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 ما يأِْتيِهم من ِذكٍْر من ربِهم محدٍث ِإلَّا         1اقْترب ِللناِس ِحسابهم وهم ِفي غَفْلٍَة معِرضونَ        + 

اِهيةً قُلُوبهم وأَسرواْ النجوى الَِّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا ِإلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ             لَ 2استمعوه وهم يلْعبونَ    
 بلْ قَـالُواْ  4 قَالَ ربي يعلَم الْقَولَ ِفي السماء واَألرِض وهو السِميع الْعِليم  3السحر وأَنتم تبِصرونَ    

غلُونَ           أَضِسلَ اَألوا أُرٍة كَما ِبآيأِْتنفَلْي اِعرش ولْ هب اهرِل افْتالٍَم بـٍة   5اثُ أَحيـن قَرم ملَهقَب تنا آمم 
 الذِّكِْر ِإن كُنـتم الَ       وما أَرسلْنا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ أَهلَ         6أَهلَكْناها أَفَهم يؤِمنونَ    

 ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَجنَيناهم     8 وما جعلْناهم جسدا لَّا يأْكُلُونَ الطَّعام وما كَانوا خاِلِدين           7تعلَمونَ  
 ِرِفنيسا الْملَكْنأَهاء وشن نم9و  
 وكَم قَصمنا ِمن قَريٍة كَانت ظَاِلمةً وأَنشأْنا        10يِه ِذكْركُم أَفَلَا تعِقلُونَ     لَقَد أَنزلْنا ِإلَيكُم ِكتابا فِ    

    ِرينا آخما قَوهدعونَ         11بكُضرا يهنم ما ِإذَا هنأْسوا بسا أَحـا       12 فَلَموا ِإلَى مِجعاروا وكُضرلَا ت 
 فَما زالَت تلْك دعواهم     14 قَالُوا يا ويلَنا ِإنا كُنا ظَاِلِمني        13ِكِنكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ    أُتِرفْتم ِفيِه ومسا  

 اِمِدينا خِصيدح ماهلْنعى جت15ح  
        ا لَاِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنا خم16و    ا أَن نندأَر ا ِإن       لَونِمن لَّد اهذْنخا لَّاتوِخذَ لَهت

   ا فَاِعِلنيِصـفُونَ                17كُنا تلُ ِمميالْو لَكُمو اِهقز وفَِإذَا ه هغمداِطِل فَيلَى الْبع قِبالْح قِْذفلْ ن18 ب 
 يسـبحونَ  19رونَ عن ِعبادِتِه ولَا يستحِسرونَ     ولَه من ِفي السماواِت والْأَرِض ومن ِعنده لَا يستكْبِ        

  20اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ 
 لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَِّه          21أَِم اتخذُوا آِلهةً من الْأَرِض هم ينِشرونَ        

ِش عرالْع بِصفُونَ را يأَلُونَ 22مسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عس23 لَا ي  
أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر من مِعي وِذكْر من قَبِلي بلْ أَكْثَرهم لَـا          

  24يعلَمونَ الْحق فَهم معِرضونَ 
ا أَرموِن ودبا فَاعِإلَّا أَن لَا ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإلَّا نسِمن ر ِلكا ِمن قَبلْن25س  
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 لَا يسِبقُونه ِبـالْقَوِل وهـم ِبـأَمِرِه         26وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ ِعباد مكْرمونَ         
 ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى وهم من خشيِتِه مشـِفقُونَ                 يعلَم 27يعملُونَ  

28 ِزي الظَّاِلِمنيجن كَذَِلك منهِزيِه ججن وِنِه فَذَِلكن دم ي ِإلَهِإن مهقُلْ ِمنن يم29 و  
  الَِّذين ري لَمٍء             أَوياء كُلَّ شالْم ا ِمنلْنعجا وماهقْنقًا فَفَتتا رتكَان ضالْأَراِت واوموا أَنَّ السكَفَر 

  وجعلْنا ِفي الْأَرِض رواِسي أَن تِميد ِبِهم وجعلْنا ِفيها ِفجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ             30حي أَفَلَا يؤِمنونَ    
 وهو الَِّذي خلَق اللَّيـلَ والنهـار        32 وجعلْنا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياِتها معِرضونَ          31

  33والشمس والْقَمر كُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ 
        مفَه تأَفَِإن م لْدالْخ ِلكن قَبٍر مشا ِلبلْنعا جمونَ   واِلدِت        34 الْخـوفْـٍس ذَاِئقَـةُ الْمكُلُّ ن 

  _35ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَ 
|     |     | 

 . . موضوع العقيـدة   . . مكية تعاجل املوضوع الرئيسي الذي تعاجله السور املكية       ،  هذه السورة 
 . والرسالة والبعث، ين التوحيدمياد: تعاجله يف ميادينه الكبرية

فالعقيدة .  وسياق السورة يعاجل ذلك املوضوع بعرض النواميس الكونية الكربى وربط العقيدة ا           
وهي تقوم على احلق الذي قامت عليه السماوات        ؛  يسري على نواميسه الكربى   ،  جزء من بناء هذا الكون    

كما أن هذا الكون مل     ،  ليست لعبا وال باطال   و،  وعلى اجلد الذي تدبر به السموات واألرض      ،  واألرض
  . .  " وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني:  " ومل يشب خلقه باطل، خيلق لعبا

السـماء  : بني جمايل الكون الكـربى   . . بقلوم وأبصارهم وأفكارهم   . .  ومن مث جيول بالناس   
موجها أنظارهم إىل وحدة النواميس      . . . القمرالشمس و . الليل والنهار . الرواسي والفجاج . واألرض

واملالك الذي ال شريك لـه يف  ، وإىل داللة هذه الوحدة على وحدة اخلالق املدبر     ،  اليت حتكمها وتصرفها  
  . .  " لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا "  . . كما أنه ال شريك له يف اخللق، امللك

وإىل وحـدة مصـدر     ،   اليت حتكم احلياة يف هذه األرض       مث يوجه مداركهم إىل وحدة النواميس     
كل نفـس   :  " وإىل وحدة النهاية اليت ينتهي إليها األحياء       " وجعلنا من املاء كل شيء حي     :  " احلياة

  . .  " وإلينا ترجعون:  " وإىل وحدة املصري الذي إليه ينتهون . .  " ذائقة املوت
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فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسـل       . س الكونية الكربى   والعقيدة وثيقة االرتباط بتلك النوامي    
 . .  " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون              :  " على مدار الزمان  

  " وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم      :  " وقد اقتضت مشيئة اهللا أن يكون الرسل كلهم من البشر         
 . . 

فكذلك مالبسات هـذه العقيـدة يف   ، ة وثيقة االرتباط بنواميس الكون الكربى وكما أن العقيد  
ألن احلـق قاعـدة كونيـة    ، فالسنة اليت ال تتخلف أن يغلب احلق يف النهاية وأن يزهق الباطل  . األرض

وأن حيـل اهلـالك      . .  " بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهـق         :  " وغلبته سنة إهلية  
مث صدقناهم الوعد فأجنيناهم ومن نشاء وأهلكنـا        :  " وينجي اهللا الرسل واملؤمنني   ،  املكذبنيبالظاملني  
ولقد كتبنا يف الزبور من بعـد الـذكر أن          :  " وأن يرث األرض عباد اهللا الصاحلون      . .  " املسرفني

  . .  " األرض يرثها عبادي الصاحلون
يطول بعـض   . لة طويلة استعراضا سريعا    ومن مث يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة يف سلس        

ويقصـر  . وعند اإلشارة إىل داود وسليمان     - عليه السالم  - الشيء عند عرض حلقة من قصة إبراهيم      
وذي ،  وذي الكفـل  ،  وإدريـس ،  وإمساعيل،  ولوط،  وهارون،  وموسى،  عند اإلشارة إىل قصص نوح    

 . وعيسى عليهم السالم، وحيىي، وزكريا، النون
يف صـورة وقـائع يف   . تتجلى. تعراض تتجلى املعاين اليت سبقت يف سياق السورة     ويف هذا االس  

 . بعدما جتلت يف صورة قواعد عامة ونواميس، حياة الرسل والدعوات
وتتمثل فيها تلك املعاين نفسها يف صـورة        ؛   كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة      

  . . واقع يوم القيامة
هو استجاشة القلب البشـري     ،   املنوعة يف السورة على هدف واحد       وهكذا تتجمع اإليقاعات  

فال يتلقاها الناس غافلني معرضني الهـني        ع إلدراك احلق األصيل يف العقيدة اليت جاء ا خامت الرسل         
ما يأتيهم من ذكـر     . اقترب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون      :  " كما يصفهم يف مطلع السورة    

  " .  . . . الهية قلوم. معوه وهم يلعبونمن رم حمدث إال است
؛ فال جمال للهو يف استقبال الرسـالة      . كما أن هذا الكون حق وجد     .  إن هذه الرسالة حق وجد    

توحي بأنـه اخلـالق القـادر    . وآيات اهللا يف الكون وسنن الكون كله؛ وال جمال لطلب اآليات اخلارقة   
 .  الواحدوالرسالة من لدن ذلك اخلالق القادر، الواحد
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|     |     | 
الذي يتناسـق مـع     ،  نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه املوسيقي هو نظم التقرير           

يبدو هذا واضحا مبوازنته بنظم سوريت مـرمي         . . ومع جو السياق يف عرض هذا املوضوع      ،  موضوعها
املستقر الذي يناسـب موضـوع      وهنا اإليقاع   . فهناك اإليقاع الرخي الذي يناسب جومها     . وطه مثال 

  . . السورة وجوها
وكـذلك  . يف مرمي ونظمها هنا    - عليه السالم  -  ويزيد هذا وضوحا مبوازنة نظم قصة إبراهيم      

ففي سورة مرمي أخـذت حلقـة       . بالتأمل يف احللقة اليت أخذت منها هنا احللقة اليت أخذت منها هناك           
ليـتم  . وإلقاء إبراهيم يف النـار    ،  جاءت حلقة حتطيم األصنام   أما هنا ف  . احلوار الرخي بني إبراهيم وأبيه    

 . التناسق يف املوضوع واجلو والنظم واإليقاع
|     |     | 

 : والسياق يف هذه السورة ميضي يف أشواط أربعة
، وهو يلفتها إىل اخلطر القريـب احملـدق       ،  يهز القلوب هزا  ،  ويبدأ مبطلع قوي الضربات   :  األول

  " . اخل . . . اقترب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون:  " هيةوهي عنه غافلة ال
فعاشـوا  ،  الذين كانوا عن آيات رم غافلني     ،   مث يهزها هزة أخرى مبشهد من مصارع الغابرين       

فلمـا  . وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قومـا آخـرين           :  " سادرين يف الغي ظاملني   
ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيـه ومسـاكنكم لعلكـم            . يركضونأحسوا بأسنا إذا هم منها      

 .  " فما زالت تلك دعواهم حىت جعلناهم حصيدا خامدين       . إنا كنا ظاملني  ! يا ويلنا : قالوا. تسألون
 . 

وبني عقيدة التوحيد ونواميس    . واحلق واجلد يف نظام الكون    ،   مث يربط بني احلق واجلد يف الدعوة      
ووحدة مصدر احلياة وايتـها ومصـريها       . حدة اخلالق املدبر ووحدة الرسالة والعقيدة     وبني و . الوجود

 . على النحو الذي أسلفناه
بالسـخرية   ع  فأما الشوط الثاين فريجع باحلديث إىل الكفـار الـذين يواجهـون الرسـول             

لون العـذاب   وهم يستعج . وكل ما حوهلم يوحي باليقظة واالهتمام     ،  بينما األمر جد وحق   ،  واالستهزاء
ويلفتهم إىل ما أصـاب املسـتهزئني       . وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة      . . والعذاب منهم قريب  

ويوجه قلوم إىل تأمل يد القدرة وهـي تـنقص          . ويقرر أن ليس هلم من اهللا من عاصم       . بالرسل قبلهم 
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اليت جاءم من طـول     فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم       ،  وتزوي رقعتها وتطويها  ،  األرض من أطرافها  
  . . النعمة وامتداد الرخاء

وإىل  " إمنا أنذركم بـالوحي   : قل:  " إىل بيان وظيفته   ع  وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول    
حىت تنصـب املـوازين    " وال يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون:  " اخلطر الذي يتهددهم يف غفلتهم  
 . القسط وهم يف غفلتهم سادرون

كما تتجلى  . وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة    ،  لشوط الثالث استعراض أمة النبيني     ويتضمن ا 
 . رمحة اهللا بعباده الصاحلني وإحياؤه هلم وأخذ املكذبني

ويتضـمن  : يف مشهد من مشاهد القيامة املثرية     ،  أما الشوط الرابع واألخري فيعرض النهاية واملصري      
  . . وختلية بينهم وبني مصريهم احملتوم، وإنذارا صرحيا، ياإيقاعا قو: ختام السورة مبثل ما بدأت

|     |     | 
  . . واآلن نأخذ يف دراسة الشوط األول بالتفصيل

ما يأتيهم من ذكر مـن رـم حمـدث إال      . اقترب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون       " 
أفتأتون . هذا إال بشر مثلكم   هل  . الهية قلوم وأسروا النجوى الذين ظلموا     . استمعوه وهم يلعبون  
: بـل قـالوا  . ريب يعلم القول يف السماء واألرض وهو السميع العليم        : قال؟  السحر وأنتم تبصرون  

ما آمنت قبلهم من قريـة      . فليأتنا بآية كما أرسل األولون    ،  بل هو شاعر  ،  بل افتراه ،  أضغاث أحالم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال      ،  حي إليهم وما أرسلنا قبلك إال رجاال نو     ؟  أفهم يؤمنون  . . أهلكناها
مث صدقناهم الوعد فأجنينـاهم     . وما كانوا خالدين  ،  وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام     . تعلمون

  . .  " ومن نشاء وأهلكنا املسرفني
واآليات تعرض وهم معرضـون     . واحلساب يقترب وهم يف غفلة    .  مطلع قوي يهز الغافلني هزا    

وكلما جاءهم من القرآن جديد قـابلوه       . ف جد وهم ال يشعرون باملوقف وخطورته      واملوق. عن اهلدى 
والقلوب هـي موضـع      . .  " الهية قلوم  . .  " واستمعوه وهم هازلون يلعبون   ،  باللهو واالستهتار 

 . التأمل والتدبر والتفكري
؛ زل يف مواطن اجلد   و،  فتلهو يف أخطر املواقف   ،   إا صورة للنفوس الفارغة اليت ال تعرف اجلد       

بال وقار وال   ،  فيستقبلونه ال عبني   " من رم  " فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم   . وتستهتر يف مواقف القداسة   
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؛ والنفس اليت تفرع من اجلد واالحتفال والقداسة تنتهي إىل حالة من التفاهة واجلدب واالحنالل             . تقديس
وتغدو احلياة فيها عاطلة هينـة      . القيام بتكليف وال  ،  وال االضطالع بواجب  ،  فال تصلح للنهوض بعبء   

 ! رخيصة
فاالحتمال قوة  . واالستهتار غري االحتمال  .  إن روح االستهتار اليت تلهو باملقدسات روح مريضة       

 . واالستهتار فقدان للشعور واسترخاء. جادة شاعرة
، ون دستورا للحياة   وهؤالء الذين يصفهم القرآن الكرمي كانوا يواجهون ما يرتل من القرآن ليك           

وأمثـال هـؤالء    . ويواجهون اقتراب احلساب بالغفلـة    . باللعب . . وقانونا للتعامل ،  ومنهاجا للعمل 
فحيثما خلت الروح من اجلد واالحتفال والقداسة صارت إىل هذه الصـورة            . موجودون يف كل زمان   

 ! ال هدف له وال قوام،  فارغواليت حتيل احلياة كلها إىل هزل. املريضة الشائهة اليت يرمسها القرآن
 :  ذلك بينما كان املؤمنون يتلقون هذه السورة باالهتمام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيها

مث  . .  جاء يف ترمجة األمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثـواه                 
وقـد  . واديا يف العـرب    ع  رسول اهللا  إين استقطعت من  : جاءه هذا الرجل وقد أصاب أرضا فقال له       

نزلت . ال حاجة يل يف قطيعتك    : فقال عامر . أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك          
  . .  " اقترب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون:  " اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا

الـيت تكفـن    . وب امليتة املغلقة اخلامدة   والقل،   وهذا هو فرق ما بني القلوب احلية املتلقية املتأثرة        
 . وال تتأثر بالذكر ألا خاوية من مقومات احلياة؛ وتواري مخودها باالستهتار؛ ميتتها باللهو

يقولون ،  وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية       . .  " وأسروا النجوى الذين ظلموا    " 
  " . ؟ تأتون السحر وأنتم تبصرونأف؟ هل هذا إال بشر مثلكم:  " ع عن رسول اهللا

؛  فهم على موت قلوم وفراغها من احلياة مل يكونوا ميلكون أنفسهم من أن تتزلزل ذا القرآن               
فكيف تؤمنـون لبشـر     . إن حممدا بشر  : يقولون،  فكانوا يلجأون يف مقاومة تأثريه الطاغي إىل التعالت       

 ! ؟ وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرونفكيف جتيئون للسحر . وإن ما جاء به السحر؟ مثلكم
وقد أخربه اهللا بنجواهم اليت أداروها بينـهم        ،  أمرهم وأمره إىل ربه    ع  عند ذلك وكل الرسول   

 ! وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن وأثره؛ خفية
 .  " وهو السميع العليم، ريب يعلم القول يف السماء واألرض: قال " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

وهو الذي يعلم القول يف السـماء        -  مكان على األرض إال وهو مطلع عليها        فما من جنوى يف   
 . وهو السميع العليم - وما من مؤامرة حيدثوا إال وهو كاشفها ومطلع رسوله عليها . . . واألرض

إنـه أحـالم    : وقالوا. إنه سحر : فقالوا.  ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه       
 : إنه افتراه وزعم إنه وحي من عند اهللا: وقالوا. إنه شعر: وقالوا.  ويرويهاخمتلطة يراها حممد

  . .  " بل هو شاعر، بل افتراه، أضغاث أحالم: بل قالوا " 
ألم إمنا يتمحلون وحياولون أن يعللوا أثـره        ،  وال على رأي يرونه فيه    ،   ومل يثبتوا على صفة له    

، ومن تعليل إىل تعليـل    ،  فينتقلون من ادعاء إىل ادعاء    ؛  تطيعوناملزلزل يف نفوسهم بشىت التعالت فال يس      
مث خيلصون من احلرج بأن يطلبوا بدل القرآن خارقة من اخلوارق اليت جاء ا               . . حائرين غري مستقرين  

 : األولون
  . .  " فليأتنا بآية كما أرسل األولون " 

وفقا لسنة اهللا اليت ال     ،  ل م اهلالك  فح،  فلم يؤمن ا من جاءم    ،   ولقد جاءت اخلوارق من قبل    
 : تتخلف يف إهالك من يكذبون باخلوارق

  . .  " ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها " 
وال يرجـى لـه    ،  ال يبقى له عذر   ،   ذلك أن من يبلغ به العناد أال يؤمن باخلارقة املادية احملسوسة          

 . فيحق عليه اهلالك. صالح
فما بال هـؤالء    . . وتكرر كذلك إهالك املكذبني   ،  التكذيب ا وتكرر  ،   ولقد تكررت اآليات  
 ! وهم ليسوا سوى بشر كهؤالء اهلالكني؛ سيؤمنون باخلارقة لو جاءم

  . .  " أفهم يؤمنون " 
ومـا  . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمـون       ،  وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم       " 

  . .  " وما كانوا خالدين ،جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام
وما كـان   . يتلقون الوحي فيدعون به الناس    ،   فقد اقتضت حكمة اهللا أن يكون الرسل من البشر        

فأكـل  . وما جعل اهللا هلم أجسادا مث جعلهم ال يأكلون الطعام         . الرسل من قبل إال رجاال ذوي أجساد      
هم حبكم أـم بشـر خملوقـون مل         و. واجلسدية من مقتضيات البشرية   ،  الطعام من مقتضيات اجلسدية   
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إن . هذه هي سنة اهللا املطردة فليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا األنبياء مـن قبـل               . . يكونوا خالدين 
 . كانوا هم ال يعلمون

. فتكون حيام الواقعيـة مصـداق شـريعتهم       ؛   لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر       
ألن ،  فالكلمة احلية الواقعية هي اليت تؤثر وـدي       . عون إليه الناس  وسلوكهم العملي منوذجا حيا ملا يد     

 . الناس يروا ممثلة يف شخص مترمجة إىل حياة
. وال يعاشرون النساء  ،  وال ميشون يف األسواق   ،   ولو كان الرسل من غري البشر ال يأكلون الطعام        

فال هـم   . جة بينهم وبني الناس   وال تعتلج يف صدورهم عواطف البشر وانفعاالم ملا كانت هناك وشي          
 . وال البشر يتأسون م ويقتدون، حيسون دوافع البشر اليت حتركهم

، فإنه يقف على هامش حيـام    ،   وأميا داعية ال حيس مشاعر الذين يدعوهم وال حيسون مشاعره         
 بينه وبينهم   ملا. ومهما مسعوا من قوله فلن حيركهم للعمل مبا يقول        . ال يتجاوب معهم وال يتجاوبون معه     

 . من قطيعة يف احلس والشعور
. فإن كلماته تقف على أبواب اآلذان ال تتعـداها إىل القلـوب    .  وأميا داعية ال يصدق فعله قوله     
هـي  . ويؤيدها العمل ،  فالكلمة البسيطة اليت يصاحبها االنفعال    . مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة     

 . ىل العملالكلمة املثمرة اليت حترك اآلخرين إ
كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول      ،   والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من املالئكة       

وهي أن املالئكة ال حييون حياة      . كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه احلقيقة      . . مرتها عن انفعاالت البشر   
وال مبشاعر  ،  ع اجلسد ومقتضياته  ال ميكن أن حيسوا بدواف     . . البشر حبكم تكوينهم وال ميكن أن حييوها      
وأن ،  وأن الرسول جيب أن حيس ذه الـدوافع واملشـاعر         . هذا املخلوق اآلدمي ذي التكوين اخلاص     

 . يزاوهلا يف حياته الواقعية لريسم حبياته دستور احلياة العملي ملتبعيه من الناس
 نفوسهم الرغبة يف تقليده     وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك ال يثري يف         ،   وهنالك اعتبار آخر  

فال مطمع هلم يف تقليد منهجه يف       ،  وطبيعة غري طبيعتهم  ،  ألنه من جنس غري جنسهم    ؛  يف جزئيات حياته  
 . وحياة الرسل أسوة دافعة لغريهم من الناس. حياته اليومية

باختيـار  ،   وهذا وذلك فوق ما يف ذلك االقتراح من غفلة عن تكرمي اهللا للجنس البشري كلـه               
 . ليتصلوا باملأل األعلى ويتلقوا عنه، لرسل منها
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وأجرت عليهم كل ما جيري علـى       ؛   لذلك كله اقتضت سنة اهللا اجلارية اختيار الرسل من البشر         
 ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء    . ومن آالم وآمال  . ومن عواطف وانفعاالت  . البشر من والدة وموت   

أكمـل منـوذج حليـاة       . . احب الرسالة الباقية فيهم   وجعلت أكرب الرسل وأكملهم وخامتهم وص     . . 
 . بكل ما فيها من دوافع وجتارب وعمل وحياة، اإلنسان على األرض

وإهالك املسرفني الظـاملني    ،  ومثلها سنته يف إجنائهم ومن معهم     .  تلك سنة اهللا يف اختيار الرسل     
 : املكذبني

  . .  " ملسرفنيوأهلكنا ا، فأجنيناهم ومن نشاء، مث صدقناهم الوعد " 
وقد وعدهم اهللا النجاة هم واملؤمنون معهـم إميانـا          .  فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم     

 . ويتجاوزون احلد معهم، الذين كانوا يسرفون عليهم، وأهلك، فصدقهم وعده؛ حقيقيا يصدقه العمل
|     |     | 

، وتكذيبه،  باإلسراف عليه  ع سولهذه السنة خيوف اهللا ا املشركني الذين كانوا يواجهون الر         
إذا هـم   ،  يتبعها هالكهم ،  وينبههم إىل أنه رمحة م مل يرسل إليهم خبارقة مادية         . وإيذائه واملؤمنني معه  

وخيلـق  ،  ويقوم حيام ،  إمنا أرسل إليهم بكتاب يشرفهم ألنه بلغتهم      . كذبوا ا كما كذب من قبلهم     
وترتفـع بـه يف سـلم       ،  وهو مفتوح للعقول تتدبره   . ناسمنهم أمة ذات سيادة يف األرض وذكر يف ال        

 : البشرية
  "  . . ؟ أفال تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم " 

، وليست كاخلوارق املادية اليت تنقضي يف جيل واحد       ،  إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة لألجيال     
 . وال يتأثر ا إال الذين يروا من ذلك اجليل

فلم يكن هلـم قبلـه      .  به ذكر العرب وجمدهم حني محلوا رسالته فشرقوا ا وغربوا           ولقد كان 
ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم     . ومل يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه هلم وتذكرهم به         ،  ذكر

فسعدوا وسعدت مبا معهم مـن ذلـك        ،  وقادوا به البشرية قرونا طويلة    ،  طاملا استمسكوا ذا الكتاب   
وصاروا ذيال للقافلة يـتخطفهم     ،  واحنط فيها ذكرهم  ،  حىت إذا ختلوا عنه ختلت عنهم البشرية      . تابالك

 ! وكانوا بكتام يتخطف الناس من حوهلم وهم آمنون، الناس
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وما ميلكون من فكـرة يقـدموا       .  وما ميلك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد         
ألـا جتـد    ،  قدموا للبشرية بكتام ذاك عرفتهم وذكرم ورفعتهم      فإن ت . لإلنسانية سوى هذه الفكرة   

وما قيمة هذا   ؟  وما ذاك ؟  فما هم . فأما إذا تقدموا إليها عربا فحسب جبنسية العرب       . عندهم ما تنتفع به   
إن البشرية مل تعرفهم إال بكتام وعقيدم وسلوكهم املستمد مـن ذلـك             ؟  النسب بغري هذا الكتاب   

وال ،  فذلك ال يساوي شيئا يف تاريخ البشرية      . مل تعرفهم ألم عرب فحسب     . . لعقيدةالكتاب وهذه ا  
وهذا أمـر لـه    . إمنا عرفتهم ألم حيملون حضارة اإلسالم ومثله وفكرته       ! مدلول له يف معجم احلضارة    

 ! مدلوله يف تاريخ البشرية ومعجم احلضارة
الذين كانوا يواجهون كـل     ،  ول للمشركني وهو يق ،  ذلك ما كان يشري إليه القرآن الكرمي       . . 

أفـال  . لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكـركم      :  " جديد يأتيهم منه باللهو واإلعراض والغفلة والتكذيب      
  " . ؟ تعقلون

فـال  . وال يأتيهم باخلارقة الـيت يطلبوـا      .  ولقد كانت رمحة م أن يرتل اهللا هلم هذا القرآن         
وهنا يعرض مشهدا حيا من القصـم        . . القرى اليت كذبت فاستأصلت   يأخذهم وفق سنته بالفاصمة ك    

 : واالستئصال
فلما أحسوا بأسنا إذا هـم      . وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوما آخرين          " 

يا ويلنا  : قالوا . . ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون         . منها يركضون 
  . .  " فما زالت تلك دعواهم حىت جعلناهم حصيدا خامدين. نيإنا كنا ظامل

ويلقي ظـل الشـدة والعنـف       ،  وجرسها اللفظي يصور معناها   .  والقصم أشد حركات القطع   
وأنشأنا بعـدها    . .  " فإذا هي مدمرة حمطمة   . والتحطيم والقضاء احلاسم على القرى اليت كانت ظاملة       

 .  " قوما آخرين
وعند اإلنشاء يوقـع الفعـل   . قع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها  وهو عند القصم يو   

 . وهذه حقيقة يف ذاا . . على القوم الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى
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ولكن عرض هذه    . . واإلنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور     .  فالدمار حيل بالديار والديار   
وهذا هو الظل املراد إلقاؤه بالتعبري على طريقـة         ،  لية القصم والتدمري  احلقيقة يف هذه الصورة يضخم عم     

 ! )1(التصوير 
وهـم كـالفريان يف املصـيدة       ،   مث ننظر فنشهد حركة القوم يف تلك القرى وبأس اهللا يأخذهم          

 : يضطربون من هنا إىل هناك قبيل اخلمود
  . .  " فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون " 

كأمنـا  . وقد تبني هلم أم مـأخوذون ببـأس اهللا       ،  اخلروج من القرية ركضا وعدوا     يسارعون ب 
ولكنـها حركـة   ! وكأمنا هم أسرع عدوا فال يلحق م حيث يركضون        . الركض ينجيهم من بأس اهللا    

 . الفأر يف املصيدة بال تفكري وال شعور
 :  عندئذ يتلقون التهكم املرير

 !  " تم فيه ومساكنكم لعلكم تسألونوارجعوا إىل ما أترف، ال تركضوا " 
عودوا  . . وعودوا إىل متاعكم اهلينء وعيشكم الرغيد وسكنكم املريح       .  ال تركضوا من قريتكم   

 ! ؟ لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه
 ! إمنا هو التهكم واالستهزاء.  وما عاد هنالك جمال لسؤال وال جلواب

، وأنه ال ينفعهم ركـض    . مفر وال مهرب من بأس اهللا احمليط       عند ذلك يفيقون فيشعرون بأن ال       
 : فيحاولون االعتراف والتوبة واالستغفار. وال ينقذهم فرار

  . .  " إنا كنا ظاملني! يا ويلنا: قالوا " 
فإم ملتروكون يقولون حىت يقضى األمر وختمـد        . فليقولوا ما يشاءون  .  ولكن لقد فات األوان   

 : األنفاس
  . .  " لت تلك دعواهم حىت جعلناهم حصيدا خامدينفما زا " 

وتضطرب فيه  ،  وكان منذ حلظة ميوج باحلركة    ؛  ال حركة فيه وال حياة    ،   ويا له من حصيد آدمي    
 ! احلياة

                                                 
 " . دار الشروق .  " التصوير الفين يف القرآن: يف كتاب. طريقة القرآن: وفصل. التصوير الفين: يراجع فصل) 1((
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|     |     | 
والـيت تأخـذ    ،  وسننها اليت جتري عليها   ،  هنا يربط السياق بني العقيدة اليت سبق احلديث عنها        

ويتلـبس مـا   ، اللذين يقوم ما الكون كله،   بينها وبني احلق الكبري واجلد األصيل      يربط. املكذبني ا 
 . خلق السماوات واألرض يف صميمه

غافلني عمـا يف    ،   فإذا كان املشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو          
 . . نتظر املكذبني املسـتهزئني وعما ي، وإذا كانوا يغفلون عن يوم احلساب القريب. األمر من حق وجد   

 : فإن سنة اهللا مطردة نافذة مرتبطة باحلق الكبري واجلد األصيل
إن . لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا       . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني       " 

  . .  " ولكم الويل مما تصفون، بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كنا فاعلني
، ال جزافا وال هـوى    ،  ودبره حبكمة . ال لعبا وال هلوا   ،   لقد خلق اهللا سبحانه هذا الكون حلكمة      

وشرع ،  وفرض الفرائض ،  وأنزل الكتب ،  وباجلد الذي خلق به السماء واألرض وما بينهما أرسل الرسل         
يـدة الـيت أرادهـا اهللا       أصيل يف العق  ،  أصيل يف تدبريه  ،  فاجلد أصيل يف طبيعة هذا الكون      . . التكاليف

 . أصيل يف احلساب الذي يأخذهم به بعد املمات، للناس
هلوا ذاتيا ال يتعلق بشيء مـن خملوقاتـه         . أن يتخذ هلوا الختذه من لدنه      -  ولو أراد اهللا سبحانه   

 . احلادثة الفانية
ا يقـول   كم - ولو . .  " لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا       :  "  وهو جمرد فرض جديل   

فـاهللا  . تفيد امتناع وقوع فعل اجلواب المتناع وقوع فعـل الشـرط          . حرف امتناع المتناع   - النحاة
 . ال من لدنه وال من شيء خارج عنه. سبحانه مل يرد أن يتخذ هلوا فلم يكن هناك هلو

  " علنيإن كنا فا  :  " مل يرده ابتداء ومل يوجه إليه إرادته أصال        - سبحانه -  ولن يكون ألن اهللا   
 . والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء، وإن حرف نفي مبعىن ما. . 

قدمي ال   - سبحانه - هي أن كل ما يتعلق بذات اهللا       . . إمنا هو فرض جديل لتقرير حقيقة جمردة      
وال كان متعلقـا    ،  أن يتخذ هلوا ملا كان هذا اللهو حادثا        - سبحانه - فلو أراد . وباق غري فان  ،  حادث

فيكون . إمنا كان يكون ذاتيا من لدنه سبحانه       . . لسماء واألرض وما بينهما فكلها حوادث     حبادث كا 
 . ألنه يتعلق بالذات األزلية الباقية، أزليا باقيا
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، ويكون هناك حق  ،  إمنا يكون هناك جد   ،   إمنا الناموس املقرر والسنة املطردة أال يكون هناك هلو        
  :فيغلب احلق األصيل على الباطل العارض

  . .  " بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " 
والعدول عنه إىل احلديث يف الواقع املقـرر        ؛  لإلضراب عن احلديث يف موضوع اللهو      " بل "  و

 . وهو غلبة احلق وزهوق الباطل. الذي جتري به السنة ويقتضيه الناموس
تقذف . فكأمنا احلق قذيفة يف يد القدرة      . والتعبري يرسم هذه السنة يف صورة حسية حية متحركة        

  . . فإذا هو زاهق هالك ذاهب! فيشق دماغه، به على الباطل
والباطل منفـي   . عميق يف تكوين الوجود   ،  فاحلق أصيل يف طبيعة الكون    ،   هذه هي السنة املقررة   

ليـه بـاحلق    ويقذف ع ،  يطارده اهللا ،  وال سلطان له  ،  طاريء ال أصالة فيه   ،  عن خلقة هذا الكون أصال    
 ! وال حياة لشيء تقذفه يد اهللا فتدمغه؛ وال بقاء لشيء يطارده اهللا. فيدمغه

وذلـك يف   .  ولقد خييل للناس أحيانا أن واقع احلياة خيالف هذه احلقيقة اليت يقررها العليم اخلبري             
وإن هـي إال     .ويبدو فيها احلق مرتويا كأنه مغلوب     ،  الفترات اليت يبدو فيها الباطل منتفشا كأنه غالب       

مث جتري السنة األزلية الباقية اليت قام عليها بنـاء          . للفتنة واالبتالء ،  ميد اهللا فيها ما يشاء    ،  فترة من الزمان  
 . وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء؛ السماء واألرض

ويف ؛ مـه ويف أصالة احلق يف بناء الوجود ونظا؛  واملؤمنون باهللا ال خياجلهم الشك يف صدق وعده 
فإذا ابتالهم اهللا بغلبة الباطل حينا من الدهر عرفـوا           . . نصرة احلق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه       

وهـو يريـد أن   ؛ ألن فيهم ضعفا أو نقصـا ، وأحسوا أن رم يربيهم؛ وأدركوا أنه االبتالء؛ أا الفتنة 
 جيتازون فترة البالء يستكملون فيهـا       فيدعهم،  وأن جيعلهم ستار القدرة   ،  يعدهم الستقبال احلق املنتصر   
وحقق على  ،  وكلما سارعوا إىل العالج قصر اهللا عليهم فترة االبتالء         . . النقص ويعاجلون فيها الضعف   

واهللا  " بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق        :  " أما العاقبة فهي مقررة   . أيديهم ما يشاء  
 . يفعل ما يريد

|     |     | 
 ع الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول     ،   يقرر القرآن الكرمي تلك احلقيقة للمشركني      هكذا

مث يعقـب    . . فإذا هو زاهق  ،  وهو احلق الغالب الذي يدمغ الباطل     . ويصفونه بالسحر والشعر واالفتراء   
  . .  " ولكم الويل مما تصفون:  " على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون
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منوذجا ممن هـم    .  هلم منوذجا من مناذج الطاعة والعبادة يف مقابل عصيام وإعراضهم           مث يعرض 
 : ال يفترون وال يقصرون، ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته. أقرب منهم إىل اهللا

، ومن عنده ال يستكربون عن عبادتـه وال يستحسـرون         . وله من يف السماوات واألرض     " 
  . .  "  يفترونيسبحون الليل والنهار ال

والعلم البشري ال يسـتيقن     . وال حيصيهم إال اهللا   ،  ومن يف السماوات واألرض ال يعلمهم إال اهللا       
ولكننـا  . واملؤمنون يستيقنون من وجود املالئكة واجلن كذلك لذكرمها يف القرآن         . إال من وجود البشر   

ن العقالء يف غري هـذا الكوكـب        وقد يكون هناك غريهم م    . ال نعرف عنهم إال ما أخربنا به خالقهم       
 . وعلم ذلك عند اهللا. بطبائع وأشكال تناسب طبيعة تلك الكواكب، األرضي

وتركنا علم من ال    ،  عرفنا منهم من نعرف    " وله من يف السماوات واألرض    :  "  فإذا حنن قرأنا  
 . نعلم خلالق السماوات واألرض ومن فيهن

ولكننا ال حندد وال نقيد ما دام النص عاما يشـمل           . ئكةاملفهوم القريب أم املال    " ومن عنده  " 
بالقياس إىل اهللا ال تعـين       " عند " فكلمة. واملفهوم من التعبري أم هم األقرب إىل اهللا       . املالئكة وغريهم 

 . وال حتدد وصفا، مكانا
  " وال يستحسـرون   " كما يستكرب هؤالء املشركون    " ومن عنده ال يستكربون عن عبادته      " 

  . . فحيام كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع وال فتور. يف العبادة - أي يقصرون -
.  والبشر ميلكون أن تكون حيام كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسـبيح والتعبـد كاملالئكـة               

اتيا بطيبات  ولو كانت متاعا ذ   . فاإلسالم يعد كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه ا صاحبها إىل اهللا            
 ! احلياة

|     |     | 
جييء . مالك السماوات واألرض ومن فيهن    ،  ويف ظل التسبيح الذي ال يفتر وال ينقطع هللا الواحد         

ويعرض السياق دليل الوحدانية من املشهود يف نظام        . اإلنكار على املشركني واستنكار دعواهم يف اآلهلة      
 : ومن املنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب؛ واحدالكون وناموسه الواحد الدال على املدبر ال

فسـبحان اهللا   . لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا      ؟  أم اختذوا آهلة من األرض هم ينشرون       " 
هـاتوا  : قـل ؟  أم اختذوا من دونه آهلة    . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون     . رب العرش عما يصفون   
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وما أرسلنا  . بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون      . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي      . برهانكم
  . .  " من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

ووصف هؤالء اآلهلة بأم ينشـرون      .  والسؤال عن اختاذهم آهلة هو سؤال استنكار للواقع منهم        
فمن أول صـفات    . ك اآلهلة اليت اختذوها   فيه كم بتل  . من األرض أي يقيمون األموات ويبعثوم أحياء      

وال يدعون هلا   ،  إا ال تفعل  ؟  فهل اآلهلة اليت اختذوها تفعل هذا     . اإلله احلق أن ينشر األموات من األرض      
 . فهي إذن فاقدة للصفة األوىل من صفات اإلله. هم أا ختلق حياة أو تعيد حياة

لـو  :  " يل الكوين املستمد من واقع الوجود     وهنالك الدل .  ذلك منطق الواقع املشهود يف األرض     
  . .  " كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا

وبني ؛  وينسق بني أجزائه مجيعا   ؛   فالكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بني أجزائه مجيعا         
هذا الناموس الواحد من صـنع إرادة واحـدة إللـه            . . حركات هذه األجزاء وحركة اموع املنظم     

فاإلرادة مظهـر الـذات      - ولتعددت النواميس تبعا هلا   . فلو تعددت الذوات لتعددت اإلرادات    . حدوا
وتوحـد  ،  والنعدمت الوحدة اليت تنسق اجلهاز الكوين كلـه        - والناموس مظهر اإلرادة النافذة   . املريدة

سق امللحوظ الذي   هذا التنا  . . ولوقع االضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق     ؛  منهجه واجتاهه وسلوكه  
 . ال ينكره أشد امللحدين ألنه واقع حمسوس

لتشهد شهادة فطرية بوحدة    ،   وإن الفطرة السليمة اليت تتلقي إيقاع الناموس الواحد للوجود كله         
الـذي ال   ،  ووحدة اخلالق املدبر هلذا الكون املنظم املنسـق       ،  ووحدة اإلرادة اليت أوجدته   ،  هذا الناموس 

 :  خلل يف سريهوال، فساد يف تكوينه
  . .  " فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون " 

والعرش رمـز امللـك      " رب العرش :  " ترته اهللا املتعاىل املسيطر   .  وهم يصفونه بأن له شركاء    
ترته عما يقولون والوجود كله بنظامه وسالمته من اخللل والفساد يكذم فيمـا             . والسيطرة واالستعالء 

 . يقولون
  . .  " عما يفعل وهم يسألونال يسأل  " 

، وهو القـاهر فـوق عبـاده   ؛ ومن ذا الذي يسأله؛  ومىت كان املسيطر على الوجود كله يسأل   
وال حىت من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكمـا          ،  وإرادته طليقة ال حيدها قيد من إرادة أخرى       



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

17

واإلرادة الطليقـة  . م ومقياس يوضعوالسؤال واحلساب إمنا يكونان بناء على حدود ترس    ؟  لنظام الوجود 
واخللـق  . وال تتقيد مبا تضع للكون من احلدود واملقاييس إال كما تريد    ،  هي اليت تضع احلدود واملقاييس    

 . مأخوذون مبا تضع هلم من تلك احلدود فهم يسألون
ومـا  . ذاوملاذا صنع اهللا ك   :  وإن اخللق ليستبد م الغرور أحيانا فيسألون سؤال املنكر املتعجب         

 ! إم ال جيدون احلكمة يف ذلك الصنيع: وكأمنا يريدون ليقولوا؟ احلكمة يف هذا الصنيع
كما يتجاوزون حـدود اإلدراك     ،   وهم يتجاوزون يف هذا حدود األدب الواجب يف حق املعبود         

  . . اإلنساين القاصر الذي ال يعرف العلل واألسباب والغايات وهو حمصور يف حيزه احملدود
هو الذي يقـدر ويـدبر      ،  ويسيطر على كل شيء   ،  ويدبر كل شيء  ،  ن الذي يعلم كل شيء     إ
  . .  " ال يسأل عما يفعل وهم يسألون " . وحيكم

 وإىل جانب الدليل الكوين املستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسأهلم عن الدليل النقلـي الـذي                
 : يستندون إليه يف دعوى الشرك اليت ال تعتمد على دليل

 .  " هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هاتوا برهانكم: قل؟ أم اختذوا من دونه آهلة"  
. وهناك ذكر من سبقه مـن الرسـل        ع  فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر املعاصرين للرسول       

فمن أين جاء املشركون    . فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد     . وليس فيما جاءوا به ذكر الشركاء     
 : وال يوجد من الكتب االسابقة عليها دليل، ك اليت تنقضها طبيعة الكونبدعوى الشر

  . .  " بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون " 
  . .  " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون " 

توحيـد  . ل فيها وال حتويـل    ال تبدي .  فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث اهللا الرسل للناس         
 . . وال جمال للشرك يف األلوهية وال يف العبادة       ؛  فال انفصال بني األلوهية والربوبية    . اإلله وتوحيد املعبود  

 . متصلة ذه النواميس وهي واحدة منها، قاعدة ثابتة ثبوت النواميس الكونية
|     |     | 

وهي إحـدى مقـوالت اجلاهليـة       .  ولدا مث يعرض السياق لدعوى املشركني من العرب أن هللا        
 : السخيفة
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وهـم بـأمره    ،  ال يسبقونه بالقول  ،  بل عباد مكرمون  ! سبحانه. اختذ الرمحن ولدا  : وقالوا " 
. وهم من خشيته مشـفقون    ،  وال يشفعون إال ملن ارتضى    ،  يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم     . يعملون

  . .  " كذلك جنزي الظاملني. إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم: ومن يقل منهم
فقد عرفت  . دعوى اختذت هلا عدة صور يف اجلاهليات املختلفة        - سبحانه -  ودعوى النبوة هللا  

وعنـد  . وعند مشركي اليهود يف صورة بنوة العزيز هللا       . عند مشركي العرب يف صورة بنوة املالئكة هللا       
 . حنرافات اجلاهلية يف شىت الصور والعصوروكلها من ا . . مشركي النصارى يف صورة بنوة املسيح هللا

وهو يرد علـيهم ببيـان   .  واملفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب يف بنوة املالئكة    
ال يقترحـون   . عنـد اهللا   " بل عباد مكرمون   " –كما يزعمون    - فهم ليسوا بنات هللا   . طبيعة املالئكة 

وال يتقـدمون  . وعلم اهللا ـم حمـيط  . ملون بأمره ال يناقشونإمنا يع. عليه شيئا تأدبا و طاعة وإجالال 
وهم بطبيعتهم خـائفون هللا مشـفقون مـن       . بالشفاعة إال ملن ارتضاه اهللا ورضي أن يقبل الشفاعة فيه         

وهم ال يدعون األلوهية    . على قرم وطهارم وطاعتهم اليت ال استثناء فيها وال احنراف عنها           - خشيته
. وهـو جهـنم   ،  لكان جزاؤهم جزاء من يدعي األلوهية كائنا من كان         - جدال - ولو ادعوها . قطعا

ولكل شـيء يف هـذا      ،  ولكل أحد ،  فذلك جزاء الظاملني الذين يدعون هذه الدعوى الظاملة لكل حق         
 . الوجود

ولـو  . ال يدعيها أحد  ،   وكذلك تبدو دعوى املشركني يف صورا هذه واهية مستنكرة مستبعدة         
 ! اءها األليمادعاها لذاق جز

بينمـا املشـركون    . مشفقني من خشـيته   ،   وكذلك يلمس الوجدان مبشهد املالئكة طائعني هللا      
 ! يتطاولون ويدعون

|     |     | 
واألدلة ؛  واألدلة النقلية النافية للتعدد   ؛  وعند هذا احلد من عرض األدلة الكونية الشاهدة بالوحدة        

ويد القـدرة   ،  سياق بالقلب البشري يف جمايل الكون الضخمة      جيول ال  . . الوجدانية اليت تلمس القلوب   
 : وهم معرضون عن آياا املعروضة على األنظار والقلوب، تدبره حبكمة

وجعلنا من املـاء كـل      . أو مل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها           " 
وجعلنا فيها فجاجا سـبال لعلـهم       ،  وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد م      ؟  أفال يؤمنون ؛  شيء حي 
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وهو الذي خلـق الليـل والنـهار    . وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياا معرضون     ؛  يهتدون
  . .  " كل يف فلك يسبحون. والشمس والقمر

وفيها ما حيري اللب حني     ،  والقلوب غافلة عن آياته الكبار    ،   إا جولة يف الكون املعروض لألنظار     
 . صرية املفتوحة والقلب الواعي واحلس اليقظيتأمله بالب

كلمـا تقـدمت    ،  مسألة جـديرة بالتأمـل    ،   وتقريره أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقتا      
فحامت حول هذه احلقيقة اليت أوردهـا القـرآن         ،  النظريات الفلكية يف حماولة تفسري الظواهر الكونية      

 . الكرمي منذ أكثر من ثالث مائة وألف عام
كاموعة الشمسية املؤلفة مـن الشـمس        - نظرية القائمة اليوم هي أن اموعات النجمية       فال

مث انفصلت وأخذت أشـكاهلا الكرويـة وأن األرض         . كانت سدميا  . . وتوابعها ومنها األرض والقمر   
  . . كانت قطعة من الشمس مث انفصلت عنها وبردت

وتقوم نظرية أخرى تصـلح     . قد تنقض غدا  تقوم اليوم و  .  ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية     
  . . لتفسري الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إىل نظرية

ال حناول أن حنمل النص القرآين املستيقن علـى نظريـة غـري              - أصحاب هذه العقيدة   - وحنن
لذلك ال حناول يف هذه الظالل أن نوفق بـني النصـوص القرآنيـة              . تقبل اليوم وترفض غدا   ،  مستيقنة

وهي شيء آخر غري احلقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد املعادن           . النظريات اليت تسمى علمية   و
وهي شيء آخـر  . إىل آخر هذا النوع من احلقائق العلمية . . باحلرارة وحتول املاء خبارا وجتمده بالربودة 

  . - كما بينا من قبل يف الظالل - غري النظريات العلمية
إمنا هو منهج للحياة    . ن ليس كتاب نظريات علمية ومل جييء ليكون علما جتريبيا كذلك           إن القرآ 

. ولتقومي اتمع ليسمح للعقل بالعمل واالنطـالق      . منهج لتقومي العقل ليعمل وينطلق يف حدوده      . كلها
  .فهذا متروك للعقل بعد تقوميه وإطالق سراحه. دون أن يدخل يف جزئيات وتفصيليات علمية حبتة

أن السـماوات   :  "  وقد يشري القرآن أحيانا إىل حقائق كونية كهذه احلقيقة اليت يقررها هنـا            
وإن كنا ال نعـرف     . وحنن نستيقن هذه احلقيقة رد ورودها يف القرآن        " واألرض كانتا رتقا ففتقنامها   

الفلكية الـيت   ونتقبل النظريات   . أو فتق السماوات عن األرض    . منه كيف كان فتق السماوات واألرض     
، ولكننا ال جنري بالنص القرآين وراء أية نظرية فلكيـة         . ال ختالف هذه احلقيقة املة اليت قررها القرآن       
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إن النظريـة  : وقصارى مـا يقـال  ! وهو حقيقة مستيقنة . وال نطلب تصديقا للقرآن يف نظريات البشر      
 ! القرآين السابق عليها بأجيالالفلكية القائمة اليوم ال تعارض املفهوم اإلمجايل هلذا النص 

يعـد  . فيقرر كذلك حقيقة خطرية    " وجعلنا من املاء كل شيء حي     :  "  فأما شطر اآلية الثاين   
وتقريره أن املاء هـو مهـد       ! الهتدائه إليها  " دارون " وميجدون. العلماء كشفها وتقريرها أمرا عظيما    

 . احلياة األول
وال ،  ان ورودها يف القرآن الكرمي ال يثري العجب يف نفوسنا         وإن ك .  وهي حقيقة تثري االنتباه حقا    

فنحن نستمد االعتقاد بصدقه املطلق يف كل ما يقرره من إمياننا بأنه من             . يزيدنا يقينا بصدق هذا القرآن    
إن نظرية النشوء   : وأقصى ما يقال هنا كذلك    . ال من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له       . عند اهللا 

 .  لدارون ومجاعته ال تعارض مفهوم النص القرآين يف هذه النقطة بالذاتواالرتقاء
 ومنذ أكثر من ثالثة عشر قرنا كان القرآن الكرمي يوجه أنظار الكفار إىل عجائب صـنع اهللا يف                  

وكل ما حـوهلم يف      " ؟  أفال يؤمنون :  " ويستنكر أال يؤمنوا ا وهم يروا مبثوثة يف الوجود        ،  الكون
 ؟ ود إىل اإلميان باخلالق املدبر احلكيمالكون يق

 :  مث ميضي يف عرض مشاهد الكون اهلائلة
  . .  " وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد م " 

وحفظ التـوازن   .  فيقرر أن هذه اجلبال الرواسي حتفظ توازن األرض فال متيد م وال تضطرب            
،  على األرض والضغط الداخلي يف جوفها      فقد يكون توازنا بني الضغط اخلارجي     . يتحقق يف صور شىت   

وقد يكون بروز اجلبال يف موضع معادال الخنفـاض األرض يف موضـع             : وهو خيتلف من بقعة إىل بقعة     
فلنترك للبحوث  . وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال عالقة بتوازن األرض واستقرارها            . . آخر

ولنكتف من النص القرآين الصادق     . ن فذلك جماهلا األصيل   العلمية كشف الطريقة اليت يتم ا هذا التواز       
 : وبتتبع يد القدرة املبدعة املدبرة هلذا الكون الكبري، باللمسة الوجدانية والتأمل املوحي

  . .  " وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلهم يهتدون " 
ذكر هذه   . . قاوتتخذ سبال وطر  ،   وذكر الفجاج يف اجلبال وهي الفجوات بني حواجزها العالية        

مث يشري من طرف خفي إىل شأن آخـر  ، الفجاج هنا مع اإلشارة إىل االهتداء يصور احلقيقة الواقعة أوال        
 ! كما يهتدون يف فجاج اجلبال، فلعلهم يهتدون إىل سبيل يقودهم إىل اإلميان. يف عامل العقيدة
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  . .  " وجعلنا السماء سقفا حمفوظا " 
. والقرآن يقرر أن السماء سقف حمفوظ     . ن نرى فوقنا ما يشبه السقف     وحن.  والسماء كل ما عال   

وحمفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تترتل منه آيـات           . حمفوظ من اخللل بالنظام الكوين الدقيق     
  . .  " وهم عن آياا معرضون . .  " اهللا

 .  " وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون " 
والشمس والقمر جرمان هائالن هلما عالقـة وثيقـة حبيـاة           .  والليل والنهار ظاهرتان كونيتان   

ذه . ويف حركة الشمس والقمر   ،  والتأمل يف توايل الليل والنهار     . . وباحلياة كلها . اإلنسان يف األرض  
ي القلـب إىل وحـدة      جدير بأن يهـد    . . وذا اإلطراد الذي ال يكف حلظة     ؛  الدقة اليت ال ختتل مرة    

 . ووحدة اخلالق املدبر القدير، ووحدة اإلرادة، الناموس
|     |     | 

ونواميس احليـاة   ؛  ويف اية الشوط يربط السياق بني نواميس الكون يف خلقه وتكوينه وتصريفه           
 : البشرية يف طبيعتها وايتها ومصريها

ونبلوكم ،  كل نفس ذائقة املوت   ؟  لدونأفإن مت فهم اخلا   . وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد      " 
  . .  " وإلينا ترجعون، بالشر واخلري فتنة

وإذا كـان   . وكل ما له بدء فله ايـة      . فكل حادث فهو فان   .  وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد     
وما هلم  ؟  وإذا كانوا ال خيلدون فما هلم ال يعملون عمل أهل املوتى          ؟  ميوت فهل هم خيلدون    ع الرسول

 ؟ صرون وال يتدبرونال يتب
وهذه هي السنة اليت ليس هلـا  . هذا هو الناموس الذي حيكم احلياة   .  " كل نفس ذائقة املوت    " 

 ! فما أجدر األحياء أن حيسبوا حساب هذا املذاق. استثناء
. وإىل اهللا يرجع اجلميـع    . وعاقبة املطاف للرحلة القصرية على األرض     ،   إنه املوت اية كل حي    

 : يب اإلنسان يف أثناء الرحلة من خري وشر فهو فتنة له وابتالءفأما ما يص
  . .  " ونبلوكم بالشر واخلري فتنة " 

ومـدى  ،  ومدى صربه على الضر   ،  ليتكشف مدى احتمال املبتلى   .  واالبتالء بالشر مفهوم أمره   
   . .فأما االبتالء باخلري فهو يف حاجة إىل بيان . . ورجائه يف رمحته، ثقته يف ربه
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  . . وإن خيل للناس أنه دون االبتالء بالشر،  إن االبتالء باخلري أشد وطأة
 .  إن كثريين يصمدون لالبتالء بالشر ولكن القلة القليلة هي اليت تصمد لالبتالء باخلري

ولكن قليلني هم الذين يصربون على االبـتالء        .  كثريون يصربون على االبتالء باملرض والضعف     
 . ويكبحون مجاح القوة اهلائجة يف كيام اجلاحمة يف أوصاهلم .بالصحة والقدرة

ولكن قليلني هـم الـذين      .  كثريون يصربون على الفقر واحلرمان فال تتهاوى نفوسهم وال تذل         
 ! وما يثريانه من شهوات وأطماع، وما يغريان به من متاع. يصربون على الثراء والوجدان

. ويصربون على التهديد والوعيد فال يرهبهم     ،   فال خيفيهم  كثريون يصربون على التعذيب واإليذاء    
 ! ولكن قليلني هم الذين يصربون على اإلغراء بالرغائب واملناصب واملتاع والثراء

مث . ولكن قليلني هم الذين يصربون على الدعة واملراح       ؛   كثريون يصربون على الكفاح واجلراح    
 ! االسترخاء الذي يقعد اهلمم ويذلل األرواحوب. ال يصابون باحلرص الذي يذل أعناق الرجال
فتكون القوى كلـها    ،  ويستحث املقاومة وجيند األعصاب   ،   إن االبتالء بالشدة قد يثري الكربياء     

أما الرخاء فريخي األعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظـة          . معبأة الستقبال الشدة والصمود هلا    
 ! واملقاومة

وذلـك  ! حىت إذا جاءهم الرخاء سقطوا يف االبتالء      ،  حلة الشدة بنجاح   لذلك جيتاز الكثريون مر   
 : ع إال من عصم اهللا فكانوا ممن قال فيهم رسول اهللا . . شأن البشر
إن أصابته سـراء شـكر      ،  وليس ذاك ألحد إال للمؤمن    ،  عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري       " 

 ! وهم قليل "  . . )1(وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له ، فكان خريا له
والصلة باهللا يف احلالني هي     .  فاليقظة للنفس يف االبتالء باخلري أوىل من اليقظة هلا يف االبتالء بالشر           

  . . وحدها الضمان
|     |     | 

 +            كُمـتآِله ذْكُرذَا الَِّذي يا أَهوزِإلَّا ه كِخذُونتوا ِإن يكَفَر الَِّذين آكِإذَا رـم ِبـِذكِْر     وهو 
  36الرحمِن هم كَاِفرونَ 

                                                 
 .  رواه مسلم بسنده، يف كتاب الزهد والرقائق)1(
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 ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد ِإن كُنتم       37خِلق الِْإنسانُ ِمن عجٍل سأُِريكُم آياِتي فَلَا تستعِجلُوِن         
  اِدِقني38ص           وِهِهمجن وكُفُّونَ علَا ي وا ِحنيكَفَر الَِّذين لَمعي لَو          ـملَـا هو ـوِرِهمن ظُهلَا عو ارالن
  40 بلْ تأِْتيِهم بغتةً فَتبهتهم فَلَا يستِطيعونَ ردها ولَا هم ينظَرونَ 39ينصرونَ 

تسوا ِبِه يا كَانم مهوا ِمنِخرس ِبالَِّذين اقفَح ِلكن قَبٍل مسِبر ِزئهتلَقَِد اسون وِزؤ41ه  
 أَم لَهم آِلهةٌ    42قُلْ من يكْلَؤكُم ِباللَّيِل والنهاِر ِمن الرحمِن بلْ هم عن ِذكِْر ربِهم معِرضونَ              

هؤلَاء وآباءهم حتى    بلْ متعنا    43تمنعهم من دوِننا لَا يستِطيعونَ نصر أَنفُِسِهم ولَا هم منا يصحبونَ            
  44طَالَ علَيِهم الْعمر أَفَلَا يرونَ أَنا نأِْتي الْأَرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها أَفَهم الْغاِلبونَ 

مستهم نفْحةٌ مـن     ولَِئن   45قُلْ ِإنما أُنِذركُم ِبالْوحِي ولَا يسمع الصم الدعاء ِإذَا ما ينذَرونَ            
 ا ظَاِلِمنيا كُنا ِإنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَاِب ر46ع  

ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وِإن كَانَ ِمثْقَالَ حبٍة من خردٍل أَتينا                
  _47نا حاِسِبني ِبها وكَفَى ِب

|     |     | 
ويف ،  ويف سنن الـدعوات   ،  ويف نواميس الوجود  ،  بعد ذلك الشوط البعيد املديد يف أرجاء الكون       

يرتد السياق إىل مثل ما بدأ به يف مطلع السورة عن اسـتقبال              . . ويف مصارع الغابرين  ،  مصائر البشر 
  . .  به وإصرارهم على الشركواستهزائهم؛ وما معه من الوحي ع املشركني للرسول

. فيحذرهم ما يسـتعجلون بـه     . واستعجاهلم بالعذاب ،   مث يتحدث عن طبيعة اإلنسان العجول     
. ويعرض هلم مشهدا من تقلص ظالل الغالبني املسيطرين يف الدنيا          ع وينذرهم عاقبة االستهزاء بالرسول   

 . ومشهدا من عذاب املكذبني يف اآلخرة
فريبط احلساب واجلزاء بنـواميس الكـون       . ساب واجلزاء يف يوم القيامة     وخيتم الشوط بدقة احل   

  . . وفطرة اإلنسان وسنة اهللا يف حياة البشر ويف الدعوات
|     |     | 

وهم بذكر الرمحن   ؛  أهذا الذي يذكر آهلتكم   . وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوك إال هزوا        " 
 .  " هم كافرون
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أن يذكر   ع ليستنكرون على الرسول  ،  خالق الكون ومدبره  ،  الرمحن إن هؤالء الكفار يكفرون ب    
وهو أمر عجيـب     . . بينما هم يكفرون بالرمحن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا        ،  آهلتهم األصنام بالسوء  

 ! جد عجيب
أهذا الـذي   :  " يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك      ،  باهلزء ع  وإم ليلقون رسول اهللا   

ويعرضـوا  ،  أن يكفروا به   - وهم عبيد من عبيد اهللا     - وال يستكثرون على أنفسهم    " ؟  يذكر آهلتكم 
وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفسـاد الـذي أصـاب فطـرم               . . عما أنزل هلم من قرآن    

 ! وتقديرهم لألمور
واإلنسان بطبعـه   . وحيذرهم من عاقبته  ؛  من عذاب  ع  مث هم يستعجلون مبا ينذرهم به الرسول      

 : لعجو
مىت هذا الوعد إن كنتم     : ويقولون. سأريكم آيايت فال تستعجلون   . خلق اإلنسان من عجل    " 

  "  . . ! صادقني
وهو ميد ببصره دائما إىل مـا وراء        . فالعجلة يف طبعه وتكوينه    . .  " خلق اإلنسان من عجل    " 

ويريـد أن   ،  ن خيطـر ببالـه    ويريد ليحقق كل ما خيطر له مبجرد أ       ،  اللحظة احلاضرة يريد ليتناوله بيده    
، ذلك إال أن يتصل باهللا فيثبـت ويطمـئن  . يستحضر كل ما يوعد به ولو كان يف ذلك ضرره وإيذاؤه        

 . واإلميان ثقة وصرب واطمئنان. ويكل األمر هللا فال يتعجل قضاءه
الوعد بعذاب اآلخـرة    . ويسألون مىت هذا الوعد   ،  وهؤالء املشركون كانوا يستعجلون بالعذاب    

وحيذرهم ما أصاب املستهزئني    ،  فها هو ذا القرآن يرسم هلم مشهدا من عذاب اآلخرة          . . ب الدنيا وعذا
 : قبلهم من عذاب الدنيا

لو يعلم الذين كفروا حني ال يكفون عن وجوههم النـار وال عـن ظهـورهم وال هـم                    " 
 استهزى ء برسـل     ولقد . . فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون     ،  بل تأتيهم بغتة فتبهتهم   . ينصرون

 .  " من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
 . . ولكفوا عـن اسـتهزائهم واسـتعجاهلم      ،   لو يعلمون ما سيكون لكان هلم شأن غري شأم        

 . فلينظروا ماذا سيكون
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اء يرمسها التعبري مـن ور  - فيحاولون يف حركة خمبلة   ،   ها هم أوالء تنوشهم النار من كل جانب       
وكأمنا تلقفتهم النار من    . ولكنهم ال يستطيعون  ،  أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم       - السطور

 . وال هم ميهلون إىل أجل قريب، وال هم يؤخرون عنها، فال هم يستطيعون ردها، كل جانب
  "مىت هذا الوعد إن كنـتم صـادقني       :  " فلقد كانوا يقولون  .  وهذه املباغتة جزاء االستعجال   

وحتـرمهم  ،  وتعجزهم عن التفكري والعمل   ،  وتشل اإلرادة ،  فكان الرد هو هذه البغتة اليت تذهل العقول       
 . مهلة اإلنظار والتأجيل

فإذا كانوا هـم مل يقـدر       . فأما عذاب الدنيا فقد حل باملستهزئني قبلهم      .  ذلك عذاب اآلخرة  
وإال . وليحذروا االستهزاء برسوهلم  . فعذاب القتل واألسر والغلب غري ممنوع     ،  عليهم عذاب االستئصال  

 . جرت به السنة اليت ال تتخلف وشهدت به مصارع املستهزئني، فمصري املستهزئني بالرسل معروف
ومينعهم من العذاب يف الدنيا أو اآلخـرة مـن   ،  أم إن هلم من يرعاهم بالليل والنهار غري الرمحن        

 ؟ دون اهللا
أم هلم آهلـة    . بل هم عن ذكر رم معرضون     ؟  الرمحنمن يكلؤكم بالليل والنهار من      : قل " 

 .  " وال هم منا يصحبون، ال يستطيعون نصر أنفسهم؟ متنعهم من دوننا
وليس من دونـه    ،  وصفته هي الرمحة الكربى   .  إن اهللا هو احلارس على كل نفس بالليل والنهار        

 ؟ هل هلم حارس سواه: فاسأهلم. راع وال حام
وال ،  وهو الذي يكلؤهم بالليل والنهار    ،  توبيخ على غفلتهم عن ذكر اهللا     ولل،   وهو سؤال لإلنكار  

 .  " بل هم عن ذكر رم معرضون:  " راعي هلم سواه
فتكون هـي الـيت    " ؟ أم هلم آهلة متنعهم من دوننا  :  "  مث يعيد عليهم السؤال يف صورة أخرى      

فهـم مـن بـاب أوىل ال         " نفسهمال يستطيعون نصر أ    " كال فهؤالء اآلهلة  ؟  حترسهم إذن وحتفظهم  
كمـا   - فيستمدوا القوة من صحبة القدرة هلـم       " وال هم منا يصحبون   .  " يستطيعون نصر سواهم  

  . .  " إنين معكما أمسع وأرى:  " استمدها هارون وموسى ورما يقول هلما
فهـي عـاجزة    . وليس هلا مدد من اهللا تستمد منه القـوة        ،   إن هذه اآلهلة جمردة من القوة بذاا      

 . عاجزة
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 وبعد هذا اجلدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده املشركون وخوائه مـن املنطـق           
مث يلمس وجدام ملسـة ـز       ؛  ويكشف عن علة جلاجتهم   ؛  يضرب السياق عن جمادلتهم    . . والدليل
وتقـص  ،  وهي تطوي رقعة األرض حتت أقـدام الغـالبني        ،  وهو يوجهها إىل تأمل يد القدرة     ،  القلوب

 ! بعد السعة واملنعة والسلطان، أطرافها فتردهم إىل حيز منها مرتو صغري
أفال يرون أنا نأيت األرض ننقصـها مـن         . بل متعنا هؤالء وآباؤهم حىت طال عليهم العمر        " 

  "  . . ؟ أفهم الغالبون؟ أطرافها
فسد القلـب ويبلـد     والترف ي . واملتاع ترف .  فهو املتاع الطويل املوروث الذي أفسد فطرم      

وهذا هو االبتالء بالنعمـة     . وانطماس البصرية دون تأمل آياته    ،  وينتهي إىل ضعف احلساسية باهللا    . احلس
 . فال تنساه، ويصلها دائما باهللا، حني ال يستيقظ اإلنسان لنفسه ويراقبها

رض  ومن مث يلمس السياق وجدام بعرض املشهد الذي يقع كل يوم يف جانب من جنبات األ                
وإذا . فإذا هي دويالت صغرية وكانت امرباطوريات     . حيث تطوى رقعة الدول املتغلبة وتنحسر وتتقلص      

قليلة اخلريات وكانت فائضة    . وإذا هي قليلة العدد وكانت كثرية     . هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبة     
  . . باخلريات

فـإذا هـو     . . . وي األبعاد  والتعبري يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص األطراف وتز         
 ! وفيه الرهبة املخيفة، مشهد ساحر فيه احلركة اللطيفة

 ؟ فال جيري عليهم ما جيري على األخرين؟  " أفهم الغالبون " 
|     |     | 
 : أن يلقي كلمة اإلنذار ع ويف ظل هذا املشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول

  . .  " سمع الصم الدعاء إذا ما ينذرونإمنا أنذركم بالوحي وال ي: قل " 
وتقـص  ،  فتطوى رقعة األرض حتت أقدامهم    !  فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين ال يسمعون       

 ! ! وتتحيفهم وما هم فيه من متاع، يد القدرة أطرافهم
 : فيصورهم ألنفسهم حني ميسهم العذاب،  ويتابع السياق إيقاعه املؤثر يف القلوب

  . .  " يا ويلنا إنا كنا ظاملني: م نفحة من عذاب ربك ليقولنولئن مسته " 
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إن أخف مسـة مـن   : كأمنا ليقال . ولكنها هنا تطلق يف العذاب    .  والنفحة تطلق غالبا يف الرمحة    
فلقد سبق يف سياق السـورة  . ولكن حيث ال جيدي االعتراف    . عذاب ربك تطلقهم جيأرون باالعتراف    

فما زالت تلك دعـواهم     . يا ويلنا إنا كنا ظاملني    :  " فنادى أهلها ،  هللامشهد القرى اليت أخذها بأس ا     
  . .  " حىت جعلناهم حصيدا خامدين

قبل ، وخلري منه أن يسمعوا نذير الوحي ويف الوقت متسع      .  وإذن فهو االعتراف بعد فوات األوان     
 ! أن متسهم نفحة من العذاب

|     |     | 
 :  مشاهد يوم احلسابوخيتم الشوط باإليقاع األخري من

وإن كان مثقال حبة من خـردل       . ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا         " 
  . .  " وكفى بنا حاسبني. أتينا ا

وهي ال تترك يوم احلسـاب وال       ،   واحلبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه يف امليزان          
 ! مييلوامليزان الدقيق يشيل ا أو . تضيع

وليبادر الغافلون املعرضون املستهزئون قبل     . وليصغ قلب إىل النذير   .  فلتنظر نفس ما قدمت لغد    
فإم إن جنوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب اآلخرة الـذي تعـد             . أن حيق النذير يف الدنيا أو يف اآلخرة       

 . وال يهمل مثقال حبة من خردل، فال تظلم نفس شيئا، موازينه
وطبائع احليـاة   ،  بسنن الدعوات ،  بنواميس الكون الدقيقة  ،  بط موازين اآلخرة الدقيقة    وهكذا ترت 

وتلتقي كلها متناسقة موحدة يف يد اإلرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد وهي حمور السورة               . والناس
 . األصيل

|     |     | 
 +      اء وِضيقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيآت لَقَدو   ِقنيتا لِّلْمِب     48ِذكْريم ِبالْغهبنَ روشخي الَِّذين 

  50 وهذَا ِذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منِكرونَ 49وهم من الساعِة مشِفقُونَ 
          اِلِمنيا ِبه عكُنلُ وِمن قَب هدشر اِهيمرا ِإبنيآت لَقَداِثيـلُ          51ومـِذِه التا هِمِه مقَوِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه و 

 قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم ِفي ضلَاٍل        53 قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عاِبِدين       52الَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ     
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 قَالَ بل ربكُم رب السماواِت والْأَرِض الَّـِذي         55لَّاِعِبني   قَالُوا أَِجئْتنا ِبالْحق أَم أَنت ِمن ال       54مِبٍني  
 اِهِدينالش نلَى ذَِلكُم ما عأَنو نه56فَطَر ِبِريندلُّوا موأَن ت دعكُم بامننَّ أَصاللَِّه لَأَِكيدت57 و  
  58علَّهم ِإلَيِه يرِجعونَ فَجعلَهم جذَاذًا ِإلَّا كَِبريا لَّهم لَ

         الظَّاِلِمني لَِمن ها ِإنِتنذَا ِبآِلهلَ هن فَع59قَالُوا م         اِهيمرِإب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنِمع60 قَالُوا س 
  61قَالُوا فَأْتوا ِبِه علَى أَعيِن الناِس لَعلَّهم يشهدونَ 

 قَالَ بلْ فَعلَه كَِبريهم هذَا فَاسـأَلُوهم ِإن كَـانوا          62نت فَعلْت هذَا ِبآِلهِتنا يا ِإبراِهيم       قَالُوا أَأَ 
 ثُم نِكسوا علَى رؤوِسـِهم لَقَـد        64 فَرجعوا ِإلَى أَنفُِسِهم فَقَالُوا ِإنكُم أَنتم الظَّاِلمونَ         63ينِطقُونَ  
 م تِلمنِطقُونَ    علَاء يؤ65ا ه              كُمـرضلَا يئًا ويش كُمنفَعا لَا يوِن اللَِّه مونَ ِمن ددبع66 قَالَ أَفَت  أُف 

 68 قَالُوا حرقُوه وانصروا آِلهتكُم ِإن كُنتم فَاِعِلني         67لَّكُم وِلما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَفَلَا تعِقلُونَ         
 اِهيمرلَى ِإبا علَامسا ودركُوِني ب ارا نا ي69قُلْن  

      ِرينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدوا ِبِه كَيادأَرـا           70وـا ِفيهكْنارِض الَِّتـي بلُوطًا ِإلَى الْأَرو اهنيجنو 
  الَِمنياِفلَ     71ِللْعن قُوبعيو قحِإس ا لَهنبهوو      اِلِحنيا صلْنعا جكُلا     72ةً وِرنونَ ِبأَمدهةً يأَِئم ماهلْنعجو 

 اِبِدينا عوا لَنكَانكَاِة واء الزِإيتلَاِة والص ِإقَاماِت وريلَ الْخِفع ِهما ِإلَينيحأَو73و  
      اهنيجنا وِعلْما وكْمح اهنيلُوطًا آتٍء          ووس موا قَوكَان مهاِئثَ ِإنبلُ الْخمعت تِة الَِّتي كَانيالْقَر ِمن

 74فَاِسِقني اِلِحنيالص ِمن ها ِإنِتنمحِفي ر اهلْنخأَد75 و  
 ونصرناه ِمن الْقَوِم    76 الْعِظيِم   ونوحا ِإذْ نادى ِمن قَبلُ فَاستجبنا لَه فَنجيناه وأَهلَه ِمن الْكَربِ          

 ِعنيمأَج ماهقْنٍء فَأَغْروس موا قَوكَان مها ِإناِتنوا ِبآيكَذَّب 77الَِّذين  
            كِْمِهما ِلحكُنِم والْقَو مِفيِه غَن تفَشِث ِإذْ نراِن ِفي الْحكُمحانَ ِإذْ يملَيسو وداودو   ـاِهِدينش 

 فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وِعلْما وسخرنا مع داوود الِْجبالَ يسبحن والطَّيـر وكُنـا                78
  79فَاِعِلني           ـاِكرش ملْ أَنتفَه أِْسكُمن بكُم مِصنحِلت وٍس لَّكُمةَ لَبعنص اهنلَّمعانَ   80ونَ   ومـلَيِلسو 

     اِلِمنيٍء عيا ِبكُلِّ شكُنا وا ِفيهكْنارِض الَِّتي بِرِه ِإلَى الْأَرِري ِبأَمجاِصفَةً تع يحاِطِني  81الرـيالش ِمنو 
 اِفِظنيح ما لَهكُنو ونَ ذَِلكلًا دملُونَ عمعيو ونَ لَهوصغن ي82م  

 فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما ِبـِه       83ب ِإذْ نادى ربه أَني مسِني الضر وأَنت أَرحم الراِحِمني           وأَيو
 اِبِدينى ِللْعِذكْرا وِعنِدن نةً ممحر مهعم مِمثْلَهو لَهأَه اهنيآتو ر84ِمن ض  
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 ِريسِإداِعيلَ ومِإسو       اِبِرينالص نذَا الِْكفِْل كُلٌّ م85 و         ـنـم مهـا ِإنِتنمحِفي ر ماهلْنخأَدو 
 اِلِحني86الص  

                     ِإلَّـا أَنـت اِت أَن لَّا ِإلَهى ِفي الظُّلُمادِه فَنلَيع قِْدرأَن لَّن ن ا فَظَناِضبغم بوِن ِإذ ذَّهذَا النو
  88 فَاستجبنا لَه ونجيناه ِمن الْغم وكَذَِلك ننِجي الْمؤِمِنني 87ني كُنت ِمن الظَّاِلِمني سبحانك ِإ

            اِرِثنيالْو ريخ أَنتا ودِني فَرذَرلَا ت بر هبى رادا ِإذْ نكَِريز89و     يحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتى  فَاس
 اِشِعنيا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياِت وريونَ ِفي الْخاِرعسوا يكَان مهِإن هجوز ا لَهنلَحأَص90و  

 الَِمنيةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعجا ووِحنا ِمن را ِفيهنفَخا فَنهجفَر تنصالَِّتي أَح91و  
  _92ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن 

|     |     | 
؛ يشري إىل بعضهم جمـرد إشـارة      . ال على وجه احلصر   . هذا الشوط الثالث يستعرض أمة الرسل     
 . ويفصل ذكر بعضهم تفصيال مطوال وخمتصرا

وعواقب املكذبني بالرسل بعد أن     ،   وعنايته برسله   وتتجلى يف هذه اإلشارات واحللقات رمحة اهللا      
 . وكيف اجتازوا االبتالء، كما تتجلى بعض االختبارات للرسل باخلري وبالضر. جاءم البينات

جلماعـة الرسـل   ، ووحدة العقيدة والطريق.  كذلك تتجلى سنة اهللا يف إرسال الرسل من البشر      
 . حىت لكأم أمة واحدة على تباعد الزمان واملكان؛ على مدار الزمان

ووحدانية الناموس الذي   ،  ووحدانية اإلرادة املدبرة  ،   وتلك إحدى دالئل وحدانية األلوهية املبدعة     
وأنا ربكم  :  " إىل معبود واحد  ،  ويوجهها مجيعا وجهة واحدة   ،  ويؤلف بينها ،  يربط سنن اهللا يف الكون    

  " فاعبدون
|     |     | 

، الذين خيشون رـم بالغيـب     . ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقني        " 
  " . ؟ أفأنتم له منكرون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهم من الساعة مشفقون

وأم كـانوا   . ألنه بشر  ع  ولقد سبق يف سياق السورة أن املشركني كانوا يستهزئون بالرسول         
 . إنه سحر أو شعر أو افتراء: ويقولون، يكذبون بالوحي
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. وهذه مناذج هلا من قبـل   ،   فها هو ذا يكشف هلم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة املطردة            
 . وأن نزول الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهامها ذان موسى وهارون آتامها اهللا كتابا

ذلـك أن   . حىت يف االسـم   فهناك وحدة   . وهي صفة القرآن   " الفرقان "  ويسمى هذا الكتاب  
واجتاه ،  وبني منهج يف احلياة ومنهج    ،  وبني اهلدى والضالل  ،  الكتب املرتلة كلها فرقان بني احلق والباطل      

 . ويف هذه الصفة تلتقي التوراة والقرآن. فهي يف عمومها فرقان. يف احلياة واجتاه
. ات الظالل والباطل  وظلم،  يكشف ظلمات القلب والعقيدة    " ضياء" ،     وجعل التوراة كذلك  

وإن القلب البشري ليظل مظلما حىت تشرق فيه شعلة         . وهي ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمري       
وال ختـتلط عليـه القـيم واملعـاين         ،  ويستقيم له اجتاهـه   ،  ويتكشف له منهجه  ،  فتنري جوانبه ،  اإلميان

 . والتقديرات
وماذا كان  . وتبقى هلم ذكرا يف الناس    ،   باهللا تذكرهم " ذكرا للمتقني  "  وجعل التوراة كالقرآن  

يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسـتذهلم      ،  كانوا أذالء حتت سياط فرعون    ؟  بنو إسرائيل قبل التوراة   
 . بالسخرة واإليذاء

" ،    ألن الذين تستشعر قلوم خشية اهللا ومل يروه        " الذين خيشون رم بالغيب    "  وخيص املتقني 
ويسريون علـى   ،  فيعملون هلا ويستعدون هؤالء هم الذين ينتفعون بالضياء        " شفقونوهم من الساعة م   

 . ويرفع هلم ذكرا يف الناس، يذكرهم اهللا، فيكون كتاب اهللا هلم ذكرا، هداه
إمنا هو أمر   ،  فليس بدعا وال عجبا    " وهذا ذكر مبارك أنزلناه    . .  "  ذلك شأن موسى وهارون   

 ؟ وقد سبقت به الرساالت، فماذا تنكرون منه" ؟  له منكرونأفأنتم  " مسبوق وسنة معروفة
|     |     | 

وبعد اإلشارة السريعة إىل موسى وهارون وكتاما يرتد السياق إىل حلقة كاملـة مـن قصـة                 
وهو ،  ويعكفون عليها بالعبادة  ،  وهو جد العرب األكرب وباين الكعبة اليت حيشدون فيها األصنام         ،  إبراهيم

 . والسياق يعرضه هنا وهو يستنكر الشرك وحيطم األصنام. صنام من قبلالذي حطم األ
. بينها فجوات صـغرية   ،  وهي مقسمة إىل مشاهد متتابعة    . واحللقة املعروفة هنا هي حلقة الرسالة     

فهذا هو الرشـد    . ويعين به اهلداية إىل التوحيد    . وهي تبدأ باإلشارة إىل ما سبق هداية إبراهيم إىل الرشد         
 . يف هذا املقام " الرشد " الذي تنصرف إليه لفظةاألكرب 
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  . .  " وكنا به عاملني، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل " 
 . وكنا عاملني حباله وباستعداده حلمل األمانة اليت حيملها املرسلون،  آتينا رشده

  "  . . ؟ ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون: إذ قال ألبيه وقومه " 
ومل  " هذه التماثيـل  :  " مسى تلك األحجار واخلشب بامسها     . . انت قولته هذه دليل رشده     فك

و . تفيد االنكباب الدائم املستمر    " عاكفون " و كلمة . واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة    ،  يقل إا آهلة  
وهو يسـخف    .فهو عكوف معنوي ال زمين    . ولكنهم يتعلقون ا  . هم اليقضون وقتهم كله يف عبادا     

 ! هذا التعلق ويبشعه بتصويرهم منكبني أبدا على هذة التماثيل
  فكان جوام وحجتهم أن 

 !  " وجدنا آباءنا هلا عابدين: قالوا " 
يف مقابـل حريـة   ،  وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد امليتـة     

فاإلميـان باللـة    . ياء واألوضاع بقيمها احلقيقية الالتقليدية    وتقومي األش ،  وانطالقه للنظر والتدبر  ،  اإلميان
 : والوراثات املتحجرة الىت ال تقوم على دليل، طالقة وحترر من القداسات الومهية التقليدية

  . .  " لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني: قال " 
تخلـع عليهـا قداسـة ال       وال ل ،   وما كانت عبادة اآلباء لتكسب هذة التماثيل قيمة ليست هلا         

 . إمنا تنبع من التقومي املتحرر الطليق، فالقيم ال تنبع من تقليد اآلباء وتقديسهم. تستحقها
 : راحوا يسألون، وذه الصراحة يف احلكم،  وعندما واجههم إبراهيم ذه الطالقة يف التقدير

  "  . . ؟ أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني: قالوا " 
. ألنه مل يتدبره ومل يتحقـق منـه      ،  الذي ال يطمئن إىل ما هو عليه      ،   املزعزع العقيدة   وهو سؤال 

والعبادة تقوم  . فهو ال يدري أي األقوال حق     . ولكنه كذلك معطل الفكر والروح بتأثري الوهم والتقليد       
ن ال يدينون   وهذا هو التيه الذي خيبط فيه م      ! على اليقني ال على الوهم املزعزع الذي ال يستند إىل دليل          

 . بعقيدة التوحيد الناصعة الواضحة املستقيمة يف العقل والضمري
يقوهلا كلمـة املـؤمن     ،  متمثل له يف خاطره وفكره    ،   فأما إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه      

 : املطمئن إلميانه
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 .  " وأنا على ذلكم من الشاهدين، بل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن: قال " 
فهمـا  . ربوبيته ناشئة عن كونه اخلالق    . رب الناس ورب السماوات واألرض    . و رب واحد   فه

فهـذه هـي العقيـدة     . .  " بل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن  :  " صفتان ال تنفكان  
وأن ،  يف الوقت الذي يقرون أا ال ختلـق       ،  ال كما يعتقد املشركون أن اآلهلة أرباب      ،  املستقيمة الناصعة 

 ! مث هم يعبدون تلك اآلهلة اليت ال ختلق شيئا وهم يعلمون. الق هو اهللاخل
 . .  " وأنا على ذلكم من الشـاهدين     :  "  إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع ال شك فيه         

 . . ومل يشهد خلق نفسـه وال قومـه       ،  مل يشهد خلق السماوات واألرض     - عليه السالم  - وإبراهيم
إن كل مـا يف الكـون        . . الثبوت إىل حد أن يشهد املؤمنون عليه واثقني       ولكن األمر من الوضوح و    
، وإن كل ما يف كيان اإلنسان ليهتف به إىل اإلقرار بوحدانية اخلالق املـدبر             . لينطق بوحدة اخلالق املدبر   

 . وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه
أنه قد اعتزم يف شأن آهلتـهم أمـرا ال           . مث يعلن إبراهيم ملن كان يواجههم من قومه ذا احلوار         

 : رجعة فيه
  . .  " وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " 

. وال يذكر السياق كيف ردوا عليه      . .  ويترك ما اعتزمه من الكيد لألصنام مبهما ال يفصح عنه         
 ! فتركوه. ولعلهم كانوا مطمئنني إىل أنه لن يستطيع آلهلتهم كيدا

  . .  " هم جذاذا إال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعونفجعل " 
إال كبري األصـنام     . .  وحتولت اآلهلة املعبودة إىل قطع صغرية من احلجارة واألخشاب املهشمة         

فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يـدفع عـن            " لعلهم إليه يرجعون   " فقد تركه إبراهيم  
ويدركون منه ما يف عبـادة      ،  فريجعون إىل صوام  ،   القضية كلها  ولعلهم حينئذ يراجعون  ! صغارر اآلهلة 

 . هذه األصنام من سخف وافت
ولكنهم مل يرجعوا إليه يسألونه وال إىل أنفسهم        !  وعاد القوم لريوا آهلتهم جذاذا إال ذلك الكبري       

ا كبريها كيف   وهذ. إن كانت هذه آهلة فكيف وقع هلا ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئا              : يسألوا
وألن التقليد  ،  ألن اخلرافة قد عطلت عقوهلم عن التفكري      ،  مل يسألوا أنفسهم هذا السؤال    ؟  مل يدفع عنها  
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، فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آهلتهم          . قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر     
 : وصنع ا هذا الصنيع

  . .  " ملن الظاملنيمن فعل هذا بآهلتنا إنه : قالوا " 
ويتوعـدهم أن  ،  عندئذ تذكر الذين مسعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيـل     

 ! يكيد آلهلتهم بعد انصرافهم عنها
  . .  " مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم: قالوا " 

ـ ، كان شابا صغري السن   - عليه السالم  -  ويبدو من هذا أن إبراهيم     ، ا آتـاه اهللا رشـده  حينم
أم ؟  ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة يف ذلك احلـني         . فاستنكر عبادة األصنام وحطمها هذا التحطيم     

 ؟ واستنكر على قومه ما هم فيه، فدعا إليه أباه. هو إهلام هداه إىل احلق قبل الرسالة
  . .  هذا هو األرجح

صد به إىل تصغري شأنه بدليل جتهيلهم ألمـره         يق " مسعنا فىت :  "  وهناك احتمال أن يكون قوهلم    
ولكننـا  . قد يكون ؟  وإفادة أنه جمهول ال خطر له     ،  للتقليل من أمهيته  !  " يقال له إبراهيم  :  " يف قوهلم 

 . نرجح أنه كان فىت حديث السن يف ذلك احلني
  . .  " فأتوا به على أعني الناس لعلهم يشهدون: قالوا " 

 ! وإعالن فعلته على رؤوس األشهاد،  به وقد قصدوا إىل التشهري
  "  . . ؟ أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم: قالوا " 

فأما إبراهيم فهو يتهكم م ويسـخر       .  فهم ما يزالون يصرون على أا آهلة وهي جذاذ مهشمة         
أن يهزأ ـم    ذلك أنه ينظر بعقله املفتوح وقلبه الواصل فال ميلك إال           . وهو فرد وحده وهم كثري    ،  منهم

 : وأن جييبهم إجابة تناسب هذا املستوى العقلي الدون، ويسخر
  . .  " فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعله كبريهم هذا: قال " 

 عليه السالم  - فال داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم      . والتهكم واضح يف هذا اجلواب الساخر     
إمنا أراد أن   ! فاألمر أيسر من هذا بكثري    .  عليها املفسرون  والبحث عن تعليلها بشىت العلل اليت اختلف       -

إن هذه التماثيل ال تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبري الذي ال ميلك مثلـها                   : يقول هلم 
وأنتم كذلك مثلها مسـلوبو اإلدراك ال متيـزون بـني اجلـائز             . فهي مجاد ال إدراك له أصال     . حراكا
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فاسـألوهم   " ! ن إن كنت أنا الذي حطمتها أم إن هذا التمثال هو الذي حطمها         فال تعرفو . واملستحيل
 !  " إن كانوا ينطقون

فرجعـوا  :  " وردهم إىل شيء من التدبر والتفكر     ،   ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزا       
  . .  " إنكم أنتم الظاملون: فقالوا، إىل أنفسهم

وما يف عبادم هلذه التماثيل مـن       ،   موقفهم من سخف    وكانت بادرة خري أن يستشعروا ما يف      
وذلـك الظلـم    ،  وأن تتفتح بصريم ألول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم           . ظلم

 . الذي هم فيه سادرون
وإال خفقة واحدة عادت بعـدها قلـوم إىل         ،   ولكنها مل تكن إال ومضة واحدة أعقبها الظالم       

 : اخلمود
 !  " لقد علمت ما هؤالء ينطقون. ا على رؤوسهممث نكسو " 

كمـا يقـول    ؛  وكانت الثانية نكسة على الرؤوس    ،   وحقا لقد كانت األوىل رجعة إىل النفوس      
أما الثانيـة فكانـت     . كانت األوىل حركة يف النفس للنظر والتدبر       . . التعبري القرآين املصور العجيب   

وأية حجة إلبراهيم   .  فإن قوهلم هذا األخري هو احلجة عليهم       وإال. انقالبا على الرأس فال عقل وال تفكري      
 ! ؟ أقوى من أن هؤالء ال ينطقون

ألن السخف هنا جياوز صـرب      .  ومن مث جيبههم بعنف وضيق على غري عادته وهو الصبور احلليم          
 : احلليم

من دون  أف لكم وملا تعبدون     ؟  أفتعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم         : قال " 
  " ! ؟ اهللا أفال تعقلون

والعجب من السخف الذي يتجـاوز كـل        ،  وغيظ النفس ،   وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر     
 . مألوف

،  عند ذلك أخذم العزة باإلمث كما تأخذ الطغاة دائما حني يفقدون احلجة ويعـوزهم الـدليل               
 : فيلجأون إىل القوة الغامشة والعذاب الغليظ

  . .  " وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلنيحرقوه : قالوا " 
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وال حتاول هلا وال لعبادهـا      ؛  وهي ال متلك ألنفسها نفعا وال ضرا      ،   فياهلا من آهلة ينصرها عبادها    
 ! نصرا

. وأحبطت كـل كيـد    ،  فأبطلت كل قول   . . ولكن كلمة أخرى قد قيلت     " حرقوه: قالوا " 
 : ذلك أا الكلمة العليا اليت ال ترد

  . .  " يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم :قلنا " 
  . .  فكانت بردا وسالما على إبراهيم

 ؟  كيف
وتنشـأ ـا    ،  هذه هي الكلمة اليت تكون ا أكوان       " كوين " و.  وملاذا نسأل عن هذه وحدها    

 .  " كن فيكون: إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له:  " وختلق ا نواميس، عوامل
فالذي ؟  واملشهود املعروف أن النار حترق األجسام احلية      ،  كيف مل حترق النار إبراهيم    : أل فال نس 

وهي الكلمة الواحدة اليت تنشيء مدلوهلا      . كوين بردا وسالما  : هو الذي قال هلا   . كوين حارقة : قال للنار 
 . مألوفا للبشر أو غري مألوف. عند قوهلا كيفما كان هذا املدلول

؟ كيـف كـان هـذا     : أعمال اهللا سبحانه إىل أعمال البشر هم الذين يسألون        إن الذين يقيسون    
فإم ال يسـألون    ،  واختالف األداتني ،  فأما الذين يدركون اختالف الطبيعتني    ؟  وكيف أمكن أن يكون   

ليسـت  . فاملسألة ليست يف هذا امليدان أصال     . علميا أو غري علمي   . وال حياولون أن خيلقوا تعليال    ،  أصال
وكل منهج يف تصور مثل هذه املعجزات غري        .  التعليل والتحليل مبوازين البشر ومقاييس البشر      يف ميدان 

ألن أعمال اهللا غري خاضعة ملقاييس البشـر        ،  منهج اإلحالة إىل القدرة املطلقة هو منهج فاسد من أساسه         
 . وعلمهم القليل احملدود

أما كيف صنع بالنار فإذا     . أن يكون ألن صانعه ميلك    ،   إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان        
فذلك ما سكت عنه النص القـرآين ألنـه ال      . . وكيف صنع بإبراهيم فال حترقه النار     ؟  هي برد وسالم  

 . وليس لنا سوى النص القرآين من دليل. سبيل إىل إدراكه بعقل البشر احملدود
ولكنها قد ال   . ره يف صور شىت    وما كان حتويل النار بردا وسالما على إبراهيم إال مثال تقع نظائ           

فكم مـن ضـيقات وكربـات حتـيط باألشـخاص      . ز املشاعر كما يهزها هذا املثل السافر اجلاهر 
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، فإذا هي حتيـي وال متيـت  ، وإن هي إال لفتة صغرية    ،  واجلماعات من شأا أن تكون القاصمة القاضية      
 . وتعود باخلري وهي الشر املستطري، وتنعش وال ختمد

؛ لتتكرر يف حياة األشخاص واجلماعات واألمـم     "  نار كوين بردا وسالما على إبراهيم      يا "  إن
، وحتيط كل كيـد   ،  وإن هي إال رمز للكلمة اليت تبطل كل قول        . ويف حياة األفكار والعقائد والدعوات    

 ! ألا الكلمة العليا اليت ال ترد
  . .  " وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين " 

وأنه . وهو ملك اآلراميني بالعراق    " بالنمرود " ن امللك املعاصر إلبراهيم كان يلقب      وقد روي أ  
وليس لنا عليهـا مـن      ،  ختتلف الروايات يف تفصيالته   . قد أهلك هو واملأل من قومه بعذاب من عند اهللا         

 بعدها خسارة وباء الكائدون له خبسارة ما      ،  املهم أن اهللا قد أجنى إبراهيم من الكيد الذي أريد به          . دليل
 ! هكذا على وجه اإلطالق دون حتديد " فجعلناهم األخسرين" 

  . .  " وجنيناه ولوطا إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني " 
ومبعث ،  فكانت مهبط الوحي فترة طويلة    .  وهي أرض الشام اليت هاجر إليها هو وابن أخيه لوط         

إىل جانب  ،  وفيها بركة اخلصب والرزق   . ثاين احلرمني و. وفيها األرض املقدسة  . الرسل من نسل إبراهيم   
 . بركة الوحي والنبوة جيال بعد جيل

، وجعلناهم أئمة يهـدون بأمرنـا     . وكال جعلنا صاحلني  ،  ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة     " 
  . .  " وكانوا لنا عابدين، وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

فعوضه اهللا األرض املباركة وطنا خريا من       . وطنا وأهال وقوما   - عليه السالم  - يم لقد ترك إبراه  
وعوض من ذريته أمة عظيمـة العـدد   . وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهال خريا من أهله    . وطنه

وأوحى إليهم أن يفعلوا اخلريات على      ؛  وجعل من نسله أئمة يهدون الناس بأمر اهللا       . قوما خريا من قومه   
، ونعم اجلزاء ،  فنعم العوض  . . وكانوا طائعني هللا عابدين   . ويؤتوا الزكاة ،  وأن يقيموا الصالة  ،  ختالفهاا

فكانت اخلامتة الكرمية الالئقة بصـربه  ، لقد ابتاله بالضراء فصرب   . ونعمت اخلامتة اليت قسمها اهللا إلبراهيم     
 . اجلميل

|     |     | 
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إم كانوا قـوم    ،   من القرية اليت كانت تعمل اخلبائث      وجنيناه؛  ولوطا آتيناه حكما وعلما    " 
  . .  " وأدخلناه يف رمحتنا إنه من الصاحلني. سوء فاسقني

وقد صحب عمه إبراهيم مـن      . وهو يشري إليها هنا جمرد إشارة     .  وقصة لوط قد سبقت مفصلة    
حشة مع الذكور جهـرة   وهي إتيان الفا  . وكانت تعمل اخلبائث  . وأقام يف قرية سدوم   ،  العراق إىل الشام  

وأجنى لوطا وأهلـه    .  " إم كانوا قوم سوء فاسقني    :  " فأهلك اهللا القرية وأهلها   . وبال حياء أو حترج   
وكأمنا الرمحة مأوى ومالذ يدخل اهللا فيه من         . .  " وأدخلناه يف رمحتنا إنه من الصاحلني     .  " إال امرأته 

 . فإذا هو آمن ناعم مرحوم، يشاء
     |     || 

 : ويشري إىل نوح إشارة سريعة كذلك
ونصرناه من القوم   . فنجيناه وأهله من الكرب العظيم    ،  ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له       " 

  . .  " إم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني، الذين كذبوا بآياتنا
من  " حني ناداه  - عليه السالم  - إلثبات استجابة اهللا لنوح   .  وهي إشارة كذلك ال تفصيل فيها     

 " وأهلك قومه بالطوفان وهو   ،  إال امرأته . ولقد اجناه اهللا وأهله كذلك    . وهو سابق إلبراهيم ولوط    " قبل
 . الذي وصفه بالتفصيل يف سورة هود " الكرب العظيم

|     |     | 
 : مث يفصل بعض الشيء يف حلقة من قصة داود وسليمان

. وكنا حلكمهم شـاهدين   ؛  ث إذ نفشت فيه غنم القوم     وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلر      " 
. وكنا فاعلني . وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري     . وكال آتينا حكما وعلما   . ففهمناها سليمان 

  " . ؟ فهل أنتم شاكرون، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم
. وكنا بكل شيء عـاملني   ،  هاولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا في          " 

  . .  " وكنا هلم حافظني، ويعملون عمال دون كذلك، ومن الشياطني من يغوصون له
إن رجلني دخـال علـى      :  وقصة احلرث اليت حكم فيها داود وسليمان يقول الرواة يف تفصيلها          

فقـال صـاحب    . واآلخر صاحب غـنم    - أحدمها صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم       ،  داود
فحكـم داود   . فلم تبق منه شـيئا     - أي انطلقت فيه ليال    - إن غنم هذا قد نفشت يف حرثي      : رثاحل
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فأخربه بقضـاء   ؛  ومر صاحب الغنم بسليمان    . . لصاحب احلرث أن يأخذ غنم خصمه يف مقابل حرثه        
لغنم ادفع ا : قال؟  كيف: فقال. يا نيب اهللا إن القضاء غري ما قضيت       : فدخل سليمان على أبيه فقال    . داود

مث يعيد  . وادفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم عليه حىت يعود كما كان          ،  إىل صاحب احلرث لينتفع ا    
: فقال داود  . . وصاحب الغنم غنمه  ،  فيأخذ صاحب احلرث حرثه   . كل منهما إىل صاحبه ما حتت يده      

 . وأمضي حكم سليمان. القضاء ما قضيت
فأهلم ،  وكان اهللا حاضرا حكمهما   . تهادا منهما  وكان حكم داود وحكم سليمان يف القضية اج       

 . وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب، سليمان حكما أحكم
ولكن حكـم  . وهذا عدل فحسب.  لقد اجته داود يف حكمه إىل جمرد التعويض لصاحب احلرث  

حلـي  وهذا هو العدل ا   . وجعل العدل دافعا إىل البناء والتعمري     ،  سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمري     
 . وهو فتح من اهللا وإهلام يهبه من يشاء. اإلجيايب يف صورته البانية الدافعة

ولـيس يف   . .  " وكال آتينا حكما وعلما:  "  ولقد أويت داود وسليمان كالمها احلكمة والعلم     
 . ألنه من نبع اإلهلام، ولكن قضاء سليمان كان أصوب، قضاء داود من خطأ

 : فيبدأ بالوالد.  كال منهما مث يعرض السياق ما اختص به
وعلمنـاه صـنعة لبـوس لكـم        . وكنا فاعلني . وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري      " 

  " . ؟ فهل أنتم شاكرون، لتحصنكم من بأسكم
، وهي تسابيح هللا كـان يرتلـها بصـوته احلنـون    . مبزامريه - عليه السالم -  وقد عرف داود 

  . . جلبال والطريوترجع معه ا، فتتجاوب أصداؤها حوله
؛ وينبض قلـب الوجـود معـه     ؛   وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه حيس االتصال بالوجود كله         

وتقـيم  ،  وترتاح العوائق واحلواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل اليت متيز األنواع واألجنـاس            
 . ن وحقيقتهوعندئذ تتالقى ضمائرها وحقائقها يف ضمري الكو، بينها احلدود واحلواجز

عندئذ ال حتس    . . واحتوائها على الكل  ،   ويف حلظات اإلشراق حتس الروح باندماجها يف الكل       
فكل ما حوهلا مندمج فيها وهـي       . وال بأا هي متميزة عما حوهلا     ؛  بأن هنالك ما هو خارج عن ذاا      

 . مندجمة فيه
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. نفسه املنفصلة املتميزة املتحيزة   فيسهو على   ،   ومن النص القرآين نتصور داود وهو يرتل مزامريه       
، فـيحس ترجيعهـا   . ويم روحه يف ظالل اهللا يف هذا الكون وجماليه وخملوقاته اجلوامد منها واألحياء            

وإن .  " وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة جبالل اهللا ومحده         . ويتجاوب معها كما تتجاوب معه    
إمنا يفقهه من يتجـرد مـن احلـواجز          . .  " بيحهممن شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تس        

 . املتجهة كلها إىل اهللا، وينطلق مع أرواح الكائنات، والفواصل
فما هنالك من شيء يعـز      " وكنا فاعلني  . .  "  " وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري      " 

 . يستوي أن يكون مألوفا للناس أو غري مألوف. على القدرة أو يتأىب حني تريد
  "  . . ؟ فهل أنتم شاكرون، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم " 

والـزرد  . بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامـدة       ،   تلك هي صنعة الدروع حلقا متداخلة     
. ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم اهللا           ،  املتداخل أيسر استعماال وأكثر مرونة    

وهـو   " لتحصنكم من بأسكم  :  " على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم يف احلرب         واهللا مين   
  "  . . ؟ فهل أنتم شاكرون:  " يسأهلم سؤال توجيه وحتضيض

ألن خالفة  ،  ومل جتيء طفرة  .  واحلضارة البشرية سارت يف طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف        
ويعيد تنسيق حياتـه  ؛ ده اهللا ا ليخطو يف كل يوم خطوةوملداركه اليت زو، األرض تركت هلذا اإلنسان  

فهـي ـز    ؛  وإعادة تنسيق احلياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية          . وفق هذه اخلطوة  
وتقتضي فترة من الزمان إلعادة االستقرار الذي تطمئن فيه إىل العمـل   ؛  وتغري عاداا ومألوفها  ؛  أعماقها
بعـد كـل تنسـيق    . ت حكمة اهللا أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصرومن مث شاء . واإلنتاج

 . جديد
 والقلق الذي يستويل على أعصاب العامل اليوم منشؤه األول سـرعة تـوايل اهلـزات العلميـة                 

 . وال تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع اجلديد، واالجتماعية اليت ال تدع للبشرية فترة استقرار
 |     ||     

 : فأما شأن سليمان فهو أعظم. ذلك شأن داود
. وكنا بكل شيء عـاملني   ؛  ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها          " 

  . .  " وكنا هلم حافظني. ومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك
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د من اإلسرائيليات والتخيالت    معظمها مستم ،   وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل     
فإننا نقف عند حدود النصوص القرآنية ولـيس وراءهـا أثـر            . ولكن ال نضل يف هذا التيه     . واألوهام

 . مستيقن يف قصة سليمان بالذات
جتري بأمره إىل األرض اليت     ،  لسليمان - وهي عاصفة  -  والنص القرآين هنا يقرر تسخري الريح     

فكيف كان هذا    . .  الشام لسبق اإلشارة إليها ذه الصفة يف قصة إبراهيم         وهي يف الغالب  . باركنا فيها 
 ؟ التسخري

إن سليمان كان جيلس عليه وهو وحاشيته فيطري ـم إىل           :  هنالك قصة بساط الريح الذي قيل     
وتستند هـذه   . . مث يعود كذلك. وهي مسافة كانت تقطع يف شهر على اجلمال. الشام يف فترة وجيزة 

  . .  " ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر:  " من قوله " سبأ "  إىل ما ورد يف سورةالرواية
. ومل يرد ذكره كذلك يف أي أثـر مسـتيقن  ؛  ولكن القرآن مل يذكر شيئا عن بساط الريح ذاك     

 . فليس لنا ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط
إىل األرض املباركـة يف دورة       - مر اهللا بـأ  -  واألسلم إذن أن نفسر تسخري الريح بتوجيههـا       

فخلـق  ؟ إن القدرة اإلهلية الطليقة ال تسـأل كيـف  : لقد قلنا؟ كيف . . تستغرق شهرا طردا وعكسا   
وال . واملعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل     . النواميس وتوجيهها هو من اختصاص تلك القدرة الطليقة       

:  " وتظهر آثارها عندما يؤذن هلا بالظهور     ،  البشر تعمل ميتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على         
 . العلم املطلق ال كعلم البشر احملدود . .  " وكنا بكل شيء عاملني

. ليغوصوا يف أعماق البحر أو أعماق اليابسـة        - عليه السالم  -  وكذلك تسخري اجلن لسليمان   
. فاجلن كل ما خفـي     . . ري هذا وذاك  أو ليعملوا له أعماال غ    ؛  ويستخرجوا كنوزها املخبوءة لسليمان   

فمن هؤالء سخر اهللا لسـليمان      ،  وقد قررت النصوص القرآنية أن هناك خلقا يسمون اجلن خافني علينا          
وحفظهم فال يهربون وال يفسدون وال خيرجون على طاعة         . من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك      

 . ءوهو القاهر فوق عباده يسخرهم حني يشاء كيف يشا. عبده
 . فال نسبح يف اإلسرائيليات.  وعند هذا احلد املأمون نقف يف ظالل النصوص

|     |     | 
فـنت داود يف  . وفتنتهما يف هذه النعمة   . بالسراء - عليهما السالم  - لقد ابتلى اهللا داود وسليمان    

صيالت الفتنة  فال نتعرض هنا لتف    - كما سيأيت يف سورة ص     - وفنت سليمان باخليل الصافنات   . القضاء
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 وصرب سليمان لالبتالء بالنعمة   ،  لقد صرب داود   . . إمنا خنلص إىل نتائجها   . حىت يأيت ذكرها يف موضعها    
 . فكانا شاكرين لنعمة اهللا؛ واجتازوا االمتحان يف النهاية بسالم - بعد االستغفار من الفتنة -

|     |     | 
 : عليه السالمواآلن جنيء إىل االبتالء بالضراء يف قصة أيوب 

فاستجبنا له فكشفنا ما به من      . وأنت أرحم الرامحني  ،  وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر       " 
  . .  " رمحة من عندنا وذكرى للعابدين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ضر

. والنصوص القرآنية تشري إىل جمملها دون تفصـيل       . وقصة ابتالء أيوب من أروع قصص االبتالء      
، ألن السياق سياق رمحـة اهللا بأنبيائـه       . ذا املوضع تعرض دعاء أيوب واستجابة اهللا للدعاء       وهي يف ه  

كما يف قصص إبراهيم ولوط     ،  سواء كان االبتالء بتكذيب قومهم هلم وإيذائهم      . ورعايته هلم يف االبتالء   
  . . أو بالضر كما يف حال أيوب. أو بالنعمة يف قصة داود وسليمان. ونوح

:  ووصف ربه بصفته   . .  " أين مسين الضر  :  " يف دعائه ال يزيد على وصف حاله       وأيوب هنا   
تأدبـا  ،  وال يقترح شيئا على ربه    ،  صربا على بالئه  ،  مث ال يدعو بتغيري حاله    .  " وأنت أرحم الرامحني  " 

 وال يتململ من الضر الذي تضـرب بـه  ، فهو منوذج للعبد الصابر ال يضيق صدره بالبالء     . معه وتوقريا 
، فيدع األمر كله إليـه    ،  بل إنه ليتحرج أن يطلب إىل ربه رفع البالء عنه         . )1(األمثال يف مجيع األعصار     

 . اطمئنانا إىل علمه باحلال وغناه عن السؤال
وكانـت  ،   ويف اللحظة اليت توجه فيها أيوب إىل ربه ذه الثقة وبذلك األدب كانت االستجابة             

 .  " وآتيناه أهله ومثلهم معهـم ، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر " :  وكانت اية االبتالء  ،  الرمحة
 . 

، ورفع عنه الضر يف أهله فعوضه عمن فقد منـهم      .  رفع عنه الضر يف بدنه فإذا هو معاىف صحيح        
 . أو أنه وهب له أبناء وأحفادا. وقيل هم أبناؤه فوهب اهللا له مثليهم. ورزقه مثلهم

                                                 
 حتاشاه الناس بسـببه     إنه مرض مرضاً منفراً   : حىت تقول .  تكثر األقوال وتبالغ الروايات يف الضر الذي مس أيوب         )1(

والظاهر مـن نصـوص     . وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتناىف مع املرض املنفر          . . وطرحوه خارج املدينة    
 . ويف هذا كفاية لالبتالء. . القرآن أنه أصيب بالضر يف أهله ونفسه 
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تـذكرهم  .  " وذكرى للعابدين.  " ة فهي رمحة من عند اهللا ومنة      فكل نعم  " رمحة من عندنا   " 
وإن يف صـرب أيـوب     ؛  وإن يف بالء أيوب ملثال للبشرية كلها      . ورمحته يف البالء وبعد البالء    ،  باهللا وبالئه 

 . وإنه ألفق للصرب واألدب وحسن العاقبة تتطلع إليه األبصار. لعربة للبشرية كلها
. فالعابدون معرضون لالبـتالء والـبالء     . ناسبة البالء إشارة هلا مغزاها    مب " للعابدين "  واإلشارة

والعقيدة أمانة ال تسـلم     . واألمر جد ال لعب   . وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف اإلميان      
وال دعوى يـدعيها مـن      ،  املستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقوهلا الشفاه     ،  إال لألمناء القادرين عليها   

  . . وال بد من الصرب ليجتاز العابدون البالء. اءيش
|     |     | 

 : بعد ذلك يشري السياق جمرد إشارة إىل إمساعيل وإدريس وذي الكفل
  " وأدخلناهم يف رمحتنا إم من الصاحلني     . كل من الصابرين  . وإمساعيل وإدريس وذاالكفل   " 

 . . 
 . ء الرسل فهو عنصر الصرب كذلك يشري إليه يف قصص هؤال

يا أبت افعـل مـا تـؤمر        :  فأما إمساعيل فقد صرب على ابتالء ربه له بالذبح فاستسلم هللا وقال           
 . ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين

أوزوريس الـذي   ،  وإن هنالك قوال بأنه   ،   وأما إدريس فقد سبق إن زمانه جمهول وكذلك مكانه        
الذي علمهم الزراعـة    ،  بوصف املعلم األول للبشر   . وصاغوا حوله األساطري  ،  عبده املصريون بعد موته   

فلنعلم أنه كان من الصابرين على حنو من أحناء الصرب الـذي            . ولكننا ال منلك على هذا دليال     ! والصناعة
 . يستحق التسجيل يف كتاب اهللا الباقي

ء بـين   واألرجح أنه من أنبيا   .  وأما ذو الكفل فهو كذلك جمهول ال منلك حتديد زمانه وال مكانه           
بـأن خيلفـه يف بـين    ، وأنه تكفل ألحد أنبيائهم قبل موت هذا النيب  ،  إنه من صاحليهم  : وقيل. إسرائيل

فوىف مبا تكفل بـه     . أن يقوم الليل ويصوم النهار وال يغضب يف القضاء        : إسرائيل على أن يتكفل بثالث    
لقرآين يكفـي يف هـذا     والنص ا . ولكن هذه ليست سوى أقوال ال دليل عليها        - ومسي ذا الكفل لذاك   

 . املوضع لتسجيل صفة الصرب لذي الكفل
 . وهذا هو املقصود بذكرهم يف هذا السياق . .  " وأدخلناهم يف رمحتنا إم من الصاحلني " 
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|     |     | 
 . وهو ذو النون - عليه السالم - مث جتيء قصة يونس

ى يف الظلمات أن ال إله إال أنت        فناد. فظن أن لن نقدر عليه    . وذا النون إذ ذهب مغاضبا     " 
  . .  " وكذلك ننجي املؤمنني. فاستجبنا له وجنيناه من الغم. سبحانك إين كنت من الظاملني

وتفصـل يف سـورة     ،   وقصة يونس تأيت هنا يف صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق يف السياق           
 . كون مفهومةولكن ال بد لنا من بعض التفصيل هنا هلذه اإلشارة كي ت. الصافات

وقصة ذلك أنه أرسل إىل     . ألن احلوت التقمه مث نبذه     - أي صاحب احلوت   -  لقد مسي ذا النون   
ومل يصرب علـى معانـاة      ،  وغادرهم مغاضبا ،  فضاق م صدرا  ،  قرية فدعا أهلها إىل اهللا فاستعصوا عليه      

وما . واألقوام متعددون ،  ةوالقرى كثري ،  فهي فسيحة ،  ظانا أن اهللا لن يضيق عليه األرض      . الدعوة معهم 
 . فسيوجهه اهللا إىل قوم آخرين، دام هؤالء يستعصون على الدعوة

 . أي أن لن نضيق عليه " فظن أن لن نقدر عليه "  ذلك معىن
. فوجد سفينة مشحونة فركـب فيهـا      ،  إىل شاطيء البحر  ،  وضيقه اخلانق ،   وقاده غضبه اجلامح  

إنه ال بد من إلقاء أحد ركاا يف البحر لينجو سائر مـن             : اوقال ربا ،  حىت إذا كانت يف اللجة ثقلت     
مضـيقا  . فالتقمه احلوت . فألقوه أو ألقى هو بنفسه    ،  فسامهوا فجاء السهم على يونس    . فيها من الغرق  

أن :  " وظلمة الليل نادى  ،  وظلمة البحر ،  ظلمة جوف احلوت  : فلما كان يف الظلمات   ! عليه أشد الضيق  
. وجناه من الغم الذي هو فيـه   ،  فاستجاب اهللا دعاءه  .  " نك إين كنت من الظاملني    ال إله إال أنت سبحا    

فحسـبنا هـذا يف هـذا       . مث كان من أمره ما يفصله يف سورة الصافات        . ولفظه احلوت على الساحل   
 . السياق

 . لفتات وملسات نقف أمامها حلظات - عليه السالم -  إن يف هذه احللقة من قصة يونس
وذهـب  ،  وألقى عبء الـدعوة   ،  فضاق صدرا بالقوم  ،  يصرب على تكاليف الرسالة    إن يونس مل    

. فأوقعه اهللا يف الضيق الذي ون إىل جانبه مضـايقات املكـذبني          ؛  حرج النفس ،  ضيق الصدر ،  مغاضبا
ولكنـها  . ملا فرج اهللا عنه هذا الضـيق      . واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه    ! ولوال أن ثاب إىل ربه    

 . ته وجنته من الغم الذي يعانيهالقدرة حفظ
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واإليـذاء مـن    ،  وأن يصربوا على التكذيب ا    ،   وأصحاب الدعوات ال بد أن حيتملوا تكاليفها      
فـال بـد ملـن      . ولكنه بعض تكاليف الرسالة   . وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا      . أجلها

وال بد أن يكرروا الدعوة ويبدئوا      . ويثبتواوال بد أن يثابروا     ،  يكلفون محل الدعوات أن يصربوا وحيتملوا     
 . فيها ويعيدوا

مهما واجهـوا مـن إنكـار       ،   إم ال جيوز هلم أن ييأسوا من صالح النفوس واستجابة القلوب          
فقد تصل املرة الواحدة بعـد      ،  فإذا كانت املرة املائة مل تصل إىل القلوب       . ومن عتو وجحود  ،  وتكذيب

ولو صربوا هذه املرة وحاولوا ومل يقنطوا لتفتحت هلـم       . . احدة بعد األلف  وقد تصل املرة الو    . . املائة
 ! أرصاد القلوب

فهناك ركام  . واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسرية     .  إن طريق الدعوات ليس هينا لينا     
 هـذا   وال بد من إزالة   . جيثم على القلوب  ،  والنظم واألوضاع ،  من الباطل والضالل والتقاليد والعادات    

ومن حماولـة   . وال بد من ملس مجيع املراكز احلساسة      . وال بد من استحياء القلوب بكل وسيلة      . الركام
وملسة واحدة  . وإحدى اللمسات ستصادف مع املثابرة والصرب والرجاء       . . العثور على العصب املوصل   

اإلنسان ليدهش أحيانا   وإن  . قد حتول الكائن البشري حتويال تاما يف حلظة مىت أصابت اللمسة موضعها           
، مث إذا ملسة عابرة تصيب موضعها يف اجلهاز البشري فينتفض كله بأيسر جمهود            ،  وهو حياول ألف حماولة   

 ! وقد أعيا من قبل على كل اجلهود
إنـك   . .  وأقرب ما حيضرين للتمثيل هلذه احلالة جهاز االستقبال عند البحث عن حمطة إرسال            

مث إذا حركة عابرة مـن      . ابا وإيابا فتخطى ء احملطة وأنت تدقق وتصوب       لتحرك املشري مرات كثرية ذه    
 ! فتتصل املوجة وتنطلق األصداء واألنغام. يدك

وأصـحاب الـدعوات ال بـد أن        .  إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إىل جهاز االستقبال         
سة قـد تصـله مبصـدر       وملسة واحدة بعد ألف مل    . حياولوا حتريك املشري ليتلقى القلب من وراء األفق       

 ! اإلرسال
 . فيهجر الناس ،   إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب ألن الناس ال يستجيبون لدعوته            

وما الذي عاد عليها    ؟  ولكن أين هي الدعوة    . . ويهدى ء األعصاب  ،  قد يفثأ الغضب  ،  إنه عمل مريح  . 
 ! ؟ من هجران املكذبني املعارضني
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وخـري لـه أن     . ولكن ليكظم وميض  . فليضق صدره ! ص الداعية  إن الدعوة هي األصل ال شخ     
 ! يصرب فال يضيق صدره مبا يقولون

ويف ،  فليؤد هو واجبه يف كل ظـرف      . واهللا أرعى لدعوته وأحفظ   .  إن الداعية أداة يف يد القدرة     
 . واهلدى هدى اهللا. والبقية على اهللا، كل جو

 . بغي أن يتأملوه وإن يف قصة ذي النون لدرسا ألصحاب الدعوات ين
 .  وإن يف رجعة ذي النون إىل ربه واعترافه بظلمه لعربة ألصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها

وكـذلك  :  "  وإن يف رمحة اهللا لذي النون واستجابة دعائه املنيب يف الظلمات لبشرى للمؤمنني   
  . .  " ننجي املؤمنني

|     |     | 
 : واستجابة اهللا لزكريا عندما دعاه - عليهما السالم - مث إشارة إىل قصة زكريا وحيىي

، ووهبنا له حيىي  ،  فاستجبنا له . رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني      . وزكريا إذ نادى ربه    " 
 .  " وكانوا لنا خاشعني  ،  ويدعوننا رغبا ورهبا  ،  إم كانوا يسارعون يف اخلريات    . وأصلحنا له زوجه  

 . 
وهي ترد هنا متناسقة مع     . صلة يف سورة مرمي ويف سورة آل عمران        وقصة مولد حيىي سبقت مف    

وكان زكريا قائمـا    : بال عقب يقوم على اهليكل     " رب ال تذرين فردا   :  " فتبدأ بدعاء زكريا  . السياق
وال ينسى زكريا أن اهللا هو وارث        - عليه السالم  - على هيكل العبادة يف بين إسرائيل قبل مولد عيسى        

إمنا هو يريد من ذريته من حيسن اخلالفة بعده يف أهلـه             " وأنت خري الوارثني  :  "  املال العقيدة ووارث 
 . ألن اخللق ستار القدرة يف األرض. ودينه وماله

 " ووهبنا له حيىي وأصلحنا لـه زوجـه       ،  فاستجبنا له :  "  وكانت االستجابة سريعة ومباشرة   
يالت هذا كله ليصل مباشرة إىل اسـتجابة اهللا         وخيتصر السياق تفص   . . وكانت عقيما ال تصلح للنسل    

 . للدعاء
 . فسارع اهللا يف استجابة الدعاء . .  " إم كانوا يسارعون يف اخلريات " 
فقلوم وثيقة الصـلة دائمـة      . رغبة يف الرضوان ورهبة للغضب     . .  " ويدعوننا رغبا ورهبا   " 

 . التطلع
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  . . ال متجربينال متكربين و . .  " وكانوا لنا خاشعني " 
.  ذه الصفات يف زكريا وزوجه وابنهما حيىي استحق الوالدان أن ينعم عليهما بـاالبن الصـاحل      

 . فكانت أسرة مباركة تستحق رمحة اهللا ورضاه
|     |     | 

 : أخريا يذكر مرمي مبناسبة ذكر ابنها عليه السالم
  . .  " ها وابنها آية للعاملنيوجعلنا، فنفخنا فيها من روحنا، واليت أحصنت فرجها " 

وقد جاءت   - عليه السالم  - ألن املقصود يف سلسلة األنبياء هو ابنها      ،   وال يذكر هنا اسم مرمي    
أحصنته فصـانته   .  " واليت أحصنت فرجها  :  " إمنا يذكر صفتها املتعلقة بولدها    . هي تبعا له يف السياق    

. ألن الزواج حيصن من الوقوع يف الفاحشة      ،   بالتبعية واإلحصان يطلق عادة على الزواج    . من كل مباشرة  
. وهو احلفظ والصون أصال من كل مباشرة شرعية أو غـري شـرعية            ،  أما هنا فيذكر يف معناه األصيل     

. وذلك ترتيها ملرمي عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها يف خدمـة اهليكـل                   
 . إنه كان قد تزوجها ولكنه مل يدخل ا ومل يقرا، والذي تقول عنه األناجيل املتداولة

والنفخ هنا شائع ال حيدد موضعه كما يف سورة          " فنفخنا فيها من روحنا    "  لقد أحصنت فرجها  
وحمافظة على أن نعـيش يف ظـالل    - وقد سبق احلديث عن هذا األمر يف تفسري سورة مرمي         - التحرمي

 : فنمضي مع النص إىل غايته،  وال نطولالنص الذي بني أيدينا فإننا ال نفصل
  . .  " وجعلناها وابنها آية للعاملني " 

ذلك أن املثل الواحد    . آية فذة واحدة يف تاريخ البشرية مجيعا      .  وهي آية غري مسبوقة وال ملحوقة     
ـ        ؛  من هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية يف أجياهلا مجيعا         ، واميسوتدرك يد القدرة الطليقة اليت ختلـق الن

 . ولكنها ال حتتبس داخل النواميس
|     |     | 

 - ومناذج من رمحـة اهللا    ،  ومناذج من االبتالء  ،  ويف اية االستعراض الذي مشل مناذج من الرسل       
 : يعقب بالغرض الشامل من هذا االستعراض

  . .  " وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة " 
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هو االجتـاه   . وتنهج جا واحدا  . تدين بعقيدة واحدة  . أمة واحدة . اءأمة األنبي .  إن هذه أمتكم  
 . إىل اهللا دون سواه

 . ال إله غريه وال معبود إال إياه. ورب واحد يف السماء، أمة واحدة يف األرض
 . تشهد باإلرادة الواحدة يف األرض والسماء،  أمة واحدة وفق سنة واحدة

وتشترك يف تقريـر عقيـدة      ؛   الذي تدور عليه السورة كلها      وهنا يلتقي هذا االستعراض باحملور    
  . . تشهد ا مع سنن الكون وناموس الوجود، التوحيد

|     |     | 
 فَمن يعملْ ِمن الصاِلحاِت وهو مـؤِمن فَلَـا          93وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ ِإلَينا راِجعونَ       + 

  95 وحرام علَى قَريٍة أَهلَكْناها أَنهم لَا يرِجعونَ 94ِه وِإنا لَه كَاِتبونَ كُفْرانَ ِلسعِي
 واقْترب الْوعد الْحق فَِإذَا     96حتى ِإذَا فُِتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ           

   الَِّذين ارصةٌ أَباِخصش ِهي              ا ظَاِلِمنيلْ كُنذَا به نا ِفي غَفْلٍَة مكُن ا قَدلَنيا ووا يـا     97 كَفَرمو كُـمِإن 
 لَو كَانَ هؤلَاء آِلهةً ما وردوها وكُلٌّ ِفيهـا     98تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنم أَنتم لَها واِردونَ          

 ِإنَّ الَِّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَِئـك         100 ِفيها زِفري وهم ِفيها لَا يسمعونَ         لَهم 99خاِلدونَ  
 لَـا يحـزنهم   102 لَا يسمعونَ حِسيسها وهم ِفي ما اشتهت أَنفُسهم خاِلدونَ   101عنها مبعدونَ   

  و رالْأَكْب عونَ    الْفَزدوعت مالَِّذي كُنت كُمموذَا يلَاِئكَةُ هالْم ملَقَّاهت103ت   اء كَطَـيـمطِْوي السن موي 
 ا فَاِعِلنيا كُنا ِإننلَيا عدعو هِعيدلٍْق نلَ خا أَوأْندا بِب كَمِجلِّ ِللْكُت104الس  

  105 ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ الْأَرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر
       اِبِدينٍم علَاغًا لِّقَوذَا لَب106ِإنَّ ِفي ه       الَِمنيةً لِّلْعمحِإلَّا ر اكلْنسا أَرمى     107 وـوحا يمقُلْ ِإن 

 فَِإن تولَّوا فَقُلْ آذَنتكُم علَـى سـواء وِإنْ أَدِري        108أَنتم مسِلمونَ   ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَهلْ       
 وِإنْ أَدِري لَعلَّه    110 ِإنه يعلَم الْجهر ِمن الْقَوِل ويعلَم ما تكْتمونَ          109أَقَِريب أَم بِعيد ما توعدونَ      

  111لَى ِحٍني ِفتنةٌ لَّكُم ومتاع ِإ
  _112قَالَ رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى ما تِصفُونَ 

|     |     | 
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وسنن اهللا يف   ؛  الشاهدة بوحدة اخلالق  ،  هذا الشوط األخري يف السورة بعد عرض سنن اهللا الكونية         
يعرض السياق فيه مشهدا للسـاعة       . . ة العقيدة إرسال الرسل بالدعوات الشاهدة بوحدة األمة ووحد      

ويتفرد اهللا ذو اجلـالل بالتصـريف فيـه         ؛  يتبني فيه مصري املشركني باهللا ومصري الشركاء      ،  وأشراطها
 . والتدبري

 . ع ورمحة اهللا للعاملني املتمثلة يف رسالة حممد، مث يقرر سنة اهللا يف وراثة األرض
؛ فيترك احلكـم هللا فـيهم     ،  وأن يدعهم ملصريهم  ،  ه منهم أن ينفض يد   ع  وعندئذ يؤمر الرسول  

 . ويوم احلساب قريب، وانصرافهم إىل اللعب واللهو، ويستعني به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم
|     |     | 

فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفـران         . وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون      " 
  . .  " حرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعونو. وإنا له كاتبون، لسعيه

أساسها التوحيد الذي تشـهد بـه       ،   إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة         
والذي دعت إليه الرسل منذ أوىل الرساالت إىل أخراها دون تبديل وال تغيري يف هـذا                ؛  نواميس الوجود 

 . األصل الكبري
بقدر اسـتعداد   ،  الزيادات يف مناهج احلياة القائمة على عقيدة التوحيد        إمنا كانت التفصيالت و   

واستعدادها ألمناط مـن التكـاليف      ،  وبقدر منو مدارك البشرية ومنو جتارا     ؛  وتطور كل جيل  ،  كل أمة 
ومن منو احلياة ووسائلها وارتباطاا     ،  وبقدر حاجاا اجلديدة اليت نشأت من التجارب      ؛  ومن التشريعات 

 . عد جيلجيال ب
فقد تقطع أتباعها أمرهم     . . ووحدة القاعدة اليت تقوم عليها الرساالت     ،   ومع وحدة أمة الرسل   

وهاجت بينهم  ،  وكثر بينهم اخلالف  ،  وثار بينهم اجلدل  . كأمنا اقتطع كل منهم قطعة وذهب ا      ،  بينهم
. بعضـا باسـم العقيـدة     وقع ذلك بني أتباع الرسول الواحد حىت ليقتل بعضهم           . . العداوة والبغضاء 
 . وأمة الرسل كلها واحدة، والعقيدة واحدة

كل إلينـا   :  " يف اآلخرة ،  ولكنهم مجيعا سريجعون إىل اهللا    .  لقد تقطعوا أمرهم بينهم يف الدنيا     
 : وهو الذي يتوىل حسام ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضالل، فاملرجع إليه وحده " راجعون

  . .  " وإنا له كاتبون، فال كفران لسعيه، ات وهو مؤمنفمن يعمل من الصاحل " 
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 ال جحود وال كفران للعمل الصاحل مىت قام على قاعدة اإلميان           . .  هذا هو قانون العمل واجلزاء    
 . وهو مكتوب عند اهللا ال يضيع منه شيء وال يغيب. . 

وال بـد مـن     . حل وجوده بل ليثبت للعمل الصا   ،   وال بد من اإلميان لتكون للعمل الصاحل قيمته       
 . بل لتثبت لإلميان حقيقته، العمل الصاحل لتكون لإلميان مثرته

والرابطة اليت تشـد    ،  ألنه الصلة احلقيقية بني اإلنسان وهذا الوجود      ،   إن اإلميان هو قاعدة احلياة    
د من القاعدة   وال ب ،  وترده إىل الناموس الواحد الذي ارتضاه     ،  الوجود مبا فيه ومن فيه إىل خالقه الواحد       

 . فهو منهار من أساسه ما مل يقم على قاعدته. والعمل الصاحل هو هذا البناء. ليقوم البناء
واإلسالم بالذات عقيـدة    .  والعمل الصاحل هو مثرة اإلميان اليت تثبت وجوده وحيويته يف الضمري          

 . . ميـان املضـمر   متحركة مىت مت وجودها يف الضمري حتولت إىل عمل صاحل هو الصورة الظاهرة لإل             
 . والثمرة اليانعة للجذور املمتدة يف األعماق

فال جزاء علـى    .  ومن مث يقرن القرآن دائما بني اإلميان والعمل الصاحل كلما ذكر العمل واجلزاء            
 . وال على عمل منقطع ال يقوم على اإلميان. إميان عاطل خامد ال يعمل وال يثمر

، ألنه غري مرتبط مبنهج مرسـوم     ،  ان إمنا هو مصادفة عابرة     والعمل الطيب الذي ال يصدر عن إمي      
وإن هو إال شهوة أو نزوة غري موصولة بالباعث األصيل للعمل الصـاحل يف              . وال موصول بناموس مطرد   

ووسـيلة  ،  ألنه وسيلة البناء يف هـذا الكـون       ،  وهو اإلميان بإله يرضى عن العمل الصاحل      . هذا الوجود 
، ال فلتة عـابرة   ،  فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية احلياة ومصريها       . ذه احلياة الكمال الذي قدره اهللا هل    

 . وال اجتاها معزوال عن اجتاه الكون وناموسه الكبري، وال رمية بغري هدف، وال نزوة عارضة
فالقرى اليت هلكت بعذاب    .  واجلزاء على العمل يتم يف اآلخرة حىت ولو قدم منه قسط يف الدنيا            

 . فهي راجعة بكل تأكيد، وعدم عودا ممتنعة، ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها األخرياالستئصال 
  . .  " وحرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعون " 

ألنه قد خيطر للذهن أن      " كل إلينا راجعون  :  "  إمنا يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال        
وينفـي عـدم    ،  فهو يؤكد رجعتها إىل اهللا    . اية حساا وجزائها  و،  هالكها يف الدنيا كان اية أمرها     

مما جعـل املفسـرين     ،  وهو تعبري فيه شيء من الغرابة      . . الرجعة نفيا قاطعا يف صورة التحرمي لوقوعه      
أو . وأن املعىن هي نفي رجعة القرى إىل احلياة يف الدنيا بعد إهالكها           . زائدة " ال " يؤولونه فيقدرون أن  
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، وتفسري النص على ظـاهره أوىل     . وكالمها تأويل ال داعي له    . م عن غيهم إىل قيام الساعة     نفي رجوعه 
 . ألن له وجهه يف السياق على النحو الذي ذكرنا

|     |     | 
وهو فتح يأجوج   . مث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعالمة اليت تدل على قرب املوعد            

 : ومأجوج
فـإذا  ، واقترب الوعد احلق، ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون     حىت إذا فتحت يأجوج      " 

إنكم وما تعبدون   . بل كنا ظاملني  ،  يا ويلنا قد كنا يف غفلة من هذا       . هي شاخصة أبصار الذين كفروا    
هلم . وكل فيها خالدون  ،  لو كان هؤالء آهلة ما وردوها     . من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون       

ال يسـمعون  ، إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون  . معونفيها زفري وهم فيها ال يس     
وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم    ،  ال حيزم الفزع األكرب   ،  حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون     

وعـدا  ،  كما بدأنا أول خلق نعيده    ،  يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب     . الذي كنتم توعدون  
  . .   "علينا إنا كنا فاعلني

:  وقد قلنا من قبل عند الكالم على يأجوج ومأجوج يف قصة ذي القرنني يف سـورة الكهـف                 
رمبا يكون قد وقـع بانسـياح التتـار         ،  اقتراب الوعد احلق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج        

اقتربت   "ع ألن القرآن قد قال منذ أيام الرسول       . . وحتطيم املمالك والعروش  ،  وتدفقهم شرقا وغربا  
فحساب الزمن يف تقدير اهللا غريه يف       . غري أن اقتراب الوعد احلق ال حيدد زمانا معينا للساعة         .  " الساعة

 .  " وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون" ،  تقدير البشر
والتقدمي له بصورة مصـغرة مـن مشـاهد         ،   إمنا املقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حني جييء        

على طريقة القرآن الكرمي يف     . يأجوج ومأجوج من كل حدب يف سرعة واضطراب       هي تدفق   ،  األرض
 . االستعانة مبشاهدات البشر والترقي م من تصورام األرضية إىل املشاهد األخروية

 !  ويف املشهد املعروض هنا يربز عنصر املفاجأة اليت تبهت املفجوئني
  . .  " فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا " 

 ! لترسم املشهد وتربزه شاخصة ويقدم يف التعبري كلمة. ال تطرف من اهلول الذي فوجئوا به 
 : وبذلك حييي املشهد ويستحضره،  مث مييل السياق عن حكاية حاهلم إىل إبرازهم يتكلمون
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  . .  " بل كنا ظاملني، يا ويلنا قد كنا يف غفلة من هذا " 
، فيذهل ويشخص بصره فال يطرف    ؛  قيقة املروعة بغتة   وهو تفجع املفجوء الذي تنكشف له احل      

 ! ولكن بعد فوات األوان، ويعترف ويندم، ويدعو بالويل واهلالك
 :  وحني يصدر هذا االعتراف يف ذهول املفاجأة يصدر احلكم القاطع الذي ال مرد له

  . .  " إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون " 
وكأمنا هم يقذفون فيها    ؛  يردون جهنم هم وآهلتهم املدعاة    ،  اللحظة يف ساحة العرض    وكأمنا هم   

وعندئذ يوجه إليهم الربهان علـى      ! وكأمنا حتصب م حصبا كما حتصب بالنواة      ؛  قذفا بال رفق وال أناة    
 : يوجه إليهم الربهان من هذا الواقع املشهود. كذب ما يدعون هلا من كوا آهلة

  . .  " ء آهلة ما وردوهالو كان هؤال " 
 وكأمنا هو واقع يف اآلخرة    ،   وهو برهان وجداين ينتزع من هذا املشهد املعروض عليهم يف الدنيا          

وهي ؛  ويصور حاهلم هناك  ،  فيصف مقامهم فيها  ،  مث يستمر السياق على أم قد وردوا جهنم فعال        . . 
 : حال املكروب املذهوب بإدراكه من هول ما هو فيه

 .  " وهم فيها ال يسمعون، هلم فيها زفري. فيها خالدونوكل  " 
وقدر هلم الفوز   ،  قد سبقت هلم احلسىن من اهللا     ،   وندع هؤالء لنجد املؤمنني يف جنوة من هذا كله        

 : والنجاة
ال يسمعون حسيسها وهـم فيمـا       . إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون         " 

  . .  " اشتهت أنفسهم خالدون
فهو تنقل صوت النار وهي تسـري       . من األلفاظ املصورة جبرسها ملعناها     " حسيسها "  ولفظة

ولذلك جني الذين سـبقت  . وإنه لصوت يتفزع له اجللد ويقشعر. وحتدث ذلك الصوت املفزع،  وحترق
يما وعاشوا ف . جنوا من الفزع األكرب الذي يذهل املشركني       - فضال على معاناته   - هلم احلسىن من مساعه   

ومصاحبتهم لتطمئن قلوم يف جو     ،  وتتوىل املالئكة استقباهلم بالترحيب   . تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم    
 : الفزع املرهوب

  . .  " هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم املالئكة، ال حيزم الفزع األكرب " 
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، ول اآلخذ بزمام القلـوب    وهو يشارك يف تصوير اهل    .  وخيتم املشهد مبنظر الكون الذي آل إليه      
 : وبزمام الكائنات كلها يف ذلك اليوم العصيب

  . .  " يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب " 
، وانتهى العـرض  ،  وقد قضي األمر  ؛   فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه       

 : وإذا عامل جديد وكون جديد . . وطوي الكون الذي كان يألفه اإلنسان
  . .  " وعدا علينا إنا كنا فاعلني . .  "  " ما بدأنا أول خلق نعيدهك " 

|     |     | 
ومن هذا املشهد املصور لنهاية الكون واألحياء يف اآلخرة يعود السياق لبيان سنة اهللا يف وراثـة                 

 : وبني املشهدين مناسبة وارتباط. وصريورا للصاحلني من عبادة يف احلياة، األرض
  . .  " كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلونولقد  " 

ويكون الـذكر إذن هـو      .  أو الزبور أما أن يكون كتابا بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السالم            
وإما أن يكون وصفا لكل كتاب مبعىن قطعة من الكتاب األصيل الذي هـو              . التوراة اليت سبقت الزبور   

 . لكل نواميس اهللا يف الوجود، واملرجع الكامل، الذي ميثل املنهج الكلي، ح احملفوظالذكر وهو اللو
هو بيان سـنة   "  . . . ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر:  "  وعلى أية حال فاملقصود بقوله   

  . .  " أن األرض يرثها عبادي الصاحلون:  " اهللا املقررة يف وراثة األرض
 ؟ ومن هم عباد اهللا الصاحلون؟  فما هي هذه الوراثة

واسـتخدام الكنـوز    ،  وتنميتها وحتويرها ،   لقد استخلف اهللا آدم يف األرض لعمارا وإصالحها       
والبلوغ ا إىل الكمال املقدر هلـا يف        ،  واستغالل الثروات الظاهرة واملخبوءة   ،  والطاقات املرصودة فيها  

 . علم اهللا
منهجا يقوم على   . تكامال للعمل على وفقه يف هذه األرض       ولقد وضع اهللا للبشر منهجا كامال م      

وشرع له القـوانني الـيت تقيمـه        ،  ويف الرسالة األخرية للبشر فصل هذا املنهج      . اإلميان والعمل الصاحل  
 . وتكفل التناسق والتوازن بني خطواته؛ وحترسه

. هو وحـده املقصـود     يف هذا املنهج ليست عمارة األرض واستغالل ثرواا واالنتفاع بطاقاا           
فـال  . ليبلغ اإلنسان كماله املقدر له يف هذه احليـاة        ،  ولكن املقصود هو هذا مع العناية بضمري اإلنسان       
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وال يهبط إىل الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إىل األوج يف          ؛  ينتكس حيوانا يف وسط احلضارة املادية الزاهرة      
 . استغالل موارد الثروة الظاهرة واملخبوءة

وقد يغلـب علـى األرض      . لطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         ويف ا 
وقد يغلب عليها كفار فجار حيسـنون   . وقد يغلب عليها مهج ومترببرون وغزاة     . جبارون وظلمة وطغاة  

والوراثـة  . ولكن هذه ليست سوى جتارب الطريـق       . . استغالل قوى األرض وطاقاا استغالال ماديا     
فال يفترق يف كيـام هـذان       . الذين جيمعون بني اإلميان والعمل الصاحل     ،  ي للعباد الصاحلني  األخرية ه 

 . العنصران وال يف حيام
 وحيثما اجتمع إميان القلب ونشاط العمل يف أمة فهي الوارثة لألرض يف أية فترة مـن فتـرات                  

الغلبة لآلخذين بالوسائل املاديـة     وقد تقع   . ولكن حني يفترق هذان العنصران فامليزان يتأرجح      . التاريخ
وحني تفرغ قلوب املؤمنني من اإلميان الصحيح الدافع إىل         ،  حني يهمل األخذ ا من يتظاهرون باإلميان      

 . والقيام بتكاليف اخلالفة اليت وكلها اهللا إىل هذا اإلنسان، وإىل عمارة األرض، العمل الصاحل
والنهوض بتبعـات   ،  وهو العمل الصاحل  ،  ول إميام  وما على أصحاب اإلميان إال أن حيققوا مدل       

فاملؤمنون العاملون   . .  " أن األرض يرثها عبادي الصاحلون    :  " وجتري سنته ،  اخلالفة ليتحقق وعد اهللا   
  . . هم العباد الصاحلون

|     |     | 
 ! ويف النهاية جييء إيقاع اخلتام يف السورة مشاا إليقاع االفتتاح

إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم     : قل. وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    .  لبالغا لقوم عابدين   إن يف هذا   " 
وإن أدري أقريب أم بعيـد مـا        ،  آذنتكم على سواء  : فإن تولوا فقل  ؟  إله واحد فهل أنتم مسلمون    

 . . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني       . إنه يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون       . توعدون
  . .  " وربنا الرمحن املستعان على ما تصفون، رب احكم باحلق: الق

إن يف هذا القرآن وما يكشفه مـن سـنن يف الكـون     . .  " إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين   " 
إن يف هذا لبالغا وكفايـة       . . ومن قواعد العمل واجلزاء   . ومن مصائر الناس يف الدنيا واآلخرة     . واحلياة

ألن العابد خاشع القلب طائع متهىي ء للتلقـي          " عابدين " ويسميهم. ال هدى اهللا  للمستعدين الستقب 
 . والتدبر واالنتفاع
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ومـا يهتـدي إال أولئـك       ،   ولقد أرسل اهللا رسوله رمحة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إىل اهلدى          
  . . وإن كانت الرمحة تتحقق للمؤمنني ولغري املؤمنني. املتهيئون املستعدون

منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إىل الكمال املقدر هلـا يف            ع نهج الذي جاء مع حممد     إن امل 
 . هذه احلياة

جاءت كتابا مفتوحا للعقول    :  ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
 املتجـددة الـيت     مستعدا لتلبية احلاجات  ،  شامال ألصول احلياة البشرية اليت ال تتبدل      ،  يف مقبل األجيال  

 . وهو اللطيف اخلبري، وهو أعلم مبن خلق، يعلمها خالق البشر
وترك للبشرية أن تسـتنبط     .  ولقد وضع هذا الكتاب أصول املنهج الدائم حلياة إنسانية متجددة         

واستنباط وسائل تنفيـذها كـذلك      ،  األحكام اجلزئية اليت حتتاج إليها ارتباطات حياا النامية املتجددة        
 . دون اصطدام بأصول املنهج الدائم،  ظروف احلياة ومالبسااحبسب

وبكفالة جمتمع يسمح هلذا العقـل      ،  بكفالة حقه يف التفكري   ،   وكفل للعقل البشري حرية العمل    
كيما تنمو وترقى وتصـل  ، مث ترك له احلرية يف دائرة األصول املنهجية اليت وضعها حلياة البشر  . بالتفكري

 .  حلياة الناس يف هذه األرضإىل الكمال املقدر
 ولقد دلت جتارب البشرية حىت اللحظة على أن ذلك املنهج كان وما يزال سـابقا خلطـوات                 

وال ،  وهو يقودها دائمـا   . قابال ألن تنمو احلياة يف ظالله بكل ارتباطاا منوا مطردا         ،  البشرية يف عمومه  
 سابق دائما على خطواا متسع دائما لكامـل         ألنه،  وال يشدها إىل اخللف   ،  وال يقعد ا  ،  يتخلف عنها 

 . خطواا
 وهو يف تلبية لرغبة البشرية يف النمو والتقدم ال يكبت طاقاا يف صورة من صور الكبت الفردي                 

 . وال حيرمها االستمتاع بثمرات جهدها وطيبات احلياة اليت حتققها، أو اجلماعي
وال يهمـل الـروح     ،  ذب اجلسد ليسمو بـالروح    ال يع .  وقيمة هذا املنهج أنه متوازن متناسق     

وال . وال يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة اجلماعة أو الدولة           . ليستمتع اجلسد 
 . أو تسخرها إلمتاع فرد أو أفراد، يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية املنحرفة لتؤذي حياة اجلماعة

، لك املنهج على كاهل اإلنسان ملحوظ فيها أا يف حدود طاقته           وكافة التكاليف اليت يضعها ذ    
 - وجتعلها حمببة لديه  ،  وقد زود باالستعدادات واملقدرات اليت تعينه على أداء تلك التكاليف         ؛  وملصلحته

 . أو تصرف طاقة من طاقاته، ألا تليب رغيبة من رغائبه - مهما لقي من أجلها اآلالم أحيانا
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رمحة لقومه ورمحة للبشرية كلها من بعده واملباديء اليت جاء ـا             ع ة حممد  ولقد كانت رسال  
لبعد ما كان بينها وبني واقع احلياة الواقعية والروحية من          ،  كانت غريبة يف أول األمر على ضمري البشرية       

 فتزول غرابتـها يف   . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه املبادى ء            . مسافة
 . وتتبناها وتنفذها ولو حتت عنوانات أخرى، حسها

لتلتقـي يف   .  لقد جاء اإلسالم لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق اجلنسية واجلغرافيـة           
وكان هذا غريبا على ضمري البشـرية وتفكريهـا وواقعهـا            . . عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد    

ولكن ها هي ذي البشرية يف خـالل         . .  غري طينة العبيد   واألشراف يعدون أنفسهم من طينة    . يومذاك
ألا ال تدي بنـور اإلسـالم      ،  فتتعثر يف الطريق  ،  نيف وثالثة عشر قرنا حتاول أن تقفو خطى اإلسالم        

وإن كانت ما تزال أمم      - ولو يف الدعاوي واألقوال    - ولكنها تصل إىل شيء من ذلك املنهج      . الكامل
 .  بالعنصرية البغيضة اليت حارا اإلسالم منذ نيف وثالث مائة وألف عاميف أوربا وأمريكا تتمسك

يف الوقت الذي كانت البشرية     .  ولقد جاء اإلسالم ليسوي بني مجيع الناس أمام القضاء والقانون         
بل جتعل إرادة السيد هي القـانون يف عهـدي الـرق            . وجتعل لكل طبقة قانونا   ،  تفرق الناس طبقات  

كان غريبا على ضمري البشرية يومذاك أن ينادي ذلك املنهج السابق املتقدم مببدأ املساواة              ف . . واإلقطاع
إىل شيء مما طبقه     - ولو نظريا  - ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا حتاول أن تصل         . . املطلقة أمام القضاء  

 . اإلسالم عمليا منذ نيف وثالث مائة وألف عام
إمنا أرسـل   ع ة احملمدية كانت رمحة للبشرية وأن حممدا وغري هذا وذلك كثري يشهد بأن الرسال   

فالبشرية كلها قد تأثرت باملنهج الذي جاء به        . ومن آمن به ومن مل يؤمن به على السواء        . رمحة للعاملني 
، ملن يريد أن يسـتظل ـا      ،  وما تزال ظالل هذه الرمحة وارفة     ؛  شاعرة أو غري شاعرة   ،  طائعة أو كارهة  

 . يف هجري األرض احملرق وخباصة يف هذه األيام،  السماء الرخيةويستروح فيها نسائم
شـاردة يف   ،  وهي قلقة حائرة  .  وإن البشرية اليوم لفي أشد احلاجة إىل حس هذه الرمحة ونداها          

  . . وجفاف األرواح والقلوب، وجحيم احلروب، متاهات املادية
|     |     | 

خبالصة رسالته  ،  بأن يواجه املكذبني املستهزئني    ع ولوبعد إبراز معىن الرمحة وتقريره يؤمر الرس      
 : اليت تنبع منها الرمحة للعاملني

  " . ؟ فهل أنتم مسلمون. إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد: قل " 
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عنصر التوحيد املطلق الذي ينقذ البشرية مـن        .  فهذا هو عنصر الرمحة األصيل يف تلك الرسالة       
، والذي يقيم احلياة على قاعدا الركينة     . ومن ضغط الوهم واخلرافة   ،  ال الوثنية ومن أثق ،  أوهام اجلاهلية 

والـذي  . ال وفق أهواء ونزوات وشـهوات     ،  وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة    ،  فريبطها بالوجود كله  
 . يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فال تنحين الرؤوس إال هللا الواحد القهار

 . " ؟  فهل أنتم مسلمون " .  .  هذا هو طريق الرمحة
 . أن يلقيه على املكذبني املستهزئني ع  وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول اهللا

  . .  " آذنتكم على سواء: فإن تولوا فقل " 
واإليذان يكون يف احلرب إلـاء فتـرة        .  أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء         

والسورة مكية ومل يكن القتال قد فرض        - أما هنا  . . ر أا حرب ال سالم    وإعالم الفريق اآلخ  ،  السلم
وأنـذرهم عاقبـة    ،  وتركهم عاملني مبصـريهم   ،  فاملقصود هو أن يعلنهم بأنه قد نفض يده منهم         - بعد

  . . فليذوقوا وبال أمرهم وهم عاملون، فلم يعد هلم بعد ذلك عذر. أمرهم
  . .  " ونوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعد " 

ال يعلمـه  . فهو غيب من غيب اهللا  . ولست أدري مىت حيل بكم ما توعدون      .  آذنتكم على سواء  
، وهو يعلم سركم وجهركم   . وهو وحده يعلم مىت يأخذكم بعذابه يف الدنيا أو يف اآلخرة سواء           . إال اهللا 

 : فما خيفى عليه منكم خافية
  . . "  ويعلم ما تكتمون، إنه يعلم اجلهر من القول " 

وإذا أخر  . وحني يعذبكم يعذبكم مبا يعلم من أمركم ظاهره وخافيه        ،   فأمركم كله مكشوف له   
 : عنكم العذاب فحكمة تأخريه عند اهللا

  . .  " وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني " 
مث ،  إىل أجل فيمتعكم  ،  فلعله يريد أن يكون فتنة لكم وابتالء      .  وما أدري ما يريد اهللا ذا التأخري      

 . يأخذكم أخذ عزيز مقتدر
ويتوجسون خيفة مـن    ،  ويدعهم يتوقعون كل احتمال   ،   وذا التجهيل يلمس قلوم ملسة قوية     

وتوقع العذاب على   . وتوقظ قلوم من غفلة املتاع فلعل وراءه الفتنة والبالء        . املفاجأة اليت تأخذهم بغتة   
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ترتقب يف كل حلظة أن يرفع      ،  واألعصاب متوفزة ،  ةغري موعد مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجس       
 . عن الغيب املخبوء، الستار املسدل

فينسى اإلنسان أن وراء    ،  وإن املتاع ليخدع  ،   وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب اهللا        
 . الستار املسدل ما وراءه مما ال يدريه وال يكشف عنه إال اهللا يف موعده املغيب اهول

 . ويعذر إليها بني يدي اهللا قبل فوات األوان،  اإلنذار يرد القلوب إىل اليقظة فهذا
|     |     | 

وحـذرهم  ،  وآذم على سواء  . وبلغ الرسالة ،  وقد أدى األمانة  . إىل ربه  ع وهنا يتوجه الرسول  
ويستعينه علـى   ،  يتوجه إىل ربه الرمحن يطلب حكمه احلق بينه وبني املستهزئني الغافلني           . . بغتة البالء 

 : وهو وحده املستعان. كيدهم وتكذيبهم
  . .  " وربنا الرمحن املستعان على ما تصفون، رب احكم باحلق: قال " 

فكذب بـه املكـذبون     ،  فهو الذي أرسله رمحة للعاملني    .  وصفة الرمحة الكبرية هنا ذات مدلول     
 . ى ما يصفونوهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه عل. واستهزأ به املستهزئون

فيتقابل طرفاها يف إيقاع نافـذ  .  وذا املقطع القوي ختتم السورة كما بدأت بذلك املطلع القوي 
 . قوي مثري عميق
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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   ار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظه |
 .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 ة رب العباد، ومن جورالعباد إىل عباد

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

 .وء ورهبااس  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             ىل اإلعداد اجلاد على كافة    دعوة إ  |
 . 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    |
 .أيت أمر اهللاي خذهلم حىت
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