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 الَِّذي لَه ملْـك السـماواِت       1تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا          + 

     ي لَما ولَدِخذْ وتي لَمِض والْأَرا           وقِْديرت هرٍء فَقَديكُلَّ ش لَقخلِْك وِفي الْم ِريكش ـذُوا   2كُن لَّهخاتو 
ِمن دوِنِه آِلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يمِلكُونَ ِلأَنفُِسِهم ضرا ولَا نفْعا ولَا يمِلكُونَ موتـا                  

  3نشورا ولَا حياةً ولَا 
 4وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِإنْ هذَا ِإلَّا ِإفْك افْتراه وأَعانه علَيِه قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْما وزورا                 

لَّـِذي يعلَـم السـر ِفـي      قُلْ أَنزلَه ا  5وقَالُوا أَساِطري الْأَوِلني اكْتتبها فَِهي تملَى علَيِه بكْرةً وأَِصيلًا          
  6السماواِت والْأَرِض ِإنه كَانَ غَفُورا رِحيما 

                ـهعكُونَ مفَي لَكِه ملَا أُنِزلَ ِإلَياِق لَووِشي ِفي الْأَسميو امأْكُلُ الطَّعوِل يسذَا الراِل هقَالُوا مو
 8 أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها وقَالَ الظَّاِلمونَ ِإن تتِبعونَ ِإلَّا رجلًا مسحورا            أَو يلْقَى ِإلَيِه كَرتٌ    7نِذيرا  

 تبارك الَِّذي ِإن شاء جعلَ لَك خيرا من         9انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستِطيعونَ سِبيلًا          
 ا ذَِلكورقُص ل لَّكعجيو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تن10ج  

 ِإذَا رأَتهم من مكَاٍن بِعيٍد سـِمعوا        11بلْ كَذَّبوا ِبالساعِة وأَعتدنا ِلمن كَذَّب ِبالساعِة سِعريا         
 لَا تدعوا الْيوم ثُبورا     13 مكَانا ضيقًا مقَرِنني دعوا هناِلك ثُبورا         وِإذَا أُلْقُوا ِمنها   12لَها تغيظًا وزِفريا    

 قُلْ أَذَِلك خير أَم جنةُ الْخلِْد الَِّتي وِعد الْمتقُونَ كَانت لَهـم جـزاء         14واِحدا وادعوا ثُبورا كَِثريا     
  16 ما يشاؤونَ خاِلِدين كَانَ علَى ربك وعدا مسؤولًا  لَهم ِفيها15ومِصريا 

ويوم يحشرهم وما يعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم ِعباِدي هؤلَاء أَم هـم ضـلُّوا                 
أَن نتِخذَ ِمن دوِنك ِمن أَوِلياء ولَِكن متعتهم وآبـاءهم           قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبِغي لَنا        17السِبيلَ  

 فَقَد كَذَّبوكُم ِبما تقُولُونَ فَما تستِطيعونَ صرفًا ولَا نصـرا           18حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوما بورا       
ا كَِبريذَابع ِذقْهن نكُمظِْلم من يم19ا و  

              كُمضعا بلْنعجاِق ووونَ ِفي الْأَسشميو امأْكُلُونَ الطَّعلَي مهِإلَّا ِإن ِلنيسرالْم ِمن لَكا قَبلْنسما أَرو
  _20ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك بِصريا 

|     |     | 
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     وتطمني له وتقويـة وهـو      ،  وتسرية ع ا إيناس لرسول اهللا   هذه السورة املكية تبدو كلها وكأ
ووقوفهم يف وجه   ،  وجداهلم بالباطل ،  وتعنتهم معه ،  وتطاوهلم عليه ،  وعنادهم له ،  يواجه مشركي قريش  
 . اهلدي وصدهم عنه

وكأمنا ميسـح علـى     ؛   فهي يف حملة منها تصور اإليناس اللطيف الذي حييط به اهللا عبده ورسوله            
وينسم عليه مـن أنسـام      ،  ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة    ،  ويهدهد قلبه ؛   مسحا رفيقا  آالمه ومتاعبه 

 . الرعاية واللطف واملودة
،  وهي يف اللمحة األخرى تصور املعركة العنيفة مع البشرية الضالة اجلاحدة املشاقة هللا ورسـوله              

وجتنح عن اهلدى الواضح     ،وتتعنت يف عناد  ،  وتتطاول يف قحة  ،  وتشرد يف مجوح  ،  وهي جتادل يف عنف   
 . الناطق املبني

 إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليـه قـوم           ط:  إا البشرية اليت تقول عن هذا القرآن العظيم       
واليت تقول عـن     " أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال       :  " أو تقول  . .  " آخرون

أهذا الـذي   :  " أو تقول يف استهزاء    . .  " جال مسحورا إن تتبعون إال ر   :  " حممد رسول اهللا الكرمي   
:  " فإذا هي تتطاول يف فجور على را الكـبري        ،  واليت ال تكتفي ذا الضالل     "  . . ؟  بعث اهللا رسوال  

أو تتعنـت   .  " وزادهم نفـورا  ؟  أنسجد ملا تأمرنا  ؟  وما الرمحن : اسجدوا للرمحن قالوا  : وإذا قيل هلم  
  " . ؟  علينا املالئكة أو نرى ربنالوال أنزل:  " فتقول

 وهي هي من قدمي كما يرمسها سياق السورة من عهد نوح إىل موقفها هذا األخري مع رسـوهلا                  
  . . األخري

ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشـي يف        :  " فقالوا ع لقد اعترض القوم على بشرية الرسول     
  " . ! لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ األسواق

 .  " أو يلقى إليه كرت أو تكون له جنة يأكل منها:  " فقالوا،  واعترضوا على حظه من املال
  " . ! لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة:  "  واعترضوا على طريقة ترتيل القرآن فقالوا

 . وذلك فوق التكذيب واالستهزاء والقحة واالفتراء األثيم
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ملتزم حده مع ربـه     ،  وهو وحيد فريد جمرد من اجلاه واملال      ،  هيواجه هذا كل   ع  ووقف الرسول 
رب إال يكن   :  " وال حيفل بشيء سواه   ،  وال يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه       ،  ال يقترح عليه شيئا   

  )1( "  . . لك العتىب حىت ترضى. بك علي غضب فال أبايل
، ويهدهده ويسري عنـه   ،  مه ومتاعبه وميسح على آال  ،   فهنا يف هذه السورة يؤويه ربه إىل كنفه       

بأم يتطاولون علـى خـالقهم   ، ويهون عليه مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء أدم وتطاوهلم عليه         
ويعبـدون  !  " فال عليه أن ينالوه بشيء من ذاك       . . وخالق هذا الكون كله ومقدره ومدبره     ،  ورازقهم

واختذوا من دونه آهلة ال      "  . .  " على ربه ظهريا  من دون اهللا ماال ينفعهم وال يضرهم وكان الكافر          
 وال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا            ،  خيلقون شيئا وهم خيلقون   

  "  . . ؟ وما الرمحن: اسجدوا للرمحن قالوا: وإذا قيل هلم . .  " " 
أرأيت من اختذ إهلـه     :  " يتمرغون فيه  ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير املستوى اهلابط الذي         

بـل  ، إن هم إال كاألنعام؟ أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟  هواه أفأنت تكون عليه وكيال    
  " . ! هم أضل سبيال

وال يأتونك مبثـل إال جئنـاك بـاحلق         :  "  ويعده العون واملساعدة يف معركة اجلدل واحملاجة      
  . .  " وأحسن تفسريا
قوم موسى ونوح وعـاد ومثـود       : املعركة كلها يعرض عليه مصارع املكذبني من قبل       ويف اية   

 . وأصحاب الرس وما بني ذلك من قرون
الذين حيشرون على وجـوههم     :  "  ويعرض عليه ايتهم التعيسة يف سلسلة من مشاهد القيامة        

 ملن كـذب بالسـاعة      بل كذبوا بالساعة وأعتدنا    . .  "  " إىل جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيال      
وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقـرنني دعـوا         . إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا        . سعريا

ويوم يعض الظامل على يديـه       . .  "  " ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعوا ثبورا كثريا       . هنالك ثبورا 
  . .  "  مل أختذ فالنا خليالليتين! يا ويلتا. يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال: يقول

                                                 
 .  من مناجاته لربه عقيب ما لقي يف الطائف من أذى)1(
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وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إـم ليـأكلون          :  "  ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله      
وكفى بربك هاديا   . وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ارمني       . .  "  " الطعام وميشون يف األسواق   

 .  " ونصريا
واضح احلجة قوي الربهان عميق     ،  مبا معه من قرآن   وجياهد الكافرين   ،   ويكلفه أن يصرب ويصابر   

  . .  " فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا:  " األثر يف الوجدان
وتوكل علي احلي الذي ال ميـوت وسـبح          "  ويغريه على مشاق اجلهاد بالتوكل على مواله      

  . .  " وكفى به بذنوب عباده خبريا، حبمده
ويف حملة منـها    . ة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من اهللا لرسوله        يف حمل :  وهكذا متضي السورة  

، حىت تقرب من ايتـها . وتتبري ونكال من اهللا الكبري املتعال      ع مشاقة وعنت من املشركني لرسول اهللا     
الذين ميشون   . .  "  " عباد الرمحن  " وإذا صورة  . . وطمأنينة وسالم ،  فإذا ريح رخاء وروح ورحيان    

وكأمنا تتمخض عنهم معركة اجلهـاد     .  "  . . وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما    ،  رض هونا على األ 
وكأمنا هم الثمرة احللوة اجلنية املمثلة للخري الكامن يف         ؛  الشاقة مع البشرية اجلاحدة الضالة املعاندة املشاقة      

 . شجرة البشرية ذات األشواك
لوال تلك القلوب املؤمنة الـيت تلتجـىء إليـه          ،   وختتم السورة بتصوير هوآن البشرية على اهللا      

  . .  " فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم: قل:  " وتدعوه
|     |     | 

وهـي  . وموضوعها الذي تعاجلـه   ،  وذلك هو حمورها الذي تدور عليه     ؛  هذه هي ظالل السورة   
كن تقسيمها إىل أربعة أشواط يف عـالج هـذا   ولكن مي . يصعب فصل بعضها عن بعض    ،  وحدة متصلة 

 . املوضوع
 يبدأ الشوط األول منها بتسبيح اهللا ومحده على ترتيل هذا القرآن على عبده ليكـون للعـاملني                 

ونفـي الولـد    ،  املدبر للكون حبكمـة وتقـدير     ،  وبتوحيد اهللا املالك ملا يف السماوات واألرض      . نذيرا
كل أولئـك    . . مع ذلك آهلة من دونه ال خيلقون شيئا وهم خيلقون         مث يذكر اختاذ املشركني     . والشريك

، وادعائهم أنه إفـك افتـراه  ، من تكذيبه فيما جاءهم به ع قبل أن حيكي مقوالم املؤذية عن الرسول     
وقبل أن حيكي اعتراضام على بشرية الرسول وحاجته للطعام واملشي يف           . وأنه أساطري األولني اكتتبها   

وقحتـهم يف   . أو تكون له جنة يأكل منها     ،  تراحام أن يرتل عليه ملك أو يلقى إليه كرت        واق،  األسواق
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 ع وكأمنا يسبق مبقوالم اجلاحده لرم كي يهون على نفس الرسول          . . بأنه رجل مسحور   ع وصفه
م من  ويتوعدهم مبا أعده اهللا هل    ،  ومن مث يعلن ضالهلم وتكذيبهم بالساعة      . . مقوالم عنه وعن رسالته   

هلم فيها  .  " ويعرض يف الصفحة املقابلة صورة املؤمنني يف اجلنة       . يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنني    ،  سعري
ومواجهتهم مبا كانوا يعبدون مـن      ،  ويستمر يف عرض مشهدهم يوم احلشر      . .  " ما يشاءون خالدين  

تهي هذا الشـوط بتسـلية      وين . . وتكذيب هؤالء هلم فيما كانوا يدعون على اهللا من شرك         ،  دون اهللا 
 . يأكلون الطعام وميشون يف األسواق، بأن الرسل مجيعا كانوا بشرا مثله ع الرسول

لوال أنزل علينا املالئكة أو     :  " وقوهلم،   ويبدأ الشوط الثاين بتطاول املكذبني بلقاء اهللا على اهللا        
  " وكان يوما على الكافرين عسريا      . .  "ويعاجلهم مبشهد اليوم الذي يرون فيه املالئكة      .  " نرى ربنا 

ليكون يف ذلـك     . .  " يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال     : ويوم يعض الظامل على يديه يقول     . .  " 
وهم يعترضون علـى طريقـة      . وهو يشكو لربه هذا اهلجران    ،  وهم يهجرون القرآن   ع تأسية للرسول 
ويعقب على هذا االعتراض مبشهدهم يـوم       .   "لو ال نزل عليه القرآن مجلة واحدة       " ترتيله ويقولون 

وبتصوير عاقبة املكذبني قبلهم مـن قـوم        ،  وهم املكذبون بيوم القيامة   ،  القيامة حيشرون على وجوههم   
ويعجب من أمـرهم وهـم   ، وعاد ومثود وأصحاب الرس والقرون الكثرية بني ذلك  ،  موسى وقوم نوح  

:  وقوهلم ع بذلك كله من وقع تطاوهلم على الرسول      فيهون  . ميرون على قرية لوط املدمرة وال يعتربون      
مث يعقب على هذا االستهزاء بتحقريهم ووضعهم يف صف األنعام بل            " ؟  أهذا الذي بعث اهللا رسوال    " 

 .  " إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال:  " دون ذلك
، ب الليل والنـهار   وتستطرد إىل تعاق  ،   والشوط الثالث جولة يف مشاهد الكون تبدأ مبشهد الظل        

ومع هذا فهم يعبدون من دون اهللا ما اليـنفعهم وال   . وخلقة البشر من املاء   ،  والرياح املبشرة باملاء احمليي   
وإذا  . .  " ويتطاولون يف قحة إذا دعوا إىل عبادة اهللا احلـق         ،  ويتظاهرون على رم وخالقهم   ،  يضرهم
جعل يف السماء بروجا وجعل فيها       " وهو الذي . .  "  ؟  وما الرمحن : اسجدوا للرمحن قالوا  : قيل هلم 

 . .  " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شـكورا             . سراجا وقمرا منريا  
  . . ولكنهم هم ال يتذكرون وال يشكرون
ويسجل مقومام  ،  الذين يسجدون له ويعبدونه    " عباد الرمحن  "  مث جييء الشوط األخري يصور    

. ويفتح باب التوبة ملن يرغب يف أن يسلك طريقة عبـاد الـرمحن            . ليت استحقوا ا هذه الصفة الرفيعة     ا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون      :  " ويصور جزاءهم على صربهم على تكاليف اإلميان والعبادة       
 .  " فيها حتية وسالما

القلوب الطائعة املستجيبة العارفة بـاهللا يف        وختتم السورة بتقرير هوان البشرية على اهللا لوال هذه          
  . . هذا القطيع الشارد الضال من املكذبني واجلاحدين

ويتفق مع  ،  فهو يتفق مع ظل السورة وجوها      ع  ويف هذا اهلوان وين ملا يلقاه منهم رسول اهللا        
 . على طريقة التناسق الفين يف القرآن، موضوعها وأهدافها

|     |     | 
 : دأ الشوط األول بالتفصيلواآلن نب

الذي لـه ملـك السـماوات       . تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا         " 
واختذوا مـن   . وخلق كل شيء فقدره تقديرا    ،  ومل يكن له شريك يف امللك     ،  ومل يتخذ ولدا  ،  واألرض

وال ميلكون موتـا وال     ،  عاوال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نف     ،  دونه آهلة ال خيلقون شيئا وهم خيلقون      
  . .  " حياة وال نشورا

وعموم الرسالة إىل البشر    ،  ترتيل القرآن من عند اهللا    :  إنه البدء املوحي مبوضوع السورة الرئيسى     
وتـدبريه حبكمـة    ،  وملكيته هلذا الكون كله   ،  ترتيهه عن الولد والشريك   ،  ووحدانية اهللا املطلقة  . مجيعا

 ! ويتطاول املتطاولون، وجيادل اادلون، ويفتري املفترون، شرك املشركونوبعد ذلك كله ي . . وتقدير
  . .  " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا " 

ومل يذكر لفظ اجلاللـة     . يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة مجيعا     ،   والتبارك تفاعل من الربكة   
ألن موضـوع   ،  إلبراز صلته وإظهارها يف هذا املقـام       " الفرقانالذي نزل    " واكتفى باالسم املوصول  

 . اجلدل يف السورة هو صدق الرسالة وترتيل القرآن
بل مبا فيه من تفرقة بـني       . واهلدي والضالل ،  مبا فيه من فارق بني احلق والباطل      .  ومساه الفرقان 

اضحا للحياة كلها يف صـورا      فالقرآن يرسم منهجا و   . وبني عهد للبشرية وعهد   ،  ج يف احلياة وج   
. منهجا ال خيتلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبلـه . وصورا املمثلة يف الواقع،  املستقرة يف الضمري  

فهو فرقان ذا   . وميثل عهدا جديدا للبشرية يف مشاعرها ويف واقعها ال خيتلط كذلك بكل ما كان قبله              
وينتهي به عهد اخلوارق املادية     . عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد     فرقان ينتهي به    . املعىن الواسع الكبري  
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وينتهي به عهد الرساالت احمللية املوقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامـة            . ويبدأ به عهد املعجزات العقلية    
 .  " ليكون للعاملني نذيرا:  " الشاملة

 . .  " علـى عبـده   :  " بوديةويف مقام التعظيم يصفه بالع     ع  ويف موضع التكرمي لرسول اهللا    
سبحان الذي أسرى بعبـده لـيال مـن    :  " كذلك وصفه يف مقام اإلسراء واملعراج يف سورة اإلسراء 

وأنه :  " وكذلك وصفه يف مقام دعائه ومناجاته يف سورة اجلن        .  " املسجد احلرام إىل املسجد األقصى    
قام ترتيل الفرقان عليه كما وصفه يف مثل هذا         وكذلك يصفه هنا يف م     . . .  " . ملا قام عبد اهللا يدعوه    

 "  . . . احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا          :  " املقام يف مطلع سورة الكهف    
وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بـين       ،  والوصف بالعبودية يف هذه املواضع له داللته على رفعة هذا املقام          

ريا خفيا بأن مقام البشرية حني يبلغ مداه ال يزيد على أن يكون مقام العبودية               كما أن فيه تذك   . اإلنسان
ذلك أن مثـل مقـام      . متجردا من كل شبهة شرك أو مشاة      ،  ويبقى مقام األلوهية متفردا باجلاللة    . هللا

ل مـن   كان مزلة لبعض أتباع الرس    ،  أو مقام الوحي والتلقي   ،  أو مقام الدعاء واملناجاة   ،  اإلسراء واملعراج 
ومن مث حيرص القرآن    . أو الصلة القائمة على غري األلوهية والعبودية      ،  منها نشأت أساطري البنوة هللا    ،  قبل

 . بوصفها أعلى أفق يرتفع إليه املختارون من بين اإلنسان، على توكيد صفة العبودية يف هذه املقام
، وهذا النص مكي   . .  "  نذيرا ليكون للعاملني  . .  "  ويرسم الغاية من ترتيل الفرقان على عبده      

غـري   " املـؤرخني  " ال كما يدعي بعـض . وله داللته على إثبات عاملية هذه الرسالة منذ أيامها األوىل         
فهي . مث طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عاملية        ،  أن الدعوة اإلسالمية نشأت حملية    ،  املسلمني

وغايتها نقـل   ؛  ووسائلها وسائل إنسانية كاملة   ،  ملية شاملة طبيعتها طبيعة عا  . منذ نشأا رسالة للعاملني   
عن طريق هذا الفرقان الذي نزله اهللا على عبده         . ومن ج إىل ج   ،  هذه البشرية كلها من عهد إىل عهد      

  . . فهي عاملية للعاملني والرسول يواجه يف مكة بالتكذيب واملقاومة واجلحود، ليكون للعاملني نذيرا
ومل يتخذ ولدا   . الذي له ملك السماوات واألرض     . .  " زل الفرقان على عبده    تبارك الذي ن  

  . .  " ومل يكن له شريك يف امللك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
 ومرة أخرى ال يذكر لفظ اجلاللة ولكن يذكر االسم املوصول إلبراز صلته الدالة على صـفات                

 : يراد توكيدها يف هذا املقام
. فله السيطرة املطلقة علـى السـماوات واألرض        . .  " لسماوات واألرض الذي له ملك ا    " 

 . وسيطرة التبديل والتغيري، وسيطرة التصريف والتدبري، سيطرة امللكية واالستعالء
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وهـو  ؛  فالتناسل ناموس من النواميس اليت خلقها اهللا المتـداد احليـاة           . .  " ومل يتخذ ولدا   " 
 . تاجقادر ال حي، سبحانه باق ال يفىن

وكل ما يف السماوات واألرض شـاهد علـى وحـدة            . .  " ومل يكن له شريك يف امللك      " 
 . ووحدة التصريف، ووحدة الناموس، التصميم

وقدر زمانـه   . وقدر وظيفته وعمله  . قدر حجمه وشكله  .  " وخلق كل شيء فقدره تقديرا     " 
 . وقدر تناسقه مع غريه من أفراد هذا الوجود الكبري. ومكانه

وينفـي فكـرة   ، ملما يدعو إىل الدهشة حقـا ،  وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه       
يف جانـب واحـد مـن       ،  ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره        . املصادفة نفيا باتا  

وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيـب يف            . جوانب هذا الكون الكبري   
وخلق كل شـيء    :  "  الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر ملعىن ذلك النص القرآين اهلائل           قوانني

  . .  " فقدره تقديرا
اإلنسان ال  :  " رئيس أكادميية العلوم بنيويورك يف كتابه بعنوان       ]كريسي موريسون   . أ[   يقول
  " . )1(يقوم وحده 

ألنه . بالغا هذه الدقة الفائقة   ،  عة على هذا الشكل   ومما يدعو إىل الدهشة أن يكون تنظيم الطبي        " 
، المتص ثاين أكسيد الكربون األوكسـجني     ،  لو كانت قشرة األرض أمسك مما هي مبقدار بضعة أقدام         

 . وملا أمكن وجود حياة النبات
ولو كان اهلواء أرفع كثريا مما هو فإن بعض الشهب اليت حتتـرق اآلن بـاملاليني يف اهلـواء                    " 
وهي تسري بسرعة تترواح بني ستة أميال وأربعـني         ،   كانت تضرب مجيع أجزاء الكرة األرضية      اخلارجي

ولو كانت تسري بـبطء رصاصـة   . وكان يف إمكاا أن تشعل كل شيء قابل لالحتراق   . ميال يف الثانية  
أما اإلنسان فإن اصطدامه بشـهاب ضـئيل        . ولكانت العاقبة مروعة  ،  البندقية الرتطمت كلها باألرض   

 ! يسري بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعني مرة كان ميزقه إربا من جمرد حرارة مروره
إن اهلواء مسيك بالقدر الالزم بالضبط ملرور األشعة ذات التأثري الكيميائي اليت حيتـاج إليهـا                 " 

دة أطول  إال إذا عرض نفسه هلا م     ،  دون أن تضر باإلنسان   ،  واليت تقتل اجلراثيم وتنتج الفيتامينات    ،  الزرع

                                                 
 " . العلم يدعو إىل اإلميان :  "  ترمجة حممود صاحل الفلكي بعنوان)1(
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فإن اهلـواء    - ومعظهما سام  - وعلى الرغم من االنبعاثات الغازية من األرض طول الدهور        ،  من الالزم 
وعجلـة املوازنـة    . ودون تغري يف نسبته املتوازنة الالزمة لوجود اإلنسـان        ،  باق دون تلويث يف الواقع    

منه احلياة والغـذاء واملطـر      الذي استمدت    - أي احمليط  - العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من املاء      
  . . .  " . وأخريا اإلنسان نفسه. والنباتات، واملناخ املعتدل

 :  ويقول يف فصل آخر
 يف املائة فإن مجيع     21 يف املائة مثال أو أكثر يف اهلواء بدال من           50لو كان األوكسجني بنسبة      " 

ة أن أول شرارة من الربق تصيب شجرة        لدرج،  املواد القابلة لالحتراق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال       
 يف املائة   10ولو أن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل          . ال بد أن تلهب الغابة حىت لتكاد تنفجر       

ولكن يف هذه احلالة كان القليـل مـن         . فإن احلياة رمبا طابقت نفسها عليها يف خالل الدهور        ،  أو أقل 
  " . تتوافر له - النار مثالك - عناصر املدنية اليت ألفها اإلنسان
 .  ويقول يف فصل ثالث

مهما يكـن مـن وحشـيته أو      - ما أعجب نظام الضوابط واملوازنات الذي منع أي حيوان         " 
غري أن اإلنسـان    ! منذ عصر احليوانات القشرية املتجمدة    ،  من السيطرة على العامل    - ضخامته أو مكره  

وسرعان ما لقي   . قله النباتات واحليوانات من مكان إىل آخر      وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بن       
 . ماثال يف تطور آفات احليوان واحلشرات والنبات، جزاءه القاسي على ذلك

فمنـذ  . والواقعة اآلتية فيها مثل بارز على أمهية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجـود اإلنسـان          " 
ولكن هذا الزرع مضى يف سبيله حىت       . ج وقائي كسيا. سنوات عديدة زرع نوع من الصبار يف استراليا       

وحـال دون  ، وأتلـف مـزارعهم  ، وزاحم أهل املدن والقرى   ،  غطى مساحة تقرب من مساحة اجنلترا     
وصارت أستراليا يف خطر من اكتساحها جبيش من        ؛  ومل جيد األهايل وسيلة تصده عن االنتشار      . الزراعة

 ! يتقدم يف سبيله دون عائق، الزرع صامت
اف علماء احلشرات بنواحي العامل حىت وجدوا أخريا حشرة ال تعـيش إال علـى ذلـك                 وط " 

وما لبثـت هـذه     . وليس هلا عدو يعوقها يف استراليا     ،  وهي سريعة االنتشار  ،  وال تتغذى بغريه  ،  الصبار
تكفي لصد الصبار   ،  ومل يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية      ،  مث تراجعت . احلشرة حىت تغلبت على الصبار    

 . عن االنتشار إىل األبد
 . وكانت دائما جمدية، وهكذا توافرت الضوابط واملوازين " 
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أو يكسـبون   ،  وملاذا مل تسيطر بعوضة املالريا على العامل إىل درجة كان أجدادنا ميوتون معها             " 
ومثل ذلك أيضا ميكن أن يقال عن بعوضة احلمى الصفراء اليت تقـدمت مشـاال يف أحـد                  ؟  مناعة منها 

 " وملاذا مل تتطور ذبابـة    . كذلك البعوض كثري يف املنطقة املتجمدة     . فصول حىت وصلت إىل نيويورك    ال
؟ ومتحو اجلنس البشري من الوجـود     ،  حىت تستطيع أن تعيش أيضا يف غري مناطقها احلارة         " تسي تسي 

 حـىت األمـس     يكفي أن يذكر اإلنسان الطاعون واألوبئة واجلراثيم الفاتكة اليت مل يكن له وقاء منـها              
لـيعلم أن بقـاء اجلـنس       ،  وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية           ،  القريب

 !  . . . البشري رغم ذلك يدعو حقا إىل الدهشة
وحـني تنمـو   . ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب؛ إن احلشرات ليست هلا رئتان كما لإلنسان   " 

ومن مث مل توجد قط حشرة      . ب أن جتاريها يف نسبة تزايد حجمها      ال تقدر تلك األنابي   ،  احلشرات وتكرب 
وبفضل جهاز تكوين احلشـرات وطريقـة       . ومل يطل جناح حشرة إال قليال     ،  أطول من بضع بوصات   

، وهذا احلد من منو احلشرات قد كبح مجاحها كلها        . تنفسها مل يكن يف اإلمكان وجود حشرة ضخمة       
ال وجود هذا الضابط الطبيعي ملا أمكن وجود اإلنسان على ظهـر            ولو. ومنعها من السيطرة على العامل    

 ! أو عنكبوتا يف مثل هذا احلجم، وتصور إنسانا فطريا يالقي دبورا يضاهي األسد يف ضخامته. األرض
واليت بدوا ما   ،  ومل يذكر إال القليل عن التنظيمات األخرى املدهشة يف فيزيولوجيا احليوانات           " 

  " . اخل . . . ميكن أن يبقى يف الوجود - ل كذلك أي نباتب - كان أي حيوان
وتـدبريه  ،  شيء من تقدير اهللا العجيب يف اخللق      ،   وهكذا ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم      

وخلق كل  :  " ويدرك البشر شيئا من مدلوالت قوله يف الفرقان الذي نزله على عبده           ،  الدقيق يف الكون  
  . .  " شيء فقدره تقديرا

 . ومع هذا فإن أولئك املشركني مل يدركوا شيئا من هذا كله 
، وال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعـا      ،  ال خيلقون شيئا وهم خيلقون    ،  واختذوا من دونه آهلة    " 

  . .  " وال ميلكون موتا والحياة وال نشورا
 خلق كـل    واهللا " ال خيلقون شيئا   "  وهكذا جيرد آهلتهم املدعاة من كل خصائص األلوهية فهم        

وخيلقهم  - إن كانوا أصناما وأوثانا    - مبعىن يصنعوم  - خيلقهم عبادهم  . .  " وهم خيلقون  " . شيء
وال ميلكـون    . .  " إن كانوا مالئكة أو جنا أو بشرا أو شـجرا أو حجـرا             - مبعىن يوجدهم  - اهللا

 لنفسه النفع قد يسهل عليـه       والذي ال ميلك   " ضرا وال نفعا   " فضال عن أن ميلكوا لعبادهم     " ألنفسهم
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مث ! ومن مث يقدمه يف التعبري بوصفه أيسر شيء كان ميلكه أحد لنفسه           . ولكن حىت هذا ال ميلكونه    . الضر
فال إماتـة    " وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا      :  " يرتقي إىل اخلصائص اليت ال يقدر عليها إال اهللا        

ومـا  ، فماذا هلم بعد ذلك من خصائص األلوهية  .  مقدورهم وال إعادا داخل يف   ،  وال إنشاء حياة  ،  حي
 ! ؟ شبهة أولئك املشركني يف اختاذهم آهلة

، الذي ال يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد ذلك مـا يـدعون             ،   أال إنه االحنراف املطلق   
اهللا وهل أقبح من ادعاء إنسان علـى        . فدعواهم على اهللا أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله          

؟ هل أقبح من ادعاء إنسان أن هللا شـريكا        . ومدبر أمره ومقدر كل شيء    ،  وهو خالقه وخالق كل شيء    
  )1( . . .  " أن جتعل هللا أندادا وهو خلقك:  " قال؟ أي الذنب آكرب: عوقد سئل رسول اهللا 

|     |     | 
ويـرد   ع ول اهللا يعرض تطاوهلم على رس   ،  وبعد عرض هذا التطاول على مقام اخلالق جل وعال        

 : عليه عقب عرضه مبا يظهر سخفه وكذبه
فقد جـاءوا ظلمـا     . إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون        : وقال الذين كفروا   " 

أنزله الذي يعلم السـر يف  : قل. أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال   : وقالوا. وزورا
  . .  " رحيماإنه كان غفورا ، السماوات واألرض

وهم يوقنون يف أنفسهم أا الفرية اليت ال تقوم         ،   وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه املقالة       
فما ميكن أن خيفى على كربائهم الذين يلقنوم هذا القول أن القرآن الذي يتلـوه علـيهم           . على أساس 

وكـانوا ال ميلكـون     ؛  كالموهم كانوا حيسون هذا بذوقهم يف ال      ؛  شيء آخر غري كالم البشر     ع حممد
مث هم كانوا يعلمون عن حممد قبل البعثة أنه الصادق األمني الذي ال يكذب              . أنفسهم من التأثر بالقرآن   

 ؟ فكيف به يكذب على اهللا وينسب إليه قوال مل يقله. وال خيون
ح م إىل   كان جين ،   ولكنه العناد واخلوف على مراكزهم االجتماعية املستمدة من سيادم الدينية         

:  " وال يعرفون درجته  ،  الذين قد ال مييزون بني الكالم     ،  هذه املناورات يطلقوا يف وسط مجهور العرب      
هم الـذين   ،  إم عبيد أعاجم ثالثة أو أكثر     : قيل.  " إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون        

فإن كان بشر ميلك أن يفتري مثـل  . جدلوهو كالم متهافت تافه ال يقف لل    . كانوا يعنوم ذه املقالة   

                                                 
 .  أخرجه البخاري ومسلم)1(
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ليبطلوا حجة  ،  مستعينني بأقوام منهم  ،  فما ميسكهم هم عن اإلتيان مبثله     ،  هذا القرآن مبعاونة قوم آخرين    
 ! ؟ وهو يتحداهم به وهم عاجزون ع حممد

 : بتإمنا يدمغهم بالوصف البارز الثا؛  ومن مث ال جيادهلم هنا وال يناقشهم يف هذا القول املتهافت
وزورا واضح الكذب ظاهر    ،  وألنفسهم،  وحملمد،  ظلما للحق  . .  " فقد جاؤوا ظلما وزورا    " 
 . البطالن

 : وعن القرآن ع  مث ميضي يف استعراض مقوالم عن الرسول
  . .  " أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال: وقالوا " 

فقالوا عن  ،  وللتربية والتوجيه ،   يسوقها للعربة والعظة    ذلك ملا وجدوا فيه من قصص األولني اليت       
لتقرأ عليـه يف    ،  طلب أن تكتب له    ع وزعموا أن الرسول   " أساطري األولني :  " هذا القصص الصادق  

وهـذا  ! وينسـبها إىل اهللا   ،  مث يقوهلا هو بـدوره     - إذ كان أميا ال يقرأ وال يكتب       - الصباح واملساء 
وإن سياقة القصص يف القرآن ـذا       . وال تثبت للمناقشة  ،   تقوم على أساس   استطراد يف دعواهم اليت ال    

وـذا  ؛  ويستشهد بالقصص عليه  ،  وذا التناسق بينه وبني املوضوع الذي يساق فيه       ؛  التنسيق يف عرضه  
إن هذا كله ليشـهد بالقصـد        . . التناسب بني أهداف القصص وأهداف السياق يف السورة الواحدة        

إمنا ،  وال يوجهها قصد  ،   اللطيف الذي ال يلحظ يف األساطري املبعثرة اليت ال جتمعها فكرة           والتدبري العميق 
 ! )1(تساق للتسلية وتزجية الفراغ 

إال أن متلى عليه     ع فال يعلمها حممد  ؛  إا أساطري األولني إشارة إىل بعدها يف الزمان       : ويف قوهلم 
لذلك يرد عليهم بأن الذي ميليها على حممد أعلـم          . الذين ينقلوا جيال عن جيل    ،  من حفاظ األساطري  

أنزلـه  : قـل :  " وال خيفى عليه نبأ يف األولني واآلخرين      ،  فهو الذي يعلم األسرار مجيعا    . من كل عليم  
فأين علم حفاظ األساطري ورواا من ذلـك العلـم           . .  " الذي يعلم السر يف السماوات واألرض     

وأين النقطة الصغرية من اخلضم الذي ال       ؟  سر يف السماوات واألرض   وأين أساطري األولني من ال    ؟  الشامل
 ؟ ساحل له وال قرار

ومن ؛  تلك الدعوى املتهافتة   ع وهم يدعون على رسول اهللا    ،   أال إم لريتكبون اخلطيئة الكبرية    
والرجوع عـن اإلمث    ،  ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح      . . قبل يصرون على الشرك باهللا وهو خلقهم      

                                                 
 " . دار الشروق " .  " لقرآن التصوير الفين يف ا:  " القصة يف القرآن يف كتاب:  يراجع بتوسع فصل)1(
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إنه :  " غفور رحيم ،  ويعلم ما يفترون وما يكيدون    . واهللا الذي يعلم السر يف السماوات واألرض      ،  كنمم
  . .  " كان غفورا رحيما

|     |     | 
واقتراحـام  ،  واعتراضام اجلاهلة على بشريته    ع مث يستطرد يف عرض مقوالم عن رسول اهللا       

 : املتعنتة على رسالته
لوال أنزل إليه ملك فيكون معـه  ؟ لرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواقما هلذا ا : وقالوا " 

. إن تتبعون إال رجال مسحورا    : وقال الظاملون . أو تكون له جنة يأكل منها     ،  أو يلقى إليه كرت   ! نذيرا
تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من        . انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال        

  . .  " وجيعل لك قصورا، ي من حتتها األارجنات جتر: ذلك
إنـه  ؟  ما له بشرا يتصرف تصرفات البشـر      ؟   ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق       
املعروف ،  كيف ميكن أن يكون فالن ابن فالن      ! االعتراض املكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول       

كيف ميكـن أن يكـون       . . ويعيش كما يعيشون  ،  الذي يأكل كما يأكلون   ،  املألوف يف حيام  ،  هلم
وهم يرونه  ؟  كيف ميكن أن يتصل بعامل آخر غري عامل األرض يتلقى عنه          ؟  رسوال من عند اهللا يوحى إليه     

وال يعرفون شيئا عن ذلك العامل الذي يأيت منه الوحي          ،  وهم ال يوحى إليهم   . واحدا منهم من حلم ودم    
 . ال يتميز يف شيء عنهم، لواحد منهم

 ولكنها من اجلانب اآلخر تبدو طبيعية مقبولة      .  واملسألة من هذا اجلانب قد تبدو غريبة مستبعدة       
واسـتخلف يف   ،  وذه النفخة اإلهلية متيز وصـار إنسـانا       ،  لقد نفخ اهللا من روحه يف هذا اإلنسان       . . 

 هـذه اخلالفـة دون   وما كان اهللا ليدعه يف ،  ضعيف الوسيلة ،  حمدود التجربة ،  وهو قاصر العلم  . األرض
وقد أودعه االستعداد لإلتصال به عن طريق تلك النفخة العلويـة           . ودون هدي ينري له طريقه    ،  عون منه 
فيوحي إليه  ؛  صاحب استعداد روحي للتلقي   ؛  فال عجب أن خيتار اهللا واحدا من هذا اجلنس        . اليت ميزته 

قدم به إليهم العون كلما كانوا يف حاجة        وما ي ،  ما يهدي به إخوانه إىل الطريق كلما غام عليهم الطريق         
 . إىل العون

الطبيعية من البعض   ،   إنه التكرمي اإلهلي لإلنسان يبدو يف هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها           
ينكـرون أن   ،  وال حقيقة التكرمي الذي أراده اهللا له      ،  ولكن الذين ال يدركون قيمة هذا املخلوق      . اآلخر

يرون . وينكرون أن يكون واحد من هؤالء البشر رسوال من عند اهللا          ؛  الوحييتصل بشر باهللا عن طريق      
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واهللا قـد أسـجد املالئكـة       .  " لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا      :  " املالئكة أو يل ذا وأقرب    
 . الناشئة من النفخة العلوية الكرمية، لإلنسان مبا أودعه من اخلصائص الفائقة

واحد من البشـر حيـس      . ذلك تبدو يف رسالة واحد من البشر إىل البشر         وإا احلكمة اإلهلية ك   
، ويعرف نوازعهم وأشـواقهم   ،  ويدرك آالمهم وآماهلم  ،  ويعاين جتارم ،  ويتذوق مواجدهم ،  إحساسهم

، ويرجو يف قـوم واسـتعالئهم     ،  ومن مث يعطف على ضعفهم ونقصهم      . . ويعلم ضرورام وأثقاهلم  
، ألنه يف النهاية واحد منهم    ،  و يفهم ويقدر بواعثهم وتأثرام واستجابام     وه،  ويسري م خطوة خطوة   
 ! بوحي من اهللا وعون منه على وعثاء الطريق، يرتاد م الطريق إىل اهللا

؛ يتسامى م رويدا رويـدا    ،  ألنه بشر منهم  ،   وهم من جانبهم جيدون فيه القدوة املمكنة التقليد       
فيكون ؛  وأرادها منهم ،  والتكاليف اليت يبلغهم أن اهللا قد فرضها عليهم       ويعيش فيهم باألخالق واألعمال     

وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة هلم       . هو بشخصه ترمجة حية للعقيدة اليت حيملها إليهم       
ألا ممثلة يف   ،  فتهفو نفوسهم إىل تقليدها   ،  وهم يروا بينهم  ،  وحيققوا معىن معىن  ،  ينقلوا سطرا سطرا  

ألم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غري       ؛  ولو كان ملكا ما فكروا يف عمله وال حاولوا أن يقلدوه          ؛  إنسان
 ! وال شوق إىل حتقيق صورته، فال جرم يكون سلوكه غري سلوكهم على غري أمل يف حماكاته، طبيعتهم

ـ      .  فهي حكمة اهللا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا         ل الرسـول   هي حكمة اهللا البالغة أن جع
فوق ما فيه من    . واالعتراض على بشرية الرسول جهل ذه احلكمة      . بشرا ليؤدي دوره على قيادة البشر     

 ! جهل بتكرمي اهللا لإلنسان
فهـال  .  وكان من اعتراضام الساذجة اجلاهلة أن هذا الرسول ميشي يف األسواق ليكسب رزقه            

أو تكون له جنة يأكل     ،  أو يلقى إليه كرت   :  "  عمل وحباه باملال الكثري عن غري كد وال      ،  كفاه اهللا ذلك  
 !  " منها

ألنه أراد أن يكون قدوة كاملـة       . أن يكون له كرت وال أن تكون له جنة         ع  واهللا مل يرد لرسوله   
وهو يف الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى رجل مـن           ،  ينهض بتكاليف رسالته الضخمة اهلائلة    ؛  ألمته
ال يعـاين صـراع     ،  مكفي احلاجـة   ع لقد كان رسول اهللا   : أمته يكد لعيشه  فال يقولن أحد من     . أمته

 ع فها هو ذا رسـول اهللا      . . فلم يعوقه عائق مما أعاين    ،  ومن مث فرغ لعقيدته ورسالته وتكاليفه     ،  العيش
فال أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغري من تكاليف هذه              ،  ويعمل لرسالته ،  يعمل ليعيش 

كي تتم التجربة من جانبـها       ع ولقد اال املال بعد ذلك على رسول اهللا        - وقدوته أمامه  - الرسالة
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حىت يسـتعلي   ،  فكان كالريح املرسلة يف جوده    ،  فلم يدع هذا املال يشغله أو يعطله      . اآلخر وتتم القدوة  
 ع إمنـا ـض حممـد     : وكي ال يقولن أحد بعد ذلك     ؛  ويرخص من قيمته يف النفوس    ،  على فتنة املال  

ولكنه ميضـي يف    ،  فها هو ذا املال يأتيه غزيرا وفريا      ،  ألنه عاش فقريا ال يشغله من املال شاغل       ،  برسالته
 . شأنه يوم أن كان فقريا. دعوته كذلك

مـا  ؟  حني يتصل اإلنسان الفاين الضعيف باهللا الباقي القوي       ؟  وما اجلنان ؟  وما الكنوز ؟   وما املال 
وواهـب  ،  بعد االتصال باهللا خالق كل شـيء      ،  الكون املخلوق كله  بل ما هذا    ؟  هذه األرض وما فيها   

 ! ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون؟ الكثري والقليل
  . .  " إن تتبعون إال رجال مسحورا: وقال الظاملون " 

ورد عليها  . وحكاها عنهم كذلك يف سورة اإلسراء     ،   وهي كلمة ظاملة فاحشة حكاها عنهم هنا      
 :  واحداهنا وهناك ردا

  . .  " انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال " 
وقولتهم تلك يقصدون    . . يف جو متقارب هنا وهناك    ،  وكلتا السورتني تعاجلان موضوعا متقاربا    

فهو يقول كالما غريبا    ،  إذ ميثلونه برجل سحر عقله    . والتنقص منه  ع ا اإلساءة إىل شخص رسول اهللا     
. ولكنها يف الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي بأن ما يقوله غري طبيعي           !  الطبيعيون من الناس   ال يقوله 

والرد عليهم يـوحي بالتعجيـب مـن         . . وال هو من عادة البشر وال من مستوى البشر        ،  وال مألوف 
لوك ومث،  واموك بالتزوير مرة  ،  وشبهوك باملسحورين مرة   " انظر كيف ضربوا لك األمثال    :  " أمرهم

، ضلوا عن كل طريـق للحـق       " فضلوا " وبعد عن إدراك احلق   ،  وكله ضالل  . . برواة األساطري مرة  
 .  " فال يستطيعون سبيال " وكل سبيل للهدي

اليت حيسبوا  ،   وينهي هذا اجلدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض احلياة الدنيا            
أو جنة يأكـل  ، من كرت يلقى إليه،  لرسوله إن كان حقا رسوال    ويروا أجدر أن يعطيها اهللا    ،  ذات قيمة 

 : فلو شاء اهللا ألعطاه أكرب مما يقترحون من هذا املتا ع. منها
وجيعل لـك   ،  جنات جتري من حتتها األار    : تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك         " 

 .  " قصورا
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و الشعور  . صال بواهب اجلنات والقصور   االت.  ولكنه شاء أن جيعل له خريا من اجلنات والقصور        
، الذي ال تقاربه نعمة من الـنعم      ،  وتذوق حالوة ذلك االتصال    . . وتوجيهه وتوفيقه ،  برعايته وحياطته 

 ! وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون. وال متاع صغر أو عظم
|     |     | 

يكشف عن مدى آخـر     ،   رسول اهللا  وعند هذا احلد من استعراض مقوالم الظاملة عن اهللا وعلى         
وال خيشون  ،  ومن مث ال يتحرجون من ظلم وال افتراء       ،  فهم يكذبون بالساعة  . من آماد كفرهم وضالهلم   

وهنا يصورهم يف مشهد من مشاهد القيامة يزلـزل         . يوما يلقون فيه اهللا فيحاسبهم على الظلم واالفتراء       
وعلى حسن مـا ينتظـر      ؛  لى هول ما ينتظرهم هناك    ويطلعهم ع ،  القلوب الصلدة ويهز املشاعر اخلامدة    

 : املؤمنني يف ذلك اهلول العظيم
إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلـا        ،  بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعريا        " 

ال تدعوا اليوم ثبـورا واحـدا   . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني دعوا هنالك ثبورا،  تغيظا وزفريا 
 !  "  ثبورا كثرياوادعوا

هلـم فيهـا مـا      ،  أذلك خري أم جنة اخللد اليت وعد املتقون كانت هلم جزاء ومصريا           : قل " 
  "  . . ؟ كان على ربك وعدا مسؤال، يشاءون خالدين

هذا املدى الذي يصوره التعـبري      . وبلغوا هذا املدى من الكفر والضالل      . .  بل كذبوا بالساعة  
مث يكشف عـن     . . .  " بل كذبوا بالساعة  :  " ل ما قبله ليربزه وجيسمه    يضرب عن ك  ،  بعيدا متطاوال 

وأعتـدنا ملـن كـذب      :  " إا السعري حاضرة مهيأة   . اهلول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة      
  . .  " بالساعة سعريا

ـ               -  والتشخيص ياء ونعين به خلع احلياة وجتسيمها على ما ليس من شأنه احلياة اسمة من األش
مبـا  ، يرتفع بالصور وباملشاهد اليت يعرضها إىل حد اإلعجاز    ،  فن يف القرآن   - واملعاين واحلاالت النفسية  

 . )1(يبث فيها من عنصر احلياة 
فإذا هي تنظر فترى أولئك املكذبني      ! وقد دبت فيها احلياة   ،   وحنن هنا أمام مشهد السعري املتسعرة     

وتصعد ،  وهي تتحرق عليهم  ؛  غيظ وتزفر فيسمعون زفريها وتغيظها    فإذا هي تت  ! تراهم من بعيد  . بالساعة

                                                 
 " . دار الشروق .  " التصوير الفين يف القرآن: يف كتاب" التخييل احلسي والتجسيم .  "  يراجع فصل)1(
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مشهد رعيب يزلـزل األقـدام      !  . . وهم إليها يف الطريق   ،  وهي تتميز من النقمة   ؛  الزفرات غيظا منهم  
 ! والقلوب

ويتحاموـا  ،  يصارعوا فتصـرعهم  . فلم يتركوا هلذه الغول طلقاء    .  مث ها هم أوالء قد وصلوا     
وألقوا يف مكان   . قد قرنت أيديهم إىل أرجلهم يف السالسل      ،  ألقوا مقرنني . قوا إليها إلقاء  بل أل . فتغلبهم

مث ها هـم أوالء يائسـون مـن     . . ويعجزهم عن التفلت والتململ ،  يزيدهم كربة وضيقا  ،  منها ضيق 
 مكانـا   وإذا ألقوا منها  : فراحوا يدعون اهلالك أن ينقذهم من هذا البالء       . مكروبون يف السعري  ،  اخلالص

واملنفذ الوحيد للخالص من هذا الكرب      ،  فاهلالك اليوم أمنية املتمين    . . ضيقا مقرنني دعوا هنالك ثبورا    
ال تـدعوا  :  " يسمعون كما ساخرا مريرا. مث ها هم أوالء يسمعون جواب الدعاء       . . الذي ال يطاق  

 ! ئا وال يكفي شيئافهالك واحد ال جيدي شي.  " اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا
، الذين خيشون رم ويرجون لقـاءه     ،   ويف هذا املوقف املكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقني        

 يعرض يف أسلوب متهكم كذلك ساخر . ويؤمنون بالساعة
هلم فيهـا مـا     ،  أم جنة اخللد اليت وعد املتقون كانت هلم جزاءا ومصريا         ؟  أذلك خري : قل " 

  " . ؟ بك وعدا مسؤوالكان على ر. يشاءون خالدين
، وخوهلم حق سـؤاله عنـها     ،  أم جنة اخللد اليت وعدها اهللا املتقني      ؟   أذلك الكرب الفظيع خري   
؟ وهل هناك وجـه للموازنـة  ؟  ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون     ،  وطلب حتقيق وعده الذي ال خيلف     

 . ولكنها السخرية املريرة بالساخرين الذين يتطاولون على الرسول الكرمي
مشهد أولئك  .  مث ميضي مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة اليت كذب ا املكذبون            

ووقف اجلميع عبادا ومعبودين أمام الديان يسألون       ،  وقد حشروا مع آهلتم اليت كانوا يزعمون      ،  املشركني
 ! وجييبون

أم هم ضلوا   ،  ؤالءأأنتم أضللتم عبادي ه   : فيقول،  ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهللا       " 
ولكن متعتهم وآبـاءهم    . ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء         ! سبحانك: قالوا؟  السبيل

. فما تستطيعون صرفا وال نصـرا     ،  فقد كذبوكم مبا تقولون    . . وكانوا قوما بورا  ،  حىت نسوا الذكر  
  . .  " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبريا
وكل معبود  ،  وقد يكونون هم املالئكة واجلن    . د يكونون هم األصنام    وما يعبدون من دون اهللا ق     

فيـه  ، وهم حمشورون أمجعني، ولكن االستجواب هكذا يف الساحة الكربى. وإن اهللا ليعلم. من دون اهللا  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

اإلنابة هللا الواحـد   " ! اآلهلة " واجلواب هو اإلنابة من هؤالء! وهو ذاته عذاب مرهوب   ،  تشهري وتأنيب 
ولكن من جمرد أن يتخذوا هلم أوليـاء        ،  والتربؤ ال من ادعاء األلوهية    ،  ترتيهه عن ذلك االفتراء   و. القهار

 : والزراية على أولئك اجلاحدين اجلهال، من دون اهللا
ولكن متعتهم وآبـاءهم    . ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء         ! سبحانك: قالوا " 

 . .   " وكانوا قوما بورا، حىت نسوا الذكر
قد آهلـاهم   - على غري معرفة بواهب النعمة وال توجه وال شكر      -  فهذا املتاع الطويل املوروث   

. كاألرض البور ال حياة فيها وال زرع وال مثار        . فانتهت قلوم إىل اجلدب والبوار    ،  وأنساهم ذكر املنعم  
 . اء احلياةوخو، جدب القلوب. ولكن اللفظ يوحي كذلك باجلدب واخلواء، والبوار اهلالك

 :  عندئذ يتوجه إىل أولئك العباد اجلهال باخلطاب املخزي املهني
ال صـرف العـذاب وال       . .  " فما تستطيعون صرفا وال نصرا    . فقد كذبوكم مبا تقولون    " 
 . االنتصار

 : ينتقل السياق فجأة إىل املكذبني وهم بعد يف األرض، وبينما املشهد يف اآلخرة يوم احلشر
  . .  " نذقه عذابا كبريا: لم منكمومن يظ " 

وهي متأثرة مبثـل  ؛  ذلك على طريقة القرآن يف ملس القلوب يف اللحظة اليت تتهيأ فيها لالستجابة   
 ! ذلك املشهد املرهوب

|     |     | 
واية االعتـراض   . اية االفتراء والتكذيب واالستهزاء    ع واآلن وقد شهدوا وشهد رسول اهللا     

بأنه ،  يسليه ويؤسيه  ع اآلن يعود إىل الرسول    . . سول وأكله الطعام ومشيه يف األسواق     على بشرية الر  
 : فكلهم ميشون على سواء، مل يكن بدعا من الرسل

وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق وجعلنا بعضكم               " 
  . .  " وكان ربك بصريا؟ أتصربون. لبعض فتنة
. إمنا هو اعتراض على سنة من سنن اهللا       . إذا كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه         ف

ليعترض من ال يـدركون     .  " وجعلنا بعضكم لبعض فتنة   :  " سنة مقدرة مقصودة هلا غايتها املرسومة     
 ولتمضي الدعوة تغالـب وتغلـب     . وليصرب من يثق باهللا وحكمته ونصره     . حكمة اهللا وتدبريه وتقديره   
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وكان ربك   "  . .  " ؟  أتصربون:  " وليثبت من يثبت على هذا االبتالء     . بوسائل البشر وطرائق البشر   
إحياؤهـا   " وكان ربـك   " وهلذه اإلضافة هنا  . واملصائر والغايات ،  بصريا بالطبائع والقلوب  .  " بصريا

واهللا بصري   . .  والتقريب يف مقام التأسية والتسلية واإليواء     ع وظلها ونسمتها الرخية على قلب الرسول     
  . . مبداخل القلوب

|     |     | 
وقَالَ الَِّذين لَا يرجونَ ِلقَاءنا لَولَا أُنِزلَ علَينا الْملَاِئكَةُ أَو نرى ربنا لَقَـِد اسـتكْبروا ِفـي                  + 

كَةَ لَا بشرى يومِئٍذ لِّلْمجـِرِمني ويقُولُـونَ ِحجـرا           يوم يرونَ الْملَائِ   21أَنفُِسِهم وعتو عتوا كَِبريا     
 أَصحاب الْجنِة يومِئـٍذ خيـر   23 وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباء منثُورا       22محجورا  

 الْملْك يومِئٍذ الْحق    25سماء ِبالْغماِم ونزلَ الْملَاِئكَةُ تِرتيلًا       ويوم تشقَّق ال   24مستقَرا وأَحسن مِقيلًا    
 ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يا لَيتِني اتخـذْت           26ِللرحمِن وكَانَ يوما علَى الْكَاِفِرين عِسريا       

 لَقَد أَضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جاءِني        28ا ويلَتى لَيتِني لَم أَتِخذْ فُلَانا خِليلًا         ي 27مع الرسوِل سِبيلًا    
  29وكَانَ الشيطَانُ ِللِْإنساِن خذُولًا 

علْنا ِلكُـلِّ نِبـي      وكَذَِلك ج  30وقَالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا           
 وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيِه الْقُرآنُ جملَةً         31عدوا من الْمجِرِمني وكَفَى ِبربك هاِديا ونِصريا        

ك ِبمثٍَل ِإلَّا ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن تفِْسريا        ولَا يأْتون  32واِحدةً كَذَِلك ِلنثَبت ِبِه فُؤادك ورتلْناه ترِتيلًا        
  34 الَِّذين يحشرونَ علَى وجوِهِهم ِإلَى جهنم أُولَِئك شر مكَانا وأَضلُّ سِبيلًا 33

فَقُلْنا اذْهبا ِإلَى الْقَـوِم الَّـِذين        35ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وِزيرا          
 وقَوم نوٍح لَّما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم ِللنـاِس آيـةً            36كَذَّبوا ِبآياِتنا فَدمرناهم تدِمريا     
 وكُلـا   38 وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَِلك كَِثريا         وعادا وثَمود  37وأَعتدنا ِللظَّاِلِمني عذَابا أَِليما     

 ولَقَد أَتوا علَى الْقَريِة الَِّتي أُمِطرت مطَر السوِء أَفَلَم يكُونـوا            39ضربنا لَه الْأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتِبريا       
جروا لَا يلْ كَانا بهنورا يورش40ونَ ن  

 ِإن كَاد لَيِضلُّنا عن آِلهِتنـا  41وِإذَا رأَوك ِإن يتِخذُونك ِإلَّا هزوا أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسولًا   
رأَيت مِن اتخذَ ِإلَهـه      أَ 42لَولَا أَن صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ ِحني يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سِبيلًا             

 أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ             43هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيِه وِكيلًا      
  _44هم أَضلُّ سِبيلًا 
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|     |     | 
ويسري سريته يف تقدمي ما يتطـاول بـه         ،   الشوط األول  يبدآ هذا الشوط من السورة مبا يشبه بدء       

 مقدمة ملا يتطالون به على رسول اهللا      ،  وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات     ،  املشركون على رم  
غري أن السياق هنا يعجل بعرض ما ينتظرهم من عذاب اآلخرة عقابا علـى          . يف مقام تسليته وتعزيته    ع

لوال أنزل علينـا املالئكـة أو     :  " ردا على قوهلم  ،  ة من مشاهد القيامة   يف سلسلة متصل  ،  ذلك التطاول 
، ويعقب ببيان احلكمة من ترتيله متتابعا     ،  مث يعرض اعتراضام على ترتيل القرآن منجما       . .  " نرى ربنا 

وال يأتونك مبثـل إال جئنـاك بـاحلق         : على عون اهللا له كلما حتدوه يف جدل        ع ويطمئن رسول اهللا  
، ويوجه نظرهم إىل مصرع قوم لوط     ،  ويعرض عليه وعليهم مصارع املكذبني قبلهم      . . فسرياوأحسن ت 

كـل أولئـك    . . مستنكرا أال حيرك قلوم منظرها وهم ميرون عليهـا ، وهم ميرون على قريته املدمرة   
وما يكاد يعرض هذا حىت يعقـب عليـه         ،  وتطاوهلم على مقامه   ع مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه   

  . .  " بل هم أضل سبيال، إن هم إال كاألنعام:  " حيقرهم فيه وحيتقرهم،  قوياتعقيبا
|     |     | 

لقـد اسـتكربوا يف     ! لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا      : وقال الذين ال يرجون لقاءنا     " 
. حمجوراحجرا  : ويقولون،  يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني      . وعتوا عتوا كبريا  ،  أنفسهم

أصحاب اجلنة يومئذ خـري مسـتقرا وأحسـن         . وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا        
امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما علـى        . ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة ترتيال      . مقيال

! يا ويلتـا  . سبياليا ليتين اختذت مع الرسول      : يقول،  ويوم يعض الظامل على يديه    . الكافرين عسريا 
 .  " وكان الشيطان لإلنسان خذوال   ،  لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين      . ليتين مل أختذ فالنا خليال    

 . 
وال يقيمـون   ،  وال حيسبون حسابه  ،  أي ال ينتظرون هذا اللقاء    ،   إن املشركني ال يرجون لقاء اهللا     

فتنطلـق ألسـنتهم    ،   اهللا وهيبته وجالله   ومن مث ال تستشعر قلوم وقار     . حيام وتصرفام على أساسه   
 . بكلمات وتصورات ال تصدر عن قلب يرجو لقاء اهللا

  "  . . ! لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا: وقال الذين ال يرجون لقاءنا " 
لكي يؤمنـوا بالعقيـدة الـيت       ،  وكانوا يطلبون .  فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا      

وهـو   . . أو أن يروا اهللا سبحانه وتعاىل فيصـدقوا       ،  أن ترتل عليهم املالئكة تشهد ا     ،  يدعوهم إليها 
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وال يقـدر اهللا    ،  تطاول اجلاهل املستهتر الذي ال حيس جالل اهللا يف نفسه         . تطاول على مقام اهللا سبحانه    
من هم وهم   ؟  من هم إىل جوار اهللا العظيم اجلبار املتكرب       ؟  فمن هم حىت يتطاولوا هذا التطاول     . حق قدره 

إال أن يربطوا أنفسهم باهللا عن طريق اإلميان فيستمدوا منـه    ،  يف ملك اهللا وخلقه كالذرة التائهة الصغرية      
 : يكشف عن منبع هذا التطاول، ومن مث يرد عليهم يف نفس اآلية قبل أن تنتهي . . قيمتهم

  . .  " لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا " 
  لقد تضخم شعورهم بأنفسهم    . فاستكربوا وطغوا طغيانا كبريا   ،  م يف نظر أنفسهم    لقد عظم شأ

لقد عادوا ما حيسون إال أنفسهم وقد كربت        . حىت شغلهم عن تقدير القيم احلقيقية ووزا وزنا صحيحا        
حىت ليحسبوم شيئا عظيما يف هذا الكون يستحق أن يظهر هلـم اهللا             ،  يف أعينهم وتضخمت وعظمت   

 ! ه ليؤمنوا ويصدقواجل جالل
ورؤية  - إذ يطلعهم على اهلول الذي ينتظرهم يوم يرون املالئكة        ،   مث يسخر منهم بصدق وحق    

ينتظرهم فيه العذاب   ،  فإم ال يرون املالئكة إال يف يوم عصيب هائل         - املالئكة هي أقل الطلبني تطاوال    
 :  والعقابذلك هو يوم احلساب. وال جناة هلم منه، الذي ال طاقة هلم به

وقـدمنا إىل مـا     . حجرا حمجورا : ويقولون. يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني       " 
  . .  " عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

يومئذ ال يبشر ارمـون ولكـن        " يوم يرون املالئكة  :  "  يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه    
وهي مجلة  . أي حراما حمرما   " حجرا حمجورا :  " يومئذ يقولون ! فياهلا من استجابة ملا يقولون    . يعذبون

وهي جتري يف ذلك اليوم على      . اتقاء للشر ولألعداء كانوا يقولوا استبعادا ألعدائهم وحترزا من أذاهم         
إن الـدعاء ال  ! ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولـون . ألسنتهم حبكم العادة من الذهول حني يفاجأون  

 : نعهميعصمهم وال مي
  . .  " وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " 

على طريقة القرآن يف التجسـيم       - واخليال يتبع حركة القدوم اسمة املتخيلة     .  هكذا يف حلظة  
فإذا كل ما عملوا يف الدنيا من عمل صاحل         ؛  والتذرية يف اهلواء  ،  وعملية اإلثارة لألعمال   - )1(والتخييل  

                                                 
مشاهد القيامة يف " ويراجع كتاب " . التصوير الفين يف القرآن   "  يراجع فصل التخييل احلسي والتجسيم يف كتاب         )1(

 " . دار الشروق " .  " القرآن 
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والذي جيعل العمل الصاحل منهجا مرسـوما       ،  الذي يصل القلب باهللا   ،  ذلك أنه مل يقم على اإلميان      .هباء
فال قيمة لعمل   . وال حركة مبتورة ال قصد هلا وال غاية       ،  وال نزوة طارئة  ،  ال خبط عشواء  ،  وأصال قاصدا 

 . وال فائدة حلركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم، مفرد ال يتصل مبنهج
وبالناموس ،   إن وجود اإلنسان وحياته وعمله يف نظرة اإلسالم موصولة كلها بأصل هذا الكون            

فإذا انفصـل اإلنسـان   . مبا فيه اإلنسان وما يصدر عنه من نشاط . والذي يصله كله باهللا   ،  الذي حيكمه 
وال ،   وال قيمـة   فإنه يصبح لقي ضائعا ال وزن له      ،  حبياته عن احملور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون       

 . بل ال وجود هلذا العمل وال بقاء. تقدير لعمله وال حساب
وجيعل له مكانه يف حساب هذا      ،  فيجعل لعمله قيمة ووزنا   ؛   واإلميان هو الذي يصل اإلنسان بربه     

 . الكون وبنائه
ة تعدم إعداما يصوره التعبري القرآين تلك الصورة احلسـي        .  وهكذا تعدم أعمال أولئك املشركني    

 : املتخيلة
  . .  " وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " 

 :  وهنا يلتفت إىل اجلانب اآلخر فإذا املؤمنون أصحاب اجلنة ليتم التقابل يف املشهد
  . .  " أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال " 

. ا يقابل خفـة اهلبـاء املنثـور       واالستقرار هن .  فهم مستقرون مستروحون ناعمون يف الظالل     
 . واالطمئنان يقابل الفزع الذي يطلق االستعاذة يف ذهول

ورمبا كان ذلك تـأثرا     .  ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة           
عود لريسم  فهنا ي . باألساطري اإلسرائيلية اليت كانت تصور اإلله يتراءى هلم يف سحابة أو عمود من النار             

 : مشهدا آخر يوم يتحقق اقتراحهم برتول املالئكة إليهم
وكان يومـا   . امللك يومئذ احلق للرمحن   . ونزل املالئكة ترتيال  ،  ويوم تشقق السماء بالغمام    " 

 .  " على الكافرين عسريا
 وكلـها .  وهذه اآلية وكثري غريها يف القرآن يقرر أن أحداثا فلكية ضخمة ستتم يف ذلك اليوم              

وإىل . تشري إىل اختالل كامل يف النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون املنظور وأفالكه وجنومه وكواكبه              
، وهو انقالب ال يقتصر على األرض     . تكون به اية هذا العامل    ،  انقالب يف أوضاعه وأشكاله وارتباطاته    
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نقالب كما جـاءت يف     وال بأس من استعراض مظاهر هذا اال      . إمنا يشمل النجوم والكواكب واألفالك    
وإذا البحار   . .  . . وإذا اجلبال سريت  . إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت     .  " سور متعددة 

وإذا القبـور   . وإذا البحار فجرت  . وإذا الكواكب انتثرت  . إذا السماء انفطرت   . .  "  " سجرت
وألقت مـا فيهـا     . دتوإذا األرض م  . وأذنت لرا وحقت  . إذا السماء انشقت   . .  "  " بعثرت
إذا رجت  .  "  " فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان      . .  "  " وأذنت لرا وحقت  . وختلت

. فإذا نفخ يف الصور نفخـة واحـدة        . .  "  " فكانت هباء منبثا  . وبست اجلبال بسا  . األرض رجا 
ماء فهـي يومئـذ     فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت الس    . ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة     

إذا زلزلـت األرض     . .  "  " وتكون اجلبال كـالعهن   ،  يوم تكون السماء كاملهل    . .  "  " واهية
وتكـون اجلبـال    . يوم يكون الناس كالفراش املبثـوث      . .  "  " وأخرجت األرض أثقاهلا  . زلزاهلا

 . .   " هذا عذاب أليم  يغشى الناس   ،  فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني      . .  "  " كالعهن املنفوش 
إذا  . .  "  " السماء منفطر بـه    . .  "  " يوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيبا مهيال       " 

فإذا  . .  "  " ومجع الشمس والقمر  ،  وخسف القمر ،  فإذا برق البصر   . .  "  " دكت اإلرض دكا  
: يسألونك عن اجلبـال فقـل  و . .  "  " وإذا اجلبال نسفت  ،  وإذا السماء فرجت  ،  النجوم طمست 

وترى اجلبال حتسـبها     . .  "  " فيذرها قاعا صفصفا ال ترى فيها عوجا وال أمتا        ،  ينسفها ريب نسفا  
يوم تبـدل    . .  "  " ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة      . .  "  " جامدة وهي متر مر السحاب    

  . .  " السجل للكتبيوم نطوي السماء كطي  . .  "  " األرض غري األرض والسماوات
، ترج فيهـا األرض وتـدك     ،   فهذه اآليات كلها تنبئ بأن اية عاملنا هذا ستكون اية مروعة          

وإما بتفجر ذراا واستحالتها    ،  وتتفجر فيها البحار إما بامتالئها من أثر االضطراب       ،  وتنسف فيها اجلبال  
، وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر   ،  وتنفطروتشقق فيها السماء    ،  كذلك تطمس فيها النجوم وتنكدر    . نارا

إىل آخـر    . . وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة محراء      ،  وختتل املسافات فيجمع الشمس والقمر    
 . هذا اهلول الكوين الرعيب
وقـد يكـون هـو    . خيوف اهللا املشركني بتشقق السماء بالغمام - الفرقان -  ويف هذه السورة  

وترتل املالئكة يومئذ على الكافرين كما كـانوا        . ة تلك االنفجارات املروعة   السحب املتراكمة من أخبر   
 " وكان يوما على الكافرين عسريا     " ولكن ليتولوا عذام بأمر رم     ع ال لتصديق الرسول  ،  يقترحون
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 فما هلم يقترحون نزول املالئكة وهم ال يرتلون إال يف مثل ذلك            . . ومبا فيه من عذاب   ،  مبا فيه من هول   
 ؟ اليوم العسري

يعرضه عرضـا طـويال     . يصور ندم الظاملني الضالني   ،   مث يعرض مشهدا من مشاهد ذلك اليوم      
 : مشهد الظامل يعض على يديه من الندم واألسف واألسى. خييل للسامع أنه لن ينتهي ولن يربح، مديدا

ويلتا ليتين مل أختذ    يا  . يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال     : ويوم يعض الظامل على يديه يقول      " 
  . .  " لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال. فالنا خليال

واإليقاع املمدود  ؛  ونرباته األسيفة ،  ويروح ميد يف صوته املتحسر    ؛   ويصمت كل شيء من حوله    
ن يف الندم واألسـف     حىت ليكاد القارئ لآليات والسامع يشاركا     . يزيد املوقف طوال ويزيد أثره عمقا     

 ! واألسى
إمنا هو يداول بني هذه     . فال تكفيه يد واحدة يعض عليها      . .  " ويوم يعض الظامل على يديه     " 

وهـي حركـة    . أو جيمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم الالذع املتمثل يف عضه على اليـدين              ،  وتلك
 . معهودة يرمز ا إىل حالة نفسية فيجسمها جتسيما

 . . ومل أضل عنه  ،  مل أفارقه ،  فسلكت طريقه  . .  " يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال     : ليقو " 
 ! الرسول الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه اهللا رسوال

فالنا ذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن          . .  " يا ويلتا ليتين مل أختذ فالنا خليال       " 
لقـد كـان     . .  " لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين       . .  " )1( سبيل الرسول ويضل عن ذكر اهللا     

، يقوده إىل مواقف اخلـذالن     " وكان الشيطان لإلنسان خذوال    " أو كان عونا للشيطان   ،  شيطانا يضل 
  . . ويف مواقف اهلول والكرب، وخيذله عند اجلد

                                                 
 صـلى اهللا    - تذكر بعص الروايات يف سبب نزول هذه اآليات، أن عقبة بن أيب معيط كان يكثر من جمالسة النيب                    )1(

وكان أيب بن خلف صديقه     .  فدعاه إىل ضيافته، فأىب أن يأكل من طعامه حىت ينطق بالشهادتني، ففعل            -عليه وسلم   
: ن يأكل من طعامي وهو يف بييت فاستحييت منه فشهدت له فقال           ال واهللا ولكن أىب أ    : فقال. صبأت: فعاتبه، وقال له  

 صلى -فقال له النيب . فوجده ساجداً يف دار الندوة ففعل ذلك. ال أرضى منك إال أن تأتيه، فتطأ قفاه وتبزق يف وجهه
 . فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله"  ال ألقاك خارج مكة إال علوت رأسك بالسيف -اهللا عليه وسلم 
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، م هلـم مصـريهم املخيـف   اليت جتس،   وهكذا راح القرآن يهز قلوم هزا ذه املشاهد املزلزلة        
ويتطاولون على مقامـه دون     ،  يكذبون بلقاء اهللا  ،  وهم بعد يف هذه األرض    ،  وتريهم إياه واقعا مشهودا   

 . ويقترحون االقتراحات املستهترة واهلول املرعب ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات األوان، توقري
|     |     | 

 ع ود م إىل األرض يسـتعرض مـوقفهم مـع الرسـول           وبعد هذه اجلولة يف اليوم العسري يع      
 : مث ينهي هذه اجلولة مبشهدهم كذلك يوم احلشر والنشور. واعتراضام على طريقة ترتيل القرآن

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا     . وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا          " 
. لوال نزل عليه القرآن مجلة واحـدة      : ين كفروا وقال الذ . وكفى بربك هاديا ونصريا   ،  من ارمني 

الـذين  . وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسـريا        . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال     
  . .  " حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيال

ه فلم يفتحوا له أمساعهم     هجرو. ويبصرهم.  لقد هجروا القرآن الذي نزله اهللا على عبده لينذرهم        
، وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا احلق من خالله      . إذ كانوا يتقون أن جيتذم فال ميلكون لقلوم عنه ردا         

وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إىل       ،  وهجروه فلم جيعلوه دستور حيام    . وجيدوا اهلدي على نوره   
 : أقوم طريق
  . .  " ذوا هذا القرآن مهجورايا رب إن قومي اخت: وقال الرسول " 

ولكن قومـه مل    ،  يشهد به ربه على أنه مل يأل جهدا       ،  ولكنه دعاء البث واإلنابة   ؛   وإن ربه ليعلم  
 . يستمعوا هلذا القرآن ومل يتدبروه

فلكل نيب أعداء يهجـرون     . فتلك هي السنة اجلارية قبله يف مجيع الرساالت       .  فيسليه ربه ويعزيه  
ولكن اهللا يهدي رسله إىل طريق النصر على أعـدائهم          . ويصدون عن سبيل اهللا   ،   به اهلدى الذي جييئهم  

 : ارمني
  . .  " وكفى بربك هاديا ونصريا. وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ارمني " 

ويطبعها بطـابع   ؛  فإن بروز ارمني حلرب األنبياء والدعوات يقوي عودها       .  وهللا احلكمة البالغة  
مهما كلفهم من    - وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمني الذين يتصدون هلا      . ناسب طبيعتها اجلد الذي ي  

وهـو الـذي    ؛  هو الذي مييز الدعوات احلقة من الدعاوى الزائفة        - مشقة وكلف الدعوات من تعويق    
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الـيت   ،فال يبقي جبوارها إال العناصر املؤمنة القوية املتجردة؛ ويطرد الزائفني منهم،  ميحص القائمني عليها  
 . تبتغي ا وجه اهللا تعاىل، وال تريد إال الدعوة خالصة. ال تبتغي مغامن قريبة

وال يربز هلا يف الطريق     ،   ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة تسلك طرقا ممهدة مفروشة باألزهار         
لسهل على كل إنسان أن يكـون صـاحب         ،  وال يتعرض هلا املكذبون واملعاندون    ،  خصوم ومعارضون 

ولكن بروز اخلصوم واألعداء    . ووقعت البلبلة والفتنة  ،  الختلطت دعوات احلق ودعاوى الباطل    و،  دعوة
فـال  . وجيعل اآلالم والتضحيات هلا وقـودا ،  هو الذي جيعل الكفاح النتصارها حتما مقضيا      ،  للدعوات

ثرون الذين يـؤ  ،  وحيتمل اآلالم والتضحيات إال أصحاب دعوة احلق اجلادون املؤمنون        ،  يكافح ويناضل 
بل على احلياة نفسها حني تقتضـيهم دعـوم أن          . وأعراض احلياة الدنيا  ،  دعوم على الراحة واملتاع   

وأكثرهم تطلعـا   ،  وأشدهم إميانا ،  وال يثبت على الكفاح املرير إال أصلبهم عودا       . يستشهدوا يف سبيلها  
وعندئذ متحـص   .  دعاوى الباطل  عندئذ تتميز دعوة احلق من     . . إىل ما عند اهللا واستهانة مبا عند الناس       
، وعندئذ متضي دعوة احلق يف طريقها برجاهلا الذين ثبتوا عليهـا          . الصفوف فيتميز األقوياء من الضعفاء    

وقد نالوا هذا   . أولئك هم األمناء عليها الذين حيتملون تكاليف النصر وتبعاته        . واجتازوا امتحاا وبالءها  
وقد علمتهم التجارب واالبتالءات كيف يسـريون       . دقني مؤثرين وأدوا ضريبته صا  ،  النصر بثمنه الغايل  

فنمـا  ،  وقد حفزت الشدائد واملخاوف كل طاقـام ومقـدرام        . بدعوم بني األشواك والصخور   
فيكون هذا كله رصيدا للدعوة اليت حيملون رايتها على السراء          . رصيدهم من القوة وذخريم من املعرفة     

 . والضراء
؛ ا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بني ارمني وأصحاب الـدعوات             والذي يقع غالب  

، وهم ثـابتون علـى دعـوم   ، حىت إذا تضخم رصيد التضحيات واآلالم يف صف أصحاب الدعوات        
قالت الكثرة املتفرجة أو شعرت أنه ال ميسك أصحاب الدعوة على دعوم علـى              ،  ماضون يف طريقهم  

وعندئذ تتقدم   . . إال أن يف هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأمثن           ،  مالرغم من التضحيات واآلال   
ويـرجح احليـاة   ،  الكثرة املتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغايل الثمني الذي يرجح كل أعراض احلياة             

 ! وعندئذ يدخل املتفرجون أفواجا يف هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع. ذاا عند أصحاب الدعوة
وجعل ارمني يقفون يف وجـه دعـوة   ؛  من أجل هذا كله جعل اهللا لكل نيب عدوا من ارمني       

والنهاية مقـدرة   ،  فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون يف الطريق      ،  ومحلة الدعوة يكافحون ارمني   ،  احلق
وكفى بربـك   :  " صرواالنتهاء إىل الن  ،  إا اهلداية إىل احلق   . ومعروفة ال خيطئها الواثقون باهللا    ،  من قبل 

 .  " هاديا ونصريا
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فدعوة احلق إمنا جتيء يف أواا لعالج فساد واقع يف          .  وبروز ارمني يف طريق األنبياء أمر طبيعي      
ووراء هـذا الفسـاد     . وفساد يف األوضاع  ،  وفساد يف النظم  ،  فساد يف القلوب  . اجلماعة أو يف البشرية   

والذين تتفق مشارم مع هـذا      . ويستغلونه من ناحية  ،   ناحية الذين ينشئون الفساد من   ،  يكمن ارمون 
والذين جيدون فيه سندا للقيم الزائفة اليت يسـتندون هـم يف         . وتتنفس شهوام يف جوه الويبء    ،  الفساد

واستبقاء للجو الذي   ،  فطبيعي إذن أن يربزوا لألنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم         . . وجودهم إليها 
، وال يستطيع احلياة إال يف املقاذر     ،  وبعض احلشرات خيتنق برائحة األزهار العبقة     . ا فيه ميلكون أن يتنفسو  

وكـذلك  . وال يستطيع احلياة إال يف املسـتنقع اآلسـن        ،  وبعض الديدان ميوت يف املاء الطاهر اجلاري      
تصر دعوة  وطبيعي أن تن  . يستميتون يف كفاحها  ،  فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة احلق       . . ارمون

والذي ،  وتتجه إىل األفق الكرمي الوضيء الذي تتصل فيه باهللا        ،  ألا تسري مع خط احلياة    ،  احلق يف النهاية  
  . .  " وكفى بربك هاديا ونصريا "  . . تبلغ عنده الكمال املقدر هلا كما أراد اهللا

 : والرد عليها،  مث ميضي يف استعراض مقوالت ارمني الذين يقفون يف وجه دعوة القرآن
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنـاه      . لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة     : وقال الذين كفروا   " 
  . .  " ترتيال

والتربية حتتاج إىل زمن وإىل تـأثر   . ويقيم نظاما ،  وينشئ جمتمعا ،   ولقد جاء هذا القرآن لرييب أمة     
والنفس البشرية ال تتحول حتوال كـامال    .  واقع وإىل حركة تترجم التأثر واالنفعال إىل     ،  وانفعال بالكلمة 

إمنا تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هـذا         . شامال بني يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج اجلديد         
فال جتفل منه كما جتفل لو      ،  وتعتاد على محل تكاليفه شيئا فشيئا     ،  وتتدرج يف مراقيه رويدا رويدا    ؛  املنهج

وهي تنمو يف كل يوم بالوجبة املغذية فتصبح يف اليوم التايل أكثر استعدادا             . اقدم هلا ضخما ثقيال عسري    
 . وأشد قابلية هلا والتذاذا ا، لالنتفاع بالوجبة التالية

وجاء يف الوقت ذاته مبنهاج للتربية يوافـق        .  ولقد جاء القرآن مبنهاج كامل شامل للحياة كلها       
وهي ،  فجاء لذلك منجما وفق احلاجات احلية للجماعة املسلمة       . الفطرة البشرية عن علم ا من خالقها      

. ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم يف ظل املنهج التربوي اإلهلي الدقيق            ،  يف طريق نشأا ومنوها   
جاء لينفـذ   . جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة ال ليكون كتاب ثقافة يقرأ رد اللذة أو رد املعرفة               

الـيت يتلقاهـا     " األوامـر اليوميـة    " جاء لتكون آياته هي   . وتكليفا تكليفا ،  رفا وكلمة كلمة  حرفا ح 
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مع  " األمر اليومي  " كما يتلقى اجلندي يف ثكنته أو يف امليدان       ،  املسلمون يف حينها ليعملوا ا فور تلقيها      
  .  .ومع االنطباع والتكيف وفق ما يتلقاه؛ التأثر والفهم والرغبة يف التنفيذ

ويثبتـه   ع يبني أول ما يبني عن منهجه لقلب الرسـول     .  من أجل هذا كله نزل القرآن مفصال      
 : وجزءا بعد جزء، ويتتابع على مراحل الطريق رتال بعد رتل؛ على طريقه
  . .  " كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال " 

  والترتيل هنا هو التتابع والتوايل وفق حكمة اهللا وعلمه حباجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي             
 . . 

وتأثرت ،   ولقد حقق القرآن مبنهجه ذاك خوارق يف تكييف تلك النفوس اليت تلقته مرتال متتابعا             
وا القرآن كتـاب متـاع   واختذ، فلما غفل املسلمون عن هذا املنهج. وانطبعت به أثرا أثرا، به يوما يوما  

. ال منهج تربية لالنطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ        ،  فحسب،  وكتاب تعبد للتالوة  ،  للثقافة
  . . ألم خرجوا عن منهجه الذي رمسه العليم اخلبري، مل ينتفعوا من القرآن بشيء

، حوا له بابا من اجلدل    وتطمينه على إمداده باحلجة البالغة كلما فت       ع  وميضي يف تثبيت الرسول   
 : أو اعترضوا عليه اعتراضا، وكلما اقترحوا عليه اقتراحا

  . .  " وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا " 
واحلق هو الغاية اليت يريـد     . واهللا يرد عليهم باطلهم باحلق الذي يدمغه      ،   وإم ليجادلون بالباطل  

، إمنا هو احلق القـوي بنفسـه      . وال الغلب يف احملاجة   ،  ار يف اجلدل  وليس جمرد االنتص  ،  القرآن تقريرها 
 . الواضح الذي ال يتلبس به الباطل
واهللا ميده  ،  فهو على احلق  . بالعون يف كل جدل يقوم بينه وبني قومه        ع  واهللا سبحانه يعد رسوله   

طلهم للحق الدامغ الذي    وأىن يقف با  ؟  فأىن يقف جدهلم حلجة اهللا البالغة     . باحلق الذي يعفى على الباطل    
 ؟ يترتل من عند اهللا

، جزاء تأبيهم علـى احلـق     ،   وتنتهي هذه اجلولة مبشهدهم حيشرون على وجوههم يوم القيامة        
 : وانقالب مقاييسهم ومنطقهم يف جدهلم العقيم

  . .  " أولئك شر مكانا وأضل سبيال. الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم " 
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، ما يقابل التعايل واالسـتكبار    ،  جوه فيه من اإلهانة والتحقري واالنقالب      ومشهد احلشر على الو   
ويضعه أمـامهم   . تعزية له عما يلقاه منهم     ع وهو يضع هذا املشهد أمام الرسول     . واإلعراض عن احلق  

وقـد  . ويهزكيـام ،  وهو مشهد جمرد عرضه يذل كربياءهم ويزلزل عنادهم       . حتذيرا هلم مما ينتظرهم   
 . ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين، نذارات زهم هزاكانت هذه اإل

|     |     | 
 : مث جيول م جولة يف مصارع املكذبني من السابقني

اذهبا إىل القـوم الـذين      : وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا     ،  ولقد آتينا موسى الكتاب    " 
بوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا       وقوم نوح ملا كذ   . فدمرناهم تدمريا ،  كذبوا بآياتنا 

، وكال ضربنا له األمثال   . وقرونا بني ذلك كثريا   ،  و عاد ومثود وأصحاب الرس    . للظاملني عذابا أليما  
بل كـانوا ال    ؟  ولقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروا          . وكال تربنا تتبريا  

  . .  " يرجون نشورا
 :  أمثلة خمتصرة سريعة ترسم مصائر املكذبني إا

القوم الذين   " ويؤمر مبواجهة .  فهذا موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيرا ومعينا         
حىت قبل إرسال موسـى وهـارون        - ذلك أن فرعون ومأله كانوا مكذبني بأيات اهللا        " كذبوا بآياتنا 

وقبل أن تتم اآلية الثانية يف السـياق   . . ا يذكرون ا الغافلني   والرسل إمن ،  فآيات اهللا قائمة دائمة   ،  إليهم
 .  " فدمرناهم تدمريا " يرسم مصريهم يف عنف وإمجال

ولكن نوحـا   . وهم كذبوا نوحا وحده    . .  " ملا كذبوا الرسل أغرقناهم   :  "  وهؤالء قوم نوح  
.  " بوه كانوا قد كذبوا الرسل مجيعـا فلما كذ. إمنا جاءهم بالعقيدة الواحدة اليت أرسل ا الرسل مجيعا        

وكل من نظر فيها اعترب إن كان له قلب         ،  فإن آية الطوفان ال تنسى على الدهر       " وجعلناهم للناس آية  
و يظهر لفـظ الظـاملني بـدل        . فهو حاضر ال حيتاج إىل إعداد      " وأعتدنا للظاملني عذابا أليما    " يتدبر

 والقـرون   )1(وهؤالء عاد ومثود وأصحاب الرس      .  العذاب الضمري إلثبات هذا الوصف هلم وبيان سبب      

                                                 
واختار ابن جرير أـم     .  البئر املطوية أي اليت مل تنب حوائطها وقيل إن أصحاا كانوا بقرية باليمامة فقتلوا نبيهم               )1(

 . أصحاب األخدود الذين حرقوا املؤمنني فيه وقد ذكروا يف سورة الربوج
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ومل يتقوا البوار   ،  فلم يتدبروا القول  ،  الكثرية بني ذلك كلهم القوا ذات املصري بعد أن ضربت هلم األمثال           
  . . والدمار

وعاد ومثود وأصحاب الرس والقرون الكـثرية بـني         ،   وهذه األمثلة كلها من قوم موسى ونوح      
كلها تسري سرية واحدة وتنتهي ايـة        - وهي قرية لوط   - ة اليت أمطرت مطر السوء    ومن القري ،  ذلك

وكانت عاقبة التكذيب هـي      " وكال تربنا تتبريا   " للعظة واإلعتبار  " وكال ضربنا له األمثال    " واحدة
والسياق يستعرض هذه األمثلة ذلك االستعراض السـريع لعـرض هـذه            . التحطيم والتفتيت والدمار  

وقـد  . وينهيها مبصرع قوم لوط وهم ميرون عليه يف سدوم يف رحلة الصيف إىل الشام             . ع املؤثرة املصار
ويقرر يف ايته أن قلوم ال تعترب وال تتأثر         . أهلكها اهللا مبطر بركاين من األخبرة واحلجارة فدمرها تدمريا        

ومن هـذا  . وانطماسها. وبوال يرجون لقاء اهللا فذلك سبب قساوة تلك القل ،  ألم ال ينتظرون البعث   
 . املعني تنبع تصرفام واعتراضام وسخريام من القرآن ومن الرسول

|     |     | 
، وقد سبقه تطاوهلم على رم     ع وبعد هذا االستعراض السريع جييء ذكر استهزائهم برسول اهللا        

ومصـارع  ،  احلشـر وسبقه كذلك مشاهدهم املفجعة يف يـوم        . واعتراضهم على طريقة ترتيل القرآن    
قبل ذكـر اسـتهزائهم بـه        ع كل أولئك تطييبا لقلب الرسول     . . املكذبني أمثاهلم يف هذه األرض    

 . مث يعقب عليه بتهديدهم وحتقريهم وترتيلهم إىل أحط من درك احليوان. وتوقحهم عليها
آهلتنـا  إن كاد ليضلنا عن     ؟  أهذا الذي بعث اهللا رسوال    . وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا      " 

أرأيت من اختذ إهله هواه     . وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيال       ،  لوال أن صربنا عليها   
بل هـم   ،  إن هم إال كاألنعام   ؟  أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون      ؟  أفأنت تكون عليه وكيال   

 .  " أضل سبيال
عندهم ذا مكانة من بيته     فقد كان   . ملء السمع والبصر بني قومه قبل بعثته       ع  ولقد كان حممد  

. وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو امللقب بينهم باألمني         . وهو من ذروة بين هاشم وهم ذروة قريش       
ويوم دعاهم على الصـفا     . ولقد ارتضوا حكومته بينهم يف وضع احلجر األسود قبل البعثة بزمن طويل           

 . نعم أنت عندنا غري متهم :فسأهلم أيصدقونه لو أخربهم أن خيال بسفح هذا اجلبل قالوا
أهذا الذي  :  "  ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم ذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولون            

أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكـرمي          . . وهي قولة ساخرة مستنكرة   " ؟    بعث اهللا رسوال  
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إمنا كانت تلك خطة    . كال؟   االستهزاء وأن ما جاءهم به يستحق منهم هذا      ،  يستحق منهم هذه السخرية   
وكانـت  . مدبرة من كرباء قريش للتصغري من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرآن الذي ال يقاوم               

، وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة اجلديدة اليت ددهم يف مراكزهم االجتماعية وأوضاعهم االقتصـادية             
 .  اليت تقوم عليها تلك املراكز وهذه األوضاعوجتردهم من األوهام واخلرافات االعتقادية

ويتفقون فيها على مثل هذه الوسـيلة       ،   ولقد كانوا يعقدون املؤمترات لتدبري املؤامرات احملبوكة      
 : وهم يعلمون كذم فيها عن يقني

وقـد   - وكان ذا سن فيهم    -  روى ابن إسحاق أن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش           
وإن وفود العـرب   ،  إنه قد حضر هذا املوسم    : يا معشر قريش  : فقال هلم  - موسم احلج  - سمحضر املو 

وال ختتلفوا فيكذب بعضكم    ،  فأمجعوا فيه رأيا واحدا   ،  وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا    ،  ستقدم عليكم فيه  
بل أنتم  : لقا. فقل وأقم لنا رأيا نقول به     ،  فأنت يا أبا عبد مشس    : قالوا. ويرد قولكم بعضه بعضا   ،  بعضا

لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكـاهن        . قال ال واهللا ما هو بكاهن     . نقول كاهن : قالوا. فقولوا أمسع 
فما هو خبنقـه وال     ،  لقد رأينا اجلنون وعرفناه   ،  ما هو مبجنون  : إنه جمنون قال  : فنقول: وال سجعه قالوا  

لقد عرفنا الشعر كلـه رجـزه وهزجـه         ،  ما هو بشاعر  : فنقول شاعر قال  : قالوا. ختاجله وال وسوسته  
لقـد رأينـا    ،  قال ما هو بسـاحر    . فنقول ساحر : قالوا. فما هو بالشعر  ،  وقريضه ومقبوضه ومبسوطه  

واهللا إن لقولـه    : قال؟  فما تقول يا أبا عبد مشس     : قالوا. فما هو بنفثهم وال عقدهم    ،  السحار وسحرهم 
وإن ،   أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطل          وما )2(وإن فرعه جلناة    ،  )1(وإن أصله لعذق    ،  طالوة

وبـني  ،  وبني املرء وأخيه  ،  ساحر جاء يقول هو سحر يفرق بني املرء وأبيه        : أقرب القول فيه ألن تقولوا    
فجعلوا جيلسون بسبل الناس حـني قـدموا        . فتفرقوا عنه بذلك   . . وبني املرء وعشريته  ،  املرء وزوجه 

 . وذكروا هلم أمره،  حذروه إياهال مير م أحد إال، املوسم
ومعرفتهم حبقيقته   ع  فهذا مثل من الكيد والتدبري يشي حبرية القوم يف املؤامرات ضد رسول اهللا            

" ؟  أهذا الـذي بعـث اهللا رسـوال   :  " وقوهلم ساخرين، فما كان اختاذهم إياه هزوا. يف الوقت ذاته 
 تلك املؤامرات املدبرة ال ينبعث عن حقيقة شعورية         بصورة االستغراب واالستنكار والزراية إال طرفا من      

اليت حيرص سادة قريش على استبقائها      ،  إمنا يتخذ وسيلة للحط من قدره يف أعني اجلماهري        ،  يف نفوسهم 

                                                 
 . يشبهه بالنخلة ثبت أصلها.  أي خنلة)1(
 .  أي حيمل اجلين أي الثمار الناضجة)2(
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استبقاء للمراكز االجتماعية واألوضاع االقتصادية اليت يتمتعون ا يف ظل تلـك     ،  حتت وصايتهم الدينية  
 . هذا شأن أعداء دعوات احلق ودعاا يف كل زمان ويف كل مكانشأن قريش يف ! الوصاية

 وبينما كانوا يظهرون اهلزء واالستخفاف كانت أقواهلم ذاا تشي مبقدار ما يف نفوسـهم مـن                
 : فيقولون، شخصه ومن حجته ومن القرآن الذي جاء به

  . .  " إن كاد ليضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها " 
على شدة حرصهم على     - قلوم إذن باعترافهم حىت كادوا يتركون آهلتم وعبادم        فلقد زلزل   

! لوال أم قاوموا تأثرهم به وصـربوا علـى آهلتـهم           - استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكز ومغامن      
رهم وهم يسمون اهلداية إضالال لسوء تقـدي      . والصرب ال يكون إال على املقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة        

 ع ولكنهم ال ميلكون إخفاء الزلزلة اليت أصابت قلوم مـن دعـوة حممـد             . للحقائق وتقوميهم للقيم  
ومن . إصرارا وعنادا ،  وشخصيته والقرآن الذي معه حىت وهم يتظاهرون باالستخفاف بشخصه ودعوته         

 : مث يعاجلهم بالتهديد امل الرهيب
  . .  " وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيال " 

حـني  ، ولكن حني ال ينفع العلـم .  فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو اهلدى أو أنه هو الضالل  
أم كان يف اآلخرة كما يـذوقون يـوم         ،  سواء أكان ذلك يف الدنيا كما ذاقوا يوم بدر        . يرون العذاب 

 . احلساب
فهو مل يقصر يف    ،  يعزيه عن عنادهم ومجوحهم واستهزائهم     ع  ويلتفت باخلطاب إىل رسول اهللا    

فهم جيعلون  . إمنا العلة فيهم أنفسهم   ،  ومل يستحق ما القوه به من التطاول      ،  ومل يقصر يف احلجة   ،  الدعوة
 : وماذا ميلك الرسول ملن يتخذ إهله هواه. وال يرجعون إىل حجة أو برهان، من هواهم إهلا يعبدونه

 "  . .  ؟ أفأنت تكون عليه وكيال. أرأيت من اختذ إهله هواه " 
حني تنفلت النفس من كل املعـايري       ،   وهو تعبري عجيب يرسم منوذجا عميقا حلالة نفسية بارزة        

فال ختضـع   ،  وحتكم شهواا وتتعبد ذاا   ،  وختضع هلواها ،  واملوازين املضبوطة ،  الثابتة واملقاييس املعلومة  
 . ذي جعلت منه إهلا يعبد ويطاعمىت اعترض هواها الطاغي ال، وال تقتنع مبنطق، وال تعترف حبد، مليزان

:  " خياطب عبده يف رفق ومودة وإيناس يف أمر هذا النمـوذج مـن النـاس              - سبحانه -  واهللا
وال ،  ويرسم له هذه الصورة الناطقة املعربة عن ذلك النموذج الذي ال جدوى من املنطق معه              " ؟    أرأيت
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، فهو غري قابل للهـدى    . خفاق يف هدايته  ليطيب خاطره من مرارة اإل    ؛  وال قيمة للحقيقة  ،  وزن للحجة 
  "  . . ؟ أفأنت تكون عليه وكيال:  " وال أن حيفل بشأنه، وغري صاحل ألن يتوكل الرسول بأمره

ويتنكـرون  ،  وحيكمون شهوام ،   مث خيطو خطوة أخرى يف حتقري هؤالء الذين يتعبدون هواهم         
و خطوة أخرى فيسويهم باألنعام اليت ال تسـمع         خيط. تعبدا لذوام وهواها وشهواا   ،  للحجة واحلقيقة 

 : مث خيطو اخلطوة األخرية فيدحرجهم من مكانة األنعام إىل درك أسفل و أحط. وال تعقل
 .  " بل هم أضل سبيال. إن هم إال كاألنعام؟ أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون " 

ألن قلة منـهم كانـت جتـنح إىل        ،وال يعمم  " أكثرهم " إذ يذكر ،   ويف التعبري حترز وإنصاف   
واليت تتجاهل الدالئل   ،  فأما الكثرة اليت تتخذ من اهلوى إهلا مطاعا       . أو تقف عند احلقيقة تتدبرها    ،  اهلدى

وما يفرق اإلنسان من البهيمـة إال االسـتعداد للتـدبر           . فهي كاألنعام ،  وهي تطرق األمساع والعقول   
ووقوف عنـد   ،  احلقائق عن بصرية وقصد وإرادة واقتناع     والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من       ،  واإلدراك

ألن البهيمـة  ،  بل إن اإلنسان حني يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة           . احلجة واالقتناع 
بينما يهمل اإلنسان ما أودعـه      . فتؤدي وظائفها أداء كامال صحيحا    ،  تدى مبا أودعها اهللا من استعداد     

 :  ا كما تنتفع البهيمةوال ينتفع، اهللا من خصائص
  . .  " إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال " 

ذلك التعقيب الذي خيرج املستهزئني مـن إطـار         ع  وهكذا يعقب على استهزائهم برسول اهللا     
 . اآلدمية يف عنف واحتقار ومهانة

 .  وهكذا ينتهي الشوط الثاين يف السورة
|     |     | 

 +   ِإلَى ر رت ِليلًا              أَلَمِه دلَيع سما الشلْنعج ا ثُماِكنس لَهعاء لَجش لَوالظِّلَّ و دم فكَي ك45ب  ثُم 
 47 وهو الَِّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ ِلباسا والنوم سباتا وجعلَ النهار نشورا             46قَبضناه ِإلَينا قَبضا يِسريا     

 ِلنحِيي ِبِه بلْـدةً     48وهو الَِّذي أَرسلَ الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه وأَنزلْنا ِمن السماء ماء طَهورا              
  49ميتا ونسِقيه ِمما خلَقْنا أَنعاما وأَناِسي كَِثريا 

 ولَو ِشئْنا لَبعثْنا ِفي كُـلِّ قَريـٍة         50روا فَأَبى أَكْثَر الناِس ِإلَّا كُفُورا       ولَقَد صرفْناه بينهم ِليذَّكَّ   
  52 فَلَا تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبريا 51نِذيرا 
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         اجأُج ذَا ِملْحهو اتفُر ذْبذَا عِن هيرحالْب جرالَِّذي م وها       وـرِحجـا وخزرا بمهنيلَ بعجو 
  54 وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماء بشرا فَجعلَه نسبا وِصهرا وكَانَ ربك قَِديرا 53محجورا 

ـ              بلَى رع كَانَ الْكَاِفرو مهرضلَا يو مهنفَعا لَا يوِن اللَِّه مونَ ِمن ددبعيا    وـا   55ِه ظَِهـريمو 
 57 قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر ِإلَّا من شاء أَن يتِخذَ ِإلَى ربِه سـِبيلًا  56أَرسلْناك ِإلَّا مبشرا ونِذيرا    

 الَّـِذي خلَـق     58ِب ِعباِدِه خِبريا    وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي لَا يموت وسبح ِبحمِدِه وكَفَى ِبِه ِبذُنو          
 59السماواِت والْأَرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش الرحمن فَاسأَلْ ِبـِه خـِبريا                

 دجسأَن نمحا الرمِن قَالُوا ومحوا ِللردجاس مِإذَا ِقيلَ لَها وفُورن مهادزا ونرأْما ت60ِلم 
 وهو الَّـِذي جعـلَ      61تبارك الَِّذي جعلَ ِفي السماء بروجا وجعلَ ِفيها ِسراجا وقَمرا مِنريا            

  _62اللَّيلَ والنهار ِخلْفَةً لِّمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا 
|     ||      

ليبدأ جولة يف مشاهد الكـون       ع يف هذا الشوط يدع مقوالت املشركني وجداهلم مع الرسول        
وهذا االتصال كاف وحده ليدفع خـاطره عـن         . يوجه إليها قلب الرسول ويصل ا مشاعره      ،  وجماليه

ئـدين  ويفتح قلبه على تلك اآلفاق الوسيعة اليت يتضاءل معها كيـد الكا           ،  مضايقات املشركني الصغرية  
  . . وعداوة ارمني

ويـربط بينـها وبـني العقـول     ؛  والقرآن يوجه القلوب والعقول دائما إىل مشاهد هذا الكون      
وينفعـل ـا    ،  يتلقى األصـداء واألضـواء    ،  ويوقظ املشاعر الستقباهلا حبس جديد متفتح     . والقلوب

املعروضـة يف   ،  نثورة يف أرجائه  امل،  ويسري يف هذا الكون ليلتقط اآليات املبثوثة يف تضاعيفه        ،  ويستجيب
وكـل مـا    ،  ويستشعر آثار هذه اليد يف كل ما تقع عليه عينه         ،  ويرى فيها يد الصانع املدبر    ،  صفحاته

عن طريق  ،  واالتصال باهللا ،  ويتخذ من هذا كله مادة للتدبر والتفكر      ،  وكل ما يلتقطه مسعه   ،  يلمسه حسه 
 . االتصال مبا صنعت يداه

موصـول  ، مستيقظ احلس والـروح ،  هذا الكون مفتوح العني والقلب   وحني يعيش اإلنسان يف   
وشعوره باحلياة يتسامى ويتضـاعف     ،  فإن حياته ترتفع عن مالبسات األرض الصغرية      ؛  الفكر واخلاطر 

وأن كل مـا يشـهده     ؛  وهو حيس يف كل حلظة أن آفاق الكون أفسح كثريا من رقعة هذه األرض             . معا
وإن هو إال واحـد مـن هـذه    ؛  متجه إىل خالق واحد   ،  بناموس واحد مرتبط  ،  صادر عن إرادة واحدة   

 . وكل ما تلمسه يداه، وكل ما تقع عليه عينه، ويد اهللا يف كل ما حوله؛ املخلوقات الكثرية املتصلة باهللا
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وتفـيض علـى   ، وشعورا من الثقة لتمتزج يف حسه، وشعورا من األنس،  إن شعورا من التقوى 
بعه بطابع خاص من الشفافية واملودة والطمأنينة يف رحلته على هذا الكوكـب             فتط،  وتعمر عامله ،  روحه

وهو يقضي هذه الرحلة كلها يف مهرجان من صنع اهللا وعلى مائدة من يد الصانع املدبر                . حىت يلقى اهللا  
 . اجلميل التنسيق

. ر ولطف ويد اهللا متده مث تقبضه يف يس      ،   ويف هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف        
إىل مشهد الرياح تبشـر     . والنهار وما فيه من حركة وانبعاث     ،  إىل مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات       

إىل مشهد البحرين الفرات واألجاج وبينهما برزخ مينعهما وحيجز         . بالرمحة مث يعقبها املاء احمليي للموات     
إىل مشـهد خلـق   . بشر يصرف احليـاة   وإذا هو   ،  ومن ماء السماء إىل ماء النطفة     . بينهما فال خيتلطان  

إىل . إىل مشهد الربوج يف السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منري           . السماوات واألرض يف ستة أيام    
 . مشهد الليل والنهار يتعاقبان على مدار الزمان

ه ويذكر بقدرت ،   ويف خالل هذه املشاهد املوحية يوقظ القلب وينبه العقل إىل تدبر صنع اهللا فيها             
وجهلهم برم وتطـاوهلم    ،  وعبادم ماال ينفعهم وال يضرهم    ،  ويعجب معه إشراك املشركني   ،  وتدبريه

فإذا هو تصرف عجيب مريب يف وسط هذا احلشـد          . وتظاهرهم على الكفر واجلحود والنكران    ،  عليه
 . ومشاهد الكون الذي خلقه اهللا، املعروض من آيات اهللا

 . ان الذي يدعونا اخلالق البارى ء املصور إليه يف طول احلياة فلنعش حنن حلظات يف ذلك املهرج
|     |     | 

مث جعلنا الشمس عليه دلـيال مث        - ولو شاء جلعله ساكنا    - أمل تر إىل ربك كيف مد الظل       " 
  . .  " قبضناه إلينا قبضا يسريا

. ة والسكن واألمان   إن مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إىل النفس اهودة املكدودة بالراح          
ودهـد القلـب    ،  ومتسح على القرح واألمل   ،  وكأمنا هو اليد اآلسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن        

أفهذا الذي يريده اهللا سبحانه وهو يوجه قلب عبده إىل الظل بعدما ناله من استهزاء                . . املتعب املكدود 
وهو يف مكة يواجه الكفر والكرب واملكـر        ،  اقةوهو ميسح على قلبه املتعب يف هذه املعركة الش        ؟  وألواء
ومل يؤذن له بعد يف مقابلة االعتداء مبثله ويف رد األذى           ؛  يف قلة من املؤمنني وكثرة من املشركني      ،  والعناد

كـان هـو البلسـم       ع إن هذا القرآن الذي كان يترتل على قلب رسول اهللا         ! ؟  والتهجم واالستهزاء 
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وخباصة يف هجري    - وإن الظل .  احمليي يف هجري الكفر واجلحود والعصيان      والروح،  والظل الظليل ،  املريح
 . هلو املشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظالل - الصحراء احملرق

أمل تـر إىل    :  " وتقبضه يف لطف  ،   والتعبري يرسم مشهد الظل ويد اهللا اخلفية التدبري متده يف رفق          
  . .  " مث قبضناه إلينا قبضا يسريا "  . .  " ؟ لربك كيف مد الظ

وهو يتحرك  .  والظل هو ما تلقيه األجرام من الظلمة اخلفيفة حني حتجب أشعة الشمس يف النهار             
والشمس تدل عليه بضوئها    ؛  فتتغري أوضاعه وامتداداته وأشكاله   ،  مع حركة األرض يف مواجهة الشمس     

ومتابعة خطوات الظل يف مده وانقباضه يشيع يف الـنفس          . ارتدادهومتيز مساحته وامتداده و   ،  وحرارا
وإن مشهد   . . وهي تتتبع صنع البارى ء اللطيف القدير      ،  نداوة وراحة كما يثري فيها يقظه لطيفة شفيفة       

حلظـة واحـدة ينظـر    . مث يف حلظة. ومتتد ومتتد ،  وهي تطول وتطول  ،  الظالل والشمس مائلة للمغيب   
لقد قبضتها  ؟  أين تراها ذهبت  . لقد اختفى قرص الشمس وتوارت معه الظالل      . يعااإلنسان فال جيدها مج   
 ! ظل الليل والظالم. لقد انطوت كلها يف الظل الغامر الطامي. اليد اخلفية اليت مدا

اليت يغفل البشر عن تتبع آثارها يف الكون من حوهلم وهي تعمـل             .  إا يد القدرة القوية اللطيفة    
 . ها الكاللدائبة ال يدرك

وتنسيق اموعة الشمسية   ،  فبناء الكون املنظور على هذا النسق      . .  " ولو شاء جلعله ساكنا    " 
ولو اختلف ذلك النسق أقل اخـتالف       . هذا التنسيق هو الذي جعل الظل متحركا هذه احلركة اللطيفة         

ولـو  .  ال ميتد وال يقبض    لو كانت األرض ثابتة لسكن الظل فوقها      . الختلفت آثاره يف الظل الذي نراه     
فتنسيق الكـون  . كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي عليه لكان الظل يف امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع 

 . ومينحها خواصها اليت نراها، املنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل
هو طرف من منهج القـرآن   ،ومنر ا غافلني،  وهذا التوجيه إىل تلك الظاهرة اليت نراها كل يوم   

ويف حتريـك خوامـد   ، ويف إحياء شعورنا بالكون مـن حولنـا  ، يف استحياء الكون دائما يف ضمائرنا   
وطرف من ربط العقول والقلوب ذا      ،  إحساسنا اليت افقدها طول األلفة إيقاع املشاهد الكونية العجيبة        

 . الكون اهلائل العجيب
|     |     | 

 : والنهار وما فيه من حركة ونشور، والنوم الساكن، مشهد الليل الساترومن مشهد الظل إىل 
  . .  " وجعل النهار نشورا، والنوم سباتا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا " 
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ويف .  والليل يستر األشياء واألحياء فتبدو هذه الدنيا وكأا تلبس الليل وتتشح بظالمه فهو لباس             
والنوم انقطاع عن   . الدبيب وينام الناس وكثري من احليوان والطيور واهلوام       الليل تنقطع احلركة ويسكن     

فهـو  . وتدب احلياة يف النهار   ،  مث يتنفس الصبح وتنبعث احلركة    . فهو سبات . احلس والوعي والشعور  
الذي يتداول احلياة على هذه األرض مع البعث والنشور مـرة يف كـل              ،  نشور من ذلك املوت الصغري    

وهي متر بالبشر وهم غافلون عما فيها من داللة         . ت األرض الدائبة اليت ال يصيبها الكالل      دورة من دورا  
 . الذي ال يغفل حلظة وال ينام، على تدبري اهللا

|     |     | 
 : مث ظاهرة الرياح املبشرة باملطر وما يبثه من حياء

لنحيي بـه   ،  ء طهورا وأنزلنا من السماء ما   ،  وهو الذي أرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته        " 
  . .  " ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثريا، بلدة ميتا

وإما مبا ينشئه من جداول وأار      ،   واحلياة على هذه األرض كلها تعيش على ماء املطر إما مباشرة          
ولكـن  ،  ومن ينابيع وعيون وآبار من املياه اجلوفية املتسربة إىل باطن األرض منـه            . على سطح األرض  

وهـم  . ذين يعيشون مباشرة على املطر هم الذين يدركون رمحة اهللا املمثلة فيه إدراكا صحيحا كامال              ال
، وهم يترقبون الرياح اليت يعرفوا تسوق السحب      ،  يتطلعون إليه شاعرين بأن حيام كلها متوقفة عليه       

 . انإن كانوا ممن شرح اهللا صدورهم لإلمي - وحيسون فيها رمحة اهللا؛ ويستبشرون ا
وهو بصدد ما يف املاء      " وأنزلنا من السماء ماء طهورا    :  "  والتعبري يربز معىن الطهارة والتطهري    

فيلقي علـى احليـاة ظـال        " ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثريا     ،  لنحيي به بلدة ميتا   .  " من حياة 
 األرض باملاء الطهور الـذي      فاهللا سبحانه أراد احلياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه        . ظل الطهارة . خاصا

 . ينشى ء احلياة يف املوات ويسقي األناسي واألنعام
|     |     | 

وعند هذا املقطع من استعراض املشاهد الكونية يلتفت إىل القرآن النازل من السـماء كـذلك                
يـي  وكيف يستبشرون باملاء احمليي لألجسام وال يستبشـرون بـالقرآن احمل          ؛  لتطهري القلوب واألرواح  

 : لألرواح
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ولو شئنا لبعثنا يف كل قريـة       ،  فأىب أكثر الناس إال كفورا    ،   بينهم ليذكروا  )1(ولقد صرفناه    " 
  . .  " فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا. نذيرا

ولفتات ،  وأساليب متعددة ،  فعرضناه عليهم يف صور شىت     . .  " ولقد صرفناه بينهم ليذكروا    " 
ودخلنا عليهم به من كل بـاب مـن         . وأرواحهم وأذهام ،   به مشاعرهم ومداركهم   وخاطبنا؛  متنوعة

فما حيتاج األمر إىل أكثر من       . .  " ليذكروا . .  " وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم   ،  أبواب نفوسهم 
نه أنساهم إياها اهلوى الذي اختذوا م     ،  واحلقيقة اليت حياول القرآن ردهم إليها مركوزة يف فطرم        . التذكر

 .  " فأىب أكثر الناس إال كفورا "  . . إهلا
وأىب إال  ،  وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله اهلوى      ،  إذن ضخمة شاقة   ع  ومهمة الرسول 

  . . الكفر ودالئل اإلميان حاضرة
  . .  " ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا " 

وكلفـه إنـذار    ،  هو خامت الرسل  ،   واحدا وختف املهمة ولكن اهللا اختار هلا عبدا      ،   فتوزع املشقة 
وأعطاه القـرآن   ،  فال تتفرق على ألسنة الرسل يف القرى املتفرقة       ،  لتتوحد الرسالة األخرية  ،  القرى مجيعا 
 : ليجاهدهم به

  . .  " فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا " 
ما كان يهـز    ،  ذبية اليت ال تقاوم   واجلا،  والتأثري العميق ،   وإن يف هذا القرآن من القوة والسلطان      

 . فيغالبون أثره بكل وسيلة فال يستطيعون إىل ذلك سبيال، ويزلزل أرواحهم زلزاال شديدا، قلوم هزا
 ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون       :  "  ولقد كان كرباء قريش يقولون للجماهري     

تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تـأثري هـذا          وكانت هذه املقالة تدل على الذعر الذي         . . " 
والسـورة  ،  وهم يرون هؤالء األتباع كأمنا يسحرون بني عشية وضحاها من تأثري اآلية واآليتني            ؛  القرآن

 . ووى إليه األفئدة، فتنقاد إليه النفوس ع يتلومها حممد ابن عبد اهللا، والسورتني
                                                 

وألن القرآن مل يذكر يف هذا . إىل املاء بوصفه أقرب مذكور يف العبارة" صرفناه "  بعض املفسرين يرجع الضمري يف )1(
يعين القرآن فهـو ال     " وجاهدهم به   :  " ولكننا نرجح أن الضمري عائد على القرآن، ألنه ال شك يف أن قوله            . املقام

إمنا هي التفاتة من التفاتات     . عاً  إىل القرآن جيعل الضمري األول كذلك       والذي جيعل الضمري الثاين راج    . جياهدهم باملاء 
هذه املناسبة هنا هي إنزال املاء الطهور احمليي، اليت ترد الذهن إىل إنزال القرآن . القرآن الكثرية مبناسبة مضمرة ملحوظة

 . املطهر احمليي الذي تدور السورة كلها عليه
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فلوال . وهم يف جنوة من تأثري هذا القرآن      ،  ه املقالة  ومل يقل رؤساء قريش ألتباعهم وأشياعهم هذ      
الذي هو  ،  وما أشاعوا يف قومهم ذا التحذير     ،  أم أحسوا يف أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا األمر         

 ! أدل من كل قول على عمق التأثري
 ،أن أبا سفيان بن حرب    : حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث        :  قال ابن إسحاق  

خرجوا ليلـة    . . واألخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفي حليف بين زهرة          ،  وأبا جهل بن هشام   
، فأخذ كل رجل منهم جملسا يسـتمع فيـه        . وهو يصلي من الليل يف بيبته      ع ليستمعوا من رسول اهللا   

، فجمعهـم الطريـق  ، حىت إذا طلع الفجـر تفرقـوا     ،  فباتوا يستمعون له  ،  وكل ال يعلم مبكان صاحبه    
مث ! فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعـتم يف نفسـه شـيئا          ،  ال تعودوا : وقال بعضهم لبعض  ،  فتالوموا
حىت إذا طلـع    ،  فباتوا يستمعون له  ،  حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه          . انصرفوا

حـىت إذا    . . مث انصـرفوا  ! فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة       ،  فجمعهم الطريق ،  الفجر تفرقوا 
، حىت إذا طلـع الفجـر تفرقـوا       ،  فباتوا يستمعون له  ،  كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه       

 . مث تفرقوا، فتعاهدوا على ذلك! ال نربح حىت نتعاهد أال نعود: فقال بعضهم لبعض، فجمعهم الطريق
أخربين : فقال،   بيته مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف      . فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه       " 

وأعرف ،  واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها    ،  يا أبا ثعلبة  : فقال. يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد        
 . وأنا والذي حلفت به: قال األخنس. وال ما يراد ا، ومسعت أشياء ما عرفت معناها؛ ما يراد ا
ما رأيك فيما   ،  يا أبا احلكم  : فقال،   بيته فدخل عليه ،  مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل       : قال " 

ومحلـوا  ،  أطعموا فأطعمنا . تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف     ! ؟  ماذا مسعت : فقال؟  مسعت من حممد  
منا نيب يأتيه الوحي    : قالوا،  وكنا كفرسي رهان  ،  حىت إذا جتاثينا على الركب    ،  وأعطوا فأعطينا ،  فحملنا

 ! ! هللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقهوا؟ فمىت ندرك مثل هذه. من السماء
  " . فقام عنه األخنس وتركه: قال " 

لوال أن يتعاهدوا وهم حيسون ما      ،   فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن فو إىل هذا القرآن فتغلبهم         
 ! وهم مأخوذون شبه مسحورين، لو اطلع عليهم الناس، يتهدد زعامتهم

فيصـعب أن   ،  ملا يصل القلب مباشرة بالنبع األصـيل      ،  ط وإن يف القرآن من احلق الفطري البسي      
ومـن  ،  ومن القصـص  ،  وأن فيه من مشاهد القيامة    . وأن يصد عنه تدفق التيار    ،  يقف هلذا النبع الفوار   
ملا يهز القلـوب هـزا ال       ،  ومن قوة التشخيص والتمثيل   ،  ومن مصارع الغابرين  ،  مشاهد الكون الناطقة  
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وتأخـذ علـى الـنفس      ،  احدة لتهز الكيان اإلنساين يف بعض األحيان      وإن السورة الو  . متلك معه قرارا  
 ! ! أقطارها ما ال يأخذه جيش ذو عدة وعتاد

وأال يتزحـزح عـن دعوتـه وأن        ،   فال عجب مع ذلك أن يأمر اهللا نبيه أن ال يطيع الكافرين           
 . دال أو حمالوال يثبت هلا ج، فإمنا جياهدهم بقوة ال يقف هلا كيان البشر. جياهدهم ذا القرآن

|     |     | 
، فيعقب على مشهد الرياح املبشـرة واملـاء الطهـور   ، وبعد هذه اللفتة يعود إىل مشاهد الكون     

 : مبشهد البحار العذبة وامللحة وما بينهما من حجاز
، وجعـل بينـهما برزخـا     ؛  وهذا ملح أجاج  ،  وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات       " 

  . .  " وحجرا حمجورا
؛ فال خيتلطان وال ميتزجان   ،  جيريان ويلتقيان ،  الفرات العذب وامللح املر   ،  و الذي ترك البحرين    وه

فمجاري األار غالبا أعلى مـن سـطح        . إمنا يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما اليت فطرها اهللا         
وذا التقدير  . وال يقع العكس إال شذوذا    ،  ومن مث فالنهر العذب هو الذي يصب يف البحر امللح         ،  البحر

وال . على النهر الذي منه احلياة للناس واألنعام والنبـات  - وهو أضخم وأغزر  - الدقيق ال يطغى البحر   
إمنا يتم بإرادة اخلالق الذي أنشأ هذا الكـون         . يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا االطراد        

 . لغاية حتققها نواميسه يف دقة وإحكام
واميس هذا الكون أال تطغى مياه احمليطات امللحة ال على األار وال على اليابسة               وقد روعي يف ن   

ويرتفع ا املاء   ،  حىت يف حاالت املد واجلزر اليت حتدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح األرض              
 . ارتفاعا عظيما

 : ]العلم يدعو إىل اإلميان [  اإلنسان ال يقوم وحده:  يقول صاحب كتاب
ويذكرنا املد الذي حيدث مرتني تذكريا      ،  يبعد القمر عنا مسافة مائتني وأربعني ألفا من األميال          "

بل إن قشـرة  . واملد الذي حيدث باحمليط قد يرتفع إىل ستني قدما يف بعض األماكن   . لطيفا بوجود القمر  
 كل شيء منتظمـا  ويبدو لنا. األرض تنحين مرتني حنو اخلارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر  
وتنحين قشـرة األرض الـيت      ،  لدرجة أننا ال ندرك القوة اهلائلة اليت ترفع مساحة احمليط كلها عدة أقدام            

 . تبدو لنا صلبة للغاية
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ولو كان قمرنا يبعـد     . ال يبعد عنه سوى ستة آالف من األميال       . قمر صغري . واملريخ له قمر   " 
فإن املد كان يبلغ من القوة      ،  ة الشاسعة اليت يبعد ا عنا فعال      بدال من املساف  ،  عنا مخسني ألف ميل مثال    

حبيث أن مجيع األراضي اليت حتت منسوب املاء كانت تغمر مرتني يف اليوم مباء متدفق يزيح بقوته اجلبال                  
، ويف هذه احلالة رمبا كانت ال توجد اآلن قارة قد ارتفعت من األعمـاق بالسـرعة الالزمـة                 . نفسها

 . وكان املد الذي يف اهلواء حيدث أعاصري كل يوم،  األرضية تتحطم من هذا االضطرابوكانت الكرة
فإن معدل عمق املاء فوق الكرة األرضية كلها يكـون          ،  وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت      " 

" ؟    وعندئذ ما كانت احلياة لتوجد إال يف أعماق احمليط السحيقة على وجه االحتمال            . حنو ميل ونصف  
 . 

ولكن اليد اليت تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا من طبيعتـهما                
هذا اجلري املقدر املنسق    ،  ومن طبيعة هذا الكون املتناسق الذي جتري مقاديره بيد الصانع املدبر احلكيم           

 . املرسوم
|     |     | 
 : نشأ منه احلياة البشرية املباشرةومن ماء السماء وماء البحر والنهر إىل ماء النطفة الذي ت

  . .  " وكان ربك قديرا، فجعله نسبا وصهرا، وهو الذي خلق من املاء بشرا " 
 . مبا أا موضع للصهر، وأنثى فهو صهر، ذكرا فهو نسب:  فمن هذا املاء يتخلق اجلنني

. اشئة من ماء السماء    وهذه احلياة البشرية الناشئة من هذا املاء أعجب وأضخم من تلك احلياة الن            
تتحد ببويضة املـرأة     ]من عشرات األلوف الكامنة يف نقطة واحدة من ماء الرجل           [  فمن خلية واحدة  

 ! أعجب الكائنات احلية على اإلطالق . . اإلنسان . . ينشأ ذلك اخللق املعقد املركب، يف الرحم
ال يـدرك البشـر     ،   بطريقة عجيبة   ومن اخلاليا املتشاة والبويضات املتشاة ينشأ ذكور وإناث       

فما من خلية من آالف اخلاليا ميكن أن تلحظ فيهـا           . وال يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها      ،  سرها
وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثـل هـذه        ،  مميزات معروفة هي اليت تؤهلها ألن تنتج ذكرا أو أنثى         

!  " يف ايـة املطـاف  ، هذه إىل أن تكون امرأةو، ومع ذلك تصري هذه إىل أن تكون رجال   . . امليزات
 ! وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها يف هذا العجب العجاب . .  " وكان ربك قديرا
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ألدركه الدوار وهو يبحـث عـن       ،   ولو راح اإلنسان يدقق يف هذا املاء الذي خيلق منه اإلنسان          
اليت حتمل عناصر الوراثة للجـنس      ،  بالغة الدقة خصائص اإلنسان الكاملة الكامنة يف األجسام الدقيقة ال       

لتنقلها إىل اجلنني الذكر واجلنني األنثى كل منهما حبسب ما ترسم           ،  ولألبوين وأسرتيهما القريبتني  ،  كله
 . له يد القدرة من خلق واجتاه يف طريق احلياة

يف تلـك   عن خصائص الوراثة الكامنـة       " اإلنسان ال يقوم وحده   :  "  وهذه حملات من كتاب   
 : الذريرات الصغرية

 ]وحـدات الوراثـة   [   وجينـات )1(حتتوى على كروموزومـات  . كل خلية ذكرا أو أنثى  " 
واجلينات هي العامـل الرئيسـي      . املعتمة اليت حتتوى اجلينة    ]نواة صغرية   [  والكروموزومة تكون النوية  

ي تلك التركيبـات الكيماويـة       ه )2(والسيتوبالزم  . احلاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان        
وهي املسـؤولة عـن      - من الدقة أا   ]وحدات الوراثة   [  وتبلغ اجلينات . العجيبة اليت حتيط باالثنتني   

اليت على سطح األرض من حيث خصائصها الفردية وأحواهلا النفسية وألواا           ،  املخلوقات البشرية مجيعا  
  " ! الكستبان " لكان حجمها أقل من حجم، لو مجعت كلها ووضعت يف مكان واحد - وأجناسها
وهذه اجلينات امليكرسكوبية البالغة الدقة هي املفاتيح املطلقة خلواص مجيع البشر واحليوانـات              " 
الذي يسع الصفات الفردية لبليونني من البشر هو بال ريب مكـان صـغري               " والكستبان.  " والنباتات
 .  ال جدال فيهاومع ذلك فإن هذه هي احلقيقة اليت. احلجم

إمنا ،  إىل الشبه اجلنسي   ]الربوتوبالزم  [  وإن اجلنني وهو خيلص يف تطوره التدرجيي من النطفة         " 
 . قد حفظ وعرب عنه بالتنظيم الذري يف اجلينات والسيتوبالزم، يقص تارخيا مسجال

يف ،  ة للذرات لقد رأينا أن اجلينات متفق على كوا تنظيمات أصغر من امليكروسكوبي           . . .  " 
واخلواص اليت لكل شـيء     ،  وسجل السلف ،  وهي حتفظ التصميم  . خاليا الوراثة جبميع الكائنات احلية    

، متاما كما تقرر الشكل   . وهي تتحكم تفصيال يف اجلذر واجلذع والورق والزهر والثمر لكل نبات          . حي
  " . واألجنحة لكل حيوان مبا فيه اإلنسان، والشعر، والقشر

وكان ربك   " . اليت أودعتها إياها القدرة اخلالقة املدبرة     ،  در نكتفي من عجائب احلياة     وذا الق 
  . .  " قديرا

                                                 
 .  العضوية، والعامل يف نقل الصفات الوراثية الكروموزوم هي وحدة املادة)1(
 .  السيتوبالزم هي املادة الربوتوبالزمية اليت حول نواة اخللية)2(
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|     |     | 
. وأمام تلك احلياة الناشئة من ماء السماء ومـاء النطفـة  . جو اخللق والتقدير. ويف مثل هذا اجلو   
وجتعل من خلية أنثى مبميزاا     ،   ووراثاته اليت جتعل من خلية ذكرا مبميزاته كلها      ،  املزودة بتلك اخلصائص  

 . . يف مثل هذا اجلو تبدو عبادة غري اهللا شيئا مستغربا مستنكرا تشمئز منه الفطرة              . . كذلك ووراثاا 
 . وهنا يعرض عبادام من دون اهللا

  . .  " وكان الكافر على ربه ظهريا. ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضرهم " 
إمنـا هـو     -!  ومشركو مكة من ضمنهم    - كل كافر  . .  " ان الكافر على ربه ظهريا    وك " 

وهو صغري ضئيل ال يبلغ أن يكون حربـا وال ضـدا       ،  فكيف ذلك . حرب على ربه الذي خلقه وسواه     
إمنا يريد التعبري أن يفظع جرميته      . وحرب على منهجه الذي أراده للحياة     . إنه حرب على دينه   ؟  على اهللا 
 ! فيصوره حربا على ربه ومواله، اويبشعه

، فإمنا احلرب مع اهللا   ،  فال على الرسول منه   ،  ورسالته ع  فهو حيارب ربه حني حيارب رسول اهللا      
ويشعره أنه حني يؤدي واجبه يف التبشري       ،  وخيفف العبء عن عاتقة   ،  مث يطمئن اهللا عبده   . وهو به كفيل  

واهللا يتـوىل   . يه من عداء ارمني له وال عناد الكافرين       وجهاد الكفار مبا معه من قرآن فال عل       ،  واإلنذار
 ! واهللا أعلم بذنوب عباده. فليتوكل على ربه. عنه املعركة مع أعدائه الذين إمنا يعادون اهللا

ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه            : قل. وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا     " 
  . .  " وكفى به بذنوب عباده خبريا،  ميوت وسبح حبمدهوتوكل على احلي الذي ال. سبيال

ومل يكن بعد مأمورا بقتال املشركني وهو       . وهو التبشري واإلنذار   ع  وذا حيدد واجب الرسول   
حندس . وذلك حلكمة يعلمها اهللا   . يف مكة لضمان حرية التبشري واإلنذار كما أمر به بعد ذلك يف املدينة            

، وتعيش يف نفوسـهم   ،  فترة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة اجلديدة        منها أنه كان يف هذه ال     
لكي يكونوا نواة اتمع املسلم الذي حيكمه اإلسالم ويهيمن         ،  وتتمثل يف سلوكهم  ،  وتترجم يف حيام  

واهللا ؛ وتغلق قلوم دونـه ، ولكي ال يدخل يف خصومات وثارات دموية تصد قريشا عن اإلسالم         . عليه
ويكون منهم نـواة صـلبة للعقيـدة    ، در أم سيدخلون فيه بعضهم قبل اهلجرة وسائرهم بعد الفتح         يق

 . اخلالدة بإذن اهللا
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إمنا جعل القتال إلزالة    .  على أن لب الرسالة بقي يف املدينة كما كان يف مكة هو التبشري واإلنذار             
فالنص صادق يف مكة ويف املدينة      ؛  كون فتنة وحلماية املؤمنني حىت ال ت    ،  املوانع املادية دون حرية الدعوة    

  . .  " وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا:  " على السواء
  . .  " ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال: قل " 

من مطمع يف أجر وال عرض من أعراض احلياة الدنيا يناله ممن يهتـدون إىل                ع  فليس للرسول 
وهو يدخل يف اجلماعة املسلمة بكلمات      . وال نذر وال قربان يقدمه املسلم     ،  ت هناك إتاوة  ليس. اإلسالم

وال ،  ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى مثن كهانته       . وهذه ميزة اإلسالم  . ينطق ا لسانه ويعتقد ا قلبه     
هذه ! تقبالوال مثن لتناول سر وال بركة وال اس        " رسم دخول  " ليس هنالك ؛  وسيط يقبض مثن وساطته   

ومن كل ما يقف بني العبد وربه من        ؛  هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما حيول بني القلب واإلميان           
هو اهتداء املهتدي إىل اهللا وتقربه إىل ربه         ع ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول      . . وسطاء وكهان 

يرضي قلبـه الطـاهر      . . هو أجره هذا وحده    . .  " إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال       !  " مبا يراه 
ويتحـرى  ،  فهو يبتغـي رضـاه    ،  ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبدا من عباد اهللا قد اهتدى إىل ربه            

 . ويتجه إىل مواله، طريقه
  . .  " وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده " 

والتوكل علـى   . ال ميوت فال يبقى إال احلي الذي      ،  ألنه صائر إىل موت   ،   وكل ما عدا اهللا ميت    
إمنا التوكـل   . وإىل ظل يزول  ،  هو ارتكان إىل ركن ينهار    ،  تفارقه احلياة يوما طال عمره أم قصر      ،  ميت

ودع أمـر    . . وال حيمد إال اهللا املنعم الوهـاب       " وسبح حبمده  . .  " على احلي الدائم الذي ال يزول     
لذي ال ميوت فهو يعلم ذنوم وال خيفى عليه منـها           الكفار الذين ال ينفعهم التبشري واإلنذار إىل احلي ا        

  " . وكفى به بذنوب عباده خبريا " : شيء
واسـتعالءه  ،   ويف معرض اخلربة املطلقة والقدرة على اجلزاء يذكر خلق اهللا للسماوات واألرض           

 : على العرش
ـ ، الذي خلق السماوات واألرص وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العـرش            "  ، رمحنال

  . .  " فاسأل به خبريا
فإمنا أيامنا هذه ظل للنظام     .  وأيام اهللا اليت خلق فيها السماوات واألرض غري أيامنا األرضية قطعا          

وهي مقيسة بقدر دورة األرض     . ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات واألرض       ،  الشمسي
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فتـتم   " كن:  " رادة اإلهلية املرموز له بلفظة    واخللق ال يقتضي إال توجه اإل     . حول نفسها أمام الشمس   
إمنا متت فيهـا     - ولعل هذه األيام الستة من أيام اهللا اليت ال يعلم مقدارها إال هو            .  " فيكون " الكينونة

أما االستواء على العرش فهو معىن      . أطوار متباعدة يف السماوات واألرض حىت انتهت إىل وضعها احلايل         
رتبـة االسـتواء   . ال يدل على الترتيب الزمين إمنا يدل على بعد الرتبة      " مث " ولفظاالستعالء والسيطرة   

 . واالستعالء
فاسأل :  " ومع الرمحة اخلربة   . .  " الرمحن:  "  ومع االستعالء والسيطرة الرمحة الكبرية الدائمة     

ال خيفى عليه شيء    ،  سأل خبريا فإمنا ت ،  فإذا سألت اهللا  . اخلربة املطلقة اليت ال خيفى عليها شيء       " به خبريا 
 . يف األرض وال يف السماء

|     |     | 
يقابلون الـدعوة إىل عبـادة الـرمحن باسـتخفاف          ،  ومع هذا فإن أولئك املتبجحني املتطاولني     

 : واستنكار
 !  " وزادهم نفورا؟ أنسجد ملا تأمرنا؟ وما الرمحن: قالوا: اسجدوا للرمحن: وإذا قيل هلم " 

تذكر هنا للتهوين من وقع تطـاوهلم علـى         ؛  كريهة من صور االستهتار والتطاول     وهي صورة   
فهل يستغرب من هـؤالء أن      ،  فيتحدثون ذه اللهجة عن ذاته العلية     ،  فهم ال يوقرون رم    ع الرسول

 " الرمحن " ويزعمون أم ال يعرفون اسم    ،  وهم ينفرون من اسم اهللا الكرمي     ؟  يقولوا عن الرسول ما قالوا    
ولقد بلغ من تطاوهلم واستخفافهم أن       " . ؟  وما الرمحن : قالوا.  " زيادة يف االستهتار  ،  سألون عنه مبا  وي

 ! يعنون به مسيلمة الكذاب. ما نعرف الرمحن إال ذاك باليمامة: يقولوا
، وعظمة خلقـه  ،  ويرد على تطاوهلم هذا بتمجيد اهللا سبحانه وتكبريه والتحدث بربكته وعظمته          

 . كرة به يف هذا اخللق العظيموآياته املذ
وهو الـذي جعـل     . وقمرا منريا ،  وجعل فيها سراجا  . تبارك الذي جعل يف السماء بروجا      " 

  . .  " أو أراد شكورا، الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر
والفخامـة هنـا    . منازل الكواكب السيارة ومداراا الفلكية اهلائلة      - على األرجح  -  والربوج

فهذا شيء من خلقـه ضـخم       ؟   " وما الرمحن :  " ل يف احلس ذلك االستخفاف يف قولة املشركني       تقاب
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ملا تبعث به مـن      " سراجا " ويف هذه الربوج ترتل الشمس ويسميها     ؛  هائل عظيم يف احلس ويف احلقيقة     
 . وفيها القمر املنري الذي يبعث بنوره اهلادى ء اللطيف. ضوء إىل أرضنا وغريها

وفيهمـا  ،  ومها آيتان مكرورتان ينسامها الناس    . ك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما     ويعرض كذل 
وخيلـف  ،  ولوال أن جعلهما كذلك يتعاوران الناس     .  " ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا      :  " الكفاية

 بل لو أن طوهلما   . ما أمكنت احلياة على ظهر هذا الكوكب إلنسان وال حليوان وال لنبات           ،  أحدمها أخاه 
 . تغري لتعذرت كذلك احلياة

 . ]العلم يدعو إىل اإلميان [  " اإلنسان ال يقوم وحده:  "  جاء يف كتاب
أو مبعدل حنو ألف ميل يف      ،  تدور الكرة األرضية حول حمورها مرة يف كل أربع وعشرين ساعة           " 

يلنا وارنا أطول ممـا  عندئذ يكون ل؟ ومل ال. واآلن افرض أا تدور مبعدل مائة فقط يف الساعة      . الساعة
ويف الليـل   . و يف هذه احلالة قد حترق مشس الصيف احلارة نباتاتنا يف كل ـار             . مها اآلن عشر مرات   

 ! يتجمد كل نبت يف األرض
وتبارك الذي جعل يف    . وخلق كل شيء فقدره تقديرا    ،  فتبارك الذي خلق السماوات واألرض    . 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفـة ملـن أراد أن           .  " االسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منري      
  . .  " يذكر أو أراد شكورا

|     |     | 
 63وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سـلَاما              + 

 والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَابها كَانَ           64 وِقياما   والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا   
 والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك           66 ِإنها ساءت مستقَرا ومقَاما      65غَراما  
الَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ولَا يزنونَ                  و 67قَواما  

ا مـن تـاب      ِإلَّ 69 يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا          68ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما      
 ومـن  70وآمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيمـا         

ذَا مروا ِباللَّغِو مـروا      والَِّذين لَا يشهدونَ الزور وإِ     71تاب وعِملَ صاِلحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه متابا         
 والَِّذين يقُولُونَ ربنـا     73 والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبآياِت ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعميانا            72ِكراما  

        تا ِللْملْنعاجٍن ويةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با   هامِإم وا       74ِقنيرـبا صفَةَ ِبمرنَ الْغوزجي لَِئكأُو 
  76 خاِلِدين ِفيها حسنت مستقَرا ومقَاما 75ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً وسلَاما 
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  _77ِلزاما قُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ 
|     |     | 

؛ ومقومـام اخلاصـة   ،  بصفام املميزة  " عباد الرمحن  " هذا الشوط األخري يف السورة يربز فيه      
بني البشرية اجلاحدة املشـاقة     . وكأمنا هم خالصة البشرية يف اية املعركة الطويلة بني اهلدى والضالل          

والعزاء ،  ا هم الثمرة اجلنية لذلك اجلهاد الشاق الطويل       وكأمن. والرسل الذين حيملون اهلدى هلذه البشرية     
 ! . املريح حلملة اهلدى فيما ال قوه من جحود وصالة وإعراض

فهاهم أوالء عبـاد     " الرمحن "  وقد سبق يف الدرس املاضي جتاهل املشركني واستنكارهم السم        
ها هم أوالء بصـفام     . ا عباده وأن يكونو ،  ويستحقون أن ينسبوا إليه   ،  الذين يعرفون الرمحن  ،  الرمحن

ها هم أوالء مثال حية واقعية للجماعـة الـيت يريـدها      . املميزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحيام    
وهؤالء هم الذين يستحقون أن يعبأ ـم اهللا يف          . وللنفوس اليت ينشئها مبنهجه التربوي القومي     ،  اإلسالم
ولـوال  ،  لوال أن هؤالء فيهم   ،   على اهللا من أن يعبأ م      فالبشر كلهم أهون  ؛  ويوجه إليهم عنايته  ،  األرض

 . أن هؤالء يتوجهون إليه بالتضرع والدعاء
|     |     | 

  . .  " سالما: وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا " 
، مشية سـهلة هينـة  أم ميشون على األرض :  ها هي ذي السمة األوىل من مسات عباد الرمحن       

فاملشـية  . وال تصعري خذ وال ختلع أو ترهـل       ،  وليس فيها خيالء وال تنفج    ،  ليس فيها تكلف وال تصنع    
والنفس السـوية املطمئنـة اجلـادة       . وعما يستكن فيها من مشاعر    ،  ككل حركة تعبري عن الشخصية    

فيها وقـار   . ة قاصدة فيمشي مشية سوية مطمئنة جاد    ،  ختلع صفاا هذه على مشية صاحبها     ،  القاصدة
أم ميشون متماوتني منكسـي      " ميشون على األرض هونا   :  " وليس معىن . وفيها جد وقوة  ،  وسكينة
كما يفهم بعض الناس ممـن يريـدون إظهـار التقـوى            ؛  متهاوي البنيان ،  متداعي األركان ،  الرؤوس
ـ     ،  كان إذا مشى تكفأ تكفيا     ع وهذا رسول اهللا  ! والصالح وأحسـنها  ،  يةوكان أسرع النـاس مش
ومـا  ،  كأن الشمس جتري يف وجهه     ع ما رأيت شيئا أحسن من رسول اهللا      : قال أبو هريرة  ،  وأسكنها

وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغـري       - كأمنا األرض تطوي له    ع رأيت أحدا أسرع يف مشيته من رسول اهللا       
 يـنحط مـن     إذا مشى تكفأ تكفيا كأمنا     ع كان رسول اهللا   ا وقال علي بن أيب طالب    . مكترث
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وهي ،  قلت والتقلع االرتفاع من األرض جبملته كحال املنحط من الصبب          - وقال مرة إذا تقلع   . صبب
 . )1(مشية أويل العزم واهلمة والشجاعة 

ال يتلفتـون إىل    ،  وهم يف جدهم ووقارهم وقصدهم إىل ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبرية           
م ووقتهم وجهدهم باالشتباك مع السفهاء واحلمقـى يف         وال يشغلون باهل  ،  محاقة احلمقى وسفه السفهاء   

 " سالما: وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا   :  " ويترفعون عن املهاترة مع املهاترين الطائشني     ،  جدل أو عراك  
وعن صيانة للوقت واجلهد أن ينفقا فيما       ،  وال عن عجز إمنا عن استعالء     ؛  ال عن ضعف ولكن عن ترفع     

 . املشغول عن املهاترة مبا هو أهم وأكرم وأرفعال يليق بالرجل الكرمي 
|     |     | 
 . واخلوف من عذابه، والشعور جبالله، هذا ارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة اهللا

إن . ربنا اصرف عنا عـذاب جهـنم      : والذين يقولون . والذين يبيتون لرم سجدا وقياما     " 
  . .  " مستقرا ومقاماإا ساءت . عذاا كان غراما

. يف جنح الليل والناس نيام    ،   والتعبري يربز من الصالة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرمحن         
ويسـجدون لـه   ، ويقومون له وحـده ، يتوجهون لرم وحده، فهؤالء قوم يبيتون لرم سجدا وقياما    

مشـغولون بالتوجـه إىل     ،  ح منه وأمتع  مبا هو أرو  ،  هؤالء قوم مشغولون عن النوم املريح اللذيذ      . وحده
وخيلد الناس إىل األرض وهم     ؛  ينام الناس وهم قائمون ساجدون    ،  وتعليق أرواحهم وجوارحهم به   ،  رم

 . ذي اجلالل واإلكرام، يتطلعون إىل عرش الرمحن
. واخلوف من عذاب جهنم   ،   وهم يف قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم متتلئ قلوم بالتقوى        

 . .  " إا ساءت مستقرا ومقامـا    . ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا كان غراما        :  " يقولون
ومتثلوا صورا مما جاءهم يف القرآن الكرمي وعلى لسان رسول          ،  ولكنهم آمنوا بوجودها  ،  وما رأوا جهنم  

 . ومثرة التصديق، فهذا اخلوف النبيل إمنا هو مثرة اإلميان العميق. اهللا الكرمي
ال يطمئنـهم أـم     . يتوجهون إىل رم يف ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم          وهم  

وال يرون فيهـا    ،  فهم ملا خياجل قلوم من التقوى يستقلون عملهم وعبادم        ؛  يبيتون لرم سجدا وقياما   

                                                 
 .  عن زاد املعاد يف هدي خري العباد لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد ابن قيم اجلوزية)1(
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فيصرف عنـهم عـذاب     ،  إن مل يتداركهم فضل اهللا ومساحته وعفوه ورمحته       ،  ضمانا وال أمانا من النار    
 . مجهن

، ـم أن تلتـهم  ، فاحتة فاها، متصدية لكل بشر،  والتعبري يوحي كأمنا جهنم متعرضة لكل أحد   
، وعباد الرمحن الذين يبيتون لـرم سـجدا وقيامـا         ! باسطة أيديها م أن تقبض على القريب والبعيد       

 !  وتصديهاوأن ينجيهم من تعرضها، ويتضرعون إىل رم أن يصرف عنهم عذاا، خيافوا وخيشوا
أي مالزما  :  " إن عذاا كان غراما   :  "  ويرتعش تعبريهم وهم يتضرعون إىل رم خوفا وفزعا       

إا ساءت مستقرا    . .  " فهذا ما جيعله مروعا خميفا شنيعا     ؛  ال يتحول عن صاحبه وال يفارقه وال يقيله       
وأين املقـام   ؟  الستقرار وهي النار  وأين ا . وهل أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه اإلنسان ويقيم         " ومقاما

 ! وهو التقلب على اللظى ليل ار
|     |     | 

 : وهم يف حيام منوذج القصد واالعتدال والتوازن
  . .  " وكان بني ذلك قواما، والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا " 

، ه إليها يف التربيـة والتشـريع      ويتج؛   وهذه مسة اإلسالم اليت حيققها يف حياة األفراد واجلماعات        
 . يقيم بناءه كله على التوازن واإلعتدال

ليس حرا يف إنفاق أمواله اخلاصة كمـا         - مع اعتراف اإلسالم بامللكية الفردية املقيدة      - واملسلم
وعند األمم اليت ال حيكم التشريع اإلهلـي حياـا يف كـل             ،  كما هو احلال يف النظام الرأمسايل      - يشاء
؛ فاإلسراف مفسدة للنفس واملال واتمـع     . إمنا هو مقيد بالتوسط يف األمرين اإلسراف والتقتري       . ميدان

والتقتري مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع اجلماعة من حوله فاملال أداة اجتماعية لتحقيـق                 
وحبس ،  ال االقتصادي واإلسراف والتقتري حيدثان اختالال يف احمليط االجتماعي وا       . خدمات اجتماعية 

 . ذلك فوق فساد القلوب واألخالق. األموال حيدث أزمات ومثله إطالقها بغري حساب
فيجعل االعتدال مسـة مـن      ،   واإلسالم وهو ينظم هذا اجلانب من احلياة يبدأ به من نفس الفرد           

 : مسات اإلميان
  . .  " وكان بني ذلك قواما " 

|     |     | 
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تلـك  . ومن الزنا ،  ويتحرجون من قتل النفس   ،   بعد ذلك أم ال يشركون باهللا      ومسة عباد الرمحن  
 : الكبائر املنكرات اليت تستحق أليم العذاب

. وال يزنون ،  وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق       ،  والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر       " 
إال من تـاب وآمـن      . لد فيه مهانا  وخي،  يضاعف له العذاب يوم القيامة    . ومن يفعل ذلك يلق أثاما    

ومن تاب وعمـل    . وكان اهللا غفورا رحيما   ،  فأولئك يبدل اهللا سيئام حسنات    ،  وعمل عمال صاحلا  
 .  " صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا

؛ ومفرق الطريق بني الوضوح واالستقامة والبساطة يف االعتقاد       ،   وتوحيد اهللا أساس هذه العقيدة    
 . الذي ال يقوم على أساسه نظام صاحل للحياة، ء والتعقيدوالغموض وااللتوا

مفرق الطريق بني احلياة االجتماعية اآلمنة املطمئنة الـيت         - إال باحلق  -  والتحرج من قتل النفس   
وحياة الغابات والكهوف اليت ال يأمن فيها على نفسه أحـد           ؛  حتترم فيها احلياة اإلنسانية ويقام هلا وزن      

 . مل أو بناءوال يطمئن إىل ع
 والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بني احلياة النظيفة اليت يشعر فيها اإلنسان بارتفاعـه عـن                 

، وحيس بأن اللتقائه باجلنس اآلخر هدفا أمسى من إرواء سـعار اللحـم والـدم              ،  احلس احليواين الغليظ  
 . ذلك السعارواحلياة اهلابطة الغليظة اليت ال هم للذكران واإلناث فيها إال إرضاء 

؛ ومن أجل أن هذه الصفات الثالثة مفرق الطريق بني احلياة الالئقة باإلنسان الكـرمي علـى اهللا                
. من أجل ذلك ذكرها اهللا يف مسات عباد الـرمحن          . . واحلياة الرخيصة الغليظة اهلابطة إىل درك احليوان      

 " ومن يفعل ذلك يلق أثامـا :  " ديدوعقب عليها بالتهديد الش. أرفع اخللق عند اهللا وأكرمهم على اهللا 
فليس  . .  " وخيلد فيه مهانا  . يضاعف له العذاب يوم القيامة     " وفسر هذا العذاب مبا بعده    . أي عذابا 

 . وهي أشد وأنكى، وإمنا هي املهانة كذلك، هو العذاب املضاعف وحده
واإلميان الصـحيح والعمـل     مث يفتح باب التوبة ملن أراد أن ينجو من هذا املصري املسيء بالتوبة              

ويعد التائبني املؤمنني العاملني أن يبدل ما عملـوه          " إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا      :  " الصاحل
فأولئـك يبـدل اهللا سـيئام       :  " من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إىل حسنام اجلديدة         

، بد إال أنه اهتدى ورجع عـن الضـالل        وهو فيض من عطاء اهللا ال مقابل له من عمل الع          .  " حسنات
  . .  " وكان اهللا غفورا رحيما " . والذ به بعد الشرود واملتاهة، وثاب إىل محى اهللا
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ال يصـد   . وأراد العودة واملآب  ،  يدخل منه كل من استيقظ ضمريه     ،   وباب التوبة دائما مفتوح   
 .  اآلثاموأيا ما ارتكب من، أيا كان، وال يغلق يف وجه الجى ء، عنه قاصد

،  روى الطرباين من حديث أيب املغرية عن صفوان بن عمر عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب فروة                 
؟ فهل له من توبـة    ،  أرأيت رجال عمل الذنوب كلها ومل يترك حاجة وال داجة         : فقال ع أنه أتى النيب  

ها اهللا لـك خـريات      فيجعل،  فافعل اخلريات واترك السيئات   :  " قال. نعم: فقال" ؟    أسلمت:  " فقال
 . فما زال يكرب حىت توارى " . نعم:  " قال؟ وغدرايت وفجرايت: قال " كلها

فالتوبة  . .  " ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا        :  "  ويضع قاعدة التوبة وشرطها   
وهو . وأا جدية وتنتهي بالعمل الصاحل الذي يثبت أن التوبة صحيحة         ،  تبدأ بالندم واإلقالع عن املعصية    

جيب ملء  ،  فاملعصية عمل وحركة  . يف الوقت ذاته ينشئ التعويض اإلجيايب يف النفس لإلقالع عن املعصية          
وهـذه  . وإال حنت النفس إىل اخلطيئة بتأثري الفراغ الذي حتسه بعد اإلقالع       ،  فراغه بعمل مضاد وحركة   

ومن أخرب من اخلالق مبـا      . س اإلنسانية عميقة  تقوم على خربة بالنف   ،  حملة يف منهج التربية القرآين عجيبة     
 ! سبحانه تعاىل؟ خلق

|     |     | 
 : عباد الرمحن وبعد هذا البيان املعترض يعود إىل مسات

  . .  " وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين ال يشهدون الزور " 
ملـا  ،  ؤدون شهادة زور  أم ال ي  ،   وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب         

وقد يكون معناها الفرار من جمرد الوجود يف جملس أو          . واإلعانة على الظلم  ،  يف ذلك من تضييع احلقوق    
وهو أبلـغ   . ترفعا منهم عن شهود مثل هذه االس وااالت       ،  جمال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه      

 " وإذا مروا باللغو مروا كراما    :  "  واهلذر وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتمامام عن اللغو      . وأوقع
! إمنا يكرموا عن مالبسته ورؤيته بلـه املشـاركة فيـه          ؛  وال يلوثوا بسماعه  ،  ال يشغلون أنفسهم به   

، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إىل الشغل باللغو الفـارغ ،  فللمؤمن ما يشغله عن اللغو واهلذر     
 . من تكاليفها يف نفسه ويف احلياة كلها يف شغل شاغلوهو من عقيدته ومن دعوته و

|     |     | 
، مفتوحو القلوب آليات اهللا   ،  قريبو االعتبار إذا وعظوا   ،  ومن مسام أم سريعو التذكر إذا ذكروا      

 : يتلقوا بالفهم واالعتبار
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 .  " والذين إذا ذكروا بآيات رم مل خيروا عليها صما وعميانا " 
؛ بري تعريض باملشركني الذين ينكبون على آهلتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان           ويف التع 

وحركة االنكباب على الوجوه بال مسـع وال        . وال يتطلعون إىل هدى أو نور     ،  ال يسمعون وال يبصرون   
فهـم يـدركون    ،  فأما عباد الرمحن  . بصر وال تدبر حركة تصور الغفلة واالنطماس والتعصب األعمى        

ال ،  فيؤمنوا إميانا واعيا بصـريا    ،  وما يف آيات اهللا من صدق     ،  كا واعيا بصريا ما يف عقيدم من حق       إدرا
 . فإذا حتمسوا لعقيدم فإمنا هي محاسة العارف املدرك البصري! تعصبا أعمى وال انكبابا على الوجوه

|     |     | 
وأم يتسمون بتلك السمات    ؛  وقياماوأخريا فإن عباد الرمحن ال يكفيهم أم يبيتون لرم سجدا           

فتقـر  ؛  وأن تكون هلم أزواج من نوعهم     ،  بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسري على جهم       ،  العظيمة كلها 
ويرجون أن جيعل اهللا منهم قدوة       " عباد الرمحن  " ويتضاعف م عدد  ،  وتطمئن م قلوم  ،  م عيوم 

 : طيبة للذين يتقون اهللا وخيافونه
  . .  " واجعلنا للمتقني إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني:  يقولونوالذين " 

. شعور الرغبة يف مضاعفة السالكني يف الدرب إىل اهللا        :  وهذا هو الشعور الفطري اإلمياين العميق     
ة كذلك يف   والرغب. فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال         ،  ويف أوهلم الذرية واألزواج   

وليس يف هذا من أثرة وال استعالء فالركب كله         . يأمت به الراغبون يف اهللا    ،  أن حيس املؤمن أنه قدوة للخري     
 . يف الطريق إىل اهللا

|     |     | 
 : فأما جزاء عباد الرمحن فيختم به هذا البيان

ا حسنت مسـتقرا    خالدين فيه ،  ويلقون فيها حتية وسالما   ،  أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا     " 
  . .  " ومقاما

كما أن الغرفة أكرم من البـهو       ،  أو املكان اخلاص يف اجلنة    ،   والغرفة رمبا كان املقصود ا اجلنة     
وأولئك الكرام الذين سـبقت     . عندما يستقبلون األضياف  ،  فيما اعتاد الناس يف البيوت يف هذه األرض       

. جزاء ما صربوا على تلك الصفات والسـمات       ،  سالميستقبلون يف الغرفة بالتحية وال    ،  صفام ومسام 
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ودوافـع  ،  ومغريـات احليـاة   ،  فهذه العزائم حتتاج إىل الصرب على شهوات النفس       . وهو تعبري ذو داللة   
 . الصرب الذي يستحق أن يذكره اهللا يف هذا الفرقان. واالستقامة جهد ال يقدر عليه إال بالصرب. السقوط

جيـزيهم  ، ن إىل رم أن يصرفها عنهم ألا ساءت مستقرا ومقاما ويف مقابل جهنم اليت يتضرعو    
وهم فيها على خـري     . فال خمرج هلم إال أن يشاء اهللا       " حسنت مستقرا ومقاما  . خالدين فيها  " اهللا اجلنة 

 . حال من االستقرار واملقام
|     |     | 

السورة وان البشرية على اهللا     خيتم  . تلك اخلالصة الصافية للبشرية   . واآلن وقد صور عباد الرمحن    
 . فأما املكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام. لوال هؤالء الذين يتطلعون إىل السماء

  . .  " ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما: قل " 
وتعزيتـه عمـا     ع ومساقها للتسرية عن رسول اهللا    ؛   وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها     

ولكنهم يف سبيل اإلبقـاء علـى   ؛ وهم يعرفون مقامه، وتطاوهلم عليه ،  قي من عناد قومه وجحودهم    يال
. لوال القلة املؤمنـة الـيت تـدعو اهللا        ،  وما هذه البشرية كلها   ؟  فما قومه  . . باطلهم يعاندون ويصرون  

 ؟ كما يدعو عباد الرمحن ويتضرعون. وتتضرع إليه
والبشـرية  . ا إن هي إال ذرة صغرية يف فضاء الكون اهلائل          من هم واألرض اليت تضم البشر مجيع      

واألمة واحدة من أمـم هـذه       . كلها إن هي إال نوع من أنواع األحياء الكثرية على وجه هذه األرض            
 ؟ واجليل الواحد من أمة إن هو إال صفحة من كتاب ضخم ال يعلم عدد صفحاته إال اهللا. األرض

ويتطاول ويتطاول حىت ليتطاول على     ؛  فخ وحيسب نفسه شيئا    وإن اإلنسان مع ذلك لينتفخ وينت     
إال أن يتصل باهللا فيسـتمد منـه القـوة    . قاصر قاصر ،  ضعيف ضعيف ،  وهو هني هني  ! خالقه سبحانه 

فضال من اهللا . وقد يرجح مالئكة الرمحن يف هذا امليزان      ؛  وعندئذ فقط يكون شيئا يف ميزان اهللا      ،  والرشاد
فيحفظ بذلك خصائصه الـيت     ،  ليعرفه ويتصل به ويتعبد له    ،  سجد له املالئكة  الذي كرم هذا اإلنسان وأ    
 ! لو وضع نوعه كله يف امليزان ما رجحت به كفة امليزان، وإال فهو لقي ضائع؛ سجدت له معها املالئكة

مـا  : قل:  " وإعزاز ع ويف التعبري سند للرسول    . .  " ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم     : قل " 
واالنضـمام إىل   ،  فما أنتم بغري اإلميان بـه     . هو ريب وأنا عبده   . فأنا يف جواره ومحاه   .  " يبيعبأ بكم ر  

  . .  " فقد كذبتم فسوف يكون لزاما " إنكم حصب جهنم؟ عباده



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

55


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

 .تابعة لهبتجريد امل

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار    إال امللوك وهل أفسد الدين

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

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

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