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 لَه ما ِفـي  3 كَذَِلك يوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك اللَّه الْعِزيز الْحِكيم     2 عسق   1حم  + 

      الْع ِليالْع وهِض وا ِفي الْأَرماِت واومالس  لَاِئكَـةُ         4ِظيمالْمو ِقِهننَ ِمن فَـوفَطَّرتي اتاومالس كَادت 
              ِحيمالر فُورالْغ وه ِض أَلَا ِإنَّ اللَّهن ِفي الْأَرونَ ِلمِفرغتسيو ِهمبِد رمونَ ِبححبسـذُوا    5يخات الَِّذينو 

  6 علَيِهم وما أَنت علَيِهم ِبوِكيٍل ِمن دوِنِه أَوِلياء اللَّه حِفيظٌ
وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك قُرآنا عرِبيا لِّتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنِذر يوم الْجمِع لَا ريب ِفيـِه                 

لَجعلَهم أُمةً واِحدةً ولَِكن يدِخلُ من يشـاء ِفـي           ولَو شاء اللَّه     7فَِريق ِفي الْجنِة وفَِريق ِفي السِعِري       
 أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياء فَاللَّه هو الْوِلي وهو يحِيي           8رحمِتِه والظَّاِلمونَ ما لَهم من وِلي ولَا نِصٍري         

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهى وت9املَو  
                ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيي عبر اللَّه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم هكْمٍء فَحيِفيِه ِمن ش ملَفْتتا اخم10و  فَاِطر 

ـ              يس كَِمثِْلـِه   السماواِت والْأَرِض جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وِمن الْأَنعاِم أَزواجا يذْرؤكُم ِفيِه لَ
     ِصريالب ِميعالس وهٌء ويِبكُلِّ            11ش هِإن قِْدرياء وشن يِلم قزطُ الرسبِض يالْأَراِت واومالس قَاِليدم لَه 

 ِليمٍء عي12ش  
          كا ِإلَينيحالَِّذي أَوا ووحى ِبِه نصا ويِن مالد نلَكُم م عرـى        شوسمو اِهيمـرا ِبِه ِإبنيصا ومو 

وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي ِإلَيـِه مـن                   
      ِنيبن يِه مِدي ِإلَيهياء وشقُوا ِإلَّا مِ    13يفَرا تمو           قَتبةٌ سلَا كَِلملَوو مهنيا بيغب الِْعلْم ماءها جِد معن ب

ِمن ربك ِإلَى أَجٍل مسمى لَّقُِضي بينهم وِإنَّ الَِّذين أُوِرثُوا الِْكتاب ِمن بعِدِهم لَِفي شك منه مِريـٍب                  
14    كَم ِقمتاسو عفَاد فَِلذَِلك              تأُِمراٍب وِمن ِكت لَ اللَّها أَنزِبم نتقُلْ آمو ماءهوأَه ِبعتلَا تو تا أُِمر

            ا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيِدلَ بـِه  ِلأَعِإلَي
  ِصري15الْم                 ِهملَـيعو ِهـمبر ةٌ ِعنداِحضد مهتجح لَه ِجيبتا اسِد معونَ ِفي اللَِّه ِمن باجحي الَِّذينو 

 ِديدش ذَابع ملَهو ب16غَض  
        لَع ِريكدا يمانَ والِْميزو قِبالْح ابلَ الِْكتالَِّذي أَنز اللَّه    ةَ قَِريباعـا     17لَّ السِجلُ ِبهعـتسي 

الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبها والَِّذين آمنوا مشِفقُونَ ِمنها ويعلَمونَ أَنها الْحق أَلَا ِإنَّ الَِّذين يمارونَ ِفي الساعِة                 
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 من كَانَ يِريد حـرثَ  19ق من يشاء وهو الْقَِوي العِزيز      اللَّه لَِطيف ِبِعباِدِه يرز    18لَِفي ضلَاٍل بِعيٍد    
  20الْآِخرِة نِزد لَه ِفي حرِثِه ومن كَانَ يِريد حرثَ الدنيا نؤِتِه ِمنها وما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن نِصيٍب 

       يِن مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه ِإنَّ           أَمو مهنيب ِل لَقُِضيةُ الْفَصلَا كَِلملَوو أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَم
     أَِليم ذَابع ملَه ـوا              21الظَّاِلِمنينآم الَّـِذينو ِبِهـم اِقعو وهوا وبا كَسِمم ِفِقنيشم ى الظَّاِلِمنيرت 

 22لْجناِت لَهم ما يشاؤونَ ِعند ربِهم ذَِلك هو الْفَضـلُ الكَـِبري             وعِملُوا الصاِلحاِت ِفي روضاِت ا    
ذَِلك الَِّذي يبشر اللَّه ِعباده الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإلَّا الْمودةَ ِفي                 

قْتن يمى وبالْقُر كُورش غَفُور ا ِإنَّ اللَّهنسا حِفيه لَه ِزدةً ننسح 23ِرف  
                 قالْح ِحقياِطلَ والْب اللَّه حميو لَى قَلِْبكع ِتمخي ِأ اللَّهشا فَِإن يلَى اللَِّه كَِذبى عرقُولُونَ افْتي أَم

ِبذَاِت الص ِليمع هاِتِه ِإنوِر ِبكَِلم24د_  
|     |     | 

ولكنها تركز بصفة خاصة علـى حقيقـة        ؛  هذه السورة تعاجل قضية العقيدة كسائر السور املكية       
وتأيت سائر  ؛  إا هي احملور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها        : حىت ليصح أن يقال   ،  الوحي والرسالة 

 املوضوعات فيها تبعاً لتلك احلقيقة الرئيسية فيها
كما ؛  وتعرضها من جوانب متعددة   ،  مع أن السورة تتوسع يف احلديث عن حقيقة الوحدانية        هذا  

. ويأيت ذكر اآلخرة ومشاهدها يف مواضع متعـددة منـها         ؛  أا تتحدث عن حقيقة القيامة واإلميان ا      
بسـطه  : كما تلم بقضـية الـرزق     . وكذلك تتناول عرض صفات املؤمنني وأخالقهم اليت ميتازون ا        

 . وصفة اإلنسان يف السراء والضراء؛ هوقبض
هي احلقيقة البارزة يف حمـيط       - مع ذلك  - تظل،  وما يتصل ا  ،   ولكن حقيقة الوحي والرسالة   

وكأن سائر املوضوعات األخرى مسوقة لتقوية تلـك احلقيقـة األوىل           . واليت تطبعها وتظللها  ،  السورة
 . وتوكيدها

وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو       ،  ة ويسري سياق السورة يف عرض تلك احلقيق      
يفترق بعضها عن بعض ببضع آيـات       . فهي تعرض من جوانب متعددة    . إىل مزيد من التدبر واملالحظة    
أو وحدانيـة   . أو وحدانية املتصـرف يف القلـوب      . أو وحدانية الرازق  . تتحدث عن وحدانية اخلالق   

 - عن حقيقة الوحي والرسالة إىل تقرير وحدانية املوحي       ذلك بينما يتجه احلديث      .. املتصرف يف املصري  
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وأخرياً وحدة القيادة البشـرية يف      . ووحدة املنهج والطريق  . ووحدة العقيدة . ووحدة الوحي  - سبحانه
 . ظل العقيدة

، بشىت معانيه وشىت ظالله وشىت إحياءاته     ،   ومن مث يرتسم يف النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً        
قبـل أن نأخـذ يف      ،  ونضرب بعض األمثلة من السورة إمجـاالً       .. عات السورة مجيعاً  من وراء موضو  

 : التفصيل
كذلك يوحي إليك وإىل    :  " يليها "  .. قاف. سني. عني. ميم. حا:  "  تبدأ باألحرف املقطعة  

يـك  إل:  " مقرراً وحدة مصدر الوحي يف األولني واآلخرين       "  .. الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم     
  "  .. وإىل الذين من قبلك

له ما يف السماوات ومـا يف األرض وهـو          :  "  مث يستطرد السياق يف صفة اهللا العزيز احلكيم       
مقرراً وحدانية املالك ملا يف السماوات واألرض واستعالءه وعظمته علـى وجـه              "  .. العلي العظيم 

 . االنفراد
وجتاه الشرك  ،  اه قضية اإلميان باملالك الواحد     مث يستطرد استطراداً آخر يف وصف حال الكون جت        

، واملالئكة يسبحون حبمد رـم    ،  تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن    :  " الذي يشذ به بعض الناس    
اهللا حفيظ  ،  والذين اختذوا من دونه أولياء    ،  أال إن اهللا هو الغفور الرحيم     ،  ويستغفرون ملن يف األرض   

فإذا الكون كله مشغول بقضـية اإلميـان والشـرك حـىت إن              "  .. وما أنت عليهم بوكيل   ،  عليهم
بينما املالئكة يستغفرون ملن يف األرض مجيعـاً       ،  السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعض أهل األرض       

 ! من هذه الفعلة الشنعاء اليت جاء ا بعض املنحرفني
قرآناً عربياً لتنـذر  ، يكوكذلك أوحينا إل:  "  وبعد هذه اجلولة يعود السياق إىل احلقيقة األوىل       

  "  .. فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه، أم القرى ومن حوهلا
. فيقرر أن لو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة        "  .. فريق يف اجلنة وفريق يف السعري      "  مث يستطرد مع  
والظاملون ما هلم من     " ء يف رمحته  أن يدخل من يشا    - مبا له من علم وحكمة     - ولكن مشيئته اقتضت  

  "  .. وهو حييي املوتى وهو على كل شيء قدير " ويقرر أن اهللا وحده هو الويل "  .. ويل وال نصري
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فيقرر أن احلكم فيما خيتلف فيه البشر       ،  حقيقة الوحي والرسالة  ،   ومن مث يعود إىل احلقيقة األوىل     
وما اختلفتم فيه من شيء     :  " ع إليه الناس يف كل اختالف     من شيء هو اهللا الذي أنزل هذا القرآن لريج        

  "  .. وإليه أنيب، ذلكم اهللا ريب عليه توكلت. فحكمه إىل اهللا
ووحدانية املتصرف يف مقادير السماوات     . وتفرد ذاته ،   ويستطرد مع الربوبية إىل وحدانية اخلالق     

جعل لكم من   ،   السماوات واألرض  فاطر:  " ويف علمه بكل شيء   . ويف بسط الرزق وقبضه   ،  واألرض
لـه  . وهو السميع البصـري   ،  ليس كمثله شيء  ،  يذرؤكم فيه ،  ومن األنعام أزواجاً  ،  أنفسكم أزواجاً 

  "  .. إنه بكل شيء عليم، يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر، مقاليد السماوات واألرض
، والذي أوحينا إليـك   ،  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً       :  "  مث يعود إىل احلقيقة األوىل    

كرب على املشـركني مـا      . أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه     : وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى     
وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم        . ويهدي إليه من ينيب   ،  اهللا جيتيب إليه من يشاء    . تدعوهم إليه 

وإن الذين أورثوا الكتاب من     ،  نهمولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بي         ،  بغيا بينهم 
آمنت مبـا   : وال تتبع أهواءهم وقل   ،  فلذلك فادع واستقم كما أمرت    . بعدهم لفي شك منه مريب    

  "  .. اخل .. . أنزل اهللا من كتاب
وهـذه  ،  حموطة مبثل هـذا اجلـو     ؛   وعلى مثل هذا النسق متضي السورة يف عرض هذه احلقيقة         

املثبتة يف الوقت ذاته للحقيقة األوىل اليت تبـدو كأـا           ،  عقيدة األخرى االستطرادات املتعلقة بقضايا ال   
 . موضوع السورة الرئيسي

فالقارىء يلتقي بعد كـل     . وهذا النسق واضح وضوحا كامالً يف هذا الدرس األول من السورة          
 . بضع آيات حبقيقة الوحي والرسالة يف جانب من جوانبها

فيبدأ باستعراض بعض آيات اهللا يف بسط الرزق وقبضه         ،  ورة فأما الدرس الثاين ويؤلف بقية الس     
ويف ترتيل الغيث برمحته ويف خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة ويف الفلك اجلـواري يف                  

فإىل مشهد من   . ويستطرد من هذه اآليات إىل صفة املؤمنني اليت تفردهم ومتيز مجاعتهم          . البحر كاألعالم 
وتـراهم  ،  يقولون هل إىل مرد مـن سـبيل       :  " صورة الظاملني ملا رأوا العذاب    مشاهد القيامة يعرض    

واستعالء املؤمنني يومئذ ووقـوفهم      "  .. يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي        
 : موقف املقرر حلال الظاملني
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 إن الظاملني   أال. إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة       : وقال الذين آمنوا   " 
ويف ظل هذا املشهد يدعو الناس إىل إنقاذ انفسهم من مثل هذا املوقف قبل فوات                "  .. يف عذاب مقيم  

وما لكم  ،  ما لكم من ملجأ يومئذ    ،  استجيبوا لربكم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا           :  " األوان
  "  .. من نكري

:  " يف جانب من جوانبـها . حقيقة الوحي والرسالة . ومن مث يعود إىل احلقيقة األوىل يف السورة       
  " .  .. . فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إال البالغ

مـع طـابع    ،   وميضي سياق السورة حىت ختامها يدور حول هذا احملور مباشرة أو غري مباشرة            
ورة هذا البيان يف شأن الـوحي  حىت يكون ختام الس، االستطراد بني كل إشارة وإشارة إىل تلك احلقيقة  

أو يرسل رسـوالً فيـوحي   ، وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب      :  " والرسالة
ما كنت تدري ما الكتاب وال      ،  وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا     . إنه علي حكيم  ،  بإذنه ما يشاء  

صـراط  . وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم    ،  ناولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء من عباد        ؛  اإلميان
  "  .. اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري األمور

|     |     | 
وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة يف سياق السورة كله يربز هـدف خـاص                 

 . لعرضها على هذا النحو ويف هذا التتابع
واألمـة  ،  ورسـوهلا ،  تعيني القيادة اجلديدة للمبشرين ممثلة يف الرسالة األخـرية         هذا اهلدف هو    

 . املسلمة اليت تتبع جه اإلهلي الثابت القومي
كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلـك اهللا العزيـز            "  وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة     

وأن الرسالة األخرية هي امتـداد      ،   الرسل لتقرر أن اهللا هو املوحي جبميع الرساالت جلميع        "  .. احلكيم
 . ألمر مقرر مطرد من قدمي

 وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حوهلا         :  "  وتأيت اإلشارة الثانية بعد قليل    
 . لتقرر مركز القيادة اجلديدة اليت سترد اإلشارة إليها فيما بعد"  .. 
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شـرع  :  " لرسالة بعد ما قرر يف اإلشارة األوىل وحدة املصدر         ويف اإلشارة الثالثة يقرر وحدة ا     
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسـى وعيسـى أن                   

  "  .. أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه
 جهل من   ومل يقع عن  ،  خمالفاً هلذه التوصية  ،   وتستطرد هذه اإلشارة إىل تقرير أن التفرق قد وقع        

وما تفرقوا إال من بعـد مـا        :  " وقع بغيا وظلما وحسدا   . أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم      
  "  .. جاءهم العلم بغيا بينهم

وإن الـذين   :  "  مث تستطرد كذلك إىل بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفـوا             
  "  .. أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب

ومل تعد هلا قيادة راشدة تقوم على     ،  عند هذا احلد يتبني أن البشرية قد آلت إىل فوضى وارتياب           و
والذين جاءوا من   . فرسالة السماء اليت تقود البشرية قد آلت إىل اختالف بني أتباعها           .. ج ثابت قومي  

 . بعدهم تلقوها يف ريبة ويف شك ال تستقيم معهما قيادة راشدة
فلذلك فادع واستقم كمـا     :  "  هلذه القيادة  عنتداب الرسالة األخرية وحاملها      ومن مث يعلن ا   

اهللا ربنـا   . وأمرت ألعـدل بيـنكم    ،  آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب     : وقل. أمرت وال تتبع أهواءهم   
يف  - ومن مث جتيء صفة اجلماعة املؤمنة املميزة هلا طبيعية يف سياق هذه السـورة              "  .. اخل .. . وربكم

 . بوصفها اجلماعة اليت ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القومي - س الثاينالدر
 وعلى ضوء هذه احلقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي واملوضوعات األخرى فيـه             

  .. وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا األمر وضوحا. واضحة القصد واالجتاه
|     |     | 

لـه مـا يف     . كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيـز احلكـيم           . عسق. حم  "
واملالئكـة  ،  تكاد السماوات يتفطرن مـن فـوقهن      . وهو العلي العظيم  ،  السماوات وما يف األرض   

والذين اختذوا مـن    . أال إن اهللا هو الغفور الرحيم     . ويستغفرون ملن يف األرض   ،  يسبحون حبمد رم  
  "  .. وما أنت عليهم بوكيل، اهللا حفيظ عليهمدونه أولياء 

وهي تذكر هنـا يف مطلـع       .  سبق احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور مبا فيه الكفاية          
 : ويليها قوله تعاىل، السورة
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  "  .. كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم " 
فهـو  . ريقة يكون الوحي إليك وإىل الذين من قبلك       وذه الط ،  وعلى هذا النسق  ،   أي مثل ذلك  

ولكنهم ؛  كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من األحرف اليت يعرفها الناس ويفهموا ويدركون معانيها           
 . ال ميلكون أن يصوغوا مثلها مما بني أيديهم من أحرف يعرفوا

.  العزيـز احلكـيم    وحدة مصدره فاملوحي هـو اهللا     .  ومن الناحية األخرى تتقرر وحدة الوحي     
والوحي واحد يف جوهره على اختالف الرسل واخـتالف         . واملوحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان      

  "  .. إليك وإىل الذين من قبلك:  " الزمان
. متشـابكة احللقـات   ،  وسلسلة كثرية احللقات  . ضاربة يف أطواء الزمان   ،  إا قصة بعيدة البداية   
 . دد الفروعومنهج ثابت األصول على تع

حني تستقر يف ضمائر املؤمنني تشعرهم بأصالة ما هم عليـه            - على هذا النحو   -  وهذه احلقيقة 
كمـا   "  .. اهللا العزيز احلكـيم   :  " وتشدهم إىل مصدر هذا الوحي    . ووحدة مصدره وطريقه  ،  وثباته

سرم تضرب يف بطون    فهذه أ ،  تشعرهم بالقرابة بينهم وبني املؤمنني أتباع الوحي يف كل زمان ومكان          
 العزيز " وهو. فيلتقون فيه مجيعاً  ،  وتتصل كلها باهللا يف النهاية    ؛  ومتتد جذورها يف شعاب الزمن    ،  التاريخ

فأىن يصرفون عن هـذا     . الذي يوحي ملن يشاء مبا يشاء وفق حكمة وتدبري         " احلكيم " القوي القادر " 
وال تسـتقيم  ،  وال يعرف هلا مصدر   ؛  ليت ال تؤدي إىل اهللا    املنهج اإلهلي الواحد الثابت إىل السبل املتفرقة ا       

 ؟ على اجتاه قاصد قومي
فيقرر أنه املالـك الوحيـد ملـا يف         ؛   ويستطرد يف صفة اهللا الذي يوحي وحده إىل الرسل مجيعاً         

 : وأنه وحده العلي العظيم، السماوات وما يف األرض
  "  .. يموهو العلي العظ، له ما يف السماوات وما يف األرض " 

مسخرة ،  رد أم جيدون أشياء يف أيديهم     ،   وكثرياً ما يخدع البشر فيحسبون أم ميلكون شيئاً       
؛ إمنا امللـك احلقيقـي هللا     . ولكن هذا ليس ملكاً حقيقياً    . ويستخدموا فيما يشاءون  ،  ينتفعون ا ،  هلم

وأن يذهب مبا يف    ؛  حيرمهم ما يشاء  و،  وميلك أن يعطي البشر ما يشاء     ؛  وحييي ومييت ،  الذي يوجد ويعدم  
، امللك احلقيقي هللا الذي حيكم طبائع األشـياء        .. وأن يضع ىف أيديهم بدالً مما أذهب      ،  أيديهم من شيء  

وكل ما يف السماوات ومـا      . فتليب وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس     ،  ويصرفها وفق الناموس املختار   
 "  .. وهو العلي العظيم   ..  "  ال يشاركه فيه أحد سواه     ذا االعتبار الذي   " هللا " يف األرض من شيء   
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العلو الذي كـل شـيء      . ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك       ،  فليس هو امللك فحسب   
 ! والعظمة اليت كل شيء بالقياس إليها ضآلة؛ بالقياس إليه سفول

ناس إىل أين يتجهـون فيمـا       عرف ال ،   ومىت استقرت هذه احلقيقة استقراراً صادقاً يف الضمائر       
واملالك هو  . فكل ما يف السماوات وما يف األرض هللا       . يطلبون ألنفسهم من خري ومن رزق ومن كسب       

كما ؛  الذي ال يصغر وال يسفل من ميد يده إليه بالسؤال          " العلي العظيم  " مث إنه هو  . الذي بيده العطاء  
 . وهم ليسوا بأعلياء وال عظماء، لو مدها للمخاليق

يتمثـل يف حركـة     . وللعلو والعظمة كـذلك   ،  مث يعرض مظهراً خللوص امللكية هللا يف الكون        
كما . ومن زيغ بعض من ىف األرض عنها      ،  السماوات تكاد تتفطر من روعة العظمة الىت تستشعرها لرا        

 : ويستغفرون ألهل األرض من احنرافهم وتطاوهلم، يتمثل ىف حركة املالئكة يسبحون حبمد رم
ويسـتغفرون ملـن يف    ،  واملالئكة يسبحون حبمد رم   ،  تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن     " 
  "  .. أال إن اهللا هو الغفور الرحيم. األرض

،  والسماوات هي هذه اخلالئق الضخمة اهلائلة اليت نراها تعلونا حيثما كنا على ظهر هذه األرض              
وقد عرفنا حىت اليوم أن بعض ما يف السماوات حنو          . واليت ال نعلم إال أشياء قليلة عن جانب منها صغري         

الـيت  ،  يف كل منها حنو مئة ألف مليون مشس كشمسنا هذه         . من مئة ألف مليون جمموعة من الشموس      
وهذه اموعات من الشـموس الـيت       ! مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغرية         

وبينها مسافات  ،  متناثرة يف فضاء السماء مبعثرة    ،  صغريةأن نرصدها مبراصدنا ال    - حنن البشر  - أمكن لنا 
الـيت تبلـغ    ،  أي احملسوبة بسرعة الضوء   . شاسعة حتسب مبئات األلوف واملاليني من السنوات الضوئية       

 !  ميل يف الثانية000. 168
مـن   ..  هذه السماوات اليت عرفنا منها هذا اجلانب الصغري احملدود يكدن يتفطرن من فـوقهن             

وإشفاقاً من احنراف بعض أهل األرض ونسيام هلذه العظمة الـيت حيسـها             ،  هللا وعظمته وعلوه  خشية ا 
 ! ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه، وينتفض، فريتعش، ضمري الكون

  "  .. واملالئكة يسبحون حبمد رم ويستغفرون ملن يف األرض " 
ملا ،  ولكنهم دائبون يف تسبيح رم    . ينةفقد كانوا أوىل اخللق بالطمأن    ،   واملالئكة أهل طاعة مطلقة   

ذلك بينما أهل األرض املقصرون     . وملا خيشون من التقصري يف محده وطاعته      ،  حيسون من علوه وعظمته   
ويروحون يستغفرون ألهل األرض مما يقع      ؛  فيشفق املالئكة من غضب اهللا    ؛  الضعاف ينكرون وينحرفون  
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كالذى جاء  ،  ملقصود هو استغفار املالئكة للذين آمنوا     وجيوز أن يكون ا   . يف األرض من معصية وتقصري    
ويسـتغفرون  ،  ويؤمنون به ،  الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم       :  " ىف سورة غافر  

حـىت مـن    ،  كم يشفق املالئكة من أية معصية تقع يف األرض        : ويف هذه احلالة يبدو    "  .. للذين آمنوا 
؛ يستغفرون رم وهم يسبحون حبمده استشـعاراً لعلـوه وعظمتـه          ف،  وكم يرتاعون هلا  ،  الذين آمنوا 

 : وطمعاً فيهما؛ واستدرارا ملغفرته ورمحته؛ واستهواالً ألية معصية تقع يف ملكه
  "  .. أال إن اهللا هو الغفور الرحيم " 

ويعرف العبـاد رـم بشـىت        .. مث املغفرة والرمحة  ،  العلو والعظمة ،   فيجمع إىل العزة واحلكمة   
 . صفاته

يعرض للذين يتخذون مـن    - بعد تقرير تلك الصفات وأثرها يف الكون كله        -  ويف اية الفقرة  
فمـا هـو    ،   من أمرهم  عليعفى رسول اهللا    . وقد بدا أن ليس يف الكون غريه من ويل        . دون اهللا أولياء  
 : وهو م كفيل، واهللا هو احلفيظ عليهم، عليهم بوكيل

  "  .. وما أنت عليهم بوكيل، اهللا حفيظ عليهم،  أولياءوالذين اختذوا من دونه " 
 وتبدو للضمري صورة هؤالء املناكيد التعساء وهم يتخذون من دون اهللا أوليـاء وأيـديهم ممـا                 

يف ضآلتهم وضآلة أوليائهم مـن دون   - تبدو للضمري صورم! وليس هنالك إال اهلباء، أمسكت خاوية 
فهم معفـون مـن   ،  واملؤمنون معهعفأما النيب .  قبضته ضعاف صغار   وهم يف . واهللا حفيظ عليهم  . اهللا

 . فقد كفاهم اهللا هذا االهتمام، واالحتفال بأمرهم، التفكري يف شأم
 وال بد أن تستقر هذه احلقيقة يف ضمائر املؤمنني لتهدأ وتطمئن من هـذا اجلانـب يف مجيـع                   

أم ، أولياء اصحاب سـلطان ظـاهر يف األرض  سواء كان أولئك الذين يتخذون من دون اهللا         . األحوال
مهمـا   - تطمئن يف احلالة األوىل هلوان شأن أصحاب السلطان الظـاهر         . كانوا من غري ذوي السلطان    

وهو من ورائهم حميط والكون     ؛  ما داموا ال يستمدون سلطام هذا من اهللا واهللا حفيظ عليهم           - جتربوا
وتطمـئن يف   ! رفون كالنغمة النشاز يف اللحن املتناسـق      وهم وحدهم املنح  ،  كله مؤمن بربه من حوهلم    

فهم ليسوا بوكالء على من     ؛  احلالة الثانية من ناحية أن ليس على املؤمنني من وزر يف تويل هؤالء غري اهللا              
 . واهللا هو احلفيظ على قلوب العباد. وليس عليهم إىل النصح والبالغ؛ ينحرفون من اخللق

وأن ليس عليهم   . مطمئنني إىل أنه الطريق املوصول بوحي اهللا      . ريقهم ومن مث يسري املؤمنون يف ط     
  .. كائنا ما يكون هذا االحنراف. من ضري يف احنراف املنحرفني عن الطريق
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|     |     | 
 : مث يعود إىل احلقيقة األوىل

ـ     ،  وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوهلا          "  ب وتنذر يوم اجلمع ال ري
ولكن يدخل مـن يشـاء يف       ،  ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة     . فريق يف اجلنة وفريق يف السعري     ،  فيه

وهـو حيـي    . فاهللا هو الـويل   ؟  أم اختذوا من دونه أولياء    . والظاملون ما هلم من ويل وال نصري      ،  رمحته
  "  .. وهو على كل شيء قدير. املوتى

  "  ..  .. . وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً " 
واملناسبة هنا بـني  .  يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة            

نـزل  . وهذا قرآم العريب  ،  فهذه أحرفهم العربية  . مناسبة ظاهرة ،  وعربية القرآن ،  تلك األحرف املقطعة  
 : ليؤدي به الغاية املرسومة، اهللا به وحيه يف هذه الصورة العربية

  "  ..  أم القرى ومن حوهلالتنذر " 
وما حوهلا   - وقد اختار اهللا أن تكون هي     . املكرمة ببيت اهللا العتيق فيها    .  وأم القرى مكة املكرمة   

اهللا أعلم   " و. وأنزل القرآن بلغتها العربية ألمر يعلمه ويريده      ؛  موضع هذه الرسالة األخرية    - من القرى 
  " . حيث جيعل رسالته

وبعـد مـا    ،  ومن وراء الظروف ومقتضـياا    ،  من وراء احلوادث واستقرائها    وحني ننظر اليوم    
حني ننظر اليوم هذه النظرة ندرك       .. وانتجت فيه نتاجها  ،  سارت هذه الدعوة يف اخلط الذي سارت فيه       

لتكون مقر الرسـالة    ،  يف ذلك الوقت من الزمان    ،  طرفاً من حكمة اهللا يف اختيار هذه البقعة من األرض         
 . واليت تتضح عامليتها منذ أيامها األوىل. اليت جاءت للبشرية مجيعاً، األخرية

: تكاد تتقسمها امرباطوريات اربـع  - عند مولد هذه الرسالة األخرية    -  كانت األرض املعمورة  
واإلمرباطورية الفارسية ومتد سلطاا علـى      . االمرباطورية الرومانية يف أوروبا وطرف من آسيا وإفريقية       

وتكادان تكونان مغلقـتني    . مث االمرباطورية الصينية  . من آسيا وإفريقية واالمرباطورية اهلندية    قسم كبري   
على أنفسهما ومعزولتني بعقائدمها واتصاالما السياسـية وغريمهـا وهـذه العزلـة كانـت جتعـل            

 . االمرباطوريتني األوليني مها ذواتا األثر احلقيقي يف احلياة البشرية وتطوراا
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يف  - قد انتهتا اىل أن تقعـا      - اليهودية والنصرانية  - الديانتان السماويتان قبل االسالم    وكانت  
وال ،  حيث تسيطر عليهما الدولـة يف احلقيقـة       ،  حتت نفوذ هاتني االمرباطوريتني    - صورة من الصور  

 . فضال على ما أصاما من احنراف وفساد! تسيطران على الدولة
ومل تعد تسيطر يف    ،  والضطهاد الفرس تارة  ،  ضطهاد الرومان تارة   ولقد وقعت اليهودية فريسة ال    

إىل أن تكون ديانة مغلقة      - بسبب عوامل شىت   - وانتهت؛  هذه األرض على شيء يذكر على كل حال       
 . ال مطمع هلا وال رغبة يف أن تضم حتت جناحها شعوبا أخرى، على بين إسرائيل

اليت كانت تسيطر حني امليالد على فلسـطني    . ومانية وأما املسيحية فقد ولدت يف ظل الدولة الر       
وهي تتخفى من مطـاردة االمرباطوريـة   ؛ وسورية ومصر وبقية املناطق اليت انتشرت فيها املسيحية سرا 

ختللته مذابح مشلت عشرات األلوف يف قسوة       ،  الرومانية اليت اضطهدت العقيدة اجلديدة اضطهاداً فظيعاً      
دخلـت معـه    ،  ودخل االمرباطور الروماين يف املسيحية    ،  ضطهاد الروماين فلما انقضى عهد اال   . ظاهرة

وطبعت املسيحية بطـابع غريـب      ؛  ومباحث الفلسفة اإلغريقية الوثنية كذلك    ،  أساطري الرومان الوثنية  
؛ كما أن الدولة ظلت يف طبيعتها ال تتأثر كثرياً بالديانـة          . فلم تعد هي املسيحية السماوية األوىل     ؛  عليها

وذلك كله فضالً على ما انتـهت إليـه املـذاهب     . ومل يمن العقيدة عليها أصال    ،  هي املهيمنة وظلت  
وأوقع . وكاد ميزق الدولة كلها متزيقاً    ،  مزق الكنيسة  - فيما بينها  - املسيحية املتعددة من تطاحن شامل    

حنراف عن حقيقـة    وهؤالء وهؤالء كانوا يف اال    . يف االضطهاد البشع املخالفني للمذهب الرمسي للدولة      
 ! املسيحية سواء

جاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليـه مـن احنـالل وفسـاد              .  ويف هذا الوقت جاء االسالم    
وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها يف الطريق إىل         . واضطهاد وجاهلية عمياء يف كل مكان معمور      

 اإلسالم لتحقيق هذه النقلة الضـخمة يف        ومل يكن هنالك بد من أن يسيطر      . اهللا على هدى وعلى نور    
فلم يكن هنالك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة ال سلطان فيها المرباطورية من تلـك       . حياة البشر 

بل يكـون   ؛  وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة ال تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته             ؛  االمرباطوريات
هي ،  وأم القرى وما حوهلا بالذات    ،  وكانت اجلزيرة العربية  . فيها هو املسيطر على نفسه وعلى من حوله       

وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العاملية اليت جاء من         ،  أصلح مكان على وجه األرض لنشأة اإلسالم يومئذ       
 . أجلها منذ اللحظة األوىل
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 مل تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانني وتشريعات وجيوش وشـرطة وسـلطان شـامل يف                
كما هو احلـال يف   ،  وختضع هلا اجلماهري خضوعاً دقيقاً    ،  بسلطاا املنظم . ف للعقيدة اجلديدة  تق. اجلزيرة

 . االمرباطوريات األربع
، فقد كانت الوثنيـة اجلاهليـة ممزقـة       ؛   ومل تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معامل واضحة        

ومع أنه كان   . الكواكب واألصنام وكان للعرب آهلة شىت من املالئكة واجلن و       . ومعتقداا وعباداا شىت  
فإنه مل يكن ذلك السلطان احملكم الذي يقف وقفة حقيقية          ،  للكعبة وقريش سلطان ديين عام يف اجلزيرة      

ولوال املصاحل االقتصادية واألوضاع اخلاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفـة            . يف وجه الدين اجلديد   
 . قائدهم من خلخلة واضطرابفقد كانوا يدركون ما يف ع. يف وجه اإلسالم

أفضل ظرف يقوم فيه    ،   وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إىل جانب خلخلة النظام الديين         
 . خارج عن طبيعته، متحرراً من كل سلطان عليه يف نشأته، دين جديد

 ويف وسط هذه اخللخلة كان لألوضاع االجتماعية يف اجلزيرة قيمتها كذلك يف محايـة نشـأة                
 عفلما قام حممـد     . وكان للعشرية وزا يف هذا النظام     . كان النظام القبلي هو السائد    . عوة اجلديدة الد

ألن العشائر كانت تشفق    ،  ووجد من التوازن القبلي فرصة    ؛  بدعوته وجد من سيوف بين هاشم محاية له       
نت تشفق مـن    بل إا كا  .  وهم على غري دينه    عمن إثارة حرب على بين هاشم بسبب محايتهم حملمد          

 - أو تعذيبـه   - وتدع تأديبه ،  االعتداء على كل من له عصبية من القالئل الذين أسلموا يف أول الدعوة            
يشـتري   ا ومن مث كان أبو بكـر     . واملوايل الذين عذبوا إلسالمهم عذم سادم     . ألهله أنفسهم 

وال خيفى مـا يف هـذا    .. ن دينهمومتتنع فتنتهم ع، فيمتنع تعذيبهم ذا اإلجراء، هؤالء املوايل ويعتقهم  
 . الوضع من ميزة بالقياس إىل نشأة الدين اجلديد

وهي استعدادات  .  مث كانت هنالك صفات الشعب العريب نفسه من الشجاعة واألرحيية والنخوة          
 . ضرورية حلمل العقيدة اجلديدة والنهوض بتكاليفها

وكانت جتيش بكفايـات    ؛  لبذور ضة  وقد كانت اجلزيرة يف ذلك الزمان تزخر حبضانة عميقة          
وكانت قد حفلت بتجارب    ؛  واستعدادات وشخصيات تتهيأ هلذه النهضة املذخورة هلا يف ضمري الغيب         

وأشهرها رحلة الشتاء إىل اجلنـوب      . إنسانية معينة من رحالا إىل أطراف امرباطورييت كسرى وقيصر        
إليالف قريش إيالفهـم رحلـة      :  " وله تعاىل املذكورتان يف القرآن يف ق    . ورحلة الصيف إىل الشمال   

 "  .. الذي أطعمهم من جوع وآمنـهم مـن خـوف         ،  فليعبدوا رب هذا البيت   . الشتاء والصيف 
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وتضافرت أسباب كثرية حلشد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح والتأهب الستقبال املهمة الضخمة              
الـيت  ، ووجه هذه الطاقة املختزنة ،  الرصيد كله فلما جاءها اإلسالم استغل هذا      . اليت اختريت هلا اجلزيرة   

ولعل هذا بعض ما    . وجعلها رصيداً له وذخراً   . ففتحها اهللا مبفتاح اإلسالم   ؛  كانت تتهيأ كنوزها للتفتح   
 مـن   عيفسر لنا وجود هذا احلشد من الرجال العظام يف الصحابة يف اجليل األول يف حياة الرسـول                  

وسعد بن أيب وقاص وخالد بن الوليد       . ومحزة والعباس وأيب عبيدة   . أيب بكر وعمر وعثمان وعلي    : أمثال
فتفتحـت  ؛  وأيب أيوب األنصاري وغريهم وغريهم من تلك العصبة اليت تلقت اإلسالم          ،  وسعد بن معاذ  

 . ولكنها كانت حتمل البذرة الصاحلة للنمو والتمام؛ وكربت به من غري شك وصلحت، ومحلته، له
، وصـيانة نشـأا   ،   يف وصف استعداد اجلزيرة حلمل الرسالة اجلديدة        وليس هنا مكان التفصيل   

مما يشري إىل بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة         ،  ومتكينها من اهليمنة على ذاا وعلى من حوهلا       
 عوإىل اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة           . اليت جاءت للبشرية مجيعها   ،  اجلديدة

الـيت  ،  وحسبنا هذه اإلشارة إىل حكمة اهللا املكنونـة       . ومكانه رسالة خاصة مستقلة   . ر يطول فذلك أم 
 . يظهر التدبر والتفكر بعض أطرافها كلما اتسعت جتارب البشر وإدراكهم لسنن احلياة

فلما خرجت اجلزيرة من اجلاهلية إىل      .  وهكذا جاء هذا القرآن عربياً لينذر أم القرى ومن حوهلا         
وقدمت الرسالة اجلديدة والنظـام     ؛  محلت الراية وشرقت ا وغربت    ،  وخلصت كلها لإلسالم  ،  اإلسالم

وكان الذين محلوها    - كما هي طبيعة هذه الرسالة     - للبشرية مجيعها ،  اإلنساين الذي قام على أساسها    
 . اوقد خرجوا ا من أصلح مكان يف األرض مليالدها ونشأ؛ هم أصلح خلق اهللا حلملها ونقلها

ويتمحض هذا  ؛   حىت ختلص اجلزيرة العربية لإلسالم     ع وليس من املصادفات أن يعيش الرسول       
. كما اختري هلا اللسان الذي يصلح حلملها إىل أقطار األرض مجيعا          . املهد للعقيدة اليت اختري هلا على علم      

ـ        ،  فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجها       ا يف أقطـار    وأصبحت صاحلة حلمل هذه الدعوة والسـري
ومـا  ،  ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت حلمل هـذه الـدعوة أوالً               . األرض

أصـلح  ،  كبيئتها،  كأصحاا،  وقد كانت اللغة   .. صلحت بالذات لنقلها إىل خارج اجلزيرة العربية ثانياً       
 . ما تكون هلذا احلدث الكوين العظيم

حيثما وجه الباحث نظـره إىل      ،  وافقات املختارة هلذه الرسالة    وهكذا تبدو سلسلة طويلة من امل     
  "  .. اهللا أعلم حيث جيعل رسالته:  " تدبر حكمة اهللا واختياره ومصداق قوله
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 فريق يف اجلنة وفريق يف السعري     ،  وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه     ،  لتنذر أم القرى ومن حوهلا     " 
 ..  " 

. يوم احلشـر  . ألكثر تكراراً يف القرآن هو اإلنذار بيوم اجلمع        وقد كان اإلنذار األكرب واألشد وا     
فريق يف  :  " ليفرقهم من جديد  ،  يوم جيمع اهللا ما تفرق من اخلالئق على مدار األزمنة واختالف األمكنة           

 . يف فترة احلياة الدنيا، يف هذه األرض، حبسب عملهم يف دار العمل " . اجلنة وفريق يف السعري
والظاملون ما هلم من ويل     ،  ولكن يدخل من يشاء يف رمحته     .  جلعلهم أمة واحدة   ولو شاء اهللا   " 
  "  .. وال نصري

إما إىل جنـة وإمـا إىل   ، فتوحد مصريهم،  فلو شاء اهللا خللق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم   
وجعـل مـن    . خلقه للخالفـة يف هـذه األرض      . خلق هذا اإلنسان لوظيفة    - سبحانه - ولكنه. نار

تفرقه عن  ،  أن تكون لإلنسان استعدادات خاصة جبنسه     ،  على النحو الذي ارادها   ،  يات هذه اخلالفة  مقتض
استعدادات جينح  . وعن غريمها من خلق اهللا ذوي الطبيعة املفردة املوحدة االجتاه         ،  املالئكة وعن الشياطني  

 الضالل والظـالم والعمـل      وجينح ا ومعها فريق إىل    ؛  ا ومعها فريق إىل اهلدى والنور والعمل الصاحل       
وينتهي ؛  السىي ء كل منهما يسلك وفق أحد االحتماالت املمكنة يف طبيعة تكوين هذا املخلوق البشري              

يدخل من يشـاء    :  " وهكذا "  .. فريق يف اجلنة وفريق يف السعري     :  " إىل النهاية املقررة هلذا السلوك    
، وفق ما يعلمه اهللا من حـال هـذا الفريـق وذاك           ..  "  يف رمحته والظاملون ما هلم من ويل وال نصري        

 . واستحقاقه للرمحة باهلداية أو استحقاقه للعذاب بالضالل
ما هلم مـن ويل     :  " فهو يقرر هنا أن الظاملني    .  ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون اهللا أولياء        

 . فأولياؤهم الذين يتخذوم ال حقيقة هلم إذن وال وجود "  .. وال نصري
 : مث يعود فيسأل يف استنكار 

  "  .. ؟ أم اختذوا من دونه أولياء " 
. وأنه هو القادر تتجلى قدرته يف إحياء املوتى       ،   ليقرر بعد هذا االستنكار أن اهللا وحده هو الويل        

 : العمل الذي تظهر فيه القدرة املفردة بأجلى مظاهرها
  "  .. وهو حييي املوتى، فاهللا هو الويل " 

 : م جمال القدرة ويربز حقيقتها الشاملة لكل شيء واليت ال تنحصر يف حدود مث يعم
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  "  .. وهو على كل شيء قدير " 
|     |     | 

وهي هذا الوحي الذي    . لبيان اجلهة اليت يرجع إليها عند كل اختالف       ،  مث يعود إىل احلقيقة األوىل    
لب أثر يف احلياة بعد ذلك املنـهج اإلهلـي          جاء من عند اهللا يتضمن حكم اهللا كي ال يكون للهوى املتق           

 : القومي
فـاطر  . ذلكم اهللا ريب عليه توكلت وإليه أنيب      . وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا        " 

ليس كمثله  ،  يذرؤكم فيه ،  جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن األنعام أزواجاً       ،  السماوات واألرض 
إنه بكل  ،  يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    ،  اوات واألرض له مقاليد السم  . وهو السميع البصري  ،  شيء

  "  .. شيء عليم
. تسـتحق التـدبر   ،   وطريقة إيراد هذه احلقائق وتسلسلها وجتمعها يف هذه الفقرة طريقة عجيبة          

 . فالترابط اخلفي والظاهر بني أجزائها ترابط لطيف دقيق
 "  .. تم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا      وما اختلف :  "  إنه يرد كل اختالف يقع بني الناس إىل اهللا        

وأقام للناس املنـهج    ؛  وقال قوله الفصل يف أمر الدنيا واآلخرة      ؛  واهللا أنزل حكمه القاطع يف هذا القرآن      
، ويف نظام حيام ومعاشـهم وحكمهـم وسياسـتهم        ،  الذي اختاره هلم يف حيام الفردية واجلماعية      

، وجعل هذا القرآن دستوراً شامالً حليـاة البشـر        . ناً شافيا وبين هلم هذا كله بيا    . وأخالقهم وسلوكهم 
فإذا اختلفوا يف أمر أو اجتاه فحكم اهللا فيه حاضر يف هذا الوحي الـذي   . أوسع من دساتري احلكم وأمشل    

 .  لتقوم احلياة على أساسهعأوحاه إىل رسوله 
 : منيبا إىل ربه بكليته ، مسلما أمره كله هللاع وعقب تقرير هذه احلقيقة حيكي قول رسول اهللا 

  "  .. وإليه أنيب، ذلكم اهللا ريب عليه توكلت " 
 يف موضـعها النفسـي      عوذلك اإلقرار بلسان رسول اهللا      ،  وذاك التوكل ،   فتجيء هذه اإلنابة  

وأنه يتوكـل   ،  فها هو ذا رسول اهللا ونبيه يشهد أن اهللا هو ربه           .. . املناسب للتعقيب على تلك احلقيقة    
فكيف يتحاكم الناس إذن إىل غريه عند اختالفهم يف شيء مـن       . وأنه ينيب إليه دون سواه    ،  عليه وحده 

ال يتلفتون عنـه    ،  وهو أوىل من يتحاكم الناس إىل قوله الفصل       ،  والنيب املهدي ال يتحاكم إال إليه     ،  األمر
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علـى اهللا   والنيب املهدي يتوكل    ،  وكيف يتجهون يف أمر من أمورهم وجهة أخرى       ؟  حلظة هنا أو هناك   
 ؟ مبا أنه هو ربه ومتويل أمره وكافله وموجهه إىل حيث خيتار، وينيب إليه وحده، وحده

. فال يتلفت هنـا أو هنـاك      ،   واستقرار هذه احلقيقة يف ضمري املؤمن ينري له الطريق وحيدد معامله          
ويشـعره أن  . تارفال يتشكك وال يتردد وال حي، والثقة مبواقع خطواته، ويسكب فيه الطمأنينة إىل طريقه    

 . والنيب املهدي سالك هذا الطريق إىل اهللا. اهللا راعيه وحاميه ومسدد خطاه يف هذا االجتاه
فال جيد أن هناك منهجاً     ،   واستقرار هذه احلقيقة يف ضمري املؤمن يرفع من شعوره مبنهجه وطريقه          

هللا وحكمـه يرجـع عنـد       وال جيد أن هنالك حكماً غري قـول ا        ؛  آخر أو طريقاً يصح أن يتلفت إليه      
 . والنيب املهدي ينيب إىل ربه الذي شرع هذا املنهج وحكم هذا احلكم. االختالف إليه

 :  مث يعقب مرة أخرى مبا يزيد هذه احلقيقة استقراراً ومتكيناً
يـذرؤكم  . جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن األنعام أزواجاً       ،  فاطر السماوات واألرض   " 

  "  .. وهو السميع البصريليس كمثله شيء . فيه
فـاطر   " هـو  ..  فاهللا مرتل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما خيتلفون فيه مـن شـيء             

والناموس الذي حيكم السماء واألرض هـو       . وهو مدبر السماوات واألرض    "  .. السماوات واألرض 
رف من أمر السماوات    وشؤون احلياة والعباد إن هي إال ط      . حكمه الفصل يف كل ما خيتص ما من أمر        

ليعيشـوا يف   ،  فحكمه فيها هو احلكم الذي ينسق بني حياة العباد وحياة هذا الكون العريض            ؛  واألرض
 . والذي حيكم اهللا يف أمره بال شريك، سالم مع الكون الذي حييط م

 واهللا الذي جيب أن يرجعوا إىل حكمه فيما خيتلفون فيه من شيء هو خـالقهم الـذي سـوى              
وهو أعلم  ،  فنظم لكم حياتكم من أساسها     "  .. جعل لكم من أنفسكم أزواجاً    :  " وركبها،  نفوسهم

وهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة اخللق اليت اختارها لألحيـاء           . مبا يصلح هلا وما تصلح به وتستقيم      
ملشـيئة  فهنالك وحدة يف التكوين تشهد بوحدانية األسـلوب وا         "  .. ومن األنعام أزواجاً  :  " مجيعا

. تتكاثرون وفق هذا املنهج وهذا األسلوب      - أنتم واألنعام  - إنه هو الذي جعلكم    .. وتقديرها املقصود 
 ليس كمثله شيء   :  " - سبحانه وتعاىل  - فليس هنالك من شيء مياثله    ،  مث تفرد هو دون خلقه مجيعا     

ومن مث فإـا   ..  اليت هي من خلقهفخالق األشياء ال متاثله هذه األشياء   . والفطرة تؤمن ذا بداهة   "  .. 
ألنه ليس هنـاك  ؛ وال ترجع معه إىل أحد غريه ،  ترجع كلها إىل حكمه عندما ختتلف فيما بينها على أمر         

 . حىت يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند االختالف، أحد مثله
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منقطعـة  فإن الصلة بينه وبني ما خلق ليست         "  .. ليس كمثله شيء   " –سبحانه   -  ومع أنه 
مث حيكـم حكـم السـميع        "  .. وهو السميع البصري  :  " فهو يسمع ويبصر  . هلذا االختالف الكامل  

 . البصري
يقيم هذا على حقيقة    .  مث إنه إذ جيعل حكمه فيما خيتلفون فيه من شيء هو احلكم الواحد الفصل             

له :  " موسها الذي يدبرها  وشرع هلا نا  ،  أن مقاليد السماوات واألرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة          
 . فمقاليدهم إليه، وهم بعض ما يف السماوات واألرض "  .. مقاليد السماوات واألرض

 :  - فيما يتوىل من مقاليد السماوات واألرض      -  مث إنه هو الذي يتوىل أمر رزقهم قبضاً وبسطاً        
فلمن غريه يتجهـون    . يهمفهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساق     "  .. يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    " 

الـذي  . وإمنا يتجه الناس إىل الرازق الكافل املتصـرف يف األرزاق    ؟  إذن ليحكم بينهم فيما خيتلفون فيه     
والذي يعلم كل شيء هـو الـذي حيكـم           "  .. إنه بكل شيء عليم   :  " يدبر هذا كله بعلم وتقدير    

  .. وحكمه الفصل، وحكمه العدل
لتوقع على القلب البشري دقة     ؛  ق ذه الدقة اخلفية اللطيفة العجيبة      وهكذا تتساوق املعاين وتتناس   

 . حىت يتكامل فيها حلن متناسق عميق، بعد دقة
|     |     | 

 : مث يعود إىل احلقيقة األوىل
وما وصينا به إبراهيم وموسى     ،  والذي أوحينا إليك  ،  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً        " 
اهللا جيتيب إليـه مـن      . كرب على املشركني ما تدعوهم إليه     . وال تتفرقوا فيه  أن أقيموا الدين    : وعيسى
ولوال كلمـة    - بغياً بينهم  - وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم       . ويهدي إليه من ينيب   ،  يشاء

وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منـه          ،  سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم       
؛ آمنت مبا أنزل اهللا من كتـاب      : وقل،  وال تتبع أهواءهم  ،   واستقم كما أمرت   فلذلك فادع . مريب

اهللا جيمـع  ، ال حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ،  اهللا ربنا وربكم  ،  وأمرت ألعدل بينكم  
وعليهم ،  والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رم            . بيننا وإليه املصري  

  "  ..  وهلم عذاب شديدغضب
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 "  كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكـيم          :  "  لقد جاء يف مطلع السورة    
فاآلن يفصـل هـذه     . ووحدة االجتاه ،  ووحدة املنهج ،  فكانت هذه إشارة إمجالية إىل وحدة املصدر      .. 

ى به نوحا وإبـراهيم وموسـى       ما وص  - يف عمومه  - ويقرر أن ما شرعه اهللا للمسلمني هو      ؛  اإلشارة
ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على       . وال يتفرقوا فيه  ،  وهو أن يقيموا دين اهللا الواحد     . وعيسى

ودحض ،  ومن هيمنة هذا الدين الواضح املستقيم     . دون التفات إىل أهواء املختلفني    ،  املنهج اإلهلي القدمي  
 .  والعذاب الشديدوإنذارهم بالغضب، حجة الذين حياجون يف اهللا

 :  ويبدو من التماسك والتناسق يف هذه الفقرة كالذي بدا يف سابقتها بشكل ملحوظ
وما وصينا به إبراهيم وموسى     ،  والذي أوحينا إليك  ،  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا        " 
  "  .. أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه: وعيسى

والنشأة الضـاربة يف  ، حقيقة األصل الواحد.  مطلع السورة   وبذلك يقرر احلقيقة اليت فصلناها يف     
وهو ينظر إىل سلفه يف الطريق املمتدة من        . أصول الزمان ويضيف إليها حملة لطيفة الوقع يف حس املؤمن         

صلوات اهللا وسالمه    - حممد،  موسى عيسى . إبراهيم. نوح .. فإذا هم على التتابع هؤالء الكرام     . بعيد
إنـه سيسـتروح السـري يف       . ستشعر أنه امتداد هلؤالء الكرام وأنه على درم يسري        وي - عليهم أمجعني 

وهو برفقة هذا املوكب الكـرمي      . وحرمان من أعراض كثرية   ،  مهما جيد فيه من شوك ونصب     ،  الطريق
 . الكرمي على الكون كله منذ فجر التاريخ. على اهللا

وانتفاء اخلالف  ؛  السائرين على شرعه الثابت   ،  حد مث إنه السالم العميق بني املؤمنني بدين اهللا الوا        
واملاضـي  ،  ووصل احلاضر باملاضي  ،  اليت تدعو إىل التعاون والتفاهم    ،  والشعور بالقرىب الوثيقة  ؛  والشقاق
 . والسري مجلة يف الطريق، باحلاضر

 وإذا كان الذي شرعه اهللا من الدين للمسلمني املؤمنني مبحمد هو ما وصى به نوحـا وإبـراهيم              
وفيم يتقاتل أصحاب املذاهب املختلفة مـن       ؟  ففيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى     . وموسى وعيسى 

وفيم يتقاتل من يزعمون أم على ملة       ؟  وفيم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع حممد       ؛  أتباع عيسى 
ة اليت حيملها رسوهلم    ومل ال يتضام اجلميع ليقفوا حتت الراية الواحد       ؟  إبراهيم من املشركني مع املسلمني    

ويقومـوا  ،  فيقيموا الدين ؟  أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه     : والوصية الواحدة الصادرة للجميع   ؟  األخري
رفعها على التوايل   ،  وهي راية واحدة  ،  ويقفوا حتت رايته صفا   ؛  وال ينحرفوا عنه وال يلتووا به     ،  بتكاليفه

 .  يف العهد األخريعحىت انتهت إىل حممد  - مصلوات اهللا عليه - نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
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كانوا يقفون   - وهم يزعمون أم على ملة إبراهيم      -  ولكن املشركني يف أم القرى ومن حوهلا      
 : من الدعوة القدمية اجلديدة موقفاً آخر

  "  .. كرب على املشركني ما تدعوهم إليه " 
على رجـل مـن      " انوا يريدون أن يترتل   وك؛   كرب عليهم أن يترتل الوحي على حممد من بينهم        

ومل تكن صفات حممد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق        . أي صاحب سلطان من كربائهم     " القريتني عظيم 
ما كان هذا كله يعدل يف نظرهم أن يكون سيد          . وال كان نسبه وهو من أوسط بيت يف قريش        ،  األمني

 ! قبيلة ذا سلطان
لديين بانتهاء عهد الوثنية واألصنام واألساطري اليت يقوم عليهـا           وكرب عليهم أن ينتهي سلطام ا     

فتشبثوا بالشرك وكرب عليهم التوحيـد      . وتعتمد عليها مصاحلهم االقتصادية والشخصية    ؛  هذا السلطان 
 . اخلالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكرمي

؛ لى ضاللة وعلـى جاهليـة     إن آباءهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا ع       :  وكرب عليهم أن يقال   
على أن يوصم آباؤهم    ،  واختاروا أن يلقوا بأنفسهم إىل اجلحيم     ،  وأخذم العزة باإلمث  ،  فتشبثوا باحلماقة 

 . بأم ماتوا ضالني
وأنه كذلك يهدي   ؛   والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن اهللا هو الذي يصطفي وخيتار من يشاء            

 : ه من الشاردينويتوب إىل ظل، إليه من يرغب يف كنفه
  "  .. اهللا جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب " 

 . وهو يفتح الطريق ملن ينيب إليه ويثوب.  للرسالةع وقد اجتىب حممداً 
 : فتفرق أتباعهم شيعاً وأحزابا، الذين جاءوا قومهم بدين واحد،  مث يعود إىل موقف أتباع الرسل

ولوال كلمة سبقت من ربـك إىل        - بغيا بينهم  - ءهم العلم وما تفرقوا إال من بعد ما جا       " 
  "  .. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، أجل مسمى لقضي بينهم

ويـربط  ،  ومل يتفرقوا ألم ال يعرفون األصل الواحد الذي يـربطهم         ؛   فهم مل يتفرقوا عن جهل    
تفرقوا بغيا بينـهم وحسـدا وظلمـا للحقيقـة          . العلمإمنا تفرقوا بعد ما جاءهم      . رسلهم ومعتقدام 

تفرقوا غري مستندين إىل سـبب      . والشهوات الباغية ،  تفرقوا حتت تأثري األهواء اجلائرة    . وألنفسهم سواء 
 . واتبعوا منهجهم ما تفرقوا، ولو أخلصوا لعقيدم. من العقيدة الصحيحة واملنهج القومي
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جزاء بغيهم وظلمهـم يف هـذا التفـرق         ،   أخذاً عاجال   ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اهللا     
و لوال كلمة سـبقت      " بإمهاهلم إىل أجل مسمى   ،  ولكن كلمة سبقت من اهللا حلكمة أرادها      . والتفريق

فحق احلق وبطل الباطل وانتهى األمـر يف هـذه احليـاة     "  .. من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم   
 . ملعلومولكنهم مؤجلون إىل يوم الوقت ا. الدنيا

فقد تلقوا  ،  فأما األجيال اليت ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نيب              
وللشـك  ، إذ كانت اخلالفات السابقة مثارا لعـدم اجلـزم بشـيء       ؛  عقيدم وكتام بغري يقني جازم    

 : والغموض واحلرية بني شىت املذاهب واالختالفات
  "  .. ب من بعدهم لفي شك منه مريبوإن الذين أورثوا الكتا " 

فتميـد األرض   ،  فالعقيدة هي الصخرة الصلبة اليت يقف عليها املؤمن       .  وما هكذا تكون العقيدة   
والعقيدة هي النجم اهلادي الثابت     . من حوله وهو ثابت راسخ القدمني فوق الصخرة الصلبة اليت ال متيد           

فأما حني تصبح العقيـدة ذاـا   . فال يضل وال حييد، وابععلى األفق يتجه إليه املؤمن وسط األنواء والز     
وال ،  وال قرار له علـى وجهـة      ،  فال ثبات لشيء وال ألمر يف نفس صاحبها       ،  موضع شك ومثار ريبة   

 . اطمئنان إىل طريق
ويقودوا من وراءهم من البشر     ؛   ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحاا طريقهم ووجهتهم إىل اهللا        

وهـم  ،  فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غري صاحلني لقيادة أحـد         . وال تردد وال ضالل   يف غري ما تلجلج     
 . أنفسهم حائرون

 .  وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين اجلديد
  " : ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني:  "  يقول األستاذ اهلندي أبو احلسن الندوي يف كتابه

حىت فقـدت   ،  ولعبة احملرفني واملنافقني  ،   فريسة العابثني واملتالعبني   أصبحت الديانات العظمى   " 
وأصبحت مهود احلضارة والثقافـة واحلكـم       ،  فلو بعث أصحاا األولون مل يعرفوها     ،  روحها وشكلها 

ال ،  وشـغلت بنفسـها   ،  وعسف احلكام ،  والسياسة مسرح الفوضى واالحنالل واالختالل وسوء النظام      
ال متلك مشرعاً صـافياً     ،  ونضب معني حياا  ،   لألمم دعوة وأفلست يف معنوياا     حتمل للعامل رسالة وال   

  )1( " وال نظاماً ثابتاً من احلكم البشري، من الدين السماوي

                                                 
 . ية الطبعة الثان22 صفحة )1(
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 : )1( " العواطف كأساس للحضارة " يف كتابه " دنيسون. ه. ج "  ويقول الكاتب األوريب
ألن ،  تمدن على شفا جرف هاٍر مـن الفوضـى        ففي القرنني اخلامس والسادس كان العامل امل       " 

. ومل يك مث ما يعتد به مما يقوم مقامهـا         ؛  العقائد اليت كانت تعني على إقامة احلضارة كانت قد اارت         
مشرفة على التفكـك  ، اليت تكلف بناؤها جهود أربعة آالف سنة، وكان يبدو إذ ذاك أن املدنية الكربى  

إذ القبائـل تتحـارب     ،  جع ثانية إىل ماكانت عليه من اهلمجيـة       وأن البشرية توشك أن تر    ؛  واالحنالل
بدالً من  ،  أما النظم اليت خلقتها املسيحية فكانت تعمل على الفرقة وااليار         . ال قانون وال نظام   ،  وتتناحر

واقفة تتـرنح وقـد     . وكانت املدينة كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إىل العامل كله         . االحتاد والنظام 
 وبني مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العامل مجيعه           .. ا العطب حىت اللباب   تسرب إليه 

  .. ع - يعين حممداً"  .. 
وألن الذين أورثوا الكتاب من بعـدهم        - من بعد ما جاءهم العلم     -  وألن أتباع الرسل تفرقوا   

من قائد ثبت مسـتيقن يعـرف       وخللو مركز القيادة البشرية     ،  هلذا وذلك  .. كانوا يف شك منه مريب    
وأال يلتفت إىل   ،   ووجه إليه األمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته         عأرسل اهللا حممداً     .. طريقه إىل اهللا  

وأن يعلن جتديد اإلميان بالدعوة الواحدة اليت       ؛  األهواء املصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة املستقيمة      
 : شرعها اهللا للنبيني أمجعني

. آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب     : وقل،  وال تتبع أهواءهم  ،  ادع واستقم كما أمرت   فلذلك ف  " 
اهللا جيمـع  . ال حجة بيننا وبينكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   . اهللا ربنا وربكم  . وأمرت ألعدل بينكم  

  "  .. وإليه املصري، بيننا
تدعو . لى ج واضح ويقني ثابت    القيادة احلازمة املستقيمة ع   .  إا القيادة اجلديدة للبشرية مجعاء    

وتنأى عن األهواء املضطربة املتناوحة من هنـا        . وتستقيم على أمر اهللا دون احنراف     . إىل اهللا على بصرية   
واليت ترد اإلميـان إىل     . القيادة اليت تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق         . وهناك

آمنت مبا أنـزل اهللا مـن       : وقل:  "  إىل ذلك األصل الواحد    وترد البشرية كلها  ،  أصله الثابت الواحد  
فهي قيـادة ذات     "  .. وأمرت ألعدل بينكم  .  " مث هو االستعالء واهليمنة باحلق والعدل      "  .. كتاب
هذا والدعوة بعد يف مكة حمصورة بني شعاا مضـطهدة          [ . تعلن العدل يف األرض بني اجلميع     ،  سلطان

اهللا ربنـا   :  " وتعلن الربوبية الواحـدة   . ]ها املهيمنة الشاملة تبدو واضحة      ولكن طبيعت . هي وأصحاا 
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:  وتعلن إاء اجلدل بالقول الفصل     "  .. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   :  " وتعلن فردية التبعة   "  .. وربكم
ننـا وإليـه   اهللا جيمع بي:  " وتكل األمر كله إىل اهللا صاحب األمر األخري  "  .. ال حجة بيننا وبينكم   " 

  "  .. املصري
يف مقاطعها القصرية الفاصلة علـى   ،   وتكشف هذه اآلية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة األخرية        

وجـاءت  . فهي رسالة جاءت لتمضي يف طريقها ال تتأثر بأهواء البشر         . هذا النحو اجلامع احلازم الدقيق    
اهللا كما هو يف حقيقته موحد على مـدى  وجاءت لتوحد الطريق إىل     . لتهيمن فتحقق العدالة يف األرض    

 . الرساالت
يبدو جـدل   ،  واستجابة العصبة املؤمنة هللا هذه االستجابة     ،   وبعد وضوح القضية على هذا النحو     
. وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس هلا وزن وال حسـاب         ،  اادلني يف اهللا مستنكراً ال يستحق االلتفات      

 : وتركهم لوعيد اهللا الشديد، فتنتهي هذه الفقرة بالفصل يف أمرهم
وعلـيهم  ،  حجتهم داحضة عنـد رـم     . من بعد ما استجيب له    . والذين حياجون يف اهللا    " 
  "  .. وهلم عذاب شديد، غضب

ووراء اهلزميـة والـبطالن يف      .  ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فال حجة له وال سلطان           
هو اجلزاء املناسب على اللجاج بالباطل بعد اسـتجابة         و. الغضب والعذاب الشديد يف اآلخرة    ،  األرض

 . واجلدل املغرض بعد وضوح احلق الصريح؛ القلوب اخلالصة
|     |     | 

 : مث يبدأ جولة جديدة مع احلقيقة األوىل
يستعجل ا الذين   . وما يدريك لعل الساعة قريب    . اهللا الذي أنزل الكتاب باحلق وامليزان      " 

أال إن الذين ميارون يف الساعة لفـي        ،  الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أا احلق      و،  ال يؤمنون ا  
من كان يريد حرث اآلخرة نـزد       . اهللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز        . ضالل بعيد 
  "  .. وما له يف اآلخرة من نصيب، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، له يف حرثه

، وجعله حكما فيما خيتلف فيه أصحاب العقائد السـالفة ؛ كتاب باحلق وأنزل العدل   فاهللا أنزل ال  
العدل الدقيق كأنه امليـزان     . وأقام شرائعه على العدل يف احلكم     ؛  وفيما ختتلف فيه آراء الناس وأهواؤهم     

 . وتوزن به األعمال والتصرفات. وتوزن به احلقوق، توزن به القيم
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واملناسبة بني هذا   . إىل ذكر الساعة  . قة الكتاب املرتل باحلق والعدل    حقي. وينتقل من هذه احلقيقة   
فمـن ذا يـدري إن      . والساعة غيب . فالساعة هي موعد احلكم العدل والقول الفصل      ،  وهذه حاضرة 

 : كانت على وشك
  "  .. ؟ وما يدريك لعل الساعة قريب " 

الذي ،  لقائم على احلق والعدل   وعندها يكون احلساب ا   ،  وهي منهم قريب  ،   والناس عنها غافلون  
  .. ال يهمل فيه شيء وال يضيع

 :  ويصور موقف املؤمنني من الساعة وموقف غري املؤمنني
  "  .. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أا احلق، يستعجل ا الذين ال يؤمنون ا " 

فال عجب يسـتعجلون    ؛   فيها وال تقدر ما ينتظرهم   ،   والذين ال يؤمنون ا ال حتس قلوم هوهلا       
ومن مث هم يشـفقون  ، وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها    . ألم حمجوبون ال يدركون   . ا مستهترين 

 . وهم يعرفون ما هي حني تكون، وينتظروا بوجل وخشية، وخيافون
 . وبينهم وبني احلق صلة فهم يعرفون. وإم ليعلمون أا احلق.  وإا حلق

  "  ..  الذين ميارون يف الساعة لفي ضالل بعيدأال إن " 
  .. فعسري أن يعودوا بعد الضالل البعيد،  فقد أوغلوا يف الضالل وأبعدوا

إىل احلديث عن الرزق الـذي      ،   وينتقل من احلديث عن اآلخرة واإلشفاق منها أو االستهتار ا         
 : يتفضل اهللا به على عباده

  "  .. ء وهو القوي العزيزاهللا لطيف بعباده يرزق من يشا " 
ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قـراءة       .  وتبدو املناسبة بعيدة يف ظاهر األمر بني هذه احلقيقة وتلك         

 : اآلية التالية
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومالـه       ،  من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه         " 

  "  .. يف اآلخرة من نصيب
فهؤالء البشر أعجز   . واملؤمن والكافر ،  يرزق الصاحل والطاحل  . ه يرزق من يشاء    فاهللا لطيف بعباد  

ولو منع رزقه عن الكافر     ؛  وكفل هلم اسباا األولية   ،  وقد وهبهم اهللا احلياة   ؛  من أن يرزقوا أنفسهم شيئاً    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

25

سباب احلياة  وعجزاً عن ا  ،  والفاسق والطاحل ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم وملاتوا جوعاً وعرياً وعطشاً          
وملا حتققت حكمة اهللا من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا يف احلياة الدنيا ما حيسب هلـم يف                 ،  األوىل

وعلقـه باسـبابه   ، واإلميان والكفر، ومن مث أخرج الرزق من دائرة الصالح والطالح. اآلخرة أو عليهم  
جيزي عليهما الناس يوم    . وجعله فتنة وابتالء  . املوصولة بأوضاع احلياة العامة واستعدادات األفراد اخلاصة      

 . اجلزاء
فمن كان يريد حرث اآلخرة عمل      .  مث جعل اآلخرة حرثا والدنيا حرثا خيتار املرء منهما ما يشاء          

وكان له مع حرث اآلخـرة رزقـه        . وبارك له فيه بعمله   ،  وأعانه عليه بنيته  ،  وزاد له اهللا يف حرثه    ،  فيه
بل إن هذا الرزق الذي يعطاه يف األرض قد يكـون هـو   . ال حيرم منه شيئاً املكتوب له يف هذه األرض      

 .. حني يرجو وجه اهللا يف تثمريه وتصريفه واالستمتاع به واإلنفاق منه          ،  بذاته حرث اآلخرة بالقياس إليه    
ولكـن مل   . ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه اهللا من عرض الدنيا رزقه املكتوب له ال حيرم منه شـيئاً                 

 ! فهو مل يعمل يف حرث اآلخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب. كن له يف اآلخرة نصيبي
تكشف عن احلماقـة يف إرادة حـرث        ،   ونظرة إىل طالب حرث الدنيا وطالب حرث اآلخرة       

فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق املقدور        . فرزق الدنيا يتلطف اهللا فيمنحه هؤالء وهؤالء      ! الدنيا
 . مث يبقى حرث اآلخرة خالصا ملن أراده وعمل فيه.  اهللاله يف علم

حبسب أسباب الرزق املتعلقة باألوضاع العامـة       ؛   ومن طالب حرث الدنيا جند األغنياء والفقراء      
ففي هذه األرض ال    . وكذلك جند احلال عند طالب حرث اآلخرة سواء بسواء        . واالستعدادات اخلاصة 

فمن هو األمحق الذي يترك     ! إمنا يظهر االختالف واالمتياز هناك    . زقاختالف بني الفريقني يف قضية الر     
 ! ؟ وتركه ال يغري من أمره شيئاً يف هذه احلياة. حرث اآلخرة

فاحلق والعدل ظاهران   .  واألمر يف النهاية مرتبط باحلق وامليزان الذي نزل به الكتاب من عند اهللا            
ويف حرمان الذين يريـدون حـرث   .  اآلخرة ملن يشاء  ويف زيادة حرث  . يف تقدير الرزق جلميع األحياء    

  .. . الدنيا من حرث اآلخرة يوم اجلزاء
|     |     | 

 : ومن مث يبدأ جولة أخرى حول احلقيقة األوىل
، ولوال كلمة الفصل لقضي بينـهم     ؟  أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا            " 

والذين آمنوا وعملـوا  ، الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع م    ترى  . وإن الظاملني هلم عذاب أليم    
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ذلك الذي يبشر   . ذلك هو الفضل الكبري   ،  هلم ما يشاءون عند رم    ،  الصاحلات يف روضات اجلنات   
ومـن  ؛ ال أسألكم عليه أجراً إال املـودة يف القـرىب  : قل،  اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     

  "  .. إن اهللا غفور شكور، ها حسناًيقترف حسنة نزد له في
 يف فقرة سابقة قرر أن ما شرعه اهللا لألمة املسلمة هو ما وصى به نوحـا وإبـراهيم وموسـى                    

،  ويف هذه الفقرة يتساءل يف استنكار عما هم فيه وما هم عليـه عوهو ما أوحى به إىل حممد  ،  وعيسى
 ؟ ا شرعه منذ أن كان هناك رساالت وتشريعاتوهو خمالف مل؟ من ذا شرعه هلم ما دام اهللا مل يشرعه

  "  .. ؟ أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا " 
فاهللا وحده هـو    ؛   وليس ألحد من خلق اهللا أن يشرع غري ما شرعه اهللا وأذن به كائنا من كان               

النواميس الكلية الكـربى    ومدبره ب ،  هو مبدع هذا الكون كله     - سبحانه - مبا أنه . الذي يشرع لعباده  
فينبغي أن حيكمهـا    ،  واحلياة البشرية إن هي إال ترس صغري يف عجلة هذا الكون الكبري           . اليت اختارها له  

وكل مـن   . وال يتحقق هذا إال حني يشرع هلا احمليط بتلك النواميس         ؛  تشريع يتمشى مع تلك النواميس    
 . على التشريع حلياة البشر مع ذلك القصورفال يؤمتن . عدا اهللا قاصر عن تلك اإلحاطة بال جدال

وهـم  ،  أو ال يقتنعون ا   ،  فإن الكثريين جيادلون فيها   ؛   ومع وضوح هذه احلقيقة إىل حد البداهة      
ويوائمون بني  ،  زاعمني أم خيتارون اخلري لشعوم    ،  جيرؤون على استمداد التشريع من غري ما شرع اهللا        

أو كأمنا هلـم  ! كأمنا هم أعلم من اهللا وأحكم من اهللا  . ند أنفسهم ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من ع     
 ! وليس أخيب من ذلك وال أجرأ على اهللا! شركاء من دون اهللا يشرعون هلم ما مل يأذن به اهللا

وطبيعة الكـون الـذي   . أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرا،  لقد شرع اهللا للبشرية ما يعلم سبحانه 
والتعاون كذلك مـع    ،   حيقق هلذه البشرية اقصى درجات التعاون فيما بينها        ومن مث . تعيش فيه وفطرته  

وترك للبشر فقط استنباط التشريعات اجلزئية املتجددة       ،  شرع يف هذا كله أصوالً    . القوى الكونية الكربى  
فإذا ما اختلف البشر يف شيء      . يف حدود املنهج الكلي والتشريعات العامة     ،  مع حاجات احلياة املتجددة   

لتبقى ميزاناً يزن به البشر     ،  ورجعوا به إىل تلك األصول الكلية اليت شرعها للناس        ؛  من هذا ردوه إىل اهللا    
 . كل تشريع جزئي وكل تطبيق

وما عدا هذا النهج    . وهو خري احلاكمني  . ويكون احلكم هللا وحده   ،   بذلك يتوحد مصدر التشريع   
 وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممداً        وعلى ما ،  وعلى دين اهللا  ،  فهو خروج على شريعة اهللا    

 . عليهم الصالة والسالم
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  "  .. ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم " 
فأخـذ  ، ولوالها لقضـى اهللا بينـهم     .  فقد قال اهللا كلمة الفصل بإمهاهلم إىل يوم القول الفصل         

 . ولكنه أمهلهم ليوم اجلزاء. لألخذهم باجلزاء العاج. املتبعني لشرع من عداه، املخالفني ملا شرعه اهللا
  "  .. وإن الظاملني هلم عذاب أليم " 

 ؟ وهل أظلم من املخالفة عن شرع اهللا إىل شرع من عداه.  فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم
يعرضهم مشـفقني خـائفني مـن       .  ومن مث يعرض هؤالء الظاملني يف مشهد من مشاهد القيامة         

 : بل يستعجلون ويستهترون، فقونالعذاب وكانوا من قبل ال يش
  "  .. ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع م " 

وهو هو الذي كسـبوه     ؛  فكأمنا هو غول مفزع    " مما كسبوا  "  والتعبري العجيب جيعل إشفاقهم   
وكأنـه   "  .. وهو واقع م   " ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون    ! وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحني    
 ! وهو واقع م، هو بذاته انقلب عذابا ال خملص منه

جندهم يف أمـن    .  ويف الصفحة األخرى جند املؤمنني الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم وخيافون           
 : وعافية ورخاء

ذلك هـو  . هلم ما يشاءون عند رم    ،  والذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف روضات اجلنات       " 
  "  .. ر اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتذلك الذي يبش. الفضل الكبري

هلم ما يشاءون عنـد      "  "  .. يف روضات اجلنات  :  "  والتعبري كله رخاء يرسم ظالل الرخاء     
فهـو   " ذلك الذي يبشر اهللا عبـاده      "  "  .. ذلك هو الفضل الكبري   .  " بال حدود وال قيود    " رم

 . وظل البشرى هنا هو أنسب الظالل .مصداقاً للبشرى السالفة، بشرى حاضرة
إنه ال يطلب منهم    :  أن يقول هلم   ع وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء اجلميل الظليل يلقن الرسول          

إمنا هي مودته هلم    . وينأى م عن ذلك العذاب األليم     ،  أجراً على اهلدى الذي ينتهي م إىل هذا النعيم        
 : وحسبه ذلك أجراً، لقرابتهم منه

إن . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا      . إال املودة يف القرىب   . ال أسألكم عليه أجرا   : قل " 
  "  .. اهللا غفور شكور
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وقد كانـت    - إمنا تدفعه املودة للقرىب   ،  وهو أنه ال يطلب منهم أجرا     ،   واملعىن الذي أشرت إليه   
وحيقق اخلري هلم   ،  ليحاول هدايتهم مبا معه من اهلدى      -  قرابة بكل بطن من بطون قريش      علرسول اهللا   

 ! وهذا أجره وكفى، إرضاء لتلك املودة اليت حيملها هلم
.  هذا املعىن هو الذي انقدح يف نفسي وأنا أقرأ هذا التعبري القرآين يف مواضعه اليت جـاء فيهـا                  

 : أثبته هنا لوروده يف صحيح البخاري ب وهناك تفسري مروي عن ابن عباس
حدثنا شعبة عـن عبـدامللك بـن        ،  حدثنا حممد بن جعفر   ،   قال البخاري حدثنا حممد بن بشار     

إال املـودة يف    :  " أنه سأل عن قوله تعـاىل      ب مسعت طاووسا حيدث عن ابن عباس     : قال،  ميسرة
صلى اهللا عليـه     - إن النيب . عجلت: فقال ابن عباس  . قرىب آل حممد  :  " فقال سعيد بن جبري    " القرىب

إال أن تصـلوا مـا بـيين    :  " فقال. مل يكن بطن من بطون قريش إال كان له فيهم قرابة - ه وسلم وآل
  " . وبينكم من القرابة

. وتسمعوا وتلينوا ملا أهديكم إليـه     . إال أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة     :  ويكون املعىن على هذا   
 . فيكون هذا هو األجر الذي أطلبه منكم ال سواه

ولكنين ما أزال أحس أن ذلك       ا أقرب من تأويل سعيد بن جبري      ب  عباس  وتأويل ابن 
 . واهللا أعلم مبراده منا .. املعىن أقرب وأندى

أنه ال يسأهلم على شيء من       - أمام مشهد الروضات والبشريات    -  وعلى أية حال فهو يذكرهم    
 اهللا الذي ال حياسب العبـاد       ولكنه فضل ! ودون هذا مبراحل يطلب عليه األدالء أجرا ضخماً       . هذا أجراً 

 : ولكن حساب السماحة وحساب الفضل، وال حساب العدل، حساب التجارة
  "  .. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا " 

مث هي بعد هـذا كلـه املغفـرة          .. بل إا الزيادة والفضل   .  فليس هو جمرد عدم تناول األجر     
 : والشكر

  "  .. إن اهللا غفور شكور " 
مث هو  . وهو وهبهم التوفيق على اإلحسان    . يشكر لعباده ؟  اهللا يشكر ويشكر من    .. مث.  يغفر  اهللا

فيا للفـيض الـذي يعجـز        .. ويشكر هلم بعد هذا وذاك    . ويغفر هلم السيئات  ،  يزيد هلم يف احلسنات   
 ! فضالً على شكره وتوفيته. اإلنسان عن متابعته



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

29

|     |     | 
 : قيقة األوىلمث يعود إىل احلديث عن تلك احل

وحيق احلق  ،  فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك وميح اهللا الباطل        ؟  افترى على اهللا كذبا   : أم يقولون  " 
  " . إنه عليم بذات الصدور، بكلماته

الذي حتـدث عـن     ،  اليت قد يعللون ا موقفهم من ذلك الوحي       ،   هنا يأيت على الشبهة األخرية    
 : والت املاضيةمصدره وعن طبيعته وعن غايته يف اجل

  "  .. ؟ افترى على اهللا كذبا: أم يقولون " 
 ؟ ومل يأته شيء من اهللا، ألم يزعمون أنه مل يوح إليه،  فهم من مث ال يصدقونه
وهو مل يـوح إليـه      ،  فما كان اهللا ليدع أحدا يدعي أن اهللا أوحى إليه         .  ولكن هذا قول مردود   

وأن يكشف الباطل الـذي جـاء بـه    . فال ينطق بقرآن كهذا،  وهو قادر على أن خيتم على قلبه      ،  شيئاً
 : وأن يظهر احلق من ورائه ويثبته. وميحوه

  " وحيق احلق بكلماته، وميح اهللا الباطل، فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك " 
 :  حىت قبل أن يقولهع وما كان ليخفى عليه ما يدور يف خلد حممد 

  "  .. إنه عليم بذات الصدور " 
، ودعوى ختالف املعهود عن علم اهللا بالسرائر      . وزعم ال يقوم على أساس    . شبهة ال قوام هلا    فهي  

وقـول  ، وإذن فهذا الوحي حـق  .. وعن سنته يف إقرار احلق وإزهاق الباطل، وعن قدرته على ما يريد  
يف  - مؤقتـاً  - وبذلك ينتهي القـول    .. وليس التقول عليه إال الباطل والظلم والضالل      ؛  حممد صدق 

 . ويأخذ م يف جولة أخرى وراء هذا القرار. الوحي
|     |     | 

 ويسـتِجيب   25وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عِن السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُـونَ              + 
      ن فَضم مهِزيدياِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين      ِديدش ذَابع مونَ لَهالْكَاِفر26ِلِه و    طَ اللَّهسب لَوو 

 ِصريب ِبرياِدِه خِبِعب هاء ِإنشا يٍر ملُ ِبقَدزنلَِكن يِض وا ِفي الْأَروغاِدِه لَبِلِعب قز27الر  
يطُوا وا قَنِد معثَ ِمن بيلُ الْغزنالَِّذي ي وهو ِميدالْح ِليالْو وهو هتمحر ر28نش  
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                اء قَِديرشِإذَا ي ِعِهمملَى جع وهٍة وابا ِمن دثَّ ِفيِهما بمِض والْأَراِت واومالس لْقاِتِه خآي ِمنو
29         فُو ععيو ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبن مكُم مابا أَصمِض      30ن كَِثٍري    وِفي الْأَر ِجِزينعم ِبما أَنتمو 

  31وما لَكُم من دوِن اللَِّه ِمن وِلي ولَا نِصٍري 
 ِإن يشأْ يسِكِن الريح فَيظْلَلْن رواِكد علَى ظَهِرِه ِإنَّ          32وِمن آياِتِه الْجواِر ِفي الْبحِر كَالْأَعلَاِم       

 كُوٍر      ِفي ذَِلكاٍر شباٍت لِّكُلِّ صن كَِثٍري         33 لَآيع فعيوا وبا كَسِبم نوِبقْهي 34 أَو     الَّـِذين لَـمعيو 
  35يجاِدلُونَ ِفي آياِتنا ما لَهم من مِحيٍص 

          ياللَِّه خ ا ِعندما ويناِة الديالْح اعتٍء فَمين شم ما أُوِتيتفَم        ِهـمبلَـى رعوا ونآم قَى ِللَِّذينأَبو ر
 والَّـِذين   37 والَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم والْفَواِحش وِإذَا ما غَِضبوا هـم يغِفـرونَ              36يتوكَّلُونَ  

      نيى بورش مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو ِهمبوا ِلرابجتنِفقُونَ     اسي ماهقْنزا رِممو م38ه    مهابِإذَا أَص الَِّذينو 
 وجزاء سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنـه لَـا يِحـب     39الْبغي هم ينتِصرونَ    

  ظُ    40الظَّاِلِمني دعب رصِن انتلَمِبيٍل        ون سِهم ملَيا عم لَِئك41لِْمِه فَأُو        لَـى الَّـِذينـِبيلُ عا السمِإن 
            أَِليم ذَابم علَه لَِئكأُو قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيو اسونَ النظِْلم42ي      ِإنَّ ذَِلك غَفَرو ربن صلَمو 

  43لَِمن عزِم الْأُموِر 
و                  درلْ ِإلَى مقُولُونَ هي ذَابا الْعأَوا رلَم ى الظَّاِلِمنيرتِدِه وعن بم ِليِمن و ا لَهفَم ِلِل اللَّهضن يم

ن آمنـوا   وتراهم يعرضونَ علَيها خاِشِعني ِمن الذُّلِّ ينظُرونَ ِمن طَرٍف خِفي وقَالَ الَِّذي           44من سِبيٍل   
 ومـا   45ِإنَّ الْخاِسِرين الَِّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهِليِهم يوم الِْقيامِة أَلَا ِإنَّ الظَّاِلِمني ِفي عذَاٍب مِقيٍم               

  46يٍل كَانَ لَهم من أَوِلياء ينصرونهم من دوِن اللَِّه ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن سِب
استِجيبوا ِلربكُم من قَبِل أَن يأِْتي يوم لَّا مرد لَه ِمن اللَِّه ما لَكُم من ملْجٍأ يومِئٍذ وما لَكُم مـن                    

ا ِإذَا أَذَقْنا الِْإنسـانَ ِمنـا        فَِإنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا ِإنْ علَيك ِإلَّا الْبلَاغُ وِإن           47نِكٍري  
 انَ كَفُورفَِإنَّ الِْإنس ِديِهمأَي تما قَدئَةٌ ِبميس مهِصبِإن تا وِبه ةً فَِرحمح48ر  

             شن يِلم بهياثًا واء ِإنشي نِلم بهاء يشا يم لُقخِض يالْأَراِت واومالس لْكِللَِّه م   اء الـذُّكُور
49 قَِدير ِليمع ها ِإنِقيماء عشن يلُ معجياثًا وِإنا وانذُكْر مهجوزي 50 أَو  

وما كَانَ ِلبشٍر أَن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا وحيا أَو ِمن وراء ِحجاٍب أَو يرِسلَ رسولًا فَيوِحي ِبِإذِْنِه مـا                   
وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا من أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب ولَا الِْإميانُ             51 ِإنه عِلي حِكيم     يشاء
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اِط اللَّـِه    ِصر 52ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم               
 وراألم ِصريِض أَلَا ِإلَى اللَِّه تا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم 53الَِّذي لَه_  

|     |     | 
هذا القسم الثاين من السورة ميضي يف احلديث عن دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق وعن آثـار                 

 .. ويف صفة املؤمنني اليت متيز مجاعتهم     ،  يام ومعاشهم وفيما يتعلق مباشرة حب   ،  القدرة فيما حييط بالناس   
مث يعود يف اية السورة      .. وذلك بعد احلديث يف القسم األول عن الوحي والرسالة من جوانبها املتعددة           

، فهما طريقان إىل القلب البشـري ، وبني القسمني اتصال ظاهر. إىل احلديث عن طبيعة الوحي وطريقته   
 . ميانيصالنه بالوحي واإل

ويستجيب الذين  . ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون     ،  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده      " 
ولو بسـط اهللا الـرزق   . والكافرون هلم عذاب شديد، آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله  

  "  .. إنه بعباده خبري بصري، ولكن يرتل بقدر ما يشاء. لعباده لبغوا يف األرض
ومشـهد  ،  ه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع م              جتيء هذ 

.  فيما بلغهم بـه عـن اهللا       عونفي كل شبهة عن صدق رسول اهللا        . الذين آمنوا يف روضات اجلنات    
 . وتقرير علم اهللا بذوات الصدور

ى يف األمر القضـاء     قبل أن يقض  ،   جتيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضاللة          
فال داعي للقنوط   ؛  ويعفو عن السيئات  ،  فاهللا يقبل عنهم التوبة   : ويفتح هلم الباب على مصراعيه    . األخري

فهو يعلم التوبـة الصـادقة      . واهللا يعلم ما يفعلون   . واخلوف مما أسلفوا من ذنوب    ،  واللجاج يف املعصية  
 . كما يعلم ما اسلفوا من السيئات ويغفرها. ويقبلها
فالذين آمنوا وعملوا الصـاحلات     . ويف ثنايا هذه اللمسة يعود إىل جزاء املؤمنني وجزاء الكافرين          

وباب التوبـة    "  .. والكافرون هلم عذاب شديد   .  " وهو يزيدهم من فضله   ،  يستجيبون لدعوة رم  
 . وتلقي فضل اهللا ملن يستجيب، مفتوح للنجاة من العذاب الشديد

فأما رزقه لعباده يف األرض فهو مقيـد        . ال حساب وبال حدود وال قيود      وفضل اهللا يف اآلخرة ب    
أن يتفتح عليهم فيض اهللا      - يف األرض  - من أن هؤالء البشر ال يطيقون      - سبحانه - ملا يعلمه ؛  حمدود

 : غري احملدود
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إنه بعباده خـبري    . ولكن يرتل بقدر ما يشاء    ،  ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض        " 
  "  .. صريب

بالقياس إىل ما يف اآلخرة      - مهما كثرت  -  وهذا يصور نزارة ما يف هذه احلياة الدنيا من أرزاق         
 وأنه لو بسط هلم يف الرزق     ،  ال يطيقون الغىن إال بقدر    ،  هؤالء البشر ،  فاهللا يعلم أن عباده   . من فيض غزير  

ضعاف ال حيتملـون إال     . كون التوازن إم صغار ال ميل   . لبغوا وطغوا  - من نوع ما يبسط يف اآلخرة      -
. بقدر ما يطيقـون ، ومن مث جعل رزقهم يف هذه األرض مقدراً حمدوداً. واهللا بعباده خبري بصري  . إىل حد 

ويصلون إىل الـدار الباقيـة      ،  وجيتازون امتحاا ،  واستبقى فيضه املبسوط ملن ينجحون يف بالء األرض       
 .  حدود وال قيودليتلقوا فيض اهللا املذخور هلم بال. بسالم

|     |     | 
  "  .. وهو الويل احلميد، وينشر رمحته، وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا " 

وقد غاب عنهم   .  وهذه ملسة أخرى كذلك تذكرهم جبانب من فضل اهللا على عباده يف األرض            
وأدركهـم اليـأس     .. املـاء  .. ووقفوا عاجزين عن سبب احليـاة األول      ،  وانقطع عنهم املطر  ،  الغيث

وينبـت  ، وخيضر اليـابس ، فتحيا األرض، وينشر رمحته، ويسعفهم باملطر ،  مث يرتل اهللا الغيث   . والقنوط
وتتفـتح  ،  وتنفـرج األسـارير   ،  ويدب النشاط ،  وتنطلق احلياة ،  ويلطف اجلو ،  ويترعرع النبات ،  البذر

تتفـتح فيهـا أبـواب    . إال حلظاتوما بني القنوط والرمحة  .. ويفيض الرجاء ،  وينبض األمل ،  القلوب
وهو النصري والكافل احملمود الـذات       "  .. وهو الويل احلميد   ..  " فتتفتح أبواب السماء باملاء   ،  الرمحة

  .. والصفات
، يلقي ظل الغـوث والنجـدة      "  .. الغيث ..  "  واللفظ القرآين املختار للمطر يف هذه املناسبة      

يلقي ظـالل    "  .. وينشر رمحته  ..  " كما أن تعبريه عن آثار الغيث     . وتلبية املضطر يف الضيق والكربة    
وما مـن   . اليت تنشأ فعال عن تفتح النبات يف األرض وارتقاب الثمار         ،  النداوة واخلضرة والرجاء والفرح   

وما من مشـهد    . كمشهد الغيث بعد اجلفاف   ،  ويندي القلب املشاعر  ،  مشهد يريح احلس واألعصاب   
وتنتشـي باخلضـرة بعـد    ، تعب النفس كمشهد األرض تتفتح بالنبت بعد الغيث       ينفض مهوم القلب و   

 . املوات
|     |     | 
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وهو على مجعهم إذا يشـاء      . وما بث فيهما من دابة    ،  ومن آياته خلق السماوات واألرض     " 
، وما أنتم مبعجـزين يف األرض . ويعفو عن كثري  ،  وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم      . قدير
  "  ..  لكم من دون اهللا من ويل وال نصريوما

، قائمة تشهد بذاا على ما جاء الوحي ليشـهد بـه  ،  وهذه اآلية الكونية معروضة على األنظار 
فهـي قاطعـة يف   . وآية السماوات واألرض ال حتتمل جدال وال ريبـة       . فارتابوا فيه واختلفوا يف تأويله    

إا تشهد بأن الذي أنشأها ودبرهـا       . فيها جمادل وهو جاد   وما جيادل   ،  ختاطب الفطرة بلغتها  ،  داللتها
، فإن ضخامتها اهلائلـة   . وال مفر من االعتراف مبنشىء مدبر     . وال غريه من خلق اهللا    ،  ليس هو اإلنسان  
كل أولئك ال ميكن تفسريه عقالً إال على         .. ووحدة نواميسها الثابتة  ،  ونظامها الدائب ،  وتناسقها الدقيق 
وتدركـه  ،  أما الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشـراً         . هلاً أنشأها ويدبرها  أساس أن هناك إ   

 ! قبل ان تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها، وتطمئن إليه
 "  .. وما بث فيهما من دابـة     :  "  وتنطوي آية السماوات واألرض على آية أخرى يف ثناياها        

آيـة   -  السماوات من حيوات أخرى ال نـدركها       ودع عنك ما يف    - واحلياة يف هذه األرض وحدها    
سر غامض ال يدري أحد مـن       . فضالً على التطلع إىل إنشائه    ،  وهي سر مل ينفذ إىل طبيعته أحد      . اخرى

وكل احملاوالت اليت بذلت للبحث عن مصدره أو        ! وال كيف يتلبس باألحياء   ،  وال كيف جاء  ،  أين جاء 
 - بعد وجود احلياة   - صرت البحوث كلها يف تطور األحياء     واحن؛  طبيعته أغلقت دوا الستر واألبواب    

فأما ما وراء الستر فبقـي      . ويف هذا احليز الضيق املنظور اختلفت اآلراء والنظريات       ؛  وتنوعها ووظائفها 
 . الذي ال يدركه سواه. إنه من أمر اهللا .. وال يصل إليه إدراك، سراً خافياً ال متتد إليه عني
ويف أعماق البحر ويف أجواز     . فوق سطح األرض ويف ثناياها    . وثة يف كل مكان    هذه األحياء املبث  

هذه األحياء املبثوثة اليت ال يعلم اإلنسان منها         - ودع عنك تصور األحياء األخرى يف السماء       - الفضاء
 هـذه األحيـاء الـيت تـدب يف        . وال يدرك منها بوسائله احملدودة إال القليل املشهور       ،  إال الرتر اليسري  

 ! ال يضل منها فرد واحد وال يغيب، السماوات واألرض جيمعها اهللا حني يشاء
أو سرباً من النحل    ،   وبنو اإلنسان يعجزهم أن جيمعوا سربا من الطري األليف ينفلت من أقفاصهم           

 ! يطري من خلية هلم
صـيها إال   وأسراب من النحل والنمل وأخواا ال حي      .  وأسراب من الطري ال يعلم عددها إال اهللا       

وأسراب من األمسـاك وحيـوان      . وأسراب من احلشرات واهلوام واجلراثيم ال يعلم مواطنها إال اهللا         . اهللا
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وقطعان مـن   . وقطعان من األنعام والوحش سائمة وشاردة يف كل مكان        . البحر ال يطلع عليها إال اهللا     
ى مكاناً يف السماوات من خلق      ومعها خالئق أرىب عدداً وأخف     .. البشر مبثوثة يف األرض يف كل مكان      

  .. جيمعها اهللا حني يشاء .. كلها .. كلها .. اهللا
والتعبري يقابل بني مشهد البـث  .  وليس بني بثها يف السماوات واألرض ومجعها إال كلمة تصدر    

فيشهد القلب هذين املشهدين اهلائلني قبل أن ينتهي اللسـان          ؛  ومشهد اجلمع يف حملة على طريقة القرآن      
 ! ن آية واحدة قصرية من القرآنم

فإن اهللا  . ال كله .  ويف ظل هذين املشهدين حيدثهم عما يصيبهم يف هذه احلياة مبا كسبت أيديهم            
وهم قطاع  ،  ويصور هلم عجزهم ويذكرهم به    . ولكن يعفو منه عن كثري    . ال يؤاخذهم بكل ما يكسبون    
 : صغري يف عامل األحياء الكبري

وما أنتم مبعجزين يف األرض     .  فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري      وما أصابكم من مصيبة    " 
  " . وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري
فكل مصيبة تصيبه هلـا     . وتتجلى رمحته ذا اإلنسان الضعيف    ،   ويف اآلية األوىل يتجلى عدل اهللا     

ما ركب يف فطرته من     وهو يعلم ضعفه و   ؛  ولكن اهللا ال يؤاخذه بكل ما يقترف      ؛  سبب مما كسبت يداه   
 . رمحة منه ومساحة، فيعفو عن كثري، دوافع تغلبه يف أكثر األحيان

وما له من دون اهللا مـن       ،  فما هو مبعجز يف األرض    ،   ويف اآلية الثانية يتجلى ضعف هذا اإلنسان      
 ؟ فأين يذهب إال أن يلتجىء إىل الويل والنصري. ويل وال نصري

|     |     | 
إن . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره       . وار يف البحر كاألعالم   ومن آياته اجل   " 

ويعلم الذين جيـادلون يف     . أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري      . يف ذلك آليات لكل صبار شكور     
  "  .. آياتنا ما هلم من حميص

يـة تقـوم    آ. آية حاضرة مشهودة  .  والسفن اجلواري يف البحر كاجلبال آية أخرى من آيات اهللا         
من ِمن البشر أو غريهم يـدعي هـذا         ؟  هذا البحر من أنشأه   . على آيات كلها من صنع اهللا دون جدال       

وهذه السـفن مـن     ؟  ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حىت حيمل السفن الضخام          ؟  االدعاء
ك النـوع مـن    وهذه الريح اليت تدفع ذل    ؟  أنشأ مادا وأودعها خصائصها فجعلها تطفو على وجه املاء        

وغري الريح من القوى اليت سخرت لإلنسان يف هذا الزمان          [ السفن اليت كانت معلومة وقتها للمخاطبني       
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من جعلها قوة يف هذا الكون حتـرك اجلـواري يف البحـر             ] من خبار أو ذرة أو ما يشاء اهللا بعد اآلن           
 .. ؟  كاألعالم
 .  "  .إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره " 

 !  وإا لتركد أحياناً فتهمد هذه اجلواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها احلياة
  "  .. إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور " 

والصرب والشـكر كـثرياً مـا    .  يف إجرائهن ويف ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور         
 . ومها قوام النفس املؤمنة يف الضراء والسراء؛ الصرب على االبتالء والشكر على النعماء. يقترنان يف القرآن

  "  .. أو يوبقهن مبا كسبوا " 
 فيحطمهن أو يغرقهن مبا كسب الناس من ذنب ومعصية وخمالفة عن اإلميان الذي تـدين بـه                 

 ! فيما عدا بعض بين اإلنسان، اخلالئق كلها
  "  .. ويعف عن كثري " 

 . بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثري، ام فال يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آث
  "  .. ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص " 

 ! وهم ال ميلكون منها جناة، ويوبق سفائنهم، لو شاء اهللا أن يقفهم أمام بأسه
فال ثبـات   . عرضة كله للذهاب  ،   وهكذا يشعرهم بأن ما ميلكون من أعراض هذه احلياة الدنيا         

 . ستقرار لشيء إال الصلة الوثيقة باهللاوال ا
|     |     | 

وهو يلفتهم إىل أن كل ما أتوه يف هذه األرض متاع موقوت يف هذه              ،  مث خيطو م خطوة أخرى    
. وأن القيمة الباقية هي اليت يدخرها اهللا يف اآلخرة للذين آمنوا وعلـى رـم يتوكلـون                . احلياة الدنيا 

 ! ويفردهم امة وحدهم ذات خصائص ومسات، مبا مييزهم،  هؤالءويستطرد فيحدد صفة املؤمنني
وما عند اهللا خري وابقى للذين آمنوا وعلى رـم          ،  فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا       " 
والـذين اسـتجابوا    ،  وإذا ما غضبوا هم يغفرون    ،  والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش    . يتوكلون

والذين إذا أصام البغي هـم      . ومما رزقناهم ينفقون  ،  رهم شورى بينهم  وأم،  وأقاموا الصالة ،  لرم
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وملـن  . إنه ال حيب الظـاملني    ،  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا     ،  وجزاء سيئة سيئة مثلها   . ينتصرون
إمنا السبيل على الذين يظلمون النـاس ويبغـون يف          . انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل       

  "  .. وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور. لئك هلم عذاب أليمأو، األرض بغري احلق
وهو يشري إىل أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا        ؛   لقد سبق يف السورة أن صور القرآن حالة البشرية        

ومبـا  ،  وكان تفرقهم بغيا بينهم ال جهالً مبا نزل اهللا هلم من الكتاب           ؛  واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم     
علـيهم   - ن ج ثابت مطرد من عهد نوح إىل عهد إبراهيم إىل عهد موسى إىل عهد عيسى               سن هلم م  

، ليسوا على ثقة منه   ،  وهو يشري كذلك إىل أن الذين أورثوا الكتاب بعد أولئك املختلفني           - صلوات اهللا 
 . بل هم يف شك منه مريب

فحـال أولئـك     -  عليهم صلوات اهللا  - وأتباع الرسل ،   وإذا كان هذا حال أهل األديان املرتلة      
 . الذين ال يتبعون رسوال وال يؤمنون بكتاب أضل وأعمى
تنقذها من تلك اجلاهلية العمياء اليت كانـت        ،   ومن مث كانت البشرية يف حاجة إىل قيادة راشدة        

وتقود خطاها يف الطريق الواصل إىل اهللا را ورب هـذا           ؛  وتأخذ بيدها إىل العروة الوثقى    . ختوض فيها 
 . جود مجيعاالو

وشرع فيه مـا    ؛  لينذر أم القرى ومن حوهلا    ،   قرآناً عربياً  ع ونزل اهللا الكتاب على عبده حممد       
ويوحد جهـا   ،  ليصل بني حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ      ،  وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى     

ألرض وجود هـذه الـدعوة   وحتقق يف ا؛ ويقيم ا اجلماعة املسلمة اليت يمن وتقود    ؛  وطريقها وغايتها 
 . ويف الصورة اليت يرتضيها، كما أرادها اهللا

ومع أن هـذه اآليـات      .  وهنا يف هذه اآليات يصور خصائص هذه اجلماعة اليت تطبعها ومتيزها          
:  " فإننا جند فيها أن من صفة هذه اجلماعـة املسـلمة          ،  نزلت قبل قيام الدولة املسلمة يف املدينة      ،  مكية

مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمرد أن تكـون               "  .. نهموأمرهم شورى بي  
مث يتسـرب مـن     ،  يقوم عليه أمرها كجماعة   ،  فهو طابع اساسي للجماعة كلها    ،  نظاماً سياسياً للدولة  

والـذين إذا   :  " كذلك جند من صفة هذه اجلماعة     . بوصفها إفرازاً طبيعياً للجماعة   ،  اجلماعة إىل الدولة  
مع أن األمر الذي كان صادراً للمسلمني يف مكة هو أن يصربوا وأال              "  .. صام البغي هم ينتصرون   أ

أذن :  " وقيل هلـم  . إىل أن صدر هلم أمر آخر بعد اهلجرة وأذن هلم يف القتال           ؛  يردوا العدوان بالعدوان  
هنا يف آيـات مكيـة      وذكر هذه الصفة     " . للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير        
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وأن األمـر   ؛  بصدد تصوير طابع اجلماعة املسلمة يوحي بأن صفة االنتصار من البغي صفة أساسية ثابتة             
وأنه ملا كان املقام هنا مقام عـرض الصـفات          . األول بالكف والصرب كان أمراً استثنائياً لظروف معينة       

ومل يكن قـد    ،  ولو أن اآليات مكية   ،  ثابتةاألساسية للجماعة املسلمة ذكر منها هذه الصفة األساسية ال        
 . أذن هلم بعد يف االنتصار من العدوان

املختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظـالم  ،  وذكر هذه الصفات املميزة لطابع اجلماعة املسلمة   
 جـدير ،  ذكرها يف سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية يف يدها فعـال            . اجلاهلية إىل نور اإلسالم   

وأن تتحقق يف اجلماعة لكي تصبح ا صـاحلة للقيـادة    ،  فهي الصفات اليت جيب ان تقوم أوال      . بالتأمل
 ؟ وما قيمتها يف حياة البشرية مجيعاً؟ ما حقيقتها؟ ما هي .. ومن مث ينبغي أن نتدبرها طويال. العملية

. واالسـتجابة هللا  . الغضبواملغفرة عند   . واجتناب كبائر اإلمث والفواحش   . والتوكل.  إا اإلميان 
. واإلصـالح . والعفـو . واالنتصار من البغي  . واإلنفاق مما رزق اهللا   . والشورى الشاملة . وإقامة الصالة 

 . والصرب
حيسن أن نبني هذا وحنن نستعرض الصـفات يف نسـقها           ؟   فما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها     

 . القرآين
كي ال خيـتلط  ؛ والقيم الزائلة القيم الباقية. حلقيقة القيم إنه يقف الناس أمام امليزان اإلهلي الثابت     

 : وجيعل هذا امليزان مقدمة لبيان صفة اجلماعة املسلمة. فيختل كل شيء يف تقديرهم، األمر يف نفوسهم
  "  .. وما عند اهللا خري وأبقى، فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا " 

؛ وهناك أرزاق وأوالد وشهوات ولذائذ وجاه وسـلطان       ،  قاً إن يف هذه األرض متاعاً جذاباً برا      
ال يعلقها مبعصية وال طاعة يف هذه احلياة        ،  وهناك نعم آتاها اهللا لعباده يف األرض تلطفا منه وهبة خالصة          

 . وميحق الربكة من العاصي ولو كان يف يده الكثري - ولو يف القليل - وإن كان يبارك للطائع. الدنيا
وال ،  ال يرفع وال خيفض   . متاع حمدود األجل  . إمنا هو متاع  . ه ليس قيمة ثابتة باقية     ولكن هذا كل  

.  " إمنا هو متاع  . وال يعترب بذاته عالمة رضى من اهللا أو غضب        ؛  يعد بذاته دليل كرامة عند اهللا أو مهانة       
يد حني يقاس إىل ما     فمتاع احلياة الدنيا زه   . وأبقى يف مدته  . خري يف ذاته   "  .. وما عند اهللا خري وأبقى    

أقصى أمده للفـرد    . ومتاع احلياة الدنيا معدود األيام    . وحمدود حني يقاس إىل الفيض املنساب     ،  عند اهللا 
 . وهو بالقياس إىل أيام اهللا ومضة عني أو تكاد؛ وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية، عمر الفرد

  .. الذين يذخر اهللا هلم ما هو خري وأبقى وبعد تقرير هذه احلقيقة يأخذ يف بيان صفة املؤمنني 
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وقيمة اإلميان أنـه معرفـة       "  .. وما عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا      :  "  ويبدأ بصفة اإلميان  
. باحلقيقة األوىل اليت ال تقوم يف النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء يف هذا الوجود إال عـن طريقهـا          

وبعد إدراك هـذه احلقيقـة      ؛  وأنه من صنع اهللا   ،  قيقة هذا الوجود  فمن طريق اإلميان باهللا ينشأ إدراك حل      
ومن مث ينسق   . يستطيع اإلنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه اليت حتكمه             

وميضي ،  وال ينحرف عن النواميس الكلية فيسعد ذا التناسق       ،  حركته هو مع حركة هذا الوجود الكبري      
ولكنها ،  وهذه الصفة الزمة لكل إنسان    . ىل بارىء الوجود يف طاعة واستسالم وسالم      مع الوجود كله إ   

 . ألزم ما تكون للجماعة اليت تقود البشرية إىل بارىء الوجود
أو اخلـوف أو    ،  وعدم احلرية أو التردد   ،  والثقة بالطريق ،   وقيمة اإلميان كذلك الطمأنينة النفسية    

ولكنها ألزم ما تكـون للقائـد       ؛  ن يف رحلته على هذا الكوكب     وهذه الصفات الزمة لكل إنسا    . اليأس
 . ويقود البشرية يف هذا الطريق، الذي يرتاد الطريق

إذ يصـبح القلـب     .  وقيمة اإلميان التجرد من اهلوى والغرض والصاحل الشخصي وحتقيق املغامن         
وهو فيها أجري عنـد     ،  هللاإمنا هي دعوة ا   ،  وحيس أن ليس له من األمر شيء      ؛  متعلقاً دف أبعد من ذاته    

وهذا الشعور ألزم ما يكون ملن توكل إليه مهمة القيادة كي ال يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد                  ! اهللا
 . فإمنا هو أجري. أو دانت له الرقاب، وال يغتر إذا ما استجابت له اجلماهري؛ أو أوذي يف الدعوة

امالً أثر يف نفوسهم وأخالقهم وسلوكهم تـأثرياً         ولقد آمنت العصبة األوىل من املسلمني إمياناً ك       
وكانت صورة اإلميان يف نفس البشرية قد تت وغمضت حىت فقدت تأثريها يف اخالق النـاس          . عجيباً

فلما أن جاء اإلسالم أنشأ صورة لإلميان حية مؤثرة فاعلة تصلح ا هذه العصبة للقيادة اليت                ،  وسلوكهم
 . وضعت على عاتقها

عن هـذا    " . ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني    :  " ستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه      يقول األ 
 : اإلميان

وجاهـدهم الرسـول    ؛  فاحنلت العقد كلها   - عقدة الشرك والكفر   - احنلت العقدة الكربى   " 
كـة  وانتصر اإلسالم على اجلاهليـة يف املعر ، فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر وي ،  جهاده األول 

وقد دخلوا يف السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهـم         ؛  فكان النصر حليفه يف كل معركة     ،  األوىل
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وال يكون  ،  وال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما قضى      ،  ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى        ،  كافة
  )1( ..  ..  " هلم اخلرية من بعد ما أمر أو ى

وأنصـفوا   - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم -  من نفوسهمحىت إذا خرج حظ الشيطان   " 
ال جتـزعهم   ،  ويف اليوم رجال الغد   ،  وأصبحوا يف الدنيا رجال اآلخرة    ،  من أنفسهم إنصافهم من غريهم    

، وال تستخفهم قـوة   ،  وال تلهيهم جتارة  ،  وال يطغيهم غىن  ،  وال يشغلهم فقر  ،  وال تبطرهم نعمة  ،  مصيبة
قوامني بالقسط شهداء هللا    ،  وأصبحوا للناس القسطاس املستقيم   ،   وال فسادا  وال يريدون علواً يف األرض    

. ووقاية للعامل ،  وأصبحوا عصمة للبشرية  ،  وطأ هلم أكناف األرض    .. على أنفسهم أو الوالدين واألقربني    
  )2( .. .  " وداعية إىل دين اهللا

 :  ويقول عن تأثري اإلميان الصحيح يف األخالق وامليول
يسجدون فيها لكل ما خلق ألجلهم وخيضـع        ،  ناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية     كان ال  " 

فكانـت  ؛  وال يأمر وال ينـهى    ،  وال يعذب العاصي بعقوبة   ،  ال يثيب الطائع جبائزة   ،  إلرادم وتصرفهم 
وال تـأثري هلـا يف      ،  ليس هلا سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوم      ،  الديانة سطحية طافية يف حيام    

كانوا يؤمنون باهللا كصانع أمت عمله واعتزل وتنازل عن مملكته ألناس خلع عليهم             . القهم واجتماعهم أخ
إىل غري  ،  وتولوا إدارة اململكة وتدبري شؤوا وتوزيع أرزاقها      ،  فأخذوا بأيديهم أزمة األمر   ؛  خلعة الربوبية 

، وكان إميـام بـاهللا    ،  فة تارخيية فكان إميام باهللا ال يزيد على معر      . ذلك من مصاحل احلكومة املنظمة    
: يقال له ،  وإحالتهم خلق السماوات واألرض إىل اهللا ال خيتلف عن جواب تلميذ من تالميذ فن التاريخ              

فكان دينـهم   ؛  فيسمي ملكا من امللوك األقدمني من غري أن خيافه وخيضع له          ؟  من بىن هذا القصر العتيق    
فكانـت معرفتـهم مبهمـة      ،  عرفون عن اهللا ما حيببه إليهم     وما كانوا ي  ،  عارياً عن اخلشوع هللا ودعائه    

  .. . ال تبعث يف نفوسهم هيبة وال حمبة، قاصرة جمملة، غامضة
انتقل العرب والذين أسلموا من هذه املعرفة العليلة الغامضة امليتـة إىل معرفـة عميقـة                 "  .. . 

،  تأثري يف األخالق واالجتماع    ذات،  واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب واجلوارح        
آمنـوا بـرب    . آمنوا باهللا الذي له األمساء احلسىن واملثل األعلى       . ذات سيطرة على احلياة وما يتصل ا      

، اجلبـار ،  العزيـز ،  املهيمن،  املؤمن،  السالم،  القدوس،  امللك،  مالك يوم الدين  ،  الرمحن الرحيم ،  العاملني
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، له اخللق واألمر  ،  الرحيم،  الرؤوف،  الودود،  الغفور،  احلكيم،  لعزيزا،  املصور،  البارىء،  اخلالق،  املتكرب
يثيـب باجلنـة    . إىل آخر ما جاء يف القرآن من وصفه        .. . جيري وال جيار عليه   ،  بيده ملكوت كل شيء   

يعلم خائنة األعني   ،  يعلم اخلبء يف السماوات واألرض    ،  ويبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    ،  ويعذب بالنار 
فانقلبت نفسيتهم ذا اإلميان    . إىل آخر ما جاء يف القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه         . دوروما ختفي الص  

فإذا آمن أحد باهللا وشهد أن ال إله إال اهللا انقلبت حياتـه ظهـراً              . الواسع العميق الواضح انقالباً عجيباً    
، الـروح والـدم   وجرى منه جمرى    ،  تغلغل اإلميان يف أحشائه وتسرب إىل مجيع عروقه ومشاعره        . لبطن

وظهـر  ،  وجعل منه رجال غري الرجل    ،  وغمر العقل والقلب بفيضانه   ،  واقتلع جراثيم اجلاهلية وجذورها   
ومن خوارق األفعال واألخالق ما حري العقل والفلسفة        ،  منه من روائع اإلميان واليقني والصرب والشجاعة      

ز العلم عن تعليله بشيء غري اإلميان       وعج،  وال يزال موضع حرية ودهشة منه إىل األبد       ،  وتاريخ األخالق 
 . )1( " الكامل العميق

وكان هذا اإلميان مدرسة خلقية وتربية نفسية متلي على صاحبها الفضائل اخللقية من صـرامة                " 
وكان أقوى وازع عرفه تاريخ األخالق وعلم النفس عن         ،  وحماسبتها واإلنصاف منها  ،  إرادة وقوة نفس  

وسـقط  ،  حىت إذا مجحت السورة البهيمية يف حني من األحيـان         ،  البشريةالزالت اخللقية والسقطات    
حتول هذا اإلميان نفساً لوامـة      ،  وال تتناوله يد القانون   ،  اإلنسان سقطة وكان ذلك حيث ال تراقبه عني       

، ال يرتاح معه صاحبه حىت يعترف بذنبه أمـام القـانون          ،  وخياالً مروعاً ،  ووخزاً الذعاً للضمري  ،  عنيفة
 "  )2(تفادياً من سخط اهللا وعقوبة اآلخـرة        ،  ويتحملها مطمئناً مرتاحاً  ،  نفسه للعقوبة الشديدة  ويعرض  

 .. 
ميلك نفسه الرتّع أمام املطامع     ،  وكان هذا اإلميان حارساً ألمانة اإلنسان وعفافه وكرامته        "  .. . 

. ذه حيث ال خياف أحداً    ويف سلطانه ونفو  ،  ويف اخللوة والوحدة حيث ال يراه أحد      ،  والشهوات اجلارفة 
واإلخالص ،  وأداء األمانات إىل أهلها   ،  وقد وقع يف تاريخ الفتح اإلسالمي من قضايا العفاف عند املغنم          

ومراقبـة اهللا واستحضـار     ،  وما ذاك إال نتيجة رسوخ اإلميان     ،  ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره     ،  هللا
 . )3( " علمه يف كل مكان وزمان
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ا اإلميان يف فوضى من األفعال واألخالق والسلوك واألخذ والترك والسياسـة            وكانوا قبل هذ   " 
، يسريون على األهـواء   ،  وال ينخرطون يف سلك   ،  وال يقرون بنظام  ،  ال خيضعون لسلطان  ،  واالجتماع

، فأصبحوا اآلن يف حظرية اإلميان والعبودية ال خيرجون منـها         . وخيبطون خبط عشواء  ،  ويركبون العمياء 
وأعطـوا  ،  وألنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة املطلقة    ،  واألمر والنهي ،  هللا بامللك والسلطان  واعترفوا  

وتنازلوا عن أهوائهم   ،  واستسلموا للحكم اإلهلي استسالما كامالً ووضعوا أوزارهم      ،  من أنفسهم املقادة  
ال ،  ال ما يرضاه اهللا ويسمح به     وأصبحوا عبيداً ال ميلكون ماالً وال نفساً وال تصرفاً يف احلياة إ           ،  وأنانيتهم

وال يصلون وال   ،  وال يعطون وال مينعون   ،  وال يرضون وال يسخطون   ،  حياربون وال يصاحلون إال بإذن اهللا     
 . )1( " يقطعون إال بإذنه ووفق أمره

 وهذا هو اإلميان الذي تشري إليه اآلية وهي تصف اجلماعة اليت اختريت لقيادة البشـرية ـذه                 
 : ولكن القرآن يفرد هذه الصفة بالذكر ومييزها.  مقضيات هذا اإلميان التوكل على اهللاومن. العقيدة

  "  .. وعلى رم يتوكلون " 
واإلميان بـاهللا   .  وهذا التقدمي والتأخري يف تركيب اجلملة يفيد قصر التوكل على رم دون سواه            

إن املؤمن يؤمن باهللا   . صورة من صوره  فهذا هو التوحيد يف أول      . الواحد يقتضي التوكل عليه دون سواه     
وأنه ال شيء يقع يف هذا الوجـود        ،  ويستيقن أنه ال أحد يف هذا الوجود يفعل شيئاً إال مبشيئته          ،  وصفاته
 . وال يتوجه يف فعل وال ترك ملن عداه، ومن مث يقصر توكله عليه. إال بإذنه

مطمئن القلب ال   . أسه إال هللا  كي يقف رافع الرأس ال حيين ر      ،   وهذا الشعور ضروري لكل أحد    
ال تستطريه نعمـاء وال     ،  قرير النفس يف السراء   ؛  ثابت اجلأش يف الضراء   . يرجو وال يرهب أحدا إال اهللا     

 . الذي حيتمل تبعة ارتياد الطريق، ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للقائد .. بأساء
  "  .. والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش " 

. أثر من آثار اإلميان الصـحيح     ،  ونظافة السلوك من كبائر اإلمث ومن الفواحش      ،   وطهارة القلب 
وما يبقى قلب على صفاء اإلميان ونقاوته وهو يقدم على كبائر           . وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة    

وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء اإلميـان وطمسـته املعصـية             . الذنوب واملعاصي وال يتجنبها   
 .  بنورهوذهبت
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حىت بلغت تلك الدرجـة الـيت       ،   ولقد ارتفع اإلميان باحلساسية املرهفة يف قلوب العصبة املؤمنة        
وأهلت اجلماعة األوىل لقيادة البشرية قيادة غري مسـبوقة          ] 77ص  [ أشارت إليها املقتطفات السابقة     

 ! الشهواتولكنها كالسهم يشري إىل النجم ليهتدي به من يشاء يف معترك . وال ملحوقة
والذي ينال معه ما    ،  فيجعل احلد الذي يصلح به للقيادة     ،   واهللا يعلم ضعف هذا املخلوق البشري     

وتسعه رمحته مبا يقع منه من هذه       . ال صغائر اإلمث والذنب   . هو اجتناب كبائر اإلمث والفواحش    ،  عند اهللا 
، توجب احليـاء مـن اهللا     ؛  إلنسانوهذا فضل من اهللا ومساحة ورمحة ذا ا       . ألنه أعلم بطاقته  ،  الصغائر

 . فالسماحة ختجل والعفو يثري يف القلب الكرمي معىن احلياء
  "  .. وإذا ما غضبوا هم يغفرون " 

فتحبـب يف   ،   وتأيت هذه الصفة بعد اإلشارة اخلفية إىل مساحة اهللا مع اإلنسان يف ذنوبه وأخطائه             
 . أم إذا ما غضبوا هم يغفرونوجتعل صفة املؤمنني . السماحة واملغفرة بني العباد

واهللا . فهو ال يكلف اإلنسان فوق طاقته     ؛   وتتجلى مساحة اإلسالم مرة أخرى مع النفس البشرية       
فالغضب هللا ولدينه وللحق والعدل     . وهو ليس شراً كله   . يعلم أن الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته       

بل يعتـرف بوجـوده يف   .  وال جيعله خطيئةومن مث ال حيرم الغضب يف ذاته  . غضب مطلوب وفيه اخلري   
ولكنه يف الوقت ذاته يقـوده      . فيعفي اإلنسان من احلرية والتمزق بني فطرته وأمر دينه        ،  الفطرة والطبيعة 

هذا مع أنـه  . وحيسب له هذا صفة مثلى من صفات اإلميان احملببة، وأن يغفر ويعفو، إىل أن يغلب غضبه 
فإذا غضب هللا مل يقم لغضـبه       ،  إمنا كان يغضب هللا   ،  لنفسه قط  أنه مل يغضب     ععرف عن رسول اهللا     

وإن كـان   . ال يكلف اهللا نفوس املؤمنني إياهـا      ؛  ولكن هذه درجة تلك النفس احملمدية العظيمة      . شيء
، واالستعالء على شعور االنتقام   ،  والعفو عند القدرة  ،  إمنا يكتفي منهم باملغفرة عند الغضب     . حيببهم فيها 

 .  حدود الدائرة الشخصية املتعلقة باألفرادما دام األمر يف
  "  .. والذين استجابوا لرم " 

. أزالوا هذه العوائق الكامنة يف النفس دون الوصـول        .  فأزالوا العوائق اليت تقوم بينهم وبني رم      
ـ    . عوائق من شهواا ونزواا   . وما يقوم بني النفس ورا إال عوائق من نفسها         ي عوائق من وجودها ه

وحينئـذ  . فأما حني ختلص من هذا كله فإا جتد الطريق إىل را مفتوحـاً وموصـوال     . وتشبثها بذاا 
وهذه هـي   .. وال تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى مينعها        . تستجيب بكلياا . تستجيب بال عائق  

 : مث أخذ يفصل بعض هذه االستجابة .. االستجابة يف عمومها
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 ..  "  وأقاموا الصالة " 
قاعدة شهادة أن ال إله إال      . فهي التالية للقاعدة األوىل فيه    ،   وللصالة يف هذا الدين مكانة عظمى     

وهي مظهـر   . وهي الصلة بني العبد وربه    . وهي صورة االستجابة األوىل هللا    . اهللا وأن حممداً رسول اهللا    
وال تتقـدم رجـل علـى    ، سال يرتفع رأس على رأ، املساواة بني العباد يف الصف الواحد ركعاً سجداً  

 ! رجل
 : قبل أن يذكر الزكاة -  ولعله من هذا اجلانب أتبع إقامة الصالة بصفة الشورى

  " وأمرهم شورى بينهم " 
. وهو كما قلنا نـص مكـي  . ليصبغ احلياة كلها ذه الصبغة،  والتعبري جيعل أمرهم كله شورى    

إنـه طـابع    . عم وأمشل من الدولة يف حياة املسلمني      فهذا الطابع إذن أ   . كان قبل قيام الدولة اإلسالمية    
 . ولو كانت الدولة مبعناها اخلاص مل تقم فيها بعد، اجلماعة اإلسالمية يف كل حاالا

واجلماعة .  والواقع أن الدولة يف اإلسالم ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية           
 . سالمي وهيمنته على احلياة الفردية واجلماعيةتتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق املنهج اإل

وكان مدلوله أوسع وأعمق من حمـيط الدولـة         ،   ومن مث كان طابع الشورى يف اجلماعة مبكراً       
وهي . ومسة مميزة للجماعة املختارة لقيادة البشرية     ،  إنه طابع ذايت للحياة اإلسالمية    . وشؤون احلكم فيها  

 . من ألزم صفات القيادة
فهو متروك للصورة املالئمـة   ؛  ل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً يف قالب حديدي          أما الشك 
والنظم اإلسـالمية كلـها ليسـت       . لتحقيق ذلك الطابع يف حياة اجلماعة اإلسالمية      ،  لكل بيئة وزمان  
إمنا هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة اإلميـان            ،  وليست نصوصاً حرفية  ،  أشكاالً جامدة 

والبحث يف أشكال األنظمة اإلسالمية دون االهتمام       . وتكيف الشعور والسلوك ذه احلقيقة    ،  قلبيف ال 
وليس هذا كالماً عائماً غري مضبوط كما قد يبـدو           .. حبقيقة اإلميان الكامنة وراءها ال يؤدي إىل شيء       

، صوهلا االعتقادية البحتة  يف أ  - فهذه العقيدة . ألول وهلة ملن ال يعرف حقيقة اإلميان بالعقيدة اإلسالمية        
حتوي حقائق نفسية وعقلية هي يف ذاا شيء له وجـود وفاعليـة    - وقبل أي التفات إىل األنظمة فيها     

مث جتيء  ؛  يهىيء إلفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة يف احلياة البشرية          ،  وأثر يف الكيان البشري   
ولكي يقوم  . رد تنظيمها ال خللقها وإنشائها    ،  عالنصوص بعد ذلك مشرية إىل هذه األشكال واألوضا       
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ومن وجود إميـان ذي فاعليـة    ،  ال بد قبلها من وجود مسلمني     ،  أي شكل من أشكال النظم اإلسالمية     
  .. وال حتقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسالمي، واإل فكل األشكال التنظيمية ال تفي باحلاجة. وأثر

، نشأ النظام اإلسالمي نشأة ذاتيـة     ،  ميان يف قلوم حبقيقته   ووجد اإل ،   ومىت وجد املسلمون حقاً   
وحتقق املبادىء اإلسالمية الكلية خري     ؛  وقامت صورة منه تناسب هؤالء املسلمني وبيئتهم وأحواهلم كلها        

 . حتقيق
  "  .. ومما رزقناهم ينفقون " 

ولكن .  من اهلجرة   وهو نص مبكر كذلك على حتديد فرائض الزكاة اليت حددت يف السنة الثانية            
 . بل إنه ولد مع مولدها. اإلنفاق العام من رزق اهللا كان توجيهاً مبكراً يف حياة اجلماعة اإلسالمية

وثقة ،  واستعالء على حب امللك   ،  ال بد منه تطهرياً للقلب من الشح      .  وال بد للدعوة من اإلنفاق    
فالدعوة . ا ضرورية كذلك حلياة اجلماعة    مث إ . وكل هذه ضرورية الستكمال معىن اإلميان     . مبا عند اهللا  

وأحياناً يكون هذا التكافل كامالً حبيث ال       . وال بد من التكافل يف هذا الكفاح وجرائره وآثاره        . كفاح
ونزوهلم على إخـوام يف     ،  كما حدث يف أول العهد جرة املهاجرين من مكة        . يبقى ألحد مال متميز   

 . وضعت األسس الدائمة لإلنفاق يف الزكاةحىت إذا هدأت حدة الظروف . املدينة
  وعلى أية حال فاإلنفاق يف عمومه مسة من مسات اجلماعة املؤمنة املختارة للقيادة ذه الصـفات               

 .. 
  " . والذين إذا اصام البغي هم ينتصرون " 

فهي تقرير لصـفة أساسـية يف       .  وذكر هذه الصفة يف القرآن املكي ذو داللة خاصة كما سلف          
وهذا طبيعي بالنسبة جلماعة أخرجت     . وعدم اخلضوع للظلم  ،  صفة االنتصار من البغي   . جلماعة املسلمة ا

وهي ؛  ويمن على حياة البشرية باحلق والعدل     ،  لتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر    . للناس لتكون خري أمة   
ة ووظيفتها أن تنتصر مـن      فمن طبيعة هذه اجلماع    "  .. وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني   .  " عزيزة باهللا 

وملقتضيات تربويـة يف    ،  وإذا كانت هناك فترة اقتضت ألسباب حملية يف مكة        . البغي وأن تدفع العدوان   
فذلك أمـر   ،  أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة      ،  حياة املسلمني األوائل من العرب خاصة     

 . عارض ال يتعلق خبصائص اجلماعة الثابتة األصيلة
 : قد كانت هنالك أسباب خاصة الختيار أسلوب املساملة والصرب يف العهد املكي ول
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.  منها أن إيذاء املسلمني األوائل وفتنتهم عن دينهم مل تكن تصدر من هيئة مسيطرة على اجلماعة               
ومن مث كان الذين يتولـون إيـذاء        . فالوضع السياسي واالجتماعي يف اجلزيرة كان وضعاً قبلياً خملخالً        

ومل  - ومل يكن أحد غري خاصة أهله جيرؤ على إيذائـه         ،  فرد املسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب        ال
كما كان السـادة   - يقع إال يف الندرة أن وقع اعتداء مجاعي على فرد مسلم أو على املسلمني كجماعة     

ومل يكن الرسول   . يؤذون مواليهم إىل أن يشتريهم املسلمون ويعتقوهم فال جيرؤ أحد على إيذائهم غالباً            
واملسـاملة  .  حيب أن تقع معركة يف كل بيت بني الفرد املسلم من هذا البيت والذين مل يسلموا بعد                 ع

 . كانت أقرب إىل إالنة القلوب من املخاشنة
واحتمـال  .  ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة خنوة تثور لصاحب احلق الذي يقع عليـه األذى              

كان أقرب إىل استثارة هـذه النخـوة يف صـف اإلسـالم             ،  على عقيدم املسلمني لألذى وصربهم    
فقد ثارت النخوة ضـد     . وهذا ما حدث بالقياس إىل حادث الشعب وحصر بين هاشم فيه          . واملسلمني

 . ونقضت هذا العهد اجلائر، ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة، هذا احلصار
وأعصـاب متـوفزة ال ختضـع    ، ة إىل السيف ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارع      

، وإخضاعها هلـدف ، والتوازن يف الشخصية اإلسالمية كان يقتضي كبح مجاح هذا التوفز الدائم         . لنظام
. مع إشعار النفوس باستعالء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم          . وتعويدها الصرب وضبط األعصاب   

ة مع منهج التربيـة الـذي يهـدف إىل التـوازن يف             ومن مث كانت الدعوة إىل الصرب على األذى متفق        
 . وتعليمها الصرب والثبات واملضي يف الطريق، الشخصية اإلسالمية

مع تقرير الطابع األساسـي  .  فهذه االعتبارات وأمثاهلا قد اقتضت سياسة املساملة والصرب يف مكة        
   ..  "والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون:  " الدائم للجماعة املسلمة

 :  ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة يف احلياة
  "  .. وجزاء سيئة سيئة مثلها " 

حني ال جيد رادعاً    ،  كي ال يتبجح الشر ويطغى    ،  مقابلة السيئة بالسيئة  .  فهذا هو األصل يف اجلزاء    
 ! يكفه عن اإلفساد يف األرض فيمضي وهو آمن مطمئن

وإصـالح اجلماعـة مـن      ،  ر اهللا وإصالح النفس من الغيظ      ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أج     
فهنـا  . والعفو ال يكون إال مع املقدرة على جزاء السيئة بالسيئة     . وهو استثناء من تلك القاعدة    . األحقاد

فاملعتدي حني يشعر بأن العفو جاء مساحة       . يكون للعفو وزنه ووقعه يف إصالح املعتدي واملسامح سواء        



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

46

والقوي الذي يعفو تصـفو     . وحيس بأن خصمه الذي عفا هو األعلى      ،  ويستحييومل جيىء ضعفا خيجل     
وما جيوز أن يذكر العفـو      . وال كذلك عند الضعف والعجز    . فالعفو عندئذ خري هلذا وهذا    . نفسه وتعلو 
 ! وينشر يف األرض الفساد، وهو شر يطمع املعتدي ويذل املعتدى عليه. فليس له مثة وجود. عند العجز
  "  ..  حيب الظاملنيإنه ال " 

وإحياء بالوقوف عنـد رد     . من ناحية  " وجزاء سيئة سيئة مثلها   :  "  وهذا توكيد للقاعدة األوىل   
 . من ناحية أخرى، وعدم جتاوز احلد يف االعتداء. املساءة أو العفو عنها

 :  وتوكيد آخر أكثر تفصيال
، السبيل على الذين يظلمون الناس    إمنا  . فأولئك ما عليهم من سبيل    ،  وملن انتصر بعد ظلمه    " 

  "  .. أولئك هلم عذاب أليم. ويبغون يف األرض بغري احلق
وهو يـزاول   . ليس عليه من جناح   ،  وال يعتدي ،  وجيزي السيئة بالسيئة  ،   فالذي ينتصر بعد ظلمه   

ف إمنا الذين جيب الوقـو    . وال جيوز أن يقف يف طريقه أحد      . فما ألحد عليه من سلطان    . حقه املشروع 
فإن األرض ال تصلح وفيها ظامل ال       . ويبغون يف األرض بغري احلق    ،  يف طريقهم هم الذين يظلمون الناس     

واهللا يتوعـد   . وفيها باغ جيور وال جيد من يقاومه ويقتص منه        ؛  يقف له الناس ليكفوه ومينعوه من ظلمه      
 .  عليه الطريقولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا. الظامل الباغي بالعذاب األليم

وعنـد  ،  مث يعود إىل التوازن واالعتدال وضبط النفس والصرب والسماحة يف احلـاالت الفرديـة     
 : وجتمالً ال ذالً؛ وحني يكون الصرب والسماحة استعالء ال استخذاء؛ املقدرة على الدفع كما هو مفهوم

  "  .. وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور " 
وحترص على صيانة   ؛   هذه القضية تصور االعتدال والتوازن بني االجتاهني        وجمموعة النصوص يف  

. وتعلقها باهللا ورضاه يف كل حـال      ،  ومن اجلور والبغي  ،  ومن الضعف والذل  ،  النفس من احلقد والغيظ   
 . وجتعل الصرب زاد الرحلة األصيل

وترجو ما عند اهللا وهـو       وجمموعة صفات املؤمنني ترسم طابعاً مميزاً للجماعة اليت تقود البشرية           
  .. خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون

|     |     | 
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يعرض يف الصفحة املقابلة    ،  وبعد تقرير صفة املؤمنني الذين يدخر اهللا هلم عنده ما هو خري وأبقى            
 : وما ينتظرهم من ذل وخسران، صورة الظاملني الضالني

هـل إىل   : وترى الظاملني ملا رأوا العذاب يقولون     ؛  دهومن يضلل اهللا فما له من ويل من بع         " 
وقـال الـذين    ،  ينظرون من طرف خفي   ،  وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل     ؟  مرد من سبيل  

وما ،  أال إن الظاملني يف عذاب مقيم     ؛  إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة       : آمنوا
  "  .. ومن يضلل اهللا فما له من سبيل، هللاكان هلم من أولياء ينصروم من دون ا

 "  .. ومن يضلل اهللا فما له من ويل من بعـده        " ومشيئته ال معقب عليها   ،   إن قضاء اهللا ال يرد    
مل ،  فحقت عليه كلمة اهللا أن يكون من أهل الضالل        ،  فإذا علم اهللا من حقيقة العبد أنه مستحق للضالل        

والـذي   .. أو ينصره من جزاء الضالل الـذي قـدره اهللا  ، لهيكن له بعد ذلك من ويل يهديه من ضال     
 : يعرض منه مشهداً يف بقية اآلية

وتراهم يعرضـون عليهـا     ،  هل إىل مرد من سبيل    : وترى الظاملني ملا رأوا العذاب يقولون      " 
  "  .. ينظرون من طرف خفي، خاشعني من الذل

إم يرون  . مظهرهم البارز يف يوم اجلزاء    فناسب أن يكون الذل هو      ،   والظاملون كانوا طغاة بغاة   
يف هـذه الصـيغة      " ؟  هل إىل مرد من سبيل    :  " ويتساءلون يف انكسار  . فتتهاوى كربياؤهم ،  العذاب

 " وهم يعرضـون علـى النـار      ! وااليار مع التطلع إىل أي بارقة للخالص      ،  املوحية باليأس مع اللهفة   
ال ،  وهم يعرضون منكسي األبصـار    ! ن من الذل واهلوان   ولك،  ال من التقوى وال من احلياء      " خاشعني

 . وهي صورة شاخصة ذليلة "  .. ينظرون من طرف خفي:  " يرفعون أعينهم من الذل والعار
وقال الـذين   :  " فهم ينطقون ويقررون  ؛   ويف هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة املوقف         

وهم هؤالء الذين خسروا كـل   "  .. هم يوم القيامةإن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلي : آمنوا
 ؟ هل إىل مرد من سبيل: والذين يقفون خاشعني من الذل يقولون، شيء

 :  وجييء التعليق العام على املشهد بياناً ملآل هؤالء املعروضني على النار
ومن يضلل   .وما كان هلم من أولياء ينصروم من دون اهللا        . أال إن الظاملني يف عذاب مقيم      " 

  "  .. اهللا فما له من سبيل
 . وقد أغلق السبيل،  فقد عدم النصري
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|     |     | 
ليستجيبوا لرم قبل أن يفجأهم مثل      ،  ويف ظل هذا املشهد يوجه اخلطاب إىل املعاندين املكابرين        

 إىل التخلـي    عويوجه الرسول   ،  وال نصرياً ينكر مصريهم األليم    ،  هذا املصري فال جيدوا هلم ملجأ يقيهم      
 : وما هو مكلف م وال كفيل، فما عليه إال البالغ؛ عنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا هلذا النذير

ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكـم        ،  استجيبوا لربكم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا            " 
  ..  " فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إال البالغ. من نكري

وهو ال  ،  ويعرض نفسه لألذى والعذاب   ،  مث يكشف عن طبيعة هذا اإلنسان الذي يعارض ويعاند        
ويتجاوز حده فيكفر   ،  وجيزع من الشدة  ،  يستطار بالنعمة ،  وهو رقيق االحتمال  ؛  حيتمل يف نفسه األذى   

 : من الضيق
يديهم فإن اإلنسـان    وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أ     ،  وإنا إذا أذقنا اإلنسان منا رمحة فرح ا        " 

  "  .. كفور
 ويعقب على هذا بأن نصيب هذا اإلنسان من السراء والضراء ومن العطاء واحلرمان كله بيـد                

 : يبعد عن اهللا املالك ألمره يف مجيع األحوال، فما هلذا اإلنسان احملب للخري اجلزوع من الشر. اهللا
. ويهب ملن يشاء الذكور   ،   يشاء إناثاً  يهب ملن ،  خيلق ما يشاء  ،  هللا ملك السماوات واألرض    " 

  "  .. إنه عليم قدير، وجيعل من يشاء عقيماً، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً
والنفس ؛  وهي قريبة من نفس اإلنسان    ؛   والذرية مظهر من مظاهر املنح واملنع والعطاء واحلرمان       

 السورة حديث عن الـرزق      وقد سبق يف  . فلمسها من هذا اجلانب أقوى وأعمق     . شديدة احلساسية ا  
 . وهي رزق من عند اهللا كاملال. فهذه تكملة يف الرزق بالذرية. بسطه وقبضه

 والتقدمي بأن هللا ملك السماوات واألرض هو التقدمي املناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابـع                
ـ      "  .. خيلق ما يشاء  :  " وكذلك ذكر . هذا امللك العام   وب يف هـذا    فهي توكيد لإلحياء النفسي املطل

إىل اهللا الذي خيلق ما يشاء مما يسر وما يسـوء ومـن عطـاء أو                ،  احملب للخري ،  ورد اإلنسان . املوضع
 . حرمان

] وهم كانوا يكرهـون اإلنـاث   [ فهو يهب ملن يشاء إناثاً  :  مث يفصل حاالت العطاء واحلرمان    
[ رم من يشاء فيجعله عقيمـاً       وحي. ويهب ملن يشاء أزواجاً من هؤالء وهؤالء      . ويهب ملن يشاء الذكور   
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وهـو  . ال يتدخل فيها أحد سواه    . وكل هذه األحوال خاضعة ملشيئة اهللا      .. ]والعقم يكرهه كل الناس     
  "  .. إنه عليم قدير:  " يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته

|     |     | 
حقيقـة الـوحي    . ةويف ختام السورة يعود السياق إىل احلقيقة األوىل اليت تدور عليها السـور            

ويف أية  ،  يعود إىل هذه احلقيقة ليكشف عن طبيعة هذا االتصال بني اهللا واملختارين من عباده             . والرسالة
ليهدي من يشاء   .  لغاية يريدها اهللا سبحانه    عويؤكد أنه قد وقع فعال إىل الرسول األخري         . صورة يكون 

 : إىل صراط مستقيم
أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنـه  ، وحياً أو من وراء حجابوما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال         " 

ما كنت تـدري مـا الكتـاب وال         ،  وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا     . ما يشاء إنه علي حكيم    
صـراط  . وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم    ،  ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء من عبادنا        ،  اإلميان

  "  .. أال إىل اهللا تصري األمور. ألرضاهللا الذي له ما يف السماوات وما يف ا
وقد روي عن عائشة رضى     .  ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه اهللا مواجهة           

 إمنا يتم كالم اهللا للبشر بواحدة       )1( " من زعم أن حممداً رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية          :  " اهللا عنها 
كمـا   "  .. أو من وراء حجاب   " ،    اشرة فتعرف أنه من اهللا    يلقى يف النفس مب    " وحيا:  " من ثالث 

وخر  " ومل يطق جتلي اهللا على اجلبل     ،  وحني طلب الرؤية مل جيب إليها      - عليه السالم  - كلم اهللا موسى  
وهو  " أو يرسل رسوالً   "  "  .. سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني     : موسى صعقاً فلما أفاق قال    

 . ع - بالطرق اليت وردت عن رسول اهللا "  ما يشاءفيوحي بإذنه " امللك
إن روح القـدس    :  " عما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه كما قـال               :  األوىل

أنه : والثانية "  .. فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب    ،  نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها         
أنه كان يأتيه يف مثل صلصـلة       : والثالثة. خاطبه حىت يعي عنه ما يقول     في،   يتمثل له امللك رجالً    عكان  
وحىت إن راحلته لتربك به     ،  حىت إن جبينه ليتفصد عرقاً يف اليوم الشديد الربد        ،  وكان أشده عليه  ،  اجلرس

ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليـه      ،  إىل األرض إن كان راكبها    

                                                 
 .  متفق عليه)1(
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فيوحي إليه مـا شـاء اهللا أن        ،  أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها       : والرابعة. رضهاحىت كادت ت  
 . )1(وهذا وقع له مرتني كما ذكر اهللا ذلك يف سورة النجم . يوحيه

ويوحي حبكمـة   ،  يوحي من علو   "  .. إنه علي حكيم   ..  "  هذه صور الوحي وطرق االتصال    
  .. إىل من خيتار

ألتأمل هذا االتصال إال أحسست     ،  رة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث        وبعد فإنه ما من م    
كيف يكون هذا االتصال بني الذات األزلية األبدية اليت ليس هلا حيز يف             ؟  كيف .. له رجفة يف أوصايل   

كيف يكون هذا االتصال بـني      . واليت ليس كمثلها شيء   ،  احمليطة بكل شيء  ،  املكان وال حيز يف الزمان    
! ؟  من أبناء الفناء  ،  حمدودة حبدود املخلوقات  ،  ات العلية وذات إنسان متحيزة يف املكان والزمان       هذه الذ 

 ؟ مث كيف يتمثل هذا االتصال معاين وكلمات وعبارات
؟  وكيف تطيق ذات حمدودة فانية أن تتلقى كالم اهللا األزيل األبدي الذي ال حيز له وال حـدود                 

 ؟ وال شكل له معهود
  .. ؟ وكيف؟  وكيف

وأنت ال متلك أن تتصور إال يف حـدود ذاتـك           ؟  وما لك تسأل عن كيف    :  ولكين أعود فأقول  
وصار هلا وجود هو الذي متلـك       . لقد وقعت هذه احلقيقة ومتثلت يف صورة      ! ؟  املتحيزة القاصرة الفانية  

 . أن تدركه من وجود
وإن حلظة التلقي هـذه     . قاًإن النبوة هذه أمر عظيم ح     !  ولكن الوهلة والرجفة والروعة ال تزول     

أأنـت  ،  أخي الذي تقرأ هذه الكلمات     .. تلقي الذات اإلنسانية لوحي من الذات العلوية      . لعظيمة حقاً 
! ؟  هنـاك : أأقول. هذا الوحي الصادر من هناك    ! ؟  أأنت معي حتاول أن تتصور    ! ؟  معي يف هذا التصور   

. وال حيز وال حد وال جهة وال ظرف       ،   زمان الصادر من غري مكان وال     " ! هناك " إنه ليس هناك  . كال
إنسان مهما يكـن     .. الصادر من اهللا ذي اجلالل إىل إنسان      ،  األزيل األبدي ،  الصادر من املطلق النهائي   

. املعجـز . هذا االتصال العجيب  . هذا الوحي  .. فإنه هو هذا اإلنسان ذو احلدود والقيود      ،  نبياً رسوالً 
أخي الذي تقـرأ     .. وال يعرف إال اهللا كيف يقع ويتحقق      ،  ه واقعة تتحقق  الذي ال ميلك إال اهللا أن جيعل      

هل حتس ما أحس من وراء هذه العبارات املتقطعة اليت أحاول أن أنقل ا مـا خيـاجل                  . هذه الكلمات 
إنين ال أعرف ماذا أقول عما خياجل كياين كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصـور                 ؟  كياين كله 

                                                 
 . لإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا ابن قيم اجلوزية" زاد املعاد "  عن )1(
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. الذي حـدث مـرات ومـرات   ، واخلارق يف صورته، العظيم العجيب اخلارق يف طبيعته ذلك احلدث   
تشهد مـن    ل   وهذه عائشة . ععلى عهد رسول اهللا     ،  وأحس حبدوثه ناس رأوا مظاهره رأي العني      

يـا  :  " عقال رسـول اهللا  :  " هذه اللحظات العجيبة يف تاريخ البشرية فتروي عن واحدة منها تقول          
 " . )1(وهو يرى ما ال نرى      : قالت. وعليه السالم ورمحة اهللا   : قلت " ل يقرئك السالم  هذا جربي . عائشة

وقد جاءه الوحي   ،   على فخذه  عيشهد مثل هذه اللحظة وفخذ رسول اهللا         ا وهذا زيد بن ثابت   
يف مرات كثرية يشهدون     - رضوان اهللا عليهم   - وهؤالء هم الصحابة  . فثقلت حىت كادت ترض فخذه    

 فيعود إليهم ويعودون إليـه ،  فيدعونه للوحي حىت يسرى عنهعويعرفونه يف وجه الرسول هذا احلادث   
 ..  .. 

أي جـوهر مـن     ؟  طبيعة هذه النفس اليت تتلقى ذلك االتصال العلوي الكرمي        . أية طبيعة  ..  مث
 ؟ ويتسق مع طبيعته وفحواه، وخيتلط بذلك العنصر، جواهر األرواح ذلك الذي يتصل ذا الوحي

، ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد        . إا حقيقة ! ا هي األخرى مسألة    إ
 . ال تكاد املدارك تتماله

كيف ؟  كيف يا ترى كانت حتس ذه الصلة وهذا التلقي        .  روح هذا اإلنسان   ع روح هذا النيب    
 هذه اللحظات العجيبة    كيف كانت جتد الوجود يف    ؟  كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض     ؟  كانت تتفتح 

 ؟ واليت تتجاوب جنباته كلها بكلمات اهللا؛ اليت يتجلى فيها اهللا على الوجود
واهللا العلي الكبري يتلطف فـيعىن ـذه اخلليقـة          .. ؟    وأية مكرمة ؟  وأية رمحة ؟  أية رعاية  ..  مث

وهي أهون عليه    .. دهاورد شار ،  وإنارة طريقها ،  فيوحي إليها إلصالح أمرها   . الضئيلة املسماة باإلنسان  
 . ؟ حني تقاس إىل ملكه الواسع العريض، من البعوضة على اإلنسان

 : ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها اإلنسان إال تطلعاً إىل األفق السامق الوضيء.  إا حقيقة
ولكن جعلناه  . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان             " 

صراط اهللا الـذي لـه مـا يف    . وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم. راً دي به من نشاء من عبادنا    نو
  " . أال إىل اهللا تصري األمور. السماوات وما يف األرض

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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فـالوحي مت    "  .. أوحينـا إليـك   .  " ومبثل هذا االتصال  ،  مبثل هذه الطريقة   " . وكذلك " 
يبـث احليـاة    ،  فيه حياة  "  .. روحاً من أمرنا   " وحينا إليك أ. ومل يكن أمرك بدعا   ،  بالطريقة املعهودة 

ما كنت تدري ما الكتـاب وال       .  " ويدفعها وحيركها وينميها يف القلوب ويف الواقع العملي املشهود        
وقـد مسـع   . قبل أن تتلقى هذا الـوحي   ،   وهو أعلم ا   عهكذا يصور نفس رسول اهللا       "  .. اإلميان

وكان معروفاً يف اجلزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيمن          ،  ع عن اإلميان   عن الكتاب ومس   عرسول اهللا   
إمنا املقصود هو اشتمال القلب علـى هـذه احلقيقـة           . فليس هذا هو املقصود   ،  وأن هلم عقيدة  ،  معهم

وهذا ما مل يكن قبل هذا الروح من أمر اهللا الذي البس قلب             . والشعور ا والتأثر بوجودها يف الضمري     
 . عليه صلوات اهللا - حممد

هـذا  . طبيعة هذا الوحي  . وهذه طبيعته اخلالصة   "  .. ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء       " 
مبا يعلمه مـن    ،  نور ختالط بشاشته القلوب اليت يشاء هلا اهللا أن تدي به          . إنه نور . هذا الكتاب . الروح

 . ومن خمالطة هذا النور هلا، حقيقتها
مسـألة  ،  وهناك توكيد على ختصيص هذه املسـألة       "  .. اط مستقيم وإنك لتهدي إىل صر    " 

وتعليقها باهللا وحده يقدرها ملن يشـاء بعلمـه         ،  وجتريدها من كل مالبسة   ،  مبشيئة اهللا سبحانه  ،  اهلدى
فهـو ال ينشـى ء اهلـدى يف         ،   واسطة لتحقيق مشيئة اهللا    عوالرسول  ؛  الذي ال يعرفه سواه   ،  اخلاص
 . فتقع مشيئة اهللا، الةولكن يبلغ الرس؛ القلوب

 "  صراط اهللا الذي له ما يف السماوات ومـا يف األرض          . وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم     " 
الـذي لـه مـا يف    ، ألنه الطريق إىل املالـك . الذي تلتقي عنده املسالك، فهي اهلداية إىل طريق اهللا  .. 

وقـوى  ،   السـماوات واألرض   فالذي يهتدي إىل طريقه يهتدي إىل ناموس      ؛  السماوات وما يف األرض   
الـذي  . واجتاه السماوات واألرض إىل مالكها العظيم     ،  ورزق السماوات واألرض  ،  السماوات واألرض 

 : والذي إليه تصري، إليه تتجه
  "  .. أال إىل اهللا تصري األمور " 

 . وهو يقضي فيها بأمره، وتلتقي عنده،  فكلها تنتهي إليه
ليصريوا إليه يف النهاية مهتـدين      ،  ذي اختار للعباد أن يسريوا فيه      وهذا النور يهدي إىل طريقه ال     

 . طائعني
|     |     | 
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وقـد  . وكان الوحي حمورها الرئيسـي    . وهكذا تنتهي السورة اليت بدأت باحلديث عن الوحي       
ولـتعلن  . ووحدة الطريق ،  ووحدة املنهج ،  لتقرر وحدة الدين  . عاجلت قصة الوحي منذ النبوات األوىل     

ولتكل إىل هذه العصبة    .  ويف العصبة املؤمنة ذه الرسالة     عادة اجلديدة للبشرية ممثلة يف رسالة حممد        القي
ولتبني خصـائص   . صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض         . أمانة القيادة إىل صراط مستقيم    

األمانة الـيت ترتلـت مـن       . وحتمل به هذه األمانة   ،  الذي تصلح به للقيادة   ،  هذه العصبة وطابعها املميز   
  .. السماء إىل األرض عن ذلك الطريق العجيب العظيم
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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