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 ِإنْ هو ِإلَّا وحي     3 وما ينِطق عِن الْهوى      2 ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى       1والنجِم ِإذَا هوى    + 

 فَكَانَ قَاب   8 ثُم دنا فَتدلَّى     7 وهو ِبالْأُفُِق الْأَعلَى     6ستوى   ذُو ِمرٍة فَا   5 علَّمه شِديد الْقُوى     4يوحى  
 أَفَتمارونه علَى مـا     11 ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى       10 فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى       9قَوسيِن أَو أَدنى    

 ِإذْ يغشـى    15 ِعندها جنةُ الْمـأْوى      14د ِسدرِة الْمنتهى     ِعن 13 ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى      12يرى  
  18 لَقَد رأَى ِمن آياِت ربِه الْكُبرى 17 ما زاغَ الْبصر وما طَغى 16السدرةَ ما يغشى 

 ِتلْـك ِإذًا    21 أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْـأُنثَى       20 ومناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُخرى     19أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى    
 ِإنْ ِهي ِإلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن ِإن يتِبعونَ                22ِقسمةٌ ِضيزى   

 فَِللَِّه الْـآِخرةُ  24 أَم ِللِْإنساِن ما تمنى 23ربِهم الْهدى ِإلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من   
 وكَم من ملٍَك ِفي السماواِت لَا تغِني شفَاعتهم شيئًا ِإلَّا ِمن بعِد أَن يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاء                  25والْأُولَى  
 وما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإن       27ونَ ِبالْآِخرِة لَيسمونَ الْملَاِئكَةَ تسِميةَ الْأُنثَى        ِإنَّ الَِّذين لَا يؤِمن    26ويرضى  

  28يتِبعونَ ِإلَّا الظَّن وِإنَّ الظَّن لَا يغِني ِمن الْحق شيئًا 
         ِإلَّا الْح ِردي لَما ون ِذكِْرنلَّى عون تن مع ِرضا   فَأَعيناةَ الد29ي       كبالِْعلِْم ِإنَّ ر نم مهلَغبم ذَِلك 

 وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفـي الْـأَرِض          30هو أَعلَم ِبمن ضلَّ عن سِبيِلِه وهو أَعلَم ِبمِن اهتدى           
 الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الْـِإثِْم      31ِذين أَحسنوا ِبالْحسنى    ِليجِزي الَِّذين أَساؤوا ِبما عِملُوا ويجِزي الَّ      

والْفَواِحش ِإلَّا اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة هو أَعلَم ِبكُم ِإذْ أَنشأَكُم من الْأَرِض وِإذْ أَنتم أَِجنةٌ ِفي                  
  32 تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى بطُوِن أُمهاِتكُم فَلَا

 أَم لَم ينبأْ    35 أَِعنده ِعلْم الْغيِب فَهو يرى       34 وأَعطَى قَِليلًا وأَكْدى     33أَفَرأَيت الَِّذي تولَّى    
 وأَن لَّـيس    38 واِزرةٌ ِوزر أُخـرى       أَلَّا تـِزر   37 وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى     36ِبما ِفي صحِف موسى     

 وأَنَّ ِإلَـى ربـك      41 ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى      40 وأَنَّ سعيه سوف يرى      39ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى     
 وأَنه خلَق الـزوجيِن الـذَّكَر       44  وأَنه هو أَمات وأَحيا    43 وأَنه هو أَضحك وأَبكَى      42الْمنتهى  
 وأَنه هو   48 وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى      47 وأَنَّ علَيِه النشأَةَ الْأُخرى      46 ِمن نطْفٍَة ِإذَا تمنى      45والْأُنثَى  

 وقَوم نوٍح من قَبلُ ِإنهم كَـانوا        51ما أَبقَى    وثَمود فَ  50 وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى      49رب الشعرى   
 هذَا  55 فَِبأَي آلَاء ربك تتمارى      54 فَغشاها ما غَشى     53 والْمؤتِفكَةَ أَهوى    52هم أَظْلَم وأَطْغى    
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 أَفَِمن هذَا الْحـِديِث     58ا ِمن دوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ       لَيس لَه  57 أَِزفَت الْآِزفَةُ    56نِذير من النذُِر الْأُولَى     
  _62 فَاسجدوا ِللَِّه واعبدوا 61 وأَنتم ساِمدونَ 60 وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ 59تعجبونَ 

|     |     | 
نائها اللفظـي   يسري التنغيم يف ب   ،  منغمة،  هذه السورة يف عمومها كأا منظومة موسيقية علوية       

ويبدو القصد  ؛  ويلحظ هذا التنغيم يف السورة بصفة عامة      . كما يسري يف إيقاع فواصلها املوزونة املقفاة      
 - لتضمن سالمة التنغيم ودقة إيقاعه    ،  وقد زيدت لفظة أو اختريت قافية     ؛  فيه واضحا يف بعض املواضع    

:  " مثل ذلـك قولـه     - التعبري القرآين إىل جانب املعىن املقصود الذي تؤديه يف السياق كما هي عادة            
: ولو قـال  . فلو قال ومناة األخرى ينكسر الوزن      "  . . ومناة الثالثة األخرى  . أفرأيتم الالت والعزى  

ولكن مراعاة الوزن والقافيـة     . ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية ولكل كلمة قيمتها يف معىن العبارة           
تلـك إذا   ؟  ألكم الذكر وله األنثى   :  " يف وزن اآليتني بعدها    " نإذ " ومثلها كلمة . كذلك ملحوظة 

 تؤدي غرضا فنيا يف العبارة     - مع هذا  - وإن كانت . ضرورية للوزن  " إذن " فكلمة " ! قسمة ضيزى 
 . وهكذا. . . 

وخباصة يف املقطـع    . لون يلحظ فيه التموج واالنسياب    .  ذلك اإليقاع ذو لون موسيقي خاص     
وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظالل الطليقة املرفرفة يف          . األخري من السورة  األول واملقطع   

وما بينهما مما هو قريب منهما يف اجلـو         . ومع املعاين واللمسات العلوية يف املقطع األخري      . املقطع األول 
 . واملوضوع

 األحـداث النورانيـة     تشع من اال العلوي الذي تقع فيـه       ،  والصور والظالل يف املقطع األول    
ومن احلركات الطليقة للروح األمني وهو يتـراءى للرسـول          . واملشاهد الربانية اليت يصفها هذا املقطع     

تستمد ومتد ذلك اإليقـاع     ،  والصور والظالل واحلركات واملشاهد واجلو الروحي املصاحب       . . الكرمي
 . نغم عجيبيف توافق م، وتتراءى فيه، وتتناسق معه، التعبريي ومتتزج به

حىت ختتم بإيقـاع مـوح      ،  ويترك آثاره يف مقاطعها التالية    ،   مث يعم ذلك العبق جو السورة كله      
 . ترتعش له كل ذرة يف الكيان البشري وترف معه وتستجيب. شديد اإلحياء مؤثر عميق التأثري

|     |     | 
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لعقيـدة مبوضـوعاا    ا: وموضوع السورة الذي تعاجله هو موضوع السور املكية على اإلطالق         
والسورة تتناول املوضوع من زاوية معينة تتجه إىل بيان صـدق           . الوحي والوحدانية واآلخرة  : الرئيسية

 ! ووهن عقيدة الشرك وافت أساسها الومهي املوهون، الوحي ذه العقيدة ووثاقته
، من مشاهده ويصف مشهدين   ،   واملقطع األول يف السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته        

 - عليه السالم  -  عن جربيل   ع   ويؤكد تلقي الرسول    ؛  ويثبت صحته وواقعيته يف ظل هذين املشهدين      
 . واطالعه على آيات ربه الكربى، تلقي رؤية ومتكن ودقة

. وأوهـامهم عـن املالئكـة     . الالت والعزى ومناة  :  ويتحدث املقطع الثاين عن آهلتهم املدعاة     
بينمـا  . واعتمادهم يف هذا كله على الظن الذي ال يغين من احلـق شـيئا             . وأساطريهم حول بنوا هللا   

 .  يدعوهم إىل ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقني ع الرسول 
 اإلعراض عمن يتوىل عن ذكر اهللا ويشـغل نفسـه بالـدنيا     ع    واملقطع الثالث يلقن الرسول     

 إىل اآلخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل          ويشري. ويقف عند هذا احلد ال يعلم وراءه شيئا       ،  وحدها
فهو أعلم ـم    . ومنذ كانوا أجنة يف بطون أمهام     ،  منذ أنشأهم من األرض   ،  وعلى علم اهللا م   ،  اخللق

ويصـري  ،  يكون حسام وجزاؤهم   - ال الظن والوهم   - وعلى أساس هذا العلم املستيقن    ،  من أنفسهم 
 . أمرهم يف اية املطاف

مـن فرديـة    - كما هي منذ أقدم الرساالت - رابع واألخري يستعرض أصول العقيدة  واملقطع ال 
ومن انتهاء اخللق إىل رم املتصرف يف أمرهم كله تصرف املشيئة           . وعدالة اجلزاء ،  ودقة احلساب ،  التبعة

لنـذر  هذا نذير مـن ا    :  " ختتم باإليقاع األخري  . ومع هذا لفتة إىل مصارع الغابرين املكذبني      . املطلقة
وال ،  أفمن هذا احلديث تعجبـون وتضـحكون      . ليس هلا من دون اهللا كاشفة     . أزفت اآلزفة . األوىل
حيث يلتقي املطلع واخلتام يف اإلحياء والصـور         "  . . فاسجدوا هللا واعبدوا  ؟  وأنتم سامدون ،  تبكون

 . والظالل واإليقاع العام
|     |     | 

إن هـو إال وحـي      . وما ينطق عن اهلوى   . وىما ضل صاحبكم وما غ    . والنجم إذا هوى   " 
فكان قاب قوسـني    . مث دنا فتدىل  . وهو باألفق األعلى  . ذو مرة فاستوى  . علمه شديد القوى  . يوحى

ولقد رآه نزلة   ؟  أفتمارونه على ما يرى   . ما كذب الفؤاد ما رأى    . فأوحى إىل عبده ما أوحى    . أو أدىن 
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. ما زاغ البصر وما طغى    . إذ يغشى السدرة ما يغشى    . عندها جنة املأوى  . عند سدرة املنتهى  . أخرى
  "  . . لقد رأى من آيات ربه الكربى

  يف هذا املطلع نعيش حلظات يف ذلك األفق الوضيء الطليق املرفرف الذي عاش فيه قلب حممـد                
اع ونستمع إىل اإليق  ؛  ونرف بأجنحة النور املنطلقة إىل ذلك املأل األعلى        - صلوات اهللا وسالمه عليه    -

 . يف جرس العبارة ويف ظالهلا وإحيائها على السواء، الرخي املنساب
يتلقى مـن املـأل     . مزاحة عنه األستار  ،   مكشوفة عنه احلجب    ع   نعيش حلظات مع قلب حممد      

ولكن اهللا مين على    ؛  وهي حلظات خص ا ذلك القلب املصفى      . وحيفظ ما وعى  ،  يسمع ويرى . األعلى
. ينقل أصداءها وظالهلا وإحياءهـا إىل قلـوم       . ات وصفا موحيا مؤثرا   فيصف هلم هذه اللحظ   ،  عباده

ومشـهدا  ،  يصفها هلم خطـوة خطـوة     . يف رحاب املأل األعلى   ،  يصف هلم رحلة هذا القلب املصفى     
 . حىت لكأم كانوا شاهديها، وحالة حالة، مشهدا

وحركة تأللؤ الـنجم     "  . . والنجم إذا هوى  :  "  ويبدأ الوصف املوحي بقسم من اهللا سبحانه      
فكـان قـاب    . مث دنا فتدىل  . وهو باألفق األعلى  :  " أشبه مبشهد جربيل املقسم عليه    . مث هويه ودنوه  
وهكذا يبدأ التناسق والتوافق يف املشـهد واحلركـة         "  . . فأوحى إىل عبده ما أوحى    . قوسني أو أدىن  

 . والظل واإليقاع منذ اللحظة االوىل
وأقـرب  . وقد رويت تفسريات خمتلفة للنجم املقصود يف هذا القسم         .  "  .والنجم إذا هوى   " 

واليت ورد ذكرها يف السورة فيمـا  . اليت كان بعضهم يعبدها،  ما يرد على الذهن أا إشارة إىل الشعرى       
وممـا  . وقد كان للشعرى من اهتمام األقدمني حظ كبري        "  . . وأنه هو رب الشعرى   :  " بعد يف قوله  

ويرصدوا من  . قدماء املصريني كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك األعلى         هو معروف أن    
فـاألقرب أن   . وهلا شأن يف أساطري الفرس وأساطري العرب على السـواء         . أجل هذا ويرقبون حركاا   

. ويكون اختيار مشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي أشـرنا إليـه           . تكون هذه اإلشارة هنا إليها    
فال يليق أن يكـون     . وملعىن آخر هو اإلحياء بأن النجم مهما يكن عظيما هائال فإنه يهوي ويتغري مقامه             

 . فللمعبود الثبات واالرتفاع والدوام. معبودا
 :  مع الوحي الذي حيدثهم عنه ع فهو أمر النيب ، فأما املقسم عليه.  ذلك هو القسم

  "  . . إن هو إال وحي يوحى. وىوما ينطق عن اهل. ما ضل صاحبكم وما غوى " 
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مبلغ باحلق عن احلق غري واهـم       . خملص غري مغرض  . مهتد غري غاو  .  فصاحبكم راشد غري ضال   
وهـو  . إن هو إال وحـي يـوحى      . وال ناطق عن اهلوى فيما يبلغكم من الرسالة       . وال مفتر وال مبتدع   

 . يبلغكم ما يوحى إليه صادقا أمينا
 رأي العـني     ع   رآه الرسـول    . مشهودة رحلته . ستيقن طريقه م.  هذا الوحي معروف حامله   

 : فلم يكن وامها وال خمدوعا، والقلب
فكان قاب قوسني   . مث دنا فتدىل  . وهو باألفق األعلى  . ذو مرة فاستوى  . علمه شديد القوى   " 

  "  . . ؟ أفتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فأوحى إىل عبده ما أوحى. أو أدىن
وهو الذي علم صـاحبكم      - عليه السالم  - هو جربيل ،  ]أي القوة   [  والشديد القوي ذو املرة     

. استوى وهو بـاألفق األعلـى     : مشهودة بدقائقها ،  وهذه هي الرحلة  ،  وهذا هو الطريق  . ما بلغه إليكم  
 يسـد ،  حني رآه على صورته اليت خلقه اهللا عليهـا        .  وكان ذلك يف مبدأ الوحي      ع   حيث رآه حممد    
على بعـد مـا بـني       . فكان أقرب ما يكون منه    . مث دنا منه فتدىل نازال مقتربا إليه      . األفق خبلقه اهلائل  
ذا اإلمجال والتفخيم   . فأوحى إىل عبد اهللا ما أوحى      - وهو تعبري عن منتهى القرب     - القوسني أو أدىن  

 . والتهويل
 . اهدة وتيقنوهو وحي وتعليم ومش.  فهي رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد

ما كذب الفؤاد مـا     :  " وال حتتمل مماراة أو جمادلة    ،   وهي حال ال يتأتى معها كذب يف الرؤية       
فلقد رأى  . ألا تنفي خداع النظر   ،  ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت    "  . . ؟  أفتمارونه على ما يرى   . رأى

وانتـهى  . ويكلفه تبليغ ما يعلم   ليعلمه  ،  رسول ربه إليه  ،  حامل الوحي ،  فتثبت فاستيقن فؤاده أنه امللك    
 . فما عاد هلما مكان بعد تثبت القلب ويقني الفؤاد، املراء واجلدال

 : فقد تكررت مرة أخرى.  وليست هذه هي املرة الوحيدة اليت رآه فيها على صورته
. إذ يغشى السدرة ما يغشى    . عندها جنة املأوى  . عند سدرة املنتهى  . ولقد رآه نزلة أخرى    " 
  " . لقد رأى من آيات ربه الكربى.  البصر وما طغىما زاغ

وهو علـى    - فقد دنا منه   - على الراجح من الروايات    -  وكان ذلك يف ليلة اإلسراء واملعراج     
. والسدرة كما يعرف من اللفظ شـجرة       "  . . عند سدرة املنتهى   " هيئته اليت خلقه اهللا ا مرة أخرى      

أو اليت انتـهت    . فجنة املأوى عندها  .  هذا أا اليت ينتهي إليها املطاف      فقد يعين . فأما أا سدرة املنتهى   
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  ع  حيث وقف هو وصعد حممد        ع   أو اليت انتهت إليها صحبة جربيل لرسول اهللا         . إليها رحلة املعراج  
ومل ،  أطلع عليه عبده املصـطفى    ،  وكله غيب من غيب اهللا     . . درجة أخرى أقرب إىل عرش ربه وأدىن      

فال يدركها اإلنسان إال مبشيئة من خالقه       . وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته      . عنه إال هذا  يرد إلينا   
  . . العليم خبصائص اإلنسان وخصائص املالئكة، وخالق املالئكة

إذ يغشى السدرة   :  " زيادة يف التوكيد واليقني   .  ويذكر ما البس هذه الرؤية عند سدرة املنتهى       
 . فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد.  يفصله وال حيددهمما ال "  . . ما يغشى

وال جتـاوز  ، فلم يكن زغللة عني "  . . ما زاغ البصر وما طغى   :  "  وكان ذلك كله حقا يقينا    
وقد عاين فيها من آيـات ربـه        . اليت ال حتتمل شكا وال ظنا     ،  إمنا هي املشاهدة الواضحة احملققة    . رؤية

 . حلقيقة عارية مباشرة مكشوفةواتصل قلبه با، الكربى
. واتصـال مباشـر   . ويقني جازم . ورؤية حمققة . أمر عيان مشهود   - أمر الوحي  -  فاألمر إذن 

وعلى هذا اليقني تقوم     . . بكل تفصيالا ومراجعها  . ورحلة واقعية . وصحبة حمسوسة . ومعرفة مؤكدة 
وهـو صـاحبكم    .  الوحي إليه  الذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون يف صدق       " صاحبكم " دعوة

ويقـص  . وما هو بغريب عنكم فتجهلوه وربه يصدقه ويقسم على صـدقه          . الذي عرفتموه وخربمتوه  
 ! وأين رآه. وعلى يد من وكيف القاه. ويف أي الظروف. عليكم كيف أوحى إليه

|     |     | 
نون يف عبـادم   فأما هم فعـالم يسـتد   ع الذي يدعوهم إليه حممد  ،  ذلك هو األمر املستيقن   

ويف ادعـائهم الغـامض أـن       ؟  عالم يستندون يف عبادم للالت والعزى ومناة      ؟  وآهلتهم وأساطريهم 
وإىل أي  ؟  وإىل أية حجـة   ؟  إىل أي بينة  ؟  وأن هلن شفاعة ترجتى عند اهللا     ؟  وأن املالئكة بنات اهللا   ،  مالئكة

 :  يف السورةهذا ما يعاجله املقطع الثاين؟ سلطان يرتكنون يف هذه األوهام
تلـك إذن قسـمة   ؟ ألكم الذكر وله األنثى. ومناة الثالثة األخرى  ،  أفرأيتم الالت والعزى   " 
إن يتبعون إال الظن وما     . إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا ا من سلطان            ! ضيزى

وكـم مـن    . خرة واألوىل فلله اآل ؟  أم لإلنسان ما متىن   . ولقد جاءهم من رم اهلدى    ،  وى األنفس 
إن الذين ال   . إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى        ،  ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا َ       

وإن الظن  ،  إن يتبعون إال الظن   ،  وما هلم به من علم    . يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى     
  "  . . ال يغين من احلق شيئا
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وحوله فنـاء   ،  وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة     ،   بيضاء منقوشة  صخرة " الالت "  وكانت
يفتخرون ا على من عداهم من أحياء العـرب عـدا           ،  معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها       

 اهللا " مؤنث لفظ اجلاللة  ] الالت  [ ويظن ان امسها    . قريش ألن عندهم الكعبة بيت إبراهيم عليه السالم       
 . ىلسبحانه وتعا" . 

وكانت قريش   - وهي بني مكة والطائف    - شجرة عليها بناء وأستار بنخلة    ] العزى  [  وكانت  
اهللا : قولـوا :  "  ع فقال رسول اهللا  . لنا العزى وال عزى لكم    . كما قال أبو سفيان يوم أحد     . تعظمها

  "  . . العزيز " مؤنث] العزى [ ويظن أن امسها  " . موالنا وال موىل لكم
وكانت خزاعـة واالوس واخلـزرج يف       . باملشلل عند قديد بني مكة واملدينة     ] مناة  [  وكانت  

 . جاهليتهم يعظموا ويهلون منها للحج إىل الكعبة
ولكن هـذه الثالثـة كانـت    .  وكان باجلزيرة كثري من هذه املعبودات تعظمها القبائل املختلفة     

 . أعظمها
. إن بنات اهللا  : ئكة يعتربهن العرب إناثا ويقولون     واملظنون أن هذه املعبودات كانت رموزا ملال      

مث تصبح هذه الرموز معبودات بذاا عنـد        ،  والذي يقع غالبا أن ينسى األصل     ،  ومن هنا جاءت عبادا   
 ! وال تبقى إال قلة متنورة هي اليت تذكر أصل األسطورة. مجهرة العباد

 : من عبادا كما تفيد صيغة السؤال ولفظه فلما ذكر اهللا هذه املعبودات الثالثة معجبا منها و
  "  . . ؟ ومناة الثالثة األخرى. أفرأيتم الالت والعزى " 

الثالثـة   . . ويف احلديث عن مناة    " ؟  أفرأيتم:  "  والتعجيب والتشهري واضح يف افتتاح السؤال     
  . . األخرى

 :  اإلناث وأن هلم الذكور ملا ذكر اهللا هذه املعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن هللا
  "  . . تلك إذن قسمة ضيزى؟ ألكم الذكر وله األنثى " 

مما يـرجح   . ونسبتها إىل اهللا سبحانه   ،   مما يوحي بأن هلذه املعبودات صلة بأسطورة أنوثة املالئكة        
 ئكة إناثا ومع هذا مل يستحيوا أن جيعلوا املال      . وقد كانوا هم يكرهون والدة البنات هلم      . ما ذكرناه عنها  

 ! وأن ينسبوا هؤالء اإلناث إىل اهللا. وهم ال يعلمون عنهم شيئا يلزمهم ذا التصوير -
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ألكم الـذكر   :  " ويسخر منها ومنهم  ؛  يأخذهم هنا بتصورام وأساطريهم    - سبحانه -  واهللا
ن قسـمة   تلـك إذ  !  " إا إذن قسمة غري عادلة قسمتكم بني أنفسكم وبني اهللا          "  . . ؟  وله األنثى 
  "  . . ! ضيزى

 : وال حجة فيها وال دليل.  واملسألة كلها وهم ال أساس له من العلم وال من الواقع
إن يتبعون إال الظـن     . إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان             " 

  " ! ولقد جاءهم من رم اهلدى. وما وى األنفس
وتسـمية  . وتسميتها آهلة وتسـميتها مالئكـة     . وغريها . . مناة. لعزىا. الالت.  هذه األمساء 

ومل جيعل اهللا   . وال حقيقة وراءها  ،  كلها أمساء ال مدلول هلا     . . . وتسمية اإلناث بنات اهللا   . املالئكة إناثا 
 .وللحقيقـة ثقـل   . ألنه ال حقيقة له   . وكل ما مل يقرره اهللا فال قوة فيه وال سلطان له          . لكم حجة فيها  
مهينـة ال   . ضعيفة ال قوة هلـا    . وللحقيقة سلطان فأما األباطيل فهي خفيفة ال وزن هلا        . وللحقيقة قوة 
 . سلطان فيها

ويلتفت عنـهم كـأم ال      ،  ويترك خطام ،   ويف منتصف اآلية يتركهم وأوهامهم وأساطريهم     
فال حجة   "  . . فسإن يتبعون إال الظن وما وى األن      :  " ويتحدث عنهم بصيغة الغائب   ،  وجود هلم 

والعقيدة ال جمـال    . واهلوى يستمدون منه الدليل   ،  إمنا هو الظن يقيمون عليه العقيدة     . وال علم وال يقني   
وهم مل يتبعوا الظـن      . . وال بد فيها من اليقني القاطع والتجرد من اهلوى والغرض         ؛  فيها للظن واهلوى  

 ! فانقطع العذر وبطل التعلل "  . . دىولقد جاءهم من رم اهل:  " واهلوى وهلم عذر أو علة
ألن العلـة هنـا     ؛  ولن جيدي هدى  ،  ومىت انتهى األمر إىل شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر         

مث يبحث بعد ذلك عن مربر ملا       ،  إمنا هي اهلوى اجلامح الذي يريد     . وال ضعف الدليل  ،  ليست خفاء احلق  
 ! وال يقنعها الدليل،  اهلدىوهي شر حالة تصاب ا النفس فال ينفعها! يريد

 :  ومن مث يسأل يف استنكار
  "  . . ؟ أم لإلنسان ما متىن " 

فإن احلق  . واألمر ليس كذلك  !  فكل ما يتمىن يتحول إىل حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إىل واقع           
ـ     . وهوى النفس ومناها ال يغريان وال يبدالن يف احلقائق        . حق والواقع واقع    واهإمنا يضل اإلنسـان ،
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وإمنا األمر كله هللا يتصرف فيه كمـا        . وهو أضعف من أن يغري أو يبدل يف طبائع األشياء         . ويهلك مبناه 
 : يشاء يف الدنيا ويف اآلخرة سواء

  "  . . فلله اآلخرة واألوىل " 
إىل جانـب  . ملراعاة قافية السورة وإيقاعهـا .  وال ننسى أن نلحظ هنا تقدمي اآلخرة على األوىل       

كما هي طبيعة األسلوب القرآين يف اجلمع بـني أداء        .  املعنوية املقصودة بتقدمي اآلخرة على األوىل      النكتة
فاجلمال . شأنه شأن كل ما هو من صنع اهللا       ! دون إخالل ذا على حساب ذاك     . املعىن وتنغيم اإليقاع  

 ! يف الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها
من  - فإن أوهام املشركني عن شفاعة اآلهلة املدعاة      . رة واألوىل  وإذا خلص األمر كله هللا يف األخ      

إن هذه األوهـام ال      "  . . ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى      :  " كما قالوا . هلم عند اهللا   - املالئكة
 : فاملالئكة احلقة يف السماء ال متلك الشفاعة إال حني يأذن اهللا يف شيء منها. أصل هلا

إال من بعد أن يأذن اهللا ملـن يشـاء          . ك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا      وكم من مل   " 
  "  . . ويرضى

. فوق ما فيها من بطالن توىل تفنيده يف اآليـات السـابقة          ،   ومن مث تسقط دعواهم من أساسها     
ـ      . فاألمر هللا يف اآلخرة واألوىل    . وتتجرد العقيدة من كل غبش أو شبهة       ق ومىن اإلنسان ال تغري من احل

واالجتاه إليـه وحـده يف      . فاألمر إليه يف النهاية   . والشفاعة ال تقبل إال بإذن من اهللا ورضى       . الواقع شيئا 
 . اآلخرة واألوىل

عـن   - الذين ال يؤمنـون بـاآلخرة      -  ويف اية الفقرة يناقش للمرة األخرية أوهام املشركني       
 : وم عليه عقيدة أصالالذي ال ينبغي أن تق، ويكشف عن أساسها الواهي؛ املالئكة

إن . وما هلم بـه مـن علـم       . إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى         " 
  "  . . وإن الظن ال يغين من احلق شيئا، يتبعون إال الظن

 وهذا التعقيب األخري يوحي بعالقة الالت والعزى ومناة بأسطورة أنوثة املالئكة ونسبتهم إىل اهللا              
فليس هلم من وسيلة ألن يعلموا شيئا مسـتيقنا         . ال يتبعون فيها إال الظن    ،  وهي أسطورة واهية  ! سبحانه

وكل هذا ال   ! فهي الباطل الذي ال دليل عليه إال الوهم الباطل        . فأما نسبتهم إىل اهللا   . عن طبيعة املالئكة  
 ! ألوهام والظنوناحلق الذي يتركونه ويستغنون عنه با. وال يقوم مقامه يف شيء، يغين من احلق
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|     |     | 
، وحني يبلغ إىل هذا احلد من بيان وهن عقيدة الشرك وافتها عند الذين ال يؤمنـون بـاآلخرة                 

  ع  يتجه باخلطاب إىل الرسـول      ! وينسبون له البنات ويسمون املالئكة تسمية األنثى      ،  ويشركون باهللا 
، وجيزي املهـدي والضـال    ،  املسيء واحملسن ويدع أمرهم هللا الذي يعلم      ،  ليهمل شأم ويعرض عنهم   

ويتجـاوز عـن    ،  وحياسب بالعدل ال يظلم أحدا    ،  وأمر الدنيا واآلخرة  ،  وميلك أمر السماوات واألرض   
ألنه خالق البشر املطلع على حقيقتهم      ،  وهو اخلبري بالنوايا والطوايا   . الذنوب اليت ال يصر عليها فاعلوها     

 : يف أطوار حيام مجيعا
إن ربك هو   . ذلك مبلغهم من العلم   . عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا        فأعرض   " 

وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ليجزي الـذين          . أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن اهتدى        
 إال اللمم  - الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش    . وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن   ،  أساءوا مبا عملوا  

. وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهـاتكم      ،  هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض      . إن ربك واسع املغفرة    -
  "  . . هو أعلم مبن اتقى. فال تزكوا أنفسكم

موجه . ومل يرد إال احلياة الدنيا    ،  ومل يؤمن باألخرة  ،   هذا األمر باإلعراض عمن توىل عن ذكر اهللا       
ك املشركني الذين سبق احلديث يف السورة عـن أسـاطريهم            ليهمل شأن أولئ    ع   ابتداء إىل الرسول    

 . وأوهامهم وعدم إميام باآلخرة
؛  وهو موجه بعد ذلك إىل كل مسلم يواجهه من يتوىل عن ذكر اهللا ويعرض عن اإلميـان بـه                  

. وال يؤمن باآلخرة وال حيسب حسـاا      ،  ال ينظر إىل شيء وراءها    ،  وجيعل وجهته احلياة الدنيا وحدها    
ويقيم منهجه يف احلياة على     ؛  ال غاية بعدها  ،   أن حياة اإلنسان على هذه األرض هي غاية وجوده         ويرى

بعد رحلة األرض   ،  وحياسبه على عمله  ،  فيفصل ضمري اإلنسان عن الشعور بإله يدبر أمره       ،  هذا االعتبار 
 . وأقرب من تتمثل فيه هذه الصفة يف زماننا هذا هم أصحاب املذاهب املادية، احملدودة

من يعرض   - فضال على أن يعامل أو يعايش      -  واملؤمن باهللا وباآلخرة ال يستطيع أن يشغل باله       
ألن لكل منهما منهجا يف احلياة ال يلتقيان يف خطوة واحدة من            . وينفي اآلخرة من حسابه   ،  عن ذكر اهللا  

حتتلف يف  ،  يع أهدافها ومج،  ومجيع قيمها ،  ومجيع مقاييس احلياة  . وال يف نقطة واحدة من نقاطه     ،  خطواته
وال أن يشتركا يف أي نشاط على هذه        ،  فال ميكن إذن أن يتعاونا يف احلياة أي تعاون        . تصور كل منهما  

وغايـة هـذا    ،  مع هذا االختالف الرئيسي يف تصور قيم احلياة وأهدافها ومناهج النشاط فيها           . األرض
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إن املؤمن يعبث حني حيفل     ؟  هتمام واالحتفال وما دام التعاون واملشاركة متعذرين فما داعي اال       . النشاط
وينفق طاقته اليت وهبه اهللا إياها يف       . شأن هؤالء الذين يعرضون عن ذكر اهللا وال يريدون إال احلياة الدنيا           

 . غري موضعها
وال ؛  فئة الذين ال يؤمنون بـاهللا     . هو التهوين من شأن هذه الفئة     ،   على أن لإلعراض اجتاها آخر    

، قاصرون عـن إدراكهـا  ، فمهما كان شأم فهم حمجوبون عن احلقيقة. راء احلياة الدنيايبتغون شيئا و  
وهو مبلغ تافه مهما بـدا       " . ذلك مبلغهم من العلم    . .  " أسوار احلياة الدنيا  . واقفون وراء األسوار  

قف بقلبـه   وما ميكن أن يعلم شيئا ذا قيمة من ي        . مضلل مهما بدا هاديا   . قاصر مهما بدا شامال   . عظيما
. عامل هائل مل خيلـق نفسـه       - حىت يف رأي العني    - ووراءها. وحسه وعقله عند حدود هذه األرض     

وإنه لعبث أن تكون احلياة الـدنيا  . ومل يوجد عبثا مىت كان له خالق. ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة  
 من أطرافها كفيل باإلميان     فإدراك حقيقة هذا الكون من أي طرف       . . هي اية هذا اخللق اهلائل وغايته     

نفيا للعبث عن هذا اخلالق العظيم الذي يبدع هـذا الكـون            . وكفيل كذلك باإلميان باآلخرة   . باخلالق
 . الكبري

اإلعراض على سـبيل    ،   ومن مث جيب اإلعراض عمن يتوىل عن ذكر اهللا ويقف عند حدود الدنيا            
. بيل التهوين واالحتقار ملن هذا مبلغ علمـه       صيانة االهتمام أن يبذل يف غري موضعه واإلعراض على س         

 . . مسعنـا وعصـينا   : ال لنقول كما قالت يهود    . وحنن مأمورون ذا إن أردنا أن نتلقى أمر اهللا لنطيعه         
 ! والعياذ باهللا من هذا

  "  . . إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن اهتدى " 
ه وال للمهتدين من أمته أن يشـغلوا أنفسـهم بشـأن            فلم يرد لنبي  .  وقد علم أن هؤالء ضالون    

الـذي  ،  وال أن خيدعوا يف ظاهر علمهم املضلل القاصر       . وال أن حيفلوهم  . وال أن يصاحبوهم  . الضالني
اليت تقود من يـدركها إىل  ، وحيول بني اإلدراك البشري واحلقيقة اخلالصة. يقف عند حدود احلياة الدنيا 

 . وهذه احلياة الدنيا احملدودة، وتتخطى به حدود هذه األرض القريبة، ألخرةواإلميان با، اإلميان باهللا
عوام القلـب   ،   وإن العلم الذي يبلغه هؤالء القاصرون الضالون ليبدو يف أعني العوام وأشباههم           

ولكن هذا ال ينفي صـفة الضـالل        . شيئا عظيما ذا فاعلية وأثر يف واقع احلياة الدنيا        ،  واإلدراك واحلس 
وحقيقة االرتباط  . فحقيقة االرتباط بني هذا الوجود وخالقه     . وال صفة اجلهل والقصور   ،  يف النهاية عنهم  

وبدوما يبقى العلم قشـورا ال      . هاتان احلقيقتان ضروريتان لكل علم حق     . بني عمل اإلنسان وجزائه   
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فس ويف ارتباطـات    وقيمة كل علم مرهونة بأثره يف الـن       . تؤثر يف حياة اإلنسان وال ترقيها وال ترفعها       
وما أبأسه من علم هذا الذي ترتقي فيـه         . وإال فهو تقدم يف اآلالت وانتكاس يف اآلدميني       . البشر األدبية 

 ! ! ! اآلالت على حساب اآلدميني
يغري من  . وفق ناموس واحد متناسق   ،   وشعور اإلنسان بأن له خالقا خلقه وخلق هذا الكون كله         

ألن ،  وجيعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية أكرب وأمشل وارفع       ؛  ه ومبن حوله  وشعوره مبا حول  ،  شعوره باحلياة 
وأكرب من أسرته املعـدودة األفـراد       . فهو أكرب من ذاته املعدودة األيام     ؛  وجوده مرتبط ذا الكون كله    

. وأكرب من وطنه وأكرب من طبقته اليت يطنطن ا أصحاب املذاهب املاديـة احلديثـة              ،  وأكرب من قومه  
 ! ن اهتمامات هذه التشكيالت مجيعاوأرفع م

يغري من تصوراته ومن موازينـه ومـن        .  وشعور اإلنسان بأن خالقه حماسبه يف اآلخرة وجمازيه       
ألن هالكه أو   . فيزيدها قوة وفاعلية  ،  ويربط احلاسة األخالقية يف نفسه مبصريه كله      . حوافزه ومن أهدافه  

ويسـيطر علـى     " اإلنسـان  " ومن مث يقوى  . ته وعمله جناته مرهونة بيقظة هذه احلاسة وتأثريها يف ني       
ومـن  . وألن احلساب اخلتامي ينتظـره هنـاك    ! ألن الرقيب احلارس قد استيقظ    . تصرفات هذا الكائن  

حىت لـو رآه ينـهزم يف       . الناحية األخرى فهو مطمئن إىل اخلري واثق من انتصاره يف احلساب اخلتامي           
 أن ينصر اخلري ويكافح يف سبيله سواء هزم يف هذه األرض            وهو مكلف دائما  ! األرض يف بعض اجلوالت   

 ! أم انتصر ألن اجلزاء النهائي هناك
إـا حاجـة    . مسألة أساسية يف حياة البشر    .  إا مسألة كبرية هذا اإلميان باهللا واإلميان باآلخرة       

ما أال تكون فهو    وإ " اإلنسان " وإا إما أن تكون فيكون    . أكرب من حاجات الطعام والشراب والكساء     
 ! حيوان من ذلك احليوان

فال جمال حينئـذ    ،   وحني تفترق املعايري واألهداف والغايات وتصور احلياة كلها هذا االختالف         
 . إىل مشاركة أو تعامل أو حىت تعارف ينشأ عنه قسط من االهتمام

و اهتمـام   أ،  أو أخـذ وعطـاء    ،   ومن مث ال ميكن أن تقوم عالقة أو صحبة أو شركة أو تعاون            
وكل قول غري هذا فهو حمال      . وآخر أعرض عن ذكره ومل يرد إال احلياة الدنيا        ،  واحتفال بني مؤمن باهللا   

  "  . . فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا:  " خيالف عن أمر اهللا، ومراء
ا وجيزي الذين أحسنوا    ليجزي الذين أساءوا مبا عملو    . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض       " 

  "  . . باحلسىن
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مينح قضية اآلخـرة قـوة      ،  ملا يف السماوات وما يف األرض      - وحده -  وهذا التقرير مللكية اهللا   
فهو القادر  ،  فالذي جعل اآلخرة وقدرها هو الذي ميلك ما يف السماوات وما يف األرض وحده             . وتأثريا

:  "  شأن هذه امللكية أن حتقق اجلـزاء الكامـل العـادل           ومن. املالك ألسبابه ،  املختص به ،  على اجلزاء 
  "  . . ليجزي الذين أساؤوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن

 : فهم . . والذين جيزيهم باحلسىن،  مث حيدد الذين أحسنوا هؤالء
  "  . . إال اللمم. الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش " 

واللمـم ختتلـف    . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش      . عاصي وكبائر اإلمث هي كبار امل    
قال . وهذا استثناء منقطع ألن اللمم من صغار الذنوب وحمقرات األعمال         : فابن كثري يقول  . األقوال فيه 
ما رأيـت   : عن ابن عباس قال   ،  عن أبيه ،  عن ابن طاوس  ،  أخربنا معمر ،  حدثنا عبدالرزاق : اإلمام أمحد 

إن اهللا تعاىل إذا كتب على ابن آدم حظه من          :  "  قال  ع   عن النيب   ،  ا قال أبو هريرة   شيئا أشبه باللمم مم   
والفرج يصـدق   ،  والنفس متىن وتشتهي  ،  وزنا اللسان النطق  ،  فزنا العني النظر  . الزنا أدرك ذلك ال حمالة    

 . )1( " ذلك أو يكذبه
عـن  ،  عن األعمش ،  نا معمر حدث،  أخربنا ابن ثور  ،  حدثنا حممد بن عبد األعلى    :  وقال ابن جرير  

وزنـا  ،  وزنا اليـدين الـبطش    ،  وزنا الشفتني التقبيل  ،  زنا العني النظر  : أيب الضحى أن ابن مسعود قال     
وكذا قـال   . فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإال فهو اللمم       . ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه    . الرجلني املشي 

 . مسروق والشعيب
:  " سألت أبا هريرة عن قول اهللا     : قال،  ه ابن لبابة الطائفي    وقال عبدالرمحن بن نافع الذي يقال ل      

 . وهو الزنا. فإذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل. القبلة والنظرة والغمزة واملباشرة: قال " إال اللمم
 .  فهذه أقوال متقاربة يف تعريف اللمم

 :  وهناك أقوال أخرى
 . وكذا قال زيد بن أسلم. إال ما سلف " إال اللمم:  "  قال علي بن طلحة عن ابن عباس

، عن جماهـد ،  حدثنا شعبة عن منصور   ،  حدثنا حممد بن جعفر   ،  حدثنا ابن املثىن  :  وقال ابن جرير  
 . الذي يلم بالذنب مث يدعه: قال " إال اللمم:  " أنه قال يف هذه اآلية

                                                 
 .  أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق)1(
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، زكريا عن ابن إسحاق   حدثنا  ،  حدثنا أبو عاصم  : حدثين سليمان بن عبداجلبار   :  وقال ابن جرير  
 "  . الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم      :  " عن ابن عباس  ،  عن عطاء ،  عن عمرو بن دينار   

 :  ع قال رسول اهللا : وقال. هو الرجل يلم بالفاحشة مث يتوب: قال. 
 ؟ إن تغفر اللهم تغفر مجا وأي عبد لك ما أملا

هذا حـديث   : مث قال . ن البصري عن أيب عاصم النبيل      وهكذا رواه الترمذي عن أمحد بن عثما      
وكذا قال البزار ال نعلمه يروى متصال       . صحيح حسن غريب ال نعرفه إال من حديث زكريا بن إسحاق          

 . إال من هذا الوجه
عـن  ،  حدثنا يـونس  . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن يزيع     :  وقال ابن جرير  

 " . الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمـم        " يف] اراه رفعه   [  ا عن أيب هريرة  ،  احلسن
واللمة من شرب اخلمر مث     . واللمة من السرقة مث يتوب وال يعود      . اللمة من الزنا مث يتوب وال يعود      : قال

  . . فذلك اإلملام: قال. يتوب وال يعود
 .  وروي مثل هذا موقوفا على احلسن

 . ألقوال حتدد معىن اللمم حتديدا غري األول فهذه طائفة أخرى من ا
 إن ربك واسع املغفرة   :  "  والذي نراه أن هذا القول األخري أكثر تناسبا مع قوله تعاىل بعد ذلك            

ويكون . مث التوبة ،  فذكر سعة املغفرة يناسب أن يكون اللمم هو اإلتيان بتلك الكبائر والفواحش           "  . . 
إال أن يقعـوا يف     . ذين أحسنوا هم الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش       ويكون ال . االستثناء غري منقطع  

والذين إذا فعلوا فاحشـة     :  " كما قال اهللا سبحانه   . شيء منها مث يعودوا سريعا وال يلجوا وال يصروا        
ومل يصروا على مـا   - ومن يغفر الذنوب إال اهللا   - أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم      

ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السـماوات واألرض       ] املتقني  [ ومسى هؤالء    "  . . فعلوا وهم يعلمون  
 . فهذا هو األقرب إىل رمحة اهللا ومغفرته الواسعة . . )1(

 وختم اآلية بأن هذا اجلزاء بالسوءى وباحلسىن مستند إىل علم اهللا حبقيقـة دخائـل النـاس يف                  
 . أطوارهم كلها

  "  . . وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض " 

                                                 
  ). 136 – 133(  سورة آل عمران )1(
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وال ، اليت ال يعلموـا هـم  ، العلم املتعلق حبقيقتهم الثابتة .  فهو العلم السابق على ظاهر أعماهلم     
 وكان وهم . علم كان وهو ينشيء أصلهم من األرض وهم بعد يف عامل الغيب           . يعرفها إال الذي خلقهم   

 . وبالطبيعة قبل العمل. علم باحلقيقة قبل الظاهر. أجنة يف بطون أمهام مل يروا النور بعد
، أن يعرفه إنسان بنفسـه     - بل من سوء األدب    -  ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو       

 : أنا كذا وأنا كذا: وأن يثين على نفسه أمامه يقول له! حبقيقته - سبحانه - وأن يعلمه
  "  . .  تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقىفال " 

وعنده . فعنده العلم الكامل  ؛  وال أن تزنوا له أعمالكم    ،   فما هو حباجة إىل أن تدلوه على أنفسكم       
 . وإليه يرجع األمر كله. وقوله الفصل. وجزاؤه العدل. امليزان الدقيق

|     |     | 
يقرر . أشبه بإيقاع املقطع األول   ،   كامل التنغيم  يف إيقاع . بعد ذلك جييء املقطع األخري يف السورة      

، ويعرف البشر خبـالقهم   . احلقائق األساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم صاحب احلنيفية األوىل          
بتعليمهم مبشيئته الفاعلة املبدعة املؤثرة يف حيام ويعرض آثارها واحدا واحدا بصورة تلمس الوجـدان               

حىت إذا كان اخلتام وكان اإليقاع األخري تلقته املشـاعر مرجتفـة      . . ا عميقا البشري وتذكره وزه هز   
 : مرتعشة متأثرة مستجيبة

أم مل ينبـأ مبـا يف       ؟  أعنده علم الغيب فهو يرى    ؟  وأعطى قليال وأكدى  ،  أفرأيت الذي توىل   " 
وأن . عىوأن ليس لإلنسان إال ما س     . أال تزر وازرة وزر أخرى    . وإبراهيم الذي وىف  ،  صحف موسى 

وأنه هـو   . وأنه هو أضحك وأبكى   . وأن إىل ربك املنتهى   . مث جيزاه اجلزاء األوىف   . سعيه سوف يرى  
وأنـه  ،  وأن عليه النشأة األخرى   . وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن        . أمات وأحيا 

 . وأنه هو رب الشعرى. هو أغىن وأقىن
. وقوم نوح من قبل إم كانوا هم أظلـم وأطغـى          . ىومثود فما أبق  . وأنه أهلك عادا األوىل   

 ؟ فبأي آالء ربك تتمارى. فغشاها ما غشى. واملؤتفكة أهوى
أفمن هذا احلديث   . ليس هلا من دون اهللا كاشفة     . أزفت اآلزفة . هذا نذير من النذر األوىل     " 
 ؟ وأنتم سامدون، وتضحكون وال تبكون، تعجبون

  "  . . فاسجدوا هللا واعبدوا " 
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تـذكر  ، الذي يعجب اهللا من أمره الغريـب  "  . . وأعطى قليال وأكدى،  الذي توىل  "  وذلك
. مث انقطع عن البذل خوفا مـن الفقـر        ،  أنفق قليال يف سبيل اهللا    ،  بعض الروايات أنه فرد معني مقصود     

ال ،  ويذكر يف ذلك قصة    ا أنه عثمان بن عفان   ،  شخصه " الكشاف " وحيدد الزخمشري يف تفسريه   
وطبيعته وبذله الكثري الطويل يف سبيل اهللا بال         ا وال يقبلها من يعرف عثمان    ،  ستند فيها إىل شيء   ي

 . )1(وعقيدته يف اهللا وتصوره لتبعة العمل وفرديته ؛ توقف وبال حساب كذلك
فالذي يتوىل عـن هـذا      . وقد يكون منوذجا من الناس سواء     .  وقد يكون املقصود شخصا بذاته    

أمـره   - أي يضعف عن املواصلة ويكف     -  ماله أو من نفسه هلذه العقيدة مث يكدي        ويبذل من ،  النهج
 . يستحق التعجيب ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها، عجيب

  "  . . ؟ أعنده علم الغيب فهو يرى " 
، يواصل عمله وبذلـه   وعليه أن   ؛  فال يأمن اإلنسان ما خبئ فيه     . ال يراه أحد سواه   .  والغيب هللا 

وال ضمان له يف الغيب اهـول إال حـذره          ،  وأال يبذل مث ينقطع   ؛  وأن يعيش حذرا موفيا طوال حياته     
 . ورجاؤه ذا كله يف مغفرة اهللا وقبوله، وعمله ووفاؤه

  "  . .  . . . وإبراهيم الذي وفَّى، أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى " 
يصدق بعضه بعضا على توايل     ،  ثابتة أصوله وقواعده  ،  له وأواخره موصولة أوائ ،   وهذا الدين قدمي  

. وهو يف ملة إبراهيم قبل موسـى      . فهو يف صحف موسى   . وتباعد املكان والزمان  ،  الرساالت والرسل 
ويذكر الوفاء هنا يف    . وىف وفاء مطلقا استحق به هذا الوصف املطلق       . وىف بكل شيء  . إبراهيم الذي وىف  

 . بالتشديد تنسيقا لإليقاع املنغم وللقافية املطردة " وفَّى " ويذكر ذه الصيغة، قطاعمقابل اإلكداء واالن
 : فيها؟ وإبراهيم الذي وىف،  فماذا يف صحف موسى

  "  . . أال تزر وازرة وزر أخرى " 

                                                 
 وهو  – اهللا بن سعد بن أيب سرح        فقال له عبد  .  كان يعطي ماله يف اخلري     – رضي اهللا عنه     –روي أن عثمان    :  قال )1(

وإين أطلب مبا أصنع رضى اهللا   . إن يل ذنوباً وخطايا   : فقال عثمان .  يوشك أن ال يبقى لك شيء      –أخوه من الرضاعة    
فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك ! أعطين ناقتك برحلها وأنا أحتمل عنك ذنوبك كلها: فقال عبد اهللا. تعاىل، وأرجو عفوه

 ! وهي رواية ظاهرة البطالن فما هكذا يتصور عثمان "  . . . ! فرتلت. عن العطاء
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فـال متلـك نفـس أن    . ال ختفيفا عن نفس وال تثقيال على أخرى  ؛   فال حتمل نفس محل أخرى    
 ! وال متلك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئا.  ووزرهاتتخفف من محلها

  "  . . وأن ليس لإلنسان إال ما سعى " 
وال . ال يزاد عليه شيء من عمـل غـريه        . فما حيسب لإلنسان إال كسبه وسعيه وعمله      . كذلك

ذهبـت  فإذا مات   . وهذه احلياة الدنيا هي الفرصة املعطاة له ليعمل ويسعى        . ينقص منه شيء ليناله غريه    
إذا مات اإلنسان انقطـع     :  "  يف قوله   ع   إال ما نص عليه حديث رسول اهللا        . الفرصة وانقطع العمل  

وهذه  . . )1( " أو علم ينتفع به   . أو صدقة جارية من بعده    . من ولد صاحل يدعو له    : عمله إال من ثالث   
ومن اتبعه أن القراءة     - ه اهللا رمح - ومن هذه اآلية الكرمية استنبط الشافعي     . الثالثة يف حقيقتها من عمله    

  ع  وهلذا مل يندب إليه رسـول اهللا        . ألنه ليس من عملهم وال كسبهم     ،  ال يصل إهداء ثواا إىل املوتى     
 ي ومل ينقل ذلك عن أحد من الصـحابة       ،  وال أرشدهم إليه بنص وال إمياء     ،  وال حثهم عليه  ،  أمته

وال يتصرف فيه بأنواع األقيسـة      ،  فيه على النصوص  وباب القربات يقتصر    . ولو كان خريا لسبقونا إليه    
  . . )2(فأما الدعاء والصدقة فذاك جممع على وصوهلما ومنصوص من الشارع عليهما . واآلراء

  "  . . مث جيزاه اجلزاء األوىف. وأن سعيه سوف يرى " 
. يقولن يغيب شيء عن علم اهللا وميزانـه الـدق         ؛   فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب      

 . وسينال كل امرئ سعيه وافيا كامال ال نقس فيه وال ظلم
. فتتحقق لإلنسان قيمتـه اإلنسـانية  . إىل جانب عدالة اجلزاء،  وكذلك يتحدد مبدأ فردية التبعة  

كرميا تتاح له الفرصة للعمل مث يؤخذ مبـا         ؛  القائمة على اعتباره خملوقا راشدا مسؤوال مؤمتنا على نفسه        
وال يقعـد ـا     ،  عدالة مطلقة ال مييل ا اهلـوى      . لك الطمأنينة على عدالة اجلزاء    عمل وتتحقق له كذ   

 . وال ينقص منها اجلهل حبقائق األمور، القصور
  "  . . وأن إىل ربك املنتهى " 

يف نعـيم أو    : وال مـأوى إال داره    . وال ملجأ من دونه   .  فال طريق إال الطريق الذي ينتهي إليه      
قة قيمتها وأثرها يف تكييف مشاعر اإلنسان وتصوره فحني حيس أن املنتـهى إىل              وهلذه احلقي  . . جحيم

                                                 
 .  عن أيب هريرة– بإسناده – أخرجه مسلم يف صحيحه )1(
 .  ابن كثري يف التفسري)2(
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فإنه يستشعر من أول الطريق ايته اليت ال مفـر منـها وال             . وكل أحد . اهللا منتهى كل شيء وكل أمر     
ويظل قلبه ونظـره    . أو حياول يف هذا ما يستطيع     ؛  ويصوغ نفسه وعمله وفق هذه احلقيقة     . حميص عنها 

 ! بتلك النهاية منذ أول الطريقمعلقني 
يريه فيها آثـار    ،   وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إىل اية املطاف يكر راجعا به إىل احلياة            

 : ويف كل حال، يف كل مرحلة. مشيئة اهللا
  "  . . وأنه هو أضحك وأبكى " 

  . . ةومن خالله تنبعث صور وظالل موحية مثري.  وحتت هذا النص تكمن حقائق كثرية
ومها سر من أسـرار     . فأودع هذا اإلنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء       . .  أضحك وأبكى 

الذي ال يقل   ،  وال كيف تقعان يف هذا اجلهاز املركب املعقد       ،  التكوين البشري ال يدري أحد كيف مها      
املـؤثرات  والذي تتداخل املـؤثرات النفسـية و      . تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي      

 . العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعالن يف إحداث الضحك وإحداث البكاء
وفـق أسـرار     - وجعله. فأنشأ لإلنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء      . . وأضحك وأبكى 

ويبكي اليوم ممـا أضـحكه      . وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم     . يضحك هلذا ويبكي هلذا    - معقدة فيه 
واملـوازين والـدواعي والـدوافع      .  ذهول إمنا هي احلاالت النفسية املتقلبة      يف غري جنون وال   . باألمس

 ! واالعتبارات اليت ال تثبت يف شعوره على حال
كل حسب املؤثرات الواقعة    . فجعل يف اللحظة الواحدة ضاحكني وباكني      . .  وأضحك وأبكى 

وهو هو يف    . . ه على أولئك  ألن وقعه على هؤالء غري وقع     . وقد يضحك فريق مما يبكي منه فريق      . عليه
 ! ولكنه مبالبساته بعيد من بعيد. ذاته

يضحك اليوم من األمر مث تواجهه عاقبته غدا        . من األمر الواحد صاحبه نفسه    .  وأضحك وأبكى 
يتمىن أن مل يكن وأن مل يكن ضحك وكم من ضاحك يف الدنيا باك يف اآلخرة                . أو جرائره فإذا هو باك    
 ! حيث ال ينفع البكاء

، وغريها كثري تنبثق من خـالل الـنص القصـري          . .  هذه الصور والظالل واملشاعر واألحوال    
؛ وتظل حشود منها تنبثق من خالله كلما زاد رصيد النفس مـن التجـارب     . وتتراءى للحس والشعور  

وهذا هو اإلعجاز يف صورة من صوره الكثرية يف          - وكلما جتددت عوامل الضحك والبكاء يف النفوس      
 . القرآنهذا 
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  "  . . وأنه هو أمات وأحيا " 
 .  وكذلك تنبثق من هذا النص صور ال عداد هلا يف احلس

 " الذي خلق املوت واحلياة   :  " كما قال يف سورة أخرى    ،  أنشأ املوت واحلياة   . .  أمات وأحيا 
اول البشـر أن  ولكنهما خافيان كل اخلفاء حني حي . ومها أمران معروفان كل املعرفة بوقوعهما املتكرر      . 

ما حقيقتهما حـني يتجـاوز      ؟  وما احلياة ؟  فما املوت  . . يعرفوا طبيعتهما وسرمها اخلايف على األحياء     
؟ ومن أين جـاءت   ؟  ما هي ؟  كيف دبت احلياة يف الكائن احلي     ؟  اإلنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه    

ذا الكـائن أو ـذه      وكيف سارت يف طريقها الذي سارت فيه        ؟  وكيف تلبست ذا الكائن فكان    
إنـه السـر    ؟  وبعد مفارقتها لألحياء  . قبل دبيب احلياة   . . وكيف كان ؟  وما املوت ؟  الكائنات األحياء 

 ! بيد اهللا، اخلايف وراء الستر املسبل
يف اللحظـة   . يف عوامل األحياء كلـها    . وتنبثق ماليني الصور من املوت واحلياة      . .  أمات وأحيا 

وكم ماليني املاليني بـدأت رحلـة       . كم ماليني املاليني من األحياء ماتت     . يف هذه اللحظة  . الواحدة
وكم من ميتات وقعـت     ! ودب فيها هذا السر من حيث ال تعلم ومن حيث ال يعلم أحد إال اهللا              . احلياة

حني يستغرق اخليـال يف     ،  وكم من هذه الصور يتراءى على مدار القرون       ! فإذا هي ذاا بواعث حياة    
وندع ما يعلمـه    . الذي كان قبل أن يكون اإلنسان كله على هذا الكوكب         ،  اضي الطويل استعراض امل 

 ! اهللا يف غري هذا الكوكب من أنواع املوت واحلياة اليت ال ختطر على بال اإلنسان
. فتهز القلب البشري من أعماقه    ،  تطلقها هذه الكلمات القالئل   ،   إا حشود من الصور وحشود    

 ! يتماسك حتت إيقاعاا املنوعة األصداءفال يتمالك نفسه وال 
  "  . . وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن " 

وهـي  ،  فينساها اإلنسان لتكرارها أمام عينيه    .  وهي احلقيقة اهلائلة الواقعة املتكررة يف كل حلظة       
 ! أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات اخليال

! ز من إفرازات هذا اجلسد اإلنساين الكثرية كالعرق والدمع واملخاط         إفرا . . تراق . .  نطفة متىن 
! وإذا هذا اإلنسان ذكر وأنثـى     ! إذا هي إنسان  ؟  إذا هي ماذا   . . فإذا هي بعد فترة مقدورة يف تدبري اهللا       

وأيـن كـان هـذا      ؟  ختطر على اخليال   - لوال وقوعها  - كيف متت هذه العجيبة اليت مل تكن      ؟  كيف
أين كان كامنا يف النقطة املراقة مـن تلـك          ؟  املعقد الشديد التعقيد  ،  ب الشديد التركيب  اإلنسان املرك 

وعروقـه  ،  أين كان كامنا بعظمه وحلمه وجلـده      ؟  بل يف واحد من ماليني من أجزائها الكثرية       . النطفة
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يـة  أين كـان يف هـذه اخلل     ! ؟  وخالئقه وطباعه واستعداداته  . ومساته وشياته ومالحمه  . وشعره وأظافره 
وأين على  ! ؟  امليكروسكوبية الساحبة هي وماليني من أمثاهلا يف النقطة الواحدة من تلك النطفة اليت متىن             

تلك اليت انبثقت وأعلنت عن     . وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص األنثى يف تلك اخللية         
 ! ؟ نفسها يف اجلنني يف اية املطاف

فضال علـى أن   . مث يتمالك أو يتماسك   . اهلائلة العجيبة  وأي قلب بشري يقف أمام هذه احلقيقة        
واهتـدت إىل   ! وسارت يف طريقها هكذا والسالم    ! إا وقعت هكذا والسالم   : ويقول،  جيحد ويتبجح 

إا سارت هذه السرية حبكم ما ركب فيها من استعداد          : أو يتعامل فيقول  ! خطها املرسوم هكذا والسالم   
. فهذا التفسري حيتاج بدوره إىل تفسـري      !  األحياء املزودة ذا االستعداد    شأا شأن سائر  ،  إلعادة نوعها 

ومـن  ؟  من ذا أودعها الرغبة الكامنة يف حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى          ؟  فمن ذا أودعها هذا االستعداد    
وحتقق ،  ومن ذا رسم هلا الطريق لتسري فيه على هدى        ؟  ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة ضئيلة       

وما رغبتها هي ومـا مصـلحتها يف        ؟  ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها لتعيدها      ؟   الرغبة الكامنة  هذه
وترسم لـه   ،  وتقدر عليه ،  لوال أن هنالك إرادة مدبرة من ورائها تريد أمرا        ؟  إعادة نوعها ذه اخلصائص   

 ! ؟ الطريق
 .  النشأة األخرىيتجه مباشرة إىل، وهي واقعة مكرورة ال ينكرها منكر.  ومن النشأة األوىل

  "  . . وأن عليه النشأة األخرى " 
فالـذي  . دليل على إمكان الوقوع   . ولكن عليه من النشأة األوىل دليل     .  والنشأة األخرى غيب  

. على إعادة اخللق من عظام ورفات      - وال شك  - قادر،  خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن       
فهذا التدبري اخلفـي الـذي      . ودليل على حكمة الوقوع   ! املاء املراق فليست العظام والرفات بأهون من      

هذا التدبري ال بد أن يكون      . يقود اخللية احلية الصغرية يف طريقها الطويل الشاق حىت تكون ذكرا أو أنثى            
وال ،  وال جيد احملسن جزاء أحسـانه كـامال       ؛  مداه أبعد من رحلة األرض اليت ال يتم فيها شيء كامل          

. ألن يف حساب هذا التدبري نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء متامـه            . زاء إساءته كامال كذلك   املسيء ج 
  . . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة األخرى. فداللة النشأة األوىل على النشأة األخرى مزدوجة

 : يغين اهللا من يشاء من عباده ويقنيه. ويف النشأة األخرى.  ويف النشأة األوىل
  "  . .  هو أغىن وأقىنوأنه " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

22

. وغى الذرية . وغىن الصحة . غىن املال .  أغىن من عباده من شاء يف الدنيا بأنواع الغىن وهي شىت          
 . وغىن الصلة باهللا والزاد الذي ليس مثله زاد. وغىن الفكر. وغىن النفس

 !  وأغىن من عباده من شاء يف اآلخرة من غىن اآلخرة
 ! كل ما يقتىن يف الدنيا كذلك ويف اآلخرةمن .  وأقىن من شاء من عباده

. وهو الذي أقىن  . فهو الذي أغىن  . ال يغتنون وال يقتنون إال من خزائن اهللا       .  واخللق فقراء ممحلون  
. ليتطلعوا إىل املصدر الوحيـد    . وهي ملسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوم هنا وهناك            

 ! وغريها خواء، حدهاويتجهوا إىل اخلزائن العامرة و
  "  . . وأنه هو رب الشعرى " 

وهي أبعد من   . ونوره مخسون ضعف نور الشمس    ،   والشعرى جنم أثقل من الشمس بعشرين مرة      
 . الشمس مبليون ضعف بعد الشمس عنا

فتقرير أن اهللا هو    . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن      .  وقد كان هناك من يعبد هذا النجم      
وتتحدث عن الرحلـة إىل املـأل       ؛  مكانه يف السورة اليت تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى        رب الشعرى له    

 . ونفي عقيدة الشرك الواهية املتهافتة، كما تستهدف تقرير عقيدة التوحيد؛ األعلى
، لتبدأ بعدها جولة يف مصـارع الغـابرين       ،   وذا تنتهي تلك اجلولة املديدة يف األنفس واآلفاق       

وهي جولة مع قدرة اهللا ومشـيئته وآثارهـا يف          . ذر فكذبوا ا كما يكذب املشركون     بعدما جاءم الن  
 . األمم قبلهم واحدة واحدة

. وقوم نوح من قبل إم كانوا هم أظلم وأطغـى         . ومثود فما أبقى  . وأنه أهلك عادا األوىل    " 
 " ؟  فبأي آالء ربك تتمارى. فغشاها ما غشى. واملؤتفكة أهوى

 . وملسة عنيفة ختز الشعور وخزا، تتألف من وقفة قصرية على مصرع كل أمة. ة إا جولة سريع
من اإلفك  . واملؤتفكة هي أمة لوط   !  وعاد ومثود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن يف مواضع شىت         

ـذا التجهيـل     "  . . فغشاها ما غشـى    " وقد أهواها يف اهلاوية وخسف ا      . . والبهتان والضالل 
الذي يشمل كل شـيء     ،  الذي تتراءى من خالله صور الدمار واخلسف والتنكيل       ،  هويلوالتضخيم والت 

 ! ويغشاه فال يبني
  "  . . ؟ فبأي آالء ربك تتمارى " 
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أمل يقذف باحلق على الباطـل      ؟  أمل يهلك الشر  .  فلقد كانت إذن تلك املصارع آالء هللا وأفضاال       
فبـأي آالء ربـك     . أليست هذه كلها آالء   ؟  دبر ويعي أمل يترك فيها آيات ملن يت     ؟  فيدمغه فإذا هو زاهق   

 ! ولكل من يتدبر صنع اهللا فريى النعمة حىت يف البلوى، ولكل قلب. اخلطاب لكل أحد! تتمارى
بعد استعراض مظاهر املشيئة وآثارهـا يف األنفـس          -  وعلى مصارع الغابرين املكذبني بالنذر    

 : كأنه صيحة اخلطر قبيل الطامة الكربى. نيفايلقي باإليقاع األخري قويا عميقا ع - واآلفاق
  "  . . ليس هلا من دون اهللا كاشفة. أزفت اآلزفة. هذا نذير من النذر األوىل " 

هذا نذير من النذر األوىل اليت أعقبـها مـا          .  هذا الرسول الذي تتمارون يف رسالته ويف نذارته       
الطامة والقارعة اليت جاء هذا النذير حيذركم       وهي  . واقتربت كاسحة جارفة  . وقد أزفت اآلزفة  ! أعقبها

لـيس  :  " وال ميلك إال اهللا كشفه ودفعه     . إياها أو هو هول العذاب الذي ال يعلم إال اهللا نوعه وموعده           
  "  . . هلا من دون اهللا كاشفة

إذا أنتم سـادرون الهـون ال       . والنذير الناصح يدعوكم إىل النجاة    .  وبينما اخلطر الداهم قريب   
 . درون املوقف وال تفيقونتق

  "  . .  . . . وأنتم سامدون؟ وتضحكون وال تبكون؟ أفمن هذا احلديث تعجبون " 
 وهذا احلديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة ويف الوقت ذاته يقـودهم إىل                

وما ينتظـر    ،وهذه التبعات الكبرية  ،  وهذا اجلد الصارم  ؟  ومم يضحكون ؟  فمم يعجبون . املنهج الكامل 
وما وراءه من اهلول    ،  كله جيعل البكاء أجدر باملوقف اجلد      . . الناس من حساب على حيام يف األرض      

  . . والكرب
ويهتف م إىل ما ينبغي أن يتداركوا به        ،  ويصرخ يف آذام وقلوم   ،   وهنا يرسلها صيحة مدوية   

 : وهم على حافة اهلاوية، أنفسهم
  " . فاسجدوا هللا واعبدوا " 

الـذي  ،  وبعد هذا التمهيد الطويل   ،  ويف هذه الظالل  ،   وإا لصيحة مزلزلة مذهلة يف هذا السياق      
 : ترتعش له القلوب

وهم جيادلون يف اهللا    . وهم ميارون يف الوحي والقرآن    . سجدوا وهم مشركون  .  ومن مث سجدوا  
 ! والرسول
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 يتلـو هـذه السـورة     ع   الرسول   سجدوا حتت هذه املطارق اهلائلة اليت وقعت على قلوم و         
ال ميلكـون أن    . مسـلمني ومشـركني   . ويسجد فيسجد اجلميع  . وفيهم املسلمون واملشركون  . عليهم

مث أفاقوا بعد فترة فإذا هم يف ذهول مـن           . . وال أن يتماسكوا هلذا السلطان    ؛  يقاوموا وقع هذا القرآن   
 ! سجودهم كذهوهلم وهم يسجدون

. وما هو يف احلقيقة بالغريـب     .  افترقت يف تعليل هذا احلادث الغريب      مث.  ذا تواترت الروايات  
 ! فهو تأثري القرآن العجيب ووقعه اهلائل يف القلوب

|     |     | 
كـان حيتـاج    . حادث سجود املشركني مع املسلمني    .  هذا احلادث الذي تواترت به الروايات     

 . وأوضحت يل سببه األصيل، لته يف نفسيقبل أن تقع يل جتربة شعورية خاصة عل. عندي إىل تعليل
الذي أورده ابـن سـعد يف       ،   وكنت قد قرأت تلك الروايات املفتراة عما مسي حبديث الغرانيق         

وما أرسلنا مـن    :  " وبعض املفسرين عند تفسريهم لقوله تعاىل     . وابن جرير الطربي يف تارخيه    ،  طبقاته
مث حيكم  ،  فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان    ،  ن يف أمنيته  قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطا         

[  - جزاه اهللا خريا   - وهي الروايات اليت قال فيها ابن كثري       "  . . اخل . . . اهللا آياته واهللا عليم حكيم    
 . ]ومل أرها مسندة من وجه صحيح . ولكنها من طرق كلها مرسلة

 رواية ابـن     ع   فة واالفتراء على رسول اهللا       وأكثر هذه الروايات تفصيال وأقلها إغراقا يف اخلرا       
حدثنا حممد ابـن    ،  حدثنا حممد بن اسحاق الشييب    ،  حدثنا موسى بن أيب موسى الكويف     : قال. أيب حامت 

لـو  : وكان املشركون يقولـون ، أنزلت سورة النجم: قال. عن ابن شهاب  ،  عن موسى بن عقبة   ،  فليح
ولكنه ال يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى         ؛  حابهكان هذا الرجل يذكر آهلتنا خبري أقررناه وأص       

 قد اشتد عليه ما ناله وأصـحابه مـن           ع   وكان رسول اهللا    . مبثل الذي يذكر آهلتنا من الشتم والشر      
أفـرأيتم  :  " فلما أنزل اهللا سورة النجم قـال      . فكان يتمىن هداهم  ؛  وأحزنه ضالهلم ،  أذاهم وتكذيبهم 
: ألقى الشيطان عندها كلمات حني ذكر اهللا الطواغيت فقال         " ؟  لثة األخرى ومناة الثا ،  الالت والعزى 

 . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنتـه       . . وإن شفاعتهن هلي اليت ترجتى    ،  وإن هلن الغرانيق العلى   
إن حممدا قد   : وقالوا. وتباشروا ا . وزلت ا ألسنتهم  . فوقعت هاتان الكلمتان يف قلب كل مشرك مبكة       

وسجد كل من حضره    ،   آخر النجم سجد    ع   فلما بلغ رسول اهللا      . . ع إىل دينه األول ودين قومه     رج
فعجب . غري أن الوليد بن املغرية كان رجال كبريا فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه             . من مسلم أو مشرك   
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سـجود   فأما املسـلمون فعجبـوا ل       ع   الفريقان كالمها من مجاعتهم يف السجود لسجود رسول اهللا          
ومل يكن املسلمون مسعوا الذي ألقـى الشـيطان يف مسـامع            . املشركني معهم على غري إميان وال يقني      

 وحدثهم   ع   ملا ألقى الشيطان يف أمنية رسول اهللا         - أي املشركون  - فاطمأنت أنفسهم  . . املشركني
شت تلك الكلمـة يف     فف. فسجدوا لتعظيم آهلتهم  ،   قد قرأها يف السورة     ع   به الشيطان أن رسول اهللا      

. عثمان بن مظعون وأصـحابه    : الناس وأظهرها الشيطان حىت بلغت أرض احلبشة ومن ا من املسلمني          
 وبلغهم سجود الوليد بن املغرية على        ع   وصلوا مع رسول اهللا     ،  وحتدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم      

، وقد نسخ اهللا ما ألقى الشـيطان      ،  اعافأقبلوا سر ،  وحدثوا أن املسلمني قد أمنوا مبكة     ،  التراب على كفه  
 "  . اخل . . . وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب       :  " وقال. وحفظه من الفرية  ،  وأحكم اهللا آياته  

، انقلب املشركون بضاللتهم وعداوم على املسـلمني      ،  فلما بني اهللا قضاءه وبرأه من سجع الشيطان       . 
 . انتهى "  . . واشتدوا عليهم
  ع  إىل رسـول اهللا      . . تلك . . روايات أخرى أجرأ على االفتراء تنسب قولة الغرانيق        وهناك  

 ! ! !  يف مرضاة قريش ومهادنتها ع حاشاه  - وتعلل هذا برغبته
فهي فضال عن جمافاا لعصـمة النبـوة    . .  وقد رفضت منذ الوهلة األوىل تلك الروايات مجيعا       

إذ أنه يتصدى لتـوهني     .  سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا      فإن،  وحفظ الذكر من العبث والتحريف    
فال جمال إلدخال هاتني العبارتني يف سياق السـورة         . عقيدة املشركني يف هذه اآلهلة وأساطريهم حوهلا      

فهـؤالء  . إن الشيطان ألقى ما يف أمساع املشـركني دون املسـلمني          : حىت على قول من قال    . حبال
:  " وحني يسمعون هاتني العبارتني املقحمتني ويسمعون بعـدمها . يتذوقون لغتهم املشركون كانوا عربا    

ما أنـزل   ،  إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم      . تلك إذا قسمة ضيزى   ؟  ألكم الذكر وله األنثى   
إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة       :  " ويسمعون بعد ذلك   " . اخل . . اهللا ا من سلطان   

 "  . . إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين مـن احلـق شـيئا             . مية األنثى وما هلم به من علم      تس
وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا ملـن                 :  " ويسمعون قبله 
الم ال   ألن الك   ع   حني يسمعون هذا السياق كله فإم ال يسجدون مع الرسول            "  . . يشاء ويرضى 

وهم مل يكونوا أغبياء كغباء الـذين       . والثناء على آهلتهم وتقرير أن هلا شفاعة ترجتى ال يستقيم         . يستقيم
 ! اليت تلقفها منهم املستشرقون مغرضني أو جاهلني، افتروا هذه الروايات
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ولغري هذا السبب عاد املهاجرون من احلبشة مث عـادوا          .  لغري هذا السبب إذن سجد املشركون     
 . ليها بعد حني مع آخرينإ

  . . مث عودم إىل احلبشة مع آخرين،  وليس هنا جمال حتقيق سبب عودة املهاجرين
  . .  فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له يف هذه املناسبة
وإمنا هـي  ؛  وخيطر يل احتمال أنه مل يقع     .  لقد بقيت فترة أحبث عن السبب املمكن هلذا السجود        

 . وهو أمر حيتاج إىل التعليل. ليل عودة املهاجرين من احلبشة بعد حنو شهرين أو ثالثةرواية ذكرت لتع
  . .  وبينما أنا كذلك وقعت يل تلك التجربة الشعورية اخلاصة اليت أشرت إليها من قبل

. يتلو سورة الـنجم   ،   كنت بني رفقة نسمر حينما طرق أمساعنا صوت قارئ للقرآن من قريب           
وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتـل القـرآن         . لنستمع وننصت للقرآن الكرمي   ،  ديثفانقطع بيننا احل  

 . ترتيال حسنا
.  يف رحلتـه إىل املـأل األعلـى    ع  عشت مع قلب حممد     .  وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه     

 ذلك احلـادث . يف صورته املالئكية اليت خلقه اهللا عليها - عليه السالم - عشت معه وهو يشهد جربيل 
عنـد  . وعشت معه وهو يف رحلته العلوية الطليقة      ! العجيب املدهش حني يتدبره اإلنسان وحياول ختيله      

وبقـدر مـا تطيـق    ، وحتلق يب رؤاي، عشت معه بقدر ما يسعفين خيايل. وجنة املأوى . سدرة املنتهى 
  . . مشاعري وأحاسيسي

إىل  . . ادا وبنوا وأنوثتـها   وتابعته يف اإلحساس بتهافت أساطري املشركني حول املالئكة وعب        
 . اليت تتهاوى عند اللمسة األوىل، آخر هذه األوهام اخلرفة املضحكة

وعلم اهللا يتابعها   . وأمام األجنة يف بطون األمهات    ،   ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من األرض      
 . وحييط ا

الغيب احملجوب ال    . . السورة وارجتف كياين حتت وقع اللمسات املتتابعة يف املقطع األخري من           
واملنتهى إىل اهللا يف اية كل طريق       . والعمل املكتوب ال يند وال يغيب عن احلساب واجلزاء        . يراه إال اهللا  

والنطفة تـدي   . وحشود األحياء . وحشود املوتى . واحلشود الضاحكة واحلشود الباكية   . يسلكه العبيد 
. والنشـأة األخـرى   . تربز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثـى       وختطو خطواا و  ،  يف الظلمات إىل طريقها   

 ! واملؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ومصارع الغابرين
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أزفـت  . هذا نذير من النذر األوىل    :  "  واستمعت إىل صوت النذير األخري قبل الكارثة الدامهة       
  "  . . اآلزفة ليس هلا من دون اهللا كاشفة
أفمن هـذا احلـديث     :  " كياين كله أمام التبكيت الرعيب    واهتز  .  مث جاءت الصيحة األخرية   

  " . ؟ وأنتم سامدون. وتضحكون وال تبكون. تعجبون
. كانت الرجفة قد سرت من قليب حقا إىل أوصايل         "  . . فاسجدوا هللا واعبدوا  :  "  فلما مسعت 

وال ،  لجفظل جسمي كلـه خيـت     . مل أملك مقاومته  ،  واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي      
 ! ال أملك احتباسها مع اجلهد واحملاولة، أمتالك أن أثبته وال أن أكفكف دموعا هاتنة

إنه كـامن يف ذلـك      . وأن تعليله قريب  ،   وأدركت يف هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح       
 ومل تكن هذه أول مـرة     . وهلذه اإليقاعات املزلزلة يف سياق هذه السورة      ،  السلطان العجيب هلذا القرآن   

 . وكانت مين هذه االستجابة   ،  ولكنها يف هذه املرة كان هلا هذا الوقع       . أقرأ فيها سورة النجم أو أمسعها     
فهناك حلظات خاصة موعودة غري مرقوبة متس اآلية أو السورة فيهـا موضـع               . . وذلك سر القرآن  . 

 ! نها ما يكونفيكون م. وتقع اللمسة اليت تصل القلب مبصدر القوة فيها والتأثري؛ االستجابة
 يقرأ هذه السورة يقرؤها بكيانـه   ع   وحممد  .  حلظة كهذه مست قلوب احلاضرين يومها مجيعا      

وتنصب كل هذه القوة الكامنة يف السورة مـن         . ويعيش يف صورها اليت عاشها من قبل بشخصه       . كله
 " وافاسـجدوا هللا واعبـد    :  " فريجتفون ويسـمعون  .  يف أعصاب السامعني    ع   خالل صوت حممد    

  . . فيسجدون . . ويسجد حممد واملسلمون
تعتقـد ـذا    . وأنت مسلم . وجتربة عانيتها أنت  ،  إنك تقيس على حلظة مرت بك     :  ولقد يقال 

 ! وأولئك كانوا مشركني يرفضون اإلميان ويرفضون القرآن . . وله يف نفسك تأثري خاص، القرآن
 : الذي يقال ولكن هنالك اعتبارين هلما وزما يف مواجهة هذا 

الذي تلقى هـذا القـرآن   .  النيب ع أن الذي كان يقرأ السورة كان هو حممد       :  االعتبار األول 
، وأحبه حىت لكان يثقل خطاه إذا مسع من يرتلـه داخـل داره            . وعاشه وعاش به  . مباشرة من مصدره  

ت عاشـها يف    ويف هذه السورة بالذات كان يعيش حلظا      ! ويقف إىل جانب الباب يسمع له حىت ينتهي       
فأما أنا فقد كنت أمسع السورة       . . وعاشها مع الروح األمني وهو يراه على صورته األوىل        . املأل األعلى 
 ! والفارق وال شك هائل. من قارئ
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وهم يسـتمعون   ،  أن أولئك املشركني مل تكن قلوم ناجية من الرعشة والرجفة         : واالعتبار الثاين 
واحلادثان التاليان شـاهد   . . صطنع هو الذي حيول بينهم وبني اإلذعان إمنا كان العناد امل    ع   إىل حممد   

 . على ما كان خياجل قلوم من االرتعاش
، عن عثمان بن عروة   ،  من طريق حممد بن اسحاق    ،   روى ابن عساكر يف ترمجة عتبة بن أيب هلب        

فتجهزت ،   جتهزوا إىل الشام   كان أبو هلب وابنه عتبة قد     : قال،  عن هناد بن األسود   ،  عن أبيه ،  ابن الزبري 
فانطلق حىت أتـى   " . سبحانه وتعاىل " وألوذينه يف ربه، واهللا ألنطلقن إىل حممد: فقال ابنه عتبة  ،  معهما
:  ع   فقال الـنيب     . . هو يكفر بالذي دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن         . يا حممد :  فقال  ع   النيب  

فـذكر  ؟  ما قلت له  ،  يا بين : فقال،  فرجع إىل أبيه  ،  ف عنه مث انصر  . . اللهم سلط عليه كلبا من كالبك     
يا بين واهللا ما آمن عليك      : قال. اللهم سلط عليه كلبا من كالبك     : قال؟  فما قال لك  : فقال. له ما قاله  

يـا معشـر    : فقال الراهب . ونزلنا إىل صومعة راهب    - وهي يف سدة   - فسرنا حىت نزلنا أبراه   ! دعاءه
إنكم قد عرفتم   : فقال أبو هلب  ! فإا يسرح فيها األسد كما تسرح الغنم      ؟  البالدما أنزلكم هذه    ،  العرب

فامجعوا متاعكم إىل هـذه     ،  وإن هذا الرجل قد دعا على ابين دعوة واهللا ما آمنها عليه           ؛  كرب سين وحقي  
 ما يريد   فلما مل جيد  ،  فجاء األسد فشم وجوهنا   . ففعلنا. مث افرشوا حوهلا  ،  وافرشوا البين عليها  ،  الصومعة

قد عرفت أنه ال    : فقال أبو هلب  . مث هزمه هزمة ففسخ رأسه    ،  فشم وجهه ،  تقبض فوثب وثبة فوق املتاع    
 ! ينفلت عن دعوة حممد

املؤلبني عليـه   ،   املناوئني له   ع   أشد املخاصمني حملمد    .  هذا هو احلادث األول صاحبه أبو هلب      
. ما أغىن عنه ماله وما كسـب      .  يدا أيب هلب وتب    تبت:  " املدعو عليه يف القرآن هو وبيته     . هو وبيته 

وذلك شعوره احلقيقي    "  . . يف جيدها حبل من مسد    . وامرأته محالة احلطب  . سيصلى نارا ذات هلب   
 .  على ابنه ع وتلك ارجتافة قلبه ومفاصله أمام دعوة حممد . جتاه حممد وقول حممد

 يفاوضه يف الكف     ع   سلته قريش إىل حممد     وقد أر . صاحبه عتبة بن أيب ربيعة    :  واحلادث الثاين 
. على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسـة أو زواج             ،  عن هذا الذي فرق قريشا وعاب آهلتهم      

: قال. فاستمع مين : قال. نعم: قال؟  أفرغت يا أبا الوليد   :  ع   فلما انتهى من عرضه قال له رسول اهللا         
كتاب فصلت آياتـه قرآنـا      . ترتيل من الرمحن الرحيم   . حم. بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " قال. أفعل

:  مث مضى حىت قوله تعاىل     "  . . بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون      . عربيا لقوم يعلمون  
 عندئذ هب عتبة ميسك بفم النيب       "  . . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود     : فإن أعرضوا فقل  " 
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ويعقب عليه  . وعاد إىل قريش يقص عليهم األمر      . . ك الرحم أن تكف   ناشدت:  يف ذعر وهو يقول    ع  
 . )1(فخشيت أن يرتل بكم العذاب ، وقد علمتم أن حممدا إذا قال شيئا مل يكذب: يقول

والتأثر املكبوت أمام العناد واملكابرة     . واالرجتاف فيه ظاهر  .  فهذا شعور رجل مل يكن قد أسلم      
 . ظاهر

 فأقرب ما حيتمل أن تصادف قلـوم         ع   وا إىل سورة النجم من حممد        ومثل هؤالء إذا استمع   
وأن يؤخذوا بسلطان هـذا القـرآن فيسـجدوا مـع           . حلظة االستجابة اليت ال ميلكون أنفسهم إزاءها      

 ! بال غرانيق وال غريها من روايات املفترين . . الساجدين
 

                                                 
 .  ملخصة من روايا عدة)1(
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 ع والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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