
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  

 الَِّذين يِقيمـونَ الصـلَاةَ      3 هدى ورحمةً لِّلْمحِسِنني     2 ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم      1امل  + 
  5 أُولَِئك علَى هدى من ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 4 ويؤتونَ الزكَاةَ وهم ِبالْآِخرِة هم يوِقنونَ

      ا أُولَِئـكوـزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغن سِضلَّ عِديِث ِليالْح وِري لَهتشن ياِس مالن ِمنو
    ِهنيم ذَابع مهِ   6لَهلَيلَى عتِإذَا تو           هـرشا فَبقْرِه ويا كَأَنَّ ِفي أُذُنهعمسي ا كَأَن لَّمكِْبرتسلَّى ما وناتآي 

  7ِبعذَاٍب أَِليٍم 
 خاِلِدين ِفيها وعد اللَِّه حقـا وهـو         8ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات النِعيِم         

  ِزيزالْع  ِكيمـثَّ               9الْحبو ِبكُم ِميدأَن ت اِسيوِض رأَلْقَى ِفي الْأَرا وهنورٍد تمِر عياِت ِبغاومالس لَقخ 
وِني  هذَا خلْق اللَِّه فَـأَر     10ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وأَنزلْنا ِمن السماء ماء فَأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج كَِرٍمي               

  11ماذَا خلَق الَِّذين ِمن دوِنِه بِل الظَّاِلمونَ ِفي ضلَاٍل مِبٍني 
                  فَـِإنَّ اللَّـه ن كَفَرمفِْسِه وِلن كُرشا يمفَِإن كُرشن يمِللَِّه و كُرةَ أَِن اشانَ الِْحكْما لُقْمنيآت لَقَدو

   ِميدح ِإذْ قَالَ لُ   12غَِنيو                 ِظـيمع لَظُلْـم كرِباللَِّه ِإنَّ الش ِركشلَا ت ينا بي ِعظُهي وهِنِه وانُ ِلاب13قْم 
                 ِإلَـي كياِلدِلوِلي و كُرِن أَِن اشيامِفي ع الُهِفصٍن وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمِه حياِلدانَ ِبوا الِْإنسنيصوو

الْم  ا                  14ِصريينا ِفي الـدمهاِحبصا ومهِطعفَلَا ت ِبِه ِعلْم لَك سا لَيِبي م ِركشلى أَن تع اكداهِإن جو 
 ِإنها ِإن تك     يا بني  15معروفًا واتِبع سِبيلَ من أَناب ِإلَي ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ              

                   لَِطيف ِإنَّ اللَّه ا اللَّهأِْت ِبهِض يِفي الْأَر اِت أَواومِفي الس ٍة أَورخكُن ِفي صٍل فَتدرخ نٍة مبِمثْقَالَ ح
  ِبري16خ          ِبراصنكَِر وِن الْمع هانوِف ورعِبالْم رأْملَاةَ وأَِقِم الص ينا بي         ِمـن ِإنَّ ذَِلك كابا أَصلَى مع 

 ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر              17عزِم الْأُموِر   
  _19لَصوت الْحِمِري  واقِْصد ِفي مشِيك واغْضض ِمن صوِتك ِإنَّ أَنكَر الْأَصواِت 18

|     |     | 
والـذي  ،  نزله الذي خلق هذه الفطرة    . جاء هذا القرآن الكرمي ليخاطب الفطرة البشرية مبنطقها       

جاء يعرض على هذه    . ويعرف مداخلها ومسارا  ،  ويعلم كيف خياطبها  ،  يعلم ما يصلح هلا وما يصلحها     
ألا قائمة عليها أصال يف     ،  تعرفها قبل أن ختاطب ذا القرآن     واليت  ؛  الفطرة احلقيقة املكنونة فيها من قبل     

والتوجه إليـه وحـده باإلنابـة       ،  تلك هي حقيقة االعتراف بوجود اخلالق وتوحيده       .. تكوينها األول 
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إمنا تغشى على الفطرة غواش من       .. والعبادة مع موكب الوجود كله املتجه إىل خالقه باحلمد والتسبيح         
وتنحرف ا عن الطريق دفعات من اهلوى       ؛  وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم     ؛  دخان هذه األرض  

ويعرض عليها احلقيقة اليت غفلت     ؛  هنا جييء هذا القرآن ليخاطب الفطرة مبنطقها الذي تعرفه        . والشهوة
، مستقيما مـع العقيـدة    ،  ويقيم على أساس هذه احلقيقة منهاج احلياة كله       ؛  عنها باألسلوب الذي تألفه   

  .. مستقيما على الطريق إىل اخلالق الواحد املدبر اخلبري، ستقيما مع الفطرةم
وهـي تعـاجل    .  وهذه السورة املكية منوذج من مناذج الطريقة القرآنية يف خماطبة القلب البشري           

 يف  إا القضية اليت تعاجلها السور املكية     . قضية العقيدة يف نفوس املشركني الذين احنرفوا عن تلك احلقيقة         
وتلمس جوانبه بشىت املؤثرات    ؛  تتناول القلب البشري من مجيع أقطاره     ،  ومن زوايا منوعة  ،  أساليب شىت 

  .. اليت ختاطب الفطرة وتوقظها
 تتلخص هنا يف توحيد اخلالق وعبادته وحـده وشـكر          - قضية العقيدة    - هذه القضية الواحدة    

ويف اتباع ما أنزل اهللا والتخلي عما       . جزاء عادل ويف اليقني باآلخرة وما فيها من حساب دقيق و        . آالئه
 . عداه من مألوفات ومعتقدات

 والسورة تتوىل عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر إلدراك األسلوب القرآين العجيـب يف   
 . وكل داع إىل اهللا يف حاجة إىل تدبر هذا األسلوب. خماطبة الفطر والقلوب

مشسـه  . مساؤه وأرضه . وهو هذا الكون الكبري   . العرض القرآين إا تعرض هذه القضية يف جمال       
وهذا اال الكوين يتكـرر يف       .. نباته وأشجاره . أمواجه وأمطاره ،  أجواؤه وحباره . اره وليله . وقمره

ختاطب القلوب  ،  وآيات مبثوثة عن اإلميان والشمائل    ،  فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة    . القرآن الكرمي 
 . وتأخذ عليها املسالك والدروب،  فيها وتستحييهاالبشرية وتؤثر

فإا تعرض يف السورة أربـع مـرات يف أربـع           ،   ومع أن القضية واحدة وجمال العرض واحد      
مستصحبة يف كل مـرة مـؤثرات       ،  تطوف كل منها بالقلب البشري يف ذلك اال الفسيح        ،  جوالت
وتتبع هذه اجلوالت وهي تبدأ وتنتهي بطريقة        .ومتبعة أسلوبا كذلك جديدا يف العرض والتناول      ،  جديدة

 . إىل جانب ما فيه من دواعي التأثر واالستجابة. عجيبة فيه متاع للقلب والعقل
|     |     | 
فتقرر أن هذه السورة من جنس تلـك        ؛   تبدأ اجلولة األوىل بعد افتتاح السورة باألحرف املقطعة       

الـذين  " : وهؤالء احملسنون هـم   . رمحة للمحسنني وهي هدى و  ،  هي آيات الكتاب احلكيم   ،  األحرف
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فتقرر قضية اليقني باآلخرة وقضية العبـادة       " يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون         
ومـن ذا   " أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون         " ومعها مؤثر نفسي ملحوظ هو أن       . هللا

ويف اجلانب اآلخر فريق من الناس يشتري هلو احلديث ليضل عن           . الذي ال يريد أن يكون من املفلحني ؟       
وهؤالء يعاجلهم مبؤثر نفسي خميف مناسب الستهزائهم       . ويتخذ تلك اآليات هزوا   ،  سبيل اهللا بغري علم   

وإذا تتلى عليه   " : مث ميضي يف وصف حركات هذا الفريق       .. "أولئك هلم عذاب مهني     " : بآيات اهللا 
كأن يف أذنيـه    " : ومع الوصف مؤثر نفسي حيقر هذا الفريق       .. "أن مل يسمعها    آياتنا وىل مستكربا ك   

والبشارة هنا فيها مـا     " فبشره بعذاب أليم    " : ومؤثر آخر خييفه مع التهكم الواضح يف التعبري       " وقرا  
 و  مث يعود إىل املؤمنني يفصل شيئا من فالحهم الذي أمجله يف أول السورة            ! .. فيها من التهكم امللحوظ   
إن الذين آمنـوا وعملـوا      " : كما كشف عن جزاء املستهزئني املستكربين     ،  يبني جزاءهم يف اآلخرة   

وهنا يعرض صفحة    .. "وهو العزيز احلكيم    ،  الصاحلات هلم جنات النعيم خالدين فيها وعد اهللا حقا        
واجهها بـاحلق   وي،  وخياطبها بكل لسان  ،  الكون الكبري حماال للربهان الذي يطالع الفطرة من كل جانب         

وألقى يف األرض رواسـي أن      ،  خلق السماوات بغري عمد تروا    " : اهلائل الذي مير عليه الناس غافلني     
وأمـام   .. "وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي ، وبث فيها من كل دابة، متيد بكم 

اليت جتعل هللا شركاء    ،  القلوب الشاردة هذه األدلة الكونية اليت ول احلس وتبده الشعور يأخذ بتالبيب           
بـل الظـاملون يف     ؟  فأروين ماذا خلق الذين من دونه     . هذا خلق اهللا  " : وهي ترى خلقه اهلائل العظيم    

  .. "ضالل مبني 
 وعند هذا اإليقاع الكوين الضخم العميق تنتهي اجلولة األوىل بقضاياها ومؤثراا معروضـة يف              

 . ساحة الكون الكبري
وتتناول القضية ذاا يف اال ذاتـه بأسـلوب         ،  جلولة الثانية فتبدأ من خالل نفوس آدمية       فأما ا 

؟ فما طبيعة هذه احلكمة وما مظهرها الفريـد       " ولقد آتينا لقمان احلكمة     "  .. جديد ومؤثرات جديدة  
 .. كـيم فهذه هي احلكمة وهذا هـو االجتـاه احل        " أن اشكر هللا    " : إا تتلخص يف االجتاه هللا بالشكر     

، فهي نصيحة مربأة مـن العيـب      . نصيحة حكيم البنه  : واخلطوة التالية هي اجتاه لقمان البنه بالنصيحة      
هذه النصيحة  . فما ميكن أن تتهم نصيحة والد لولده      ،  وهي نصيحة غري متهمة   . صاحبها قد أويت احلكمة   

بة ذه املـؤثرات النفسـية      تقرر قضية التوحيد اليت قررا اجلولة األوىل وقضية اآلخرة كذلك مصحو          
يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم         : وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه     " : ومعها مؤثرات جديدة  
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" : ويؤكد هذه القضية مبؤثر آخر فيعرض لعالقة األبوة واألمومة بأسلوب يفيض انعطافا ورمحـة              .. "
ويقرن قضية الشكر هللا بالشكر     " اله يف عامني    ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفص        

، مث يقرر القاعدة األوىل يف قضية العقيدة       .. "أن اشكر يل ولوالديك     " : فيقدمها عليها ،  هلذين الوالدين 
وعلى مـا يف هـذه      . املقدمة على وشيجة النسب والدم    ،  وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة األوىل      

     وإن جاهداك على أن تشرك يب ما لـيس         " : ا تالية للوشيجة األوىل   الوشيجة من انعطاف وقوة إال أ
ويقرر معها قضية   . "واتبع سبيل من أناب إيل      ،  وصاحبهما يف الدنيا معروفا   ،  لك به علم فال تطعهما    

ويتبع هذه القضية مبؤثر هائل وهـو يصـور          .. "مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون        " : اآلخرة
تصويرا يرتعش له الوجدان البشري وهو يتابعه يف اال الكوين          ،  دقته ومشوله وإحاطته  عظمة علم اهللا و   

أو يف السـماوات أو يف      ،  فـتكن يف صـخرة    ،  يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل        " : الرحيب
بـاألمر  ،  مث يتابع لقمان وصيته البنه بتكاليف العقيـدة        .. "إن اهللا لطيف خبري     . األرض يأت ا اهللا   

والصرب على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة املتاعب الـيت ال بـد أن               ،  باملعروف والنهي عن املنكر   
واصرب على مـا    " : فيتجاوز ا نفسه إىل غريه    ،  وهو خيطو ا اخلطوة الطبيعية    ،  تواجه صاحب العقيدة  

 علـى املصـاب     ومع األمر باملعروف والنهي عن املنكر والصرب       .. "أصابك إن ذلك من عزم األمور       
وال " : فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكالم    ،  أال يتطاول على الناس   . أدب الداعي إىل اهللا   . األدب الواجب 

واقصد يف مشـيك    . إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور      ،  تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا       
 التصعري والنفخة   واملؤثر النفسي بتحقري   .. "إن أنكر األصوات لصوت احلمري      . واغضض من صوتك  

مبـؤثرات  ، وقد عاجلت القضية ذاا يف جماهلا املعهـود ، وبه تنتهي هذه اجلولة الثانية   . ملحوظ يف التعبري  
 . جديدة وبأسوب جديد

مصحوبة مبؤثر  ،  تبدأ بعرض القضية املعهودة يف جمال السماوات واألرض        ..  مث تبدأ اجلولة الثالثة   
أمل " : ت واألرض وما فيها من نعم سخرها اهللا للناس وهم ال يشكرون           منتزع من عالقة البشر بالسماوا    

ومـن  . تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنـة                
ويف ظل هذا املؤثر يبدو اجلدل يف اهللا         .. "الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري             

وإذا قيل هلم   " : مث يتابع استنكار موقف الكفر واجلمود      .. متجه القلوب املستقيمة  ،  فطرةمستنكرا من ال  
يتبعه مبؤثر  ،  وهو موقف سخيف مطموس    .. "بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا       : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا    

 اآلخـرة   ومن مث يعرض قضية اجلزاء يف      .. "؟  أولو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري      " : خميف
ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الـوثقى            " : مرتبطة بقضية اإلميان والكفر   
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ويشري إىل   .. "فننبئهم مبا عملوا    ،  ومن كفر فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم       .. وإىل اهللا عاقبة األمور   
" : ك العرض بتهديـد خميـف     ويصحب ذل . "إن اهللا عليم بذات الصدور      " : علم اهللا الواسع الدقيق   

وقرب ختام اجلولة يقفهم وجها لوجه أمـام منطـق           .. "منتعهم قليال مث نضطرهم إىل عذاب غليظ        
ولئن سألتهم من خلق    " : فال متلك إال االعتراف باخلالق الواحد الكبري      ،  الفطرة وهي تواجه هذا الكون    

وخيتم اجلولـة مبشـهد      .. " ال يعلمون    بل أكثرهم ،  احلمد هللا : قل. اهللا: السماوات واألرض ليقولن  
وجيعل مـن هـذا   ؛ وانطالق مشيئته يف اخللق واإلنشاء بال حدود، كوين يصور امتداد علم اهللا بال اية     

لو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر        و" : دليال كونيا على البعث واإلعادة وعلى اخللق واإلنشاء       
ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس      . إن اهللا عزيز حكيم   . ت اهللا ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلما       

  .. "إن اهللا مسيع بصري . واحدة
مشهد الليل وهو يطـول     .  وتبدأ اجلولة الرابعة مبشهد كوين ذي إيقاع خاص يف القلب البشري          

ر ومشهد الشمس والقم  . والنهار وهو يطول فيدخل يف جسم الليل وميتد       ؛  فيدخل يف جسم النهار وميتد    
مسخرين يف فلكيهما جيريان يف حدود مرسومة إىل وقت ال يعلمه إال خالقهما اخلبري ما وبالناس ومبـا      

وسخر الشمس والقمر كل جيري     ،  أمل تر أن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل           " : يعملون
لكوين دليله إىل الفطرة علـى      ويتخذ من هذا املشهد ا     .. "وأن اهللا مبا تعملون خبري      ،  إىل أجل مسمى  
ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا هـو العلـي                  " : القضية املعهودة 

" : ويلمس القلوب مبؤثر آخر من نعمة اهللا على الناس يف صورة الفلك اليت جتري يف البحر                .. "الكبري  
ويعقب على هذا بوقفهم أمـام منطـق       " ؟  م من آياته  أمل تر أن الفلك جتري يف البحر بنعمة اهللا لرييك         

ويتخذ من هـذا    ؛  الفطرة حني تواجه هول البحر جمردة من غرور القدرة والعلم الذي يبعدها عن بارئها             
فلما جناهم  ،  وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين        " : املنطق دليال على قضية التوحيد    

ومبناسبة موج البحـر وهـو لـه         .. "حد بآياتنا إال كل ختار كفور       وما جي ؛  إىل الرب فمنهم مقتصد   
اهلول الذي يفصم وشائج الدم اليت ال يفصلها يف الدنيا          . وهو يقرر قضية اآلخرة   ،  يذكرهم باهلول األكرب  

وال مولود هو جـاز عـن   ، واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم   " : هول
وعند هذا املقطع    .. "فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور         . ن وعد اهللا حق   إ. والده شيئا 

يف إيقـاع قـوي   ، وهذا املؤثر الذي يرجتف له الكيان خيتم السورة بآية تقرر القضايا اليت عاجلتها مجيعا      
ا تدري نفـس    وم. ويعلم ما يف األرحام   ،  ويرتل الغيث ،  إن اهللا عنده علم الساعة    " : عميق مرهوب 

  .. "إن اهللا عليم خبري . وما تدري نفس بأي أرض متوت، ماذا تكسب غدا
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 هذه اجلوالت األربع بأساليبها ومؤثراا ودالئلها وآياا منوذج من أسلوب القرآن الكـرمي يف              
 ومـا   اخلبري مبا يصلح هلا   . هذا األسلوب املختار من خالق هذه القلوب العليم مبداخلها        . معاجلة القلوب 

  .. تصلح به من األساليب
فنعرض هذه اجلوالت األربع يف درسني ملا بني كل اثـنني           .  واآلن نأخذ يف تفصيل هذا اإلمجال     

  .. منها من ترابط واتساق
|     |     | 

الذين يقيمون الصالة ويؤتـون     ،  هدى ورمحة للمحسنني  . تلك آيات الكتاب احلكيم   . أمل " 
  .. "أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون . وقنونوهم باآلخرة هم ي، الزكاة

تلك آيـات الكتـاب     " : واإلخبار عنها بأا  " ميم  . الم. ألف" .  االفتتاح باألحرف املقطعة  
 على حنو ما تقدم يف السور املبـدوءة         -للتنبيه إىل أن آيات الكتاب من جنس تلك األحرف          " احلكيم  

فناسب ،  ألن موضوع احلكمة مكرر يف هذه السورة      ،   هنا باحلكمة   واختيار وصف الكتاب   -باألحرف  
ووصف الكتاب  . أن خيتار هذا الوصف من أوصاف الكتاب يف جوه املناسب على طريقة القرآن الكرمي             

، فكأمنا هو كائن حي متصف باحلكمة يف قولـه وتوجيهـه          ،  باحلكمة يلقي عليه ظالل احلياة واإلرادة     
ولـه  . وفيه حركة . وفيه حياة . فيه روح . وإنه لكذلك يف صميمه   . يهدف إليه مريد ملا   ،  قاصد ملا يقول  

ويشعرون لـه   ،  وله صحبة حيس ا من يعيشون معه وحييون يف ظالله         . وفيه إيناس . شخصية ذاتية مميزة  
 ! وبني الصديق والصديق، حبنني وجتاوب كالتجاوب بني احلي واحلي

أن  .. فهذه حاله األصيلة الدائمـة    " ة للمحسنني   هدى ورمح " . أو آياته .  هذا الكتاب احلكيم  
ورمحـة مبـا    . هدى يهديهم إىل الطريق الواصل الذي ال يضل سالكوه        . يكون هدى ورمحة للمحسنني   

ومبا يعقـده   ؛  وما يقود إليه من كسب وخري وفالح      ؛  يسكبه اهلدى يف القلب من راحة وطمأنينة وقرار       
، مث بني هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعـيش فيـه          ؛  بهمن الصالت والروابط بني قلوب املهتدين       

  .. وتتعارف الفطر اليت ال تزيغ، والقيم واألحوال واألحداث اليت تتعارف عليها القلوب املهتدية
|     |     | 

وإقامة  .. "وهم باآلخرة هم يوقنون     ،  ويؤتون الزكاة ،  الذين يقيمون الصالة  " : واحملسنون هم 
،  على وجهها ويف وقتها أداء كامال تتحقق به حكمتها وأثرها يف الشـعور والسـلوك               الصالة وأداؤها 

ويتم به هذا األنس باهللا وتذوق حالوته الـيت تعلـق           ،  وتنعقد به تلك الصلة الوثيقة بني القلب والرب       
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اعـة  وإقامة نظام حلياة اجلم   ،  وإيتاء الزكاة حيقق استعالء النفس على شحها الفطري        .. القلوب بالصالة 
وجيد الواجدون فيه واحملرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب الـيت مل           . يرتكن إىل التكافل والتعاون   
وتطلعه إىل ما عنـد     ،  واليقني باآلخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري       .. يفسدها الترف وال احلرمان   

ومراقبة اهللا يف السـر والعلـن ويف        ؛  وترفعه على متاع احلياة الدنيا    ،  واستعالئه على أوهاق األرض   ،  اهللا
اإلحسان أن تعبـد  " : فقال ع والوصول إىل درجة اإلحسان اليت سئل عنها رسول اهللا؛ الدقيق واجلليل 

  ..  ")1(اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك 
ألم مبا يف قلـوم مـن تفـتح         ؛   وهؤالء احملسنون هم الذين يكون الكتاب هلم هدى ورمحة        

، ويتصلون مبا يف طبيعتـه مـن هـدى ونـور    ؛ شفافية جيدون يف صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة   و
، وحتس بالتوافق والتناسق ووحدة االجتـاه     ،  وتصطلح نفوسهم عليه  ،  ويدركون مراميه وأهدافه احلكيمة   

وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب مبقدار ما يف هذا القلـب مـن حساسـية وتفـتح      . ووضوح الطريق 
وجياوب ،  إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة     . وبقدر ما يقبل عليه يف حب وتطلع وإعزاز       ؛  راقوإش

 ! املشاعر املتوجهة إليه بالرفرفة واحلنني
أولئك على هدى مـن  "  ..  وأولئك الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون باآلخرة     

ناج مـن   ،  واصل إىل الغاية  ،  هو سائر على النور   ف،  ومن هدي فقد أفلح   . "وأولئك هم املفلحون    ،  رم
وهو مطمئن يف رحلته على هذا الكوكب تتناسـق         ؛  ومن عواقب الضالل يف اآلخرة    ،  الضالل يف الدنيا  

 . فيحس باألنس والراحة والتجاوب مع كل كائن يف الوجود؛ خطاه مع دورة األفالك ونواميس الوجود
|     |     | 

، املوقنون بـاآلخرة  ،  املؤتون للزكاة ،  املقيمون للصالة ،  احملسنون،  وآياتهأولئك املهتدون بالكتاب    
 : ويف مقابلهم فريق .. أولئك فريق .. املفلحون يف الدنيا واآلخرة

أولئـك  . ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا              " 
فبشـره  . كأن يف أذنيه وقـرا    ،  كربا كأن مل يسمعها   وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مست     . هلم عذاب مهني  

  .. "بعذاب أليم 

                                                 
 .  أخرجه البخاري ومسلم يف كتاب اإلميان )1(
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وال يثمر خريا وال يؤيت حصيلة تليق بوظيفة        ،   وهلو احلديث كل كالم يلهي القلب ويأكل الوقت       
هذه الوظيفة اليت يقرر اإلسـالم      . اإلنسان املستخلف يف هذه ا ألرض لعمارا باخلري والعدل والصالح         

والنص عام لتصوير منوذج من الناس موجود يف كـل          . ويرسم هلا الطريق  ،   ووسائلها طبيعتها وحدودها 
وبعض الروايات تشري إىل أنه كان تصويرا حلادث معني يف اجلماعـة اإلسـالمية             . زمان ويف كل مكان   

مث ؛  وقد كان النضر بن احلارث يشتري الكتب احملتوية ألساطري الفرس وقصص أبطاهلم وحروم            . األوىل
حماوال أن جيذم إىل مساع تلـك األسـاطري          ع   س يف طريق الذاهبني لسماع القرآن من رسول اهللا        جيل

. ولكن النص أعم من هذا احلادث اخلاص إذا صح أنه وارد فيه           . واالستغناء ا عن قصص القرآن الكرمي     
دعوة األوىل  وقد كان قائما على عهد ال     . قائما يف كل حني   ،  وهو يصور فريقا من الناس واضح السمات      

 . يف الوسط املكي الذي نزلت فيه هذه اآليات
يبـذل  . ويشتريه حبياته ،  يشتريه مباله ويشتريه بوقته    .. "ومن الناس من يشتري هلو احلديث        " 

" يشتري هذا اللـهو  ، الذي ال يعاد وال يعود   ،  يفين فيه عمره احملدود   ،  تلك األمثان الغالية يف هلو رخيص     
وال يرمـي   ،  ال يتصرف عن علم   ،  فهو جاهل حمجوب  " بغري علم ويتخذها هزوا     ليضل عن سبيل اهللا     

يضل نفسه ويضل غريه ذا اللهو الـذي        . يريد ليضل عن سبيل اهللا    ،  عن حكمة وهو سىيء النية والغاية     
ويسخر من املنهج الـذي رمسـه اهللا للحيـاة    ، وهو سىيء األدب يتخذ سبيل اهللا هزوا      . ينفق فيه احلياة  

أولئك هلـم   " : ومن مث يعاجل القرآن هذا الفريق باملهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة            . وللناس
ووصف العذاب بأنه مهني مقصود هنا للرد على سوء األدب واالستهزاء مبنـهج اهللا               .. "عذاب مهني   
 . وسبيله القومي

تكربا كأن مل يسمعها    وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مس     " :  مث ميضي يف استكمال صورة ذلك الفريق      
ومن مث يعاجله بوخزة مهينة تـدعو إىل        . وهو مشهد فيه حركة ترسم هيئة املستكرب املعرض املستهني        " 

، وكأن هذا الثقل يف أذنيه حيجبه عن مساع آيات اهللا الكرميـة           " كأن يف أذنيه وقرا     " : حتقري هذه اهليئة  
ويتمم هذه اإلشارة احملقرة بتهكم     . عراض الذميم وإال فما يسمعها إنسان له مسع مث يعرض عنها هذا اإل          

يليـق  ؛ فما البشارة يف هذا املوضوع إال نوع مـن التـهكم املهـني      " فبشره بعذاب أليم    " : ملحوظ
 ! باملتكربين املستهزئني

|     |     | 
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، ومبناسبة احلديث عن جزاء الكافرين املستكربين املعرضني يتحدث عن جزاء املؤمنني العـاملني            
 : ويفصل شيئا من أمر فالحهم الذي أمجله هناك؛ الذين حتدث عنهم يف صدر السورة

وهـو  ،  خالدين فيها وعد اهللا حقـا     ،  إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم        " 
  .. "العزيز احلكيم 

العقيـدة  فطبيعة هـذه    .  وحيثما ذكر اجلزاء يف القرآن الكرمي ذكر قبله العمل الصاحل مع اإلميان           
، إمنا هو حقيقة حية فاعلة متحركة     ؛  تقتضي أال يظل اإلميان يف القلب حقيقة جمردة راكدة معطلة مكنونة          

ولتترجم عن  ؛  ما تكاد تستقر يف القلب ويتم متامها حىت تتحرك لتحقق ذاا يف العمل واحلركة والسلوك              
 .  منها يف عامل الضمرياملنبئة عما هو كائن، طبيعتها باآلثار البارزة يف عامل الواقع

هلـم   .. "هلم جنات النعيم خالدين فيهـا       "  وهؤالء الذين آمنوا وحققوا إميام بالعمل الصاحل        
فقد بلغ من فضل اخلالق على العبـاد        " وعد اهللا حقا    " . هذه اجلنات وهذا اخللود حتقيقا لوعد اهللا احلق       

 ! وهو الغين عن اجلميع! هم ال له سبحانهأن يوجب على نفسه اإلحسان إليهم جزاء إحسام ألنفس
 . احلكيم يف اخللق والوعد والتحقيق، القادر على حتقيق وعده .. "وهو العزيز احلكيم  " 

|     |     | 
آية ذلـك كلـه      .. وبرهان تلك القضايا السابقة يف سياق السورة      ،  وآية احلكمة ،  وآية القدرة 

وال أن أحدا آخر خلقـه      ،  لذي ال يدعي أحد من البشر أنه خلقه       ا،  وبرهانه هو هذا الكون الكبري اهلائل     
ويواجـه  ،  ويبهر اللـب  ،  يأخذ بالقلب ،  متناسق التكوين ،  وهو ضخم هائل دقيق النظام    ؛  من دون اهللا  

وال متلك إال التسليم بوحدانية اخلـالق       ؛  الفطرة مواجهة جاهرة ال متلك اإلفالت منها أو اإلعراض عنها         
 : شرك به آهلة أخرى ظلما للحق الواضح املبنيوضالل من ي، العظيم

وبث فيها مـن    ،  وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم      ،  خلق السماوات بغري عمد تروا     " 
هذا خلق اهللا فأروين مـاذا خلـق        . وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي         ،  كل دابة 

  .. "بل الظاملون يف ضالل مبني ؟ الذين من دونه
 تواجـه النظـر     - بظاهر مدلوهلا ودون تعمق يف أية حبوث علمية معقـدة            - وهذه السماوات   

وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم وارات والسدم         . هائلة فسيحة سامقة  ،  واحلس
ال يعرف  أو كانت هي هذه القبة اليت تراها العني و        ؛  الساحبة يف الفضاء الذي ال يعلم سره ومداه إال اهللا         
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سواء أكانت السماوات هذه أو تلك فهناك خالئق ضخمة هائلة معلقة           . أحد ما هي على وجه التحقيق     
ومهما نـأت ـم األبعـاد       ،  والناس يروا حيثما امتدت أبصارهم بالليل والنهار      ؛  بغري عمد تسندها  

حقيقة ضـخامتها الـيت   ودون إدراك ، وجمرد تأملها بالعني اردة. واألسفار على ظهر كوكبهم السيار   
كاف وحده لرعشة الكيان اإلنساين وارجتافه أمام الضخامة اهلائلة اليت ال اية هلـا وال               ،  تدير الرؤوس 

وأمام هذا اجلمـال    . وأمام النظام العجيب الذي ميسك ذه اخلالئق كلها يف مثل هذا التناسق           . حدود
ويستغرق احلس فـال يكـاد   ؛  ب للتأمل فال يكل   وجيتذب القل ،  البديع الذي جيتذب العني للنظر فال متل      

فكيف إذا عرف اإلنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصـغرية            ! يؤوب من ذلك التأمل الطويل املديد     
 ؟ املضيئة الساحبة يف هذا الفضاء اهلائل قد تبلغ كتلتها أضعاف كتلة األرض اليت تقله ماليني املرات

خلق السـماوات  " : لفضاء على إيقاع تلك اإلشارة السريعة ومن هذه الرحلة اهلائلة يف أجواز ا    
إىل األرض  ! يرتد السياق بالقلب البشري إىل األرض فيستقر عليهـا ومـا يكـاد            " بغري عمد تروا    

يرتد إىل هذه األرض اليت يراهـا       . اليت ال تبلغ أن تكون هباءة يف كتلة الكون الضخمة         ،  الذرة. الصغرية
ولو قضاه يف رحلـة دائمـة علـى هـذا     ، أطرافها فرد واحد يف عمره القصري   اإلنسان فسيحة ال يبلغ     

وليجلو عنه ماللـة    ،  يرتد بالقلب إىل هذه األرض ليعيد النظر إليها حبس مفتوح يقظ          ؟  الكوكب الصغري 
 : التكرار واأللفة ملشاهد هذه األرض العجيبة

  .. "وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم  " 
إا تضاريس يف قشرة الكرة األرضية تنشأ من        ؛  ويقول علماء طبقات األرض   .  والرواسي اجلبال 

وتقـع  ،  فتنكمش القشرة األرضية وتتجعد   ،  ونقص حجمها ،  برودة جوف األرض وجتمد الغازات فيه     
فيها املرتفعات واملنخفضات وفق االنكماشات الداخلية يف حجم الغازات حني تربد ويصغر حجمها هنا              

فهذا كتاب اهللا يقرر أن وجود هذه اجلبـال حيفـظ           ،  حت هذه النظرية أم مل تصح     وسواء أص . وهناك
و قد تكون نظرية علماء األرض صحيحة ويكون بـروز          . توازن األرض فال متيد وال تتأرجح وال تز       

، اجلبال على هذا النحو حافظا لتوازن األرض عند انكماش الغازات وتقبض القشرة األرضية هنا وهناك              
. وكلمة اهللا هي العليا على كل حـال       . وء اجلبال هنا موازنا الخنفاض يف قشرة األرض هناك        ويكون نت 

 . واهللا هو أصدق القائلني
  .. "وبث فيها من كل دابة  " 
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 حىت  -فوجود احلياة على هذه األرض سر ال يدعي أحد          .  وهذه إحدى عجائب الوجود الكبرية    
فكيـف  . يف اخللية الواحدة السـاذجة الصـغرية      . ل صورها احلياة يف أو  .  إدراكه وال تفسريه   -اليوم  

بضخامة هذا السر واحلياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأمناطها إىل غـري حـد                
ومع هذا فإن أكثر الناس ميرون ذه العجائب مغمضي العيـون مطموسـي             ؟  يعلمه اإلنسان أو حيصيه   

بينما هم يقفون مدهوشني مـذهولني أمـام        . ي ال يستلفت النظر   القلوب وكأمنا ميرون على شيء عاد     
، جهاز من صنع اإلنسان ساذج صغري بسيط التكوين حني يقاس إىل خلية واحدة من اخلاليـا احليـة                 

الذي حيوي جسـمه    ،  فضال على اإلنسان  . ودعك من األحياء املعقدة   . وتصرفها الدقيق املنظم العجيب   
ومئات احملطات الالسلكية لإلرسال    ،  بة ومئات املخازن لإليداع والتوزيع    مئات املعامل الكيماوية العجي   

 ! !! ومئات الوظائف املعقدة اليت ال يعرف سرها إال العليم اخلبري؛ واالستقبال
  .. "وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي  " 

هذا املاء الـذي    . ليها كذلك غافلني   وإنزال املاء من السماء إحدى العجائب الكونية اليت منر ع         
هذا كله يرتل من السماء      .. والذي تتفجر به العيون   ،  والذي متتلئ به البحريات   ،  تفيض به جماري األار   

 .. ومن طبيعة وتكوين  ،  وما بينهما من نسب وأبعاد    ،  مرتبط بنظام السماوات واألرض   ،  وفق نظام دقيق  
وعجيبة ،  عجيبة احلياة .  عجيبة أخرى ال ينقضي منها العجب      وإنبات النبات من األرض بعد نزول املاء      

لتعيد نفسـها يف النبتـة ويف الشـجرة         ،  وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة يف البذرة الصغرية      ،  التنوع
وإن دراسة توزيع األلوان يف زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب املفتوح إىل أعماق احلياة                . الكبرية

  .. ن باهللا مبدع هذه احلياةوأعماق اإلميا
وهي حقيقة ضـخمة    " من كل زوج كرمي     " :  والنص القرآين يقرر أن اهللا أنبت النبات أزواجا       

إما جمتمعة يف زهرة    ،  فكل نبات له خاليا تذكري وخاليا تأنيث      . اهتدى إليها العلم باالستقراء قريبا جدا     
وال توجد الثمرة إال بعـد      ،  يف عودين أو شجرتني   وإما منفصلة   ،  أو يف زهرتني يف العود الواحد     ،  واحدة

 . كما هو الشأن يف احليوان واإلنسان سواء، عملية التقاء وتلقيح بني زوج النبات
" يلقي ظال خاصا مقصودا يف هذا املوضع ليصبح الئقا بأن يكون            " كرمي  "  ووصف الزوج بأنه    

 وليتحداهم به ويتحدى دعواهم املتهافتة    " خلق اهللا   هذا  "  .. ولريفعه أمام األنظار مشريا إليه    " خلق اهللا   
بل الظاملون  " : وليعقب على هذا التحدي يف أنسب وقت       .. "؟  فأروين ماذا خلق الذين من دونه     " .. 

 ؟ يف هذا املعرض الكوين الباهر اجلليل، وأي ضالل وأي ظلم بعد هذا الشرك .. "يف ضالل مبني 
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 . ولة األوىل يف السورة ذلك اخلتام املؤثر العميق وعند هذا اإليقاع القوي خيتم اجل
|     |     | 

ويعـاجل  . نسق احلكاية والتوجيه غري املباشر    . يبدؤها يف نسق جديد   . بعد ذلك يبدأ اجلولة الثانية    
 . وقضية اآلخرة والعمل واجلزاء يف خالل احلكاية، وترتيهه عن الشرك كله، قضية الشكر هللا وحدة

ومن كفر فـإن اهللا     ،  ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه    ؛  لقمان احلكمة أن اشكر هللا    ولقد آتينا    " 
 . "غين محيد 

 ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية اآلخرة ختتلـف يف حقيقتـه               
هذا  واألكثرون على    -إنه كان عبدا صاحلا من غري نبوة        : ومن قائل ،  إنه كان نبيا  : فمن قائل : الروايات

إنه كان يف بين إسرائيل     : كما قيل . إنه كان نوبيا  : ويقال،  إنه كان عبدا حبشيا   :  مث يقال  -القول الثاين   
احلكمـة الـيت    . وأيا من كان لقمان فقد قرر القرآن أنه رجل آتاه اهللا احلكمـة             .. قاضيا من قضام  

وهذا توجيه قرآين ضمين     .. "  ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا      " : مضموا ومقتضاها الشكر هللا   
وإىل جوار هـذا التوجيـه      . إىل شكر اهللا اقتداء بذلك الرجل احلكيم املختار الذي يعرض قصته وقوله           

فـاهللا حممـود    . واهللا غين عنه  ،  فشكر اهللا إمنا هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو        ،  الضمين توجيه آخر  
 .. "ومن كفر فإن اهللا غين محيد       . ا يشكر لنفسه  ومن يشكر فإمن  " : بذاته ولو مل حيمده أحد من خلقه      

 . وال يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد؛ وإذن فأمحق احلمقى هو من خيالف عن احلكمة
|     |     | 

 : مث جتيء قضية التوحيد يف صورة موعظة من لقمان احلكيم البنه
  .. "شرك لظلم عظيم إن ال. يا بين ال تشرك باهللا: - وهو يعظه -وإذ قال لقمان البنه  " 

وهذا . وما يكون الوالد لولده إال ناصحا     ؛  فما يريد الوالد لولده إال اخلري     ؛   وإا لعظة غري متهمة   
ويؤكد هـذه احلقيقـة     . ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم      ؛  لقمان احلكيم ينهى ابنه عن الشرك     

على  ع   وهذه هي احلقيقة اليت يعرضها حممد      .. و مرة بإن والالم   . مرة بتقدمي النهي وفصل علته    . مرتني
وخيشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان      ؛  ويشكون يف غرضه من وراء عرضها     ؛  فيجادلونه فيها ،  قومه

والنصيحة مـن الوالـد     ؟  فما القول ولقمان احلكيم يعرضها على ابنه ويأمره ا        ! منهم والتفضل عليهم  
أال إا احلقيقة القدمية اليت جتري على لسان كل من آتاه           ؟  نةبعيدة من كل ظ   ،  لولده مربأة من كل شبهة    

 . وهذا هو املؤثر النفسي املقصود .. وال يراد ا سواه، يراد ا اخلري احملض؛ اهللا احلكمة من الناس
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|     |     | 
ويصور هـذه  ؛ ويف ظل نصيحة األب البنه يعرض للعالقة بني الوالدين واألوالد يف أسلوب رقيق      

 : ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العالقة الوثيقة. عالقة صورة موحية فيها انعطاف ورقةال
أن اشـكر يل    ،  وفصـاله يف عـامني    ،  محلته أمه وهنا على وهن    ،  ووصينا اإلنسان بوالديه   " 
ا وصاحبهم،  وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما            . إيل املصري ،  ولوالديك

  .. "مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون . واتبع سبيل من أناب إيل، يف الدنيا معروفا
ومل تـرد توصـية      ع   ويف وصايا رسول اهللا   ،   وتوصية الولد بالوالدين تتكرر يف القرآن الكرمي      

أن  ذلـك    - وهي حالة خاصة يف ظروف خاصـة         -ومعظمها يف حالة الوأد     . الوالدين بالولد إال قليال   
فالفطرة مدفوعة إىل رعاية اجليل الناشىء لضمان امتداد        . الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه      

وإن الوالدين ليبذالن لوليدمها من أجسامهما وأعصاما وأعمارمها ومن كل ما           ؛  كما يريدها اهللا  ،  احلياة
بل يف نشـاط  ! وال شعور مبا يبذالنبل يف غري انتباه ؛ يف غري تأفف وال شكوى ،  ميلكان من عزيز وغال   

فأمـا  ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصـاة       ! وفرح وسرور كأما مها اللذان يأخذان     
، الوليد فهو يف حاجة إىل الوصية املكررة ليلتفت إىل اجليل املضحي املدبر املويل الذاهب يف أدبار احليـاة     

وما ميلك الوليد وما يبلغ     ! لجيل املتجه إىل مستقبل احلياة    بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه ل      
محلته أمه وهنـا    " : وهذه الصورة املوحية  . ولو وقف عمره عليهما   ،  أن يعوض الوالدين بعض ما بذاله     

؛ واألم بطبيعة احلال حتتمل النصيب األوفر     . ترسم ظالل هذا البذل النبيل    " على وهن وفصاله يف عامني      
 - بإسناده   -روى احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده         .. اف أشد وأعمق وأحىن وأرفق    وجتود به يف انعط   

؟ هل أديـت حقهـا     ع   فسأل النيب ،  عن بريد عن أبيه أن رجال كان يف الطواف حامال أمه يطوف ا            
 . وهي حتمله وهنا على وهن، يف محل أو يف وضع .. وال بزفرة .. هكذا. "وال بزفرة واحدة . ال" : قال

؛ وشكر الوالدين املنعمني التاليني   ،  يف ظالل تلك الصورة احلانية يوجه إىل شكر اهللا املنعم األول           و
ويربط  .. "أن اشكر يل ولوالديك     "  .. فيجيء شكر اهللا أوال ويتلوه شكر الوالدين      ،  ويرتب الواجبات 

 . حيث ينفع رصيد الشكر املذخور" إيل املصري " : ذه احلقيقة حقيقة اآلخرة
 إمنا تأيت يف ترتيبها     - على كل هذا االنعطاف وكل هذه الكرامة         - ولكن رابطة الوالدين بالوليد     

وإن جاهداك على أن تشـرك يب مـا   " : فبقية الوصية لإلنسان يف عالقته بوالديه     . بعد وشيجة العقيدة  
ة علـى كـل     وتعلو وشيجة العقيد  ،  فإىل هنا ويسقط واجب الطاعة     .. "ليس لك به علم فال تطعهما       
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فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك بـاهللا مـا                  . وشيجة
 فهو مأمور بعدم الطاعة من اهللا صاحب احلـق          -!  وكل ما عدا اهللا ال ألوهية له فتعلم        -جيهل ألوهيته   

 . األول يف الطاعة
ال يسقط حق الوالدين يف املعاملة      ،   خالفها واألمر بعدم الطاعة يف   ،   ولكن االختالف يف العقيدة   

فهي رحلة قصرية علـى األرض ال تـؤثر يف         " وصاحبهما يف الدنيا معروفا     " : الطيبة والصحبة الكرمية  
بعـد رحلـة األرض   " مث إيل مـرجعكم  " من املؤمنني " واتبع سبيل من أناب إيل   " : احلقيقة األصيلة 

ومـن شـرك أو     ،  ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شـكران        " فأنبئكم مبا كنتم تعملون     " احملدودة  
 . توحيد

 روي أن هذه اآلية نزلت هي وآية العنكبوت املشاة وآية األحقاف كذلك يف سـعد بـن أيب                  
وروي أا نزلت يف سعد     . ]كما قلت يف تفسريها يف اجلزء العشرين يف سورة العنكبوت           [ وقاص وأمه   

والقصـة يف صـحيح     .  عن داود بن أيب هند     - بإسناده   -تاب العشرة   ورواه الطرباين يف ك   . بن مالك 
وهـو  ،  أما مدلوهلا فهو عام يف كل حال مماثلـة        . وهو األرجح . مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص      

، فتجيء الرابطة يف اهللا هي الوشـيجة األوىل      . يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف      
والقرآن الكرمي يقرر هذه القاعدة ويؤكدها يف كل مناسبة         .  هو الواجب األول   وجييء التكليف حبق اهللا   

 . ويف صور شىت لتستقر يف وجدان املؤمن واضحة حامسة ال شبهة فيها وال غموض
|     |     | 
لتقـرر  ،  جتيء الفقرة التالية يف الوصية    ،  وبعد هذا االستطراد املعترض يف سياق وصية لقمان البنه        

إمنـا  ،  ولكن هذه احلقيقة ال تعرض هكذا جمردة      . ة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل       قضية اآلخر 
وهو يطالع علـم اهللا الشـامل       ،  ويف صورة مؤثرة يرتعش هلا الوجدان     ،  تعرض يف اال الكوين الفسيح    

 : اهلائل الدقيق اللطيف
أو يف  ،  واتأو يف السـما   ،  فـتكن يف صـخرة    ،  يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل         " 

  .. "إن اهللا لطيف خبري . يأت ا اهللا، األرض
وعن دقة احلساب وعدالة    ،  وعن قدرة اهللا سبحانه   ،   وما يبلغ تعبري جمرد عن دقة علم اهللا ومشوله        

 .. العميقة اإليقـاع  ،  وهذا فضل طريقة القرآن املعجزة اجلميلة األداء      . امليزان ما يبلغه هذا التعبري املصور     
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صلبة حمشورة فيهـا ال      .. "فتكن يف صخرة    " . صغرية ضائعة ال وزن هلا وال قيمة      .  حبة من خردل   )1(
يف ذلك الكيان اهلائل الشاسع الذي يبدو فيه الـنجم           .. "أو يف السماوات    " . تظهر وال يتوصل إليها   

" . ا وحصاها ال تبني   ضائعة يف ثراه  " أو يف األرض    " . الكبري ذو اجلرم العظيم نقطة ساحبة أو ذرة تائهة        
تعقيب يناسب املشـهد     .. "إن اهللا لطيف خبري     " . وقدرته ال تفلتها  ،  فعلمه يالحقها  .. "يأت ا اهللا    

 . اخلفي اللطيف
ويتملى علـم اهللا    ؛   ويظل اخليال يالحق تلك احلبة من اخلردل يف مكامنها تلك العميقة الوسيعة           

وتستقر من وراء ذلك تلـك      .  اللطيف اخلبري خبفايا الغيوب    إىل،  حىت خيشع القلب وينيب   . الذي يتابعها 
 . ذا األسلوب العجيب. احلقيقة اليت يريد القرآن إقرارها يف القلب

|     |     | 
فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعـد        . وميضي السياق يف حكاية قول لقمان البنه وهو يعظه        

والثقة بعدالة اجلـزاء  ؛ واليقني باآلخرة ال ريب فيها؛  شريك لهبعد اإلميان باهللا ال  . استقرارها يف الضمري  
والتوجه إىل الناس   ،  فأما اخلطوة التالية فهي التوجه إىل اهللا بالصالة        .. ال يفلت منه مثقال حبة من خردل      

 : والصرب على تكاليف الدعوة ومتاعبها اليت ال بد أن تكون، بالدعوة إىل اهللا
إن ذلـك مـن     . واصرب على ما أصابك   ،  أمر باملعروف وانه عن املنكر    يا بين أقم الصالة و     " 

  .. "عزم األمور 
وثقـة يف   ،  وتطلع إىل ما عنـده    ،  وشعور برقابته ،  توحيد هللا  ..  وهذا هو طريق العقيدة املرسوم    

وـيهم عـن    ،  وأمرهم باملعروف ،  مث انتقال إىل دعوة الناس وإصالح حاهلم      . وخشية من عقابه  ،  عدله
مث . زاد العبادة هللا والتوجه إليه بالصالة     . بالزاد األصيل ،  والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر      . املنكر

ومـن  . واحنراف القلوب وإعراضـها   ،  من التواء النفوس وعنادها   ،  الصرب على ما يصيب الداعية إىل اهللا      
إن "  ..  يف النفس عند االقتضـاء     ومن االبتالء يف املال واالبتالء    . األذى متتد به األلسنة ومتتد به األيدي      

 . قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم: وعزم األمور .. "ذلك من عزم األمور 
|     |     | 

                                                 
 " . دار الشروق " . " التصوير الفين يف القرآن : " يف كتاب " طريقة القرآن : "  فصل  يراجع)1(
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فالدعوة إىل اخلـري ال     . ويستطرد لقمان يف وصيته اليت حيكيها القرآن هنا إىل أدب الداعية إىل اهللا            
ومن باب أوىل يكون التعايل والتطاول      . ليهم باسم قيادم إىل اخلري    والتطاول ع ؛  جتيز التعايل على الناس   

 : بغري دعوة إىل اخلري أقبح وأرذل
. إن اهللا ال حيب كـل خمتـال فخـور         . وال متش يف األرض مرحا    ،  وال تصعر خدك للناس    " 

  .. "إن أنكر األصوات لصوت احلمري . واغضض من صوتك، واقصد يف مشيك
واألسلوب القرآين خيتار هذا التعبري للتنفري من احلركة        . بل فيلوي أعناقها   والصعر داء يصيب اإل   

 ! وإمالة اخلد للناس يف تعال واستكبار، حركة الكرب واالزورار. املشاة للصعر
وهي حركـة كريهـة     .  واملشي يف األرض مرحا هو املشي يف ختايل ونفخة وقلة مباالة بالناس           

إن اهللا ال   " ! يتنفس يف مشـية اخلـيالء     ،  هي تعبري عن شعور مريض بالذات     و. ميقتها اهللا وميقتها اخللق   
  .. "حيب كل خمتال فخور 

والقصـد   .. "واقصد يف مشيك    " : بيان للمشية املعتدلة القاصدة   ،   ومع النهي عن مشية املرح    
القصـد  ومـن   . وعدم إضاعة الطاقة يف التبختر والتثين واالختيـال       . هنا من االقتصاد وعدم اإلسراف    

إمنا متضي لقصدها يف بسـاطة      ،  ال تتلكأ وال تتخايل وال تتبختر     ،  ألن املشية القاصدة إىل هدف    . كذلك
 . وانطالق

وما يزعـق أو    .  والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إىل صدق احلديث وقوته           
ل إخفاء هـذا الشـك   حياو؛ أو قيمة شخصه ،  أو شاك يف قيمة قوله    ،  يغلظ يف اخلطاب إال سيء األدب     

 ! باحلدة والغلظة والزعاق
:  واألسلوب القرآين يرذل هذا الفعل ويقبحه يف صورة منفرة حمتقرة بشعة حني يعقب عليه بقوله              

مع النفور  ،  فريتسم مشهد مضحك يدعو إىل اهلزء والسخرية       .. "إن أنكر األصوات لصوت احلمري      " 
شيئا من   .. مث حياول ،  د املضحك من وراء التعبري املبدع     وال يكاد ذو حس يتصور هذا املشه      . والبشاعة

  ..! صوت هذا احلمري
والتجديـد يف   ،  ذا التنويع يف العرض   ،  بعدما عاجلت القضية األوىل   ،   وهكذ تنتهي اجلولة الثانية   

 . األسلوب
|     |     | 
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 +         اِت واوما ِفي السلَكُم م رخس ا أَنَّ اللَّهورت ةً        أَلَمظَـاِهر همِنع كُملَيغَ عبأَسِض وا ِفي الْأَرم
 وِإذَا ِقيلَ لَهم اتِبعوا ما      20وباِطنةً وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ولَا هدى ولَا ِكتاٍب مِنٍري               

  21 علَيِه آباءنا أَولَو كَانَ الشيطَانُ يدعوهم ِإلَى عذَاِب السِعِري أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتِبع ما وجدنا
ومن يسِلم وجهه ِإلَى اللَِّه وهو محِسن فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى وِإلَى اللَِّه عاِقبةُ الْـأُموِر           

 23فْره ِإلَينا مرِجعهم فَننبئُهم ِبما عِملُوا ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت الصـدوِر              ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُ     22
  24نمتعهم قَِليلًا ثُم نضطَرهم ِإلَى عذَاٍب غَِليٍظ 

ِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ        ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُ        
25 ِميدالْح ِنيالْغ وه ِض ِإنَّ اللَّهالْأَراِت واوما ِفي الس26 ِللَِّه م  

نِفدت كَِلمات اللَِّه   ولَو أَنما ِفي الْأَرِض ِمن شجرٍة أَقْلَام والْبحر يمده ِمن بعِدِه سبعةُ أَبحٍر ما               
 ِكيمح ِزيزع 27ِإنَّ اللَّه ِصريب ِميعس ٍة ِإنَّ اللَّهاِحدفٍْس وِإلَّا كَن ثُكُمعلَا بو لْقُكُما خ28 م  

           رخسِل وِفي اللَّي ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجي أَنَّ اللَّه رت ِري أَلَمجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش 
         ِبريلُونَ خمعا تِبم أَنَّ اللَّهى ومسٍل موِنـِه             29ِإلَى أَجونَ ِمـن دعدا يأَنَّ مو قالْح وه ِبأَنَّ اللَّه ذَِلك 

 الْكَِبري ِليالْع وه أَنَّ اللَّهاِطلُ و30الْب  
لْك تجِري ِفي الْبحِر ِبِنعمِت اللَِّه ِليِريكُم من آياِتِه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّكُلِّ صباٍر               أَلَم تر أَنَّ الْفُ   

 وِإذَا غَِشيهم موج كَالظُّلَِل دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبـر فَِمـنهم                 31شكُوٍر  
اٍر كَفُوٍر متا ِإلَّا كُلُّ خاِتنِبآي دحجا يمو ِصد32قْت  

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَّا يجِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود هو جاٍز عن واِلِدِه                  
نرغفَلَا ت قاللَِّه ح دعئًا ِإنَّ ويش ورركُم ِباللَِّه الْغنرغلَا يا ويناةُ الديالْح 33كُم  

                 كِْسـباذَا تم فْسِري ندا تماِم وحا ِفي الْأَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيِة واعالس ِعلْم هِعند ِإنَّ اللَّه
  _34نَّ اللَّه عِليم خِبري غَدا وما تدِري نفْس ِبأَي أَرٍض تموت ِإ

|     |     | 
متلبسـا مبصـاحلهم    ،  تبدأ بعرض الدليل الكوين مرتبطا بالنـاس      . تبدأ اجلولة الثالثة بنسق جديد    

وال ،  تلك اليت يستمتعون ـا    ،  نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة   ،  متعلقا بنعم اهللا عليهم   ،  وحيام ومعاشهم 
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مث تسري على هذا النسق يف تقريـر القضـية           ..  اهللا املنعم املتفضل الوهاب    يستحيون معها أن جيادلوا يف    
  .. األوىل اليت عاجلتها اجلولتان األوىل والثانية

وأسبغ عليكم نعمـه ظـاهرة      ؛  أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض            " 
اتبعـوا مـا   : وإذا قيل هلم. اب منريومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كت        ؟  وباطنة

  .. "؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري. بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا: أنزل اهللا قالوا
ألن هذا الكون ال يزال     ،   وهذه اللفتة املكررة يف القرآن بشىت األساليب تبدو جديدة يف كل مرة           

وال يبلغ اإلنسـان يف  ؛ وتأمل عجائبه اليت ال تنفد، ر أسرارهوتدب،  يتجدد يف احلس كلما نظر إليه القلب      
 . وإيقاع جديد، وهي تبدو يف كل نظرة بلون جديد؛ عمره احملدود أن يتقصاها

!  والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بني حاجات اإلنسان على األرض وتركيب هذا الكون             
وأنه ال مفر من التسليم باإلرادة الواحدة       ؛  وال مصادفة مما يقطع بأن هذا التناسق ال ميكن أن يكون فلتة           

 .. اليت تنسق بني تركيب هذا الكون اهلائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغري الضئيل             ،  املدبرة
  ..! األرض

واإلنسان يف هذه األرض خليقـة      .  إن األرض كلها ال تبلغ أن تكون ذرة صغرية يف بناء الكون           
وبالقياس إىل ما فيها من قوى ومن خالئق حيـة          ،  بالقياس إىل حجم هذه األرض    صغرية هزيلة ضعيفة    

ولكـن فضـل اهللا   . ال يعد اإلنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته املادية شيئا إىل جوارها          ،  وغري حية 
هذا الفضـل وحـده قـد     .. وتكرميه له على كثري من خلقه، على هذا اإلنسان ونفخته فيه من روحه     

وأن يهيء اهللا له القدرة على اسـتخدام        . ون هلذا املخلوق وزن يف نظام الكون وحساب       اقتضى أن يك  
يف ،  وهذا هو التسخري املشار إليه يف اآليـة       . ومن ذخائره وخرياته  ،  الكثري من طاقات هذا الكون وقواه     

فوجـود  . وهي أعم من تسخري ما يف السـماوات ومـا يف األرض           ،  معرض نعم اهللا الظاهرة والباطنة    
؛ وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه نعمة مـن اهللا وفضـل          ؛  إلنسان ابتداء نعمة من اهللا وفضل     ا

ووصله بروح اهللا من قبل هذا كله نعمـة مـن اهللا            ؛  وإرسال رسله وترتيل كتبه فضل أكرب ونعمة أجل       
، تقطه أذنه وكل صوت تل  ،  وكل منظر تلتقطه عينه   ،  وكل خفقة خيفقها قلبه   ،  وكل نفس يتنفسه  ؛  وفضل

إن هي إال نعمة ما كان ليناهلا لوال فضـل          ... وكل فكرة يتدبرها عقله   ،  وكل خاطر يهجس يف ضمريه    
 . اهللا
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فجعل يف مقـدوره االنتفـاع بشـعاع        ،   وقد سخر اهللا هلذا املخلوق اإلنساين ما يف السماوات        
وهـذا  . ر له ما يف األرض    وسخ. وباملطر واهلواء والطري السابح فيه    ،  الشمس ونور القمر وهدي النجوم    

ومكنه من كل ما تـذخر      ،  فقد أقامه خليفة يف هذا امللك الطويل العريض       . أظهر وأيسر مالحظة وتدبرا   
ومنه ما يعرفه اإلنسان ومنه ما ال يدرك إال         . ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر       . به األرض من كنوز   

وإنه ملغمور يف كل حلظـة      . ينتفع ا دون أن يدري    ومنه ما مل يعرفه أصال من أسرار القوى اليت          ؛  آثاره
ومع هـذا    .. وال حيصي أمناطها  ،  من حلظات الليل والنهار بنعمة اهللا السابغة الوافرة اليت ال يدرك مداها           

وال يوقنون باملنعم املتفضـل     ،  كله فإن فريقا من الناس ال يشكرون وال يذكرون وال يتدبرون ما حوهلم            
 . الكرمي

  .. "اس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ومن الن " 
ويف جـوار هـذه النعمـة       ،   وتبدو هذه اادلة مستغربة مستنكرة يف ظل ذلك الربهان الكوين         

ويبدو هـذا   . ويقشعر منه الضمري  ،  تنفر منه الفطرة  ،  السابغة ويبدو اجلحود واإلنكار بشعا شنيعا قبيحا      
يبـدو منحـرف الفطـرة وال      . وعالقة اخللق ذه احلقيقة   ،  ادل يف حقيقة اهللا   الفريق من الناس الذي جي    

جاحدا النعمة ال يستحيي أن جيادل يف املنعم بكل هذه الـنعم            ؛  يستجيب لداعي الكون كله من حوله     
وال يسـتند إىل    ،  وال يهتدي دى  ،  ويزيد موقفه بشاعة أنه ال يرتكن يف هذا اجلدال إىل علم          . السابغة

 . ري له القضية ويقدم له الدليلكتاب ين
  .. "بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا: وإذا قيل هلم " 

التقليد اجلامد املتحجر الذي ال يقوم علـى     ! وهذا هو دليلهم العجيب   ،   فهذا هو سندهم الوحيد   
ويشيع ؛  وأن يطلق عقوهلم لتتدبر   ؛   منه التقليد الذي يريد اإلسالم أن حيررهم     . علم وال يعتمد على تفكري    
ويتمسـكوا بـاألغالل    ،  فيأبوا هم االنطالق من إسار املاضي املنحـرف       ،  فيها اليقظة واحلركة والنور   

 . والقيود
ومنهج جديد للحياة طليـق    ،  وتطلع إىل النور  ،  وحركة يف الشعور  ،   إن اإلسالم حرية يف الضمري    

، ويدفعون عن أرواحهم هـداه    ،   يآباه ذلك الفريق من الناس     ومع ذلك كان  . من إسار التقليد واجلمود   
ويشري مـن  ، ومن مث يسخر منهم ويتهكم عليهم .. وجيادلون يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري        

 : طرف خفي إىل عاقبة هذا املوقف املريب
  .. "؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري " 
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فهل هم مصرون عليه    . لينتهي م إىل عذاب السعري    ،  وة من الشيطان هلم    فهذا املوقف إمنا هو دع    
 . بعد ذلك الدليل الكوين العظيم اللطيف، ملسة موقظة ومؤثر خميف.. ؟ ولو قادهم إىل ذلك املصري

. وال يستمد من كتاب   ،  وال يهتدي دى  ،   ومبناسبة ذلك اجلدال املتعنت الذي ال يستند إىل علم        
 : ك الواجب جتاه الدليل الكوين والنعمة السابغةيشري إىل السلو

وإىل اهللا عاقبـة    ،   فقد استمسك بالعروة الوثقى    - وهو حمسن    -ومن يسلم وجهه إىل اهللا       " 
  .. "األمور 

والطمأنينـة  ،   االستسالم بكامل معناه   - مع إحسان العمل والسلوك      - إنه االستسالم املطلق هللا     
واالسترواح ،  اهللا وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة واالطمئنان للرمحة       واالنصياع ألوامر   . لقدر اهللا 

. كل أولئك يرمز له بإسـالم الوجـه إىل اهللا          .. رضى السكون واالرتياح  ،  والرضى الوجداين ،  للرعاية
  .. والوجه أكرم وأعلى ما يف اإلنسان

العروة اليت ال    .. "لوثقى   فقد استمسك بالعروة ا    - وهو حمسن    -ومن يسلم وجهه إىل اهللا       " 
وال يضل من يشد عليها يف الطريق الوعر والليلة         ،  تنقطع وال ن وال ختون ممسكا ا يف سراء أو ضراء          

 ! بني العواصف واألنواء، املظلمة
هـي  .  هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة املطمئنة بني قلب املؤمن املستسـلم وربـه              

طمأنينـة حتفـظ للـنفس هـدوءها     ، ما يأيت به قدر اهللا يف رضى ويف ثقة ويف قبول    الطمأنينة إىل كل    
وعلى الضراء فال   ،  ويف االستعالء على السراء فال تبطر     ،  وسكينتها ورباطة جأشها يف مواجهة األحداث     

والعقبات تتناثر فيه من هنـا ومـن        ،  وعلى الألواء يف طريق اإلميان    ؛  وعلى املفاجآت فال تذهل   ؛  تصغر
 . اكهن

وخطر املتاع فيها والوجدان ليس أصغر وال أقل من         .  إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة باألخطار     
واحلاجـة إىل   . وخطر السراء فيها ليس أهون وال أيسر من خطر الضـراء          . خطر احلرمان فيها والشقاء   

روة اإلسـالم هللا    والعروة الوثقى هي ع   . حاجة ماسة دائمة  ،  واحلبل الذي ال ينقطع   ،  السند الذي ال يهن   
فخري أن يسـلم اإلنسـان      . وإليه املرجع واملصري   .. "وإىل اهللا عاقبة األمور     " . واالستسالم واإلحسان 

  .. وأن يسلك إليه الطريق على ثقة وهدى ونور؛ وجهه إليه منذ البداية
. دورإن اهللا عليم بذات الص    ،  فننبئهم مبا عملوا  ،  ومن كفر فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم       " 

  .. "مث نضطرهم إىل عذاب غليظ ، منتعهم قليال
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ايتـه  . وهذه اية من يكفر وخيدعه متاع احلياة    .  تلك اية من يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن        
فشأنه أهون   .. "ومن كفر فال حيزنك كفره      " . وعلى املؤمنني  ع   يف الدنيا وين شأنه على رسول اهللا      

وهو يف قبضة اهللا    . وايته يف األخرى التهوين من شأنه كذلك       .. يهمكوأصغر من أن    ،  من أن حيزنك  
إلينا مرجعهم فننبـئهم  " : واهللا أعلم مبا عمل ومبا خيفيه يف صدره من نوايا   ،  ال يفلت وهو مأخوذ بعمله    

 زهيد القيمة ،  قصري األجل ،  ومتاع احلياة الذي خيدعه قليل     .. "إن اهللا عليم بذات الصدور      . مبا عملوا 
مث " : والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا ال ميلـك هلـا ردا               .. "منتعهم قليال   " .. 

 والتعـبري   - على طريقـة القـرآن       -ووصف العذاب بالغلظ جيسمه      .. "نضطرهم إىل عذاب غليظ     
فـأين  ! ؤ دونه أو التلك ،  مع العجز عن دفعه   ،  باالضطرار يلقي ظل اهلول الذي حياول الكافر أال يواجهه        

ويصري إىل ربه يف النهاية هادىء النفس مطمئن        ،  هذا ممن يسلم وجهه إىل اهللا ويستمسك بالعروة الوثقى        
 ؟ الضمري

|     |     | 
فال جتد مناصا من االعتراف باحلقيقة الكامنـة        ،  حني تواجه الكون  ،  مث يقفهم أمام منطق فطرم    
 : ويغفلون منطقها القومي، يزيغون عنها وينحرفونولكنهم ؛ فيها ويف فطرة الكون على السواء

بـل أكثـرهم ال   . احلمد هللا : قل. اهللا: ليقولن؟  ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض      " 
  .. "إن اهللا هو الغين احلميد . هللا ما يف السماوات واألرض. يعلمون

. حلقيقة الواضحة الناطقة   وما ميلك اإلنسان حني يستفيت فطرته ويعود إىل ضمريه أن ينكر هذه ا            
. وخواصها وصـفاا  ،  مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركاا وأبعادها    . فهذه السماوات واألرض قائمة   
؛ وهي قبل ذلك خالئق ال يدعي أحد أنه خلقها        . كما يبدو فيه التناسق   ،  مقدرة تقديرا يبدو فيه القصد    

مث ال ميكن أن تنتظم     . ن أن توجد هكذا بذاا    وال ميك ؛  وال يدعي أحد أن خالقا آخر غري اهللا شارك فيها         
والقول بأا وجدت وقامـت تلقائيـا أو فلتـة أو           . وبدون مدبر ،  وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدبري    
 . فضال على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده. مصادفة ال يستحق احترام املناقشة

باجلـدال   ع   ويقابلون دعوة رسول اهللا    ؛ وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك      
مل يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرم حني تواجه بالدليل الكوين املمثـل يف وجـود                ؛  العنيف

 ! ال حتتاجان إىل أكثر من النظر، وقيامهما أمام العني، السماوات واألرض
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" ؟  ات واألرض مـن خلـق السـماو     " : لو سئلوا :  ومن مث مل يكونوا يتلجلجون يف اجلواب      
 "احلمـد هللا    : قل" : ليعقب على جوام هذا حبمد اهللا      ع   لذلك يوجه اهللا رسوله    .. "اهللا  " : وجوام

. واحلمد هللا على هذا اإلقرار القهري أمام الـدليل الكـوين          ،  احلمد هللا على وضوح احلق يف الفطرة      .. 
 .. "بل أكثرهم ال يعلمون     " : خرمث يضرب عن اجلدل والتعقيب بتعقيب آ      . واحلمد هللا على كل حال    

 . وداللة هذا الكون على خالقه العظيم، ومن مث جيادلون وجيهلون منطق الفطرة
ومبناسبة إقرار فطرم خبلق اهللا للسماوات واألرض يقرر كذلك ملكية اهللا املطلقة لكـل مـا يف             

 كل ما يف السـماوات      وهو مع ذلك الغين عن    . ما سخره لإلنسان وما مل يسخره     . السماوات واألرض 
 : احملمود بذاته ولو مل يتوجه إليه الناس باحلمد، واألرض

  .. "هللا ما يف السماوات واألرض إن اهللا هو الغين احلميد  " 
|     |     | 

وقدرته ،  وعلمه الذي ال حيد   ،  واآلن ختتم هذه اجلولة مبشهد كوين يرمز إىل غىن اهللا الذي ال ينفد            
 : ومشيئته املطلقة اليت ال اية ملا تريد،  املتجددين بغري ما ايةعلى اخللق والتكوين

ما نفدت كلمات   ،  والبحر ميده من بعده سبعة أحبر     ،  ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم        " 
  .. "إن اهللا مسيع بصري . ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة. إن اهللا عزيز حكيم. اهللا

ليقرب إىل تصورهم معـىن جتـدد       ،  مات البشر ومشاهدام احملدودة    إنه مشهد منتزع من معلو    
 . والذي ال يكاد تصورهم البشري يدركه بغري هذا التجسيم والتمثيل؛ املشيئة الذي ليس له حدود

 -عن طريق كتابتـها بـأقالم       ،  وميضون أوامرهم ،  ويسجلون قوهلم ،   إن البشر يكتبون علمهم   
ال يزيد هذا احلرب على مـلء دواة أو         . دوا مبداد من احلرب وحنوه     مي -كانت تتخذ من الغاب والبوص      

و مجيع ما يف األرض من      . فها هو ذا ميثل هلم أن مجيع ما يف األرض من شجر حتول أقالما             ! ملء زجاجة 
وجلس الكتاب يسـجلون كلمـات اهللا        .. بل إن هذا البحر أمدته سبعة أحبر كذلك       . حبر حتول مدادا  

نفدت األشجار  . لقد نفدت األقالم ونفد املداد    ؟  فماذا .. املعربة عن مشيئته  ،   على علمه  الدالة،  املتجددة
. إنه احملدود يواجه غـري احملـدود       .. ومل تأت هلا اية   ،  و كلمات اهللا باقية مل تنفد      .. ونفدت البحار 

، لمات اهللا ال تنفد   إن ك  .. ويبقى غري احملدود مل ينقص شيئا على اإلطالق       ؛  ومهما يبلغ احملدود فسينتهي   
 .  ماضية ليس هلا حدود وال قيود- سبحانه -وألن مشيئته ، وألن إرادته ال تكف، ألن علمه ال حيد
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ويقـف  . وتتوارى األشكال واألحـوال ؛ وترتوي األحياء واألشياء،  وتتوارى األشجار والبحار  
وأمام قدرة اخلالق   ؛  ل وال يغيب  القلب البشري خاشعا أمام جالل اخلالق الباقي الذي ال يتحول وال يتبد           

  .. "إن اهللا عزيز حكيم " : القوي املدبر احلكيم
متخذا من ذلك املشـهد دلـيال   ؛  وأمام هذا املشهد اخلاشع يلقي باإليقاع األخري يف هذه اجلولة    

 : كونيا على يسر اخللق وسهولة البعث
  .. "إن اهللا مسيع بصري . ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة " 

فهي ال تبـذل    ؛  يستوي عندها الواحد والكثري   ،   واإلرادة اليت ختلق مبجرد توجه املشيئة إىل اخللق       
وعندئذ يستوي خلق الواحـد و خلـق        . وال تكرر اجلهد مع كل فرد     ،  جهدا حمدودا يف خلق كل فرد     

 أمره إذا أراد شيئا أن      إمنا" : هي املشيئة . إمنا هي الكلمة  . وبعث النفس الواحدة وبعث املاليني    . املاليني
  .. "يقول له كن فيكون 

إن " :  ومع القدرة العلم واخلربة مصاحبني للخلق والبعث وما وراءمها من حساب وجزاء دقيـق     
  .. "اهللا مسيع بصري 

|     |     | 
 فتقرر أن اهللا هو احلـق     . وتأيت اجلولة األخرية تعاجل القضية اليت عاجلتها اجلوالت الثالث من قبل          

و تقرر قضية اليوم اآلخـر الـذي ال   . وتقرر إخالص العبادة هللا وحده. وأن ما يدعون من دونه الباطل    
وتستصحب مع هذه القضايا مـؤثرات       .. جيزى فيه والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئا           

  .. وتعرضها يف اال الكوين الفسيح. منوعة جديدة
وسخر الشمس والقمر كل جيري     ؟  يف النهار ويوجل النهار يف الليل     أمل تر أن اهللا يوجل الليل        " 

، وأن ما يدعون من دونه الباطل     ،  ذلك بأن اهللا هو احلق    ؟  وأن اهللا مبا تعملون خبري    ؟  إىل أجل مسمى  
  .. "وأن اهللا هو العلي الكبري 

ـ ، ودخول النهار يف الليل.  ومشهد دخول الليل يف النهار     د اخـتالف  وتناقصهما وامتدادمها عن
ولكن طول األلفة والتكرار يفقد أكثر الناس احلساسـية جتاهـه فـال             ،  مشهد عجيب حقا  ،  الفصول

وال تنحرف تلك الدورة    ؛  ال يتخلف مرة وال يضطرب    ،  اليت تتكرر بانتظام دقيق   ،  يلحظون هذه العجيبة  
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وال حيتـاج إدراك    ؛  وحفظهواهللا وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام          .. الدائبة اليت ال تكل وال حتيد     
 . هذه احلقيقة إىل أكثر من رؤية تلك الدورة الدائبة اليت ال تكل وال حتيد

وتسخري الشمس والقمر   .  وعالقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجرياما املنتظم عالقة واضحة        
إال اهللا القـدير    وما يقدر على هذا التسخري      . عجيبة أضخم من عجيبة الليل والنهار ونقصهما وزيادما       

ومع حقيقة إيالج الليل يف النهار والنهار       . وهو الذي يقدر ويعلم أمد جرياما إىل الوقت املعلوم        . اخلبري
 حقيقة أخـرى مثلـهما      - ومها حقيقتان كونيتان بارزتان      -وحقيقة تسخري الشمس والقمر     ؛  يف الليل 

إىل ،  وهكذا تربز هذه احلقيقـة الغيبيـة       ..  "وأن اهللا مبا تعملون خبري    " : يقررها معهما يف آية واحدة    
 . ذات ارتباط ا وثيق، حقيقة مثلها. جانب احلقائق الكونية

احلقيقة األوىل  .  مث يعقب على هذه احلقائق الثالث باحلقيقة الكربى اليت تقوم عليها احلقائق مجيعا            
 : وتقدم هلا ذا الدليل ؛وهي احلقيقة اليت تعاجلها اجلولة. اليت تنبثق منها احلقائق مجيعا

  .. "وأن اهللا هو العلي الكبري ، وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن اهللا هو احلق " 
ذلك النظام قائم بأن اهللا هو احلـق         .. ذلك النظام الكوين الثابت الدائم املنسق الدقيق       ..  ذلك

واليت يقوم ـا    ،  يت تعتمد عليها كل حقيقة    قائم ذه احلقيقة الكربى ال    . وأن ما يدعون من دونه الباطل     
وهو الـذي   ،  وهو الذي حيفظه  ،  هو الذي يقيم هذا الكون    . سبحانه. فكون اهللا هو احلق   . هذا الوجود 

  .. ما شاء اهللا له أن يكون، وهو الذي يضمن له الثبات واالستقرار والتماسك والتناسق، يدبره
وكل شيء غريه   . ولك شيء غريه يتحول   .  يتبدل كل شيء غريه   .. "ذلك بأن اهللا هو احلق       " 

وكل شـيء  . واإلقبال واإلدبار، واالزدهار والذبول ،  وتتعاوره القوة والضعف  ،  تلحقه الزيادة والنقصان  
 الدائم الباقي الذي ال يتغري      - سبحانه   -وهو وحده   . ويزول بعد أن يكون   ،  غريه يوجد بعد أن مل يكن     

   ..وال يتبدل وال حيول وال يزول
بقية ال تنقلها األلفـاظ وال   .. "ذلك بأن اهللا هو احلق  " :  مث تبقى يف النفس بقية من قوله تعاىل       

و حيسها الكيان اإلنساين    ؛  بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمري    . يستقل ا التعبري البشري الذي أملك     
" وال  " علي  " الذي ليس غريه    .  ."وأن اهللا هو العلي الكبري      " : وكذلك! .. كله ويقصر عنها التعبري   

أحس أن كل تعبري    ؟  ترى قلت شيئا يفصح عما خياجل كياين كله أمام التعبري القرآين العجيب           ! !! "كبري  
 هـو وحـده   - كما هو -وأن التعبري القرآين ؛ بشري عن مثل هذه احلقائق العليا ينقص منها وال يزيد      

 ! !! التعبري املوحي الفريد
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مبشهد آخر من مألوف حياة     ،  وهذه اللمسة الوجدانية  ،  ى ذلك املشهد الكوين   ويعقب السياق عل  
ويقفهم يف هذا املشهد أمام منطق الفطرة حني تواجـه          . مشهد الفلك جتري يف البحر بفضل اهللا      . البشر

 : جمردة من القوة والبأس والبطر والغرور، هول البحر وخطره
إن يف ذلك آليات لكل صـبار       ؟   لرييكم من آياته   أمل تر أن الفلك جتري يف البحر بنعمة اهللا         " 

، فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصـد      ،  وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين        . شكور
  .. "وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور 

. ماء والفلك جتري يف البحر وفق النواميس اليت أودعها اهللا البحر والفلك والريح واألرض والس             
ولـو  . فخلقة هذه اخلالئق خبواصها هذه هي اليت جعلت الفلك جتري يف البحر وال تغطس أو تقـف                

. لو اختلت كثافة املاء أو كثافة مادة الفلك       . اختلت تلك اخلواص أي اختالل ما جرت الفلك يف البحر         
لو اختلت درجـة    . لو اختلت التيارات املائية واهلوائية    . لو اختلت نسبة ضغط اهلواء على سطح البحر       

لو اختلت نسـبة     .. ويبقي تيارات املاء واهلواء يف احلدود املناسبة      ،  احلرارة عن احلد الذي يبقي املاء ماء      
وبعد ذلك كله يبقى أن اهللا هو حارس الفلـك وحاميهـا            ،  واحدة أي اختالل ما جرت الفلك يف املاء       
فهي جتري بنعمة اهللا وفضـله      .  إال اهللا  حيث ال عاصم هلا   ،  فوق ثبج األمواج وسط العواصف واألنواء     

لرييكم " : والتعبري يشمل هذا املعىن وذاك    . مث هي جتري حاملة نعمة اهللا وفضله كذلك       . على كل حال  
إن "  .. وليس ا من غموض وال خفـاء      ؛  يراها من يريد أن يرى    ،  وهي معروضة للرؤية   .. "من آياته   

ومهـا احلالتـان اللتـان      ؛  شكور يف السراء  ،   الضراء صبار يف  .. "يف ذلك آليات لكل صبار شكور       
 . تتعاوران اإلنسان

وينجيهم اهللا من الضر فال     ،  إمنا يصيبهم الضر فيجأرون   ،  وال يشكرون ،   ولكن الناس ال يصربون   
 : يشكر منهم إال القليل

  .. "وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين  " 
 .. وج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة احلائرة يف اخلضـم اهلائـل          وامل،   فأمام مثل هذا اخلطر   

اليت حتجب عنها يف سـاعات الرضـاء        ،  وتتجرد من القدرة املوهومة   ،  تتعرى النفوس من القوة اخلادعة    
وتعرت الفطرة مـن    ،  حىت إذا سقطت هذه احلوائل    . وتقطع ما بني هذه الفطرة وخالقها     ،  حقيقة فطرا 

ونبذت كل  ،  ونفت كل شريك  ،  وأخلصت له الدين  ،  واجتهت إىل بارئها  ،  ىل را استقامت إ ،  كل ستار 
 . ودعوا اهللا خملصني له الدين. دخيل
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  .. "فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد  " 
وإن مل يوف حـق اهللا يف  ،  ال جيرفه األمن والرخاء إىل النسيان واالستهتار إمنا يظل ذاكرا شاكرا 

 .  يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصدا يف األداءالذكر والشكر فأقصى ما
وما جيحد بآياتنا إال كل     " :  ومنهم من جيحد وينكر آيات اهللا مبجرد زوال اخلطر وعودة الرخاء          

وهذه املبالغة الوصفية تليق هنـا مبـن        ؛  والكفور الشديد الكفر  ،  واخلتار الشديد الغدر   .. "ختار كفور   
 . ومنطق الفطرة اخلالص الواضح املبني،  الكونيةجيحد آيات اهللا بعد هذه املشاهد

|     |     | 
ويسقط عنـها   ،  ومبناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم والقدرة           

، مبناسبة هذا اهلول يذكرهم باهلول األكرب     . ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة     ،  هذه احلواجز الباطلة  
ويشـغل  ،  هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسـب       . حر يف ظله صغريا هزيال    الذي يبدو هول الب   

جمردة من كـل عـون   ، وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة، وحيول بني املولود والوالد  ،  الوالد عن الولد  
 : موحشة من كل قرىب ومن كل وشيجة، ومن كل سند

وال مولود هو جاز عـن      ،  عن ولده واخشوا يوما ال جيزي والد      ،  يا أيها الناس اتقوا ربكم     " 
  .. "وال يغرنكم باهللا الغرور ، فال تغرنكم احلياة الدنيا، إن وعد اهللا حق. والده شيئا

، وما تتقطع أواصر القرىب والدم    . )1(يقاس مبداه يف املشاعر والقلوب      ،   إن اهلول هنا هول نفسي    
فال جيـزى   ،  وما يستقل كل بشأنه   . الوالدوبني املولود و  ،  ووشائج الرحم والنسب بني الوالد ومن ولد      

 ما يكون هذا كله إال هلول ال نظري له يف مألوف الناس           . وال ينفع أحدا إال عمله وكسبه     ،  أحد عن أحد  
وقضية اآلخرة تعرض يف ظالل هذا      ؛  فالدعوة هنا إىل تقوى اهللا جتيء يف موضعها الذي فيه تستجاب          .. 

 . اهلول الغامر فتسمع هلا القلوب
وال . وال مفر من مواجهة هذا اهلول العصـيب       ؛  فال خيلف وال يتخلف    .. "إن وعد اهللا حق      " 

 . الذي ال يغين فيه والد عن ولد وال مولود عن والد، مفر من احلساب الدقيق واجلزاء العادل
فهي مهلة حمدودة وهي ابتالء     ؛  وما فيها من متاع وهلو ومشغلة      .. "فال تغرنكم احلياة الدنيا      " 

 . واستحقاق للجزاء

                                                 
 " . دار الشروق  . " 44 – 42ص " مشاهد القيامة يف القرآن : يف كتاب "  يراجع فصل العامل اآلخر يف القرآن )1(
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. أو شيطان يوسوس يف الصدور    ،  أو شغل ينسي  ،  من متاع يلهي   .. "وال يغرنكم باهللا الغرور      " 
والغرور بالقوة  . والغرور بالعمر شيطان  . والغرور بالعلم شيطان  . الغرور باملال شيطان  . والشياطني كثري 

وتقوى اهللا وتصـور    . لشهوة شيطان ونزوة ا . ودفعة اهلوى شيطان  . والغرور بالسلطان شيطان  . شيطان
 ! اآلخرة مها العاصم من كل غرور

|     |     | 
ويف ظل هذا املشهد املرهوب جييء اإليقـاع األخـري يف   ، ويف ختام اجلولة الرابعة وختام السورة  

ويقرر القضية  . يصور علم اهللا الشامل وقصور اإلنسان احملجوب عن الغيوب        ،  السورة قويا عميقا مرهوبا   
 . وخيرج هذا كله يف مشهد من مشاهد التصوير القرآين العجيب، ليت تعاجلها السورة بكل أجزائهاا

وما تـدري نفـس مـاذا       ،  ويعلم ما يف األرحام   ،  ويرتل الغيث ،  إن اهللا عنده علم الساعة     " 
  .. "إن اهللا عليم خبري . وما تدري نفس بأي أرض متوت، تكسب غدا
وتوقـع  ،  ليبقى الناس على حذر دائـم     ؛  ساعة غيبا ال يعلمه سواه     قد جعل ال   - سبحانه   - واهللا  

وال جمـال  ، فقد تأتيهم بغتة يف أية حلظـة     ،  وهم ال يعلمون مىت تأيت    ،  وحماولة دائمة أن يقدموا هلا    ،  دائم
 . وكرت الرصيد، للتأجيل يف اختاذ الزاد

التجارب واملقاييس قرب   وقد يعرف الناس ب   ؛  بالقدر الذي يريده  ،   واهللا يرتل الغيث وفق حكمته    
، والنص يقرر أن اهللا هو الذي يرتل الغيـث        . ولكنهم ال يقدرون على خلق األسباب اليت تنشئه       ؛  نزوله

فاختصـاص اهللا يف الغيـث هـو        . ألنه سبحانه هو املنشىء لألسباب الكونية اليت تكونه واليت تنظمه         
و إن  . يف الغيبيات املختصة بعلم اهللا    وقد وهم الذين عدوه     . كما هو ظاهر من النص    . اختصاص القدرة 

فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي        . كان علم اهللا وحده هو العلم يف كل أمر وشأن         
 . ال يلحق به زيادة وال نقصان

فهـو سـبحانه    " الساعة  " اختصاص بالعلم كاالختصاص يف أمر       .. "ويعلم ما يف األرحام      " 
ومن محل  . من فيض وغيض  . ماذا يف األرحام يف كل حلظة ويف كل طور        .  يقني علم. الذي يعلم وحده  

حني ال ميلـك أحـد أن       ،  ونوع هذا احلمل ذكرا أم أنثى     . حىت حني ال يكون للحمل حجم وال جرم       
ومالمح اجلـنني وخواصـه وحالتـه       . يعرف عن ذلك شيئا يف اللحظة األوىل الحتاد اخللية والبويضة         

 . ولئك مما خيتص به علم اهللا تعاىلفكل أ .. واستعداداته
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ومـن  ، ومن نفع وضـر ، ماذا تكسب من خري وشر .. "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا       " 
وهو ؛  فالكسب أعم من الربح املايل وما يف معناه       . ومن طاعة ومعصية  ،  ومن صحة ومرض  ،  يسر وعسر 

فس اإلنسانية تقف أمـام سـدف       والن. عليه األستار ،  و هو غيب مغلق   . كل ما تصيبه النفس يف الغداة     
 . ال متلك أن ترى شيئا مما وراء الستار، الغيب

فذلك أمر وراء الستر املسبل السميك الذي ال        " وما تدري نفس بأي أرض متوت       " :  وكذلك
 . تنفذ منه األمساع واألبصار

مهـا  تدرك باملواجهـة حقيقـة عل  ،  وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه األستار عاجزة خاشعة      
وتعرف أمام ستر الغيب املسدل     . ويتساقط عنها غرور العلم واملعرفة املدعاة     ،  وعجزها الواضح ،  احملدود

ولو علموا كل شـيء     . وأن وراء الستر الكثري مما مل يعلمه الناس       ؛  أن الناس مل يؤتوا من العلم إال قليال       
وعندئذ . ماذا يكون اللحظة التالية   بل  ! آخر فسيظلون واقفني أمام ذلك الستر ال يدرون ماذا يكون غدا          

 . تطامن النفس البشرية من كربيائها وختشع هللا
  ..  والسياق القرآين يعرض هذه املؤثرات العميقة التأثري يف القلب البشري يف رقعة فسيحة هائلة

ويف . والغيب السـحيق  ،  واملستقبل املنظور ،  ويف احلاضر الواقع  ،   رقعة فسيحة يف الزمان واملكان    
وما يف األرحـام    ،  والغيث البعيد املصدر  ،  ما بني الساعة البعيدة املدى    : و وثبات اخليال  ،  خواطر النفس 

وموضـع املـوت     .. وهو قريب يف الزمان ومغيب يف اهـول       ،  والكسب يف الغد  . اخلايف عن العيان  
 . وهو مبعد يف الظنون، والدفن

التصويرية العريضة بعـد أن تتناوهلـا مـن         ولكن اللمسات   .  إا رقعة فسيحة اآلماد واألرجاء    
ونقف ا مجيعا أمـام     ؛  وجتمع هذه األطراف كلها عند نقطة الغيب اهول       ،  أقطارها تدق يف أطرافها   

والنكشف القاصي منـها  ، لو انفتح منها سم اخلياط الستوى القريب خلفها بالبعيد    ،  كوة صغرية مغلقة  
. و وراء علم اإلنسـان    ،  ألا فوق مقدور اإلنسان   ،  اإلنسانولكنها تظل مغلقة يف وجه       .. )1(والدان  

وليس غريه بالعليم وال    " إن اهللا عليم خبري     " . إال بإذن منه وإال مبقدار    ،  تبقى خالصة هللا ال يعلمها غريه     
  .. باخلبري

|     |     | 

                                                 
 " .  دار الشروق . "التناسق الفين : فصل . التصوير الفين يف القرآن :  مقتطف من كتاب )1(
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. ألبعـاد كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة اآلماد واآلفـاق واألغـوار وا           ،  وهكذا تنتهي السورة  
وجلسامة ،  وئيد اخلطى لكثرة ما طوف    ،  الشاملة الشاسعة ،  ويؤوب القلب من هذه الرحلة املديدة البعيدة      

 ! يف تلك العوامل واملشاهد واحليوات، ولطول ما تدبر وما تفكر، ما حيمل
 ومرتل هذا القـرآن   ،  فتبارك اهللا خالق القلوب   .  وهي بعد سورة ال تتجاوز األربع والثالثني آية       

  .. وهدى ورمحة للمؤمنني، شفاء ملا يف الصدور
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        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           عوة إىل طلب العلم الشرعي    د |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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