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 كَم أَهلَكْنا ِمن قَبِلِهم مـن       2 بِل الَِّذين كَفَروا ِفي ِعزٍة وِشقَاٍق        1ص والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر     + 
 4اءهم منِذر منهم وقَالَ الْكَاِفرونَ هذَا ساِحر كَذَّاب          وعِجبوا أَن ج   3قَرٍن فَنادوا ولَات ِحني مناٍص      

         ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَهلَ الْآِلهعلَـى           5أَجوا عـِبراصـوا وشأَِن ام مهلَأُ ِمنالْم انطَلَقو 
      ادرٌء ييذَا لَشِإنَّ ه ِتكُم6آِله  نِمعا سم           ِتلَاقذَا ِإلَّا اخِة ِإنْ هذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخرـِه     7ا ِبهلَيأَأُنـِزلَ ع 

 أَم ِعندهم خزاِئن رحمِة ربـك       8الذِّكْر ِمن بيِننا بلْ هم ِفي شك من ِذكِْري بلْ لَما يذُوقُوا عذَاِب              
 جنـد مـا     10لْك السماواِت والْأَرِض وما بينهما فَلْيرتقُوا ِفي الْأَسباِب          أَم لَهم م   9الْعِزيِز الْوهاِب   

 وثَمود وقَوم   12 كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح وعاد وِفرعونُ ذُو الْأَوتاِد          11هناِلك مهزوم من الْأَحزاِب     
  اَألي ابحأَصلُوٍط و    ابزالْأَح لَِئكِعقَاِب         13كَِة أُو قلَ فَحسالر 14 ِإن كُلٌّ ِإلَّا كَذَّب     نظُـرـا يمو 

  _16 وقَالُوا ربنا عجل لَّنا ِقطَّنا قَبلَ يوِم الِْحساِب 15هؤلَاء ِإلَّا صيحةً واِحدةً ما لَها ِمن فَواٍق 
|     |     | 

 عوقضية الوحي إىل حممد     ،  تعاجل من موضوعات السور املكية قضية التوحيد      ،  ة مكية هذه السور 
. وتعرض هذه القضايا الثالث يف مطلعها الذي يؤلف الشوط األول منـها           . وقضية احلساب يف اآلخرة   

 وهي متثل الدهش واالستغراب واملفاجأة اليت تلقى ا كبـار         . وهو اآليات الكرمية اليت فوق هذا الكالم      
وإخبارهم بقصة الوحي واختياره رسوالً من عنـد        ؛   هلم إىل توحيد اهللا    عاملشركني يف مكة دعوة النيب      

: أجعل اآلهلة إهلاً واحـداً ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم :  " اهللا
مـا  . لشيء يراد أن امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا        : وانطلق املأل منهم  . إن هذا لشيء عجاب   

كما متثل استهزاءهم    "  .. ؟  أأنزل عليه الذكر من بيننا    . مسعنا ذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق        
 ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب      : وقالوا:  " واستنكارهم ملا أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب       

 ..  " 
وأن يكـون   . ليرتل عليه الذكر من بينهم    ،  منهمرجالً   - سبحانه -  لقد استكثروا أن خيتار اهللا    

ومن مث ساءهلم اهللا يف مطلـع  ! الذي مل تسبق له رياسة فيهم وال إمارة. هذا الرجل هو حممد بن عبد اهللا    
أم :  " ساءهلم " أأنزل عليه الذكر من بيننا    :  " السورة تعقيباً على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهلم      

فلريتقـوا يف   ؟  أم هلم ملك السماوات واألرض وما بينهما      ؟  العزيز الوهاب عندهم خزائن رمحة ربك     
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وإنـه  . إن رمحة اهللا ال ميسكها شيء إذا أراد اهللا أن يفتحها على من يشـاء             : ليقول هلم  "  .. األسباب
وإمنا يفتح اهللا من رزقه ورمحته على من يشاء وإنه خيتار           ،  ليس للبشر شيء من ملك السماوات واألرض      

 .. وال حسـاب  ،  وينعم عليهم بشىت اإلنعامات بال قيد وال حد       ،  باده من يعلم استحقاقهم للخري    من ع 
ومن تسخري  ،  وما أغدق اهللا عليهما من النبوة وامللك      ؛  ويف هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان       

 . فوق امللك وخزائن األرض والسلطان واملتاع، وتسخري اجلن والريح، اجلبال والطري
فتتداركهما رمحة  ؛  يدركهما ضعف البشر وعجز البشر    ؛  بشر من البشر   - مع هذا كله   - ا ومه
 . وتسدد خطامها يف الطريق إىل اهللا، وتقبل منهما التوبة واإلنابة، وتسد ضعفهما وعجزمها، اهللا ورعايته

ضـل اهللا   والتطلع إىل ف  ،   إىل الصرب على ما يلقاه من املكذبني       ع وجاء مع القصتني توجيه النيب      
اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيـد          :  " ورعايته كما متثلهما قصة داود وقصة سليمان      

  "  .. اخل .. . إنه أواب
وصرب أيوب مثـل يف     .  كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتالء اهللا للمخلصني من عباده بالضراء          

 ومتسح على آالمه بيدها احلانية    ،  غمره بفيضها ت،  وتداركه برمحة اهللا  ،  وتصور حسن العاقبة  . الصرب رفيع 
وتوجيه إىل  ؛  عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء يف مكة       ،   وللمؤمنني عويف عرضها تأسية للرسول     .. 

 . تفيض من خزائن اهللا عندما يشاء، ما وراء االبتالء من رمحة
 . منهاويؤلف الشوط الثاين ،  وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد املقدمة

ربنا عجل لنا قطنا قبل يـوم       :  " وقوهلم،   كذلك تتضمن السورة رداً على استعجاهلم بالعذاب      
يصور النعـيم الـذي ينتظـر       ،  مشهد من مشاهد القيامة    - بعد القصص  - فيعرض ا  "  .. احلساب

.  هؤالء وهؤالء  ويكشف عن استقرار القيم احلقيقية يف اآلخرة بني       . واجلحيم اليت تنتظر املكذبني   . املتقني
حني يرى املأل املتكربون مصريهم ومصري الفقراء الضعاف الـذين كـانوا يهـزأون ـم يف األرض                  

وبينما املتقـون  . وهم ليسوا من العظماء وال الكرباء، ويستكثرون عليهم أن تناهلم رمحة اهللا  ،  ويسخرون
. يها بفاكهة كثرية وشراب   متكئني فيها يدعون ف   ،  جنات عدن مفتحة هلم األبواب     " هلم حسن مآب  

هـذا  . جهنم يصلوا فبئس املهاد    " فإن للطاغني لشر مآب    "  .. وعندهم قاصرات الطرف أتراب   
، وهم يتالعنـون يف جهـنم ويتخاصـمون        "  .. وآخر من شكله أزواج   ،  فليذوقوه محيم وغساق  

. ا نعدهم من األشـرار    ما لنا ال نرى رجاالً كن     : وقالوا:  " ويذكرون كيف كانوا يسخرون باملؤمنني    
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وقد عرف أم هنالـك يف      . فإم ال جيدوم يف جهنم     " ؟  أختذناهم سخرياً أم زاغت عنهم األبصار     
 ! فهذا هو جواب ذلك االستعجال واالستهزاء! اجلنان

 . وهذا املشهد يؤلف الشوط الثالث يف السورة
ويتمثل هذا الرد يف قصـة      . حي من أمر الو   ع كما يرد على استنكارهم ملا خيربهم به الرسول         

غـري   - مما مل يشهده  ،  إمنا هو إخبار اهللا له مبا كان      ؛   حاضراً عحيث مل يكن النيب     . آدم يف املأل األعلى   
كـان هـو    ،  وذهب به إىل الطرد واللعنة    ،  ويف ثنايا القصة يتبني أن الذي أردى إبليس        .. إنسان - آدم

كما أم هم يستكثرون علـى      . ؤثره اهللا عليه ويصطفيه   واستكثاره أن ي   - عليه السالم  - حسده آلدم 
ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس املطـرود         ؛   أن يصطفيه اهللا من بينهم بترتيل الذكر       عحممد  
 ! اللعني

إن ما يدعوهم إليـه ال      :  هلم عبقول النيب   ؛   وختتم السورة خبتام هذا الشوط الرابع واألخري فيها       
قل ما أسألكم عليه من     :  " وإن له شأناً عظيماً سوف يتجلى     ،  طلب عليه أجراً  وال ي ،  يتكلفه من عنده  

  "  .. ولتعلمن نبأه بعد حني. إن هو إال ذكر للعاملني. أجر وما أنا من املتكلفني
|     |     | 

جتـول بالقلـب البشـري يف    ؛  هذه األشواط األربعة اليت جتري مبوضوعات السورة هذا ارى    
مث انتـهوا إىل اهلزميـة والـدمار       ،  الذين طغوا وجتربوا واستعلوا على الرسل واملؤمنني      ،  ينمصارع الغابر 

كذبت قبلهم قوم نـوح وعـاد وفرعـون ذو          . جند ما هنالك مهزوم من األحزاب     :  " واخلذالن
 إن كل إال كذب الرسل فحق عقاب      . ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك األحزاب      . األوتاد
 ..  " 

مث . صفحة اهلزمية والدمار واهلالك للطغاة املكـذبني      . على القلب البشري هذه الصفحة     تعرض  
يف قصـص داود وسـليمان      ،  تعرض بإزائها صفحة العز والتمكني والرمحة والرعاية لعباد اهللا املختارين         

 . وأيوب
لنعـيم  مث تطوف ذا القلب يف يوم القيامة وما وراءه من صور ا            ..  هذا وذلك يف واقع األرض    

بعدما لقيـاه   . حيث يرى لوناً آخر مما يلقاه الفريقان يف دار البقاء         . وصور اجلحيم والغضب  . والرضوان
  .. يف دار الفناء



 
 
 
 

 

 لتوحيد والجهادمنبر ا

 

 

5

الذي يقود خطى   ،   واجلولة األخرية يف قصة البشرية األوىل وقصة احلسد والغواية من العدو األول           
 . وهم غافلون. الضالني عن عمد وعن سابق إصرار

 ترد يف ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إىل احلق الكامن يف بناء السـماء    كذلك
وما :  " فهذا من ذلك  . وأنه احلق الذي يريد اهللا بإرسال الرسل أن يقره بني الناس يف األرض            . واألرض

قة أصيلة مـن    وهي حقي . وهي لفتة هلا يف القرآن نظائر      "  .. خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً     
  .. حقائق هذه العقيدة اليت هي مادة القرآن املكي األصيلة

  ..  واآلن نأخذ يف التفصيل
|     |     | 

، كم أهلكنا من قبلهم من قرن     . بل الذين كفروا يف عزة وشقاق     . والقرآن ذي الذكر  . ص " 
  "  .. فنادوا والت حني مناص

وهذا احلرف من   . انه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر     يقسم به اهللا سبح    " صاد "  ..  هذا احلرف 
وموجده حرفاً من حروف اهلجاء الـيت       ؛  موجده صوتاً يف حناجر البشر    . فهو موجده . صنعة اهللا تعاىل  

. وهي يف متناول البشر ولكن القرآن ليس يف متناوهلم ألنه من عند اهللا            . يتألف من جنسها التعبري القرآين    
 وهذا الصـوت  .  ال ميلك البشر اإلتيان مبثلها ال يف القرآن وال يف غري القرآن            وهو متضمن صنعة اهللا اليت    

حنجرة بقدرة اخلـالق    00إمنا خيرج هكذا من هذه ال     ،  الذي خترجه حنجرة اإلنسان    "  .. صاد " .. 
وما ميلك البشر أن يصنعوا مثل هذه احلنجرة احلية         . الذي صنع احلنجرة وما خترجه من أصوات      ،  املبدع
وإا ملعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون اخلوارق املعجزة يف كل جزئية من             !  خترج هذه األصوات   اليت

فالوحي ليس أكثر   . ولو عقلوها ما دهشوا لوحي يوحيه اهللا لبشر خيتاره منهم         ! جزئيات كيام القريب  
 ! غرابة من إيداع تكوينهم هذه اخلصائص املعجزات

 ..  "  والقرآن ذي الذكر. صاد " 
ولكـن الـذكر     ..  والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غريه من التشريع والقصص والتهذيب         

بل إن التشريع والقصص وغريمها إن هي       . وهو احلقيقة األوىل يف هذا القرآن     . واالجتاه إىل اهللا هو األول    
. عىن ذي الـذكر   وقد يكون م  . فكلها تذكر باهللا وتوجه القلب إليه يف هذا القرآن        . إال بعض هذا الذكر   
 : وهو وصف أصيل للقرآن. أي املذكور املشهور
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  "  .. بل الذين كفروا يف عزة وشقاق " 
موضـوع  . فهو يبدو كأنه انقطاع عن املوضوع األول      .  وهذا اإلضراب يف التعبري يلفت النظر     

عليه مل يـذكر    ألن املقسم   . هذا القسم الذي مل يتم يف ظاهر التعبري       . القسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر    
ولكـن  . وما هم فيه من استكبار ومن مشاقة      . واكتفى باملقسم به مث أخذ يتحدث بعده عن املشركني        

لقد أقسم بصـاد    . يزيد االهتمام بالقضية اليت تليه    ،  هذا االنقطاع عن القضية األوىل هو انقطاع ظاهري       
مث عرض إىل جانـب     .  سبحانه يستحق أن يقسم به اهللا    ،  فدل على أنه أمر عظيم    . وبالقرآن ذي الذكر  

 " بـل  " فهي قضية واحدة قبل حـرف اإلضـراب       . هذا استكبار املشركني ومشاقتهم يف هذا القرآن      
هلذا  - سبحانه - ولكن هذا االلتفات يف األسلوب يوجه النظر بشدة إىل املفارقة بني تعظيم اهللا            . وبعده
 ! عظيموهو أمر . واستكبار املشركني عنه ومشاقتهم فيه، القرآن

، ممن كـذبوا مثلـهم    ،  بصفحة اهلالك والدمار ملن كان قبلهم     ،   وعقب على االستكبار واملشاقة   
وقـد ختلـى عنـهم      ،  ومشهدهم وهم يستغيثون فال يغاثون    . وشاقوا مشاقتهم ،  واستكربوا استكبارهم 

 : وانولكن بعد فوات األ. وختلوا عن الشقاق وجلأوا إىل االستعطاف، االستكبار وأدركتهم الذلة
  " ! والت حني مناص، فنادوا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن " 

وأن . وأن يرجعوا عـن شـقاقهم     ؛   فلعلهم حني يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كربيائهم        
قبل أن ينادوا   ،  ويف الوقت أمامهم فسحة   . ينادون ويستغيثون . يتمثلوا أنفسهم يف موقف أولئك القرون     

 ! وال موضع حينذاك للغوث وال للخالص. ناصوالت حني م، ويستغيثوا
|     |     | 

ويوقع عليها هذا اإليقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العـزة وهـذا             ،  يطرق قلوم تلك الطرقة   
 : مث يفصل األمر وحيكي ما هم فيه من عزة وشقاق .. الشقاق

آلهلـة إهلـاً   أجعـل ا . هذا ساحر كذاب  : وقال الكافرون ،  وعجبوا أن جاءهم منذر منهم     " 
إن هذا لشـيء    . أن امشوا واصربوا على آهلتكم    : وانطلق املأل منهم  ! إن هذا لشيء عجاب   ؟  واحداً

  "  .. إن هذا إال اختالق. ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة. يراد
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أجعل اآلهلـة إهلـاً     :  " وذلك هو الشقاق   "  .. أأنزل عليه الذكر من بيننا    :  "  هذه هي العزة  
إن هذا   "  "  .. هذا ساحر كذاب   "  ..  "  .. ! ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة      " "  ..  ؟      ..واحداً

  .. اخل. اخل "  .. إال اختالق
قاهلا كل قوم وتعللوا ا     ،  مكرورة معادة ،   وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قدمية        

 : بشر مع هذا يكررون االعتراضوظل ال؛ وتكرر إرسال الرسل من البشر. منذ بدء الرساالت
  "  .. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم " 

بشراً يدرك كيف يفكر    .  وأوجب شيء وأقرب شيء إىل احلكمة واملنطق أن يكون املنذر منهم          
وما يعانون مـن نقـص      ،  وما يشتجر يف كيام   ،  وحيس ما يعتلج يف نفوسهم    ؛  البشر وكيف يشعرون  

ومـا  ،  وما يستطيعون أو ال يستطيعون من جهـد وعمـل         ،  عاتوما جيدون من ميول ونز    ،  وضعف
  .. وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات، يعترضهم من عوائق وعقبات
وهـم  . وتكون هلم فيه أسـوة    ؛  فتكون حياته قدوة هلم    - وهو منهم  -  بشراً يعيش بني البشر   

،  باملنهج الذي يأخذ به نفسـه      فهم مطالبون إذن  . وأن بينهم وبينه شبهاً وصلة    ،  حيسون أنه واحد منهم   
  .. . وهم قادرون على األخذ ذا املنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم يف واقع حياته. ويدعوهم التباعه

يعرف مصطلحام وعادام وتقاليـدهم وتفصـيالت       . ومن لسام . من جيلهم .  بشراً منهم 
ومن مث ال تقوم بينه وبينـهم       . وبون وإياه ويتجا،  ويتفامهون معه ،  ويفهمون عنه ،  ويعرفون لغته . حيام

 . أو اختالف طبيعة حياته أو تفصيالت حياته. أو اختالف لغته. جفوة من اختالف جنسه
، وحمط االستنكار ،  هو الذي كان دائماً موضع العجب     ،   ولكن أوجب شيء وأقربه إىل أن يكون      

كما كانوا خيطئون تصور طبيعة     ؛  رذلك أم كانوا ال يدركون حكمة هذا االختيا       ! وموضوع التكذيب 
كانوا يتصوروا خيالية غامضـة     . وبدالً من أن يروها قيادة واقعية للبشرية يف الطريق إىل اهللا          . الرسالة

كانوا يريدوا مثالً خيالية طائرة ال تلمس       ! حموطة باألسرار الىت اليصح أن تكون مفهومة هكذا وقريبة        
وعندئد يستجيبون  ! وال تعيش واقعية يف دنيا الناس     ،   تدرك يف وضوح   وال،  وال تبصر يف النور   ،  باأليدي

 ! هلا كأسطورة غامضة كما كانوا يستجيبون لألساطري اليت تؤلف عقائدهم املتهافتة
أن تعيش ذه الرسالة عيشـة طبيعيـة         - وخباصة يف الرسالة األخرية    -  ولكن اهللا أراد للبشرية   

ال ومهاً وال خياالً وال مثالً طائراً يف        . ولكنها حقيقة يف هذه األرض    ،  عيشة طيبة ونظيفة وعالية   . واقعية
 ! يعز على التحقيق ويهرب يف ضباب اخلياالت واألوهام! مساء األساطري واألحالم
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  "  .. هذا ساحر كذاب: وقال الكافرون " 
اً للعامة مـن    وقالوه كذلك تنفري  .  قالوا كذلك استبعاداً ألن يكون اهللا قد أوحى إىل رجل منهم          

 . والصدق املعروف عن شخصه،  وويشاً على احلق الواضح يف حديثهعحممد 
 واحلق الذي ال مرية فيه أن كرباء قريش مل يصدقوا أنفسهم حلظة وهم يقولون عن حممـد بـن                   

إمنا كان هذا سالحاً من أسلحة التـهويش  ! إنه ساحر وإنه كذاب:  الذي يعرفونه حق املعرفةععبداهللا  
ويتخذوا حلماية أنفسهم ومراكزهم من خطر احلق الذي        ؛  التضليل وحرب اخلداع اليت يتقنها الكرباء     و

 ! ويزلزل القيم الزائفة واألوضاع الباطلة اليت يستند إليها أولئك الكرباء؛ يتمثل يف هذه العقيدة
ب الدعاية ضـد     ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة االتفاق بني كرباء قريش على استخدام حر             

ولصد القبائـل الـيت     . حلماية أنفسهم وأوضاعهم بني اجلماهري يف مكة      ،   واحلق الذي جاء به    عحممد  
 . ععن الدين اجلديد وصاحبه ، كانت تفد إىل مكة يف موسم احلج

وقـد   - وكان ذا سن فـيهم     - إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش        : قال ابن إسحاق  
وإن وفود العرب ستقدم علـيكم      ،  إنه قد حضر هذا املوسم    ،  يا معشر قريش  : ال هلم فق. حضر املوسم 

ويـرد  ،  وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً    ،  فأمجعوا فيه رأياً واحداً   ،  وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا    ،  فيه
. ا أمسـع  بل أنتم فقولو  : قال. فأنت يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأياً نقل به          : قالوا. قولكم بعضه بعضاً  

. فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه     ،  لقد رأينا الكهان  ،  ال واهللا ما هو بكاهن    : قال. كاهن: نقول: قالوا
فما هـو خبنقـه وال ختاجلـه وال    ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ،  ما هو مبجنون  : قال. جمنون: فنقول: قالوا

عر كله رجـزه وهزجـه وقريضـه        لقد عرفنا الش  ،  ما هو بشاعر  : قال. شاعر: فنقول: قالوا. وسوسته
لقد رأينـا السـحار     ،  ما هو بساحر  : قال. ساحر: فنقول: قالوا. فما هو بالشعر  ،  ومقبوضه ومبسوطه 

، واهللا إن لقوله حلـالوة    : قال؟  فما نقول يا أبا عبد مشس     : قالوا. فما هو بنفثهم وال عقدهم    ،  وسحرهم
وإن أقرب  ،  ئلني من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل       وما أنتم بقا  . )2(وإن فرعه جلناة    ،  )1(وإن أصله لعذق    

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

  .. وذكروا له أمره،  حذروه إياهال مير م أحد إال - املوسم

                                                 
 .  واألطرافالكثري الشعب:  العذق)1(
 . أي فيه مثر جيىن:  جناة)2(
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وهم يعلمون أـم يكـذبون فيمـا        . ساحر كذاب :  فذلك كان شأن املأل من قريش يف قوهلم       
 !  بساحر وال كذابعويعرفون أنه مل يكن . يقولون

 : وهي أصدق كلمة وأحقها باالستماع.  وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إىل عبادة اهللا الواحد
أن امشـوا واصـربوا     : وانطلق املأل منهم  . إن هذا لشيء عجاب   ؟  اً واحداً أجعل اآلهلة إهل   " 

  "  .. ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق. إن هذا لشيء يراد، على آهلتكم
أجعل اآلهلـة إهلـاً      "  ..  ويصور التعبري القرآين مدى دهشتهم من هذه احلقيقة الفطرية القريبة         

 " حىت البناء اللفظـي    "  .. إن هذا لشيء عجاب    " ! األمر الذي ال يتصوره متصور    كأنه  " ؟    واحداً
 ! يوحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه " عجاب

وتثبيتهم على ما هم عليه مـن       ،   كما يصور طريقتهم يف مقاومة هذه احلقيقة يف نفوس اجلماهري         
وأم هم الكرباء العليمون    ؛  يئاً غري ظاهرها  وإيهامهم أن وراء الدعوة اجلديدة خب     . عقيدة موروثة متهافتة  

وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على       !  " مدركون ملا وراء هذه الدعوة من خيبء      ،  ببواطن األمور 
إمنا هو شيء آخر يـراد مـن        ،  وليست هي العقيدة  ،  فليس هو الدين   "  .. آهلتكم إن هذا لشيء يراد    

! وملن حيسنون فهم املخبآت وإدراك املناورات     ،  ه اجلماهري ألربابه  شيء ينبغي أن تدع   . وراء هذه الدعوة  
فهنـاك  ! وال تعين نفسها مبا وراء املناورة اجلديـدة       ،  وآهلتها املعروفة ،  وتنصرف هي إىل عادا املوروثة    

 ! فالكرباء ساهرون على مصاحلهم وعقائدهم وآهلتهم، فلتطمئن اجلماهري. أرباا الكفيلون مبقاومتها
ا الطغاة مجاهريهم عن االهتمام بالشـؤون العامـة               إ ا الطريقة املألوفة املكرورة اليت يصرف ،

ذلك أن اشتغال اجلماهري مبعرفة احلقـائق       . وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة     ،  والبحث وراء احلقيقة  
وهـم ال  . ريوكشف لألباطيل اليت يغرقون فيها اجلماه، وخطر على الكرباء  ،  بأنفسهم خطر على الطغاة   

 ! يعيشون إال بإغراق اجلماهري يف األباطيل
بعدما دخلـت إليهـا     . عقيدة أهل الكتاب  . مث ميوهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم       

 : األساطري اليت حرفتها عن التوحيد اخلالص فيقولون
  " . إن هذا إال اختالق. ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة " 
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. وأسطورة العزير قد شاعت كذلك يف اليهودية      . لتثليث قد شاعت يف املسيحية     وكانت عقيدة ا  
ما مسعنا ـذا     "  .. ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة     :  " فكرباء قريش كانوا يشريون إىل هذا وهم يقولون       

 !  فما يقول إذن إال اختالقاًعالذي جاء به حممد . التوحيد املطلق هللا
 شديداً على جتريد عقيدة التوحيد وختليصها من كل ما علق ا من              ولقد حرص اإلسالم حرصا   

حرص هذا احلرص ألن التوحيـد      . األساطري واألوشاب واالحنرافات اليت طرأت على العقائد اليت سبقته        
وألن . ويشهد ا هذا الوجود شهادة واضحة أكيـدة       ؛  حقيقة أولية كبرية يقوم عليها هذا الوجود كله       

 . الوقت ذاته قاعدة ال تصلح احلياة البشرية كلها يف أصوهلا وفروعها إال إذا قامت عليهاهذا التوحيد يف 
.  وحيسن وحنن نستعرض مقاومة قريش هلذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل اآلهلة إهلاً واحداً             

 وإصـرار كـل   . ومقاومة املشركني قبل قريش على مدار القرون ومدار الرساالت هلذه احلقيقة كذلك           
واجلهد الضخم الذي بذل يف إقرار هذه احلقيقة يف نفوس          . وقيام كل رسالة على أساسها    ،  رسول عليها 

 . حيسن أن نتوسع قليالً يف بيان قيمة هذه احلقيقة .. البشر على مدار الزمان
  .. ويشهد ا كل ما يف الوجود،  إا حقيقة أولية كبرية يقوم عليها الوجود

وناطقة بـأن اإلرادة    ؛  لكونية اليت تتحكم يف هذا الكون الذي نراه واضحة         إن وحدة النواميس ا   
، وحيثما نظرنا إىل هذا الكون واجهتنا هذه احلقيقة        .. اليت أنشأت هذه النواميس ال بد أن تكون واحدة        

 . وحدة تشي بوحدة اإلرادة. حقيقة وحدة النواميس
ة الصغرية وهي الوحدة األوىل لكل ما يف        الذر ..  كل ما يف هذا الكون يف حركة دائمة منتظمة        

فهي مؤلفة من الكترونات تتحـرك حـول        . يف حركة مستمرة   - حي أو غري حي    - الكون من شيء  
وكما تدور ارة   . كما تدور الكواكب حول الشمس يف اموعة الشمسية       . النواة املؤلفة من بروتونات   

واجتاه الدورة يف الكواكب ويف الشـمس      .. سهااملؤلفة من جمموعات مشسية ومن كتل سدميية حول نف        
 . )1(! عكس دورة الساعة. ويف ارة اجتاه واحد من الغرب إىل الشرق

وعناصر النجوم هي كذلك    .  والعناصر اليت تتكون منها األرض وبقية الكواكب السيارة واحدة        
  وبروتونات ونيوترونات  والذرات مؤلفة من الكترونات   . والعناصر مؤلفة من ذرات   . من عناصر األرض  

  .. كلها مؤلفة من هذه اللبنات الثالث بال استثناء.. 

                                                 
 . مع اهللا يف السماء للدكتور أمحد زكي املدير السابق جلامعة القاهرة:  عن كتاب)1(
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: إىل أصـل واحـد   " القـوى  " يرد العلماء. ويف الوقت الذي ترد فيه املادة إىل ثالث لبنات  " 
كلـها   .. وكل إشعاع يف الـدنيا    . األشعة اجليمية ،  األشعة الالسلكية ،  األشعة السينية . الضوء واحلرارة 

ومـا  ،  إا مجيعاً تسري بسـرعة واحـدة      . تلك القوة املغناطيسية الكهربائية   .  متعددة لقوة واحدة   صور
 . اختالفها إال اختالف موجة

 . والقوى موجات متأصالت. املادة ثالث لبنات " 
إن املادة والقوى   : يكاىفء بني املادة والقوى ويقول    ،  ويأيت أينشتني ويف نظريته النسبية اخلاصة      " 

وخرجت جتربة أخرية صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه        . وخترج التجارب تصدق دعواه   .  سواء شيء
 . ذلك انفالق الذرة يف القنبلة اليودينوتية. الدنيا

 . )1( " املادة والقوى إذن شيء سواء " 
وهنـاك   ..  هذه هي الوحدة يف تكوين الكون كما عرفها اإلنسان أخرياً يف جتاربه احملسوسـة             

مث هي احلركة املنظمة املنسقة الـيت  . الظاهرة يف نظام الكون كما أشرنا إىل قانون احلركة الدائبةالوحدة  
توازن هذه احلركة يف مجيـع الكائنـات         .. وال يضطرب فيها شيء   . ال يشذ فيها شيء يف هذا الكون      

اـرات  وأقرب مثل هذه الكواكب والنجـوم و      . حبيث ال يعطل بعضها بعضاً وال يصدم بعضها بعضاً        
، واليت تشهد بأن جمريها يف هذا الفضاء       "  .. وكل يف فلك يسبحون   :  " الضخمة اليت تسبح يف الفضاء    

مقدر هلذا كله يف تصميم     . عارف بطبيعتها وحركتها  ،  املنظم حلركتها وأبعادها ومواقعها واحد ال يتعدد      
 . هذا الكون العجيب

لوحدة اليت ينطق ا نظام هذا الكون ويشهد ـا           ونكتفي ذه اللمحة اخلاطفة يف تتبع حقيقة ا       
 . كل ما فيه

فوضوح هذه احلقيقة يف الضمري البشـري ذو        . وهي حقيقة ال يستقيم أمر هذه البشرية إال عليها        
ولعالقتهم بكل ما فيه من     ،  وملوضعهم هم يف هذا الكون    ،  أمهية بالغة يف تصور البشر للكون من حوهلم       

 .. ومبا عداه ومن عداه يف هذا الوجـود       ،  ورهم هللا الواحد وحلقيقة ارتباطهم به     مث يف تص  . أشياء وأحياء 
 . وكل ذلك ذو أمهية بالغة يف تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون احلياة

                                                 
 . للدكتور أمحد زكي مدير جامعة القاهرة السابق" مع اهللا يف السماء :  "  كتاب)1(
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ويضع ،  يكيف عالقته بربه على هذا األساس     ،  املدرك ملعىن هذه الوحدانية   ،   واملؤمن باهللا الواحد  
فال تتوزع طاقاته ومشاعره بني آهلة خمتلفـة        . يف موضعها الذي ال تتعداه    ،   عداه عالقته مبن عدا اهللا ومبا    

 ! وال بني متسلطني عليه غري اهللا ممن خلق اهللا! األمزجة
 واملؤمن بأن اهللا الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعامل مع الوجود ومن فيه وما فيه على                 

جيعل للحياة طعماً وشكالً غري ما هلا يف نفس من ال يؤمن            ،  أساس من التعارف والتعاون واأللفة واملودة     
 . وال حيسها بينه وبني كل ما حوله ومن حوله، ذه الوحدة

لينسق ،   واملؤمن بوحدة الناموس اإلهلي يف الكون يتلقى تشريعات اهللا له وتوجيهاته تلقياً خاصاً            
ألنه هو الـذي    ،  ويؤثر قانون اهللا  ؛  كون كله بني القانون الذي حيكم حياة البشر والناموس الذي حيكم ال         

 . ينسق بني حركة البشر وحركة الكون العام
 وعلى اجلملة فإن إدراك هذه احلقيقة ضروري لصالح الضمري البشري واسـتقامته واسـتنارته              

ووضوح االرتباطات بينه وبني    . وتنسيق حركته مع احلركة الكونية العامة     . وتصاحله مع الكون من حوله    
وما يتبع هذا من    ! مث بينه وبني كل ما يف الكون من أحياء ومن أشياء          . مث بينه وبني الكون حوله    . قهخال

 . )1(تأثرات أخالقية وسلوكية واجتماعية وإنسانية عامة يف كل جمال من جماالت احلياة 
ل وكان هذا اجلهد املوصول املكرور مع ك      .  ومن مث كان هذا احلرص على إقرار عقيدة التوحيد        

على كلمة التوحيـد بـال       - صلوات اهللا عليهم   - وكان هذا اإلصرار من الرسل    . رسالة وكل رسول  
 . هوادة

ويف القرآن الكرمي يتضح احلرص واجلهد واإلصرار يف تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياا يف              
عات الـيت  السور املكية على وجه التخصيص ويف السور املدنية كذلك يف صور تناسب طبيعة املوضـو        

 . تعاجلها السور املدنية
 عليهـا   ع وهذه هي احلقيقة اليت كان املشركون يعجبون ذلك العجب مـن إصـرار حممـد                

 . ويصرفوم عنها بكل وسيلة، ويعجبون الناس منه ومنها، وحياورونه فيها ويداورونه
|     |     | 

 :  ليكون رسوالًعوقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره 

                                                 
 " . سالم عن الكون واحلياة واإلنسان فكرة اإل:  "  أرجو أن يوفق اهللا إىل تفصيل هذا كله يف كتاب)1(
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  "  .. ؟ نزل عليه الذكر من بينناأأ " 
احلسد الـذي يـدعو إىل العنـاد واملكـابرة          . ولكنه كان احلسد  .  وما كان يف هذا من غرابة     

 . والشقاق
أن أبا سـفيان بـن      ،  أنه حدث ،  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري      :  قال ابن إسحاق  

خرجـوا  ،  قفي حليف بين زهرة   واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الث       ،  حرب وأبا جهل بن هشام    
، فأخذ كل رجل منهم جملساً يستمع فيـه .  وهو يصلي من الليل يف بيته عليلة ليستمعوا من رسول اهللا      

، فتالوموا،  فجمعهم الطريق ،  حىت إذا طلع الفجر تفرقوا    ،  وكل ال يعلم مبكان صاحبه فباتوا يستمعون له       
مث انصرفوا حـىت إذا     . م ألوقعتم يف نفسه شيئاً    ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائك     : وقال بعضهم لبعض  

، فباتوا يستمعون له حىت إذا طلـع الفجـر تفرقـوا    ،  كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه        
حىت إذا كانت الليلة الثالثـة      . مث انصرفوا . فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة       ،  فجمعهم الطريق 

فقـال  ،  فجمعهم الطريق ،  حىت إذا طلع الفجر تفرقوا    ،  ا يستمعون له  فباتو،  أخذ كل رجل منهم جملسه    
فلما أصبح األخنس بـن   .. مث تفرقوا. ال نربح حىت نتعاهد أال نعود فتعاهدوا على ذلك  . بعضهم لبعض 

أخربين يا أبا حنظلة عن رأيـك فيمـا         : فقال،  مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته       ،  شريق أخذ عصاه  
ومسعت أشياء مـا  ، يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا        : لفقا. مسعت من حممد  

مث خرج من عنده حىت     : قال! وأنا والذي حلفت به كذلك    : قال األخنس . عرفت معناها وال ما يراد ا     
 مـاذا : فقـال ؟  ما رأيك فيما مسعت من حممـد      ،  يا أبا احلكم  : فقال،  أتى أبا جهل فدخل عليه يف بيته      

حـىت  ،  وأعطوا فأعطينا ،  ومحلوا فحملنا ،  أطعموا فأطعمنا : تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف     ؟  مسعت
؟ فمىت ندرك هذه  ،  منا نيب يأتيه الوحي من السماء     : قالوا،  وكنا كفرسي رهان  ،  إذا حتاذينا على الركب   

  .. فقام عنه األخنس وتركه! واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه
يقعد بأيب جهل عن االعتراف باحلق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثالث            . ما نرى  فهو احلسد ك  

وهو السر يف قولـة مـن كـانوا         . هو احلسد أن يكون حممد قد بلغ إىل ما ال مطمع فيه لطامع            ! ليال
 : يقولون

  "  .. ؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا " 
 "  .. على رجل مـن القـريتني عظـيم       لوال نزل هذا القرآن     :  "  وهم الذين كانوا يقولون   
الذين ؛  وفيهما كان كرباء املشركني وعظماؤهم احلاكمون املسودون      ،  يقصدون بالقريتني مكة والطائف   
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والذين صـدموا   . كلما مسعوا أن نبياً جديداً قد أطل زمانه       ،  كانوا يتطلعون إىل السيادة عن طريق الدين      
 وفتح له من أبواب رمحته وأفـاض        عنبيه حممداً    -  علم على - صدمة احلسد والكرب حينما اختار اهللا     

 . عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون العاملني
 :  ويرد على تساؤهلم ذاك رداً تفوح منه رائحة التهكم واإلنذار والتهديد

  "  .. بل ملا يذوقوا عذاب. بل هم يف شك من ذكري " 
مل تسـتيقن   ،  وهم يف شك من الذكر ذاته     !  "  .. ينناأأنزل عليه الذكر من ب    :  "  إم يسألون 

 . وهو فوق املألوف من قول البشر مما يعرفون، وإن كانوا ميارون يف حقيقته؛ نفوسهم أنه من عند اهللا
بل ملا يذوقوا    " ،  ليستقبل م ديداً بالعذاب   ،  وعن شكهم فيه  ،   مث يضرب عن قوهلم يف الذكر     

فأما حني يذوقونه   ؛  م يقولون ما يقولون ألم يف منجاة بعد من العذاب         إ: وكأمنا ليقول  "  .. عذاب
 ! ألم حينئذ سيعرفون، فلن يقولوا من هذا شيئاً

بسؤاهلم إن كانوا ميلكون    ،   مث يعقب على استكثارهم رمحة اهللا حملمد يف اختياره رسوالً من بينهم           
 : حىت يتحكموا فيمن يعطون ومن مينعون، خزائن رمحة اهللا

  "  .. ؟ أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب " 
واهللا يعطي من يشاء ومينع مـن       . وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد     ،   ويندد بسوء أدم مع اهللا    

 . وهو الوهاب الكرمي الذي ال ينفد عطاؤه. وهو العزيز القادر الذي ال ميلك أحد أن يقف إلرادته. يريد
وهـم ال  ؟ فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء اهللا.  أن خيتاره اهللاعمد  وهم يستكثرون على حم  

 ! ؟ ميلكون خزائن رمحته
  "  .. ؟ أم هلم ملك السماوات واألرض وما بينهما " 

ومالك السماوات واألرض وما بينهما هو الـذي ميـنح          .  وهي دعوى ال جيرؤون على ادعائها     
 هلم ملك السماوات واألرض وما بينـهما فمـا بـاهلم            وإذ مل يكن  . ويصطفي من يشاء وخيتار   ،  ومينع

 ؟ يدخلون يف شؤون املالك املتصرف فيما ميلك مبا يشاء
 وعلى سبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان هلم ملك السـماوات واألرض               

ات واألرض  ليشرفوا على السـماو    "  .. فلريتقوا يف األسباب   " بأنه إن كان األمر كذلك    . وما بينهما 
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ويعطوا من يشاءون ومينعوا من يشاءون كمـا هـو مقتضـى            ؛  ويتحكموا يف خزائن اهللا   ،  وما بينهما 
 ! اعتراضهم على اختيار اهللا املالك املتصرف فيما ميلك مبا يشاء
 :  مث أى هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية

  "  .. جند ما هنالك مهزوم من األحزاب " 
بعيدا ال يقرب من تصريف هذا       " هنالك "  يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملقى        إم ما 

وال ؛  وال قدرة له على تغـيري إرادة اهللا       ؛  وال شأن له فيما جيري يف ملك اهللا       . امللك وتدبري تلك اخلزائن   
كأن  "  .. وممهز " ،  جند جمهول منكر هني الشأن     "  .. جند ما  ..  " قوة له على اعتراض مشيئة اهللا     

 ! املختلفة االجتاهات واألهواء "  .. من األحزاب!  " مركبة يف كيانه، الصقة به، اهلزمية صفة الزمة له
،  وما يبلغ أعداء اهللا ورسوله إال أن يكونوا يف هذا املوضع الذي تصوره ظالل التعـبري القـرآين              

، ويتطـاول بطشـهم  ، مهما تبلغ قوم.  .املوحية بالعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبري       
 . ويتجربوا يف األرض فترة من الزمان

جند ما هنالك مهزوم من      " فإذا هم ؛   ويضرب اهللا األمثال ألولئك املتجربين على مدار القرون       
 :  " األحزاب
. ومثود وقوم لوط وأصـحاب األيكـة      ،  كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو األوتاد        " 

  "  .. إن كل إال كذب الرسل فحق عقاب. بأولئك األحزا
وفرعون صاحب األهرام اليت تقوم يف      . وعاد. قوم نوح .  فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشاً يف التاريخ      

 أولئك األحزاب  " –الغابة امللتفة    - وقوم شعيب أصحاب األيكة   . وقوم لوط . ومثود. األرض كاألوتاد 
 "  .. فحـق عقـاب   ..  " ؟    أم وهم طغاة بغاة متجربون    فماذا كان من ش   . الذين كذبوا الرسل  " ! 

 ! وذهبوا فلم يبق منهم غري آثار تنطق باهلزمية واالندحار. وكان ما كان من أمرهم
إىل  - يف عمـومهم   - فأما هؤالء فمتروكـون    ..  ذلك كان شأن األحزاب الغابرة يف التاريخ      
 : الصيحة اليت تنهي احلياة يف األرض قبيل يوم احلساب

  "  .. وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فواق " 
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! وهي املسافة بني احللبتني   .  هذه الصيحة إذا جاءت ال تستأخر ولو فترة قصرية مقدار فواق ناقة           
كما قدر اهللا هلذه األمة األخرية أن ينظرها        . الذي ال يستقدم وال يستأخر    ،  ألا جتيء يف موعدها احملدد    

 .  يأخذها بالدمار واهلالك كما أخذ من قبل أولئك األحزابفال، وميهلها
. ومل يشكروا اهللا هـذه املنـة      ،  ولكنهم مل يعرفوا قدر هذه الرمحة     .  وكان هذا رمحة م من اهللا     

 : قبل اليوم الذي أنظرهم إليه، وطلبوا أن يوفيهم اهللا حظهم ونصيبهم، فاستعجلوا جزاءهم
  "  .. قبل يوم احلسابربنا عجل لنا قطنا : وقالوا " 

 يسليه عن محاقة القوم وسوء أدم مـع         ع وعند هذا احلد يتركهم السياق ويلتفت إىل الرسول         
ويدعوه أن يذكر ما وقع للرسـل        .. وكفرهم برمحة اهللا  ،  وتكذيبهم بالوعيد ،  واستعجاهلم باجلزاء ،  اهللا

  .. وما ناهلم من رمحة اهللا بعد البالء. قبله من ابتالء
  ||     |    

 +            ابأَو هِد ِإنذَا الْأَي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع ِبر17اص      ـهعالَ ما الِْجبنرخا سِإن 
تيناه الِْحكْمـةَ    وشددنا ملْكَه وآ   19 والطَّير محشورةً كُلٌّ لَّه أَواب       18يسبحن ِبالْعِشي والِْإشراِق    

  20وفَصلَ الِْخطَاِب 
        ابروا الِْمحروسِم ِإذْ تصأُ الْخبن اكلْ أَتهقَالُوا لَـا          21و مهِمن فَفَِزع وداولَى دلُوا عخِإذْ د 

          شلَا تو قا ِبالْحننيكُم بٍض فَاحعلَى با عنضعى بغاِن بمصخ فخاِط      تراء الصوا ِإلَى سِدناه22ِططْ و 
 قَـالَ  23ِإنَّ هذَا أَِخي لَه ِتسع وِتسعونَ نعجةً وِلي نعجةٌ واِحدةٌ فَقَالَ أَكِْفلِْنيها وعزِني ِفي الِْخطَاِب                

خلَطَاء لَيبِغي بعضهم علَى بعٍض ِإلَّـا الَّـِذين         لَقَد ظَلَمك ِبسؤاِل نعجِتك ِإلَى ِنعاِجِه وِإنَّ كَِثريا من الْ         
                 ـابأَنا واِكعر رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن وداود ظَنو ما هقَِليلٌ ماِت واِلحِملُوا الصعوا ون24آم 

  25ى وحسن مآٍب فَغفَرنا لَه ذَِلك وِإنَّ لَه ِعندنا لَزلْفَ
يا داوود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عـن            

وا يسا نِبم ِديدش ذَابع مِبيِل اللَِّه لَهن سِضلُّونَ عي ِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيناِب سالِْحس م26و  
                وا ِمـنكَفَر لٌ لِّلَِّذينيوا فَوكَفَر الَِّذين ظَن اِطلًا ذَِلكا بمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنا خمو

 نجعـلُ الْمـتِقني      أَم نجعلُ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي الْـأَرِض أَم           27الناِر  
  29 ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب 28كَالْفُجاِر 
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        ابأَو هِإن دبالْع مانَ ِنعملَيس وداوا ِلدنبهوال     30و ِشيِه ِبالْعلَيع ِرضِإذْ ع    ادالِْجي اتاِفن31ص 
 ردوها علَي فَطَِفق مسـحا      32فَقَالَ ِإني أَحببت حب الْخيِر عن ِذكِْر ربي حتى توارت ِبالِْحجاِب            

  33ِبالسوِق والْأَعناِق 
 قَالَ رب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْكًـا  34م أَناب  ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا علَى كُرِسيِه جسدا ثُ       

         ابهالْو أَنت كِدي ِإنعب نٍد مِغي ِلأَحنب35لَّا ي          ـابثُ أَصياء حخِرِه رِري ِبأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس 
 هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك      38ِنني ِفي الْأَصفَاِد     وآخِرين مقَر  37 والشياِطني كُلَّ بناء وغَواٍص      36

  40 وِإنَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحسن مآٍب 39ِبغيِر ِحساٍب 
ك هذَا   اركُض ِبِرجلِ  41واذْكُر عبدنا أَيوب ِإذْ نادى ربه أَني مسِني الشيطَانُ ِبنصٍب وعذَاٍب            

    ابرشو اِردلٌ بستغاِب  42مِلي الْأَلْبى ِلأُوِذكْرا ونةً ممحر مهعم مِمثْلَهو لَهأَه ا لَهنبهوـذْ  43 وخو 
ابأَو هِإن دبالْع ما ِنعاِبرص اهندجا وثْ ِإننحلَا تِه وِرب بثًا فَاضِضغ ِدك44 ِبي  
 ِإنا أَخلَصناهم ِبخاِلصـٍة     45واذْكُر ِعبادنا إبراِهيم وِإسحق ويعقُوب أُوِلي الْأَيِدي والْأَبصاِر         

  47 وِإنهم ِعندنا لَِمن الْمصطَفَين الْأَخياِر 46ِذكْرى الداِر 
  _48لِْكفِْل وكُلٌّ من الْأَخياِر واذْكُر ِإسماِعيلَ والْيسع وذَا ا

|     |     | 
تعرض كـي يـذكرها      - صلوات اهللا عليهم   - هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل       

ويصرب على ما يواجهونه به     ؛   ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واام وتعجيب وافتراء          عرسول اهللا   
 . مما تضيق به الصدور

وما أغدق عليهم من نعمة     : آثار رمحة اهللا بالرسل قبله     - يف الوقت ذاته   - عرض وهذا القصص ي  
. وذلك رداً على عجب قومه من اختيار اهللا له        . وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام       ،  وفضل

وفيهم من سخر لـه     ؛  وفيهم من آتاه اهللا إىل جانب الرسالة امللك والسلطان        . وما هو ببدع من الرسل    
فمـا وجـه     .. كداود وسـليمان   .. وفيهم من سخر له الريح والشياطني     ؛  بال يسبحن معه والطري   اجل

 ؟ العجب يف أن خيتار اهللا حممداً الصادق ليرتل عليه الذكر من بني قريش يف آخر الزمان
فقـد كـانوا   . وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه،  كذلك يصور هذا القصص رعاية اهللا الدائمة لرسله   

إمنا ؛  وكان اهللا يرعاهم فال يدعهم لضعفهم     . وكان فيهم ضعف البشر    -  بشر عما أن حممداً    ك - بشراً
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،  إىل رعاية ربه له  عويف هذا ما يطمئن قلب الرسول       . ويبتليهم ليغفر هلم ويكرمهم   ،  يبني هلم ويوجههم  
 . ومحايته وحياطته يف كل خطوة خيطوها يف حياته

|     |     | 
إنه أواب إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن       ،  واذكر عبدنا داود ذا األيد    ،  اصرب على ما يقولون    " 

 "  وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطـاب      . والطري حمشورة كل له أواب    . بالعشي واإلشراق 
 .. 

الطريـق   - عليهم صلوات اهللا   - إا اإلشارة إىل الطريق املطروق يف حياة الرسل        "  .. اصرب " 
وكـان  . وكلهم صـرب  . وكلهم ابتلي . كلهم عاىن . فكلهم سار يف هذا الطريق    . عنيالذي يضمهم أمج  

لقد كانت حيام كلـها      .. كل حسب درجته يف سلم األنبياء     . الصرب هو زادهم مجيعاً وطابعهم مجيعاً     
وحىت السراء كانت ابتالء وكانت حمكاً للصرب على النعمـاء          ؛  مفعمة باآلالم ؛  جتربة مفعمة باالبتالءات  

  .. وكلتامها يف حاجة إىل الصرب واالحتمال. عد الصرب على الضراءب
، فنرى الصرب كـان قوامهـا      - كما قصها علينا القرآن الكرمي     -  ونستعرض حياة الرسل مجيعاً   

  .. ونرى االبتالء واالمتحان كان مادا وماءها. وكان العنصر البارز فيها
صفحات من االبتالء والصرب معروضـة       - ا لكذلك بل إ  -  لكأمنا كانت تلك احلياة املختارة    

وكيف تستعلي على كل مـا      ؛  لتسجل كيف تنتصر الروح اإلنسانية على اآلالم والضرورات       ،  للبشرية
وختتاره على كـل    ،  وختلص هللا وتنجح يف امتحانه    ؛  وتتجرد من الشهوات واملغريات   ؛  تعتز به يف األرض   

وإىل ،  هذا هـو الطريـق إىل االسـتعالء       . هذا هو الطريق  : ةمث لتقول للبشرية يف النهاي     .. شيء سواه 
 . هذا هو الطريق إىل اهللا. االرتفاع

أجعل اآلهلـة   :  " وقالوا "  .. هذا ساحر كذاب  :  " وقد قالوا  "  .. اصرب على ما يقولون    " 
ـ  "  .. ؟  أأنزل عليه الذكر من بيننا    :  " وقالوا "  .. إن هذا لشيء عجاب   ؟  إهلاً واحداً  ري ذلـك   وغ

ويوجهه إىل أن يعيش بقلبه مع مناذج أخرى غري هؤالء          . واهللا يوجه نبيه إىل الصرب على ما يقولون       . كثري
 وحيس بالقرابة الوثيقـة     عهم إخوانه من الرسل الذين كان يذكرهم        . مناذج مستخلصة كرمية  . الكفار

أو  .. رحم اهللا أخي فالناً   .  .وهو يقول . ويتحدث عنهم حديث األخوة والنسب والقرابة     ؛  بينه وبينهم 
 . أنا أوىل بفالن

  "  .. اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب " 
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وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي           .. وبأنه أواب . يذكر داود هنا بأنه ذو القوة     
ر قوم هو الطغيـان والبغـي       كان مظه . وهم طغاة بغاة   .. األوتاد ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة     

وهـو  . يرجع إىل ربه طائعاً تائباً عابداً ذاكراً      ،  ولكنه كان أواباً  ،  فأما داود فقد كان ذا قوة     . والتكذيب
 . القوي ذو األيد والسلطان

من بعد   - يف بين إسرائيل  ،  وظهوره يف جيش طالوت   ،   وقد مضى يف سورة البقرة بدء قصة داود       
ولقـي ـم    . فاختار هلم طالوت ملكاً   . ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا      : هلمإذ قالوا لنيب     - موسى

ومنذ ذلك احلني ارتفع جنمـه      . وكان إذ ذاك فىت   . وقتل داود جالوت  . عدوهم اجلبار جالوت وجنوده   
ولكنه كان أواباً رجاعاً إىل ربه بالطاعة والعبـادة والـذكر           . وأصبح ذا سلطان  ؛  حىت ويل امللك أخرياً   

 . الستغفاروا
يرجع به تراتيله اليت ميجد فيهـا       ،   ومع النبوة وامللك آتاه اهللا من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً          

أن تزول احلواجز بني كيانه وكيان      ،  ومن حسن حظه يف الترتيل    ،  وبلغ من قوة استغراقه يف الذكر     . ربه
فـإذا  . ومتجيدها له وعبادـا ، وتتصل حقيقته حبقيقة اجلبال والطري يف صلتها كلها ببارئها. هذا الكون 

 : تسبح معه ملوالها ومواله، وإذا الطري جمموعة عليه، اجلبال تسبح معه
  "  .. والطري حمشورة كل له أواب. إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق " 

، اجلبال اجلامدة تسبح مع داود بالعشي واإلشراق       .. ام هذا النبأ   ولقد يقف الناس مدهوشني أم    
والطري تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معـه         . يرتل ترانيمه يف متجيده وذكره    ،  حينما خيلو إىل ربه   

وخيالف ما اعتادوا أن حيسوه من العزلـة        ،  لقد يقف الناس مدهوشني للنبأ إذ خيالف مألوفهم        .. أناشيده
 ! وجنس اجلبال، وجنس الطري، اإلنسانبني جنس 

وراء متيـز األجنـاس     . إن هلذه اخلالئق كلها حقيقة واحدة     ؟  وفيم العجب ؟   ولكن فيم الدهش  
أحيائـه وأشـيائه   : حقيقة واحدة جيتمعون فيها ببارىء الوجود كله   .. واألشكال والصفات والسمات  

؛ فإن تلك احلواجز تـرتاح ، شراق والصفاءوحني تصل صلة اإلنسان بربه إىل درجة اخللوص واإل  . مجيعاً
فتتصل من وراء حواجز اجلنس والشكل والصفة والسمة اليت متيزهم          . وتنساح احلقيقة اردة لكل منهم    

 ! وتعزهلم يف مألوف احلياة
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وحشـر  . وسخر اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق     ؛   وقد وهب اهللا عبده داود هذه اخلاصية      
مـع النبـوة   ، وكانت هذه هبـة فـوق امللـك والسـلطان    . ترانيمه تسبيحاً هللا عليه الطري ترجع مع     

 . واالستخالص
  "  .. وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب. وشددنا ملكه " 

وفصل اخلطاب قطعه واجلزم فيـه  . وكان يسوسه باحلكمة واحلزم مجيعاً.  فكان ملكه قوياً عزيزاً 
 . ة غاية الكمال يف احلكم والسلطان يف عامل اإلنسانوذلك مع احلكمة ومع القو. برأي ال تردد فيه

، وكانت عني اهللا عليه لترعاه وتقـود خطـاه        ؛   ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة واالبتالء       
 : وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه، وكانت يد اهللا معه تكشف له ضعفه وخطأه

. ال ختف : قالوا. لوا على داود ففزع منهم    إذ دخ ؟  وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب       " 
إن هـذا   . واهدنا إىل سواء الصراط   . فاحكم بيننا باحلق وال تشطط    . خصمان بغى بعضنا على بعض    

لقد ظلمك  : قال. وعزين يف اخلطاب  ،  أكفلنيها: فقال،  أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة       
بغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملـوا         وإن كثرياً من اخللطاء لي    ،  بسؤال نعجتك إىل نعاجه   

  "  .. فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. وظن داود أمنا فتناه - وقليل ما هم - الصاحلات
، كان خيصص بعض وقته للتصـرف يف شـؤون امللـك          ،  وبيان هذه الفتنة أن داود النيب امللك      

. رتيل أناشيده تسـبيحاً هللا يف احملـراب       وخيصص البعض اآلخر للخلوة والعبادة وت     . وللقضاء بني الناس  
 . وكان إذا دخل احملراب للعبادة واخللوة مل يدخل إليه أحد حىت خيرج هو إىل الناس

فما يتسور احملراب   . ففزع منهم .  ويف ذات يوم فوجى ء بشخصني يتسوران احملراب املغلق عليه         
وجئنـا   " . صمان بغى بعضنا على بعض    خ. ال ختف : قالوا.  " فبادرا يطمئنانه ! هكذا مؤمن وال أمني   

وبدأ أحدمها فعرض    "  .. فاحكم بيننا باحلق وال تشطط واهدنا إىل سواء الصراط         " للتقاضي أمامك 
أي اجعلـها   [  " أكفلنيها: فقال. إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة         :  " خصومته

 . ]شدد علي يف القول وأغلظ أي [  " وعزين يف اخلطاب " ]يل ويف ملكي وكفاليت 
ومـن مث   . حتمل ظلماً صارخاً مثرياً ال حيتمل التأويل       - كما عرضها أحد اخلصمني    -  والقضية

ومل يطلب  ،  ومل يوجه إىل اخلصم اآلخر حديثاً     ؛  اندفع داود يقضي على إثر مساعه هلذه املظلمة الصارخة        
وإن . لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه     : الق:  " ولكنه مضى حيكم  . ومل يسمع له حجة   ،  إليه بياناً 
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إال الـذين  . ليبغي بعضهم على بعض - ]أي األقوياء املخالطني بعضهم لبعض    [  - كثرياً من اخللطاء  
  "  .. آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم

نيب امتحان ال ! فقد كانا ملكني جاءا لالمتحان    :  ويبدو أنه عند هذه املرحلة اختفى عنه الرجالن       
وقـد  . وليتبني احلق قبل إصدار احلكـم     ،  ليقضي بينهم باحلق والعدل   ،  امللك الذي واله اهللا أمر الناس     

وعليـه أال   ،  ولكن القاضي عليه أال يسـتثار      .. اختارا أن يعرضا عليه القضية يف صورة صارخة مثرية        
فقد يـتغري   ؛  قوله وحجته قبل أن مينح اآلخر فرصة لإلدالء ب      . وعليه أال يأخذ بظاهر قول واحد     . يتعجل

 ! وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً، أو بعضه، وجه املسألة كله
 :  عند هذا تنبه داود إىل أنه االبتالء

  "  .. وظن داود أمنا فتناه " 
  "  .. فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ..  " إنه أواب ..  وهنا أدركته طبيعته

وخاضـت بعـض التفاسـري مـع         "  .. ه ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب       فغفرنا ل  " 
حـىت  . وال يتفق إطالقاً مع حقيقتها    . تترته عنه طبيعة النبوة   . اإلسرائيليات حول هذه الفتنة خوضاً كبرياً     

وال . وهي ال تصلح للنظر من األساس     . الروايات اليت حاولت ختفيف تلك األساطري سارت معها شوطاً        
  "  .. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب:  " ع قول اهللا تعاىلتتفق م

وحيدد التوجيه املقصود   ؛   والتعقيب القرآين الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة          
 : ا من اهللا لعبده الذي واله القضاء واحلكم بني الناس

وال تتبع اهلوى فيضلك عن      .فاحكم بني الناس باحلق   ،  يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض       " 
  "  .. مبا نسوا يوم احلساب. إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد. سبيل اهللا

فيمـا   - واتباع اهلـوى  . وعدم اتباع اهلوى  ،  واحلكم بني الناس باحلق   ،   فهي اخلالفة يف األرض   
مما ينتهي مع االستطراد فيه      .. نيوعدم التريث والتثبت والتب   ،  هو السري مع االنفعال األول     - خيتص بنيب 
أما عقب اآلية املصور لعاقبة الضالل فهو حكم عام مطلق على نتائج الضالل عن سـبيل                . إىل الضالل 

 . وهو نسيان اهللا والتعرض للعذاب الشديد يوم احلساب. اهللا
النهايـة  وحـذره   . ورده عند أول اندفاعـه    . أنه نبهه عند أول لفتة    ،  ومن رعاية اهللا لعبده داود    

فهم ببشريتهم قـد تعثـر      . وذلك فضل اهللا على املختارين من عباده      ! وهو مل خيط إليها خطوة    . البعيدة



 
 
 
 

 

 لتوحيد والجهادمنبر ا

 

 

22

ويغـدق  ،  ويغفـر هلـم   ،  ويوفقهم إىل اإلنابة  ،  ويعلمهم،  ويأخذ بيدهم ،  فيقيلها اهللا ،  أقدامهم أقل عثرة  
  .. بعد االبتالء، عليهم

|     |     | 
وقبل أن متضي قصـة داود إىل      .. ويف احلكم بني الناس   ،  فة األرض وعند تقرير مبدأ احلق يف خال     

. أصله الذي تقوم عليه السماء واألرض وما بينـهما . يرد هذا احلق إىل أصله الكبري .. ايتها يف السياق  
وهو أكرب  . ومن احلكم بني الناس   ،  وهو أمشل من خالفة األرض    . أصله العريق يف كيان هذا الكون كله      

. إذ يتناول صميم الكون كما يتناول احلياة اآلخرة       . كما أنه أبعد مدى من احلياة الدنيا      . رضمن هذه األ  
 : وجاء الكتاب املفسر لذلك احلق الشامل الكبري، ومنه وعليه جاءت الرسالة األخرية

فويل للذين كفـروا   . ذلك ظن الذين كفروا   . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً       " 
؟ أن جنعل املتقني كالفجار   ؟  أن جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض         .من النار 

  "  .. وليتذكر أولو األلباب، ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك
. تتقرر تلك احلقيقة الضخمة اهلائلة الشاملة الدقيقـة العميقـة         ،  يف هذه اآليات الثالث   :  وهكذا

  .. ا وحلقاابكل جوانبها وفروعه
إمنا كان حقـاً وقـام   . ومل يقم على الباطل  ،   إن خلق السماء واألرض وما بينهما مل يكن باطالً        

واحلق يف احلكـم بـني      . احلق يف خالفة األرض   . ومن هذا احلق الكبري تتفرع سائر احلقوق      . على احلق 
وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف    فال يكون الذين آمنوا     ؛  واحلق يف تقومي مشاعر الناس وأعماهلم     . اخللق

واحلق الذي جاء به الكتاب املبـارك الـذي أنزلـه اهللا    . وال يكون وزن املتقني كوزن الفجار   ؛  األرض
اليت ال يتصورها   ،  ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه احلقائق األصيلة            

ومن مث يسـوء ظنـهم بـرم وال         ،   يف بناء هذا الكون    ألن فطرم ال تتصل باحلق األصيل     ،  الكافرون
  "  .. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار "  .. يدركون من أصالة احلق شيئاً

وإن كتابه املرتل بيان للحق الذي يقـوم    .  إن شريعة اهللا للناس طرف من ناموسه يف خلق الكون         
اخللفاء يف األرض واحلكام بني الناس إمنا هو طرف من احلـق  وإن العدل الذي يطالب به . عليه الناموس 

وإن االحنراف عن شريعة اهللا واحلـق يف  . ال يستقيم أمر الناس إال حني يتناسق مع بقية األطراف،  الكلي
وهـو  ؛  اخلالفة والعدل يف احلكم إمنا هو احنراف عن الناموس الكوين الذي قامت عليه السماء واألرض              

فمـا  . واصطدام مع القوى الكونية اهلائلة ال بد أن يتحطم يف النهاية ويزهق           ،  ر كبري أمر عظيم إذن وش   
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ما ميكن أن يصـمد      .. ميكن أن يصمد ظامل باغ منحرف عن سنة اهللا وناموس الكون وطبيعة الوجود            
 ! ولعجلة الكون اجلبارة الطاحنة، بقوته اهلزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة اهلائلة

  .. بغي أن يتدبره املتدبرون وأن يتذكره أولو األلباب وهذا ما ين
|     |     | 

ميضي السياق يعرض   ،  وبعد هذا التعقيب املعترض يف صلب القصة لكشف تلك احلقيقة الضخمة          
كما يعرض فتنته   . وما وهبه اهللا من ألوان اإلنعام واإلفضال      ؛  نعمة اهللا على داود يف عقبه وولده سليمان       

 : وإغداقه عليه بعد الفتنة واالبتالء، ية اهللا لهوابتالءه ورعا
. إذ عرض عليه بالعشي الصـافنات اجليـاد       . إنه أواب . نعم العبد . ووهبنا لداود سليمان   " 

فطفق مسحاً بالسوق   . ردوها علي . إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب         : فقال
رب اغفر يل وهب يل ملكـاً      : قال. يه جسداً مث أناب   ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرس     . واألعناق

. فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيـث أصـاب         . إنك أنت الوهاب  ،  ال ينبغي ألحد من بعدي    
هذا عطاؤنا فـامنن أو أمسـك بغـري         . وآخرين مقرنني يف األصفاد   . والشياطني كل بناء وغواص   

  "  .. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حساب
وعن اجلسد الذي ألقي على     . ارتان الواردتان هنا عن الصافنات اجلياد وهي اخليل الكرمية         واإلش

كلتامها إشارتان مل تسترح نفسي ألي تفسري أو رواية مما احتوته التفاسري والروايات              .. كرسي سليمان 
عـة احلـادثني    ومل أستطع أن أتصور طبي    . وإما تأويالت ال سند هلا    ،  فهي إما إسرائيليات منكرة   . عنهما

ومل أجد أثراً صحيحاً أركن إليه يف تفسريمها وتصويرمها         . فأصوره هنا وأحكيه  ،  تصوراً يطمئن إليه قليب   
هذا احلـديث   . صحيح يف ذاته ولكن عالقته بأحد هذين احلادثني ليست أكيدة         . سوى حديث صحيح  
قال :  " ونصه. عاً وأخرجه البخاري يف صحيحه مرفو     ععن رسول اهللا     ا هو ما رواه أبو هريرة    

إن شاء  : ومل يقل . كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا       . ألطوفن الليلة على سبعني امرأة    : سليمان
لو قال إن شاء اهللا     ،  والذي نفسي بيده  . فطاف عليهن فلم حيمل إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل         . اهللا

، تكون هذه هي الفتنة اليت تشري إليها اآليات هنـا         وجائز أن    "  .. جلاهدوا يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون     
 - إن سليمان : أما قصة اخليل فقيل    .. ولكن هذا جمرد احتمال   . وأن يكون اجلسد هو هذا الوليد الشق      

. فقال ردوها علـي   . ففاتته صالة كان يصليها قبل الغروب     . استعرض خيالً له بالعشي    - عليه السالم 
ورواية أخرى أنه إمنا جعـل      . ا وسيقاا جزاء ما شغلته عن ذكر ربه       فردوها عليه فجعل يضرب أعناقه    
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. وكلتا الـروايتني ال دليـل عليهـا        .. ميسح سوقها وأعناقها إكراماً هلا ألا كانت خيالً يف سبيل اهللا          
 . ويصعب اجلزم بشيء عنها

 .  يف القرآن ومن مث ال يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين احلادثني املشار إليهما
يف  - عليـه السـالم   -  وكل ما خنرج به هو أنه كان هناك ابتالء من اهللا وفتنة لنيب اهللا سليمان     

ويبعد خطاهم عـن    ،  شأن يتعلق بتصرفاته يف امللك والسلطان كما يبتلي اهللا انبياءه ليوجههم ويرشدهم           
 : هللا بالدعاء والرجاءواجته إىل ا؛ وطلب املغفرة، وأن سليمان أناب إىل ربه ورجع. الزلل

  "  .. رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب: قال " 
إمنا أراد االختصاص   . أنه مل يرد به أثرة     - عليه السالم  -  وأقرب تأويل هلذا الطلب من سليمان     

متيزه من كل ملك آخـر      أراد به ملكاً ذا خصوصية      . فقد أراد به النوع   . الذي يتجلى يف صورة معجزة    
 . وذا طبيعة معينة ليست مكررة وال معهودة يف امللك الذي يعرفه الناس. يأيت بعده

 : ملكاً خاصاً ال يتكرر، فأعطاه فوق امللك املعهود،  وقد استجاب له ربه
وآخـرين  . والشياطني كل بناء وغواص. فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب      " 

  " . صفادمقرنني يف األ
وهي . ال خيرج يف طبيعته عن تسخري الريح إلرادة اهللا        ؛   وتسخري الريح لعبد من عباد اهللا بإذن اهللا       

فإذا يسر اهللا لعبد من عباده يف فتـرة مـن           ؛  جتري بأمره وفق نواميسه   ،  مسخرة إلرادته تعاىل وال شك    
يها وأن جتري الريح رخاء حيـث أراد        الفترات أن يعرب عن إرادة اهللا سبحانه وأن يوافق أمره أمر اهللا ف            

 " عواهللا سبحانه يقول يف القرآن للرسول       . ومثله يقع يف صور شىت    . فذلك أمر ليس على اهللا مبستبعد     
مث ال جياورونك فيها    ،  لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك م            

اه أم إذا مل ينتهوا فستتجه إرادتنا إىل تسليطك عليهم وإخراجهم من            معن؟  فما معىن هذا   "  .. إال قليالً 
. فتتم إرادتنا م عن طريقـك     ؛  وسيتم هذا بتوجيه إرادتك أنت ورغبتك إىل قتاهلم وإخراجهم        . املدينة

ومها يتجليـان   .  وإرادة اهللا وأمره مها األصيالن     عوأمر النيب    - سبحانه - فهذا لون من توافق أمر اهللا     
عليـه   - وهذا يقرب إلينا معىن تسخري الريح ألمر سـليمان        .  إرادة الرسول وأمره وفق ما أراد اهللا       يف

املمثل ألمر اهللا املعرب عنه علـى كـل         ،  تسخريها ألمره املطابق ألمر اهللا يف توجيه هذه الرياح         - السالم
 . حال
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. ض يف طلب مـا يشـاء  وتغوص له يف البحر واألر    ؛   كذلك سخر له الشياطني لتبين له ما يشاء       
وأعطاه السلطة لعقاب املخالفني واملفسدين ممن سخرهم له وتكبيلهم باألصفاد مقرونـة أيـديهم إىل               

 . أو مقرنني اثنني اثنني أو أكثر يف القيود عند االقتضاء. أرجلهم
. تعطي من تشاء كيف تشاء    . إنك مطلق اليد فيما وهب اهللا لك من سلطة ومن نعمة          :  مث قيل له  

 : سك عمن تشاء قدر ما تشاءومت
  "  .. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب " 

مث زاد على هذا كله أن له عند ربه قرىب يف الدنيا وحسن مـآب               .  وذلك زيادة يف اإلكرام واملنة    
 : يف اآلخرة
  "  .. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب " 

 . لتكرمي وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى واإلنعام وا
|     |     | 

منضي يف السـياق مـع قصـة        . واإلنعام بعد ذلك واإلفضال   ،  مث منضي مع قصة االبتالء والصرب     
 : أيوب

هذا . اركض برجلك . واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب           " 
وخـذ بيـدك    . لبابووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األ         . مغتسل بارد وشراب  

  "  .. إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب، ضغثاً فاضرب به وال حتنث
ولكنها مشـوبة   . وهي تضرب مثالً لالبتالء والصرب    ؛   وقصة ابتالء أيوب وصربه ذائعة مشهورة     

ء كان كما جـا    - عليه السالم  - واحلد املأمون يف هذه القصة هو أن أيوب       . بإسرائيليات تطغى عليها  
ويبدو أن ابتالءه كان بذهاب املال واألهل       ،  وقد ابتاله اهللا فصرب صرباً مجيالً     ؛  يف القرآن عبداً صاحلاً أواباً    

 . ورضاه مبا قسم له، وثقته به، والصحة مجيعاً ولكنه ظل على صلته بربه
 اهللا  بأن - ومنهم زوجته  -  وكان الشيطان يوسوس خللصائه القالئل الذين بقوا على وفائهم له         

فلمـا  . وكانوا حيدثونه ذا فيؤذيه يف نفسه أشد مما يؤذيه الضر والـبالء           . لو كان حيب أيوب ما ابتاله     
 . قيل مائة - حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه اهللا ليضربنها عدداً عينه
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ووقع ،  لصائهومداخله إىل نفوس خ   ،   وعندئذ توجه إىل ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان         
 : هذا اإليذاء يف نفسه

  "  .. أين مسين الشيطان بنصب وعذاب " 
. أدركـه برمحتـه  ، وتأذيه ا، ونفوره من حماوالت الشيطان،  فلما عرف ربه منه صدقه وصربه    

إذ أمره أن يضرب األرض بقدمه فتتفجر عني بـاردة يغتسـل منـها              . ورد عليه عافيته  ،  وأى ابتالءه 
 : يربأويشرب فيشفى و

  "  .. هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك " 
 : ويقول القرآن الكرمي

  "  .. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب " 
وليس يف النص ما حيتم أنه أحيا       ،  إن اهللا أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم       :  وتقول بعض الروايات  

 بعودته إىل الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسـبة إليـه              وقد يكون معناه أنه   . له من مات  
مما يصلح ذكـرى لـذوي العقـول        . وأنه رزقه بغريهم زيادة يف اإلنعام والرمحة والرعاية       . كاملفقودين
 . واإلدراك

 واملهم يف معرض القصص هنا هو تصوير رمحة اهللا وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصـربون                
 . ئه وترضى نفوسهم بقضائهعلى بال

فرمحة من اهللا به وبزوجه اليت قامت على رعايته وصربت على بالئه            .  فأما قسمه ليضربن زوجه   
جتزىء . فيضرا به ضربة واحدة   . أمره اهللا أن يأخذ جمموعة من العيدان بالعدد الذي حدده         ،  وبالئها به 
 : فال حينث فيها، عن ميينه

  "  .. به وال حتنثوخذ بيدك ضغثاً فاضرب  " 
كانا جزاء على ما علمه اهللا من عبده أيوب من الصرب على الـبالء              ،  وذلك اإلنعام ،   هذا التيسري 

 : وحسن الطاعة وااللتجاء
  "  .. إنه أواب، نعم العبد، إنا وجدناه صابراً " 

|     |     | 
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 ويصرب علـى مـا      عليذكره رسول اهللا    ؛  وبعد عرض هذه القصص الثالثة بشيء من التفصيل       
ومـن اإلنعـام    ،  يف قصصهم من البالء والصـرب     . جيمل السياق اإلشارة إىل جمموعة من الرسل      . يالقيه

ومنهم سابقون على هؤالء معروف      - عليهم السالم  - ما يف قصص داود وسليمان وأيوب     ،  واإلفضال
 : حتددهألن القرآن واملصادر املؤكدة لدينا مل ، ومنهم من ال نعرف زمانه. زمام

إنا أخلصـناهم خبالصـة     . واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار        " 
واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفـل وكـل مـن          . وإم عندنا ملن املصطفني األخيار    . ذكرى الدار 

  "  ..  .. . األخيار
ولكـن ال   . ن قطعاً كانوا قبل داود وسليما    - وكذلك إمساعيل  -  وإبراهيم وإسحاق ويعقوب  

ومل يرد عنـهما يف القـرآن إال إشـارات    . وكذلك اليسع وذو الكفل. نعرف أين هم من زمان أيوب    
وهو اليسع بالعربيـة علـى وجـه         " إليشع:  " وهناك نيب من أنبياء بين إسرائيل امسه بالعربية       . سريعة

  "  .. خيارمن األ " فأما ذو الكفل فال نعرف عنه شيئاً إال صفته هذه. الترجيح
كناية عن   "  .. أويل األيدي واألبصار   " بأم،  إبراهيم وإسحاق ويعقوب  :  ويصف اهللا سبحانه  

. وكأن من ال يعمل صاحلاً ال يد لـه        . العمل الصاحل باأليدي والنظر الصائب أو الفكر السديد باألبصار        
 ! ومن ال يفكر تفكرياً سليماً ال عقل له أو ال نظر له

ويتجردوا ،   صفتهم التكرميية أن اهللا أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار اآلخرة           كما يذكر من  
وهـذه  . فهذه ميـزم ورفعتـهم     "  .. إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار    :  " من كل شيء سواها   

  "  .. وإم عندنا ملن املصطفني األخيار:  " جعلتهم عند اهللا خمتارين أخياراً
ويوجه خـامت   . إلمساعيل واليسع وذي الكفل أم من األخيار       - هسبحان -  وكذلك يشهد اهللا  

ويصرب على ما يلقاه مـن      . ويتأمل صربهم ورمحة اهللا م    ،   ليذكرهم ويعيش م   عأنبيائه وخري رسله    
واهللا ال يدع عباده الصـابرين      . وطريق الدعوات . فالصرب هو طريق الرساالت   . قومه املكذبني الضالني  
وهـان كيـد الكائـدين    . وما عند اهللا خري .. هم خرياً ورمحة وبركة واصطفاء  حىت يعوضهم من صرب   

  .. وتكذيب املكذبني إىل جانب رمحة اهللا ورعايته وإنعامه وإفضاله
|     |     | 
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تِكِئني ِفيها   م 50 جناِت عدٍن مفَتحةً لَّهم الْأَبواب       49هذَا ِذكْر وِإنَّ ِللْمتِقني لَحسن مآٍب       + 
 هذَا ما توعدونَ ِليوِم     52 وِعندهم قَاِصرات الطَّرِف أَتراب      51يدعونَ ِفيها ِبفَاِكهٍة كَِثريٍة وشراٍب      

  54 ِإنَّ هذَا لَِرزقُنا ما لَه ِمن نفَاٍد 53الِْحساِب 
 هذَا فَلْيـذُوقُوه حِمـيم      56هنم يصلَونها فَِبئْس الِْمهاد      ج 55هذَا وِإنَّ ِللطَّاِغني لَشر مآٍب      

 اقغَس57و اجوكِْلِه أَزِمن ش رآخ58 و  
م  قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا ِبكُم أَنـت        59هذَا فَوج مقْتِحم معكُم لَا مرحبا ِبِهم ِإنهم صالُوا الناِر           

 ارالْقَر ا فَِبئْسلَن وهمتماِر 60قَدفًا ِفي النا ِضعذَابع هذَا فَِزدا هلَن من قَدا منب61 قَالُوا ر  
م  أَتخذْناهم ِسخِريا أَم زاغَـت عـنه       62وقَالُوا ما لَنا لَا نرى ِرجالًا كُنا نعدهم من الْأَشراِر           

 ارص63الْأَب  
  _64ِإنَّ ذَِلك لَحق تخاصم أَهِل الناِر 

|     |     | 
والرمحـة  . مع االبتالء والصـرب   . كانت اجلولة املاضية حياة وذكرى مع املختارين من عباد اهللا         

سياق خطاه مع   مث يتابع ال   .. كان هذا ذكراً لتلك احليوات الرفيعة يف األرض ويف هذه الدنيا          . واإلفضال
يتابعه يف مشهد من مشاهد      .. ومع املكذبني الطاغني إىل العامل اآلخر ويف احلياة الباقية        ،  عباد اهللا املتقني  

 : القيامة نستعري لعرضه صفحات من كتاب مشاهد القيامة يف القرآن مع تصرف قليل
 منظر: ويف السمات واهليئات   ، يبدأ املشهد مبنظرين متقابلني متام التقابل يف اموع ويف األجزاء         

فأما األولون فلـهم جنـات       " . شر مآب  " هلم " الطاغني " ومنظر " . حسن مآب  " هلم " املتقني" 
وهلم كذلك متعة احلوريات    . ومتعة الطعام والشراب  ،  وهلم فيها راحة االتكاء   . عدن مفتحة هلم األبواب   

وكلـهن شـواب    .  وال ميددن بأبصـارهن    ال يتطلعن  " قاصرات الطرف  " وهن مع شبان  . الشواب
  " . ما له من نفاد " وهو متاع دائم ورزق من عند اهللا. أتراب

وهلم فيـه شـراب      " ! فبئس املهاد  " إنه جهنم . ولكن ال راحة فيه   .  وأما اآلخرون فلهم مهاد   
. ذابأو هلم صنوف أخرى من جنس هذا الع       ! إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار      . ساخن وطعام مقىيء  

  " ! أزواج " يعرب عنها بأا
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فها هي ذي مجاعة من أولئك الطاغني       :  مث يتم املشهد مبنظر ثالث حي شاخص مبا فيه من حوار          
فهي اليوم متناكرة متنابذة كان بعضهم ميلي لـبعض يف          . كانت يف الدنيا متوادة متحابة    . من أهل جهنم  

كما يصنع املأل من    . من دعوم ودعواهم يف النعيم    ويهزأ  ،  وكان بعضهم يتعاىل على املؤمنني    . الضالل
 : قريش وهم يقولون

  "  .. ؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا " 
هذا فـوج   :  "  ها هم أوالء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أوالء يقول بعضهم لبعض             

رحباً م إم صالوا    ال م :  " يكون اجلواب يف إندفاع وحنق    ؟  فماذا يكون اجلواب   "  .. مقتحم معكم 
أنتم قـدمتموه   . بل أنتم ال مرحباً بكم    : قالوا:  " إم يردون ! كال؟  فهل يسكت املشتومون   " ! النار

وإذا دعـوة فيهـا احلنـق والضـيق         . فلقد كنتم أنتم السبب يف هذا العذاب       "  .. ! لنا فبئس القرار  
  " ! عفاً يف النارربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ض: قالوا:  " واالنتقام

ويظنـون ـم   ، الذين كانوا يتعالون عليهم يف الدنيا، مث ها هم أوالء يفتقدون املؤمنني   ؟   مث ماذا 
، ها هم أوالء يفتقدوم فال يروم معهم مقـتحمني يف النـار           . ويسخرون من دعواهم يف النعيم    ،  شراً

ما لنا ال نـرى  : وقالوا:  " ؟ هم أبصارنا أم تراهم هنا ولكن زاغت عن     ؟  أين ذهبوا ؟  أين هم : فيتساءلون
بينمـا هـؤالء     "  .. ؟  أم زاغت عنهم األبصار   ؟  )1(رجاالً كنا نعدهم من األشرار أختذناهم سخرياً        

 ! الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك يف اجلنان
 :  وخيتم املشهد بتقرير واقع أهل النار

 !  " ! إن ذلك حلق ختاصم أهل النار " 
. ويستكثرون اختيار اهللا هلـم    ،  الذين كانوا يسخرون منهم   . د مصريهم عن مصري املتقني     فما أبع 

  " ! ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب:  " وما أبأس نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون
|     |     | 

 +         اِحدالْو ِإلٍَه ِإلَّا اللَّه ا ِمنمو نِذرا ما أَنمقُلْ ِإن   ارا      65 الْقَهمهنيا بمِض والْأَراِت واومالس بر 
 فَّارالْغ ِزيز66الْع  

                                                 
ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة ألن املعىن علـى          . استفهامية" أختذناهم سخرياً   "  هناك قراءة ال جتعل مجلة       )1(

 . وتكون اختذناهم سخرياً تكملة للجملة قبلها ووصفاً لرجاالً. أساسها أدق وأوضح
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     ِظيمأٌ عبن وونَ     67قُلْ هِرضعم هنع مونَ          68 أَنتِصمتخلَى ِإذْ يلَِإ الْأَعِعلٍْم ِبالْم ا كَانَ ِلي ِمنم 
69     مِإلَّا أَن ى ِإلَيوحِإن ي      ِبنيم ِذيرا نا ِمن ِطٍني           70ا أَنرشب اِلقي خلَاِئكَِة ِإنِللْم كبفَِإذَا  71 ِإذْ قَالَ ر 

 اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيو72س  
 قَالَ يا ِإبِليس    74كَانَ ِمن الْكَاِفِرين     ِإلَّا ِإبِليس استكْبر و    73فَسجد الْملَاِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ     

             اِلنيالْع ِمن كُنت أَم تركْبتأَس يدِبي لَقْتا خِلم دجسأَن ت كعنا مِني ِمن       75ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن 
 قَالَ  78 وِإنَّ علَيك لَعنِتي ِإلَى يوِم الديِن        77رِجيم   قَالَ فَاخرج ِمنها فَِإنك      76ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني     

 قَـالَ   81 ِإلَى يوِم الْوقِْت الْمعلُـوِم       80 قَالَ فَِإنك ِمن الْمنظَِرين      79رب فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ      
    ِعنيمأَج مهنلَأُغِْوي ِتك82فَِبِعز  ِإلَّا ِعب     لَِصنيخالْم مهِمن كأَقُولُ      83اد قالْحو قلَأَنَّ  84 قَالَ فَالْحلَأَم 

 ِعنيمأَج مهِمن كِبعن تِممو ِمنك منه85ج  
           كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسلِّلْ     86قُلْ م ِإلَّا ِذكْر وِإنْ ه   الَِمني87ع  نلَمعلَتو 

  _88نبأَه بعد ِحٍني 
|     |     | 

. قضية التوحيـد  : هذا الدرس األخري يف السورة يعود إىل تقرير القضايا اليت عرضت يف مقدمتها            
ويستعرض قصة آدم دليالً على الوحي مبا دار يف املأل األعلـى ذات             . وقضية اجلزاء يف اآلخرة   . والوحي

كما تتضمن القصة لوناً من     . ما تقرر يوم ذاك من احلساب على اهلدى والضالل يف يوم احلساب           و. يوم
حينما استكثر على آدم فضل اهللا الـذي        ؛  احلسد يف نفس الشيطان هو الذي أرداه وطرده من رمحة اهللا          

.  تضع أوزارها  واليت ال يهدأ أوارها وال    ،  كذلك تصور املعركة املستمرة بني الشيطان وأبناء آدم       . أعطاه
، انتقاماً من أبيهم آدم   ،  إليرادهم النار معه  ،  واليت يهدف من ورائها إىل إيقاع أكرب عدد منهم يف حبائله          

 ! ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القدمي. وهي معركة معروفة األهداف، وقد كان طرده بسببه
 .  عنه املكذبون الغافلونمما يغفل، وعظمه ما وراءه،  وختتم السورة بتوكيد قضية الوحي

|     |     | 
رب السماوات واألرض وما بينـهما      . وما من إله إال اهللا الواحد القهار      ،  إمنا أنا منذر  : قل " 

  "  .. العزيز الغفار
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إن هذا  ؟  أجعل اآلهلة إهلاً واحداً   :  " الذين يدهشون ويعجبون ويقولون   ،   قل ألولئك املشركني  
إنه : وقل هلم  "  .. وما من إله إال اهللا الواحد القهار      :  "  هذه هي احلقيقة   إن: قل هلم  " لشيء عجاب 

:  وتدع الناس بعد ذلك إىل اهللا الواحد القهـار   ؛  وليس عليك منه إال أن تنذر وحتذر      ،  ليس لك من األمر   
وليس من دونه ملجأ يف السماوات      . فليس له من شريك    "  .. رب السماوات واألرض وما بينهما    " 

الذي يتجاوز عن الـذنب      " الغفار " وهو. القوي القادر  " العزيز " وهو.  األرض أو فيما بينهما    أو يف 
 . ويغفر ملن يثوبون إىل محاه، ويقبل التوبة

وإن وراءه ما وراءه مما هـم       . إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكرب وأعظم مما يظنون          : وقل هلم 
 : عنه غافلون
  "  .. عنه معرضونأنتم . هو نبأ عظيم: قل " 

وشأن مـن   . إنه أمر من أمر اهللا يف هذا الوجود كله        .  وإنه ألمر أعظم بكثري من ظاهره القريب      
ليس منفصالً وال بعيداً عن شـأن       . إنه قدر من قدر اهللا يف نظام هذا الوجود        . شؤون هذا الكون بكامله   

 . وشأن املاضي السحيق واملستقبل البعيد، السماوات واألرض
واجليل الـذي عاصـر     ،  والعرب يف اجلزيرة  ،  د جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشاً يف مكة         ولق

ويؤثر يف مستقبل البشرية كلـها يف       ؛  ليتجاوز هذا املدى احملدود من املكان والزمان      . الدعوة يف األرض  
. من عليهـا  ويكيف مصائرها منذ نزوله إىل األرض إىل أن يرث اهللا األرض و           ؛  مجيع أعصارها وأقطارها  

 . ليؤدي دوره هذا يف الوقت الذي قدره اهللا له، ولقد نزل يف أوانه املقدر له يف نظام هذا الكون كله
سواء يف ذلـك    .  ولقد حول خط سري البشرية إىل الطريق الذي خطته يد القدر ذا النبأ العظيم             

ومل مير بالبشرية   . ل اليت تلته  يف جيله ويف األجيا   . ومن جاهد معه ومن قاومه    . من آمن به ومن صد عنه     
 . يف تارخيها كله حادث أو نبأ ترك فيها من اآلثار ما تركه هذا النبأ العظيم

ويف أجيال  ،  وأرسى من القواعد والنظم يف هذه األرض كلها       ،   ولقد أنشأ من القيم والتصورات    
 ! ما مل يكن العرب يتصورونه ولو يف اخليال، البشرية مجيعها

؛ ويوجه سري التاريخ  ؛  دركون يف ذلك الزمان أن هذا النبأ إمنا جاء ليغري وجه األرض            وما كانوا ي  
ويصل هذا كله خبـط سـري       ؛  ويؤثر يف ضمري البشرية ويف واقعها     ؛  وحيقق قدر اهللا يف مصري هذه احلياة      

. مةوأنه ماض كذلك إىل يوم القيا     . وباحلق الكامن يف خلق السماوات واألرض وما بينهما       ،  الوجود كله 
 . يؤدي دوره يف توجيه أقدار الناس وأقدار احلياة
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ال يـدركون طبيعتـه     .  واملسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول األمـر            
وال يتدبرون احلق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من احلق الكـامن يف بنـاء               ؛  وارتباطها بطبيعة الوجود  

يعتمدون فيه  ،  اريخ البشرية ويف خط سريها الطويل استعراضاً واقعياً       وال يستعرضون آثاره يف ت    ؛  الوجود
على نظرة مستقلة غري مستمدة من أعداء هذا النبأ الذين يهمهم دائماً أن يصغروا من شأنه يف تكييـف                   

ومن مث فإن املسلمني ال يدركون حقيقة دورهم سواء يف املاضي            .. حياة البشر ويف حتديد خط التاريخ     
  .. وأنه دور ماض يف هذه األرض إىل آخر الزمان. ر أو املستقبلأو احلاض

 واختيـاره مـن   ع ولقد كان العرب األولون يظنون أن األمر هو أمرهم وأمر حممد بن عبداهللا              
فالقرآن يوجه أنظارهم ـذا إىل أن       . وكانوا حيصرون مههم يف هذه الشكلية     . ليرتل عليه الذكر  ،  بينهم

 وأن حممداً ليس إال حامالً هلذا النبأ        عوأنه أكرب منهم ومن حممد بن عبد اهللا         . اًاألمر أعظم من هذا جد    
وما كان حاضراً ما دار     ؛  وما كان له أن يعلم ما وراءه لوال تعليم اهللا إياه          ؛  وأنه مل يبتدعه ابتداعاً   ؛  ومبلغاً

 : يف املأل األعلى منذ البدء إمنا أخربه اهللا
  "  .. األعلى إذ خيتصمون أن يوحى إيل إال أمنا أنا نذير مبنيما كان يل من علم باملأل  " 

|     |     | 
ممـا  . وما دار يف املأل األعلى بشأا منذ البـدء        ؛  وعند هذا يأخذ السياق يف عرض قصة البشرية       

 :  ليبلغه وينذر به يف آخر الزمانعوهو ما أرسل حممد . ويرسم أقدارها ومصائرها، حيدد خط سريها
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعـوا  . إين خالق بشراً من طني   :  قال ربك للمالئكة   إذ " 

  "  .. له ساجدين
وما ندري كذلك كيف يتلقى املالئكة      .  وما ندري حنن كيف قال اهللا أو كيف يقول للمالئكة         

اخلوض يف شيء   وال حاجة بنا إىل     . عن اهللا وال ندري عن كنههم إال ما بلغنا من صفام يف كتاب اهللا             
 . إمنا منضي إىل مغزى القصة وداللتها كما يقصها القرآن. من هذا الذي ال طائل وراء اخلوض فيه

. كما أن سائر األحياء يف األرض خلقت من طـني .  لقد خلق اهللا هذا الكائن البشري من الطني      
ومـن  . ال كيف جاء  فيما عدا سر احلياة الذي ال يدري أحد من أين جاء و           . فمن الطني كل عناصرها   

وفيما عدا تلك النفخة العلوية اليت جعلت       . الطني كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر         
وهو يستحيل إىل   . ومن عناصرها تكون  . فهو من أمه األرض   . من الطني كل عناصر جسده    . منه إنساناً 
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 آثار تلك النفخة العلوية اليت حددت       وتفارقه معه ؛  تلك العناصر حينما يفارقه ذلك السر اإلهلي اهول       
 . خط سريه يف احلياة

فآثارها هي اليت ميزت هذا الكائن اإلنساين       . ولكننا نعرف آثارها  ؛   وحنن جنهل كنه هذه النفخة    
هي اليت جعلت عقلـه     . ميزته خباصية القابلية للرقي العقلي والروحي     . عن سائر اخلالئق يف هذه األرض     

، وجعلت روحه يتجاوز املدرك باحلواس واملدرك بالعقول      . صمم خطط املستقبل  وي،  ينظر جتارب املاضي  
 . ليتصل باهول للحواس والعقول

ال يشاركه فيها سائر األحياء يف هـذه        ،   وخاصية االرتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية حبتة      
قـع يف هـذا التـاريخ       ومل ي . وقد عاصر مولد اإلنسان األول أجناس وأنواع شىت من األحياء         . األرض

حىت مع التسليم بوقوع االرتقـاء  . عقلياً أو روحياً - وال أحد أفراده  - الطويل أن ارتقى نوع أو جنس     
 . العضوي

؛ ألن إرادته اقتضت أن يكون خليفة يف األرض       ،   لقد نفخ اهللا من روحه يف هذا الكائن البشري        
 . حدود العمارة ومقتضياا من قوى وطاقات. هوأن يتسلم مقاليد هذا الكوكب يف احلدود اليت قدرها ل

ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل مبصـدر تلـك          .  لقد أودعه القدرة على االرتقاء يف املعرفة      
فأما حني ينحرف عن ذلك املصدر العلوي فإن تيـارات          . واستمد من هذا املصدر يف استقامة     ،  النفخة

وتصبح هـذه  ؛ تتجه االجتاه املتكامل املتناسق املتجه إىل األمام وال  ،  املعرفة يف كيانه ويف حياته ال تتناسق      
بط بـه يف    ،  إن مل تقده إىل نكسة يف خصائصه اإلنسانية       . التيارات املتعارضة خطراً على سالمة اجتاهه     

 . ولو تضخمت علومه وجتاربه يف جانب من جوانب احلياة. سلم االرتقاء احلقيقي
ما كان له    .. احملدود املعرفة ،  القصري األجل ،  احملدود القوة ،  حلجم وما كان هلذا الكائن الصغري ا     

إنه ذلك اخللق الصغري    ؟  وإال فمن هو   .. أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لوال تلك اللطيفة الربانية الكرمية          
ومـا  . الضئيل اهلزيل الذي حييا على هذا الكوكب األرضي مع ماليني األنواع واألجناس من األحيـاء              

ومن هذه النجوم ماليـني املاليـني يف ذلـك          . وكب األرضي إال تابع صغري من توابع أحد النجوم        الك
إال ذا السـر    ؛  فماذا يبلغ هذا اإلنسان لتسجد له مالئكة الرمحن        .. الفضاء الذي ال يدري إال اهللا مداه      

مـن   ..  أصله الزهيـد   فإذا ختلى عنه أو انفصم منه ارتد إىل       . إنه ذا السر كرمي كرمي    ؟  اللطيف العظيم 
 ! طني

 :  ولقد استجاب املالئكة ألمر رم كما هي فطرم
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  "  .. فسجد املالئكة كلهم أمجعون " 
هذا . ومعرفته ال تزيد يف مغزى القصة شيئاً      . كل أولئك غيب من غيب اهللا     ؟  ومىت؟  وأين؟   كيف

بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من       ؛  املغزى الذي يربز يف تقدير قيمة هذا اإلنسان املخلوق من الطني          
 . روح اهللا العظيم

 . وشعوراً حبكمته فيما يراه، سجد املالئكة امتثاالً ألمر اهللا
  "  .. إال إبليس استكرب وكان من الكافرين " 

فاملالئكـة ال  . ألنه لو كان من املالئكة ما عصـى . الظاهر أنه ال ؟   فهل كان إبليس من املالئكة    
واملأثور أن املالئكة خلق مـن      . وسيجيء أنه خلق من نار     .. ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون    يعصون اهللا   

ومل خيص بالذكر الصريح عند األمـر إمهـاالً         . ولكنه كان مع املالئكة وكان مأموراً بالسجود       .. نور
 : يهإمنا عرفنا أن األمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إل. لشأنه بسبب ما كان من عصيانه

 "  ؟  أم كنت من العـالني    ؟  أستكربت؟  يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي        : قال " 
 .. 

فال بد أن تكون هناك خصوصية يف       . واهللا خالق كل شيء   ؟   ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي      
 من روح   هي خصوصية العناية الربانية ذا الكائن وإيداعه نفخة       . خلق هذا اإلنسان تستحق هذا التنويه     

 . اهللا داللة على هذه العناية
 ؟ الذين ال خيضعون " ؟ أم كنت من العالني " عن أمري؟  أستكربت

  " ! خلقتين من نار وخلقته من طني. أنا خري منه: قال " 
، والغفلة أو اإلغفال للعنصر الكرمي الزائد علـى الطـني يف آدم           .  إنه احلسد ينضح من هذا الرد     

وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة اليت جتردت من اخلري كله يف هذا              . تكرميوالذي يستحق هذا ال   
 . املوقف املشهود

 :  هنا صدر األمر اإلهلي العايل بطرد هذا املخلوق املتمرد القبيح
  "  .. وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين. فاخرج منها فإنك رجيم: قال " 
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هـذا   .. أم هل هي رمحة اهللا؟ فهل هي اجلنة " منها:  " له وال منلك أن حندد عائد الضمري يف قو     
فإمنا هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر اهللا           . وال حمل للجدل الكثري   . وذلك جائز 

 . الكرمي
 : وإىل تصميم على االنتقام يف نفس إبليس.  هنا حتول احلسد إىل حقد

  "  .. رب فأنظرين إىل يوم يبعثون: قال " 
 : وأن مينحه الفرصة اليت أراد،  واقتضت مشيئة اهللا للحكمة املقدرة يف علمه أن جييبه إىل ما طلب

  "  .. إىل يوم الوقت املعلوم. فإنك من املنظرين: قال " 
 :  وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده

  ..  " إال عبادك منهم املخلصني. فبعزتك ألغوينهم أمجعني: قال " 
ال يسـتثين إال مـن      . إنه يقسم بعزة اهللا ليغوين مجيع اآلدميني      .  وذا حتدد منهجه وحتدد طريقه    

وذا يكشف عن احلاجز بينـه  ! ال تطوعاً منه ولكن عجزاً عن بلوغ غايته فيهم  . ليس له عليهم سلطان   
هـذا  . اهللا اليت ختلصهم هللا   إنه عبادة   . والعاصم الذي حيول بينهم وبينه    ؛  وبني الناجني من غوايته وكيده    

 - فـأعلن . وكان هذا وفق إرادة اهللا وتقديره يف الردى والنجـاة         !  .. وحبل احلياة . هو طوق النجاة  
 : وحدد املنهج والطريق. إرادته - سبحانه

  "  .. ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني. واحلق أقول. فاحلق: قال " 
رآن يقرر هذا ويؤكد اإلشارة إليه يف هذه السورة يف شـىت صـوره        والق.  واهللا يقول احلق دائماً   

 "  .. فاحكم بيننا باحلق وال تشطط    :  " فاخلصم الذين تسوروا احملراب على داود يقولون له       . ومناسباته
مث يعقب على هذا باإلشـارة       "  .. فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى      :  " واهللا ينادي عبده داود   

ذلـك  . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً:  " الكامن يف خلق السماوات واألرض   إىل احلق   
 "  .. قال فاحلق واحلق أقـول    :  " مث جييء ذكر احلق على لسان القوي العزيز        "  .. ظن الذين كفروا  

 : ومنه هذا الوعد الصادق. وتتحد طبيعته وكنهه، فهو احلق الذي تتعدد مواضعه وصوره
  "  .. ألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعنيألم " 
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والعاقبة مكشوفة هلم يف وعـد      . خيوضوا على علم  ،   وهي املعركة إذن بني الشيطان وأبناء آدم      
وقد شاءت رمحـة اهللا أال      . وعليهم تبعة ما خيتارون ألنفسهم بعد هذا البيان       . اهللا الصادق الواضح املبني   
 . إليهم املنذرينفأرسل . يدعهم جاهلني وال غافلني

|     |     | 
 :  أن يلقي إليهم بالقول األخريعويف اية الشوط وختام السورة يكلف الرسول 

ولتعلمن نبـأه   . إن هو إال ذكر للعاملني    . ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني        : قل " 
  "  .. بعد حني

الدعوة اخلالصة الـيت ال يطلـب       . ن النذير بعد كشف املصري وإعال   ،   إا الدعوة اخلالصة للنجاة   
وال يأمر إال مبـا     ،  ال يتكلف وال يتصنع   ،  الذي ينطق بلسانه  ،  صاحبها أجراً وهو الداعية السليم الفطرة     

وإنه للنبأ العظيم الذي    . وإنه للتذكري للعاملني أمجعني فقد ينسون ويغفلون      . يوحي منطق الفطرة القريب   
وقد علموه بعد سنوات مـن هـذا         - نبأه يف األرض  . وليعلمن نبأه بعد حني   ،  ال يلقون باهلم إليه اليوم    

ألمألن جهنم منك وممن تبعـك منـهم        :  " عندما حيق وعد اهللا اليقني    . ونبأه يف اليوم املعلوم    - القول
  "  .. أمجعني

قـاع  وهو اإلي :  إنه اخلتام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا اليت تعاجلها           
  "  .. ولتعلمن نبأه بعد حني:  " املوحي بضخامة ما سيكون، املدوي العميق
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .يان إىل عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألد العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت         األصعدة للجهاد يف     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

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

