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 وِإنه ِفي أُم الِْكتاِب لَدينا      3 ِإنا جعلْناه قُرآنا عرِبيا لَّعلَّكُم تعِقلُونَ        2 والِْكتاِب الْمِبِني    1حم  + 

 ِكيمح ِلي4لَعِربضأَفَن  ِرِفنيسا ممقَو ما أَن كُنتفْحص الذِّكْر نكُم5 ع  
       ِلنيِفي الْأَو ِبيا ِمن نلْنسأَر كَمون          6وِزؤهتسوا ِبِه يِإلَّا كَان ِبين نأِْتيِهم ما يم7 و   دا أَشلَكْنفَأَه 

 ِلنيثَلُ الْأَوى مضما وطْشم به8ِمن  
و           ِليمالْع ِزيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْت9لَِئن س     لَ لَكُـمعالَِّذي ج 

نشرنا ِبِه   والَِّذي نزلَ ِمن السماء ماء ِبقَدٍر فَأَ       10الْأَرض مهدا وجعلَ لَكُم ِفيها سبلًا لَّعلَّكُم تهتدونَ         
 والَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلِْك والْأَنعاِم ما تركَبونَ            11بلْدةً ميتا كَذَِلك تخرجونَ     

12           ِه ولَيع متيوتِإذَا اس كُمبةَ رموا ِنعذْكُرت وِرِه ثُملَى ظُهوا عوتسـا       ِلتلَن رخحانَ الَِّذي سبقُولُوا ست
 قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وونَ 13هنقَِلبا لَمنبا ِإلَى رِإن14 و  

          ِبنيم انَ لَكَفُورًءا ِإنَّ الِْإنسزاِدِه جِعب ِمن لُوا لَهعجـفَاكُم        15وأَصاٍت ونب لُقخا يذَ ِممخأَِم ات 
 أَومن ينشأُ   17 وِإذَا بشر أَحدهم ِبما ضرب ِللرحمِن مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَِظيم              16لْبِنني  ِبا

اثًا أَشـِهدوا    وجعلُوا الْملَاِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإن       18ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخصاِم غَير مِبٍني        
  19خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ 

 أَم آتيناهم   20وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم ِإنْ هم ِإلَّا يخرصونَ                
لْ قَالُوا ِإنا وجدنا آباءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ            ب 21ِكتابا من قَبِلِه فَهم ِبِه مستمِسكُونَ       

 وكَذَِلك ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِفي قَريٍة من نِذيٍر ِإلَّا قَالَ مترفُوها ِإنا وجدنا آباءنا علَى أُمٍة وِإنـا                    22
  قْتلَى آثَاِرِهم مونَ  عم ِبـِه       23دِسلْتا أُرا ِبمقَالُوا ِإن اءكُمِه آبلَيع مدتجا وى ِممدكُم ِبأَهِجئْت لَوقَالَ أَو 

  _25 فَانتقَمنا ِمنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّبني 24كَاِفرونَ 
|     |     | 

ومن جـدال  ؛ الدعوة اإلسالمية تالقيه من مصاعب وعقبات    تعرض هذه السورة جانباً مما كانت       
وكيف يقرر يف ثنايا عالجهـا  ؛ وتعرض معها كيف كان القرآن الكرمي يعاجلها يف النفوس    . واعتراضات
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، اليت كانت قائمة يف النفوس إذ ذاك      ،  حقائقه وقيمه يف مكان اخلرافات والوثنيات والقيم اجلاهلية الزائفة        
 .  قائماً يف النفوس يف كل زمان ومكانوال يزال جانب منها

ونصـيباً  ،  نصـيباً هللا  ،  إن يف هذه األنعام اليت سخرها اهللا للعبـاد        :  كانت الوثنية اجلاهلية تقول   
وهذا  - بزعمهم - هذا هللا : فقالوا. وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً       .  " آلهلتهم املدعاة 

وكانـت   "  .. وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم، يصل إىل اهللافما كان لشركائهم فال    . لشركائنا
فكانت هناك أنواع من    . هلم يف األنعام أساطري شىت وخرافات أخرى كلها ناشىء من احنرافات العقيدة           

هذه أنعام وحرث   : وقالوا:  " وأنواع حمرمة حلومها على األكل     - األنعام حمرمة ظهورها على الركوب    
وأنعام ال يـذكرون اسـم اهللا       ،  وأنعام حرمت ظهورها   - بزعمهم -  من نشاء  حجر ال يطعمها إال   
  "  .. عليها افتراء عليه

ورد النفـوس إىل الفطـرة وإىل احلقـائق         ؛  ويف هذه السورة تصحيح هلذه االحنرافات االعتقادية      
وقـد  . مجيعاًمرتبط خبلق السماوات واألرض     ،  وهي طرف من آية احلياة    ،  فاألنعام من خلق اهللا   . األوىل

ويشـرعوا  ،  ال ليجعلوا له شـركاء    ؛  خلقها اهللا وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رم عليهم ويشكروها        
مث هم ينحرفون عـن     ؛  بينما هم يعترفون بأن اهللا هو اخلالق املبدع       ؛  ألنفسهم يف األنعام ما مل يأمر به اهللا       
ولـئن  :  " ويتبعون خرافات وأساطري، اقعةويعزلوا عن حيام الو ،  مقتضى هذه احلقيقة اليت يقرون ا     

، الذي جعل لكم األرض مهدا    ،  خلقهن العزيز العليم  : سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن     
كذلك ،  والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا         ،  وجعل لكم فيها سبال لعلكم تدون     

لتسـتووا علـى    ،  فلك واألنعام ما تركبون   والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من ال       ،  خترجون
وما كنا لـه    ،  سبحان الذي سخر لنا هذا    : وتقولوا،  مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه      ،  ظهوره
  "  .. وإنا إىل ربنا ملنقلبون، مقرنني

، ومع أم هم يكرهون مولد البنات هلـم       ؛  إن املالئكة بنات اهللا   :  وكانت الوثنية اجلاهلية تقول   
م من دونه  ! م كانوا خيتارون هللا البنات    فإإننا نعبدهم مبشيئة اهللا ولـو شـاء مـا          : ويقولون،  ويعبدو

 . وكانت جمرد أسطورة ناشئة من احنراف العقيدة! عبدناهم
حـول هـذه    ،  وحياجهم كذلك مبنطق الفطرة الواضح    ؛   ويف هذه السورة يواجههم مبنطقهم هم     

وجعلوا له من عباده جزءاً إن اإلنسـان لكفـور          :  "  اإلطالق األسطورة اليت ال تستند إىل شيء على      
وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه         ،  أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني       .. مبني
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وجعلوا املالئكة الذين هم عباد     ؟  أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني         . مسودا وهو كظيم  
مـا  ! لو شاء الرمحن ما عبدناهم    : وقالوا. ستكتب شهادم ويسألون  ؟  ا خلقهم أشهدو،  الرمحن إناثاً 

إنا : بل قالوا ؟  أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون       . هلم بذلك من علم إن هم إال خيرصون       
  "  .. ! وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون

،  وإنكم وما تعبدون من دون اهللا حصـب جهـنم          إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً   :  وملا قيل هلم  
واختذوا منـه   ،  حرفوا الكالم الواضح البني   . إن كل معبود من دون اهللا هو وعابدوه يف النار         : وقيل هلم 

إن األصنام متاثيل املالئكة    : مث قالوا ! ؟  أهو يف النار  ؟  فما بال عيسى وقد عبده قومه     : وقالوا. مادة للجدل 
 ! فنحن يف عبادتنا هلم خري من عبادة النصارى لعيسى وهو بشر له طبيعة الناس. واملالئكة بنات اهللا

ممـا   - عليه السـالم   - ويربى ء عيسى  ؛   ويف هذه السورة يكشف عن التوائهم يف هذا اجلدل        
: وقـالوا . وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون        :  " ارتكبه أتباعه من بعده وهو منه بريء      

إن هو إال عبـد أنعمنـا عليـه         . بل هم قوم خصمون   . ما ضربوه لك إال جدالً    ؟  م هو أآهلتنا خري أ  
  "  ..  .. . وجعلناه مثالً لبين إسرائيل

وأم بذلك أهدى من أهل الكتـاب وأفضـل   ،  وقد كانوا يزعمون أم على ملة أبيهم إبراهيم       
 . وهم يف هذه اجلاهلية الوثنية خيبطون. عقيدة

وأن كلمة التوحيد باقية    ،  وأا ملة التوحيد اخلالص   ،  لسورة حقيقة ملة إبراهيم    فبني هلم يف هذه ا    
ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغري ما كان ينبغي مـن ذريـة           ،   قد جاءهم ا   عوأن الرسول   ،  يف عقبه 
لها وجع. إال الذي فطرين فإنه سيهدين    ،  وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون        :  " إبراهيم

وملـا  . بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني        . كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون     
  "  ..  .. . وإنا به كافرون، هذا سحر: جاءهم احلق قالوا

 ووقفت يف وجوههم القـيم األرضـية        علرسوله   - سبحانه -  ومل يدركوا حكمة اختيار اهللا    
 .  يقيسوا ا الرجالالزائفة الزهيدة اليت اعتادوا أن

، ويرد عليها ببيان القـيم احلقيقيـة      ؛   ويف هذه السورة حيكي تصورام وأقواهلم يف هذا الصدد        
لوال نزل هذا القرآن على رجل مـن القـريتني          : وقالوا:  " وزهادة القيم اليت يعتربوا هم ويرفعوا     

ورفعنا بعضـهم فـوق   ، ياة الدنياحنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احل؟  أهم يقسمون رمحة ربك   : عظيم
ولوال أن يكون الناس أمة     . ورمحة ربك خري مما جيمعون    ،  ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً   ،  بعض درجات 
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ولبيوم أبواباً وسرراً   ،  واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون           
  "  .. واآلخرة عند ربك للمتقني، احلياة الدنياوإن كل ذلك ملا متاع . وزخرفاً، عليها يتكؤون

يبدو فيها اعتزاز فرعون مبثل تلـك       ،  مع فرعون  - عليه السالم  -  مث جاء حبلقة من قصة موسى     
:  وايته اليت تنتظر املعتزين مبثل ما اعتز به       ،  وهوان فرعون الذي اعتز ا    ،  وهواا على اهللا  ،  القيم الزائفة 

فلما جاءهم بآياتنا إذا    . إين رسول رب العاملني   : فقال،  آياتنا إىل فرعون وملئه   ولقد أرسلنا موسى ب   " 
. وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعـون             . هم منها يضحكون  

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم      . إننا ملهتدون ،  يا أيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك        : وقالوا
أفال ،  وهذه األار جتري من حتيت    ،  يا قوم أليس يل ملك مصر     : ونادى فرعون يف قومه قال    . ثونينك

فلوال ألقي عليه أسورة مـن ذهـب أو   ؛  أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني          ؟  تبصرون
انتقمنـا  فلما آسـفونا    ،  إم كانوا قوماً فاسقني   ،  فاستخف قومه فأطاعوه  ! جاء معه املالئكة مقترنني   
  "  .. فجعلناهم سلفاً ومثالً لآلخرين، منهم فأغرقناهم أمجعني

|     |     | 
تـدور  ، وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة،  حول تلك األساطري الوثنية واالحنرافات االعتقادية     

بعـض  وأشرنا إىل    - قبل هذا  - يف أشواط ثالثة تقدم أوهلا    . وتعاجلها على النحو الذي تقدم    ،  السورة
 : فلنأخذ يف التفصيل. مادة األشواط األخرى يف بعض املقتطفات من آيات السورة

وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلـي  . إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون  . والكتاب املبني . حم " 
ومـا  . وكم أرسلنا من نيب يف األولني     ؟  أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفني       . حكيم

  "  .. ومضى مثل األولني، فأهلكنا أشد منهم بطشاً. تيهم من نيب إال كانوا به يستهزئونيأ
 ويقسم اهللا  "  .. والكتاب املبني :  " مث يعطف عليهما قوله    " ميم. حا:  "  تبدأ السورة باحلرفني  

ب املبني من   أو الكتا ،  وحا ميم من جنس الكتاب املبني     . حباميم كما يقسم بالكتاب املبني     - سبحانه -
كبقية  - وهذان احلرفان . فهذا الكتاب املبني يف صورته اللفظية من جنس هذين احلرفني         . جنس حا ميم  

وجعـل هلـم هـذه      ،  الذي صنع البشر هذا الصـنع     ،  آية من آيات اخلالق    - األحرف يف لسان البشر   
 .  عن القرآنفهناك أكثر من معىن وأكثر من داللة يف ذكر هذه األحرف عند احلديث. األصوات

على الغاية من جعل هذا القرآن يف صورته هذه         ،  حبا ميم والكتاب املبني    - سبحانه -  يقسم اهللا 
 : اليت جاء ا للعرب
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  "  .. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون " 
ه سبحان - والقرآن وحي اهللا  .  فالغاية هي أن يعقلوه حني جيدونه بلغتهم وبلسام الذي يعرفون         

للحكمة اليت أشرنا   ،  حني اختار العرب حلمل هذه الرسالة     ،  جعله يف صورته هذه اللفظية عربياً      - وتعاىل
وملا يعلمه من صالحية هذه األمة وهذا اللسان حلمل هذه الرسـالة            ؛  إىل طرف منها يف سورة الشورى     

 . واهللا اعلم حيث جيعل رسالته. ونقلها
 : يمته يف تقديره األزيل الباقي مث يبني مرتلة هذا القرآن عنده وق

  "  .. وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم " 
أم هي علـم    ،  أهي اللوح احملفوظ  :  وال ندخل يف البحث عن املدلول احلريف ألم الكتاب ما هي          

ولكننا ندرك منه مفهوماً يسـاعد علـى        . فهذا كهذا ليس له مدلول حريف حمدد يف إدراكنا        . اهللا األزيل 
فإننـا   "  .. وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلـي حكـيم        :  " وحني نقرأ هذه اآلية   . ا حلقيقة كلية  تصورن

  "  .. علـي  " فهذا القرآن. وهذا حسبنا. نستشعر القيمة األصيلة الثابتة هلذا القرآن يف علم اهللا وتقديره       
روح ذات  . منا فيـه روح   وكأ! وإنه لكذلك . ومها صفتان ختلعان عليه ظل احلياة العاقلة       "  .. حكيم" 

وهو يف علوه ويف حكمته يشرف على البشـرية         . تتجاوب مع األرواح اليت تالمسها    ،  مسات وخصائص 
وينشىء يف مداركها ويف حياا تلك القـيم والتصـورات          . ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه    
 . حكيم. علي: واحلقائق اليت تنطبق عليها هاتان الصفتان

حلقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسام بقيمة اهلبة الضخمة الـيت               وتقرير هذه ا  
ويكشف هلم عن مدى اإلسراف القبيح يف إعراضهم        ؛  وقيمة النعمة اليت أنعم اهللا عليهم     ،  وهبها اهللا إياهم  

 ،ومن مث يعـرض ـم وبإسـرافهم   ؛  ومدى استحقاقهم هم لإلمهال واإلعراض    ،  عنها واستخفافهم ا  
 : ويهددهم بالترك واإلمهال جزاء هذا اإلسراف

  "  .. ؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفني " 
ـذا   - يف عظمته ويف علوه ويف غنـاه  - أن يعىن اهللا سبحانه   - وما يزال  -  ولقد كان عجيباً  

، ف هلم عن دخائل حيـام     ويكش،  حيدثهم مبا يف نفوسهم   ،  فيرتل هلم كتاباً بلسام   ،  الفريق من البشر  
مث هـم بعـد      .. ويذكرهم بسنة اهللا يف الغابرين    ،  ويقص عليهم قصص األولني   ،  ويبني هلم طريق اهلدى   
 ! ذلك يهملون ويعرضون
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 ! جزاء إسرافهم القبيح،  وإنه لتهديد خميف أن يلوح هلم بعد ذلك باإلمهال من حسابه ورعايته
 : بعد إرسال النبيني، هللا يف املكذبني وإىل جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة ا

فأهلكنا أشـد   . وما يأتيهم من نيب إال كانوا به يستهزئون       ،  وكم أرسلنا من نيب يف األولني      " 
  "  .. ومضى مثل األولني، منهم بطشاً

حينما وقفوا يستهزئون بالرسل كما     ،   فماذا ينتظرون هم وقد أهلك اهللا من هم أشد منهم بطشاً          
 ؟ يستهزئون

|     |     | 
مث . وخلقه للسماوات واألرض  ،  يف أمر القوم أم كانوا يعترفون بوجود اهللا        - كان - والعجيب

وإخالص التوجه إليه فكانوا جيعلـون لـه   ، ال يرتبون على هذا االعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اهللا    
ويعبدوم من دونه   ،  الئكة بناته كما كانوا يزعمون أن امل    ؛  خيصوم ببعض ما خلق من األنعام     ،  شركاء

 ! يف صورة أصنام
وإىل ،  ويوجههم إىل منطق الفطرة الذي جيانبونه     ،  ويرتب عليه نتائجه  ،   والقرآن يعرض اعترافهم  

مث يناقشهم مبنطقهم يف دعـواهم      . السلوك الواجب جتاه نعمته عليهم فيما خلق هلم من الفلك واألنعام          
 : عن املالئكة
الذي جعـل   . خلقهن العزيز العليم  : ليقولن؟  من خلق السماوات واألرض   : ولئن سألتهم  " 

فأنشرنا ،  والذي نزل من السماء ماء بقدر     . وجعل لكم فيها سبالً لعلكم تدون     ،  لكم األرض مهداً  
وجعل لكم من الفلـك واألنعـام مـا         ،  والذي خلق األزواج كلها   . كذلك خترجون ،  به بلدة ميتا  

سـبحان الـذي    : وتقولوا،  مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه      ،  هلتستووا على ظهور  . تركبون
  "  .. وإنا إىل ربنا ملنقلبون؛ وما كنا له مقرنني، سخر لنا هذا

ولكنـها  ،  نظن أا بقايا من احلنيفية األوىل ملة إبراهيم عليه السالم          -  لقد كانت للعرب عقيدة   
منها ما ال متلك الفطرة إنكاره من وجود خالق هلذا          وقد بقي    - تت واحنرفت ودخلت فيها األساطري    

أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا مـن      - يف منطق الفطرة وبداهتها    - فما ميكن ،  وأنه هو اهللا  ،  الكون
ولكنهم كانوا يقفون ذه احلقيقة اليت تنطق ا بداهة         . وما ميكن أن خيلق هذا الكون إال اهللا       ؛  غري خالق 

 : وال يعترفون مبا وراءها من مقتضيات طبيعية هلا، لظاهرالفطرة عند شكلها ا
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  "  ..  .. . خلقهن العزيز العليم: ليقولن؟ من خلق السماوات واألرض: ولئن سألتهم " 
فهم كانوا يعترفون بأن الـذي      . ليستا من قوهلم   " العزيز العليم :  "  وواضح أن هاتني الصفتني   

هـذه الصـفات    . ونوا يعرفون اهللا بصفاته اليت جاء ا اإلسـالم        ولكنهم مل يك   "  .. اهللا " خلقهن هو 
كانوا يعرفون اهللا خالقا    . اإلجيابية اليت جتعل لذات اهللا يف نفوسهم أثراً فعاالً يف حيام وحياة هذا الكون             

ألم مل يعرفوه بصفاته الـيت      . ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء     . وخالقاً هلم كذلك  ،  هلذا الكون 
  .. وجتعلها تبدو متهافتة سخيفة، في فكرة الشركتن

 "  العزيز العليم  " هو،  الذي يعترفون بأنه خالق السماوات واألرض     ،  والقرآن هنا يعلمهم أن اهللا    
وخيطو م اخلطوات التاليـة هلـذا       ،  فيبدأ م من اعترافهم   . وهو العليم العارف  ،  فهو القوي القادر  .. 

 . االعتراف
ويف بيان فضله عليهم بعـد اخللـق        ؛  وة أخرى يف تعريف اهللا سبحانه بصفاته       مث ميضي م خط   

 : واإلنشاء
  "  .. لعلكم تدون، وجعل لكم فيها سبالً، الذي جعل لكم األرض مهدا " 

.  وحقيقة جعل هذه األرض مهداً لإلنسان يدركها كل عقل يف كل جيل بصورة مـن الصـور                
، مبا أدركوها يف رؤية هذه األرض حتت أقـدامهم ممهـدة للسـري            والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ر      

وحنن اليوم ندرك هذه احلقيقة يف مساحة       . ويف عمومها ممهدة للحياة فيها والنماء     ،  وأمامهم ممهدة للزرع  
 - بقدر ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه األرض وتارخيها البعيد والقريـب            ،  أعرض ويف صورة أعمق   

والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك احلقيقة مـا مل نـدرك             -  هذا وتقديراتنا  لو صحت نظرياتنا يف   
ويتكشف عن آفاق وآماد كلما اتسعت املعرفة وتقـدم         ،  وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق     ؛  حنن
 . وانكشفت ااهيل هلذا اإلنسان، العلم

 سـبله للحيـاة أن هـذا         وحنن اليوم ندرك من حقيقة جعل األرض مهداً هلذا اجلنس جيد فيها           
ويف خالل هذه األطوار تغري سـطحه       . حىت صار مهداً لبين اإلنسان    ،  الكوكب مر يف أطوار بعد أطوار     

وتكون على سـطحه املـاء مـن احتـاد األيـدروجني            ؛  من صخر يابس صلد إىل تربة صاحلة للزرع       
؛ ارته وصالحيتها للحياة  واتأد يف دورانه حول نفسه فصار يومه حبيث يسمح باعتدال حر          ؛  واألكسوجني

وعـدم تناثرهـا وتطايرهـا يف       ،  وصارت سرعته حبيث يسمح باستقرار األشياء واألحياء على سطحه        
 ؟ الفضاء
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،  ونعرف من هذه احلقيقة كذلك أن اهللا أودع هذا الكوكب من اخلصائص خاصـية اجلاذبيـة               
احمليط ذا الكوكب من جاذبيته ما      ولو أفلت اهلواء    ؛  فاحتفظ عن طريقها بطبقة من اهلواء تسمح باحلياة       

، كما مل تقم على سطح الكواكب األخرى اليت تضاءلت جاذبيتـها          ،  أمكن أن تقوم احلياة على سطحه     
وهذه اجلاذبية ذاا قد جعلها اخلالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء مـن     ! فأفلت هواؤها كالقمر مثالً   

ويف الوقت ذاته تسـمح حبركـة   ؛ اء من التطاير والتناثر  فأمكن أن حتفظ األشياء واألحي    ؛  حركة األرض 
ولو زادت اجلاذبية عن القدر املناسب للصقت األشياء واألحيـاء          ؛  اإلنسان واألحياء على سطح األرض    

ولزاد ضغط اهلواء عليها من ناحية أخرى فألصـقها         ،  باألرض وتعذرت حركتها أو تعسرت من ناحية      
حق حنن الذباب والبعوض أحياناً بضربة تركز الضغط عليهـا دون           أو سحقها كما نس   ،  باألرض إلصاقاً 
 ! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه النفجر الصدر والشرايني انفجاراً! أن متسها أيدينا

أن اخلالق العزيز العليم    ،   ونعرف كذلك من حقيقة جعل األرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة          
ولو اختلت إحدى هـذه     ؛   بوجود هذا اإلنسان وتيسري احلياة له      قدر فيها موافقات شىت تسمح جمتمعة     

ومنها أنه جعل كتلة املـاء      ،  فمنها هذه املوافقات اليت ذكرنا    . املوافقات لتعذرت هذه احلياة أوتعسرت    
الضخمة اليت تكونت على سطح األرض من احمليطات والبحار كافية المتصاص الغازات السـامة الـيت         

واالحتفاظ جبوها دائماً يف حالة تسـمح لألحيـاء         ،  كثرية اليت تتم على سطحها    تنشأ من التفاعالت ال   
، ومنها أنه جعل من النبات أداة للموازنة بني األكسجني الذي يستنشقه األحياء ليعيشـوا بـه               . باحلياة

ولوال هـذه املوازنـة الختنـق       ؛  واألكسجني الذي يزفره النبات يف أثناء عمليات التمثيل اليت يقوم ا          
 . األحياء بعد فترة من الزمان

جعل لكم األرض مهداً وجعل لكم فيهـا        :  " من املدلوالت الكثرية حلقيقة   . وهكذا.  وهكذا
وتضاف إىل املدلوالت اليت كان يدركها املخاطبون ذا القـرآن أول           ؛  تتكشف لنا يف كل يوم     " سبالً
وكلـها تشـعر    . واألرض العزيز العليم  وكلها تشهد بالقدرة كما تشهد بالعلم خلالق السماوات         . مرة

وتلفت خاطره وأنه غري خملوق سدى وغـري        ،  يف حيثما امتد بصره   ،  القلب البشري باليد القادرة املدبرة    
، وتتوىل أمره يف كل خطوة من خطواته يف احليـاة         ،  وتنقل خطاه ،  وأن هذه اليد متسك به     " متروك لقى 
 ! وبعد احلياة، وقبل احلياة
وما فيه من نواميس متناسقة كفيل داية القلـب         ،  فإن تدبر هذا الكون    "  .. نلعلكم تدو  " 

  .. ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب، إىل خالق هذا الكون
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بعد متهيد األرض لإلنسـان وتـذليل     ،   مث خيطو م خطوة أخرى يف طريق نشأة احلياة واألحياء         
 : السبل فيها للحياة

  "  .. كذلك خترجون، فأنشرنا به بلدة ميتاً، ماء بقدروالذي نزل من السماء  " 
ولكن أكثر الناس ميرون علـى      ؛   واملاء الذي يرتل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان          

 فكـان   عفأما حممد رسول اهللا     . لطول األلفة والتكرار  ،  هذا احلدث العجيب دون يقظة ودون اهتزاز      
ذلك أن قلبـه  . ألا قادمة إليه من عند اهللا ؛   حفاوة ويف استبشار   يتلقى قطراته يف حب ويف ترحيب ويف      

وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلـب      ! ويرى يده الصناع  ،  احلي كان يدرك صنع اهللا احلي يف هذه القطرات        
فهي وليدة هذه النواميس اليت تعمل يف هذا الكون وعـني اهللا            . املوصول باهللا ونواميسه يف هذا الوجود     

وال ينقص من وقعها أن     ،  وال يربد من حرارة هذه احلقيقة     .  اهللا فيها يف كل مرة ويف كل قطرة        عليها ويد 
ومـن  ؟  فمن أنشأ هذه األرض   . املتكاثف يف أجواز الفضاء   ،  هذا املاء أصله البخار املتصاعد من األرض      

ومـن أودع   ؟  ومن جعل من طبيعة املاء أن يتبخر بـاحلرارة        ؟  ومن سلط عليها احلرارة   ؟  جعل فيها املاء  
ومن أودع الكون خصائصه األخرى اليت      ؟  وخاصية التكثف يف أجواز الفضاء    ؛  البخار خاصية االرتفاع  

وما هذا  ؟  وما الكهرباء ؟  جتعل ذلك البخار املتكثف مشحونا بالكهرباء اليت تتالقى وتتفرغ فيسقط املاء          
نا نلقي من العلم على حسنا أثقـاالً        إن؟  وما ذاك من اخلصائص واألسرار اليت تنتهي كلها إىل نزول املاء          

بدالً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهـف املشـاعر وترقـق             ،  حتجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب     
 ! القلوب

  "  .. والذي نزل من السماء ماء بقدر " 
وحنن نرى هذه املوافقة    ؛  وال يقل فتجف األرض وتذبل احلياة     ؛   فهو مقدر موزون ال يزيد فيغرق     

 . ونعرف اليوم ضرورا إلنشاء احلياة وإبقائها كما ارادها اهللا، يبةالعج
  "  .. فأنشرنا به بلدة ميتاً " 

 . ومن املاء كل شيء حي. واحلياة تتبع املاء.  واإلنشاء اإلحياء
  "  .. كذلك خترجون " 

،  امليتـة والذي أخرج األحياء أول مرة مـن األرض    ؛   فالذي أنشأ احلياة أول مرة كذلك يعيدها      
 . وليس فيها عزيز على اهللا؛ فاإلعادة من البدء. كذلك خيرج األحياء منها يوم القيامة
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إمنا خلقها لتكون   ؛  وما هلذا خلقها اهللا   ،   مث هذه األنعام اليت جيعلون منها جزءاً هللا وجزءاً لغري اهللا          
ويقابلون نعمته مبا   ،  تسخريمهاويشكرون اهللا على    ،  يركبوا كما يركبون الفلك   ،  من نعم اهللا على الناس    

 : تستحقها
لتسـتووا علـى    . وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون      ،  والذي خلق األزواج كلها    " 

وما كنا لـه    ،  سبحان الذي سخر لنا هذا    : وتقولوا،  ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه       
  "  .. وإنا إىل ربنا ملنقلبون، مقرنني

وحىت اخللية الواحدة   ،  فكل األحياء أزواج  . اعدة احلياة كما تشري إليها هذه اآلية       والزوجية هي ق  
بل رمبا كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله ال قاعـدة           . األوىل حتمل خصائص التذكري والتأنيث معها     

ـ ،  احلياة وحدها إذا اعتربنا أن قاعدة الكون هي الذرة املؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب               ا كم
 . تشري البحوث الطبيعية حىت اآلن

واهللا هو الذي خلق األزواج كلها من اإلنسان وغـري    ؛   وعلى أية حال فالزوجية يف احلياة ظاهرة      
 : اإلنسان

 .  "  .. وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون " 
 سخر هلم فيها    ومبا،   يذكر الناس ذه اإلشارة بنعمة اهللا عليهم يف اصطفائهم خبالفة هذه األرض           

وتـذكر  ؛ مث يوجههم إىل األدب الواجب يف شكر هذه النعمة وشكر هذا االصطفاء         . من قوى وطاقات  
 : لتبقى القلوب موصولة باهللا عند كل حركة يف احلياة، املنعم كلما عرضت النعمة

سبحان الذي سخر   : لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا           " 
وما منلك إال الشـكر     ،  فما حنن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها        "  .. لنا هذا وما كنا له مقرنني     

 . نقابل به هذا اإلنعام
 مث ليتذكروا أم عائدون بعد اخلالفة يف األرض إىل رم ليجزيهم عما فعلوا يف هذه اخلالفة اليت                 

 : القوى والطاقاتوسخر هلم فيها ما سخر من . زودهم فيها بأنعمه
  "  .. وإنا إىل ربنا ملنقلبون " 

لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمـه       ،  يوجهنا اهللا إليه  ،   هذا هو األدب الواجب يف حق املنعم      
  .. ! مث ننساه .. واليت نتقلب بني أعطافها، اليت تغمرنا
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فليس هو جمـرد طقـوس      .  واألدب اإلسالمي يف هذا وثيق الصلة بتربية القلب وإحياء الضمري         
إمنـا هـو اسـتحياء    ! وال جمرد عبارات يتلوها اللسان، تزاول عند االستواء على ظهور الفلك واألنعام   

وكـل  ، وتشعر بيده يف كل ما حييط بالناس؛  وحقيقة الصلة بينه وبني عباده    ،  للمشاعر لتحس حبقيقة اهللا   
فما هم بقادرين علـى     ،  بال مقابل منهم  ،  اموهو حمض الفضل واإلنع   ،  ما يستمتعون به مما سخره اهللا هلم      

وكل هـذه   .. مث لتبقى قلوم على وجل من لقائه يف النهاية لتقدمي احلساب. شيء يقابلون به فضل اهللا  
وال جتمـد  . املشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري يف حالة يقظة شاعرة حساسة ال تغفل عن مراقبة اهللا         

 . نسيانوال تتبلد بالركود والغفلة وال
|     |     | 

 : وهم عباد اهللا، بعد ذلك يعاجل أسطورة املالئكة واختاذهم آهلة بزعم أم بنات اهللا
أم اختذ مما خيلق بنـات وأصـفاكم        . إن اإلنسان لكفور مبني   . وجعلوا له من عباده جزءاً     " 

و من ينشأ يف احللية     أ. وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثالً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم           ؟  بالبنني
سـتكتب  ؟  وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً أشهدوا خلقهـم         ؟  وهو يف اخلصام غري مبني    

أم . إن هم إال خيرصون   ،  لو شاء الرمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علم         : وقالوا. شهادم ويسألون 
وإنا على آثـارهم    ،  نا آباءنا على أمة   إنا وجد : بل قالوا ؟  آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون      

إنا وجدنا آباءنا على أمـة      : وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها           . مهتدون
إنا مبا أرسـلتم    : قالوا؟  أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم       : قال. وإنا على آثارهم مقتدون   

  "  ..  عاقبة املكذبنيفانظر كيف كان، فانتقمنا منهم. به كافرون
وال يبقـي ثغـرة     ،   إن هذا القرآن حياصر هذه األسطورة ويواجهها يف نفوسهم من كل جانب           

كما يواجههم  ،  ويواجههم يف هذا كله مبنطقهم ومسلمام وواقع حيام       ،  مفتوحة حىت يأخذها عليهم   
 . وقالوا مثل قولتهم من الغابرين، مبصري الذين وقفوا مثل وقفتهم

 : ومقدار ما يف القول ا من كفر صريح، بدأ بتصوير سخف هذه األسطورة وافتها وي
  "  .. إن اإلنسان لكفور مبني، وجعلوا له من عباده جزءاً " 

وختصيصهم بقرابة خاصـة    ،  ونسبة بنوم له معناها عزهلم من صفة العبودية       ،   فاملالئكة عباد اهللا  
قتضى لتخصيصهم بصفة غري صفة العبوديـة يف عالقتـهم بـرم            ال م ،  وهم عباد كسائر العباد   ؛  باهللا
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وادعاء اإلنسان هذا االدعاء يدمغه بالكفر الـذي ال         . وكل خلق اهللا عباد له خالصو العبودية      . وخالقهم
  " . إن اإلنسان لكفور مبني:  " شبهة فيه

 : بتهم إىل اهللاويسخر من سخف دعواهم أن املالئكة إناث مث نس،  مث حياجهم مبنطقهم وعرفهم
  "  .. ؟ أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني " 

وهل يليق أن   ؛  فما له يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنني      ،  متخذاً أبناء  - سبحانه -  فإذا كان اهللا  
 : يزعموا هذا الزعم بينما هم يستنكفون من والدة البنات هلم ويستاءون

  "  .. مثالً ظل وجهه مسوداً وهو كظيموإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن  " 
حىت ليسود وجه   ،   افما كان من اللياقة واألدب أال ينسبوا إىل اهللا من يستاءون هم إذا بشروا به              

! ؟  فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتميز من السوء      ،  أحدهم من السوء الذي يبلغ حداً جيل عن التصريح به         
فال يقدر على جدال وال     ،   مبن ينشأ يف احللية والدعة والنعومة      أفما كان من اللياقة واألدب أال خيصوا اهللا       

 ! ؟ حيتفلون بالفرسان واملقاويل من الرجال - يف بيئتهم - بينما هم؛ قتال
فهال اختاروا مـا    . وخيجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إىل اهللا       ،   إنه يأخذهم يف هذا مبنطقهم    

؟ إن كانوا ال بد فاعلني، ميستحسنونه وما يسرون له فنسبوه إىل ر ! 
فعالم يقيمون هذا   . فهم يدعون أن املالئكة إناث    .  مث حياصرهم هم وأسطورم من ناحية أخرى      

 ؟ االدعاء
 "  ستكتب شهادم ويسألون  ؟  أشهدوا خلقهم . وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً       " 

 .. 
.  حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه        فالرؤية؟  فعلموا أم إناث  ؟   أشهدوا خلقهم 

فليحتملـوا تبعـة هـذه      ،  ولكنهم يشهدون ذا ويدعونه   . وما ميلكون أن يزعموا أم شهدوا خلقهم      
  "  .. ستكتب شهادم ويسألون:  " الشهادة بغري ما كانوا حاضريه

 :  مث يتابع الفرية وما يصوغونه حوهلا من جدل واعتذار
  "  .. إن هم إال خيرصون. ما هلم بذلك من علم. و شاء الرمحن ما عبدناهمل: وقالوا " 
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فيحيلـون علـى   . وتتهافت بني أيديهم األسطورة،  إم حياولون التهرب حني حتاصرهم احلجج   
، ولو مل يكن راضيا ما مكنهم مـن عبـادم         ؛  يزعمون أن اهللا راض عن عبادم للمالئكة      ،  مشيئة اهللا 

 ! نعاًوملنعهم من ذلك م
هذا . فإن كل شيء يقع يف هذا الوجود إمنا يقع وفق مشيئة اهللا           .  وهذا القول احتيال على احلقيقة    

وكلفه اختيـار   . ولكن من مشيئة اهللا أن جعل لإلنسان قدرة على اختيار اهلدى أو اختيار الضالل             . حق
 . ابالً للهدى أو الضاللوإن كانت مشيئته أن خيلقه ق. ومل يرض له الكفر والضالل، اهلدى ورضيه له

فهم ال يوقنون أن اهللا اراد هلـم أن يعبـدوا     ؛  وهم حني حييلون على مشيئة اهللا إمنا خيبطون خبطاً        
ويتبعـون   "  .. ما هلم بذلك من علم إن هم إال خيرصـون          "  -؟    ومن أين يأتيهم اليقني    - املالئكة

 . األوهام والظنون
  "  .. ؟ ه مستمسكونأم آتيناهم كتاباً من قبله فهم ب " 

، ويستمسكون مبـا فيـه مـن حقـائق        ،  ويستندون إليه يف عبادم   ،   يستندون إليه يف دعواهم   
 ! ! ويرتكنون إىل ما عندهم فيه من دليل

ويوحي إليهم كذلك أن العقائد ال خيـبط فيهـا          ؛   وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية      
إمنا تستسقى من كتاب من عند اهللا يستمسك به مـن           . هموال يرتكن فيها إىل ظن أو و      ،  خبط عشواء 

 . يؤتاه
 وعند هذا احلد يكشف عن سندهم الوحيد يف اعتقاد هذه األسطورة املتهافتة اليت ال تقوم على                 

 : ومزاولة هذه العبادة الباطلة اليت ال تستند إىل كتاب، رؤية
  "  ..  مهتدونوإنا على آثارهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة: بل قالوا " 

إا جمرد احملاكـاة وحمـض      . فوق أا متهافتة ال تستند إىل قوة      ،   وهي قولة تدعو إىل السخرية    
وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع ميضي حيث هو         . بال تدبر وال تفكر وال حجة وال دليل       ،  التقليد
 ! وال يعرف معامل الطريق؟ إىل أين منضي: وال يسأل؛ منساق

وال تقر حماكاة   ،  رسالة التحرر الفكري واالنطالق الشعوري ال تقر هذا التقليد املزري          واإلسالم  
مث ،  وال بد من تدبر وتفكـري     ،  وال بد من حجة   ،  فال بد من سند   . اآلباء واألجداد اعتزازاً باإلمث واهلوى    

 . اختيار مبين على اإلدراك واليقني
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الوا قولتهم تلك واتبعوا طريقهم يف احملاكـاة         ويف اية هذه اجلولة يعرض عليهم مصائر الذين ق        
 ! بعد اإلصرار على ما هم فيه على الرغم من اإلعذار والبيان، ويف اإلعراض والتكذيب، والتقليد

إنا وجدنا آباءنا على أمـة      : وكذلك ما ارسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها            " 
قالوا إنا مبا ارسلتم به     ؟  م بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم     أو لو جئتك  : قال. وإنا على آثارهم مقتدون   

  "  .. فانظر كيف كان عاقبة املكذبني: فانتقمنا منهم. كافرون
إنا وجـدنا   :  " وحجتهم كذلك مكرورة  ،   وهكذا يتجلى أن طبيعة املعرضني عن اهلدى واحدة       

، غلق قلوم على هـذه احملاكـاة      مث ت  "  .. مقتدون " أو " آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون      
. ولو كان يصدع بالـدليل    . ولو كان أجدى  . ولو كان أهدى  . وتطمس عقوهلم دون التدبر ألي جديد     

أو ،  أو تفتح قلبها لتحس   ،  ومث ال يكون إال التدمري والتنكيل هلذه اجلبلة اليت ال تريد أن تفتح عينيها لترى              
  .. تفتح عقلها لتستبني

الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينـون عاقبـة الطريـق الـذي              وهذا هو مصري ذلك     
 . يسلكون

|     |     | 
 27 ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِديِن       26وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِني براء مما تعبدونَ          + 

ةً ِفي عاِقيةً با كَِلملَهعجونَ وِجعري ملَّه28ِقِبِه لَع  
          ِبنيولٌ مسرو قالْح ماءهى جتح ماءهآبلَاء وؤه تعتلْ مـذَا       29بقَالُوا ه قالْح ماءها جلَمو 

 أَهـم   31 الْقَـريتيِن عِظـيٍم       وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجٍل من        30ِسحر وِإنا ِبِه كَاِفرونَ     
يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم مِعيشتهم ِفي الْحياِة الدنيا ورفَعنا بعضـهم فَـوق بعـٍض                 

         ا يمم ريخ كبر تمحرا وِريخا سضعم بهضعِخذَ بتاٍت ِليجرونَ  دعمةً      32جأُم اسكُونَ النلَا أَن يلَوو 
 وِلبيـوِتِهم   33واِحدةً لَجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفًا من فَضٍة ومعاِرج علَيها يظْهـرونَ              

كُلُّ ذَِلك لَما متاع الْحياِة الدنيا والْآِخرةُ ِعند ربـك           وزخرفًا وِإن    34أَبوابا وسررا علَيها يتِكؤونَ     
 ِقنيت35ِللْم  
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            قَِرين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَيِن نمحن ِذكِْر الرع شعن يمِبيِل     36وِن السع مهوندصلَي مهِإنو 
  تهم مهونَ أَنبسحيونَ  و37د              الْقَـِرين ِن فَِبئْسِرقَيشالْم دعب كنيبِني ويب تا لَيا قَالَ ياءنى ِإذَا جتح 

  39 ولَن ينفَعكُم الْيوم ِإذ ظَّلَمتم أَنكُم ِفي الْعذَاِب مشتِركُونَ 38
 فَِإما نذْهبن ِبك فَِإنا ِمـنهم       40كَانَ ِفي ضلَاٍل مِبٍني     أَفَأَنت تسِمع الصم أَو تهِدي الْعمي ومن        

 فَاستمِسك ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك      42 أَو نِرينك الَِّذي وعدناهم فَِإنا علَيِهم مقْتِدرونَ         41منتِقمونَ  
 واسأَلْ من أَرسلْنا ِمن قَبِلك      44ِذكْر لَّك وِلقَوِمك وسوف تسأَلُونَ       وِإنه لَ  43علَى ِصراٍط مستِقيٍم    

  45ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمن دوِن الرحمِن آِلهةً يعبدونَ 
          ولُ رسي رلَِئِه فَقَالَ ِإنمنَ ووعا ِإلَى ِفراِتنى ِبآيوسا ملْنسأَر لَقَدو   الَِمنيالْع م    46بـاءها جفَلَم 

 وما نِريِهم من آيٍة ِإلَّا ِهي أَكْبر ِمن أُخِتها وأَخـذْناهم ِبالْعـذَاِب              47ِبآياِتنا ِإذَا هم منها يضحكُونَ      
 فَلَمـا   49 ِبما عِهد ِعندك ِإننا لَمهتـدونَ         وقَالُوا يا أَيها الساِحر ادع لَنا ربك       48لَعلَّهم يرِجعونَ   

 ونادى ِفرعونُ ِفي قَوِمِه قَالَ يا قَوِم أَلَيس ِلي ملْك ِمصـر             50كَشفْنا عنهم الْعذَاب ِإذَا هم ينكُثُونَ       
م أَنا خير من هذَا الَِّذي هو مِهني ولَا يكَاد يـِبني             أَ 51وهِذِه الْأَنهار تجِري ِمن تحِتي أَفَلَا تبِصرونَ        

52             ِرِننيقْتلَاِئكَةُ مالْم هعاء مج ٍب أَون ذَهةٌ مِورِه أَسلَيع لَا أُلِْقي53 فَلَو      وهفَأَطَـاع ـهمقَو فختفَاس 
     ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مه54ِإن فَلَم        ِعنيمأَج ماهقْنفَأَغْر مها ِمننقَما انتفُونثَلًا    55ا آسملَفًا وس ماهلْنعفَج 

 56ِللْآِخِرين_  
|     |     | 

وهذا مـا    - وإا على ملة إبراهيم    - وهذا حق  - إا من ذرية إبراهيم   : لقد كانت قريش تقول   
ومن أجلها هجر   ؛  ال لبس فيها وال غموض    ،   قوية واضحة  فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد     - ليس حبق 

فلم يكن للشـرك    . وا أوصى ذريته  ،  وعليها قامت شريعته  ؛  اباه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق      
 ! فيها ظل وال خيط رفيع

 ليعرضوا عليها دعواهم اليت يدعون    ،   ويف هذا الشوط من السورة يردهم إىل هذه احلقيقة التارخيية         
لوال نزل هذا القرآن على رجل من القـريتني         :  "  وقوهلم ع حيكي اعتراضهم على رسالة النيب       مث.. 

وما تنطوي عليه من خطأ يف تقدير القيم األصيلة اليت أقام اهللا عليهـا              ،  ويناقش قولتهم هذه   "  .. عظيم
حلقيقة يف هذه القضـية     وعقب تقرير ا   .. والقيم الزائفة اليت ختايل هلم وتصدهم عن احلق واهلدى        ،  احلياة

 يطلعهم على عاقبة املعرضني عن ذكر اهللا بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان                 
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فما هو ـادي    ،   يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم     عويلتفت يف اية هذا الدرس إىل الرسول        .. 
ويوجهـه إىل  . أو أخره اهللا عنهم، نهموسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام اهللا م؛  العمي أو مسمع الصم   

:  " فكلهم جاءوا بكلمـة التوحيـد  . الذي جاء به الرسل أمجعون،  االستمساك مبا أوحى إليه فإنه احلق     
  "  .. ؟ أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا

وكأمنا . اقع من العرب مع رسوهلم    حلقة متثل هذا الو    - عليه السالم  -  مث يعرض من قصة موسى    
وحتكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم اليت       ،  هي نسخة مكررة حتوي ذات االعتراضات اليت يعترضوا       

  .. يعتز ا املشركون
|     |     | 

وجعلها . إال الذي فطرين فإنه سيهدين    ،  إنين براء مما تعبدون   : وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه     " 
  "  .. ة يف عقبه لعلهم يرجعونكلمة باقي

الدعوة اليت واجه ا أبـاه وقومـه        .  إن دعوة التوحيد اليت يتنكرون هلا هي دعوة أبيهم إبراهيم         
وال مستمسك ا رد أنه وجـد أبـاه         ،  غري منساق وراء عبادم املوروثة    ،  خمالفاً ا عقيدم الباطلة   

حيكيه القـرآن الكـرمي     ،   املطلق منها يف لفظ واضح صريح      بل مل جياملهم يف إعالن تربئه     ؛  وقومه عليها 
 : بقوله

  "  .. إال الذي فطرين فإنه سيهدين، إنين براء مما تعبدون " 
وتربئه مما يعبدون إال الذي فطره أـم مل يكونـوا            - عليه السالم  -  ويبدو من حديث إبراهيم   

فتربأ مـن كـل مـا       ،   ويعبدون معه سواه   إمنا كانوا يشركون به   ؛  يكفرون وجيحدون وجود اهللا أصالً    
فهـو احلقيـق    ،  وهو أنه فطره وأنشأه   ،  ووصفه بصفته اليت تستحق العبادة ابتداء     ؛  واستثىن اهللا ،  يعبدون

وهـو  ؛  فقد فطره ليهديه  ؛  حبكم أنه هو الذي فطره    ،  وقرر يقينه داية ربه له    . بالعبادة حبكم أنه املوجد   
 . أعلم كيف يهديه

 : قاهلا. كلمة التوحيد اليت يشهد ا الوجود.  الكلمة اليت تقوم ا احلياة قال إبراهيم هذه
  "  .. وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون " 

وإبالغهـا إىل  ، أكرب قسط يف إقرار هذه الكلمة يف األرض - عليه السالم  -  ولقد كان إلبراهيم  
: كان منهم ثالثة من أويل العـزم ، ا من بنيه رسلولقد قام . عن طريق ذريته وعقبه، األجيال من بعده 
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واليوم بعد عشرات القرون يقـوم       - عليهم صلوات اهللا وسالمه    - موسى وعيسى وحممد خامت الرسل    
، من أتباع الديانات الكربى يدينون بكلمة التوحيد ألبـيهم إبـراهيم          ،  يف األرض أكثر من ألف مليون     

ثابتـة ال   ،  ولكنها هي باقية ال تضيع    ،  يضل منهم عنها من يضل     ،الذي جعل هذه الكلمة باقية يف عقبه      
يرجعون إىل الـذي فطـرهم فيعرفـوه         "  .. لعلهم يرجعون  " واضحة ال يتلبس ا الباطل    ،  تتزعزع
 . ويرجعون إىل احلق الواحد فيدركوه ويلزموه. ويعبدوه

 تستقر يف األرض إال من      ولكن هذه الكلمة مل   .  ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم      
وغريه من الرسل الذين مل يتصل هلـم        ،  عرفتها على لسان نوح وهود وصاحل ورمبا إدريس       . بعد إبراهيم 

؛ فلما عرفتها على لسان إبراهيم ظلت متصلة يف أعقابه        . وهلا،  ويعيش ا ،  عقب يقوم على هذه الكلمة    
وأشبه أبنائه به   ،  بنه األخري من نسل إمساعيل    حىت كان ا  ،  وقام عليها من بعده رسل متصلون ال ينقطعون       

اليت جتعل احليـاة    ،  وقائل كلمة التوحيد يف صورا األخرية الكاملة الشاملة       ،   خامت الرسل  عحممد  : )1(
 . وجتعل هلا أثراً يف كل نشاط لإلنسان وكل تصور، كلها تدور حول هذه الكلمة

وهذه هي كلمة التوحيـد الـيت       ؛  تسبون إليه  فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ين        
هذه هي تأيت إىل هذا اجليل على لسان واحد من عقب إبـراهيم فكيـف    . جعلها إبراهيم باقية يف عقبه    

 ؟ وملة إبراهيم، يستقبلها من ينتسبون إىل إبراهيم
، اهيمونسوا ملـة إبـر   ،  حىت طال عليهم العمر   ،  ومتعهم اهللا جيالً بعد جيل    ؛   لقد بعد م العهد   

واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية       ،  وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة     
 : فاختل يف أيديهم كل ميزان، باملقاييس األرضية

هـذا  : وملا جاءهم احلق قـالوا    . بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني         " 
أهم يقسـمون   ! نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم       لوال  : وقالوا. سحر وإنا به كافرون   

ليتخـذ  ،  ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات    ،  حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا      ؟  رمحة ربك 
ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر         . ورمحة ربك خري مما جيمعون    ،  بعضهم بعضاً سخرياً  

                                                 
عرض علي األنبياء، فإذا موسى عليه السالم رجل        :  "  أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم      - عن جابر عن رسول اهللا       )1(

ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، فرأيت عيسى ابن مرمي عليه السالم، فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة ابن 
  .."  ورأيت إبراهيم عليه السالم فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم . مسعود
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، ولبيوم أبواباً وسـرراً عليهـا يتكئـون       ،  ضة ومعارج عليها يظهرون   بالرمحن لبيوم سقفاً من ف    
  "  .. واآلخرة عند ربك للمتقني؛ وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا، وزخرفاً

 : ويلتفت إىل القوم احلاضرين،  يضرب السياق عن حديث إبراهيم
  "  .. بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني " 
ولننظر يف شأن   ؛  فما هلم به صلة وال مناسبة     ،  لندع حديث إبراهيم  : كأنه ذا اإلضراب يقول    و

قد هيأت هلم املتاع ومددت هلم يف       ،  إن هؤالء وآباءهم من قبلهم     .. هؤالء وهو ال يتصل بشأن إبراهيم     
ضـوح  يعرض عليهم هذا احلـق يف و      ،  وجاءهم رسول مبني  ،  حىت جاءهم احلق يف هذا القرآن     ،  األجل
 : وتبيني

  "  .. وإنا به كافرون، هذا سحر: وملا جاءهم احلق قالوا " 
. كانوا هم أول من يعرف بطالـا      ،  وإمنا هي دعوى  ،  فهو واضح بني  .  وال خيتلط احلق بالسحر   

إنه : فيقولون،  ولكنهم كانوا خيدعون اجلماهري من خلفهم     ؛  فما كان كرباء قريش ليغيب عنهم أنه احلق       
ليلقوا يف روع اجلمـاهري      " وإنا به كافرون  :  " يقولون،  ن كفرهم به على سبيل التوكيد     ويعلنو،  سحر

يف التغريـر   ،  شأن املأل من كـل قـوم      . فيتبعوهم عن طريق اإلحياء واالنقياد    ؛  أم واثقون مما يقولون   
وال يعبد  ،  ويهتدوا إىل كلمة التوحيد اليت يسقط معها كل كبري        ،  خيفة أن يفلتوا من نفوذهم    ،  باجلماهري

 ! ويتقى إال اهللا العلي الكبري
 ليحمـل   عوهم يعترضون على اختيار اهللا حملمد       ؛   مث حيكي القرآن ختليطهم يف القيم واملوازين      

 : إليهم احلق والنور
  ..  " ! لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم: وقالوا " 

مث من ذؤابة بـين     ،   من ذؤابة قريش   ع اهللا   ولقد كان رسول  .  يقصدون بالقريتني مكة والطائف   
ولكنه مل  .  معروفاً بسمو اخللق يف بيئته قبل بعثته       عكما كان شخصه    . وهم يف العلية من العرب    . هاشم

وهذا ما قصد إليه املعترضـون      . يف بيئة تعتز مبثل هذه القيم القبلية      ،  وال رئيس عشرية  ،  يكن زعيم قبيلة  
  " ! آن على رجل من القريتني عظيملوال نزل هذا القر:  " بقوهلم

مل يشـأ    - سبحانه - ولعله. ولقد اختار هلا من يعلم أنه هلا أهل       .  واهللا أعلم حيث جيعل رسالته    
 فاختار رجالً ميزته الكربى   ؛  وال قوة من خارج حقيقتها    ،  أن جيعل هلذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتها       
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 .. وهو من حقيقة هذه الـدعوة      .. التجرد .. ومسته البارزة  .. وهو من طبيعة هذه الدعوة     .. اخللق.. 
كي ال تلتبس قيمة واحدة     . وال صاحب ثراء  ،  وال صاحب جاه  ،  وال رئيس عشرية  ،  ومل خيتره زعيم قبيلة   

ولكي ال تزدان هذه الدعوة حبلية من حلـى هـذه    . من قيم هذه األرض ذه الدعوة النازلة من السماء        
. ولكي ال يكون هناك مؤثر مصاحب هلا خارج عن ذاا اـردة           . يف شيء األرض ليست من حقيقتها     

 . ولكي ال يدخلها طامع وال يترته عنها متعفف
راحوا يعترضـون  ، والذين مل يدركوا طبيعة دعوة السماء،  ولكن القوم الذين غلب عليهم املتاع    

 . ذلك االعتراض
 " !  لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم " 

؛ اليت خيتار هلا من عباده مـن يشـاء        ،   فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا االعتراض على رمحة اهللا        
ووزا الصحيح  ،  مبيناً هلم عن حقيقة القيم اليت يعتزون ا       ؛  وعلى خلطهم بني قيم األرض وقيم السماء      

 : يف ميزان اهللا
ورفعنا بعضهم فـوق  ، حلياة الدنيا حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف ا     ؟  أهم يقسمون رمحة ربك    " 

  "  .. ورمحة ربك خري مما جيمعون، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، بعض درجات
، وهم ال ميلكون ألنفسهم شـيئاً     ؟  وما هلم هم ورمحة ربك    ! يا عجباً ؟   أهم يقسمون رمحة ربك   

ناه بينـهم وفـق     وقسـم ؛  وال حيققون ألنفسهم رزقاً حىت رزق هذه األرض الزهيد حنن أعطيناهم إياه           
 . حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه األرض ومنو هذه احلياة

حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعـض درجـات ليتخـذ                 " 
  "  .. بعضهم بعضاً سخرياً

وختتلـف  . وعالقات اتمع ،  وظروف احلياة ،   ورزق املعاش يف احلياة الدنيا يتبع مواهب األفراد       
، ومن عصر لعصـر ، ختتلف من بيئة لبيئة. نسب التوزيع بني األفراد واجلماعات وفق تلك العوامل كلها       

واليت مل تتخلف   ،  ولكن السمة الباقية فيه   . وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها     ،  ومن جمتمع تمع  
أنـه متفـاوت بـني       - وزيعحىت يف اتمعات املصطنعة احملكومة مبذاهب موجهة لإلنتاج وللت         - أبداً

 . األفراد
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ولكن مسة التفـاوت يف     .  وختتلف اسباب التفاوت ما ختتلف بني أنواع اتمعات وألوان النظم         
 - حىت يف اتمعات املصطنعة احملكومة مبذاهب موجهـة        - ومل يقع يوماً  . مقادير الرزق ال تتخلف أبداً    

  "  .. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات :  "أن تساوي مجيع األفراد يف هذا الرزق أبداً
 : ومجيع اتمعات هي، ومجيع البيئات،  واحلكمة يف هذا التفاوت امللحوظ يف مجيع العصور

  "  .. ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً " 
ولـيس  . ودوالب احلياة حني يدور يسخر بعض الناس لبعض حتمـا          ..  ليسخر بعضهم بعضاً  

إن هـذا معـىن     ! كال .. أو استعالء فرد على فرد    ،  تعالء طبقة على طبقة   اس .. التسخري هو االستعالء  
إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغـري         ! كال. ال يرتفع إىل مستوى القول اإلهلي اخلالد      ،  قريب ساذج 

إن كـل البشـر      .. وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف جييء      ؛  أو تطور يف أوضاع اجلماعة البشرية     
ويسخر بعضهم لبعض يف كل وضـع ويف كـل          ،  الب احلياة يدور باجلميع   ودو. مسخر بعضهم لبعض  

فهـذا مسـخر    . والعكس كذلك صحيح  . املقدر عليه يف الرزق مسخر للمبسوط له يف الرزق        . ظرف
والتفاوت يف الـرزق هـو      . وكالمها مسخر لآلخر سواء بسواء    . فيأكل منه ويرتزق ذاك   ،  ليجمع املال 

العامل مسخر للمهندس ومسخر لصـاحب       .. هلذا يف دورة احلياة   ويسخر ذاك   ،  الذي يسخر هذا لذاك   
وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامـل علـى        . واملهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل    . العمل
والتفـاوت يف  ، وكلهم مسخرون للخالفة يف األرض ذا التفاوت يف املواهب واالستعدادات         .. السواء

  .. األعمال واألرزاق
ثريين من دعاة املذاهب املوجهة يتخذون من هذه اآلية موضـع هجـوم علـى                وأحسب أن ك  

، وأحسب أن بعض املسلمني يقفون جيمجمون أمام هذا النص        . اإلسالم ونظمه االجتماعية واالقتصادية   
ومة تقرير أن الناس يتفـاوتون يف       ،  كأمنا يدفعون عن اإلسالم مة تقرير الفوارق يف الرزق بني الناس          

 ! يتخذ بعضهم بعضاً سخرياًالرزق ل
 وأحسب أنه قد آن ألهل اإلسالم أن يقفوا بإسالمهم مواجهة وصـراحة موقـف االسـتعالء                

؛ إن اإلسالم يقرر احلقائق اخلالدة املركوزة يف فطرة هذا الوجود         ! ال موقف الدفاع أمام اام تافه     ،  املطلق
 . وال تتزعزعالثابتة ثبات السماوات واألرض ونواميسها اليت ال ختتل 

 وطبيعة هذه احلياة البشرية قائمة على أساس التفاوت يف مواهب األفراد والتفاوت فيما ميكن أن               
وهذا التفاوت ضروري لتنـوع األدوار      . والتفاوت يف مدى اتقان هذا العمل     ؛  يؤديه كل فرد من عمل    
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مكن أن تقوم احلياة يف هـذه       ولو كان مجيع الناس نسخاً مكرورة ما أ       . املطلوبة للخالفة يف هذه األرض    
 - وال جتد من يقوم ا    ،  ولبقيت أعمال كثرية جداً ال جتد هلا مقابالً من الكفايات         . األرض ذه الصورة  

خلق الكفايات واالسـتعدادات متفاوتـة تفـاوت األدوار         ،  والذي خلق احلياة وأراد هلا البقاء والنمو      
أما نسبة التفاوت    .. هذه هي القاعدة   .. يتفاوت الرزق وعن هذا التفاوت يف االدوار      . املطلوب أداؤها 

ولكنها ال تنفـي القاعـدة الفطريـة        . ومن نظام إىل نظام   ،  يف الرزق فقد ختتلف من جمتمع إىل جمتمع       
ومن مث مل يستطع أصحاب املذاهب املصطنعة املتكلفـة         . املتناسقة مع طبيعة احلياة الضرورية لنمو احلياة      

على شدة ما حـاولوا أن      . وال بني أجر اجلندي وأجر القائد     ،  عامل وأجر املهندس  أن يساووا بني أجر ال    
وهي تكشف عن سنة    . وهزموا أمام الناموس اإلهلي الذي تقرره هذه اآلية من كالم اهللا          . حيققوا مذهبهم 

 . ثابتة من سنن احلياة
 : ووراء ذلك رمحة اهللا.  ذلك شأن الرزق واملعاش يف هذه احلياة الدنيا

  "  .. ورمحة ربك خري مما جيمعون  "
وال ؛ وال عالقة بينها وبني عرض احليـاة الـدنيا  . ممن يعلم أم هلا أهل    ،   واهللا خيتار هلا من يشاء    
، ومن مث يشترك فيها األبرار والفجار     . فهذه القيم عند اهللا زهيدة زهيدة     . صلة هلا بقيم هذه احلياة الدنيا     
 . نما خيتص برمحته املختارينبي. ويناهلا الصاحلون والطاحلون

ألغدقها إغداقاً على الكافرين     - لو شاء اهللا   -  وإن قيم هذه األرض ملن الزهادة والرخص حبيث       
 : تصدهم عن اإلميان باهللا، ذلك إال أن تكون فتنة للناس. به

ج ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم سقفاً من فضة ومعـار                " 
. وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا      . وزخرفاً. ولبيوم أبواباً وسرراً عليها يتكئون    . عليها يظهرون 

  "  .. واآلخرة عند ربك للمتقني
جلعـل ملـن     - واهللا أعلم بضعفهم وتأثري عرض الدنيا يف قلوم       . لوال أن يفتنت الناس    -  فهكذا

بيوتـاً ذات   . وسالملها من ذهب  ،  بيوتاً سقفها من فضة    - يكفر بالرمحن صاحب الرمحة الكبرية العميقة     
رمزاً هلوان هذه الفضـة والـذهب        .. وفيها زخرف للزينة  ،  فيها سرر لالتكاء  . قصورا. أبواب كثرية 

 ! حبيث تبذل هكذا رخيصة ملن يكفر بالرمحن؛ والزخرف واملتاع
  "  .. وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا " 

 . ومتاع زهيد يليق باحلياة الدنيا. يتجاوز حدود هذه الدنياال ،  متاع زائل
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  "  .. واآلخرة عند ربك للمتقني " 
ويؤثرهم مبا هو أقوم    ؛  فهو يدخر هلم ما هو أكرم وأبقى      ؛   وهؤالء هم املكرمون عند اهللا بتقواهم     

 ! له للحيوانممن يبذل هلم من ذلك املتاع الرخيص ما يبذ، ومييزهم على من يكفر بالرمحن. وأغلى
.  وإن عرض احلياة الدنيا الذي ضرب اهللا له بعض األمثال من املال والزينة واملتاع ليفنت الكثريين               

أو يرون هؤالء يف عسـر أو       ؛  ويرون أيادي األبرار منه خالية    ،  وأشد الفتنة حني يرونه يف أيدي الفجار      
.  يعلم وقع هذه الفتنة يف نفوس النـاس        واهللا. وأولئك يف قوة وثروة وسطوة واستعالء     ،  مشقة أو ابتالء  

ويكشف هلم كذلك عن نفاسة ما يدخره لألبرار        ؛  ولكنه يكشف هلم عن زهادة هذه القيم وهواا عليه        
 . والقلب املؤمن يطمئن الختيار اهللا لألبرار وللفجار. األتقياء عنده

؛ عرض هذه احلياة الدنيا    وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اهللا لرجل مل يؤت شيئاً من             
يرون من هذه اآليـات هـوان هـذه         . أو مبا ميلكون من مال    ،  ويقيسون الرجال مبا ميلكون من رياسة     

فهي ال تدل على قرىب منـه       . وأا مبذولة لشر خلق اهللا وأبغضهم عند اهللا       . األعراض وزهادا عند اهللا   
 ! وال تشي باختيار، وال تنىبء عن رضى

ويكشف عن سـنن اهللا يف توزيـع األرزاق يف الـدنيا            ؛   وهكذا يضع القرآن األمور يف نصاا     
وذلك يف صدد الرد على املعترضني على رسـالة         . ويقرر حقيقة القيم كما هي عند اهللا ثابتة       ؛  واآلخرة
 ! واطراح العظماء املتسلطني. واختياره؛ حممد

وال تـؤثر فيهـا     ؛  لية اليت ال تضطرب وال تـتغري       وهكذا يرسي القواعد األساسية واحلقائق الك     
تتحـرك  ،  فهناك سنن للحياة ثابتـة    . وتنوع البيئات ،  وتعدد املذاهب ،  واختالف النظم ،  تطورات احلياة 
ال ،  والذين تشغلهم الظواهر املتغرية عن تدبر احلقائق الثابتة       . ولكنها ال خترج عن إطارها    ؛  احلياة يف جماهلا  

وحيسبون ؛  يف صلب احلياة ويف أطوار احلياة     ،  الذي جيمع بني الثبات والتغري    ،  اإلهلييفطنون هلذا القانون    
ويزعمون أن التطور املستمر ميتنع معه أن       . يتناول حقائق األشياء كما يتناول أشكاهلا     ،  أن التطور والتغري  

 التطـور   وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غـري قـانون         ؛  تكون هناك قواعد ثابتة ألمر من األمور      
فنـرى   - أصحاب العقيدة اإلسالمية   - فأما حنن ! فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته      . املستمر

، يف واقع احلياة مصداق ما يقرره اهللا من وجود الثبات والتغري متالزمني يف كل زاوية من زوايا الكـون                  
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الزم ثبات التفاوت يف الرزق بـني       وأقرب ما بني أيدينا من هذا الت      . ويف كل جانب من جوانب احلياة     
 . )1(وهذا التالزم مطرد يف غري هذا املثال  .. وتغري نسب التفاوت وأسبابه يف النظم واتمعات، الناس

|     |     | 
وأن ما يعطاه الفجار منها ال يـدل علـى          ؛  وملا بني زهادة أعراض احلياة الدنيا وهواا على اهللا        

استطرد يبني مصري أولئك الذين     ،  وأن اآلخرة عند ربك للمتقني    ؛  يشري إىل فالح  وال  ،  كرامة هلم عند اهللا   
منصرفون عن الطاعات اليت تؤهلهم لرزق اآلخـرة        ،  وهم عمي عن ذكر اهللا    ،  قد ينالون تلك األعراض   

 : املعد للمتقني
وإم ليصدوم عـن السـبيل      . ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين           " 

ولـن  . فبئس القرين . يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني     : حىت إذا جاءنا قال   . حيسبون أم مهتدون  و
  "  .. ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون

وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الـذي ال متلـك       ،   والعشى كالل البصر عن الرؤية    
وقد يكـون ذلـك     . ظالم وكالل العني الضعيفة عن التبني خالله      أو عند دخول ال   ؛  العني أن حتدق فيه   

واملقصود هنا هو العماية واإلعراض عن تذكر الرمحن واستشعار وجـوده ورقابتـه يف              . ملرض خاص 
 . الضمري

  "  .. ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين " 
 أنه حني يغفل قلبه عن ذكـر اهللا جيـد           واقتضت.  وقد قضت مشيئة اهللا يف خلقة اإلنسان ذلك       

وهذا الشرط وجوابـه    . ويزين له السوء  ،  ويصبح له قرين سوء يوسوس له     ،  فيلزمه،  الشيطان طريقه إليه  
كمـا  ، اليت تتحقق معها النتيجة مبجرد حتقق السـبب      ،  هنا يف اآلية يعربان عن هذه املشيئة الكلية الثابتة        

 . قضاه اهللا يف علمه
بينما هؤالء حيسبون أـم     ،  السوء من الشياطني أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اهللا         ووظيفة قرناء   

 : مهتدون
  "  .. وإم ليصدوم عن السبيل وحيسبون أم مهتدون " 

                                                 
  .."  حبث مل يتم للمؤلف   " ..ن الكون واحلياة واإلنسان  فكرة اإلسالم ع)1(
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أو ، مث ال يدعه يفيـق ؛ أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة    .  وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين     
 . حىت يصطدم باملصري األليم! نه سائر يف الطريق القاصد القوميإمنا يومهه أ؛ يتبني الضالل فيثوب

يصور العملية قائمة مسـتمرة      "  .. وحيسبون "  "  .. ليصدوم:  "  والتعبري بالفعل املضارع  
 . وال يراها الضالون السائرون إىل الفخ وهم ال يشعرون، يراها اآلخرون؛ معروضة لألنظار

 : درون مث تفاجئهم النهاية وهم سا
  " ! فبئس القرين. يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني: حىت إذا جاءنا قال " 

ويصل العمي  ،  ويطوى شريط احلياة السادرة   .  وهكذا ننتقل يف ومضة من هذه الدنيا إىل اآلخرة        
، هنا يفيقون كما يفيق املخمـور     . الذين يعشون عن ذكر الرمحن إىل اية املطاف فجأة على غري انتظار           

، وينظر الواحد منهم إىل قرين السوء الذي زين لـه الضـالل           ؛  ويفتحون أعينهم بعد العشى والكالل    
يا ليـت   :  " ينظر إليه يف حنق يقول    ! وهو يلوح له بالسالمة   ،  وقاده يف طريق اهلالك   ! وأومهه أنه اهلدى  

 ! قعلى هذا البعد السحي. يا ليته مل يكن بيننا لقاء " ! بيين وبينك بعد املشرقني
  " ! فبئس القرين:  "  ويعقب القرآن على حكاية قول القرين اهلالك للقرين بقوله

 :  ونسمع كلمة التيئيس الساحقة هلذا وذاك عند إسدال الستار على اجلميع
  " ! ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون " 

 ! فيهونوال يتقامسه الشركاء ،  فالعذاب كامل ال ختففه الشركة
|     |     | 

ويتجـه  . ويدعهم يتالومون ويتشامتون  ؛  يف مشهدهم البائس الكئيب   ،  عندئذ ينصرف عن هؤالء   
ويعزيه عـن   ؛   يسليه عن هذا املصري البائس الذي انتهى إليه فريق من البشر           عباخلطاب إىل رسول اهللا     

، وهو احلق الثابت املطرد من قدمي      ؛ويثبته على احلق الذي أوحى إليه     ؛  إعراضهم عنه وكفرهم مبا جاء به     
 : يف رسالة كل رسول

فإما نذهنب بك فإنـا منـهم   ؟ أفأنت تسمع الصم أو دي العمي ومن كان يف ضالل مبني   " 
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك علـى       . أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون      . منتقمون

: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا      . لونوسوف تسأ ،  وإنه لذكر لك ولقومك   . صراط مستقيم 
  "  .. ؟ أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون
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ورجعهمـا إىل  ،  وبياناً لطبيعة اهلدى والضاللع وهذا املعىن يتكرر يف القرآن تسلية لرسول اهللا     
ووضـع   - عليهم الصالة والسـالم    - وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل    ؛  مشيئة اهللا وتقديره وحده   

وجمال القدرة اإلهلية   ،  حدود فاصلة بني جمال القدرة اإلنسانية احملدودة يف أعلى درجاا عند مرتقى النبوة            
 : ويف موضع من ألطف مواضعه، وتثبيت معىن التوحيد يف صورة من أدق صوره؛ الطليقة

  "  .. أفأنت تسمع الصم أو دي العمي ومن كان يف ضالل مبني " 
وعدم االنتفـاع بالـدعاء إىل      ،  ولكنهم كالصم والعمي يف الضالل    ،   عمياً  وهم ليسوا صماً وال   

فإذا هم عطلوا   . وأن يهدي من يبصر   ،  ووظيفة الرسول أن يسمع من يسمع     . واإلشارة إىل دالئله  ،  اهلدى
، وال عليه من ضـالهلم ؛ وطمسوا منافذ قلوم وأرواحهم فما للرسول إىل هداهم من سبيل        ،  جوارحهم
 . واجبه الذي يطيقفقد قام ب

 :  واهللا يتوىل األمر بعد أداء الرسول لواجبه احملدود
  "  .. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون " 

وإذا . فإذا ذهب اهللا بنبيه فسيتوىل هو االنتقام من مكذبيـه         .  واألمر ال خيرج عن هذين احلالني     
ومـرد  . وهم ليسوا له مبعجـزين    ،  فاهللا قادر على حتقيق النذير    ،   حىت يتحقق ما أنذرهم به     قدر له احلياة  

 . وما الرسول إال رسول. وهو صاحب الدعوة، األمر إىل مشيئة اهللا وقدرته يف احلالني
  "  .. إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك " 

سـر يف طريقـك     . فل ما كان منهم وما يكون     وسر يف طريقك ال حت    ،   واثبت على ما أنت فيه    
 . ال يلتوي بك وال ينحرف وال حييد "  .. إنك على صراط مستقيم.  " مطمئن القلب

متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هـذا         ،   وهذه العقيدة متصلة حبقيقة الكون الكربى     
، صاحبها إىل خالق هـذا الوجـود      وهي مؤدية ب  . فهي مستقيمة معه ال تنفرج عنه وال تنفصل       . الوجود

 ! على استقامة تؤمن معها الرحلة يف ذلك الطريق
، وفيها تثبيت كذلك للدعاة من بعـده .  بتوكيد هذه احلقيقة عيثبت رسوله    - سبحانه -  واهللا

 ! مهما القوا من عنت الشاردين عن الطريق
  "  .. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون " 

 :  حيتمل أحد مدلولني ونص هذه اآلية هنا
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 . فال حجة بعد التذكري،  أن هذا القرآن تذكري لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة
  .. وهذا ما حدث فعالً.  أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك

وتذكره ذكر احملب املشـتاق     ،   فإن مئات املاليني من الشفاه تصلي وتسلم عليه        ع فأما الرسول   
ومئات املاليني من القلوب ختفق بذكره وحبـه  . أطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام آناء الليل و  

 . منذ ذلك التاريخ البعيد إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
. وإن أحست اعتربم على هامش احلياة     ،   وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا ال حتس م         

وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت       .  يف تاريخ هذه البشرية    وهو الذي جعل هلم دورهم األكرب     
وقذفت ؛  واستصغرم الدنيا ،  فلما أن ختلوا عنه أنكرم األرض     . هلم طوال الفترة اليت استمسكوا فيها به      

 ! بعد أن كانوا قادة املوكب املرموقني، م يف ذيل القافلة هناك
واختارها لقيادة القافلـة البشـرية      ،  اليت اختارها اهللا لدينه    وإا لتبعة ضخمة تسأل عنها األمة       

  "  .. وسوف تسألون:  " إذا هي ختلت عن األمانة، الشاردة
 . وأنا إليه أميل.  وهذا املدلول األخري أوسع وأمشل

  "  .. ؟ أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " 
فعالم يرتكن هؤالء الذين جيعلـون مـن        . اس دين اهللا الواحد منذ أقدم رسول       والتوحيد هو أس  
 ؟ دون الرمحن آهلة يعبدون

 يسأل الرسل قبلـه     عصورة الرسول    ..  والقرآن يقرر هذه احلقيقة هنا يف هذه الصورة الفريدة        
واب القاطع  وحول هذا السؤال ظالل اجل    " ؟    أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون     :  " عن هذه القضية  
 . وهو أسلوب موح شديد التأثري يف القلوب. وهي صورة طريفة حقاً. من كل رسول

وهناك أبعاد املوت واحلياة وهي أكرب      .  والرسل قبله  ع وهناك أبعاد الزمان واملكان بني الرسول       
حقيقـة  . طـردة ولكن هذه األبعاد كلها تتالشى هنا أمام احلقيقة الثابتة امل          .. من أبعاد الزمان واملكان   

وهي كفيلة ان تربز وتثبت حيث يتالشى الزمان واملكـان          . وحدة الرسالة املرتكزة كلها على التوحيد     
ويتالقى عليها األحياء واألموات على مدار الزمـان متفـامهني          ؛  واملوت واحلياة وسائر الظواهر املتغرية    

  .. وهذه هي ظالل التعبري القرآين اللطيف العجيب .. متعارفني
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.  وإخوانه من الرسل مع رم ال يبقى شيء بعيد وآخـر قريـب             ع على أنه بالقياس إىل النيب      
وتتجلى احلقيقـة الكليـة   ، فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية اليت تزال فيها احلواجز وترتفع فيها السدود    

وقد ،  متصلةتتجلى وحدة   . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود       . عارية من كل ستار   
بال ،   وجياب عوهنا يسأل الرسول    . سقط عنها حاجز الزمان وحاجز املكان وحاجز الشكل والصورة        

 . كما وقع يف ليلة اإلسراء واملعراج. حاجز وال حجاب
فهذا املألوف لـيس هـو      .  وإنه ليحسن يف مثل هذه املواطن أال نعتد كثرياً باملألوف يف حياتنا           

حني تدي إىل طـرف     ،  ندرك من هذا الوجود إال بعض ظواهره وبعض آثاره        وحنن ال   . القانون الكلي 
فأما اللحظة اليت   . وهناك حجب من تكويننا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات           . من قانونه 

تتجرد فيها النفس من هذه العوائق واحلجب فيكون لقاء احلقيقة اردة لإلنسان باحلقيقة اـردة ألي                
 ! آخر أمراً أيسر من ملس األجسام لألجسامشيء 

|     |     | 
واعتزازهم ؛   عما يعترض به املعترضون من كرباء قومه على اختياره         عويف سياق تسلية الرسول     

، مع فرعون وملئه   - عليه السالم  - جتيء حلقة من قصة موسى    . بالقيم الباطلة لعرض هذه احلياة الدنيا     
لوال نزل هذا القرآن على رجل من القـريتني  :  " ثل ما يعتز به من يقولون يذكر فيها اعتزاز فرعون مب    

أليس يل ملك مصر وهذه     :  " وتساؤله يف فخر وخيالء   ،  وتباهيه مبا له من ملك ومن سلطان       " ! عظيم
وهو جمرد من    - عبداهللا ورسوله  - وانتفاخه على موسى   "  .. ؟  أفال تبصرون ؟  األار جتري من حتيت   

واقتراحه  "  .. ؟  أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني          :  " رضي والعرض الدنيوي  اجلاه األ 
  "  .. فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني:  " الذي يشبه ما يقترحون

 ! أو اسطوانة تعاد،  وكأمنا هي نسخة تكرر
على الرغم من اخلـوارق الـيت       ؛  تخفة املخدوعة  مث يبني كيف استجابت لفرعون اجلماهري املس      

واستغاثتهم مبوسى ليدعو   ،  وعلى الرغم مما أصام من ابتالءات      - عليه السالم  - عرضها عليهم موسى  
 . ربه فيكشف عنهم البالء

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم     :  "  مث كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم اهللا احلجة بالتبليغ        
  "  .. فجعلناهم سلفاً ومثالً لآلخرين ،أمجعني

 !  وها هم أوالء اآلخرون ال يعتربون وال يتذكرون
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كمـا تتبـدى    . ووحدة الطريق ،  ووحدة املنهج ،   ومن خالل هذه احللقة تتجلى وحدة الرسالة      
ة وطبيع؛  واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه األرض      ،  طبيعة الكرباء والطغاة يف استقبال دعوة احلق      

 ! اجلماهري اليت يستخفها الكرباء والطغاة على مدار القرون
|     |     | 

فلما جـاءهم   . إين رسول رب العاملني   : فقال،  ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه       " 
  "  .. بآياتنا إذا هم منها يضحكون

اً الستعراض النقطـة    يف إشارة مقتضبة متهيد   ،   هنا يعرض حلقة اللقاء األول بني موسى وفرعون       
وهي تشابه اعتراضات فرعون وقيمه مـع اعتراضـات          - الرئيسية املقصودة من القصة يف هذا املوضع      

وهي  "  .. إين رسول رب العاملني   : فقال:  " ويلخص حقيقة رسالة موسى    - مشركي العرب وقيمهم  
  "  .. رب العاملني  "وأن الذي أرسله هو " رسول " أنه: ذات احلقيقة اليت جاء ا كل رسول

وينهي هذه اإلشارة بطريقة استقبال     ،   ويشري كذلك إشارة سريعة إىل اآليات اليت عرضها موسى        
 ! شأن اجلهال املتعالني "  .. إذا هم منها يضحكون:  " القوم هلا

 : يلي ذلك إشارة إىل ما أخذ اهللا به فرعون ومأله من االبتالءات املفصلة يف سور أخرى
يـا  : وقالوا. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون   ،  ريهم من آية إال هي أكرب من أختها       وما ن  " 

 "  فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثـون     . أيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون         
 .. 

وهـي  ، مـدعاة إميـان   - عليه السالم -  وهكذا مل تكن اآليات اليت ظهرت على يدي موسى      
وفحـواه أن   ،  مما يصدق قول اهللا تعاىل يف مواضـع كـثرية         . كل آية أكرب من أختها    . تتابعةتأخذهم م 

 ! وأن الرسول ال يسمع الصم وال يهدي العمي؛ اخلوارق ال دي قلباً مل يتأهل للهدى
يا أيها الساحر ادع لنا ربك مبـا        :  "  والعجب هنا فيما حيكيه القرآن عن فرعون وملئه قوهلم        

ومـع ذلـك    . وهم يستغيثون مبوسى لريفع عنهم البالء     ،  فهم أمام البالء   "  .. نا ملهتدون عهد عندك إن  
إنه : وهو يقول هلم   " ادع لنا ربك مبا عهد عندك     :  " ويقولون كذلك  " يا أيها الساحر  :  " يقولون له 
ـ      ! ال ربه هو وحده على جهة االختصاص       " رب العاملني  " رسول ول ولكن ال اخلوارق وال كالم الرس

 :  " إننا ملهتدون:  " على الرغم من قوهلم، وال خالطتها بشاشة اإلميان، مس قلوم
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  "  .. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون " 
وهنا يربز  . وقد جيد احلق سبيالً إىل قلوا املخدوعة      ،   ولكن اجلماهري قد تؤخذ باخلوارق املعجزة     

ولكنـه  ،  خيلب عقول اجلماهري الساذجة مبنطق سطحي     ،  ينتهويف زخرفه وز  ،  فرعون يف جاهه وسلطانه   
 : املخدوعة باألة والربيق، يروج بني اجلماهري املستعبدة يف عهود الطغيان

أفال ؟  يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت          : قال: ونادى فرعون يف قومه    " 
فلوال ألقي عليه أسورة من ذهـب أو        ؟  يبنيوال يكاد   ،  أم أنا خري من هذا الذي هو مهني       ؟  تبصرون

  " ؟ جاء معه املالئكة مقترنني
يبـهرها  ،  أمر قريب مشهود للجماهري   ،   إن ملك مصر وهذه األار اليت جتري من حتت فرعون         

فهو  - ومصر ال تساوي هباءة فيه     - فأما ملك السماوات واألرض وما بينهما     . وتستخفها اإلشارة إليه  
 ! وتعقد املوازنة بينه وبني ملك مصر الصغري الزهيد، وب مؤمنة حتسهأمر حيتاج إىل قل

وال تسـمو قلوـا وال      ؛   واجلماهري املستعبدة املستغفلة يغريها الربيق اخلادع القريب من عيوا        
 ! عقوهلا إىل تدبر ذلك امللك الكوين العريض البعيد

 ! ا بالربيق القريب ومن مث عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفله
  " . ؟ أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني " 

أم لعله يشري   .  وهو يعين باملهانة أن موسى ليس ملكاً وال أمرياً وال صاحب سطوة ومال مشهود             
ل فهو استغال  " وال يكاد يبني  :  " أما قوله . شعب إسرائيل . ذا إىل أنه من ذلك الشعب املستعبد املهني       

وإال فقد استجاب اهللا سؤاله حـني  . ملا كان معروفاً عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان      
وحلـت   "  .. رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل            :  " دعاه

 . وعاد يبني، عقدة لسانه فعالً
 له ملك مصر وهذه األار جتـري         وعند اجلماهري الساذجة الغافلة ال بد أن يكون فرعون الذي         

ومعه كلمة احلق ومقام النبوة ودعوة النجاة مـن العـذاب            - عليه السالم  - خرياً من موسى  ،  من حتته 
 ! األليم

  "  .. ؟ فلوال ألقى عليه أسورة من ذهب " 
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أسـورة مـن    ! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول     ! من ذلك العرض التافه الرخيص    .  هكذا
أم لعله كان يقصـد مـن إلقـاء    ! ثر من اآليات املعجزة اليت أيد اهللا ا رسوله الكرمي      ذهب تساوي أك  

 ؟ فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان، إذ كانت هذه عادم، أسورة الذهب تتوجيه بامللك
  "  .. أو جاء معه املالئكة مقترنني " 

وترى أنه اعتراض   ،  هريتؤخذ به اجلما  ،   وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر         
 ! ووجه به أكثر من رسول، وهو اعتراض مكرور! وجيه

  "  .. إم كانوا قوماً فاسقني، فاستخف قومه فأطاعوه " 
، فهم يعزلون اجلماهري أوالً عن كل سبل املعرفة       ؛   واستخفاف الطغاة للجماهري أمر ال غرابة فيه      

ويلقون يف روعهم ما يشـاءون مـن        ؛  يبحثون عنها وال يعودوا   ،  وحيجبون عنهم احلقائق حىت ينسوها    
ويلـني  ،  ومن مث يسهل استخفافهم بعد ذلـك      . املؤثرات حىت تنطبع نفوسهم ذه املؤثرات املصطنعة      

 ! فيذهبون م ذات اليمني وذات الشمال مطمئنني، قيادهم
وال ،  على طريق  وال ميلك الطاغية أن يفعل باجلماهري هذه الفعلة إال وهم فاسقون ال يستقيمون              

فأما املؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب ـم        . وال يزنون مبيزان اإلميان   ،  ميسكون حببل اهللا  
 : ومن هنا يعلل القرآن استجابة اجلماهري لفرعون فيقول. كالريشة يف مهب الريح

  "  .. إم كانوا قوماً فاسقني. فاستخف قومه فأطاعوه " 
وعمـت الفتنـة    ؛  وعلم اهللا أن القوم ال يؤمنـون      ؛  تالء واإلنذار والتبصري   مث انتهت مرحلة االب   

فحقت كلمة  ؛  وعشت عن اآليات البينات والنور    ،  فأطاعت اجلماهري فرعون الطاغية املتباهي يف خيالء      
 : اهللا وحتقق النذير

 .  "  .فجعلناهم سلفاً ومثالً لآلخرين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني " 
. إظهاراً لغضبه وجلربوته يف هذا املقـام      ؛   يتحدث اهللا سبحانه عن نفسه يف مقام االنتقام والتدمري        

 "  .. انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعـني     ..  " أي أغضبونا أشد الغضب    "  .. فلما آسفونا :  " فيقول
 سلفاً يتبعه كل خلف     وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم اهللا        . يعين فرعون ومأله وجنده   

 . فيعتربون، ويعرفون قصتهم، الذين جييئون بعدهم " ومثالً لآلخرين " ظامل
|     |     | 
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باحللقة املشاة هلا من قصة العرب يف        - عليه السالم  - وهكذا تلتقي هذه احللقة من قصة موسى      
وتنذرهم مصرياً  ،  ني املعترضني وحتذر املشرك ؛   واملؤمنني معه  عفتثبت الرسول   . مواجهة رسوهلم الكرمي  

  .. كمصري األولني
بالتناسق بني احللقة املعروضة واحلال القائمة والغاية من إيرادها         ،   وتلتقي احلقيقة يف عرض القصة    

 . وتصبح القصة ذا أداة للتربية يف املنهج اإلهلي احلكيم. يف هذه احلال القائمة
|     |     | 

مبناسبة جدل القـوم    ،  إىل حلقة من قصة عيسى    ،  حللقة يف قصة موسى   مث ينتقل السياق من هذه ا     
 . وذلك يف الدرس األخري .. حول عبادم للمالئكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح

|     |     | 
أَم هو ما ضربوه     وقَالُوا أَآِلهتنا خير     57ولَما ضِرب ابن مريم مثَلًا ِإذَا قَومك ِمنه يِصدونَ          + 

 59 ِإنْ هو ِإلَّا عبد أَنعمنا علَيِه وجعلْناه مثَلًا لِّبِني ِإسـراِئيلَ             58لَك ِإلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خِصمونَ        
م لِّلساعِة فَلَا تمترنَّ ِبها واتِبعوِن هذَا        وِإنه لَِعلْ  60ولَو نشاء لَجعلْنا ِمنكُم ملَاِئكَةً ِفي الْأَرِض يخلُفُونَ         

 ِقيمتساطٌ م61ِصر ِبنيم ودع لَكُم هطَانُ ِإنيالش كُمندصلَا ي62 و  
ِذي تختِلفُـونَ ِفيـِه     ولَما جاء ِعيسى ِبالْبيناِت قَالَ قَد ِجئْتكُم ِبالِْحكْمِة وِلأُبين لَكُم بعض الَّ           

 فَاختلَف الْأَحزاب   64 ِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ مستِقيم           63فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن    
  65ِمن بيِنِهم فَويلٌ لِّلَِّذين ظَلَموا ِمن عذَاِب يوٍم أَِليٍم 

 نظُرلْ يونَ          هرعشلَا ي مهةً وتغم بهأِْتيةَ أَن تاع66ونَ ِإلَّا الس      ودٍض ععِلب مهضعِئٍذ بموالْأَِخلَّاء ي 
 ِقنيت67ِإلَّا الْم  

 69انوا مسـِلِمني     الَِّذين آمنوا ِبآياِتنا وكَ    68يا ِعباِد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ          
 يطَاف علَيِهم ِبِصحاٍف من ذَهٍب وأَكْواٍب وِفيهـا مـا           70ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ      

ثْتموها ِبما كُنتم تعملُـونَ      وِتلْك الْجنةُ الَِّتي أُورِ    71تشتِهيِه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم ِفيها خاِلدونَ        
  73 لَكُم ِفيها فَاِكهةٌ كَِثريةٌ ِمنها تأْكُلُونَ 72

 وما ظَلَمناهم   75 لَا يفَتر عنهم وهم ِفيِه مبِلسونَ        74ِإنَّ الْمجِرِمني ِفي عذَاِب جهنم خاِلدونَ       
  77 ونادوا يا ماِلك ِليقِْض علَينا ربك قَالَ ِإنكُم ماِكثُونَ 76ني ولَِكن كَانوا هم الظَّاِلِم
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 أَم  79 أَم أَبرموا أَمرا فَِإنـا مبِرمـونَ         78لَقَد ِجئْناكُم ِبالْحق ولَِكن أَكْثَركُم ِللْحق كَاِرهونَ        
هِسر عمسا لَا نونَ أَنبسحونَ يبكْتي ِهميا لَدلُنسرلَى وم باهوجنو 80م  

         اِبِدينلُ الْعا أَوفَأَن لَدِن ومحِش       81قُلْ ِإن كَانَ ِللررالْع بِض رالْأَراِت واومالس بانَ رحبس 
 وهو الَّـِذي ِفـي      83وا يومهم الَِّذي يوعدونَ      فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُ     82عما يِصفُونَ   

         ِليمالْع ِكيمالْح وهو ِض ِإلَهِفي الْأَرو اء ِإلَهمـا         84السمِض والْأَراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه كاربتو 
 ولَا يمِلك الَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه الشفَاعةَ ِإلَّا من شِهد           85بينهما وِعنده ِعلْم الساعِة وِإلَيِه ترجعونَ       

  86ِبالْحق وهم يعلَمونَ 
 وِقيِلِه يارب ِإنَّ هؤلَاء قَوم لَّا يؤِمنـونَ         87ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ         

88  
  _89فَاصفَح عنهم وقُلْ سلَام فَسوف يعلَمونَ 

|     |     | 
؛ يف هذا الدرس األخري من السورة يستطرد السياق إىل حكاية أساطريهم حول عبادة املالئكـة              

ال بقصـد   ،  وهم يدافعون عن عقائدهم الواهية    ،  وحيكي حادثاً من حوادث اجلدل الذي كانوا يزاولونه       
 ! ولكن مراء وحماالً،  احلقالوصول إىل

وكان القصد هو أصـنامهم الـيت       . إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم       :  فلما قيل هلم  
ملا قيل  . إن كل عابد وما يعبد من دون اهللا يف النار         : وقيل هلم . جعلوها متاثيل للمالئكة مث عبدوها بذاا     

وكـان  ؟  أهو يف النار   - ده املنحرفون من قومه   وقد عب  - هلم هذا ضرب بعضهم املثل بعيسى ابن مرمي       
إذا كان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر فـنحن أهـدى إذ   : مث قالوا. هذا جمرد جدل وجمرد مراء   
 . وكان هذا باطالً يقوم على باطل! نعبد املالئكة وهم بنات اهللا

، يقته وحقيقة دعوته  يكشف عن حق  ،   وذه املناسبة يذكر السياق طرفاً من قصة عيسى ابن مرمي         
  .. واختالف قومه من قبله ومن بعده

وهنا يعرض مشهداً مطوالً مـن      .  مث يهدد املنحرفني عن سواء العقيدة مجيعاً مبجيء الساعة بغتة         
 . وصفحة من العذاب األليم للمجرمني، يتضمن صفحة من النعيم للمتقني، مشاهد القيامة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

34

؛ ويعرفه لعباده ببعض صفاته   ،  عما يصفون  - سبحانه - هللاويرته ا ،   وينفي اساطريهم عن املالئكة   
 . وملكيته املطلقة للسماء واألرض والدنيا واآلخرة وإليه يرجعون

!  إىل الصفح عنهم واإلعراض ويدعهم ليعلموا ما سـيعلمون         ع وخيتم السورة بتوجيه الرسول     
 . ينيوهو ديد ملفوف يليق باادلني املرائني بعد هذا اإليضاح والتب
|     |     | 

ما ضربوه لك   ؟  أآهلتنا خري أم هو   : وقالوا. وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون         " 
ولو نشـاء   . إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لبين إسرائيل         . بل هم قوم خصمون   . إال جدالً 

هـذا صـراط    ،  ترن ا واتبعـون   وإنه لعلم للساعة فال مت    . جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون     
  "  .. وال يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبني. مستقيم

، قد جئتكم باحلكمة وألبني لكم بعض الذي ختتلفـون فيـه       : وملا جاء عيسى بالبينات قال     " 
فاختلف األحـزاب مـن     . ان اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم        . فاتقوا اهللا وأطيعون  

  "  .. لذين ظلموا من عذاب يوم أليمفويل ل، بينهم
،  فيما بلغين مع الوليد بن املغرية يف املسجد        عجلس رسول اهللا    : ذكر ابن إسحاق يف السرية قال     

 عفتكلم رسول اهللا    ،  ويف الس غري واحد من رجال قريش      ،  فجاء النضر بن احلارث حىت جلس معهم      
إنكم وما تعبدون    " مث تال عليه وعليهم   .  أفحمه  حىت عفكلمه رسول اهللا    ،  فعرض له النضر بن احلارث    

 وأقبل عبـداهللا بـن      عمث قام رسول اهللا      .. اآليات "  .. من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون       
واهللا ما قام النضر بن احلارث البن عبـداملطلب         : فقال الوليد بن املغرية له    . الزبعري التميمي حىت جلس   

أمـا واهللا   : فقال عبداهللا بن الزبعري   . وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنم      وقد زعم حممد أنا     ! وما قعد 
، فنحن نعبد املالئكـة ؟ سلوا حممداً أكل ما يعبد من دون اهللا يف جهنم مع من عبده      . لو وجدته خلصمته  
فعجب الوليد ومن كان معه يف الس من قـول          . والنصارى تعبد املسيح ابن مرمي    ،  واليهود تعبد عزيراً  

كل من أحب أن    :  "  فقال عفذكر ذلك لرسول اهللا     . داهللا بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم       عب
فـأنزل اهللا عـز      " فإم إمنا يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته      . يعبد من دون اهللا فهو مع من عبده       

ـ     "  .. إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون        :  " وجل ن عبـد   أي عيسى وعزير وم
فاختذهم من بعدهم من أهل الضاللة      ،  معهما من األحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اهللا عز وجل          

، وأنـه يعبـد مـن دون اهللا   ، ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصالة والسالم     ،  أرباباً من دون اهللا   
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 "   قومك منه يصدون   وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا     :  " وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته      
  .. . أي يصدون عن أمرك بذلك.. 

إنكم وما تعبدون   :  "  على قريش  عملا قرأ رسول اهللا     :  "  وذكر صاحب الكشاف يف تفسريه    
. يـا حممـد  : فقال عبداهللا بن الزبعري. امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً     " من دون اهللا حصب جهنم    

: فقـال  " هو لكم وآلهلتكم وجلميع األمـم     :  " قال عليه السالم  ف؟  أخاصة لنا وآلهلتنا أم جلميع األمم     
وقد علمت أن   ؟  وتثين عليه خرياً وعلى أمه    ،  ألست تزعم أن عيسى ابن مرمي نيب      ! خصمتك ورب الكعبة  

فإن كان هؤالء يف النار فقد رضينا أن نكون حنن          ؟  واملالئكة يعبدون ؟  وعزير يعبد ؟  النصارى يعبدوما 
 إن الذين سبقت هلم منا احلسىن     :  "  فأنزل اهللا تعاىل   عوسكت النيب   . رحوا وضحكوا فف! وآهلتنا معهم 

 عوجادل رسول اهللا    ،  وملا ضرب عبداهللا بن الزبعري عيسى ابن مرمي مثالً        : واملعىن. ونزلت هذه اآلية  " 
، جترتفع هلم جلبـة وضـجي      " يصدون " من هذا املثل   - قريش - "  إذا قومك  " بعبادة النصارى إياه  

كما يرتفع لغط القـوم وجلبـهم إذا        ،   جبدله عفرحاً وجذالً وضحكاً مبا مسعوا من إسكات رسول اهللا          
أي من أجل هـذا املثـل       . بالضم فمن الصدود   " يصدون " وأما من قرأ  . تعبوا حبجة مث فتحت عليهم    

يعِكـف  وأما لغتان حنـو يعكُـف و  . من الصديد وهو اجلبة: وقيل. يصدون عن احلق ويعرضون عنه    
وإذا كـان    " يعنون أن آهلتنا عندك ليست خبري من عيسى       " ؟    وقالوا أآهلتنا خري أم هو     " . ونظائر هلما 

 !  " . عيسى من حصب النار كان أمر آهلتنا هيناً
وهي تتفق يف عمومها مع رواية ابـن        .  ومل يذكر صاحب الكشاف من أين استقى روايته هذه        

 . إسحاق
ويتضح ما يقرره القرآن عـن طبيعـة   . واملراء يف املناقشة، واء يف اجلدل ومن كليهما يتضح االلت  

فهم يدركون مـن أول  . ذوو لدد يف اخلصومة ومهارة     "  .. بل هم قوم خصمون   :  " القوم وهو يقول  
ويتلمسون شبهة يف   ،   فيلوونه عن استقامته   عاألمر ما يقصد إليه القرآن الكرمي وما يقصد إليه الرسول           

وفقـد  ،  كل من عدم اإلخـالص     اليت يغرم مبثلها  ،   فيدخلون منها ذه املماحكات اجلدلية     عموم اللفظ 
ومن مث كان ي    ! ويعمد إىل شبهة يف لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة          ،  يكابر يف احلق  ؛  االستقامة

 . طريقإمنا يراد به الغلبة من أي ، الذي ال يقصد به وجه احلق،  وتشديده عن املراءعرسول اهللا 
، عن جعفـر ، عن عبادة بن عبادة، حدثنا أمحد بن عبدالرمحن، حدثنا أبو كريب:  قال ابن جرير  

.  خرج على الناس وهم يتنازعون يف القـرآن        عإن رسول اهللا    : قال ا عن أيب أمامة  ،  عن القاسم 
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عضـه  ال تضربوا كتـاب اهللا ب     :  " عمث قال   . حىت كأمنا صب على وجهه اخلل     ،  فغضب غضباً شديداً  
ما ضربوه لك إال جدالً بـل هـم قـوم     " عمث تال  " . فإنه ما ضل قوم قط إال أوتوا اجلدل . ببعض

  "  .. خصمون
يرشح له سياق اآليات يف      " ؟  أآهلتنا خري أم هو   : وقالوا:  "  وهناك احتمال يف تفسري قوله تعاىل     

خري من عبادة النصارى لعيسى ابـن  وهو أم عنوا أن عبادم للمالئكة      . صدد أسطورم على املالئكة   
من اهللا سبحانه وتعاىل عما      - حسب اسطورم  - مبا أن املالئكة أقرب يف طبيعتهم وأقرب نسباً       . مرمي

يعين الرد   "  .. ما ضربوه لك إال جدالً بل هم قوم خصمون        :  " ويكون التعقيب بقوله تعاىل   . يصفون
فعمل النصـارى   . م املثل بعبادة النصارى للمسيح باطل     كما يعين أن ضر   . على ابن الزبعري كما سبق    

فكلـه  . فال جمال للمفاضلة بني احنراف واحنراف     . كاحنرافهم هم . ليس حجة ألنه احنراف عن التوحيد     
 . وهو قريب. وقد أشار إىل هذا الوجه بعض املفسرين أيضاً. ضالل

 :  ومن مث جاء التعقيب بعد هذا
  "  ..  وجعلناه مثالً لبين إسرائيلإن هو إال عبد أنعمنا عليه " 

وال جريرة له   . إمنا هو عبد أنعم اهللا عليه     .  فليس إهلاً يعبد كما احنرف فريق من النصارى فعبدوه        
، فنسـوا املثـل   . فإمنا أنعم اهللا عليه ليكون مثالً لبين إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به           . يف عبادم إياه  
 ! وضلوا السبيل

ولو شـاء  . يبني هلم أن املالئكة خلق من خلق اهللا مثلهم  ،  سطورم حول املالئكة   واستطرد إىل أ  
 : أو حلول بعض الناس إىل مالئكة خيلفوم يف األرض، اهللا جلعل املالئكة خيلفوم يف هذه األرض

  "  .. ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون " 
وليس أحد من خلقه ميت إليـه  . وما يشاؤه من اخللق يكون.  فمرد األمر إىل مشيئة اهللا يف اخللق    

 . والعابد باملعبود، والعبد بالرب، إال صلة املخلوق باخلالق - سبحانه - وال يتصل به، بنسب
يذكرهم بأمر الساعة الـيت يكـذبون ـا أو          .  مث يعود إىل تقرير شيء عن عيسى عليه السالم        

 : يشكون فيها
وال يصدنكم الشيطان إنه    . هذا صراط مستقيم  . واتبعون.  متترن ا  فال. وإنه لعلم للساعة   " 

  "  .. لكم عدو مبني
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إىل األرض قبيل الساعة وهو مـا        - عليه السالم  -  وقد وردت أحاديث شىت عن نزول عيسى      
 لَم للساعة وأنه لَع  " والقراءة الثانية ،  مبعىن أنه يعلم بقرب جميئها     " وإنه لعلم للساعة  :  " تشري إليه اآلية  

 . وكالمها قريب من قريب. مبعىن أمارة وعالمة" 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فـيكم        :  " عقال رسول اهللا    : قال ا  عن أيب هريرة  

، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد     ،  ويضع اجلزية ،  ويقتل اخلرتير ،  فيكسر الصليب ،  ابن مرمي حكماً مقسطاً   
 . )1( " اً من الدنيا وما فيهاحىت تكون السجدة الواحدة خري

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين         :  " عقال رسول اهللا    : قال ا وعن جابر 
إن بعضـكم علـى     . ال: فيقول. صل لنا : تعال: فيقول أمريهم ،  فيرتل عيسى ابن مرمي   . إىل يوم القيامة  

 . )2( " بعض أمراء تكرمة اهللا تعاىل هلذه األمة
وال قول فيـه    ،   من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق األمني وأشار إليه القرآن الكرمي            وهو غيب 

 . لبشر إال ما جاء من هذين املصدرين الثابتني إىل يوم الدين
  "  .. هذا صراط مستقيم. واتبعون. فال متترن ا " 

والقـرآن  ،  دىوكانوا يشردون عن اهل   . فالقرآن يدعوهم إىل اليقني   ،   وكانوا يشكون يف الساعة   
القاصد الواصل الـذي ال     ،   إىل اتباعه فإنه يسري م يف الطريق املستقيم        عيدعوهم على لسان الرسول     

 . يضل سالكوه
 : والرسول أوىل أن يتبعوه.  ويبني هلم أن احنرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان

  "  .. إنه لكم عدو مبني. وال يصدنكم الشيطان " 
ومنذ املعركـة   ،  فتأ يذكر البشر باملعركة اخلالدة بينهم وبني الشيطان منذ أبيهم آدم           والقرآن ال ي  

وسابق إنـذار   ،  عن عمد وقصد  ،  وأغفل الغافلني من يعلم أن له عدواً يقف له باملرصاد         . األوىل يف اجلنة  
 ! وإصرار مث ال يأخذ حذره مث يزيد فيصبح تابعاً هلذا العدو الصريح

إلنسان يف هذه املعركة الدائمة بينه وبني الشيطان طوال حياته علـى هـذه               وقد أقام اإلسالم ا   
ورصد له من اخلسران إذا هـو       ،  ورصد له من الغنيمة إذا هو انتصر ما ال خيطر على قلب بشر            ؛  األرض

                                                 
 .  أخرجه مالك والشيخان وأبو داود)1(
 .  أخرجه مسلم)2(
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الـيت  ؛  وبذلك حول طاقة القتال فيه إىل هذه املعركة الدائبة        . اندحر ما ال خيطر كذلك على قلب بشر       
واليت جتعل  ! وجتعل له طابعه اخلاص بني أنواع اخلالئق املتنوعة الطبائع والطباع         ،  إلنسان إنساناً جتعل من ا  

؛ فينتصر على الشر واخلبث والـرجس     ؛  أكرب هدف لإلنسان على األرض أن ينتصر على عدوه الشيطان         
 . ويثبت يف األرض قوائم اخلري والنصح والطهر
وكيـف  ؛  وحقيقة ما جاء بـه     - عليه السالم  -  عيسى  وبعد هذه اللفتة يعود إىل بيان حقيقة      
 : اختلف قومه من قبله مث اختلفوا كذلك من بعده

، وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيـه      ،  قد جئتكم باحلكمة  : وملا جاء عيسى بالبينات قال     " 
ـ   . هذا صراط مستقيم  ،  إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه     . فاتقوا اهللا وأطيعون   ن فاختلف األحزاب م

  "  .. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، بينهم
أو مـن   ،   فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من اخلوارق اليت أجراها اهللا على يديـه             

ومن يؤت احلكمـة     " . قد جئتكم باحلكمة  :  " وقال لقومه . الكلمات والتوجيهات إىل الطريق القومي    
واطمأن إىل خطواته يف الطريق على      ؛  والشطط أمنه للتفريط والتقصري   وأمن الزلل   ،  فقد أويت خرياً كثرياً   

 - وقد اختلفوا يف كثري من شـريعة موسـى  . وجاء ليبني هلم بعض الذي خيتلفون فيه  . اتزان وعلى نور  
. ودعاهم إىل تقوى اهللا وإىل طاعته فيما جاءهم به من عنـد اهللا            . وانقسموا فرقاً وشيعاً   - عليه السالم 
 إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه     :  " ة التوحيد خالصة ال مواربة فيها وال لبس وال غموض         وجهر بكلم 

ومل يشر من قريب أو بعيد إىل صلة له بربه غـري صـلة              . إنه ابن اهللا  : ومل يقل ،  إنه إله : ومل يقل "  .. 
 ال التواء فيـه     إن هذا صراط مستقيم   : وقال هلم . العبودية من جانبه والربوبية من جانب اهللا رب اجلميع        

ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزاباً كما كان الذين من           . وال زلل فيه وال ضالل    ،  وال اعوجاج 
 "  فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم      :  " اختلفوا ظاملني ال حجة هلم وال شبهة      . قبله خمتلفني أحزاباً  

 .. 
وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيـه  ؛ ل لقد كانت رسالة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائي     

 ! ومهوا أن يصلبوه، فلما جاءهم نكروه وشاقوه، وقد طال انتظارهم له؛ من الذل حتت حكم الرومان
 . أمهها أربع فرق أو طوائف،  ولقد جاء املسيح فوجدهم شيعاً وحنال كثرية

.  الكهانة من عهد داود وسليمان     وإليه وإىل أسرته والية    " صدوق "  طائفة الصدوقيني نسبة إىل   
فقد كانت ذريته هـي القائمـة علـى    . وحسب الشريعة ال بد أن يرجع نسبه إىل هارون أخي موسى      
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 " البدع " ينكرون،  وكانوا حبكم وظيفتهم واحترافهم متشددين يف شكليات العبادة وطقوسها        . اهليكل
 ! وال يعترفون بان هناك قيامة؛ ذ احلياةيف الوقت الذي يترخصون يف حيام الشخصية ويستمتعون مبال

ينكرون عليهم تشـددهم يف الطقـوس       . وكانوا على شقاق مع الصدوقيني    ،   وطائفة الفريسيني 
والسمة الغالبة على الفريسيني هي الزهد والتصوف وإن كان         . وجحدهم للبعث واحلساب  ،  والشكليات

ينكر علـيهم هـذه اخلـيالء        - عليه السالم  - وكان املسيح . يف بعضهم اعتزاز وتعال بالعلم واملعرفة     
 ! وشقشقة اللسان

وتدين بالكتب اخلمسـة يف العهـد       ،  وكانوا خليطاً من اليهود واألشوريني    ،   وطائفة السامريني 
ممـا  ،  وتنفي ما عداها مما أضيف إىل هذه الكتب يف العهود املتـأخرة           ،  القدمي املعروفة بالكتب املوسوية   

 . يعتقد غريهم بقداسته
وكانوا يعيشون يف عزلـة     ،  وكانوا متأثرين ببعض املذاهب الفلسفية    . وطائفة اآلسني أو األسينيني   

كما يأخـذون مجاعتـهم بالشـدة يف        ،  ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف   ،  عن بقية طوائف اليهود   
 . التنظيم

، سـرائيل وبلبلة يف االعتقاد والتقاليـد بـني بـين إ         ،   وهناك غري هذه الطوائف حنل شىت فردية      
الذين ينتظرون اخلالص على يد املخلـص       ،  الراضخني لضغط اإلمرباطورية الرومانية املستذلني املكبوتني     

 . املنتظر من اجلميع
 إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه     :  " بالتوحيد الذي أعلنه   - عليه السالم  -  فلما أن جاء املسيح   

، لعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقـوس      وجاء معه بشريعة التسامح والتهذيب الروحي وا      " . 
 . حاربه احملترفون الذين يقومون على جمرد األشكال والطقوس

ويسـومون  ،  إم حيزمون األوقـار   :  " يف هذا قوله عن هؤالء     - عليه السالم  -  ومما يؤثر عنه  
ملون عملهم كلـه لينظـر   وإمنا يع ،  وال ميدون إليها إصبعاً يزحزحوا    ،  الناس أن حيملوها على عواتقهم    

واالس ،  ويستأثرون باملتكأ األول يف الوالئم    ،  ويطيلون أهداب ثيام  ،  يعرضون عصائبهم ! الناس إليهم 
 !  "  .. حيث يذهبون. سيدي. سيدي: وأن يقال هلم. ويبتغون التحيات يف األسواق، األوىل يف اامع
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 .. الذين حياسبون على البعوضة ويبتلعون اجلمل     أيها القادة العميان    :  "  أو خياطب هؤالء فيقول   
ويل لكم أيها الكتبة     .. ومها يف الباطن مترعان بالرجس والدعارة     ،  إنكم تنقون ظاهر الكأس والصحفة    

  .. )1( " خارجها طالء مجيل وداخلها عظام خنرة. إنكم كالقبور املبيضة. والفريسيون املراءون
 - وغريها يف باا   - عليه السالم  - مات املأثورة عن املسيح   وهو يقرأ هذه الكل    -  وإن اإلنسان 

هلؤالء الرمسيني احملترفني مـن     . فهو طابع واحد مكرر   . ليكاد يتصور رجال الدين احملترفني يف زماننا هذا       
 ! الذين يراهم الناس يف كل حني، رجال الدين

بعضـها  . ختلفوا شيعاً وأحزاباً  ا. فاختلف أتباعه من بعده   ،   مث ذهب املسيح عليه السالم إىل ربه      
وضاعت . وبعضها جيعل اهللا ثالث ثالثة أحدها املسيح ابن مرمي        . وبعضها ينسب هللا سبحانه بنوته    . يؤهله

وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إىل رم ويعبدوه       . كلمة التوحيد اخلالصة اليت جاء ا عيسى عليه السالم        
 . )2(خملصني له الدين 

  "  .. ب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليمفاختلف األحزا " 
مبا فعلته األحـزاب     - عليه السالم  -  يف عيسى  ع مث جاء مشركو العرب حياجون رسول اهللا        

 ! وما أحدثته حوله من أساطري، املختلفة من بعده
|     |     | 

عليـه   - اب بعد عيسى  يدمج املختلفني من األحز   ،  وحني يصل السياق إىل احلديث عن الظاملني      
ويصور حاهلم يوم القيامة يف مشـهد رائـع        ؛   بفعل هذه األحزاب   عمع احملاجني لرسول اهللا      - السالم
 : حيتوي كذلك صفحة املتقني املكرمني يف جنات النعيم، طويل

األخالء يومئذ بعضـهم لـبعض      ؟  هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون          " 
  " . نيعدو إال املتق

. الذين آمنوا بآياتنـا وكـانوا مسـلمني       . يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون         " 
وفيها ما تشـتهيه    ،  يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب     . ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون    

                                                 
 . والكالم عن طوائف اليهود مستعان به فيه. عبقرية املسيح لألستاذ العقاد:  النصوص منقولة عن كتاب)1(
:  " جلزء العشرين من هذه الظالل يف تفسري قوله تعاىل         من ا  2664 يراجع هذا اخلالف بشيء من التفصيل يف ص        )2(

  . .."  ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بِني ِإسرائيلَ أَكْثَر الَِّذي هم ِفيِه يختِلفُونَ 
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كم فيهـا   ل. وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون      . وأنتم فيها خالدون  ،  األنفس وتلذ األعني  
  " . فاكهة كثرية منها تأكلون

وما ظلمناهم ولكن   . ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون     . إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون      " 
  "  .. إنكم ماكثون: قال. يا مالك ليقض علينا ربك: ونادوا. كانوا هم الظاملني

 : مهاال يشعرون مبقد،  يبدأ املشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها
  " ! هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون " 

 : يقلب كل ما كانوا يألفونه يف احلياة الدنيا،  هذه املفاجأة حتدث حدثاً غريباً
  "  .. األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني " 

، دنيا جيتمعون علـى الشـر     لقد كانوا يف احلياة ال     ..  وإن عداء األخالء لينبع من معني ودادهم      
واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضالل وعاقبـة  . فاليوم يتالومون. وميلي بعضهم لبعض يف الضالل 

فهؤالء  "  .. إال املتقني !  " من حيث كانوا أخالء يتناجون    ،  واليوم ينقلبون إىل خصوم يتالحون    . الشر
  .. وعاقبتهم إىل النجاة، م على اخلريوتناصحه، مودم باقية فقد كان اجتماعهم على اهلدى
 : يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكرمي للمتقني،  وبينما األخالء يتالحون وخيتصمون

. الذين آمنوا بآياتنـا وكـانوا مسـلمني       . يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون         " 
  "  .. ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون

 . راً يشيع يف أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم احلبورأي تسرون سرو
وإذا هلم يف اجلنة    . فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف ا عليهم        - بعني اخليال  -  مث نشهد 
 : كماالً ومجاالً يف التكرمي، وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون. ما تشتهيه األنفس

  "  .. وتلذ األعني، شتهيه األنفسوفيها ما ت. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب " 
 : التكرمي باخلطاب من العلي الكرمي. ما هو أكرب منه وأفضل.  ومع هذا النعيم

لكم فيها فاكهة كـثرية     . وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون      . وأنتم فيها خالدون   " 
  "  .. منها تأكلون

 " ؟  تالحون وخيتصمونفما بال ارمني الذين تركناهم منذ هنيهة ي " 
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  "  .. إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون " 
وال تلوح هلم فيـه     . وال يربد هنيهة  ،  ال يفتر حلظة  . ويف درجة شديدة عصيبة   ،   وهو عذاب دائم  
 : فهم فيه يائسون قانطون. وال كوة من رجاء بعيد، بارقة من أمل يف اخلالص

  "  .. ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون " 
 : ظاملني غري مظلومني، وأوردوها هذا املورد املوبق،  كذلك فعلوا بأنفسهم

  "  .. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني " 
 : صيحة حتمل كل معاين اليأس والكرب والضيق.  مث تتناوح يف اجلو صيحة من بعيد

  "  .. ليقض علينا ربك. يا مالك: ونادوا " 
إا صيحة  . من هناك من وراء األبواب املوصدة يف اجلحيم       .  سحيق  إا صيحة متناوحة من بعد    

. فهم مبلسون يائسـون   . إم ال يصيحون يف طلب النجاة وال يف طلب الغوث         . أولئك ارمني الظاملني  
وإن هذا  !  .. وحسب املنايا أن يكن أمانيا     .. اهلالك السريع الذي يريح   . إمنا يصيحون يف طلب اهلالك    

وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة االستغاثة نفوساً أطار صواا          . قي ظالً كثيفاً للكرب والضيق    النداء ليل 
لـيقض  . يا مالك :  " فانبعثت منها تلك الصيحة املريرة    ،  وأجساماً جتاوز األمل ا حد الطاقة     ،  العذاب

  " ! علينا ربك
 : وبال رعاية وال اهتمام،  ولكن اجلواب جييء يف تيئيس وختذيل

  " ! إنكم ماكثون: قال"  
 ! إنكم ما كثون ..  فال خالص وال رجاء وال موت وال قضاء

|     |     | 
، املعرضني عـن اهلـدى    ،  ويف ظل هذا املشهد الكامد املكروب خياطب هؤالء الكارهني للحق         

  يف أنسب جو للتحذير والتعجيب، ويعجب من أمرهم على رؤوس األشهاد؛ الصائرين إىل هذا املصري
أم حيسبون  . فإنا مربمون ؟  أم أبرموا أمراً  . ولكن أكثركم للحق كارهون   ،  لقد جئناكم باحلق   " 

  "  .. بلى ورسلنا لديهم يكتبون؟ أنا ال نسمع سرهم وجنواهم
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وال الشـك يف  ، ال عدم إدراك أنه احلـق ،  وكراهة احلق هي اليت كانت حتول بينهم وبني اتباعه      
فكيف يكذب على اهللا ويدعي عليه مـا        ،  وا عليه كذباً قط على الناس     فما عهد ؛  صدق الرسول الكرمي  

 ؟ يدعيه
، ألنه يصادم أهـواءهم   ،  ولكنهم يكرهونه ،   والذين حياربون احلق ال جيهلون يف الغالب أنه احلق        

ولكنهم أجرأ علـى احلـق      ؛  وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهوام      ،  ويقف يف طريق شهوام   
 ! ضعفهم جتاه األهواء والشهوات يستمدون القوة على احلق واالجتراء على الدعاةفمن ! وعلى دعاته

 : العليم مبا يسرون وما ميكرون،  هلذا يهددهم صاحب القوة واجلربوت
بلى ورسلنا لديهم   ؟  أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم و جنواهم       . فإنا مربمون ؟  أم أبرموا أمراً   " 
  "  .. يكتبون

. اطل يف وجه احلق يقابله أمر اهللا اجلازم وإرادته بتمكني هذا احلـق وتثبيتـه               فإصرارهم على الب  
والعاقبة معروفة حني يقف اخللق الضعاف      . وتدبريهم ومكرهم يف الظالم يقابله علم اهللا بالسر والنجوى        

 . أمام اخلالق العزيز العليم، القاصرون
|     |     | 

مث يـدعهم مـن   . إىل قول يقوله هلم   ،   رسوله الكرمي  ويوجه،  ويتركهم بعد هذا التهديد املرهوب    
 : بعده ملصريهم الذي شهدوا صورته منذ قليل

رب العرش  . سبحان رب السماوات واألرض   . إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين      : قل " 
  "  .. فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون. عما يصفون

، ولو كان هللا ولد لكان أحـق أحـد بعبادتـه          . ئكة بزعم أم بنات اهللا     لقد كانوا يعبدون املال   
وتوقري ولده إن كان    ،  وهو أسرع إىل طاعة اهللا وعبادته     ،  فهو منه قريب  ،  نيب اهللا ورسوله  ،  ومبعرفة ذلك 

 فهذا يف ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحـد هللا ال . ولكنه ال يعبد إال اهللا  ! له ولد كما يزعمون   
 ! ترته اهللا وتعاىل عن ذلك الزعم الغريب! وال سند وال دليل، أصل له

  "  .. عما يصفون. رب العرش. سبحان رب السماوات واألرض " 
ومدى ما يكمن وراء هذا     ،  وتناسقها،  ونظامها،   وحني يتأمل اإلنسان هذه السماوات واألرض     

يصغر يف   "  .. رب العرش :  " ا كله قوله  يشري إىل هذ  . ومن سيطرة واستعالء  . النظام من عظمة وعلو   
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ويدرك بفطرته أن صانع هذا كله ال يستقيم يف الفطـرة أن            . نفسه كل وهم وكل زعم من ذلك القبيل       
ومن مث يبدو مثل ذلك القول هلـواً ولعبـاً          ! الذين يلدون وينسلون  . باخللق - اي شبه  - يكون له شبه  

 : إمنا يستحق اإلمهال أو التحذير؛  واجلدلوخوضاً وتقحماً ال يستحق شيء منه املناقشة
  "  .. فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون " 

 !  والذي شهدوا صورة منه يوم يكون
|     |     | 

يف متجيد اخلالق وتوحيده مبا يليق بربوبيته للسماوات         - بعد اإلعراض عنهم وإمهاهلم    - مث ميضي 
 : مواألرض والعرش العظي

وتبارك الـذي لـه ملـك       . وهو احلكيم العليم  ،  وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله        " 
وال ميلك الذين يـدعون مـن      . وإليه ترجعون ،  وعنده علم الساعة  ،  السماوات واألرض وما بينهما   

  "  .. دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
والتفرد ذه الصـفة ال يشـاركه فيهـا         ،   األرض  وهو تقرير األلوهية الواحدة يف السماء ويف      

 . والعلم املطلق ذا امللك العريض. مع احلكمة فيما يفعل. مشارك
 " وهـو . أي تعاظم اهللا وتسامى عما يزعمون ويتصورون " تبارك " مث متجيد هللا وتعظيم يف لفظ    

 . يه املرجع واملآبوهو الذي يعلم وحده علم الساعة وإل " . رب السماوات واألرض وما بينهما
كمـا كـانوا     -  ويومذاك ال أحد ممن يدعوم أوالداً أو شركاء ميلك أن يشفع ألحد منـهم             

ومن يشهد بـاحلق  . وآمن به، فإنه ال شفاعة إال ملن شهد باحلق. يزعمون أم يتخذوم شفعاء عند اهللا   
 ! ال يشفع يف من جحده وعاداه

|     |     | 
   فكيف حينئذ  . وهو أن اهللا خالقهم   ،  ومبا ال جيادلون فيه وال يشكون     ،  ممث يواجههم مبنطق فطر
 : أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده ملن أشرك به، يشركون معه أحداً يف عبادته

 ؟  " فأىن يؤفكون. ليقولن اهللا؟ ولئن سألتهم من خلقهم " 
 ؟ قي احملتوم وكيف يصرفون عن احلق الذي تشهد به فطرم وحييدون عن مقتضاه املنط



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

45

|     |     | 
فيـربزه  . يشكو إليه كفرهم وعدم إميام    ،   لربه عويف ختام السورة يعظم من أمر اجتاه الرسول         

 : ويقسم به
  "  .. يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون. وقيله " 

، والعنايـة بـه  ، ومدى االستماع لـه ،  وهو تعبري خاص ذو داللة وإحياء مبدى عمق هذا القول  
 . عاية من اهللا سبحانه واالحتفالوالر

. وعدم االحتفال واملباالة  ،   إىل الصفح واإلعراض   عبتوجيه الرسول    - يف رعاية  -  وجييب عليه 
وذلك مع التحذير امللفوف    . ومواجهة األمر بالسالم يف القلب والسماحة والرضاء      . والشعور بالطمأنينة 
 : ستورمما ينتظرهم يوم ينكشف امل، للمعرضني املعاندين

  "  .. فسوف يعلمون. وقل سالم، فاصفح عنهم " 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

راهيم عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإب 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        |
 .ماملناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسال 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        ني،دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارم         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

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

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

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

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

