أخرى من أقواهلم يستنكرها ويعجب      ،  مث يستعرض السياق منوذجا آخر من تبجح الكافرين       
 : منها

؟ أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا      ؟  ألوتني ماال وولدا  : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال     " 
 .  .  " ونرثه ما يقول وأتينا فردا. كال سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا

[  كنت رجـال قينـا  : عن خباب بن األرث قال   - بإسناده -  ورد يف سبب نزول هذه اآليات     
ال واهللا ال أقضيك حـىت تكفـر        : وكان يل على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال           ]حدادا  
ين ويل  فإين إذا مت مث بعثت جئت     : قال. حىت متوت مث تبعث    ع ال أكفر مبحمد  ،  ال واهللا : فقلت،  مبحمد

 " )1( . . . ألوتني ماال وولدا  : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال    :  " فأنزل اهللا ! فأعطيتك،  مث مال وولد  
 . 

                                                 
 .  البخاري ومسلم)1(
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، والقرآن يعجب من أمـره    ؛   وقولة العاص بن وائل منوذج من كم الكفار واستخفافهم بالبعث         
فهو واثـق    " د الرمحن عهدا  أم اختذ عن  .  " فهو يعرف ما هنالك    " ؟  أطلع الغيب :  " ويستنكر ادعاءه 

كال مل يطلع على الغيب ومل يتخذ عنـد اهللا          . وهل لفظة نفي وزجر   .  " كال:  " مث يعقب ؟  من حتققه 
كـال  :  " فالتهديد إذن والوعيد هو الالئق لتأديب الكافرين السـافرين        ؛  إمنا هو يكفر ويسخر   ،  عهدا

يقول فنسجله عليه ليوم احلسـاب فـال        سنكتب ما    . .  " سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا       
وعلم اهللا ال تند عنـه      ،  وإال فاملغالطة مستحيلة  ،  وهو تعبري تصويري للتهديد    . . ينسى وال يقبل املغالطة   

ويستمر السـياق يف    ! فرتيده منه ونطيله عليه وال نقطعه عنه      ،  ومند له من العذاب مدا    . صغرية وال كبرية  
أي نأخذ ما خيلفه مما يتحدث عنه من مال وولد           " ونرثه ما يقول  :  " التهديد على طريقة التصوير أيضا    

، ال مال معه وال ولد وال نصري لـه وال سـند            " ويأتينا فردا !  " كما يفعل الوارث بعد موت املورث     
 . جمردا ضعيفا وحيدا فريدا

 جيرد من كل    يوم؟   فهل رأيت إىل هذا الذي كفر بآيات اهللا وهو حييل على يوم ال ميلك فيه شيئا               
  . . منوذج الكفر واالدعاء واالستهتار. إنه منوذج من مناذج الكفار؟ ما ميلك يف هذه الدنيا

|     |     | 
 : ويستطرد السياق يف استعراض ظواهر الكفر والشرك

. كال سيكفرون بعبادم ويكونون عليهم ضدا     ،  واختذوا من دون اهللا آهلة ليكونوا هلم عزا        " 
يوم حنشـر   . فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا      . أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا     أمل تر أنا    

ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن        ،  ونسوق ارمني إىل جهنم وردا    ،  املتقني إىل الرمحن وفدا   
 .  " عهدا

، والغلب والنصرة ،  زة فهؤالء الذين يكفرون بآيات اهللا يتخذون من دونه آهلة يطلبون عندها الع           
فسـيكفر املالئكـة    ! كال . . وكان فيهم من يعبد املالئكة ومن يعبد اجلن ويستنصروم ويتقوون م          

بـالتربؤ منـهم     " ويكونون عليهم ضدا  " ،    ويربأون إىل اهللا منهم   ،  وينكروا عليهم ،  واجلن بعبادم 
 . والشهادة عليهم

مأذون هلم يف إغوائهم منذ أن طلب       ،  هم مسلطون عليهم  ف.  وإن الشياطني ليهجوم إىل املعاصي    
  . . إبليس إطالق يده فيهم
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وكـل شـيء مـن    ، فإم ممهلون إىل أجل قريب؛  وال يضق صدرك م    " فال تعجل عليهم   " 
  " إمنا نعد هلم عـدا     " والتعبري يصور دقة احلساب تصويرا حمسوسا      . . أعماهلم حمسوب عليهم ومعدود   

ويتتبعها ليحاسبه احلسـاب  ، فيا ويل من يعد اهللا عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه    ،  ير مرهوب وإنه لتصو . . 
إن الذي حيس أن رئيسه يف األرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع وخياف ويعـيش يف قلـق                   . . العسري

 ! ؟ فكيف باهللا املنتقم اجلبار . . وحسبان
فأما املؤمنون فقادمون على الـرمحن      . ساب ويف مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد واحل        

وأما ارمون فمسـوقون إىل     .  " يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا     :  " وفدا يف كرامة وحسن استقبال    
وال شفاعة يومئذ إال ملن قدم      .  " ونسوق ارمني إىل جهنم وردا    .  " جهنم وردا كما تساق القطعان    

، وقد وعد اهللا من آمن وعمل صاحلا أن جيزيه اجلـزاء األوىف  . ستوفيهعمال صاحلا فهو عهد له عند اهللا ي       
 . ولن خيلف اهللا وعدا

|     |     | 
ذلـك حـني يقـول      . مث يستطرد السياق مرة أخرى إىل مقولة منكرة من مقوالت املشـركني           

ن مـن   واملشـركو . عزيز ابـن اهللا   : واملشركون من اليهود  . املالئكة بنات اهللا  : املشركون من العرب  
وينفـر منـها    ،  فينتفض الكون كله هلذه القولة املنكرة اليت تنكرها فطرته         . . املسيح ابن اهللا  : النصارى
 : ضمريه

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض      . لقد جئتم شيئا إدا   . اختذ الرمحن ولدا  : وقالوا " 
  . .  "  ولداوما ينبغي للرمحن أن يتخذ، أن دعوا للرمحن ولدا، وختر اجلبال هدا

جو الغضـب والغـرية     :  إن جرس األلفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظالل املشهد يف رسم اجلو          
، وترتعش وترجف من مساع تلـك القولـة النابيـة         ،  وإن ضمري الكون وجوارحه لتنتفض    ! واالنتفاض

سـاس  كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب اإلنسان للم         ،  واملساس بقداسة الذات العلية   
 . بكرامته أو كرامة من حيبه ويوقره

واأللفاظ بإيقاعها ،  هذه االنتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات واألرض واجلبال         
 . ترسم حركة الزلزلة واالرجتاف

حىت تنطلـق كلمـة التفظيـع        " اختذ الرمحن ولدا  : وقالوا:  "  وما تكاد الكلمة النابية تنطلق    
ويغضب الكـون   ،  مث يهتز كل ساكن من حوهلم ويرتج كل مستقر         " لقد جئتم شيئا إدا   " :  والتبشيع
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؛ وجتايف ما وقر يف ضمريه وما استقر يف كيانه        ؛  وهو حيس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته      . كله لبارئه 
اجلبال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر        :  " وز القاعدة اليت قام عليها واطمأن إليها      

  . .  " وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا. أن دعوا للرمحن ولدا. هدا
 :  ويف وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب

. لقد أحصـاهم وعـدهم عـدا      . إن كل من يف السماوات واألرض إال آتى الرمحن عبدا          " 
 .  " وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

إمنـا  ، فال ولد وال شريك، عبد يأيت معبوده خاضعا طائعا إن كل من يف السماوات واألرض إال     
 . خلق وعبيد

 " لقد أحصاهم وعدهم عدا    . .  "  وإن الكيان البشري لريجتف وهو يتصور مدلول هذا البيان        
وكـل  . فعني اهللا على كل فرد     " وكلهم آتيه يوم القيامة فردا     " فال جمال هلرب أحد وال لنسيان أحد      

فإذا هو  ،  حىت روح اجلماعة ومشاعر اجلماعة جيرد منها      . يأنس بأحد وال يعتز بأحد    فرد يقدم وحيدا ال     
 . وحيد فريد أمام الديان

ود : إذا املؤمنون يف ظالل ندية من الـود السـامي         ،   ويف وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة     
 : الرمحن

  . .  " إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا " 
وهو ود يشبع   . وروح رضى يلمس النفوس   ،  لتعبري بالود يف هذا اجلو نداوة رخية متس القلوب         ول

  . . مث يفيض على األرض والناس فيمتلى ء به الكون كله ويفيض، يف املأل األعلى
يا جربيل إين   : إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال       :  " قال ع عن النيب  ا  عن أيب هريرة  

فيحبه : قال. إن اهللا حيب فالنا فأحبوه    : مث ينادي يف أهل السماء    . فيحبه جربيل : قال. هأحب فالنا فأحب  
يـا جربيـل إين     : وإن اهللا إذا أبغض عبدا دعا جربيل فقال       . مث يوضع له القبول يف األرض     . أهل السماء 

: قال. أبغضوهإن اهللا يبغض فالنا ف    : مث ينادي يف أهل السماء    . فيبغضه جربيل : قال. أبغض فالنا فأبغضه  
  "  . . )1(مث يوضع له البغضاء يف األرض ؛ فيبغضه أهل السماء

                                                 
ورواه مسلم من حـديث     . حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة           :  رواه اإلمام أمحد   )1(

 . عن نافع عن أيب هريرةورواه أمحد والبخاري من حديث ابن جريح عن موسى عن ابن عتبة . سهيل
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|     |     | 
وذلك اإلنذار للجاحدين اخلصيمني مهـا غايـة هـذا          ،  وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنني املتقني     

 : ليقرأوه ع ولقد يسره اهللا للعرب فأنزله بلسان الرسول. القرآن
  . .  " ر به املتقني وتنذر به قوما لدافإمنا يسرناه بلسانك لتبش " 

وال ينتهي اخليـال مـن   ؛ ويرتعش له الوجدان طويال،  وختتم السورة مبشهد يتأمله القلب طويال     
 استعراضه
  " . ؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا " 

وكأمنا يأخـذ بـك إىل وادي       . قمث يغمرك بالصمت العمي   ،   وهو مشهد يبدؤك بالرجة املدمرة    
يسبح خيالك مـع    ،  ويف ذلك الوادي الذي ال يكاد حيده البصر       ؛  ويقفك على مصارع القرون   ،  الردى

واألماين واملشاعر اليت كانـت     . واحلياة اليت كانت تنبض ومترح    ،  الشخوص اليت كانت تدب وتتحرك    
ال . ال نأمـة ، ث واألشالء والبلى والـدمار وإذا اجلث، واملوت جيثم، مث إذا الصمت خييم   . . حتيا وتتطلع 

 " هل تسمع هلم ركـزا     " انظر وتلفت  " ؟  هل حتس منهم من أحد     . .  " ال صوت . ال حركة . حس
وما من أحد إال الواحـد احلـي الـذي ال          . أال إنه السكون العميق والصمت الرهيب     . تسمع وأنصت 

 . ميوت
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 عيد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجر دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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