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 3 والَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ       2 الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ       1قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    + 

 ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أو مـا ملَكَـت         5 والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ      4والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُونَ     
     لُوِمنيم رغَي مهفَِإن مهانمونَ         6أَيادالْع مه لَِئكفَأُو اء ذَِلكرى وغتِن اب7 فَم      ـاِتِهمانِلأَم ـمه الَِّذينو 

 الَِّذين يِرثُـونَ    10 أُولَِئك هم الْواِرثُونَ     9الَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ       و 8وعهِدِهم راعونَ   
  11الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ 

ـ  13 ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني        12ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة من ِطٍني         م خلَقْنـا    ثُ
               ـرلْقًا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ا الِْعظَامنوا فَكَسةَ ِعظَامغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عالن

 اِلِقنيالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ 14فَتتيلَم ذَِلك دعب كُمِإن ثُونَ 15 ثُمعبِة تامالِْقي موي كُمِإن 16 ثُم  
           لِْق غَاِفِلنيِن الْخا عا كُنمو اِئقطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَدٍر       17واء ِبقَـداء ممالس ا ِمنلْنأَنزو 

 فَأَنشأْنا لَكُم ِبِه جناٍت من نِخيٍل وأَعناٍب لَّكُم         18فَأَسكَناه ِفي الْأَرِض وِإنا علَى ذَهاٍب ِبِه لَقَاِدرونَ         
 وشجرةً تخرج ِمن طُوِر سيناء تنبت ِبالدهِن وِصـبٍغ لِّلْـآِكِلني       19ِفيها فَواِكه كَِثريةٌ وِمنها تأْكُلُونَ      

20  
 21يكُم مما ِفي بطُوِنها ولَكُم ِفيها مناِفع كَِثريةٌ وِمنها تأْكُلُونَ           وِإنَّ لَكُم ِفي الْأَنعاِم لَِعبرةً نسقِ     

  _22وعلَيها وعلَى الْفُلِْك تحملُونَ 
|     |     | 

مث ،  فهي تبدأ بصفة املؤمنني    . . وحيدد موضوعها . امسها يدل عليها   "  . . املؤمنون " هذه سورة 
 - مث إىل حقيقة اإلميان كما عرضها رسل اهللا       . ا إىل دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق      يستطرد السياق فيه  
وشبهات املكذبني  ؛  إىل حممد خامت الرسل والنبيني     - عليه السالم  - من لدن نوح   - صلوات اهللا عليهم  

فيهلـك  ،  حىت يستنصر الرسـل بـرم     ،  ووقوفهم يف وجهها  ،  حول هذه احلقيقة واعتراضام عليها    
يف تلك احلقيقة الواحـدة      - بعد الرسل  - مث يستطرد إىل اختالف الناس     . . وينجي املؤمنني ،  املكذبني

ويستنكر هذا املوقـف الـذي    ع ومن هنا يتحدث عن موقف املشركني من الرسول . . اليت ال تتعدد  
ويؤنبـون علـى    ،  وتنتهي السورة مبشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب          . . ليس له مربر  

  . . خيتم بتعقيب يقرر التوحيد املطلق والتوجه إىل اهللا بطلب الرمحة والغفران، ذلك املوقف املريب
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وهـو موضـوع    . بكل قضاياه ودالئله وصفاته   ،  أو هي سورة اإلميان    " املؤمنون "  فهي سورة 
 . السورة وحمورها األصيل

|     |     | 
 : وميضي سياق السورة يف أربعة أشواط

ويبني صفات املـؤمنني     . .  " قد أفلح املؤمنون  :  "  يبدأ الشوط األول بتقرير الفالح للمؤمنني     
فيعـرض أطـوار احليـاة      ،  ويثين بدالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق      . . هؤالء الذين كتب هلم الفالح    

جممال يف عـرض    ،  ار اجلنني اإلنسانية منذ نشأا األوىل إىل ايتها يف احلياة الدنيا متوسعا يف عرض أطو            
وبعد ذلك ينتقل من احليـاة       . . مث يتابع خط احلياة البشرية إىل البعث يوم القيامة         . . املراحل األخرى 

مث إىل األنعام   . ويف إنبات الزرع والثمار   ،  ويف إنزال املاء  ،  يف خلق السماء  : اإلنسانية إىل الدالئل الكونية   
 . ل عليها وعلى احليوانوالفلك اليت حيم؛ املسخرة لإلنسان

حقيقتـه  .  فأما الشوط الثاين فينتقل من دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق إىل حقيقـة اإلميـان              
قاهلـا   . .  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        :  " الواحدة اليت توافق عليها الرسل دون استثناء      

وكـان اعتـراض    ع حىت انتهت إىل حممد ،  سلوقاهلا كل من جاء بعده من الر       - عليه السالم  - نوح
وكـان   . .  " ولو شاء اهللا ألنـزل مالئكـة       "  . .  " ! ما هذا إال بشر مثلكم    :  " املكذبني دائما 

وكانـت   "  . . ؟  أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجـون         :  " اعتراضهم كذلك 
 . . فيهلـك املكـذبني   ،  وأن يستجيب اهللا لرسله   ،  صرهالعاقبة دائما أن يلجأ الرسل إىل رم يطلبون ن        

إين مبا تعملون   ،  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا       :  " وينتهي الشوط بنداء للرسل مجيعا    
 .  " وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، عليم

. تلك احلقيقة الواحدة  وتنازعهم حول    - بعد الرسل  -  والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس     
وعن غفلتهم عن ابتالء    .  " كل حزب مبا لديهم فرحون    ،  فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا   :  " اليت جاءوا ا  
يعبدونـه وال   ،  بينما املؤمنون مشفقون من خشية رم     . واغترارهم مبا هم فيه من متاع     ،  اهللا هلم بالنعمة  

وهنـا   . .  " وم وجلة أم إىل رم راجعون     وقل " وهم مع ذلك دائمو اخلوف واحلذر     ،  يشركون به 
فيأخـذهم التـوبيخ    ؛  يرسم مشهدا ألولئك الغافلني املغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم جيـأرون           

مسـتكربين بـه سـامرا      ،  قد كانت آيايت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون        :  " والتأنيب
وقد ؛  وهم يعرفونه وال ينكرونه   ،  ن رسوهلم األمني  ويستنكر السياق موقفهم العجيب م     . .  " جرون
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وهم يسلمون مبلكية   ؟  فماذا ينكرون منه ومن احلق الذي جاءهم به       . جاءهم باحلق ال يسأهلم عليه أجرا     
وسيطرته على كل شيء يف السـماوات       ،  وربوبيته للسماوات واألرض  ،  اهللا ملن يف السماوات واألرض    

 " ويشركون به آهلة أخرى   ! ويزعمون هللا ولدا سبحانه   ،  ون البعث وبعد هذا التسليم هم ينكر    . واألرض
 .  " فتعاىل عما يشركون

أن يدفع السيئة    ع ويتوجه باخلطاب إىل رسول اهللا    ؛   والشوط األخري يدعهم وشركهم وزعمهم    
وإىل  . . فال يغضب وال يضيق صدره مبا يقولـون ،  وأن يستعيذ باهللا من الشياطني    ،  )1(باليت هي أحسن    

وختـتم   . . وار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانـة وتأنيـب    ج
وبنفي الفالح  .  " فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي          :  " السورة بترتيه اهللا سبحانه   

هللا إهلا آخر ال برهان     ومن يدع مع ا   :  " عن الكافرين يف مقابل تقرير الفالح يف أول السورة للمؤمنني         
: وقل:  " وبالتوجه إىل اهللا طلبا للرمحة والغفران     .  " إنه ال يفلح الكافرون   ،  له به فإمنا حسابه عند ربه     

 .  " رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني
|     |     | 

ت واللمسـا ،  واملنطق الوجداين ،  وجو اجلدل اهلادى ء   ،  جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير      
ففـي   . . اإلميان . . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها        . املوحية للفكر والضمري  

ويف صـفات املـؤمنني يف      .  " الذين هم يف صالم خاشعون    :  " مطلعها مشهد اخلشوع يف الصالة    
لمسـات  ويف ال  . .  " والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أـم إىل رـم راجعـون            :  " وسطها

 .  " وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون:  " الوجدانية
 .  وكلها مظللة بذلك الظل اإلمياين اللطيف

|     |     | 
والذين ،  والذين هم عن اللغو معرضون    ،  الذين هم يف صالم خاشعون    ،  قد أفلح املؤمنون   " 

إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري         . حافظونوالذين هم لفروجهم    ،  هم للزكاة فاعلون  
والـذين  ،  والذين هم ألمانام وعهدهم راعون    . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون      ،  ملومني

 .  " الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون . . هم على صلوام حيافظون

                                                 
 . ومل يكن املسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان.  السورة مكية)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

5

وقـرار اهللا ال  ؛ وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده. ألكيد بفالح املؤمنني بل القرار ا  ،   إنه الوعد الصادق  
الفالح . فالح الفرد املؤمن وفالح اجلماعة املؤمنة     . الفالح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة     . ميلك أحد رده  

، والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاين الفـالح        ؛  الذي حيسه املؤمن بقلبه وجيد مصداقه يف واقع حياته        
 . ما ال يعرفونه مما يدخره اهللا لعباده املؤمننيو

وأعلن عن فالحهم هذا    ،  ووعدهم هذا الوعد  ،   فمن هم املؤمنون الذين كتب اهللا هلم هذه الوثيقة        
 ؟ اإلعالن

؟  من هم املؤمنون املكتوب هلم اخلري والنصر والسعادة والتوفيـق واملتـاع الطيـب يف األرض               
مث ما شاء اهللا غري هذا وذلك يف الدارين مما          ؟  الثواب والرضوان يف اآلخرة   و،  واملكتوب هلم الفوز والنجاة   

 ؟ ال يعلمه إال اهللا
 ؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الوارثون. من هم املؤمنون

 :  إم هؤالء الذين يفصل السياق صفام بعد آية االفتتاح
 .  " الذين هم يف صالم خاشعون " 
 .  " عن اللغو معرضونوالذين هم  " 
 .  " والذين هم للزكاة فاعلون " 
 .  " اخل . . . والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام " 
 .  " والذين هم ألمانام وعهدهم راعون " 
 .  " والذين هم على صلوام حيافظون " 

 ؟  فما قيمة هذه الصفات
، وخـري خلـق اهللا  ، رسول اهللا ع أفق حممد.  املسلم يف أفقها األعلى     قيمتها أا ترسم شخصية   

 . .  " وإنك لعلى خلق عظيم   :  " والذي شهد له يف كتابه بعظمة خلقه      ،  الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه    
قد أفلـح   .  " مث قرأت . كان خلقه القرآن  : فقالت ع عن خلق رسول اهللا    ل   فلقد سئلت عائشة  

 . )1( ع هكذا كان رسول اهللا. وقالت.  " ن هم على صلوام حيافظونوالذي " حىت " املؤمنون

                                                 
 .  أخرجه النسائي)1(
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، ويف حياة اجلماعـة   ،  ما قيمتها يف حياة الفرد    ؟  ما قيمة هذه الصفات يف ذاا      . .  ومرة أخرى 
 ؟ ويف حياة النوع اإلنساين

، اهللاتستشعر قلوم رهبة املوقف يف الصالة بني يـدي       . .  " الذين هم يف صالم خاشعون     " 
ويغشى أرواحهم جـالل اهللا     . فيسري اخلشوع منها إىل اجلوارح واملالمح واحلركات      ،  فتسكن وختشع 

وال تشتغل بسواه وهم مسـتغرقون يف الشـعور بـه           ،  فتختفي من أذهام مجيع الشواغل    ،  يف حضرته 
 فـال ،  ويتوارى عن حسهم يف تلك احلضرة القدسية كل ما حوهلم وكل مـا ـم              . مشغولون بنجواه 
، ويتطهر وجـدام مـن كـل دنـس        . وال يتذوقون إال معناه   ،  وال حيسون إال إياه   ،  يشهدون إال اهللا  

عندئذ تتصـل    . . فما يضمون جواحنهم على شيء من هذا مع جالل اهللا         ؛  وينفضون عنهم كل شائبة   
تضـاءل  وعندئـذ ت  . ويعرف القلب املوحش مثواه   ،  وجتد الروح احلائرة طريقها   ،  الذرة التائهة مبصدرها  

 . القيم واألشياء واألشخاص إال ما يتصل منها باهللا
إن . ولغو االهتمام والشـعور   ،  ولغو الفعل ،  لغو القول  . .  " والذين هم عن اللغو معرضون     " 

وتصور جالله وتدبر آياته    ،  له ما يشغله من ذكر اهللا      . . للقلب املؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو واهلذر       
 . . وحيرك الوجدان ،  ويشغل الفكر ،  وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب       .يف األنفس واآلفاق  

وتكاليفهـا  . وتزكية النفس وتنقية الضمري،  تكاليفها يف تطهري القلب   : وله ما يشغله من تكاليف العقيدة     
ف والنهي  وتكاليفها يف األمر باملعرو   . وحماولة الثبات على املرتقى العايل الذي يتطلبه اإلميان       ،  يف السلوك 
، وتكاليفها يف اجلهاد حلمايتها ونصرا وعزا     . وصيانة حياة اجلماعة من الفساد واالحنراف     ،  عن املنكر 

، وال يعفي نفسه منها   ،  وال يغفل عنها املؤمن   ،  وهي تكاليف ال تنتهي    . . والسهر عليها من كيد األعداء    
. تغراق اجلهد البشري والعمر البشري    وفيها الكفاية الس  . وهي مفروضة عليه فرض عني أو فرض كفاية       

وإما أن تنفق يف    ؛  وهي إما أن تنفق يف هذا الذي يصلح احلياة وينميها ويرقيها          . والطاقة البشرية حمدودة  
 . واملؤمن مدفوع حبكم عقيدته إىل انفاقها يف البناء والتعمري واإلصالح. اهلذر واللغو واللهو

ولكن هذا شيء آخر غري اهلـذر       .  يف احلني بعد احلني     وال ينفي هذا أن يروح املؤمن عن نفسه       
  . . . واللغو والفراغ

 . . وانصرافهم عن اللغـو يف احليـاة  ، بعد إقباهلم على اهللا . .  " والذين هم للزكاة فاعلون    " 
وانتصـار علـى   ، واستعالء على حب الـذات   ،  طهارة للقلب من الشح   : والزكاة طهارة للقلب واملال   

وطهارة للمال جتعل ما بقي منه بعـدها        . وثقة مبا عند اهللا من العوض واجلزاء      ،   بالفقر وسوسة الشيطان 
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وهي صيانة للجماعـة    . وال حتوم حوله شبهة    - إال يف حاالت الضرورة    - ال يتعلق به حق   ،  طيبا حالال 
 وهـي ،  فهي تأمني اجتماعي لألفراد مجيعـا     ،  من اخللل الذي ينشئه العوز يف جانب والترف يف جانب         

 . وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك واالحنالل، ضمان اجتماعي للعاجزين
ووقايـة الـنفس    . وهذه طهارة الروح والبيت واجلماعة    .  " والذين هم لفروجهم حافظون    " 

وحفظ القلوب من التطلـع إىل غـري        ،  حبفظ الفروج من دنس املباشرة يف غري حالل       . واألسرة واتمع 
 . ومن فساد البيوت فيها واألنساب، من انطالق الشهوات فيها بغري حسابوحفظ اجلماعة ؛ حالل

ألنه ال أمن فيها    .  واجلماعة اليت تنطلق فيها الشهوات بغري حساب مجاعة معرضة للخلل والفساد          
إذ هو احملضن الذي تنشأ فيه      ،  والبيت هو الوحدة األوىل يف بناء اجلماعة      . وال حرمة فيها لألسرة   ،  للبيت
وليعيش فيه الوالدان   ،  ليصلح حمضنا ومدرجا  ،  وال بد له من األمن واالستقرار والطهارة      ؛  لة وتدرج الطفو

 ! ومن فيه من فراخ. ومها يرعيان ذلك احملضن، مطمئنا كالمها لآلخر
فاملقيـاس  ،   واجلماعة اليت تنطلق فيها الشهوات بغري حساب مجاعة قذرة هابطة يف سلم البشرية            

وتنظيم الدوافع الفطرية يف صورة     . رتقاء البشري هو حتكم اإلرادة اإلنسانية وغلبتها      الذي ال خيطى ء لال    
ألـا طريقـة نظيفـة      ،  ال خيجل األطفال معها من الطريقة اليت جاءوا ا إىل هذا العامل           ،  مثمرة نظيفة 

وبـدافع  ،  ال كاحليوان اهلابط الذي تلقى األنثى فيه الذكر للقـاح         . يعرف فيها كل طفل أباه    ،  معروفة
 ! مث ال يعرف الفصيل كيف جاء وال من أين جاء، اللقاح

إال على أزواجهم   :  "  والقرآن هنا حيدد املواضع النظيفة اليت حيل للرجل أن يودعها بذور احلياة           
فهـي  . ومسألة االزواج ال تثري شبهة وال تستدعي جدال        . .  " أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني      

 . أما مسألة ملك اليمني فقد تستدعي شيئا من البيان. ع املعروفالنظام املشرو
وبينت هناك أن اإلسالم قـد      ،  )1(ولقد فصلت القول يف مسألة الرق يف اجلزء الثاين من الظالل            

فما كان ميكـن واإلسـالم مشـتبك يف         . واسترقاق أسرى احلرب نظام دويل    . جاء والرق نظام عاملي   
فيصبح أسارى  ،  لقوة املادية يف طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد          حروب مع أعدائه الواقفني با    

عـدا   - فجفف اإلسالم كل منابع الرق     . . بينما هو حيرر أسارى األعداء    ،  املسلمني رقيقا عند أعدائه   
 . إىل أن يتاح للبشرية وضع نظام دويل للتعامل باملثل يف مسألة األسرى - أسرى احلرب

                                                 
 .  من هذه الطبعة160 ص )1(
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تقضي قاعدة التعامل باملثل باسترقاقهن ومن      ،  إىل املعسكر اإلسالمي أسريات   ومن هنا كان جييء     
فأباح اإلسالم حينئذ االستمتاع ن     . مقضيات هذا االسترقاق أال يرتفعن إىل مستوى الزوجات بالنكاح        

بالتسري ملن ميلكهن خاصة إال أن يتحررن لسبب من األسباب الكثرية اليت جعلها اإلسالم سبال لتحرير                
 . الرقيق

كي ال يشبعنها عـن     ،   ولعل هذا االستمتاع ملحوظ فيه تلبية احلاجة الفطرية لألسريات أنفسهن         
طريق الفوضى القذرة يف املخالطة اجلنسية كما يقع يف زماننا هذا مع أسريات احلرب بعـد معاهـدات                  

واألمة . عن إىل مرتبة احلرية   وذلك حىت يأذن اهللا فريتف    ! هذه الفوضى اليت ال حيبها اإلسالم      - حترمي الرقيق 
وإذا أعتقها هو تطوعـا أو يف      . إذا ولدت لسيدها مث مات عنها      . . تصل إىل مرتبة احلرية بوسائل كثرية     

وإذا ضرا على وجهها فكفارـا      . وإذا طلبت أن تكاتبه على مبلغ من املال فافتدت به رقبتها          . كفارة
 . )1(اخل  . . عتقها

هي ضرورة املعاملة باملثل يف عامل      ،   االسترقاق يف احلرب ضرورة وقتية      وعلى أية حال فقد كان    
 . ومل يكن جزءا من النظام االجتماعي يف اإلسالم، كله يسترق األسرى

وال زيـادة   ،  وراء الزوجات وملك اليمني    . .  " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون       " 
واعتـدى علـى    ،  ووقع يف احلرمات  ،   الدائرة املباحة  فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا     . بطريقة من الطرق  

، وهنا تفسد النفس لشعورها بأا ترعى يف كأل غري مباح         . األعراض اليت مل يستحلها بنكاح وال جبهاد      
وتفسد اجلماعة ألن ذئاا تنطلق فتنهش من هنـا ومـن           ؛  ويفسد البيت ألنه ال ضمان له وال اطمئنان       

 . ه اإلسالموهذا كله هو الذي يتوقا: هناك
وراعون ألمانـام   ؛  راعون ألمانام وعهدهم أفرادا    " والذين هم ألمانام وعهدهم راعون     " 

  . . وعهدهم مجاعة
وقـد فطرهـا اهللا     ؛  ويف أوهلا أمانة الفطـرة    ؛   واألمانات كثرية يف عنق الفرد ويف عنق اجلماعة       

حبكـم  ،  ة بوجود اخلـالق ووحدانيتـه     مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهد         
ووحدة اإلرادة املختارة هلذا الناموس     ،  إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي حيكمها وحيكم الوجود       

، واملؤمنون يرعون تلك األمانة الكربى فال يدعون فطرم تنحرف عن استقامتها           . . املدبرة هلذا الوجود  
 . مث تأيت سائر األمانات تبعا لتلك األمانة الكربى. ق ووحدانيتهفتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود اخلال

                                                 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" شبهات حول اإلسالم "  يراجع فصل الرق يف كتاب )1(
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هو العهد الذي قطعه اهللا على فطـرة البشـر باإلميـان            .  والعهد األول هو عهد الفطرة كذلك     
فكل عهد يقطعه املؤمن جيعـل      . وعلى هذا العهد األول تقوم مجيع العهود واملواثيق       . بوجوده وبتوحيده 
 . ويرجع يف الوفاء به إىل تقوى اهللا وخشيته ،اهللا شهيدا عليه فيه

وما يترتب على   ،  مسؤولة عن عهدها مع اهللا تعاىل     ،   واجلماعة املسلمة مسؤولة عن أماناا العامة     
ويصف املؤمنني بـأم    . والنص جيمل التعبري ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد        . هذا العهد من تبعات   

وما تستقيم حياة اجلماعة إال أن تـؤدى        . مة هلم يف كل حني    فهي صفة دائ  . ألمانام وعهدهم راعون  
، ويطمئن كل من فيها إىل هذه القاعدة األساسية للحياة املشـتركة          ؛  وترعى فيها العهود  ؛  فيها األمانات 

 . الضرورية لتوفري الثقة واألمن واالطمئنان
وال ؛  عوا إمهـاال  وال يضـي  ،  فال يفوتوا كسال   . .  " والذين هم على صلوام حيافظون     " 

مستوفية األركان  ،  إمنا يؤدوا يف أوقاا كاملة الفرائض والسنن      ؛  يقصرون يف إقامتها كما ينبغي أن تقام      
فالذي ال  ،  والصالة صلة ما بني القلب والرب     . وينفعل ا الوجدان  ،  حية يستغرق فيها القلب   ،  واآلداب

 . . وبني الناس حمافظة حقيقية مبعثها صدق الضـمري       حيافظ عليها ال ينتظر أن حيافظ على صلة ما بينه           
، ولقد بدأت صفات املؤمنني بالصالة وختمت بالصالة للداللة على عظيم مكانتـها يف بنـاء اإلميـان                

 . بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إىل اهللا
 حاسم يف   وهي خصائص ذات أثر   .  تلك اخلصائص حتدد شخصية املؤمنني املكتوب هلم الفالح       

؛ احلياة الفاضلة الالئقة باإلنسان الذي كرمه اهللا      . حتديد خصائص اجلماعة املؤمنة ونوع احلياة اليت حتياها       
يستمتع فيها ويأكل كما تأكـل      ،  ومل يرد له أن حييا حياة احليوان      . وأراد له التدرج يف مدارج الكمال     

 . األنعام
فقد شـاء اهللا أن يصـل       ،  ال املقدر لبين اإلنسان    وملا كانت احلياة يف هذه األرض ال حتقق الكم        

واألمن ،  دار اخللود بال فناء   ،  هنالك يف الفردوس  ،  إىل الغاية املقدرة هلم   ،  املؤمنون الذين ساروا يف الطريق    
 : واالستقرار بال زوال، بال خوف
  . .  " الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك هم الوارثون " 

  . . وليس بعدها من غاية متتد إليها عني أو خيال. الح الذي كتبه اهللا للمؤمنني وتلك غاية الف
|     |     | 
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، ويف أطوار وجـوده ومنـوه     ،  ومن صفات املؤمنني ينتقل إىل دالئل اإلميان يف حياة اإلنسان ذاته          
 : يف السياقمنتهيا إىل البعث يف اآلخرة مع الربط بني احلياتني ، مبتدئا بأصل النشأة اإلنسانية

مث خلقنـا النطفـة   . مث جعلناه نطفة يف قرار مكني . ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني       " 
. مث أنشأناه خلقـا آخـر     . فكسونا العظام حلما  ،  فخلقنا املضغة عظاما  ،  فخلقنا العلقة مضغة  ،  علقة

  . .  " بعثونمث إنكم يوم القيامة ت. مث إنكم بعد ذلك مليتون. فتبارك اهللا أحسن اخلالقني
وما ،  ما يشهد بوجود املنشى ء أوال     ،  وذا اإلطراد ،  وتتابعها ذا النظام  ،   ويف أطوار هذه النشأة   

وال ، فما ميكن أن يكون األمر مصادفة عـابرة      . يشهد بالقصد والتدبري يف تلك النشأة ويف اجتاهها أخريا        
وال ؛  وال تتخلف ،  وال ختطيء ،  ال تنحرف مث تسري هذه السرية اليت      ؛  خبط عشواء بدون قصد وال تدبري     

إمنا تسري النشأة اإلنسانية يف     . تسري يف طريق آخر من شىت الطرق اليت ميكن عقال وتصورا أن تسري فيها             
هذا الطريق دون سواه من شىت الطرق املمكنة بناء على قصد وتدبري من اإلرادة اخلالقة املدبرة يف هـذا                   

 . الوجود
، ما يشري إىل أن اإلميان باخلالق املـدبر  ،  ألطوار ذا التتابع الدقيق املطرد     كما أن يف عرض تلك ا     

هو وحده الطريق إىل بلوغ الكمال املقدر لتلك         . . والسري على ج املؤمنني الذي بينه يف املقطع السابق        
 . لسورةوهذا هو احملور الذي جيمع بني املقطعني يف سياق ا. الدنيا واآلخرة: يف احلياتني؛ النشأة

وهذا النص يشري إىل أطوار النشأة اإلنسـانية         . .  " ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني       " 
أو ،  فالطني هو املصدر األول   . من الطني إىل اإلنسان   ،  فيفيد أن اإلنسان مر بأطوار مسلسلة     . وال حيددها 

وال نطلب هلا مصداقا من     ،  رآنوهي حقيقة نعرفها من الق     . . واإلنسان هو الطور األخري   . الطور األول 
 . أو نشأة األحياء، النظريات العلمية اليت تبحث عن نشأة اإلنسان

ولتأمل النقلة البعيدة بني الطـني      ،   إن القرآن يقرر هذه احلقيقة ليتخذها جماال للتدبر يف صنع اهللا          
 ألنـه ال يعينـه يف       وهذا اإلنسان املتسلسل يف نشأته من ذلك الطني وال يتعرض لتفصيل هذا التسلسل            

أهدافه الكبرية أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معني للنشوء واألرتقاء لوصل حلقات السلسلة              
بني الطني واإلنسان وهي ختطىء وتصيب يف هذه احملاولة اليت سكت القرآن عن تفصيلها وليس لنـا أن                  

لسل وبني احملاوالت العلميـة يف البحـث عـن          خنلط بني احلقيقة الثابتة اليت يقررها القرآن حقيقة التس        
حلقات هذا التسلسل وهي احملاوالت اليت ختطئ وتصيب وتثبت اليوم وتنقض غدا كلما تقدمت وسائل               

 . البحث وطرائقه يف يد اإلنسان
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 "  . بدأ خلق اإلنسان من طـني .  . . :  " والقرآن يعرب أحيانا عن تلك احلقيقة باختصار فيقول   
إىل األطوار اليت مر ا واملرجع يف هذا األمر إىل النص األكثر تفصيال وهو الذي يشري إىل                 دون إشارة   . 

 فالنص اآلخر خيتصر هذه األطوار ملناسبة خاصة يف السياق هناك  " ساللة من طني " أنه من
 أما كيف تسلسل اإلنسان من الطني فمسكوت عنه كما قلنا ألنه غـري داخـل يف األهـداف                  

قد تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد ال تكون وتكون األطوار قد                القرآنية و 
متت بطريق آخر مل يعرف بعد وبسب عوامل وعلل أخرى مل يكشف عنها اإلنسـان ولكـن مفـرق                  
الطريق بني نظرة القرآن إىل اإلنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا اإلنسان ويقرر أن فيـه                  
نفخة من روح اهللا هي اليت جعلت من ساللة الطني إنسان ومنحته تلك اخلصائص اليت ا صار إنسـان                   

 . )1(وافترق ا عن احليوان وهنا تفترق نظرة اإلسالم افتراقا كليا عن نظرة املاديني واهللا أصدق القائلني 
ساين بعد ذلك فتمضي     ذلك أصل نشأة اجلنس اإلنساين من ساللة من طني فأما نشأة الفرد اإلن            

 : يف طريق آخر معروف
لقد نشأ اجلنس اإلنساين من ساللة من طني فأما تكرار أفراده            " مث جعلناه نطفة يف قرار مكني      " 

بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة اهللا أن يكون عن طريق نقطة مائية خترج من صلب رجل فتستقر يف                   
حدة من عشرات األلوف من اخلاليا الكامنة يف تلك النقطة          رحم امرأة نقطة مائية واحدة ال بل خلية وا        

ثابتة يف الرحم الغائرة بني عظام احلوض احملمية ا من التأثر بـاهتزازات              . .  " يف قرار مكني   " تستقر
 ! اجلسم ومن كثري مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات ورجات وتأثرات

 أطوار النشأة اإلنسانية تاليا يف وجوده لوجود اإلنسان وهي          والتعبري القرآين جيعل النطفة طورا من     
حقيقة ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إىل التأمل فهذا اإلنسان الضخم خيتصر ويلخص بكل عناصره وبكل               
خصائصة يف تلك النطفة كما يعاد من جديد يف اجلنني وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخـيص                  

 . العجيب
لقة حينما متتزج خلية الذكر ببويضة األنثى وتعلق هذه جبدار الـرحم نقطـة              ومن النطفة إىل الع   

  . . صغرية يف أول األمر تتغذى بدم األم
  . . ومن العلقة إىل املضغة حينما تكرب تلك النقطة العالقة وتتحول إىل قطعة من دم غليظ خمتلط

                                                 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" اإلنسان بني املادية واإلسالم :  "  يراجع كتاب)1(
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ل وال تتواىن حركته املنظمة     ومتضي هذه اخلليقة يف ذلك اخلط الثابت الذي ال ينحرف وال يتحو           
 . . وبتلك القوة الكامنة يف اخللية املستمدة من الناموس املاضي يف طريقه بني التدبري والتقـدير              . الرتيبة

فكسـونا  :  " فمرحلة كسوة العظام بـاللحم     " فخلقنا املضغة عظاما   . .  " حىت جتيء مرحلة العظام   
ا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة يف تكوين اجلنني           وهنا يقف اإلنسان مدهوش    . .  " العظام حلما 

ذلك أن خاليا العظام غري خاليـا       . مل تعرف على وجه الدقة إال أخريا بعد تقدم علم األجنة التشرحيي           
وال تشاهد خلية واحدة من خاليـا       . وقد ثبت أن خاليا العظام هي اليت تتكون أوال يف اجلنني          . اللحم

وهي احلقيقة اليت يسـجلها الـنص       . ومتام اهليكل العظمي للجنني   ،  ا العظام اللحم إال بعد ظهور خالي    
 ! فسبحان العليم اخلبري . .  " فكسونا العظام حلما، فخلقنا املضغة عظاما:  " القرآين

فجنني اإلنسـان يشـبه     . هذا هو اإلنسان ذو اخلصائص املتميزة      . .  " مث أنشأناه خلقا آخر    " 
ويتحـول إىل تلـك اخلليقـة    ، ولكن جنني اإلنسان ينشأ خلقا آخر.  اجلسديةجنني احليوان يف أطواره   

، جمردا من خصائص االرتقاء والكمال    ،  ويبقى جنني احليوان يف مرتبة احليوان     . املستعدة لالرتقاء ،  املتميزة
 . اليت ميتاز ا جنني اإلنسان

 وهو ينشأ . إلنساين فيما بعد   إن اجلنني اإلنساين مزود خبصائص معينة هي اليت تسلك به طريقه ا           
بينما يقف اجلنني احليواين عند التطور احليواين ألنه غري مـزود           ؛  يف آخر أطواره اجلنينية    " خلقا آخر " 

فيتطور إىل مرتبـة اإلنسـان      ،  ومن مث فإنه ال ميكن أن يتجاوز احليوان مرتبته احليوانية         . بتلك اخلصائص 
اختلفا بتلك النفخة اإلهلية الـيت ـا        . فهما نوعان خمتلفان   - ةكما تقول النظريات املادي    - تطورا آليا 

واختلفا بعد ذلك بتلك اخلصائص املعينة الناشئة من تلك النفخة واليت ينشأ            . صارت ساللة الطني إنسانا   
ن مث يبقى احليوا  ؛  إمنا اإلنسان واحليوان يتشاان يف التكوين احليواين      .  " خلقا آخر  " ا اجلنني اإلنساين  

بواسـطة  . ويتحول اإلنسان خلقا آخر قابال ملا هو مهيأ له مـن الكمـال            . حيوانا يف مكانه ال يتعداه    
وهبها له اهللا عن تدبري مقصود ال عن طريق تطور آىل من نوع احليوان إىل نوع اإلنسان                ،  خصائص مميزة 

)1( . 
                                                 

. س إال طوراً من أطوار الترقي احليوانية      إذ تفترض أن اإلنسان لي    .  تقوم نظرية النشوء واالرتقاء على أساس مناقض       )1(
والواقع املشهود يكذب هذا الفرض لتفسري الصلة بني        . وتفترض أن احليوان حيمل خصائص التطور إىل مرتبة اإلنسان        

وقد . فيقف دائماً عند حدود جنسه احليواين ال يتعداه       . ويقرر أن احليوان ال حيمل هذه اخلصائص      . احليوان واإلنسان 
ولكن يبقى النوع اإلنساين متميزاً بأنـه حيمـل         . ره احليواين على حنو ما يقول دارون أو على أي حنو آخر           يثبت تطو 

 . إمنا هي هبة مقصودة من قوة خارجية. خصائص معينة جتعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آيل
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أحسـن هنـا ليسـت      ف. وليس هناك من خيلق سوى اهللا      . .  " فتبارك اهللا أحسن اخلالقني    " 
 . إمنا هي للحسن املطلق يف خلق اهللا، للتفضيل

الذي أودع فطرة اإلنسان تلك القدرة على السري يف هـذه            . .  " فتبارك اهللا أحسن اخلالقني    " 
حىت تبلغ باإلنسان ما هو مقدر لـه مـن          ،  وفق السنة اليت ال تتبدل وال تنحرف وال تتخلف        ،  األطوار

 ! على أدق ما يكون النظام ،مراتب الكمال اإلنساين
حني يصنع اإلنسان جهازا يتبـع       " معجزات العلم  "  وإن الناس ليقفون دهشني أمام ما يسمونه      

فأين هذا من سري اجلنني يف مراحلـه تلـك    . . دون تدخل مباشر من اإلنسان   ،  طريقا خاصا يف حتركه   
غري ؟  وحتوالت كاملة يف ماهيتها   ،  تهاوبني كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة يف طبيع       ،  وأطواره وحتوالته 

ألن طول األلفة أنسـاهم أمرهـا       ،  مغلقي القلوب ،  أن البشر ميرون على هذه اخلوارق مغمضي العيون       
كله ملخص وكامن جبميع     - هذا الكائن املعقد   - وإن جمرد التفكر يف أن اإلنسان      . . اخلارق العجيب 

وإن تلـك اخلصـائص   ؛ اليت ال تراها العـني اـردة     خصائصه ومساته وشياته يف تلك النقطة الصغرية        
والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك يف مراحل التطور اجلنينية حىت تربز واضحة عندما ينشأ               

وإذا كل طفل حيمل وراثاتـه اخلاصـة فـوق          . فإذا هي ناطقة بارزة يف الطفل مرة أخرى       . خلقا آخر 
إن جمـرد    . . ات وتلك اليت كانت كامنة يف تلك النقطة الصـغرية         هذه الوراث . الوراثات البشرية العامة  

التفكر يف هذه احلقيقة اليت تتكرر كل حلظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلـك التـدبري                   
  . . . العجيب الغريب

فاحلياة اإلنسانية اليت نشـأت     . وأطوار النشأة ،   مث يتابع السياق خطاه الستكمال مراحل الرحلة      
وألن ؛ وتدخل يف خـط سـريها  ،  ألن عنصرا غري أرضي قد امتزج ا      ،  من األرض ال تنتهي يف األرض     

؛ واية غري اية اللحم والدم القريبـة      ،  تلك النفخة العلوية قد جعلت هلا غاية غري غاية اجلسد احليواين          
 يتم هنالـك يف مرحلـة       إمنا؛  وال يف هذه احلياة الدنيا    ،  وجعلت كماهلا احلقيقي ال يتم يف هذه األرض       

 : جديدة ويف احلياة األخرى
  . .  " مث إنكم يوم القيامة تبعثون. مث إنكم بعد ذلك مليتون " 

وهو إذن طور من أطوار النشـأة  . وبرزخ ما بني الدنيا واآلخرة   ،   فهو املوت اية احلياة األرضية    
 . اإلنسانية وليس اية األطوار
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املربأة مـن   ،  وبعده تبدأ احلياة الكاملة   . األخري من أطوار تلك النشأة     مث هو البعث املؤذن بالطور      
ومن التحول والتطور ألا ايـة      ،  ومن اخلوف والقلق  ،  ومن ضرورات اللحم والدم   ،  النقائص األرضية 

الطريق الـذي رمسـه املقطـع األول يف         . ذلك ملن يسلك طريق الكمال    . الكمال املقدر هلذا اإلنسان   
فهو صـائر يف احليـاة   ، املؤمنني فأما من ارتكس يف مرحلة احلياة الدنيا إىل درك احليوان     طريق  . السورة

الـيت  ،  وقودا للنار ،  ويستحيل حصبا من حصب جهنم    ،  حيث در آدميته  . األخرى إىل غاية االرتكاس   
 ! والناس من هذا الصنف هو واحلجارة سواء. وقودها الناس واحلجارة

|     |     | 
مث ،  مما يشهده الناس ويعرفونـه    . إلميان يف األنفس ينتقل إىل دالئل اإلميان يف اآلفاق        ومن دالئل ا  
 : ميرون عليه غافلني

وأنزلنا من السماء ماء بقـدر      . وما كنا عن اخللق غافلني    ،  ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق     " 
لكم فيها  ،  وأعنابفأنشأنا لكم به جنات من خنيل       . وإنا على ذهاب به لقادرون    ؛  فأسكناه يف األرض  

وإن لكم  . وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني        . ومنها تأكلون ،  فواكه كثرية 
وعليها وعلى الفلك   . ومنها تأكلون ،  ولكم فيها منافع كثرية   ،  يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطوا      

  . .  " حتملون
يربط بينها بوصـفها مـن      . ربط بينها مجيعا  وهو ي ،   إن السياق ميضي يف استعراض هذه الدالئل      

متناسـقة يف   ،  فهي متناسقة يف تكوينـها    ؛  ويربط بينها كذلك بوصفها من دالئل التدبري      ؛  دالئل القدرة 
وكلها حمسوب  ؛  وكلها تتعاون يف وظائفها   ؛  كلها حمكومة بناموس واحد   . متناسقة يف اجتاهها  ،  وظائفها

 . بفيها هلذا اإلنسان الذي كرمه اهللا حسا
 . ومن مث يربط بني هذه املشاهد الكونية وبني أطوار النشأة اإلنسانية يف سياق السورة

|     |     | 
  . .  " ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اخللق غافلني " 

وقد يكون املقصود هنا سبع مدارات      . أو وراء بعض  .  والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض     
كمـا يقـول     - والسـدم . أو سبع كتل سدميية   . جمموعات جنمية كاموعة الشمسية   أو سبع   . فلكية

وعلى أية حال فهي سبع خالئق فلكية فـوق          . . هي اليت تكون منها اموعات النجمية      - الفلكيون
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، خلقهـا اهللا بتـدبري وحكمـة       - أي إن مستواها أعلى من مستوى األرض يف هذا الفضاء          - البشر
  . .  " وما كنا عن اخللق غافلني:  " لحوظوحفظها بناموس م

  . .  " وإنا على ذهاب به لقادرون؛ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض " 
. وله عالقة بتلـك األفـالك     ؛  فاملاء نازل من السماء   .  وهنا تتصل تلك الطرائق السبع باألرض     

ويسمح كذلك بإسـكانه يف     ،  اء من السماء  هو الذي يسمح برتول امل    ،  فتكوين الكون على نظامه هذا    
 . األرض

وأا تتسرب إىل باطن األرض     ؛   ونظرية أن املياه اجلوفية ناشئة من املياه السطحية اآلتية من املطر          
فقد كان املظنون إىل وقت قريب أنه ال عالقة بني املياه اجلوفية وامليـاه              . نظرية حديثة  . . فتحفظ هناك 

 . ا القرآن الكرمي يقرر هذه احلقيقة قبل ألف وثالث مائة عامولكن ها هو ذ. السطحية
وال أقل فيكـون    ؛  ال أكثر فيغرق ويفسد   ،  حبكمة وتدبري  . .  " وأنزلنا من السماء ماء بقدر     " 

  . . وال يف غري أوانه فيذهب بددا بال فائدة؛ اجلدب واحملل
 مباء النطفة وهـو مسـتقر يف        وما أشبهه وهو مستكن يف األرض      . .  " فأسكناه يف األرض   " 

 . الرحم
وهذا من تنسـيق     . . كالمها مستقر هنالك بتدبري اهللا لتنشأ عنه احلياة        . .  " يف قرار مكني   " 

  . . املشاهد على طريقة القرآن يف التصوير
فيغور يف طبقات األرض البعيـدة بكسـر أو شـق يف             . .  " وإنا على ذهاب به لقادرون     " 

فالذي أمسكه بقدرته قادر على     . أو بغري هذا من األسباب    . ة اليت استقر عليها فحفظته    الطبقات الصخري 
 . إمنا هو فضل اهللا على الناس ونعمته. تبديده وإضاعته

 :  ومن املاء تنشأ احلياة
  . .  " لكم فيها فواكه كثرية ومنها تأكلون، فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب " 

كما ينشأ الناس من ماء      - وذجان من احلياة اليت تنشأ باملاء يف عامل النبات         والنخيل واألعناب من  
يشريان إىل نظائرمها الكثرية    ،  منوذجان قريبان لتصور املخاطبني إذ ذاك بالقرآن       - النطفة يف عامل اإلنسان   

 . اليت حتيا باملاء
 :  وخيصص من األنواع األخرى شجرة الزيتون
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  . .  "  لآلكلني)1(اء تنبت بالدهن وصبغ وشجرة خترج من طور سين " 
وأقرب منابتها من بالد العـرب طـور        .  وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها       

وهي تنبت هناك   . هلذا ذكر هذا املنبت على وجه خاص      . عند الوادي املقدس املذكور يف القرآن     . سيناء
 . من املاء الذي أسكن يف األرض وعليه تعيش

 : رج من عامل النبات إىل عامل احليوان ويع
ومنـها تـأكلون   ، ولكم فيها منافع كثرية، وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطوا  " 

  . .  " وعليها وعلى الفلك حتملون
وتوزيعه للوظائف واخلصـائص يف هـذا       ،   فهذه املخلوقات املسخرة لإلنسان بقدرة اهللا وتدبريه      

ويتدبر ما وراءها من حكمـة      ؛  فيها عربة ملن ينظر إليها بالقلب املفتوح واحلس البصري          . .الكون الكبري 
فهو مسـتخلص   ؛  ويرى أن اللنب السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطوا           ؛  ومن تقدير 

 . فتحوله غدد اللنب إىل هذا السائل السائغ اللطيف؛ من الغذاء الذي ضمه ومتثله
. ومنـها تـأكلون   :  " مث خيصص منها منفعتني   ،  جيملها أوال  . .  " ا منافع كثرية  ولكم فيه  " 

وهي اإلبل والبقر والضأن واملعـز      ،  وقد أحل لإلنسان أكل األنعام     . .  " وعليها وعلى الفلك حتملون   
ب فأمـا التعـذي   . ألن األكل حيقق فائدة ضرورية يف نظام احليـاة        ،  ومل حيل له تعذيبها وال التمثيل ا      

 . وليس وراءمها فائدة لألحياء. وفساد الفطرة، والتمثيل فهما من قسوة القلب
بوصفهما مسخرين بنظـام اهللا     .  ويربط السياق بني محل اإلنسان على األنعام ومحله على الفلك         

، فهذا التكوين اخلاص للماء   . كما ينسق بني وجودها مجيعا    ،  الذي ينظم وظائف اخلالئق مجيعا    ،  الكوين
هو الذي يسمح للفلـك     . . والتكوين اخلاص لطبيعة اهلواء فوق املاء والسفن      ،  وين اخلاص للسفن  والتك

ولو اختل تركيب واحد من الثالثة أو اختلف أدىن اختالف ما أمكن أن تتم              . أن تطفو فوق سطح املاء    
 . وما تزال تعتمد عليها جل االعتماد، املالحة اليت عرفتها البشرية قدميا

وكلها ذات صلة باملقطع    . ملن يتدبرها تدبر الفهم واإلدراك    ،  ن دالئل اإلميان الكونية    وكل هذا م  
  . . متناسقة معهما يف السياق، األول يف السورة واملقطع الثاين

|     |     | 

                                                 
 . اإلدام ألنه يصبغ اللقمة:  الصبغ)1(
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 23ٍه غَيره أَفَلَا تتقُـونَ      ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه فَقَالَ يا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم من ِإلَ             + 
فَقَالَ الْملَأُ الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه ما هذَا ِإلَّا بشر مثْلُكُم يِريد أَن يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاء اللَّه لَأَنزلَ                   

        ِلنيا الْأَواِئنذَا ِفي آبا ِبهنِمعا سلَاِئكَةً مى ِحٍني            ِإنْ 24متوا ِبِه حصبرةٌ فَتلٌ ِبِه ِجنجِإلَّا ر وقَـالَ   25 ه 
 فَأَوحينا ِإلَيِه أَِن اصنِع الْفُلْك ِبأَعيِننا ووحِينا فَِإذَا جاء أَمرنا وفَار التنور             26رب انصرِني ِبما كَذَّبوِن     
    وا ِمن كُلٍّ زِفيه لُكفَاس               ِني ِفـي الَّـِذيناِطبخلَا تو مهلُ ِمنِه الْقَولَيع قبن سِإلَّا م لَكأَهِن ويِن اثْنيج

 فَِإذَا استويت أَنت ومن معك علَى الْفُلِْك فَقُِل الْحمد ِللَِّه الَِّذي نجانا ِمـن               27ظَلَموا ِإنهم مغرقُونَ    
  29 وقُل رب أَنِزلِْني مرتَلًا مباركًا وأَنت خير الْمِرتِلني 28لظَّاِلِمني الْقَوِم ا

 ِلنيتبا لَمِإن كُناٍت ولَآي 30ِإنَّ ِفي ذَِلك  
       ِرينا آخنقَر ِدِهمعا ِمن بأْنأَنش و      31ثُمدبأَِن اع مهولًا ِمنسر ا ِفيِهملْنسِإلٍَه       فَأَر نا لَكُم مم ا اللَّه

 وقَالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه الَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبِلقَاء الْآِخرِة وأَترفْناهم ِفي الْحيـاِة              32غَيره أَفَلَا تتقُونَ    
 ولَِئن أَطَعـتم بشـرا      33نه ويشرب ِمما تشربونَ     الدنيا ما هذَا ِإلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ ِمما تأْكُلُونَ مِ         

 35 أَيِعدكُم أَنكُم ِإذَا ِمتم وكُنتم ترابا وِعظَاما أَنكُـم مخرجـونَ             34ِمثْلَكُم ِإنكُم ِإذًا لَّخاِسرونَ     
 ِإنْ هو   37ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ِبمبعوِثني          ِإنْ ِهي ِإلَّ   36هيهات هيهات ِلما توعدونَ     

           ِمِننيؤِبم لَه نحا نما ولَى اللَِّه كَِذبى عرلٌ افْتجوِن       38ِإلَّا را كَذَّبِني ِبمرانص با   39 قَالَ رمقَالَ ع 
 اِدِمنين نِبحصف40َقَِليٍل لَي  ِم الظَّاِلِمنيا لِّلْقَودعغُثَاء فَب ماهلْنعفَج قةُ ِبالْححيالص مهذَت41أَخ  

 ِرينا آخونقُر ِدِهمعا ِمن بأْنأَنش ونَ 42ثُمأِْخرتسا يما ولَهٍة أَجأُم ِمن ِبقسا ت43 م  
ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم أَحاِديثَ          ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا كُلَّ      

  44فَبعدا لِّقَوٍم لَّا يؤِمنونَ 
بروا وكَانوا   ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه فَاستكْ    45ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني         

   اِلنيا عمونَ         46قَواِبدا عا لَنمهمقَوا وِن ِمثِْلنيرشِلب ِمنؤ47 فَقَالُوا أَن     لَِكنيهالْم وا ِمنا فَكَانموهفَكَذَّب 
48  

وأُمه آيةً وآويناهما ِإلَى ربـوٍة   وجعلْنا ابن مريم 49ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ       
  50ذَاِت قَراٍر ومِعٍني 
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             ِليملُونَ عمعا تي ِبما ِإناِلحلُوا صماعاِت وبالطَّي لُ كُلُوا ِمنسا الرها أَي51ي     كُمـتِذِه أُمِإنَّ هو 
  _52أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن 

|     |     | 
إىل حقيقة اإلميان اليت جاء ا الرسل       ،  ينتقل يف هذا الدرس من دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق         

وتعـدد  ،  ويبني كيف كان استقبال الناس هلذه احلقيقة الواحدة اليت ال تتبدل على مدار الزمـان              ؛  مجيعا
، أو أمة الرسل  ،  إذا حنن نشهد موكب الرسل    ف - عليه السالم  - من لدن نوح  ،  وتتابع الرسل ،  الرساالت

حىت ليوحد ترمجتها يف    ،  واالجتاه الواحد ،  ذات املدلول الواحد  ،  وهم يلقون إىل البشرية بالكلمة الواحدة     
عليه  - فإذا الكلمة اليت قاهلا نوح     - وقد قيلت بشىت اللغات اليت أرسل ا الرسل إىل أقوامهم          - العربية
تكـاد  ،  فتجيب البشرية جوابا واحدا   ،  ها يقوهلا كل من جاء بعده من املرسلني       هي ذاا بنص   - السالم

 ! ألفاظه تتحد على مر القرون
|     |     | 

؟ أفـال تتقـون   . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : فقال،  ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه     " 
ولو شاء اهللا ألنزل    ،   أن يتفضل عليكم   ما هذا إال بشر مثلكم يريد     : فقال املأل الذين كفروا من قومه     

  . .  " فتربصوا به حىت حني، إن هو إال رجل به جنة. ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني، مالئكة
، يقوم عليها الوجود  ،  كلمة احلق اليت ال تتبدل     . .  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه         " 

وختافون عاقبة اإلنكار للحقيقة األوىل اليت تقوم عليهـا          " ؟  أفال تتقون  " ويشهد ا كل ما يف الوجود     
وما يعقب التجين من اسـتحقاق      ،  وتستشعرون ما يف إنكارها من جتن على احلق الباهر        ؟  احلقائق مجيعا 
 ؟ للعذاب األليم

وال يسـتطيعون   ،  وال يتدبرون شواهدها  ؛   ولكن كرباء قومه من الكفار ال يناقشون هذه الكلمة        
وال يرتفعون إىل األفق    ،  ن النظرة الضيقة املتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم        التخلص م 

فإذا هم يتركون    . . الطليق الذي ينظرون منه إىل تلك احلقيقة الضخمة جمردة عن األشخاص والذوات           
 : ليتحدثوا عن شخص نوح، ويشهد ا كل ما يف الوجود، احلقيقة الكربى اليت يقوم عليها الوجود

 !  " ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم: فقال املأل الذين كفروا من قومه " 
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فما كـانوا إذن ليـدركوا      ،   من هذه الزاوية الضيقة الصغرية نظر القوم إىل تلك الدعوة الكبرية          
، هاوتعمي عليهم عنصـر   ،  وذوام الصغرية الضئيلة حتجب عنهم جوهرها     ؛  طبيعتها وال لريوا حقيقتها   

، فإذا القضية كلها يف نظرهم قضية رجل منهم ال يفترق يف شيء عنهم            ؛  وتقف حائال بني قلوم وبينها    
 ! وأن جيعل لنفسه مرتلة فوق مرتلتهم، يريد أن يتفضل عليهم

ويتوسل إليها بـدعوى    ،   وهم يف اندفاعهم الصغري لرد نوح عن املرتلة اليت يتومهون أنه يعمل هلا            
بل يردون فضل اإلنسانية الـيت هـم        ،  اندفاعهم هذا الصغري ال يردون فضل نوح وحده       يف   . . الرسالة

إن يكـن ال بـد      ،  ويستكثرون أن يرسل اهللا رسوال من البشر      ؛  ويرفضون تكرمي اهللا هلذا اجلنس    ؛  منها
 : مرسال

  . .  " ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة " 
وجتعـل  ؛  اليت تصل البشر بـاملأل األعلـى       ذلك أم الجيدون يف أرواحهم تلك النفخة العلوية         
فيهدوم ،  وحيملونه إىل إخوام من البشر    ،  املختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه       

 . إىل مصدره الوضيء
 :  وهم حييلون األمر إىل السوابق املألوفة ال إىل العقل املتدبر

  . .  " ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني " 
فال يتدبر الناس مـا  . ومثل هذا يقع دائما عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب           

إمنا هم يبحثون يف ركـام      . ليهتدوا على ضوء الواقع إىل حكم مباشر عليها       ،  هو بني أيديهم من القضايا    
 ! هافإن مل جيدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحو؛ يستندون إليها " سابقة " املاضي عن

فأما الذي مل يكـن     . وعند هذه اجلماعات اجلاحدة اخلامدة أن ما كان مرة ميكن أن يكون ثانية            
 " عند جيل معني مـن    ،  وتتسمر خطاها ،  وتقف حركتها ،  وهكذا جتمد احلياة  ! فإنه ال ميكن أن يكون    

 !  " آبائنا األولني
. لتحرر واالنطالق بـاجلنون إمنا هم يتهمون دعاة ا،  ويا ليتهم يدركون أم جامدون متحجرون     

فإذا هم يتلقون   . والتخلية بني قلوم ودالئل اإلميان الناطقة يف الوجود       ،  وهم يدعوم إىل التدبر والتفكر    
 : هذه الدعوة بالتبجح واالام

  . .  " فتربصوا به حىت حني، إن هو إال رجل به جنة " 
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 ! ومن إحلاحه عليكم بالقول اجلديد، ومن دعوته، ويرحيكم منه،  أي إىل أن يأخذه املوت
ومل جيد له موئال    ؛  منفذا إىل تلك القلوب اجلامدة املتحجرة      - عليه السالم  -  عندئذ مل جيد نوح   

يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصـر          ،  إال أن يتوجه إىل ربه وحده     ،  من السخرية واألذى  
 : بسبب هذا التكذيب

  . .  " ونرب انصرين مبا كذب: قال " 
يف طريـق الكمـال     ،  وم احلياة باحلركة إىل األمـام     ،   وعندما يتجمد األحياء على هذا النحو     

وإما أن تدعها احليـاة يف      ؛  عندئذ إما أن تتحطم هذه املتحجرات      . . فتجدهم عقبة يف الطريق   ،  املرسوم
 فجر البشـرية ويف أول      ذلك أم كانوا يف   . واألمر األول هو الذي حدث لقوم نوح       . . مكاا ومتضي 

 : فشاءت إرادة اهللا أن تطيح م من الطريق؛ الطريق
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها مـن         ،  فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا       " 

إـم  . وال ختاطبين يف الذين ظلمـوا      - إال من سبق عليه القول منهم      - وأهلك،  كل زوجني اثنني  
 .  .  " مغرقون

 وهكذا مضت سنة اهللا يف تطهري الطريق من العقبات املتحجرة لتمضـي احليـاة يف طريقهـا                 
ومجدت كالشجرة الناشئة تعوقها اآلفة عن النمو       ،  وملا كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح       . املرسوم

وجيـرف كـل    ،  الذي جيتب كل شيء   ،  كان العالج هو الطوفان    . . فتيبس وتعجز وهي رقيقة العود    
 : فتمد وتكرب حىت حني، فتنشأ على نظافة، لتعاد بذرة احلياة السليمة من جديد، ويغسل التربة. شيء

، والفلك وسيلة للنجـاة مـن الطوفـان    . .  " فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا   " 
ألنـه  ،  ك بيده وقد شاء اهللا أن يصنع نوح الفل      . وحلفظ بذور احلياة السليمة كيما يعاد بذرها من جديد        

فاملدد ال  . ليستحق املدد من ربه   ،  وبذل آخر ما يف طوقه    ،  ال بد لإلنسان من األخذ باألسباب والوسائل      
ونوح قدر اهللا لـه     ! الذين ينتظرون وال يزيدون شيئا على االنتظار      ،  يأيت للقاعدين املسترحيني املسترخني   

ليـتم  ،  وتعليمه صناعة الفلك  ،  مع رعاية اهللا له   ؛  فدفع به إىل األخذ باألسباب    ؛  أن يكون أبا البشر الثاين    
 . وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق، أمر اهللا
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فإذا جاء أمرنا وفار    :  "  وجعل اهللا له عالمة للبدء بعملية التطهري الشاملة لوجه األرض املؤوف          
:  " ور احليـاة  فيحمل يف السفينة بـذ    ،  فتلك هي العالمة ليسارع نوح    ،  وانبجس منه املاء  ،  )1( " التنور

من أنواع احليوان و الطيور والنبات املعروفة لنوح يف ذلـك            . .  " فاسلك فيها من كل زوجني اثنني     
وهم الـذين كفـروا      " وأهلك إال من سبق عليه القول منهم       " امليسرة كذلك لبين اإلنسان   ،  الزمان

 . مكذبني بآيات اهللاوهي اهلالك لل، وسنته النافذة، فاستحقوا كلمة اهللا السابقة، وكذبوا
ولـو كـان أقـرب       - وال حياول إنقاذ أحد   ،   وصدر األمر األخري لنوح أال جيادل يف أمر أحد        

 . ممن سبق عليهم القول - األقربني إليه
 .  " وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون " 

 ! ويل وال قريبمن أجل خاطر ، وال تنحرف عن طريقها الواحد املستقيم،  فسنة اهللا ال حتايب
 " إـم مغرقـون   :  " وتقرر،  فقد قضي األمر  .  وال يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا األمر        

وكيـف  ،  وكيف حيمـد فضـله    ،  كيف يشكر نعمة ربه    - عليه السالم  - ولكنه ميضي يف تعليم نوح    
 : يستهديه طريقه

. من القوم الظـاملني   احلمد هللا الذي جنانا     : فقل،  فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك       " 
  . .  " وأنت خري املرتلني، رب أنزلين مرتال مباركا: وقل

. ويعترف له بآياتـه ، بصفاته - سبحانه - وهكذا يوصف، وهكذا يتوجه إليه،   فهكذا حيمد اهللا  
 . ليكونوا أسوة لآلخرين، ويف طليعتهم النبيون، وهكذا يتأدب يف حقه العباد

 : ا تتضمنه خطواا من دالئل القدرة واحلكمةوم،  مث يعقب على القصة كلها
  . .  " وإن كنا ملبتلني، إن يف ذلك آليات " 

. وابتالء للتأديب . وابتالء للتوجيه . وابتالء لألجر . وابتالء للشكر . ابتالء للصرب .  واالبتالء ألوان 
  . . ومه وألبنائه القادمنيويف قصة نوح ألوان من االبتالء له ولق . . وابتالء للتقومي. وابتالء للتمحيص

|     |     | 
 : وميضي السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب املكرور

                                                 
 . املوقد أو الفرن:  التنور)1(
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فأرسلنا فيهم رسوال منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إلـه    . مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين      " 
: وأترفناهم يف احلياة الدنيا   ،  بلقاء اآلخرة وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا        ؟  أفال تتقون . غريه

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكـم      . ويشرب مما تشربون  ،  يأكل مما تأكلون منه   ،  ما هذا إال بشر مثلكم    
هيهـات هيهـات ملـا      ؟  أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجـون         . إذن خلاسرون 

إن هو إال رجل افترى علـى اهللا        . وما حنن مببعوثني  ،  إن هي إال حياتنا الدنيا منوت و حنيا       ! توعدون
فأخـذم  . عما قليل ليصبحن نادمني   : قال. رب انصرين مبا كذبون   : قال. وما حنن له مبؤمنني   ،  كذبا

  . .  " فبعدا للقوم الظاملني. الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء
و لتقريـر الكلمـة     إمنا ه ؛   إن استعراض قصص الرسل يف هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل         

عليـه   - ومن مث بدأ بذكر نوح. واالستقبال الواحد الذي لقوه من اجلميع    ،  الواحدة اليت جاء ا اجلميع    
ومل . وانتهى مبوسى وعيسى ليحدد النقطة األخرية قبل الرسالة األخـرية         ؛  ليحدد نقطة البدء   - السالم

إمنـا ذكـر    .  حلقاا بني البدء والنهايـة     كي يدل على تشابه   ،  يذكر األمساء يف وسط السلسلة الطويلة     
 . ألن هذا هو املقصود، الكلمة الواحدة يف كل حلقة واالستقبال الواحد

  . . وهم على األرجح عاد قوم هود. مل حيدد من هم . .  " مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين " 
ذات  "  . . ؟   تتقـون  أفال. فأرسلنا فيهم رسوال منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه            " 

مع اختالف اللغات اليت كانت تتخاطب      ،  حيكيها باأللفاظ ذاا  . الكلمة الواحدة اليت قاهلا من قبله نوح      
 ! ا القرون

 ؟  فماذا كان اجلواب
 :  إنه اجلواب ذاته على وجه التقريب

ما هذا  : ياة الدنيا وأترفناهم يف احل  ،  وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة         " 
ولئن أطعتم بشرا مـثلكم إنكـم إذن        . ويشرب مما تشربون  ،  إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه      

  . .  " خلاسرون
وهو االعتراض الناشى ء مـن انقطـاع   .  فاالعتراض املكرور هو االعتراض على بشرية الرسول 

 . ية اليت تصل اإلنسان خبالقه الكرميوبني النفخة العلو، الصلة بني قلوب هؤالء الكرباء املترفني
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ويفقد القلوب تلك احلساسية املرهفة اليت      ،  ويسد املنافذ ،  ويغلظ املشاعر ،   والترف يفسد الفطرة  
ويقيم نظمه االجتماعية على أساس ال يسمح       ؛  ومن هنا حيارب اإلسالم الترف    . تتلقى وتتأثر وتستجيب  

ويسبح فيه  ،  حىت لينخر فيه السوس   ،  م كالعفن يفسد ما حوله    أل،  للمترفني بالوجود يف اجلماعة املسلمة    
 ! الدود

ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم ذا       ؛   مث يزيد املترفون هنا إنكار البعث بعد املوت والبلى        
 . األمر الغريب

إن : هيهات هيهات ملا توعدون   ؟  أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون         " 
  . .  " وما حنن مببعوثني، منوت و حنيا،  حياتنا الدنياهي إال

ودقة التدبري يف أطوارها للوصول ـا إىل     ؛   ومثل هؤالء الميكن أن يدركوا حكمة احلياة الكربى       
فاخلري ال يلقى جزاءه الكامل يف احلياة       . هذه الغاية اليت ال تتحقق بكماهلا يف هذه األرض        . غايتها البعيدة 

حيث يصل املؤمنون الصاحلون إىل قمة احليـاة        ،  إمنا يستكمالن هذا اجلزء هنالك    . والشر كذلك . الدنيا
ويصل املرتكسـون   - إال أن يشاء اهللا - وال حتول فيها وال زوال ،  اليت ال خوف فيها وال نصب     ،  املثلى

 ! و كاألحجارأ، ويرتدون فيها أحجارا، املنتكسون إىل درك احلياة السفلية اليت در فيها آدميتهم
الـيت سـبقت يف      - وال يستدلون من أطوار احلياة األوىل     ؛   مثل هؤالء ال يدركون هذه املعاين     

وال ينتبهون إىل أن القوة املدبرة لتلك األطوار ال تقف باحليـاة عنـد              ؛  على أطوارها األخرية   - السورة
 الـذي يعـدهم أـم       لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك      . . مرحلة املوت والبلى كما يظنون    

وجيزمون يف تبجح بأن ليس هنالك إال حيـاة واحـدة   ؛ ويستبعدون يف جهالة أن ذلك يكون؛  خمرجون
فهيهات هيهـات   ،  وصاروا ترابا وعظاما  ،  فأما الذين ماتوا  . ميوت جيل وحييا بعده جيل    . وموت واحد 

وقد صاروا عظاما   ،  هم به وهيهات هيهات البعث الذي يعد    ! كما يقول ذلك الرجل الغريب    ،  احلياة هلم 
 ! ورفاتا

والغفلة عن تدبر حكمة احلياة اليت تكشف عنـها أطوارهـا     ،   مث إم ال يقفون عند هذه اجلهالة      
وال يعرفـون   . إمنا هم يتهمون رسوهلم باالفتراء على اهللا اطوارها       ،  ال يقفون عند هذه اجلهالة     . . األوىل

 : ام الرسولوهلذا الغرض من ا، اهللا إال يف هذه اللحظة
  . .  " وما حنن له مبؤمنني، إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا " 
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وبالعبارة ذاا اليت توجه    .  عندئذ مل جيد الرسول إال أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح            
 : ا إىل ربه نوح

  . .  " رب انصرين مبا كذبون: قال " 
ومل يعد فيهم خري يرجى بعـد العنـاد         ؛  وىف القوم أجلهم  بعد أن است  ،  وعندئذ وقعت االستجابة  

 : والغفلة والتكذيب
  . .  " عما قليل ليصبحن نادمني: قال " 

 : وال جيدي املتاب،  ولكن حيث ال ينفع الندم
  . .  " فجعلناهم غثاء، فأخذم الصيحة باحلق " 

وال ، وال قيمـة هلـا  ، خري فيهاال ،  والغثاء ما جيرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة       
وغفلوا عن حكمة وجودهم يف احلياة      ،  وهؤالء ملا ختلوا عن اخلصائص اليت كرمهم اهللا ا         . . رابط بينها 

فإذا هـم غثـاء كغثـاء    ؛ مل يبق فيهم ما يستحق التكرمي      . . وقطعوا ما بينهم وبني املأل األعلى     ،  الدنيا
 . ك من فرائد التعبري القرآين الدقيقملقى بال احتفال وال اهتمام وذل، السيل

 : والبعد عن اهتمام الناس، الطرد من رمحة اهللا،  ويزيدهم على هذه املهانة
  . .  " فبعدا للقوم الظاملني " 

  . . يف عامل الواقع ويف عامل الضمري.  بعدا يف احلياة ويف الذكرى
|     |     | 

  :وميضي السياق بعد ذلك يف استعراض القرون
مث أرسلنا رسلنا   . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون      . مث أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين      " 
فبعـدا لقـوم ال     . وجعلناهم أحاديـث  ،  فاتبعنا بعضهم بعضا  . كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه    . تترى

  . .  " يؤمنون
لطويل بني نوح وهود    يف األمد ا  ،  ويقرر سنة اهللا اجلارية   ،  يلخص تاريخ الدعوة  ،   هكذا يف إمجال  

ما تسبق من أمـة    :  " كل قرن يستويف أجله وميضي     . . وموسى وعيسى يف أواخرها   ،  يف أول السلسلة  
وكلمـا كـذب    .  " كلما جاء أمة رسوهلا كـذبوه     :  " وكلهم يكذبون .  " أجلها وما يستأخرون  
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:   يف مصارعهم ملن يعتـربون     وبقيت العربة ماثلة  .  " فأتبعنا بعضهم بعضا  :  " املكذبون أخذم سنة اهللا   
 . تتناقلها القرون " وجعلناهم أحاديث" 

فبعدا :  "  وخيتم هذا االستعراض اخلاطف امل باللعنة والطرد واالستبعاد من العيون والقلوب          
 .  " لقوم ال يؤمنون

|     |     | 
 : دمث جيمل قصة موسى يف الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه املقصو

إىل فرعون وملئه فاستكربوا وكـانوا  ، مث أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وبسلطان مبني   " 
 .  " فكذبومها فكانوا من املهلكني؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون: فقالوا. قوما عالني

.  " رين مثلنا أنؤمن لبش : فقالوا:  "  ويربز يف هذا االستعراض االعتراض ذاته على بشرية الرسل        
مسـخرون   " وقومهما لنا عابـدون   :  " ويزيد عليه تلك املالبسة اخلاصة بوضع بين إسرائيل يف مصر         

 ! إىل االستهانة مبوسى وهارون - يف اعتبار فرعون وملئه - وهي أدعى. خاضعون
لقلـوب  فكل هذا ال إيقاع له يف مثل تلك ا، وسلطانه الذي بأيديهما  ،   فأما آيات اهللا اليت معهما    

 . وقيمها الرخيصة، وأوضاعها الباطلة، املستغرقة يف مالبسات هذه األرض، املطموسة
|     |     | 

وهي كآيات موسى كذب ـا      . واآلية البارزة يف خلقه   . وإشارة جمملة إىل عيسى ابن مرمي وأمه      
 . املكذبون

وآوينامها إىل ربـوة    ،  وجعلنا ابن مرمي وأمه آية    . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون      " 
  . .  " ذات قرار ومعني

أم يف  ،  أكانت يف مصر  ؟  أين هي  . .  وختتلف الروايات يف حتديد الربوة املشار إليها يف هذا النص         
كمـا   - وهي األماكن اليت ذهبت إليها مرمي بابنها يف طفولته وصـباه           . . أم يف بيت املقدس   ،  دمشق

، إمنا املقصود هو اإلشارة إىل إيواء اهللا هلما يف مكان طيب          ،  عهاوليس املهم حتديد موض    - تذكر كتبهم 
 . وجيدان فيه الرعاية واإليواء، ويسيل فيه املاء، ينضر فيه النبت

|     |     | 
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وكأمنا هـم   ؛  يتوجه باخلطاب إىل أمة الرسل    ،  وعندما يصل إىل هذه احللقة من سلسلة الرساالت       
فهذه الفوارق الزمانية واملكانية ال اعتبار هلا أمـام وحـدة           ،  يف وقت واحد  ،  متجمعون يف صعيد واحد   

 : احلقيقة اليت تربط بينهم مجيعا
وإن هذه أمتكم أمة    . إين مبا تعملون عليم   . يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا        " 

  . .  " واحدة وأنا ربكم فاتقون
  " كلوا من الطيبـات :  " كرها عليهم الغافلون إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية اليت ين 

أما األكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هـذه البشـرية            ،  فاألكل من مقتضيات البشرية عامة    . . 
 . ويزكيها ويصلها باملأل األعلى

فالعمل هو من مقتضيات البشرية      . .  " واعملوا صاحلا :  "  ونداء هلم ليصلحوا يف هذه األرض     
وغايـة  ،  فيجعل لعملهم ضابطا وهـدفا    ؛  ا العمل الصاحل فهو الذي مييز الصاحلني املختارين       أم. كذلك

 . موصولة باملأل األعلى
إمنا املطلوب أن يرتقي ذه البشرية فيـه إىل         .  وليس املطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته       

واهللا هو الـذي    . ا األفق ومثال أعلى   وجعل األنبياء روادا هلذ   ،  الذي أراده اهللا هلا   . أفقها الكرمي الوضيء  
 .  " إين مبا تعملون عليم:  " يقدر عملهم بعد ذلك مبيزانه الدقيق

ووحدة الطبيعـة   . أمام وحدة احلقيقة اليت جاء ا الرسل      ،  وأبعاد املكان ،   وتتالشى آماد الزمان  
 : نيووحدة االجتاه الذي يتجهونه أمجع. ووحدة اخلالق الذي أرسلهم. اليت متيزهم
  . .  " وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون " 

|     |     | 
 فَذَرهم ِفي غَمرِتِهم حتى ِحٍني      53فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ          + 

54باٍل وم ِبِه ِمن مهِمدا نمونَ أَنبسحأَي  ونَ 55ِننيرعشل لَّا ياِت بريِفي الْخ ملَه اِرعس56 ن  
 والَِّذين هـم    58 والَِّذين هم ِبآياِت ربِهم يؤِمنونَ       57ِإنَّ الَِّذين هم من خشيِة ربِهم مشِفقُونَ        

 أُولَِئـك  60ا وقُلُوبهم وِجلَةٌ أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعـونَ   والَِّذين يؤتونَ ما آتو    59ِبربِهم لَا يشِركُونَ    
  61يساِرعونَ ِفي الْخيراِت وهم لَها ساِبقُونَ 
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 ِفـي    بلْ قُلُـوبهم   62ولَا نكَلِّف نفْسا ِإلَّا وسعها ولَدينا ِكتاب ينِطق ِبالْحق وهم لَا يظْلَمونَ             
 حتى ِإذَا أَخذْنا مترِفيِهم ِبالْعذَاِب ِإذَا       63غَمرٍة من هذَا ولَهم أَعمالٌ ِمن دوِن ذَِلك هم لَها عاِملُونَ            

يكُم فَكُنتم علَى    قَد كَانت آياِتي تتلَى علَ     65 لَا تجأَروا الْيوم ِإنكُم منا لَا تنصرونَ         64هم يجأَرونَ   
  67 مستكِْبِرين ِبِه ساِمرا تهجرونَ 66أَعقَاِبكُم تنِكصونَ 

           ِلنيالْأَو ماءهأِْت آبي ا لَمم ماءهج لَ أَموا الْقَوربدي 68أَفَلَم         لَـه ـمفَه مولَهسِرفُوا رعي لَم أَم 
 ولَِو اتبـع الْحـق      70ونَ ِبِه ِجنةٌ بلْ جاءهم ِبالْحق وأَكْثَرهم ِللْحق كَاِرهونَ           أَم يقُولُ  69منِكرونَ  

 71أَهواءهم لَفَسدِت السماوات والْأَرض ومن ِفيِهن بلْ أَتيناهم ِبِذكِْرِهم فَهم عن ِذكِْرِهم معِرضونَ              
 مأَلُهست أَم         اِزِقنيالر ريخ وهو ريخ كبر اجرا فَخجرِقيٍم       72 ختساٍط مِإلَى ِصر موهعدلَت كِإن73 و 

 ولَو رِحمناهم وكَشفْنا ما ِبِهم مـن ضـر          74وِإنَّ الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة عِن الصراِط لَناِكبونَ         
 76 ولَقَد أَخذْناهم ِبالْعذَاِب فَما استكَانوا ِلربِهم ومـا يتضـرعونَ            75جوا ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ     لَّلَ

  77حتى ِإذَا فَتحنا علَيِهم بابا ذَا عذَاٍب شِديٍد ِإذَا هم ِفيِه مبِلسونَ 
    الس أَ لَكُمالَِّذي أَنش وهونَ       وكُرشا تةَ قَِليلًا مالْأَفِْئدو ارصالْأَبو عِفـي      78م أَكُمالَِّذي ذَر وهو 

 بلْ  80 وهو الَِّذي يحِيي ويِميت ولَه اخِتلَاف اللَّيِل والنهاِر أَفَلَا تعِقلُونَ            79الْأَرِض وِإلَيِه تحشرونَ    
 لَقَد وِعدنا نحـن     82 قَالُوا أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ          81الَ الْأَولُونَ   قَالُوا ِمثْلَ ما قَ   

 ِلنيالْأَو اِطريذَا ِإلَّا أَسلُ ِإنْ هذَا ِمن قَبا هناؤآب83و  
       لَمعت ما ِإن كُنتن ِفيهمو ضِن الْأَرونَ       84ونَ  قُل لِّمذَكَّرقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا تيـن    85 سقُلْ م 

 قُـلْ مـن ِبيـِدِه       87 سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ       86رب السماواِت السبِع ورب الْعرِش الْعِظيِم       
 سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنى تسـحرونَ       88ِإن كُنتم تعلَمونَ    ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يِجري ولَا يجار علَيِه         

89  
 ما اتخذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَانَ معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا لَّـذَهب              90بلْ أَتيناهم ِبالْحق وِإنهم لَكَاِذبونَ      

     ضعلَا بلَعو لَقا خِصفُونَ  كُلُّ ِإلٍَه ِبما يمانَ اللَِّه عحبٍض سعلَى بع مِة    91هادـهالشـِب ويـاِلِم الْغع 
  92فَتعالَى عما يشِركُونَ 

 وِإنا علَى أَن نِريك     94 رب فَلَا تجعلِْني ِفي الْقَوِم الظَّاِلِمني        93قُل رب ِإما تِريني ما يوعدونَ       
ونَ    ملَقَاِدر مهِعدِصفُونَ           95ا نا يِبم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَع96 اد     وذُ ِبكأَع بقُل رو 

  _98 وأَعوذُ ِبك رب أَن يحضروِن 97ِمن همزاِت الشياِطِني 
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|     |     | 
تلك احلـال الـيت جـاء    . تصوير حال الناس بعد أمة الرسلهذا الدرس الثالث يف السورة يبدأ ب     

خمتلفني متنازعني حول احلقيقة الواحدة اليت جاءهم ا الرسل من قبـل            . الرسول األخري فوجدهم عليها   
 . مجيعا

والغمرة اليت تذهلهم عن عاقبة مـا        ع  ويصور غفلتهم عن احلق الذي جاءهم به خامت املرسلني        
وقلـوم  ،  وهم مع هذا خائفون من العاقبـة      ،  ويعملون الصاحلات ،  ن يعبدون اهللا  بينما املؤمنو . هم فيه 

وصورة الغمرة والغفلة   ،  فتتقابل صورة اليقظة واحلذر يف النفس املؤمنة       . . وجلة أم إىل رم راجعون    
 . يف النفس الكافرة

 وجـدام   ويلمس،  ويستعرض شبهام مرة  ،  يستنكر موقفهم مرة  :  مث جيول معهم جوالت شىت    
 . ويأخذهم مبسلمام فيجعلها حجة عليهم مرة، بدالئل اإلميان يف أنفسهم ويف اآلفاق مرة

أن  ع ويتوجه باخلطاب إىل رسـول اهللا .  وينتهي بعد هذه اجلوالت بتركهم إىل مصريهم احملتوم  
شـياطني الـيت    وأن يستعيذ باهللا من ال    ،  وأن يدفع السيئة باحلسىن   ،  ال يغضب لعنادهم  ،  ميضي يف طريقه  

 . تقودهم إىل الضالل املبني
|     |     | 

. فذرهم يف غمرم حـىت حـني      . كل حزب مبا لديهم فرحون    ،  فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا    " 
 !  " بل ال يشعرون؟ أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات

، وعبـادة واحـدة   ،   كلمة واحدة  ذات،  أمة واحدة  - صلوات اهللا عليهم   -  لقد مضى الرسل  
 . فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة ال تلتقي على منهج وال طريق؛ ووجهة واحدة

لقد تنازعوا األمر حىت مزقـوه      .  وخيرج التعبري القرآين املبدع هذا التنازع يف صورة حسية عنيفة         
مضى فرحـا ال    . رجت يف يده  مث مضى كل حزب باملزقة اليت خ      . وقطعوه يف أيديهم قطعا   ،  بينهم مزقا 

مضى وأغلق على حسه مجيع املنافذ اليت تأتيه منها أيـة نسـمة             ! وال يلتفت إىل شيء   ،  يفكر يف شيء  
وعاش اجلميع يف هذه الغمرة مذهولني مشغولني مبا هـم          ! أو يدخل إليه منها أي شعاع مضيء      ،  طليقة

 . مغمورين ال تنفذ إليهم نسمة حميية وال شعاع منري، فيه
 : ع حني يرسم هلم هذه الصورة يتوجه باخلطاب إىل الرسول و
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  . .  " فذرهم يف غمرم حىت حني " 
 . حىت يفجأهم املصري حني جييء موعده احملتوم،  ذرهم يف هذه الغمرة غافلني مشغولني مبا هم فيه
 ،إذ حيسبون أن اإلمالء هلـم بعـض الوقـت         ،   ويأخذ يف التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم      

مقصود به املسارعة هلم يف اخلـريات وإيثـارهم بالنعمـة           ،  وإمدادهم باألموال والبنني يف فترة االختبار     
 : والعطاء

  " ؟ أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات " 
 : وإمنا هو االبتالء،  وإمنا هي الفتنة

  . .  " بل ال يشعرون " 
 !  والبنني من مصري قامت ومن شر مستطري ال يشعرون مبا وراء املال

|     |     | 
 : وإىل جانب صورة الغفلة والغمرة يف القلوب الضالة يربز صورة اليقظة واحلذر يف القلوب املؤمنة

والذين هم بـرم    . والذين هم بآيات رم يؤمنون    . إن الذين هم من خشية رم مشفقون       " 
أولئـك يسـارعون يف     . وقلوم وجلة أم إىل رم راجعـون      والذين يؤتون ما آتوا     . ال يشركون 

 .  " اخلريات وهم هلا سابقون
. والتطلع إىل الكمـال   ،  من احلساسية واإلرهاف والتحرج   ،   ومن هنا يبدو أثر اإلميان يف القلب      

 . مهما ينهض بالواجبات والتكاليف. وحساب العواقب
وهـم  . وال يشركون به  ،  وهم يؤمنون بآياته   ؛ فهؤالء املؤمنون يشفقون من رم خشية وتقوى      

:  " ولكنهم بعد هـذا كلـه      . . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا     . ينهضون بتكاليفهم وواجبام  
بعـد أن   ،  إلحساسهم بالتقصري يف جانـب اهللا      " يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أم إىل رم راجعون        

 . وهو يف نظرهم قليل، بذلوا ما يف طوقهم
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هو الـذي    " الذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة      " يا رسول اهللا  : أا قالت  ل عن عائشة  
ولكنه الذي يصلي   ! ال يا بنت الصديق   :  " قال؟  وهو خياف اهللا عز وجل    ،  يسرق ويزين ويشرب اخلمر   

  " )1(وهو خياف اهللا عز وجل ، ويصوم ويتصدق
ومن مث يستصغر    . .  يف كل نفس وكل نبضة     وحيس آالءه .  إن قلب املؤمن يستشعر يد اهللا عليه      

كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جالل       . إىل جانب آالء اهللا ونعمائه    ،  ويستقل كل طاعاته  ،  كل عباداته 
ويشـعر  ،  ومن مث يشعر باهليبـة     . . ويرقب بكل مشاعره يد اهللا يف كل شيء من حوله         ؛  اهللا وعظمته 

مل يوفه حقه عبادة وطاعة ومل يقارب أياديـه عليـه        ،  هويشفق أن يلقى اهللا وهو مقصر يف حق       ،  بالوجل
 . معرفة وشكرا

، ذه اليقظة ،  وهم الذين يسبقون هلا فينالوا يف الطليعة      ،  وهؤالء هم الذين يسارعون يف اخلريات     
ال أولئك الذين يعيشون يف غمرة وحيسبون لغفلتـهم أـم           . وذه الطاعة ،  وذا العمل ،  وذا التطلع 
ومثل هذا الطري   . كالصيد الغافل يستدرج إىل مصرعه بالطعم املغري      ،  مرادون باخلري ،  النعمةمقصودون ب 
 ! حىت يالقوا املصري، ويلهيهم الغرور، ويطغيهم الغىن، وتشغلهم النعمة، يغمرهم الرخاء، يف الناس كثري

|     |     | 
 اإلميان مبجرد اسـتقراره يف      واليت يستجيشها . تلك اليقظة اليت يفرضها اإلسالم على قلب املسلم       

إمنا هي احلساسية الناشـئة مـن       . وليست تكليفا فوق االستطاعة   ،  ليست أمرا فوق الطاقة    . . القلوب
حني يشرق فيهـا    ،  وهي يف حدود الطاقة اإلنسانية    ؛  ومراقبته يف السر والعلن   ؛  الشعور باهللا واالتصال به   

 : ذلك النور الوضيء
  . .  "  ولدينا كتاب ينطق باحلق وهم ال يظلمونوال نكلف نفسا إال وسعها " 

وهو حماسبهم وفق ما يعملونـه يف       ؛   ولقد شرع اهللا التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس         
وكل مـا يعملونـه     ،  وال ببخسهم شيئا مما يعملون    ؛  ال يظلمون بتحميلهم ما ال يطيقون     ،  حدود الطاقة 

 . واهللا خري احلاسبني. اهرا غري منقوصويربزه ظ " ينطق باحلق " حمسوب يف سجل
، النشـغاهلا عنـه   ،  مل ميسسها نوره احمليـي    ،   إمنا يغفل الغافلون ألن قلوم يف غمرة عن احلق        

 : وتلقى معه التوبيخ والتحقري، لتلقي العذاب األليم، حىت تفيق على اهلول؛ واندفاعها يف التيه

                                                 
 . ه الترمذي أخرج)1(
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حـىت إذا أخـذنا   . دون ذلك هم هلا عاملونوهلم أعمال من ، بل قلوم يف غمرة من هذا     " 
، قد كانت آيايت تتلى عليكم    . ال جتأروا اليوم إنكم منا ال تنصرون      . مترفيهم بالعذاب إذا هم جيأرون    

  . .  " مستكربين به سامرا جرون، فكنتم على أعقابكم تنكصون
، العلة أن قلوم يف غمرة    إمنا  ؛   فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم مبا هو فوق الطاقة           

وهلـم  :  " وأم مندفعون يف طريق آخر غري النهج الذي جـاء بـه  ، ال ترى احلق الذي جاء به القرآن   
  . .  " أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون

حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا      :  "  مث يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة املفاجئة       
وهـا هـم    . واملترفون أشد الناس استغراقا يف املتاع واالحنراف والذهول عن املصري         . .   " هم جيأرون 

[  مستغيثني مسـترمحني ، فإذا هم يرفعون أصوام باجلؤار، أوالء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذا    
ال :  " مث ها هم أوالء يتلقون الزجـر والتأنيـب         ]وذلك يف مقابل الترف والغفلة واالستكبار والغرور        

والتيئـيس  ،  وهم يتلقون الزجر والتأنيب   ،  وإذا املشهد حاضر   . .  " جتأروا اليوم إنكم منا ال تنصرون     
قد كانت آيـايت    :  " والتذكري مبا كان منهم وهم يف غمرم مستغرقون       ،  من كل جندة ومن كل نصري     

يتلى علـيكم خطـر     فتتراجعون على أعقابكم كأن ما       " فكنتم على أعقابكم تنكصون   ،  تتلى عليكم 
مث تزيدون على هذا السوء القول وهجـره  . مستكربين عن اإلذعان للحق ،  أو مكروه جتانبونه  ،  حتاذرونه

 . وما جاء به بكلمات السوء ع حيث تتناولون الرسول، يف مسركم
وهم يتحلقون حول األصـنام يف  ؛  ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم جر القول وفحشه يف جمالسهم      

وهم جيـأرون طـالبني     ؛  فها هو ذا القرآن يرسم هلم مشهد حسام على ما هم فيه           . لكعبةسامرهم با 
وهـم يشـهدونه    ،  وكأمنا هو واقع اللحظـة    . وهجرهم القبيح ،  فيذكرهم بسمرهم الفاحش  ،  الغوث

 . )1(وذلك على طريقة القرآن الكرمي يف رسم مشاهد القيامة كاا واقع مشهود ! ويعيشون فيه
وعلى القرآن يف نواديهم ويف مسرهم ميثلون الكربياء         ع  جمهم على رسول اهللا     واملشركون يف 

. فتتخذ منه مادة للسخرية واهلزء واالام     ،  اليت ال تدرك قيمة احلق ألا مطموسة البصرية عمياء        ،  اجلاهلة
ومـا   ؛وليست جاهلية العرب إال منوذجا جلاهليات كثرية خلت يف الزمـان          . ومثل هؤالء يف كل زمان    
 ! تزال تظهر اآلن بعد اآلن

|     |     | 
                                                 

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع فصل التصوير الفين يف كتاب)1(
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يعـود ـم ليسـأل      ! فيعود م إىل الدنيا من جديد     ،  وينتقل م من مشهد التأنيب يف اآلخرة      
مـا  ؟  ما الذي يصدهم عن اإلميان مبا جاءهم به رسوهلم األمـني           . . ويعجب من موقفهم ذاك الغريب    

والسـمر يف   ،  ما حجتهم يف اإلعـراض عنـه      ؟  دىالشبهات اليت حتيك يف صدورهم فتصدهم عن اهل       
 : وهو احلق اخلالص والطريق املستقيم؟ جمالسهم بقالة السوء فيه

أم مل يعرفوا رسـوهلم فهـم لـه    ؟ أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني؟  أفلم يدبروا القول   " 
ـ   ! بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون     ؟  أم يقولون به جنة   ؟  منكرون ق أهـواءهم   ولو اتبع احل

أم تسأهلم  . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون      . لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن    
وإن الـذين ال    . وإنك لتدعوهم إىل صراط مسـتقيم     . فخراج ربك خري وهو خري الرازقني     ؟  خرجا

  . .  " يؤمنون باآلخرة عن الصراط لناكبون
، ففيه من اجلمال  ،   من يتدبره أن يظل معرضا عنه      ال ميلك  ع  إن مثل ما جاء به حممد رسول اهللا       

وفيـه مـن اإلحيـاءات    ، وفيه من موافقة الفطرة، وفيه من اجلاذبية،  وفيه من التناسق  ،  وفيه من الكمال  
، وفيه من قومي املناهج   ،  وفيه من عظمة االجتاهات   ،  وفيه من زاد الفكر   ،  وفيه من غذاء القلب   ،  الوجدانية

أفلـم   " وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها          .  . وفيه من حمكم التشريع   
  . . فهذا سر إعراضهم عنه ألم مل يتدبروه؟ إذن " يدبروا القول

فكان بدعا يف مألوفهم ومـألوف آبـائهم أن          "  . . ؟  أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني       " 
ك تاريخ الرساالت كلها يثبـت أن الرسـل جـاءوا    وذل! أو أن جييئهم بكلمة التوحيد    ! جييئهم رسول 
 ! وكلهم جاء بالكلمة الواحدة اليت يدعوهم إليها هذا الرسول، قومهم تترى

! ويكون هذا هو سر اإلعـراض والتكـذيب        "  . . ؟  أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون       " 
ن أكثـر مـن أي أحـد        ويعرفو،  يعرفون شخصه ويعرفون نسبه   . ولكنهم يعرفون رسوهلم حق املعرفة    

 ! يعرفون صدقه وأمانته حىت لقد لقبوه قبل الرسالة باألمني: صفاته
، وهم على ثقة أنه العاقل الكامـل      ؛  كما كان بعض سفهائهم يقولون     " ؟  أم يقولون به جنة    " 

 ؟ الذي ال يعرفون عنه زلة يف تارخيه الطويل
ألنه ،  إمنا هي كراهية أكثرهم للحق    .  إنه ما من شبهة من هذه الشبهات ميكن أن يكون هلا أصل           

 : ويصدم أهواءهم املتأصلة اليت ا يعتزون، يسلبهم القيم الباطلة اليت ا يعيشون
  . .  " وأكثرهم للحق كارهون، بل جاءهم باحلق " 
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، وباحلق يستقيم النـاموس   ،  وباحلق تقوم السماوات واألرض   ؛  واحلق ال ميكن أن يدور مع اهلوى      
 :  يف هذا الكون وما فيه ومن فيهوجتري السنن

  . .  " ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن " 
فال ينحرف ناموسه   ،  وباحلق الواحد يدبر الكون كله    . واألهواء كثرية متقلبة  ،   فاحلق واحد ثابت  

لرغبات الطارئـة   وا،  ولو خضع الكون لألهواء العارضة    . وال تتخلف سنته لرغبة طارئة    ،  هلوى عارض 
وتأرجحـت  ؛ واختلت املوازين واملقـاييس  ،  ولفسدت القيم واألوضاع  ،  ولفسد الناس معه  ،  لفسد كله 

وسائر ما يعرض    . . والنشاط واخلمول ،  والرغبة والرهبة ،  والكره والبغض ،  كلها بني الغضب والرضى   
جتاهه إىل غايته كالمها يف حاجة      وبناء الكون املادي وا    . . من األهواء واملواجد واالنفعاالت والتأثرات    

 . ال يتخلف وال يتأرجح وال حييد، وج مرسوم، على قاعدة ثابتة، إىل الثبات واالستقرار واالطراد
جعل اإلسالم التشريع للحياة البشرية جـزءا       ،   ومن هذه القاعدة الكربى يف بناء الكون وتدبريه       

والبشر جزء من هذا الكون     .  كله وتنسق أجزاءه مجيعا    تتواله اليد اليت تدبر الكون    ،  من الناموس الكوين  
. ويدبره يف تناسق عجيـب    ،  فأوىل أن يشرع هلذا اجلزء من يشرع للكون كله        ؛  خاضع لناموسه الكبري  

ولو اتبع احلق أهواءهم لفسـدت السـماوات        :  " بذلك ال خيضع نظام البشر لألهواء فيفسد وخيتل       
 . ولتدبري صاحب التدبري، كليإمنا خيضع للحق ال " واألرض ومن فيهن

ففوق أنه احلـق  .  وهذه األمة اليت جاء هلا اإلسالم كانت أوىل األمم باتباع احلق الذي يتمثل فيه         
 : وما كان هلا من ذكر لواله يف العاملني. هو كذلك جمد هلا وذكر

  . .  " بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون " 
وقد ظل ذكرها يدوي يف     . ا يف تاريخ العامل حىت جاءها اإلسالم       وقد ظلت أمة العرب ال ذكر هل      
فلم تعد يف العـري وال يف       ،  وقد تضاءل ذكرها عندما ختلت عنه     . آذان القرون طاملا كانت به مستمسكة     

  . . . ! ولن يقوم هلا ذكر إال يوم أن تفيء إىل عنواا الكبري. النفري
يعـود   . . ى احلق الذي جاءهم فأعرضوا عنه وامـوه  وبعد هذا االستطراد مبناسبة دعواهم عل 

وإىل مناقشة الشبهات اليت ميكن أن تصدهم عما جـاءهم بـه الرسـول          ،  السياق إىل استنكار موقفهم   
 : األمني
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فإنك ال تطلـب    ! ؟  فهم يفرون مما تسأهلم من أجر على اهلداية والتعليم         " ؟  أم تسأهلم خرجا   " 
وماذا يطمع   . .  " فخراج ربك خري وهو خري الرازقني     :  "  مما عندهم  فما عند ربك خري   ،  إليهم شيئا 

؛ نيب أن ينال من البشر الضعاف الفقراء احملاويج وهو متصل بالفيض اللدين الذي ال ينضب وال يغـيض                 
بل ماذا يطمع أتباع نيب أن ينالوا من عرض هذه األرض وهم معلقو األنظار والقلوب مبا عند اهللا الذي                   

 ! مبا فيه وكل من فيه، أال إنه يوم يتصل القلب باهللا يتضاءل هذا الكون كله؟ لكثري وبالقليليرزق با
يصـلهم   " وإنك لتدعوهم إىل صـراط مسـتقيم   :  "  أال إمنا تطلب هدايتهم إىل املنهج القومي      

يف ،  دإىل خالق الوجو  ،  ويقودهم يف قافلة الوجود   ،  ويصلهم بالوجود كله  ،  بالناموس الذي حيكم فطرم   
 . استقامة ال حتيد

وإن  " : حائدون عن النهج ضالون عـن الطريـق        - ككل من ال يؤمنون باآلخرة     -  أال وإم 
فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلـوم وعقـوهلم         . .  " الذين ال يؤمنون باآلخرة عن الصراط لناكبون      

وحتقيـق العـدل    ،  وغ الكمال املمكن  وبالعامل الذي يسمح ببل   ،  أطوار النشأة اليت حتتم اإلميان باآلخرة     
 . فليست اآلخرة إال حلقة من حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه اهللا لتدبري هذا الوجود. املرسوم

|     |     | 
وال االبـتالء   ،  ال يفيدهم االبتالء بالنعمة   ،  والذين تنكبوا الطريق  ،  هؤالء الذين اليؤمنون باآلخرة   

وإن  " أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلـم يف اخلـريات           :  " ة حسبوا فإن أصابتهم النعم  . بالنقمة
ومل يرجعوا إىل اهللا يتضرعون له ليكشف عنـهم         ،  ومل تستيقظ ضمائرهم  ،  أصابتهم النقمة مل تلن قلوم    

 . ويظلون كذلك حىت يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون، الضر
ولقد أخذناهم بالعـذاب    . نا ما م من ضر للجوا يف طغيام يعمهون        ولو رمحناهم وكشف   " 

  " حىت إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون           . فما استكانوا لرم وما يتضرعون    
 . . 

، املكذبني بـاآلخرة  ،  الغافلني عن اهللا  ،  القاسية قلوم ،   وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس      
 . ع ركون الذين كانوا يواجهون رسول اهللاومنهم املش

. والشعور بأنه امللجأ واملـالذ    ،   واالستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إىل اهللا         
وكانت هذه احلساسية هي احلارس     ،  واستيقظ وتذكر ،  والقلب مىت اتصل باهللا على هذا النحو رق والن        

فهو ،  ويعمه يف ضالله  ،  فأما حني يسدر يف غيه    . و انتفع بالبالء  وأفاد من احملنة    ،  الواقي من الغفلة والزلل   
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ويـبلس  ،  فيسقط يف يـده   ،  الذي يفاجئه ،  وهو متروك لعذاب اآلخرة   ،  ميؤوس منه ال يرجى له صالح     
 . وييأس من اخلالص، وحيتار

|     |     | 
اآلفـاق مـن    مث جيول معهم جولة أخرى علها توقظ وجدام إىل دالئل اإلميان يف أنفسهم ويف               

 : حوهلم
وهو الذي ذرأكم يف    . قليال ما تشكرون  . وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة       " 

  "  . . ؟ أفال تعقلون. وهو الذي حييي ومييت وله اختالف الليل والنهار. األرض وإليه حتشرون
ه مـن الطاقـات     وما وهب ،  وما زود به من احلواس واجلوارح     ،   ولو تدبر اإلنسان خلقه وهيئته    

فما أحد غري اهللا بقـادر      . والهتدى إليه ذه اخلوارق الدالة على أنه اخلالق الواحد        ،  واملدارك لوجد اهللا  
 . على إبداع هذه اخللقة املعجزة يف الصغري منها ويف الكبري

وهذا البصر وحده وكيـف     ؟  كيف يلتقط األصوات ويكيفها   ؟   هذا السمع وحده وكيف يعمل    
وكيف يقـدر األشـياء     ؟  وكيف يدرك ؟  وهذا الفؤاد ما هو   ؟  لتقط األضواء واألشكال  وكيف ي ؟  يبصر

 ؟ واألشكال واملعاين والقيم واملشاعر واملدركات
. يعد كشفا معجزا يف عـامل البشـر       ،   إن جمرد معرفة طبيعة هذه احلواس والقوى وطريقة عملها        

ذلك التناسق  ؛  ون الذي يعيش فيه اإلنسان    فكيف خبلقها وتركيبها على هذا النحو املتناسق مع طبيعة الك         
فمـا  ،  امللحوظ الذي لو اختلت نسبة واحدة من نسبه يف طبيعة الكون أو طبيعة اإلنسان لفقد االتصال               

ولكن القدرة املدبرة نسقت بـني      . وال استطاعت عني أن تلتقط ضوءا     ،  استطاعت أذن أن تلتقط صوتا    
:  غري أن اإلنسان ال يشكر على النعمة      . فتم هذا االتصال  ،  طبيعة اإلنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه      

وهو ؛  مث عبادته وحده  ،  ومتجيده بصفاته ،  والشكر يبدأ مبعرفة واهب النعمة     . .  " قليال ما تشكرون  " 
ويتبعه استخدام هذه احلواس والطاقات يف تذوق احليـاة    . الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره يف صنعته      

 . س العابد هللا يف كل نشاط وكل متاعحب، واملتاع ا
بعد ما زودكم بالسـمع واألبصـار       ،  فاستخلفكم فيها  . .  " وهو الذي ذرأكم يف األرض     " 

 . .  " وإليـه حتشـرون    "  . . وأمدكم باالستعدادات والطاقات الضرورية هلذه اخلالفـة      ؛  واألفئدة
، ومن هـدى وضـالل    ،  صالح وفساد ومن  ،  فيحاسبكم على ما أحدثتم يف هذه اخلالفة من خري وشر         

 . إمنا هي احلكمة والتدبري والتقدير؛ وال متروكني سدى، فلستم مبخلوقني عبثا
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ولـيس إال اهللا    ،  واحلياة واملوت حادثان يقعان يف كل حلظـة        . .  " وهو الذي حييي ومييت    " 
وأعجز كذلك من   ،  حدةأعجز من بث احلياة يف خلية وا       - أرقى اخلالئق  - فالبشر. ميلك املوت واحلياة  

وميلـك أن  ،  فالذي يهب احلياة هو الذي يعرف سـرها       . سلب احلياة سلبا حقيقيا عن حي من األحياء       
ولكنهم هم ليسوا الذين جيردون احلـي       ،  والبشر قد يكونون سببا وأداة إلزهاق احلياة      . يهبها ويستردها 

 . ده دون سواهوح، إمنا اهللا هو الذي حييي ومييت. من حياته على وجه احلقيقة
 - كاختالف املوت واحليـاة    - فهو الذي ميلكه ويصرفه    . .  " وله اختالف الليل والنهار    " 

وكمـا  . وهذه يف الكون واألفـالك    ،  هذه يف النفوس واألجساد   . وهو سنة كونية كسنة املوت واحلياة     
مث . وتسـكن كذلك هو يسلب الضوء من األرض فتعـتم       ،  يسلب احلياة من احلي فيعتم جسده ويهمد      

أفـال   "  . . بال فتور وال انقطاع إال أن يشـاء اهللا        ،  خيتلف هذا على ذاك   ،  تكون حياة ويكون ضياء   
املالك وحـده لتصـريف الكـون       ،  وتدركون ما يف هذا كله من دالئل على اخلالق املدبر         " ؟    تعقلون
 ؟ واحلياة

|     |     | 
بعد كل هذه الـدالئل  ،  البعث واحلسابليحكي مقوالم عن، وهنا يعدل عن خطام وجداهلم 

 : واآليات
لقد وعدنا حنن   ؟  أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعثون      : قالوا. بل قالوا مثلما قال األولون     " 

  . .  " إن هذا إال أساطري األولني. وآباؤنا هذا من قبل
وحكمتـه يف   ،   بتـدبري اهللا    وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك اآليات والدالئل الناطقة         

جمزيا على صالحه   ،  فقد وهب اإلنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤوال عن نشاطه وعمله          ،  اخللق
فاملشهود يف هذه األرض أن اجلزاء قد ال        ،  واحلساب واجلزاء يكونان على حقيقتهما يف اآلخرة      ؛  وفساده

 . ألنه متروك إىل موعده هناك، يقع
وتنشـأ مـن    ،  واحلياة تدب يف كل حلظة    ،  فليس شيء من أمر البعث بعسري     ؛   واهللا حييي ومييت  

 . حيث ال يدري إال اهللا
فـإذا هـم    ،  وقدرته على البعـث   ،   ومل يكف هؤالء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة اهللا         

ومل يقـع   ،  أن كان هذا الوعد قد قيل هلم وآلبائهم من قبـل          . يسخرون مما يوعدون من البعث واجلزاء     
 ! بعد
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  . .  " إن هذا إال أساطري األولني. لقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من قبل " 
تلبيـة  ،  ال يستقدم وال يستأخر   ،  وفق تدبريه وحكمته  ،   والبعث متروك ملوعده الذي ضربه اهللا له      

 ! أو استهزاء مجاعة من الغافلني احملجوبني، لطلب جيل من أجيال الناس
|     |     | 

وال ينكرون أنه مالك السـماوات      ،  ال ينكرون اهللا  ،  العرب مضطريب العقيدة  ولقد كان مشركو    
ولكنهم مع ذلك يشـركون      . . املسيطر على السماوات واألرض   ،  مدبر السماوات واألرض  ،  واألرض

سـبحانه وتعـاىل عمـا      . وينسبون له البنات  ،  إم يعبدوا لتقرم من اهللا    : يقولون،  معه آهلة مدعاة  
 : يصفون

ويـردهم إىل   ،  ليصحح ذلك االضطراب يف العقيدة    ،  نا يأخذهم مبسلمام اليت يقرون ا      فهو ه 
 : لو كانوا يستقيمون على الفطرة وال ينحرفون، التوحيد اخلالص الذي تقود إليه مسلمام

مـن  : قـل ؟ أفال تذكرون : قل. هللا: سيقولون؟  ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون      : قل " 
من بيده ملكـوت  : قل؟ أفال تتقون: قل. هللا: سيقولون؟ بع ورب العرش العظيم رب السماوات الس  

  "  . . ؟ فأىن تسحرون: قل. هللا: سيقولون؟ إن كنتم تعلمون، وهو جيري وال جيار عليه، كل شيء
؛ وال يـرتكن إىل عقـل     ،   وهذا اجلدال يكشف عن مدى االضطراب الذي ال يفيء إىل منطق          

 . ي كانت عقائد املشركني قد وصلت إليه يف اجلزيرة عند مولد اإلسالمويكشف عن مدى الفساد الذ
:  فهو سؤال عن ملكية األرض ومن فيها       "  . . ؟  ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون      : قل " 

:  " ولكنهم مع ذلك ال يذكرون هذه احلقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغـري اهللا             . .  " هللا: سيقولون" 
 . " ؟  ونأفال تذكر: قل

، فهو سؤال عن الربوبية املـدبرة  . .  " من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم   : قل " 
أو جمموعـات   ،  والسماوات السبع قد تكون أفالكا سـبعة      . املصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم    

الستعالء واهليمنة  والعرش رمز ل  . أو أية خالئق فلكية سبعة    ،  أو عوامل سبعة  ،  أو سدما سبعة  ،  جنمية سبعة 
ولكنهم مـع    " هللا: سيقولون" ؟    فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم        . . على الوجود 

، وهم يشركون معه أصناما مهينـة     ،  وال يتقون رب السماوات السبع    ،  ذلك ال خيافون صاحب العرش    
  . .  " أفال تتقون: قل "  . . ملقاة على األرض ال ترمي



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

38

فهـو   "  . . ؟  وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون       ؟   ملكوت كل شيء   من بيده : قل " 
. سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية اسـتعالء وسـيطرة          . سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان    

وأن ينقذ من يريده بسوء     ،  وال ميلك أحد أن جيري عليه     ؛  ومن هو الذي جيري بقوته من يشاء فال يناله أحد         
وما لعقوهلم تنحرف وتتخـبط     ؟  فما هلم يصرفون عن عبادة اهللا      " هللا: سيقولون " ؟  من.  . من عباده 

  " . ؟ فأىن تسحرون: قل:  " كالذي مسه السحر
 !  أال إنه االضطراب والتخبط الذي يصاب به املسحورون
|     |     | 

الن ما يدعونه مـن  وبط، من التوحيد ع ويف اللحظة املناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول    
 : يف اللحظة املناسبة بعد ذلك اجلدل جييء هذا التقرير . . الولد والشريك

إذن لـذهب   . وما كان معه من إله    ،  ما اختذ اهللا من ولد    . بل أتيناهم باحلق وإم لكاذبون     " 
 عامل الغيب والشهادة فتعـاىل    . سبحان اهللا عما يصفون   . ولعال بعضهم على بعض   ،  كل إله مبا خلق   

 .  " عما يشركون
بل :  " وتقرير كذم األكيد  ،  باإلضراب عن اجلدل معهم    . .  جييء هذا التقرير يف أساليب شىت     

وما كان معه من    ،  ما اختذ اهللا من ولد    :  " مث يفصل فيما هم كاذبون    .  " أتيناهم باحلق وإم لكاذبون   
إذا  " :  عقيدة الشرك من سخف واستحالة     ويصور ما يف  ،  مث يأيت بالدليل الذي ينفي دعواهم      "  . . إله

، فيصبح لكل جزء من الكون    ؛  يصرفه حسب ناموس خاص   ،  مستقال مبا خلقه   " لذهب كل إله مبا خلق    
ولعال بعضـهم    " . أو لكل فريق من املخلوقات ناموس خاص ال يلتقي فيه بناموس عام يصرف اجلميع             

وتصريف ،   يبقى وال ينتظم إال بناموس واحد      بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي ال       " على بعض 
 . وتدبري واحد، واحد

وتشـهد  ،  الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقـه      ،   وكل هذه الصور ال وجود هلا يف الكون       
وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع األجزاء األخرى بال تصـادم             . وحدة ناموسه بوحدة مدبره   

  . .  " ن اهللا عما يصفونسبحا . .  " وال تنازع وال اضطراب
فتعـاىل  .  " ويعلم من دون اهللا أمره    ،  فليس لغريه من خلق يستقل به      " عامل الغيب والشهادة   " 

 .  " عما يشركون
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|     |     | 
يأمره أن يتوجـه إىل   ع إىل الرسول، وعند هذا احلد يلتفت عن خطام وجدهلم وحكاية حاهلم    

. إن كان قد قدر له أن يرى حتقيق ما وعدهم به من العذاب             - ء القوم ربه مستعيذا به أن جيعله مع هؤال      
 : وال يضيق صدره مبا يقولون، فال تثور نفسه، وأن يستعيذ به كذلك من الشياطني

وإنا على أن نريك مـا      . رب فال جتعلين يف القوم الظاملني     . رب إما تريين ما يوعدون    : قل " 
رب أعوذ بك من مهزات     : وقل. لسيئة حنن أعلم مبا يصفون    ادفع باليت هي أحسن ا    . نعدهم لقادرون 

  . .  " وأعوذ بك رب أن حيضرون. الشياطني
، يف منجاة من أن جيعله اهللا مع القوم الظاملني حني حيل ـم العـذاب األلـيم                 ع  ورسول اهللا 
وأن يظلوا  ،  ر اهللا وتعليم ملن بعده أال يأمنوا مك     ؛  ولكن هذا الدعاء زيادة يف التوقي     ،  ويتحقق ما يوعدون  

 . وأن يلوذوا دائما حبماه، أبدا أيقاظا
 : ع  واهللا قادر على أن حيقق ما وعد به الظاملني يف حياة الرسول

  . .  " وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون " 
 . مث يف الفتح العظيم.  ولقد أراه بعض ما وعدهم يف غزوة بدر

؛ فكان منهج الدعوة دفع السيئة باليت هي أحسـن      - ةوهي مكي  -  فأما حني نزول هذه السورة    
 : وتفويض األمر هللا؛ والصرب حىت يأيت أمر اهللا

 .  " حنن أعلم مبا يصفون. ادفع باليت هي أحسن السيئة " 
زيادة كـذلك يف     - وهو معصوم منها   - من مهزات الشياطني ودفعام    ع  واستعاذة الرسول 

أن يتحصنوا باهللا مـن مهـزات       ،  وتعليم ألمته وهو قدوا وأسوا    ،  اهللاوزيادة يف االلتجاء إىل     ،  التوقي
ال من مهزام   ،  بل إن الرسول ليوجه إىل االستعاذة باهللا من جمرد قرب الشياطني          . الشياطني يف كل حني   

 : ودفعام
  . .  " وأعوذ بك رب أن حيضرون " 

ويرشح هلذا املعىن مـا يتلـوه يف        .  وحيتمل أن تكون االستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة        
  . . على طريقة القرآن يف تناسق املعاين وتداعيها . . .  " حىت إذا جاء أحدهم املوت:  " السياق

|     |     | 
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 لَعلِّي أَعملُ صاِلحا ِفيما تركْت كَلَّـا        99حتى ِإذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارِجعوِن         + 
 فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر فَلَا أَنساب بينهم        100نها كَِلمةٌ هو قَاِئلُها وِمن وراِئِهم برزخ ِإلَى يوِم يبعثُونَ           ِإ

 مواِزينـه    ومن خفَّـت   102 فَمن ثَقُلَت مواِزينه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ        101يومِئٍذ ولَا يتساءلُونَ    
 تلْفَح وجوههم النار وهم ِفيهـا كَـاِلحونَ         103فَأُولَِئك الَِّذين خِسروا أَنفُسهم ِفي جهنم خاِلدونَ        

قْوتنا وكُنا قَوما    قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شِ     105 أَلَم تكُن آياِتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم ِبها تكَذِّبونَ          104
  الِّنيونَ         106ضا ظَاِلما فَِإنندا فَِإنْ عها ِمننِرجا أَخنبوِن       107 ركَلِّملَا تا ووا ِفيهؤس108 قَالَ اخ  هِإن 

          أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنا آمنبقُولُونَ راِدي يِعب نم كَانَ فَِريق    اِحِمنيالر ري109 خ   موهمـذْتخفَات 
 ِإني جزيتهم الْيوم ِبما صبروا أَنهم هـم         110ِسخِريا حتى أَنسوكُم ِذكِْري وكُنتم منهم تضحكُونَ        

لُوا لَِبثْنا يوما أَو بعـض يـوٍم فَاسـأَلْ           قَا 112 قَالَ كَم لَِبثْتم ِفي الْأَرِض عدد ِسِنني         111الْفَاِئزونَ  
  ينادونَ           113الْعلَمعت مكُنت كُمأَن ِإلَّا قَِليلًا لَّو م114 قَالَ ِإن لَِّبثْت      كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبأَفَح 

  115ِإلَينا لَا ترجعونَ 
 ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر لَا        116لْمِلك الْحق لَا ِإلَه ِإلَّا هو رب الْعرِش الْكَِرِمي          فَتعالَى اللَّه ا  

 وقُل رب اغِْفر وارحم وأَنـت خيـر    117برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه لَا يفِْلح الْكَاِفرونَ            
 اِحِمني118الر_  

|     |     | 
فيربزها يف مشهد مـن     ؛  يف هذا الدرس األخري يف السورة يستطرد يف احلديث عن اية املشركني           

مث تنتهي السـورة    . وينتهي هنالك بعد النفخ يف الصور     ،  يبدأ مبشهد االحتضار يف الدنيا    . مشاهد القيامة 
 . ع اهللا إهلا آخر وختويفهم من مثل تلك النهايةوحتذير من يدعون م، بتقرير األلوهية الواحدة

 . واهللا خري الرامحني؛ إىل ربه ليطلب غفرانه ورمحته ع  وختتم السورة بتوجيه الرسول
|     |     | 

  . .  " لعلي أعمل صاحلا فيما تركت، رب ارجعون: حىت إذا جاء أحدهم املوت قال " 
لتدارك مـا   ،  وطلب الرجعة إىل احلياة   ،  واجهة املوت وإعالن التوبة عند م   ،   إنه مشهد االحتضار  

مشـهود  ،  وكأمنا املشهد معروض اللحظة لألنظار     . . واإلصالح فيما ترك وراءه من أهل ومال      ،  فات
 : إمنا يعلن على رؤوس األشهاد، فإذا الرد على هذا الرجاء املتأخر ال يوجه إىل صاحب الرجاء! كالعيان
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  "  . . . اإا كلمة هو قائله. كال " 
إـا كلمـة املوقـف      . وال تنبغي العناية ا أو بقائلها     ،  وال مدلول وراءها  ،   كلمة ال معىن هلا   

 ! ليس هلا يف القلب من رصيد، كلمة تقال يف حلظة الضيق. ال كلمة اإلخالص املنيب، الرهيب
فلقد قضي  .  مجيعا وإذا احلواجز قائمة بني قائل هذه الكلمة والدنيا       . وا ينتهي مشهد االحتضار   

 : وأسدلت األستار، وأغلقت األبواب، وانقطعت الصالت، األمر
  . .  " ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون " 

إىل يـوم   ،  إمنا هم يف ذلك الربزخ بـني بـني        . وال هم من أهل اآلخرة    ،   فال هم من أهل الدنيا    
 . يبعثون

 . نظاريصوره ويعرضه لأل،  مث يستطرد السياق إىل ذلك اليوم
  . .  " فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون " 

فال أنساب بينـهم     " وسقطت القيم اليت كانوا يتعارفون عليها يف الدنيا       ،   إمنا تقطعت الروابط  
 .  " وال يتساءلون " فهم ساكنون ال يتحدثون، ومشلهم اهلول بالصمت.  " يومئذ

 . ية الوزن يف سرعة واختصار ويعرض ميزان احلساب وعمل
ومن خفت موازينه فأولئـك الـذين خسـروا         . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون      " 

  . .  " تلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون. أنفسهم يف جهنم خالدون
وجتسيم املعـاين يف صـور      ،   وعملية الوزن بامليزان جتري على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير         

 . )1(ومشاهد ذات حركة ، سيةح
 . مشهد مؤذ أليم . . ويكدر لوا، وتشوه هيئتها،  ومشهد لفح النار للوجوه حىت تكلح

وحني خيسر اإلنسـان    . فقد خسروا أنفسهم  .  وهؤالء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء      
، ر ذاته الـيت متيـزه     وخس،  وقد خسر نفسه اليت بني جنبيه     . وما الذي يتبقى له   ؟  نفسه فماذا ميلك إذن   

 . فكأمنا مل يكن له وجود

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع فصل التصوير الفين يف كتاب)1(
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علـى   - فإذا العذاب احلسـي   ،   وهنا يعدل عن أسلوب احلكاية إىل أسلوب اخلطاب واملواجهة        
وكأمنا حنن نراه اللحظة ونشهده يف حـوار ممـض          . أهون من التأنيب واخلزي الذي يصاحبه      - فظاعته
 : كطويل

  "  . . ! تكذبونأمل تكن آيايت تتلى عليكم فكنتم ا  " 
. مسموح هلم بالرجـاء   ،  أم مأذونون يف الكالم    - وقد مسعوا هذا السؤال    -  وكأمنا خييل إليهم  

 : وأن األعتراف بالذنب قد جيدي يف قبول الرجاء
  " ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون      . ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني      : قالوا " 

 . . 
، ولكن كأمنا هم قد جتاوزوا حدهم وأساءوا أدـم  . .  تتجلى فيه املرارة والشقوة     وهو اعتراف 

بل لعله كان سؤاال للتبكيت ال يطلب عليه منهم         . فلم يكن مأذونا هلم يف غري اإلجابة على قدر السؤال         
 : فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا. جواب

  . .  " اخسأوا فيها وال تكلمون: قال " 
فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه مـن العـذاب األلـيم           ،  كتوا سكوت األذالء املهنني    اخرسوا واس 

 : والشقاء املهني
. ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنـا وأنـت خـري الـرامحني           : إنه كان فريق من عبادي يقولون      " 

  . .  " وكنتم منهم تضحكون، فاختذمتوهم سخريا حىت أنسوكم ذكري
؛ واقتصرمت على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم      ،   فحسب وكذلك مل يكن جرمكم أنكم كفرمت     

وأن تضـحكوا  ؛ وراحوا يرجون غفران رم ورمحته    ،  إمنا بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا        
ويباعد بينكم وبني التدبر والتفكر يف دالئل اإلميان املبثوثـة  ، منهم حىت ليشغلكم هذا اهلذر عن ذكر اهللا 

فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الـذين كنـتم تسـخرون منـهم               .  .يف صفحات الوجود  
 : وتضحكون
  . .  " إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أم هم الفائزون " 

يبـدأ   . . وما يف هذا البيان من ترذيل وتبكيـت       ،  وبيان أسبابه ،   وبعد هذا الرد القاسي املهني    
 : استجواب جديد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

43

  "  . . ؟ عدد سننيكم لبثتم يف األرض : قال " 
وقـد  ،  واستقصار أيامهم فيها  ،  ولكنه سؤال الستصغار أمر األرض    . ليعلم - سبحانه -  وإن اهللا 

، وإم ليائسون ضيقو الصدر   . وإم ليحسون اليوم بقصر تلك احلياة وضآلتها       . . باعوا ا حياة اخللود   
 : ال يعنيهم حساا وعدا

  . .  " فاسأل العادين. ملبثنا يوما أو بعض يو: قالوا " 
 !  وهي إجابة الضيق واليأس واألسى والقنوط

 : إنكم مل تلبثوا إال قليال بالقياس إىل ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم حتسنون التقدير:  والرد
  . .  " إن لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون: قال " 

مع التبصري حبكمة البعث املكنونة منذ أول       ،  خرة مث عودة إىل الترذيل والتعنيف على تكذيبهم باآل       
 : اخللق

  "  . . ؟ وإنكم إلينا ال ترجعون؛ أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا " 
وما البعـث   . ومدبر غايتها ،  ومقدر وقوعها ،  حمسوب حساا .  فحكمة البعث من حكمة اخللق    

وال يغفـل عـن ذلـك إال احملجوبـون           ،ويتم فيها متامها  ،  تبلغ ا كماهلا  ،  إال حلقة يف سلسلة النشأة    
مبثوثة يف أطـواء    ،  وهي متجلية يف صفحات الكون    ؛  الذين ال يتدبرون حكمة اهللا الكربى     ،  املطموسون

  . . الوجود
|     |     | 

وإعالن اخلسارة الكربى ملـن      . . التوحيد . . وتنتهي سورة اإلميان بتقرير القاعدة األوىل لإلميان      
وبالتوجه إىل اهللا يف طلب الرمحة والغفـران        . قابل الفالح يف أول السورة للمؤمنني     يف م ،  يشركون باهللا 

 : وهو أرحم الرامحني
ومن يدع مع اهللا إهلـا آخـر ال         . ال إله إال هو رب العرش الكرمي      ،  فتعاىل اهللا امللك احلق    " 

  أنت خري الرامحني   رب اغفر وارحم  : وقل. إنه ال يفلح الكافرون   ،  برهان له به فإمنا حسابه عند ربه      
 " . .  

وبعد ما حوته السورة قبل هذا املشهد من جـدل     ؛   هذا التعقيب جييء بعد مشهد القيامة السابق      
 - وهو يشهد بترتيـه اهللا    . جييء نتيجة طبيعية منطقية لكل حمتويات السورة       . . وحجج ودالئل وبينات  
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صاحب . الذي ال إله إال هو    ،  سيطر احلق وامل،  ويشهد بأنه امللك احلق   . عما يقولون ويصفون   - سبحانه
 .  " رب العرش الكرمي:  " السسلطان والسيطرة واالستعالء

وال من  ،  ال من الدالئل الكونية   . فهي دعوى ليس معها برهان    ،   وكل دعوى بألوهية أحد مع اهللا     
 يفلـح   إنـه ال  :  " والعاقبة معروفـة  ،  وحساب مدعيها عند ربه   . وال من حجة العقل   ،  منطق الفطرة 

 . كما أن الفالح للمؤمنني طرف من الناموس الكبري، سنة نافذة ال تتخلف . .  " الكافرون
فلـيس  ، يف بعض األحيـان   ،  وقوة وسلطان ،   وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع        

 بعضهم ناجني   فإن ذهب . ينتهي بالوبال يف الدنيا   ،  إمنا هو فتنة واستدراج   . فالحا يف ميزان القيم احلقيقية    
وليست شـيئا   ،  واآلخرة هي الشوط األخري يف مراحل النشأة      . فهناك يف اآلخرة يتم احلساب    ،  يف الدنيا 

 . ومن مث هي ضرورة ال بد منها يف النظرة البعيدة. منفصال يف تقدير اهللا وتدبريه
|     |     | 

 :  والغفرانهي اجتاه إىل اهللا يف طلب الرمحة " املؤمنون " وآخر آية يف سورة
  . .  " رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني: وقل " 

ويف تقريـر  .  وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها يف تقرير الفالح للمؤمنني واخلسران للكـافرين    
فيتناسق املطلع واخلتـام يف   . . صفة اخلشوع يف الصالة يف مطلعها والتوجه إىل اهللا باخلشوع يف ختامها           

  . .  .ظالل اإلميان
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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