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 غَاِفِر الذَّنِب وقَاِبِل التوِب شِديِد الِْعقَاِب ِذي        2 تِرتيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْعِليِم        1حم  + 

  3ري الطَّوِل لَا ِإلَه ِإلَّا هو ِإلَيِه الْمِص
 كَذَّبت قَـبلَهم قَـوم   4ما يجاِدلُ ِفي آياِت اللَِّه ِإلَّا الَِّذين كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم ِفي الِْبلَاِد     

يدِحضوا ِبِه الْحـق    نوٍح والْأَحزاب ِمن بعِدِهم وهمت كُلُّ أُمٍة ِبرسوِلِهم ِليأْخذُوه وجادلُوا ِبالْباِطِل لِ           
 وكَذَِلك حقَّت كَِلمت ربك علَى الَِّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النـاِر            5فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ ِعقَاِب     

6  
 ويستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا    الَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبهِ         

 ربنـا  7ربنا وِسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وِعلْما فَاغِْفر ِللَِّذين تابوا واتبعوا سِبيلَك وِقِهم عذَاب الْجِحيِم           
ِهم وأَزواِجِهم وذُرياِتِهم ِإنك أَنـت الْعِزيـز        وأَدِخلْهم جناِت عدٍن الَِّتي وعدتهم ومن صلَح ِمن آبائِ        

 ِكيم8الْح ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكو هتِحمر ِئٍذ فَقَدموئَاِت ييِق السن تمئَاِت ويالس ِقِهم9 و  
ن مقِْتكُم أَنفُسكُم ِإذْ تدعونَ ِإلَى الِْإمياِن فَتكْفُـرونَ  ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَِّه أَكْبر مِ    

 ذَِلكُم ِبأَنـه  11 قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتيِن وأَحييتنا اثْنتيِن فَاعترفْنا ِبذُنوِبنا فَهلْ ِإلَى خروٍج من سِبيٍل           10
دحو اللَّه ِعيالْكَِبِري ِإذَا د ِليِللَِّه الْع كْموا فَالْحِمنؤِبِه ت كرشِإن يو متكَفَر 12ه  

               ِنيبن يِإلَّا م ذَكَّرتا يمقًا واء ِرزمالس نلُ لَكُم مزنياِتِه وآي ِريكُمالَِّذي ي و13ه    وا اللَّـهعفَاد 
     لَوو ينالد لَه ِلِصنيخونَ   مالْكَاِفر ن           14كَِرهلَى مِرِه عأَم ِمن وحلِْقي الرِش يراِت ذُو الْعجرالد ِفيعر 

 يوم هم باِرزونَ لَا يخفَى علَى اللَِّه ِمنهم شيٌء لِّمِن الْملْك الْيوم            15يشاء ِمن ِعباِدِه ِلينِذر يوم التلَاِق       
  17 الْيوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب 16واِحِد الْقَهاِر ِللَِّه الْ

ع وأَنِذرهم يوم الْآِزفَِة ِإِذ الْقُلُوب لَدى الْحناِجِر كَاِظِمني ما ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم ولَا شِفيٍع يطَا              
18 وردِفي الصخا تمِن ويةَ الْأَعاِئنخ لَمع19 ي  

                ِصريالْب ِميعالس وه ٍء ِإنَّ اللَّهيونَ ِبشقْضوِنِه لَا يونَ ِمن دعدي الَِّذينو ققِْضي ِبالْحي اللَّه20و 
_ 

|     |     | 
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قضية الدعوة والتكـذيب وأخـرياً      . ميان والكفر قضية اإل . هذه السورة تعاجل قضية احلق والباطل     
ويف ثنايـا هـذه      .. وبأس اهللا الذي يأخذ العالني املتجـربين      ،  قضية العلو يف األرض والتجرب بغري احلق      

واسـتجابة اهللا   ،  واستغفار املالئكة هلـم   ،  القضية تلم مبوقف املؤمنني املهتدين الطائعني ونصر اهللا إياهم        
 .  اآلخرة من نعيموما ينتظرهم يف، لدعائهم

وبني اإلميـان   ،  وهي املعركة بني احلق والباطل    . كأنه جو معركة   - من مث  -  وجو السورة كله  
تنسم خـالل   . وبني املتكربين املتجربين يف األرض وبأس اهللا الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل          ،  والطغيان

 ! هذا اجلو نسمات الرمحة والرضوان حني جييء ذكر املؤمنني
وهذه وتلك   - كما يتمثل يف عرض مشاهد القيامة     ،   اجلو يتمثل يف عرض مصارع الغابرين       ذلك

وتعرض يف صورها العنيفة املرهوبة املخيفة متناسقة مـع         - تتناثر يف سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر      
 . مشتركة يف طبع هذا اجلو بطابع العنف والشدة، جو السورة كله

. غـافر الـذنب   :  " ة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنني خاص       ولعله مما يتفق مع هذه السم     
فكأمنا هي مطارق منتظمة     "  .. إليه املصري . ال إله إال هو   . ذي الطول . شديد العقاب . وقابل التوب 

 ! ومعانيها كذلك مساندة إليقاعها املوسيقي، مستقرة املقاطع، اجلرس ثابتة الوقع
. مكررة تتردد يف مواضع متفرقة مـن السـورة         .. بأسناو. وبأس اهللا .  كذلك جند كلمة البأس   

 . وهناك غريها من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو مبعناها
|     |     | 

 وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأا مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه               
ياناً فتتحول إىل ملسـات وإيقاعـات   وقد ترق أح. بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين  

أو ،  وهي تعرض محلة العرش ومن حوله يدعون رم ليتكرم على عباده املؤمنني           ،  متس هذا القلب برفق   
 . وهي تعرض عليه اآليات الكونية واآليات الكامنة يف النفس البشرية

  .. ونضرب بعض األمثال اليت ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك
ومهـت كـل أمـة      ،  كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم      :  " الغابرين من مصارع   

أو مل   "  ..  " ؟  فكيف كان عقاب  . فأخذم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق    ،  برسوهلم ليأخذوه 
كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً      ،  فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم       ،  يسريوا يف األرض  
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ذلك بأم كانت تـأتيهم رسـلهم       . وما كان هلم من اهللا من واق      ؛  خذهم اهللا بذنوم  فأ،  يف األرض 
  "  .. إنه قوي شديد العقاب، فأخذهم اهللا، بالبينات فكفروا

ما للظاملني من   . وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني       :  "  ومن مشاهد القيامة  
وا بالكتاب ومبا أرسلنا به رسـلنا فسـوف يعلمـون إذ            الذين كذب  "  "  .. محيم وال شفيع يطاع   

  "  .. األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون يف احلميم مث يف النار يسجرون
الذين حيملون العـرش    :  "  ومن اللمسات الندية مشهد محلة العرش يف دعائهم اخلاشع املنيب         

ربنا وسعت كل شيء رمحـة      . منواويستغفرون للذين آ  ،  ومن حوله يسبحون حبمد رم ويؤمنون به      
ربنا وأدخلهم جنات عـدن الـيت       . فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم       ،  وعلماً

ومـن  ،  وقهم السيئات . وعدم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام إنك أنت العزيز احلكيم          
  "  .. وذلك هو الفوز العظيم. تق السيئات يومئذ فقد رمحته

، هو الذي خلقكم من تراب    :  " ن اللمسات املوحية عرض آيات اهللا يف األنفس ويف اآلفاق          وم
ومنكم من يتوىف   . مث لتكونوا شيوخاً  ،  مث لتبلغوا أشدكم  ،  مث خيرجكم طفالً  ،  مث من علقة  ،  مث من نطفة  

ا يقول له   فإذا قضى أمراً فإمن   . هو الذي حييي ومييت   . ولعلكم تعقلون ،  ولتبلغوا أجالً مسمى  ،  من قبل 
إن اهللا لذو فضل علـى      . اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً         "  "  .. كن فيكون 

 ؟ ال إله إال هو فأىن تؤفكون     . ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء     . ولكن أكثر الناس ال يشكرون    ،  الناس
ورزقكم مـن   . صوركماهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن           "  ..  " 
  " . فتبارك اهللا رب العاملني. ذلكم اهللا ربكم. الطيبات

 . وتتناسق مع موضوعها وطابعها،  وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها
|     |     | 
 . وجيري سياق السورة مبوضوعاا يف أربعة أشواط متميزة
ترتيل الكتاب من اهللا العزيز     . حم:  " عة يبدأ الشوط األول منها بافتتاح السورة باألحرف املقط       

شـديد العقـاب ذي     . وقابل التوب . غافر الذنب :  " تتلوها تلك اإليقاعات الرصينة الثابتة     " العليم
وأنه ال جيـادل يف     . مث تقرر أن الوجود كله مسلم مستسلم هللا        "  .. إليه املصري . ال إله إال هو   . الطول

ومن مث فهم ال يستحقون أن يأبه هلم        . ن عن سائر الوجود ذا اجلدال     آيات اهللا إال الذين كفروا فيشذو     
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؛ فإمنا هم صائرون إىل ما صارت إليه أحزاب املكذبني قبلهم         .  مهما تقلبوا يف اخلري واملتاع     عرسول اهللا   
ومع األخذ يف الدنيا فإن عـذاب اآلخـرة         ! بعقاب يستحق العجب واإلعجاب   ،  وقد أخذهم اهللا أخذاً   

، ويتوجهون إليـه بالعبـادة    ،  ذلك بينما محلة العرش ومن حوله يعلنون إميام برم         .. ناكينتظرهم ه 
ويف الوقـت ذاتـه      .. ويدعون هلم باملغفرة والنعيم والفالح    ،  ويستغفرون للذين آمنوا من أهل األرض     

ملقت اهللا  " :  يعرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهم ينادون من أرجاء الوجود املؤمن املسلم املستسلم            
وهم يف موقف الذلة واالنكسار بعـد        "  .. أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون        

إمنا يذكرون مبا كان منـهم  ، فال ينفعهم االعتراف واإلقرار، ويعترفون برم،  يقرون بذنبهم ،  االستكبار
هو  ..  " د بالناس إىل اهللا يف الدنيا     ومن هذا املوقف بني يدي اهللا يف اآلخرة يعو         .. من شرك واستكبار  

فـادعوا اهللا   :  " ويذكرهم لينيبوا إىل رم ويوحدوه     " الذي يريكم آياته ويرتل لكم من السماء رزقاً       
ويسـتطرد  . ويشري إىل الوحي واإلنذار بذلك اليوم العصيب       " . خملصني له الدين ولو كره الكافرون     

وقد تـوارى اجلبـارون      " رزون ال خيفى على اهللا منهم شيء      يوم هم با  :  " إىل مشهدهم يوم القيامة   
ويستمر يف عرض صور مـن هـذا         "  .. هللا الواحد القهار  ؟  ملن امللك اليوم  :  " واملتكربون واادلون 

كما ،  ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه      . اليوم الذي يتفرد اهللا جل جالله فيه باحلكم والقضاء        
  .. اريتوارى الطغاة والفج

 - مقدمة لعرض جانب من قصة موسـى      .  ويبدأ الشوط الثاين بلفتة إىل مصارع الغابرين قبلهم       
وتعرض فيهـا حلقـة     . متثل موقف الطغيان من دعوة احلق     . مع فرعون وهامان وقارون    - عليه السالم 

ؤمن وهي حلقة ظهور رجل م    . وال تعرض إال يف هذه السورة     ،  جديدة مل تعرض يف قصة موسى من قبل       
ويصدع بكلمة احلق واإلميـان يف تلطـف        ؛  يدفع عن موسى ما مهوا بقتله     . من آل فرعون يكتم إميانه    

ويعرض يف جدله مع فرعـون حجـج احلـق          . مث يف صراحة ووضوح يف النهاية     ،  وحذر يف أول األمر   
م ويـذكره ؛  وميثل هلم بعض مشاهده يف أسـلوب مـؤثر        ،  وحيذرهم يوم القيامة  ؛  وبراهينه قوية ناصعة  

ويستطرد السياق بالقصة حىت     .. ورسالته - عليه السالم  - موقفهم وموقف األجيال قبلهم من يوسف     
وإذا حوار بـني الضـعفاء والـذين        . وإذا هم يتحاجون يف النار    . فإذا هم هناك  . يصل طرفها باآلخرة  

ظـل هـذا   ويف ! والت حني خالص. وحوار هلم مجيعاً مع خزنة جهنم يطلبون فيه اخلالص      ،  استكربوا
والتوجه إىل إىل ربه بالتسـبيح واحلمـد        ،   إىل الصرب والثقة بوعد اهللا احلق      عاملشهد يوجه اهللا رسوله     

 . واالستغفار
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 فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان إمنا يدفعهم                 
ويوجه القلوب حينئـذ إىل هـذا   . هذا الكربوهم أصغر وأضأل من ، إىل هذا كرب يف نفوسهم عن احلق     

لعل املتكربين يتصاغرون أمام عظمة خلـق       . وهو أكرب من الناس مجيعاً    ،  الوجود الكبري الذي خلقه اهللا    
وما يستوي األعمى والبصري والـذين آمنـوا وعملـوا          :  " وتتفتح بصريم فال يكونون عمياً    ؛  اهللا

ويوجههم إىل دعوة اهللا الذي     ،  ويذكرهم مبجيء الساعة   " . قليالً ما تتذكرون  . الصاحلات وال املسيء  
ويعرض يف هذا املوقف بعض     . فأما الذين يستكربون فسيدخلون جهنم أذالء صاغرين      . يستجيب للدعاء 

واألرض قراراً والسـماء    . يعرض الليل سكناً والنهار مبصراً    . آيات اهللا الكونية اليت ميرون عليها غافلني      
. ويوجههم إىل دعوة اهللا خملصني لـه الـدين        . فسهم وقد صورهم فأحسن صورهم    ويذكرهم بأن . بناء

. وأمره له باإلسالم لرب العـاملني     ،  ويعلن ي ربه له عن آهلتهم     ،   أن يربأ من عبادم    عويلقن الرسول   
مث . وهو الذي حييي ومييـت     .. ويلمس قلوم بأن اهللا الواحد هو الذي أنشأهم من تراب مث من نطفة            

:  " وينذرهم عذاب يوم القيامة يف مشهد عنيف      ؛   من أمر الذين جيادلون يف اهللا      ع فيعجب رسوله    يعود
وإذ يتخلى عنهم ما     "  .. إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون يف احلميم مث يف النار يسجرون           

ادخلوا أبواب    " :وينتهي م األمر إىل جهنم يقال هلم      ! أشركوا وينكرون هم أم كانوا يعبدون شيئاً      
وعلى ضوء هذا املشهد يوجه اهللا رسوله إىل الصرب مرة           "  .. جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين     

فسـيتم  . سواء أبقاه حىت يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل أن يراه           . والثقة بأن وعد اهللا حق    ،  أخرى
  .. الوعد هناك

 للصـرب واالنتظـار     عفبعد توجيه الرسول    . الث والشوط األخري يف السورة يتصل بالشوط الث      
على أن   "  .. وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا        .  " يذكر أن اهللا قد أرسل رسالً قبله كثريين       

هذه األنعام املسـخرة     .. ولكنهم يغفلون عن تدبرها   ؛  وبني أيديهم آيات قريبة   ،  يف الكون آيات قائمة   
ومصارع الغابرين أال تثري يف قلـوم       ! ك اليت حتملهم أليست آية يروا     وهذه الفل . ؟  من سخرها . هلم

وهم يـرون بـأس اهللا      ،  وخيتم السورة بإيقاع قوي على مصرع من مصارع املكذبني        ؟  العظة والتقوى 
وخسر هنالـك   ،  سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده      . فلم يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا      " ؛    فيؤمنون

 . ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها األصيل، هذا اخلتام الذي يصور اية املتكربين..  "  الكافرون
  ..  فلنسر اآلن مع سياق السورة بالتفصيل

|     |     | 
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ذي ،  شديد العقاب ،  وقابل التوب ،  غافر الذنب . ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم     . حم " 
   ..  "إليه املصري، ال إله إال هو، الطول

منها سورة واحدة يذكر فيهـا       " . ميم. حا:  "  هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ باحلرفني       
وقد سبق احلديث عن األحرف املقطعة       " . قاف. سني. عني:  " بعد هذين احلرفني ثالثة حروف أخر     

ذه األحرف هلـم    وهو معجز هلم مع تيسري ه     . وأا إشارة إىل صياغة هذا القرآن منها      . يف أوائل السور  
 . وهي أحرف لغتهم اليت يتحدثوا ويكتبوا، ومعرفتهم ا

إحدى احلقائق اليت يتكرر احلديث عنها يف السـور املكيـة    ..  وتليها اإلشارة إىل ترتيل الكتاب 
 : يف معرض بناء العقيدة، بوجه خاص

  "  .. ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم " 
. ل السياق منها إىل التعريف ببعض صفات اهللا الذى نزل هـذا الكتـاب              وهي جمرد إشارة ينتق   

 : وهي جمموعة من الصفات ذات عالقة موضوعية مبحتويات السورة كلها وقضاياها
إليه ،  ال إله إال هو   ،  ذي الطول ،  شديد العقاب ،  وقابل التوب ،  غافر الذنب ،  العزيز العليم  " 

  "  .. املصري
ووحدانيـة  . والفضل واإلنعـام  . وشدة العقاب . وقبول التوبة . الذنبوغفران  . والعلم.  العزة

  .. ووحدانية املرجع واملصري، األلوهية
والـيت سـيقت يف     . اليت جاءت يف مطلع السورة    ،   وكل موضوعات السورة تتعلق ذه املعاين     

 . توحي باالستقرار والثبات والرسوخ، قوية التركيب، إيقاعات ثابتة اجلرس
ويلمـس ـا    ،  ذات األثر يف حيام ووجودهم    ،  يعرف نفسه لعباده بصفاته    - سبحانه -  واهللا

ويشعرهم بأم يف قبضـته ال      ،  كما يثري خوفهم وخشيتهم   ؛  فيثري رجاءهم وطمعهم  ؛  مشاعرهم وقلوم 
 : ومنها هذه الصفات. مهرب هلم من تصريفه

وال ،  ف األمر ال يقدر عليه أحد     والذي يصر ،  القوي القادر الذي يغلب وال يغلب     :  " العزيز " 
 . يعقب عليه أحد

وال ينـد عـن     ،  فال خيفى عليه شيء   ،  الذي يصرف الوجود عن علم وعن خربة       "  .. العليم " 
 . علمه شيء
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مـن اسـتحقاقهم     - سـبحانه  - مبا يعلمه ،  الذي يعفو عن ذنوب العباد     "  .. غافر الذنب  " 
 . للغفران

 . ويفتح هلم بابه بال حجاب، ويتقبلهم يف محاه، ب على العصاةالذي يتو "  .. وقابل التوب " 
الـذين ال يتوبـون وال      ،  الذي يدمر على املستكربين ويعاقـب املعانـدين        " شديد العقاب  " 
 . يستغفرون
 . ويعطي بغري حساب، ويضاعف احلسنات، الذي يتفضل باإلنعام "  .. ذي الطول " 
 . ة وحده ال شريك له فيها وال شبيهفله األلوهي "  .. ال إله إال هو " 
 . وإليه األوبة واملعاد. فال مهرب من حسابه وال مفر من لقائه "  .. إليه املصري " 

فيعرفون ،  تتضح يف مشاعرهم وتصورام وإدراكهم    .  وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به      
 . ضيهويف إدراك ملا يغضبه وما ير؛ كيف يعاملونه يف يقظة ويف حساسية

ال يعرفـون عنـها شـيئاً       ،   وقد كان أصحاب العقائد األسطورية يعيشون مع آهلتهم يف حرية         
، غامضـة االجتاهـات   ،  ويصوروا متقلبة األهواء  ،  وال يتبينون ماذا يسخطها وماذا يرضيها     ؛  مضبوطاً

والضـحايا  بالرقى والتمائم   ،  ويعيشون معها يف قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها       ،  شديدة االنفعاالت 
 ! وال يدرون سخطت أم رضيت إال بالوهم والتخمني، والذبائح

ويبصـرهم مبشـيئته    ،  ويعرفهم بصفاته ،  يصل الناس بإهلهم احلق   ،   فجاء اإلسالم واضحاً ناصعاً   
 . على طريق واضح قاصد مستقيم، وخيشون عذابه، وكيف يرجون رمحته، ويعلمهم كيف يتقربون إليه

|     |     | 
كذبت قبلـهم قـوم   . فال يغررك تقلبهم يف البالد، ادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا      ما جي  " 

، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق    ،  ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه    ،  نوح واألحزاب من بعدهم   
  "  .. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أم أصحاب النار؟ فكيف كان عقاب، فأخذم

يقرر أن هذه احلقائق مسلمة من كل من يف         ،  وتقرير الوحدانية ،  تلك الصفات العلوية   بعد تقرير   
الذي ،  متصلة ا االتصال املباشر   ،  ففطرة الوجود كله مرتبطة ذه احلقائق     ،  وكل ما يف الوجود   ،  الوجود

من أحد جيادل   وما  . والوجود كله مقتنع بآيات اهللا الشاهدة حبقيقته ووحدانيته       . ال جتادل فيه وال متاحل    
 : شذوذاً عن كل ما يف الوجود وكل من يف الوجود، فيها إال الذين كفروا وحدهم
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  "  .. ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا " 
وهم وحدهم من بني هـذا اخللـق العظـيم          ؛   فهم وحدهم من بني هذا الوجود اهلائل يشذون       

وهـم  . وأقل من النمل بالقياس إىل هذه األرض      أضعف   - بالقياس إىل هذا الوجود    - وهم. ينحرفون
ويقف الوجود اهلائل كله يف صف معترفاً خبـالق الوجـود           ؛  حني يقفون يف صف جيادلون يف آيات اهللا       

مهمـا تبلـغ    ؛  مقضي يف أمرهم  ،  هم يف هذا املوقف مقطوع مبصريهم      .. مستنداً إىل قوة العزيز اجلبار    
 :  واجلاه والسلطانومهما يتهيأ هلم من أسباب املال؛ قوم

  "  .. فال يغررك تقلبهم يف البالد " 
وايـة املعركـة    . فهم إىل اندحار وهالك وبوار    ،  واستمتعوا،  وملكوا،  وحتركوا،   فمهما تقلبوا 

 ! وقوة هؤالء الضعاف املساكني، إن كان مثت معركة ميكن أن تقوم بني قوة الوجود وخالقه. معروفة
توحي عاقبتهم بعاقبه كل من يقف يف وجه القـوة   ،  ب على شاكلتهم   ولقد سبقتهم أقوام وأحزا   

 : الطاحنة العارمة اليت يتعرض هلا من يعرض نفسه لبأس اهللا
وجادلوا ،  ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه    ،  كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم       " 

  "  .. ؟ فكيف كان عقاب. بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذم
وهذه اآلية تصور هذه    . ومعركة ذات مواقع متشاة يف كل زمان      . قدمية من عهد نوح   فهي قصة   

 . قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون واألجيال كما تصور العاقبة يف كل حال. القصة
إمنا هم يلجـأون إىل     ،  وال يقفون عند مقارعة احلجة باحلجة     . فيكذبه طغاة قومه  .  رسول جييء 

 .. وميوهون على اجلماهري بالباطل ليغلبوا به احلق      ،  فيهمون أن يبطشوا بالرسول   ،  طغيان الغليظ منطق ال 
 : ويستحق التعجيب واالستعراض، فتأخذهم أخذاً يعجب ويدهش، هنا تتدخل يد القدرة الباطشة

  "  .. ؟ فكيف كان عقاب " 
وتنطـق بـه    ،   القوم الباقية آثارها   تشهد به مصارع  ،   ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً      

 . األحاديث والروايات
 : فهي ممتدة اآلثار يف اآلخرة.  ومل تنته املعركة

  "  .. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أم أصحاب النار " 
 . وبطل كل جدال، وقضي األمر،  ومىت حقت كلمة اهللا على أحد فقد وقعت
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، وبني احلق والباطـل   ،  حقيقة املعركة بني اإلميان والكفر    . لواقعة وهكذا يصور القرآن احلقيقة ا    
وهكذا نعلم أا معركة قدمية     . وبني الدعاة إىل اهللا الواحد والطغاة الذين يستكربون يف األرض بغري احلق           

ألن الوجود كله يقف مؤمناً بربه مسـلماً  ، وأن ميداا أوسع من األرض كلها     . بدأت منذ فجر البشرية   
ونعلـم  . ويشذ منه الذين كفروا جيادلون يف آيات اهللا وحدهم دون سائر هذا الكون الكبري             ،  لماًمستس

بني صف احلق الطويل الضخم اهلائل وشرذمة الباطـل القليلـة            - غري املتكافئة  - كذلك اية املعركة  
 !  واملتاعومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة، مهما يكن تقلبها يف البالد، الضئيلة اهلزيلة

يصـورها   - وميداا يف الزمان واملكـان    ،  حقيقة املعركة والقوى البارزة فيها     -  هذه احلقيقة 
أولئك الذين حيملون دعوة احلق واإلميـان يف   - على وجه خاص - وليعرفها؛ القرآن لتستقر يف القلوب  

ورقعة حمـدودة مـن   ، زمانيف فترة حمدودة من ال، فال تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة؛  كل زمان ومكان  
وهـو  . وتنطق ا كلمـة اهللا ، إمنا احلقيقة هي اليت يصورها هلم كتاب اهللا  . فهذه ليست احلقيقة  ؛  املكان

 . وهو العزيز العليم. أصدق القائلني
|     |     | 

وهم من بني القوى املؤمنـة يف هـذا          - ويتصل بتلك احلقيقة األوىل أن محلة العرش ومن حوله        
حبكـم  ؛  ويستنجزون وعد اهللا إياهم   ،  ويستغفرون هلم ،  يذكرون املؤمنني من البشر عند رم      - الوجود

 : رابطة اإلميان بينهم وبني املؤمنني
ويسـتغفرون للـذين    ،  ويؤمنون به ،  الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم        " 

. وقهم عذاب اجلحيم  ،  وا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبع   ،  ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً     . آمنوا
إنك أنت العزيز   ؛  ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام     ،  ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم     

  "  .. وذلك هو الفوز العظيم - ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته - وقهم السيئات. احلكيم
وال كيـف   ،   حيمله محلتـه   وال نعرف كيف  ،  وال منلك صورة له   ؟   وحنن ال نعرف ما هو العرش     

، وال جدوى من اجلري وراء صور ليس من طبيعة اإلدراك البشري أن يلم ـا             ؛  حوله،  يكون من حوله  
وكل ما يتصل باحلقيقة اليت يقررها      ؛  وال من اجلدل حول غيبيات مل يطلع اهللا أحداً من املتجادلني عليها           

وينص القرآن   "  .. ويؤمنون به  "  " . مد رم يسبحون حب " ،    سياق السورة أن عباداً مقربني من اهللا      
هـؤالء العبـاد     .. ليشري إىل الصلة اليت تربطهم باملؤمنني من البشر        - وهو مفهوم بداهة   - على إميام 

 . املقربون يتوجهون بعد تسبيح اهللا إىل الدعاء للمؤمنني من الناس خبري ما يدعو به مؤمن ملؤمن
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 : يقولون. منا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعل
  "  .. ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً " 

إمنا يستمدون مـن رمحـة اهللا الـيت     - يف طلب الرمحة للناس -  يقدمون بني يدي الدعاء بأم   
إمنا ؛  وأم ال يقدمون بني يدي اهللا بشيء      ؛  وسعت كل شيء وحييلون إىل علم اهللا الذي وسع كل شيء          

 : ي رمحته وعلمه منهما يستمدون وإليهما يلجأونه
  "  .. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم " 

غافر الذنب وقابل   :  " وبصفة اهللا هناك  ،   وتلتقي هذه اإلشارة إىل املغفرة والتوبة مبطلع السورة       
  "  .. شديد العقاب:  " بصفة اهللا، كما تلتقي اإلشارة إىل عذاب اجلحيم "  .. التوب

 مث يرتقون يف الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إىل سؤال اجلنة واستنجاز وعد اهللا لعبـاده                 
 : الصاحلني

إنـك  . ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام     ،  ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم      " 
  "  .. أنت العزيز احلكيم

وهي نعيم  . يه صحبة من صلح من اآلباء واألزواج والذريات       يضاف إل .  ودخول اجلنة نعيم وفوز   
فعند عقدة اإلميـان يلتقـي اآلبـاء      . مث هي مظهر من مظاهر الوحدة بني املؤمنني أمجعني        . آخر مستقل 

 : ولوال هذه العقدة لتقطعت بينهم األسباب، واألبناء واألزواج
يشري إىل القوة كما يشـري       " احلكيمإنك أنت العزيز    :  "  والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء     

  .. وا يكون احلكم يف أمر العباد. إىل احلكمة
  "  .. وذلك هو الفوز العظيم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته. وقهم السيئات " 

. لفتة إىل الركيزة األوىل يف املوقف العصيب       - بعد الدعاء بإدخاهلم جنات عدن     -  وهذه الدعوة 
فإذا وقى اهللا عباده املؤمنني منـها   . وتوردهم مورد التهلكة  ،  اليت توبق أصحاا يف اآلخرة    فالسيئات هي   

وكانـت كـذلك أوىل خطـوات    . وكانت هذه هي الرمحة يف ذلك املوقف . وقاهم نتائجها وعواقبها  
 ! فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم "  .. وذلك هو الفوز العظيم " . السعادة

     |     || 
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جنـد الـذين    . وبينما أن محلة العرش ومن حوله يتجهون إىل رم ذا الدعاء إلخوام املؤمنني            
وقـد   - جند الذين كفروا هؤالء   . كفروا يف املوقف الذي تتطلع كل نفس فيه إىل املعني وقد عز املعني            

ان بالترذيـل   وإذا هم ينادون من كل مك     . انبتت العالقات بينهم وبني كل أحد وكل شيء يف الوجود         
 : ويف موقف الرجاء والت حني رجاء. وإذا هم يف موقف الذلة بعد االستكبار. واملقت والتأنيب

إن الذين كفروا ينادون ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون                " 
ذلكم بأنه إذا دعي    ؟  ن سبيل فهل إىل خروج م   ،  ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعترفنا بذنوبنا      : قالوا

  "  .. فاحلكم هللا العلي الكبري، وإن يشرك به تؤمنوا، اهللا وحده كفرمت
إن مقت اهللا لكم يوم كنتم تدعون إىل اإلميان         . وهم ينادون من كل جانب    . أشد الكره :  واملقت

بكفرهـا  ، كـر أشد من مقتكم ألنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ون  ،  فتكفرون
وما أوجع هذا التذكري وهذا التأنيب يف ذلك املوقف          .. قبل فوات األوان  ،  وإعراضها عن دعوة اإلميان   

 ! املرهوب العصيب
 : يعرفون أن املتجه هللا وحده فيتجهون - وقد سقط عنهم غشاء اخلداع والضالل -  واآلن

  "  .. فهل إىل خروج من سبيل، ذنوبنافاعترفنا ب، ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني: قالوا " 
أحييتنـا أول   . وقد كانوا يكفرون وينكرون    "  .. ربنا ..  "  وهي كلمة الذليل اليائس البائس    

. فجئنا إليك ،  مث أحييتنا األخرى بعد موتنا    . وإذا حنن أحياء  ،  مرة فنفخت الروح يف املوات فإذا هو حياة       
ـذا   " . ؟  فهل إىل خروج من سـبيل     .  " قد اعترفنا بذنوبنا  و. وإنك لقادر على إخراجنا مما حنن فيه      
 . التنكري املوحي باللهفة واليأس املرير

 : جيبههم بسبب هذا املصري - يف ظل هذا املوقف البائس -  هنا
  " . فاحلكم هللا العلي الكبري، وإن يشرك به تؤمنوا، ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت " 

. وكفـركم بالوحدانيـة   ،  إميانكم بالشـركاء  . دكم إىل ذلك املوقف الذليل     فهذا هو الذي يقو   
والكرب فوق كل   ،  االستعالء على كل شيء   . ومها صفتان تناسبان موقف احلكم    : فاحلكم هللا العلي الكبري   

 . يف موقف الفصل األخري. شيء
|     |     | 
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ستعالء ويوجه املـؤمنني يف  ويف ظل هذا املشهد يستطرد إىل شيء من صفة اهللا تناسب موقف اال      
خملصني له الدين كما يشري إىل الوحي لإلنذار بيوم التالقي          ،  موحدين،  هذا املقام إىل التوجه إليه بالدعاء     

 : يوم يتفرد اهللا بامللك والقهر واالستعالء، والفصل واجلزاء
فـادعوا اهللا   . وما يتذكر إال من ينيب    ،  ويرتل لكم من السماء رزقاً    ،  هو الذي يريكم آياته    " 

يلقي الروح من أمره على مـن       ،  ذو العرش ،  رفيع الدرجات . ولو كره الكافرون  ،  خملصني له الدين  
هللا ؟ ملن امللك اليـوم . يوم هم بارزون ال خيفى على اهللا منهم شيء    . يشاء من عباده لينذر يوم التالق     

  "  ..  سريع احلسابإن اهللا. ال ظلم اليوم. اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت. الواحد القهار
يف اايل الكبرية   . وآيات اهللا ترى يف كل شيء يف هذا الوجود         "  .. وهو الذي يريكم آياته    " 

ويف الدقائق الصغرية من الذرة واخللية والورقـة    .. ومطر وبرق ورعد  ،  وليل وار ،  من مشس وكواكب  
 - بله أن ينشئها   -  اإلنسان أن يقلدها   تتبدى عظمتها حني حياول   ،  ويف كل منها آية خارقة     .. والزهرة

 . ألصغر وأبسط ما أبدعته يد اهللا يف هذا الوجود، وهيهات هيهات التقليد الكامل الدقيق
، أصل احليـاة يف هـذه األرض      ،  عرف الناس منه املطر    "  .. ويرتل عليكم من السماء رزقاً     " 

ومنه هذه األشعة احملييـة الـيت       .  بعد يوم  وغري املطر كثري يكشفه الناس يوماً     . وسبب الطعام والشراب  
الـيت  ،  ولعل من هذا الرزق تلك الرساالت املرتلـة       . لوالها ما كانت حياة على هذا الكوكب األرضي       

وهدا إىل مناهج احلياة املوصولة     ،  قادت خطى البشرية منذ طفولتها ونقلت أقدامها يف الطريق املستقيم         
 . وناموسه القومي، باهللا

فالذي ينيب إىل ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياتـه            "  .. ذكر إال من ينيب   وما يت  " 
 . اليت ينساها غالظ القلوب

 وعلى ذكر اإلنابة وما تثريه يف القلب من تذكر وتدبر يوجه اهللا املـؤمنني ليـدعوا اهللا وحـده           
 : غري عابئني بكره الكافرين، وخيلصوا له الدين

 :  "  له الدين ولو كره الكافرونفادعوا اهللا خملصني " 
وال أمـل  . وأن يدعوه وحده دون سواه ،   ولن يرضى الكافرون من املؤمنني أن خيلصوا دينهم هللا        

فلـيمض  . يف أن يرضوا عن هذا مهما الطفهم املؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشىت األساليب              
وال عليهم رضي   . ويصغون له قلوم  ،  دموخيلصون له عقي  ،  يدعون رم وحده  ،  املؤمنون يف وجهتهم  
 ! وما هم يوماً براضني. الكافرون أم سخطوا
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 مث يذكر من صفات اهللا يف هذا املقام الذي يوجه املؤمنني فيه إىل عبادة اهللا وحده ولـو كـره                    
 : يذكر من هذه الصفات أنه سبحانه. الكافرون
  "  ..  من يشاء من عبادهيلقي الروح من أمره على، رفيع الدرجات ذو العرش " 
. وهو صاحب العرش املسيطر املسـتعلي     ،  وحده صاحب الرفعة واملقام العايل     - سبحانه -  فهو

وهذا كنايـة عـن الـوحي       . وهو الذي يلقي أمره احمليي لألرواح والقلوب على من خيتاره من عباده           
، وأنه روح وحيـاة للبشـرية     ،  لوحيولكن التعبري عنه يف هذه الصيغة يبني أوالً حقيقة هذا ا          . بالرسالة

العلـي   " وكلها ظالل متناسقة مع صـفة اهللا       .. ويبني ثانيا أنه يترتل من علو على املختارين من العباد         
  "  .. الكبري

 : فهي اإلنذار،  فأما الوظيفة البارزة ملن خيتاره اهللا من عباده فيلقي عليه الروح من أمره
  "  .. لينذر يوم التالق " 
ويتالقـى  . ويتالقى الناس وأعماهلم اليت قدموا يف احلياة الدنيا  .  هذا اليوم يتالقى البشر مجيعاً      ويف

الناس واملالئكة واجلن ومجيع اخلالئق اليت تشهد ذلك اليوم املشهود وتلتقي اخلالئق كلها برا يف ساعة                
 . احلساب فهو يوم التالقي بكل معاين التالقي

 : ون فيه بال ساتر وال واق وال تزييف وال خداع مث هو اليوم الذي يربز
  "  .. يوم هم بارزون ال خيفى على اهللا منهم شيء " 

ولكنهم يف غري هذا اليوم قد حيسبون       .  واهللا ال خيفى عليه منهم شيء يف كل وقت ويف كل حال           
لمـون أـم    ويع،  أما اليوم فيحسون أم مكشـوفون     ،  وأن أعماهلم وحركام خافية   ،  أم مستورون 
 ! ويقفون عارين من كل ساتر حىت ستار األوهام؛ مفضوحون

والعبـاد كلـهم    ،  ويقف الوجود كله خاشـعاً    ،  ويرتوي املتجربون ،   ويومئذ يتضاءل املتكربون  
فأمـا يف هـذا     . وهو سبحانه متفرد به يف كل آن      . ويتفرد مالك امللك الواحد القهار بالسطان     . خضعاً

وتصمت . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكرب      . بعد انكشافه للجنان  ،  اليوم فينكشف هذا للعيان   
فما يف الوجود كله يومئذ من      ؛  وينطلق صوت جليل رهيب يسأل وجييب     . كل نأمة وتسكن كل حركة    

 : سائل غريه وال جميب
  "  .. هللا الواحد القهار "  ..  " ؟ ملن امللك اليوم " 
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  "  .. إن اهللا سريع احلساب.  ظلم اليومال. اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت " 
 . بال إمهال وال إبطاء. اليوم يوم القضاء الفصل. اليوم يوم العدل. اليوم يوم اجلزاء احلق

، ويقضى األمر ،  وتسمع اخلالئق وختشع  ،  ويغمر املوقف رهبة وخشوع   ،   وخييم اجلالل والصمت  
 . وتطوى صحائف احلساب

فال يغررك   :  " - يف مطلع السورة   - لذين جيادلون يف آيات اهللا     ويتسق هذا الظل مع قوله عن ا      
والتجرب والتكـرب والثـراء     ،  واالستعالء بغري احلق  ،  فهذه اية التقلب يف األرض     "  .. تقلبهم يف البالد  

 . واملتاع
|     |     | 

لقيامـة  يف مشهد من مشـاهد ا ،  إىل إنذار القوم بذلك اليوم   عويستطرد السياق يوجه الرسول     
 : بعدما عرضه عليهم يف صورة حكاية مل يوجه هلم فيها اخلطاب؛ يتفرد فيه اهللا باحلكم والقضاء

ما للظاملني من محـيم وال شـفيع        ،  وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني        " 
 يقضـون   واهللا يقضي باحلق والذين يدعون من دونه ال       . يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور     . يطاع

  "  .. بشيء إن اهللا هو السميع البصري
واألنفاس من  . واللفظ يصورها كأا مقتربة زاحفة    . وهي القيامة  .. القريبة والعاجلة  ..  واآلزفة

وهم كاظمون ألنفاسـهم وآلالمهـم      ؛  وكأمنا القلوب املكروبة تضغط على احلناجر     ،  مث مكروبة الهثة  
وهم ال جيدون محيماً يعطف عليهم وال شـفيعاً ذا    ؛  لى صدورهم ويثقل ع ،  والكظم يكرم ،  وملخاوفهم

 ! كلمة تطاع يف هذا املوقف العصيب املكروب
وسـر الصـدر   ، حىت لفتة العني اخلائنة ،   وهم بارزون يف هذا اليوم ال خيفى على اهللا منهم شيء          

 : املستور
 :  " يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور " 

، ولكنها ال ختفى على اهللا والسر املستور ختفيه الصـدور         .  يف إخفاء خيانتها    والعني اخلائنة جتتهد  
 . ولكنه مكشوف لعلم اهللا

وآهلتهم املدعاة ال شأن هلا وال حكم وال        .  واهللا وحده هو الذي يقضي يف هذا اليوم قضاءه احلق         
 : قضاء
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  "  .. واهللا يقضي باحلق والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء " 
 : فال يظلم أحداً وال ينسى شيئاً. وعن مسع وعن رؤية، هللا يقضي باحلق عن علم وعن خربة وا
  "  .. إن اهللا هو السميع البصري " 

|     |     | 
 +                 ـدأَش موا هكَان ِلِهموا ِمن قَبكَان ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَينظُرِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي لَم أَو

 ذَِلك ِبـأَنهم    21ِمنهم قُوةً وآثَارا ِفي الْأَرِض فَأَخذَهم اللَّه ِبذُنوِبِهم وما كَانَ لَهم من اللَِّه ِمن واٍق                
ولَقَد أَرسلْنا موسى    22كَانت تأِْتيِهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه ِإنه قَِوي شِديد الِْعقَاِب            

 فَلَما جاءهم ِبـالْحق     24 ِإلَى ِفرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساِحر كَذَّاب         23ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني    
مو ماءهوا ِنسيحتاسو هعوا منآم اء الَِّذيننلُوا أَبا قَالُوا اقْتِعنِدن لَاٍل ِمنِإلَّا ِفي ض الْكَاِفِرين د25ا كَي  

وقَالَ ِفرعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِإني أَخاف أَن يبدلَ ِديـنكُم أَو أَن يظِْهـر ِفـي               
   ادِض الْفَس26الْأَر         ن كُلِّ مكُم مبري وبِبر ذْتي عى ِإنوسقَالَ ماِب       وِم الِْحسوِبي ِمنؤٍر لَّا يكَب27ت 

وقَالَ رجلٌ مؤِمن من آِل ِفرعونَ يكْتم ِإميانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم ِبالْبينـاِت                  
        ِإن يو هِه كَِذبلَيا فَعكَاِذب كِإن يو كُمبِمن ر           نِدي مهلَا ي ِإنَّ اللَّه كُمِعدالَِّذي ي ضعكُم بِصباِدقًا يص ك

    كَذَّاب ِرفسم وأِْس اللَّـِه ِإنْ                28ها ِمن بنرنصن يِض فَمِفي الْأَر ظَاِهِرين موالْي لْكالْم ِم لَكُما قَوي 
 وقَالَ الَِّذي آمن يا قَوِم ِإني      29ما أَرى وما أَهِديكُم ِإلَّا سِبيلَ الرشاِد        جاءنا قَالَ ِفرعونُ ما أُِريكُم ِإلَّا       

 ِمثْلَ دأِْب قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ِمن بعِدِهم وما اللَّـه             30أَخاف علَيكُم مثْلَ يوِم الْأَحزاِب      
  ا لِّلِْعبظُلْم ِريداِد         31اِد  ينالت موي كُملَيع افي أَخِم ِإنا قَوياللَّـِه         32 و نا لَكُم مم ِبِريندلُّونَ موت موي 

 ولَقَد جاءكُم يوسف ِمن قَبلُ ِبالْبيناِت فَما ِزلْتم ِفـي           33ِمن عاِصٍم ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد          
ش                     ـوه ـنم ِضلُّ اللَّهي ولًا كَذَِلكسِدِه رعِمن ب ثَ اللَّهعبلَن ي مقُلْت لَكى ِإذَا هتاءكُم ِبِه حا جمم ك

 ابترم ِرفس34م  
 وِعند الَِّذين آمنوا كَذَِلك     الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي آياِت اللَِّه ِبغيِر سلْطَاٍن أَتاهم كَبر مقْتا ِعند اللَّهِ           

 وقَالَ ِفرعونُ يا هامانُ ابِن ِلي صرحا لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَسـباب            35يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلِْب متكَبٍر جباٍر        
36        هي لَأَظُنِإنى ووسِإلَى ِإلَِه م اِت فَأَطَِّلعاومالس اببِلـِه          أَسمـوُء عنَ سوعِلِفر نيز كَذَِلكا وكَاِذب 

  37وصد عِن السِبيِل وما كَيد ِفرعونَ ِإلَّا ِفي تباٍب 
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متـاع   يا قَوِم ِإنما هِذِه الْحياةُ الدنيا        38وقَالَ الَِّذي آمن يا قَوِم اتِبعوِن أَهِدكُم سِبيلَ الرشاِد          
 من عِملَ سيئَةً فَلَا يجزى ِإلَّا ِمثْلَها ومن عِملَ صاِلحا مـن ذَكَـٍر أَو        39وِإنَّ الْآِخرةَ ِهي دار الْقَراِر      

  40أُنثَى وهو مؤِمن فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ ِفيها ِبغيِر ِحساٍب 
 تدعونِني ِلأَكْفُر ِباللَِّه وأُشِرك ِبِه ما       41 ما ِلي أَدعوكُم ِإلَى النجاِة وتدعونِني ِإلَى الناِر          ويا قَومِ 

عـوةٌ ِفـي     لَا جرم أَنما تدعونِني ِإلَيِه لَيس لَه د        42لَيس ِلي ِبِه ِعلْم وأَنا أَدعوكُم ِإلَى الْعِزيِز الْغفَّاِر          
 فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ    43الدنيا ولَا ِفي الْآِخرِة وأَنَّ مردنا ِإلَى اللَِّه وأَنَّ الْمسِرِفني هم أَصحاب الناِر              

ئَاِت ما مكَروا وحاق ِبآِل ِفرعونَ       فَوقَاه اللَّه سي   44لَكُم وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباِد          
 النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعِشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدِخلُوا آلَ ِفرعـونَ أَشـد               45سوُء الْعذَاِب   

  46الْعذَاِب 
ن استكْبروا ِإنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا          وِإذْ يتحاجونَ ِفي الناِر فَيقُولُ الضعفَاء ِللَِّذي      

 وقَالَ الَِّذين ِفي 48 قَالَ الَِّذين استكْبروا ِإنا كُلٌّ ِفيها ِإنَّ اللَّه قَد حكَم بين الِْعباِد              47نِصيبا من الناِر    
   اد منهِة جنزاِر ِلخذَاِب        النالْع نا مموا ينع فِّفخي كُمبوا رـلُكُم        49عسر ـأِْتيكُمت كت لَمقَالُوا أَو 

 ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا      50ِبالْبيناِت قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاء الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَاٍل            
 يوم لَا ينفَع الظَّاِلِمني معِذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر           51حياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد      ِفي الْ 
52  

         اباِئيلَ الِْكترِني ِإسا بثْنرأَوى ودى الْهوسا منيآت لَقَدى ِلأُوِلي ا    53وِذكْرى وداِب   ه54لْأَلْب 
  _55فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمِد ربك ِبالْعِشي والِْإبكَاِر 

|     |     | 
وقبل االستعراض التفصيلي له نالحظ ان هـذه        . سبق أن أمجلنا موضوع هذا الشوط من السورة       

 - ومتمشية بطريقة التعـبري فيهـا     ،  متمشية مبوضوعها مع موضوع السورة    احللقة من القصة جتيء هنا      
وعلـى لسـان     .. وتكرر بعض عباراا  ،  مع طريقة التعبري يف السورة كذلك      - وأحياناً بعباراا ذاا  

فهو يذكر فرعون وهامان    . الرجل املؤمن من آل فرعون ترد معان وتعبريات وردت من قبل يف السورة            
كما حيذرهم يـوم القيامـة الـذي        ،  وحيذرهم يوماً مثل يوم األحزاب    ،  يتقلبون يف البالد  وقارون بأم   

ويتحدث عن الذين جيادلون يف آيات اهللا ومقـت اهللا هلـم     . عرضت مشاهده يف مطالع السورة كذلك     
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مث يعرض السياق مشهدهم يف النـار أذالء ضـارعني          . ومقت املؤمنني كما جاء ذلك يف الشوط األول       
 . كما عرض مشهد أمثاهلم من قبل يف السورة، ال يستجاب هلميدعون ف

. ألنه يستمد من احلق الواحد    ،   وهكذا وهكذا مما يوحي بأن منطق اإلميان ومنطق املؤمنني واحد         
وهي الظاهرة امللحوظة يف كل سـور       . موحدة املالمح  " شخصية " وجيعل هلا ،  ومما ينسق جو السورة   

 . القرآن
|     |     | 

كانوا هم أشـد    ،  و مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم            أ " 
ذلك بأم كانـت    . وما كان هلم من اهللا من واق      . فأخذهم اهللا بذنوم  ،  منهم قوة وآثاراً يف األرض    

  "  .. إنه قوي شديد العقاب، فأخذهم اهللا، فكفروا، تأتيهم رسلهم بالبينات
وموضوع السورة قبلها يذكر اادلني يف آيات اهللا         - عليه السالم  - قصة موسى  هذا املعرب بني    

الذين ،  ورؤية مصارع الغابرين  ،  ويوجههم إىل السري يف األرض    ؛  من مشركي العرب بعربة التاريخ قبلهم     
كـانوا   - مع هذه القوة والعمارة    - ولكنهم. وكانوا أشد منهم قوة وآثاراً يف األرض      . وقفوا موقفهم 

وتستعدي عليهم قوى اإلميـان     ،  وكانت ذنوم تعزهلم عن مصدر القوة احلقيقية      . ضعافاً أمام بأس اهللا   
وال واقي إال    "  .. وما كان هلم من اهللا من واق      . فأخذهم اهللا بذنوم  :  " ومعها قوة اهللا العزيز القهار    

ا التكذيب بالرسـل وبالبينـات      فأم. اإلميان والعمل الصاحل والوقوف يف جبهة اإلميان واحلق والصالح        
 : فنهايته إىل الدمار والنكال

 "  إنه قوي شديد العقاب   ،  فأخذهم اهللا ،  فكفروا،  ذلك بأم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات      " 
 .. 

|     |     | 
وكـانوا  ،  وبعد هذه اإلشارة الكلية املة يبدأ يف عرض منوذج من مناذج الذين كانوا من قبلهم              

ومن معهم مـن    . وهم فرعون وقارون وهامان   . فأخذهم اهللا بذنوم  . قوة وآثاراً يف األرض   أشد منهم   
 . املتجربين الطغاة

تبدأ مـن موقـف     ،  إىل مواقف ومناظر   - عليه السالم  -  وتنقسم هذه احللقة من قصة موسى     
رحلـة  وهـي   . وهم يتحاجون يف النـار    ،  وتنتهي هنالك يف اآلخرة   . عرض الرسالة على فرعون وملئه    
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هي اليت تؤدي الغرض من هذه احللقة يف        ،  معينة من هذه الرحلة    " لقطات " ولكن السياق خيتار  . مديدة
 : هذه السورة بالذات

سـاحر  : فقـالوا ،  إىل فرعون وهامان وقـارون    ،  ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني      " 
  "  .. كذاب

. ومعه اهليبة املستمدة من احلق الذي بيـده       ،  موسى ومعه آيات اهللا   .  هذا هو موقف اللقاء األول    
ومعهم باطلهم الزائف وقوم الظاهرة ومركزهم الذي خيافون عليـه مـن            . وفرعون وهامان وقارون  

سـاحر  : فقـالوا :  " عندئذ جلأوا إىل اجلدال بالباطل ليدحضوا به احلق        .. مواجهة احلق ذي السلطان   
  "  .. كذاب

|     |     | 
وإميـام  ،  ويطوي موقف املباراة مع السحرة    ،  صيل ما حدث بعد هذا اجلدال     وجيمل السياق تف  

 : ويعرض املوقف الذي تال هذه األحداث. باحلق الذي غلب باطلهم ولقف ما يأفكون
  " . اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم: فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا " 

 :  ويعقب عليه قبل أن تكمل اآلية
  "  .. وما كيد الكافرين إال يف ضالل " 

مبا فيه  ،  وخاف أن يستعلي احلق   ،  وخذله الربهان ،  كلما أعوزته احلجة  ،   إنه منطق الطغيان الغليظ   
كما استجاب السحرة الـذين     . وهو خياطب الفطرة فتصغي له وتستجيب     ،  من قوة وفصاحة ووضوح   

 . ؤمنني باحلق يف مواجهة فرعون اجلبارفانقلبوا أول امل، جيء م ليغلبوا موسى وما معه
 :  فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا

  "  .. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم " 
وهناك أحد احتمالني فيما    . قد أصدر مثل هذا األمر     - يف أيام مولد موسى    -  ولقد كان فرعون  

ن فرعون الذي أصدر ذلك األمر كـان قـد مـات            االحتمال األول أ   .. حدث بعد ذلك األمر األول    
حىت جاء موسى وواجـه الفرعـون       ،  ومل يكن األمر منفذاً يف العهد اجلديد      ،  وخلفه ابنه أو ويل عهده    

ويعرف األمر األول بتذبيح الذكور     ،  ويعرف تربيته يف القصر   ،  الذي كان يعرفه وهو ويل للعهد     ،  اجلديد
سواء ،  وتوحي بتخصيصه مبن آمنوا مبوسى    ،   تشري إىل هذا األمر    فحاشيته. وترك اإلناث من بين إسرائيل    
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 .. كانوا من السحرة أو من بين إسرائيل القالئل الذين استجابوا له على خوف مـن فرعـون وملئـه                  
وقد تراخى تنفيذ األمر    . ما يزال على عرشه   ،  أنه كان فرعون األول الذي تبىن موسى      : واالحتمال الثاين 

وختص به الذين آمنوا مـع      ،  فاحلاشية تشري بتجديده  . قف العمل به بعد زوال حدته     األول بعد فترة أو و    
 . موسى وحدهم لإلرهاب والتخويف

ذلك أن يتخلص من    . أو اقتراح إضايف يف أثناء التآمر     ،   فأما فرعون فكان له فيما يبدو رأي آخر       
 ! فيستريح. موسى نفسه

أو أن يظهر يف    ،  ين أخاف أن يبدل دينكم    إ،  وليدع ربه ،  ذروين أقتل موسى  : وقال فرعون  " 
  "  .. األرض الفساد

من ناحية   - أن رأيه هذا كان جيد ممانعة ومعارضة       "  .. ذروين أقتل موسى  :  "  ويبدو من قوله  
فقد يوحي هذا للجماهري بتقديسه واعتباره      . إن قتل موسى ال ينهي اإلشكال     : كأن يقال مثالً   - الرأي
، وخباصة بعد إميان السحرة يف مشهد شعيب جامع       ،  عورية له وللدين الذي جاء به     واحلماسة الش ،  شهيداً

وقد يكون بعض مستشاري امللك      .. وهم الذين جيء م ليبطلوا عمله ويناوئوه      ،  وإعالم سبب إميام  
فقد كان الوثنيون يعتقدون    ،  وليس هذا ببعيد  . ويبطش م ،  أحس يف نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له        

:  " ويكون قول فرعون  ! ويتصورون بسهولة أن يكون ملوسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه          ،  تعدد اآلهلة ب
كانـت  ،  وإن كان ال يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون         ! رداً على هذا التلويح    "  .. وليدع ربه 

 . لقي جزاءه يف اية املطاف كما سيجيء، تبجحاً واستهتاراً
 : ف أن نقف أمام حجة فرعون يف قتل موسى ولعله من الطري

  "  .. إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد " 
 " –عليه السالم    - عن موسى رسول اهللا   ،   فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثين        
 ! ! ؟  " إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد

أليست هي بعينـها كلمـة      ؟  كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح        أليست هي بعينها    
أليست هي بعينها كلمة اخلداع اخلبيث إلثارة اخلـواطر يف وجـه            ؟  الباطل الكاحل يف وجه احلق اجلميل     

 ؟ اإلميان اهلادى ء
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والصالح والطغيان علـى    . واإلميان والكفر ،  يتكرر كلما التقى احلق والباطل    ،   إنه منطق واحد  
 . والقصة قدمية مكررة تعرض بني احلني واحلني. يل الزمان واختالف املكانتوا

والذ باجلناب الـذي    ،  فالتجأ إىل الركن الركني واحلصن احلصني      - عليه السالم  -  فأما موسى 
 : وجيري املستجريين، حيمي الالئذين

 .  "  .إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب: وقال موسى " 
القادر على محايـة    ،  القاهر لكل متجرب  ،  وسلم أمره إىل املستعلي على كل متكرب      . واطمأن.  قاهلا

. وأشار إىل وحدانية اهللا ربه ورم مل ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد            . العائذين به من املستكربين   
وهو يتصور موقفه   ،  يوم احلساب فما يتكرب متكرب وهو يؤمن ب     . كما أشار إىل عدم اإلميان بيوم احلساب      

 . ما له من محيم وال شفيع يطاع، جمرداً من كل قوة، يومئذ حاسراً خاشعاً خاضعاً ذليالً
|     |     | 

، انتدب يدفع عن موسـى    . ولكنه كتم إميانه  ،  وقع احلق يف قلبه   ،  هنا انتدب رجل من آل فرعون     
ويتدسس إىل قلوم بالنصـيحة    ،  ئه مسالك شىت  ويسلك يف خطابه لفرعون ومل    ،  وحيتال لدفع القوم عنه   

 : ويثري حساسيتها بالتخويف واإلقناع
وقد جاءكم  ،  ريب اهللا : أتقتلون رجالً أن يقول   : وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه        " 

إن اهللا  ،  وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم      ،  وإن يك كاذباً فعليه كذبه    ؟  بالبينات من ربكم  
فمن ينصرنا من بـأس     ،  يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض       .  من هو مسرف كذاب    ال يهدي 

يا : وقال الذي آمن  . وما أهديكم إال سبيل الرشاد    ،  ما أريكم إال ما أرى    : قال فرعون ؟  اهللا إن جاءنا  
ومـا  ،  مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم        . قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب      

يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا مـن         . ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد      .  يريد ظلماً للعباد   اهللا
فما زلتم يف شك مما     ؛  ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات     . ومن يضلل اهللا فما له من هاد      ،  عاصم

سـرف  كذلك يضل اهللا من هـو م      . لن يبعث اهللا من بعده رسوالً     : حىت إذا هلك قلتم   ،  جاءكم به 
كـذلك  ، الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتاً عند اهللا وعند الذين آمنوا       . مرتاب

  "  .. يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار
وإنه منطق الفطرة   .  إا جولة ضخمة هذه اليت جاهلا الرجل املؤمن مع املتآمرين من فرعون وملئه            

 . كاملؤمنة يف حذر ومهارة وقوة كذل
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فهـل هـذه     "  .. ريب اهللا : أتقتلون رجالً أن يقـول    :  "  إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه      
إا يف هذه   ؟  ويرد عليها بإزهاق روح   ،  تستحق القتل ،  واقتناع نفس ،  الكلمة الربيئة املتعلقة باعتقاد قلب    

 . الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة
يقوهلـا ومعـه     "  .. ريب اهللا :  " فالذي يقول هذه الكلمة الربيئـة      . مث خيطو م خطوة أخرى    

يشري إىل تلك اآليات اليت عرضـها        "  .. وقد جاءكم بالبينات من ربكم    :  " ويف يده برهانه  ،  حجته
 ! يصعب أن مياروا فيها - فيما بينهم وبعيداً عن اجلماهري - وهم، ورأوها - عليه السالم - موسى

متشياً مع أقصى فـرض     ؛  ويقف معهم موقف املنصف أمام القضية     ؛  وأ الفروض  مث يفرض هلم أس   
وحيتمـل  ،  ويلقى جزاءه ،  وهو حيمل تبعة عمله    "  .. وإن يك كاذباً فعليه كذبه    :  " ميكن أن يتخذوه  

 ! وليس هذا مبسوغ هلم أن يقتلوه على أية حال. جريرته
وعدم التعرض  ،  الحتياط هلذا االحتمال  فيحسن ا . وهو أن يكون صادقاً   ،   وهناك االحتمال اآلخر  

وإصابتهم ببعض الـذي يعـدهم هـو         "  .. وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم      :  " لنتائجه
وهـذا منتـهى اإلنصـاف يف اجلـدل         . فهو ال يطلب إليهم أكثر منه     ،  كذلك أقل احتمال يف القضية    

 . واإلفحام
إن اهللا  :  " لى موسى كما ينطبق عليهم    وهو يقول كالماً ينطبق ع    ،   مث يهددهم من طرف خفي    

فدعوه له يالقـي    ،  فإذا كان موسى فإن اهللا ال يهديه وال يوفقه         "  .. ال يهدي من هو مسرف كذاب     
 ! فيصيبكم هذا املآل، واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون. منه جزاءه

حمذراً مـن   ،  يهجم عليهم خموفاً بعقاب اهللا    ،  ب وحني يصل م إىل فعل اهللا مبن هو مسرف كذا         
مذكراً إياهم ذه النعمة اليت تستحق الشكران       ،  بأسه الذي ال ينجيهم منه ما هم فيه من ملك وسلطان          

 : ال الكفران
  "  .. ؟ فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا. يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض " 

من أن بأس اهللا أقرب ما يكون ألصـحاب امللـك           ،   به القلب املؤمن    إن الرجل يشعر مبا يشعر    
وأن يبيتـوا منـه     ،  وأجدر الناس بأن حيسوه ويتقوه    ،  فهم أحق الناس بأن حيذروه    ؛  والسلطان يف األرض  

ومن مث يذكرهم مبا هم فيـه مـن         . فهو يتربص م يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار         ،  على وجل 
مث جيمل نفسه فيهم وهو يـذكرهم       . شري إىل هذا املعىن املستقر يف حسه البصري       وهو ي ،  امللك والسلطان 

ينتظر ،  فهو واحد منهم  ،  ليشعرهم أن أمرهم يهمه    " ؟  فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا      :  " ببأس اهللا 
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، لعل هذا أن جيعلهم ينظـرون إىل حتـذيره باهتمـام   ، وهو إذن ناصح هلم مشفق عليهم     ؛  مصريه معهم 
وهو حياول أن يشعرهم أن بأس اهللا إن جاء فال ناصر منه وال جمري              . ونه مأخذ الرباءة واإلخالص   ويأخذ
 . وأم إزاءه ضعاف ضعاف، عليه

ويرى يف النصـح    . تأخذه العزة باإلمث  .  هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة         
 :  له يف النفوذ والسلطانومشاركة، ونقصاً من نفوذه، اخلالص افتياتاً على سلطانه

  "  .. ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد: قال فرعون " 
وإنه هلو الصواب والرشد بـال شـك وال         . وأعتقده نافعاً ،   إنين ال أقول لكم إال ما أراه صواباً       

؟ م قد خيطئون  وهل يسمحون بأن يظن أحد أ     ! ؟  وهل يرى الطغاة إال الرشد واخلري والصواب      ! جدال
 ! ؟ وإال فلم كانوا طغاة! ؟ وهل جيوز ألحد أن يرى إىل جوار رأيهم رأياً! 

وجيد أن عليه واجباً أن حيذر وينصح ويبـدي مـن    ؛   ولكن الرجل املؤمن جيد من إميانه غري هذا       
. لطغاةويرى من الواجب عليه أن يقف إىل جوار احلق الذي يعتقده كائناً ما كان رأي ا               . الرأي ما يراه  

يطرق قلوم بلفتها على مصارع     . مث هو يطرق قلوم بإيقاع آخر لعلها حتس وتستيقظ وترتعش وتلني          
 : وهي شاهدة ببأس اهللا يف أخذ املكذبني والطغاة. األحزاب قبلهم

مثل دأب قوم نوح وعـاد      . يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب       : وقال الذي آمن   " 
  "  .. وما اهللا يريد ظلماً للعباد. مومثود والذين من بعده

فهو  " مثل يوم األحزاب  :  " ولكن الرجل املؤمن جيمعها يف يوم واحد      .  ولكل حزب كان يوم   
وما اهللا يريد ظلماً     ..  " وهو يوم واحد يف طبيعته على تفرق األحزاب       . اليوم الذي يتجلى فيه بأس اهللا     

 . وهلم ومن بعدهم بأخذهم بأيام اهللاويصلح من ح، إمنا يأخذهم بذنوم " للعباد
يـوم  . يـوم القيامـة   . وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام اهللا      ،   مث يطرق على قلوم طرقة أخرى     

 : التنادي
ومـن  . يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم        . ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد       " 

  "  .. يضلل اهللا فما له من هاد
وينادي أصحاب األعراف علـى     . ينادي املالئكة الذين حيشرون الناس للموقف      ويف ذلك اليوم    

 .. وأصحاب النار أصحاب اجلنة   ،  وينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار    . أصحاب اجلنة وأصحاب النار   
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تلقي عليه ظل التصايح وتناوح األصوات من هنـا    " يوم التناد  " وتسميته. فالتنادي واقع يف صور شىت    
يوم تولون مدبرين ما    :  " وتتفق كذلك مع قول الرجل املؤمن     . تصور يوم زحام وخصام   و،  ومن هناك 

وال عاصم  . أو حماولتهم الفرار  ،  وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم       "  .. لكم من اهللا من عاصم    
، وصورة الفزع والفرار هي أوىل الصور هنا للمستكربين املتجـربين يف األرض           . يومئذ والت حني فرار   

 ! صحاب اجلاه والسلطانأ
وما أهديكم  :  " ولعل فيها إشارة خفية إىل قولة فرعون       "  .. ومن يضلل اهللا فما له من هاد       " 

واهللا يعلم مـن    . وأن من أضله اهللا فال هادي له      . وتلميحاً بأن اهلدى هدى اهللا     "  .. إال سبيل الرشاد  
  .حال الناس وحقيقتهم من يستحق اهلدى ومن يستحق الضالل

وكيف وقفوا   - عليهما السالم  - ومن ذريته كان موسى   ،  وأخرياً يذكرهم مبوقفهم من يوسف    
وهو يصـدق مـا     ،  فال يكرروا املوقف من موسى    ،  موقف الشك من رسالته وما جاءهم به من اآليات        

ويكذب ما جزموا به من أن اهللا لن يبعث من بعـده            . فكانوا منه يف شك وارتياب    ،  جاءهم به يوسف  
 : وها هو ذا موسى جييء على فترة من يوسف ويكذب هذا املقال، رسوالً

حـىت إذا هلـك     ،  فما زلتم يف شك مما جاءكم به      ،  ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات      " 
الـذين جيـادلون يف     . كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب      . لن يبعث اهللا من بعده رسوالً     : قلتم

كذلك يطبع اهللا على كل قلـب       .  عند اهللا وعند الذين آمنوا     كرب مقتاً . آيات اهللا بغري سلطان أتاهم    
  "  .. متكرب جبار

للقـوم يف    - عليه السالم  -  وهذه هي املرة الوحيدة يف القرآن اليت يشار فيها إىل رسالة يوسف           
املتصـرف  ،  أنه كان قد وصل إىل أن يكون على خـزائن األرض          ،  وقد عرفنا من سورة يوسف    . مصر
ويف السورة كذلك مـا قـد       . وهو لقب قد يكون لكبري وزراء مصر       " عزيز مصر  " حوأنه أصب . فيها

 : وذلك قوله - وإن مل يكن ذلك مؤكداً - يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبـل قـد          : ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال        " 

  "  .. جعلها ريب حقاً
وعلى أية  . ي رفع عليه أبويه شيئاً آخر غري عرش اململكة املصرية الفرعونية           وقد يكون العرش الذ   

ومن مث منلك أن نتصور احلالة الـيت يشـري إليهـا    . حال فقد وصل يوسف إىل مكان احلكم والسلطان 
مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم      ،  حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل       . الرجل املؤمن 
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وكأمنـا   "  .. حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوالً          " ! هو يف هذا املكان   اجلهر بتكذيبه و  
ورغبتهم عما جاءهم بـه مـن التوحيـد         ،  فراحوا يظهرون ارتياحهم يف هذه الصورة     ،  استراحوا ملوته 

أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد      :  " الذي يبدو مما تكلم به يف سجنه مع صاحيب السجن         ،  اخلالص
وكثرياً ما يرغب املرء يف     . ألن هذه كانت رغبتهم   ،  فزعموا أن لن جييئهم من بعده رسول       "  .. القهار

 ! ألن حتققه يليب هذه الرغبة، شيء مث يصدق حتققه
 :  والرجل املؤمن يشتد هنا وهو يشري إىل هذا االرتياب واإلسراف يف التكذيب فيقول

 .  "  .كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب " 
 .  فينذرهم بإضالل اهللا الذي ينتظر كل مسرف مرتاب يف عقيدته وقد جاءته معها البينات

.  مث يشتد يف مواجهتهم مبقت اهللا ومقت املؤمنني ملن جيادل يف آيات اهللا بغري حجة وال برهـان                 
 ! املتجربينوينذر بطمس اهللا لقلوب املتكربين ، ويندد بالتكرب والتجرب. وهم يفعلون هذا يف أبشع صورة

كذلك . الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتاً عند اهللا وعند الذين آمنوا               " 
  "  .. يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار

.  والتعبري على لسان الرجل املؤمن يكاد يكون طبق األصل من التعبري املباشر يف مطالع السـورة               
واإلضالل للمتكربين املتجربين حىت ما يبقى يف قلوم موضع         ،   بغري برهان  املقت للمجادلني يف آيات اهللا    

 . وال منفذ لإلدراك، للهدى
|     |     | 

فقد ظـل فرعـون يف      ؛  وعلى الرغم من هذه اجلولة الضخمة اليت أخذ الرجل املؤمن قلوم ا           
ويبدو أن منطق   . عوى موسى ولكنه تظاهر بأنه آخذ يف التحقق من د       . مصراً على التنكر للحق   ،  ضالله

فاختـذ فرعـون   . الرجل املؤمن وحجته كانت من شدة الوقع حبيث مل يستطع فرعون ومن معه جتاهلها 
 : لنفسه مهرباً جديداً

أسباب السماوات فأطلع إىل إله     . يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب       : وقال فرعون  " 
وصد عن السبيل وما كيد فرعـون إال   ،  ون سوء عمله  وكذلك زين لفرع  . وإين ألظنه كاذباً  . موسى

  "  .. يف تباب
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 " ألنظر وأحبث عن إله موسى هناك     ،   يا هامان ابن يل بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات          
وال ،  كي ال يواجه احلـق جهـرة      ،  هكذا ميوه فرعون الطاغية وحياور ويداور      "  .. وإين ألظنه كاذباً  

وبعيد عن االحتمـال أن     . ودد األساطري اليت قام عليها ملكه     ،  انية اليت ز عرشه   يعترف بدعوة الوحد  
وبعيد أن يكون جاداً يف البحث عن إله موسى على هذا النحو املادي             . يكون هذا فهم فرعون وإدراكه    

ة مـن   إمنا هو االستهتار والسخري   . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة حداً يبعد معه هذا التصور          . الساذج
ورمبا كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق املنطق        . والتظاهر باإلنصاف والتثبت من جهة أخرى     . جهة

وتبجحـه يف   ،  وكل هذه الفروض تدل على إصراره علـى ضـالله         ! املؤمن يف حديث الرجل املؤمن    
وهو مستحق ألن يصد عـن       "  .. وصد عن السبيل  ،  وكذلك زين لفرعون سوء عمله    :  " جحوده

 . ذا املراء الذي مييل عن االستقامة وينحرف عن السبيل، يلالسب
 :  ويعقب السياق على هذا املكر والكيد بأنه صائر إىل اخليبة والدمار

  "  .. وما كيد فرعون إال يف تباب " 
|     |     | 

دويـة  وهذا اإلصرار ألقى الرجل املؤمن كلمته األخـرية م        ،  وهذا االستهتار ،  وأمام هذه املراوغة  
وكشف هلم عن قيمة هـذه      . وهو طريق الرشاد  ،  بعدما دعا القوم إىل اتباعه يف الطريق إىل اهللا        ،  صرحية

وشوقهم إىل نعيم احلياة الباقية وحذرهم عذاب اآلخرة وبني هلم ما يف عقيدة الشرك مـن                ؛  احلياة الزائلة 
 : زيف ومن بطالن

، يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متـاع       . اديا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرش     : وقال الذي آمن   " 
ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أنثـى        ،  من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها      . وإن اآلخرة هي دار القرار    

ويا قوم مـا يل أدعـوكم إىل النجـاة       . وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب        
وأنا أدعـوكم إىل العزيـز      ،  ك به ما ليس يل به علم      تدعونين ألكفر باهللا وأشر   . وتدعونين إىل النار  

وأن ،  وأن مردنـا إىل اهللا    ،  ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة             . الغفار
 "  إن اهللا بصري بالعباد   . وأفوض أمري إىل اهللا   ،  فستذكرون ما أقول لكم   . املسرفني هم أصحاب النار   

 .. 
يعود الرجل املـؤمن فيقررهـا يف مواجهـة         ،  تقررت من قبل يف صدر السورة      إا احلقائق اليت    

 : إنه يقول يف مواجهة فرعون. فرعون وملئه
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  "  .. يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد " 
فهو التحدي الصـريح   " وما أهديكم إال سبيل الرشاد :  "  وقد كان فرعون منذ حلظات يقول     

وال مأله املتآمرين معه مـن أمثـال هامـان          ،  ا سلطان فرعون اجلبار   الواضح بكلمة احلق ال خيشى فيه     
 . وزيري فرعون فيما يقال. وقارون

متاع زائل ال ثبات له      "  .. إمنا هذه احلياة الدنيا متاع    :  "  ويكشف هلم عن حقيقة احلياة الدنيا     
 . عتبارفهي األصل وإليها النظر واال "  .. وإن اآلخرة هي دار القرار " . وال دوام

 :  ويقرر هلم قاعدة احلساب واجلزاء يف دار القرار
فأولئك ،  ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن        . من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها       " 

  "  .. يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب
وتقديراً  ،رمحة من اهللا بعباده   ،   فقد اقتضى فضل اهللا أن تضاعف احلسنات وال تضاعف السيئات         

وجعلها كفـارة   ،  فضاعف هلم احلسنات  ،  وللجواذب واملوانع هلم يف طريق اخلري واالستقامة      ،  لضعفهم
 . رزقهم اهللا فيها بغري حساب، فإذا هم وصلوا إىل اجلنة بعد احلساب. للسيئات

 : فيهتف م يف استنكار،  ويستنكر الرجل املؤمن أن يدعوهم إىل النجاة فيدعونه إىل النار
  "  .. ؟ ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار " 

وما الفرق بني الدعوة إىل الشرك والـدعوة إىل         . إمنا دعوه إىل الشرك   .  وهم مل يدعوه إىل النار    
 : فهو يبدل الدعوة بالدعوة يف تعبريه يف اآلية التالية. إا قريب من قريب؟ النار

  "  .. وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار. شرك به ما ليس يل به علمتدعونين ألكفر باهللا وأ " 
. إنه يـدعوهم إىل العزيـز الغفـار       . إن دعوته هلم واضحة مستقيمة    .  وشتان بني دعوة ودعوة   

يدعوهم . وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره    ،  يدعوهم إىل إله واحد تشهد آثاره يف الوجود بوحدانيته        
فـإىل أي شـيء    "  .. العزيز الغفار:  " الذي تفضل بالغفران، لقادر على أن يغفرإليه ليغفر هلم وهو ا    

 ! عن طريق إشراك ما ال علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز. يدعونه للكفر باهللا؟ يدعونه
وليس هلم شأن ال يف     ،   ويقرر من غري شك وال ريبة أن هؤالء الشركاء ليس هلم من األمر شيء             

 : وأن املسرفني املتجاوزين للحد يف االدعاء سيكونون أهل النار، وأن املرد هللا وحده، رةدنيا وال يف آخ
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وأن . وأن مردنا إىل اهللا   . ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة              " 
  " . املسرفني هم أصحاب النار

وقد جهر ا الرجل يف     ؟   وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية يف العقيدة          
ال يبقـى إال  ؟ فأعلن عنه هذا اإلعالن، بعدما كان يكتم إميانه، مواجهة فرعون وملئه بال تردد وال تلعثم     

سيذكرون كلمتـه هـذه يف      مهدداً إياهم بأم    ،  وقد قال كلمة وأراح ضمريه    ،  أن يفوض أمره إىل اهللا    
 : واألمر كله إىل اهللا. موقف ال تنفع فيه الذكرى

  "  .. إن اهللا بصري بالعباد، وأفوض أمري إىل اهللا، فستذكرون ما أقول لكم " 
 . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته احلق خالدة يف ضمري الزمان.  وينتهي اجلدل واحلوار

|     |     | 
إىل موقـف   . وما كان بني موسى وفرعون وبين إسرائيل      . قصة بعد هذا  وجيمل السياق حلقات ال   

 : وبعد احلياة. بعد هذا املوقف األخري " لقطات " ويقف ليسجل: الغرق والنجاة
النار يعرضون عليها غـدوا     . وحاق بآل فرعون سوء العذاب    ،  فوقاه اهللا سيئات ما مكروا     " 
  " . شد العذابويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أ، وعشياً

فهل أنتم مغنون   ،  إنا كنا لكم تبعاً   : فيقول الضعفاء للذين استكربوا   ،  وإذ يتحاجون يف النار    " 
وقال الـذين يف    . إن اهللا قد حكم بني العباد     ،  إنا كل فيها  : قال الذين استكربوا  ؟  عنا نصيباً من النار   
؟ أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينات     : لواقا. أدعوا ربكم خيفف عنا يوماً من العذاب      : النار خلزنة جهنم  

  "  .. فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضالل: قالوا. بلى: قالوا
فإذا الرجل املؤمن الذي قـال كلمـة احلـق          . وعرضت أول صفحة بعدها   ،   لقد طويت الدنيا  

 فيما بعـدها    وال،  فلم يصبه من آثارها شيء يف الدنيا      ،  قد وقاه اهللا سيئات مكر فرعون وملئه      ،  ومضى
 : بينما حاق بآل فرعون سوء العذاب. أيضاً

  " . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدواً وعشياً " 
. هو يف الفترة من بعد املوت إىل قيام السـاعة         ،   والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً       

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشـد   :  " أنه يقول بعد هذا   إذ  . وقد يكون هذا هو عذاب القرب     
عرض على النار يف الصـباح ويف       . وهو عذاب سىي ء   . فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة      "  .. العذاب
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فكثرياً ما  . وإما ملزاولتها فعالً   - وهو عذاب شديد   - إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها     . املساء
 ! مث إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب .. وهذه أدهى. رض للمس واملزاولةيستعمل لفظ الع

وهم يتحـاجون   ! والسياق يلتقط هلم موقفاً يف النار     ،   فأما يف اآلية التالية فقد كانت القيامة فعالً       
 : فيها

 " ؟   النار فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من     . إنا كنا لكم تبعاً   : فيقول الضعفاء للذين استكربوا    " 
 . 

ومل خيفف  ! مل يشفع هلم أم كانوا ذيوالً وإمعات      .  إن الضعفاء إذن يف النار مع الذين استكربوا       
 ! ال رأي هلم وال إرادة وال اختيار! عنهم أم كانوا غنماً تساق

 .وكرامة االختيـار واحلريـة    . وكرامة التبعة الفردية  . كرامة اإلنسانية .  لقد منحهم اهللا الكرامة   
: مل يقولوا هلم  . تنازلوا وانساقوا وراء الكرباء والطغاة واملأل واحلاشية      . ولكنهم هم تنازلوا عن هذا مجيعاً     

 ..  بل مل يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه هلم وما يقودوم إليه من ضـالل     . بل مل يفكروا أن يقولوها    . ال
.  واتباعهم الكرباء ليكون شفيعاً هلم عنـد اهللا        وما كان تنازهلم عما وهبهم اهللا      "  .. إنا كنا لكم تبعاً   " 

مث ها هم أوالء يسألون     ! سوق الشياه . ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم يف احلياة       . فهم يف النار  
كما كانوا يومهوم يف األرض أم يقودوم        "  .. ؟  فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار      :  " كرباءهم

 ! وأم مينعوم من الشر والضر وكيد األعداء، وأم حيموم من الفساد ،يف طريق الرشاد
ويف . وجييبوم يف ضيق وبرم وماللـة     ،   فأما الذين استكربوا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا      

 : إقرار بعد االستكبار
  "  .. إنا كل فيها إن اهللا قد حكم بني العباد: قال الذين استكربوا " 
إنا كل يف هذا الكـرب والضـيق      . إنا كل ضعاف ال جند ناصراً وال معيناً        "  .. فيهاإنا كل    " 

 ؟ فما سؤالكم لنا وأنتم ترون الكرباء والضعاف سواء. سواء
. وال جمال لتغيري فيه أو تعـديل      ،  فال جمال ملراجعة يف احلكم     "  .. إن اهللا قد حكم بني العباد      " 

 . اد خيفف شيئاً من حكم اهللاوما من أحد من العب، وقد قضي األمر
اجته هؤالء وهؤالء خلزنة جهنم يف ذلـة        ،   وحني أدرك هؤالء وهؤالء أن ال ملجأ من اهللا إال إليه          

 : ويف ضراعة تسوي هؤالء ؤالء، تعم اجلميع
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  "  .. ادعوا ربكم خيفف عنا يوماً من العذاب: وقال الذين يف النار خلزنة جهنم " 
ادعوا ربكم  :  " يف رجاء يكشف عن شدة البالء     . ليدعوا رم ،   جهنم  إم يستشفعون حراس  

فيوم واحـد   . يوماً يلقطون فيه أنفاسهم ويسترحيون    . يوماً فقط . يوماً "  .. خيفف عنا يوماً من العذاب    
 . يستحق الشفاعة واللهفة والدعاء

. فهم يعرفون األصـول   .  ولكن خزنة جهنم ال يستجيبون هلذه الضراعة البائسة الذليلة امللهوفة         
وهم هلذا يزيدون املعذبني عذاباً بتأنيبـهم وتـذكريهم         . ويعرفون أن األوان قد فات    ،  ويعرفون سنة اهللا  
 : بسبب هذا العذاب

  " . بلى: قالوا.. ؟  أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينات: قالوا " 
وأسـلموهم  ،  يهم منهم وعندئذ نفض اخلزنة أيد   .  ويف السؤال ويف جوابه ما يغين عن كل حوار        

 : إىل اليأس مع السخرية واالستهتار
  "  .. فادعوا: قالوا " 

 . فتولوا أنتم الدعاء،  إن كان الدعاء يغري من حالكم شيئاً
 :  وتعقب اآلية قبل متامها على هذا الدعاء

  "  .. وما دعاء الكافرين إال يف ضالل " 
 . ا هو اإلمهال واالزدراء للكرباء والضعفاء سواءإمن. وال ينتهي إىل جواب. وال يصل.  ال يبلغ

|     |     | 
وعلى ما تقدمها من اإلشارة إىل      ،  عند هذا املوقف احلاسم جييء التعقيب األخري على احللقة كلها         

 . بعد التكذيب واالستكبار، األحزاب اليت تعرضت لبأس اهللا
يوم ال ينفـع الظـاملني   . ويوم يقوم األشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا      " 
ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب هـدى          . وهلم اللعنة وهلم سوء الدار    ،  معذرم

وسبح حبمـد ربـك بالعشـي       ،  واستغفر لذنبك . فاصرب إن وعد اهللا حق    . وذكرى ألويل األلباب  
  "  .. واإلبكار
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ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من ايـة  . املوقف احلاسميناسب ذلك   ،   هذا التعقيب اجلازم  
ورأت كيف كان مصـري فرعـون      . ايتهما يف هذه األرض وايتهما كذلك يف اآلخرة       . احلق والباطل 

وذلك هو الشـأن يف     . وينتهون إىل إمهال وصغار   ،  كما رأوهم يتحاجون يف النار    ،  وملئه يف احلياة الدنيا   
 : آنكل قضية كما يقرر القر

يوم ال ينفـع الظـاملني      . إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد           " 
  "  .. معذرم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار

وال جيد مـا يـدعوه إىل   .  فأما يف اآلخرة فقد ال جيادل أحد من املؤمنني باآلخرة يف هذه النهاية        
 .  الدنيا فقد يكون يف حاجة إىل جالء وبيانوأما النصر يف احلياة. اادلة

بينمـا   "  ..  .. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الـدنيا        :  "  إن وعد اهللا قاطع جازم    
وأن املؤمنني  ،  يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً              

وفيهم من يعيش يف كـرب      ،  وفيهم من يستشهد  ،  ى يف األخدود  وفيهم من يلق  ،  فيهم من يسام العذاب   
ويدخل الشيطان إىل النفوس مـن هـذا        ؟  فأين وعد اهللا هلم بالنصر يف احلياة الدنيا        .. وشدة واضطهاد 

 ! ويفعل ا األفاعيل، املدخل
 . ويغفلون عن قيم كثرية وحقائق كثرية يف التقدير.  ولكن الناس يقيسون بظواهر األمور

. وهي مقاييس بشرية صغرية   . وحيز حمدود من املكان   ،   الناس يقيسون بفترة قصرية من الزمان       إن
وال يضع احلدود بني عصـر      ،  فأما املقياس الشامل فيعرض القضية يف الرقعة الفسيحة من الزمان واملكان          

ناها تنتصر من غري    ولو نظرنا إىل قضية االعتقاد واإلميان يف هذا اال لرأي         . وعصر وال بني مكان ومكان    
فليس ألصحاب هذه القضية وجـود ذايت خـارج         . وانتصار قضية االعتقاد هو انتصار أصحاا     . شك

 ! وأول ما يطلبه منهم اإلميان أن يفنوا فيها وخيتفوا هم ويربزوها. وجودها
ولكـن  . قريبة الرؤية ألعينهم،  والناس كذلك يقصرون معىن النصر على صور معينة معهودة هلم     

إبراهيم عليه السالم وهو يلقى      .. صور النصر شىت وقد يتلبس بعضها بصور اهلزمية عند النظرة القصرية          
ما مـن   ؟  أكان يف موقف نصر أم يف موقف هزمية        .. يف النار فال يرجع عن عقيدته وال عن الدعوة إليها         

 انتصر مرة أخرى وهـو      كما أنه . أنه كان يف قمة النصر وهو يلقى يف النار         - يف منطق العقيدة   - شك
فأما يف احلقيقة فهما قريب من      . ومها يف الظاهر بعيد من بعيد     . هذه صورة وتلك صورة   . ينجو من النار  

املفجعـة  ، وهو يستشهد يف تلك الصورة العظيمة من جانب     - رضوان اهللا عليه   - واحلسني!  .. قريب
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فأمـا يف   . املقياس الصغري كانت هزميـة    يف الصورة الظاهرة وب   ؟  أكانت هذه نصراً أم هزمية    ؟  من جانب 
فما من شهيد يف األرض تز له اجلـوانح باحلـب           . احلقيقة اخلالصة وباملقياس الكبري فقد كانت نصراً      

يستوي يف هذا املتشيعون    . وفو له القلوب وجتيش بالغرية والفداء كاحلسني رضوان اهللا عليه         ،  والعطف
 ! من غري املسلمنيوكثري . من املسلمني. وغري املتشيعني

كمـا نصـرها    ،   وكم من شهيد ما كان ميلك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عـام              
، وحيفز األلوف إىل األعمال الكـبرية     ،  وما كان ميلك أن يودع القلوب من املعاين الكبرية        . باستشهاده

ورمبا كانـت حـافزاً   . األحفادفتبقى حافزاً حمركاً لألبناء و، خبطبة مثل خطبته األخرية اليت يكتبها بدمه 
  .. حمركاً خلطى التاريخ كله مدى أجيال

. ومن القـيم  . إننا يف حاجة إىل أن نراجع ما استقر يف تقديرنا من الصور           ؟  وما اهلزمية ؟   ما النصر 
 ! أين وعد اهللا لرسله وللمؤمنني بالنصر يف احلياة الدنيا: قبل أن نسأل

ذلك حني تتصل هـذه     . ا النصر يف صورته الظاهرة القريبة      على أن هناك حاالت كثرية يتم فيه      
ألن هذا النصر يرتبط مبعـىن      .  يف حياته  علقد انتصر حممد    . الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة     

فهذه العقيدة ال يتم متامها إال بأن ـيمن علـى حيـاة             . إقامة هذه العقيدة حبقيقتها الكاملة يف األرض      
فشاء اهللا أن ينتصر صاحب هذه      . من القلب املفرد إىل الدولة احلاكمة     .  وتصرفها مجيعاً  اجلماعة البشرية 
ويترك هذه احلقيقة مقررة يف واقعة تارخييـة        ،  ليحقق هذه العقيدة يف صورا الكاملة     ،  العقيدة يف حياته  
لظاهرة مع  واحتدت الصورة ا  ،  ومن مث اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة        . حمددة مشهودة 
 . وفق تقدير اهللا وترتيبه. الصورة احلقيقية

وال بـد أن    . إن وعد اهللا قائم لرسله وللذين آمنـوا       .  وهنالك اعتبار آخر حتسن مراعاته كذلك     
. وحقيقة اإلميان كثرياً ما يتجوز الناس فيها      . توجد حقيقة اإلميان يف القلوب اليت ينطبق هذا الوعد عليها         

وإن هنالك ألشكاالً من الشرك     .  خيلو القلب من الشرك يف كل صوره وأشكاله        وهي ال توجد إال حني    
، ويطمئن إىل قضاء اهللا فيـه     ،  ويتوكل عليه وحده  ،  ال خيلص منها القلب إال حني يتجه هللا وحده        ؛  خفية

ـ . وحيس أن اهللا وحده هو الذي يصرفه فال خرية له إال ما اختار اهللا ،  وقدره عليه  ة ويتلقى هذا بالطمأنين
ولن يقترح عليه صـورة     ،  وحني يصل إىل هذه الدرجة فلن يقدم بني يدي اهللا         . والثقة والرضى والقبول  

 ويتلقى كل ما يصيبه على أنه اخلـري       . ويلتزم. فسيكل هذا كله هللا   . معينة من صور النصر أو صور اخلري      
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خلي الذي ال يتم نصر     وهو النصر الدا  . النصر على الذات والشهوات    .. وذلك معىن من معاين النصر    .. 
 . خارجي بدونه حبال من األحوال

يوم ال ينفـع الظـاملني      . إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد           " 
  " . معذرم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار

. وبسوء الـدار  وكيف باءوا باللعنة    .  وقد رأينا يف املشهد السابق كيف ال تنفع الظاملني معذرم         
 : فأما صورة من صور النصر يف قصة موسى فهو ذاك

  "  .. ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب هدى وذكرى ألويل األلباب " 
وهذا . ووراثة الكتاب واهلدى  . إيتاء الكتاب واهلدى  .  وكان هذا منوذجاً من من مناذج نصر اهللا       

نرى فيها صورة خاصـة مـن       ،  يكشف لنا رقعة فسيحة   ،   يف قصة موسى   النموذج الذي ضربه اهللا مثالً    
 . صور النصر تشري إىل اإلجتاه

 ومن كانوا معه من املؤمنني يف       عتوجيهاً لرسول اهللا    ،   وهنا جييء اإليقاع األخري يف هذا املقطع      
 : لذي كانوا فيهويواجهون مثل املوقف ا، ولكل من يأيت بعدهم من أمته. مكة يف موقف الشدة واملعاناة

  "  .. بالعشي واإلبكار، وسبح حبمد ربك، واستغفر لذنبك. إن وعد اهللا حق. فاصرب " 
والصرب علـى   . والصرب على األذى  . الصرب على التكذيب   .. الدعوة إىل الصرب   ..  اإليقاع األخري 

لنـاس وأخالقهـم   والصرب علـى طبـاع ا    . نفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان يف فترة من الزمان        
والصرب على النفس وميوهلا وقلقها وتطلعها ورغبتها يف النصر القريـب           . وتصرفام من هنا ومن هناك    

والصرب على أشياء كثرية يف الطريق قد جتيء من جانب األصدقاء قبل            . وما يتعلق به من رغائب وآمال     
 ! أن جتيء من جانب األعداء

ومهمـا تتقلـب   ، ومهما تتعقـد األمـور  ، ا يطل األمد  مهم "  .. إن وعد اهللا حق   . فاصرب " 
 . ومن وعد ألنه أراد، إنه وعد من ميلك التحقيق. األسباب

 : خذ زاد الطريق،  ويف الطريق
  "  .. وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار، واستغفر لذنبك " 
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واالستغفار . بوتسبيح حبمد الر  ،  استغفار للذنب . يف طريق الصرب الطويل الشاق    ،   هذا هو الزاد  
وهـذه  . وتطهري للقلب وزكاة  . وهو يف ذاته تربية للنفس وإعداد     ،  املصحوب بالتسبيح وشيك أن جياب    
 . فتعقبها الصورة األخرى يف واقع احلياة، هي صورة النصر اليت تتم يف القلب

صـفو  وإما ألما آنان ي    - فهذان طرفاه  - إما كناية عن الوقت كله    .  واختيار العشي واإلبكار  
 . ويتسع اال للتدبر والسياحة مع ذكر اهللا، فيهما القلب

وال بد لكل معركـة     .  هذا هو املنهج الذي اختاره اهللا لتوفري عدة الطريق إىل النصر ويئة الزاد            
  .. من عدة ومن زاد

|     |     | 
 +        لْطَاٍن أَتِر سياِت اللَِّه ِبغاِدلُونَ ِفي آيجي اِلِغيِه         ِإنَّ الَِّذينم ِببا هم رِإلَّا ِكب وِرِهمدِإن ِفي ص ماه

       ِصريالْب ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنت56فَاس          أَكْثَر لَِكناِس ولِْق النخ ِمن رِض أَكْبالْأَراِت واومالس لْقلَخ 
عمى والْبِصري والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ولَا الْمِسـيُء          وما يستِوي الْأَ   57الناِس لَا يعلَمونَ    
 وقَالَ ربكُـم    59 ِإنَّ الساعةَ لَآِتيةٌ لَّا ريب ِفيها ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يؤِمنونَ             58قَِليلًا ما تتذَكَّرونَ    

 اللَّـه الَّـِذي     60 الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سيدخلُونَ جهنم داِخِرين         ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ   
جعلَ لَكُم اللَّيلَ ِلتسكُنوا ِفيِه والنهار مبِصرا ِإنَّ اللَّه لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن أَكْثَر النـاِس لَـا                   

 كَذَِلك يؤفَك الَِّذين    62كُم اللَّه ربكُم خاِلق كُلِّ شيٍء لَّا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ              ذَلِ 61يشكُرونَ  
 اللَّه الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماء ِبناء وصوركُم فَأَحسـن        63كَانوا ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ     

ص            الَِمنيالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه اِت ذَِلكُمبالطَّي نقَكُم مزرو كُمر64و       وِإلَّا ه لَا ِإلَه يالْح وه 
         الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ينالد لَه ِلِصنيخم وهع65فَاد     بأَنْ أَع ِهيتي نونَ ِمـن       قُلْ ِإنعـدت الَِّذين د

             الَِمنيالْع بِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمري وبِمن ر اتنيالْب اءِنيا جوِن اللَِّه لَمـن       66دلَقَكُـم مالَِّذي خ وه 
أَشدكُم ثُم ِلتكُونوا شيوخا وِمنكُم مـن       تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم يخِرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا             

 هو الَِّذي يحِيي ويِميت فَِإذَا قَضـى أَمـرا          67يتوفَّى ِمن قَبلُ وِلتبلُغوا أَجلًا مسمى ولَعلَّكُم تعِقلُونَ         
  68فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

 الَِّذين كَذَّبوا ِبالِْكتاِب وِبما أَرسلْنا      69ين يجاِدلُونَ ِفي آياِت اللَِّه أَنى يصرفُونَ        أَلَم تر ِإلَى الَّذِ   
 ِفي الْحِميِم ثُم ِفـي      71 ِإِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَعناِقِهم والسلَاِسلُ يسحبونَ        70ِبِه رسلَنا فَسوف يعلَمونَ     

 جساِر يونَ  النِركُونَ         72رشت ما كُنتم نأَي مِقيلَ لَه كُن          73 ثُمن ل لَّما بنلُّوا عوِن اللَِّه قَالُوا ضِمن د 
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         الْكَاِفِرين ِضلُّ اللَّهي ئًا كَذَِلكيلُ شو ِمن قَبعد74ن          ـقِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرحفْرت ما كُنتذَِلكُم ِبم 
ونَ    وحرمت ما كُنت75ِبم          ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَِبئْسِفيه اِلِدينخ منهج ابولُوا أَبخِإنَّ    76 اد ـِبرفَاص 

  _77وعد اللَِّه حق فَِإما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإلَينا يرجعونَ 
    ||     |  

وهو استمرار للفقرة األخرية مـن الـدرس        ،  هذا الشوط متصل متام االتصال بالشوط الذي قبله       
.  للصرب على التكذيب واإليذاء والصد عن احلق والتبجح بالباطـل          عوتكملة لتوجيه الرسول    . املاضي

لكـرب الـذي مينـع      إنه ا . فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة اادلة يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان             
 . أصحابه من التسليم باحلق وهم أصغر وأضأل من هذا الكرب الذي حييك يف الصدور

وصغر النـاس مجيعـاً بالقيـاس إىل        ،   ومن مث جييء التنبيه إىل عظمة هذا الكون الذي خلقه اهللا          
نـاس  وفضل اهللا يف تسخري بعضها لل     . وميضي الدرس يعرض بعض اآليات الكونية     . السماوات واألرض 

وهـذه وتلـك تشـهد      . ويشري إىل فضل اهللا على الناس يف ذوات أنفسهم        . وهم أصغر منها وأضأل   
 إىل اجلهر بكلمة التوحيد واإلعراض عما يعبدون        عويوجه الرسول   . بوحدانية املبدع الذي يشركون به    

 التبكيت  وينتهي الشوط مبشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال           . من دون اهللا  
 إىل الصرب سواء أبقاه اهللا ليشهد بعض مـا          عبتوجيه النيب   . وخيتم كما ختم الشوط املاضي    . والترذيل
 . وهم إليه راجعون على كل حال. فاألمر هللا. أم توفاه إليه قبل جميء وعد اهللا، وعدهم

|     |     | 
. رهم إال كرب ما هم ببالغيـه إن يف صدو، إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم       " 

ولكـن أكثـر    ،  خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس      . فاستعذ باهللا إنه هو السميع البصري     
قليالً ،  والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء     ،  وما يستوي األعمى والبصري   . الناس ال يعلمون  

ادعـوين  : وقال ربكـم  . ناس ال يؤمنون  ولكن أكثر ال  ،  إن الساعة آلتية ال ريب فيها     . ما تتذكرون 
  "  .. إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين، أستجب لكم

يسـتمد  ،  ينسى أنه كائن صغري ضعيف    ،   إن هذا املخلوق اإلنساين لينسى نفسه يف أحيان كثرية        
، هذا مث يـروح ينـتفخ     فيقطع اتصاله   . من اهللا . ولكن من اتصاله مبصدر القوة األول     ،  القوة ال من ذاته   

مث سلط  . يستمده من الشيطان الذي هلك ذا الكرب      . حييك يف صدره الكرب   . ويتعاىل،  ويتشامخ،  ويورم
 ! على اإلنسان فأتاه من قبله
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وهو يـزعم   . وهي ظاهرة ناطقة معربة للفطرة بلسان الفطرة      .  وإنه ليجادل يف آيات اهللا ويكابر     
السميع البصـري  ، واهللا العليم بعباده. وجيادل ألنه غري مستيقن،  مل يقتنعلنفسه وللناس أنه إمنا يناقش ألنه  

وهو الذي يدعو صاحبه    . هو الذي حييك يف الصدر    . والكرب وحده . يقرر أنه الكرب  ،  املطلع على السرائر  
 ،وحماولة أخذ مكان ليس لـه . الكرب والتطاول إىل ما هو أكرب من حقيقته    . إىل اجلدال فيما ال جدال فيه     

 : إمنا هو ذلك الكرب وحده. وال برهان يصدع به، وليست له حجة جيادل ا. وال تؤهله له حقيقته
 "  إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه       ،  إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم         " 

 .. 
.  أن يتجاوزه  ولو عرف دوره فأتقنه ومل حياول     .  ولو أدرك اإلنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود      

وفق تقديره الـذي  ، ولو اطمأن إىل أنه كائن مما ال حيصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود    
لو أدرك هذا كلـه الطمـأن    .. وأن دوره مقدر حبسب حقيقته يف كيان هذا الوجود     ،  ال يعلمه إال هو   

ويف استسـالم هللا    . وعاش يف سالم مع نفسه ومع الكون حولـه        ،  ولتطامن كذلك وتواضع  ،  واستراح
 . وإسالم

  "  .. فاستعذ باهللا إنه هو السميع البصري " 
فاإلنسان إمنا يستعيذ باهللا مـن      .  واالستعاذة باهللا يف مواجهة الكرب توحي باستبشاعه واستفظاعه       

وهو يتعب صاحبه ويتعـب    . ويف الكرب هذا كله    .. الذي يتوقع منه الشر واألذى    ،  الشيء الفظيع القبيح  
فهو شر يستحق االستعاذة    . وهو يؤذي الصدر الذي حييك فيه ويؤذي صدور اآلخرين        ؛  س من حوله  النا

والكرب الذميم يتمثل يف حركة تـرى       ،  الذي يسمع ويرى   "  .. إنه هو السميع البصري    ..  " باهللا منه 
 . فهو يكل أمره إىل السميع البصري يتواله مبا يراه. ويف كالم يسمع

وعن ضآلته بالقيـاس إىل بعـض       . ن وضعه احلقيقي يف هذا الكون الكبري       مث يكشف لإلنسان ع   
 : ويزيدون شعوراً به حني يعلمون حقيقته، ويدركون ضخامته مبجرد الرؤية، خلق اهللا الذي يراه الناس

  " . ولكن أكثر الناس ال يعلمون. خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس " 
 " ولكنه حني . ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما    ،  لإلنسان يرامها  والسماوات واألرض معروضتان    

ويتصاغر ويتضاءل حـىت    ،  يطامن من كربيائه  ،  حقيقة النسب واألبعاد وحقيقة األحجام والقوى      " يعلم
والذي من أجلـه    ،  إال أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه اهللا إياه        . ليكاد يذوب من الشعور بالضآلة    

  .. ي ميسك به أمام عظمة هذا الكون اهلائل العظيمفهو وحده الذ. كرمه
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 .  وحملة خاطفة عن السماوات واألرض تكفي هلذا اإلدراك
 هذه األرض اليت حنيا عليها تابع صغري من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثالثة من مليون من كتلـة                  

 . ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس! الشمس
وقد . واليت حنن منها  ؛  حدة من حنو مائة مليون من الشموس يف ارة القريبة منا           وهذه الشمس وا  

متناثرة يف الفضاء اهلائل من حوهلا تكاد       ! حنو مائة مليون من هذه ارات      - حىت اليوم  - كشف البشر 
 ! تكون تائهة فيه

 -  ضـآلته  على - وهو!  والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغري ال يكاد يذكر من بناء الكون           
فاملسافة بيننا وبني الشمس حنو من ثالثة وتسعني مليونـاً مـن        . هائل شاسع يدير الرؤوس جمرد تصوره     

أم هـذه األرض     - علـى األرجـح    - بل هي . ذلك أا رأس أسرة كوكبنا األرضي الصغري      . األميال
 ! مليوناً من األميالثالثة وتسعني : ومل تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه املسافة. الصغرية

والسنة الضوئية   .. ضوئية ..  أما ارة اليت تتبعها الشمس فقطرها حنو من مائة ألف مليون سنة           
 ! ألن سرعة الضوء هي ستة ومثانون ومائة ألف ميل يف الثانية! تعين مسافة ست مائة مليون ميل

  .. ! ائة ألف سنة ضوئية وأقرب ارات األخرى إىل جمرتنا تبعد عنا بنحو مخسني وسبعم
ونذكر مرة أخرى أن هذه املسافات وهذه األبعاد وهذه األحجام هي اليت استطاع علم البشـر                

 ! وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغري يف هذا الكون العريض. الضئيل أن يكشف عنها
 : يقول - سبحانه -  واهللا

  "  .. ولكن أكثر الناس ال يعلمون. سخللق السماوات واألرض أكرب من خلق النا " 
إمنـا   .. فهو خالق كل شيء بكلمة. وال أصعب وال أيسر.  وليس على قدرة اهللا أكرب وال أصغر    

؟ فأين اإلنسان من هذا الكون اهلائل      .. وكما يعرفها الناس ويقدروا   ،  هي األشياء كما تبدو يف طبيعتها     
 ؟ وأين يبلغ به كربه من هذا اخللق الكبري

 "  .. والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسـيء       "  "  .. وما يستوي األعمى والبصري    " 
واألعمى . وال ينتفخ وال يتكرب ألنه يرى ويبصر      ،  وال يتطاول ،  ويعرف قدره وقيمته  ؛  فالبصري يرى ويعلم  

ويتخـبط  ،   به فيخطىء تقدير نفسه وتقدير ما حييط     ،  وال نسبته إىل ما حوله    ،  ال يرى وال يعرف مكانه    
إن أولئك  . وكذلك ال يستوي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات واملسيء        .. هنا وهنالك من سوء التقدير    
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يسـيء إىل   . يسيء كل شـيء    .. وهذا عمي وجهل فهو يسيء    . أبصروا وعرفوا فهم حيسنون التقدير    
ء يف قياس نفسـه     وخيطى. ويسيء قبل كل شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله        . ويسيء إىل الناس  ،  نفسه

 ! والعمى عمى القلوب .. فهو أعمى. إىل ما حوله
  "  .. قليالً ما تتذكرون " 

  .. ال حيتاج إىل أكثر من التذكر والتذكري. فاألمر واضح قريب.  ولو تذكرنا لعرفنا
 : واستحضرنا مشهدنا ا، وتصورنا موقفنا فيها، ووثقنا من جميئها،  مث لو تذكرنا اآلخرة

  "  .. ولكن أكثر الناس ال يؤمنون،  الساعة آلتية ال ريب فيهاإن " 
 . فال يتجاوزوه، وال يعرفون مكام احلق، فال يذعنون للحق،  ومن مث فهم جيادلون ويستكربون

، مما يشفي الصدور من الكرب الذي تنتفخ بـه        ،  ودعاؤه والتضرع إليه  ،   والتوجه إىل اهللا بالعبادة   
يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليـه       - سبحانه - واهللا.  آيات اهللا بغري حجة وال برهان      فيدعوها إىل اجلدال يف   

وينذر الذين يستكربون عن عبادته مبـا  ؛ ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من االستجابة ملن يدعوه،  وندعوه
 : ينتظرهم من ذل وتنكيس يف النار

عباديت سـيدخلون جهـنم     إن الذين يستكربون عن     . ادعوين أستجب لكم  : وقال ربكم  " 
  "  .. داخرين

والثقة باالستجابة مع عدم اقتراح صورة      . إنه إخالص القلب هللا   .  وللدعاء أدب ال بد أن يراعى     
واالعتقاد بـأن التوجـه     . فهذا االقتراح ليس من أدب السؤال     ،  أو ختصيص وقت أو ظرف    ،  معينة هلا 

أنا ال أمحل هم اإلجابـة      :  " يقول ا  عمر وقد كان . واالستجابة فضل آخر  ،  للدعاء توفيق من اهللا   
الذي يـدرك   ،  وهي كلمة القلب العارف    " فإذا أهلمت الدعاء كانت اإلجابة معه     . إمنا أمحل هم الدعاء   

 . متوافقان متطابقان - حني يوفق اهللا - فهما. أن اهللا حني يقدر االستجابة يقدر معها الدعاء
وهـذه  ! جزاؤهم احلق أن يوجهوا أذالء صاغرين جلهـنم     فأما الذين يستكربون عن التوجه هللا ف      

وتنسـى  ، ويف هذه احلياة الرخيصـة ، اية الكرب الذي تنتفخ به قلوب وصدور يف هذه األرض الصغرية      
ونسـياا  . ونسياا لآلخرة وهي آتية ال ريب فيهـا       . فضالً على نسياا عظمة اهللا    . ضخامة خلق اهللا  

 . النفخة واالستكبارللموقف الذليل يف اآلخرة بعد 
|     |     | 
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تلك النعم اليت   ،  شرع يعرض بعض نعم اهللا على الناس      ،  وملا ذكر الذين يستكربون عن عبادة اهللا      
 : بل يستكربون عن عبادته والتوجه إليه، توحي بعظمته تعاىل واليت ال يشكرون اهللا عليها

، إن اهللا لذو فضل علـى النـاس       . اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً         " 
؟ فـأىن تؤفكـون  ، ال إله إال هـو ، ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء. ولكن أكثر الناس ال يشكرون    

، اهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسـماء بنـاء         . كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون      
هـو  . بارك اهللا رب العـاملني فت، ذلكم اهللا ربكم. ورزقكم من الطيبات ،  وصوركم فأحسن صوركم  

  "  .. احلمد هللا رب العاملني، فادعوه خملصني له الدين، ال إله إال هو، احلي
وهي تـذكر مـع     . واألرض والسماء خلقان كونيان كذلك    .  والليل والنهار ظاهرتان كونيتان   

عرض نعم اهللا   وتعرض كلها يف م    .. ومع رزق اهللا هلم من الطيبات     ،  تصوير اهللا للبشر وإحسان صورهم    
فيدل هذا على ارتبـاط هـذه الظـواهر         . وفضله على الناس ويف معرض الوحدانية وإخالص الدين هللا        

ومالحظـة االرتبـاط   ، ووجوب تدبرها يف حميطها الواسع  ،  وعلى وجود الصلة بينها   ،  واخلالئق واملعاين 
 . بينها واالتفاق

هـو  ،   سريه وفق الناموس الذي قدره اهللا لـه        مث،   إن بناء الكون على القاعدة اليت بناه اهللا عليها        
كما أنه هو الذي مسح بوجود احلياة اإلنسانية        ،  الذي مسح بوجود احلياة يف هذه األرض ومنوها وارتقائها        

وهو الذي جعل الليل    . ووافق حاجات هذا اإلنسان اليت يتطلبها تكوينه وفطرته       ،  يف شكلها الذي نعهده   
واألرض قراراً صاحلاً للحيـاة     ،  والنهار مبصراً معيناً على الرؤية واحلركة     ،  مسكناً له وراحة واستجماماً   

ولو اختلـت لتعـذر      - وال ختتل نسبه وأبعاده   ،  والسماء بناء متماسكاً ال يتداعى وال ينهار      ،  والنشاط
وهو الذي مسح بأن تكون هناك طيبات من الرزق         ! وجود اإلنسان على هذه األرض ورمبا وجود احلياة       

وأودعه ،  الذي صوره اهللا فأحسن صورته    ،  ن األرض وبط من السماء فيستمتع ا هذا اإلنسان        تنشأ م 
الصاحلة للظروف اليت يعيش فيها مرتبطاً ذا الوجود        ،  اخلصائص واالستعدادات املتسقة مع هذا الكون     

ـذا  ،  احـد ومن مث يذكرها القرآن يف مكان و      ؛  فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى       .. الكبري
، ويوجه يف ظلها القلب البشري إىل دعوة اهللا وحـده      . ويتخذ منها برهانه على وحدانية اخلالق     . الترابط

ويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه ذا التناسق هو الذي          . احلمد هللا رب العاملني   : هاتفاً،  خملصاً له الدين  
 ؟ الناس عن هذا احلق الواضح املبنيفكيف يصرف . رب العاملني. وهو اهللا. يليق أن يكون إهلاً
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 ونذكر هنا حملات خاطفة تشري إىل بعض نواحي االرتباط يف تصميم هذا الكون وعالقته حبيـاة                
  .. جمرد حملات تسري مع اجتاه هذه اإلشارة املة يف كتاب اهللا .. اإلنسان

  ..  والنهارلو كانت األرض ال تدور حول نفسها يف مواجهة الشمس ما تعاقب الليل " 
وتنـاثرت  ،  وتفككت األرض ،  لو دارت األرض حول نفسها اسرع مما تدور لتناثرت املنازل          " 

  .. هي األخرى يف الفضاء
وسـرعة دوران   . لو دارت األرض حول نفسها أبطأ مما تدور هللك الناس من حر ومن بـرد               " 

وافق ما على األرض مـن حيـاة        هي سرعة ت  ،  هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم    ،  األرض حول نفسها  
 . حيوانية نباتية بأوسع معانيها

 . لوال دوران األرض حول نفسها لفرغت البحار واحمليطات من مائها " 
، وجرت األرض يف مدارها حـول الشـمس يف دائـرة          ،  ماذا حيدث لو استقام حمور األرض      " 

 " )1(وما ربيع وما خريف     ،  تاءومل يدر الناس ما صيف وما ش      ،  إذن الختفت الفصول  ؟  الشمس مركزها 
 . 

المتص ثـاين أكسـيد الكربـون       ،  لو كانت قشرة األرض أمسك مما هي مبقدار بضعة أقدام          " 
 . وملا أمكن وجود حياة النبات. األوكسجني

ولو كان اهلواء أرفع كثرياً مما هو فإن بعض الشهب اليت حتتـرق اآلن بـاملاليني يف اهلـواء                    " 
وهي تسري بسرعة تتراوح بني ستة أميال وأربعـني         ،  يع أجزاء الكرة األرضية   اخلارجي كانت تضرب مج   

ولو كانت تسري بـبطء رصاصـة   . وكان يف إمكاا أن تشعل كل شيء قابل لإلحتراق   . ميالً يف الثانية  
أما اإلنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسري       . البندقية الرتطمت كلها باألرض ولكانت العاقبة مروعة      

 . فوق سرعة الرصاصة تسعني مرة كان ميزقه إرباً من جمرد حرارة مرورهبسرعة ت
 يف املائة فإن مجيع     21 يف املائة مثالً أو أكثر يف اهلواء بدالً من           50لو كان األوكسجني بنسبة      " 

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

                                                 
 . للدكتور أمحد زكي" مع اهللا يف السماء " عن كتاب ) 1(
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ولكن يف هذه احلالة كـان القليـل مـن    . أو أقل فإن احلياة رمبا طابقت نفسها عليها يف خالل الدهور      
  " . )1(تتوافر له  - كالنار مثالً - عناصر املدنية اليت ألفها اإلنسان

آالف املوافقات يف تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدىن اختالل ما كانت احلياة                وهناك  
 . موافقة هكذا حلياة اإلنسان، يف صورا هذه اليت نعرفها

وهذا االكتمال مـن    ؛   فأما اإلنسان ذاته فمن حسن صورته هذه اهليئة املتفردة بني سائر األحياء           
وهذا التوافق بني تكوينه والظروف الكونية العامة اليت     ؛  يف يسر ودقة  ناحية اآلجهزة ألداء وظائفه مجيعها      

وذلك كله فوق خاصـيته الكـربى      ؛  تسمح له بالوجود واحلركة يف هذا الوسط الكوين كما هو كائن          
العقل واالتصال الروحي مبا وراء األشكال      : اليت جعلت منه خليفة يف األرض جمهزاً بأداة اخلالفة األوىل         

 . واألعراض
:  بوصفها داخلة يف قوله تعاىل     -  ولو رحنا نبحث دقة التكوين اإلنساين وتناسق أجزائه ووظائفه        

يف هـذا   ،  بل أمام كل خلية مفـردة     ،  لوقفنا أمام كل عضو صغري     - "  وصوركم فأحسن صوركم  " 
 . الكيان الدقيق العجيب

إن .  الناحية اآللية البحتـة     ونضرب مثالً هلذه الدقة العجيبة فك اإلنسان ووضع األسنان فيه من          
يـزحم اللثـة    ،  هذا الفك من الدقة حبيث إن بروز واحد على عشرة من املليمتر يف اللثة أو يف اللسان                

ووجود ورقة كورقة   ! وبروز مثل هذا احلجم يف ضرس أو سن جيعله يصطك مبا يقابله وحيتك            ؛  واللسان
غط الفكني عليها فتظهر فيها عالمات الضـغط        السيجارة بني الفكني العلوي والسفلي جيعلها تتأثر بض       

 ! ألا من الدقة حبيث يلتقيان متاماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو يف مسك ورقة السيجارة
عينـه هـذه مقيسـة علـى         .. إن هذا اإلنسان بتكوينه هذا جمهز ليعيش يف هذا الكون          ..  مث

أذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصـوتية       و. الذبذبات الضوئية اليت تقتضي وظيفته يف األرض أن يراها        
، وكل حاسة فيه أو جارحة مصممة وفق الوسط املهيأ حلياته         . اليت تقتضي وظيفته يف األرض أن يسمعها      

 . وجمهزة كذلك بالقدرة على التكيف احملدود عند تغري بعض الظروف
 وثيق بني تصميم هـذا      وهناك ارتباط . ويؤثر فيه ،  ويتأثر به ،  ليعيش فيه .  إنه خملوق هلذا الوسط   
أي بـاألرض   . وتصوير اإلنسان على هذه الصورة ذو عالقـة بوسـطه         . الوسط وتكوين هذا اإلنسان   

                                                 
 . ترمجة حممود صاحل الفلكي" العلم يدعو لإلميان "  عن كتاب )1(
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أال إنه اإلعجاز    .. ومن مث يذكر القرآن صورته يف نفس اآلية اليت يذكر فيها األرض والسماء            . والسماء
  .. يف هذا القرآن

 .  صنع اهللا وتناسقه بني الكون واإلنسان وتكفي هذه اإلشارات ذا االختصار إىل دقة
 :  ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية

  "  .. اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً " 
وال بد من فترة من الظالم تسكن فيـه اخلاليـا احليـة             .  إن السكون بالليل ضرورة لكل حي     

ال بـد   . بل ال بد من ليل    . يكفي جمرد النوم لتوفري هذا السكون     وال  . وتستكن لتزاول نشاطها يف النور    
فاخللية احلية اليت تتعرض لضوء مستمر تصل إىل حد من اإلجهاد تتلف معه أنسجتها ألا مل                . من ظالم 

 . تتمتع بقسط ضروري هلا من السكون
لنهار حي يبصـر  وكأمنا ا. والتعبري على هذا النحو تعبري مصور مشخص    "  .. والنهار مبصراً  " 

  .. ألن هذه هي الصفة الغالبة. وإمنا الناس هم الذين يبصرون فيه. ويرى
بل لو كـان    . ولو كان أحدمها سرمداً   .  وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة يف طيها نعم         

لذي فال عجب أن يقرن توايل الليل والنهار بذكر الفضل ا         . أطول مما هو مرات معدودة النعدمت احلياة      
 : ال يشكره أكثر الناس

  "  .. ولكن أكثر الناس ال يشكرون، إن اهللا لذو فضل على الناس " 
بأن الذي خلقهما هو الذي يكون إهلاً يستحق هـذا          ،   ويعقب على هاتني الظاهرتني الكونيتني    

 : االسم العظيم
  "  .. ؟ فأىن تؤفكون، ال إله إال هو، ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء " 
ويعلموا أنه اخلالق لكل شيء     ،  إنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد اهللا يف كل شيء            و

وعدم ،  واستحالة ادعاء أحد أا من خلقه     ،  معرفة حتمية مفروضة على العقل فرضاً حبكم وجود األشياء        
 مث يصـرف  ،  عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله      . استقامة القول بأا وجدت من غري موجد      

 "  .. ؟  فأىن تؤفكون "  .. الناس عن اإلميان واإلقرار
. هكذا كما يقع من املخاطبني األولني بالقرآن      .  ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا احلق الواضح       

 : بال سبب وال حجة وال برهان؛ كذلك كان يف كل زمان



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

43

  "  .. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون " 
 : والسماء لتكون بناء، إىل تصميم األرض لتكون قراراً، لليل والنهار وينتقل من ظاهريت ا

  "  .. اهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسماء بناء " 
والسماء .  واألرض قرار صاحل حلياة اإلنسان بتلك املوافقات الكثرية اليت أشرنا إىل بعضها إمجاالً            

، من مث تضمن االستقرار والثبات حلياة هذا اإلنسـان        بناء ثابت النسب واألبعاد واحلركات والدورات و      
  .. املقدرة يف بنائه تقديراً، احملسوب حساا يف تصميم هذا الوجود

 ويربط بتكوين السماء واألرض تكوين اإلنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إىل              
 : بعض أسراره

  "  .. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات " 
 :  ويعقب على هذه اآليات واهلبات كما عقب على األوىل

  "  .. فتبارك اهللا رب العاملني. ذلكم اهللا ربكم " 
.  " ذلكم اهللا ربكـم    .. ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً يف ملكه     ،   ذلكم الذي خيلق ويقدر ويدبر    

 . أمجعني "  .. رب العاملني.  " وعظمت بركته وتضاعفت "  .. فتبارك اهللا
  "  .. هو احلي " 

وغري . وغري مبتدئة وال منتهية   . احلي حياة ذاتية غري مكسوبة وال خملوقة      . هو وحده احلي  .  أجل
سبحانه هـو املتفـرد     . وما من شيء له هذه الصفة من احلياة       . وغري متقلبة وال متغرية   . حائلة وال زائلة  

 . باحلياة
 : فاحلي الواحد هو اهللا. ةمبا أنه املتفرد باحليا.  وهو املتفرد باأللوهية

  "  .. ال إله إال هو " 
 "  احلمد هللا رب العـاملني    :  " وامحدوه يف الدعاء   "  .. فادعوه خملصني له الدين    ..  " ومن مث 

 .. 
|     |     | 
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، ويف أشد اللحظات امتالء حبقيقة الوحدانية     ،  وما تالها من تعقيبات   ،  وأمام هذه اآليات واهلبات   
 ليعلن للقوم أنه منهي عن عبـادة مـا          عجييء التلقني لرسول اهللا     . وحقيقة الربوبية . لوهيةوحقيقة األ 

 : مأمور باإلسالم هللا رب العاملني، يدعون من دون اهللا
وأمـرت أن   ،  ملا جاءين البينات من ريب    ،  إين يت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا        : قل " 

  "  .. أسلم لرب العاملني
أنك يت عن عبادة ما يدعون مـن        ،   الذين يصرفون عن آيات اهللا وجيحدون هباته        أعلن هلؤالء 

ومـن  ، وأنا ا مؤمن، فعندي بينة " ملا جاءين البينات من ريب   " إنين يت وانتهيت  : وقل هلم . دون اهللا 
وهـو   - ومع االنتهاء عن عبادة غـري اهللا       .. مث أعلن كلمة احلق   ،  حق هذه البينة أن أقتنع ا وأصدق      

 . ومن الشقني تتكامل العقيدة - وهو إجياب - اإلسالم لرب العاملني - سلب
هـي آيـة احليـاة    .  مث يستعرض آية من آيات اهللا يف أنفسهم بعدما استعرض آياته يف اآلفـاق  

 : وليتخذ من هذه احلياة مقدمة لتقرير حقيقة احلياة كلها بني يدي اهللا؛ اإلنسانية وأطوارها العجيبة
مث لتبلغـوا   ،  مث خيـرجكم طفـالً    ،  مث من علقة  ،  مث من نطفة  ،   الذي خلقكم من تراب    هو " 
هـو  . ولعلكم تعقلون ،  ولتبلغوا أجالً مسمى  ،  ومنكم من يتوىف من قبل    ،  مث لتكونوا شيوخاً  ،  أشدكم

  "  .. فيكون. كن: فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له، الذي حييي ومييت
وفيها مـا   . ألنه كان قبل وجود اإلنسان    ،  مل يدركه علم اإلنسان    وهذه النشأة اإلنسانية فيها ما      

 ! ولكن هذا إمنا مت حديثاً بعد نزول هذا القرآن بقرون. يشاهده ويراقبه
والتراب أصل احلياة كلها على وجه      .  فخلق اإلنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود اإلنسان        

وال كيف مت هذا احلادث     ،   اهللا كيف متت هذه اخلارقة     وال يعلم إال  . ومنها احلياة اإلنسانية  . هذه األرض 
وأما تكاثر اإلنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق           . الضخم يف تاريخ األرض وتاريخ احلياة     

ويف اية   .. واستقرارمها يف الرحم يف صورة علقة     ،  واحتادمها،  التقاء خلية التذكري وهي النطفة بالبويضة     
تعد إذا حنن نظرنا إليهـا      ،  ة خيرج الطفل بعد عدة تطورات كربى يف طبيعة اخللية األوىل          املرحلة اجلنيني 

واليت يقف السياق عند    ،  بتدبر أطول وأكرب من األطوار اليت مير ا الطفل من والدته إىل أن ينتهي أجله              
وهي املراحل اليت    .مث الشيخوخة . مث بلوغ األشد حوايل الثالثني    . مرحلة الطفولة : بعض مراحلها البارزة  

أن يبلغ هذه املراحل مجيعـاً أو   " ومنكم من يتوىف من قبل " . متثل أقصى القوة بني طرفني من الضعف      
ولعلكـم   " . مقدراً معلوماً ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون        " ولتبلغوا أجالً مسمى   " . بعضها
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ممـا  ،   ما تشريان إليه من حسن اخللق والتقدير       وتدبر. ورحلة الوليد . فمتابعة رحلة اجلنني   "  .. تعقلون
  .. للعقل فيه دور كبري

وقد عرفنا الكثري عنها بعد تقدم الطب وعلـم األجنـة           .  ورحلة اجلنني رحلة عجيبة ممتعة حقاً     
وال . ولكن إشارة القرآن إليها ذه الدقة منذ حوايل أربعة عشر قرناً أمر يستوقف النظر             . بشكل خاص 
 . عليه عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيهميكن أن مير 

 ورحلة اجلنني ورحلة الطفل كلتامها توقع على احلس البشري وتلمس القلب اإلنساين يف أي بيئة               
وكل جيل حيس هلذه اللمسة وقعها على طريقتـه وحسـب           . ويف أي مرحلة من مراحل الرشد العقلي      

 ! مث يستجيبون أو ال يستجيبون .. فيحسون .. بشرفيخاطب القرآن ا مجيع أجيال ال. معلوماته
 : وحقيقة اخللق واإلنشاء مجيعاً.  وهو يعقب عليها بعرض حقيقة اإلحياء واإلماتة

  "  .. فيكون. كن: فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له. هو الذي حييي ومييت " 
مث . لب اإلنسان بشدة وعمـق  ألما تلمسان ق  .  وتكثر اإلشارة يف القرآن إىل آييت احلياة واملوت       

ولإلحياء واإلماتة مدلول أكـرب     . ألما الظاهرتان البارزتان املكررتان يف كل ما يقع عليه حس اإلنسان          
ورؤية . مث رؤيتها تنبض باحلياة   . وإن رؤية األرض امليتة   . واملوت ألوان . فاحلياة ألوان . مما يبدو ألول مرة   

وختضر وتورق  ،  مث رؤيتها واحلياة تنبثق منها يف كل موضع       ،  موسمالشجرة اجلافة األوراق واألغصان يف      
 .. ورؤية البذرة مث النبتـة    . مث الفرخ  .. ورؤية البيضة . كما لو كانت احلياة تتفجر منها وتفيض      ،  وتزهر

كلـها تلمـس القلـب       .. كالرحلة من املوت إىل احلياة    ،  من احلياة إىل املوت    .. وعكس هذه الرحلة  
 . در من التأثر والتدبر خيتلف باختالف النفوس واحلاالتوتستجيشه إىل ق

وإن هي إال اإلرادة يتمثـل اجتاههـا إىل         .  ومن احلياة واملوت إىل حقيقة اإلنشاء وأداة اإلبداع       
فتبارك اهللا أحسن    " فيكون " فإذا الوجود ينبثق على إثرها     "  .. كن " يف كلمة . خلق أي شيء  . اخللق

  .. اخلالقني
 |     ||     

يبـدو   .. وحقيقة اإلنشاء واإلبـداع   . ويف ظل مشهد احلياة واملوت    . وأمام نشأة احلياة البشرية   
ومن مث يواجهه بالتهديـد     . ويبدو التكذيب بالرسل عجياً نكرياً    ؛  اجلدال يف آيات اهللا مستغرباً مستنكراً     

 : املخيف يف صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة
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الذين كذبوا بالكتاب ومبا أرسلنا بـه       ؟  جيادلون يف آيات اهللا أىن يصرفون     أمل تر إىل الذين      " 
. يف احلميم مث يف النار يسجرون     ،  إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون     . رسلنا فسوف يعلمون  

. بل مل نكن ندعو من قبـل شـيئاً  ، ضلوا عنا: قالوا؟  أين ما كنتم تشركون من دون اهللا      : مث قيل هلم  
ادخلوا . ومبا كنتم مترحون  ،  ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق       . هللا الكافرين كذلك يضل ا  

  "  .. فبئس مثوى املتكربين. أبواب جهنم خالدين فيها
مقدمة لبيان ما   . يف ظل استعراض هذه اآليات    ،   إنه التعجيب من أمر الذين جيادلون يف آيات اهللا        

 ! ينتظرهم هناك
  "  .. ؟ ادلون يف آيات اهللا أىن يصرفونأمل تر إىل الذين جي " 
  "  .. الذين كذبوا بالكتاب ومبا ارسلنا به رسلنا " 

فهي . ولكنهم إمنا يكذبون ذا كل ما جاء به الرسل        . ورسوالً واحداً .  وهم كذبوا كتاباً واحداً   
 سالة وبكل رسول  ومن مث فهم كذبوا بكل ر     . تتمثل يف أكمل صورها يف الرسالة األخرية      ،  عقيدة واحدة 

كل مكذب يف القدمي واحلديث صنع هذا حني كذب رسوله الذي جاءه باحلق الواحـد وبعقيـدة                 .. 
 . التوحيد

  "  .. فسوف يعلمون " 
  ..  مث يعرض ماذا سوف يعلمون

إذ األغـالل يف أعنـاقهم والسالسـل        .  " ال جمرد العذاب  .  إا اإلهانة والتحقري يف العذاب    
وقد خلعوا عـن أنفسـهم      ؟  وعالم التكرمي ! ذه املهانة كما تسحب األنعام والوحوش      "  .. يسحبون

 ! ؟ شارة التكرمي
 : ينتهي م املطاف إىل ماء حار وإىل نار،  وبعد السحب واجلر يف هذا العذاب ويف هذه املهانة

  "  .. يف احلميم مث يف النار يسجرون " 
. أي ميأل هلم املكان ماء حاراً وناراً موقـدة        . بعلى طريقة سجر الكال   ،   أي يربطون وحيبسون  

 . وإىل هذا ينتهون
 :  وبينما هم يف هذا العذاب املهني يوجه إليهم التبكيت والترذيل واإلحراج واإلعنات

  "  .. ؟ أين ما كنتم تشركون من دون اهللا: مث قيل هلم " 
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 . ريوهو يائس حس،  فيجيبون إجابة املخدوع الذي انكشفت له خدعته
  "  .. بل مل نكن ندعو من قبل شيئاً. ضلوا عنا: قالوا " 

بل مل نكن ندعو مـن قبـل        . وما عادوا يعرفون لنا طريقاً    ،   غابوا عنا فلم نعد نعرف هلم طريقاً      
 ! فقد كانت كلها أوهاماً وأضاليل. شيئاً

 :  وعلى إثر اجلواب البائس جييء التعقيب العام
  "  .. كذلك يضل اهللا الكافرين " 

 :  مث يوجه إليهم التأنيب األخري
ادخلوا أبـواب جهـنم     . ومبا كنتم مترحون  ،  ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق        " 

  "  .. خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين
يبـدو أـا    ؟  وكان املاء احلار والنار   ،  وأين اذن كان السحب يف السالسل واألغالل      !  يا مغيث 
فعن الكرب نشـأت هـذه       "  .. فبئس مثوى املتكربين   ..  " لدخول يف جهنم للخلود   كانت مقدمة ل  

 ! وجزاء على الكرب كان هذا التحقري. املهانة
|     |     | 

والكـرب  ،  وعاقبة اجلدال يف آيات اهللا    . مشهد الذل واملهانة والعذاب الرعيب    . وأمام هذا املشهد  
 يوصيه بالصرب علـى     عه العاقبة يتجه السياق إىل رسول اهللا        أمام هذا املشهد وهذ    .. النافخ يف الصدور  

سواء أراه اهللا بعض الذي يعدهم يف       . والثقة بوعد اهللا احلق على كل حال      ،  ما جيده من كرب ومن جدال     
وهم ،  وليس على الرسول إال البالغ    ،  فالقضية كلها راجعة إىل اهللا    . أو قبضه إليه وتوىل األمر عنه     ،  حياته

 : إليه راجعون
  "  .. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصرب إن وعد اهللا حق " 

إن هذا الرسول الذي يالقي ما يالقـي مـن األذى           .  وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق      
. مركفأما النتائج فليست من أ    . أد واجبك وقف عنده   : يقال له ما مفهومه   ،  والتكذيب والكرب والكنود  

إنه يعمل  ! حىت شفاء صدره بأن يشهد حتقق بعض وعيد اهللا للمتكربين املكذبني ليس له أن يعلق به قلبه                
واهللا يفعل به   . إن األمر كله هللا   . والقضية ليست قضيته  . فاألمر ليس أمره  . يؤدي واجبه وميضي  . وكفى
 . ما يريد
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يف . ذ اهللا به أصـحاب هـذه الـدعوة        الذي يأخ . ويا لألدب الكامل  . يا للمرتقى العايل  !  يا هللا 
 . شخص رسوله الكرمي

. أمر حيتاج إىل الصرب على أشواق القلب البشـري العنيفـة          . وإنه ألمر شاق على النفس البشرية     
فلم يكن هذا تكراراً لألمر الذي      . ألعله من أجل هذا كان التوجيه إىل الصرب يف هذا املوضع من السورة            

رمبا كان أشق من الصرب علـى اإليـذاء والكـرب           .  إىل صرب من لون جديد     إمنا كان توجيهاً  . سبق فيها 
 ! ؟ والتكذيب

بينمـا  ،   إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة يف أن ترى كيف يأخذ اهللا أعداءه وأعداء دعوته              
ولكنـه األدب اإلهلـي     . أمر شديد على النفس صعيب    ،  يقع عليها العداء واخلصومة من أولئك األعداء      

حـىت  ،  وختليص النفس املختارة من كل شيء هلا فيه أرب        ،  واإلعداد اإلهلي ألصفيائه املختارين   ،  العايل
 ! ولو كان هذا األرب هو االنتصار من أعداء هذا الدين

فهذا هـو حـزام     .  وملثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إىل اهللا يف كل حني             
 ! مث خيوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم،  بريئة يف أول األمراليت تبدو، النجاة يف خضم الرغائب

|     |     | 
ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبِلك ِمنهم من قَصصنا علَيك وِمنهم من لَّم نقْصص علَيك وما كَانَ                + 

 اللَّـه   78فَِإذَا جاء أَمر اللَِّه قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ          ِلرسوٍل أَنْ يأِْتي ِبآيٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه        
 ولَكُم ِفيها مناِفع وِلتبلُغوا علَيها حاجةً ِفـي         79الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَنعام ِلتركَبوا ِمنها وِمنها تأْكُلُونَ         

 هلَيعو وِركُمدلُونَ     صمحلَى الْفُلِْك تعونَ        80ا ونِكراِت اللَِّه تآي اِتِه فَأَيآي ِريكُميوا   81 وِسريي أَفَلَم 
ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا أَكْثَر ِمنهم وأَشد قُوةً وآثَارا ِفي الْـأَرِض     

 فَلَما جاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَِرحوا ِبما ِعندهم من الِْعلْـِم           82ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ       فَ
ا ِبما كُنـا ِبـِه       فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا ِباللَِّه وحده وكَفَرن        83وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤون       

  ِرِكنيش84م                  ِسـرخـاِدِه وِفي ِعب لَتخ اللَِّه الَِّتي قَد تنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانِإمي مهنفَعي كي فَلَم 
  _85هناِلك الْكَاِفرونَ 

|     |     | 
 واملـؤمنني   عتوجيه الرسول   استكمال ل . هذا الشوط استكمال للتعقيب يف آخر الدرس املاضي       

.  أم استأخر بعد وفاتـه     عسواء حتقق هذا يف حياته      ،  ويتحقق وعده ووعيده  ،  حىت يأذن اهللا  ،  إىل الصرب 
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واحلكم يف هذا   . املستكربين عنها ،  إمنا هو أمر هذه العقيدة واملؤمنني ا واادلني فيها        ،  فاألمر ليس أمره  
 . ويوجه خطواا كما يشاءوهو الذي يقود حركتها . األمر هو اهللا

فيستطرد يف عرض جوانب أخرى من هـذه        - الذي ختتم به السورة    -  فأما هذا الشوط اجلديد   
  .. احلقيقة

 عليه الصالة والسـالم  - ومل تبدأ برسالة اإلسالم ورسوله،  إن قصة هذا األمر قصة طويلة وقدمية      
وكلهم ووجهـوا بالتكـذيب   . هم عليهقص اهللا بعضهم عليه وبعضهم مل يقصص      . فقبله كانت رسل   -

. وكلهم متىن لو يأيت اهللا خبارقة يذعن هلـا املكـذبون          . وكلهم طولب باآليات واخلوارق   . واالستكبار
 . وهو يصرفها كيف يشاء، فهي دعوته. يف الوقت الذي يريده اهللا، ولكن ما من آية إال بإذن اهللا

يتحدث منها هنـا    . نظار يف كل زمان ومكان    معروضة لأل ،   على أن آيات اهللا مبثوثة يف الكون      
 . ويشري اشارة عامة إىل سائرها الذي ال ميلك إنكاره أحد، والفلك، عن األنعام

وغرهم ما كانوا   ،  الذين وقفوا موقف املكذبني   ،   وخيتم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين      
سـنة اهللا   ،  يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا     فلم  :  " مث أدركتهم سنة اهللا   . فيه من القوة والعمارة والعلم    

  "  .. وخسر هنالك الكافرون، اليت قد خلت يف عباده
، واإلميان والكفـر  ،   وذا اإليقاع ختتم السورة اليت دارت كلها على املعركة بني احلق والباطل           

  .. والصالح والطغيان حىت ختمت هذا اخلتام األخري
|     |     | 

ومـا  ؛  ومنهم من مل نقصص عليك    ،  منهم من قصصنا عليك   ،  ا رسالً من قبلك   ولقد أرسلن  " 
  "  .. وخسر هنالك املبطلون، فإذا جاء أمر اهللا قضي باحلق، كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا

. وبعضها مل يقصصـه   ،  قص اهللا على رسوله بعضها يف هذا الكتاب       ،   إن هلذا األمر سوابق كثرية    
وما يقرر السنة املاضـية     ؛  مر الرسل ما يشري إىل الطريق الطويل الواصل الواضح املعامل         وفيما قصه من أ   

 . وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إيضاح؛ اجلارية اليت ال تتخلف
 : وتتكىء عليها لتقررها تقريراً شديداً،  وتؤكد اآلية حقيقة حتتاج إىل توكيدها يف النفس

  "  .. لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللاوما كان  " 
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تتمىن وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن هلـا          - ولو كانت نفس رسول    -  فالنفس البشرية 
ولكن اهللا يريد أن يلوذ عبـاده       . فتتطلع إىل ظهور اآلية اخلارقة اليت تقهر كل مكابرة        . املكابرون سريعاً 

وأن وظيفتـهم   ،  فيبني هلم أن ليس هلم من األمر شيء       ؛  م عليه ويروضوا أنفسه ؛  املختارون بالصرب املطلق  
؛ لتطمئن قلوم وـدأ وتسـتقر     . وأن جميء اآلية هو الذي يتواله حينما يريد       ،  تنتهي عند حد البالغ   

 . ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا األمر كله بعد ذلك هللا
، ويعرفوا أن الرسـل بشـر منـهم   ، نبوة ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة األلوهية وطبيعة ال  

  .. وما هم بقادرين وال حماولني أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة، وحدد هلم وظيفتهم، اختارهم اهللا
فقد قضى يف تقديره بأن يدمر على املكذبني بعد         ؛   كذلك ليعلم الناس أن تأخري اآليات رمحة م       

 : ةوهي من اهللا رمح، وإذن فهي مهلة. ظهور اآليات
  "  .. فإذا جاء أمر اهللا قضي باحلق وخسر هنالك املبطلون " 

 .  ومل يعد هناك جمال لعمل وال لتوبة وال لرجعة بعد قضاء اهللا األخري
|     |     | 

وهـي لـو    . مث يوجه طالب اخلوارق إىل آيات اهللا احلاضرة اليت ينسون وجودها بطول األلفـة             
بون وهي شاهدة كذلك باأللوهية لبطالن أي ادعاء بأن أحداً غري           تدبروها بعض هذه اخلوارق اليت يطل     

 : وأي ادعاء كذلك بأا خلقت بال خالق مدبر مريد، اهللا خلقها
ولتبلغوا عليها  ،  ولكم فيها منافع  . ومنها تأكلون ،  اهللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها       " 

  "  .. ؟ فأي آيات اهللا تنكرون، آياتهويريكم . وعليها وعلى الفلك حتملون، حاجة يف صدوركم
 وخلق هذه األنعام ابتداء آية خارقة كخلق اإلنسان فبث احلياة فيها وتركيبها وتصويرها كلـها               

وفيها ما هو أضـخم     ،  وتذليل هذه األنعام وتسخريها لإلنسان    ! ال يتطاول اإلنسان إىل ادعائها    ،  خوارق
 .. ومنها تأكلون ،   الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها      اهللا:  " وهو جعلها ،  منه جسماً وأشد منه قوة    

وإا ليست خارقة معجزة    ! إا هكذا وجدت والسالم   : وهذه ال يستحق االحترام أن يقول قائل      .  " . 
وإا ال تدل على اخلالق الذي أنشأها وسخرها مبا أودعها من خصـائص وأودع              ! بالقياس إىل اإلنسان  

 .  يقر بغري هذا اجلدال واملراءومنطق الفطرة! اإلنسان
 :  ويذكرهم مبا يف هذه اآليات اخلوارق من نعم كبار
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ولتبلغوا عليها حاجة يف صدوركم وعليها وعلى الفلك         " ،   " ومنها تأكلون ،  لتركبوا منها  " 
  "  .. حتملون

يف ذلك   واحلاجات اليت كانت يف الصدور واليت كانوا يبلغوا على األنعام هي حاجات ضخمة              
وما تزال هناك حاجـات     . قبل نشوء كل وسائل النقل والسفر واالتصال إال على هذه األنعام          . الزمان

وهناك حىت اللحظة أسفار يف بعض اجلبال ال تبلغها إال األنعـام            . تبلغ على هذه األنعام حىت اليوم وغد      
 ! أقدام األنعامألا جمازات ضيقة ال تتسع لغري ، مع وجود القطار والسيارة والطيارة

  "  .. وعليها وعلى الفلك حتملون " 
وسري الفلك على املاء قائم علـى       . ونعمة من نعمه على اإلنسان    .  وهذه كتلك آية من آيات اهللا     

ال . ويف طبيعة أشيائه وعناصـره    . يابسه ومائه . مسائه وأرضه : نواميس وموافقات يف تصميم هذا الكون     
أم بغريها من   ،  سواء سار بالشراع أم بالبخار أم بالذرة      . الفلك على املاء  بد أن توجد حىت ميكن أن يسري        

، ومن مث تذكر يف معرض آيـات اهللا        .. ويسر استخدامها لإلنسان  ،  القوى اليت أودعها اهللا هذا الكون     
 . ويف معرض نعمه على السواء

ان أن ينكره وهـو     ال ميلك إنس  ،   وكم هنالك من آيات من هذا النوع احلاضر املتناثر يف الكون          
 : جاد

  " ؟ فأي آيات اهللا تنكرون. ويريكم آياته " 
وهنالك من جيادل بالباطل ليدحض به      . وهنالك من جيادل يف آيات اهللا     .  نعم إن هنالك من ينكر    

لغاية أخرى غـري    ،  أو مغالطة ،  أو كرب ،  أو غرض ،  ولكن أحداً من هؤالء ال جيادل إال عن التواء        . احلق
 . احلقيقة

ألن هذا  ،  وخيشى على عرشه  ،  خيشى على ملكه  ،  الك من جيادل ألنه طاغية كفرعون وأمثاله       هن
 ! الذي يثبت بثبوت حقيقة األلوهية الواحدة، العرش يقوم على أساطري يذهب ا احلق

 وهنالك من جيادل ألنه صاحب مذهب يف احلكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيـدة               
وأن يعلق قلـوم مبعـدام وشـهوات    ؛ ألنه يريد أن يلصق الناس باألرض  . بشرالسماوية يف نفوس ال   

 ! وأن يفرغها من عبادة اهللا لتعبد املذهب أو تعبد الزعيم؛ أجسادهم
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كما وقع يف تاريخ الكنيسة يف العصـور         -  وهنالك من جيادل ألنه ابتلي بسيطرة رجال الدين       
الذي تستعبد  ،  فيشتط فريد على الكنيسة إهلها    . لسيطرةومن مث فهو يريد اخلالص من هذه ا        - الوسطى

 ! بامسه الناس
ويقر باحلقيقة الثابتـة يف     ،  غري أن منطق الفطرة ينفر من هذا اجلدال        .. وهنالك أسباب وأسباب  

 ! واليت تنطق ا آيات اهللا بعد كل جدال؛ ضمري الوجود
|     |     | 

 : ويف اخلتام جييء ذلك اإليقاع القوي األخري
كانوا أكثر منهم وأشد    ؟  فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم      ،  أفلم يسريوا يف األرض    " 

فلما جاءم رسلهم بالبينات فرحوا مبـا       . فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون     ،  قوة وآثاراً يف األرض   
وكفرنا ،   وحده آمنا باهللا : فلما رأوا بأسنا قالوا   . وحاق م ما كانوا به يستهزئون     ،  عندهم من العلم  

وخسـر  . سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده      . فلم يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا      . مبا كنا به مشركني   
  " . هنالك الكافرون

وبعضـها  ؛ وبعضها ما تزال له آثار حتكـي قصـته   ؛   ومصارع الغابرين كثرية يف تاريخ البشرية     
ملـا  ،  والقرآن كثرياً ما يوجه القلوب إليها     . والكتبأو حفظته األوراق    ،  حفظته الروايات على األلسنة   

وملا هلا كذلك من أثر يف النفس اإلنسانية عميـق          ؛  فيها من داللة على حقائق ثابتة يف خط سري البشرية         
، ومسـارا ومداخلـها   ،  والقرآن خياطب الفطرة مبا يعلمه مرتل هذا القرآن من حقيقة الفطرة          . عنيف

بعضها بعد نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثرية إن كان قـد ران عليهـا               ،  وأبواا اليت تطرق فتفتح   
 ! الركام

وقلب بصـري لينظـروا     ،  وحس متوفز ،  بعني مفتوحة ،   وهنا يسأهلم وينشطهم للسري يف األرض     
 : وما يتعرضون هم جلريانه عليهم؛ ويتدبروا ما كان يف األرض قبلهم

  "  .. ؟  عاقبة الذين من قبلهمأفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان " 
ويقرن إليها حاهلم هم لتتم     ،  يصف حال الذين من قبلهم    ،   وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة      

 : وتتم العربة، املوازنة
  "  .. وأشد قوة وآثاراً يف األرض، كانوا أكثر منهم " 
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قص اهللا علـى  ، بل العربومن هؤالء أجيال وأمم كانت ق.  توافرت هلم الكثرة والقوة والعمران 
  .. ومنهم من كان العرب يعرفون قصته وميرون بآثاره. ومل يقصص عليه بعضها، رسوله بعضها

  "  .. فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون " 
بل كان هذا هو أصـل      . مما كانوا يعتزون به ويغترون    ،   ومل تعصمهم قوة وال كثرة وال عمارة      

 : وسبب هالكهم، شقائهم
  "  .. ا جاءم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلمفلم " 

ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يـوحي         . فتنة تعمي وتطغي  . فتنة - بغري إميان  -  والعلم
فيتجـاوز  ،  وميلك مقدرات عظيمة  ،  إذ حيسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا يف قوى ضخمة         ،  بالغرور

وال سلطان لـه    ؛  وهي موجودة يف هذا الكون    . اد اهلائلة اليت جيهلها   وينسى اآلم ! بنفسه قدرها ومكاا  
. وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقتـه . بل ال معرفة له بغري أطرافها القريبة   . بل ال إحاطة له ا    . عليها

ولو قاس ما يعلم إىل ما جيهل وما يقدر عليه يف هذا الكون إىل ما يعجز                . ويستخفه علمه وينسى جهله   
 . وخفف من فرحه الذي يستخفه، عن إدراك سره لطامن من كربيائهحىت 

 : واستهزأوا مبن يذكرهم مبا وراءه.  وهؤالء فرحوا مبا عندهم من العلم
  "  .. وحاق م ما كانوا به يستهزئون " 

، واعترفوا مبا كانوا ينكـرون    ،  وأدركوا مدى الغرور  ،  سقط عنهم القناع  ،   فلما عاينوا بأس اهللا   
 : ولكن األوان كان قد فات. وكفروا بشركائهم من دونه، وا بوحدانية اهللاوأقر

فلم يك ينفعهم إميام ملا     . آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني       : فلما رأوا بأسنا قالوا    " 
  "  .. رأوا بأسنا

فزع ال توبـة  فهي توبة ال:  ذلك أن سنة اهللا قد جرت على أن ال تقبل التوبة بعد ظهور بأس اهللا             
 : اإلميان

  "  .. سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده " 
 .  وسنة اهللا ثابتة ال تضطرب وال ختتلف وال حتيد عن الطريق

  " . وخسر هنالك الكافرون " 
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|     |     | 
، ومشهدهم يسـتغيثون ويفزعـون    . مشهد بأس اهللا يأخذ املكذبني    . وعلى هذا املشهد العنيف   

فيتناسق هذا اخلتام مع جوهـا وظلـها وموضـوعها          . ختتم السورة . ذعان والتسليم ويعلنون كلمة اإل  
 . األصيل

وقضـية  ،  قضية التوحيـد  :  ولقد مررنا يف ثنايا السورة بقضايا العقيدة اليت تعاجلها السور املكية          
إمنا كانت املعركة بـني احلـق       . ولكنها مل تكن هي موضوع السورة البارز       .. وقضية الوحي ،  البعث
 " وكانت مالمح املعركة هي اليت ترسـم      ،  هي البارزة ،  والصالح والطغيان ،  واإلميان والكفر ،  والباطل

  .. . ومساا املميزة هلا بني سور القرآن "  .. شخصية السورة
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |
 .تجريد املتابعة لهب

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   فسد الدين إال امللوك وهل أ

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

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

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