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 العقيدة . . موضوعها األساسي هو موضوع القرآن املكي      - كسورة األنعام  - هذه سورة مكية  
 ،ولكن ما أشد اختالف االني اللذين تتحرك فيهما السورتان يف معاجلة هذا املوضـوع الواحـد               . . 

 ! وهذه القضية الكبرية
وذات منـهج   ،  وذات مالمـح متميـزة    ،   إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة        

وهـذه القضـية    ،  وذات جمال متخصص يف عالج هذا املوضوع الواحد       ،  وذات أسلوب معني  ،  خاص
 . الكبرية

طرائقهـا املتميـزة    و،  مث تأخذ بعد ذلك مساا املستقلة     ،   إا كلها تتجمع على املوضوع والغاية     
 . وحتقيق هذه الغاية، وجماهلا املتخصص يف عالج هذا املوضوع

 . كالشأن يف مناذج البشر اليت جعلها اهللا متميزة        - من هذه الوجهة   -  إن الشأن يف سور القرآن    
 . . وكلهم له التكوين العضوي والـوظيفي اإلنسـاين       ،  وكلهم له خصائص اإلنسانية   ،  كلهم إنسان . 

وفيها األغيـار الـيت ال   ، مناذج فيها األشباه القريبة املالمح    . بعد ذلك مناذج منوعة أشد التنويع     ولكنهم  
 ! جتمعها إال اخلصائص اإلنسانية العامة

بعد طول  . وهكذا عدت أتعامل معها   ،  وهكذا عدت أحسها  .  هكذا عدت أتصور سور القرآن    
 ! ومالحمه ومساته، اعه واجتاهاتهوطول التعامل مع كل منها وفق طب، وطول األلفة، الصحبة

وأنسـا بسـبب التعامـل      ،  وفرة بسبب تنوع النماذج    - تبعا هلذا  -  وأنا أجد يف سور القرآن    
 ! واالجتاهات واملطالع، ومتاعا بسبب اختالف املالمح والطباع؛ الشخصي الوثيق

وكلها جيد   . . عوكلها ممت  . . وكلها حبيب  . . وكلها أليف  . . كلها صديق  . .  إا أصدقاء 
وألواناً مـن   ،  وألواناً من اإليقاعات  ،  وألواناً من املتاع جديدة   ،  القلب عنده ألواناً من االهتمامات طريفة     

 . وجواً متفرداً، جتهل هلا مذاقاً خاصاً، املؤثرات
، ورؤى وحقـائق  ،  رحلة يف عوامل ومشـاهد     . .  ومصاحبة السورة من أوهلا إىل آخرها رحلة      

ولكنها كذلك رحلـة    . . واستجالء ملشاهد الوجود  ،  وغوص يف أعماق النفوس   ،  وحياتوتقريرات وم 
 . متميزة املعامل يف كل سورة ومع كل سورة

|     |     | 
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ولكـن بينمـا     . . وموضوع سورة األعراف هو العقيدة    . إن موضوع سورة األنعام هو العقيدة     
وتواجه اجلاهليـة العربيـة يف      ؛  العقيدة وحقيقتها وتعرض موضوع   ؛  سورة األنعام تعاجل العقيدة يف ذاا     

وتستصحب معهـا   ؛  مواجهة صاحب احلق الذي يصدع باحلق      - وكل جاهلية أخرى كذلك    - حينها
يف هذه املواجهة تلك املؤثرات العميقة العنيفة الكثرية املوفورة اليت حتدثنا عنها إمجاالً وتفصـيالً وحنـن                 

 . ووقفنا أمامها ما شاء اهللا أن نقف       -  السابع ويف هذا اجلزء أيضاً     يف اجلزء  - نقدم السورة ونستعرضها  
وهـي تعـاجل     - جند سورة األعراف   . . وتسلك ذلك الطريق  ،  بينما سورة األنعام تتخذ هذا املنهج     . 

إا تعرضه يف جمـال      . . وتعرض موضوعها يف جمال آخر    ،  تأخذ طريقاً آخر   - موضوع العقيدة كذلك  
وعائدة إىل النقطـة الـيت      ،  يف جمال رحلة البشرية كلها مبتدئة باجلنة واملأل األعلى         .  .التاريخ البشري 

إىل  - عليه السـالم   - من لدن آدم   " موكب اإلميان  " ويف هذا املدى املتطاول تعرض     . . انطلقت منها 
البشـرية  يواجه ا   . تعرض هذا املوكب الكرمي حيمل هذه العقيدة وميضي ا على مدار التاريخ           عحممد

كيف اسـتقبلت البشـرية هـذا       : ويرسم سياق السورة يف تتابعه     . . وقبيالً بعد قبيل  ،  جيالً بعد جيل  
كيف وقف املأل منـها هلـذا       ؟  كيف خاطبها هذا املوكب وكيف جاوبته     ؟  املوكب وما معه من اهلدى    

انت عاقبـة   وكيف ك ؟  املوكب باملرصاد وكيف ختطى هذا املوكب أرصادها ومضى يف طريقه إىل اهللا           
  . . املكذبني وعاقبة املؤمنني يف الدنيا ويف اآلخرة

وتقف منها عند معظم املعـامل      ،  ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة     . .  إا رحلة طويلة طويلة   
والبشرية  . . وايته مرسومة ،  ومبدؤه معلوم ،  ومعامله قائمة ،  مالحمه واضحة . يف الطريق املرسوم  ،  البارزة

  . . إىل حيث بدأت رحلتها يف املأل األعلى . . مث تقطعه راجعة. موعها احلاشدةختطو فيه جب
أبـوي   . . آدم وزوجـه   . . ممثلة يف شخصني اثنني   ،   لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء      

مأذونا من اهللا يف غوايتهما وغواية ذراريهما ومأخوذاً عليهما عهـد           . وانطلق معهما الشيطان   . . البشر
ليأخذوا عهد اهللا بقوة    ؛  ومبتلي كالمها وذراريهما معهما بقدر من االختيار      .  وعلى ذراريهما كذلك   اهللا

وليسمعوا اآليات اليت حيملـها     ؛  أو لريكنوا إىل الشيطان عدوهم وعدو أبويهم الذي أخرجهما من اجلنة          
ان الذي ال يين جيلـب      أو يسمعوا غواية الشيط   ،  إليهم ذلك الرهط الكرمي من الرسل على مدار التاريخ        

 ! ويأتيهم عن أميام وعن مشائلهم، عليهم خبيله ورجله
، تعمـل وتسـعى   . انطلقت إىل األرض   . . من عند را سبحانه    . .  انطلقت البشرية من هناك   

وتكدح الكدح الذي ال ينجو منـه       ،  وتتنافس وتتقاتل ،  وتعمر وخترب ،  وتصلح وتفسد ،  وتكد وتشقى 
ها  . . ها هي ذي راجعة إىل را الذي أطلقها يف هذا اال          !  ها هي ذي تؤوب    مث . . شقي وال سعيد  
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ومن مثـني   ،  ومن غال ورخيص  . من ورد وشوك   . . هي ذي حتمل ما كسبت طوال الرحلة املرسومة       
فقد انطلقـت يف     . . ها هي ذي تعود يف أصيل اليوم      . ومن حسنات وسيئات  ،  ومن خري وشر  ،  وزهيد
أيا كانت   - ن أوالء نلمحها من خالل السياق يف السورة موقورة الظهور باألمحال          وها حن !  . . مطلعه

وقد بلغ منها اجلهـد وأضـناها       ،  تظلع يف الطريق  . ها هي ذي عائدة إىل را مبا معها        - هذه األمحال 
ووقـف يرتقـب يف خشـية    ، حىت إذا عادت إىل نقطة املنطلق وضع كل منها محله أمام امليزان . املسري
وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء ولو كـان             . . إن كل فرد قد عاد حبصيلته فرداً       . . لووج

، ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية      . . ويلقى جزاءه ،  وكل فرد على حدة يالقي حسابه     ! ذا قرىب 
فقد كـانوا  . بني العائدينحىت تغلق األبواب اليت فتحت الستقبال املغتر. إىل جنة أو إىل نار. فوجاً فوجاً 

إم ،  فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة     . كما بدأكم تعودون  :  " هنالك يف هذه األرض مغتربني    
  . .  " وحيسبون أم مهتدون، اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا

لكرمي معارك الرهط ا  . معارك اهلدى والضالل  .  وبني الغدو والرواح تعرض معارك احلق والباطل      
ويعـرض الصـراع    . مع املأل املستكربين واألتباع املستخفني    ،  من الرسل واملوكب الكرمي من املؤمنني     

وصـحائف الضـالل يف   ؛ وتتجلي صحائف اإلميان يف إشراقها ووضـاءا    . واملصائر املتشاة ؛  املتكرر
 عليهـا للتـذكري     حيث يقف السياق  . وتعرض مصارع املكذبني بني احلني واحلني     . انطماسها وعتامتها 

فبعد كل مرحلة هامـة يبـدو       . وهذه الوقفات جتيء وفق نظام ملحوظ يف سياق السورة         . . والتحذير
 . مث ميضي . . لإلنذار والتذكري. كلمة تعقيب! كما لو كان السياق يتوقف عندها ليقول كلمة

ه العقيـدة يف تـاريخ      تتمثل فيها حركة هـذ    .  إا قصة البشرية جبملتها يف رحلتها ذهاباً وإياباً       
 حىت تنتهي إىل غايتها األخرية يف نقطة املنطلق األوىل         . . ونتائج هذه احلركة يف مداها املتطاول     ،  البشرية

وإن تالقـت السـورتان      - وهي وجهة أخرى يف عرض موضوع العقيدة غري وجهة سورة األنعام          . . 
وهو جمال آخر للعرض غري      -  الوجود أحيانا يف عرض مشاهد املكذبني وعرض مشاهد القيامة ومشاهد        

 . خمتلف احلدود، واضح التميز، جمال األنعام
. فالتعبري يف كل سورة يناسب منهجها يف عرض املوضـوع   .  ذلك إىل طبيعة التعبري يف السورتني     

وبينما تبلغ املشاهد دائما درجة الألالء والتـوهج        ؛  وبينما ميضي السياق يف األنعام يف موجات متدافعة       
إذا السياق يف األعراف ميضي      . . وتبلغ اإليقاعات درجة الرنني والسرعة القاصفة واالندفاع      ،  االلتماعو

، وكأمنا هو الوصف املصاحب للقافلة يف سريها املديد       . تقريري األسلوب ،  سهل اإليقاع ،  هادئ اخلطو 
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ولكنـه  ؛ تعقيـب وقد يشتد اإليقاع أحياناً يف مواقـف ال    ! حىت تؤوب ،  ومرحلة مرحلة ،  خطوة خطوة 
 ! سرعان ما يعود إىل اخلطو الوئيد الرتيب

  . . ! ! ! سورتان مكيتان من القرآن - بعد - ومها . . 
|     |     | 

ولعله حيسن هنا أن نستعرض منهج السورة يف معاجلة موضوع العقيدة يف صورة حركـة هلـذه                 
  . . العقيدة يف تيار التاريخ البشري

وال تعرض رحلة البشرية منذ نشأا      ،  ة هذه العقيدة يف التاريخ البشري      إن السورة ال تعرض قص    
إمنا هي تعرضها يف صورة معركة مع        . . جمرد عرض يف أسلوب قصصي     . . األوىل إىل عودا األخرية   

وتواجه ذه املشاهد واملواقف ناساً أحياء كانوا       ؛  ومن مث فإا تعرضها يف مشاهد ومواقف       . . اجلاهلية
مـذكرا  ؛  وخياطبهم مبا فيها من عرب    ؛  فيواجههم هذا القرآن بتلك القصة الطويلة     ؛  هون هذا القرآن  يواج

ومن مث جتيء التعقيبات يف السياق عقب كـل مرحلـة            . . وخيوض معهم معركة حقيقية حية    ؛  ومنذرا
ثـاهلم  وموجهة كذلك إىل أم   ؛  موجهة ألولئك األحياء الذين كان القرآن خيوض معهم املعركة        ؛  أساسية

 . ممن يتخذون موقفهم على مدار التاريخ
إنه يتحـرك    . . وال يقرر حقيقة إال ليغري ا باطال      .  إن القرآن ال يقص قصة إال ليواجه ا حالة        

وال يقص قصصه رد املتـاع      ،  إنه ال يقرر حقائقه للنظر ارد     . حركة واقعية حية يف وسط واقعي حي      
 ! الفين

وعلى ،  كما يركز على نقطة االنطالق    . كري واإلنذار يف وقفاته للتعقيب    ويركز السياق على التذ   
مث يركز  . وقوم شعيب ،  وقوم لوط ،  وقوم صاحل ،  وقوم هود ،  وبينهما مير بقصص قوم نوح    . نقطة املآب 

 . تركيزاً شديداً على قصة قوم موسى
 : ز يف السورة ويف هذه التقدمة للسورة ال منلك إال أن نعرض مناذج جمملة ملواضع التركي

 :  تبدأ السورة على هذا النحو
. وذكـرى للمـؤمنني   ،  لتنذر به ،  كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه        . آملص " 

  . .  " قليال ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

6

 . .  جياهدهم ذا القـرآن    وخطاب لقومه الذين   ع  فهي منذ اللحظة األوىل خطاب لرسول اهللا      
وعودا من الرحلة   ،  ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة    ،  وكل ما جييء يف السورة بعد ذلك من قصص        

،  إمنا هو خطاب غري مباشر     . . وكل ما يعرض من مشاهد يف صفحة الكون ويف يوم القيامة          ،  املرسومة
 . يشري هذا املطلع القصريكما ، وقومه لإلنذار والتذكري ع للنيب - وأحيانا مباشر -

 : ع لرسوله - سبحانه -  وقول اهللا
  . .  " كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه " 

؛  يصور حالة واقعية ال ميكن أن يدركها اليوم إال الذي يعيش يف جاهلية وهو يدعو إىل اإلسالم                
وقيم ،  يستهدف إنشاء عقيدة وتصور   .  . دونه صعاب جسام  ،  ويعلم أنه إمنا يستهدف أمراً هائالً ثقيالً      

وجيد من رواسب اجلاهلية يف     . وأوضاع وأحوال مغايرة متام املغايرة ملا هو كائن يف دنيا الناس          ،  وموازين
ومن ضـغوطها يف األوضـاع      ،  ومن قيم اجلاهلية يف احلياة    ،  ومن تصورات اجلاهلية يف العقول    ،  النفوس

مسـتنكرة  ؛ ثقيلة على النفوس، غريبة على البيئة،  اليت حيملها ما حيس معه أن كلمة احلقيقة       ،  واألعصاب
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من االنقالب الكامل لكـل مـا يعهـده النـاس يف                   . . يف القلوب 

، والعـادات والتقاليـد   ،  والشـرائع والقـوانني   ،  والقيم واملوازين ،  جاهليتهم من التصورات واألفكار   
، ومن مث جيد يف صدره هذا احلرج من مواجهة الناس بذلك احلـق الثقيـل             . . واألوضاع واالرتباطات 

وأن ميضـي  ؛ أال يكون يف صدره من هذا الكتاب شيء منه     ع نبيه - سبحانه - احلرج الذي يدعو اهللا   
ومن مقاومة كـذلك وحـرب      ،  وال حيفل ما تواجهه كلمة احلق من دهشة واستنكار        ؛  به ينذر ويذكر  

  . . وعناء
 كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن املقاومة هلذا التغيري الكامـل الشـامل        وألن األمر 

، فإن السياق يباكر القـوم بالتهديـد القاصـم        ،  الذي تستهدفه هذه العقيدة يف حياة الناس وتصورام       
 مجلة قبل أن يأخذ يف القصص املفصل       . . ويعرض عليهم مصارع الغابرين   ،  ويذكرهم مبصائر املكذبني  

 : عنهم يف مواضعه من السياق
فما كان دعـواهم إذ جـاءهم       . فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون    ،  وكم من قرية أهلكناها    " 

فلنقصن عليهم بعلم   . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني     . إنا كنا ظاملني  : بأسنا إال أن قالوا   
ومن خفت موازينـه    . ه فأولئك هم املفلحون   فمن ثقلت موازين  ،  والوزن يومئذ احلق  . وما كنا غائبني  

  . .  " فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

 . . تبدأ باحلديث عن التمكني للجـنس البشـري يف األرض          . .  وبعد هذه املقدمة تبدأ القصة    
. يف األرضوذلك مبا أودع اهللا هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح حبياة هذا اجلـنس ومتكينـه              

ومن قدرة علـى التعـرف إىل       ؛  ومبا أودع اهللا هذا اجلنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون          
 : واالنتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته؛ نواميسه واستخدامها

  . .  " قليال ما تشكرون. وجعلنا لكم فيها معايش، ولقد مكناكم يف األرض " 
وتصوير نقطة االنطالق الـيت بـدأت منـها         ،  عرض قصة النشأة األوىل    وليس هذا إال التمهيد ل    

، ويعـرض قصـة النشـأة     ؛  والسياق يركز يف هذه السورة على هذه النقطة       . البشرية رحلتها املرسومة  
املستمدين مما يف مشاهدها وأحـداثها مـن عظـات          ،  ويتخذها كذلك نقطة تعقيب لإلنذار والتذكري     

 : ومؤثرات عميقة، موحية
فسجدوا إال إبليس مل يكن     ،  اسجدوا آلدم : مث قلنا للمالئكة  ،  لقد خلقناكم مث صورنا كم    و " 

خلقتين من نار وخلقته مـن      ،  أنا خري منه  : قال؟  ما منعك أال تسجد إذ أمرتك     : قال. من الساجدين 
أنظـرين إىل  : قال. فاخرج إنك من الصاغرين، فما يكون لك أن تتكرب فيها    ،  فاهبط منها : قال. طني
مث آلتينهم من   . فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم     : قال. إنك من املنظرين  : قال. وم يبعثون ي

اخـرج منـها    : قال. وال جتد أكثرهم شاكرين   ،  بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم       
، ك اجلنة ويا آدم اسكن أنت وزوج     . . ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني      ،  مذؤوماً مدحوراً 

فوسوس هلما الشيطان ليبدي     . . وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني      ،  فكال من حيث شئتما   
ما اكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو           : وقال،  هلما ما ووري عنهما من سوآما     

ا ذاقا الشجرة بدت هلما     فلم،  فدالمها بغرور . إين لكما ملن الناصحني   : وقامسهما. تكونا من اخلالدين  
وأقل ،  أمل أكما عن تلكما الشجرة    : ونادامها رما ،  وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة     ،  سوآما
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكـونن مـن            : قاال؟  إن الشيطان لكما عدو مبني    : لكما

فيهـا  : قـال .  مستقر ومتاع إىل حنيولكم يف األرض؛ اهبطوا بعضكم لبعض عدو  : قال. اخلاسرين
  "  . . ومنها خترجون، وفيها متوتون، حتيون

وتلـوح   . . ومصائر املرحتلني مجيعا  ،   وذا املشهد يف نقطة االنطالق يتحدد مصري الرحلة كلها        
. يعاوبين آدم مج  ،  بني هذا العدو اجلاهر بالعداوة    ،  طالئع املعركة الكربى اليت ال دأ حلظة طوال الرحلة        

 . ومنافذ الشيطان إليه منها، كما تلوح نقط الضعف يف الكائن اإلنساين مجلة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

حتذير بـين آدم     . . باإلنذار والتحذير ،   ومن مث يتخذ السياق من املشهد مناسبة للتعقيب الطويل        
 ويف ظل هذا املشهد الذي يقف فيه الشيطان وجها لوجه مع           . . مما جرى ألبويهم من هذا العدو العنيد      

ويف ظل النتيجة اليت انتهى إليها الشوط األول يف املعركـة يتوجـه السـياق               . آدم وزوجه أبوي البشر   
 : وحيذرهم مصرياً كهذا املصري، يذكرهم وينذرهم، باخلطاب إىل بين آدم

ذلك ،  ولباس التقوى ذلك خري   ،  يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً          " 
يرتع ،  يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة           . . لهم يذكرون من آيات اهللا لع   

إنا جعلنا الشياطني أولياء    ،  إنه يراكم هو وقبيلة من حيث ال تروم       ،  عنهما لباسهما لرييهما سوآما   
وأصلح يا بين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى              . .  "  " للذين ال يؤمنون  

والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هـم          . فال خوف عليهم وال هم حيزنون     
  . .  " فيها خالدون

مث هـذا  ؛ واخلصف مـن ورق اجلنـة  ،   وال بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب احملظور         
   م والرياش الـذي يتزينـون بـه   التعقيب بتذكري بين آدم بنعمة اهللا يف إنزال اللباس الذي يواري سوآ ،

ال بد أن نلحظ     . . وحتذيرهم من فتنة الشيطان هلم ليرتع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم            
أن ذكر هذه احللقة من القصة والتعقيب عليها على هذا النحو إمنا يواجه حالة واقعة يف اتمع اجلاهلي                  

وحيرمون أنواعاً مـن  ،  وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عراياحيث كانوا حتت تأثري أساطري . العريب املشرك 
وأن اهللا قد حرم عليهم هـذا       ،  ويزعمون أن هذا من شرع اهللا     . وأنواعا من الطعام يف فترة احلج     ،  الثياب

ويف التعقيب عليها ما يناسب     ،  ومن مث جييء يف استعراض قصة البشرية       . . الذي حيرمونه على أنفسهم   
أليست مسة كل جاهلية هـي       . . ويف كل جاهلية يف احلقيقة     . . ة الواقعية يف اجلاهلية   ويواجه هذه احلال  

 ؟ التعري والكشف وقلة احلياء من اهللا وقلة التقوى
إنه حىت القصص يف القـرآن ال        . .  وهذا يدلنا على مسة من مسات املنهج القرآين جديرة بالتأمل         

فإن احلقيقة اليت تـذكر     ،  حالة معينة  - يف كل مرة   -  يواجه وألنه. يسرد إال ملواجهة حالة واقعة بالفعل     
تعرض بقدر احلالة الواقعة اليت يواجهها النص حينـذاك         ،  منه واحللقة اليت تعرض يف موضع من املواضع       

  . . ويف جوها
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 )1(يف اجلزء السـابع      -  وهذا باإلضافة إىل ما قلناه عن املنهج القرآين يف التعريف بسورة األنعام           
إنه ال يعـرف   . . هي أن املنهج القرآين ال يعرض شيئاً ال تستدعيه حالة واقعة    . . يكون قاعدة هامة   -

  . . إىل أن جييء وقت احلاجة الواقعة إليها - وال حىت القصص - اختزان املعلومات واألحكام
أن يفصـل   وقبل  ،  وقبل أن يواجهها الرسل باهلدى    ،  وقبل أن تنطلق القافلة يف طريقها      -  واآلن

اآلن يبـادر    . . السياق كيف حتركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه وجتربتـهما األوىل            
وذلك على طريقة القرآن الغالبة يف عرض الرحلة بشطريها         ،  اية املرحلة الكربى  ،  بتصوير مشهد النهاية  

 . كأمنا هي رحلة متصلة ممدودة، يف دار االبتالء ويف دار اجلزاء
وأحفلها باملناظر املتتابعة واحلـوار     ،  وأكثرها تفصيالً ،  نا جند أطول مشهد من مشاهد القيامة       وه

وحتذير ؛  وموقعه يف السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من اجلنة بإغواء إبليس له ولزوجه              . . املتنوع
سل إليهم رسالً يقصون    وإخبارهم بأنه سري  ؛  اهللا ألبنائه أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من اجلنة         

فإذا الذين أطاعوا الشيطان قـد      . موقعه كذلك جيعله مصداقاً ملا ينىب ء به أولئك الرسل          . . عليهم آياته 
وإذا الذين خـالفوا الشـيطان      ؛  وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها      ،  حرموا العودة إىل اجلنة   

فعـاد   . .  "  تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملـون       أن:  " ونودوا،  وأطاعوا اهللا قد ردوا إىل اجلنة     
 ! ! ! املغتربون إىل دار النعيم

 .  واملشهد طويل ال منلك إثباته هنا يف هذا التعريف امل وسنواجهه فيما بعد بالتفصيل
وحتذير الذين يواجهون القرآن    ،   والسياق يتخذ من هذا املشهد مناسبة للتعقيب باإلنذار والتذكري        

 : من سوء املصري، ويطلبون اخلوارق لتصديقه، التكذيبب
؟ هل ينظرون إال تأويله   . هدى ورمحة لقوم يؤمنون   ،  ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم      " 

فهل لنا من شفعاء فيشـفعوا      . قد جاءت رسل ربنا باحلق    : يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل       
  . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، قد خسروا أنفسهم؟ أو نرد فنعمل غري الذي كنا نعمل، لنا

|     |     | 
 " مقـرراً ، يقف السياق ليعقـب عليهـا  ، من املنشأ إىل املعاد، وبعد تلك الرحلة الواسعة اآلماد    

على طريقـة القـرآن يف    ؛  تشهد ذه احلقيقة  ؛  يف مشاهد كونية   " حقيقة الربوبية  " و " حقيقة األلوهية 
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العميقة اإلحياء للقلب البشري حـني    ،  كون كله جماالً تتجلى فيه هذه احلقيقة بآثارها املبدعة        جعل هذا ال  
وهدف هذه الرحلة األساسي يف مشاهد الكون وأسراره هو         . يستقبلها باحلس املفتوح والبصرية املستنرية    

فاهللا هـو ربـه   ،  وحدهوهي أن هذا الكون جبملته يدين بالعبودية هللا  : جتلية احلقيقة االعتقادية األساسية   
وأال يشذ عن العبودية لرب هـذا       ؛  فأوىل باإلنسان أن ال يكون نشازاً يف حلن الوجود املؤمن         . وحاكمه

  . . وهو رب العاملني . . الكون الذي له اخللق واألمر
يغشـي  ،  مث استوى على العرش   ،  إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام          " 

تبارك اهللا  ،  أال له اخللق واألمر   . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره    ،   يطلبه حثيثاً  الليل النهار 
، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها     . إنه ال حيب املعتدين   . ادعوا ربكم تضرعاً وخفية   . رب العاملني 

، يدي رمحته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني       . وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحة اهللا قريب من احملسنني        
كـذلك  . فأخرجنا به من كل الثمرات    ؛  فأنزلنا به املاء  ،  حىت إذا أقلت سحاباً ثقاالً سقناه لبلد ميت       

. والذي خبث ال خيرج إال نكـدا      ،  والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه     . خنرج املويت لعلكم تذكرون   
 .  " كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون

|     |     | 
، يهتـف بالبشـرية الضـالة     ،  ويربز املوكب اإلمياين اجلليل   ،  وجتري القصة ،  واآلن متضي الرحلة  

وتواجه الدعوة اخلرية بالعنـاد     ،  والبشرية الضالة تلوي وتعاند   . وحيذرها سوء املصري  ،  يذكرها وينذرها 
ويتوىل اهللا سبحانه املعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبهم من التـذكري          . . مث بالطغيان والبطش  ؛  والتمرد
وبعد أن يفاصلوا قومهم علـى  . مث بالبطش واإليذاء ،  فيقابلوا من قومهم بالتكذيب واإلعراض    ،  واإلنذار
 . وخيتاروا اهللا وحده ويدعوا له األمر كله، العقيدة

مـع   . . وقصـة شـعيب   ،  وقصة صاحل وقصة لوط   ،  وقصة هود ،   ويعرض السياق قصة نوح   
 .  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        :  " بدلوهم يعرضون عليهم حقيقة واحدة ال تت      ،  أقوامهم

كمـا  . ويستنكرون أن تكون هللا وحـده الربوبيـة       ،  وجيادهلم قومهم يف إفراد اهللا سبحانه باأللوهية      . 
وجيادل بعضهم يف أن يتعرض الدين لشـؤون احليـاة          ! جيادلوم يف إرسال اهللا بشراً من الناس بالرسالة       

وذلك كما حياول اليوم ناس من اجلاهلية احلاضرة يف          -!  امالت املالية والتجارية  ويتحكم يف التع  ،  الدنيا
 - " !  وتقدميـة  " ويسمون هذا اجلدل اجلاهلي القدمي حترراً     ،  هذه القضية بعينها بعد عشرات القرون     

 . ويعرض السياق مصارع املكذبني يف اية كل قصة
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يا قوم  :  " ن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة       ويلحظ املتتبع لسياق القصص كله يف السورة أ       
، ويتقدم هلم باحلقيقة اليت استحفظه عليها ربه تقدم الناصح املخلص         .  " اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه      

ولكنـهم ال يقـدرون نصـح       . املشفق على قومه مما يراه من العاقبة اليت تتربص م وهم عنها غافلون            
، وال يستشعرون عمق اإلخالص الذي حيمله قلـب الرسـول         ،  قبة أمرهم وال يتدبرون عا  ؛  رسوهلم هلم 

  . . وعمق اإلحساس بضخامة التبعة، وعمق التجرد من كل مصلحة
آخـر  ،  وما ورد عن قصة شعيب     - أول القصص  -  ويكفي أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح        

 : اليت يقف السياق بعدها للتعقيب، هذه اجلملة من القصص
إين أخاف عليكم   ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : فقال،  نا نوحا إىل قومه   لقد أرسل  " 

ولكـين  ،  يا قوم ليس يب ضاللة    : قال. قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني        . عذاب يوم عظيم  
أو عجبتم  . وأعلم من اهللا ما ال تعلمون     ،  وأنصح لكم ،  أبلّغكم رساالت ريب  . رسول من رب العاملني   

فأجنينـاه  ،  فكذبوه؟  ولعلكم ترمحون ،  ولتتقوا،  أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم        
  . . .  " إم كانوا قوما عمني، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، والذين معه يف الفلك

قد جاءتكم بينة مـن     . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : وإىل مدين أخاهم شعيبا قال     " 
. وال تفسدوا يف األرض بعد إصـالحها      ،  وال تبخسوا الناس أشياءهم   ،  فأوفوا الكيل وامليزان  ،  ربكم

وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللا من آمـن  . ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني  
وإن كان  . وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين    ،  واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم    ،  وتبغوا عوجا ،  به

وهـو خـري   ، طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكـم اهللا بيننـا      
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو         : قال املأل الذين استكربوا من قومه     ،  احلاكمني

تكم بعد إذ جنانـا     قد افترينا على اهللا كذباً إن عدنا يف مل        ؟  أو لو كنا كارهني   : قال. لتعودن يف ملتنا  
علـى اهللا   - وسع ربنا كل شيء علماً   ،  إال أن يشاء اهللا ربنا     - وما يكون لنا أن نعود فيها     ،  اهللا منها 
لـئن  : وقال املأل الذين كفروا من قومه     . ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني        . توكلنا

الذين كذبوا شـعيباً    . أصبحوا يف دارهم جامثني   ف،  فأخذم الرجفة . اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون    
يا قوم لقد أبلغـتكم     : فتوىل عنهم وقال  . الذين كذبوا شعيباً كانوا هم اخلاسرين     . كأن مل يغنوا فيها   

  "  . . ؟ فكيف آسى على قوم كافرين، ونصحت لكم، رساالت ريب
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عقيدة الواحدة اليت أرسل    سواء يف تصوير حقيقة ال    .  وميثل هذان النموذجان بقية القصص بينهما     
أو يف تلقي املأل املستكربين واألتباع املستضعفني هلـذه          - كل يف قومه   - اهللا ا رسله مجيعاً ألبناء آدم     

أو يف روح النصح والرغبة يف      . أو يف وضوح هذه العقيدة وحسمها يف نفوس الرسل وأتباعهم         . احلقيقة
 - دما يتبني هلم عنادهم وإصرارهم األخري مث يف إدارة اهللا         مث يف مفاصلتهم ألقوامهم عن     . . هداية قومهم 

وعتـو  . واالنتهاء من إنذارهم وتـذكريهم    ،  وأخذ املكذبني بعد مفاصلة رسلهم هلم     ،  سبحانه للمعركة 
 . املكذبني وإصرارهم على ما هم فيه

ـ           .  وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب     ني جتيـئهم   يبني فيها سنة اهللا يف تعامل قدر اهللا مع الناس ح
. لعل هذا يهز قلوم الغافية فتستيقظ وتسـتجيب      ،  إذ يأخذهم أوال بالضراء والبأساء    . الرسالة فيكذبون 

وال ،  حىت تلتبس عليهم سنة اهللا     - وهو أشد فتنة من البأس     - فإذا مل زهم يد البأس وكلهم إىل الرخاء       
 !  . . مث يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم ال يشعرون. ينتبهوا هلا

فمن يدريهم أن قـدر اهللا      .  وبعد بيان هذه السنة يهز قلوم باخلطر الذي يتهددهم يف غفالم          
 ؟ وهم يف ديارهم يسكنون، أفال ديهم مصارع الغابرين؟ ليجري فيهم سنته تلك، يتربص م
ا مث بـدلن  . وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضـرعون              " 

فأخذناهم بغتـة وهـم ال      ! قد مس آباءنا الضراء والسراء    : وقالوا،  مكان السيئة احلسنة حىت عفوا    
ولكن كذبوا  ،  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض           . يشعرون

مـن أهـل    أو أ ؟  أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون        . فأخذناهم مبا كانوا يكسبون   
. فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون      ؟  أفأمنوا مكر اهللا  ؟  القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون      

ونطبع على قلوم فهم ال     ،  أومل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم            
فما كانوا ليؤمنـوا    ،  بيناتولقد جاءم رسلهم بال   ،  تلك القرى نقص عليك من أنبائها      . . يسمعون

وإن ،  وما وجدنا ألكثـرهم مـن عهـد       . كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين     ،  مبا كذبوا من قبل   
  . .  " وجدنا أكثرهم لفاسقني

وتستغرق القصة  : ومع قومه بين إسرائيل   ،  بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملئه        
ويقف السياق عند بعض احللقات     ؛  عرض منها حلقات شىت   وت؛  أكرب مساحة استغرقتها يف سورة قرآنية     

 . كما يقف يف ايتها لتعقيب طويل حىت اية السورة؛ للتعقيب
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يف  - حسب ترتيب الرتول   - قبل ذلك  - عليه السالم  -  ولقد وردت حلقات من قصة موسى     
عد تلـك السـور     وهذه أول سورة ب   . وكلها إشارات قصرية   . . والقمر،  و ق ،  والفجر،  املزمل: سور

  . . يف هذه املساحة العريضة، جتيء فيها هذه احللقات الطويلة
ومهـا كثريتـا     - وحلقة التحدي والسـحرة   .  وقد مشلت حلقة مواجهة فرعون حبقيقة العقيدة      

وحلقة أخذ آل فرعون بالسنني واآلفات وإرسال الطوفان واجلراد والقمل           - الورود يف السور األخرى   
مث  . . وحلقة إغراق فرعون واملأل مـن قومـه        - اليت مل تفصل إال يف هذه السورة       - والضفادع والدم 

كالقوم الـذين مـروا      - صنما - وطلبهم من موسى أن جيعل هلم إهلاً      . استمر السياق مع بين إسرائيل    
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك اجلبل وصـعقه          ! عليهم بعد جنام من فرعون وجتاوزهم للبحر      

وحلقة امليقات الثاين مع السبعني مـن قـوم         . وحلقة اختاذ قومه للعجل يف غيبته     . رتيل األلواح عليه  وت
وحلقة عصـيام يف دخـول      . لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة      : موسى وأخذ الصاعقة هلم حني قالوا     
بتفصـيل  وكلها معروضة    . . وحلقة نتق اجلبل فوقهم كأنه ظلة     ! القرية ويف صيد السمك يوم السبت     

 . مما جعل القصة تستغرق حزباً كامالً من السورة، واسع
|     |     | 

. ويف موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية األخرية ويصف طبيعتها وحقيقتـها             
 سبحانه - واسترتل رمحته ؛  ربه يف شأن من صعقوا من قومه       - عليه السالم  - وذلك عندما دعا موسى   

 : لنحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض املعركة اليت خيوضها القرآن فعالًعلى هذا ا -
رب لو شئت أهلكتهم    : قال،  فلما أخذم الرجفة  ،  واختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا      " 

، إن هي إال فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشـاء           ؟  ألكنا مبا فعل السفهاء منا    ،  من قبل وإياي  
إنـا  ،  واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة       . فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين     ،  اأنت ولين 

فسأكتبها للـذين يتقـون     ،  ورمحيت وسعت كل شيء   ،  عذايب أصيب به من أشاء    : قال. هدنا إليك 
 الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبـا        : والذين هم بآياتنا يؤمنون   . ويؤتون الزكاة 

يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم علـيهم           ،  عندهم يف التوراة واإلجنيل   
، ونصـروه ،  فالذين آمنوا به وعـزروه    . ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم      ،  اخلبائث

 .  " أولئك هم املفلحون، واتبعوا النور الذي أنزل معه
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يأمر اهللا الـنيب أن يعلـن   ،  والوعد السابق برسالة النيب األمي    ،   ويف ظل هذا النبأ الصادق من اهللا      
واألصل االعتقادي الواحد الـذي جـاء بـه    ، وحقيقة ربه الذي أرسله، وحقيقة دعوته، طبيعة رسالته 

 : الرسل مجيعاً من قبله
 يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات واألرض ال إلـه إال                : قل " 

  " واتبعوه لعلكم تدون  ،  فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته        ،  هو حييي ومييت  
 . . 

|     |     | 
ويف ظـل   . إىل موقف العهد ونتق اجلبل وأخذ امليثـاق       ،  مث تواصل القصة سريها بعد هذه الوقفة      

 : على فطرة البشر أمجعنيمشهد امليثاق والعهد على بين إسرائيل يذكر العهد املأخوذ 
؟ ألست بـربكم  : وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم            " 

إمنا أشرك آباؤنا مـن     : أو تقولوا . إنا كنا عن هذا غافلني    : أن تقولوا يوم القيامة   ! بلى شهدنا : قالوا
  "  . . ؟ أفتهلكنا مبا فعل املبطلون، قبل وكنا ذرية من بعدهم

يعرض يف أحدها بعد مشـهد العهـد الفطـري          ،  ميضي السياق بعد ذلك يف تعقيبات منوعة       و
كبين إسرائيل وككل من يؤتيه اهللا آياته مث ينسـلخ           - مشهد الذي آتاه اهللا آياته مث انسلخ منها       ،  مباشرة

 وهو مشهد يذكرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه مبشاهد سورة األنعـام وجوهـا              -!  منها
 : كذلك

ولـو  . فأتبعه الشيطان فكان من الغـاوين     ،  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها        " 
أو ،  إن حتمل عليه يلهث   : فمثله كمثل الكلب  ،  ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه     ،  شئنا لرفعناه ا  

سـاء مـثال    . نفاقصص القصص لعلهم يتفكرو   ؛  ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا     ! تتركه يلهث 
ومن يضلل فأولئك هم    ،  من يهد اهللا فهو املهتدي    . القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون      

وهلـم أعـني ال   ، هلم قلوب اليفقهـون ـا  ، ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس   . اخلاسرون
  . .  " ئك هم الغافلونأول، أولئك كاألنعام بل هم أضل، وهلم آذان ال يسمعون ا، يبصرون ا

|     |     | 
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ويعرض مع احلديث بعض املـؤثرات  . مث ميضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً     
ومن ملس قلوم ليتفكروا ويتـدبروا يف شـأن         ؛  من املشاهد الكونية ومن التحذير من بأس اهللا وأخذه        

  . . . الرسول ورسالته
سـيجزون مـا كـانوا      ،  وذروا الذين يلحدون يف أمسائه    ،  ادعوه ا وهللا األمساء احلسىن ف    " 
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيـث ال  . وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون      . يعملون
أو . إن هو إال نذير مبني    ،  ما بصاحبهم من جنة   ؟  أو مل يتفكروا  . إن كيدي متني  ،  وأملي هلم . يعلمون

وأن عسى أن يكون قد اقتـرب       ،  وما خلق اهللا من شيء    ،  لسماوات واألرض مل ينظروا يف ملكوت ا    
  . .  " ويذرهم يف طغيام يعمهون، من يضلل اهللا فال هادي له؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أجلهم

وذلك مبناسبة سؤاهلم لـه  . أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيها ع  مث يأمر اهللا رسوله   
 ! يامة اليت خيوفهم اعن حتديد موعد الق

، ال جيليها لوقتـها إال هـو  ، إمنا علمها عند ريب  : قل! ؟  يسألونك عن الساعة أيان مرساها     " 
إمنا علمها عنـد    : قل! يسألونك كأنك حفي عنها   . ال تأتيكم إال بغتة   ،  ثقلت يف السماوات واألرض   

ولو كنت   - إال ما شاء اهللا    - ضراًال أملك لنفسي نفعاً وال      : قل. ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ،  اهللا
  . .  " إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنون. أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء

|     |     | 
عن التوحيد الذي    - اليت أخذ اهللا عليها العهد الذي أسلفنا       - مث يصور هلم كيف تنحرف النفس     

يف ايـة هـذه الفقـرة إىل         ع ويوجه رسوله ؛   ومعبوداته ويستنكر تصورات الشرك  ؛  أقرت به فطرا  
 : حتديهم وحتدي آهلتهم العاجزة

إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتـوىل         . ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون     : قل " 
وإن تـدعوهم إىل    . والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون         . الصاحلني

  . .  " وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون، معوااهلدى ال يس
 كما كان افتتاحها خطاباً لـه  ع  ومن هنا إىل ختام السورة يتجه السياق إىل خطاب رسول اهللا        

كيـف يكظـم    ؟  كيف يستعني على متاعب الطريق    ؟  كيف ميضي ذه الدعوة   ؟  كيف يعامل الناس   -
كيف يـذكر   ؟  ع هو واملؤمنون معه هلذا القرآن     كيف يستم ؟  غضبه وهو يعاين من نفوس الناس وكيدهم      

  : - سبحانه - كما يذكره من عنده يف املأل األعلى؟ ربه ويبقى موصوال به
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وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاسـتعذ       . وأعرض عن اجلاهلني  ،  وأمر بالعرف ،  خذ العفو  " 
. ا فـإذا هـم مبصـرون      إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو        ؛  إنه مسيع عليم  ،  باهللا

إمنا أتبـع مـا     : قل! لوال اجتبيتها : وإذا مل تأم بآية قالوا    . وإخوام ميدوم يف الغي مث ال يقصرون      
وإذا قرىء القرآن فاسـتمعوا    . وهدى ورمحة لقوم يؤمنون   ،  هذا بصائر من ربكم   . يوحى إيلَّ من ريب   

ة ودون اجلهر من القـول بالغـدو        واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيف     . له وأنصتوا لعلكم ترمحون   
ولـه  ،  ويسبحونه،  إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته        . . واآلصال وال تكن من الغافلني    

  . .  " يسجدون
|     |     | 

ومتيزها عن  ؛  أن تصور مالحمها اخلاصة   ،  وهذه املقتطفات الكثرية من السورة    ،  ولعل هذا التلخيص  
 موضوع العقيدة  . . مع معاجلة موضوع واحد   . ويف منهج العرض  .  املالمح أختها سورة األنعام يف هذه    

 . . 
 . إىل املواجهة التفصيلية، وكل تفصيل للموضوع الذي حتمله،  وقد أرجأنا كل تفسري للنصوص

 فعلى بركة اهللا منضي . . 
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 2ِلتنِذر ِبِه وِذكْـرى ِللْمـؤِمِنني    ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منه        1املص  + 
 وكَـم مـن قَريـٍة    3اتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعواْ ِمن دوِنِه أَوِلياء قَِليالً ما تـذَكَّرونَ              

 كَانَ دعواهم ِإذْ جاءهم بأْسنا ِإالَّ أَن قَالُواْ ِإنا كُنـا          فَما 4أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا بياتا أَو هم قَآِئلُونَ        
  5ظَاِلِمني   ِلنيسرالْم أَلَنسلَنو ِهمِسلَ ِإلَيأُر الَِّذين أَلَنس6 فَلَن  ا غَـآِئِبنيا كُنمِهم ِبِعلٍْم ولَيع نقُص7 فَلَن 

  ِئٍذ الْحمونُ يزالْوونَ        وفِْلحالْم مه لَـِئكفَأُو هاِزينوم ن ثَقُلَتفَم 8ق      لَــِئكفَأُو هاِزينوم فَّتخ نمو 
  _9الَِّذين خِسرواْ أَنفُسهم ِبما كَانواْ ِبآياِتنا ِيظِْلمونَ 

|     |     | 
  . . صاد. ميم. الم. ألف . .  " آملص " 

 ويف أول سورة    )1(روف املقطعة سبق الكالم عن نظائره يف أول سورة البقرة            هذا املطلع من احل   
بأا حروف مقطعة يشري ا إىل أن هذا القـرآن          ،  وقد اخترنا يف تفسريها الرأي القائل     . )2(آل عمران   

مث يعجزهم أن يؤلفوا منها كالماً كهـذا        ،  مؤلف من جنس هذه األحرف العربية اليت يستخدمها البشر        
فقـد كانـت أمـامهم األحـرف        ،  وأن هذا بذاته برهان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر          . آنالقر

فال بد من سر آخر وراء األحرف       . فلم يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله      ،  والكلمات اليت صيغ منها   
 . واهللا أعلم مبراده. وهو رأي خنتاره على وجه الترجيح ال اجلزم . . والكلمات

مبعىن أن هـذه     . .  " كتاب أنزل إليك  :  " مبتدأ خربه  " املص " يصح القول بأن   وعلى ذلك   
جمرد إشارة للتنبيه على ذلـك       " املص " كما يصح القول بأن    . . األحرف وما تألف منها هي الكتاب     

  . . أو هذا كتاب: هو كتاب: خرب مبتدأ حمذوف تقديره " كتاب " و. املعىن الذي رجحناه
  . .  " وذكرى للمؤمنني، لتنذر به، إليك فال يكن يف صدرك حرج منهكتاب أنزل  " 

كتاب للصدع مبا فيه من احلق وملواجهة الناس مبـا ال            . .  كتاب أنزل إليك لإلنذار به والتذكري     
، فاحلرج يف طريقه كثري   . وملعارضة نظم وأوضاع وجمتمعات   ؛  واة عقائد وتقاليد وارتباطات   ؛  حيبون

                                                 
 .  من اجلزء األول38 ص)1(
 . زء الثالث من اجل364 ص)2(
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إال من يقـف ـذا       - كما قلنا يف التعريف بالسورة     - ال يدرك ذلك   . . اإلنذار به قائمة  واملشقة يف   
وإال من يستهدف من التغيري الكامـل       ؛  وإال من يعاين من الصدع به هذه املعاناة       ؛  الكتاب هذا املوقف  

ا الكتاب  ما كان يستهدفه حامل هذ    ،  ويف مظاهرها وفروعها  ،  الشامل يف قواعد احلياة البشرية وجذورها     
  . . ليواجه به اجلاهلية الطاغية يف اجلزيرة العربية ويف األرض كلها ع أول مرة

وما كـان يف األرض مـن       ،   وهذا املوقف ليس مقصوراً على ما كان يف اجلزيرة العربية يومذاك          
إلسـالم  إن ا !  . . مث مضى التاريخ وخلفـة وراءه     ،  وقع مرة ،  إن اإلسالم ليس حادثاً تارخيياً     . . حوهلا

كلما احنرفت هـي  ، وهو يواجهها كما واجهها أول مرة . . مواجهة دائمة هلذه البشرية إىل يوم القيامة      
 إن البشرية تنتكس بني فترة وأخرى وترجع إىل جاهليتها        !  . . وارتدت إىل مثل ما كانت فيه أول مرة       

ة أخرى ليؤدي دوره يف انتشـاهلا       وعندئذ يتقدم اإلسالم مر    - البائسة املرذولة  " الرجعية " وهذه هي  -
ويتعـرض حامـل    ؛  واألخذ بيدها يف طريق التقدم واحلضارة     ؛  مرة أخرى كذلك   " الرجعية " من هذه 

وهو يواجه البشرية بغري ما استكانت إليه        ع دعوته واملنذر بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية األول        
. وظـالم الشـهوات   . ظالم التصورات ! ا الطاغي والغيبوبة يف ظالمه  ؛  من االرتكاس يف وحل اجلاهلية    

ويتذوق من يتعرض ملثل هذا     ! وظالم العبودية للهوى الذايت وألهواء العبيد أيضاً      . وظالم الطغيان والذل  
 : ع طعم هذا التوجيه اإلهلي للنيب، وهو يتحرك الستنقاذ البشرية من مستنقع اجلاهلية، احلرج

  . .  " لتنذر به وذكرى للمؤمنني،  حرج منهكتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك " 
ومن هم غري املؤمنني الذين هلم      ،  من هم املؤمنون الذين هلم الذكرى      - من طبيعة الواقع   -  ويعلم

يف مواجهة واقع جياهده هو ذا القرآن جهاداً        ،  ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يترتل اللحظة       . اإلنذار
  . . كبرياً

، ذا الكتـاب   ع وم يف موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها حممد رسول اهللا            والبشرية الي 
ويسـتهدف  ،  وهو يواجه اجلاهلية  ،  وأال يكون يف صدره حرج منه     ؛  مأموراً من ربه أن ينذر به ويذكر      

  . . تغيريها من اجلذور واألعماق
 جاهلية كاملة شـاملة     وانتكست البشرية إىل  ،   لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين       

 ! والسطوح واألعماق، لألصول والفروع والبواطن والظواهر
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حىت الذين كان آباؤهم وأجدادهم من املؤمنني        -  انتكست البشرية يف تصوراا االعتقادية ابتداء     
فإن صورة العقيدة قد مسخت يف تصورهم ومفهومهم هلا          - املسلمني هللا املخلصني له الدين    ،  ذا الدين 
  . . يف األعماق

ويبطـل  ، يقر فيه سـلطان اهللا وحـده    ،  وليقيم عاملاً آخر  ،   لقد جاء هذا الدين ليغري وجه العامل      
وال يعبد معه أحـد مـن        - )1(الشامل   " العبادة " مبعين - عاملاً يعبد فيه اهللا وحده    . سلطان الطواغيت 

 " اإلنسان " عاملاً يولد فيه  .  عبادة اهللا وحده   من عبادة العباد إىل    - من شاء  - عاملاً خيرج اهللا فيه   . العبيد
 . حترره من العبودية لغري اهللا، املتحرر من شهوته وهواه . . احلر الكرمي النظيف

اليت جاء ا كل نيب إىل قومه على مدار          " أشهد أن ال إله إال اهللا     :  "  جاء هذا الدين ليقيم قاعدة    
وشهادة أن ال إلـه إال اهللا        - وغريها من سور القرآن الكرمي    كما تقرر هذه السورة      - التاريخ البشري 

كما أن له احلاكمية العليا يف نظام الكون        ،  ليس هلا مدلول إال أن تكون احلاكمية العليا هللا يف حياة البشر           
 . . وهو املتحكم يف حياة العباد مبنهجه وشريعته      ،  فهو املتحكم يف الكون والعباد بقضائه وقدره      . سواء
وال يتقـدم   ؛  ء على هذه القاعدة ال يعتقد املسلم أن هللا شريكاً يف خلق الكون وتدبريه وتصـريفه               وبنا

والعقائـد  ،  والقـيم واملـوازين   ،  وال يتلقى الشرائع والقـوانني    . املسلم بالشعائر التعبدية إالّ هللا وحده     
شيء من هذا كلـه     وال يسمح لطاغوت من العبيد أن يدعي حق احلاكمية يف           ،  والتصورات إال من اهللا   

 . مع اهللا
 ؟ فأين منها البشرية كلها اليوم . .  هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية االعتقاد

 .  إن البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية
 ! فأمرهم ظاهر ال حيتاج إىل بيان . .  شيعة ملحدة تنكر وجود اهللا أصال وهم امللحدون

، كما يف اهلند  . ا تشرك من دونه آهلة أخرى وأرباباً كثرية       ولكنه،   وشيعة وثنية تعترف بوجود إله    
 . ويف أجزاء متفرقة من العامل، ويف أواسط إفريقية

كمـا  . وهؤالء أشركوا قدمياً بنسبة الولد إىل اهللا      . من اليهود والنصارى   " أهل كتاب  "  وشيعة
هم ادعاء حق احلاكمية وقبلوا منهم      ألم قبلوا من   - أشركوا باختاذ أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       

مث هم اليوم يقصون حاكمية اهللا      !  . . وإن كانوا مل يصلوا هلم ومل يسجدوا ومل يركعوا أصالً         . الشرائع
                                                 

للمسلم العظيم السيد أبو األعلى املودودي      " املصطلحات األربعة يف القرآن     :  " يف كتاب " العبادة  "  يراجع فصل    )1(
 . أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان
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. وما إليهـا   "  . . االشتراكية " و " الرأمسالية " جبملتها من حيام ويقيمون ألنفسهم أنظمة يسموا      
. ومـا إليهـا    "  . . . الديكتاتوريـة  " و " الدميقراطية " سمواويقيمون ألنفسهم أوضاعاً للحكم ي    

يف اصطناع أنظمة   ،  إىل مثل جاهلية اإلغريق والرومان وغريهم     ،  وخيرجون بذلك عن قاعدة دين اهللا كله      
 . وأوضاع للحياة من عند أنفسهم

!  لنعـل حذوك النعل با   - وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه      " ! مسلمة " وشيعة تسمي نفسها  
. فدين اهللا هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه         . خارجة من دين اهللا إىل دين العباد       -

 ! ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم
 .  اجلاهلية وانتكست البشرية جبملتها إىل   ؛   لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية        

، وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كمـا واجههـا أول مـرة            . . شيعها مجيعاً ال تتبع دين اهللا أصالً      . 
. يستهدف منها نفس ما استهدفه يف املرة األوىل من إدخاهلا يف اإلسالم ابتداء من ناحية العقيدة والتصور                

وعاد حامل هذا الكتاب يواجه احلرج الذي        . . مث إدخاهلا يف دين اهللا بعد ذلك من ناحية النظام والواقع          
، املستنيمة للمستنقع اآلسن  ،  وهو يواجه البشرية الغارقة يف مستنقع اجلاهلية       ع كان يواجهه رسول اهللا   

وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيـدة      !  . . املستسلمة الستهواء الشيطان يف التيه    ،  الضالة يف تيه اجلاهلية   
وإنشاء واقع يف األرض آخر     . أشهد أن ال إله إال اهللا     : قوهلم تقوم على قاعدة   وتصور يف قلوب الناس وع    

يتحرر فيه اإلنسان مـن عبـادة   ، وحتقيق ميالد لإلنسان جديد. وال يعبد معه سواه  ،  يعبد فيه اهللا وحده   
 ! ومن عبادة هواه، العبيد

إنه اليوم مدعو ألداء     . . ءهمث مضى التاريخ وخلفه ورا    ،  وقع مرة ،   إن اإلسالم ليس حادثاً تارخيياً    
يف مثل الظروف واملالبسات واألوضاع واألنظمة والتصورات والعقائـد والقـيم     ؛  دوره الذي أداه مرة   
 . اليت واجهها أول مرة . . . واملوازين والتقاليد

واجلاهلية اليوم ضاربة أطناا يف كـل        . . وليست فترة تارخيية زمنية   ؛   إن اجلاهلية حالة ووضع   
:  إا تقوم ابتداء على قاعدة     . . ويف كل شيع املعتقدات واملذاهب واألنظمة واألوضاع      ،  جاء األرض أر
هـوى   " تقوم على أساس أن يكـون  . . ورفض حاكمية اهللا املطلقة للعباد  ،   " حاكمية العباد للعباد  " 

 هي القانون احملكم   " شريعة اهللا  " ورفض أن تكون  ،  يف أية صورة من صوره هو اإلله املتحكم        " اإلنسان
غري أا   . . وشيعها ومذاهبها ،  وأمساؤها وأوصافها ،  وراياا وشاراا ،  مث ختتلف أشكاهلا ومظاهرها   . . 

  . . كلها تعود إىل هذه القاعدة املميزة احملددة لطبيعتها وحقيقتها



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

21

البشـرية اليـوم    وأن حياة   .  وذا املقياس األساسي يتضح أن وجه األرض اليوم تغمره اجلاهلية         
وأن الـدعاة إليـه اليـوم       ! جمرد الوجود  " الوجود " وأن اإلسالم اليوم متوقف عن    . حتكمها اجلاهلية 

وأـم  ،  متامـاً  ع ويواجهون ما كان يواجهه   ؛  متاماً ع يستهدفون ما كان يستهدفه حممد رسول اهللا      
 : له - سبحانه - مدعوون إىل التأسي به يف قول اهللا

  . .  " لتنذر به وذكرى للمؤمنني، يك فال يكن يف صدرك حرج منهكتاب أنزل إل " 
 :  ولتوكيد هذه احلقيقة وجالئها نستطرد إىل شيء قليل من التفصيل

 أو " متخلفة " وهي من مث جمتمعات   . جمتمعات جاهلية  - جبملتها -  إن اتمعات البشرية اليوم   
واإلسـالم  . بعد أن أخذ اإلسالم بيدها فاستنقذها منها      ،  إىل اجلاهلية  " رجعت " مبعىن أا  " ! رجعية" 

بقيمهـا   " احلضارة " وقيادا يف طريق التقدم و    ،  اليوم مدعو الستنقاذها من التخلف والرجعية اجلاهلية      
 . وموازينها الربانية

تكـون   - متمثلة يف سيادة شريعته الربانية     -  إنه حني تكون احلاكمية العليا هللا وحده يف جمتمع        
هذه هي الصورة الوحيدة اليت يتحرر فيها البشر حترراً حقيقياً كامالً من العبودية للهوى البشري ومـن                 

ألن  - كما هي يف ميزان اهللا     - وتكون هذه هي الصورة الوحيدة لإلسالم أو للحضارة       . العبودية للعبيد 
وال كرامـة وال    . حرر لكل فرد  احلضارة اليت يريدها اهللا للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والت           

ال كرامة وال حترر يف جمتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق احلاكميـة              . . حترر مع العبودية لعبد   
. والتشريع ال ينحصر يف األحكـام القانونيـة       ! وبعضهم عبيد خيضعون ويتبعون هؤالء األرباب     ؛  العليا

!  . ريع خيضع األفراد لضغطه شاعرين أو غري شاعرين       كلها تش  . . فالقيم واملوازين واألخالق والتقاليد   
 " جمتمع جاهلي مشرك  :  " أو باالصطالح اإلسالمي   . . وجمتمع هذه صفته هو جمتمع رجعي متخلف      . 
 ! 

ويكون هـذا   .  وحني تكون آصرة التجمع يف جمتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج احلياة           
. فإن هذا اتمع يكون جمتمعاً متحضراً متقدماً      . ال من إرادة عبد   و،  ال من هوى فرد   ،  كله صادراً من اهللا   

 " ألن التجمع حينئذ يكون ممـثالً ألعلـى مـا يف           . . جمتمعاً ربانياً مسلماً  : أو باالصطالح اإلسالمي  
فأما حني تكون آصرة التجمع هي اجلنس واللون         - خصائص الروح والفكر   - من خصائص  " اإلنسان

أو باالصطالح   . . فإنه يكون جمتمعاً رجعياً متخلفاً     . . وما إىل ذلك من الروابط    . .  . والقوم واألرض 
وما إىل ذلك من     . .  . . ذلك أن اجلنس واللون والقوم واألرض      . . جمتمعاً جاهلياً مشركاً  : اإلسالمي
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واللـون والقـوم    فاإلنسان يبقى إنساناً بعـد اجلـنس         " . اإلنسان " الروابط ال متثل احلقيقة العليا يف     
 ! ولكنه ال يبقى إنساناً بعد الروح والفكر. واألرض

أن يغري عقيدتـه وتصـوره       - وهي أمسى ما أكرمه اهللا به      -  مث هو ميلك بإرادته اإلنسانية احلرة     
ولكنه ال ميلـك   . وفكره ومنهج حياته من ضالل إىل هدى عن طريق اإلدراك والفهم واالقتناع واالجتاه            

كما ال ميكنه   ؛  ال ميلك أن حيدد سلفاً مولده يف جنس وال لون         . وال قومه ،  وال لونه ،  جنسهأبداً أن يغري    
فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم احلـرة           . . أن حيدد سلفا مولده يف قوم أو أرض       

 إرادـم وال  هو بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن 
 ! يد هلم فيها

فيه  " اخلصائص اإلنسانية  " وتكون؛  هي القيمة العليا يف جمتمع     " إنسانية اإلنسان  "  وحني تكون 
 ربانياً مسلماً : أو باالصطالح اإلسالمي   . . يكون هذا اتمع متحضرا متقدماً    ،  موضع التكرمي والرعاية  

 " سواء يف صـورة    . . هي القيمة العليا   - ة من صورها  يف أية صور   - "  املادة " فأما حني تكون  . . 
كما يف أمريكا وأوربا وسائر اتمعـات        " اإلنتاج املادي  " أو يف صورة  ،  كما يف املاركسية   " النظرية

ويف  - اليت در يف سبيلها كل القيم واخلصـائص اإلنسـانية         ،  اليت تعترب اإلنتاج املادي هو القيمة العليا      
: أو باالصـطالح اإلسـالمي     . . فإن هذا اتمع يكون جمتمعاً رجعياً متخلفاً       - خالقيةأوهلا القيم األ  

  . . جمتمعاً جاهلياً مشركاً
باعتبار املادة هي اليت تؤلف      " النظرية " ال يف صورة  ؛  إن اتمع الرباين املسلم ال حيتقر املادة       . . 

فاإلنتاج املادي من   . واالستمتاع به  " تاج املادي اإلن " وال يف صورة  ؛  كيان هذا الكون الذي نعيش فيه     
واالستمتاع بالطيبات منها حالل يدعو اإلسـالم       ؛  مقومات خالفة اإلنسان يف األرض بعهد اهللا وشرطه       

ولكنه ال يعتربها هي القيمة العليا الـيت ـدر يف سـبيلها              - كما سنرى يف سياق هذه السورة      - إليه
  . . امللحدة أو املشركة . . كما تعتربها اتمعات اجلاهلية! ومقوماته " اإلنسان " خصائص

هـي   - كما هـي يف ميـزان اهللا       - "  اإلنسانية " واألخالق " اإلنسانية "  وحني تكون القيم  
ربانيـاً   . . أو باالصـطالح اإلسـالمي     . . فإن هذا اتمع يكون متحضراً متقدماً     ،  السائدة يف جمتمع  

وليست كذلك  ؛  ليست مسألة غامضة وال مائعة     " اإلنسانية " واألخالق " إلنسانيةا " والقيم . . مسلماً
فال ،  كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى يف املوازين         - قيماً وأخالقاً متغرية ال تستقر على حال      

 " نسـان إا القيم واألخالق اليت تنمي يف اإل       . . يبقى هنالك أصل ثابت يرجع إليه يف وزن وال تقييم         
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. وتغلب فيه هذا اجلانب الذي مييزه وجيعل منه إنسـاناً         . اليت ينفرد ا دون احليوان     " خصائص اإلنسان 
وحني توضع املسألة    . . وليست هي القيم واألخالق اليت تنمي فيه اجلوانب املشتركة بينه وبني احليوان           

 " تمييـع املسـتمرة الـيت حياوهلـا       ال يقبل عملية ال   ،  هذا الوضع يربز فيها خط فاصل وحاسم وثابت       
وال أخالق رأمساليـة وأخـرى      . عندئذ ال تكون هناك أخالق زراعية وأخرى صناعية        " ! التطوريون
ال تكون هناك أخالق من صنع البيئة ومن مستوى         ! وال أخالق صعلوكية وأخرى برجوازية    . اشتراكية
وحتميـة يف   ،   واألخالق واالصطالح عليها   على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة يف صنع القيم        ،  املعيشة

يصطلح عليها املسلمون يف اتمـع       " قيم وأخالق إنسانية   " إمنا تكون هناك فقط    . . نشأا وتقريرها 
 يصطلح عليها الناس يف اتمع املتخلف      - إذا صح هذا التعبري    - "  وقيم وأخالق حيوانية  .  " املتحضر

 ! وقيم وأخالق رجعية جاهلية؛  هناك قيم وأخالق ربانية إسالميةأو باالصطالح اإلسالمي تكون. . 
ال ميكن أن تكون جمتمعـات      ،   إن اتمعات اليت تسود فيها القيم واألخالق والرتعات احليوانية        

إن هذا املقياس ال خيطىء يف قياس مدى        ! مهما تبلغ من التقدم الصناعي واالقتصادي والعلمي      ،  متحضرة
 . ن ذاتهالتقدم يف اإلنسا

 ويف اتمعات اجلاهلية احلديثة ينحسر املفهوم األخالقي حبيث يتخلى عن كل ما لـه عالقـة                
وال حـىت   - ففي هذه اتمعات ال تعترب العالقات اجلنسية غري الشـرعية     . بالتميز اإلنساين عن احليوان   

صر يف املعـامالت الشخصـية      ينح " األخالقي " إن املفهوم ! رذيلة أخالقية  - العالقات اجلنسية الشاذة  
والكتاب والصحفيون والروائيون وكـل      -!  أحياناً يف حدود مصلحة الدولة     - واالقتصادية والسياسية 

: أجهزة التوجيه واإلعالم يف هذه اتمعات اجلاهلية تقوهلا صرحية للفتيات والزوجات والفتيان والشبان            
 ! إن االتصاالت اجلنسية احلرة ليست رذائل أخالقية

ومبقيـاس   " . اإلنسانية " من وجهة النظر   -  مثل هذه اتمعات جمتمعات متخلفة غري متحضرة      
ألن خط اإلسالم هو خط حترير اإلنسـان مـن           . . وهي كذلك غري إسالمية    . . خط التقدم اإلنساين  

  . . وتغلبها على نزعاته احليوانية، وتنمية خصائصه اإلنسانية، شهواته
 . . وإغراقها يف اجلاهلية  ،  ضي أكثر من هذا يف وصف اتمعات البشرية احلاضرة         وال منلك أن من   
وحنسب أن هذه اإلشارات املـة تكفـي         . . ومن التصور إىل أوضاع احلياة    . من العقيدة إىل اخللق   

 اليوم  ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة اإلسالمية     . لتقرير مالمح اجلاهلية يف اتمعات البشرية احلاضرة      
عقيدة وخلقاً  : إا دعوة البشرية من جديد إىل الدخول يف اإلسالم         . . وما يستهدفه الدعاة إىل دين اهللا     
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وإا ذات النقطة اليت بدأ منها دعوتـه         ع إا ذات احملاولة اليت كان يتصدى هلا رسول اهللا         . . ونظاماً
 : خياطبه - سبحانه - وربه؛ نزل إليهوإنه ذات املوقف الذي وقفه ذا الكتاب الذي أ. أول مرة

  . .  " لتنذر به وذكرى للمؤمنني، فال يكن يف صدرك حرج منه، كتاب أنزل إليك " 
|     |     | 

وجه إىل قومه املخاطبني ـذا      ،  هذا التكليف إىل رسوله    - سبحانه - ويف الوقت الذي وجه اهللا    
األمر باتباع ما أنزل يف هذا       - ليخرجهم من اجلاهلية  وإىل كل قوم يواجههم اإلسالم       - القرآن أول مرة  

 "  . . االتباع " ذلك أن القضية يف صميمها هي قضية      . والنهي عن اتباع األولياء من دون اهللا      ،  الكتاب
إمـا  ؟  أم يتبعون أمر غريه فهـم مشـركون       . يتبعون أمر اهللا فهم مسلمون    ؟  من يتبع البشر يف حيام    

 : معانموقفان خمتلفان ال جيت
 .  " قليال ما تذكرون. وال تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم " 

واالعتراف له  ،  إنه إما اتباع ملا أنزل اهللا فهو اإلسالم هللا         . .  هذه هي قضية هذا الدين األساسية     
وإما اتباع لألولياء مـن  . .  ويتبع أمرها ويها دون سواه، وإفراده باحلاكمية اليت تأمر فتطاع  ،  بالربوبية

وكيف واحلاكمية ليست خالصة لـه       . . وهو رفض االعتراف هللا بالربوبية اخلالصة     ،  دونه فهو الشرك  
 ! ؟ سبحانه

ويف  . .  " كتاب أنـزل إليـك    :  " كان الكتاب مرتالً إليه بشخصه     ع  ويف اخلطاب للرسول  
فأما  . .  " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم       " :اخلطاب للبشر كان الكتاب كذلك مرتالً إليهم من رم        

وأما البشر فالكتاب مرتل إلـيهم مـن رـم          . فالكتاب مرتل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       ع الرسول
واإلسناد يف كلتـا احلـالتني لالختصـاص والتكـرمي      . . وال يتبعوا أمر أحد غريه  ،  ليؤمنوا به ويتبعوه  

جدير ،  ويتفضل عليه ذا اخلري   ،  وخيتاره هلذا األمر  ،   له ربه كتاباً   فالذي يرتل . والتحضيض واالستجاشة 
  . . وأن يأخذ األمر بقوة وال يستحسر؛ بأن يتذكر وأن يشكر

|     |     | 
تصـوراا  : وهي تعين التغيري األساسي الكامـل الشـامل للجاهليـة          . . وألن احملاولة ضخمة  

، واجتماعهـا واقتصـادها   ،  وأوضـاعها ،  ونظمهـا ،  ليدهاوعاداا وتقا ،  وقيمها وأخالقها ،  وأفكارها
  . . وبالناس، وبالكون، وروابطها باهللا
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ويوقظ األعصـاب   ؛  ميضي السياق فيهز الضمائر هزاً عنيفاً     ؛   ألن احملاولة ضخمة على هذا النحو     
 ويدفعها دفعاً املستغرقة يف تصوراا وأوضاعها رجاً      ،  ويرج اجلبالت السادرة يف اجلاهلية    ؛  إيقاظاً شديداً 

 : ومصائرهم كذلك يف اآلخرة، وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من املكذبني يف الدنيا. . 
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا    . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون          " 

، فلنقصن عليهم بعلم  . املرسلنيولنسألن  ،  فلنسألن الذين أرسل إليهم    . . إنا كنا ظاملني  : إال أن قالوا  
ومن خفت موازينـه    . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون     ،  والوزن يومئذ احلق  . وما كنا غائبني  

  . .  " فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون
فيجعلـها  ،  والقرآن يستصحب هذه احلقـائق     . . وخري منذر ،   إن مصارع الغابرين خري مذكر    

 . للقلوب البشرية الغافلة، ومطارق موقظة، ؤثرات موحيةم
يف الليـل ويف    . أهلكت وهي غارة غافلـة    .  إا كثرية تلك القرى اليت أهلكت بسبب تكذيبها       

 : ويستسلمون لألمن، حيث يسترخي الناس للنوم، ساعة القيلولة
 .  " فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وكم من قرية أهلكناها " 

واألخذ فيهمـا أشـد ترويعـاً       ! ساعة غرة واسترخاء وأمان    . . البيات والقيلولة  . . لتامها وك
 ! وأدعى كذلك إىل التذكر واحلذر والتوقي واالحتياط. وأعنف وقعا

ومل يكن هلم دعـوى     ! إنه مل يكن هلؤالء املأخوذين يف غرم إال االعتراف        ؟   مث ما الذي حدث   
 ! يدعوا إال اإلقرار

  . .  " إنا كنا ظاملني: ا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوافم " 
ولكنهم يف موقف ال ميلكون أن يـدعوا إال         !  واإلنسان يدعي كل شيء إال االعتراف واإلقرار      

ذلك الذي يكون أقصـى     ،  فياله من موقف مذهل رعيب خميف      . .  " إنا كنا ظاملني   " ! هذه الدعوى 
 ! اف بالذنب واإلقرار بالشركاحملاولة فيه هو االعتر

 . . فهذا هو املدلول الغالب على هذا التعبري يف القـرآن         .  إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك      
 ! ؟ وهل أظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه. والظلم هو الشرك. فالشرك هو الظلم
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 وهم يعاينون بـأس اهللا      فاعترفوا،  وقد أخذ اهللا املكذبني ببأسه    ،   وبينما املشهد معروض يف الدنيا    
وال يكف بأس   ،  ولكن حيث ال جتدي معرفة وال اعتراف      ،  وتكشف هلم احلق فعرفوه   ؛  أم كانوا ظاملني  

  . . والتوبة قد انقطعت طريقها حبلول العذاب، فإن الندم قد فات موعده. اهللا عنهم ندم وال توبة
وينقل معه السامعني من فوره إىل ساحة        ، بينما املشهد هكذا معروضاً يف الدنيا إذا السياق ينتقل        

، والنقلة تتخطى الزمـان واملكـان     ،  فالشريط املعروض موصول املشاهد   . بال توقف وال فاصل   . اآلخرة
 : وإذا املوقف هناك يف حملة خاطفة؛ وتلحق عذاب الدنيا بعذاب اآلخرة، وتصل الدنيا باآلخرة

. ومـا كنـا غـائبني   ،  فلنقصن عليهم بعلم   .فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني      " 
ومن خفت موازينه فأولئك الـذين      . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون     . والوزن يومئذ احلق  

  . .  " خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون
إن الرحلـة يف األرض      . . خاصية من خواص القرآن   ،   إن التعبري على هذا النحو املصور املوحي      

 ! ويتصل البدء باخلتام؛ لتلتحم الدنيا باآلخرة. ويف سطر من كتاب.  تطوى يف حملةكلها
 فإذا وقف هؤالء الذين تعرضوا لبأس اهللا يف هذه األرض وقفتهم هنـاك للسـؤال واحلسـاب                 

إنـا كنـا    :  " فإنه ال يكتفى باعترافهم ذاك حني واجهوا بأس اهللا الذي أخذهم وهم غارون            ،  واجلزاء
 . .   " ظاملني

 : والتشهري م على املأل احلاشد يف ذلك اليوم املشهود، ولكنه السؤال اجلديد
 .  " وما كنا غائبني - فلنقصن عليهم بعلم. ولنسألن املرسلني، فلنسألن الذين أرسل إليهم " 

وتعرض فيه القصة كلـها      . . يشمل املرسل إليهم ويشمل املرسلني    ،   فهو السؤال الدقيق الوايف   
ويسـأل  . يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفـون     !  . . وتفصل فيه اخلفايا والدقائق   ؛  ملأل احلاشد على ا 

 - سـبحانه  - يقصه عليهم ! مث يقص عليهم العليم اخلبري كل شيء أحصاه اهللا ونسوه         . الرسل فيجيبون 
تـأثري  وهي ملسة عميقة ال    . . غائباً عن شيء   - سبحانه - وما كان . بعلم فقد كان حاضراً كل شيء     

 ! والتذكري والتحذير
  . .  " والوزن يومئذ احلق " 

وال اجلدل الـذي يـذهب بصـحة    ؛ وال التلبيس يف احلكم؛  إنه ال جمال هنا للمغالطة يف الوزن     
  . . األحكام واملوازين
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  . .  " فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون " 
وأي فالح بعد النجـاة      . . إذن هو الفالح  وجزاؤها  .  فقد ثقلت يف ميزان اهللا الذي يزن باحلق       

 ؟ ويف ختام املطاف الطويل، يف اية الرحلة املديدة، والعودة إىل اجلنة، من النار
  . .  " ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون " 

إن ؟  فماذا يكسبون بعد  . موقد خسروا أنفسه  .  فقد خفت يف ميزان اهللا الذي ال يظلم وال خيطئ         
 ؟ فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له. املرء ليحاول أن جيمع لنفسه

 - كما أسلفنا  - والظلم " مبا كانوا بآياتنا يظلمون   :  "  لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات اهللا     
 .  " إن الشرك لظلم عظيم:  " يطلق يف التعبري القرآين ويراد به الشرك أو الكفر

كما دخل فيه املتجادلون بعقلية غري إسالمية يف         - ال ندخل هنا يف طبيعة الوزن وحقيقة امليزان        و
مذ كان اهللا   . فكيفيات أفعال اهللا كلها خارجة عن الشبية واملثيل        " !  . .  . . اإلسالمي " تاريخ الفكر 

من أن احلساب يومئذ    . .  وحسبنا تقرير احلقيقة اليت يقصد إليها السياق       . . سبحانه ليس كمثله شيء   
 . وأن عمالً ال يبخس وال يغفل وال يضيع، وأنه ال يظلم أحد مثقال ذرة، باحلق

|     |     | 
 ولَقَد خلَقْنـاكُم    10ولَقَد مكَّناكُم ِفي اَألرِض وجعلْنا لَكُم ِفيها معاِيش قَِليالً ما تشكُرونَ            + 

 اكُمنروص ثُم              اِجِدينالس نكُن مي لَم ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجآلِئكَِة اسا ِللْمقُلْن ا   11 ثُمقَالَ م 
نهـا   قَالَ فَاهِبطْ مِ   12منعك أَالَّ تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني                

           اِغِرينالص ِمن كِإن جرا فَاخِفيه ركَبتأَن ت كُونُ لَكا يثُونَ       13فَمعبِم يوِني ِإلَى يقَالَ  14 قَالَ فَأَنِظر 
    املُنظَِرين ِمن ك15ِإن         ِقيمتسالْم اطَكِصر منَّ لَهدِني َألقْعتيا أَغْوآلتِ  16 قَالَ فَِبم ِن      ثُمـيـن بم مهني

            اِكِرينش مهأَكْثَر ِجدالَ تو آِئِلِهممن شعو اِنِهممأَي نعو لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمـا     17أَيهِمن جـرقَالَ اخ 
          ِعنيمأَج ِمنكُم منهألنَّ جَألم مهِمن كِبعن تا لَّمورحدا مومذْؤ18م  ا آديو       ـكجوزو أَنـت كُناس م

              الظَّـاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجـِذِه الشا هبقْرالَ تا ومثُ ِشئْتيح ةَ فَكُالَ ِمننـا     19الْجملَه سـوسفَو 
          با راكُمها نقَالَ ما وَءاِتِهموا ِمن سمهنع وِريا وا مملَه ِديبطَانُ ِلييِة ِإالَّ  الشرـجـِذِه الشه نا عكُم

        اِلِدينالْخ ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيا مكُون20أَن ت       اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاسوٍر   21 ورا ِبغمالَّهفَد 
 علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة وناداهما ربهما أَلَم        فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوَءاتهما وطَِفقَا يخِصفَانِ       



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

28

            ِبنيم ودا عطَآنَ لَكُميا ِإنَّ الشأَقُل لَّكُمِة ورجا الشن ِتلْكُما عكُمهِإن      22أَنا ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَاالَ ر 
    كُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت لَّم    اِسِرينالْخ ِمن ِض          23نِفـي اَألر لَكُمو ودٍض ععِلب كُمضعِبطُواْ بقَالَ اه 

  _25 قَالَ ِفيها تحيونَ وِفيها تموتونَ وِمنها تخرجونَ 24مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني 
|     |     | 

كحقيقـة  ،  د عن متكني اهللا للجنس البشري يف األرض       تبدأ بتمهي  . . من هنا تبدأ الرحلة الكربى    
 . وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيالً، مطلقة

 :  " قليالً ما تشكرون، وجعلنا لكم فيها معايش، ولقد مكناكم يف األرض " 
هو الذي أودع   . هو الذي مكن هلذا اجلنس البشري يف األرض       ،   إن خالق األرض وخالق الناس    

مبا فيهـا مـن     ،  صائص واملوافقات الكثرية اليت تسمح حبياة هذا اجلنس وتقوته وتعوله         األرض هذه اخل  
  . . أسباب الرزق واملعايش

،  هو الذي جعلها مقراً صاحلاً لنشأته جبوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشـمس والقمـر              
فقات اليت تسمح حبياة    إىل آخر هذه املوا    . . وسرعة دورا ،  وميلها على حمورها  ،  ودورا حول الشمس  

وهو الذي أودع هذه األرض من األقوات واألرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح             . هذا اجلنس عليها  
وهو الذي جعل هذا اجلنس سيد خملوقـات   . . وبنمو هذه احلياة ورقيها معا  ،  بنشأة هذا اجلنس وحياته   

 من خصائص واسـتعدادات للتعـرف إىل     مبا أودعه اهللا  ؛  قادراً على تطويعها واستخدامها   ،  هذه األرض 
  . . بعض نواميس هذا الكون وتسخريها يف حاجته

 " ما استطاع هذا املخلوق الضعيف القـوة أن       ،   ولوال متكني اهللا لإلنسان يف األرض ذا وذلك       
لقـوى  وال كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة ا       ! كما يعرب أهل اجلاهلية قدمياً وحديثاً      " يقهر الطبيعة 

 ! الكونية اهلائلة الساحقة
هي اليت   . .  إن التصورات اجلاهلية اإلغريقية والرومانية هي اليت تطبع تصورات اجلاهلية احلديثة          

وتصـور اإلنسـان يف     ؛  وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته     ؛  تصور الكون عدواً لإلنسان   
 " وكل تسخري هلـا   ،  ىل النواميس الكونية  وتصور كل تعرف إ    - جبهده وحده  - معركة مع هذه القوى   

 ! يف املعركة بينها وبني اجلنس اإلنساين " قهراً للطبيعة
 ! فوق أا تصورات خبيثة،  إا تصورات سخيفة
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ولـيس  ،  وتعاكس اجتاهـه  ،  تتربص به ،  عدوة له ،   لو كانت النواميس الكونية مضادة لإلنسان     
كيف ينشـأ   ؟  وإال فكيف كان ينشأ   !  هذا اإلنسان أصالً   ما نشأ  - كما يزعمون  - وراءها إرادة مدبرة  

وإال فكيـف ميضـي     ! وملا استطاع املضي يف احلياة على فرض أنه وجد        ؟  يف كون معاد بال إرادة وراءه     
الـيت تصـرف نفسـها وال سـلطان وراء      - بزعمهم - وهي؟ والقوى الكونية اهلائلة تعاكس اجتاهه    

 ؟ سلطاا
هو الذي ميضي وراء هذه اجلزئيات لريبطها كلها بأصـل شـامل             إن التصور اإلسالمي وحده     

وقد اقتضت مشيئته وحكمتـه أن      . وهو الذي خلق اإلنسان   ،  إن اهللا هو الذي خلق الكون      . . متناسق
وأودع اإلنسان من االستعدادات ما يسمح له       ،  جيعل طبيعة هذا الكون حبيث تسمح بنشأة هذا اإلنسان        

وهذا التناسق امللحوظ هو اجلدير بصـنعة   . . كون واستخدامها يف حاجته بالتعرف إىل بعض نواميس ال    
 ! ومل جيعل خالئقه متعاكسة متعادية متدابرة. اهللا الذي أحسن كل شيء خلقه

 . ويف رعاية قوة حكيمة مدبرة    ؛  يف كون مأنوس صديق    " اإلنسان "  ويف ظل هذا التصور يعيش    
ينهض باخلالفة عن اهللا يف األرض يف اطمئنـان         ،   اخلطو ثابت،  مستروح النفس ،  يعيش مطمئن القلب  . 

ويشكر اهللا كلما اهتـدى إىل      ؛  ويتعامل مع الكون بروح املودة والصداقة     ؛  الواثق بأنه معانٌ على اخلالفة    
وتيسر له قدراً جديـداً  ؛ وكلما تعرف إىل قانون من قوانينه اليت تعينه يف خالفته         ؛  سر من أسرار الوجود   

 . حة واملتاعمن الرقي والرا
علـى   . .  إن هذا التصور ال يكفه عن احلركة الستطالع أسرار الوجود والتعرف إىل نواميسه            

إنه يتحرك يف مواجهة كون صديق ال يبخـل عليـه            . . هو يشجعه وميأل قلبه ثقة وطمأنينة     ،  العكس
س اجتاهاتـه   وليس يف مواجهة كون عدو يتربص بـه ويعـاك          . . وال مينع عنه مدده وعونه    ،  بأسراره

 ! ويسحق أحالمه وآماله
بل  - تصور الوجود الكوين   . . الكربى هي هذا التصور النكد اخلبيث      " الوجودية "  إن مأساة 

متجهاً بثقله الساحق إىل    ،  معاكساً يف طبيعته للوجود الفردي اإلنساين      - الوجود اجلماعي للبشرية ذاا   
!  بد أن ينشىء حالة من االنزواء واالنكماش والعدميـة         إنه تصور بائس ال   ! سحق هذا الوجود اإلنساين   

والبـؤس  ! ويف كلتا احلالتني ال يكون إال القلق املضين       ! أو ينشىء حالة من االستهتار والتمرد والفردية      
  . . ومها سواء . . أو تيه العدم، تيه التمرد: والشرود يف التيه، النفسي والعقلي
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إا مأساة الفكـر األوريب     . ها من مذاهب الفكر األوريب    وحد " الوجودية "  وهي ليست مأساة  
املأسـاة الـيت يضـع    . بل مأساة اجلاهلية كلها يف مجيع أزماا وبيئاا     - بكل مذاهبه واجتاهاته   - كله

ومـا  ،  اليت تنشىء يف اإلدراك البشري تصوراً صحيحاً هلذا الوجـود         ،  اإلسالم حداً هلا بعقيدته الشاملة    
 . برةوراءه من قوة مد

، لقد أنشأه اهللا مـن هـذه األرض       . وهو ابن هذا الكون   ؛  هو ابن هذه األرض    " اإلنسان "  إن
وجعـل نواميسـها    ؛  ويسر له املعرفة اليت تسلمه مفاتيحها     ،  وجعل له فيها أرزاقا ومعايش    ،  ومكنه فيها 

ولكن الناس  .  . وتيسر حياته  - حني يتعرف إليها على بصرية     - تساعده،  موافقة لوجود هذا اإلنسان   
وحىت الذين يعلمون ال ميلكون أن يوفـوا         . . ذلك أم يف جاهليتهم ال يعلمون      . . قليالً ما يشكرون  

وهؤالء وهـؤالء   : لوال أن اهللا يقبل منهم ما يطيقون      ؟  وأىن هلم الوفاء  ،  نعمة اهللا عليهم حقها من الشكر     
 : ينطبق عليهم ذين االعتبارين قوله تعاىل

 .  "  تشكرونقليالً ما " 
|     |     | 

يف ،  تبدأ بإعالن ميالد اإلنسان يف احتفال مهيب       . . بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها املثرية      
 وحتتشد له املالئكة  . زيادة يف احلفاوة والتكرمي   ؛  يعلنه امللك العزيز اجلليل العظيم     . . رحاب املأل األعلى  

إنه  . . وما خلق اهللا من شيء    ؛  وتشهده السماوات واألرض   - ويف زمرم وإن مل يكن منهم إبليس       -
 : أمر هائل وحدث عظيم يف تاريخ هذا الوجود

فسجدوا إال إبليس مل يكن     . اسجدوا آلدم : مث قلنا للمالئكة  ،  مث صورناكم ،  ولقد خلقناكم  " 
خلقته مـن   خلقتين من نار و   ،  أنا خري منه  : قال؟  ما منعك أال تسجد إذ أمرتك     : قال. من الساجدين 

أنظـرين إىل   : قال. فاخرج إنك من الصاغرين   ،  فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها       : قال. طني
مث آلتينهم من   . فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم     : قال. إنك من املنظرين  : قال. يوم يبعثون 

قـال اخـرج منـها      . وعن أميام وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين       ،  بني أيديهم ومن خلفهم   
  . .  " ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني، مذؤوماً مدحوراً

وحنن نؤثر استعراض مشاهد     . . ومشهد خطري  . . وهو مشهد مثري   . .  هذا هو املشهد األول   
  . . واستلهام إحياءاا إىل أن نفرغ من استعراضها، ونرجىء التعليق عليها؛ هذه القصة ابتداء
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فسجدوا إال إبليس مل يكن     . اسجدوا آلدم : مث قلنا للمالئكة  ،  مث صورناكم ،  د خلقناكم ولق " 
  " من الساجدين

 . . إعطاء الصورة واخلصـائص   : والتصوير قد يكون معناه   . اإلنشاء:  إن اخللق قد يكون معناه    
. ن للترقي املعنـوي   ولك،  قد ال تكون للترتيب الزمين     " مث " فإن . . ومها مرتبتان يف النشأة ال مرحلتان     

مبعـىن إعطـاء    - ولكن التصوير؛ فالوجود يكون للمادة اخلامة . والتصوير أرقى مرتبة من جمرد الوجود     
إننـا مل منـنحكم     : فكأنه قال . يكون درجة أرقى من درجات الوجود      - الصورة اإلنسانية واخلصائص  

الذي أعطى كل شـيء     :  " ىلوذلك كقوله تعا  . جمرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا خصائص راقية       
 .  " خلقه مث هدى

ومل تكن هناك فترة زمنية     .  فإن كان شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدي إىل أدائها عند خلقه          
:  " هـدى  " واملعىن ال خيتلف إذا كان معىن    . بني اخللق وإعطاء اخلصائص والوظائف واهلداية إىل أدائها       

 . وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه اإلنسانية عند خلقه       .  خلقه فإنه هدي إىل ربه عند    . هداه إىل ربه  
 . كما نرجح. ال للتراخي يف الزمن، للترقي يف الرتبة . .  " ومث.  " 

ويف نشـأة اجلـنس     ،   وعلى أية حال فإن جمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم عليه السـالم            
وأن . كان مصاحباً خللقـه   ،  ه املستقلة ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه اإلنسانية ووظائف       ،  البشري

. الترقي يف تاريخ اإلنسان كان ترقياً يف بروز هذه اخلصائص ومنوها وتدريبها واكتساا اخلربة العاليـة               
 . كما تقول الداروينية. من تطور األنواع حىت انتهت إىل اإلنسان. اإلنسان " وجود " ومل يكن ترقياً يف

بداللة احلفريات اليت تعتمد عليها نظريـة        - وان تتبع ترتيباً زمنياً    ووجود أطوار مترقية من احلي    
ألن تقدير أعمـار الصـخور ذاتـه يف          " يقينية " وليست " ظنية " هو جمرد نظرية   - النشوء واالرتقاء 

وليس ما مينع من ظهـور      . جمرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها      ! طبقات األرض ليس إال ظناً    
 ! هلا أو تغريهافروض أخرى تعد

 " أنـواع  " ليس هناك ما مينع من وجود      - على فرض العلم اليقيين بأعمار الصخور      -  على أنه 
ومـدى مـا   ، بفعل الظروف السـائدة يف األرض ؛ من احليوان يف أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض 

حني تتغري الظـروف    مث انقراض بعضها    ،  تسمح به من وجود أنواع تالئم هذه الظروف السائدة حياا         
 . . من بعـض   " متطوراً " أن يكون بعضها   " حيتم " ولكن هذا ال  . السائدة حبيث ال تسمح هلا باحلياة     

يف يقـني    - ال تستطيع أن تثبـت     . . وحفريات دارون وما بعدها ال تستطيع أن تثبت أكثر من هذا          
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وفق شـهادة    - ن الناحية الزمنية  أن هذا النوع تطور تطورا عضويا من النوع الذي قبله م           - مقطوع به 
 . . ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنياً            - الطبقة الصخرية اليت يوجد فيها    

فلمـا  . بأن الظروف السائدة يف األرض كانت تسمح بوجود هذا النوع          . . وهذا ميكن تعليله كما قلنا    
ساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشاً من قبـل          وم. تغريت صارت صاحلة لنشأة نوع آخر فنشأ      

 . يف الظروف األخرى فانقرض
يف الزمن الذي علم اهللا أن ظـروف األرض         ،   وعندئذ تكون نشأة النوع اإلنساين نشأة مستقلة      

 . وهذا ما ترجحه جمموعة النصوص القرآنية يف نشأة البشرية، تسمح باحلياة والنمو والترقي هلذا النوع
هذا التفرد الـذي    . من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية      " اإلنسان "  وتفرد

دليل مرجح على تفرد النشأة     ،  لالعتراف به  - وفيهم امللحدون باهللا كلية    - اضطر الداروينيون احملدثون  
 ! )1(وعدم تداخلها مع األنواع األخرى يف تطور عضوي ، اإلنسانية

يف حفل حافل مـن     ؛  أعلن اهللا بذاته العلية اجلليلة ميالد هذا الكائن اإلنساين         على أية حال لقد     
 : املأل األعلى
  . .  " إال إبليس مل يكن من الساجدين. فسجدوا. مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم " 

ال نعلم عنهم إال ما أنبأنا اهللا مـن         ؛   واملالئكة خلق آخر من خلق اهللا هلم خصائصهم ووظائفهم        
وكذلك إبليس فهو    - )2(وقد أمجلنا ما علمنا اهللا من أمرهم يف موضع سابق من هذه الظالل               - رهمأم

واجلن خلق غـري   . .  " إن إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه:  " لقوله تعاىل . خلق غري املالئكة  
 اهللا به من أمرهم يف موضـع        وقد أمجلنا ما أنبأنا    - ال نعلم عنه كذلك إال ما نبأنا اهللا من أمره         ،  املالئكة

. فهو من غري املالئكة قطعـاً     . وسيأيت يف هذه السورة أن إبليس خلق من نار         - )3(من هذا اجلزء أيضاً     
، يف ذلك احلفل العظيم الذي أعلن فيه امللك اجلليـل         . وإن كان قد أمر بالسجود آلدم يف زمرة املالئكة        

  . . ميالد هذا الكائن الفريد

                                                 
خصـائص التصـور   :  " يف القسم الثاين مـن " حقيقة اإلنسان " وفصل " حقيقة احلياة :  "  يراجع بتوسع فصل )1(

 " . دار الشروق " .  " المي ومقوماته اإلس
 .  اجلزء السابع1044 - 1041 ص )2(
 .  اجلزء الثامن1209 - 1208 ص)3(
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فقد سجدوا مطيعني    - وهم الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون          - ة فأما املالئك 
ال يترددون وال يستكربون وال يفكرون يف معصية ألي سـبب وألي تصـور وألي               ،  منفذين ألمر اهللا  

وإىل هنا تتمثل كرامة هـذا الكـائن         . . وهذه وظيفتهم : وهذه خصائصهم ،  هذه طبيعتهم  . . تفكري
 . كما تتمثل الطاعة املطلقة يف ذلك اخللق املسمى باملالئكة من عباد اهللا، ى اهللاإلنساين عل

مـا الـذي حـاك يف       : وسنعلم. وعصاه - سبحانه -  وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اهللا       
ومالـك أمـره   ، وهو يعرف أنه ربه وخالقه. وما التصور الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه       ،  صدره

 ! ال يشك يف شيء من هذا كله؛ د كلهوأمر الوجو
ومنوذج . منوذج الطاعة املطلقة والتسليم العميق    :  وكذلك جند يف املشهد ثالثة مناذج من خلق اهللا        

وسنعلم خصائصها وصـفاا    . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية     . . العصيان املطلق واالستكبار املقيت   
وقد انتهى دورها يف هـذا املوقـف ـذا    ، ىل فهي خالصة هللا  فأما الطبيعة األو  . املزدوجة فيما سيجيء  

 . فسنعرف كيف تتجهان، وأما الطبيعتان األخريان. التسليم املطلق
 " وخلقته من طني  ،  خلقتين من نار  ،  أنا خري منه  : قال؟  ما منعك أال تسجد إذ أمرتك     : قال " 

 . 
كم نفسه وفق ما يرى هـو مـن   وجعل لنفسه حقا يف أن حي    .  لقد جعل إبليس له رأيا مع النص      

؛ ويبطل التفكـر  ،  وحني يوجد النص القاطع واألمر اجلازم ينقطع النظر        . . سبب وعلة مع وجود األمر    
مل يكن ينقصه أن يعلم أن اهللا هو اخلـالق           - لعنه اهللا  - وهذا إبليس  . . ويتحتم التنفيذ ،  وتتعني الطاعة 

ولكنه مل يطع األمـر كمـا        . . جود شيء إال بإذنه وقدره    املالك الرازق املدبر الذي ال يقع يف هذا الو        
 : مبنطق من عند نفسه . . صدر إليه ومل ينفذه

  . .  " أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني: قال " 
 :  فكان اجلزاء العاجل الذي تلقاه لتوه

  . . "  فاخرج إنك من الصاغرين، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها: قال " 
مث ؛  وكذلك كل من يتلقى أمر اهللا      . . واعتقاده بوجوده وصفاته مل ينفعه    ،   إن علمه باهللا مل ينفعه    

؛ وحاكمية يف قضية قضى اهللا فيها من قبـل        ؛  جيعل لنفسه نظراً يف هذا األمر يترتب عليه قبوله أو رفضه          
؛ فإبليس مل يكن ينقصه العلم    .  االعتقاد إنه الكفر إذن مع العلم ومع      . . يرد ا قضاء اهللا يف هذه القضية      

 ! ومل يكن ينقصه االعتقاد
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 . وكتب عليه الصغار، وحقت عليه اللعنة، وطرد من رمحة اهللا،  لقد طرد من اجلنة
وال يستسلم ملصريه البائس دون     ؛   ولكن الشرير العنيد ال ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب          

 : عة الشر اليت متحضت فيهمث ليؤدي وظيفته وفق طبي. أن ينتقم
فبما أغـويتين ألقعـدن هلـم       : قال. إنك من املنظرين  : قال. أنظرين إىل يوم يبعثون   : قال " 

وال جتـد   ،  وعن أميام وعـن مشائلـهم     ،  مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم      . صراطك املستقيم 
  . .  " أكثرهم شاكرين

وبذلك تتكشف هذه الطبيعـة      . . لق على الغواية  والتصميم املط ،  فهو اإلصرار املطلق على الشر    
  . . إمنا هو الشر األصيل العامد القاصد العنيد. شر ليس عارضاً وال وقتياً . . عن خصائصها األوىل

 : يف مشاهد شاخصة حية،  مث هو التصوير املشخص للمعاين العقلية واحلركات النفسية
وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه ال يقع إالّ بإرادة اهللا            . لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إىل يوم البعث        

كما جـاء يف السـورة       " يوم الوقت املعلوم   " ولكن إىل ،  ولقد أجابه اهللا إىل طلبه يف اإلنظار      . وقدره
إال  - أنه يوم النفخة األوىل اليت يصعق فيها من يف السماوات واألرض          : وقد وردت الروايات  . األخرى

  . . م يبعثونال يو - من شاء اهللا
أنه سـريد علـى      - وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل      -  وهنا يعلن إبليس يف تبجح خبيث     

، بأن يغوي ذلك املخلوق الـذي كرمـه اهللا        ؛  بسبب معصيته وتبجحه  ،  تقدير اهللا له الغواية وإنزاهلا به     
 : حكاه القرآن عنهوجيسم هذا اإلغواء بقوله الذي ! والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده

وعن أميـام   ،  مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم      . ألقعدن هلم صراطك املستقيم    . . .  " 
  . .  " وعن مشائلهم

 - يصد عنه كل من يهـم منـهم باجتيـازه         ،   إنه سيقعد آلدم وذريته على صراط اهللا املستقيم       
فهو إذن طريق اإلميان والطاعات     ،  جل عن التحيز  فاهللا سبحانه   ،  والطريق إىل اهللا ال ميكن أن يكون حساً       

من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميـام        :  " وإنه سيأيت البشر من كل جهة      - املؤدي إىل رضى اهللا   
وهو مشهد حي شاخص متحرك إلطباق       . . للحيلولة بينهم وبني اإلميان والطاعة     . .  " وعن مشائلهم 

اللهم إال القليل الذي يفلت ،  فال يعرفون اهللا وال يشكرونه    ،   إلغوائهم إبليس على البشر يف حماولته الدائبة     
 : ويستجيب
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  . .  " وال جتد أكثرهم شاكرين " 
لبيـان   . .  " قليالً ما تشـكرون :  " تنسيقا مع ما سبق يف مطلع السورة      ،   وجييء ذكر الشكر  

وقعوده علـى الطريـق     ،   دونه من حيلولة إبليس  ،  وكشف الدافع احلقيقي اخلفي   ؛  السبب يف قلة الشكر   
وليأخذوا حذرهم حني يعرفون مـن أيـن   ؛ ليستيقظ البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن اهلدى ! إليه

 ! هذه اآلفة اليت ال جتعل أكثرهم شاكرين
اقتضت أن يترك الكـائن البشـري        - سبحانه - ألن مشيئة اهللا  .  لقد أجيب إبليس إىل ملتمسه    

ومبا أمـده مـن   ؛ ومبا وهبه من عقل مرجح؛ فطرته من استعداد للخري والشر  مبا ركب يف    ؛  يشق طريقه 
كما اقتضت أن يتلقـى اهلدايـة       . ومن الضبط والتقومي ذا الدين    ؛  التذكري والتحذير على أيدي الرسل    

فتحـق عليـه سـنة اهللا       ،  وأن ينتهي إىل إحدى النهايتني    ؛  وأن يصطرع يف كيانه اخلري والشر     ؛  والغواية
حتقق اهلدى  ،  فعلى سنة اهللا اجلارية وفق مشيئته الطليقة      ،  سواء اهتدى أو ضل   ،  شيئته باالبتالء وتتحقق م 
 . أو الضالل

يف إيعاده هـذا     - عليه اللعنة  - إلبليس - سبحانه -  ولكن السياق هنا ال يصرح بترخيص اهللا      
طـرده  .  ال معقب عليه   ويعلن طرد إبليس طرداً   ،  إمنا يسكت عنه  . كما صرح بإجابته يف إنظاره    ،  األخري

 : وإبعاده مبلء جهنم منه وممن يتبعه من البشر ويضل معه، مذموماً مقهوراً
  . .  " ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني. اخرج منها مذؤوماً مدحوراً: قال " 

،  وقضائه مث يف رفض حاكمية اهللا    ،   ومن يتبعه من البشر قد يتبعه يف معرفته باهللا واعتقاده بألوهيته          
 . . ويف حتكيم منطقه هو يف تنفيذها أو عدم تنفيـذها         ،  وادعاء أن له احلق يف إعادة النظر يف أوامر اهللا         

جـزاؤه  ؛  وهذا وذلك كالمها اتباع للشـيطان      . . كما أنه قد يتبعه ليضله عن االهتداء إىل اهللا أصال ً          
 ! جهنم مع الشيطان

وجعل آلدم وذريته فرصـة االختيـار       . فرصة اإلغواء إلبليس وقبيله    - سبحانه -  لقد جعل اهللا  
ال هو  ،  وجتعله به خلقاً متفرداً يف خصائصه     ؛  الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن       ،  حتقيقاً لالبتالء 

 . ليس هو دور امللك وال هو دور الشيطان، ألن له دورا آخر يف هذا الكون. ملك وال هو شيطان
|     |     | 

 : ليتلوه مشهد آخر يف السياق، شهدوينتهي هذا امل
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وهنا فقـط    . . إىل آدم وزوجه   - بعد طرد إبليس من اجلنة هذه الطردة       - سبحانه -  ينظر اهللا 
فالنص الذي معنا وأمثاله يف القـرآن الكـرمي ال          . الندري كيف جاءت  ،  نعرف أن له زوجا من جنسه     
خلقها من ضلعه مشوبة باإلسرائيليات ال      وكل الروايات اليت جاءت عن      . تتحدث عن هذا الغيب بشيء    

فصارا زوجني  ،  والذي ميكن اجلزم به هو فحسب أن اهللا خلق له زوجاً من جنسه            ،  منلك أن نعتمد عليها   
ومن كل شيء خلقنـا زوجـني لعلكـم         :  " والسنة اليت نعلمها عن كل خلق اهللا هي الزوجية        ؛  اثنني

وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنـا        .  خلق اهللا أصيلة   فهي سنة جارية وهي قاعدة يف كل       . .  " تذكرون
 . وأنه مت على نفس الطريقة اليت مت ا خلق آدم         ،  أن نرجح أن خلق حواء مل ميكث طويالً بعد خلق آدم          

 . 
ولتبدأ تربيته  ؛  ليعهد إليهما رما بأمره يف حياما     ،   على أية حال يتجه اخلطاب إىل آدم وزوجه       

كمـا   - وهو دور اخلالفة يف األرض    . الذي خلق اهللا له هذا الكائن     ،  ا األساسي هلما وإعدادمها لدورمه  
  . .  " وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة:  " صرح بذلك يف آية البقرة

فتكونا ،  وال تقربا هذه الشجرة   ،  فكال من حيث شئتما   ،  ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة      " 
  . .  " من الظاملني
ألن حتديد جنسها ال يريـد شـيئاً يف حكمـة       .  " هذه الشجرة  " سكت القرآن عن حتديد    وي

ووصامها باالمتناع  ،  لقد أذن اهللا هلما باملتاع احلالل      . . مما يرجح أن احلظر يف ذاته هو املقصود       . حظرها
 طبعه من   وأن يدرب املركوز يف   ؛  وال بد من حمظور يتعلم منه هذا اجلنس أن يقف عند حد           . عن احملظور 

فيظل حاكماً هلا ال    ،  ويستعلي ا على هذه الرغبات والشهوات     ؛  اإلرادة اليت يضبط ا رغباته وشهواته     
 " ويتحقق ا فيه معىن   ،  اليت يفترق ا عن احليوان     " االنسان " فهذه هي خاصية  ،  حمكوماً ا كاحليوان  

  " . اإلنسان
 . .   واآلن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي متحض له

والذي أعلن ميالده يف املأل األعلـى يف     ؛  الذي كرمه اهللا كل هذا التكرمي     ؛   إن هذا الكائن املتفرد   
والذي أخرج بسببه إبليس من اجلنة وطرده من        ؛  والذي أسجد له املالئكة فسجدوا    ؛  ذلك احلفل املهيب  

وفيه نقط ضعف معينـة     . واءمستعد لالجتاهني على الس   ؛  إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة     . . املأل األعلى 
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إن لـه   . . وميكن الدخول إليـه ، ومن هذه النقط متكن إصابته - ما مل يلتزم بأمر اهللا فيها    - يقاد منها 
 ! )1(ومن شهواته ميكن أن يقاد  . . شهوات معينة

 :  وراح إبليس يداعب هذه الشهوات
ما اكما ربكمـا    : وقال ؛فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما          " 

 .  " وقامسهما إين لكما ملن الناصحني    ،  أو تكونا من اخلالدين   ،  عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني      
 . 

ألننا ال ندري كنه الشيطان حىت ندرك كيفيـات         ؛   ووسوسة الشيطان ال ندري حنن كيف تتم      
اخلرب الصادق وهو وحده املصدر املعتمـد  ب - ولكننا نعلم. وكذا اتصاله باإلنسان وكيفية إغوائه    ،  أفعاله

وإحياء بارتكاب احملظور يـتم يف      ؛  أن إغواء على الشر يقع يف صورة من الصور         - عندنا عن هذا الغيب   
وأن . وأن هذا اإلحياء وذلك اإلغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية يف اإلنسـان            . هيئة من اهليئات  

ومـا  ؛  حىت ما يكون للشيطان سلطان على املؤمن الـذاكر        ؛  رهذا الضعف ميكن إتقاؤه باإلميان والذك     
  . . يكون لكيده الضعيف حينئذ من تأثري

 . . فهذا كان هدفـه    . . وهكذا وسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما          
 حسية  وسنعلم من السياق أا سوآت     - ولكنها كانت مواراة عنهما ال يرياا     ،  لقد كانت هلما سوآت   

إمنا جاءمها  ! ولكنه مل يكشف هلما هدفه بطبيعة احلال       - فكأا عوراما ،  جسدية حتتاج إىل تغطية مادية    
 : من ناحية رغائبهما العميقة

  . .  " ما اكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين: وقال " 
إنه حيب أن يكون خالداً ال ميوت أو معمرا أجال           .  .الكامنة " اإلنسان "  بذلك داعب رغائب  

  . . وحيب أن يكون له ملك غري حمدد بالعمر القصري احملدد! طويالً كاخللود
هـل  :  " وهذه القراءة يعضدها النص اآلخر يف سورة طه       . بكسر الالم  " ملكني:  "  ويف قراءة 

قراءة يكون اإلغراء بامللك اخلالد والعمر      وعلى هذه ال   . .  " أدلكما على شجرة اخللد وملك ال يبلى      
إن الشهوة اجلنسية ذاا إن هي إال وسـيلة         : اخلالد ومها أقوى شهوتني يف اإلنسان حبيث ميكن أن يقال         

بفتح الـالم يكـون      " ملكني " وعلى قراءة  - لتحقيق شهوة اخللود باالمتداد يف النسل جيالً بعد جيل        

                                                 
 " . دار الشروق .  " تأليف حممد قطب" منهج الفن اإلسالمي :  " يف كتاب" قصة آدم "  راجع )1(
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وإن مل تكـن هـي       - ولكن القراءة األوىل   . . املالئكة مع اخللود  اإلغراء باخلالص من قيود اجلسد ك     
ومع اجتاه الكيد الشيطاين وفـق شـهوات اإلنسـان          ،  أكثر اتفاقاً مع النص القرآين اآلخر      - املشهورة
 . األصيلة

وأن هذا النهي له ثقلـه يف نفوسـهما         ؛   وملا كان اللعني يعلم أن اهللا قد امها عن هذه الشجرة          
فحلـف  ؛  بتأمينهما من هذه الناحية    - إىل جانب مداعبة شهواما    - د استعان على زعزعته   فق؛  وقوته

 : ويف نصحه صادق، هلما باهللا إنه هلما ناصح
  . . !  " إين لكما ملن الناصحني: وقامسهما " 

أنه عدومها الذي ال ميكن أن       - حتت تأثري الشهوة الدافعة والقسم املخدر      -  ونسي آدم وزوجه  
وأنه ال يكون شـيء     ! وأن اهللا أمرمها أمراً عليهما طاعته سواء عرفا علته أم مل يعرفاها           ! ما على خري  يدهل

 ! فإذا كان مل يقدر هلما اخللود وامللك الذي ال يبلى فلن ينااله، إال بقدر من اهللا
 ! واندفعا يستجيبان لإلغراء،  نسيا هذا كله

وطفقا خيصفان عليهمـا مـن ورق       ،  هلما سوآما فلما ذاقا الشجرة بدت     ،  فدالمها بغرور  " 
  "  . . ؟ وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني، ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة؛ اجلنة

، لقد أنزهلما الشيطان ذا الغرور من طاعة اهللا إىل معصـيته          .  لقد متت اخلدعة وآتت مثرا املرة     
 : فأنزهلما إىل مرتبة دنيا

 !  " فدالمها بغرور  "
فراحا جيمعان مـن  . تكشفت هلما بعد أن كانت مواراة عنهما ،   ولقد شعرا اآلن أن هلما سوآت     

مما يوحي   - ويضعان هذا الورق املشبك على سوآما      " خيصفان " ورق اجلنة ويشبكانه بعضه يف بعض     
ى ويتكشف إال بفسـاد يف هـذه      وال يتعر ،  بأا العورات اجلسدية اليت خيجل اإلنسان فطرة من تعريها        

 ! الفطرة من صنع اجلاهلية
 "  ؟  إن الشيطان لكما عدو مبني    : وأقل لكما ،  ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة       " 

 . . 
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أما كيـف كـان      . .  ومسعا هذا العتاب والتأنيب من رما على املعصية وعلى إغفال النصيحة          
كلـها  . وكما خاطب إبليس  . وكما خاطب املالئكة  . بهما أول مرة  فهو كما خاط  ،  النداء وكيف مسعاه  

 . وأن اهللا يفعل ما يشاء. غيب ال ندري عنه إال أنه وقع
. إنه ينسى وخيطـئ    . .  وأمام النداء العلوي يتكشف اجلانب اآلخر يف طبيعة هذا الكائن املتفرد          

ويعـرف  ؛ ولكنه يدرك خطأه . . يم دائماً إنه ال يلتزم دائماً وال يستق     . إن فيه ضعفاً يدخل منه الشيطان     
وال ،  وال يلح كالشيطان يف املعصـية     ؛  إنه يثوب ويتوب   . . ويندم ويطلب العون من ربه واملغفرة     ؛  زلته

 ! يكون طلبه من ربه هو العون على املعصية
  . .  " وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا: قاال " 

، والنـدم ، االعتـراف  . . وتفتح له األبـواب إليـه  ، اليت تصله بربه  " اإلنسان " صيصة إا خ 
مع اليقني بأنه ال حول لـه وال قـوة إال   . وطلب رمحته، واالستعانة به، والشعور بالضعف،  واالستغفار

  . . وإال كان من اخلاسرين . . بعون اهللا ورمحته
. وعرفها هو وذاقهـا   . خصائص اإلنسان الكربى  وتكشف  .  وهنا تكون التجربة األوىل قد متت     

وللدخول يف املعركة اليت ال دأ      ؛  ملزاولة اختصاصه يف اخلالفة    - ذا التنبيه خلصائصه الكامنة    - واستعد
  . . أبداً مع عدوه

فيهـا  : قـال . ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني      ،  اهبطوا بعضكم لبعض عدو   : قال " 
  . .  " ومنها خترجون، وفيها متوتون، حتيون

هـذا مـن    . . ؟    أين هي اجلنة  ؟  ولكن أين كانوا   . . هبطوا إىل هذه األرض    . .  وهبطوا مجيعا 
وكل حماولة ملعرفة    . . الغيب الذي ليس عندنا من نبأ عنه إال ما أخربنا به من عنده مفاتح الغيب وحده               

ذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم      وكل تكذيب ك  . هذا الغيب بعد انقطاع الوحي هي حماولة فاشلة       
يتجاوز جماله حني حياول اخلوض يف هذا الغيب بغري أداة           " العلم " فهذا. الظين هو تبجح   " علمهم " و

 " املادة " واهول يف ،  والغيب حميط به يف كل جانب     ،  ويتبجح حني ينفي الغيب كله    . عنده وال وسيلة  
 ! )1(مات اليت هي جماله أكثر كثرياً من املعلو

                                                 
  1121 - 1111ص"  . . ال يعلمها إال هو وعنده مفاتح الغيب :  "  يراجع يف اجلزء السابع تفسري قوله تعاىل)1(
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، هبطوا ليصارع بعضـهم بعضـاً  . وإبليس وقبيله، آدم وزوجه . .  لقد هبطوا مجيعاً إىل األرض   
واألخـرى  ،  إحدامها ممحضـة للشـر    : ولتدور املعركة بني طبيعتني وخليقتني    ؛  وليعادي بعضهم بعضاً  

 . وليتم االبتالء وجيري قدر اهللا مبا شاء؛ مزدوجة االستعداد للخري والشر
. ويستمتعوا مبا فيهـا إىل حـني      ،  وميكنوا فيها ؛  على آدم وذريته أن يستقروا يف األرض       وكتب  

، ليعودوا إىل رم فيدخلهم جنته أو ناره       . . مث خيرجوا منها فيبعثوا   ؛  وكتب عليهم أن حييوا فيها وميوتوا     
  . . يف اية الرحلة الكربى

وينهزم فيهـا   . فيها اإلنسان ما عاذ بربه    ينتصر  ،   وانتهت اجلولة األوىل لتتبعها جوالت وجوالت     
 . ما توىل عدوه

|     |     | 
والعـوامل  ،  إمنا هو عرض حلقيقة اإلنسان لتعريفه حبقيقة طبيعته ونشـأته         ! وبعد فإا ليست قصة   

واملصـري  ، واالبتالء الذي يصـادفه ، واملنهج الذي يرضاه اهللا له، والقدر الذي يصرف حياته، احمليطة به 
  "  . . مقومات التصور اإلسالمي " وكلها حقائق تشارك يف تقرير . . تظرهالذي ين

 " ونبقي تفصيالا للبحث املتخصص عـن     ،   وسنحاول أن نلم ا بقدر ما يسمح منهج الظالل        
  "  . . خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته

التوافـق   - قلنا من قبل  كما   - هي،   إن احلقيقة األوىل اليت نستلهمها من قصة النشأة اإلنسانية        
والذي جيعل هـذه    ؛  والتقدير اإلهلي احمليط بالكون واإلنسان    . بني طبيعة الكون ونشأة الكائن اإلنساين     

 . كما جيعل التوافق بينهما هو القاعدة، النشأة قدراً مرسوماً ال فلتة عارضة
فعاله مبقاييسهم البشرية   يقيسون أقداره وأ  ،  وال يقدرونه حق قدره   ،  والذين ال يعرفون اهللا سبحانه    

ووجدوا هـذه األرض    . فإذا نظروا فوجدوا الكائن اإلنساين خملوقاً من خملوقات هذه األرض         . الصغرية
أن يكون وراء نشأة هذا اإلنسان       " ! املعقول " إنه ليس من  : قالوا. ذرة صغرية كاهلباءة يف خضم الكون     

وأن ، وزعم بعضهم أن وجـوده كـان فلتـة   ! فوق أن يكون هلذا اإلنسان شأن يف نظام الكون     ؛  قصد
وإن هي إال خترصات منشؤها قيـاس أقـدار اهللا          !  . . الكون من حوله معاد لنشأته ونشأة احلياة مجلة       

 ! وأفعاله مبقاييس البشر الصغرية
وال مبثل هذا الكـائن     ،   وحقاً لو كان اإلنسان هو الذي له هذا امللك اهلائل ما عين ذه األرض             

وال بتقدير كـل    ؛  ألن اهتمام اإلنسان ال يتسع للعناية بكل شيء يف مثل هذا امللك اهلائل            ! ايدب عليه 
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هوالذي ال يعزب   ! هواهللا - سبحانه - غري أن اهللا   . . والتنسيق بني مجيع األشياء فيه    ،  شيء فيه وتدبريه  
م شـيء منـه إال   هوصاحب هذا امللك الكبري الذي اليقو. عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض       

حني ينحرف عن هـدى اهللا      ،  إمنا آفة هذا اإلنسان    . . كما أنه مل يوجد منه شيء إال مبشيئته       ؛  برعايته
ويقيس ! على هواه  - سبحانه - ويتصوره. أن ينسى أنه اهللا    -!  ولو كان يسميه علما    - ويستقل واه 

 ! ه هذا على احلقيقةمث يتبجح فيملي هوا! أقداره وأفعاله مبقاييس اإلنسان الصغرية
الكون :  " يف كتاب  - كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثرية      -  يقول سري جيمس جيرت   

  " : الغامض
حناول أن نكشف عـن      - تلك احلبيبة الرملية املتناهية يف الصغر      - وحنن إذ نقف على أرضنا     " 

حنس يف أول األمـر مبـا       ،  ض من وجوده  وعن الغر ،  طبيعة الكون الذي حييط مبوطننا يف الفضاء والزمن       
وهذه أبعاده هائلة ال تسـتطيع عقولنـا إدراك        ،  وكيف ال يكون الكون خميفاً مرعباً     . يشبه الذعر واهللع  

ويتضاءل إىل جانبها تاريخ اإلنسان حىت يبدو       ؟  وقد مرت عليه أحقاب طويلة ال ميكن تصورها       ؟  مداها
وما نعلمه من ضآلة موطننا يف      ،   نشعر به من وحدة مرهوبة     وهو خميف مرعب ملا   . . ؟    وكأنه ملح البصر  

ذلك املوطن الذي ال يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال الـيت يف حبـار            . الفضاء
. حبياة مثـل حياتنـا     - كما يلوح  - أنه ال يعىن  : ولكن أخوف ما يخاف العامل من أجله      !  . . العامل

وقد يكون من احلق أن     . أعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته       وكأن عواطفنا ومطامعنا و   
ذلك بأن الفضاء يف أكثر أجزائه بارد إىل حد تتجمد فيـه         . إن بينه وبني حياة كحياتنا عداء قوياً      : نقول

؛ يه مسـتحيلة  كما أن أكثر املادة اليت يف الفضاء تبلغ من احلرارة حداً جيعل احلياة ف              . . كل أنواع احلياة  
وقد يكون كـثري    ؛  ال تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية       ،  وأن الفضاء تذرعه إشعاعات خمتلفة األنواع     

 . من هذه اإلشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً هلا
وإذا مل يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة         . هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف        " 
  " . ن يكون نتيجة ملا يصح أن يوصف حبق أنه مصادفةفال أقل من أ، وقعت فيه

 وقد بينا من قبل أن افتراض عداء الكون لنشأة احلياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبري مـن                  
فضال على أن يكـون     ! أمور ال يتصورها عقل عاقل     . . مث وجود احلياة بعد ذلك فعالً      . . قوة مهيمنة 
احلياة يف الكون املعادي هلا مع افتراض عدم وجود قـوة مهيمنـة             وإال فكيف أمكن ظهور     ! عقل عامل 

هل هذا  ! ؟  ورغم عدائه هلا بطبيعة تكوينه    ! ؟  هل احلياة أقوى من الكون حبيث تظهر رغم أنفه        ! مقدرة
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ومـن مث طلـع هكـذا يف    ،  أقوى من هذا الكون املوجود فعال      - قبل أن ينشأ   - الكائن اإلنساين مثالً  
 ! ؟ ن راغموأنف الكو، الكون

يكتفون بأن يقولوا لنا فقط مـا        " العلماء " ولو أن هؤالء  !  إا تصورات ال تستحق عناء النظر     
 " امليتافيزيقيـة  " دون أن يدخلوا يف أمثال هذه التخرصات      ،  تصل إليه وسائلهم من وصف املوجودات     

ولكنـهم  ! لكون من حوهلم  يف تعريف الناس با    - ولو ناقصاً  - ألدوا دورهم ،  اليت ال تستند على أساس    
 ! بال دليل إال اهلوى اإلنساين الصغري، يتجاوزون دائرة املعرفة املأمونة إىل تيه الفروض والظنون

ننظر إىل هذا الكون اهلائل فال نشعر بالذعر واهللع الذي يقول عنـه              - حبمد اهللا وداه   -  وحنن
ونشعر بالعظمة واجلمال املتجليني يف     ؛  ا الكون إمنا نشعر بالرهبة واإلجالل لبارىء هذ     ! سري جيمس جيرت  

 . الذي أنشأه اهللا وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق       ،  هلذا الكون الصديق  ،  ونشعر بالطمأنينة واألنس  ؛  خلقه
 . وال نتوقع اهلالك  ،  وال نشعر بالضياع  ،  ولكننا النفزع وال جنزع   ؛  وتروعنا ضخامته كما تروعنا دقته    . 
ونتوقع أن جند فيه أرزاقنـا وأقواتنـا        ؛  ونتعامل معه يف يسر ومودة وأنس وثقة      . .  فإن ربنا وربه اهللا   . 

 : ونرجو أن نكون من الشاكرين . . ومعايشنا ومتاعنا
  . .  " قليال ما تشكرون. ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش " 

 هذا الكائن الفريـد يف العـوامل        هي كرامة :  واحلقيقة الثانية املستلهمة من قصة النشأة اإلنسانية      
وتنوع العوامل الـيت يتعامـل      ؛  وسعة اآلفاق وااالت اليت يتحرك فيها     ؛  وضخامة دوره املنوط به   ؛  احلية
مما يتناقض متاماً مع املذاهب احلسية الوضعية املادية الـيت ـدر             - يف حدود عبوديته هللا وحده     - معها

ومع مـذهب   . ث تسند األمهية كلها للمادة وتأثرياا احلتمية      حي،  قيمته كعامل أساسي مؤثر يف الكون     
أو مـذهب  ؛ النشوء واالرتقاء الذي يلحقه بعامل احليوان وال يكاد حيفل خصائصه اإلنسـانية املتميـزة         

التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره غارقاً يف وحل اجلنس حىت ما يتسامى إال عن طريق هذا الوحل                 
كما حتاول فلسفات عهـد      إهلاً ال جتعل من اإلنسان   ،  هذه الكرامة هلذا الكائن الفريد    إال أن   !  . . نفسه

 . إمنا هو احلق واالعتدال يف التصور اإلسالمي السليم. )1(التنوير أن تقول 
أن  - وال جنزم  - الذي نرجح من جمموعة النصوص القرآنية     ،   لقد أُعلن ميالد هذا الكائن املتفرد     

وأعلن ميالده اجلليـل  . أعلن هذا امليالد يف حفل كوين كان شهوده املأل األعلى      - نشأته كانت مستقلة  
ويف اآلية األخرى يف سورة البقرة أنه أعلن كذلك خالفتـه يف             . . العظيم يف هذا املأل ويف الوجود كله      
                                                 

 " . دار الشروق .  " القسم األول" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  يراجع كتاب)1(
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لـن اآليـات    كمـا تع  . وكان االبتالء األول له يف اجلنة متهيداً وإعداداً هلذه اخلالفة         ؛  األرض منذ خلقه  
. عوناً له يف هـذه اخلالفـة       - ال األرض وحدها   - أن اهللا جعل هذا الكون    ،  القرآنية يف سور متعددة   

  . . وسخر له ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه
 فإن عمارة كوكب وسيادته خبالفة اهللا فيـه       .  وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له       

 ! إا ألمر عظيم - لكوكبأياً كان حجم هذا ا -
 والذي يتضح من القصة ومن جمموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلـق متفـرد ال يف األرض                

هلـا  ؛  فالعوامل األخرى من مالئكة وجن وما اليعلمه إال اهللا من اخللـق           . ولكن يف الكون كله   ،  وحدها
فـرد اإلنسـان وحـده      وت. كما أا خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف        ،  وظائف أخرى 

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض      :  " يدل على ذلك قول اهللا تعاىل     . خبصائصه هذه ووظائفه  
وإذن فهـو    . .  " إنه كان ظلوماً جهـوال    ،  ومحلها اإلنسان ،  واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها     

 االختيار النسيب واالستعداد للمعرفة     إىل جانب ! ومنها الظلم واجلهل   . . متفرد يف الكون كله خبصائص    
فهـذا  !  . . بقدر املقدرة على الظلـم واجلهـل      ،  واملقدرة على العدل والعلم   . واإلرادة الذاتية ،  املترقية

 . االزدواج ذاته هو ميزته اليت تفرده
؛  كل أولئك يلغي تلك النظرة لإلنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعـيش عليـه               

واإلرادة ،  وخصيصة العقل القابل للمعرفة   . فاحلجم ليس هو كل شيء    .  أحجام الكون اهلائلة   بالقياس إىل 
، كل أولئك يفوق يف قيمته     . . واالختيار والترجيح الذايت   - يف حدود العبودية هللا    - القابلة لالستقالل 

 . احلجم الذي يقيم عليه سري جيمس جيرت وأمثاله نظرم إىل قيمة اإلنسان ودوره
ذه األمهية اليت ختلعها القصة وجمموع النصوص القرآنية على هذا الكائن اإلنساين ال تقتصـر                 ه

ولكن صورا تكمل بتأمل اآلفاق وااالت اليت       ؛  ذه اخلصائص املتفردة  ،  على دوره يف خالفة األرض    
 . والعوامل اليت يتعامل معها، يتحرك فيها

وأعلن مـيالده يف املـأل   ، هو الذي أنشأه بيده   ! ليل سبحانه  إنه يتعامل تعامالً مباشراً مع ربه اجل      
مث خولـه   - إال الشجرة احملظورة - وخوله اجلنة يأكل منها حيث يشاء، األعلى ويف الوجود كله بنطقه   
  " وعلم آدم األمساء كلـها     " كما يف آية البقرة    - وعلمه أساس املعرفة  ؛  خالفة األرض بعد ذلك بأمره    

وهو القاعدة اليت يقوم عليها     ،   القدرة على الرمز باللفظ واالسم للمدلول واملسمى       وهو ما نرجح أنه    -
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وأوصاه وصيته يف اجلنة     - )1(كما قلنا يف سورة البقرة       - إمكان تبادل املعرفة وتعميمها يف اجلنس كله      
ـ  - منـه  - وأرسل له الرسل  ،  وأودعه االستعدادات اخلاصة اليت تفرد جنسه خبصائصه      ،  وبعدها ؛ داه

إىل آخر نعمة اهللا على هذا الكائن املتفـرد يف           . . وكتب على نفسه الرمحة أن يقيل عثرته ويقبل توبته        
 . الكون كله

كما جعـل   ،  وجعل منهم حفظة عليه   ،  أسجد اهللا له املالئكة    . .  مث هو يتعامل مع املأل األعلى     
وعلـى  ،   مث استقاموا يثبتوم ويبشروم    ربنا اهللا : وأنزهلم على الذين قالوا   ،  منهم من يبلغ الرسل وحيه    

وسلطهم على الذين كفروا يقتلـوم ويسـتلون        ،  ااهدين يف سبيل اهللا ينصروم ويبشروم كذلك      
يف الدنيا ويف اآلخرة    . إىل آخر ما بني املالئكة واإلنسان من تعامل        . . أرواحهم منهم يف تأنيب وتعذيب    

 . كذلك
وقد شهدنا منذ حلظات تشخيص املعركـة األوىل         . .  وشياطينهم صاحليهم:  ويتعامل مع اجلن  

كما أن تعامله مع صاحلي اجلن مذكور يف        . وهي معركة ممتدة إىل يوم الوقت املعلوم      . بينه وبني الشيطان  
 . وتسخري اجلن أحيانا له ثابت كما يف قصة سليمان عليه السالم. نصوص قرآنية أخرى

 - وخباصة األرض والكواكب والنجوم القريبة منـها       - املاديكذلك هو يتعامل مع هذا الكون       
وعنده االسـتعداد   ،  املسخرة له قواها وطاقاا وأرزاقها ومدخراا     ؛  وهو اخلليفة يف هذه األرض عن اهللا      

والتعرف إىل بعض نواميسها اليت تعينـه معرفتـها علـى أداء دوره          ،  اللدين لفتح بعض مغاليق أسرارها    
وأخرياً فإنه بازدواج طبيعتـه واسـتعداداته      . .  يتعامل كذلك مع مجيع األحياء فيها      ومن مث  . . العظيم

، إنه يعرج إىل السماوات العلى ويتجاوز مراتـب املالئكـة         ! يتحرك يف جمال بعيد اآلماد من نفسه ذاا       
حني يتخـذ   كما أنه يهبط إىل ما دون مستوى البهيمة         . حني خيلص عبوديته هللا ويترقى فيها إىل منتهاها       

وبني هذين االني أبعـاد      . . ويتمرغ يف الوحل احليواين    " إنسانيته " إهله هواه ويتخلى عن خصائص    
 ! أضخم مما بني السماوات واألرض يف عامل احلس وأبعد مدى

  . .  وليس هذا كله لغري اإلنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص األخرى
ضعيف يف بعـض     - على كل تفرده هذا أوبسبب تفرده هذا       - ائنأن هذا الك  : واحلقيقة الثالثة 

ويف  . . من خطام شهواته  ،  حىت ليمكن قيادته إىل الشر واالرتكاس إىل الدرك األسفل        ،  جوانب تكوينه 
وهو يكون يف أشد حاالت ضـعفه وأدناهـا          . . وضعفه جتاه حب امللك   ،  أوهلا ضعفه جتاه حب البقاء    
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يف ،  أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقـه إغـواءه          ،  يستسلم هلواه و،  حني يبعد عن هدى اهللا    
 ! اليكل وال يدع وسيلة من الوسائل، جهد ناصب

وأن يرسل إليه   ،  وال لعقله وحده  ،  أال يتركه لفطرته وحدها    - من مث  -  وقد اقتضت رمحة اهللا به    
وهذه هي صخرة    - تعقيب على القصة  كما سيجيء يف آية تالية يف معرض ال        - الرسل لإلنذار والتذكري  

والنجاة من عدوه الـذي     . النجاة من شهواته بالتخلص من هواه والفرار إىل اهللا         . . . النجاة بالنسبة له  
  . . وثوابه وعقابه، وتذكر رمحته وغضبه، خينس ويتوارى عند ذكره لربه

كان أول تدريب له يف     وقد   . . حىت يستعلي على ضعفه وشهواته    ،   وهذه كلها مقويات إلرادته   
وإذا كـان   . لتقوية هذه اإلرادة وإبرازها يف مواجهة اإلغراء والضعف       ؛  عليه " احملظور " اجلنة هو فرض  

 ! فقد كانت هذه التجربة رصيداً له فيما سيأيت، قد فشل يف التجربة األوىل
وإذا ؛   مث تذكر  فإذا نسي .  ومن رمحة اهللا به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحاً له يف كل حلظة             

فإذا اسـتقام   . وأقال عثرته ،  وقبل اهللا توبته  ،  وجد الباب مفتوحاً له    . . وإذا غوى مث تاب   ؛  عثر مث ض  
ومل جيعل خطيئته األوىل لعنة مكتوبة عليـه        . وضاعف له ما شاء   ،  على طريقه بدل اهللا سيئاته حسنات     

 . وال تزر وازرة وزر أخرى - موروثةوليست هنالك خطيئة . فليست هنالك خطيئة أبدية. وعلى ذريته
 وهذه احلقيقة يف التصور اإلسالمي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة اخلطيئة املوروثة اليت تقـوم               

واليت يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيالت فوق مـا     ؛  عليها التصورات الكنسية يف املسيحية    
حىت ! آدم اليت تالزم البشرية كاللعنة املصلتة على الرقاب       خطيئة   . . يقوم فوقها من األساطري واخلرافات    

؛ ويصلب وحيتمل العذاب للتكفري عن هذه اخلطيئة املوروثة        ]املسيح  [  يتمثل اإلله يف صورة ابن اإلنسان     
 ! ملن يتحد باملسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم اليت ورثتها البشرية ]الغفران [  ومن مث يكتب

ولقـد تـاب     . . لقد نسي آدم وأخطأ    . . تصور اإلسالمي أيسر من هذا بكثري      إن األمر يف ال   
ومل يبق منـها إال رصـيد       . وانتهى أمر تلك اخلطيئة األوىل     . . ولقد قبل اهللا توبته وغفر له     . واستغفر

  . . التجربة الذي يعني اجلنس البشري يف صراعه الطويل املدى
 ! العقيدةوأي يسر يف هذه ! وأي وضوح!  أية بساطة

  . . واستمرارها وضراوا، هي جدية املعركة مع الشيطان وأصالتها:  واحلقيقة الرابعة
وعلـى  ،   لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على مالحقة اإلنسان يف كل حالـة               

 : وعلى اتباعه يف كل ساعة وحلظة، إتيانه من كل صوب وجهة
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مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهـم        . م صراطك املستقيم  فبما أغويتين ألقعدن هل   : قال " 
  . .  " وال جتد أكثرهم شاكرين، وعن أميام وعن مشائلهم

اختار هذا على    . . وأن ينظر ملزاولته على املدى الطويل     ،   لقد اختار اللعني أن يزاول هذا الكيد      
مث بني أنه سيقعد هلم على      ! مسع أمره مواجهة  أن يضرع إىل اهللا أن يغفر له خطيئته يف معصيته عيانا وقد             

 . وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه، طريق اهللا ال ميكنهم من سلوكه
وال عاصم هلم منه إال بـالتقوي       . وهو إمنا يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة         

 .  الشهوات وإخضاع اهلوى هلدى اهللاواالستعالء على، باإلميان والذكر والتقوي على إغوائه ووسوسته
واملعركة مـع   . إا املعركة مع اهلوى باتباع اهلدى     .  واملعركة مع الشيطان هي املعركة الرئيسية     

واملعركة مع الشر والفساد يف األرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع            . الشهوات باستعالء اإلرادة  
. ركة يف الضمري واملعركة يف احلياة الواقعية متصلتان ال منفصـلتان          واملع . . شريعة اهللا املصلحة لألرض   

 ! فالشيطان وراءمها مجيعاً
وتستبعد ،   والطواغيت اليت تقوم يف األرض لتخضع الناس حلاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها          

توحي هلا شـياطني  إمنا هي شياطني اإلنس اليت      . . حاكمية اهللا وشرعه والقيم واملوازين املنبثقة من دينه       
 . وليست بعيدة عنها. واملعركة معها هي املعركة مع الشيطان نفسه. اجلن

ويشعر . ومع أوليائه .  وهكذا تتركز املعركة الكربى الطويلة الضارية يف املعركة مع الشيطان ذاته          
اغيت يف  وهو خيوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطو       ؛  املسلم وهو خيوض املعركة مع هواه وشهواته      

وهو خيوضها مع الشر والفساد واالحنالل الـذي ينشـئونه يف األرض مـن    ؛ األرض وأتباعهم وأذنام  
أنه إمنا خيوض معركة واحدة جديـة صـارمة         ،  يشعر املسلم وهو خيوض هذه املعارك كلها       . . حوهلم
يف كـل   . م القيامة ماض إىل يو   - من مث  - وأن اجلهاد  . . ألن عدوه فيها مصر ماض يف طريقه      ،  ضارية

 . صوره وجماالته
تشري إىل شيء مركوز يف طبع اإلنسـان         - كما سيجيء  -  وأخرياً فإن القصة والتعقيبات عليها    

 : وهو احلياء من التعري وانكشاف سوأته. وفطرته
  . .  " ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما، فوسوس هلما الشيطان " 
  الشجرة بدت هلما سوآما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة          فلما ذاقا ،  فدالمها بغرور  " 

 " . .  
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ذلك . ولباس التقوى ذلك خري   ،  وريشا،  يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم         " 
  . .  " من آيات اهللا

يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما لرييهمـا                 " 
  . .  " وآماس

زينـة  ، وسـتر العـورة  ، فاللباس. وعمقها يف الفطرة البشرية   ،   وكلها توحي بأمهية هذه املسألة    
 . كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. لإلنسان وستر لعوراته اجلسدية

 .  .وحترص على سترها وموارائها  ،   والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآا اجلسدية والنفسية       
؛ ومن احلياء من اهللا ومـن النـاس       ،  وتعرية النفس من التقوى   ،  والذين حياولون تعرية اجلسم من اللباس     

يف شىت الصور    - والذين يطلقون ألسنتهم وأقالمهم وأجهزة التوجيه واإلعالم كلها لتأصيل هذه احملاولة          
 " وخصـائص ،  ص فطرتـه  خصائ " اإلنسان " هم الذين يريدون سلب    - واألساليب الشيطانية اخلبيثة  

وهم الذين يريدون إسالم اإلنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع            . اليت ا صار إنساناً    " إنسانيته
وهم الذين ينفذون املخططات الصهيونية الرهيبة لتـدمري اإلنسـانية وإشـاعة            ! لباسه وكشف سوآته  

 ! وماا اإلنسانيةوقد فقدت مق. االحنالل فيها لتخضع مللك صهيون بال مقاومة
وال مييل اإلنسان إليه إال وهو يرتكس إىل مرتبـة أدىن مـن مرتبـة               .  إن العري فطرة حيوانية   

واملتخلفون يف أواسـط إفريقيـة      . وإن رؤية العري مجاالً هو انتكاس يف الذوق البشري قطعاً         . اإلنسان
فأما يف  ! ر احلضارة اكتساء العراة   واإلسالم حني يدخل حبضارته إىل هذه املناطق يكون أول مظاه         . عراة

وينقلهم إىل  ،  فهم يرتكسون إىل الوهدة اليت ينتشل اإلسالم املتخلفني منها         " التقدمية " اجلاهلية احلديثة 
 . مبفهومها اإلسالمي الذي يستهدف استنقاذ خصائص اإلنسان وإبرازها وتقويتها " احلضارة " مستوى

وهو ما جتتهد فيه األصوات واألقـالم ومجيـع أجهـزة            -  والعري النفسي من احلياء والتقوى    
وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه األجهزة        . هو النكسة والردة إىل اجلاهلية     - التوجيه واإلعالم 

 ! )1(الشيطانية املدربة املوجهة أن توسوس 
 . ا خري بيان وقصة النشأة اإلنسانية يف القرآن توحي ذه القيم واملوازين األصيلة وتبينه

                                                 
كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج :  "  يراجع ما سبق يف هذا اجلزء عن معىن احلضارة يف تفسري قوله تعاىل)1(

 1259ص" منه 
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 ! ! !  واحلمد هللا الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل اجلاهلية
|     |     | 

 +                ذَِلـك ريخ ذَِلك ىقْوالت اسِلبا وِريشو َءاِتكُمواِري سوا ياسِلب كُملَيا علْنأَنز قَد مِني آدا بي
   لَّهاِت اللِّه لَعآي ونَ   ِمنذَّكَّري ـِة              26منالْج ـنكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفِْتنالَ ي مِني آدا بي 

لشياِطني يِرتع عنهما ِلباسهما ِليِريهما سوَءاِتِهما ِإنه يراكُم هو وقَِبيلُه ِمن حيثُ الَ ترونهم ِإنا جعلْنا ا               
 وِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا ِبها قُلْ ِإنَّ اللّه الَ               27أَوِلياء ِللَِّذين الَ يؤِمنونَ     

ي ِبالِْقسِط وأَِقيمواْ وجوهكُم ِعند كُلِّ       قُلْ أَمر رب   28يأْمر ِبالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ         
 فَِريقًا هدى وفَِريقًا حق علَيِهم الضـالَلَةُ        29مسِجٍد وادعوه مخِلِصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ         

بسحيوِن اللِّه واء ِمن دِليأَو اِطنييذُوا الشخات مهونَ ِإندتهم مه30ونَ أَن  
                ِرِفنيسالْم ِحبالَ ي هِرفُواْ ِإنسالَ تواْ وبراشِجٍد وكُلُواْ وسكُلِّ م ِعند كُمتذُواْ ِزينخ مِني آدا بي

31  الر اِت ِمنبالْطَّياِدِه وِلِعب جرأَخ ةَ اللِّه الَِّتيِزين مرح نـاِة    قُلْ ميواْ ِفـي الْحنآم ِق قُلْ ِهي ِللَِّذينز
 قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَـواِحش مـا   32الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ          

       قِر الْحيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَنا بما وهِمن رقُولُـواْ            ظَهأَن تا ولْطَانلْ ِبِه سزني ا لَمِركُواْ ِباللِّه مشأَن تو 
 34 وِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ فَِإذَا جاء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ             33علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ      

( 
|     |     | 

وهي وقفة طويلة بعد املشـهد األول يف قصـة   . عقيب يف سياق السورة هذه وقفة من وقفات الت    
قفوا هنا نتدبر مـا يف      : كأمنا ليقال . ويف سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة       . البشرية الكربى 

 ! هذه املرحلة من عربة قبل أن منضي قدماً يف الرحلة الكربى
وقفـة للتحـذير مـن    .  الشيطان والبشريةوهي وقفة يف مواجهة املعركة اليت بانت طالئعها بني 

  . . ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثالً يف صور وأشكال شىت؛ أساليب الشيطان ومداخله
وال يقص قصصـاً إال ألن لـه        ؛   ولكن املنهج القرآين ال يعرض توجيهاً إال ملواجهة حالة قائمة         

وال يقرر حقيقـة    !  ال يعرض قصصاً رد املتاع الفين      إنه كما قلنا   . . موقعاً يف واقع احلركة اإلسالمية    
ملواجهة حاالت واقعة   ،  إن واقعية اإلسالم وجديته جتعالن توجيهاته وتقريراته       . . رد عرضها النظري  

 . بالفعل يف مواجهة احلركة اإلسالمية
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 مـن قصـة      وقد كان واقع اجلاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب املرحلة األوىل            
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقاً على بقية مشركي العرب الـذين يفـدون           . . البشرية الكربى 

وأقامت هذه احلقوق على تصورات اعتقاديـة        -!  الذي جعلوه بيتاً لألصنام وسدنتها     - حلج بيت اهللا  
خضـع هلـا أعنـاق      وذلك لت ! زعمت أا من شرع اهللا    ،  وصاغتها يف شرائع  ؛  زعمت أا من دين اهللا    

وكانت قـريش    . . كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء يف كل جاهلية على وجه التقريب          ؛  املشركني
ومـن هـذه   . وجعلوا ألنفسهم حقوقاً ليست لسائر العـرب  " احلُمس " مست نفسها امساً خاصاً وهو   

فأما بقية العرب   . مأم هم وحدهم هلم حق الطواف يف ثيا        - فيما خيتص بالطواف بالبيت    - احلقوق
فال بد أن تستعري من ثياب احلمس للطواف أو تسـتجد ثيابـاً مل              . فال تطوف يف ثياب لبستها من قبل      

 ! تلبسها من قبل وإال طافوا عرايا وفيهم النساء
اليطوفون بالبيت يف ثيام الـيت       - ما عدا قريشاً   - كانت العرب [ :  قال ابن كثري يف التفسري    

 - وهم احلمـس   - وكانت قريش ! لون يف ذلك أم ال يطوفون يف ثياب عصوا اهللا فيها          يتأو،  لبسوها
مث يلقيـه فـال     . ومن معه ثوب جديد طاف فيه     ؛  ومن أعاره أمحسي ثوباً طاف فيه     . يطوفون يف ثيام  

ف ورمبا كانت امرأة فتطـو    ! وال أعاره أمحسي ثوباً طاف عرياناً     ،  ومن مل جيد ثوباً جديداً    ! يتملكه أحد 
. وأكثر ما كان النساء يطفن عـراة بالليـل         . . . فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر      ،  عريانة

ويعتقدون أن فعل آبائهم مسـتند إىل  ، واتبعوا فيه آباءهم، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم      
وجدنا عليها آباءنا   : حشة قالوا وإذا فعلوا فا  :  " فأنكر اهللا تعاىل عليهم ذلك فقال     ؛  أمر من اهللا وشرع   

إن اهللا ال يـأمر      " . أي يا حممد ملن ادعى ذلك     .  " قل:  " فقال تعاىل رداً عليهم    . .  " واهللا أمرنا ا  
أتقولون على اهللا مـا ال      .  " واهللا ال يأمر مبثل ذلك    ،  أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة      " بالفحشاء
أمـر ريب   : قـل :  " وقوله تعاىل .  من األقوال ما ال تعلمون صحته      أي أتسندون إىل اهللا    . .  " تعلمون
وادعوه خملصني لـه    ،  وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد    :  " واالستقامة. أي بالعدل  . .  " بالقسط
وهي متابعة املرسلني املؤيدين باملعجزات فيمـا       ،  أي أمركم باالستقامة يف عبادته يف حماهلا       . .  " الدين

فإنه تعاىل ال يتقبل العمل حىت      . وباإلخالص له يف عبادته   ،  وما جاءوا به من الشرائع    ،  اهللاأخربوا به عن    
 . ]وأن يكون خالصاً من الشرك ، أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة[ : جيمع هذين الركنني

ـ    -  ففي مواجهة هذا الواقع اجلاهلي يف شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس           ا مضافاً إليه م
يف مواجهة هذا الواقع     - خيتص بتقاليد كهذه يف الطعام يزعمون أا من شرع اهللا وليست من شرع اهللا             

 - إال ما حـرم اهللا     - وجاء ذكر األكل من مثر اجلنة     . جاءت تلك التعقيبات على قصة البشرية األوىل      
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وجاء ذكـر   ؛   احملظور ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه هلما بتناول        ،  وجاء ذكر اللباس خاصة   
  . . وخصفهما على سوآما من ورق اجلنة، حيائهما الفطري من كشف السوآت
هو مواجهة واقعية لواقع معـني      ،  وما جاء يف التعقيب األول عليها     ،   فما ذكر من أحداث القصة    

، ملواجهة حاالت أخـرى   ،  يف سور أخرى  ،  والقصة تذكر يف مواضع أخرى من القرآن       . . يف اجلاهلية 
وكله  . . وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه احلاالت األخرى       ،  فتذكر منها مواقف ومشاهد   

بـني  . ولكن تفصيل القرآن ملواجهة الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا االختيار والتناسـق             . . حق
 . )1(وطبيعة اجلو واملوضوع يف كل معرض ، حلقات القصص املعروض يف كل معرض

 |     ||     
ذلك ،  ذلك خري ،  ولباس التقوى . يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا          " 

  . .  " من آيات اهللا لعلهم يذكرون
مشهد العري وتكشف السوآت     . .  هذا النداء جييء يف ظل املشهد الذي سبق عرضه من القصة          

وتناول ،  واخلطيئة كانت يف معصية أمر اهللا       . .لقد كان هذا مثرة للخطيئة     . . واخلصف من ورق اجلنة   
واليت  ]! الكتاب املقدس [  وليست هي اخلطيئة اليت تتحدث عنها أساطري       . . احملظور الذي ى عنه اهللا    

مل  . . املسـمومة  " فرويـد  " تعج ا التصورات الفنية الغربية املستقاة من تلك األساطري ومن إحياءات          
 سبحانه وتعاىل  - وغرية اهللا . كما تقول أساطري العهد القدمي     - "  عرفةشجرة امل  " تكن هي األكل من   

من أن يأكل من شـجرة احليـاة أيضـاً           - تعاىل عن وصفهم علواً كبرياً     - وخوفه " اإلنسان " من -
ومل تكن كذلك هي املباشرة اجلنسـية كمـا         . )2(كما تزعم تلك األساطري     ! فيصبح كواحد من اآلهلة   

لتفسر به كل نشاط احليـاة كمـا        ،  فن األوريب دائماً حول مستنقع الوحل اجلنسي      تطوف خياالت ال  
 !  . . علمهم فرويد اليهودي

 ويف مواجهة مشهد العري الذي أعقب اخلطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله املشركون يف              
، وشرع هلـم كـذلك    ،  اجلاهلية يذكر السياق يف هذا النداء نعمة اهللا على البشر وقد علمهم ويسر هلم             

 بدل قبح العري وشـناعته  ،  ومجاالً - ذا الستر  - مث يكون زينة  ،  اللباس الذي يستر العورات املكشوفة    

                                                 
 " . دار الشروق "  . .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع فصل)1(
دار " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتـه      :  " يف القسم األول من كتاب    " تيه وكارم   :  "  يراجع فصل  )2(

 " . الشروق 
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واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهـو         . شرعنا لكم يف الترتيل   : أي " أنزلنا:  " ولذلك يقول  -
كما قـد   . وهو ظاهر الثياب  ،  يتجمل به والرياش قد يطلق على ما يستر اجلسم كله و        ،  اللباس الداخلي 

 : وهي كلها معان متداخلة ومتالزمة . . يطلق الرياش على العيش الرغد والنعمة واملال
  . .  " يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً " 

 :  " خري " ويصفه بأنه " لباس التقوى "  كذلك يذكر هنا
  "  . . . ذلك من آيات اهللا .ولباس التقوى ذلك خري " 

  . . ]فذاك لباس التقوى ، يتقي اهللا فيواري عورته[ :  قال عبد الرمحن بن أسلم
هـذا  . كالمها لباس  . . وبني التقوى ،   فهناك تالزم بني شرع اهللا اللباس لستر العورات والزينة        

فعن شعور التقـوى هللا     . مانومها متالز . وذاك يستر عورات اجلسم ويزينه    . يستر عورات القلب ويزينه   
ومن ال يستحي من اهللا وال يتقيه ال يهمـه          . واحلياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري اجلسد واحلياء منه        

 ! والعري من اللباس وكشف السوأة، العري من احلياء والتقوى . . أن يتعرى وأن يدعو إىل العري
كما تزعم األبواق املسلطة على حيـاء        -  إن ستر اجلسد حياء ليس جمرد اصطالح وعرف بيئي        

 - وفق اخلطة اليهودية البشعة اليت تتضمنها مقررات حكماء صـهيون         ،  الناس وعفتهم لتدمري إنسانيتهم   
وأقدرهم على تنفيذها مبا سخر هلم      ؛  مث هي شريعة أنزهلا اهللا للبشر     ؛  إمنا هي فطرة خلقها اهللا يف اإلنسان      

 . يف األرض من مقدرات وأرزاق
صيانة إلنسانيتهم من أن تتدهور إىل      ،   يذكر بين آدم بنعمته عليهم يف تشريع اللباس والستر          واهللا
 : ويف متكينهم منه مبا يسر هلم من الوسائل! عرف البهائم

  . .  " لعلهم يذكرون " 
؛  ومن هنا يستطيع املسلم أن يربط بني احلملة الضخمة املوجهة إىل حيـاء النـاس وأخالقهـم                

وبني اخلطـة الصـهيونية    -!  باسم الزينة واحلضارة واملودة - لسافرة هلم إىل العري اجلسدي والدعوة ا 
مث يربط بني هذا كلـه واخلطـة        ! ليسهل تعبيدهم مللك صهيون   ،  والتعجيل باحنالهلم ،  لتدمري إنسانيتهم 

فحىت هذه  ! املوجهة لإلجهاز على اجلذور الباقية هلذا الدين يف صورة عواطف غامضة يف أعماق النفوس             
بتلك احلملة الفاجرة الداعرة إىل العري النفسي والبدين الذي تدعو إليه أقـالم      ،  توجه هلا معاول السحق   

 " بينمـا الزينـة   ،  هي زينة السـتر    " اإلنسانية " والزينة! وأجهزة تعمل لشياطني اليهود يف كل مكان      
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مان يرتدون إىل رجعية جاهلية تـردهم إىل        يف هذا الز   " اآلدميني " ولكن . . هي زينة العري   " احليوانية
 ! ! ! فال يتذكرون نعمة اهللا حبفظ إنسانيتهم وصيانتها. عامل البهيمة
يرتع عنهما لباسهما لرييهما    ،  يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة           " 
وإذا . أولياء للذين ال يؤمنون   إنا جعلنا الشياطني    ،  إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم       ،  سوآما

أتقولون علـى   ،  إن اهللا ال يأمر بالفحشاء    : قل. وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا ا     : فعلوا فاحشة قالوا  
وادعوه خملصـني لـه     ،  وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد    ،  أمر ريب بالقسط  : قل؟  اهللا ما ال تعلمون   

إم اختذوا الشياطني أولياء من     ،   عليهم الضاللة  فريقاً هدى وفريقاً حق   . كما بدأكم تعودون  ،  الدين
  . .  " وحيسبون أم مهتدون، دون اهللا

وعلى ؛  وما جرى هلما مع الشيطان    ،  يف وقفة التعقيب على قصة أبويهم     ،   إنه النداء الثاين لبين آدم    
 . عدومهابسبب نسياما أمر رما واالستماع إىل وسوسة ، مشهد العري الذي أوقفهما فيه عدومها

 وهذا النداء يصبح مفهوماً مبا قدمناه من احلديث عن تقاليد اجلاهلية العربية يف حكايـة العـري        
 ! وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من أمر اهللا وشرعه؛ عند الطواف بالبيت

إنـزال  وبنعمـة اهللا يف     ؛   لقد كان النداء األول تذكرياً لبين آدم بذلك املشهد الذي عاناه أبواهم           
أما هذا النداء الثاين فهو التحذير لبين آدم عامـة           . . اللباس الذي يستر العورة والرياش الذي يتجمل به       

فيما يتخذونه ألنفسهم مـن     ،  أن يستسلموا للشيطان  . وللمشركني الذين يواجههم اإلسالم يف الطليعة     
 قبل إذ أخرجهما من اجلنة ونزع       كما فعل مع أبويهم من     - فيسلمهم إىل الفتنة  ؛  مناهج وشرائع وتقاليد  

والذي هو طابع كل جاهلية      - فالعري والتكشف الذي يزاولونه    -  - عنهما لباسهما لرييهما سوآما   
؛ وتنفيذ خلطة عدوهم العنيدة يف إغواء آدم وبنيـه        ،  هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية      - قدمياً وحديثاً 

وأن ينتصر  ؛  فال يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم      . سان وعدوه وهوطرف من املعركة اليت ال دأ بني اإلن       
 ! وأن ميأل منهم جهنم يف اية املطاف، يف هذه املعركة

يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما لرييهمـا                 " 
 .  " سوآما

 الشيطان يراهم هو وقبيله مـن حيـث ال          ينبئهم رم أن  ،  واستثارة للحذر ،   وزيادة يف التحذير  
وإىل مضـاعفة  ، وهم حمتاجون إىل شدة االحتيـاط ؛ وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله اخلفية  . يروم
 : كي ال يأخذهم على غرة، وإىل دوام احلذر، اليقظة
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  . .  " إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم " 
 . . إن اهللا قدر أن جيعل الشياطني أولياء للذين ال يؤمنـون          . .   مث اإليقاع املؤثر املوحي بالتوقي    

وال ، بال عون وال نصري  ،  إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء       ! ويا ويل من كان عدوه وليه     
 : والية من اهللا

  . .  " إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون " 
وهي حقيقة   . . كما أن اهللا هو ويل املؤمنني     ،  ذين ال يؤمنون  أن الشيطان ويل ال    . .  وإا حلقيقة 

فنـرى  ؛  مث يواجه ا املشركون كحالة واقعة     ؛  وهي تذكر هكذا مطلقة    . . وهلا نتائجها اخلطرية  ،  رهيبة
 : وهذا منوذج منها . . وكيف تفعل يف تصورات الناس وحيام؛ كيف تكون والية الشيطان

  . .  " وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا ا :وإذا فعلوا فاحشة قالوا " 
وهم يزاولون فاحشة التعري يف الطواف ببيـت       ؛   وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب       

مث هـم   ،  فقد كان أمر آباءهم ا ففعلوها     . مث يزعمون أن اهللا أمرهم ا      -!  وفيهم النساء  - اهللا احلرام 
 ! ورثوها عن آبائهم ففعلوها

مـا للـدين    : مل يكونوا يتبجحون تبجح اجلاهليات احلديثة اليت تقول        - على شركهم  -  وهم
وتزعم أا هي صاحبة احلق يف اختاذ األوضاع والشرائع والقيم واملـوازين والعـادات              ؟  وشؤون احلياة 

وقد تكون  ! اهللا أمرنا ا  : مث يقولون ،  ويشرعون الشريعة ،  إمنا كانوا يفترون الفرية   ! والتقاليد من دون اهللا   
فتومههم أن هذه الشريعة من     ؛  ألا ختدع الذين يف قلوم بقية من عاطفة دينية        ،  هذه خطة أألم وأخبث   

ولكنها على كل حال أقل تبجحاً ممن يزعم أن له احلق يف التشريع للناس مبا يـراه أصـلح                    . . عند اهللا 
 ! ألحواهلم من دون اهللا

وبتقريـر طبيعـة    ؛  اجههم بالتكذيب هلذا االفتراء على اهللا     أن يو  ع يأمر نبيه  - سبحانه -  واهللا
 : فليس من شأنه سبحانه أن يأمر ا، شرع اهللا وكراهته للفاحشة

  " : ؟ أتقولون على اهللا ما ال تعلمون. إن اهللا ال يأمر بالفحشاء: قل " 
والعري مـن    - كل ما يفحش أي يتجاوز احلد     : والفاحشة -  إن اهللا ال يأمر بالفحشاء إطالقاً     

واملخالفة عـن أمـره بالسـتر       ؟  وكيف يأمر اهللا باالعتداء على حدوده     . فاهللا ال يأمر به   ،  هذه الفاحشة 
إن أوامـره   . إن أوامر اهللا وشرائعه ليست باالدعاء     ؟  ومن الذي أعلمهم بأمر اهللا ذاك     ؟  واحلياء والتقوى 
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وليس إلنسـان   . ه قول اهللا وشرعه   وليس هناك مصدر آخر يعلم من     . وشرائعه واردة يف كتبه على رسله     
فالعلم املسـتيقن   . إال أن يستند إىل كتاب اهللا وإىل تبليغ رسول اهللا         ،  أن يزعم عن أمر أنه من شريعة اهللا       

وإال فأي فوضى ميكن أن تكون إذا قدم كـل           . . بكالم اهللا هو الذي يستند إليه من يقول يف دين اهللا          
 ! ! وهو يزعم أنه دين اهللا، إنسان هواه

ويف كل مرة يرتـد النـاس إىل   . وهي دائماً حتتفظ خبصائصها األصيلة.  إن اجلاهلية هي اجلاهلية  
ويف هذه   . . على تباعد الزمان واملكان   ،  وتسود فيهم تصورات متشاة   ؛  اجلاهلية يقولون كالماً متشااً   

شـريعة  : ليه عليه هواه مث يقول    اجلاهلية اليت نعيش فيها اليوم ال يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما مي             
إن الدين ال   : وهو يقول ،  وال يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه املنصوص عليها           ! اهللا

. . ،  إن الدين ال ميكـن أن ينـهى عـن ذاك   ! إن الدين ال ميكن أن يأمر ذا      ! ميكن أن يكون كذلك   
 ! ! ! وحجته هي هواه

  "  . . ؟ ا ال تعلمونأتقولون على اهللا م " 
يبني هلم أن أمر اهللا جيري يف اجتـاه  ، وبعد أن ينكر عليهم دعواهم يف أن اهللا أمرهم ذه الفاحشة        

وأمر باالستقامة علـى    . لقد أمر اهللا بالعدل واالعتدال يف األمور كلها ال بالفحش والتجاوز           . . مضاد
، ومل جيعل املسألة فوضـى     ع ء يف كتابه على رسوله    واالستمداد مما جا  ،  منهج اهللا يف العبادة والشعائر    

؛ والعبودية كاملـة ،  وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له     . مث يزعم أنه من اهللا    ،  يقول فيها كل إنسان واه    
 : فال يدين أحد ألحد لذاته وال خيضع أحد ألمر أحد لذاته

  . .  " لصني له الدينوادعوه خم، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قل أمر ريب بالقسط " 
يضاد اتباعهم آلبائهم وللشرائع اليت وضعها هلـم         . . وهو يضاد ما هم عليه    ،   هذا ما أمر اهللا به    

ويضاد العري والتكشف وقد امنت اهللا على بين آدم بأنـه            . . مع دعواهم أن اهللا أمرهم ا     ،  عباد مثلهم 
، ويضاد هذا الشرك الـذي يزاولونـه       . . كذلكأنزل عليهم لباساً يواري سوآم وريشاً يتجملون به         

  . . بازدواج مصادر التشريع حليام ولعبادم
ويلوح هلم باملعاد إىل اهللا بعد انتهاء ما هـم          ؛   وعند هذا املقطع من البيان جييء التذكري واإلنذار       

والفريـق  ،  مـر اهللا  الفريق الذي اتبع أ   : ومبشهدهم يف العودة وهم فريقان    ؛  فيه من أجل مرسوم لالبتالء    
 : الذي اتبع أمر الشيطان
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إم اختذوا الشياطني أوليـاء     ،  فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضاللة     : كما بدأكم تعودون   " 
  . .  " وحيسبون أم مهتدون، من دون اهللا

نقطة االنطـالق يف    .  إا لقطة واحدة عجيبة جتمع نقطة البدء يف الرحلة الكربى ونقطة النهاية           
 : لبدء ونقطة املآب يف االنتهاءا

  . .  " كما بدأكم تعودون " 
الطـائعون   . . وكذلك سيعودون  . . والشيطان وقبيله . آدم وزوجه :  وقد بدأوا الرحلة فريقني   

والعصاة سيعودون   . . سيعودون فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء املسلمني املؤمنني باهللا املتبعني ألمر اهللا            
 . وهم حيسبون أم مهتدون. بوالئهم إلبليس وواليته هلم، ميأل اهللا منهم جهنم، بيلهمع إبليس وق

وهـاهم أوالء عائـدين    . . وأضل من جعل واليته للشيطان.  لقد هدى اهللا من جعل واليته هللا      
 : فريقني

بون إم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا وحيس       . فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضاللة      " 
 .  " أم مهتدون

اليت يتعذر أن تتحقق يف غري      ،  على طريقة القرآن  ! يف حملة تضم طريف الرحلة    . ها هم أوالء عائدين   
 ! أسلوب القرآن

|     |     | 
يف الطريق  ؛  قبل أن يتابع السياق الرحلة املديدة     ؛  يف هذه الوقفة كذلك    بين آدم  مث يتكرر النداء إىل   

 : املرسوم
إنـه ال حيـب     ،  وكلوا واشربوا وال تسـرفوا    ،  م خذوا زينتكم عند كل مسجد     يا بين آد   " 
هي للـذين آمنـوا يف   : قل؟ من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق : قل. املسرفني

إمنا حرم ريب الفواحش ما     : قل. كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون    . خالصة يوم القيامة  ،  احلياة الدنيا 
وأن تقولـوا  ، وأن تشركوا باهللا ما مل يرتل به سـلطاناً  ،  واإلمث والبغي بغري احلق   ؛  ا بطن ظهر منها وم  

  . .  " على اهللا ما ال تعلمون
يف مواجهة ما عليه املشركون العرب يف       ،  إنه التوكيد بعد التوكيد على احلقائق األساسية للعقيدة       

  . . واجهة قصة البشرية الكربىويف م، وذلك يف سياق النداء إىل بين آدم كافة؛ اجلاهلية
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 وأظهر هذه احلقائق هو الربط بني ما حيرمونه من الطيبات اليت أخرجها اهللا لعباده دون إذن منه                 
، ويقول على اهللا ما ال يعلـم      ،  وبني الشرك الذي هو الوصف املباشر ملن يزاول هذا التحرمي         ؛  وال شرع 

 . ويزعم من ذلك ما يزعم
؛ عند كل عبـادة   . وهو الرياش . ا زينتهم من اللباس الذي أنزله اهللا عليهم        إنه يناديهم أن يأخذو   

فـأوىل  . بل أنعم به على العباد    ،  وحيرمون اللباس الذي مل حيرمه اهللا     ،  ومنها الطواف الذي يزاولونه عرايا    
 : ال خبلعه وال بالفحش الذي يزاولونه، أن يعبدوه بطاعته فيما أنزل هلم

  . .  " تكم عند كل مسجديا بين آدم خذوا زين " 
 :  ويناديهم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف

 .  " إنه ال حيب املسرفني. وكلوا واشربوا وال تسرفوا " 
وكان هذا من مبتـدعات قـريش   .  وقد ورد أنه كان هناك حترمي يف الطعام كالتحرمي يف الثياب       

 ! كذلك
كانت العرب تطوف بالبيت عـراة إال       :  " عروة عن أبيه قال    يف صحيح مسلم عن هشام عن       

فيعطـي  ،  كانوا يطوفون بالبيت عراة إال أن تعطيهم احلمس ثياباً        . واحلمس قريش وما ولدت   ،  احلمس
. وكان الناس يبلغون عرفات   ؛  وكانت احلمس ال خيرجون من املزدلفة     . والنساء النساء ،  الرجال الرجال 

وال يأكل إذا دخل أرضنا     ،  فال ينبغي ألحد من العرب أن يطوف إال يف ثيابنا         ،  حنن أهل احلرم  : ويقولون
وال يسار يستأجره به كان بني أحـد    ،  فمن مل يكن له من العرب صديق مبكة يعريه ثوباً         . إال من طعامنا  

ـ        ،  إما أن يطوف بالبيت عرياناً وإما أن يطوف يف ثيابه         : أمرين ه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم ميس
  "  . . وكان ذلك الثوب يسمى اللقى. أحد

وقيل إن العرب يف اجلاهليـة كـانوا ال       " :  " أحكام القرآن  "  وجاء يف تفسري القرطيب املسمى    
خذوا زينتكم  :  " فقيل هلم . ويطوفون عراة ،  ويكتفون باليسري من الطعام   ،  يأكلون دمساً يف أيام حجهم    

 "  . . أي ال تسرفوا يف حترمي ما مل حيـرم علـيكم           " فواوال تسر ،  وكلوا واشربوا ،  عند كل مسجد  
وذاك ، هذا باعتبـار . كالمها جتاوز للحد. كما قد يكون بتحرمي احلالل، واإلسراف يكون بتجاوز احلد  

 . باعتبار
وإىل االستمتاع بالطيب من الطعام     ،   وال يكتفي السياق بالدعوة إىل اختاذ الزينة عند كل مسجد         

فمـن  . وحترمي الطيبات مـن الـرزق     ،  نكر حترمي هذه الزينة اليت أخرجها اهللا لعباده       بل يست . والشراب
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فتحرمي شيء أو حتليله    . ما أخرجه اهللا للناس من الزينة أو من الطيبات         - برأيه - املستنكر أن حيرم أحد   
 : ال يكون إال بشرع من اهللا

 ؟  " قمن حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرز: قل " 
هي حـق للـذين     ،  وهذه الطيبات من الرزق   ،   ويتبع االستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس       

فهـي  ،  ولئن كان سواهم يشاركهم فيها يف هذه الدنيا        - حبكم إميام برم الذي أخرجها هلم      - آمنوا
 : خالصة هلم يوم القيامة ال يشاركهم فيها الذين كفروا

  . .  " خالصة يوم القيامة،  يف احلياة الدنياهي للذين آمنوا: قل " 
 ! فما خيصهم اهللا يف اآلخرة بشيء هو حرام؛ مث تكون حمرمة عليهم، ولن يكون الشأن كذلك

 .  " كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون " 
 . حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون ذا البيان " يعلمون "  والذين

وليس هو الطيب مـن الطعـام       ،  فليس هو الزينة املعتدلة من اللباس      ، فأما الذي حرمه اهللا حقاً    
 ! إمنا الذي حرمه اهللا حقاً هو الذي يزاولونه فعالً - يف غري سرف وال خميلة - والشراب
وأن ،  واإلمث والبغي بغـري احلـق      - ما ظهر منها وما بطن     - إمنا حرم ريب الفواحش   : قل " 

  . .  " وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون، اًتشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطان
. ظاهرة للناس أوخافيـة   . الفواحش من األعمال املتجاوزة حلدود اهللا     .  هذا هو الذي حرمه اهللا    

 وهو الظلم الذي خيالف احلق والعدل     . والبغي بغري احلق  . وهو كل معصية هللا على وجه اإلمجال      . واإلمث
. يف خصائصه  - سبحانه -  ما مل جيعل اهللا به قوة وال سلطاناً مع اهللا          وإشراك - كما بينهما اهللا أيضاً    -

؛ من إشراك غري اهللا ليشرع للنـاس      . وهو الواقع يف كل جاهلية    ،  ومنه هذا الذي كان واقعاً يف اجلاهلية      
كالذي كانوا يقولونـه مـن التحليـل        . وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون      . ويزاول خصائص األلوهية  

  . . ومن نسبتهم هذا إىل أمر اهللا بغري علم وال يقني. والتحرمي
ووجه إليهم هذا   ؛   ومن عجيب ما روي من حال املشركني الذين خوطبوا ذه اآليات أول مرة            

 : ما رواه الكليب قال "  . . من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده: قل:  " اإلستنكار الوارد يف قوله تعاىل
  . .  " فرتلت اآلية . . وطافوا بالبيت عريهم املشركون ا، الثيابملا لبس املسلمون  " 
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فسدت فطرم واحنرفت عـن  ؛ ناس يطوفون ببيت اهللا عرايا!  فانظر كيف تصنع اجلاهلية بأهلها 
فلما ذاقا الشجرة بـدت هلمـا       :  " الفطرة السليمة اليت حيكيها القرآن الكرمي عن آدم وحواء يف اجلنة          

يف ،  فإذا رأوا املسلمني يطوفون بالبيت مكسوين      . .  " خيصفان عليهما من ورق اجلنة    سوآما وطفقا   
ولتنمو فيهم خصائص فطرم اإلنسانية يف      ،  إلرادته م الكرامة والستر   ؛  زينة اهللا اليت أنعم ا على البشر      

ا رأوا املسـلمني    إذ . . اجلسمي والنفسـي   . . وليتميزوا عن العري احليواين   ،  سالمتها ومجاهلا الفطري  
  " ! عريوهم " يطوفون ببيت اهللا يف زينة اهللا وفق فطرة اهللا

هكذا متسخ فطـرهم وأذواقهـم وتصـورام وقـيمهم           . .  إنه هكذا تصنع اجلاهلية بالناس    
وماذا تصنع اجلاهلية احلاضرة بالناس يف هذا األمر غري الذي فعلتـه بالنـاس يف جاهليـة                 ! وموازينهم

؟ وجاهلية املشركني الفرس  ؟  وجاهلية املشركني الرومان  ؟  وجاهلية املشركني اإلغريق  ؟  املشركني العرب 
 ! ؟ وجاهلية املشركني يف كل زمان وكل مكان

مث ؟  وتعريهم من التقوى واحليـاء    ،   ماذا تصنع اجلاهلية احلاضرة بالناس إال أن تعريهم من اللباس         
 " رجعيات " بأن،  ت من احلرائر العفيفات املسلمات    مث تعري الكاسيا  ؛  تدعو هذا رقياً وحضارة وجتديداً    

  " ! ريفيات " .  " تقليديات.  " 
. وانقالب املوازين هو انقالب املـوازين     . واالنتكاس عن الفطرة هو االنتكاس    .  املسخ هواملسخ 

  " . ! بل هم قوم طاغون؟ أتواصوا به . .  " والتبجح بعد ذلك هو التبجح
، بالشرك،  وهذا التبجح ،  وهذه البهيمية ،  وهذا االنتكاس ،  القة هذا العري   وما الفرق كذلك يف ع    

 ؟ وباألرباب اليت تشرع للناس من دون اهللا
لئن كان مشركو العرب قد تلقوا يف شأن ذلك التعري من األرباب األرضية اليت كانت تسـتغل                 

ة اجلاهليات القدمية اليت تلقت     ومثلهم بقي  . . لضمان السيادة هلا يف اجلزيرة    ،  جهالتهم وتستخف بعقوهلم  
فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون يف هذا عن األرباب األرضـية            . . من الكهنة والسدنة والرؤساء   

  . . وال ميلكون ألمرهم رداً . . كذلك
هلي األرباب اليت تكمن وراء هـذا       ،  وأساتذة التجميل ودكاكينها  ،   إن بيوت األزياء ومصمميها   

، إن هذه األرباب تصـدر أوامرهـا      ! فيق منه نساء اجلاهلية احلاضرة وال رجاهلا كذلك       اخلبل الذي ال ت   
وسواء كان الزي اجلديد هلـذا العـام        ! فتطيعها القطعان والبهائم العارية يف أرجاء األرض طاعة مزرية        
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يـع  فهـي تط ، وسواء كانت مراسم التجميل تصلح هلا أو ال تصلح، يناسب قوام أية امرأة أو ال يناسبه      
 ! من بقية البهائم املغلوبة على أمرها " عريت " وإال. تطيع تلك األرباب . . صاغرة

؟ ووراء سعار العري والتكشف   ؟  ووراء دكاكني التجميل  ؟   ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت األزياء      
  . .اليت تقود هذه احلملة املسـعورة     ،  واالت والصحف ،  ووراء األفالم والصور والروايات والقصص    

 ! ؟ وبعضها يبلغ يف هذا إىل حد أن تصبح الة أو القصة ماخوراً متنقالً للدعارة
 ؟  من الذي يقبع وراء هذا كله

  . . يهود . . يف العامل كله،  الذي يقبع وراء هذه األجهزه كلها
ويبلغون أهدافهم كلـها مـن      !  يهود يقومون خبصائص الربوبية على البهائم املغلوبة على أمرها        

وإشـاعة  ؛  أهدافهم من تلهية العامل كله ذا السـعار        . . طالق هذه املوجات املسعورة يف كل مكان      إ
وجعلها ألعوبة يف أيدي مصممي األزيـاء       ،  وإفساد الفطرة البشرية  ،  االحنالل النفسي واخللقي من ورائه    

أدوات الزينـة   مث حتقيق األهداف االقتصادية من وراء اإلسراف يف اسـتهالك األقمشـة و            ! والتجميل
 ! والتجميل وسائر الصناعات الكثرية اليت تقوم على هذا السعار وتغذيه

ومن مث ذلك الـربط      . .  إن قضية اللباس واألزياء ليست منفصلة عن شرع اهللا ومنهجه للحياة          
 . بينها وبني قضية اإلميان والشرك يف السياق

 :  أا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شىت
ذات التـأثري   ،  وحتديد اجلهة اليت تشرع للناس يف هذه األمور       ،  تعلق قبل كل شيء بالربوبية     إا ت 

 . العميق يف األخالق واالقتصاد وشىت جوانب احلياة
يف  " اإلنسـاين  " وتغليب الطابع ،  يف اجلنس البشري   " اإلنسان "  كذلك تتعلق بإبراز خصائص   

 . هذا اجلنس على الطابع احليواين
. تقدماً ورقياً  - احليواين - وجتعل العري . ة متسخ التصورات واألذواق والقيم واألخالق      واجلاهلي

 . وليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنسان وخصائص اإلنسان! تأخراً ورجعية - اإلنساين - والستر
مـا للـدين    ؟  ما للدين ومالبس النسـاء    ؟  ما للدين والزي  :  وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون    

 ! ! ! إنه املسخ الذي يصيب الناس يف اجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان . . ؟ والتجميل
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، هلا كل هذه األمهية يف ميزان اهللا ويف حسـاب اإلسـالم           ،   وألن هذه القضية اليت تبدو فرعية     
، والرتباطها ثانياً بصالح فطرة اإلنسان وخلقه وجمتمعه وحياته       ؛  الرتباطها أوال بقضية التوحيد والشرك    

يوقع به عادة يف مواقـف العقيـدة        ؛  فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر       . . بفساد هذا كله  أو  
وأنه إذا جاء األجـل  ؛ إىل أن بقاءهم يف هذه األرض حمدود مرسوم    ،  إنه يعقب بتنبيه بين آدم     . . الكبرية

 : فال يستقدمون ساعة وال يستأخرون
 .  " ون ساعة وال يستقدمونولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخر " 

غـري   - يوقع ا السياق على أوتار القلوب الغافلة      ،   إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة      
 ! فال يغرها امتداد احلياة، لتستيقظ - الذاكرة وال الشاكرة

وإما أجـل   .  واألجل املضروب إما أجل كل جيل من الناس باملوت املعروف الذي يقطع احلياة            
وسواء هذا األجل أو ذاك فإنـه        . . أمة من األمم مبعىن األمد املقدر لقوا يف األرض واستخالفها         كل  

 . مرسوم ال يتقدمون عنه وال يستأخرون
|     |     | 

وقبل أن نترك هذه اجلولة نسجل ما ال حظناه من التشابه العجيب يف مواجهة املنـهج القـرآين                  
 ومواجهته للجاهلية  - )1(يف سورة األنعام     -  والتحليل فيها والتحرمي   للجاهلية يف شأن الذبائح والنذور    

  . . هنا يف شأن اللباس والطعام -
بدأ أوالً باحلديث عما تزاوله اجلاهلية فعـالً مـن   ،  ففي شأن الذبائح والنذور يف األنعام والثمار    

مث طلب إليهم   . ه هو من شرع اهللا    من أن هذا الذي تزاول     - افتراء على اهللا   - وعما تزعمه ؛  هذه التقاليد 
أم كنـتم   :  " وأحل هذا الذي حيلونـه    ،  الدليل الذي يستندون إليه يف أن اهللا حرم هذا الذي حيرمونه          

إن اهللا ال   ؟  فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً ليضل الناس بغري علـم           ،  شهداء إذ وصاكم اهللا ذا    
من هذه املواجهة بإحالة األمر إىل قدر اهللا وإىل أمره هلـم            مث واجه هروم     . .  " يهدي القوم الظاملني  

لو شـاء  : سيقول الذين أشركوا:  " ذا الشرك املمثل يف مزاولة احلاكمية وهي من خصائص األلوهية      
: قل. كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا       ! اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء        

فللـه احلجـة    : قل: وإن أنتم إال خترصون   ،  إن تتبعون إال الظن   ؟  وه لنا هل عندكم من علم فتخرج    

                                                 
 .  يف هذا اجلزء الثامن1229 - 1196 ص)1(
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فإن شهدوا فال   . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا       : قل. البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني    
 . .  " وال تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة وهم برم يعدلون           ،  تشهد معهم 

تعالوا ألبني لكم حقيقة ما حـرم       : قال هلم ،  ا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه        حىت إذ 
والـذي ال جيـوز   ؛ عن املصدر الصحيح الوحيد املعتمد يف هذا الشأن: اهللا عليكم وحقيقة ما أمركم به  

  . .  " اخل.  . . أال تشركوا به شيئاً، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: قل " : األخذ عن غريه
ذكر ما هم عليه مـن فاحشـة         . . وعلى ذات اخلطوات  ،   وهنا كذلك سار على نفس النسق     

وحذرهم ما هم عليه من     . العري ومن الشرك يف مزاولة احلاكمية يف التحرمي والتحليل يف اللباس والطعام           
ونعمة اهللا  ؛  يطان وكيده وذكرهم مأساة العري اليت واجهها أبوامها يف اجلنة بفعل الش         ،  الفاحشة والشرك 

مث استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحرمي والتحليل هو من شرع             . . عليهم يف إنزال اللباس والرياش    
هي للذين آمنوا يف    : قل. من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق         : قل:  " اهللا وأمره 

مشرياً هنا إىل العلم اليقـيين      .  "  اآليات لقوم يعلمون   كذلك نفصل . خالصة يوم القيامة  . احلياة الدنيا 
حىت إذا أبطـل دعـواهم     . . ال الظن واخلرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعبادام وشرائعهم         

ما ظهر منـها     - قل إمنا حرم ريب الفواحش    :  " فيما يزاولون عاد ليقرر هلم ما حرمه رم عليهم فعالً         
وأن تقولوا على اهللا ما     ،  وأن تشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطاناً       ،  بغي بغري احلق  واإلمث وال  - وما بطن 

ال  - كما أنه قد بني هلم من قبل حقيقة ما أمر اهللا به يف شـأن اللبـاس والطعـام                   . .  " ال تعلمون 
"  "  . . .   . . يا بين آدم خذوا زينتكم عند كـل مسـجد          :  " - إىل اهللا  مايدعونه هم وينسبونه  

  . .  " إنه ال حيب املسرفني، وكلوا واشربوا والتسرفوا
ألا يف صـميمها هـي قضـية       .  ويف كلتا املواجهتني علق القضية كلها بقضية اإلميان والشرك        

 ! وقضية عبودية الناس وملن تكون. ومن الذي يزاوهلا يف حياة البشر، احلاكمية
ولو كان  :  " وصدق اهللا العظيم   . . طواتوذات اخل . وذات املنهج يف مواجهتها   ،   ذات القضية 

وهذه الوحدة يف املنهج تبدو أمهيتها ويزداد بروزها حني          " من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً       
 نذكر طبيعة سورة األنعام وطبيعة سورة األعراف واالني املختلفني اللذين تعاجلان فيهما قضية العقيدة             

وسبحان مرتل   . .  مل مينع وحدة املنهج يف مواجهة اجلاهلية يف القضايا األساسية          فإن اختالف اال  . . 
 !  . . هذا القرآن

|     |     | 
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 +                 فـوفَـالَ خ لَحأَصقَى وِن اتاِتي فَمآي كُملَيونَ عقُصي نكُملٌ مسر كُمنأِْتيا يِإم مِني آدا بي
 مالَ هو ِهملَيونَ عنزح35ي  

ـَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلـدونَ               فَمـن   36والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا واستكْبرواْ عنها أُولَ
ِكتـاِب حتـى ِإذَا   أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللِّه كَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِتِه أُولَـِئك ينالُهم نِصيبهم مـن الْ              

جاءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُواْ أَين ما كُنتم تدعونَ ِمن دوِن اللِّه قَالُواْ ضلُّواْ عنـا وشـِهدواْ علَـى                   
     واْ كَاِفِرينكَان مهأَن ِلكُم        37أَنفُِسِهمِمن قَب لَتخ ٍم قَدلُواْ ِفي أُمخاِر       قَالَ اداِإلنِس ِفي النو ن الِْجنم 

كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَّعنت أُختها حتى ِإذَا اداركُواْ ِفيها جِميعا قَالَت أُخراهم ُألوالَهم ربنـا هــؤالء                 
ـ            وقَالَـت أُوالَهـم   38ِكن الَّ تعلَمـونَ     أَضلُّونا فَآِتِهم عذَابا ِضعفًا من الناِر قَالَ ِلكُلٍّ ِضعف ولَـ

  39ُألخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا ِمن فَضٍل فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتم تكِْسبونَ 
           اء ومالس ابوأَب ملَه حفَتا الَ تهنواْ عركْبتاسا واِتنواْ ِبآيكَذَّب ـى     ِإنَّ الَِّذينتةَ حنلُونَ الْجخدالَ ي

         ِرِمنيجِزي الْمجن كَذَِلكاِط والِْخي ملُ ِفي سمالْج ِلجاٍش         40يغَـو ِقِهمِمن فَوو ادِمه منهن جم ملَه 
    ِزي الظَّاِلِمنيجن كَذَِلككَلِّ      41واِت الَ ناِلحِملُواْ الصعواْ ونآم الَِّذينو      لَـِئكا أُوهعسا ِإالَّ وفْسن ف

 ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ تجِري ِمن تحـِتِهم اَألنهـار             42أَصحاب الْجنِة هم ِفيها خاِلدونَ      
نْ هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنا ِبالْحق     وقَالُواْ الْحمد ِللِّه الَِّذي هدانا ِلهـذَا وما كُنا ِلنهتِدي لَوال أَ          

  43ونودواْ أَن ِتلْكُم الْجنةُ أُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُونَ 
ما وعـد   ونادى أَصحاب الْجنِة أَصحاب الناِر أَن قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهلْ وجدتم               

             لَى الظَّاِلِمنيةُ اللِّه عنأَن لَّع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُواْ نقح كُمبِبيِل اللِّه      44رن سونَ عدصي الَِّذين 
  45ويبغونها ِعوجا وهم ِباآلِخرِة كَاِفرونَ 
 ِرجالٌ يعِرفُونَ كُال ِبِسيماهم ونادواْ أَصحاب الْجنِة أَن سالَم          وبينهما ِحجاب وعلَى اَألعرافِ   

 وِإذَا صِرفَت أَبصارهم ِتلْقَاء أَصحاِب الناِر قَـالُواْ ربنـا الَ            46علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ      
  47ني تجعلْنا مع الْقَوِم الظَّاِلِم

              ما كُنـتمو كُمعمج نكُمى عا أَغْنقَالُواْ م ماهِبِسيم مهِرفُونعاالً ياِف ِرجراَألع ابحى أَصادنو
كُم والَ   أَهـؤالء الَِّذين أَقْسمتم الَ ينالُهم اللّه ِبرحمٍة ادخلُواْ الْجنةَ الَ خوف علَـي             48تستكِْبرونَ  

  49أَنتم تحزنونَ 
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ونادى أَصحاب الناِر أَصحاب الْجنِة أَنْ أَِفيضواْ علَينا ِمن الْماء أَو ِمما رزقَكُم اللّه قَـالُواْ ِإنَّ                 
     لَى الْكَاِفِرينا عمهمرح لَ     50اللّها وولَه مهذُواْ ِدينخات الَِّذين       ماهنسن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وِعب

  51كَما نسواْ ِلقَاء يوِمِهم هـذَا وما كَانواْ ِبآياِتنا يجحدونَ 
ونَ ِإالَّ تأِْويلَه    هلْ ينظُر  52ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتاٍب فَصلْناه علَى ِعلٍْم هدى ورحمةً لِّقَوٍم يؤِمنونَ           

يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَِّذين نسوه ِمن قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا ِبالْحق فَهل لَّنا ِمن شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا                   
و مهواْ أَنفُسِسرخ لُ قَدمعا نالَِّذي كُن رلَ غَيمعفَن درن ونَ أَورفْتواْ يا كَانم مهنلَّ ع53ض_  

|     |     | 
 - ومواجهة واقع اجلاهلية العربية   ؛  اآلن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة األوىل         

وعالقـة  ؛  يف شأن ستر اجلسم باللباس وستر الروح بالتقوى        - وواقع اجلاهلية البشرية كلها من ورائها     
  . . قضية العقيدة الكربىالقضية كلها ب

نداء بشأن القضية الكلية اليت ربطت ا قضية اللباس يف الوقفة            . .  اآلن يبدأ نداء جديد لبين آدم     
وذلـك  . ويف أمر احلياة كلها وأوضاعها    ،  قضية التلقي واالتباع يف شعائر الدين ويف شرائعه        . . السابقة

وعلى أساس االستجابة أو عـدم      .  الرسل املبلغني عن رم    إا جهة  . . لتحديد اجلهة اليت يتلقون منها    
 : يف اية الرحلة اليت يعرضها السياق يف هذه اجلولة، االستجابة للرسل يكون احلساب واجلزاء

فمن اتقى وأصلح فـال خـوف       ،  يا بين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت          " 
 نا واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون        والذين كذبوا بآيات  . عليهم وال هم حيزنون   

 " . 
يف أرضه اليت خلقهـا      - سبحانه - وهذا هو شرطه يف اخلالفة عنه     ،   هذا هو عهد اهللا آلدم وبنيه     

؛ ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد      ،  ومكنه فيها ،  واستخلف فيها هذا اجلنس   ،  وقدر فيها أقواا  
وهو يف اآلخرة وزر جزاؤه جهنم ال يقبـل اهللا       ؛  لدنيا ال يقبله وال ميضيه مسلم هللا      وإال فإن عمله رد يف ا     

 . من أصحابه صرفاً وال عدالً
 .  " فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون " 
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وأفحش الفواحش الشرك باهللا واغتصاب سلطانه       -  ألن التقوى تنأى م عن اآلثام والفواحش      
وتنتهي م إىل األمن من اخلوف والرضى       ؛  وتقودهم إىل الطيبات والطاعات    - يتهوادعاء خصائص ألوه  

 . عن املصري
ألن  . .  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالـدون      ،  والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها     " 

حيـث  ؛  التكذيب واالستكبار عن االستسالم لعهد اهللا وشرطه يلحق املستكربين بوليهم إبليس يف النار            
  . .  " ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني:  " حيق وعد اهللا

|     |     | 
عند اية األجل املشار إليه يف اية اجلولـة          - ومن هنا يأخذ السياق يف عرض مشهد االحتضار       

مث مشـهد    . .  " ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يسـتقدمون           :  " املاضية
؛ كأا تفصيل لذلك اإلمجال عن شأن املتقني واملستكربين        . . ومشهد الفصل واجلزاء  . شر واحلساب احل

تصوير على طريقة القرآن الفريـدة الـيت        . بعد األجل املعلوم  ؛  وتصوير حلال املتقني وحال املستكربين    
 . بكل كينونته، ويشهده؛ تستحضر املشهد حياً متحركاً يراه قارىء القرآن وسامعه

. عناية واضحة  . . والنعيم والعذاب ،  البعث واحلساب  . .  لقد عين املنهج القرآين مبشاهد القيامة     
بل عاد مصـوراً    ،  موصوفاً فحسب ،  بعد هذا العامل احلاضر   ،  فلم يعد ذلك العامل الذي وعده اهللا الناس       

وعـاودهم  ،  وسرى يف نفوسهم الفزع مـرة     ،  واقشعرت جلودهم تارة  ،  وخفقت قلوم تارة  ،  حمسوساً
ومن مث باتوا يعرفون ذلك     ! ورفت إليهم من اجلنة أنسام    ،  والح هلم من بعيد لفح النار     ،  االطمئنان أخرى 

والذي يراجع كلمام ومشاعرهم عن ذلك العامل حيـس أـم            . . العامل متام املعرفة قبل اليوم املوعود     
، وكانوا ينتقلون حبسهم كله إليه    ؛  لدنياكانوا يعيشون فيه عيشة أعمق وأصدق من حيام يف هذه الدار ا           

ومل  . . يف هذه احلياة املشـهودة احملسوسـة      ،  ومن أرض إىل أرض   ،  كما ينتقل اإلنسان من دار إىل دار      
  . . وإمنا كان واقعاً مشهوداً، يكن ذلك العامل مستقبالً موعوداً يف حسهم

، وأحفلها باحلركة ،  امة يف القرآن  أطول مشاهد القي   - املعروضة هنا  -  ورمبا كانت هذه املشاهد   
حيـث ال   ،  يف حيوية فائضة يعجب اإلنسان كيف تنقلها األلفـاظ        ،  وباحلوار املتنوع ،  وباملناظر املتتابعة 

 ! ينقلها للحس هكذا إال املشاهدة
وخروجه من اجلنة هو وزوجـه      ،  تعقيباً على قصة آدم    - كما أسلفنا  -  وهي جتيء يف السورة   

وحتـذيرهم  ،  وحتذير اهللا لبين آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من اجلنة           ،  مابإغواء الشيطان هل  
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وديدهم بتولية الشيطان هلم إن هم اختـاروا        ،  من اتباع عدوهم القدمي فيما يوحي به إليهم ويوسوس        
مث يأخـذ يف عـرض مشـهد         . . اتباعه على اتباع ما سريسل به الرسل إليهم من اهلدى والشـريعة           

فإذا الذي يقع فيها مصداق مـا        -!  وكأا تالية له بال فاصل من الزمان       - ومشاهد القيامة ،  تضاراالح
وفتنوا عنها كما أخرج    ،  وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا العودة إىل اجلنة        ،  ينىبء به هؤالء الرسل   

أن :  " ونودوا من املأل األعلى   ،  قد ردوا إىل اجلنة   ،  وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا اهللا     . أبويهم منها 
إىل دار  ،  وعـودة املغتـربني   ،  فكأمنا هي أوبة املهاجرين    . .  " تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون     

 ! النعيم
ومشاهد القيامة الالحقة من مبـدئها إىل       ،   ويف هذا التناسق بني القصة السابقة والتعقيبات عليها       

يوم أن خلـق اهللا      - على مشهد من املالئكة   ،  قصة تبدأ يف املأل األعلى    فهي  . منتهاها من اجلمال ما فيه    
وأخرجهما ،  فدالمها الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة اخلالصة       ،  آدم وزوجه وأسكنهما اجلنة   

ويضـمان  . فيتصل البدء بالنهاية   . . وتنتهي كذلك يف املأل األعلى على مشهد من املالئكة         - من اجلنة 
وهو يتسق يف الوسط مع البـدء والنهايـة كـل           . ما فترة احلياة الدنيا ومشهد االحتضار يف ايتها       بينه

 . االتساق
 :  واآلن نأخذ يف استعراض هذه املشاهد العجيبة

|     |     | 
فزعموا أن ما ورثوه    ،  احتضار الذين افتروا على اهللا الكذب     . ها حنن أوالء أمام مشهد االحتضار     

، أمـرهم بـه اهللا    ،  وما شرعوه هم ألنفسهم من التقاليد واألحكام      ،  ن التصورات والشعائر  عن آبائهم م  
وآثروا الظن واحلرص على     - وهي شرع اهللا املستيقن    - والذين كذبوا بآيات اهللا اليت جاءهم ا الرسل       

كما ،   قدرها اهللا  ومن فترة االبتالء اليت   ،  وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب هلم        . اليقني والعلم 
 : نالوا نصيبهم من آيات اهللا اليت أرسل ا رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب

، أولئك يناهلم نصيبهم من الكتـاب     ؟  فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو كذب بآياتنا          " 
وشهدوا ،  لوا عنا ض: قالوا؟  أين ما كنتم تدعون من دون اهللا      : قالوا،  حىت إذا جاءم رسلنا يتوفوم    
  . .  " على أنفسهم أم كانوا كافرين

وقد جاءم رسـل    ؛   ها حنن أوالء أمام مشهد هؤالء الذين افتروا على اهللا كذباً أو كذبوا بآياته             
 : فدار بني هؤالء وهؤالء حوار. ويقبضون أرواحهم، رم من املالئكة يتوفوم



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

66

  "  . .  ؟أين ما كنتم تدعون من دون اهللا: قالوا " 
وفتنتم ا عما جاءكم من     ،  وأين آهلتكم اليت توليتم يف الدنيا     ؟   أين دعاويكم اليت افتريتم على اهللا     

فال جتدون لكـم    ؛  أين هي اآلن يف اللحظة احلامسة اليت تسلب منكم فيها احلياة          ؟  اهللا على لسان الرسل   
 ؟ عاصماً من املوت يؤخركم ساعة عن امليقات الذي أجله اهللا

 : وال مغالطة فيه، الذي ال معدى عنه، يكون اجلواب هو اجلواب الوحيد و
 !  " ضلوا عنا: قالوا " 

فما أضيع عباداً ال    !  . . وال هم يسلكون إلينا طريقاً    ،  فال حنن نعرف هلم مقراً    !  غابوا عنا وتاهوا  
يف . ال تدي إىل عبادها   وما أخيب آهلة    ! وال تسعفهم يف مثل هذه اللحظة احلامسة      ،  تدي إليهم آهلتهم  

 ! مثل هذا األوان
  . .  " وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين " 

فمـا كـان    :  " وكذلك شهدناهم من قبل يف سياق السورة عندما جاءهم بأس اهللا يف الـدنيا             
 !  " إنا كنا ظاملني: دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا

|     |     | 
ويسكت !  . . وهؤالء احملتضرون يف النار   ،  فنحن أمام املشهد التايل   ،  حتضارفإذا انتهى مشهد اال   

وكأمنا يؤخذ هؤالء احملتضرون من الدار      . ويسقط الفترة بني املوت والبعث واحلشر     ،  السياق عما بينهما  
 ! إىل النار

ت كلما دخلت أمة لعن   ،  ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار           : قال " 
ربنا هؤالء أضلونا فآم عذاباً ضعفاً من       : حىت إذا اداركوا فيها مجيعاً قالت أخراهم ألوالهم       ،  أختها
، وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضـل         . لكل ضعف ولكن ال تعلمون    : قال. النار

 .  " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون
 .  " ن واإلنس يف النارادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجل " 

أليس إبليس هـو الـذي       . . هنا يف النار   . .  انضموا إىل زمالئكم وأوليائكم من اجلن واإلنس      
وهو الـذي  ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه؟ وهو الذي أخرج آدم من اجلنة وزوجه      ؟  عصى ربه 
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 . . ادخلوا سابقني والحقني   . . عاًفادخلوا إذن مجي  . . ؟    أوعده اهللا أن يكون هو ومن أغواهم يف النار        
 ! وكلكم سواء . . فكلكم أولياء

وميلـي  ؛   ولقد كانت هذه األمم واجلماعات والفرق يف الدنيا من الوالء حبيث يتبع آخرها أوهلا             
 : وكيف يكون التنابز فيها، فلننظر اليوم كيف تكون األحقاد بينها . . متبوعها لتابعها

 !  " ختهاكلما دخلت أمة لعنت أ " 
 ! ويتنكر فيها الويل ملواله؛  فما أبأسها اية تلك اليت يلعن فيها االبن أباه

  . .  " حىت إذا اداركوا فيها مجيعاً " 
 : بدأ اخلصام واجلدال، واجتمع قاصيهم بدانيهم،  وتالحق آخرهم وأوهلم

  . .  " النارفآم عذاباً ضعفاً من ، ربنا هؤالء أضلونا، قالت أخراهم ألوالهم " 
وهـم متنـاكرون    ،  ويكشف املشهد عن األصفياء واألولياء    !  وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأسام    

 " ربنـا  " مـن  . . شر اجلزاء  " ربنا " ويطلب له من  ،  ويلعن بعضهم بعضا  ،  يتهم بعضهم بعضا  ؛  أعداء
فيكون ! ون إليه بالدعاء  وهم اليوم ينيبون إليه وحده ويتوجه     ؛  الذي كانوا يفترون عليه ويكذبون بآياته     

 ! ؟ ولكن أية استجابة. اجلواب استجابة للدعاء
 .  " ولكن ال تعلمون، لكل ضعف: قال " 

 !  لكم وهلم مجيعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب
فإذا هـم يتوجهـون إلـيهم       ،  حينما مسعوا جواب الدعاء   ،   وكأمنا مشت املدعو عليهم بالداعني    

 : يف هذا اجلزاء.  . كلنا سواء . . بالشماتة
 فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون    . فما كان لكم علينا من فضل     : وقالت أوالهم ألخراهم   " 

 " ! 
 - ليتبعه تقرير وتوكيد هلذا املصري الذي لـن يتبـدل         ،   وذا ينتهي ذلك املشهد الساخر األليم     

  : - وذلك قبل عرض املشهد املقابل للمؤمنني يف دار النعيم
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وال يدخلون اجلنة حىت    ،  ين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب السماء         إن الذ  " 
وكذلك ،  هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش      . وكذلك جنزي ارمني  ،  يلج اجلمل يف سم اخلياط    

  . .  " جنزي الظاملني
. ب اإلبـرة  مشهد اجلمل جتاه ثق    . .  ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا املشهد العجيب        

أن تفـتح أبـواب      - وحينئذ فقط  - فانتظر حينئذ ،  فحني يفتح ذلك الثقب الصغري ملرور اجلمل الكبري       
! وأن يدخلوا إىل جنات النعـيم      - وقد فات األوان   - فتقبل دعاءهم أو توبتهم   ،  السماء هلؤالء املكذبني  

؛  تداركوا فيهـا مجيعـاً وتالحقـوا   اليت، فهم هنا يف النار، وإىل أن يلج اجلمل يف سم اخلياط      ،  أما اآلن 
 ! ونالوا مجيعاً ما طلبه األولياء لألولياء، وطلب بعضهم لبعض سوء اجلزاء، وتالوموا فيها وتالعنوا

  . .  " وكذلك جنزي ارمني " 
 :  مث إليك هيئتهم يف النار

 " ومن فوقهم غواٍش، هلم من جهنم مهاد "  . .  
وما هو مهـد وال لـني وال        ،  مهاداً - للسخرية - يدعوه،   فراش  فلهم من نار جهنم من حتتهم     

 ! وهلم من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم -!  مريح
  . .  " وكذلك جنزي الظاملني " 

 املفترون الكذب على اهللا   ،  والظاملون هم املشركون املكذبون بآيات اهللا     .  والظاملون هم ارمون  
 . بري القرآنكلها أوصاف مترادفة يف تع. . 

 :  واآلن فلننظر إىل املشهد املقابل
أولئك أصحاب اجلنة هم     - ال نكلف نفساً إال وسعها     - والذين آمنوا وعملوا الصاحلات    " 

احلمد هللا الذي هدانا    : وقالوا،  جتري من حتتهم األار   ،  ونزعنا ما يف صدورهم من غل     . فيها خالدون 
أن تلكم اجلنـة    : ونودوا. لقد جاءت رسل ربنا باحلق     -  اهللا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا      - هلذا

  . .  " أورثتموها مبا كنتم تعملون
هؤالء هم   . . ال يكلفون إال طاقتهم   ،   هؤالء هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات قدر استطاعتهم       

لصـاحل مـع   بعملـهم ا  - برمحته - ورثها هلم - بإذن اهللا وفضله   - إم أصحاا ! يعودون إىل جنتهم  
وعصوا ،  وجزاء ما أطاعوا أمر اهللا العظيم الرحيم      . جزاء ما اتبعوا رسل اهللا وعصوا الشيطان       . . اإلميان
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 وقد قال رسول اهللا    - يف حدود طاقتهم   - ولوال رمحة اهللا ما كفى عملهم     ! وسوسة العدو اللئيم القدمي   
وال أنا إال أن يتغمدين     :  " قال؟  سول اهللا وال أنت يا ر   : قالوا " . لن يدخل أحداً منكم اجلنة عمله      " ع

وقول ، وليس هنالك تناقض وال اختالف بني قول اهللا سبحانه يف هذا الشأن         . )1( " اهللا برمحة منه وفضل   
وكل ما ثار من اجلدل حول هذه القضية بني الفرق اإلسالمية مل             . . وهو ال ينطق عن اهلوى     ع رسوله

فلقد علم اهللا من بين آدم ضـعفهم وعجـزهم          ! إمنا ثار عن اهلوى   ،  نيقم على الفهم الصحيح هلذا الدي     
فكتب علـى   . وال حبق نعمة واحدة من نعمه عليهم يف الدنيا        . وقصورهم عن أن تفي أعماهلم حبق اجلنة      

، فضـالً منـه ورمحـة     ،  وكتب هلم به اجلنـة    ؛  وقبل منهم جهد املقل القاصر الضعيف     ؛  نفسه الرمحة 
  . . ذه الرمحةفاستحقوها بعملهم ولكن 

فإذا كان أولئك املفترون املكذبون ارمون الظاملون الكافرون املشركون يتالعنـون يف            ،   وبعد
فـإن الـذين    . . بعد أن كانوا أصفياء أولياء ،  وتغلي صدورهم بالسخائم واألحقاد   ،  النار ويتخاصمون 

 : يرف عليهم السالم والوالء ،آمنوا وعملوا الصاحلات يف اجلنة إخوان متحابون متصافون متوادون
  . .  " ونزعنا ما يف صدورهم من غل " 

وغـل يغالبونـه    ،  وقد يثور بينهم يف احلياة الدنيا غيظ يكظمونه       . وهم عاشوا بشراً  .  فهم بشر 
 . ولكن تبقى يف القلب منه آثار . . ويغلبونه

الغل على أبـواب اجلنـة    :  "ع قال رسول اهللا:  قال القرطيب يف تفسريه املسمى أحكام القرآن  
أرجو أن أكون أنا    : أنه قال  ا وروي عن علي   "  . . كمبارك اإلبل قد نزعه اهللا من قلوب املؤمنني       

  . .  " ونزعنا ما يف صدورهم من غل:  " وعثمان وطلحة والزبري من الذين قال اهللا تعاىل فيهم
؛ ل اجلنة جتري من حتتهم األـار      فأه.  وإذا كان أهل النار يصطلون النار من حتتهم ومن فوقهم         

 : فترف على اجلو كله أنسام
  . .  " جتري من حتتهم األار " 

 : فهؤالء يشتغلون باحلمد واالعتراف،  وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز واخلصام
لقد جاءت رسل ربنا    ،  وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا      ،  وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا      " 

  . .  " باحلق

                                                 
 .  أخرجه مسلم)1(
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ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم مـن اجلـن           :  " وإذا كان أولئك ينادون بالتحقري والتأنيب     
 : فإن هؤالء ينادون بالتأهيل والتكرمي . .  " واإلنس يف النار

  . .  " ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون " 
 . النار إنه التقابل التام بني أصحاب اجلنة وأصحاب 

لقد اطمأن أصحاب اجلنة إىل      . . فإذا حنن أمام مشهد الحق للمشهد السابق      ،   مث يستمر العرض  
يسألوم عما وجدوه مـن  ، وإذا األولون ينادون اآلخرين. واستيقن أصحاب النار من مصريهم   ؛  دارهم

 : وعد اهللا القدمي
فهل وجـدمت مـا     ،  بنا حقاً أن قد وجدنا ما وعدنا ر     : ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار     " 

الذين يصدون عن سـبيل    . أن لعنة اهللا على الظاملني    : فأذن مؤذن بينهم  ! نعم: قالوا؟  وعد ربكم حقاً  
  . .  " اهللا ويبغوا عوجاً وهم باآلخرة كافرون

إن املؤمنني على ثقة من حتقق وعيد اهللا كثقتـهم           . .  ويف هذا السؤال من السخرية املرة ما فيه       
 ! ولكنهم يسألون. ق وعدهمن حتق

  . . ! نعم . .  وجييء اجلواب يف كلمة واحدة
 : ويقطع احلوار،  وعندئذ ينتهي اجلواب

، الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوا عوجـاً       . أن لعنة اهللا على الظاملني    : فأذن مؤذن بينهم   " 
  . .  " وهم باآلخرة كافرون
فهم الذين يصدون عـن     .  " الكافرين " و مرادف ملعىن  وه. املقصود " الظاملني "  فيتحدد معىن 

 . وهم باآلخرة كافرون، ويريدون الطريق عوجاً ال استقامة فيه، سبيل اهللا
. إحياء حبقيقة ما يريده الذين يصدون عن سـبيل اهللا   . .  " ويبغوا عوجاً :  "  ويف هذا الوصف  

. يريدون العوج وال يريـدون االسـتقامة      . تقيموال يريدون الطريق املس   ؛  إم يريدون الطريق العوجاء   
؛ وكل ما عداه فهو أعـوج     . صورة املضي على طريق اهللا وجه وشرعه      : فاالستقامة هلا صورة واحدة   

ويستيقن أنه راجـع    ،  فما يؤمن باآلخرة أحد   . وهذه اإلرادة تلتقي مع الكفر باآلخرة     . وهو إرادة للعوج  
وهذا هو التصوير احلقيقي لطبيعة النفـوس        . .  عن جه وشرعه   وحييد،  مث يصد عن سبيل اهللا    ؛  إىل ربه 
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التصوير الذي جيلو حقيقة هذه النفوس ويصـفها الوصـف الـداخلي            . اليت تتبع شرعاً غري شرع اهللا     
 . الصحيح

|     |     | 
عليـه رجـال    ؛  فإذا هنالك حاجز يفصل بني اجلنة والنار      . مث يتوجه النظر إىل املشهد من ظاهره      

ومـا شـأم مـع      ،  فلننظر من هؤالء   . . ن اصحاب اجلنة وأصحاب النار بسيماهم وعالمام      يعرفو
 ؟ أصحاب اجلنة وأصحاب النار

أن : ونادوا أصحاب اجلنة  . وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم     ،  وبينهما حجاب  " 
ربنا ال  : ر قالوا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النا     . مل يدخلوها وهم يطمعون    . . سالم عليكم 

ما أغىن عـنكم    : قالوا،  ونادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوم بسيماهم     . جتعلنا مع القوم الظاملني   
ادخلـوا اجلنـة ال خـوف       ؟  أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة      . مجعكم وما كنتم تستكربون   

  . .  " عليكم وال أنتم حتزنون
مجاعة  - احلجاب احلاجز بني اجلنة والنار     - ن على األعراف   روي أن هؤالء الرجال الذين يقفو     

ومل تؤد م هذه    ،  فلم تصل م تلك إىل اجلنة مع أصحاب اجلنة        ،  تعادلت حسنام وسيئام  ،  من البشر 
وهم يعرفون أهـل     . . ينتظرون فضل اهللا ويرجون رمحته    ،  وهم بني بني   . . إىل النار مع أصحاب النار    

ويعرفـون   - مبا ببياض الوجوه ونضرا أو بالنور الذي يسعى بني أيديهم وبأميام          ر - اجلنة بسيماهم 
أو بالوسم الذي على أنوفهم اليت كانوا يشمخون ا         ،  رمبا بسواد الوجوه وقترا    - أهل النار بسيماهم  

 أهـل   وها هم أوالء يتوجهون إىل    !  " سنسمه على اخلرطوم  :  " كالذي جاء يف سورة القلم    ،  يف الدنيا 
فإذا وقعت أبصارهم علـى     !  . . . يقولوا وهم يطمعون أن يدخلهم اهللا اجلنة معهم        . . اجلنة بالسالم 
استعاذوا باهللا أن يكـون مصـريهم        - وكأمنا يصرفون إليهم صرفاً ال عن إرادة منهم        - أصحاب النار 

 ! معهم
 . . أن سالم عليكم   :ونادوا أصحاب اجلنة  . وعلى األعراف رجال يعرفون كالً بسيماهم      " 

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم             . . مل يدخلوها وهم يطمعون   
  . .  " الظاملني

 : فيتجهون إليهم بالتبكيت والتأنيب.  مث يبصرون برجال من كبار ارمني معروفني هلم بسيماهم
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ما أغىن عنكم مجعكم وما كنتم      : قالوا،  بسيماهمونادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوم       " 
 !  " تستكربون

 ! وال استكباركم أغىن عنكم، ال مجعكم نفعكم،  فها أنتم هؤالء يف النار
 : ال يناهلم اهللا برمحة،  مث يذكروم مبا كانوا يقولونه عن املؤمنني يف الدنيا من أم ضالون

  " ! ! رمحةأهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا ب " 
 : وماذا قيل هلم؟  انظروا اآلن أين هم

  . .  " ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون " 
|     |     | 

 : ملؤه الرجاء واالستجداء، ها حنن أوالء نسمع صوتاً آتياً من قبل النار. وأخرياً
 !  " مما رزقكم اهللاأن أفيضوا علينا من املاء أو : ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة " 

 : وها حنن أوالء نلتفت إىل اجلانب اآلخر نسمع اجلواب ملؤه التذكري األليم املرير
  " الذين اختذوا دينهم هلواً ولعباً وغرم احلياة الدنيا       . إن اهللا حرمهما على الكافرين    : قالوا " 

 . . 
 : احب امللك واحلكموص، لينطق رب العزة واجلاللة،  مث إذا صوت البشر عامة يتوارى

ولقد جئناهم بكتاب   . وما كانوا بآياتنا جيحدون   . فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا       " 
يوم يأيت تأويله يقـول الـذين   ؟ هل ينظرون إال تأويله . هدى ورمحة لقوم يؤمنون   ،  فصلناه على علم  

أو نرد فنعمل غري الذي     ،  نافهل لنا من شفعاء فيشفعوا ل     ،  قد جاءت رسل ربنا باحلق    : نسوه من قبل  
  . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، قد خسروا أنفسهم. كنا نعمل

حملة مع املعـذبني  . حملة يف اآلخرة وحملة يف الدنيا     . .  وهكذا تتواىل صفحات املشهد جيئة وذهوباً     
ا كتاب مفصـل    وقد جاءهم   ،  املنسيني كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات اهللا         ،  يف النار 

 - وحملة معهـم   . . فتركوه واتبعوا األهواء واألوهام والظنون     - على علم  - سبحانه - فصله اهللا . مبني
وهـم يحـذّرون أن     ؛  ينتظرون مآل هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من النذير          - وهم بعد يف الدنيا   
 ! الفاملآل هو مايرون يف هذا املشهد من واقع احل. جييئهم هذا املآل
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 ! ال جيليها هكذا إال هذا الكتاب العجيب؛  إا خفقات عجيبة يف صفحات املشهد املعروض
تذكرياً ـذا   . وجييء التعقيب عليه متناسقاً مع االبتداء     ؛   وهكذا ينتهي ذلك االستعراض الكبري    

ب فهـذا هـو   ومن انتظار تأويل هذا الكتـا ، وحتذيراً من التكذيب بآيات اهللا ورسله ،  اليوم ومشاهده 
 . وال رجعة للعمل مرة أخرى، وال شفاعة يف الشدة، حيث ال فسحة لتوبة، تأويله

 . فنفيق منه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا نراه. هكذا ينتهي االستعراض العجيب . .  نعم
 ! وقد قطعنا رحلة طويلة طويلة يف الذهاب وايء!  ونعود منه إىل هذه الدنيا اليت فيها حنن

ومن قبل كنا مع البشـرية يف        . . ورحلة احلشر واحلساب واجلزاء بعدها    ،  ا رحلة احلياة كلها    إ
 ! ويف هبوطها إىل األرض وسريها فيها، نشأا األوىل

يريها ما كان وما هو     .  وهكذا يرتاد القرآن الكرمي بقلوب البشر هذه اآلماد واألكوان واألزمان         
 : ولعلها تسمع للنذير، لعلها تتذكر .  .كله يف حملات . . كائن وما سيكون

اتبعـوا مـا   . لتنذر به وذكرى للمؤمنني، فال يكن يف صدرك حرج منه   ،  كتاب أنزل إليك   " 
  . .  " قليالً ما تذكرون، وال تتبعوا من دونه أولياء، أنزل إليكم من ربكم

|     |     | 
واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يغِشـي          ِإنَّ ربكُم اللّه الَِّذي خلَق السماواِت       + 

             اللّـه كاربت راَألمو لْقالْخ ِرِه أَالَ لَهاٍت ِبأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي
   الَِمنيالْع ب54ر  واْ رعاد         ِدينتعالْم ِحبالَ ي هةً ِإنفْيخا وعرضت كُم55ب      دعِض بواْ ِفي اَألرفِْسدالَ تو 

           ِسِننيحالْم نم اللِّه قَِريب تمحا ِإنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا والَِحه56ِإص      ـاحيِسلُ الررالَِّذي ي وهو 
  دي نيا برشا ِبِه ِمـن                 بنجراء فَأَخا ِبِه الْملْنٍت فَأَنزيلٍَد مِلب اهقْنا ِثقَاالً سابحس ى ِإذَا أَقَلَّتتِتِه حمحر ي

 ربِه والَِّذي    والْبلَد الطَّيب يخرج نباته ِبِإذْنِ     57كُلِّ الثَّمراِت كَذَِلك نخِرج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ        
  _58خبثَ الَ يخرج ِإالَّ نِكدا كَذَِلك نصرف اآلياِت ِلقَوٍم يشكُرونَ 
|     |     | 

يأخذ السياق بأيدي البشر إىل رحلة أخرى       ،  من املنشأ إىل املعاد   ،  بعد تلك الرحلة الواسعة اآلماد    
فيعرض قصة خلق السماوات واألرض بعد قصة خلق         .ويف صفحته املعروضة لألنظار   ،  يف ضمري الكون  

إىل الليل   - وإىل ظواهره وأحواله  ،  ويوجه األبصار والبصائر إىل مكنونات هذا الكون وأسراره       . اإلنسان
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وإىل . وإىل الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر اهللا       . الذي يطلب النهار يف ذلك الفلك الدوار      
وإذا املوات يؤيت من    ،  فإذا هو حي   - بإذن اهللا  - قل السحاب إىل البلد امليت    ن،  الرياح الدائرة يف اجلواء   

 . كل الثمرات
وبعد تصوير طـريف    ؛  يرتادها السياق بعد قصة النشأة اإلنسانية     ،   هذه السبحات يف ملكوت اهللا    

وبعـد عـرض التصـورات    ؛ وبعد احلديث عن اتباع الشيطان واالستكبار عن اتباع رسل اهللا؛  الرحلة
يرتاد السياق هذه السبحات    . . جلاهلية والتقاليد اليت يشرعها البشر ألنفسهم بال إذن من اهللا وال شرع           ا

والذي له  ،  والذي حيكمه بنواميسه ويصرفه بقدره    ،  الذي خلق هذا الوجود وسخره    ،  لريد البشر إىل رم   
  . . اخللق واألمر وحده

والذي يبدو استكبار اإلنسان فيه عـن       ،  ا لبارئه  إنه اإليقاع القوي العميق بعبودية الوجود كله      
 . جيعل الناشز غريباً شائهاً يف الوجود، هذه العبودية نشازاً يف الوجود
 : ويف مواجهة هذا اإليقاع يدعوهم؛  ويف ظل تلك املشاهد

، وال تفسدوا يف األرض بعد إصـالحها      ،  إنه ال حيب املعتدين   ،  ادعوا ربكم تضرعاً وخفية    " 
  . .  " إن رمحة اهللا قريب من احملسنني، وفاً وطمعاًوادعوه خ

وعبودية ،  إن هي إال فرع من إسالم الوجود كله       ،  وتقرير عبودية البشر له   ،   إن إخالص الدين هللا   
وهذا هو اإلحياء الذي يستهدف املنهج القرآين تقريره وتعميقـه يف القلـب              . . الوجود كلة لسلطانه  

وظواهره الناطقة  ،   يتجه بوعي ويقظة إىل هذا الكون ونواميسه املستسرة        وأميا قلب أو عقل    . . البشري
وال بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر       ؛  ال بد يستشعر تأثرياً ال يرد سلطانه       . . بتلك النواميس املستسرة  

بة وهذه هي اخلطوة األوىل لدفع هذا القلب إىل االسـتجا          . . بوجود املدبر املقدر صاحب اخللق واألمر     
 . واالستسالم لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله وال يتخطاه؛ لداعي اهللا

وتعبيد البشـر   ؛   ومن مث يتخذ املنهج القرآين من هذا الوجود جماله األول لتجلية حقيقة األلوهية            
ثـق  وتذوق طعمها احلقيقي يف استسالم الوا     ،  وإشعار قلوم وكيام كله حقيقة العبودية     ،  لرم وحده 

 ! يتجاوب وإياه، الذي يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق اهللا؛ املطمئن
،  إنه ليس الربهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه املنهج القرآين باستعراض عبودية الوجـود هللا             

إمنا هو مـذاق   . . واستسالم هذا الوجود يف طواعية ويسر ودقة وعمق ألمره وحكمه     ،  وتسخريه بأمره 
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ومـذاق  . مذاق املشاركة مع الوجود والتجاوب - وراء الربهان العقلي ومع هذا الربهان العقلي     - خرآ
 . واالنسياق مع موكب االميان الشامل؛ الطمأنينة واليسر

قبل األمر   - إمنا حتركها  . . وال حيركها القهر  ،  اليت ال يسوقها القسر   ،   إنه مذاق العبودية الراضية   
وال ،  فال تفكر يف التهرب من األمـر       . . لود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله     عاطفة ا  - والتكليف

االستسالم هللا الـذي     . . ألا إمنا تليب حاجتها الفطرية يف االستسالم اجلميل املريح        ؛  التفلت من القهر  
  . . نياالستسالم الرفيع الكرمي لرب العامل. يرفع اجلباه عن الدينونة لغريه أو العبودية لسواه

وهذه العبودية هـي الـيت    . . ويعطيه طعمه ومذاقه،  هذا االستسالم هو الذي ميثل معىن اإلميان  
قبـل  ، وهي هي القاعدة اليت ال بد أن تقـام وتسـتقر       . . وتعطيه حيويته وروحه  ،  حتقق معىن اإلسالم  

ائها وتقريرها وتعميقهـا    ومن مث هذه العناية الكربى بإنش      . . وقبل الشعائر والشرائع  ؛  التكليف واألمر 
  . . وتثبيتها يف املنهج القرآين احلكيم

يغشـي  ،  مث استوى على العرش   ،  إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام          " 
تبارك اهللا  . أال له اخللق واألمر   . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره    ،  الليل النهار يطلبه حثيثاً   

  . .  " رب العاملني
وال عـن   ؛  ال تدع جماالً ألي تصور بشري عن ذات اهللا سبحانه         ،   إن عقيدة التوحيد اإلسالمية   

ومن مث ال جمال للتصور البشري لينشىء صـورة          . . فاهللا سبحانه ليس كمثله شيء     . . كيفيات أفعاله 
ري مما حوله   فكل التصورات البشرية إمنا تنشأ يف حدود احمليط الذي يستخلصه العقل البش           . عن ذات اهللا  

توقف التصور البشري إطالقاً عن إنشاء صورة       ،  ليس كمثله شيء   - سبحانه - فإذا كان اهللا  . من أشياء 
ومىت توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عـن تصـور                . معينة لذاته تعاىل  

وهذا هـو    . . فعال يف الوجود من حوله    ومل يبق أمامه إال جمال تدبر آثار هذه األ        . كيفيات أفعاله مجيعاً  
  . . جماله

؟ كيف استوى على العـرش    ؟  كيف خلق اهللا السماوات واألرض    :  ومن مث تصبح أسئلة كهذه    
تصبح هذه األسئلة وأمثاهلـا لغـوا خيـالف    !  . . . ؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه اهللا سبحانه    

 عليها فهي اللغو األشد الذي ال يزاوله من يدرك تلـك            أما اإلجابة . توجيهها قاعدة االعتقاد اإلسالمي   
يف هذه املسائل خوضاً شديداً يف تاريخ الفكـر          - مع األسف  - ولقد خاضت الطوائف  ! القاعدة ابتداء 

 ! بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة اإلغريقية، اإلسالمي
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فهي كذلك غيب مل يشهده أحد مـن        ،   فأما األيام الستة اليت خلق اهللا فيها السماوات واألرض        
وكل  . .  " ما أشهدم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم       :  " البشر وال من خلق اهللا مجيعاً     

 . ما يقال عنها ال يستند إىل أصل مستيقن
وقد تكون ستة أيام من أيام اهللا اليت التقاس         . وقد تكون ستة أطوار   .  إا قد تكون ست مراحل    

إذ مل تكن قبل اخللق هذه األجرام اليت نقـيس حنـن             - ماننا الناشئ من قياس حركة األجرام     مبقاييس ز 
 . فال جيزم أحد ماذا يعين هذا العدد على وجه التحديـد   . . وقد تكون شيئاً آخر   !  . . حبركتها الزمان 

 " باسـم  - لظنالبشرية اليت ال تتجاوز مرتبة الفرض وا       " ختمينات " وكل محل هلذا النص ومثله على     . 
الذي ال يتجاوز يف هذا اـال        " العلم " منشؤها اهلزمية الروحية أمام   ،  هو حماولة حتكمية   -!  "  العلم

 ! درجة الظنون والفروض
لنرتاد مع النصوص   . وخنلص حنن من هذه املباحث اليت ال تضيف شيئاً إىل هدف النص ووجهته            

 : ويف أسراره املكنونة،  املنظوراجلميلة تلك الرحلة املوحية يف أقطار الكون
|     |     | 

يغشـي  ،  مث استوى على العرش   ،  إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام          " 
تبارك اهللا  . أال له اخللق واألمر   . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره    ،  الليل النهار يطلبه حثيثاً   

  . .  " رب العاملني
والذي استعلى على هذا الكـون      . ق هذا الكون املشهود يف ضخامته وفخامته       إن اهللا الذي خل   

دورة الليل يطلب   : يف هذه الدوره الدائبة    . . يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً    . يدبره بأمره ويصرفه بقدره   
ق إن اهللا اخلـال    . . والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره      . النهار يف هذا الفلك الدوار    

، يـربيكم مبنهجـه   . هو الذي يستحق أن يكون رباً لكـم        . .  " ربكم " هو،  املهيمن املصرف املدبر  
وكما  . . إنه هو صاحب اخللق واألمر     . . ويقضي بينكم حبكمه  ،  ويشرع لكم بإذنه  ،  وجيمعكم بنظامه 
قضـية   . . ضهذه هي القضية اليت يستهدفها هذا االسـتعرا        . . فكذلك ال آمر معه   . أنه ال خالق معه   

. وهي قضية العبودية من البشر يف شريعة حيام        . . وإفراد اهللا سبحانه ا   ،  األلوهية والربوبية واحلاكمية  
كما كان سياق سـورة     . فهذا هو املوضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثالً يف مسائل اللباس والطعام           

 . والنذوراألنعام يواجهه كذلك يف مسائل األنعام والزروع والشعائر 
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أن نقف حلظات أمام    ،   وال ينسينا اهلدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآين ذا االستعراض         
فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي        . روعة املشاهد وحيويتها وحركتها وإحياءاا العجيبة     

  . . تتوخاه
والليل يطلـب النـهار     ،  ك الدوار  إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار يف هذا الفل          

وأال يرقب هذا السـباق  ! وأال يدور معها؛ هلي دورة ال ميلك الوجدان أال يتابعها  ! ويريده جمتهداً ،  حثيثاً
 ! وكله تطلع وانتظار، وكله حركة وتوفز! بقلب مرتعش ونفس الهث، اجلبار بني الليل والنهار

والنهار يف مست الشخص الـواعي ذي اإلرادة        الليل   " تشخيص "  إن مجال احلركة وحيويتها و    
 ! إن هذا كله مستوى من مجال التصوير والتعبري ال يرقى إليه فن بشري على اإلطالق . . والقصد

إن  . . وتطبع النظرة إليه بطابع البالدة والغفلـة      ؛   إن األلفة اليت تقتل الكون ومشاهده يف احلس       
إن !  . . شهد اجلديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأمنا ألول وهلة        ليحل حملها وقع امل   ،  هذه األلفة لتتوارى  

وإمنا مها حيـان ذوا حـس وروح        . الليل والنهار يف هذا التعبري ليسا جمرد ظاهرتني طبيعيتني مكرورتني         
وحركة الصراع واملنافسة والسباق اليت تطبـع       ؛  يعاطفان البشر ويشاركام حركة احلياة    . وقصد واجتاه 

 ! احلياة
إـا تتلقـى أمـر اهللا       ! إا كائنات حية ذات روح     . .  كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم    

ومتضي حيث أمرت كما ميضي األحياء      ،  تتلقى وتستجيب ،  إا مسخرة . وختضع له وتسري وفقه   ،  وتنفذه
 ! يف طاعة اهللا

ومن هنا هذا    .يف موكب األحياء املستجيبة   ،  وينساق لإلستجابة ؛   ومن هنا يهتز الضمري البشري    
 - إنه خياطب فطرة اإلنسان ذا السلطان املستمد من قائله         . . السلطان للقرآن الذي ليس لكالم البشر     

  . . اخلبري مبداخل القلوب وأسرار الفطر - سبحانه
|     |     | 

الـيت  ، وقد ارتعش الوجدان البشري ملشاهد الكون احليـة     ،  وعندما يصل السياق إىل هذا املقطع     
 وقد جتلى له خضوع هذه اخلالئق اهلائلة وعبوديتها لسلطان اخلالق وأمره          . ن مير عليها يف بالدة وغفلة     كا

وليلتزموا بربوبيتـه   ؛  ليدعوه يف إنابة وخشوع    - الذي ال رب غريه    - عندئذ يوجه البشر إىل رم    . . 
األرض بتـرك شـرعه إىل      وال يفسدون يف    ؛  ال يعتدون على سلطانه   ؛  فيلتزموا حدود عبوديتهم له   ،  هلم

 : بعد أن أصلحها اهللا مبنهجه، هواهم
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. وال تفسدوا يف األرض بعد إصـالحها      ،  إنه ال حيب املعتدين   ،  ادعوا ربكم تضرعاً وخفية    " 
 .  " إن رمحة اهللا قريب من احملسنني، وادعوه خوفاً وطمعاً

وخفيـة ال   ؛  تضرعاً وتـذلالً   . . إىل الدعاء واإلنابة  ،   إنه التوجيه يف أنسب حالة نفسية صاحلة      
 . فالتضرع اخلفي أنسب وأليق جبالل اهللا وبقرب الصلة بني العبد ومواله! صياحاً وتصدية

 ويف رواية غزاة   - يف سفر  ع كنا مع رسول اهللا   : قال - بإسناده عن أيب موسى    -  أخرج مسلم 
على  ]أي ارفقوا وهونوا    [  واأيها الناس أربع  :  " ع فقال رسول اهللا  ،  فجعل الناس جيهرون بالتكبري    -

  "  . . وهو معكم. إنكم تدعون مسيعاً قريباً. إنكم لستم تدعون أصم وال غائباً. أنفسكم
هو الذي يؤكده املنهج القرآين هنا ويقرره يف صـورته          ،   فهذا احلس اإلمياين جبالل اهللا وقربه معاً      

والذي ؛   فعالً يستحيي من الصياح يف دعائه      ذلك أن الذي يستشعر جالله    . احلركية الواقعية عند الدعاء   
 ! يستشعر قرب اهللا حقاً ال جيد ما يدعو إىل هذا الصياح

ينهى عن االعتداء علـى     ،  وهيئة اخلشوع واالنكسار فيه هللا    ،   ويف ظل مشهد التضرع يف الدعاء     
كما ينهى عـن    . من احلاكمية اليت ال تكون إال هللا       - يف اجلاهلية  - فيما يدعونه ألنفسهم  ،  سلطان اهللا 

والنفس اليت تتضرع وختشع خفيـة للقريـب         . . وقد أصلحها اهللا بالشريعة   ،  الفساد يف األرض باهلوى   
فبني االنفعالني اتصال داخلي وثيق يف       . . ال تعتدي كذلك وال تفسد يف األرض بعد إصالحها        ،  ايب

وهو منهج من خلق    . عاالت النفوس واملنهج القرآين يتبع خلجات القلوب وانف     . تكوين النفس واملشاعر  
 . الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري

  . .  " وادعوه خوفاً وطمعاً " 
 . وطمعاً يف رضوانه وثوابه.  خوفاً من غضبه وعقابه

  . .  " إن رمحة اهللا قريب من احملسنني " 
ا جاء يف الوصف النبوي     كم . . فإن مل يكونوا يرونه فهو يراهم     ،   الذين يعبدون اهللا كأم يرونه    

 . لإلحسان
|     |     | 

ولكـن  ؛  ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون املعروضة لألنظار           
إا صفحة يفتحها علـى ذكـر        . . وال تستشعر إيقاعها  ،  ال تسمع نطقها  ؛  القلوب متر ا غافلة بليدة    
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واحلياة النابضة بعـد    ،  والزرع النامي ،   اهللا يف صورة املاء اهلاطل     منوذجاً لرمحة ؛  رمحة اهللا يف اآلية السابقة    
 : املوت واخلمود

حىت إذا أقلت سحاباً ثقاالً سـقناه لبلـد         ،  بشراً بني يدي رمحته   ،  وهو الذي يرسل الرياح    " 
  . .  " كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون . . فأخرجنا به من كل الثمرات، فأنزلنا به املاء، ميت

الذي ؛  وكلها من صنع اهللا   . آثار الفاعلية والسلطان والتدبري والتقدير    . ا آثار الربوبية يف الكون     إ
 . وهو اخلالق الرازق ذه األسباب اليت ينشئها برمحته للعباد. ال ينبغي أن يكون للناس رب سواه

السـحاب  ويف كل فترة يرتل من      . ويف كل وقت حتمل الريح سحاباً     .  ويف كل حلظة ب ريح    
هو اجلديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض        - كما هو يف احلقيقة    - ولكن ربط هذا كله بفعل اهللا     . ماء

 . كأن العني تراه، املرتسم يف املشاهد املتحركة
والرياح ب وفق النواميس الكونية اليت أودعها اهللا        .  إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برمحته      

ولكـن   -!  مث يضع لنفسه هذه النواميس الـيت حتكمـه  ، لكون لينشىء نفسهفما كان ا  - هذا الكون 
ولو أنه جيري وفق الناموس الذي       - التصور اإلسالمي يقوم على اعتقاد أن كل حدث جيري يف الكون          

وأن األمـر   . بقدر خاص ينشئه ويربزه يف عامل الواقـع        - وفق الناموس  - إمنا يقع ويتحقق   - قدره اهللا 
ال يتعارض مع تعلق قدر اهللا بكل حادث فردي من األحداث اليت جتري وفق هذه               ،  ن السنة القدمي جبريا 

يقع مبفرده وفق قـدر     ،  حدث من األحداث   - وفق النواميس اإلهلية يف الكون     - فإرسال الرياح . السنة
 . )1(خاص 

مث . ولكنه يقع بقـدر خـاص     .  ومحل الرياح للسحاب جيري وفق نواميس اهللا يف الكون أيضاً         
 - فيرتل منه املاء   . . صحراء أو جدباء   . .  " بلد ميت  " إىل - بقدر خاص منه   - يسوق اهللا السحاب  
جيري كل أولئك وفق النـواميس       - بقدر منه خاص   - فيخرج من كل الثمرات    - بقدر كذلك خاص  

 . اليت أودعها طبيعة الكون وطبيعة احلياة
ابتـداء  . عفوية واملصادفة يف كل ما جيري يف الكون        إن التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب ينفي ال       

الـيت تتصـور    ،  كما ينفي اجلربية اآللية   . إىل كل حركة فيه وكل تغيري وكل تعديل       ،  من نشأته وبروزه  

                                                 
" .  " حقيقة األلوهية   :  " يف مواضع متعددة يف فصول    " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  يراجع كتاب  )1(

 " . دار الشروق .  " يف القسم الثاين من البحث" حقيقة اإلنسان " .  " حقيقة الكون 
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مث تركها تتحرك حركـة آليـة       ،  وأودعها القوانني اليت تتحرك ا    ،  فرغ صانعها منها  ،  الكون كأنه آلة  
 !  اليت تصبح بذلك عمياءجربية حتمية وفق هذه القوانني

ولكنه جيعل معها القـدر     . مث يثبت الناموس الثابت والسنة اجلارية     .  إنه يثبت اخللق مبشيئة وقدر    
القدر الذي ينشىء احلركـة     . املصاحب لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة          

 . الثابتةوفق املشيئة الطليقة من وراء السنن والنواميس ، وحيقق السنة
 . ويدعها أبداً يف يقظة ويف رقابة     . بالدة اآللية واجلربية  . ينفي عن القلب البالدة   .  إنه تصور حي  

يرى قـدر   ،  انتفض هذا القلب  . وكلما متت حركة وفق ناموس اهللا     . كلما حدث حدثٌ وفق سنة اهللا     . 
 ! فل عنه باآللية اجلربية وال ينساهوال يغ، ويسبح هللا ويذكره ويراقبه، ويرى يد اهللا الفاعلة، اهللا املنفذ

؛ ويعلقها مجيعاً بفاعليـة اخلـالق املتجـددة       ،  ويستجيش العقول ،   هذا تصور يستحيي القلوب   
 . وبتسبيح البارىء احلاضر يف كل حلظة ويف كل حركة ويف كل حدث آناء الليل وأطراف النهار

وبـني  ،  ة اهللا وقدره يف هذه األرض      كذلك يربط السياق القرآين بني حقيقة احلياة الناشئة بإراد        
 : على املنهج الذي يراه األحياء يف نشأة هذه احلياة؛ اليت تتحقق كذلك مبشيئة اهللا وقدره، النشأة اآلخرة

  . .  " لعلكم تذكرون، كذلك خنرج املوتى " 
ي هذا ما يـوح    . . من وراء أشكاهلا وصورها ومالبساا    ،   إن معجزة احلياة ذات طبيعة واحدة     

فكذلك خيرج احلياة من املوتى يف      ،  وكما خيرج اهللا احلياة من املوات يف هذه األرض         . . به هذا التعقيب  
هي املشيئة اليت ترد    ،  إن املشيئة اليت تبث احلياة يف صور احلياة وأشكاهلا يف هذه األرض            . . اية املطاف 

هلو ذاته القدر الذي جيري     ،  ملوات يف الدنيا  وإن القدر الذي جيري بإخراج احلياة من ا       . احلياة يف األموات  
  . . جبريان احلياة يف املوتى مرة أخرى

  . .  " لعلكم تذكرون " 
 ! ويغرقون يف الضالالت واألوهام؛  فالناس ينسون هذه احلقيقة املنظورة

|     |     | 
وللخبيـث مـن   مبثل يضربه للطيب   ،  وخيتم السياق هذه الرحلة يف أقطار الكون وأسرار الوجود        

 : ويف الطبائع واحلقائق، مراعاة للتناسق يف املرائي واملشاهد، ينتزعه من جو املشهد املعروض. القلوب
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كذلك نصرف اآليات   . والذي خبث ال خيرج إال نكداً     ،  والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه      " 
 .  " لقوم يشكرون

وبالتربـة  ، بـاألرض الطيبـة   ع  اهللا  والقلب الطيب يشبه يف القرآن الكرمي ويف حديث رسول        
، منبت زرع  . . القلب والتربة  . . فكالمها. والقلب اخلبيث يشبه باألرض اخلبيثة وبالتربة اخلبيثة      . الطيبة

وأعماالً بعد ذلـك    ،  واجتاهات وعزائم ،  وانفعاالت واستجابات ،  القلب ينبت نوايا ومشاعر   . ومأتى مثر 
  . . بت زرعاً ومثراً خمتلفاً أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعهواألرض تن. وآثاراً يف واقع احلياة

  . .  " والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه " 
 . سهالً ميسراً،  طيباً خرياً

  . .  " والذي خبث ال خيرج إال نكداً " 
  . . ويف عسر ومشقة،  يف إيذاء وجفوة

فـإن كـان    . كما يرتل املاء على التربة     واهلدى واآليات واملوعظة والنصيحة ترتل على القلب        
كالذي خبث   - وإن كان فاسداً شريراً   . وزكا وفاض باخلري  ،  تفتح واستقبل ،  القلب طيباً كالبلد الطيب   

، وأخرج الشـوك واألذى   . وفاض بالشر والنكر والفساد والضر    ،  استغلق وقسا  - من البالد واألماكن  
 ! كما خترج األرض النكدة

 .  " ت لقوم يشكرونكذلك نصرف اآليا " 
وهلـؤالء  . واالنفعـال الطيـب   ،  ويدل على االستقبال الطيب   ،   والشكر ينبع من القلب الطيب    

، ويصـلحون هلـا   ،  فهم الذين ينتفعون ا   . الشاكرين الذين حيسنون التلقي واالستجابة تصرف اآليات      
  . . ويصلحون ا

وقد صادفنا هذا   . كاإلنذار والتذكري  .  . والشكر هو الزمة هذه السورة اليت يتكرر ذكرها فيها        
، فهو من مالمح السورة املميـزة يف التعـبري   . . وسنصادفه فيما هو آت ،  التعبري فيما مضى من السياق    

  . . كاإلنذار والتذكري
|     |     | 

 من ِإلَـٍه غَيـره ِإنـي أَخـاف    لَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه فَقَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللَّه ما لَكُم + 
 قَالَ يا قَوِم لَيس ِبـي  60 قَالَ الْمُأل ِمن قَوِمِه ِإنا لَنراك ِفي ضالٍَل مِبٍني 59علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم   
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       الَِمنيالْع بن رولٌ مسي رلَِكنالَلَةٌ واالَتِ  61ضِرس كُملِّغـا الَ          أُباللِّه م ِمن لَمأَعو لَكُم حأَنصي وبر 
 أَوعِجبتم أَن جاءكُم ِذكْر من ربكُم علَى رجٍل منكُم ِلينِذركُم وِلتتقُواْ ولَعلَّكُم ترحمونَ              62تعلَمونَ  

  64فُلِْك وأَغْرقْنا الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا ِإنهم كَانواْ قَوماً عِمني  فَكَذَّبوه فَأَجنَيناه والَِّذين معه ِفي ال63ْ
 قَـالَ   65وِإلَى عاٍد أَخاهم هوداً قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره أَفَالَ تتقُـونَ                  

    واْ ِمن قَوكَفَر ُأل الَِّذينالْم          الْكَاِذِبني ِمن كظُنا لَنٍة ِوِإنفَاهِفي س اكرا لَنِبـي       66ِمِه ِإن سِم لَيا قَوقَالَ ي 
       الَِمنيالْع بن رولٌ مسي رلَِكنةٌ وفَاه67س         أَِمني اِصحن اْ لَكُمأَني وباالِت رِرس كُملِّغ68 أُب  متِجبعأَو 

م ِذكْر من ربكُم علَى رجٍل منكُم ِلينِذركُم واذكُرواْ ِإذْ جعلَكُم خلَفَاء ِمن بعِد قَوِم نـوٍح                 أَن جاءكُ 
ه ونذَر   قَالُواْ أَِجئْتنا ِلنعبد اللّه وحد     69وزادكُم ِفي الْخلِْق بسطَةً فَاذْكُرواْ آالء اللِّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ          

            اِدِقنيالص ِمن ا ِإن كُنتنِعدا تا ِبما فَأِْتنناؤآب دبعا كَانَ ي70م         ـسِرج كُمبن ركُم ملَيع قَعو قَالَ قَد 
            ا ِمن سِبه لَ اللّهزا نآؤكُم مآبو ما أَنتوهمتيماء سمِني ِفي أَساِدلُونجأَت بغَضـي    وواْ ِإنِظرلْطَاٍن فَانت

    ِظِريننتالْم نكُم معواْ              71ما كَـانما واِتنواْ ِبآيكَذَّب الَِّذين اِبرا دنقَطَعا ونٍة ممحِبر هعم الَِّذينو اهنفَأَجنَي 
 ِمِننيؤ72م  

       بِم اعا قَوا قَالَ ياِلحص ماهأَخ ودِإلَى ثَمـن          وةٌ منيكُم باءتج قَد هرِإلَـٍه غَي نا لَكُم مم واْ اللّهد
                 أَِليم ذَابع ذَكُمأْخٍء فَيوا ِبسوهسمالَ تِض اللِّه وأْكُلْ ِفي أَرا توهةً فَذَرآي اقَةُ اللِّه لَكُمـِذِه نه كُمبر

فَاء ِمن بعِد عاٍد وبوأَكُم ِفي اَألرِض تتِخذُونَ ِمـن سـهوِلها قُصـورا               واذْكُرواْ ِإذْ جعلَكُم خلَ    73
            فِْسِدينِض ما ِفي اَألرثَوعالَ تواْ آالء اللِّه وا فَاذْكُروتيالَ بونَ الِْجبِحتنت74و       ـُأل الَّـِذينقَـالَ الْم 

    اس ِمِه ِللَِّذينواْ ِمن قَوركْبتـا        اسا ِبمِه قَالُواْ ِإنبن رلٌ مسرا ماِلحونَ أَنَّ صلَمعأَت مهِمن نآم نِعفُواْ ِلمضت
 فَعقَرواْ الناقَةَ وعتواْ عن     76 قَالَ الَِّذين استكْبرواْ ِإنا ِبالَِّذي آمنتم ِبِه كَاِفرونَ          75أُرِسلَ ِبِه مؤِمنونَ    

 فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحواْ ِفـي      77مِر ربِهم وقَالُواْ يا صاِلح ائِْتنا ِبما تِعدنا ِإن كُنت ِمن الْمرسِلني             أَ
   اِثِمنيج اِرِهملَ           78د تحصني وبالَةَ رِرس كُمتلَغأَب ِم لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عوونَ     فَتِحبلَِكن الَّ تو كُم

 اِصِحني79الن  
              الَِمنين الْعٍد مأَح ا ِمنقَكُم ِبهبا سةَ مونَ الْفَاِحشأْتِمِه أَتلُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَوونَ     80وـأْتلَت كُـمِإن 

وما كَـانَ جـواب قَوِمـِه ِإالَّ أَن قَـالُواْ          81الرجالَ شهوةً من دوِن النساء بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ          
 83 فَأَجنَيناه وأَهلَه ِإالَّ امرأَته كَانت ِمـن الْغـاِبِرين           82أَخِرجوهم من قَريِتكُم ِإنهم أُناس يتطَهرونَ       

  84الْمجِرِمني وأَمطَرنا علَيِهم مطَرا فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ 
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وِإلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ مـن                   
اْ ِفي اَألرِض بعـد ِإصـالَِحها       ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والِْميزانَ والَ تبخسواْ الناس أَشياءهم والَ تفِْسدو         

       ِمِننيؤم مِإن كُنت لَّكُم ريخ 85ذَِلكُم          ـنِبيِل اللِّه من سونَ عدصتونَ ووِعداٍط تواْ ِبكُلِّ ِصردقْعالَ تو 
 86ظُرواْ كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمفِْسـِدين       آمن ِبِه وتبغونها ِعوجا واذْكُرواْ ِإذْ كُنتم قَِليالً فَكَثَّركُم وان         

                 وها وننيب اللّه كُمحى يتواْ حِبرواْ فَاصِمنؤي طَآِئفَةٌ لَّمِبِه و ِسلْتواْ ِبالَِّذي أُرنآم نكُمِإن كَانَ طَآِئفَةٌ مو
 اِكِمنيالْح ري1( 87خ( 

   تاس ُأل الَِّذينقَالَ الْم              ـا أَوِتنيِمـن قَر كعواْ منآم الَِّذينو بيعا شي كنِرجخِمِه لَنواْ ِمن قَوركْب
        ا كَاِرِهنيكُن لَوا قَالَ أَونَّ ِفي ِملَِّتنودعِإذْ              88لَت ـدعا ِفي ِملَّـِتكُم بندا ِإنْ علَى اللِّه كَِذبا عنيرقَِد افْت 

لّه ِمنها وما يكُونُ لَنا أَن نعود ِفيها ِإالَّ أَن يشاء اللّه ربنا وِسع ربنا كُلَّ شيٍء ِعلْما علَى اللّـِه        نجانا ال 
           الْفَاِتِحني ريخ أَنتو قا ِبالْحِمنقَو نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنوُأل    89تقَالَ الْمِمِه     وواْ ِمن قَوكَفَر الَِّذين

 الَّـِذين   91 فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحواْ ِفي داِرِهم جاِثِمني        90لَِئِن اتبعتم شعيباً ِإنكُم ِإذاً لَّخاِسرونَ       
 فَتولَّى عنهم وقَالَ يـا      92 كَانواْ هم الْخاِسِرين     كَذَّبواْ شعيبا كَأَن لَّم يغنواْ ِفيها الَِّذين كَذَّبواْ شعيبا        

 ٍم كَاِفِرينلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحصني وباالَِت رِرس كُمتلَغأَب ِم لَقَد93قَو_  
|     |     | 

وهـو   . . ريقهوهذه هي معامل ط    . . وهذه عالئمه  . . هذه أعالمه  . . حنن مع موكب اإلميان   
؛ يواجهها كلما التوت ـا الطريـق       . . يواجه البشرية يف رحلتها الطويلة على هذا الكوكب األرضي        

اليت يقودهـا   ،  حتت ضغط الشهوات  . وكلما تفرقت ا السبل   ؛  وكلما احنرفت عن صراط اهللا املستقيم     
ببين آدم من خطـام هـذه   وأن ميضي ، وأن ينفذ وعيده؛ حماوالً أن يرضي حقده ،  الشيطان من خطامها  
ويستروح ا ريـح    ،  ويلوح هلا بالنور  ،  فإذا املوكب الكرمي يواجه البشرية باهلدى     ؛  الشهوات إىل جهنم  

  . . عدوها القدمي، ونزغات الشيطان الرجيم، وحيذرها لفحات السموم، اجلنة
  . . قعلى طول الطري، يف خضم احلياة، مشهد الصراع العميق . . إنه مشهد رائع . . 

، إن هذا الكائن املـزدوج الطبيعـة       . .  إن التاريخ البشري ميضي يف تشابك معقد كل التعقيد        
عنصر الطني   . . الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة اهللا وقدره           . . املعقد التركيب 

                                                 
 . قصة شعيب إىل ايتها يف اجلزء التاسعولكننا تابعنا السياق إلمتام .  إىل هنا ينتهي اجلزء الثامن)1(
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إن هـذا الكـائن     . .  اليت جعلت من هذا الطني إنسـاناً      ،  وعنصر النفخة من روح اهللا    ،  الذي نشأ منه  
ميضي بطبيعته هذه يتعامـل      . . معقدة كل التعقيد  ،  ليمضي يف تارخيه مع عوامل متشابكة كل التشابك       

مشيئتها : يتعامل مع احلقيقة اإلهلية    . . )1(مع تلك األفاق والعوامل اليت أسلفنا يف قصة آدم احلديث عنها            
 . . ويتعامل مع املـأل األعلـى ومالئكتـه      . . . اخل . . ورمحتها وفضلها ،  وقدرا وجربوا ،  وقدرها

ويتعامل مـع    . . ويتعامل مع هذا الكون املشهود ونواميسه وسنن اهللا فيه         . . ويتعامل مع إبليس وقبيله   
يتعامل مع هذه اآلفاق وهذه العوامل بطبيعتـه         . . ويتعامل مع بعضه البعض    . . األحياء يف هذه األرض   

  . . افقة واملتعارضة مع هذه اآلفاق والعواملوباستعداداته املتو، تلك
ومـن القـوة يف كيانـه        . . جيري تارخيـه  ،   ويف هذا اخلضم املتشابك من العالقات والروابط      

ومن التعامل مـع العناصـر      . ومن االلتقاء بعامل الغيب وعامل الشهود     . ومن التقوى واهلدى  . والضعف
 . . من هذا كله يتكون تارخيه     . . مل مع قدر اهللا يف النهاية     ومن التعا ،  املادية يف الكون والقوى الروحية    

 . ويف ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تارخيه
 " والذين يفسرونه تفسرياً   " . سياسياً " أو " اقتصادياً "  والذين يفسرون التاريخ اإلنساين تفسرياً    

 "  . . عقلياً " والذين يفسرونه تفسرياً   .  "نفسياً " أو " روحياً " والذين يفسرونه تفسرياً   " . بيولوجياً
، والعوامل املتباعـدة  ،  كل أولئك ينظرون نظرة ساذجة إىل جانب واحد من جوانب العوامل املتشابكة           . 

والتفسري اإلسالمي للتاريخ هـو وحـده        . . ويتألف من تعامله معها تارخيه    ؛  اليت يتعامل معها اإلنسان   
 . )2(وينظر إىل التاريخ اإلنساين من خالله ؛ يط بهوحي، الذي يلم ذا اخلضم الواسع

وقد جتمعت  ؛  لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية     . .  وحنن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا اخلضم       
اليت يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة        - الظاهرة واخلفية  - يف املشهد كل العوامل واآلفاق والعناصر     

شهدنا تكرميه يف املأل األعلـى وإسـجاد         . . ا الكائن باستعداداته األساسية   ولقد شهدنا هذ   . . األوىل
 . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قـاده منـه عـدوه           . . والبارىء العظيم يعلن ميالده   ؛  املالئكة له 

  . . وانطالقه يف التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية . . وشهدنا مهبطه إىل األرض

                                                 
 .  من هذا اجلزء1265 - 1263 ص)1(
دار .  " القسـم الثـاين   " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف كتاب " حقيقة اإلنسان   :  "  يراجع فصل  )2(

 " . الشروق 
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أن : مأخوذاً عليه عهد اخلالفـة    ؛  مستغفراً لذنبه ؛   إىل هذه األرض مؤمناً بربه      ولقد شهدناه يهبط  
  . . مزوداً بتلك التجربة األوىل يف حياته، يتبع ما يأتيه من ربه وال يتبع الشيطان وال اهلوى

وتفاعلت تلك العوامل املعقـدة املتشـابكة يف        ؛  وتقاذفته األمواج يف اخلضم   ؛   مث مضى به الزمن   
مث ها حنن أوالء يف هذا الدرس نشـهد   . تفاعلت يف واقعه ويف ضمريه    . اته ويف الوجود من حوله    كيانه ذ 

 ! ! ! كيف صارت به هذه العوامل املعقدة املتشابكة إىل اجلاهلية
 . . وقد غلبه  . . وقد الشيطان يغلبه   . . إنه ضعف  . . إنه يضعف  . . وقد نسي  . .  إنه ينسى 

 ! ! ! رىوال بد من اإلنقاذ مرة أخ
ولكن ها حنن أوالء نلتقي به ضـاالً مفتريـاً           . .  لقد هبط إىل هذه األرض مهتدياً تائباً موحداً       

 ! ! ! مشركاً
هنالك الرسـالة تـرده إىل       . . ولكن هنالك معلماً يف طريقه     . . لقد تقاذفته األمواج يف اخلضم    

 ! فمن رمحة ربه به أن ال يتركه وحده. ربه
. نـوح : يرفع أعالمه رسـل اهللا الكـرام      ،   هذه السورة نلتقي مبوكب اإلميان      وها حنن أوالء يف   

ونشـهد   . . صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعـاً      - وحممد. وموسى. وشعيب. ولوط. وصاحل. وهود
إنقاذ الركب البشري من اهلاوية الـيت يقـوده          - بتوجيه اهللا وتعليمه   - كيف حياول هذا الرهط الكرمي    

كمـا نشـهد مواقـف      . وأعوانه من شياطني اإلنس املستكربين عن احلق يف كل زمان         ،  إليها الشيطان 
مث  . . وبني الرسل الكرام وشياطني اجلـن واإلنـس       ،  وبني احلق والباطل  . الصراع بني اهلدى والضالل   

  . . بعد اإلنذار والتذكري، وجناة املؤمنني، نشهد مصارع املكذبني يف اية كل مرحلة
. ولكنه يف هذه السورة يتبع هذا اخلـط       . آن ال يتبع دائماً ذلك اخلط التارخيي       والقصص يف القر  

ويعرض موكب اإلميان وهو حياول هداية هـذا        ،  ذلك أنه يعرض سري الركب البشري منذ النشأة األوىل        
 وقاده الشيطان كلية إىل املهلكة ليسلمه يف ايتـها       ،  الركب واستنقاذه كلما ضل متاماً عن معامل الطريق       

 ! إىل اجلحيم
 :  ويف وقفتنا أمام املشهد الكلي الرائع نلمح مجلة معامل نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص

بفعـل   - مث تنحرف إىل جاهلية ضالة مشركة . .  إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة      
وهنا يأتيها   . .  يتعامل معها  ويف العوامل والعناصر اليت   ،  العوامل املتشابكة املعقدة يف تركيب اإلنسان ذاته      

والـذين  . وحييا من حييا، فيهلك من يهلك. رسول بذات احلقيقة اليت كانت عليها قبل أن تضل وتشرك        
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واستسـلموا  ،  هم الذين علموا أن هلم إهلـاً واحـداً        . حييون هم الذين آبوا إىل احلقيقة اإلميانية الواحدة       
يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلـه         :  " عوا قول رسوهلم هلم   هم الذين مس  . بكليتهم إىل هذا اإلله الواحد    

 . ويتعاقب ا الرسل مجيعا على مدار التاريخ      ،  فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين اهللا كله        . .  " غريه
، فنسوها وضـلوا عنـها  ، فكل رسول جييء إمنا يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتاهلم الشيطان عنها     . 

وعلى أساسها تـدور     - على اختالف هذه اآلهلة يف اجلاهليات املختلفة       -  آهلة أخرى  وأشركوا مع اهللا  
والسياق القرآين   . . وعلى أساسها يأخذ اهللا املكذبني ا وينجي املؤمنني        . . املعركة بني احلق والباطل   

يوحد حكاية ما    . . مع اختالف لغام   - صلوات اهللا عليهم   - يوحد األلفاظ اليت عرب ا مجيع الرسل      
وذلك لتحقيـق    . .  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        :  " ويوحد ترمجته يف نص واحد    ،  قالوه

ألن هذه العبارة دقيقة يف     ! حىت يف صورا اللفظية    - على مدار التاريخ   - معين وحدة العقيدة السماوية   
وهلـذا   . . يصور وحدة العقيدة تصويراً حسياًوألن عرضها يف السياق بذاا    ،  التعبري عن حقيقة العقيدة   

  . . كله داللته يف تقرير املنهج القرآين عن تاريخ العقيدة
يتبني أنه   . . مع املنهج القرآين   " األديان املقارنة  "  ويف ضوء هذا التقرير يتبني مدى مفارقة منهج       

جاءت به الرسل كلها من عنـد       الذي  ،  يف مفهوم العقيدة األساسي    " تطور " مل يكن هناك تدرج وال    
 " ويدجمون العقيدة الربانية يف هذا التدرج     ؛  املعتقدات وتدرجها  " تطور " وأن الذين يتحدثون عن   ،  اهللا

جاءت دائماً   - كما نرى يف القرآن الكرمي     - فهذه العقيدة ! يقولون غري ما يقوله اهللا سبحانه      " والتطور
 " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلـه غـريه          :  " لفاظ بعينها وحكيت العبارة عنها يف أ    . حبقيقة واحدة 

 . . الذي حياسب الناس يف يوم عظـيم       . .  " رب العاملني  " وهذا اإلله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو       
كما أنه مل يكن     . . أو رب جنس  ،  أو رب أمة  ،  فلم يكن هنالك رسول من عند اهللا دعا إىل رب قبيلة          

وكذلك مل يكن هناك رسول من عنـد         . . هللا دعا إىل إهلني اثنني أو آهلة متعددة       هناك رسول من عند ا    
ومل يكن هناك دين من عند اهللا ليس        ! أو صنمية !  " أرواحية " أو،  أو جنمية ،  اهللا دعا إىل عبادة طوطمية    

مث ،  وهم يستعرضون اجلاهليات املختلفـة     " علماء األديان  " كما يزعم من يسموم    . . فيه عامل آخر  
 ! دون غريها، يزعمون أن معتقداا كانت هي الديانات اليت عرفتها البشرية يف هذه األزمان

وباحلساب ! وبربوبية رب العاملني  ،  بالتوحيد اخلالص  - رسوالً بعد رسول   -  لقد جاءت الرسل  
بفعـل  ، مع اجلاهليات الطارئة بعد كـل رسـالة  ، ولكن االحنرافات يف خط االعتقاد    . . يف يوم الدين  

هذه االحنرافات متثلت    . . العوامل املعقدة املتشابكة يف تكوين اإلنسان ذاته ويف العوامل اليت يتعامل معها           
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مث يزعمون أا اخلط    !  " علماء األديان  " هي هذه اليت يدرسها    . . يف صور شىت من املعتقدات اجلاهلية     
 ! الصاعد يف تدرج الديانات وتطورها

وخباصة ممن يكتبون عن هذا     ،  وهو أحق أن يتبع    - سبحانه - ا هو قول اهللا    وعلى أية حال فهذ   
، أما الذين ال يؤمنون ـذا القـرآن  ! أو صدد الدفاع عنها ،  املوضوع يف صدد عرض العقيدة اإلسالمية     

  . . فهم وما هم فيه
  . .  واهللا يقص احلق وهو خري الفاصلني

بعد احنـرافهم عـن     ،  قد جاء إىل قومه    - مجيعاًصلوات اهللا عليهم     -  إن كل رسول من الرسل    
كما  - فبنو آدم األوائل نشأوا موحدين لرب العاملني       . . التوحيد الذي تركهم عليه رسوهلم الذي سبقه      

 - عليه السالم  - حىت إذا جاء نوح    - مث احنرفوا بفعل العوامل اليت أسلفنا      - كانت عقيدة آدم وزوجه   
وعمـرت  . مث جاء الطوفان فهلك املكذبون وجنا املؤمنـون       .  مرة أخرى  دعاهم إىل توحيد رب العاملني    

حىت إذا طال علـيهم األمـد       . وبذراريهم - كما علمهم نوح   - األرض ؤالء املوحدين لرب العاملني    
 . . حىت إذا جاء هود أهلك املكذبون بالريح العقيم        . . احنرفوا إىل اجلاهلية كما احنرف من كان قبلهم       

  . . وهكذا . . قصةمث تكررت ال
  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        :  " فقال.  ولقد أرسل كل رسول من هؤالء إىل قومه       

وخطورة ما يعلمه مـن     ؛  معرباً عن ثقل التبعة   ،   " إين لكم ناصح أمني   :  " وقال كل رسول لقومه   . . 
ويف كل   . . وهو منهم وهم منه   ،  اية قومه ورغبته يف هد  ؛  عاقبة ما هم فيه من اجلاهلية يف الدنيا واآلخرة        

ورفضـوا االستسـالم هللا رب     ؛  من عليه القوم وكربائهم يف وجه كلمة احلق هـذه          " املأل " مرة وقف 
وهي القضية اليت قامت عليها الرساالت كلـها         - وأبوا أن تكون العبودية والدينونة هللا وحده      . العاملني

مث ينقسـم قومـه إىل       . . كل رسول باحلق يف وجه الطاغوت     وهنا يصدع    - وقام عليها دين اهللا كله    
لتقـوم وشـيجة    ؛  وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية     . أمتني متفاصلتني على أساس العقيدة    

وعندئذ جيـيء   !  . . أمتان متفاصلتان ال قرىب بينهما وال عالقة      ،  الواحد " القوم " وإذا. العقيدة وحدها 
وينجـي الطـائعني   ، ويأخذ املكذبني املستكربين، اهللا بني األمة املهتدية واألمة الضالةويفصل   . . الفتح

وما جرت سنة اهللا قط بفتح وال فصل قبل أن ينقسم القوم الواحد إىل أمتني على أساس                  . . املستسلمني
. غوت بإميام وقبل أن يثبتوا يف وجه الطا     . وقبل أن جيهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم هللا وحده       ،  العقيدة

 . وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة اهللا على مدار التاريخ . . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم
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 رب العاملني  - هوتعبيد الناس كلهم لرم وحده    : إن التركيز يف كل رسالة كان على أمر واحد        
هو القاعدة الـيت ال     ،  يهونزع السلطان كله من الطواغيت اليت تدع      ،  ذلك أن هذه العبودية هللا الواحد      -

ومل يذكر القرآن إال قليالً من التفصيالت بعد هـذه القاعـدة            . يقوم شيء صاحل بدوا يف حياة البشر      
إمنـا  ،  يف الـدين   - بعد قاعدة العقيدة   - ذلك أن كل تفصيل   . األساسية املشتركة يف الرساالت مجيعاً    
اعدة يف ميزان اهللا هي اليت جعلت املنهج القـرآين  وأمهية هذه الق  . يرجع إىل هذه القاعدة وال خيرج عنها      

كما قلنا   - ولنذكر . . بل يف القرآن كله   ؛  ويفردها بالذكر يف استعراض موكب اإلميان     ،  يربزها هكذا 
كما كان هـو موضـوع      ؛   أن هذا كان هو موضوع القرآن املكي كله        )1(يف التعريف بسورة األنعام     

 . شريع أو توجيهالقرآن املدين كلما عرضت مناسبة لت
يف هذا الدين ال يقل      " واملنهج.  " لعرض هذه احلقيقة   " منهجاً " و؛   " حقيقة "  إن هلذا الدين  

. وعلينا أن نعرف احلقيقة األساسية اليت جاء ا هذا الـدين           . . فيه " احلقيقة " أصالة وال ضرورة عن   
ويف هذا املنهج إبـراز وإفـراد وتكـرار          .  .كما أن علينا أن نلتزم املنهج الذي عرض به هذه احلقيقة          

ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار واإلبراز واإلفراد هلذه القاعـدة يف            . . وتوكيد حلقيقة التوحيد لأللوهية   
  . . قصص هذه السورة

ويعرض منوذجـاً مكـرراً     ؛   إن هذا القصص يصور طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر يف نفوس البشر          
إن الذين آمنوا بكل رسول      . . ومنوذجاً مكرراً للقلوب املستعدة للكفر أيضاً     ،  ميانللقلوب املستعدة لإل  

ومل يعجبوا أن خيتار اهللا واحداً منـهم        ؛  مل يكن يف قلوم االستكبار عن االستسالم هللا والطاعة لرسوله         
فاستكربوا أن  ،  فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العزة باإلمث           . ليبلغهم وينذرهم 

كـانوا   . . وأن يسمعوا لواحد منهم   ،  يرتلوا عن السلطان املغتصب يف أيديهم هللا صاحب اخللق واألمر         
ومن هنا نعرف عقـدة هـذا        . . من احلكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان يف قومهم        " املأل " هم

يا قوم  :  " دائماً ما يف قول رسوهلم هلم     فاملأل كانوا حيسون     . . إا عقدة احلاكمية والسلطان    . . الدين
كـانوا حيسـون أن      . .  " ولكين رسول من رب العاملني     . .  "  " اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه      

ورده إىل  ؛  نزع السلطان املغتصب من أيديهم     - أول ما تعين   - األلوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعين    
! وهذا ما كانوا يقاومون يف سبيله حىت يكونوا من اهلالكني          . . املنيإىل اهللا رب الع    . . صاحبه الشرعي 

، وأن يسلك طريقه إىل اهلـالك     ،  وقد بلغ من عقدة السلطان يف نفوسهم أال ينتفع الالحق منهم بالغابر           
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جتـري   - كما يعرضها هذا القصص    - إن مصارع املكذبني  !  . . كما يسلك طريقه إىل جهنم كذلك     
استكبار . إنذار من اهللا للغافلني على يد رسول      . نسيان آليات اهللا واحنراف عن طريقه      :على سنة التتبدل  

. اغترار بالرخاء واستهزاء باإلنذار واستعجال للعـذاب      . عن العبودية هللا وحده واخلضوع لرب العاملني      
ذي يأيت وفـق    مث املصرع ال   . . ثبات من املؤمنني ومفاصلة على العقيدة     . طغيان وديد وإيذاء للمؤمنني   

 ! سنة اهللا على مدار التاريخ
وحىت حني يريد احلـق أن يعـيش يف    . .  وأخرياً فإن طاغوت الباطل ال يطيق جمرد وجود احلق  

بـل يتـابع   . فإن الباطل ال يقبل منه هذا املوقف     - تاركاً مصريمها لفتح اهللا وقضائه     - عزلة عن الباطل  
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت بـه         :  "  لقومه ولقد قال شعيب   . . احلق وينازله ويطارده  

ولكنهم مل يقبلوا منه هـذه       . .  " وهو خري احلاكمني  ،  فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا    ،  وطائفة مل يؤمنوا  
:  " وال رؤية مجاعة تدين هللا وحده وخترج من سلطان الطواغيـت ؛ ومل يطيقوا رؤية احلق يعيش   ،  اخلطة

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف           : تكربوا من قومه  قال املأل الذين اس   
أولـو كنـا    : قال:  " وهنا صدع شعيب باحلق رافضاً هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت          . .  " ملتنا

  . .  " قد افترينا على اهللا كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها؟ كارهني
وأنـه ال   ،  اب الدعوة إىل اهللا أن املعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضـاً            ذلك ليعلم أصح  

ويعودوا إىل ملـة  ، فالطواغيت لن تتركهم إال أن يتركوا دينهم كلية. جيديهم فتيالً أن يتقوها ويتجنبوها   
لطواغيت وقد جناهم اهللا منها مبجرد أن خلعت قلوم عنها العبودية ل          . الطواغيت بعد إذ جناهم اهللا منها     

وانتظار فتح اهللا بعد املفاصلة     ،  والصرب عليها ،  فال مفر من خوض املعركة     . . ودانت بالعبودية هللا وحده   
  " ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني        . على اهللا توكلنا  :  " وأن يقولوا مع شعيب   ؛  فيها
  . . اريخمث جتري سنة اهللا مبا جرت به كل مرة على مدار الت. . 

 : حىت نستعرض النصوص بالتفصيل،  ونكتفي ذه املعامل يف طريق القصص القرآين
|     |     | 
مسبوق يف السياق مبوكب اإلميـان يف       ،  إن موكب اإلميان الذي يسري يف مقدمته رسل اهللا الكرام         

، ألرض يف ستة أيـام إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات وا     :  " يف الفقرة السابقة مباشرة   . الكون كله 
، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره    ،  يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً    ،  مث استوى على العرش   

  . .  " تبارك اهللا رب العاملني، أال له اخللق واألمر
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والـذي  ،  والذي استوى على العـرش    ،  الذي خلق السماوات واألرض   ،   وإن الدينونة هلذا اإلله   
والذي لـه اخللـق     ،  والذي جتري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره      ،  النهارحيرك الليل ليطلب    

هي اليت يدعون إليهـا البشـرية       . إن الدينونة هلذا اإلله وحده هي اليت يدعو إليها الرسل كافة          . واألمر
؛ وردها إىل اجلاهلية اليت تتبدى يف صور شىت       ؛  كلما قعد هلا الشيطان على صراط اهللا فأضلها عنه        ،  كلها

 . ولكنها كلها تتسم بإشراك غري اهللا معه يف الربوبية
ودعوة البشر إىل االتساق مع الكون      ،   واملنهج القرآين يكثر من الربط بني عبودية هذا الكون هللا         

ذلك أن هـذا  . والذي يتحرك مسخراً بأمره  ؛  واإلسالم هللا الذي أسلم له الكون كله      ؛  الذي يعيشون فيه  
وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط       ؛  الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزاً      اإليقاع ذه احلقيقة    

 ! فال يكون هو وحده نشازاً يف نظام الوجود كله؛ يف سلك العبادة املستسلمة
إمنا يدعوا إىل األصل الذي يقوم عليه الوجـود         ؛   إن الرسل الكرام ال يدعون البشرية ألمر شاذ       

واليت ؛  وهي ذاا احلقيقة املركوزة يف فطرة البشر       . . وزة يف ضمري هذا الوجود    وإىل احلقيقة املرك  ؛  كله
  . . وال يقودها الشيطان بعيداً عن حقيقتها األصيلة، تف ا فطرم حني ال تلوي ا الشهوات

 .  وهذه هي اللمسة املستفادة من تتابع السياق القرآين يف السورة على النحو الذي تتابع به
   ||     |   

إين أخاف عليكم   ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : فقال،  لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه     " 
ولكـين  ، يا قوم ليس يب ضاللة: قال. إنا لنراك يف ضالل مبني: قال املأل من قومه. عذاب يوم عظيم 

أو عجبتم  . ا ال تعلمون  وأعلم من اهللا م   ،  وأنصح لكم ،  أبلغكم رساالت ريب  . رسول من رب العاملني   
فكـذبوه فأجنينـاه    ؟  ولعلكم ترمحون ،  ولتتقوا،  أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم        

  . .  " إم كانوا قوماً عمني، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، والذين معه يف الفلك
القـرآن يف   ليست فيها التفصيالت اليت ترد يف مواضع أخرى من          ،   تعرض القصة هنا باختصار   

إن اهلدف هنـا هـو       . . ويف سورة نوح  ،  كالذي جاء يف سورة هود    ،  سياق يتطلب تلك التفصيالت   
. طبيعة استقبال القـوم هلـا     . طريقة التبليغ . طبيعة العقيدة  . . تصوير تلك املعامل اليت حتدثنا عنها آنفاً      

احللقات احملققـة لتلـك     لذلك تذكر من القصة فحسب تلك        . . حتقق النذير . حقيقة مشاعر الرسول  
 . على منهج القصص القرآين، املعامل

  . .  " لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه " 
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، تأليفاً لقلوب الذين مل تفسد فطـرم      ،  وبلسام،   على سنة اهللا يف إرسال كل رسول من قومه        
وال ،  ه السـنة  وإن كان الذين فسدت فطرم يعجبون من هذ       . وتيسرياً علي البشر يف التفاهم والتعارف     

ومـا  . وإن هي إال تعلـة    ! ويطلبون أن تبلغهم املالئكة   ،  ويستكربون أن يؤمنوا لبشر مثلهم    ،  يستجيبون
 ! مهما جاءهم من أي طريق، كانوا ليستجيبوا إىل اهلدى

 : فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة اليت جاء ا كل رسول،  لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه
 .  "  اهللا ما لكم من إله غريهيا قوم اعبدوا: فقال " 

وهي عمـاد احليـاة     ،  وهي قاعدة هذه العقيدة اليت ال توجد إال ا        ،   فهي الكلمة اليت ال تتبدل    
وهـي  . وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة اهلدف ووحدة الربـاط        ،  اإلنسانية الذي ال تقوم على غريه     

وباالستعالء على الشهوات كلها    ،  م من العبيد  والعبودية ألمثاهل ،  الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى     
 . وعلى الوعد والوعيد

وهذا هو معىن   . قاعدته أن يكون السلطان كله يف حياة الناس كلها هللا         ،   إن دين اهللا منهج للحياة    
والسلطان يتمثل يف االعتقاد بربوبيته هلذا الوجود        . . ومعىن أال يكون للناس إله غريه     ،  عبادة اهللا وحده  

كما يتمثل يف االعتقاد بربوبيته لإلنسان وإنشائه وتدبري أمره بقـدرة           . ائه وتدبريه بقدرة اهللا وقدره    وإنش
، وعلى نفس املستوى يتمثل يف االعتقاد بربوبية اهللا هلذا اإلنسان يف حياته العملية الواقعيـة              . اهللا وقدره 

غري قابلة   . . كلها حزمة واحدة   . . حدهمتثله يف التقدم بشعائر العبادة له و      ،  وقيامها على شريعته وأمره   
 ! أو من دونه، وهو عبادة غري اهللا معه، وإال فهو الشرك. للتجزئة

وأنذرهم عاقبة التكذيب ا يف إشفاق األخ الناصـح     ،   ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة      
 : ويف صدق الرائد الناصح ألهله، إلخوانه

  . .  " مإين أخاف عليكم عذاب يوم عظي " 
عقيـدة احلسـاب   . كانت فيها عقيدة اآلخـرة  . . أقدم الديانات . .  وهنا نرى أن ديانة نوح 

وهكذا تتبني مفارقة منـهج      . . خياف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب        ،  واجلزاء يف يوم عظيم   
وأتباعهم الغافلني عـن    "  علماء األديان  " ومناهج اخلابطني يف الظالم من    ،  اهللا وتقريره يف شأن العقيدة    

 . منهج القرآن
 ؟  فكيف كان استقبال املنحرفني الضالني من قوم نوح هلذه الدعوة اخلالصة الواضحة املستقيمة
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 !  " إنا لنراك يف ضالل مبني: قال املأل من قومه " 
 ! ورجع عن دين إبراهيم، إنه صبأ ع  كما قال مشركو العرب حملمد

بـل هكـذا يبلـغ    ! لضالل أن حيسب من يدعوه إىل اهلدى هو الضال  وهكذا يبلغ الضال من ا    
؛ وحيكم اهلـوى ، وتبطل الضوابط، هكذا تنقلب املوازين!  . . التبجح الوقح بعدما يبلغ املسخ يف الفطر  

 . ما دام أن امليزان ليس هو ميزان اهللا الذي ال ينحرف وال مييل
وتعد من يهتدي منـهم     ،  إا تسميهم الضالني  ؟  هللا وماذا تقول اجلاهلية اليوم عن املهتدين دى ا       

وإىل الوحل الذي تتمرغ اجلاهليـة      ،  أجل من يهتدي إىل املستنقع الكريه     !  . . ويرجع بالرضى والقبول  
 ! فيه

وماذا تقول للفىت الـذي يسـتقذر       ؟   وماذا تقول اجلاهلية اليوم للفتاة اليت ال تكشف عن حلمها         
وحتاول ! وختلفاً ومجوداً وريفية   " رجعية " عهما هذا ونظافتهما وتطهرمها   إا تسمي ترف  ؟  اللحم الرخيص 

اجلاهلية بكل ما متلكه من وسائل التوجيه واإلعالم أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرمها يف الوحـل                
 ! الذي تتمرغ فيه يف املستنقع الكريه

وجنون األفـالم والسـينما   ؛ كرة وماذا تقول اجلاهلية ملن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات ال      
ومغلق  " . جامد " إنه: إا تقول عنه  ؟  وجنون الرقص واحلفالت الفارغة واملالهي    ؛  والتليفزيون وما إليه  

  . . وحتاول أن جتره إىل تفاهة من هذه ينفق فيها حياته! وتنقصه املرونة والثقافة، على نفسه
 ! األشكال والظروففال تتغري إال  . .  إن اجلاهلية هي اجلاهلية

فهو مل يبتـدعها مـن      ،  ويكشف هلم عن حقيقة دعوته ومنبعها     ،   وينفي نوح عن نفسه الضالل    
ويعلم مـن   . ومعها النصح واألمانة  . حيمل هلم الرسالة  . إمنا هو رسول من رب العاملني     . أوهامه وأهوائه 

 : نوهم عنه حمجوبو، وهو موصول به، فهو جيده يف نفسه. اهللا ما ال يعلمون
وأنصح ،  أبلغكم رساالت ريب  . ولكين رسول من رب العاملني    ،  يا قوم ليس يب ضاللة    : قال " 

  . .  " وأعلم من اهللا ما ال تعلمون، لكم
حيملـه  ،  فكأمنا عجبوا أن خيتار اهللا رسوالً من البشر من بينهم          . .  ونلمح هنا فجوة يف السياق    

الذين مل خيتاروا هـذا     ،   علماً عن ربه ال جيده اآلخرون      وأن جيد هذا الرسول يف نفسه     ،  رسالة إىل قومه  
 : هذه الفجوة يف السياق يدل عليها ما بعدها . . االختيار
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 ؟ ولعلكم ترمحون ،  ولتتقوا،  أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم           " 
 . .  " 

إنه يتعامـل مـع      . . يبفهذا الكائن اإلنساين شأنه كله عج     .  وما من عجب يف هذا االختيار     
فإذا اختار اهللا مـن بينـه    . . ويتصل بربه مبا ركب يف طبيعته من نفخة اهللا فيه من روحه، العوامل كلها 

مبا أودع يف كيانه من إمكانيـة       ،  فإمنا يتلقى هذا املختار عنه     - واهللا أعلم حيث جيعل رسالته     - رسوله
والذي هو مناط التكرمي العلـوي      ،  ي به معىن اإلنسان   بذلك السر اللطيف الذ   ،  االتصال به والتلقي عنه   

 . هلذا الكائن العجيب التكوين
 :  ويكشف هلم نوح عن هدف الرسالة

  . .  " ولعلكم ترمحون، ولتتقوا، لينذركم " 
وال شـيء وراء     . . ليظفروا يف النهاية برمحة اهللا    ،   فهو اإلنذار لتحريك القلوب مبشاعر التقوى     

 . إال هذا اهلدف السامي النبيل، وال هدف، صلحةوال م، ذلك لنوح
وال ينفـع معهـا     ،  التتفكر وال تتدبر وال تتذكر    ،   ولكن الفطرة حني تبلغ حداً معيناً من الفساد       

 : اإلنذار وال التذكري
 إم كانوا قوماً عمني   ،  وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا   ،  فأجنيناه والذين معه يف الفلك    ،  فكذبوه " 

 " . .  
وبعماهم  . . فبعماهم هذا كذبوا   . . لقد رأينا من عماهم عن اهلدى والنصح املخلص والنذير        و

 ! القوا هذا املصري
|     |     | 

 : فإذا حنن أمام عاد قوم هود، وميضي معها السياق، ومتضي عجلة التاريخ
قال املـأل  ؟  تتقونأفال، يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه  : قال،  وإىل عاد أخاهم هودا    " 

يا قوم ليس يب سـفاهة      : قال. وإنا لنظنك من الكاذبني   ،  إنا لنراك يف سفاهة   : الذين كفروا من قومه   
أو عجبتم أن جـاءكم     . وأنا لكم ناصح أمني   ،  أبلغكم رساالت ريب  . ولكين رسول من رب العاملني    

وزادكم يف  ،  قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد       ؟  ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم      
أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كـان يعبـد          : قالوا. فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون    ،  اخللق بسطة 
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، قد وقع عليكم من ربكـم رجـس وغضـب         : قال. فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني      ؟  آباؤنا
إين معكـم مـن     ،  فـانتظروا ؟  أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا ا من سلطان           

  " . وما كانوا مؤمنني، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فأجنيناه والذين معه برمحة منا. املنتظرين
، والنـاموس اجلـاري   ،  إا السنة املاضـية    . . ونفس العاقبة ،  ونفس احلوار ،   إا نفس الرسالة  

  . . والقانون الواحد
 كان عددهم ثالثة عشر   : وقيل،  وح والذين جنوا معه يف السفينة      إن قوم عاد هؤالء من ذراري ن      

وهـو   - وما من شك أن أبناء هؤالء املؤمنني الناجني يف السفينة كانوا على دين نوح عليه السالم               . . 
فهكذا قـال  ، وكانوا يعتقدون أنه رب العاملني    ،  ما هلم من إله غريه    ،  كانوا يعبدون اهللا وحده    - اإلسالم
ولعـب  ،  وتفرقوا يف األرض  ،  فلما طال عليهم األمد    . .  " ولكين رسول من رب العاملني    " :  هلم نوح 

وفق اهلوى   - ويف أوهلا شهوة امللك وشهوات املتاع      - وقادهم من شهوام  ،  معهم الشيطان لعبة الغواية   
 : دعاد قوم هود يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إىل عبادة اهللا وحده من جدي، ال وفق شريعة اهللا

  "  . . ؟ أفال تتقون. يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه: قال، وإىل عاد أخاهم هودا " 
واستخلف اهللا عادا من    ،  فأصام ما أصام  ،  واليت كذب ا قومه   ،   القولة اليت قاهلا نوح من قبله     

وهي الكثبان  ،  حقافويف سورة أخرى نعلم أم كانوا باأل      ،  وال يذكر هنا أين كان موطنهم      - بعدهم
وقد ساروا يف الطريق الذي سار فيه من قبـل           - املرتفعة على حدود اليمن ما بني اليمامة وحضرموت       

لذلك يضيف هود يف خطابه هلم      ،  فلم يتذكروا ومل يتدبروا ما حل مبن ساروا يف هذا الطريق          ،  قوم نوح 
 . لك املصري املرهوباستنكاراً لقلة خوفهم من اهللا ومن ذ " ؟ أفال تتقون:  " قوله

وأن يسـتنكر   ،   وكأمنا كرب على املأل الكرباء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إىل اهلـدى              
فانطلقوا يتهمون نبيهم   ! وسوء تقدير للمقام  ،  وجتاوزا للحد ،  ورأوا فيه سفاهة ومحاقة   ؛  منهم قلة التقوى  

 : بالسفاهة وبالكذب مجيعاً يف غري حترج وال حياء
  . .  " وإنا لنظنك من الكاذبني، إنا لنراك يف سفاهة: أل الذين كفروا من قومهقال امل " 

 !  هكذا جزافاً بال ترو وال تدبر وال دليل
أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم     . ولكين رسول من رب العاملني    ،  يا قوم ليس يب سفاهة    : قال " 
  . .  " ناصح أمني
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 وقد كشف هلم   - كما نفى عن نفسه الضاللة     - لقد نفى عن نفسه السفاهة يف بساطة وصدق       
. وعن نصحه هلم فيها وأمانتـه يف تبليغهـا        ؛  عن مصدر رسالته وهدفها    - كما كشف نوح من قبل     -

 . وقال هلم ذلك كله يف مودة الناصح ويف صدق األمني
ومـن  ، من هذا االختيـار  - كما عجب قوم نوح من قبل -  وال بد أن يكون القوم قد عجبوا      

 : كأمنا كالمها روح واحدة يف شخصني، فإذا هود يكرر هلم ما قاله نوح من قبل،  الرسالةتلك
  "  . . ؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم " 

وإعطائهم قـوة   ،  واقع استخالفهم يف األرض من بعد قوم نوح        . .  مث يزيد عليه ما ميليه واقعهم     
 : وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة، نشأم اجلبليةيف األجسام وضخامة حبكم 

فـاذكروا آالء اهللا    . وزادكم يف اخللق بسطة   ،  واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح        " 
  . .  " لعلكم تفلحون

واحلـذر  ،  أن تستوجب شكر النعمة   ،  وهذه القوة والبسطة  ،  فلقد كان من حق هذا االستخالف     
والـيت  ،  أن تتوقف سنته اليت ال تتبدل     : وهم مل يأخذوا على اهللا عهداً     . ابرينواتقاء مصري الغ  ،  من البطر 

وشكر النعمة تتبعه احملافظة على     ؛  وذكر النعم يوحي بشكرها   . بقدر معلوم ،  جتري وفق الناموس املرسوم   
 . ومن مث يكون الفالح يف الدنيا واآلخرة؛ أسباا

، وهكذا أخذت املأل العزة باإلمث     . . ال تتذكر  ولكن الفطرة حني تنحرف ال تتفكر وال تتدبر و        
 : ويهزأ باإلنذار، واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح، واختصروا اجلدل

فأتنا مبـا تعـدنا إن كنـت مـن        ؟  أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا        : قالوا " 
  . .  " الصادقني

 : وال يصربون على النظر فيه، يقون االستماع إليهلكأمنا كان يدعوهم إىل أمر منكر ال يط
 ؛  " ؟ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لنعبد اهللا وحده " 

هذا االستعباد الذي يسلب اإلنسان     .  إنه مشهد بائس الستعباد الواقع املألوف للقلوب والعقول       
، ويدعه عبداً للعادة والتقليد   . ادوحرية التفكري واالعتق  ،  حرية التدبر والنظر  : خصائص اإلنسان األصيلة  

ويغلق عليه كـل بـاب   ، وعبداً ملا تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله ،  وعبداً للعرف واملألوف  
  . . للمعرفة وكل نافذة للنور
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بل فراراً من تدبر تفاهة الباطل الذي هم        ،   وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة احلق       
 : قالوا لنبيهم الناصح األمنيو؛ له عبيد

 !  " فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني " 
 :  ومن مث كان اجلواب حامساً وسريعاً يف رد الرسول

أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم      . قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب      : قال " 
 .  " رينإين معكم من املنتظ، فانتظروا؟ ما نزل اهللا ا من سلطان

إنه العـذاب    . . واليت قد حقت عليهم فلم يعد عنها حميص       ،   لقد أبلغهم العاقبة اليت أنبأه ا ربه      
؛ مث جعل بعد هذا التعجيل هلم بالعذاب الذي استعجلوه         . . وغضب اهللا املصاحب له   ،  الذي ال دافع له   

 : يكشف هلم عن سخافة معتقدام وتصورام
  "  . . ؟ مسيتموها أنتم وأباؤكم ما نزل اهللا ا من سلطانأجتادلونين يف أمساء  " 

مـن عنـد    ؛  إا جمرد أمساء أطلقتموها أنتم وآباؤكم     ! إن ما تعبدون مع اهللا ليس شيئاً ذا حقيقة        
 . فما هلا إذن من سلطان وال لكم عليها من برهان، مل يشرعها اهللا ومل يأذن ا، أنفسكم

 هو تعبري موح عن حقيقة أصيلة      . .  " ما نزل اهللا ا من سلطان       " : والتعبري املتكرر يف القرآن   
 . . سريع الزوال ،  قليل األثر ،  خفيف الوزن ،  إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو تصور مل يرتله اهللا           . . 

فإذا جاءت الكلمة من اهللا ثقلـت واسـتقرت ونفـذت إىل            ،  إن الفطرة تتلقى هذا كله يف استخفاف      
 . ا من سلطان اهللا الذي يودعها إياهمبا فيه، األعماق

وكـم مـن    ،  وكم من تصورات مزوقة   ،  وكم من مذاهب ونظريات   ،   وكم من كلمات براقة   
 فيها من سلطانه  ،  ولكنها تتذاوب أمام كلمة من اهللا      . . أوضاع حشدت هلا كل قوى التزيني والتمكني      

 ! سلطان - سبحانه -
 : د قومه بالتحدييواجه هو، وقوة املتمكن،  ويف ثقة املطمئن

  . .  " إين معكم من املنتظرين، فانتظروا " 
إنه على يقني من هزال      . .  إن هذه الثقة هي مناط القوة اليت يستشعرها صاحب الدعوة إىل اهللا           

كما أنه على يقني من سلطان احلق الذي معـه          . الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال       
 . ان اهللاوقوته مبا فيه من سلط
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 :  وال يطول اإلنتظار يف السياق
  . .  " وما كانوا مؤمنني، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فأجنيناه والذين معه برمحة منا " 

والدابر هـو آخـر     . وهو ما عرب عنه بقطع الدابر     .  فهو احملق الكامل الذي ال يتخلف منه أحد       
 ! واحد يف الركب يتبع أدبار القوم

وحتقق النذير مرة أخرى بعد إذ مل ينفـع         .  طويت صفحة أخرى من صحائف املكذبني       وهكذا
فنقف حنن يف ظالل    . وال يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا اهلالك يف السور األخرى             . . التذكري

 . وال خنوض يف تفصيل له مواضعه يف النصوص؛ النص الذي يهدف إىل اإلستعراض السريع
|     |     | 

قد جاءتكم بينة من    . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال،  وإىل مثود أخاهم صاحلاً    " 
. وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألـيم ، فذروها تأكل يف أرض اهللا   ،  هذه ناقة اهللا لكم آية    ،  ربكم

تنحتون و،  تتخذون من سهوهلا قصوراً   ،  وبوأكم يف األرض  ،  واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد      
قال املأل الذين استكربوا من قومـه       . وال تعثوا يف األرض مفسدين    ،  فاذكروا آالء اهللا  ،  اجلبال بيوتاً 

إنا مبا أرسـل بـه      : قالوا؟  أتعلمون أن صاحلاً مرسل من ربه      : - ملن آمن منهم   - للذين استضعفوا 
، ة وعتوا عـن أمـر رـم      فعقروا الناق . إنا بالذي آمنتم به كافرون    : قال الذين استكربوا  ،  مؤمنون
. فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جـامثني      . يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني        : وقالوا

  . .  " ولكن ال حتبون الناصحني، ونصحت لكم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب: فتوىل عنهم وقال
وها هـي ذي    . التاريخوهي متضي يف خضم     ؛   وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية      

ومصرع جديد مـن مصـارع      ،  ومشهد من مشاهد اللقاء بني احلق والباطل      ؛  نكسة أخرى إىل اجلاهلية   
 . املكذبني

  . .  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه: قال. وإىل مثود أخاهم صاحلاً " 
هج الواحد يف االعتقاد واالجتاه     وذات املن . ذات الكلمة الواحدة اليت ا بدأ هذا اخللق وإليها يعود         

  . . واملواجهة والتبليغ
 : حني طلبها قومه للتصديق،  ويزيد هنا تلك املعجزة اليت صاحبت دعوة صاحل

  . .  " هذه ناقة اهللا لكم آية، قد جاءتكم بينة من ربكم " 
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 ـا وعاقبـة     ولعاقبة اإلميان ،  ألنه يستهدف االستعراض السريع للدعوة الواحدة     ،   والسياق هنا 
وكذلك ال يذكر تفصـيالً  . بل يعلن وجودها عقب الدعوة، ال يذكر تفصيل طلبهم للخارقة    ،  التكذيب

ومن هذا اإلسناد نستلهم أا كانـت       ،  وأا ناقة اهللا وفيها آية منه     ،  عن الناقة أكثر من أا بينة من رم       
ومما جيعل نسـبتها إىل     ،  جيعلها بينة من رم   مما  . أو أا أخرجت هلم إخراجاً غري عادي      ،  ناقة غري عادية  
وال نزيد على هذا شيئاً مما مل يرد ذكره من أمرهـا يف              . . وجيعلها آية على صدق نبوته    ،  اهللا ذات معىن  

فنمضـي حنـن مـع     - وفيما جاء يف هذه اإلشارة كفاية عن كل تفصيل آخر - هذا املصدر املستيقن  
 : النصوص ونعيش يف ظالهلا

  . .  "  تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليمفذروها " 
  . . وإال فهو النذير بسوء املصري، فذروها تأكل يف أرض اهللا،  إا ناقة اهللا

والنظـر يف   ،  يأخذ صاحل يف النصح لقومه بالتدبر والتـذكر       ،   وبعد عرض اآلية واإلنذار بالعاقبة    
 : ستخالف بعد هؤالء الغابرينوالشكر على نعمة اال، مصائر الغابرين

، تتخذون من سهوهلا قصوراً   ،  وبوأكم يف األرض  ،  واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد       " 
 .  " وال تعثوا يف األرض مفسدين، فاذكروا آالء اهللا. وتنحتون اجلبال بيوتاً

  يف احلجـر   ولكنه يذكر يف سورة أخرى أم كانوا      ،   وال يذكر السياق هنا أين كان موطن مثود       
كما ،  أثر النعمة والتمكني يف األرض لثمود     ،  ونلمح من تذكري صاحل هلم     . . وهي بني احلجاز والشام    -

، وقد كانوا يتخذون يف السهل القصـور ، فهو سهل وجبل. نلمح طبيعة املكان الذي كانوا يعيشون فيه  
وصـاحل   . .  الـنص القصـري    فهي حضارة عمرانية واضحة املعامل يف هذا      . وينحتون يف اجلبال البيوت   

ولكن يبـدو أـم كـانوا       ،  وإن مل يكونوا يف أرضهم ذاا     ،  يذكرهم استخالف اهللا هلم من بعد عاد      
. وأن سلطام امتد خـارج احلجـر أيضـا        ،  أصحاب احلضارة العمرانية التالية يف التاريخ حلضارة عاد       

، م عن االنطالق يف األرض بالفسـاد      وهو ينهاه . حمكمني فيها ،  وبذلك صاروا خلفاء ممكنني يف األرض     
 ! وأمامهم العربة ماثلة يف عاد الغابرين، اغتراراً بالقوة والتمكني

فقد آمنت طائفة من قـوم      .  وهنا كذلك نلمح فجوة يف السياق على سبيل اإلجياز واالختصار         
وترده إىل إله   ،  واملأل هم آخر من يؤمن بدعوة جتردهم من السلطان يف األرض          . واستكربت طائفة ،  صاحل

وال بد أن حياولوا فتنة املؤمنني الذين خلعوا ربقـة الطـاغوت مـن أعنـاقهم                ! واحد هو رب العاملني   
 ! وحترروا بذلك من العبودية للعبيد، بعبوديتهم هللا وحده
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 :  وهكذا نرى املأل املستكربين من قوم صاحل يتجهون إىل من أمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد
أتعلمـون أن    : - ملن آمن منـهم    -  الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا      قال املأل  " 

  "  . . ؟ صاحلاً مرسل من ربه
وللسخرية من تصـديقهم لـه يف       ،  والستنكار إميام به  ،   وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف    

 . دعواه الرسالة من ربه
، والثقة يف نفوسـهم   ،  القوة يف قلوم  لقد سكب اإلميان باهللا     ! ولكن الضعاف مل يعودوا ضعافاً    

ومـاذا جتـدي    ؟  فماذا جيدي التهديد والتخويف   ،  إم على يقني من أمرهم     . . واالطمئنان يف منطقهم  
 : ؟ من املأل املستكربين . . السخرية واالستنكار

 .  " إنا مبا أرسل به مؤمنون: قالوا " 
 :  التهديد ومن مث يعلن املأل عن موقفهم يف صراحة حتمل طابع

  . .  " إنا بالذي آمنتم به كافرون " 
إنه ليست البينة هي     . . واليت ال تدع ريبة ملستريب    .  على الرغم من البينة اليت جاءهم ا صاحل       

إـا عقـدة احلاكميـة       . . إنه السلطان املهدد بالدينونة للرب الواحـد       . . اليت تنقص املأل للتصديق   
 ! إنه الشيطان الذي يقود الضالني من هذا اخلطام!  العميقة يف اإلنسانإا شهوة امللك، والسلطان

؛ فاعتدوا على ناقة اهللا اليت جاءم آية من عنده على صدق نبيه يف دعواه             ،   وأتبعوا القول بالعمل  
 : واليت حذرهم نبيهم أن ميسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم

  " يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسـلني          :وقالوا؛  وعتوا عن أمر رم   ،  فعقروا الناقة  " 
 . . 

، إلبراز مسة التبجح فيها    " عتوا:  " ويعرب عن عصيام بقوله   .  إنه التبجح الذي يصاحب املعصية    
والذي يعرب عنه كذلك ذلك التحـدي باسـتعجال العـذاب           . وليصور الشعور النفسي املصاحب هلا    

 : واالستهتار بالنذير
 : وال يفصل كذلك، لسياق يف إعالن اخلامتةوال يستأين ا

  . .  " فأصبحوا يف دارهم جامثني، فأخذم الرجفة " 
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واجلثوم مشهد للعجـز    ،  فالرجفة يصاحبها الفزع  . جزاء مقابل للعتو والتبجح   ،   والرجفة واجلثوم 
ويف التعبري  . ملصريجزاء وفاقاً يف ا   . وما أجدر املعتدي أن يعجز    ،  وما أجدر العايت أن يرجتف    . عن احلراك 

 . عن هذا املصري بالتصوير
 : لريسم لنا مشهد صاحل الذي كذبوه وحتدوه . .  " جامثني "  . .  ويدعهم السياق على هيئتهم

ولكـن ال حتبـون     ،  يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصـحت لكـم         : وقال،  فتوىل عنهم  " 
 .  " الناصحني

والرباءة من املصري الـذي جلبـوه ألنفسـهم بـالعتو           ؛  ح إنه اإلشهاد على أمانة التبليغ والنص     
 . والتكذيب

وحيق النـذير بعـد التـذكري علـى         . وهكذا تطوي صفحة أخرى من صحائف املكذبني       . . 
  . . املستهزئني

|     |     | 
ولكن السياق ال يتعرض هنا لقصـة     - عليه السالم  - فيظلنا عهد إبراهيم  ،  ومتضي عجلة التاريخ  

وكم مـن   :  " متناسقاً مع ما جاء يف أول السورة      ؛  ذلك أن السياق يتحرى مصارع املكذبني     . إبراهيم
وهذا القصص إمنا هو تفصيل هلذا اإلمجـال يف         . .  " فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون     ،  قرية أهلكناها 

مل يطلب من    - معليه السال  - وقوم إبراهيم مل يهلكوا ألن إبراهيم      . . إهالك القرى اليت كذبت بالنذير    
 ابن أخي إبـراهيم    - إمنا جتيء هنا قصة قوم لوط      . . بل اعتزهلم وما يدعون من دون اهللا      . ربه هالكهم 

 : على طريقة القرآن، يتمشى مع ظالل السياق. مبا فيها من إنذار وتكذيب وإهالك، ومعاصره -
إنكـم لتـأتون    ؟  لعاملنيأتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من ا        : ولوطا إذ قال لقومه    " 
: وما كان جواب قومـه إال أن قـالوا        . بل أنتم قوم مسرفون   . من دون النساء   - شهوة - الرجال

وأمطرنـا  . فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين      . إم أناس يتطهرون  ،  أخرجوهم من قريتكم  
  . .  " فانظر كيف كان عاقبة ارمني، عليهم مطراً

وعن قضية أخرى غـري قضـية   ؛ صة قوم لوط عن لون خاص من احنراف الفطرة         وتكشف لنا ق  
ولكنها يف الواقع ليست بعيدة عن قضية األلوهيـة         . األلوهية والتوحيد اليت كانت مدار القصص السابق      

وقد شاءت سنة اهللا أن خيلـق       . إن اإلعتقاد يف اهللا الواحد يقود إىل اإلسالم لسننه وشرعه          . . والتوحيد
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وأن يتم االمتداد يف هذا اجلنس عن       ،  وأن جيعلهما شقني للنفس الواحدة تتكامل ما      ،   ذكراً وأنثى  البشر
ومن مث ركبهما وفق هـذه السـنة صـاحلني     . . وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى؛ طريق النسل 

وجعل اللذة اليت    . . ءجمهزين عضوياً ونفسياً هلذا االلتقا    ،  صاحلني للنسل عن طريق هذا اإللتقاء     ،  لاللتقاء
وذلك لضمان أن يتالقيا فيحققا مشـيئة اهللا يف امتـداد           ،  والرغبة يف إتياا أصيلة   ،  يناالا عندئذ عميقة  

مث لتكون هذه الرغبة األصيلة وتلك اللذة العميقة دافعاً يف مقابل املتاعب اليت يلقياا بعد ذلك يف                 ؛  احلياة
مث لتكون كـذلك ضـماناً لبقائهمـا         . . نفقة وتربية وكفالة  ومن  . من محل ووضع ورضاعة   . الذرية

، الذين تطول فترة حضانتهم أكثر مـن أطفـال احليـوان          ،  تكفل األطفال الناشئني  ،  ملتصقني يف أسرة  
 ! وحيتاجون إىل رعاية أطول من اجليل القدمي

ه ولطف تـدبريه     هذه هي سنة اهللا اليت يتصل إدراكها والعمل مبقتضاها باالعتقاد يف اهللا وحكمت            
 . وعن منهج اهللا للحياة، ومن مث يكون االحنراف عنها متصالً باالحنراف عن العقيدة. وتقديره

حىت أن لوطا ليجبههم بأم بدع دون خلـق         ،   ويبدو احنراف الفطرة واضحاً يف قصة قوم لوط       
 : وأم يف هذا االحنراف الشنيع غري مسبوقني، اهللا فيها

إنكـم لتـأتون    ؟  أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من العاملني        : ومهولوطاً إذ قال لق    " 
  . .  " من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون - شهوة - الرجال

.  واإلسراف الذي يدفعهم به لوط هو اإلسراف يف جتاوز منهج اهللا املمثل يف الفطـرة السـوية                
فإذا هم يريقوا   ،  رهم يف امتداد البشرية ومنو احلياة     ألداء دو ،  واإلسراف يف الطاقة اليت وهبهم اهللا إياها      

ألن اهللا جعل لذة الفطرة الصادقة يف حتقيق        . شاذة شهوة فهي جمرد . ويبعثروا يف غري موضع اإلخصاب    
فهو الشذوذ إذن واالحنراف والفسـاد      ،  فإذا وجدت نفس لذا يف نقيض هذه السنة       . سنة اهللا الطبيعية  

فاألخالق اإلسالمية هـي األخـالق      . وال فرق يف احلقيقة    . . فساد األخالق قبل أن يكون    ،  الفطري
 . بال احنراف وال فساد، الفطرية

هو الذي حيقق لذة الفطرة الصادقة للـذكر         - كالتكوين النفسي  -  إن التكوين العضوي لألنثى   
إذ ،   له رمحة من اهللا ونعمة     إمنا هذه اللذة املصاحبة    " . الشهوة " الذي ال يقصد به جمرد    ،  يف هذا االلتقاء  

فأما التكـوين   ! مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف    ،  جيعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته يف امتداد احلياة       
بل إن شـعور االسـتقذار      ؛  فال ميكن أن حيقق لذة للفطرة السليمة       - بالنسبة للذكر  - العضوي للذكر 

 . فيمنع جمرد االجتاه عند الفطرة السليمة، ليسبق
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  . . ذو أثر حاسم يف هذا الشأن، ونظام احلياة الذي يقوم عليه،  وطبيعة التصور االعتقادي
 فهذه هي اجلاهلية احلديثة يف أوروبا ويف أمريكا ينتشر فيها هذا االحنراف اجلنسي الشاذ انتشاراً               

 . يقوم عليهوعن منهج احلياة الذي ، بغري ما مربر إال االحنراف عن االعتقاد الصحيح. ذريعاً
 وقد كانت هناك دعوى عريضة من األجهزة اليت يوجهها اليهـود يف األرض لتـدمري احليـاة                 

كانت هناك دعوى عريضة مـن هـذه         . . بإشاعة االحنالل العقيدي واألخالقي   ،  اإلنسانية لغري اليهود  
ولكن شـهادة   ! اتاألجهزة املوجهة بأن احتجاب املرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة يف اتمع            

ففي أوروبا وأمريكا مل يبق ضابط واحد لالختالط اجلنسي الكامل بني كل ذكـر              . الواقع خترق العيون  
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معـدهلا بارتفـاع االخـتالط وال            -!  كما يف عامل البهائم    - وكل انثى 

ومن ال خترق عينيـه      . .  النساء بل يتعداه إىل الشذوذ بني    ؛  وال يقتصر على الشذوذ بني الرجال     ! ينقص
 " يف تقريـر   " السلوك اجلنسي عند النساء    " و " السلوك اجلنسي عند الرجال   :  " هذه الشهادة فليقرأ  

وتسندها اىل حجـاب  ، ولكن هذه األجهزة املوجهة ما تزال تردد هذه األكذوبة   . . األمريكي " كرتي
  )1(! ايا مؤمترات املبشرينووص، لتؤدي ما تريده بروتوكوالت صهيون. املرأة

 : فيتجلى لنا االحنراف مرة أخرى يف جوام لنبيهم!  ونعود إىل قوم لوط
 !  " إم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم: وما كان جواب قومه إال أن قالوا " 

 ! ؟ ليبقى فيها امللوثون املدنسون، أو من يتطهر خيرج من القرية إخراجاً!  يا عجباً
فال ينغمسون  ،  أليست تطارد الذين يتطهرون   ؟  وماذا تصنع اجلاهلية احلديثة   ؟  ن ملاذا العجب   ولك

 وتسميه تقدمية وحتطيماً لألغالل عن املرأة وغري املـرأة       - يف الوحل الذي تنغمس فيه جمتمعات اجلاهلية      
 أن تـراهم    وال تطيق ؛  أليست تطاردهم يف أرزاقهم وأنفسهم وأمواهلم وأفكارهم وتصورام كذلك         -

 ! ! إنه منطق اجلاهلية يف كل حني! ؟ ألا ال تتسع وال ترحب إال بامللوثني الدنسني القذرين؛ يتطهرون
 :  وتعرض اخلامتة سريعاً بال تفصيل وال تطويل كالذي جييء يف السياقات األخرى

ر كيف كـان    فانظ،  وأمطرنا عليهم مطراً   - إال امرأته كانت من الغابرين     - فأجنيناه وأهله  " 
  . .  " عاقبة ارمني

                                                 
" دار الشروق .  " حملمد قطب" التطور والثبات يف حياة البشرية   " :وكتاب" هل حنن مسلمون :  "  يراجع كتاب)1(

 . 
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. كما أا هي الفصل بني القوم على أسـاس العقيـدة واملنـهج   .  إا النجاة ملن ددهم العصاة  
ألن صلتها كانت بالغابرين املهلكني من قومـه يف         . مل تنج من اهلالك    - وهي ألصق الناس به    - فامرأته

 . املنهج واالعتقاد
واملـاء  ،  ترى كان هذا املطر املغـرق      . . مع ما صاحبه من عواصف     وقد أمطروا مطراً مهلكاً     

 ! ؟ والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه، لتطهري األرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه، الدافق
 !  على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف املكذبني ارمني

|     |     | 
صفحة مـدين   . . كذبة يف تلك احلقبة من التاريخ  ونأيت للصفحة األخرية من صحائف األقوام امل      

 : وأخيهم شعيب
قد جاءتكم بينة من    ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال،  وإىل مدين أخاهم شعيباً    " 

، وال تفسدوا يف األرض بعد إصـالحها      ،  وال تبخسوا الناس اشياءهم   ،  فأوفوا الكيل وامليزان  ،  ربكم
وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللا من آمـن  .  مؤمننيذلكم خري لكم إن كنتم  

وإن  . . وانظروا كيف كان عاقبـة املفسـدين      ،  واذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم    ،  به وتبغوا عوجاً  
وهو خـري   ،  كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا              

  . . )1( " احلاكمني
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنـا أو          : قال املأل الذين استكربوا من قومه      " 

قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانـا             ؟  أو لو كنا كارهني   : قال. لتعودن يف ملتنا  
على اللّه   - نا كل شيء علماً   وسع رب ،  إال أن يشاء اللّه ربنا     - وما يكون لنا أن نعود فيها     ،  اللّه منها 
لئن : وقال املأل الذين كفروا من قومه     . وأنت خري الفاحتني  ،  ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق     ،  توكلنا

الذين كذبوا شـعيباً    . فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني     . اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون    
يا قوم لقد أبلغـتكم     : فتوىل عنهم وقال  ،  انوا هم اخلاسرين  الذين كذبوا شعيباً ك   ،  كأن مل يغنوا فيها   

  "  . . ؟ فكيف آسى على قوم كافرين، رساالت ريب ونصحت لكم

                                                 
 .  إىل هنا ينتهي اجلزء الثامن)1(
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ذلك أا تتضـمن    ،  بالقياس إىل نظائرها يف هذا املوضع     ،   إننا جند شيئاً من اإلطالة يف هذه القصة       
رة على منهج االستعراض اإلمجايل يف هذا       وإن كانت القصة سائ   ،  غري قضية العقيدة شيئاً عن املعامالت     

 . السياق
 .  " يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غريه: قال، وإىل مدين أخاهم شعيباً " 

مث تبدأ بعدها بعض التفصـيالت يف رسـالة      . .  فهي قاعدة الدعوة اليت ال تغيري فيها وال تبديل        
 : النيب اجلديد
  .  . " قد جاءتكم بينة من ربكم " 

وال نعرف هلا حتديـداً مـن        - كما ذكرها يف قصة صاحل     -  وال يذكر السياق نوع هذه البينة     
تثبت دعواه أنه   ،  ولكن النص يشري إىل أنه كانت هناك بينة جاءهم ا         . مواضع القصة يف السور األخرى    

والنـهي عـن   ، يزانويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل وامل. مرسل من عند اللّه 
 : وعن فتنة املؤمنني عن دينهم الذي ارتضوه، والكف عن قطع الطريق على الناس، اإلفساد يف األرض

، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها     ،  وال تبخسوا الناس أشياءهم   ،  فأوفوا الكيل وامليزان   " 
عن سبيل اللّه من آمن     وتصدون  ،  وال تقعدوا بكل صراط توعدون    . ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني     

  . .  " وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين، واذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم، وتبغوا عوجاً، به
إمنا يشركون  ،  كانوا قوماً مشركني ال يعبدون اللّه وحده      ،   وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب      

إمنا كانوا يتخـذون    ؛   شرع اللّه العادل   وأم ما كانوا يرجعون يف معامالم إىل      ؛  معه عباده يف سلطانه   
 - لذلك - وأم - ولعل شركهم إمنا كان يف هذه اخلصلة       - ألنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل     

. يقطعون الطريق على سـواهم    ،  كما كانوا مفسدين يف األرض    ؛  كانوا سيئي املعاملة يف البيع والشراء     
ويكرهون االستقامة ؛  ويصدوم عن سبيل اللّه املستقيم    ،  مظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينه      

ال متضي على استقامتها كمـا هـي يف         ،  ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة     ؛  اليت يف سبيل اللّه   
 . منهج اللّه

وإىل ،  بدعوم إىل عبادة اللّه وحده وإفراده سبحانه باأللوهيـة         - عليه السالم  -  ويبدأ شعيب 
 . وحده وإفراده من مث بالسلطان يف أمر احلياة كلهالدينونة له 
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اليت يعلم أنه منها تنبثق كل منـاهج        ؛  يف دعوم من هذه القاعدة     - عليه السالم  -  يبدأ شعيب 
وال تسـتقيم كلـها إال إذا       . كما أن منها تنبثق قواعد السلوك واخللق والتعامل       ؛  احلياة وكل أوضاعها  
 . استقامت هذه القاعدة

وتـرك  ، وإقامة حيام على منهجـه املسـتقيم  ، ب يف دعوم إىل الدينونة للّه وحده  ويستصح
يستصحب يف دعوم إىل هذا كله بعـض         . . اإلفساد يف األرض باهلوى بعدما أصلحها اللّه بالشريعة       

 : يذكرهم نعمة اللّه عليهم . . املؤثرات املوحية
 .  " واذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم " 

 :  عاقبة املفسدين من قبلهموخيوفهم
  . .  " وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين " 

فال يفتنوا املؤمنني الـذين     ؛   كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر          
مهـددين هلـم    ،  وال يأخذوا عليهم كل سبيل    ،  وال يقعدوا هلم بكل صراط    ،  هداهم اللّه إليه عن دينهم    

 : إن كانوا هم ال يريدون أن يكونوا مؤمنني. نتظروا حكم اللّه بني الفريقنيوأن ي. موعدين
فاصربوا حىت حيكم اللّـه     ،  وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا           " 

  . .  " وهو خري احلاكمني، بيننا
 . . ءها خطـوة  ولقد وقف عند آخر نقطة ال ميلك أن يتراجع ورا         .  لقد دعاهم إىل أعدل خطة    

حىت حيكم اللّه وهـو خـري       ،  وترك كلًّ وما اعتنق من دين     ،  نقطة االنتظار والتريث والتعايش بغري أذى     
 . احلاكمني

 ولكن الطواغيت ال يرضيهم أن يكون لإلميان يف األرض وجود ممثل يف مجاعة من الناس ال تدين                 
وال ،  وال تعترف بسلطان إال سلطانه    ،  للّهال تدين إال    ،  إن وجود مجاعة مسلمة يف األرض      . . للطاغوت

إن وجود مجاعة مسلمة كهذه      . . وال تتبع يف حياا منهجاً إال منهجه      ،  حتكم يف حياا شرعاً إال شرعه     
وتركت الطواغيت حلكم اللّه حني     ،  حىت لو انعزلت هذه اجلماعة يف نفسها       - يهدد سلطان الطواغيت  

 . يأيت موعده
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حىت لو آثرت هي أال ختـوض معـه    - عركة فرضاً على اجلماعة املسلمة إن الطاغوت يفرض امل 
وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه املعركـة مـع           . إن وجود احلق يف ذاته يزعج الباطل       - املعركة
  . . إا سنة اللّه ال بد أن جتري . . الباطل

أو ،  آمنوا معك من قريتنا   لنخرجنك يا شعيب والذين     : قال املأل الذين استكربوا من قومه      " 
 .  " لتعودن يف ملتنا

 ! ويف إصرار على املعركة ال يقبل املهادنة والتعايش،  هكذا يف تبجح سافر
لقد وقف شعيب عليه السالم      . .  إال أن قوة العقيدة ال تتلعثم وال تتزعزع أمام التهديد والوعيد          

على أن يترك ملن شاء      - نقطة املساملة والتعايش   . . عند النقطة اليت ال ميلك أن يتزحزح وراءها خطوة        
 يف انتظار فتح اللّه وحكمه بني الفريقني      : وأن يدين للسلطان الذي يشاء    ؛  أن يدخل يف العقيدة اليت يشاء     

حتت أي ضغط أو أي ديد من       ،  وما ميلك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة           -
فلما أن تلقى املأل املستكربون عرضه هذا        . . عن احلق الذي ميثله وخانه    وإال تنازل كلية     . . الطواغيت

كارهـاً أن   ،  مستمسكاً مبلتـه  ،  صدع شعيب باحلق  ،  بالتهديد باإلخراج من قريتهم أو العودة يف ملتهم       
ه واجته إىل ربه وملجئه ومواله يدعوه ويستنصره ويسأله وعـد     ،  يعود يف امللة اخلاسرة اليت أجناه اللّه منها       

 : بنصرة احلق وأهله
. قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اللّه منها             ؟  أو لو كنا كارهني   : قال " 

. على اللّه توكلنـا  - وسع ربنا كل شيء علماً    ،  إال أن يشاء اللّه ربنا     - وما يكون لنا أن نعود فيها     
  . .  " احتنيوأنت خري الف، ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق

كما تتجلـى طبيعـة     ،  ومذاقه يف نفوس أهله   ،   ويف هذه الكلمات القالئل تتجلى طبيعة اإلميان      
مشهد احلقيقة اإلهلية يف     . . كذلك نشهد يف قلب الرسول ذلك املشهد الرائع       . اجلاهلية ومذاقها الكريه  

 . ذلك القلب وكيف تتجلى فيه
  " ؟ أو لو كنا كارهني: قال " 

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعـودن          :  " تلك القولة الفاجرة  يستنكر  
 ! ؟ أجتربوننا على ما نكره من ملتكم اليت جنانا اللّه منها: يقول هلم . .  " يف ملتنا

  . .  " قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اللّه منها " 
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اليت ال خيلص فيها الناس الدينونـة والطاعـة للّـه           ،  ملة الطاغوت و اجلاهلية    إن الذي يعود إىل     
إن الذي يعود إىل هـذه       . . واليت يتخذ الناس فيها أرباباً من دون اللّه يقرون هلم بسلطان اللّه           ،  وحده

إمنـا   - يدوأنقذه من العبودية للعب   ،  وهداه إىل احلق  ،  بعد إذ قسم اللّه له اخلري وكشف له الطريق         - امللة
شهادة مؤداها أنه مل جيد يف ملة اللّه خرياً فتركها وعـاد إىل ملـة               . يؤدي شهادة كاذبة على اللّه ودينه     

وأن ؛  وشـرعية يف السـلطان    ،  أن مللة الطاغوت حقاً يف الوجود      - على األقل  - أو مؤداها ! الطاغوت
وهي شهادة خطرية    . .  بعد أن آمن باللّه    فهو يعود إليها ويعترف ا    . وجودها ال يتناىف مع اإلميان باللّه     

وال . شهادة االعتراف برايـة الطغيـان     . ومل يرفع راية اإلسالم   ،  أخطر من شهادة من مل يعرف اهلدى      
 ! طغيان وراء اغتصاب سلطان اللّه يف احلياة

ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معـه        - عليه السالم  -  وكذلك يستنكر شعيب  
 : ىل امللة اليت أجناهم اللّه منهاإ

  . .  " وما يكون لنا أن نعود فيها " 
يقوهلا وأمامه التهديد الـذي يزاولـه        . . وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها      ؛   وما من شأننا أصالً   

ودينونتها للّه وحده بـال     ،  اليت تعلن خروجها عن سلطانه    ،  الطاغوت يف كل أرض مع اجلماعة املسلمة      
 . ك معه أو من دونهشري

أقـل   - مهما عظمت وشقت -  إن تكاليف اخلروج من العبودية للطاغوت والدينونة للّه وحده    
مهما الح فيها مـن      - إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة    ! وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت    

تكـاليف يف  ! بطيئة طويلة مديدةإا تكاليف  -!  السالمة واألمن والطمأنينة على احلياة واملقام والرزق    
وأي عبوديـة شـر مـن        - واإلنسان عبد لإلنسان  ،  ال توجد  " اإلنسانية " إنسانية اإلنسان ذاته فهذه   

وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخـر           !  . . ؟  خضوع اإلنسان ملا يشرعه له إنسان     
ن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته        وأي عبودية شر من أ    !  . . ؟  ورضاه أو غضبه عليه   ،  به

 ! ؟ وأي عبودية شر من أن يكون لإلنسان خطام أو جلام يقوده منه كيفما شاء إنسان! ؟ وشهواته
يف  - إنه يهبط ويهبط حىت يكلف الناس      . .  على أن األمر ال يقف عند حد هذه املعاين الرفيعة         

كما يكلفهم أوالدهم إذ ينشـئهم      . شرع وال حيوطها سياج   أمواهلم اليت ال حيميها      - حكم الطواغيت 
. الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات واألفكار واملفهومات واألخالق والتقاليد والعـادات             

ويقيم من مجامجهم وأشالئهم    ،  فيذحبهم على مذبح هواه   ،  فوق ما يتحكم يف أرواحهم ويف حيام ذاا       
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حيث ال ميلك أب أن مينع فتاته من الدعارة          . .  يكلفهم أعراضهم يف النهاية    مث! أعالم اد لذاته واجلاه   
كما يقع على نطاق واسع علـى مـدار          - سواء يف صورة الغصب املباشر    ،  اليت يريدها ا الطواغيت   

! أو يف صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم جتعلهن باً مباحاً للشهوات حتت أي شـعار               - التاريخ
والذي يتصور أنه ينجو مباله وعرضه وحياته وحياة أبنائه          . .  الدعارة والفجور حتت أي ستار     ومتهد هلن 

 ! أو يفقد اإلحساس بالواقع، إمنا يعيش يف وهم. وبناته يف حكم الطواغيت من دون اللّه
ومهما تكن تكاليف العبودية     . .  إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف يف النفس والعرض واملال        

  . . فضالً على وزا يف ميزان اللّه. فهي أربح وأقوم حىت مبيزان هذه احلياة، هللّ
  " : األسس األخالقية للحركة اإلسالمية:  "  يقول السيد أبو األعلى املودودي يف كتاب

اليت تتوقف   - ال خيفى عليه أن املسألة    ،  وكل من له أدىن بصرية مبسائل احلياة اإلنسانية        "  . . . 
إمنا هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمـام           - ا قضية صالح الشؤون البشرية وفسادها     عليه
وأنـه ال بـد   ، وذلك كما تشاهد يف القطار أنه ال جيري إال إىل اجلهة اليت يوجهه إليها سـائقه           . أمرها

املدنية اإلنسانية  فكذلك ال جيري قطار     . إىل تلك اجلهة نفسها    - طوعاً أو كرهاً   - للركاب أن يسافروا  
ومن الظاهر البني أن اإلنسانية مبجموعها ال       . إال إىل جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر تلك املدنية          

تستطيع حبال من األحوال أن تأىب السري على تلك اخلطة اليت رمسها هلم الذين بأيديهم وسـائل األرض                  
، وبيدهم السلطة املطلقة يف تدبري شؤون اإلنسانية      ،   األمر وهلم اهليمنة كل اهليمنة على أزمة     ،  وأسباا طراً 

وهم ميلكون أدوات تكوين األفكار والنظريات وصـوغها يف         ،  وتتعلق بأذياهلم نفوس اجلماهري وآماهلم    
. وحتديد القيم اخللقيـة   ،  وإنشاء النظام اجلماعي  ،  وإليهم املرجع يف تنشئة الطباع الفردية     ،  قوالب حيبوا 

فال بد لنظام احليـاة بأسـره أن         . . ء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّه ويرجون حسابه       فإذا كان هؤال  
وأن يعود اخلبثاء األشرار إىل كنـف الـدين ويصـلحوا           ،  يسري على طريق من اخلري والرشد والصالح      

ال وأقل ما يكون من تأثري اتمع يف السيئات أـا           ،  وكذلك تنمو احلسنات ويزكو غراسها    . شؤوم
 - سلطة الزعامة والقيادة واإلمامـة     - وأما إذا كانت هذه السلطة    . إن مل متحق وتنقرض آثارها    . تربو

فال حمالـة أن    ،  وانغمسوا يف الفجور والطغيان   ،  واتبعوا الشهوات ،  بأيدي رجال احنرفوا عن اللّه ورسوله     
ب الفسـاد والفوضـى يف      ويدب دبي ،  يسري نظام احلياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء        

األفكار والنظريات والعلوم واآلداب والسياسة واملدنية والثقافة والعمران واألخالق واملعامالت والعدالة           
  . . .  " وتنمو السيئات ويستفحل أمرها، والقانون برمتها
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ة خملصني  أن يدخلوا يف عبودية احلق كاف     ،  والظاهر أن أول ما يطالب به دين اللّه عباده         . . .  " 
مث يتطلب منهم أال    . حىت ال يبقى يف اعناقهم قالدة من قالئد العبودية لغري اللّه تعاىل           ،  له الطاعة واالنقياد  

مث إن اإلسالم يطالبـهم أن      عوجاء به الرسول األمي الكرمي    ،  يكون حليام قانون إال ما أنزله اللّه تعاىل       
املنكرات اجلالبة على العباد غضب اللّـه تعـاىل         وتستأصل شأفة السيئات و   ،  ينعدم من األرض الفساد   

وهذه الغايات السامية ال ميكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبنـاء البشـر وتسـيري                  . وسخطه
وال يكون من أمر أتباع الدين احلـق وأنصـاره إال أن      ؛  شؤوم يف األرض بأيدي أئمة الكفر والضالل      

    ا   ،  يذكرون اللّه قابعني يف زواياهم    ،  ميستسلموا ألمر هؤالء وينقادوا جلربومنقطعني عن الدنيا وشؤو ،
ومن هنا يظهـر مـا لإلمامـة    ! مغتنمني ما يتصدق به هؤالء اجلبابرة عليهم من املساحمات والضمانات   

واحلق أن اإلنسان ال ميكنه     . الصاحلة وإقامة نظام احلق من أمهية خطرية جتعلها من غايات الدين وأسسه           
أمل تروا   . . ضي اللّه تعاىل بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام ا              أن يبلغ ر  

حىت إن اإلنسان ليستوجب القتل     ،  ما جاء يف الكتاب والسنة من ذكر اجلماعة ولزومها والسمع والطاعة          
 سـبب   وهل لذلك مـن   . وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم      - ولو قيد شعرة   - إذا خرج من اجلماعة   

واإلمامة الراشدة وتوطيـد دعائمـه يف       ،  سوى أن غرض الدين احلقيقي وهدفه إمنا هو إقامة نظام احلق          
والذي يضعضع القـوة اجلماعيـة ويفـت يف         ،  وكل ذلك يتوقف حتققه على القوة اجلماعية      . األرض
 .  بكلمة التوحيد  جيين على اإلسالم وأهله جناية ال ميكن جربها وتالفيها بالصالة وال باإلقرار           ،  عضدها

 " حىت إن القرآن ليحكم   ،  من املرتلة العالية واملكانة الرفيعة يف الدين       " اجلهاد " مث انظروا إىل ما كسب    . 
هو السعي املتواصل والكفاح     " اجلهاد " ذلك أن . على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إىل األرض       " بالنفاق

وهذا اجلهاد هو الذي جيعله القرآن ميزاناً يوزن به إميـان           . ليس غري ،  املستمر يف سبيل إقامة نظام احلق     
وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باللّه ورسوله ال ميكنه أن يرضـى بتسـلط               . الرجل وإخالصه للدين  

فكل من يبدو يف أعماله شيء       . . أو يقعد عن بذل نفسه وماله يف سبيل إقامة نظام احلق          ،  النظام الباطل 
فكيف ينفعه عمـل  ، مرتاب يف أمره، فاعلم أنه مدخول يف إميانه  ،   يف هذا الباب   من الضعف واالستكانة  

 "  . . . ؟  من أعماله بعد ذلك
إن إقامة اإلمامة الصاحلة يف أرض اللّه هلا أمهية جوهرية وخطـورة بالغـة يف نظـام                  . . .  " 

 يبذل اجلهد املستطاع إلفراغ ال ينتهي عمله بأن  ،  فكل من يؤمن باللّه ورسوله ويدين دين احلق       . اإلسالم
بل يلزمه مبقتضى ذلك اإلميان أن يستنفد مجيع        ،  وال تربأ ذمته من ذلك فحسب     ،  حياته يف قالب اإلسالم   

قواه ومساعيه يف انتزاع زمام األمر من أيدي الكافرين والفجرة والظاملني حـىت يتسـلمه رجـال ذوو              
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ألرض ذلك النظام احلق املرضي عند اللّه الذي بـه          ويقوم يف ا  ،  ويرجون حسابه ،  صالح ممن يتقون اللّه   
  . . )1( " صالح أمور الدنيا وقوام شؤوا

إمنا ،   إن اإلسالم حني يدعو الناس إىل انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله للّه               
 أرواحهم وأمـواهلم    كما يدعوهم إىل إنقاذ   ؛  يدعوهم إلنقاذ إنسانيتهم وحترير رقام من العبودية للعبيد       

بكل ما فيها    - حتت رايته  - إنه يكلفهم أعباء املعركة مع الطاغوت      . . من هوى الطواغيت وشهوام   
إنـه يـدعوهم    !  . . كما أا أذل وأحقـر    ،  ولكنه ينقذهم من تضحيات أكرب وأطول     ؛  من تضحيات 

  . . يف آن، وللسالمة، للكرامة
 : حامسة لذلك قاهلا شعيب عليه السالم مدوية 

وما يكون لنا أن نعـود      ،  قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اللّه منها              " 
  "  . .  . . فيها

يف مواجهة طواغيت البشر مـن املـأل        ،  وبقدر ما يرفع صوته   ،   ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه     
الذي وسـع   ،  وجهه يف مواجهة ربه اجلليل    ويسلم  ،  بقدر ما خيفض هامته    . . الذين استكربوا من قومه   

، ويدع له قياده وزمامـه    ،  ال يتأىل عليه وال جيزم بشيء أمام قدره       ،  فهو يف مواجهة ربه   . كل شيء علماً  
 : ويعلن خضوعه واستسالمه

  . .  " وسع ربنا كل شيء علماً، إال أن يشاء اللّه ربنا " 
إنه ميلك رفض ما     . . ن أمره وأمر املؤمنني معه    يف مستقبل ما يكون م    ،   إنه يفوض األمر للّه ربه    

ويعلـن  ؛ ويعلن تصميمه واملؤمنني معه على عدم العـودة    ؛  من العودة يف ملتهم   ،  يفرضه عليه الطواغيت  
فـاألمر موكـول إىل      . . ولكنه ال جيزم بشيء عن مشيئة اللّه به وم         . . االستنكار املطلق للمبدأ ذاته   

فـإىل علمـه ومشـيئته      . ورم وسع كل شيء علماً    ،  منوا معه ال يعلمون   وهو والذين آ  ،  هذه املشيئة 
 . تفويضهم واستسالمهم

. مث ال يتأىل بعد ذلك على مشيئته وقـدره ، األدب الذي يلتزم به أمره.  إنه أدب ويل اللّه مع اللّه   
 . وال يتأىب على شيء يريده به ويقدره عليه

                                                 
للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعـة       " األسس األخالقية للحركة اإلسالمية     "  مقتطفات من مقدمات كتاب      )1(

 . اإلسالمية بباكستان
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يدعوه أن  ،  ويتجه إىل وليه بالتوكل الواثق    ،  يدهم وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وديدهم ووع      
 : يفصل بينه وبني قومه باحلق

  . .  " وأنت خري الفاحتني. ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق. على اللّه توكلنا " 
  . . يف نفس ويل اللّه ونبيه " األلوهية " مشهد جتلي حقيقة:  وهنا نشهد ذلك املشهد الباهر

ويعلم أن ربه هو الذي يفصـل بـاحلق بـني اإلميـان          . وملجأ األمان ،   القوة  إنه يعرف مصدر  
واليت ليس منها   ،  ويتوكل على ربه وحده يف خوض املعركة املفروضة عليه وعلى املؤمنني معه           . والطغيان

 . إال بفتح من ربه ونصر. مفر
:  " ليفتنوهم عن دينهم   . عندئذ يتوجه املأل الكفار من قومه إىل املؤمنني به خيوفوم ويهددوم          

  . .  " لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون: وقال املأل الذين كفروا من قومه
إن الطواغيت يتوجهون أوالً إىل الداعية ليكف عـن   . .  إا مالمح املعركة اليت تتكرر وال تتغري 

ومل يرهبه التخويـف بالـذي    ،  عتهواستمسك بأمانة التبليغ وتب   ،  فإذا استعصم بإميانه وثقته بربه    . الدعوة
مث بـالبطش   ،  حتولوا إىل الذين اتبعوه يفتنوم عن دينهم بالوعيد والتهديد         . . ميلكه الطغاة من الوسائل   

وال ؛  ولكـن ميلكـون أدوات الـبطش واإلرهـاب        ،  إم ال ميلكون حجة على باطلهم      . . والعذاب
 -  عرفت احلق فما عادت تسـتخف بالباطـل        وخباصة تلك اليت   - يستطيعون إقناع القلوب جباهليتهم   

 . الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا له السلطان، ولكنهم يستطيعون البطش باملصرين على اإلميان
ويقفان وجهاً لوجـه يف مفاصـلة   ،  ولكنه من سنة اللّه اجلارية أنه عندما يتمحض احلق والباطل      

  . . ذا كانوهك . . كاملة جتري سنة اللّه اليت ال تتخلف
  . .  " فأصبحوا يف دارهم جامثني، فأخذم الرجفة " 

  . . وبسط األيدي باألذى والفتنة، جزاء التهديد واالستطالة،  الرجفة واجلثوم
وهي الـيت قالوهـا      . .  " لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون     :  "  ويرد السياق على قولتهم   

أن اخلسران مل يكن من نصيب الذين        - يف كم واضح   - فيقرر! مهددين متوعدين للمؤمنني باخلسارة   
 : إمنا كان من نصيب قوم آخرين، اتبعوا شعيباً
  . .  " الذين كذبوا شعيباً كانوا هم اخلاسرين. الذين كذبوا شعيباً كأن مل يغنوا فيها " 
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 يعمـروا هـذه     كأن مل . ال حياة وال حراك   .  ففي ومضة ها حنن أوالء نراهم يف دارهم جامثني        
 ! وكأن مل يكن هلم فيها آثار، الدار

من رسوهلم الـذي كـان      ،  واملفارقة واالنفصال ،   ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت واإلمهال    
حىت مل يعد يأسى علـى مصـريهم        ،  فافترق مصريه عن مصريهم   ،  مث افترق طريقه عن طريقهم    ،  أخاهم
 : وعلى ضيعتهم يف الغابرين، األليم

فكيف آسى على قوم    ،  يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم       : وقال،  همفتوىل عن  " 
  "  . . ؟ كافرين

فال اعتبار هلا يف هـذا      ،  أما صلة األنساب واألقوام   . فهو أمة وهم أمة   .  إنه من ملة وهم من ملة     
اط بني الناس إمنـا  واالرتب، فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين    . . وال وزن هلا يف ميزان اللّه     ،  الدين

  . . يكون يف حبل اللّه املتني
|     |     | 

 تابع تفسري سورة األعراف/ بداية تفسري اجلزء التاسع من القرآن الكرمي 
مـن   - "  سورة األعـراف   " الشطر األول هو بقية   : يتألف من شطرين   - التاسع - هذا اجلزء 

والشطر الثاين هو نصف احلزب األول من سورة        . .  وهو يؤلف ثالثة أرباع هذا اجلزء      - القرآن املكي 
  . . وهو يؤلف الربع الباقي من اجلزء - من القرآن املدين - األنفال

 - حيث نقدم . ونرجىء الشطر الثاين إىل موضعه    . وسنكتفي هنا بالعرض اإلمجايل للشطر األول     
  . . بسور القرآنوفق املنهج الذي اتبعناه يف التعريف ؛ سورة االنفال - إن شاء اهللا

|     |     | 
قصص الرسـل    - يف الشطر الذي استعرضناه هناك من سورة األعراف        - مضى يف اجلزء الثامن   

وعرضنا من موكب اإلميان هناك قصص نوح وهود وصـاحل      . والرساالت واألقوام بعد آدم عليه السالم     
 . ة املؤمننيومصارع املكذبني من أقوامهم وجنا - عليهم السالم - ولوط وشعيب

وقد اخترنا أن نضـمها إىل ايـة         - عليه السالم  -  فاآلن يبدأ هذا اجلزء بتكملة لقصة شعيب      
  . . اجلزء الثامن تكملة للقصة هناك
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فيكشـف يف    - وفق منهج السورة   -  مث يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص        
 يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلـوم تصـحو   كيف . . هذا التعقيب عن خطوات قدر اهللا باملكذبني  

أخذهم ،  فإذا مل تستيقظ هذه القلوب ومل تتفتح ومل تنتفع باالبتالء         ،  وتلجأ إىل اهللا وتتضرع إليه    ،  وترق
وعندئذ . ويظنوا احلياة هلواً ولعباً   ،  حىت يزدادوا عن قدر اهللا غفلة      - وهي أشد يف االبتالء    - اهللا بالسراء 

وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأسـاء والضـراء             :  "  على حني غفلة   يأخذهم اهللا بغتة  
! قد مس آباءنا الضراء والسـراء     : وقالوا،  مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا      . لعلهم يضرعون 

  . .  " فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون
حيـث ال   ،   وسنن اهللا يف أخذ الناس      وهنا يكشف السياق كذلك عن العالقة بني القيم اإلميانية        

ألن ،  هذه العالقة اليت ختفى علـى الغـافلني       . انفصال يف خطوات قدر اهللا بني هذه السنن وتلك القيم         
ولو أن أهل القرى آمنوا     :  " ولكنها ال بد واقعة يف املدى الطويل      ؛  آثارها قد ال تبدو يف املدى القريب      

  . .  " ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون؛ واألرضواتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
؛ وسنته وعالقتها بالقيم اإلميانية يف حياة البشر      ؛   ويعقب الكشف عن خطوات قدر اهللا باملكذبني      

أفأمن أهل القـرى أن     :  " ولفتات إىل مصارع املكذبني توقظ الغافلني     ؛  ملسات من التهديد ز القلوب    
أفأمنوا مكر  ؟  أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون         .  نائمون يأتيهم بأسنا بياتا وهم   

أو مل يهد للذين يرثون األرض من بعـد أهلـها أن             "  " فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون      ؟  اهللا
  . .  " ونطبع على قلوم فهم ال يسمعون، لونشاء أصبناهم بذنوم

وتلخيص ألمـر األقـوام الـيت    ؛ عن هذا القصص ع سول اهللا وينتهي هذا التعقيب بلفتة إىل ر 
؛ ووصف حلقيقة حاهلم ونسيام لعهد اهللا معهم على االعتراف بألوهيته ووحدانيتـه           ؛  كذبت من قبل  

:  " بسبب تعطل فطرم وغفلة قلوم    ،  وعدم جدوى اآليات والبينات واخلوارق اليت جاءهم ا رسلهم        
فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا مـن     ،  ولقد جاءم رسلهم بالبينات   . هاتلك القرى نقص عليك من أنبائ     

وإن وجـدنا أكثـرهم     ،  وما وجدنا ألكثرهم من عهد    . كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين     . قبل
  . .  " لفاسقني

|     |     | 
وقـوم  ،  وقوم لـوط  ،  وقوم صاحل ،  وقوم هود ،  وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح       

 . . مث مع قومه بين إسرائيل أخرياً     ؛  مع فرعون وملئه أوالً    - عليه السالم  - جتيء قصة موسى   . . يبشع
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وتشغل قصة موسى يف هذه السورة أوسع مساحة وأكرب قدر شغلته يف سورة واحدة من سور القـرآن                  
قصـرية  وذلك عدا اإلشـارات ال ؛ وقد وردت حلقات من قصة بين إسرائيل يف مواضع كثرية    . . كلها

ولعـل ذلـك    . . وكانت أكثر القصص وروداً يف القرآن كلـه   . . إليها يف مواضع من القرآن أخرى     
يف اجلزء السادس    - يف هذه الظالل   - التفصيل يف قصة هذه األمة كان للحكمة اليت أشرنا إليها من قبل           

 :  على النحو التايل869 - 868يف صفحيت 
ائيل هم أول من واجه الدعوة اإلسالمية بالعداء والكيـد          من جوانب هذه احلكمة أن بين إسر       " 

هم . فقد كانوا حرباً على اجلماعة املسلمة منذ اليوم األول        . واحلرب يف املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها      
وهم الذين  . وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمني معا     ؛  الذين احتضنوا النفاق واملنافقني يف املدينة     

وهم الذين تولوا حرب اإلشـاعات      . املشركني وواعدوهم وتآمروا معهم على اجلماعة املسلمة      حرضوا  
كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول         ؛  والدس والكيد يف الصف املسلم    

فلم يكن بد من كشـفهم       . . وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم يف احلرب املعلنة الصرحية         . القيادة
وما حقيقة املعركة   ؟  وما وسائلهم ؟  وما تارخيهم ؟  ماطبيعتهم: لتعرف من هم أعداؤها   ،  للجماعة املسلمة 

 ؟ اليت ختوضها معهم
كما كانوا أعداء هـدى اهللا يف     ؛  ولقد علم اهللا أم سيكونون أعداء هذه األمة يف تارخيها كله           " 

 . م كلها مكشوفةووسائله؛ فعرض هلذه األمة أمرهم كله مكشوفاً. ماضيهم كله
وقـد  . ومن جوانب هذه احلكمة أن بين إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اهللا األخـري   " 

ووقع منهم النقض املتكرر مليثاق     ،  ووقعت االحنرافات يف عقيدم   ؛  امتد تارخيهم قبل اإلسالم فترة طويلة     
ـ  ،  ووقع يف حيام آثار هذا النقض وهذا االحنراف       ؛  اهللا معهم   . . ع يف أخالقهـم وتقاليـدهم  كما وق

 - وهي وارثة الرساالت كلها وحاضنة العقيدة الربانيـة جبملتـها          - فاقتضى هذا أن تلم األمة املسلمة     
ممثلـة يف حيـاة بـين إسـرائيل       ،  وتعرف مزالق الطريق وعواقبها   ؛  وتقلبات هذا التاريخ  ،  بتاريخ القوم 

وتنتفع ـذا الرصـيد     ؛  إىل حصيلة جتارا   - ياةيف حقل العقيدة واحل    - لتضم هذه التجربة  ،  وأخالقهم
وبـوادر  ،  ومـداخل الشـيطان   ،  مزالق الطريـق   - بصفة خاصة  - ولتتقي. وتنفع على مدار القرون   

 . على هدى التجارب األوىل، االحنراف
وقـد  . ومن جوانب هذه احلكمة أن جتربة بين إسرائيل ذات صحائف شىت يف املدى الطويل              " 

وأن األمة املسـلمة الـيت      ؛  وتنحرف أجيال منها  ،  مد حني يطول على األمم تقسو قلوا      علم اهللا أن األ   
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فجعل أمام أئمـة  ؛ ستصادفها فترات متثل فترات من حياة بين إسرائيل، سيمتد تارخيها حىت تقوم الساعة 
يعرفون منـها    ؛مناذج من العقابيل اليت تلم باألمم     ،  هذه األمة وقادا وجمددي الدعوة يف أجياهلا الكثرية       

ذلك أن أشد القلوب استعصاء على اهلدى واالسـتقامة هـي           . كيف يعاجلون الداء بعد معرفة طبيعته     
ألا تفاجأ من الدعوة جبديد     ،  فالقلوب الغفل اخلامة أقرب إىل االستجابة     ! القلوب اليت عرفت مث احنرفت    

فأمـا  .  الذي يطرق فطرا ألول مـرة وانبهارها ذا اجلديد، جلدته عليها، وينفض عنها الركام  ،  يهزها
وال يقـع فيهـا     ؛  وال تكون لـه هزتـه     . فالنداء الثاين ال تكون له جدته     ،  القلوب اليت نوديت من قبل    
 !  "  . . وإىل الصرب الطويل، ومن مث حتتاج إىل اجلهد املضاعف؛ اإلحساس بضخامته وجديته

 اخل  . . . 
 - وبين إسرائيل من قبل يف هذه الظـالل  - المعليه الس -  وقد وردت حلقات من قصة موسى  

، وسـورة آل عمـران    ،  يف سورة البقرة   - املرتبة وفق ترتيب السور يف املصحف ال وفق ترتيب الرتول         
فإن هذه احللقـات    ،  ولكن إذا اعتربنا ترتيب الرتول     . . وسورة األنعام ،  وسورة املائدة ،  وسورة النساء 

وذلك ظاهر  .  املكية تكون سابقة على ما ورد منها يف السور املدنية          الواردة منها هنا يف سورة األعراف     
وهنـاك  . فهي هنا تعرض على طريقة احلكاية والقصـص       . من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك      
 . وتذكريهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها، تعرض على سبيل مواجهة بين إسرائيل ا
ولكن ورودها   - مكية ومدنيه  - الثني موضعاً يف القرآن كله     ولقد وردت القصة يف أكثر من ث      

والذي ورد منها   . مفصلة اقتصر على عشرة مواضع يف عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيالً             
وإن تكن احللقات الـيت وردت يف       . كما أنه هو أوسع مساحة     . . يف سورة األعراف كان أول تفصيل     

 . )1( يف سورة طه هذه املساحة أقل مما ورد منها
بينما تبدأ يف سورة طه من حلقة النداء        .  وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة        

وتبدأ يف سورة القصص من حلقة مولـد موسـى يف فتـرة         . يف جانب الطور   - عليه السالم  - ملوسى
 على طريقة القرآن يف سياقة      متناسقاً مع جو السورة وأهدافها     - ويبدأ عرضها  . . اضطهاد بين إسرائيل  

:  " وذلك منذ اللحظة األوىل يف عرضها     . بالتوجيه إىل عاقبة تكذيب فرعون وملئه      - )2(القصص كله   
 .  " فانظر كيف كان عاقبة املفسدين. فظلموا ا، مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" ن القصة يف القرآ:  "  يراجع فصل)1(
 .  يراجع املصدر السابق)2(
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وأخرياُ يف مواجهة    . .  مواجهة فرعون وملئه   يف . . أوالً . .  مث متضي حلقات القصة ومشاهدها    
 ! والتوائهم وزيغهم واحنرافهم، بين إسرائيل

فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمـام معاملهـا        . بالتفصيل - فيما بعد  -  وملا كنا سنستعرض القصة   
 : البارزة وموحياا الكلية

: وقال موسى :  " لعاملنييواجه فرعون ومأله بأنه رسول من رب ا        - عليه السالم  -  إن موسى 
حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق قد جئتكم ببينة مـن              . يا فرعون إين رسول من رب العاملني      

كذلك حني تقع املباراة بينه وبني سـحرة فرعـون فيغلبـون             . .  " ربكم فأرسل معي بين إسرائيل    
رب موسى  . آمنا برب العاملني  : الواق. وألقي السحرة ساجدين   " فإم يؤمنون برب العاملي   ،  ويؤمنون
ويعلنون أم عائدون   ،  فإم يتجهون إىل رم   : وحني يهددهم فرعون بالعذاب الرعيب     . .  " وهارون

تنقم منـا إال أن آمنـا       . إنا إىل ربنا منقلبون   : قالوا:  " إليه يف حيام وممام وبعثهم ويف أمرهم كله       
  . .  " لينا صرباً وتوفنا مسلمنيربنا أفرغ ع، بآيات ربنا ملا جاءتنا
فعنـدما   . . وهو يعلم قومه يف مواضع كثرية يعرفهم برم احلق         - عليه السالم  -  مث إن موسى  

قـال موسـى لقومـه       " أعلن فرعون أنه سيعيد اضطهاد بين إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إناثهم          
: قالوا . . .  "  " ء من عباده والعاقبة للمتقني    إن األرض للّه يورثها من يشا     ،  استعينوا باللّه واصربوا  

ويسـتخلفكم يف   ،  عسى ربكم أن يهلك عـدوكم     : قال. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا       
وعندما جاوز م البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصـنام هلـم         . .  " األرض فينظر كيف تعملون   

إن هؤالء متبر ما    . إنكم قوم جتهلون  : قال!  " ؤالء القوم آهلة  وطلبوا إىل موسى أن جيعل هلم إهلاً كما هل        
  "  . . ؟ أغري اهللا أبغيكم إهلاً وهو فضلكم على العاملني: قال. هم فيه وباطل ما كانوا يعملون

وحقيقـة  ؛  فهذه النصوص القرآنية يف القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السالم 
وتضـمنه  ؛  وهو التصور الصحيح الذي جاء به اإلسالم       . . ي الذي تنشئه هذه احلقيقة    التصور االعتقاد 

كما أا تثبت زيف النظريات والتكهنات اليت يديل ا الباحثون يف تـاريخ    . دين اهللا يف مجيع الرساالت    
 ! األديان من الغربيني ومن يأخذ مبنهجهم وتقريرام ممن يكتبون عن تطور العقيدة

 - بت هذه النصوص ألوان االحنراف اليت صاحبت تاريخ بين إسرائيل وجبلتهم امللتوية            كذلك تث 
 . .  " يا موسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة       :  " ذلك من مثل قوهلم   . حىت بعد بعثة موسى عليه السالم     

وإال فإم ال   ومثل طلبهم رؤية اهللا جهرة      ! ومثل اختاذهم العجل يف غيبة موسى على اجلبل مليقاته مع ربه          
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إمنا هي احنرافات عن    . ولكن هذه االحنرافات ال متثل حقيقة العقيدة اليت جاء ا موسى من ربه            ! يؤمنون
 ! ؟ إىل التوحيد " تطورت " إا: ويقال؟ فكيف حتسب االحنرافات إذن على العقيدة ذاا. هذه العقيدة

ة بني دين اهللا كله وبني اجلاهلية        كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة املعرك        
كما تبني كيف   ؛  وكيف حيس فيه اخلطر على وجوده     ؛  وتبني كيف ينظر الطاغوت إىل هذا الدين      . كلها

 ! يدرك املؤمنون حقيقة املعركة بينهم وبني الطاغوت
حقيق . يا فرعون إين رسول من رب العاملني      :  "  إنه مبجرد أن قال موسى عليه السالم لفرعون       

تبني  . .  " قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل         . . . ى أال أقول على اهللا إال احلق      عل
إنه رد السلطان كله إىل اهللا برد عبودية العاملني كلـها إىل             . .  " رب العاملني  " مدلول هذه الدعوة إىل   

فإنـه إذ كـان اهللا رب       . لوبناء على هذا املدلول طلب موسى إطالق سراح بين إسرائي         ! رب العاملني 
فهم ليسوا عبيداً   . أن يعبدهم لنفسه   - وهو فرعون املتجرب الطاغي    - فما يكون لعبد من عبيده    ،  العاملني

فاحلاكمية هي مظهـر    . إن رد الربوبية كلها هللا سبحانه معناه رد احلاكمية كلها له           . . إال لرب العاملني  
فال يكـون   . ي تتجلى يف العاملني كذلك خبضوعهم هللا وحده       وه - وهم من العاملني   - ربوبية اهللا للناس  

أو  . . واال إذا خلصت عبوديتهم هلذه الربوبيـة      ؛  الناس معترفني بربوبية اهللا هلم إال إذا خضعوا له وحده         
ال . وإال فقد أنكروا ربوبية اهللا هلم مىت خضعوا حلاكميـة أحـد غـريه              . . بتعبري آخر هلذه احلاكمية   

 . حيكمهم بشرعه
وأحسوا أن توحيد الربوبية معنـاه  .  " رب العاملني "  ولقد أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إىل  

فعربوا عن هذا اخلطر بأن موسى يريد أن خيرجهم من           - وسلطام املستمد منه   - سلب سلطان فرعون  
مـاذا  ف. يريد أن خيرجكم من أرضـكم . إنّ هذا لساحر عليم  : قال املأل من قوم فرعون    :  " أرضهم
وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومـه ليفسـدوا يف األرض ويـذرك                "  . .  " ؟  تأمرون
وما أرادوا إال أن هذه الدعوة إىل رب العاملني ال حتمل إال مدلوالً واحداً هو انتـزاع                  "  . . ؟  وآهلتك

 من وجهة نظـرهم    - وهذا معناه  - سبحانه - ورده إىل صاحبه   - الطواغيت - السلطان من يد العبيد   
إا حماولة لقلـب    : أو كما يقال اليوم يف قوانني اجلاهلية ملثل هذه الدعوة بذاا          ! اإلفساد يف األرض   -

أي تغتصب ربوبيته وتزاول     - ومن وجهة نظر الطواغيت اجلاهلية اليت تغتصب سلطان اهللا        ! نظام احلكم 
ألن نظام احلكم يف اجلاهليات     . لنظام احلكم  " قلباً " يكون هذا  - اختصاصاا ولو مل تقل هذا باللسان     

بينما الدعوة إىل رب العاملني تعين أن تكون الربوبية علـى           . يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد       
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وخلعوا ربقـة   ؛  وكذلك قال فرعون للسحرة الذين رهم احلق فآمنوا برب العاملني         ! العبيد خلالق العبيد  
وهـددهم بأبشـع العـذاب      . إم ميكرون إلخراج أهل املدينة من مدينتهم      : إلعالنالعبودية له ذا ا   

إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منـها   ! آمنتم به قبل أن آذن لكم     : قال فرعون :  " والنكال
  . .  " مث ألصلبنكم أمجعني، ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف. أهلها فسوف تعلمون

وأعلنـوا  ؛  وأسلموا هللا وحده  ؛  ر كان هؤالء السحرة الذين آمنوا برب العاملني        ومن اجلانب اآلخ  
كانوا يعلمون حقيقة املعركة     . . اخلروج من العبودية الزائفة للطاغوت املغتصب للربوبية واختصاصاا       

ـ        . إا املعركة على العقيدة   . بينهم وبني الطاغوت   الن ألن هذه العقيدة دد سلطان الطواغيت مبجرد إع
ومن مث قالوا لفرعون    ! بل مبجرد إعالن أن اهللا رب العاملني      . أصحاا أن عبوديتهم خالصة لرب العاملني     

وهـو مـرادف لالـام يف        - رداُ على اامه هلم بأن هذا مكر مكروه يف املدينة ليخرجوا منها أهلها            
 :  -!  بأنه يعمل على قلب نظام احلكم     اجلاهليات احلديثة لكل من يعلن ربوبية اهللا للعاملني مبعناها اجلاد           

مث جلأوا إىل رم الذي آمنوا به فتمردوا علـى           . .  " وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا         " 
فكان هذا فرقانـاُ جعلـه اهللا يف         . .  " ربنا أفرغ علينا صرباُ وتوفنا مسلمني     :  " العبودية لغريه قائلني  

 . قة اإلسالم هللا فيهاقلوم حني استقرت حقي
وما أخذهم اهللا به مـن السـنني        ؛   ومن خالل عرض اآليات اليت جاء ا موسى لفرعون وملئه         

ومواجهتهم هلذا كله بالعناد واملراوغـة واإلصـرار يف         . وما أرسله عليهم من اآلفات    ،  ونقص الثمرات 
خذنا آل فرعون بالسنني ونقـص      ولقد أ :  " النهاية على ما هم فيه حىت أهلكهم اهللا كما يقول تعاىل          

وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسـى      ،  لنا هذه : فإذا جاءم احلسنة قالوا   . من الثمرات لعلهم يذكرون   
مهما تأتنا بـه مـن آيـة        : وقالوا - أال إمنا طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم ال يعلمون         - ومن معه 

آيـات  ،  واجلراد والقمل والضفادع والدمفأرسلنا عليهم الطوفان. لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني    
يا موسى ادع لنا ربك مبـا       : وملا وقع عليهم الرجز قالوا    . فاستكربوا وكانوا قوماُ جمرمني   ،  مفصالت

فلما كشـفنا عنـهم     . ولنرسلن معك بين إسرائيل   ،  لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك     . عهد عندك 
قمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأم كذبوا بآياتنا        فانت. إذا هم ينكثون   - إىل أجل هم بالغوه    - الرجز

من خالل عرض هذا كله يتبني مدى إصرار الطاغوت على الباطل يف وجه              . .  " وكانوا عنها غافلني  
ذلك أنه يعلم علم اليقني أن هذه الدعوة بـذاا           . .  " رب العاملني  " ومدى مقاومته للدعوة إىل   . احلق

وما ميكن أن يسمح الطاغوت بإعالن أن ال إلـه إال           ! ة قيامه من أساسه   بإنكار شرعي ،  هي حرب عليه  
وتصبح جمرد كلمـات ال  ، إال حني تفقد هذه الكلمات مدلوهلا احلقيقي   . أو أن اهللا هو رب العاملني     . اهللا
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فأما حني تأخذ عصبة من النـاس هـذه   ! ألا ال تعنيه! وهي يف مثل هذه احلالة ال تؤذيه    . . مدلول هلا 
، مبزاولته للحاكمية بغري شرع اهللا     - فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية    ،  لمات جداً مبدلوهلا احلقيقي   الك

كما مل يطق فرعـون دعـوة       . ال يطيق هذه العصبة    - وتعبيد الناس له ذه احلاكمية وعدم إرساهلم هللا       
وكما ظل هو واملأل من قومه      . وإعالن السحرة املؤمنني أم آمنوا برب العاملني      ،  موسى إىل رب العاملني   

والنكبات كذلك تتواىل علـيهم مـن اجلـدب         ،  واآليات تتواىل عليهم  ،  مصرين على رد هذه الدعوة    
. ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون من التسليم بربوبية اهللا للعـاملني             . . واآلفات واجلوع والبالء  

الذي يعبدون به الناس لغـري      ،  طان املغتصب ملا حتويه من مدلول صريح بعزهلم هم عن مزاولة هذا السل          
 ! رب العاملني

من أخذهم بالبأساء    . .  كذلك تتجلى من خالل عرض هذه اآليات خطوات قدر اهللا باملكذبني          
والتمكني للمؤمنني  ! مث أخذهم أخذ عزيز مقتدر يف اية املطاف       . مث أخذهم بالرخاء والسراء   . والضراء

ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارـا الـيت           وأ:  " الذين كانوا يستضعفون  
ودمرنا ما كان يصنع فرعـون      ،  ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا        ،  باركنا فيها 

  . .  " وما كانوا يعرشون، وقومه
جيلو السياق  كما   - ففسقوا عن أمر اهللا   .  ولكن بين إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم امللتوية اخلبيثة       

وعصوا وبطـروا النعمـة ومل   ؛ وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية - القرآين ذلك 
إىل أن حقـت    ،  وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة اهللا هلم وقبوهلم مرة بعد مرة           ؛  يستقيموا ومل يشكروا  

. لقيامة من يسومهم سوء العذاب    وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم ا       :  " عليهم كلمة اهللا يف النهاية    
  . .  " وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب

. وإمنا هي دورات هلم يف التاريخ      . . وال بد أن يصدق يف مقبل األيام       . .  ولقد صدق وعيد اهللا   
 ! بعث اهللا عليهم من يسومهم سوء العذاب إىل يوم القيامة، حىت إذا عتوا وأفسدوا وجتربوا واشتد أذاهم

وقد ورد فيها عن التواء بين إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتـهم           .  وأخرياً فإن هذه السورة مكية    
 - مل يهـاجم اليهـود     ع أن حممـداً   - اليهود والصليبيون سواء   - بينما يزعم املستشرقون   . . الكثري

ويف ،  نهم يف مكـة   وأنه كان حياس  . ذا القرآن إال بعد أن يئس يف املدينة من استجابتهم له           - بزعمهم
إمنا حيدثهم عن التقاء العـرب ـم يف         ؛  قرآناً ال يهامجهم فيه    - بزعمهم - فيقول. أول عهده باملدينة  

. وكـذبوا  . . فلما يئس منهم هامجهم هذا اهلجـوم      ! طمعاً يف إسالمهم له   ! النسب إىل جدهم إبراهيم   
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وما جاء يف سورة البقرة املدنية يف هذا        ال فرق بني ما جاء فيها       ،  فهذه سورة مكية تصف احلق يف شأم      
 يف هذه السـورة بوصـفها       170 إىل   163وإذا حنن جتاوزنا عن اآليات من        . . احلق الذي ال يتبدل   

بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إىل يـوم           - سبحانه - وهي اليت ورد فيها تأذن اهللا     ،  مدنية
.  واليت ال شك يف أا مكية تضمنت احلق يف جبلة بين إسرائيل           فإن اآليات اليت قبلها واليت بعدها     ،  القيامة

وطلبهم من موسى أن جيعل هلم إهلاً صنماً بينما هم خارجون من مصـر               . . وفيها ذكر عبادم للعجل   
وتبديلهم قول اهللا هلم وهم     . وأخذ الرجفة هلم ألم أبوا اإلميان إال أن يروا اهللا جهرة          ! باسم اهللا الواحد  

اخل مما يدمغ أولئك الزاعمني من املستشرقني باالفتراء على التاريخ بعد االفتراء علـى    . .  القرية يدخلون
 ! وهؤالء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن اإلسالم أساتذة هلم فيما يكتبون . . اهللا ورسوله

 .  وحسبنا هذه املعامل يف القصة حىت نواجه نصوصها بالتفصيل
|     |     | 

لتـدل علـى    - يف استعراض موكب اإلميان - ا كانت القصة بطوهلا مسوقة يف هذه السورة      وإذ
فإـا  ، ولتصور العالقة بني القيم اإلميانية وسنة اهللا يف احليـاة البشـرية         ،  خطوات قدر اهللا مع املكذبني    

ختمـت  وقـد   . ممثلتني يف شخوص القصة وأطرافها    ؛  مسوقة كذلك لبيان طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر      
وإذ نتقنا اجلبل فـوقهم   :  " حتت املعاينة الكاملة لبأس اهللا الشديد     ،  مبشهد أخذ امليثاق على بين إسرائيل     

  . .  " واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا ما آتيناكم بقوة، وظنوا أنه واقع م، كأنه ظلة
ذ أخذ ربك من بـين      وإ:  "  لذلك أعقب هذا املشهد مشهد أخذ امليثاق على فطرة البشر كافة          

أن تقولوا   . . شهدنا! بلى: قالوا؟  ألست بربكم : وأشهدهم على أنفسهم  ،  آدم من ظهورهم ذريتهم   
، إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية مـن بعـدهم          : أو تقولوا . إنا كنا عن هذا غافلني    : يوم القيامة 

  "  . . ؟ أفتهلكنا مبا فعل املبطلون
كما ينسلخ من العلم بآيات اهللا بعد إذ        ،  ي ينسلخ من هذا العهد     وأعقب هذا املشهد مشهد الذ    

والتحـذير مـن مآلـه      ،  وفيه ملسات قوية للتنفري من هذا االنسالخ       . . وهو مشهد مثري   . . أراه إياها 
ولو . فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين    ،  فانسلخ منها ،  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا     :  " املنظور

فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلـهث أو         . واتبع هواه ،  ولكنه أخلد إىل األرض   ،  اه ا شئنا لرفعن 
سـاء مـثالً    . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون   . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا     . تتركه يلهث 

  . .  " وأنفسهم كانوا يظلمون، القوم الذين كذبوا بآياتنا
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يكشف عن أن الكفر تعطلٌ يف أجهزة الفطرة حيـول دون           .  مث بيان لطبيعة اهلدى وطبيعة الكفر     
ومن يضـلل فأولئـك هـم       ،  من يهد اهللا فهو املهتدي    :  " وينتهي باخلسارة املطلقة  ،  تلقي هدى اهللا  

وهلـم أعـني ال     ،  هلم قلوب ال يفقهون ـا     ،  ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس      . اخلاسرون
  . .  " أولئك هم الغافلون. أولئك كاألنعام بل هم أضل. اوهلم آذان ال يسمعون ، يبصرون ا

،  تعقب هذا البيان لفتة إىل املشركني الذين كانوا يواجهون دعوة اإلسالم يف مكـة بالتكـذيب           
ودعوة هلم كـذلك    . وديد هلم باستدراج اهللا   . ويلحدون يف أمساء اهللا فيشتقون منها أمساء اآلهلة املفتراة        

فينبزونه بأن بـه     ع  عميقاً بعيداً عن اهلوى يف أمر صاحبهم الذي يدعوهم إىل اهلدى           أن يتفكروا تفكراً  
؛ وإىل أن ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما يف صفحات الوجود من موحيـات اهلـدى        ! جنة

وذروا الـذين   ،  وهللا األمساء احلسىن فادعوه ـا     :  " وملسة هلم باملوت الذي يترقبهم وهم عنه غافلون       
والـذين  . وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون      . سيجزون ما كانوا يعملون   . دون يف أمسائه  يلح

مـا  ؟  أومل يتفكروا  . . وأملي هلم إن كيدي متني     . . كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون      
 اهللا  وما خلق ،  أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض     . إن هو إال نذير مبني    . بصاحبهم من جنة  

من يضـلل اهللا فـال      ؟  فبأي حديث بعده يؤمنون   ؟  وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم      ،  من شيء 
  . .  " ويذرهم يف طغيام يعمهون، هادي له

مواجهـة   . . وسؤاهلم عن موعـدها   ،   ومواجهة كذلك هلؤالء املشركني يف تكذيبهم بالساعة      
وجـالء  . ذا األمر الذي يتناولونه مستخفني    وهول ه ،  بضخامة هذا الشأن الذي يسألون عنه مستهينني      

. وتقرير حلقيقة األلوهية وتفرد اهللا سبحانه بكـل خصائصـها         ؛  كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول    
ال ،  إمنا علمها عند ريب   : قل؟  يسألونك عن الساعة أيان مرساها    " ؛    وجتلية الساعة ؛  ومنها علم الغيب  

! يسألونك كأنك حفي عنها   . ال تأتيكم إال بغتة   ،  وات واألرض ثقلت يف السما  ،  جيليها لوقتها إال هو   
إال مـا   - ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً: قل. ولكن أكثر الناس ال يعلمون،  إمنا علمها عند اهللا   : قل

إن أنا إال نـذير وبشـري       . ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء          - شاء اهللا 
  . .  " لقوم يؤمنون

 ويف سياق مواجهة املشركني جييء بيان عن طبيعة الشرك وقصة االحنراف عن عهـد الفطـرة                
وكأمنا هو تصوير الحنراف جيل املشركني بعد أن         . . وكيف يقع يف النفس هذا االحنراف     ،  بتوحيد اهللا 

 وجعل منـها  ،  هو الذي خلقكم من نفس واحدة     :  " كان أسالفهم األولون على دين إبراهيم احلنيف      
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لـئن  : فلما أثقلت دعوا اهللا رمـا     . فلما تغشاها محلت محالً خفيفاً فمرت به      ،  زوجها ليسكن إليها  
فتعاىل اهللا عمـا    . فلما آتامها صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها       . آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين    

؟   أنفسهم ينصـرون وال يستطيعون هلم نصراً وال؟ أيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون . يشركون
وهـو تصـوير ذو      . . إنه متثيل لألجيال املتالحقة بصورة احلاالت املتتابعة يف النفس الواحـدة           . . " 

  . . دالالت عجيبة يف صدقها ويف مجاهلا مجيعاً
 وألن املقصود هو متثيل حالة املشركني الذين كان هذا القرآن يواجههم فـإن السـياق ينتقـل           

وإن تدعوهم إىل   :  " إىل حتديهم هم وآهلتهم    ع ويوجه الرسول ،   خماطبتهم مواجهة  مباشرة من املثل إىل   
إن الذين تدعون مـن دون اهللا عبـاد   . سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون ،  اهلدى ال يتبعوكم  

؟ أم هلم أيد يبطشون ا    ؟  أهلم أرجل ميشون ا   . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني     ،  أمثالكم
إن . ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون     : قل؟  أم هلم آذان يسمعون ا    ؟   هلم أعني يبصرون ا    أم

والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال        . وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني       
  . .  " وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون. وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا. أنفسهم ينصرون

|     |     | 
يوجهه إىل اليسر يف أخـذ      . وإىل األمة املسلمة   ع ويف اية السورة يتجه اخلطاب إىل رسول اهللا       

واالستعاذة مـن   ؛  ونهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض         ؛  الناس يف هذه الدعوة   
وإمـا  . وأعرض عن اجلاهلني  ؛  العرفوأمر ب . خذ العفو :  " الشيطان الذي يثري الغضب وحينق الصدر     
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان        . إنه مسيع عليم  ،  يرتعنك من الشيطان نزع فاستعذ باهللا     

لـوال  : وإذا مل تأم بآية قالوا    . وإخوام ميدوم يف الغي مث ال يقصرون      . تذكروا فإذا هم مبصرون   
  . .  " هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون، إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب: قل! اجتبيتها

فال يكـن يف صـدرك      ،  كتاب أنزل إليك  :  "  وهذا التوجيه يذكرنا مبا ورد يف مطلع السورة       
، عـبء دعـوة النـاس      - فهو يشي بثقل هذا العبء     . .  " لتنذر به وذكرى للمؤمنني   ،  حرج منه 

وغفلـة وثقلـة    ،  والتواءات وأغراض وشهوات  ،  ومواجهة ما يف نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل       
 ! وضرورة السري أيضاً يف الطريق . . وضرورة اليسر . . وضرورة الصرب . . وتقاعس

وذكـر اهللا   . . االستماع واإلنصات إىل القرآن . .  مث توجيه إىل الزاد املعني على مشاق الطريق       
وإذا :  " ملقربني من املالئكة يف الذكر والعبادة     واالقتداء با . واحلذر من الغفلة  . يف كل آن ويف كل حال     
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ودون ،  واذكر ربك يف نفسك تضـرعاً وخيفـة       . قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون      
إن الذين عند ربك ال يسـتكربون عـن         . وال تكن من الغافلني   ،  اجلهر من القول بالغدو واآلصال    
  . .  " عبادته ويسبحونه وله يسجدون

  . . ومنهج املقربني املوصولني. وأدب العبادة.  الطريق إنه زاد
  . .  وحسبنا هذه اإلشارات املة لنواجه النصوص بالتفصيل
|     |     | 

 )1( . . . قَالَ الْمُأل الَِّذين استكْبرواْ ِمن قَوِمِه+ 
 ثُم بـدلْنا    94ها ِبالْبأْساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ      وما أَرسلْنا ِفي قَريٍة من نِبي ِإالَّ أَخذْنا أَهلَ        

مكَانَ السيئَِة الْحسنةَ حتى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخـذْناهم بغتـةً وهـم الَ                  
رى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض ولَــِكن            ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُ    95يشعرونَ  

  96كَذَّبواْ فَأَخذْناهم ِبما كَانواْ يكِْسبونَ 
قُرى أَن يأِْتيهم بأْسـنا      أَو أَِمن أَهلُ الْ    97أَفَأَِمن أَهلُ الْقُرى أَن يأِْتيهم بأْسنا بياتاً وهم نآِئمونَ          

 أَولَـم يهـِد     99 أَفَأَِمنواْ مكْر اللِّه فَالَ يأْمن مكْر اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْخاِسرونَ            98ضحى وهم يلْعبونَ    
          م ِبذُناهنباء أَصشن ا أَن لَّوِلهِد أَهعِمن ب ضِرثُونَ اَألري الَ         ِللَِّذين ـمفَه لَـى قُلُـوِبِهمع عطْبنو وِبِهم

  100يسمعونَ 
ِتلْك الْقُرى نقُص علَيك ِمن أَنبآِئها ولَقَد جاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَما كَانواْ ِليؤِمنـواْ ِبمـا                

 وما وجدنا َألكْثَِرِهم مـن عهـٍد وِإن         101 الْكَاِفِرين   كَذَّبواْ ِمن قَبلُ كَذَِلك يطْبع اللّه علَى قُلُوبِ       
 لَفَاِسِقني مها أَكْثَرندج102و_  

|     |     | 
، وقوم صاحل ،  وقوم هود ،  هذه وقفة يف سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح            

 ا مشيئته وحققها قدره باملكذبني يف كـل         وقفة لبيان سنة اهللا اليت جرت      . . وقوم شعيب ،  وقوم لوط 
؛ وهي سنة واحدة يأخذ اهللا ا املكـذبني        -  - والقرية هي املدينة الكبرية أو احلاضرة املركزية       - قرية

لعل قلوم  ؛  أن يأخذ اهللا املكذبني بالبأساء والضراء      . . ويتشكل ا تاريخ اإلنسان يف جانب منه أصيل       
                                                 

 .  من هذا اجلزء يف اية اجلزء الثامن تكملة لقصة شعيب93 - 88 سبق تفسري اآليات من )1(
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وتعرف حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هلذه األلوهية وحقيقة عبوديـة           ،  ترق وتلني وتتجه إىل اهللا    
وتركهم ،  وفتح عليهم األبواب  ،  فإذا مل يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء     . البشر هلذه األلوهية القاهرة   

سـتهتار  حىت إذا انتهى م اليسر والعافية إىل اال        . . كل ذلك لالبتالء   . . ينمون ويكثرون ويستمتعون  
وأن السـراء   ،  وحسبوا أن األمور متضي جزافاً بال قصد وال غايـة         ،  وإىل الغفلة وقلة املباالة   ،  والترخص

وأنه إمنا أصام ما أصاب آباءهم من قبل ألن األمور متضـي            ،  تعقب الضراء من غري حكمة وال ابتالء      
وهم سادرون يف هذه    ،  م اهللا بغتة  أخذه!  " قد مس آباءنا الضراء والسراء    : وقالوا:  " هكذا بال تدبري  

، ومل يتدبروا حكمته يف تقلب األمور بالعباد      ،  مل يدركوا حكمة اهللا يف االبتالء بالضراء والسراء       . الغفلة
ولو أـم   . . وعاشوا كاألنعام بل أضل حىت جاءهم بأس اهللا     ،  ومل يتقوا غضبه على املستهترين الغافلني     

وألفاض اهللا عليهم مـن رزقـه يف السـماء          ،  وحللت عليهم الربكات  ،  آمنوا باهللا واتقوه لتبدلت احلال    
  . . وال يعقبه النكال والبوار، وألنعم عليهم نعيمه املبارك الذي تطمئن به احلياة، واألرض

ويدعوهم إىل اليقظـة    ،  حيذرهم الغفلة والغرة   . .  مث حيذر اهللا الذين يرثون األرض من بعد أهلها        
فإمنا تنتظرهم سنة   ،   العربة يف مصارع الغابرين الذين ورثوا هم األرض من بعدهم          ويلفتهم إىل ،  والتقوى

 . واليت يتكيف ا تاريخ البشر على مدارج القرون، اهللا اليت ال تتبدل
 . . .  " تلك القرى نقص عليك من أنبائها     :  " ع  وتنتهي الوقفة بتوجيه اخلطاب إىل الرسول     

وما وجدنا ألكثرهم مـن عهـد وإن   :  " لى حقيقة هذه القرى وأهلهاوع، إلظهاره على سنة اهللا فيها 
وهـم  ،  فهذا الرسول األخري وأمته هم الوارثون حلصيلة رسالة اهللا كلها          . .  " وجدنا أكثرهم لفاسقني  

  . . الذين يفيدون من أنبائها وعظاا
|     |     | 

مث بـدلنا   .  والضراء لعلهم يضـرعون    وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء          " 
فأخذناهم بغتـة وهـم ال      . قد مس آباءنا الضراء والسراء    : وقالوا،  مكان السيئة احلسنة حىت عفوا    

ولكن كذبوا  ؛  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض           . يشعرون
  . .  " فأخذناهم مبا كانوا يكسبون

وال يعرض سرية قوم إمنا يعلن عن       . إمنا يكشف عن سنة   ،   هنا ال يروي حادثة     إن السياق القرآين  
ويتحـرك  ؛  وتتم وفقه األحداث  ؛  ومن مث يتكشف أن هناك ناموساً جتري عليه األمور         . . خطوات قدر 

هي وسيلة من وسـائل      - على عظم قدرها   - وأن الرسالة ذاا  . يف هذه األرض   " اإلنسان " به تاريخ 
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وأن اإلنسـان ال يقـوم      ؛  وأن األمور ال متضي جزافا     - وهو أكرب من الرسالة وأمشل     - موسحتقيق النا 
وأن كل ما يقع يف هذا الكون إمنا         -!  كما يزعم امللحدون باهللا يف هذا الزمان       - وحده يف هذه األرض   

شـيئة  وأن هنالك يف النهاية سنة ماضية وفـق امل        . ويتجه إىل غاية  ،  ويصدر عن حكمة  ،  يقع عن تدبري  
  . . وارتضت الناموس، اليت وضعت السنة؛ الطليقة

. مما حكاه السـياق ، ووفقاُ لسنة اهللا اجلارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان   
 ! ويكون من أمر غريها ما يكون

 عامل مهم يف حركة تارخيه ويف تفسري هذا        - يف التصور اإلسالمي   -  إن إرادة اإلنسان وحركته   
 . . ولكن إرادة اإلنسان وحركته إمنا يقعان يف إطار من مشيئة اهللا الطليقة وقدره الفاعـل . التاريخ أيضا 

 - يف إطار املشيئة الطليقـة والقـدر الفاعـل         - وإرادة اإلنسان وحركته   . . واهللا بكل شىء حميط   . 
ك زمحة من العوامل والعـوامل      فهنا . . ويتأثران ويؤثران يف هذا الوجود أيضا     ،  يتعامالن مع الوجود كله   
التفسـري   " ممـا يبـدو إىل جانبـه      ؛  وهناك سعة وعمق يف جمال هذه احلركة      ؛  احملركة للتاريخ اإلنساين  

بقعـا   "  . . . التفسري اجلغرايف للتـاريخ    " و،   " التفسري البيولوجي للتاريخ   " و " االقتصادي للتاريخ 
 . )1(! ث اإلنسان الصغريوعبثا صغريا من عب. صغرية يف الرقعة الكبرية

  . .  " وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون " 
يأخذ اهللا عباده بالشدة يف أنفسـهم وأبـدام      - تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا      -  فليس للعبث 

اطري الوثنيات تقول عن آهلتـها      كما كانت أس   - وليس إلرواء غلة وال شفاء إحنة     . وأرزاقهم وأمواهلم 
ألن من طبيعة االبـتالء بالشـدة أن        ،  إمنا يأخذ اهللا املكذبني برسله بالبأساء والضراء      ! )2(العابثة احلاقدة   

؛ وأن يرقق القلوب اليت طال عليها األمد مىت كانت فيها بقية          ،  يوقظ الفطرة اليت ما يزال فيها خري يرجى       
ويعلنـون ـذا    ؛  ويطلبون رمحته وعفوه  ؛  يتضرعون إليه ؛  لقهم القهار وأن يتجه بالبشر الضعاف إىل خا     

وما باهللا سبحانه من حاجة إىل تضرع        - والعبودية هللا غاية الوجود اإلنساين     - التضرع عن عبوديتهم له   
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن        . وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون     :  " العباد وإعالن العبودية  

 على قلب رجل واحـد   - ولو اجتمع اإلنس واجلن    . .  " إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني       .يطعمون

                                                 
  1276 - 1270 يراجع ما جاء عن هذا املوضوع يف اجلزء الثامن ص)1(
" وفصـل   " تيه وركام   :  " فصل" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " ألول من كتاب   يراجع يف القسم ا    )2(

 " . دار الشروق " .  " اإلجيابية 
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علـى   - على قلب رجل واحد    - ولو اجتمع اإلنس واجلن   . على طاعة اهللا ما زاد هذا يف ملكه شيئاً         -
العباد ولكن تضرع    . . ]كما جاء يف احلديث القدسي      [  ما نقصوا يف ملكه شيئاً     - سبحانه - معصيته

فمىت أعلن الناس عبوديتهم     . . ويصلح حيام ومعاشهم كذلك   ؛  وإعالن عبوديتهم هللا إمنا يصلحهم هم     
كما جاء يف أوائل     - حترروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم       . . هللا حترروا من العبودية لسواه    

واستحيوا أن يتبعـوا  ؛ بيد من أمثاهلموحترروا من العبودية للع . وحترروا من شهوام وأهوائهم    - السورة
، واستحيوا أن يغضبوا اهللا بعمل أو نية وهم يتجهون إليه يف الشـدة ويتضـرعون              ؛  خطوات الشيطان 

 ! وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد، واستقاموا على الطريقة اليت حتررهم وتطهرهم وتزكيهم
بالبأساء يف أنفسـهم    ،  رية يرسل إليها نبياً فتكذبه     لذلك اقتضت مشيئة اهللا أن يأخذ أهل كل ق        

وخـري مفجـر    ،  واألمل خري مهذب  . استحياء لقلوم باألمل  ،  وبالضراء يف أبدام وأمواهلم   ،  وأرواحهم
وخري موجه إىل ظالل الرمحـة الـيت        ،  وخري مرهف للحساسية يف الضمائر احلية     ،  لينابيع اخلري املستكنة  

لعلـهم   . .  "  نسمات الراحة والعافية يف ساعات العسـرة والضـيق         تنسم على الضعاف املكروبني   
  . .  " يضرعون
  . .  " مث بدلنا مكان السيئة احلسنة " 

، والعافية مكان الضـر   ،  والنعمة مكان الشظف  ،  واليسر مكان العسر  ،   فإذا الرخاء مكان الشدة   
، وهينة ونعماء ،  وإذا هو متاع ورخاء   . واألمن مكان اخلوف  ،  والكثرة مكان القلة  ،  والذرية مكان العقر  

  . . وإمنا هو يف احلقيقة اختبار وابتالء . . وكثرة وامتالء
فالشدة تسـتثري عناصـر     . وحيتمل مشقاته الكثريون  ،   واالبتالء بالشدة قد يصرب عليه الكثريون     

وجيـد يف ظلـه     ،  فيتجه إليه ويتضرع بني يديه     - إن كان فيه خري    - وقد تذكر صاحبها باهللا   . املقاومة
فأما االبتالء بالرخاء فالذين يصربون      . . ويف وعده بشرى  ،  ويف فرجه أمالً  ،  ويف رحابه فسحة  ،  طمأنينة

 . فال يصرب عليه إال األقلون من عباد اهللا. والثراء يطغي، واملتاع يلهي، فالرخاء ينسي. عليه قليلون
  . .  " س آباءنا الضراء والسراءقد م: وقالوا، مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا " 

ومل يعودوا جيدون يف أنفسـهم  : واستيسروا احلياة، واستسهلوا العيش،   أي حىت كثروا وانتشروا   
إىل جانب داللته علـى     -  " عفوا:  " والتعبري . . وال ختوفاً من أمر يصنعونه    ،  حترجاً من شيء يعملونه   

حالة استسهال كل   . حالة االستخفاف واالستهتار  . ملباالةحالة قلة ا  : يوحي حبالة نفسية خاصة    - الكثرة
وهي حالة مشاهدة يف أهل الرخـاء واليسـار          . . واتباع عفو اخلاطر يف الشعور والسلوك سواء      ،  أمر
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كأن حساسية نفوسهم قـد      - أفراداً وأمماً  - حني يطول م العهد يف اليسار والنعمة والرخاء       ،  والنعمة
ويلهون يف  ،  فهم ينفقون يف يسر ويلتذون يف يسر      . أو حتسب حساباً لشيء   ،  اًترهلت فلم تعد حتفل شيئ    

يف ،  ويقترفون كل كبرية تقشعر هلا األبدان ويرتعش هلا الوجـدان         ! ويبطشون كذلك يف استهتار   ،  يسر
فكل شيء يصدر منهم عفواً بال حتـرج وال         ،  وال لوم الناس  ،  وهم ال يتقون غضب اهللا    ! يسر واطمئنان 

ومن مث حيسـبوا    . وال يتدبرون اختباراته وابتالءاته للناس    ،  هم ال يفطنون لسنة اهللا يف الكون      و. مباالة
 : وبال قصد مرسوم، بال سبب معلوم، متضي هكذا جزافاً

  . .  " قد مس آباءنا الضراء والسراء: وقالوا " 
فهي متضـي   ،  قبةوها هي ذي ماضية بال عا     ! وقد أخذنا دورنا يف الضراء وجاء دورنا يف السراء        

 ! هكذا خبط عشواء
جتيء العاقبة وفق السـنة     ،  ومثرة للنسيان واللهو والطغيان   ،  ويف ساعة الغفلة السادرة    . .  عندئذ

 : اجلارية
  . .  " فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون " 

، علفما عادوا يتحرجون من ف    ،  وأطلقوا لشهوام العنان  ؛   جزاء مبا نسوا واغتروا وبعدوا عن اهللا      
 ! وما عادت التقوى ختطر هلم ببال
وهكذا يتحرك التاريخ اإلنساين بإرادة اإلنسان      . وفق مشيئته يف عباده   .  هكذا متضي سنة اهللا أبداً    

وحيـذرهم  ؛  وها هو ذا القرآن الكرمي يكشف للناس عن السـنة          - يف إطار سنة اهللا ومشيئته     - وعمله
واتقاء العاقبـة  ، وينبه فيهم دواعي احلرص واليقظة . . اء والسراءفتنة االختبار واالبتالء بالضر   . . الفتنة

فهـو  ،  ومن مل يتق  ،  ومن مل يتحرج  ،  فمن مل يتيقظ  . جزاء وفاقاً على اجتاههم وكسبهم    ،  اليت ال تتخلف  
 . ولن تظلم نفس شيئاً. ويعرضها لبأس اهللا الذي ال يرد، الذي يظلم نفسه

ولكن كذبوا  ،  تحنا عليهم بركات من السماء واألرض     ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لف       " 
  . .  " فاخذناهم مبا كانوا يكسبون

واتقوا بـدل  ، فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب     .  فذلك هو الطرف اآلخر لسنة اهللا اجلارية      
 بركات من السماء واألرض    . .  " هكذا . . لفتح اهللا عليهم بركات من السماء واألرض      ؛  االستهتار
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والتعبري القرآين بعمومه ومشولـه يلقـي ظـالل         . من فوقهم ومن حتت أرجلهم    . مفتوحة بال حساب  " 
  . . الذي ال يتخصص مبا يعهده البشر من األرزاق واألقوات، الفيض الغامر

نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقـائق احليـاة           - والنص الذي قبله   -  وأمام هذا النص  
تغفل عنه املذاهب الوضـعية     ،  وأمام عامل من العوامل املؤثرة يف تاريخ اإلنسان       . ءالبشرية والكونية سوا  
 !  . . بل تنكره كل اإلنكار. وتغفله كل اإلغفال

وعـن خـط تـاريخ      ،  ليست مسألة منعزلة عن واقع احلياة     ،  وتقواه،   إن العقيدة اإلميانية يف اهللا    
 . اإلنسان

ومـن أوىف   . وعدا من اهللا  .  من بركات السماء واألرض    ليؤهالن لفيض ،  وتقواه،  إن اإلميان باهللا  
 ؟ بعهده من اهللا
ال نسـأل عـن عللـه       ،  فنصدقه ابتداء ،  نتلقى هذا الوعد بقلب املؤمن     - املؤمنني باهللا  -  وحنن

ونصدق بوعده مبقتضى هـذا      - بالغيب - حنن نؤمن باهللا   . . وال نتردد حلظة يف توقع مدلوله     ؛  وأسبابه
  . . اإلميان

 ! فنجد علته وسببه - كما يأمرنا إمياننا كذلك -  ننظر إىل وعد اهللا نظرة التدبر مث
وصـدق يف   ؛  وسالمة يف أجهزة االستقبال الفطرية    ؛   إن إالميان باهللا دليل على حيوية يف الفطرة       

لـها  وهذه ك . . ورحابة يف جمال اإلحساس حبقائق الوجود،  وحيوية يف البنية البشرية   ،  اإلدراك اإلنساين 
 . من مؤهالت النجاح يف احلياة الواقعية
، وتتجه ا إىل وجهة واحدة    ،  جتمع جوانب الكينونة البشرية كلها    ،   واإلميان باهللا قوة دافعة دافقة    

ويف دفع الفساد والفتنة    ،  وتعمل لتحقيق مشيئته يف خالفة األرض وعمارا      ،  وتطلقها تستمد من قوة اهللا    
 . وهذه كذلك من مؤهالت النجاح يف احلياة الواقعية . . ائهاويف ترقية احلياة ومن، عنها

وما من شك أن اإلنسـان املتحـرر        . واإلميان باهللا حترر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        
 ! من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً. أقدر على اخلالفة يف األرض خالفة راشدة صاعدة، بالعبودية هللا

يف دفعة احلركة ودفعـة     ،  عية تصون من االندفاع والتهور والشطط والغرور       وتقوى اهللا يقظة وا   
وال يتجاوز حدود النشـاط     ،  وال يتهور ،  فال يعتدي ،  وتوجه اجلهد البشري يف حذر وحترج      . . احلياة
 . الصاحل
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متحررة ،  متطلعة إىل السماء  ،  عاملة يف األرض  ،   وحني تسري احلياة متناسقة بني الدوافع والكوابح      
. تسري سرية صاحلة منتجة تستحق مدد اهللا بعد رضاه         . . عابدة خاشعة هللا  ،   اهلوى والطغيان البشري   من

مسألة واقـع   - من هذا اجلانب - واملسألة - . .  ويظلها الفالح ،  ويعمها اخلري ،  فال جرم حتفها الربكة   
جانـب قـدر اهللا الغـييب       إىل  ،  واقع له علله وأسبابه الظاهرة     - إىل جانب لطف اهللا املستور     - منظور
  . . املوعود

ألوان شىت ال يفصلها الـنص  ، يف توكيد ويقني،  والربكات اليت يعد اهللا ا الذين يؤمنون ويتقون  
بال حتديـد   ،  النابع من كل مكان   ،  وإحياء النص القرآين يصور الفيض اهلابط من كل مكان        . وال حيددها 

ما يعهده الناس وما    ،  وبكل صورها وأشكاهلا  ،  ها وألواا فهي الربكات بكل أنواع   . وال تفصيل وال بيان   
 ! وما مل يتهيأ هلم يف واقع وال خيال، يتخيلونه

ال ،  ال صلة هلا بواقع النـاس يف األرض       ،   والذين يتصورون اإلميان باهللا وتقواه مسألة تعبدية حبتة       
 - سـبحانه  - وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا اهللا! يعرفون اإلميان وال يعرفون احلياة 

 : وحيققها النظر بأسباا اليت يعرفها الناس. وكفى باهللا شهيداً
ولكن كذبوا  . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض            " 

  . .  " فأخذناهم مبا كانوا يكسبون
ال جيدون  ،  مضيقاً عليهم يف الرزق    - إم مسلمون : يقولون - ناس فريى أمماً   ولقد ينظر بعض ال   

 . . مفتوحاً عليهم يف الرزق والقوة والنفـوذ      ،  ويرى أمماً ال يؤمنون وال يتقون     !  . . إال اجلدب واحملق  
 ؟ وأين إذن هي السنة اليت ال تتخلف: فيتساءل

 !  ولكن هذا وذلك وهم ختيله ظواهر األحوال
إم ال خيلصون عبوديتـهم     ! ال مؤمنون وال متقون    . . إم مسلمون : اولئك الذين يقولون   إن  

، يتـأهلون علـيهم  ، إم يسلمون رقام لعبيد منهم! وال حيققون يف واقعهم شهادة أن ال إله إال اهللا،  هللا
ؤمن ال يدع عبداً مـن      فامل . . وما أولئك باملؤمنني   - سواء القوانني أو القيم والتقاليد     - ويشرعون هلم 

ويوم كان أسالف    . . وال جيعل عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره          ،  العبيد يتأله عليه  
وفاضت عليهم بركـات مـن السـماء        ،  دانت هلم الدنيا  . هؤالء الذين يزعمون اإلميان مسلمني حقاً     

 . وحتقق هلم وعد اهللا، واألرض
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مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت      :  " فهذه هي السنة   . .  الرزق  فأما أولئك املفتوح عليهم يف    
وهو أخطر من   . فهو االبتالء بالنعمة الذي مر ذكره     !  " وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء     ،  عفوا

فالربكة قد تكون مـع     . وفرق بينه وبني الربكات اليت يعدها اهللا من يؤمنون ويتقون          . . االبتالء بالشدة 
وكم من أمة غنية قوية      . . وكان معه الصالح واألمن والرضى واالرتياح     ،   إذا أحسن االنتفاع به    القليل

يسود الناس فيهـا القلـق وينتظرهـا        ،  مقطعة األواصر بينها  ،  مهددة يف أمنها  ،  ولكنها تعيش يف شقوة   
رقبـه  وهـو حاضـر زاه يت     . وهي وفرة بال صالح   . وهو متاع بال رضى   . فهي قوة بال أمن   . االحنالل

  . . وهو االبتالء الذي يعقبه النكال. مستقبل نكد
وبركات يف  ،  وبركات يف النفوس  ،  بركات يف األشياء  ،   إن الربكات احلاصلة مع اإلميان والتقوى     

وليست جمرد وفـرة مـع      . بركات تنمي احلياة وترفعها يف آن      . . وبركات يف طيبات احلياة   ،  املشاعر
  .)1(الشقوة والتردي واالحنالل 

|     |     | 
ويف اللحظة  . اليت يشهد ا تاريخ القرى اخلالية     . وبعد أن يقرر السياق القرآين تلك السنة اجلارية       

؛ على مصارع املكذبني الذين مل يؤمنـوا ومل يتقـوا         ،  ويرتعش فيها الوجدان  ،  اليت تنتفض فيها املشاعر   
يف هذه اللحظة يتجـه إىل       . . يف االبتالء فغفلوا عن حكمة اهللا     ،  وغرهم ما كانوا فيه من رخاء ونعماء      

وهـم  ،  يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس اهللا يف أية حلظة من ليل أو ـار               ،  الغافلني السادرين 
 : سادرون يف النوم واللهو واملتاع

أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسـنا        ؟  أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون         " 
أو مل يهد للذين يرثون     . فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون      ؟  أفأمنوا مكر اهللا  ؟  وهم يلعبون ضحى  

  . .  " ونطبع على قلوم فهم ال يسمعون، األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم
وتلـك   ،والبأسـاء والنعمـاء   ،  وتلك سنة اهللا يف االبتالء بالضراء والسراء       -  أفأمن أهل القرى  

أفأمنوا  - الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى مث تركوها فخلفوهم فيها         ،  مصارع املكذبني السادرين  
 . أفأمنوا أن يأتيهم بأس اهللا باهلالك والدمار      ؟  وغرة من غرام  ،  أن يأتيهم بأس اهللا يف غفلة من غفالم       

ال ميلك أن حيتاط وال ميلك      ،  سلوب القوة م،  واإلنسان يف نومه مسلوب اإلرادة     . . بياتاً وهم نائمون  . 
                                                 

شهادة التاريخ " وفصل . للمؤلف" اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع فصل)1(
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" لتطور والثبات ا:  " يف كتاب" شهادة القرن العشرين :  " وفصل" 
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الذي ال يقف له اإلنسان يف أشد ساعات        ؟  فكيف ببأس اهللا اجلبار    . . أن يدفع عادية من حشرة صغرية     
 ؟ صحوه واحتياطه وقوته

ويلـهي  ، واللعب يستغرق اليقظة والتحفز . . ضحى وهم يلعبون . .  أفأمنوا أن ياتيهم بأس اهللا  
فكيف بغارة اهللا   . أن يدفع عن نفسه مغرياً    ،  وهو غار يف لعبه   ،  فال ميلك اإلنسان  : طعن األهبة واالحتيا  

 ؟ اليت ال يقف هلا اإلنسان وهو يف اشد ساعات جده وتأهبه للدفاع
ولكن السياق القـرآين  . العبني أم جادين.  وإن بأس اهللا ألشد من أن يقفوا له نائمني أم صاحني    

حـني يترقـب    ،  ويثري حذره وانتباهه  ،  لمس الوجدان البشري بقوة   لي،  يعرض حلظات الضعف اإلنساين   
. وما هو بناج يف يقظـة أو غـرة        . يف حلظة من حلظات الضعف والغرة والفجاءة      ،  الغارة الطامة الغامرة  

 ! فهذه كتلك أمام بأس اهللا سواء
  " . ؟ أفأمنوا مكر اهللا " 

 . .  ليتقوه وحيذروه . .  وتدبريه اخلفي املغيب على البشر
  . .  " فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون " 

وما يغفل عن مكر اهللا هكذا إال الذين يستحقون         .  فما وراء األمن والغفلة واالستهتار إال اخلسار      
 ! هذا اخلسار

وجنـت  ،  الذين هلكوا بـذنوم   ،  وهم يرثون األرض من بعد أهلها الذاهبني      ؛  أفأمنوا مكر اهللا  
 ؟ ا كانت مصارع الغابرين ديهم وتنري هلم طريقهمأم؟ عليهم غفلتهم

ونطبع علـى   ،  أو مل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم              " 
  . .  " قلوم فهم ال يسمعون

فما الذي يؤمنهم أن يأخذهم اهللا بذنوم كمـا         . ومشيئة اهللا ال تتوقف   ؛   إن سنة اهللا ال تتخلف    
مث ينـاهلم  ، بل ال يستمعوا إىل دالئل اهلدى ،  وأن يطبع على قلوم فال يهتدوا بعد ذلك       ؟  لهمأخذ من قب  

 . . وسنة اهللا اجلاريـة   ،  ووراثتهم هلم ،  أال إن مصارع اخلالني قبلهم     . . جزاء الضالل يف الدنيا واآلخرة    
، واالستهتار السـادر  ،  وأن يطرحوا عنهم األمن الكاذب    ؛  كل أولئك كان نذيراً هلم أن يتقوا وحيذروا       

 ! لو كانوا يسمعون. عسى أال يكون فيهم. وأن يعتربوا مبا كان يف الذين خلوا من قبلهم، والغفلة املردية
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يرجتفون من اهلالك والدمار    ؛   وما يريد اهللا للناس ذا التحذير يف القرآن أن يعيشوا مفزعني قلقني           
وتوقـع  ،  والقلق الدائم من املسـتقبل    ،  ئم من اهول  فالفزع الدا . أن يأخذهم يف حلظة من ليل أو ار       

وقد تنتهي م إىل اليأس من العمل والنتاج وتنمية       ؛  قد تشل طاقة البشر وتشتتها     . . الدمار يف كل حلظة   
والعظـة  ،  ومراقبـة الـنفس   ،  إمنا يريد اهللا منهم اليقظة واحلساسية والتقوى       . . احلياة وعمارة األرض  

وعدم االغترار بطراءة العـيش     ،  وإدامة االتصال باهللا  ،   حمركات التاريخ اإلنساين   ورؤية،  بتجارب البشر 
 . ورخاء احلياة

إذا هـم أرهفـوا     ،   واهللا يعد الناس األمن والطمأنينة والرضوان والفالح يف الـدنيا واآلخـرة           
هو يدعوهم إىل   ف. وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث احلياة       ؛  وإذا هم أخلصوا العبودية له    ،  حساسيتهم به 

وإىل . وإىل الثقة بقوة اهللا ال بقوم املادية الزائلـة        . األمن يف جوار اهللا ال يف جوار النعيم املادي املغري         
 . الركون إىل ما عند اهللا ال إىل ما ميلكون من عرض احلياة

.  سواه وما كان يركن إىل   .  ولقد سلف من املؤمنني باهللا املتقني هللا سلف ما كان يأمن مكر اهللا            
مصـلحاً يف  ، قوياً على الشيطان وعلى هـواه    ،  مطمئناً بذكر اهللا  ،  وكان ذا وذاك عامر القلب باإلميان     

 . ال خيشى الناس واهللا أحق أن خيشاه، األرض دى اهللا
ومن مكر اهللا الذي ال     ،   وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس اهللا الذي ال يدفع            

، وال يؤدي إىل الفزع إمنا يؤدي إىل احلساسية       ،   ال يدعو إىل القلق إمنا يدعو إىل اليقظة        لندرك أنه . يدرك
 . وال يعطل احلياة إمنا حيرسها من االستهتار والطغيان

وأطـوار األمـم    ،  إمنا يعاجل أطوار النفوس والقلـوب املتقلبـة        - مع ذلك  -  واملنهج القرآين 
فيعطيها جرعة مـن األمـن      . طب املناسب يف الوقت املالئم    ويطب لكل منها بال   ،  واجلماعات املتنوعة 

ويعطيها جرعة من اخلوف    . حني ختشى قوى األرض ومالبسات احلياة     ،  والثقة والطمأنينة إىل جوار اهللا    
وهـو  ،  وربك أعلم مبن خلق   . حني تركن إىل قوى األرض ومغريات احلياة      ،  واحلذر والترقب لبأس اهللا   

  . . )1(اللطيف اخلبري 
  ||     |    

                                                 
:  " وكتـاب " منهج التربية اإلسالمية    :  " يف كتاب " خطوط متقابلة يف النفس اإلنسانية      :  "  راجع بتوسع فصل   )1(

 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" دراسات يف النفس اإلنسانية 
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وملس ا الوجدان البشري تلـك اللمسـات   ، وقد انتهى السياق من بيان السنة اجلارية     - واآلن
وما تكشف  ،  يطلعه على العاقبة الشاملة البتالء تلك القرى       ع يتجه باخلطاب إىل رسول اهللا     - املوحية

 : ة كما جتلت يف هذه األقواممث عن طبيعة البشر الغالب، عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان
فما كانوا ليؤمنوا مبـا     ،  ولقد جاءم رسلهم بالبينات   ،  تلك القرى نقص عليك من أنبائها      " 

وإن وجـدنا   ،  وما وجدنا ألكثرهم من عهد    . كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين     . كذبوا من قبل  
  . .  " أكثرهم لفاسقني

 . إمنا هو وحي اهللا وتعليمه، به من علم ع ما كان للرسول،  فهو قصص من عند اهللا
  . .  " ولقد جاءم رسلهم بالبينات " 

ومل يؤمنوا مبا كانوا قد كذبوا بـه  . كما كذبوا قبلها، وظلوا يكذبون بعدها  . فلم تنفعهم البينات  
ان ينقصهم  وليس البينة هي ما ك    . فالبينات ال تؤدي باملكذبني اىل اإلميان     . من قبل أن تأتيهم البينة عليه     

كان ينقصهم الفطرة احلية    . واحلس املرهف والتوجه إىل اهلدى    ،  إمنا كان ينقصهم القلب املفتوح    . ليؤمنوا
فلما مل يوجهوا قلوم إىل موحيات اهلدى ودالئل اإلميان طبع اهللا على            . اليت تستقبل وتنفعل وتستجيب   

 : فما عادت تتلقى وال تنفعل وال تستجيب، قلوم وأغلقها
  . .  " كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين"  

 :  ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة
  . .  " وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني، وما وجدنا ألكثرهم من عهد " 

الذي ورد ذكره يف أواخـر  ،  والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد اهللا على فطرة البشر     
؟ ألست بربكم : ن بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم        وإذ أخذ ربك م   :  " السورة
  . .  " بلى شهدنا: قالوا

كما . مث احنرفت اخلالئف  .  وقد يكون هو عهد اإلميان الذي أعطاه أسالفهم الذين آمنوا بالرسل          
 وترتـد اىل ، إذ تظل األجيال تنحرف شيئاً فشيئاً حىت خترج مـن عهـد اإلميـان   . يقع يف كل جاهلية  

 . اجلاهلية
. ويثبتون عليـه  ،   وأياً كان العهد فقد تبني أن أهل هذه القرى ال عهد ألكثرهم يستمسكون به             

 . والطبيعة اليت ال تصرب على تكاليف العهد وال تستقيم، إمنا هو اهلوى املتقلب
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  . .  " وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني " 
 . . واتبـاع اهلـوى   ،  ونقض العهد ،   التقلب وهذه مثرة  . .  منحرفني عن دين اهللا وعهده القدمي     

فال بد أن تتفـرق بـه       . مسترشداً داه ،  مستقيماً على طريقته  ،  ومن مل ميسك نفسه على عهده مع اهللا       
وكذلك انتـهى ـم   . وكذلك كان أهل تلك القرى . . وال بد أن يفسق، وال بد أن ينحرف  ،  السبل

  . . املطاف
|     |     | 

 ِمن بعِدِهم موسى ِبآياِتنا ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه فَظَلَمواْ ِبها فَانظُر كَيف كَـانَ عاِقبـةُ                ثُم بعثْنا + 
 فِْسِدين103الْم  

          الَِمنيالْع بن رولٌ مسي رنُ ِإنوعا ِفرى يوسقَالَ ملَى اللِّه ِإالَّ        104ولَى أَن الَّ أَقُولَ عع ِقيقح  
 قَالَ ِإن كُنت ِجئْت ِبآيٍة فَأِْت ِبها ِإن         105الْحق قَد ِجئْتكُم ِببينٍة من ربكُم فَأَرِسلْ مِعي بِني ِإسراِئيلَ           

    اِدِقنيالص ِمن 106كُنت        ِبنيانٌ مبثُع فَِإذَا ِهي اهص107 فَأَلْقَى ع    فَِإذَا ِهي هدي عزنو  اِظِريناء ِللنضيب
108           ِليمع اِحرـذَا لَسنَ ِإنَّ هوعِم ِفرُأل ِمن قَواذَا       109 قَالَ الْمفَم ِضكُمأَر نكُم مِرجخأَن ي ِريدي 

  112اِحٍر عِليٍم  يأْتوك ِبكُلِّ س111 قَالُواْ أَرِجه وأَخاه وأَرِسلْ ِفي الْمدآِئِن حاِشِرين 110تأْمرونَ 
            اِلِبنيالْغ نحا نا ِإن كُنرا َألجنَ قَالْواْ ِإنَّ لَنوعةُ ِفررحاء السج113و       لَِمـن كُـمإَنو معقَالَ ن 

 ِبنيقَر114الْم  
            لِْقنيالْم نحكُونَ نا أَن نِإمو لِْقيا أَن تى ِإموسا مواْ       قَ 115قَالُواْ يرـحاْ سا أَلْقَواْ فَلَمالَ أَلْقُو

 وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهـي          116أَعين الناِس واسترهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍم       
 فَغِلبواْ هناِلك وانقَلَبواْ صـاِغِرين      118 فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ        117تلْقَف ما يأِْفكُونَ    

119     اِجِدينةُ سرحالس أُلِْقي120 و      الَِمنيالْع ا ِبِربنونَ     121 قَالُواْ آمارهى ووسم بقَالَ  122 ر 
 الْمِدينِة ِلتخِرجواْ ِمنها أَهلَها فَسوف      ِفرعونُ آمنتم ِبِه قَبلَ أَن آذَنَ لَكُم ِإنَّ هـذَا لَمكْر مكَرتموه ِفي           

 قَالُواْ ِإنا ِإلَى ربنـا      124 ُألقَطِّعن أَيِديكُم وأَرجلَكُم من ِخالٍَف ثُم ُألصلِّبنكُم أَجمِعني          123تعلَمونَ  
آياِت ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وتوفَّنا مسـِلِمني   وما تنِقم ِمنا ِإالَّ أَنْ آمنا بِ    125منقَِلبونَ  

126  
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وقَالَ الْمُأل ِمن قَوِم ِفرعونَ أَتذَر موسى وقَومه ِليفِْسدواْ ِفي اَألرِض ويذَرك وآِلهتـك قَـالَ                
  حتسنو ماءهنلُ أَبقَتنونَ      سقَاِهر مقَها فَوِإنو ماءهوا ِباللّـِه        127ِيـي ِنسِعينـتِمِه اسى ِلقَووسقَالَ م 

            ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب اء ِمنشن يا موِرثُهِللِّه ي ضواْ ِإنَّ اَألرِبراصـِل أَن       128وا ِمن قَبقَالُواْ أُوِذين 
  ِمن با وأِْتينت                ـفكَي نظُـرِض فَيِفي اَألر ِلفَكُمختسيو كُمودع ِلكهأَن ي كُمبى رسا قَالَ عنا ِجئْتِد مع

  129تعملُونَ 
 فَـِإذَا جـاءتهم   130ولَقَد أَخذْنا آلَ ِفرعونَ ِبالسِنني ونقٍْص من الثَّمراِت لَعلَّهم يـذَّكَّرونَ           

حسنةُ قَالُواْ لَنا هـِذِه وِإن تِصبهم سيئَةٌ يطَّيرواْ ِبموسى ومن معه أَال ِإنما طَاِئرهم ِعند اللّه ولَـِكن                 الْ
 132 لَـك ِبمـؤِمِنني       وقَالُواْ مهما تأِْتنا ِبِه ِمن آيٍة لِّتسحرنا ِبها فَما نحن          131أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ    

فَأَرسلْنا علَيِهم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ والضفَاِدع والدم آياٍت مفَصالٍَت فَاستكْبرواْ وكَانواْ قَومـا       
  ِرِمنيجا           133ملَن عى ادوسا مقَالُواْ ي زجالر ِهملَيع قَعا ولَما        ونع فْتلَِئن كَش كِعند ِهدا عِبم كبر

 فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز ِإلَى أَجٍل هم بـاِلغوه        134الرجز لَنؤِمنن لَك ولَنرِسلَن معك بِني ِإسرآِئيلَ        
 136م ِفي الْيم ِبأَنهم كَذَّبواْ ِبآياِتنا وكَانواْ عنها غَاِفِلني           فَانتقَمنا ِمنهم فَأَغْرقْناه   135ِإذَا هم ينكُثُونَ    

              كبر تكَِلم تمتا وا ِفيهكْنارا الَِّتي بهاِربغمِض واَألر اِرقشفُونَ معضتسواْ يكَان الَِّذين ما الْقَوثْنرأَوو
 137سرآِئيلَ ِبما صبرواْ ودمرنا ما كَانَ يصنع ِفرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعِرشونَ             الْحسنى علَى بِني إِ   

_ 
|     |     | 

من حلقة مواجهتهم بربوبية    . مع فرعون وملئه   - عليه السالم  - يتضمن هذا الدرس قصة موسى    
وغلبة احلـق علـى     .  هذه وتلك من املباراة مع السحرة      وما بني . إىل حلقة إغراقهم أمجعني   ،  اهللا للعاملني 

وتوعد فرعـون هلـم بالعـذاب والتقتيـل         . وإميان السحرة برب العاملني رب موسى وهارون      . الباطل
مث ما  . واستعالن احلق يف نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة يف قلوم على حب احلياة             . والتنكيل

مث أخـذهم   . وأخذ اهللا لفرعون وملئه بالسنني ونقص من الثمـرات        . ائيلتال ذلك من التنكيل ببين إسر     
وهم يستغيثون مبوسى يف كل مرة أن يدعو ربه لريفع عنهم           . بالطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم    

حـىت  . وأعلنوا أم لن يؤمنوا مهما جاءهم من اآليات       ؛  حىت إذا رفع عنهم عادوا ملا كانوا فيه       . العذاب
 - يهم كلمة اهللا يف النهاية فأغرقوا يف اليم بتكذيبهم بآيات اهللا وغفلتهم عن حكمـة ابتالئـه            حقت عل 
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مث إعطاء اخلالفة يف     - وفق السنة اجلارية يف أخذ املكذبني بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار واهلالك           
  . . الرخاءلتعقبها فتنة  . . األرض لقوم موسى جزاء على صربهم واجتيازهم ابتالء الشدة

 - وجنعل القطاع اآلخر اخلاص بقصة موسى     ؛   وقد اخترنا أن جنعل هذا القطاع من القصة درساً        
  . . واختالف جماهلما كذلك، مع قومه بعد ذلك درساً يليه الختالف طبيعة القطاعني - عليه السالم

له يف سياق هذه    يوحي بالغرض الذي جاءت من أج     ،   والقصة تبدأ هنا مبجمل عن بدئها وايتها      
 : )1(السورة 

فانظر كيف كـان عاقبـة      ،  فظلموا ا ،  مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه         " 
  . .  " املفسدين

 . . إنه النظر إىل عاقبـة املفسـدين       . .  فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة يف هذا املوضع        
 . وتصورها تفصيالً، ات اليت تفي ذه الغايةتعرض احللق، وبعد ذلك اإلمجال املوحي بالغاية

، وتزخـر باالنفعـاالت والسـمات     ،  متوج باحلركة وباحلوار  ،   والقصة تقطع إىل مشاهد حية    
رب  " وتكشف عن طبيعة املعركة بني الـدعوة إىل       ،  وتتخللها التوجيهات إىل مواضع العربة يف السياق      

كمـا تتجلـى روعـة      ،  املدعية للربوبية من دون اهللا    ،  وبني الطواغيت املتسلطة على عباد اهللا      " العاملني
  . . وال حتفل التهديد والوعيد الشديد، فال ختشى سلطان الطواغيت، العقيدة حني تستعلن

|     |     | 
فانظر كيف كـان عاقبـة      ،  فظلموا ا ،  مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه         " 
  . .  " املفسدين

والسياق يعرض القصة    . . كانت بعثة موسى  ،  قرى وما حل ا وباملكذبني من أهلها       بعد تلك ال  
كمـا يعجـل    . مث يعجل بالكشف عن خالصة استقباهلم هلا      ،  من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة     

 والتعبري القـرآين   - أي كفروا وجحدوا   - لقد ظلموا ذه اآليات   . باإلشارة إىل العاقبة اليت انتهوا إليها     
 " . الشـرك  " أو كلمـة   " الكفر " يف موضع كلمة   " الفسق " وكلمة " الظلم " يكثر من ذكر كلمة   

، ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلـم        . وهذه من تلك املواضع اليت يكثر ورودها يف التعبري القرآين         
حقيقـة   - ىوالذين يكفرون أو يشركون يظلمون احلقيقة الكـرب   . . كما أنه كذلك هو أشنع الفسق     

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " بيف كتا" القصة يف القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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ويظلمون الناس  . ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد اهللكة يف الدنيا واآلخرة        - األلوهية وحقيقة التوحيد  
وليس بعد ذلك    . . بإخراجهم من العبودية هللا الواحد إىل العبودية للطواغيت املتعددة واألرباب املتفرقة          

 . . كما يقول التعبري القـرآين الكـرمي       " ونوالكافرون هم الظامل   " ومن مث فالكفر هو الظلم     . . ظلم
وكذلك الذي يكفر أو يشرك إمنا يفسق وخيرج عن طريق اهللا وصراطه املستقيم إىل السبل اليت ال تؤدي                  

 ! إمنا تؤدي إىل اجلحيم - سبحانه - إليه
 . أي كفروا ا وجحدوا:  ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات اهللا

  . .  " سدينفانظر كيف كان عاقبة املف " 
:  " أما اآلن فننظر كذلك يف مـدلول كلمـة         . .  وهذه العاقبة ستجيء يف السياق عن قريب      

: إم ظلموا بآيات اهللا    . . يف هذا املوضع   " الظاملني " أو " الكافرين " وهي مرادف لكلمة   " املفسدين
 . هؤالء " املفسدين " فانظر كيف كان عاقبة. أي كفروا ا وجحدوا

م   إذلك أن الكفـر هـو أشـنع         "  . . كفروا وجحدوا  " أي -  " ظلموا " م مفسدون أل
والعبودية ،  إن احلياة ال تستقيم وال تصلح إال على أساس اإلميان باهللا الواحد            . . وأشنع اإلفساد . الفساد

دية هللا وحده   إن العبو  . . وإن األرض لتفسد حني ال تتمحض العبودية هللا يف حياة الناس           . . إلله واحد 
وخيضعون لشريعته وحدها   ،  يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك    ،  معناها أن يكون للناس سيد واحد     

إن الفسـاد يصـيب     !  . . وشهوات البشر الصغرية  ،  فتخلص حيام من اخلضوع ألهواء البشر املتقلبة      
رقون يتحكمون يف رقـاب     تصورات الناس كما يصيب حيام االجتماعية حني يكون هناك أرباب متف          

وما صلحت األرض قط وال استقامت حياة الناس إال أيام أن كانت عبوديتهم              - من دون اهللا   - العباد
ومن  . . قط إال يف ظالل الربوبية الواحدة      " اإلنسان " وما حترر  - عقيدة وعبادة وشريعة   - هللا وحده 

 : مث يقول اهللا سبحانه عن فرعون وملئه
  . .  " ان عاقبة املفسدينفانظر كيف ك " 

الـذين   " املفسـدين  " هو من ،  وينبذ شريعة اهللا  ،   وكل طاغوت خيضع العباد لشريعة من عنده      
 ! يفسدون يف األرض وال يصلحون

|     |     | 
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وهذه الطريقة هي   . وافتتاح القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص           
حتقيقاً  - ألا تعجل بالعاقبة منذ اللحظة األوىل     . وللمحور الذي تدور حوله   ،  رةاملناسبة هنا لسياق السو   

 . فنرى كيف سارت األحداث إىل ايتها، مث تأخذ يف التفصيل بعد اإلمجال - للهدف من سياقتها
 ؟  فما الذي كان بني موسى وفرعون وملئه

 :  هنا يبدأ املشهد األول بينهما
. حقيق على أال أقول على اهللا إال احلق       . إين رسول من رب العاملني    يا فرعون   : وقال موسى  " 

إن كنت جئت بآية فأت ا إن كنت مـن  : قال. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل       
قال املأل من قـوم     . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين     . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني     . الصادقني
أرجـه وأخـاه    : قالوا؟  فماذا تأمرون ،  يريد أن خيرجكم من أرضكم    ،  ر عليم إن هذا لساح  : فرعون

  . .  " يأتوك بكل ساحر عليم. وأرسل يف املدائن حاشرين
مشهد اللقاء األول بني الدعوة      . . وبني اإلميان والكفر  ،  إنه مشهد اللقاء األول بني احلق والباطل      

 ! زاول الربوبية من دون رب العاملنيوبني الطاغوت الذي يدعي وي " رب العاملني " إىل
حقيق على أال أقـول علـى اهللا إال         . إين رسول من رب العاملني    ،  يا فرعون : وقال موسى  " 

  . .  " فأرسل معي بين إسرائيل، قد جئتكم ببينة من ربكم. احلق
ولكن ! قكما يقول الذين ال يعرفون من هو املوىل احل        ! يا موالي : مل يقل له   . .  " يا فرعون  " 

 : كما يقرر له أضخم حقائق الوجود، ناداه ليقرر له حقيقة أمره . . ناداه بلقبه يف أدب واعتزاز
  . .  " إين رسول من رب العاملني " 

حقيقة ربوبيـة اهللا    . ذه احلقيقة اليت جاء ا كل رسول قبله        - عليه السالم  -  لقد جاء موسى  
 " ال كما يقول اخلابطون يف الظـالم مـن         . . احدة وعبودية شاملة  ألوهية و  . . الواحد للعاملني مجيعاً  

وبدون استثناء ملا جاء به الرسـل       ،  إطالقاً " تطور العقيدة  " ومن يتبعهم يف زعمهم عن     " علماء األديان 
تقرر ألوهيـة واحـدة     ؛  إن العقيدة اليت جاء ا الرسل مجيعا عقيدة واحدة ثابتة         !  . . من رم أمجعني  

فأمـا   . . إىل الوحدانيـة يف ايـة املطـاف       ،  إىل التثنية ،  وال تتطور من اآلهلة املتعددة    .  مجيعها للعوامل
فال حد لتخبطها بني الطواطم واألرواح واآلهلة        - حني ينحرفون عن العقيدة الربانية     - جاهليات البشر 

 وسائر أنواع العقائد اجلاهلية    . . املتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد املشوب برواسب الوثنية       
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الذي يقرر إهلاً واحـداً     ،  وال جيوز اخللط بني العقائد السماوية اليت جاءت كلها بالتوحيد الصحيح          . . 
 . وتلك التخبطات املنحرفة عن دين اهللا الصحيح؛ للعاملني

 ا كل نـيب اليت واجه   ،  فرعون ومأله ذه احلقيقة الواحدة     - عليه السالم  -  ولقد واجه موسى  
واجهه ا وهو يعلم أا تعين الثورة على فرعون وملئـه            . . عقائد اجلاهلية الفاسدة   - قبله او بعده   -

إبطال شرعية كل حكم يـزاول       - أول ما تعين   - إن ربوبية اهللا للعاملني تعين     . . ودولته ونظام حكمه  
 - مـن دون اهللا    -  تعبيد الناس له   وتنحية كل طاغوت عن   ؛  السلطان على الناس بغري شريعة اهللا وأمره      

ملزمـاً   . . واجهه ذه احلقيقة اهلائلة بوصفه رسوالً من رب العاملني         . . بإخضاعهم لشرعه هو وأمره   
 . ومأخوذاً بقول احلق على ربه الذي أرسله

  . .  " حقيق على أال أقول على اهللا إال احلق " 
 - وجيد حقيقته ؛  وهو يعلم قدره  ،   عليه إال احلق   ليقول،   فما كان الرسول الذي يعلم حقيقة اهللا      

  . . يف نفسه - سبحانه
  . .  " قد جئتكم ببينة من ربكم " 

 . إين رسول من رب العاملني:  تدلكم على صدق قويل
طلب موسى من فرعـون أن       . . حقيقة الربوبية الشاملة للعاملني    . .  وباسم تلك احلقيقة الكبرية   

  . . يطلق معه بين إسرائيل
إن اإلنسـان ال خيـدم      ! فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسـه      ؛   إن بين إسرائيل عبيد هللا وحده     

وإذ كان فرعون إمنا يعبـد      . فما ميكن أن يكون عبداً لسواه     ،  فمن كان عبداً هللا   . وال يعبد إهلني  ،  سيدين
احلقيقة ينهي شـرعية مـا      وإعالن هذه   . فقد أعلن له موسى أن رب العاملني هو اهللا        ؛  بين إسرائيل هلواه  

 ! يزاوله فرعون من تعبيد بين إسرائيل
حتريره مـن اخلضـوع والطاعـة       .  إن إعالن ربوبية اهللا للعاملني هي بذاا إعالن حترير اإلنسان         

ومـن حكـم   ، ومن تقاليد البشر، ومن هوى البشر، حتريره من شرع البشر . والتبعية والعبودية لغري اهللا   
 . البشر

وال جيتمع مع حاكمية    ؛  ية اهللا للعاملني ال جيتمع مع خضوع أحد من العاملني لغري اهللا           وإعالن ربوب 
 والذين يظنون أم مسلمون بينما هم خاضعون لشريعة من صنع البشر           . . أحد بشريعة من عنده للناس    
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 يف دين اهللا    إم ال يكونون  ! وامهون إذا ظنوا حلظة واحدة أم مسلمون       - أي لربوبية غري ربوبية اهللا     -
يف دين امللـك  . إمنا هم يف دين حاكمهم ذاك. وقانوم غري شريعة اهللا، حلظة واحدة وحاكمهم غري اهللا 

 ! ال يف دين اهللا
 : أن يبين طلبه من فرعون إطالق بين إسرائيل - عليه السالم -  وعلى هذه احلقيقة أمر موسى

  . . .  " فأرسل معي بين إسرائيل  . . .  " " يا فرعون إين رسول من رب العاملني " 
  . . تتالزمان وال تفترقان . .  مقدمة ونتيجة

مل يغب عنـهم أن     . . إعالن ربوبية اهللا للعاملني   .  ومل تغب على فرعون وملئه داللة هذا اإلعالن       
وكشف عدوانـه   ،  وإنكار شرعيته ،  وقلب نظام حكمه  . هذا اإلعالن حيمل يف طياته هدم ملك فرعون       

ولكن كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى مبظهر الكاذب الذي يـزعم أنـه                 . . نهوطغيا
 : رسول من رب العاملني بال بينة وال دليل

  . .  " إن كنت جئت بآية فأت ا إن كنت من الصادقني: قال " 
، عوتـه سـقطت د  ؛   ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إىل ربوبية رب العاملني كاذب يف دعواه             

 ! وصاحبها دعي ال بينة عنده وال دليل - ومل يعد هلذه الدعوة اخلطرية من خطر؛ وهان أمره
 :  ولكن موسى جييب

  . .  " ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني " 
وكما قيل يف سـورة     .  .  " مبني "  . . إن العصا تنقلب ثعباناً ال شك يف ثعبانيته       !  إا املفاجأة 

أي  " آدم " وقد كان موسى عليه السالم     - مث إن يده السمراء    . . )1( " فإذا هي حية تسعى   :  " أخرى
ولكنـها  ، بيضاء ليست عن مـرض ، خيرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غري سوء - مائالً إىل السمرة  

 ! فإذا أعادها إىل جيبه عادت مسراء، املعجزة
 . إين رسول من رب العاملني . . واآلية على الدعوى اليت جاء ا موسى هذه هي البينة 

                                                 
 . . ولكنهما من فصيلة واحدة " احليات " و " الثعابني "  علماء احليوان يفرقون بني )1(
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؟ هل يستسلمون لربوبية رب العـاملني     ؟   ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه هلذه الدعوى اخلطرية       
وعالم يقوم املأل من قومه ومراكزهم اليت هي من         ؟  وعالم إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه       

 ؟ كمهعطاء فرعون ورمسه وح
 ؟  " رب العاملني "  عالم يقوم هذا كله إن كان اهللا هو

فـأين   . . وال طاعة إال ألمر اهللا    ،  فال حكم إال لشريعة اهللا     " رب العاملني  "  إنه إن كان اهللا هو    
إن النـاس ال    . . ؟    وهو ال يقوم على شريعة اهللا وال يرتكن إىل أمره         ،  يذهب شرع فرعون وأمره إذن    

إمنا خيضع الناس لشرع     . . إن كان اهللا هو رم    ،  آخر يعبدهم حلكمه وشرعه وأمره    "  رب " يكون هلم 
وهم يف دينه أياً    . هو رب الناس   - بأمره وشرعه  - فاحلاكم. فرعون وأمره حني يكون رم هو فرعون      

 ! كان
وال يسلم ببطالن حكمه وعدم شرعية سلطانه       . إن الطاغوت ال يستسلم هكذا من قريب      !  كال

 ! ل هذه السهولةمبث
بـل إـم ليعلنوـا      . وفرعون وملؤه خيطئون فهم مدلول هذه احلقيقة اهلائلة اليت يعلنها موسى          

 : باام موسى بأنه ساحر عليم، ولكن مع حتويل األنظار عن داللتها اخلطرية. صرحية
 فمـاذا . يريد أن خيرجكم من أرضـكم     . إن هذا لساحر عليم   : قال املأل من قوم فرعون     " 
  "  . . ؟ تأمرون

إا  . . إا اخلروج من األرض   .  إم يصرحون بالنتيجة اهلائلة اليت تتقرر من إعالن تلك احلقيقة         
بالتعبري العصري  !  . . حماولة قلب نظام احلكم    . . أو . . إا إبطال شرعية احلكم    . . ذهاب السلطان 

 ! احلديث
احلـاكمون  ،  فقد خرج منها الطغاة   ،  كمية يف أرض هللا   فإذا ردت احلا  . والعباد هللا .  إن األرض هللا  

أو خرج منها األرباب املتأهلون الذين يزاولون خصائص األلوهية بتعبيد الناس لشريعتهم            ! بغري شرع اهللا  
فيعبدون النـاس هلـذه     ،  وخرج منها املأل الذين يوليهم األرباب املناصب والوظائف الكربى        . وأمرهم
 ! األرباب

 . . وكذلك يدركها الطواغيت يف كل مرة      . . ون وملؤه خطورة هذه الدعوة     هكذا أدرك فرع  
يدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال         ع حني مسع رسول اهللا    - بفطرته وسليقته  - لقد قال الرجل العريب   

وقال له رجل آخر مـن العـرب بفطرتـه          !  " . هذا أمر تكرهه امللوك   :  " اهللا وأن حممداً رسول اهللا    
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كـان  . لقد كان هذا العريب وذاك يفهم مدلوالت لغته        "  . . إذن حتاربك العرب والعجم   :  " هوسليقت
كانت لشهادة  ! يفهم أن شهادة أن ال إله إال اهللا ثورة على احلاكمني بغري شرع اهللا عرباً كانوا أم عجماً                 

فما كان أحد   . هم جيداً ألم كانوا يفهمون مدلول لغت    ،  أن ال إله إال اهللا جديتها يف حس هؤالء العرب         
مع احلكم  ،  شهادة أن ال إله إال اهللا     . وال يف أرض واحدة   ،  منهم يفهم أنه ميكن أن جتتمع يف قلب واحد        

ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن ال إله إال اهللا كما يفهمهـا            ! فيكون هناك آهلة مع اهللا    ! بغري شرع اهللا  
 ! لفهم الباهت التافه اهلزيلذلك ا "  . . مسلمني " اليوم من يدعون أنفسهم

 : يتشاورون مع فرعون،  وهكذا قال املأل من قوم فرعون
  " . ؟ فماذا تأمرون. يريد أن خيرجكم من أرضكم. إن هذا لساحر عليم " 

 :  واستقر رأيهم على أمر
  . .  " يأتوك بكل ساحر عليم، وأرسل يف املدائن حاشرين، أرجه وأخاه: قالوا " 

وكان الكهنة هم الـذين يزاولـون أعمـال         . مصر متوج بالكهنة يف شىت املعابد      وكانت أرض   
! ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة اآلهلـة      ؛  ففي الوثنيات كلها تقريباً يقترن الدين بالسحر      . السحر

فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحـل        !  " علماء األديان  " وهذه الظاهرة هي اليت يلتقطها    
وإن العلم سينهي عهد الدين     ! إن الدين سيبطل كما بطل السحر     : ويقول امللحدون منهم  ! عقيدةتطور ال 

  " ! العلم:  " إىل آخر هذا اخلبط الذي يسمونه!  . . كما أى عهد السحر
وأن يرسـل يف    . على أن يرجىء فرعون موسى إىل موعد      ،   وقد استقر رأي املأل من قوم فرعون      

 . بسحر مثله - بزعمهم - "  سحر موسى " ذلك ليواجهوا. له كبار السحرةأحناء البالد من جيمع 
فقد كان يف تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كـثرية    ،   وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون      

وديد السلطان الباطل ذه الدعوة     ! يف مواجهة دعوة الدعاة إىل ربوبية رب العاملني       ؛  يف القرن العشرين  
 ! اخلطرية

||     |      
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ويسدل السـتار علـى     ؛  ويطوي السياق القرآين إجراء فرعون وملئه يف مجع السحرة من املدائن          
كأنـه واقـع    ،  وذلك من بدائع العرض القرآين للقصـص       . . لريفعه على املشهد التايل   ،  املشهد األول 

 ! )1(ال حكاية تروى ، منظور
وإنكـم ملـن    ،  نعم: قال؟  كنا حنن الغالبني  إن لنا ألجراً إن     : قالوا،  وجاء السحرة فرعون   " 
  . .  " املقربني

واألجر هو هدف االحتراف يف هـذا  ! حيترفون السحر كما حيترفون الكهانة . . .  إم حمترفون 
وكلما احنرفت  ! وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة احملترفني من رجال الدين          ! وذاك

وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة     ؛  باحلاكمية - سبحانه - وإفراده،  هللاألوضاع عن إخالص العبودية     
هم يقرون  : وتبادل وإياهم الصفقة  ،  وكافأهم على االحتراف  ،  احتاج الطاغوت إىل هؤالء احملترفني    ،  اهللا

 ! وهو يعطيهم املال وجيعلهم من املقربني! سلطانه باسم الدين
زيـادة يف  ، ووعدهم مع األجر القرىب منـه   ،  فتهم ولقد أكد هلم فرعون أم مأجورون على حر       

وهو وهم ال يعلمون أن املوقف ليس موقـف االحتـراف            . . وتشجيعاً على بذل غاية اجلهد    ،  اإلغراء
اليت ال يقف هلا الساحرون     ،  إمنا هو موقف املعجزة والرسالة واالتصال بالقوة القاهرة       ؛  والرباعة والتضليل 

 ! وال املتجربون
    |     ||  

 . . واستعدوا للحلبة ،  واشرأبت أعناقهم إىل القرىب من فرعون     ،  ولقد اطمأن السحرة على األجر    
مث يكون من أمرهم ما قسم اهللا هلم         . . بالتحدي - عليه السالم  - مث ها هم أوالء يتوجهون إىل موسى      

 : ومن األجر الذي مل يكونوا يتوقعون، من اخلري الذي مل يكونوا حيتسبون
  . .  " ألقوا: قال . . إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني، يا موسى: واقال " 

 . وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرم على الغلبة      .  ويبدو التحدي واضحاً يف ختيريهم ملوسى     
فهذه  . .  " قال ألقوا :  " واستهانته بالتحدي  - عليه السالم  - ويف اجلانب اآلخر تتجلى ثقة موسى     . 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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علـى طريقـة    . وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها يف نفس موسى       ،  ة الواحدة تبدو فيها قلة املباالة     الكلم
 . )1(بالكلمة املفردة يف كثري من األحايني ، القرآن الكرمي يف إلقاء الظالل

وبينما حنن يف ظالل االستهانة      - )2(عليه السالم    -  ولكن السياق يفاجئنا مبا فوجىء به موسى      
 : الذي يرهب وخييف، إذا بنا أمام مظهر السحر البارع، باالةوعدم امل

 .  " وجاءوا بسحر عظيم، فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم " 
 " وحسبنا أن نعلم أم سحروا    . لندرك أي سحر كان   ،   وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم      

 " استرهب " ولفظ،  لنتصور أي سحر كان    " مواسترهبوه:  " وأثاروا الرهبة يف قلوم    " أعني الناس 
مث حسبنا أن نعلم مـن  . فهم استجاشوا إحساس الرهبة يف الناس وقسروهم عليه قسراً  . ذاته لفظ مصور  

أن موسى عليه السالم قد أوجس يف نفسه خيفة لنتصور حقيقة مـا             ،  النص القرآين اآلخر يف سورة طه     
 ! كان

وتطالع مجـاهري النـاس يف      ،  وتطالع السحرة الكهنة  ،  ه ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون ومأل     
 : الساحة الكربى اليت شهدت ذلك السحر العظيم

فوقع احلق وبطل ما كـانوا      . فإذا هي تلقف ما يأفكون    ،  وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك      " 
  . .  " وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك. يعملون

وأنـه  ،  وخييل إىل الكثريين أنه غالـب     ،  رهب القلوب ويست،  ويسحر العيون ،   إنه الباطل ينتفش  
ويـنكمش  ،  وما هو إال أن يواجه احلق اهلادىء الواثق حىت ينفثـىء كالفقاعـة            ! وأنه محيق ،  جارف
والتعـبري   . . عميق اجلـذور ، ثابت القواعد، وإذا احلق راجح الوزن! وينطفئ كشعلة اهلشيم  ،  كالقنفذ

 . . واستقر،  وثبت . .  " فوقع احلق :  " يصور احلق واقعاً ذا ثقل    وهو  ،  القرآين هنا يلقي هذه الظالل    
وغلب الباطل واملبطلون وذلـوا      . .  " وبطل ما كانوا يعملون   :  " وذهب ما عداه فلم يعد له وجود      

 : وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون
  . .  " فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين " 

                                                 
 . يف املصدر السابق" لتناسق الفين ا:  "  يراجع فصل)1(
قلنا ال ختف   . فأوجس يف نفسه خيفة موسى    :  "  هذه املفاجأة ملوسى مل ينص عليها هنا وإمنا جاءت يف سورة طه            )2(

 " . إنك أنت األعلى 
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  . . مفاجأة كربى . . واملشهد ما يزال حيمل مفاجأة أخرى.  ختتم بعد ولكن املفاجأة مل
  . .  " رب موسى وهارون. آمنا برب العاملني: قالوا. وألقى السحرة ساجدين " 

وملسة احلق للقلوب املهيأة لتلقي احلق والنور       ،  ونور احلق يف املشاعر   .  إا صولة احلق يف الضمائر    
وهم أعـرف النـاس   . ومدى ما ميكن أن يبلغ إليه ،  م أعلم الناس حبقيقة فنهم    إن السحرة ه   . . واليقني

والعامل . أم من القدرة اليت وراء مقدور البشر والسحر       ،  بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر        
ـ     ،  يف فنه هو أكثر الناس استعداداً للتسليم باحلقيقة فيه حني تتكشف له            ، ةألنه أقرب إدراكاً هلذه احلقيق

ومن هنا حتول السحرة من التحـدي السـافر إىل التسـليم     . . ممن ال يعرفون يف هذا الفن إال القشور       
  . . الذي جيدون برهانه يف أنفسهم عن يقني، املطلق

وال كيف متازجها   ؛   ولكن الطواغيت املتجربين ال يدركون كيف يتسرب النور إىل قلوب البشر          
فهم لطول ما استعبدوا الناس حيسبون أـم ميلكـون          . رارة اليقني وال كيف تلمسها ح   ؛  بشاشة اإلميان 

ومن   . . - وهي بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء         - تصريف األرواح وتقليب القلوب   
ومل ؛  مث فوجىء فرعون ذا اإلميان املفاجىء الذي مل يدرك دبيبه يف القلوب ومل يتابع خطاه يف النفوس                

مفاجـأة  : مث هزته املفاجأة اخلطرية اليت تزلزل العرش من حتته         . . له يف شعاب الضمائر   يفطن إىل مداخ  
بعد أن كانوا جمموعني    . رب موسى وهارون  . لرب العاملني  - وهم من كهنة املعابد    - استسالم السحرة 

 اغيتوالعرش والسلطان مها كل شيء يف حياة الطو       !  . . إلبطال دعوة موسى وهارون إىل رب العاملني      
 : وكل جرمية ميكن أن يرتكبوها بال حترج يف سبيل احملافظة على الطاغوت. . 

إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجـوا منـها          ! آمنتم به قبل أن آذن لكم     : قال فرعون  " 
  . .  " مث ألصلبنكم أمجعني، ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف. فسوف تعلمون. أهلها

كأمنا كان عليهم أن يستأذنوه يف أن تنـتفض          . . !  " به قبل أن آذن لكم    آمنتم   "  . .  هكذا
وهـم   - أو يستأذنوه يف أن تـرتعش وجـدانام        - وهم أنفسهم السلطان هلم عليها     - قلوم للحق 

وهم أنفسهم ال ميسـكون      - أو يستأذنوه يف أن تشرق أرواحهم      - أنفسهم ال ميلكون من أمرها شيئاً     
أو أن يطمسوا اإلميـان وهـو      . ا كان عليهم أن يدفعوا اليقني وهو ينبت من األعماق         أو كأمن . مداخلها

 ! أو أن حيجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقني. يترقرق من األغوار
 ! وهو يف الوقت ذاته متعجرف متكرب مغرور؛  ولكنه الطاغوت جاهل غيب مطموس

 : مث إنه الفزع على العرش املهدد والسلطان املهزوز
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  . .  " إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها " 
 !  " إنه لكبريكم الذي علمكم السحر:  "  ويف نص آخر

 . . هي اليت تزعج وختيف    . .  " رب العاملني  " إا دعوة موسى إىل    . .  واملسألة واضحة املعامل  
وهم إمنا يقوم ملكهم علـى تنحيـة        .  العاملني إنه ال بقاء وال قرار حلكم الطواغيت مع الدعوة إىل رب          

ويعبدون ،  وإقامة أنفسهم أرباباً من دون اهللا يشرعون للناس ما يشاءون         . ربوبية اهللا للبشر بتنحية شريعته    
أو مهـا ربـان ال       . . أو مها دينان ال جيتمعان     . . . إما منهجان ال جيتمعان   !  . . الناس ملا يشرعون  

ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهـارون إىل         . . ان يعرف وملؤه كانوا يعرفون    وفرعون ك  . . جيتمعان
رب موسـى   . آمنا برب العاملني  : قالوا. فأوىل أن يفزعوا األن وقد ألقي السحرة ساجدين       . رب العاملني 

 ! ومتكنه من رقاب الناس باسم الدين، والسحرة من كهنة الديانة الوثنية اليت تؤله فرعون! وهارون
 : ا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع وهكذ

  . .  " مث ألصلبنكم أمجعني، ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف. فسوف تعلمون " 
الذي ال ميلكون دفعـه     ،  وسيلة الطواغيت يف مواجهة احلق     . .  إنه التعذيب والتشوية والتنكيل   

  . . وعدة الباطل يف وجه احلق الصريح . . باحلجة والربهان
وتستهني ببأس  ،  تستعلى على قوة األرض   ؛   ولكن النفس البشرية حني تستعلن فيها حقيقة اإلميان       

: إا ال تقف لتسأل   . وحتتقر الفناء الزائل إىل جوار اخللود املقيم      ،  وتنتصر فيها العقيدة على احلياة    ؛  الطغاة
وماذا ستلقى يف   ؟  كسبماذا ستخسر وماذا ست   ؟  ماذا ستقبض وماذا ستدفع   ؟  ماذا ستأخذ وماذا ستدع   

فهي ال تنظر إىل    ،  ألن األفق املشرق الوضيء أمامها هناك     . . ؟    الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات    
  . . شيء يف الطريق

ربنا أفرغ علينـا  . وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا         . إنا إىل ربنا منقلبون   : قالوا " 
  . .  " وتوفنا مسلمني، صرباً

اإلميان الذي يطمئن إىل النهاية     . كما أنه ال خيضع أو خينع     . ه اإلميان الذي ال يفزع وال يتزعزع       إن
 : ويستيقن من الرجعة إىل ربه فيطمئن إىل جواره، فريضاها

  . .  " إنا إىل ربنا منقلبون: قالوا " 
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ال  . . لصـميم وأا معركة العقيـدة يف ا      . .  والذي يدرك طبيعة املعركة بينه وبني الطاغوت      
ألنه إمنـا حياربـه     ،  وال يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إال ترك العقيدة            . . يداهن وال يناور  

 : ويطارده على العقيدة
  . .  " وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا " 

إمنـا  ،  مة والعافية ال يطلب من خصمه السال    ؛  وإىل من يتجه  ،   والذي يعرف أين يتجه يف املعركة     
 : يطلب من ربه الصرب على الفتنة والوفاة على اإلسالم

  . .  " ربنا أفرغ علينا صرباً وتوفنا مسلمني " 
يقف الطغيان عاجزاً أمام     . . وأمام االطمئنان ،  وأمام الوعي ،   ويقف الطغيان عاجزاً أمام اإلميان    

وميلك التصرف فيها كمـا     ! ميلك الوالية على الرقاب   القلوب اليت خيل إليه أنه ميلك الوالية عليها كما          
ومـاذا   . . ال ميلك أمرها إال اهللا، ألا من أمر اهللا،  فإذا هي مستعصية عليه   . ميلك التصرف يف األجسام   

ومـاذا  ؟  وماذا ميلك اجلربوت إذا اعتصمت القلوب باهللا      ؟  ميلك الطغيان إذا رغبت القلوب يف جوار اهللا       
 ! غبت القلوب عما ميلك السلطانميلك السلطان إذا ر

واملؤمنني من  ،  هذا الذي كان بني فرعون وملئه     .  إنه موقف من املواقف احلامسة يف تاريخ البشرية       
  . . السابقني . . السحرة

. وانتصار العزميـة علـى األمل     . بانتصار العقيدة على احلياة   .  إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية     
  " ! الشيطان " على " اإلنسان " وانتصار

فما احلريـة إال االسـتعالء      . بإعالن ميالد احلرية احلقيقية   .  إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية     
واالستهانة بالقوة املادية اليت متلك أن تتسـلط علـى          . بالعقيدة على جربوت املتجربين وطغيان الطغاة     

 القوة املادية عـن اسـتذالل       ومىت عجزت . األجسام والرقاب وتعجز عن استذالل القلوب واألرواح      
 . القلوب فقد ولدت احلرية احلقيقية يف هذه القلوب

فهذه القلة اليت كانت منذ حلظة تسأل       !  إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية بإعالن إفالس املادية        
وتسـتهني  ؛  هي ذاا اليت تستعلي على فرعون      . . ومتىن بالقرب من السلطان   ،  فرعون األجر على الفوز   

وال تغري مـن  ، وما تغري يف حياا شيء. وتقبل صابرة حمتسبة على التنكيل والتصليب، لتهديد والوعيد با
. إمنا وقعت اللمسة اخلفية اليت تسلك الكوكب املفرد يف الدورة الكربى           - يف عامل املادة   - حوهلا شيء 

وقعت اللمسة اليت حتول     . .  واألبد وتصل الفرد الفاين بقوة األزل    ،  وجتمع الذرة التائهة إىل احملور الثابت     
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 . وتتلقى البصرية إشراقات النور   ،  ويتسمع الضمري أصداء اهلداية   ،  فيلتقط القلب إيقاعات القدرة   ،  اإلبرة
 اإلنسان " وترفع؛ ولكنها هي تغري الواقع املادي    ؛  وقعت اللمسة اليت ال تنتظر أي تغيري يف الواقع املادي         . 
 ! فاق اليت مل يكن يطمح إليها اخلياليف عامل الواقع إىل اآل" 

وال ،  وال يتـردد  ،  ال يتلفت . وميضي اإلميان يف طريقه    . . ويتالشى الوعيد  . .  ويذهب التهديد 
 ! حييد

إن روعة املوقـف تبلـغ       . . ويسدل السياق القرآين الستار على املشهد عند هذا احلد وال يزيد          
علـى  ،  مع اهلدف النفسي للقصـة    ؛   اجلمال الفين يف العرض    وعندئذ يتالقى . وتنتهي إىل غايتها  ؛  ذروا

  )1(. يف تناسق ال يبلغه إال القرآن، طريقة القرآن يف خماطبة الوجدان اإلمياين بلغة اجلمال الفين
|     |     | 

  . . . ولكننا حنن يف هذه الظالل ينبغي أن نقف وقفة قصرية أمام هذا املشهد الباهر األخاذ
ميثـل  ، رب موسى وهارون،  أمام إدراك فرعون وملئه أن إميان السحرة برب العاملني   نقف ابتداء 

مع القاعدة اليت يقـوم  ، لتعارض القاعدة اليت يقوم عليها هذا اإلميان     ؛  خطراً على نظام ملكهم وحكمهم    
إنه  . . ونريد أن نقرر هذه احلقيقة ونؤكدها      . . وقد عرضنا هلذا األمر من قبل      . . عليها ذلك السلطان  

وأن ،  أن يكون اهللا رب العـاملني     ،  وال يف نظام حكم واحد    ،  وال يف بلد واحد   ،  ال جيتمع يف قلب واحد    
فهذا دين وذلـك     . . يباشره بتشريع من عنده وقوانني    ،  يكون السلطان يف حياة الناس لعبد من العبيد       

  . . دين
وجعل هلم فرقانـاً    ،  ن يف قلوم  بعد أن أشرق نور اإلميا     -  ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة     

وأنه ال ينقم منـهم إال إميـام   ؛ أن املعركة بينهم وبني فرعون وملئه هي معركة العقيدة    - يف تصورهم 
ويهدد مراكز املأل مـن     ؛  فهذا اإلميان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه         . برب العاملني 

ويهدد القيم  ،  من ربوبية فرعون  : أو بتعبري آخر مرادف     . .قومه وسلطام املستمد من سلطان فرعون     
وهذا اإلدراك لطبيعة املعركة ضروري لكل من يتصدى للـدعوة           . . اليت يقوم عليها اتمع الوثين كله     

إـم   . . فهو وحده الذي أهل هؤالء املؤمنني لالستهانة مبا يلقونـه يف سـبيله            . إىل ربوبية اهللا وحده   
وأن عدوهم علـى ديـن غـري        ؛  ستهينني ليقينهم بأم هم املؤمنون برب العاملني      يقدمون على املوت م   

 . . فهو إذن من الكافرين    . . ألنه مبزاولته للسلطان وتعبيد الناس ألمره ينكر ربوبية رب العاملني         ؛  دينهم
                                                 

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن "  يراجع كتاب )1(
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ـ        - وما ميكن أن ميضي املؤمنون يف طريق الدعوة إىل رب العاملني           ذيب على ما ينتظرهم فيها مـن التع
وأـم إمنـا    ،  وأن أعداءهم هم الكـافرون    ،  أم هم املؤمنون  : إال مبثل هذا اليقني بشقيه     - والتنكيل

 . وال ينقمون منهم إال الدين، حياربوم على الدين
. وانتصار العزميـة علـى األمل     .  ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة النتصار العقيدة على احلياة         

فندعه . نعترف أننا نعجز عن القول فيه      . . وهو مشهد بالغ الروعة   . ى الشيطان عل " اإلنسان " وانتصار
 ! كما صوره النص القرآين الكرمي

|     |     | 
إنـه مشـهد     . . حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد       . . مث نعود إىل سياق القصة القرآين     

مشهد املأل من قوم    . معركة اإلميان والطغيان  بعد اهلزمية واخلذالن يف     . التآمر والتناجي باإلمث والتحريض   
وما آمن له إال ذرية من قومـه علـى           - فرعون يكرب عليهم أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه         

فإذا املأل يتناجون بالشـر      - كما جاء يف موضع آخر من القرآن      . خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم     
من ضياع اهليبة   ؛  وخيوفونه عاقبة التهاون يف أمرهم    ؛  معهوهم يهيجون فرعون على موسى ومن       ،  واإلمث

مستعز ،  مهدد متوعد ،  فإذا هو هائج مائج   . يف ربوبية اهللا للعاملني   ،  باستشراء العقيدة اجلديدة  ؛  والسلطان
 ! وبالسلطان املادي الذي يرتكن إليه، بالقوة الغامشة اليت بني يديه

: قـال ؟  ومه ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك     أتذر موسى وق  : وقال املأل من قوم فرعون     " 
  . .  " وإنا فوقهم قاهرون، ونستحيي نساءهم، سنقتل أبناءهم

أو أن له سـلطاناً يف      ؛   إن فرعون مل يكن يدعي األلوهية مبعىن أنه هو خالق هذا الكون ومدبره            
 هو حاكم هـذا الشـعب      مبعىن أنه ! إمنا كان يدعي األلوهية على شعبه املستذل      . عامل األسباب الكونية  

وهذا ما يدعيه كل حـاكم حيكـم     . وأنه بإرادته وأمره متضي الشئون وتقضى األمور      ؛  بشريعته وقانونه 
وهذه هي الربوبية مبعناهـا اللغـوي        - ومتضي الشؤون وتقضى األمور بإرادته وأمره     ،  بشريعته وقانونه 

فقد كانت   - دمي الشعائر التعبدية له   كذلك مل يكن الناس يف مصر يعبدون فرعون مبعىن تق          - والواقعي
 " ويذرك وآهلتك :  " كما هو ظاهر من قول املأل له      ،  هلم آهلتهم وكان لفرعون آهلته اليت يعبدها كذلك       

، إمنا هم كانوا يعبدونه مبعىن أم خاضعون ملا يريده م         . وكما يثبت املعروف من تاريخ مصر الفرعونية      
 . . وهذا هو املعىن اللغوي والواقعي واالصطالحي للعبادة       . . له شرعاً وال ينقضون   ،  ال يعصون له أمراً   

لقوله تعاىل عـن     ع وذلك هو تفسري رسول اهللا    ،  فأميا ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه        
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عندما مسعها منه عدي     " اآلية . . . اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا      :  " اليهود والنصارى 
بلى :  " ع فقال له رسول اهللا   . يا رسول اهللا ماعبدوهم   : فقال - وكان نصرانياً جاء ليسلم    - بن حامت 

أخرجه الترمذي  [  "  . . . فذلك عبادم إياهم  ،  فاتبعوهم؛  إم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل      
[ . 

قوله الذي حكاه القرآن    فيفسره   . .  " ما علمت لكم من إله غريي     :  " أما قول فرعون لقومه   
أم أنا خري من هذا الذي هو       ؟  أفال تبصرون ،  أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت        :  " عنه
وظاهر  "  . . ؟  فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني          ؟  وال يكاد يبني  . مهني

وبني ما فيه موسى مـن  ، اليت حيلى ا امللوكأنه كان يوازن بني ما هو فيه من ملك ومن أسورة الذهب  
إال أنه هـو احلـاكم       " ما علمت لكم من إله غريي     :  " وما قصد بقوله  ! . جترد من السلطان والزينة   

واحلاكمية على هذا النحو ألوهية     ! والذي يتبعون كلمته بال معارض    ؛  املسيطر الذي يسريهم كما يشاء    
! فاإلله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمـه فـيهم         . واقع ألوهية وهي يف ال  ! كما يفيد املدلول اللغوي   

 : وعلى ضوء هذا البيان منلك أن نفهم مدلول قول مأل فرعون! )1(سواء قاهلا أم مل يقلها 
  "  . . ؟ ويذرك وآهلتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض " 

حيث يترتب عليها   ؛   اهللا وحده  هو الدعوة إىل ربوبية    - من وجهة نظرهم   -  فاإلفساد يف األرض  
 إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكمية فرعون بأمره         . تلقائياً بطالن شرعية حكم فرعون ونظامه كله      

، اإلفسـاد يف األرض    - بـزعمهم  - وإذن فهو  - أو بتعبري مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه        -
وإنشاء وضع آخر خمـالف متامـاً   ، ة البشر للبشر وتغيري األوضاع القائمة على ربوبي    ،  بقلب نظام احلكم  

ومن مث قرنوا اإلفساد يف األرض بترك موسى وقومه لفرعـون           . الربوبية فيه هللا ال للبشر    ،  هلذه األوضاع 
  . . وآلهلته اليت يعبدها هو وقومه

م أنـه   بزع . .  ولقد كان فرعون إمنا يستمد هيبته وسلطانه من الديانة اليت تعبد فيها هذه اآلهلة             
فلقد كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من         ! وهي بنوة ليست حسية   ! االبن احلبيب هلذه اآلهلة   

فإذا عبد موسـى وقومـه رب       . إمنا كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته       . أب وأم بشريني  
األساس الذي يستمد منه فرعون     فمعىن هذا هو حتطيم     ،  وتركوا هذه اآلهلة اليت يعبدها املصريون     . العاملني

                                                 
للمسلم الصادق السيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية " األربعة املصطلحات :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(

 . بباكستان
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 . . الذي إمنا يطيعه ألنه هو كذلك فاسق عن دين اهللا الصـحيح  ؛  سلطانه الروحي على شعبه املستخف    
فهـذا هـو     " إم كانوا قوماً فاسقني    . . فاستخف قومه فأطاعوه  :  " وذلك كما يقول اهللا سبحانه    

لـو مل يكونـوا     ،  أن يستخف قومه فيطيعوه   وما كان فرعون بقادر على       . . التفسري الصحيح للتاريخ  
وهو يعلـم أن    ،  وال ميكن أن يطيع له امراً     ،  فاملؤمن باهللا ال يستخفه الطاغوت     . . فاسقني عن دين اهللا   

 - ومن هنا كان جييء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسـى         . . هذا األمر ليس من شرع اهللا     
وإميان طائفة من قوم موسـى كـذلك        ،  ان السحرة ذا الدين   وإمي " رب العاملني  " إىل - عليه السالم 

ومن هنا جييء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الـدعوة               . . وعبادم لرب العاملني  
حني تؤخذ مبدلوهلا اجلدي الذي كان الناس        . . أو من شهادة أن ال إله إال اهللا        . . إىل ربوبية اهللا وحده   

 ! ال مبدلوهلا الباهت اهلزيل الذي صار هلا يف هذه األيام.  اإلسالميدخلون به يف
وأشعرته باخلطر احلقيقي على نظامـه كلـه        ،   ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون      

 : فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع
 :  " سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون: قال " 

مثل هذا التنكيل الوحشي مـن       - يف إبان مولد موسى    -  عانوا من قبل    وكان بنو إسرائيل قد   
وجعـل أهلـها    ،  إن فرعون عال يف األرض    :  " فرعون وملئه كما يقول اهللا تعاىل يف سورة القصص        

  . .  " يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين، يستضعف طائفة منهم، شيعاً
ال فرق بني وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون         . كل زمان  إنه الطغيان يف كل مكان ويف       

  . . ! واألعوام
|     |     | 

لريفعه علـى   ،  ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد     ،  ويدع السياق فرعون ومأله يتآمرون    
 إنه مشهد النيب موسى    . . مشهد خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد            

فيوصـيهم  ،  وبسنته وقدره ؛  ومعرفته حبقيقة ربه  ،  حيدثهم بقلب النيب ولغته   ،  مع قومه  - عليه السالم  -
فـاألرض هللا   . ويعرفهم حبقيقة الواقع الكوين   . واالستعانة باهللا عليها  ،  والصرب على البلية  ،  باحتمال الفتنة 

فإذا شكوا إليـه أن هـذا    . .  سواهوالعاقبة ملن يتقون اهللا وال خيشون أحداً  . يورثها من يشاء من عباده    
حيث ال تبدو   ،  وهو حيل م كذلك بعدما جاءهم     ،  العذاب الذي حيل م قد حل م من قبل أن يأتيهم          
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ويستخلفهم يف األرض ليبتلـيهم     ،  أعلن هلم رجاءه يف ربه أن يهلك عدوهم       ! وال يلوح له آخر   ،  له اية 
 : يف أمانة اخلالفة

، إن األرض هللا يورثها من يشـاء مـن عبـاده          ،  ينوا باهللا واصربوا  استع: قال موسى لقومه   " 
عسـى ربكـم أن يهلـك    : قال. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا  : قالوا. والعاقبة للمتقني 

 .  " فينظر كيف تعملون، ويستخلفكم يف األرض، عدوكم
قة الواقع الكوين والقوى اليت تعمـل       وحلقي. حلقيقة األلوهية وإشراقها يف قلبه     " النيب "  إا رؤية 

  . . وحلقيقة السنة اإلهلية وما يرجوه منها الصابرون. فيه
وإال ويل  ،  وهو املالذ احلصني األمني   ،   إنه ليس ألصحاب الدعوة إىل رب العاملني إال مالذ واحد         

 الـذي يقـدره     وعليهم أن يصربوا حىت يأذن الويل بالنصرة يف الوقـت         . واحد وهو الويل القوي املتني    
  . . وال يعلمون اخلري، فهم ال يطلعون الغيب، وأال يعجلوا. حبكمته وعلمه

وفق سنته   - واهللا يورثها من يشاء من عباده     . وما فرعون وقومه إال نزالء فيها     .  وإن األرض هللا  
 أن  إىل شيء من ظواهر األمور الـيت ختيـل للنـاظرين          ،  فال ينظر الداعون إىل رب العاملني      - وحكمته

فصاحب األرض ومالكها هو الذي يقرر مىت يطردهم         . . الطاغوت مكني يف األرض غري مزحزح عنها      
 ! منها

فال خياجل قلوب الداعني إىل رب العـاملني قلـق           . . طال الزمن أم قصر    . .  وإن العاقبة للمتقني  
  .  .فيحسبوم باقني، وال خيايل هلم تقلب الذين كفروا يف البالد. على املصري

  . . حلقائق الوجود الكبري " النيب "  إا رؤية
 !  ولكن إسرائيل هي إسرائيل

 :  " أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا: قالوا " 
. أوذينا قبل جميئك وما تغري شيء مبجيئك      ! وإا لتشي مبا وراءها من تربم     !  إا كلمات ذات ظل   

 ! يةوطال هذا األذى حىت ما تبدو له ا
ويلوح هلم باألمل يف هـالك      ،  ويعلق رجاءهم به  ،  يذكرهم باهللا .  وميضي النيب الكرمي على جه    

 . مع التحذير من فتنة االستخالف. واستخالفهم يف األرض. عدوهم
 .  " فينظر كيف تعملون، ويستخلفكم يف األرض، عسى ربكم أن يهلك عدوكم: قال " 
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ويرى من خالل   ! وللجاحدين،  للصابرين،  جتري وفق وعده  ،   إنه ينظر بقلب النيب فريى سنة اهللا      
فيـدفع قومـه دفعـاُ إىل    . واستخالف الصابرين املستعينني باهللا وحده،  سنة اهللا هالك الطاغوت وأهله    

أن استخالف اهللا هلم إمنا هـو        - منذ البدء  - وهو يعلمهم  . . الطريق لتجري م سنة اهللا إىل ما يريد       
. وليس جزافاً بـال غايـة     ! فال يعذم بذنوم   - كما زعموا  - م أبناء اهللا وأحباؤه   ليس أ . ابتالء هلم 

وهو سبحانه يعلـم     . .  " فينظر كيف تعملون  :  " إنه استخالف لالمتحان  . وليس خلوداً بال توقيت   
هـو  ما  ،  ولكنها سنة اهللا وعدله أال حياسب البشر حىت يقع منهم يف العيان           . ماذا سيكون قبل أن يكون    

 . مكشوف من الغيب لعلمه القدمي
|     |     | 

لريفعه من اجلانب اآلخـر علـى مشـهد         ،  ويسدل عليهم الستار  ؛  ويدع السياق موسى وقومه   
ورجاءه يف  ،  وحيقق وعد موسى لقومه   ؛  يأخذهم اهللا بعاقبة الظلم والطغيان    ،  مشهد فرعون وآله  : سادس
 . ق القصة كلها لتصديقهوتسا، ويصدق النذير الذي يظلل جو السورة؛ ربه

فإذا كان قبيل إسدال الستار دمدمت      ،  ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً     ؛   ويبدأ املشهد هوناً  
، وخال وجه األرض من الطاغية وذيـول الطاغيـة        ،  وعصفت بكل شيء  ،  فدمرت كل شيء  ،  العاصفة

ون وآله فجـروا فلقـوا جـزاء        وأن فرع ،  وعلمنا أن بين إسرائيل قد صربوا فلقوا جزاء صربهم احلسىن         
وجرت سنة اهللا يف أخذ املكذبني بـاهلالك بعـد أخـذهم            ؛  فجورهم الدمار وصدق وعد اهللا ووعيده     

 : بالضراء والسراء
فإذا جاءم احلسـنة    . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون          " 

ولكن أكثرهم ال   ،  أال إمنا طائرهم عند اهللا    . عهوإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن م      ! لنا هذه : قالوا
فأرسلنا علـيهم الطوفـان     . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني          : وقالوا. يعلمون

وملا وقع  . فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني    . . آيات مفصالت  . . واجلراد والقمل والضفادع والدم   
 لنا ربك مبا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجـز لنـؤمنن لـك               يا موسى ادع  : عليهم الرجز قالوا  

فانتقمنـا  . فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون          . ولنرسلن معك بين إسرائيل   
وأورثنـا القـوم الـذين كـانوا        . منهم فأغرقناهم يف اليم بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني         

   ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل      ؛  ا اليت باركنا فيها   يستضعفون مشارق األرض ومغار . 
  . .  " ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون . . مبا صربوا. 
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فقتل الرجال واسـتحيا  ، ونفذ فرعون وعيده وديده ؛   لقد مضى فرعون وملؤه إذن يف جربوم      
 . . ويصربون علـى االبـتالء    ،  ويرجون فرج اهللا  ،  بولقد مضى موسى وقومه حيتملون العذا     . النساء

 . . وقوة أرضية تتحدى اهللا   . وطغيان يقابله الصرب  . إميان يقابله الكفر  : عندما منحص املوقف   . . وعندئذ
 : عندئذ أخذت القوة الكربى تتدخل سافرة بني املتجربين والصابرين

  . .  "  يذكرونولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم " 
تطلق يف اللغة على سين      " السنني " و . . اجلدب ونقص الثمرات   . .  إا إشارة التحذير األوىل   

وـز  ،  تبدو ظاهرة تلفت النظر   ،  املخصبة املثمرة املعطاء  ،  وهي يف أرض مصر   . اجلدب والشدة والقحط  
 -  والـذين يسـتخفهم الطـاغوت      لوال أن الطاغوت  ؛  وتدعو إىل اليقظة والتفكر   ،  وتثري القلق ،  القلب

وال يريدون أن يروا يد اهللا يف       ؛  ال يريدون أن يتدبروا وال أن يتفكروا      ،  فيطيعونه - بفسقهم عن دين اهللا   
وال يريـدون أن    ؛  وال يريدون أن يتذكروا سنن اهللا ووعده ووعيـده        ؛  جدب األرض ونقص الثمرات   

ألن هذه العالقة من عـامل       . . وواقعيات احلياة العملية  يعترفوا بأن هناك عالقة وثيقة بني القيم اإلميانية         
الذي تراه البهائم وحتسـه      - وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن يروا وراء الواقع احملسوس           . . الغيب

وإذا رأوا شيئاً من عامل الغيب مل يتفطنوا إىل سنة اهللا اجلاريـة وفـق               ! شيئاً - وال ترى غريه وال حتسه    
 . )1(اليت ال عالقة هلا بنواميس الوجود الدائرة ، وإمنا نسبوه إىل املصادفات العابرة؛ ةاملشيئة الطليق

حىت وهم يكفرون    -  وكذلك مل ينتبه آل فرعون إىل اللمسة املوقظة الدالة على رمحة اهللا بعباده            
س الدقيقة  وقطعت ما بينهم وبني إدراك النوامي     ؛  كانت الوثنية وخرافاا قد أفسدت فطرم     . ويفجرون

واليت ال يراها وال يدركها على حقيقتـها        ؛  كما تصرف حياة الناس   ،  الصحيحة اليت تصرف هذا الكون    
إمنـا  ،  وال ميضي عبثاً  ،  الذين يدركون أن هذا الوجود مل خيلق سدى        . . إال املؤمنون باهللا إمياناً صحيحاً    
 غيب اهللا  " وهي عقلية ال تنكر   . قيقيةاحل " العقلية العلمية  " وهذه هي  . . حتكمه قوانني صارمة صادقة   

وال تنكر العالقة بني القيم اإلميانية وواقعيـات        ؛   " الغيبية " احلقيقية و  " العلمية " ألنه ال تعارض بني   " 
، الذي يريد من عباده اإلميان وهو يريد منهم اخلالفـة يف األرض           ؛  ألن وراءها اهللا الفعال ملا يريد     ،  احلياة

                                                 
" إن : مل جيد خروشـوف إال أن يقـول  . .  عندما نقصت الغالت يف روسيا الشيوعية ويف املعسكر الشيوعي كله           1

إنه العمى عن رؤية يـد اهللا       " ! غيبية  ال" وينكر  !  " االشتراكية العلمية " وهو الرجل الذي يدعي     ! تعاكسنا" الطبيعة  
 ا البشر؟ " تعاكس " اليت هلا إرادة " الطبيعة " وإال فما هي هذه . . القاهرة 
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 شريعته ما يتناسق مع القوانني الكونية ليقع التناسق بني حركة قلوم وحركتهم يف              والذي يسن هلم من   
  . . األرض

 . . وبغيهم وظلمهم لعبـاد اهللا ،  مل ينتبه آل فرعون إىل العالقة بني كفرهم وفسقهم عن دين اهللا  
غلتها عـن  وال تنقص ،  يف مصر اليت تفيض باخلصب والعطاء      . . وبني أخذهم باجلدب ونقص الثمرات    

 ! إعالة أهلها إال لفسوق أهلها وأخذهم باالبتالء لعلهم يتذكرون
ولكنـهم كـانوا إذا     .  مل ينتبهوا هلذه الظاهرة اليت شاءت رمحة اهللا بعباده أن تربزها ألعينـهم            

وإذا أصابتهم السيئة واجلدب نسبوا هذا إىل شـؤم         ! أصابتهم احلسنة والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً هلم      
 . ومن معه عليهمموسى 

  . .  " وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه! لنا هذه: فإذا جاءم احلسنة قالوا " 
؛ يف تصريف هذا الوجود    - سبحانه - فإا ال ترى يده   ،   وحني تنحرف الفطرة عن اإلميان باهللا     

ا بالنواميس الكونية   وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيته   . وال ترى قدره الذي تنشأ به األشياء واألحداث       
ويم مـع   ؛  ال صلة بينها وال قاعدة وال ترابط      . فتفسر احلوادث تفسريات منفصلة منعزلة    . الثابتة النافذة 

وذلـك كالـذي قالـه       - وال جتتمع وفق نظام   ،  ال تلتقي عند قاعدة   ؛  اخلرافة يف دروب ملتوية متفرقة    
هلم يف تعليل نقـص الثمـرات       !  " طبيعةال " عن معاكسة !  " العلمية " خروشوف صاحب االشتراكية  

وهـم   . . املدعاة يف تعليل مثل هذه األحداث      " العلمية " وكما يقول الذين ميضون مع هذه     ! والغالت
وهو ينكر أصـول     " مسلم " وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب اهللا وقدر اهللا أنه          . . ينكرون قدر اهللا  

 ! اإلميان باهللا
احلسنة اليت تصيبهم هي من حسن حظهم وهـم         . يعللون األحداث  وهكذا مضى فرعون وآله     

 ! ومن حتت رأسهم، والسيئة اليت تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم. يستحقوا
يف لغة العرب ما كان اجلاهليون يف وثنيتهم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن              " التطري "  وأصل

فإذا طار عن   ،  جاء إىل عش طائر فهيجه عنه     ،   إذا أراد أمرا   فقد كان الرجل منهم    . . اهللا وقدره يزاولونه  
وهـو   - وإذا طار الطائر عن مشاله    . استبشر بذلك ومضى يف األمر الذي يريده       - وهو السانح  - ميينه

 " وأحل حملـه الـتفكري    ؛  فأبطل اإلسالم هذا التفكري اخلرايف    ! تشاءم به ورجع عما عزم عليه      - البارح
وإىل قدر اهللا الذي حيقق     ؛  وأرجع األمور إىل سنن اهللا الثابتة يف الوجود        - الصحيحالعلمي   - "  العلمي
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حيسب فيها نية اإلنسان وعمله      " علمية " وأقام األمور على أسس   ؛  هذه السنن يف كل مرة تتحقق فيها      
 : يطوقدره النافذ احمل، يف إطار املشيئة اإلهلية الطليقة، وتوضع يف موضعها الصحيح؛ وحركته وجهده

  . .  " ولكن أكثرهم ال يعلمون؛ أال إمنا طائرهم عند اهللا " 
ومن هذا املصـدر تصـيبهم احلسـنة         . . إنه من أمر اهللا    . .  إن ما يقع هلم مصدره كله واحد      

ويصـيبهم   . .  " ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون     :  " وتصيبهم السيئة لالبتالء   . . لالبتالء
 " كالذين ينكرون غيب اهللا وقدره يف هذه األيام باسم         . . ولكن أكثرهم ال يعلمون    . . ءالنكال للجزا 

! ! ! كـذلك  " االشتراكية العلميـة   " وكالذين ينسبون إىل الطبيعة املعاكسة باسم      " ! العقلية العلمية 
 ! وكلهم ال يعلمون . . وكلهم جهال

 : ويزيدهم االبتالء مشاساً وعناداُ؛ تأخذهم العزة باإلمث،  وميضي آل فرعون يف عتوهم
  . .  " مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني: وقالوا " 

ألنـه  ،  وال يريد أن ينظر وال أن يتـدبر       ؛  وال يرده برهان  ؛   فهو اجلموح الذي ال تروضه تذكرة     
وهي حالة نفسـية   -!  لربهانقطعاً للطريق على ا    - يعلن اإلصرار على التكذيب قبل أن يواجه الربهان       

بينما هـواهم ومصـلحتهم      . . ويطاردهم الدليل ،  وجتبههم البينة ؛  تصيب املتجربين حني يدمغهم احلق    
 ! كله يف جانب آخر غري جانب احلق والبينة والدليل . . وملكهم وسلطام

 :  عندئذ تتدخل القوة الكربى سافرة بوسائلها اجلبارة
  "  . . آيات مفصالت . . والضفادع والدم، والقمل، واجلراد، انفأرسلنا عليهم الطوف " 

تتبع الواحدة منـها    ،  منسقة اخلطوات ،  واضحة الداللة  . . آيات مفصالت  . .  لإلنذار واالبتالء 
 . وتصدق الالحقة منها السابقة، األخرى

وهم يف كل مرة     .واحدة واحدة . اليت جاءم مفرقة  ،   ولقد مجع السياق هنا تلك اآليات املفصلة      
ويعدونه أن يرسلوا معه بين إسرائيل      ؛  يطلبون إىل موسى حتت ضغط البلية أن يدعو هلم ربه لينقذهم منها           

 : الذي ال قبل هلم بدفعه، أي العذاب،  " الرجز " وإذا رفع عنهم هذا، إذا أجناهم منها
لئن كشفت عنـا     - كمبا عهد عند   - يا موسى ادع لنا ربك    : وملا وقع عليهم الرجز قالوا     " 

  . .  " ولنرسلن معك بين إسرائيل، الرجز لنؤمنن لك
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ويعودون إىل ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم وفق قـدر اهللا             ،   ويف كل مرة ينقضون عهدهم    
 : يف تأجيلهم إىل أجلهم املقدور هلم

  . .  " إذا هم ينكثون - إىل أجل هم بالغوه - فلما كشفنا عنهم الرجز " 
ذلك . وكأمنا وقع النكث منهم مرة واحدة     . كأمنا جاءم مرة واحدة   ،  ع السياق اآليات كلها    مج

وهي طريقة من طرق العرض القرآين      . وكانت ايتها واحدة كذلك   ،  أن التجارب كلها كانت واحدة    
غلـق  ذلك أن القلـب امل  . . وجيمع فيه النهايات لتماثلها كذلك    ؛  للقصص جيمع فيها البدايات لتماثلها    

  . . وال جيد فيها عربة، اليفيد منها شيئاً؛ املطموس يتلقى التجارب املنوعة وكأا واحدة
ومل جنـد يف األحاديـث      . فليس لنا وراء النص القرآين شـيء      ،   فأما كيف وقعت هذه اآليات    

لـنص  نقف عند حدود ا    " الظالل " وحنن على طريقتنا يف هذه    . عنها شيئاً  ع املرفوعة إىل رسول اهللا   
. ال سبيل لنا إىل شيء منها إال من طريق الكتاب أو السـنة الصـحيحة              . القرآين يف مثل هذه املواضع    

إىل  - مع األسـف   - واليت تسربت ؛  وذلك حترزاً من اإلسرائيليات واألقوال والروايات اليت ال أصل هلا         
حىت إن تفسري اإلمـام ابـن       و؛  حىت ما ينجو منها تفسري واحد من هذه التفاسري        ،  التفاسري القدمية كلها  

مل ينجوا من هـذه      - على عظيم قدره   - وتفسري ابن كثري كذلك    - على نفاسة قيمته   - جرير الطربي 
  . . الظاهرة اخلطرية

، وعن قتادة ،  وعن سعيد بن جبري   ،   وقد وردت روايات شىت يف شأن هذه اآليات عن ابن عباس          
 : وهذه واحدة منها. لطربي يف تارخيه ويف تفسريهرواها أبو جعفر ابن جرير ا . . وعن ابن إسحاق

ملا : عن سعيد بن جبري قال    ،  عن جعفر بن املغرية   ،  حدثنا يعقوب القمي  : قال،  حدثنا ابن محيد   " 
 وهو املطر  - فأرسل اهللا عليهم الطوفان   ،  فأىب عليه ،  أرسل معي بين إسرائيل   : أتى موسى فرعون قال له    

ادع لنا ربك أن يكشف عنـا املطـر   : فقالوا ملوسى،  أن يكون عذاباًفخافوا، فصب عليهم منه شيئاً   -
فأنبت هلم يف   ؛  ومل يرسلوا معه بين إسرائيل    ،  فلم يؤمنوا ،  فدعا ربه ! فنؤمن لك ونرسل معك بين إسرائيل     

فأرسل اهللا عليهم   ! هذا ما كنا نتمىن   : فقالوا. تلك السنة شيئاً مل ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكأل          
يا موسـى ادع لنـا      : فقالوا. فلما رأوا أثره يف الكأل عرفوا أنه اليبقي الزرع        ،  اجلراد فسلطه على الكأل   

فلـم  ،  فكشف عنهم اجلراد  ،  فدعا ربه ! ونرسل معك بين إسرائيل   ،  ربك فيكشف عنا اجلراد فنؤمن لك     
فأرسـل اهللا   ! د أحرزنـا  ق: فقالوا،   وأحرزوا يف البيوت   )1(فداسوا  ! يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين إسرائيل     

                                                 
 . درسوا:  داسوا)1(
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فكان الرجل خيرج عشرة أجربة إىل الرحى فال يرد منها           - وهو السوس الذي خيرج منه     - عليهم القمل 
! فنؤمن لك ونرسل معك بين إسرائيل     ،  ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل      : فقالوا. )1(ثالثة أقفزة   

إذ مسع نقيـق  ، فبينما هو جالس عند فرعون    . فأبوا أن يرسلوا معه بين إسرائيل     ،  فدعا ربه فكشف عنهم   
فمـا  ! ؟  وما عسى أن يكون كيد هـذا      : فقال! ما تلقى أنت وقومك من هذا     : ضفدع فقال لفرعون  

فقـالوا  . ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع يف فيـه       ،  أمسوا حىت كان الرجل جيلس إىل ذقنه يف الضفادع        
فكشف عنـهم  !  ونرسل معك بين إسرائيلفنؤمن لك، ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع : ملوسى

، أو مـا كـان يف أوعيتـهم       ،  فكانوا ما استقوا من األار واآلبار     ،  فأرسل اهللا عليهم الدم   . فلم يؤمنوا 
إنه قـد   : فقال! وليس لنا شراب  ،  إنا قد ابتلينا بالدم   : فشكوا إىل فرعون فقالوا   . )2(وجدوه دماً عبيطاً    

فـأتوه  ؟  ن ال جند يف أوعيتنا شيئاً من املاء إال وجدناه دماً عبيطاً           وحن،  من أين سحرنا  : فقالوا! سحركم
، فدعا ربه ! ونرسل معك بين إسرائيل   ،  فنؤمن لك ،  يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم        : فقالوا

  " . فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين إسرائيل، فكشف عنهم
ا هذه اآليات ال يؤثر اختالفهـا يف طبيعـة     والصورة اليت جاءت     . .  واهللا أعلم أي ذلك كان    

وفق سنته يف أخـذ     ؛  ابتالء لقوم معينني  ،  يف وقت معني  ،  أرسلها بقدره  - سبحانه - فاهللا. هذه اآليات 
 . املكذبني بالضراء لعلهم يتضرعون

يلجأون ،  وعلى استخفاف فرعون م لفسقهم    ؛   ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم      
وإن كانت السـلطات     . . ليكشف عنهم البالء  ،  ليدعو ربه مبا عهد عنده     - عليه السالم  - إىل موسى 

وتفزع مـن ربوبيـة اهللا    ؛  ألا تقوم على ربوبية فرعون للبشر     . احلاكمة بعد ذلك تنكث وال تستجيب     
هـل  أما أ !  . . إذ أن ذلك معناه هدم نظام احلكم الذي يقوم على حاكمية فرعون ال حاكمية اهللا              . هلم

وإذا أحـس   ! فال يريدون أن يرجعوا إىل اهللا البتة      ،  اجلاهلية احلديثة فإن اهللا يسلط اآلفات على زروعهم       
وهو الشعور الفطري حىت يف النفوس الكافرة        -،    أصحاب الزروع من الفالحني بيد اهللا يف هذه اآلفات        

 " قال هلـم أصـحاب    ،  لبالءواجتهوا إىل اهللا بالدعاء أن يكشف عنهم ا        -!  يف ساعات اخلطر والشدة   
لريدوهم إىل كفر أشد    ! وتندروا عليهم وسخروا منهم   !  " غيبية " هذا االجتاه خرافة  : الكاذبة!  " العلمية

 ! وأشنع من كفر الوثنيني

                                                 
 .  اجلريب والقفيز مكياالن للحبوب، واجلريب أربعة أقفزة)1(
 . طريا:  عبيطا)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

159

. وتقع الواقعـة   - وفق سنة اهللا يف أخذ املكذبني بعد االبتالء بالضراء والسراء          -  مث جتيء اخلامتة  
وحيقـق وعـده     - بعد إذ أمهلهم وأجلهم إىل أجـل هـم بـالغوه           - ون وملئه ويدمر اهللا على فرع   

 : بعد إهالك الطغاة املتجربين، للمستضعفني الصابرين
وأورثنا القـوم   . وكانوا عنها غافلني  ،  بأم كذبوا بآياتنا  ،  فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم     " 

ومتت كلمـة ربـك      . . .  "  " ا فيها الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارا اليت باركن       
  . .  " وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا

وال يفصل أحداثه كما يفصلها يف مواضع أخرى مـن          ،   والسياق خيتصر هنا يف حادث اإلغراق     
 . . فال يعرض لشيء من التفصيل    ؛  ل الطويل ذلك أن اجلو هنا هو جو األخذ احلاسم بعد اإلمها         . السور

 ! إن احلسم السريع هنا أوقع يف النفس وأرهب للحس
  . .  " فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم " 

إىل اهلـوي يف األعمـاق      ،  ومن التعايل والتطاول واالستكبار   . فإذا هم هالكون  ،   ضربة واحدة 
 : جزاء وفاقاً، واألغوار

  . .  " تنا وكانوا عنها غافلنيبأم كذبوا بآيا " 
ويقـرر أن األحـداث ال      . وبني هذا املصري املقدور   ،   فريبط بني التكذيب باآليات والغفلة عنها     

 ! كما يظن الغافلون، وال متضي فلتات عابرة، جتري مصادفة
صـفحة اسـتخالف     -  وتنسيقاً للجو احلاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة األخرى        

يف الفترة اليت كانوا أقرب مـا يكونـون فيهـا إىل             - ذلك أن استخالف بين إسرائيل     - املستضعفني
ومل يكن يف مكـان فرعـون   ، مل يكن يف مصر   - الصالح وقبل أن يزيغوا فيكتب عليهم الذل والتشرد       

بعد وفاة موسـى     - وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون      ،  إمنا كان يف أرض الشام    . وآله
ولكـن السـياق يطـوي الزمـان      -  وبعد التيه أربعني سنة كما جاء يف السورة األخرى      عليه السالم 
 : ويعجل بعرض االستخالف هنا تنسيقاً لصفحيت املشهد املتقابلتني، واألحداث
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 . . .  "  " وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها           " 
وما كانوا  ،   بين إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه          ومتت كلمة ربك السىن على    

  "  . . )1(يعرشون 
ألننـا نـؤرخ     " بعـد  " و " قبل " إمنا نقول  - الفانني املقيدين بالزمان   -  على أننا حنن البشر   

، ونإن استخالف القوم الذين كانوا يستضـعف      : لذلك نقول ! لألحداث بوقت مرورها بنا وإدراكنا هلا     
 " فأما الوجود املطلق والعلم املطلق فمـا    . . ذلك إدراكنا البشري   . . كان متأخراً عن حادث اإلغراق    

 . . مكشوفة ال حيجبها زمان وال مكان     ،  والصفحة كلها معروضة له سواء    ! ؟   " بعد " عنده وما  " قبل
  . . وما أوتيتم من العلم إال قليالً. وهللا املثل األعلى

وعلى مشهد االستخالف والعمار    ؛  الستار على مشهد اهلالك والدمار يف جانب       وهكذا يسدل   
، وإذا كل ما كانوا يصنعون للحيـاة      ،  وإذا فرعون الطاغية املتجرب وقومه مغرقون      . . يف اجلانب اآلخر  

إذا  . . وما كانوا يعرشون من كروم ومثار     ،  وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان         
 ! أو يف بضع كلمات قصار، يف ومضة عني،  كله حطامهذا

ورؤيا يف األفق لكـل عصـبة       ؛  املطاردة من الشرك وأهله   ،   مثل يضربه اهللا للقلة املؤمنة يف مكة      
فأورثهم اهللا مشارق   ،  ما لقيه الذين كانوا يستضعفون يف األرض      ،  مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته     

 ! لينظر كيف يعملون - ربوامبا ص - األرض ومغارا املباركة
|     |     | 

وجاوزنا ِببِني ِإسرآِئيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَوٍم يعكُفُونَ علَى أَصناٍم لَّهم قَالُواْ يا موسى اجعل               + 
ـؤالء متبر ما هم ِفيِه وباِطلٌ ما كَـانواْ          ِإنَّ ه  138لَّنا ِإلَـها كَما لَهم آِلهةٌ قَالَ ِإنكُم قَوم تجهلُونَ          

 وِإذْ أَجنَيناكُم مـن آِل      140 قَالَ أَغَير اللِّه أَبِغيكُم ِإلَـها وهو فَضلَكُم علَى الْعالَِمني           139يعملُونَ  
م ويستحيونَ ِنساءكُم وِفي ذَِلكُم بالء مـن ربكُـم          ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب يقَتلُونَ أَبناءكُ     

 ِظيم141ع  
وواعدنا موسى ثَالَِثني لَيلَةً وأَتممناها ِبعشٍر فَتم ِميقَات ربِه أَربِعني لَيلَةً وقَالَ موسـى َألِخيـِه                

 ولَما جاء موسى ِلِميقَاِتنا وكَلَّمـه       142ح والَ تتِبع سِبيلَ الْمفِْسِدين      هارونَ اخلُفِْني ِفي قَوِمي وأَصلِ    

                                                 
 . احلدائق، وأكثر ما يكون يف إقامة كروم العنب على عرائشوقد يراد ا ما كانوا يعرشون من . .  أي يبنون )1(
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ربه قَالَ رب أَِرِني أَنظُر ِإلَيك قَالَ لَن تراِني ولَـِكِن انظُر ِإلَى الْجبِل فَِإِن استقَر مكَانه فَسوف تراِني                  
  لَّى رجا تلُ                 فَلَمـاْ أَوأَنو ـكِإلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقِعقًا فَلَمى صموس رخا وكد لَهعِل جبِللْج هب

  ِمِننيؤ143الْم               نكُن مو كتيا آتذْ مِبكَالَِمي فَخاالَِتي واِس ِبِرسلَى النع كتطَفَيي اصى ِإنوسا مقَالَ ي 
 وكَتبنا لَه ِفي اَأللْواِح ِمن كُلِّ شيٍء موِعظَةً وتفِْصيالً لِّكُلِّ شيٍء فَخذْها ِبقُوٍة وأْمـر        144لشاِكِرين  ا

       الْفَاِسِقني ارد أُِريكُما سِنهسذُواْ ِبأَحأْخي كمونَ     145قَوركَبتي الَِّذين اِتيآي نع ِرفأَصِض    سِفي اَألر 
ِبغيِر الْحق وِإن يرواْ كُلَّ آيٍة الَّ يؤِمنواْ ِبها وِإن يرواْ سِبيلَ الرشِد الَ يتِخذُوه سِبيالً وِإن يرواْ سـِبيلَ                    

 والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا وِلقَـاء      146 غَاِفِلني   الْغي يتِخذُوه سِبيالً ذَِلك ِبأَنهم كَذَّبواْ ِبآياِتنا وكَانواْ عنها        
  147اآلِخرِة حِبطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ ِإالَّ ما كَانواْ يعملُونَ 

 يكَلِّمهـم والَ    واتخذَ قَوم موسى ِمن بعِدِه ِمن حِليِهم ِعجالً جسدا لَّه خوار أَلَم يرواْ أَنـه الَ               
      واْ ظَاِلِمنيكَانو ذُوهخِبيالً اتس ِديِهمه148ي            لُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّمض قَد مهاْ أَنأَورو ِديِهمِقطَ فَي أَيا سلَمو 

 اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَنلَن ِفرغيا ونبا رنمحر149ي  
 ا رلَمو               كُـمبر رأَم مِجلْتأَع ِديعوِني ِمن بملَفْتا خمانَ أَِسفًا قَالَ ِبئْسبِمِه غَضى ِإلَى قَووسم عج

              لُونقْتواْ يكَادفُوِني وعضتاس مِإنَّ الْقَو أُم نِه قَالَ ابِإلَي هرجأِْس أَِخيِه يذَ ِبرأَخو احأَلْقَى األلْوِني فَـالَ   و
         ِم الظَّاِلِمنيالْقَو علِْني معجالَ تاء وداألع ِبي ِمتشـا ِفـي          150تِخلْنأَدَألِخي وِلي و اغِْفر بقَالَ ر 

 اِحِمنيالر محأَر أَنتو ِتكمح151ر  
م وِذلَّةٌ ِفي الْحياِة الدنيا وكَـذَِلك نجـِزي         ِإنَّ الَِّذين اتخذُواْ الِْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِ       

  ِرينفْت152الْم                ِحـيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كبواْ ِإنَّ رنآما وِدهعواْ ِمن بابت ئَاِت ثُميِملُواْ السع الَِّذينو 
153  

      ذَ اَأللْوأَخ بضى الْغوسن مع كَتا سلَمو   ِهمبِلـر ـمه ةٌ لِّلَِّذينمحرى ودا هِتهخسِفي نو اح
  154يرهبونَ 

واختار موسى قَومه سبِعني رجالً لِِّميقَاِتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو ِشئْت أَهلَكْتهم من               
ما فَعلَ السفَهاء ِمنا ِإنْ ِهي ِإالَّ ِفتنتك تِضلُّ ِبها من تشاء وتهِدي من تشاء أَنـت  قَبلُ وِإياي أَتهِلكُنا بِ 

        اِفِرينالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنِليِة          155وِفي اآلِخـرةً ونسا حينـِذِه الدا ِفي هلَن باكْتو 
 ا هقُـونَ                ِإنتي ا ِللَِّذينهبأَكْتٍء فَسيكُلَّ ش تِسعِتي ومحراء وأَش نِبِه م ذَاِبي أُِصيبقَالَ ع كـا ِإلَيند

ِذي يِجدونـه   الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَّ  156ويؤتونَ الزكَـاةَ والَِّذين هم ِبآياِتنا يؤِمنونَ       
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مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة واِإلنِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهـم الطَّيبـاِت               
يِهم فَالَِّذين آمنواْ ِبِه وعـزروه      ويحرم علَيِهم الْخبآِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي كَانت علَ         

  157ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ 
ال ِإلَـه ِإالَّ   قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض               

                 لَّكُـملَع ـوهِبعاتاِتـِه وكَِلمِباللِّه و ِمنؤالَِّذي ي ياُألم ِبيوِلِه النسرواْ ِباللِّه وفَآِمن ِميتيِيـي وحي وه
  158تهتدونَ 

  159وِمن قَوِم موسى أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ 
طَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما وأَوحينا ِإلَى موسى ِإِذ استسقَاه قَومه أَِن اضِرب بعصـاك               وقَ

م وأَنزلْنـا  الْحجر فَانبجست ِمنه اثْنتا عشرةَ عينا قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم وظَلَّلْنا علَـيِهم الْغمـا     
علَيِهم الْمن والسلْوى كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَـِكن كَانواْ أَنفُسـهم يظِْلمـونَ                

160  
 وادخلُـواْ الْبـاب   وِإذْ ِقيلَ لَهم اسكُنواْ هـِذِه الْقَريةَ وكُلُواْ ِمنها حيثُ ِشئْتم وقُولُواْ ِحطَّـةٌ   

       ِسِننيحالْم ِزيدنس ِطيئَاِتكُمخ لَكُم ِفرغا ندجالَِّذي ِقيـلَ          161س رالً غَيقَو مهواْ ِمنظَلَم لَ الَِّذيندفَب 
  162لَهم فَأَرسلْنا علَيِهم ِرجزا من السماء ِبما كَانواْ يظِْلمونَ 

لْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانت حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدونَ ِفي السبِت ِإذْ تأِْتيِهم ِحيتانهم يـوم                واَسأَ
ةٌ منهم   وِإذَ قَالَت أُم   163سبِتِهم شرعاً ويوم الَ يسِبتونَ الَ تأِْتيِهم كَذَِلك نبلُوهم ِبما كَانوا يفْسقُونَ             

 164ِلم تِعظُونَ قَوما اللّه مهِلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شِديدا قَالُواْ معِذرةً ِإلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُـونَ                 
لَِّذين ظَلَمواْ ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَـانواْ       فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه أَجنَينا الَِّذين ينهونَ عِن السوِء وأَخذْنا ا           

 وِإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن     166 فَلَما عتواْ عن ما نهواْ عنه قُلْنا لَهم كُونواْ ِقردةً خاِسِئني             165يفْسقُونَ  
  167الْعذَاِب ِإنَّ ربك لَسِريع الِْعقَاِب وِإنه لَغفُور رِحيم علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء 

وقَطَّعناهم ِفي اَألرِض أُمما منهم الصاِلحونَ وِمنهم دونَ ذَِلك وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئَاِت            
عِدِهم خلْف وِرثُواْ الِْكتاب يأْخذُونَ عرض هـذَا األدنى ويقُولُونَ          فَخلَف ِمن ب   168لَعلَّهم يرِجعونَ   

سيغفَر لَنا وِإن يأِْتِهم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيِهم ميثَاق الِْكتاِب أَن الَّ ِيقُولُواْ علَى اللّـِه ِإالَّ                   
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 والَِّذين يمسكُونَ ِبالِْكتاِب    169ما ِفيِه والدار اآلِخرةُ خير لِّلَِّذين يتقُونَ أَفَالَ تعِقلُونَ          الْحق ودرسواْ   
 ِلِحنيصالْم رأَج ِضيعا الَ نالَةَ ِإنواْ الصأَقَام170و  

اْ أَنه واِقع ِبِهم خذُواْ ما آتيناكُم ِبقُوٍة واذْكُرواْ ما ِفيـِه            وِإذ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنو      
  _171لَعلَّكُم تتقُونَ 

|     |     | 
؛ مع قومه بين إسـرائيل     . . يف حلقة أخرى   - عليه السالم  - يف هذا الدرس متضي قصة موسى     

إن  . . دمر ما كانوا يصنعون وما كانوا يعرشون      و؛  وأغرق فرعون ومأله  ؛  بعد إذ أجناهم اهللا من عدوهم     
 . . فقد انتهت املعركة مع الطـاغوت     ؛  ال يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه      - عليه السالم  - موسى

!  النفس البشرية  " إنه يواجه املعركة مع    - لعلها أشد وأقسى وأطول أمداً     - ولكنه يواجه معركة أخرى   
ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعـة بـين          ؛   هذه النفس  يواجهها مع رواسب اجلاهلية يف    " 

وبالضعف عـن محـل     ؛  وباجلنب من ناحية  ؛  وبالقسوة من ناحية  ؛  ومألها بااللتواء من ناحية   ؛  إسرائيل
فليس أفسد للنفس البشرية مـن الـذل         . . وتركها مهلهلة بني هذه الرتعات مجيعاً     . التبعات من ناحية  

ومن احلياة يف ظل اإلرهاب واخلوف والتخفي وااللتواء لتفـادي األخطـار            ؛  واخلضوع للطغيان طويالً  
 ! مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبالء، واحلركة يف الظالم، والعذاب

ويف ظـل الوثنيـة     ؛  عاشوا يف ظل اإلرهـاب    ؛   ولقد عاش بنو إسرائيل يف هذا العذاب طويالً       
فإذا فتر هذا النـوع البشـع مـن         . ويستحيي نساءهم عاشوا يقتل فرعون أبناءهم     . الفرعونية كذلك 

 . عاشوا حياة الذل والسخرة واملطاردة على كل حال، اإلرهاب الوحشي
وامتألت نفوسهم  ؛  واحنرفت تصورام ؛  والتوت فطرم ؛  وفسدت طبيعتهم ؛   وفسدت نفوسهم 
تالزمـان يف الـنفس     ومها جانبان م   . . وباحلقد والقسوة من اجلانب اآلخر    ،  باجلنب والذل من جانب   

  . . البشرية حيثما تعرضت طويالً لإلرهاب والطغيان
؛ فريى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها     ،  ينظر بنور اهللا   ا  لقد كان عمر بن اخلطاب    

كان يعلـم    "  . . وال تضربوا أبشارهم فتذلوهم   :  " وهو يقول لعماله على األمصار موصياً هلم بالناس       
وكان اإلسالم يف قلبه يريد منه أال يذل الناس يف حكومـة اإلسـالم ويف           . ذل الناس أن ضرب البشرة ي   

ألـم  ،  وأال يضرم احلكام فيـذلوهم    ؛  وجيب أن يكونوا أعزاء   ،  فالناس يف مملكة اهللا أعزاء    . مملكة اهللا 
  . . إمنا هم عبيد هللا أعزاء على غري اهللا . . ليسوا عبيداً للحكام
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بل كان ضرب األبشار هـو      .  إسرائيل يف طاغوت الفرعونية حىت ذلوا       ولقد ضربت أبشار بين   
ولقد ضربت أبشار املصريني كذلك حىت ذلوا هـم         ! أخف ما يتعرضون له من األذى يف فترات الرخاء        

مث ضـربت أبشـارهم يف   ؛ ضربت أبشارهم يف عهود الطاغوت الفرعوين ! اآلخرون واستخفهم فرعون  
يوم جاءهم باحلرية فأطلقهم من     ،   يستنقذهم من هذا الذل إال اإلسالم      ومل . . عهود الطاغوت الروماين  

فاتح مصر وحاكمهـا     - فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص       . . العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر    
 - لعل سياط الرومان كانت آثارها على ظهـره مـا تـزال            - ظهر ابن قبطي من أهل مصر      - املسلم

، وسافر شهراً على ظهر ناقة     - من ابن فاتح مصر وحاكمها     -  يصيب ابنه  غضب القبطي لسوط واحد   
وكان هو يصرب    -!  هذا السوط الواحد الذي نال ابنه      - اخلليفة املسلم  - ليشكو إىل عمر بن اخلطاب    

وكانت هذه هي معجزة البعث اإلسالمي لنفـوس         - على السياط منذ سنوات قالئل يف عهد الرومان       
كانت هذه هي معجزة هـذا       - حىت ملن مل يعتنقوا اإلسالم     - وللنفوس يف كل مكان   ،  األقباط يف مصر  

فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامـة     ،  البعث الذي يستنقذ األرواح من ركام آالف السنني من الذل القدمي          
 . وما كان غري اإلسالم ليطلقها يف مثل هذه األرواح؛ اليت أطلقها اإلسالم يف أرواحهم

ح نفوس بين إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوين هي اليت سيواجهها موسى عليه              عملية استصال 
وسنرى من خـالل     - بعد خروجه ببين إسرائيل من مصر وجتاوزه م البحر         - السالم يف هذه احللقة   

وتواجه الرسالة بكـل رواسـب    ؛  وهي تواجه احلرية بكل رواسب الذل     ،  القصص القرآين هذه النفوس   
بكل االلتواءات واالحنرافات واالحنالالت واجلهاالت الـيت        - عليه السالم  -  موسى وتواجه؛  اجلاهلية

 ! ترسبت فيها على الزمن الطويل
وثقلة اجلبالت الـيت    ؛  يف احملاولة الضخمة اليت حياوهلا     - عليه السالم  -  وسنرى متاعب موسى  

وقـد حسـبته    ،  يه طويال حىت ما تريد أن تنهض من الوحل الذي مترغت ف         ،  أخلدت إىل األرض طويال   
 ! األمر العادي الذي ليس غريه

يواجه نفوسـاً   ،  متاعب كل صاحب دعوة    - عليه السالم  -  وسنرى من خالل متاعب موسى    
وخباصة إذا كانت هذه النفوس قـد        - وهي تستمرئ حياة الذل حتت قهر الطاغوت      ،  طال عليها األمد  

 ! وعادت شكال ال روح فيه، فبهتت صورا، ألمدمث طال عليها ا، عرفت العقيدة اليت يدعوها إليها
ومن مث جيب أن يكـون      . هلو جهد مضاعف   - يف مثل هذه احلال    -  إن جهد صاحب الدعوة   

وثقلـة الطبـائع وتفاهـة      ،  جيب أن يصرب على االلتـواءات واالحنرافـات        . . صربه مضاعفاً كذلك  
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واالنـدفاع  ،  ذه النفوس بعد كل مرحلة    وجيب أن يصرب على االنتكاس الذي يفاجئه يف ه        ؛  االهتمامات
 ! إىل اجلاهلية عند أول بادرة

يف هذه الصورة   ،   ولعل هذا جانب من حكمة اهللا يف عرض قصة بين إسرائيل على األمة املسلمة             
ولعل فيها زاداً ألصحاب الدعوة إىل اهللا يف        . كما قلنا من قبل   . لترى فيها هذه التجربة   . املفصلة املكررة 

 . كل جيل
||     |      

يا موسى اجعل   : قالوا. وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم           " 
. إن هؤالء متبر ما هم فيه وباطل ما كـانوا يعملـون           . إنكم قوم جتهلون  : قال. لنا إهلاً كما هلم آهلة    

يناكم من آل فرعون يسومونكم سـوء       وإذ أجن ؟  أغري اهللا أبغيكم إهلاً وهو فضلكم على العاملني       : قال
  . .  " ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم: العذاب

وحنن فيه وجهاً لوجه أمام      - مشهد بين إسرائيل بعد جتاوز البحر      -  إنه املشهد السابع يف القصة    
إن العهد مل يطل     . .  ذلك التاريخ القدمي   مبا ترسب فيها من   ؛  طبيعة القوم املنحرفة املستعصية على التقومي     

ومنذ أن أنقـذهم نبـيهم      ؛  م منذ أن كانوا يسامون اخلسف يف ظل الوثنية اجلاهلية عند فرعون وملئه            
وشق هلـم   ؛  الذي أهلك عدوهم   - رب العاملني  - باسم اهللا الواحد   - عليه السالم  - وزعيمهم موسى 

إم خارجون للتو واللحظة مـن       . .  الذي كانوا يسامون   وأجناهم من العذاب الوحشي الفظيع    ؛  البحر
عـاكفني  ،  ولكن ها هم أوالء ما إن جياوزوا البحر حىت تقع أبصارهم على قوم وثنيني             ؛  مصر ووثنيتها 

 - رسول رب العـاملني    - وإذا هم يطلبون إىل موسى    ؛  مستغرقني يف طقوسهم الوثنية   ،  على أصنام هلم  
 ! أن يتخذ هلم وثناً يعبدونه من جديد، سالم والتوحيدالذي أخرجهم من مصر باسم اإل

يـا موسـى    : قالوا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم      ،  وجاوزنا ببين إسرائيل البحر    " 
 !  " اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة

ولكنها التصيبها حىت يكون لديها االستعداد      ! إا العدوى تصيب األرواح كما تصيب األجسام      
كما عرضها القرآن الكرمي عرضاً صادقاً دقيقاً أمينـاً يف شـىت             - وطبيعة بين إسرائيل  . ؤ والقابلية والتهي

وما تكاد ترتفـع حـىت      ،  ما تكاد تدي حىت تضل    ،  ضعيفة الروح ،  طبيعة خملخلة العزمية   - املناسبات
وتصلب ،  الكبدذلك إىل غلظ يف      . . وما تكاد متضي يف الطريق املستقيم حىت ترتكس وتنتكس        ،  تنحط

ها هم أوالء ما يكادون ميرون      ،  وها هم أوالء على طبيعتهم تلك     ! وقساوة يف احلس والشعور   ،  عن احلق 
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عليـه   - بقوم يعكفون على أصنام هلم حىت ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسـى                
عشرين عاماً منذ أن واجه     فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى يف مصر ثالثة و          - بالتوحيد - السالم

بل حىت ينسـوا معجـزة       - فرعون ومأله برسالته إىل يوم اخلروج من مصر جمتازاً ببين إسرائيل البحر           
وباسم هذه الوثنية   ،  وهؤالء كانوا وثنيني  ! اللحظة اليت أنقذم من فرعون وملئه وأهلكت هؤالء أمجعني        

أتذر موسى وقومه   :  " لى موسى ومن معه بقوهلم    حىت إن املأل من قوم فرعون ليهيجونه ع        - استذلوهم
رسول رب العاملني أن    : ينسون هذا كله ليطلبوا إىل نبيهم      "  . . ؟  ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك    

ولو أم هم اختذوا هلم آهلة لكان األمر أقل غرابة من أن يطلبوا إىل رسـول                ! آهلة . . يتخذ هلم بنفسه  
 !  . . ولكنما هي إسرائيل . . هلةرب العاملني أن يتخذ هلم آ

 - يغضب لربـه   - لرب العاملني ،  غضبة رسول رب العاملني    - عليه السالم  -  ويغضب موسى 
 : فيقول قولته اليت تليق ذا الطلب العجيب! ويغار على ألوهيته أن يشرك ا قومه - سبحانه

  . .  " إنكم قوم جتهلون: قال " 
اجلهـل مـن     . . ن يف إطالق اللفظ ما يعين اجلهل الكامل الشامل        ليكو؟   ومل يقل جتهلون ماذا   

فما ينبعث مثل هذا القول إال من اجلهالة واحلمـق          ! واجلهل من احلماقة ضد العقل    ،  اجلهالة ضد املعرفة  
وأن ؛  مث ليشري إىل أن االحنراف عن التوحيد إىل الشرك إمنا ينشأ من اجلهل واحلماقـة              ! إىل أبعد احلدود  

  . . وأنه ما من علم وال عقل يقود إىل غري هذا الطريق؛ لتعقل يقود كالمها إىل اهللا الواحدالعلم وا
وبوحدانية هـذا  ؛  إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه اليت تشهد بوجود اخلالق املدبر        

لك فيهـا ويف    وطابع الوحدة ظاهر كـذ    ،  فعنصر التقدير والتدبري بارز يف هذه النواميس      . اخلالق املدبر 
أو يعـرض عـن     ،  وما يغفل عن ذلك كله     - وفق املنهج الصحيح   - آثارها اليت يكشفها النظر والتدبر    

 ! كما يدعيه الكثريون " العلم " ولو ادعوا. إال احلمقى واجلهال، ذلك كله
بالكشف عن سوء   ،  يكشف لقومه عن سوء املغبة فيما يطلبون       - عليه السالم  -  وميضي موسى 

 : فأرادوا أن يقلدوهم، قوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام هلمعقىب ال
  . .  " وباطل ما كانوا يعملون، إن هؤالء مترب ما هم فيه " 

وتتعـدد فيهـا    ،  وحياة تقوم على هذا الشـرك     ،  وعكوف على اآلهلة  ،   إن ما هم فيه من شرك     
 تمدون سلطام من هذا اخلليط    ومن حكام يس  ،  ومن يقوم وراء األرباب من السدنة والكهنة      ،  األرباب
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إن هذا   . . إىل آخر ما يتبع االحنراف عن األلوهية الواحدة من فساد يف التصورات وفساد يف احلياة              . . 
 ! ينتظره ما ينتظر كل باطل من اهلالك والدمار يف اية املطاف؛ كله هالك باطل

 - سـبحانه  - به والغضب لـه على ر - عليه السالم -  مث ترتفع نغمة الغرية يف كلمات موسى  
  : - وهي حاضرة ظاهرة - والتعجب من نسيان قومه لنعمة اهللا عليهم

  "  . . ؟ أغري اهللا أبغيكم إهلاً وهو فضلكم على العاملني: قال " 
وليس . يف زمام يتجلى يف اختيارهم لرسالة التوحيد من بني املشركني          - والتفضيل على العاملني  

 - كما أنه اختارهم ليورثهم األرض املقدسة     . فهذا ما ال يعدله فضل وال منة      . منةوراء ذلك فضل وال     
؛ فكيف بعد هذا كله يطلبون إىل نبيهم أن يطلب هلم إهلاً غـري اهللا              - اليت كانت إذ ذاك يف أيد مشركة      

 ! ؟ وهم يف نعمته وفضله يتقلبون
 - سـبحانه  -  مبا حيكيه عـن اهللا      وعلى طريقة القرآن الكرمي يف وصل ما حيكيه عن أولياء اهللا          

 : موجه كذلك لقومه - عليه السالم - يستطرد السياق خبطاب من اهللا تعاىل موصول بكالم موسى
يقتلـون أبنـاءكم ويسـتحيون    ،  وإذ أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العـذاب         " 
  . .  " ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم. نساءكم

، وما حيكيه من كالم أوليائه     - سبحانه - بني كالم اهللا  ،  رآن الكرمي  ويف مثل هذا الوصل يف الق     
 ! تكرمي أي تكرمي هلؤالء األولياء ال ريب فيه

كانـت حاضـرة يف أذهـام        - يف هذا املوضع   -  وهذه املنة اليت ميتنها اهللا على بين إسرائيل       
هللا سبحانه وتعاىل يوجه قلوم     وا . . ولقد كانت هذه املنة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر        . وأعصام

  . . االبتالء بالشدة واالبتالء بالرخاء. ابتالء العذاب وابتالء النجاة . . ملا يف ذلك االبتالء من عربة
  . .  " ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم " 

وللتمحـيص  . ولكنه االبتالء للموعظة وللتذكري   .  فما كان شيء من ذلك كله جزافا بال تقدير        
 ! إن مل يفلح االبتالء يف استصالح القلوب. ولإلعذار قبل األخذ الشديد. دريبوالت

|     |     | 
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 - مشهد يؤ موسـى    . . ليبدأ املشهد الثامن الذي يليه    ،  وينتهي هذا املشهد بني موسى وقومه     
ووصيته ألخيه  ؛  اواستعداده للموقف اهلائل بني يديه يف هذه احلياة الدني        ؛  للقاء ربه العظيم   - عليه السالم 

 : قبل ذهابه هلذا اللقاء العظيم - عليه السالم - هارون
وقال موسـى    . . فتم ميقات ربه أربعني ليلة    ،  وأمتمناها بعشر ،  وواعدنا موسى ثالثني ليلة    " 

  . .  " وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين، اخلفين يف قومي: ألخيه هارون
انتهت مرحلة ختليص بين إسرائيل من      . سى اليت أرسل هلا    لقد انتهت املرحلة األوىل من مهمة مو      

وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إىل الصـحراء        ؛  حياة الذل واهلوان والنكال والتعذيب بني فرعون وملئه       
 ولكن القوم مل يكونوا بعد على استعداد هلذه املهمة الكربى          . . يف طريقهم إىل األرض املقدسة    ،  الطليقة

ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إىل الوثنية والشرك مبجـرد   . .  يف األرض بدين اهللا  مهمة اخلالفة . . 
 عليه السـالم   - وختلخلت عقيدة التوحيد اليت جاءهم ا موسى      ؛  أن رأوا قوماً يعكفون على أصنام هلم      

بلون عليه  وإعدادهم ملا هم مق   ؛  فلم يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤالء القوم        ! ومل ميض إال القليل    -
. ومن أجل هذه الرسالة املفصلة كانت مواعدة اهللا لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه             . . من األمر العظيم  

ويسـتعد  ، كي يتهيأ يف هذه الليايل للموقف اهلائل العظـيم     ،  وكانت هذه املواعدة إعداداً ملوسى لنفسه     
 . لتلقيه

يروض موسـى   ،  فبلغت عدا أربعني ليلة    ،أضيفت إليها عشر  ،   وكانت فترة اإلعداد ثالثني ليلة    
ويعتكـف  ؛  وينعزل فيها عن شواغل األرض ليستغرق يف هواتف السماء        ؛  فيها نفسه على اللقاء املوعود    

وتتقوى عزميته علـى    ؛  وتصفو روحه وتشف وتستضيء   ؛  فيها عن اخللق ليستغرق فيها يف اخلالق اجلليل       
  . . مواجهة املوقف املرتقب ومحل الرسالة املوعودة

 : بوصيته تلك - قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه - وألقى موسى إىل أخيه هارون
  . .  " اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين: وقال موسى ألخيه هارون " 

والنصـيحة  . ولكن املسلم للمسلم ناصح   .  ذلك وموسى يعلم أن هارون نيب مرسل من ربه معه         
وهو يعرف طبيعـة قومـه بـين        ،  مث إن موسى يقدر ثقل التبعة      . . لم على املسلم  حق وواجب للمس  

فالنصيحة إمنا تثقل على نفوس األشـرار       ! مل تثقل على نفسه   . وقد تلقى هارون النصيحة   !  . . إسرائيل
ة الذين حيسون يف النصيح   ،  وتثقل على نفوس املتكربين الصغار    ؛  ألا تقيدهم مبا يريدون أن ينطلقوا منه      

 ! ! ! ليظهر أنه كبري؛ إن الصغري هو الذي يبعد عنه يدك اليت متتد لتسانده!  . . تنقصاً ألقدارهم
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فذكر تعـاىل   :  "  فأما قصة الليايل الثالثني وإامها بالعشر الليايل فقال عنها ابن كثري يف التفسري            
فلما مت امليقـات    ،  وطواها - معليه السال  - فصامها موسى : قال املفسرون ؛  أنه واعد موسى ثالثني ليلة    

  "  . . فأمره اهللا تعاىل أن يكمل العشرة أربعني، استاك بلحاء شجرة
|     |     | 

 - عليـه السـالم   - املشهد الفذ الذي اختص اهللا به نبيه موسى. مث يأيت السياق للمشهد التاسع 
 الذي تتصل فيه الذرة احملـدودة  املشهد. وعبد من عباده - سبحانه - مشهد اخلطاب املباشر بني اجلليل    

وهو بعد  ،  ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن اخلالق األبدي       ؛  الفانية بالوجود األزيل األبدي بال وساطة     
لعبـده   - سـبحانه  - ال ندري كيف كان كـالم اهللا  . . وال ندري حنن كيف    . . على هذه األرض  

فتصوير هـذا علـى وجـه    . وسى كلمات اهللاوال ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى م         . موسى
وبرصـيدنا  ؛  احلقيقة متعذر علينا حنن البشر احملكومني يف تصوراتنا بنصيبنا احملدود من الطاقة املدركـة             

ولكننا منلك بالسر اللطيف املستمد مـن روح اهللا الـذي يف كياننـا أن               . احملدود من التجارب الواقعة   
مث نقف عند هذا االستشراف ال حناول أن نفسـده  .  الوضيءنستروح وأن نستشرف هذا األفق السامق     

 ! نريد أن نتصورها بإدراكنا القريب احملدود، بسؤالنا عن الكيفية
ولكن انظر  ،  لن تراين : قال. رب أرين أنظر إليك   : قال،  وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه      " 
فلما . وخر موسى صعقاً  ،  بل جعله دكاً  فلما جتلى ربه للج   . فإن استقر مكانه فسوف تراين    ،  إىل اجلبل 
يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت       : قال. تبت إليك وأنا أول املؤمنني    ! سبحانك: أفاق قال 
وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة وتفصـيالً     . فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين     . وبكالمي

سأصرف عن آيـايت    . سأريكم دار الفاسقني  . فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها     ،  لكل شيء 
وإن يروا سـبيل الرشـد ال       ،  وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا      ،  الذين يتكربون يف األرض بغري احلق     

. ذلك بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنـها غـافلني  ، يتخذوه سبيالً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً   
  " . ؟ هل جيزون إال ما كانوا يعملون. عماهلموالذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أ

يف  . .  إننا لفي حاجة إىل استحضار ذلك املوقف الفريد يف خيالنا ويف أعصابنا ويف كياننا كلـه          
ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليـه       ؛  حاجة إىل استحضاره لنستشرف وحناول االقتراب من تصوره       

  . . السالم فيه
  . .  " رب أرين أنظر إليك: قال، وكلمه ربه، اوملا جاء موسى مليقاتن " 
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وروحه تتشوف وتستشرف وتشـتاق إىل مـا        ؛   إا الوهلة املذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه      
وما ال يطيقه بشر يف     ،  ويطلب ما ال يكون لبشر يف هذه األرض       ،  وينسى ما هو  ،  فينسى من هو  ! يشوق

 زمحة الشوق ودفعة الرجاء وهلفة احلب ورغبـة         يطلب الرؤية الكربى وهو مدفوع يف      . . هذه األرض 
 : حىت تنبهه الكلمة احلامسة اجلازمة . . الشهود

  . .  " لن تراين: قال " 
  . . إنه ال يطيق . . فيعلمه ملاذا لن يراه،  مث يترفق به الرب العظيم اجلليل

  . .  " فإن استقر مكانه فسوف تراين، ولكن انظر إىل اجلبل " 
ومـع   . . واجلبل مع متكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري         . مكن وأثبت  واجلبل أ 

 ؟ ذلك فماذا
  . .  " فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً " 

وال منلك أن نستشـرفه     . وال منلك أن ندركه   ،  حنن ال منلك أن نصفه    ؟   فكيف كان هذا التجلي   
فأما األلفاظ  . وتتجه بكليتها إىل مصدرها   ،   أرواحنا وتصفو  حني تشف ،  إال بتلك اللطيفة اليت تصلنا باهللا     

وحنـن أميـل إىل      . . لذلك ال حناول باأللفاظ أن نصور هذا التجلي        . . اردة فال متلك أن تنقل شيئاً     
والقرآن الكرمي مل يقـل      ع وليس منها رواية عن املعصوم    ؛  اطراح كل الروايات اليت وردت يف تفسريه      

 . عن ذلك شيئاً
  . .  " فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً"  

وسـرت  ،  وأدركت موسى رهبة املوقف    . .  وقد ساخت نتوءاته فبدا مسوى باألرض مدكوكاً      
 : يف كيانه البشري الضعيف

 .  " وخر موسى صعقاً " 
 . غائباً عن وعيه،  مغشياً عليه

  . .  " فلما أفاق " 
 : شعر أنه جتاوز املدى يف سؤالهواست، وأدرك مدى طاقته،  وثاب إىل نفسه

  "  . . ! سبحانك: قال " 
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 .  ترتهت وتعاليت عن أن ترى باألبصار وتدرك
  . .  " تبت إليك " 

 !  عن جتاوزي للمدى يف سؤالك
  . .  " وأنا أول املؤمنني " 

ورـم    . .ومبا يرتله عليهم من كلماتـه     ،   والرسل دائماً هم أول املؤمنني بعظمة رم و جالله        
 . والقرآن الكرمي حيكي عنهم هذا اإلعالن يف مواضع منه شىت، يأمرهم أن يعلنوا هذا

مـع  ،  بشرى االصـطفاء   . . فإذا هو يتلقى منه البشرى    ؛   وأدركت موسى رمحة اهللا مرة أخرى     
  :وكانت رسالته إىل فرعون وملئه من أجل هذا اخلالص . . التوجيه له بالرسالة إىل قومه بعد اخلالص

فخذ ما آتيتك وكـن مـن       ،  إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي     ،  يا موسى : قال " 
  . .  " الشاكرين

 .  " اين اصطفيتك على الناس برسااليت     " –عليه السالم    -  ونفهم من قول اهللا سبحانه ملوسى     
فهـو   - ى وبعـده  فالرسل كانوا قبل موس    - أن املقصود بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه        . 

 - عليه السالم  - أما الكالم فهو الذي تفرد به موسى      . االصطفاء على جيل من الناس حبكم هذه القرينة       
فهو أمر التعليم والتوجيـه ملـا       ،  والشكر على االصطفاء والعطاء   ،  أما أمر اهللا تعاىل ملوسى بأخذ ما آتاه       

؛ وللناس فيهم أسوة  ؛  قدوة للناس  - مه عليهم صلوات اهللا وسال   - والرسل. ينبغي أن تقابل به نعمة اهللا     
وحترزا مـن  ؛ وإصالحاً للقلب؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم اهللا بالقبول والشكر استزادة من النعمة         

  . . واتصاالً باهللا؛ البطر
 : وكيف أوتيها موسى،  مث يبني السياق ماذا كان مضمون الرسالة

  . .  "  موعظة وتفصيالً لكل شيءوكتبنا له يف األلواح من كل شيء " 
حنسـب   - ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة   ؛   وختتلف الروايات واملفسرون يف شأن هذه األلواح      

 ع وال جند يف هذا كله شيئاً عـن رسـول اهللا           - أا منقولة عن اإلسرائيليات اليت تسربت إىل التفسري       
وما تزيد تلك األوصاف شيئاً أو تـنقص مـن          . فنكتفي بالوقوف عند النص القرآين الصادق ال نتعداه       

أما ما هي وكيف كتبت فال يعنينا هذا يف شيء مبا أنه مل يرد عنها من النصـوص                  . حقيقة هذه األلواح  
إن فيها من كل شيء خيتص مبوضوع الرسالة وغايتـها          . واملهم هو ما يف هذه األلواح     . الصحيحة شيء 
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ة إلصالح حال هذه األمة وطبيعتها اليت أفسدها الذل وطـول        من بيان اهللا وشريعته والتوجيهات املطلوب     
 ! األمد سواء
  . .  " فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها " 

أن يأخذ األلواح بقوة وعزم وأن يـأمر قومـة أن     - عليه السالم  -  واألمر اإلهلي اجلليل ملوسى   
هذا األمر على هذا النحو      . . صلح حلاهلم يأخذوا مبا فيها من التكاليف الشاقة بوصفه األحسن هلم واأل         

اليت أفسدها الذل وطـول     ،  فضالً على أنه يشي بضرورة هذا األسلوب يف أخذ هذه الطبيعة اإلسرائيلية           
يوحي باملنهج الواجب يف أخذ      - كذلك - فإنه،  لتحمل تكاليف الرسالة واخلالفة   ،  بالعزم واجلد ،  األمد

  . . كل أمة لكل عقيدة تأتيها
وقدر اهللا الـذي    ،  وأمر هائل يف حساب هذا الكون      - سبحانه -  العقيدة أمر هائل عند اهللا      إن

واملنـهج   . . وحياته يف هذه األرض ويف الدار اآلخرة كذلك        " اإلنسان " وأمر هائل يف تاريخ   ،  يصرفه
ري أسـلوب   منهج يغ ،  وعبودية البشر لربوبيته وحده    - سبحانه - الذي تشرعه العقيدة يف وحدانية اهللا     

حيث تقوم  ،  ويقيم هذه احلياة على أسلوب آخر غري الذي جتري عليه يف اجلاهلية           ،  احلياة البشرية جبملتها  
  . . ذات منهج للحياة كلها غري منهج اهللا الذي ينبثق من تلك العقيدة، ربوبية غري ربوبية اهللا سبحانه

 "  . اإلنسان " عة احلياة ويف تاريخ   ويف طبي ،  ويف حساب الكون  ،   وأمر له هذه اخلطورة عند اهللا     
وال ينبغـي أن يؤخـذ يف       . وصراحته وحسمه ،  وأن تكون له جديته يف النفس     ،  جيب أن يؤخذ بقوة   . 

فضالً على أن تكاليفه باهظة ال يصرب       ،  ذلك أنه أمر هائل يف ذاته     ،  و ال يف ترخص   ،  وال يف متيع  ،  رخاوة
  . . و من يأخذ األمر مبثل هذه املشاعرأ، عليها من طبيعته الرخاوة والتميع والترخص

فهذا ليس من طبيعة    ! هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض     - بطبيعة احلال  -  وليس معىن هذا  
وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غـري        . . ولكن معناه اجلد واهلمة واحلسم والصراحة      . . دين اهللا 

 ! مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض
، بعدما أفسدها طول الذل والعبودية يف مصر       - بصفة خاصة  - كانت طبيعة بين إسرائيل    ولقد  

لذلك نلحظ أن كل األوامر لبين إسرائيل كانت مصحوبة مبثل هـذا التشـديد              . حتتاج إىل هذا التوجيه   
وضـوح  على االسـتقامة واجلـد وال  ، تربية هلذه الطبيعة الرخوة امللتوية املنحرفة اخلاوية   ،  وهذا التوكيد 

  . . والصراحة
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،  ومثل طبيعة بين إسرائيل كل طبيعة تعرضت ملثل ما تعرضوا له من طـول العبوديـة والـذل                 
واألخذ باألسهل جتنباً   ،  فبدت عليها أعراض االلتواء واالحتيال    ،  واخلضوع لإلرهاب والتعبد للطواغيت   

والـيت  ،  نطالعها يف زماننا هـذا    كما هو امللحوظ يف واقع كثري من اجلماعات البشرية اليت            . . للمشقة
 ! ألن السري مع القطيع ال يكلفها شيئاً؛ وتسري مع القطيع، رب من العقيدة لتهرب من تكاليفها

ويـورثهم دار   ،   ويف مقابل أخذ هذا األمر بقوة يعد اهللا موسى وقومه أن ميكن هلـم يف األرض               
 : الفاسقني عن دينه

  . .  " سأريكم دار الفاسقني " 
وأا ،  يف قبضة الوثنيني   - يف ذلك الزمان   - ألقرب أا إشارة إىل األرض املقدسة اليت كانت        وا

ألن تربيتهم   - عليه السالم  - وإن كان بنو إسرائيل مل يدخلوها يف عهد موسى         . . بشارة هلم بدخوهلا  
:  " قولون لنبيهم فوقفوا أمام األرض املقدسة ي    ،  وطبيعتهم تلك مل تكن قد قومت     ،  مل تكن قد استكملت   

 "  ! فإن خيرجوا منها فإنا داخلون    ،  وإنا لن ندخلهاً  حىت خيرجوا منها      . يا موسى إن فيها قوماً جبارين     
أجـابوا موسـى    ! يف الدخول واالقتحام  ،  مث ملا أحل عليهم الرجالن املؤمنان فيهم اللذان خيافان اهللا         . . 

فاذهـب  ، إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيهـا  " قالوا : -!  كالدابة اليت ترفس سائقها   - بتوقح اجلبان 
مما يصور تلك الطبيعة اخلائرة املفككة امللتوية اليت كانت          "  . . ! إنا هاهنا قاعدون  ،  أنت وربك فقاتال  

وأمر هذا األمر األهلي اجلليـل أن يأخـذها         ،  تعاجلها العقيدة والشريعة اليت جاء ا موسى عليه السالم        
  . . ر قومه حبمل تكاليفها الشاقةوأن يأم، بقوة

ويعرضون عـن  ،  ويف اية املشهد والتكليم جييء بيان لعاقبة الذين يتكربون يف األرض بغري احلق  
يف نصاعة ومجال التصـوير     ،  يتضمن تصويراً دقيقاً لطبيعة هذا الصنف من الناس       ،  آيات اهللا وتوجيهاته  

 : سالقرآين الفريد ألمناط الطبائع ومناذج النفو
، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ـا       ،  سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق         " 

ذلك بـأم كـذبوا     . وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً     ،  وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً      
ـ . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم   . بآياتنا وكانوا عنها غافلني    زون إال مـا  هل جي

  "  . . ؟ كانوا يعملون
وإن يروا كل   ،   إن اهللا تعاىل يعلن عن مشيئته يف شأن أولئك الذين يتكربون يف األرض بغري احلق              

إنـه   . . وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً     ،  وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً      ،  آية ال يؤمنوا ا   
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وآياته يف كتبه   ،  آياته يف كتاب الكون املنظور     . .  يستجيبون هلا  سيصرفهم عن آياته فال ينتفعون ا وال      
 . ذلك بسبب أم كذبوا بآياته سبحانه وكانوا عنها غافلني . . املرتلة على رسله

 ! كأمنا نراه بسماته وحركاته،  وإن هذا النموذج من الناس لريتسم من خالل الكلمات القرآنية
  . .  "  احلقالذين يتكربون يف األرض بغري " 

. ال يقبل فيها شريكاً   . فالكربياء صفة اهللا وحده   .  وما يتكرب عبد من عبيد اهللا يف أرضه باحلق أبداً         
وشر التكرب ادعاء حـق الربوبيـة يف األرض   ! وحيثما تكرب إنسان يف األرض كان ذلك تكرباً بغري احلق  

ومن هذا التكرب تنشأ    ،  م هلذا التشريع الباطل   وتعبيده؛  على عباد اهللا هذا احلق بالتشريع هلم من دون اهللا         
 : ومن مث جتيء بقية املالمح. فهو أساس الشر كله ومنه ينبعث. سائر ألوان التكرب

  . .  " وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً، وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً " 
كأمنا بآلية يف   ،   الغي حيثما الح هلا    وجتنح اىل سبيل  ،   فهي جبلة جتنح عن سبيل الرشد حيثما رأته       

الذي قضـت   ،  ويطبع ا هذا النموذج املتكرب    ،  وهذه هي السمة اليت يرمسها التعبري     ! تركيبها ال تتخلف  
 ! مشيئة اهللا أن جيازيه على التكذيب بآيات اهللا والغفلة عنها بصرفه عن هذه اآليات أبداً

فريى كأمنا يتجنـب    ،  فه هذا ومسته ومالحمه    وإن االنسان ليصادف هذا الصنف من اخللق بوص       
وينشرح ،  فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه     ! ودون تفكري وال تدبري   ،  الرشد ويتبع الغي دون جهد منه     

وهو يف الوقت ذاته مصروف عن آيات اهللا ال يراها وال يتدبرها وال تلتقط أجهزته               ! لطريق الغي ويتبعه  
 ! إحياءاا وإيقاعاا

فمن خالل اللمسات السريعة يف العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج مـن             ! وسبحان اهللا 
إنـه   . . أعرف هذا الصنف من اخللـق     . نعم. نعم: اخللق شاخصاً بارزاً حىت ليكاد القارئ يصيح لتوه       

 ! ! ! وإنه للمعين املوصوف ذه الكلمات! ! ! فالن
 . .  اجلزاء املردي املؤدي اىل اهلالك يف الدنيا واآلخـرة          وما يظلم اهللا هذا الصنف من اخللق ذا       

ويتجنـب سـبيل    ،  ويتكرب يف األرض بغري احلق    ،  إمنا هو اجلزاء احلق ملن يكذب بآيات اهللا ويغفل عنها         
وبسـلوكه أورد مـوارد     ؛  فإمنا بعمله جوزي  ! ويهرع اىل سبيل الغي حيثما الح له      ،  الرشد حيثما رآه  

 . اهلالك
  . .  " كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلنيذلك بأم  " 
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  . .  " هل جيزون إال ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم " 
فـانتفخ بطنـها مث     ،  إذا رعت نباتاً ساماً    . . حبطت الناقة :  وحبوط األعمال مأخوذ من قوهلم    

فهو . ذي يصدر من املكذبني بآيات اهللا ولقاء اآلخرة       وهو وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل ال       . . نفقت
 ! مث ينفق كما تنفق الناقة اليت رعت ذلك النبات السام! ينتفخ حىت يظنه الناس من عظمة وقوة

ولكـن   . .  وإنه جلزاء كذلك حق أن حتبط ولك أعمال الذين كذبوا بآيات اهللا ولقاء اآلخرة             
 ؟ كيف حتبط هذه األعمال

أياً كانت الظواهر اليت ختالف هـذه       ،  حنن نؤمن بصدق وعيد اهللا ال حمالة       . . عتقاد من ناحية اال  
وهلـك يف النهايـة     ،  فحيثما كذب أحد بآيات اهللا ولقائه يف اآلخرة حبط عمله وبطل          . العاقبة احملتومة 

  . . وذهب كأن مل يكن
ذي يكـذب بآيـات اهللا      إن ال  . . حنن جند السبب واضحاً يف حياة البشر       . .  ومن ناحية النظر  

ويكـذب  ؛  أو اليت حيملها الرسل   ،  أو آياته املصاحبة للرساالت   ،  املبثوثة يف صفحات هذا الكون املنشور     
إن هذا الكائن املسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هـذا الكـون              . . تبعاً هلذا بلقاء اهللا يف اليوم اآلخر      

وهو منقطع عن دوافع احلركة الصادقة املوصولة       . ابطةال تربطه ذا الكون ر     . . املؤمن املسلم ونواميسه  
ولو بدا أنه   ،  وكل عمل يصدر عن مثل هذا املسخ املقطوع هو عمل حابط ضائع           . بغاية الوجود واجتاهه  

وال يتجـه اىل الغايـة      ؛  ألنه ال ينبعث عن البواعث األصيلة العميقة يف بنية هذا الوجـود           . قائم وناجح 
فمآله اىل اجلفـاف    ؛  شأنه شأن اجلدول الذي ينقطع عن النبع األول       . الكون كله الكبرية اليت يتجه اليها     

 ! والضياع يف يوم قريب أو بعيد
والذين يغفلون  ؛   والذين ال يرون العالقة الوثيقة بني تلك القيم اإلميانية وحركة التاريخ اإلنساين           

 - ء إمنا هم الغافلون الذين أعلـن اهللا       هؤال . . عن قدر اهللا الذي جيري بعاقبة الذين يتنكرون هلذه القيم         
وقدر اهللا يتربص م وهـم       . . وتدبر سننه ،  بصرفهم عن رؤية آياته   ،  عن مشيئته يف أمرهم    - سبحانه

  . . عنه غافلون
من فالح بعض الذين يغفلون عن تلك القـيم  ،  والذين خيدعهم ما يرونه يف األمد القصري احملدود  

فيحسبونه شـحماً   ؛  دعهم االنتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام        إمنا خي ؛  اإلميانية وجناحهم 
 ! واهلالك يترصدها بعد االنتفاخ واحلبوط . . ومسنة وعافية وصحة
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ال يأخـذون منـهم     ،  ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم     .  واألمم اليت خلت شاهد واقع    
واهللا من ورائهـم   . .  اهللا الذي جيري وال يتوقف وقدر؛  وال يرون سنة اهللا اليت تعمل وال تتخلف       ،  عربة
  . . حميط

|     |     | 
الـذي تستشـرفه    ،  يف ذلك املوقف الفريد   ،  يف حضرة ربه   - عليه السالم  - وبينما كان موسى  

كان قـوم موسـى مـن بعـده          . . وتدركه األرواح وحتار فيه األفكار    ؛  البصائر وتقصر عنه األبصار   
 ! يعبدونه من دون اهللا - ال حياة فيه - خذون هلم عجالً جسداً له خوارويت، يرتكسون وينتكسون

نقلة هائلة من اجلـو     .  ويفاجئنا السياق القرآين بنقلة بعيدة من املشهد التاسع اىل املشهد العاشر          
ته العلوي السامق املشرق بسبحاته وأشواقه وابتهاالته وكلماته اىل اجلو اهلابط املتردي باحنرافاته وخرافا            

 : وارتكاساته وانتكاساته
أمل يروا أنه ال يكلمهـم وال       . واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجالً جسداً له خوار           " 

لئن مل يرمحنـا    : وملا سقط يف أيديهم ورأوا أم قد ضلوا قالوا        . اختذوه وكانوا ظاملني  ؟  يهديهم سبيالً 
  . .  " ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين

واليت ما تكاد ترتفع عن     ؛  يعة إسرائيل اليت ما تكاد تستقيم خطوة حىت تلتوي عن الطريق           إا طب 
  . . واليت يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد؛ مدى الرؤية احلسية يف التصور واالعتقاد

 يعكفـون    ولقد راودوا نبيهم من قبل أن جيعل هلم إهلاً يعكفون عليه مبجرد رؤيتهم لقوم وثنيني              
ورأوا عجالً  ،  فلما خلوا اىل أنفسهم   . فصدهم نبيهم عن ذلك اخلاطر وردهم رداً شديداً       ! على أصنام هلم  

رجل من السامرة كما     - صنعه هلم السامري   - ال حياة فيه كما تفيد كلمة جسد       - جسداً من الذهب  
 . .  كصوت خوار الثريان   واستطاع أن جيعله يئة حبيث خيرج صوتاً       - جييء تفصيل قصته يف سورة طه     

 هذا إهلكم وإله موسى   :  " وافتوا عليه حني قال هلم السامري     ،  ملا رأوا ذلك العجل اجلسد طاروا إليه      
رمبا لزيادة الليايل العشر األخرية يف امليقات        - فنسي موسى موعده معه   ؛  الذي خرج موسى مليقاته معه    " 

لقد نسي موسى موعده    : ثالثني ومل يرجع قال هلم السامري     فلما زاد عن ال   ،  اليت مل يكن القوم يعلموا    
رب  - ومل يتذكروا وصية نبيهم هلم من قبل بعبادة رم الذي ال تـراه األبصـار               - مع إهله فهذا إهله   

وإا لصورة زرية للبشـرية     !  . . ومل يتدبروا حقيقة هذا العجل الذي صنعه هلم واحد منهم          - العاملني
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وهو يعرضها على املشركني يف مكة وهم       ؛  صورة يعجب منها القرآن الكرمي    . ا القوم تلك اليت كان ميثله   
 ! يعبدون األصنام

  "  . . ! اختذوه وكانوا ظاملني؟ أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيالً " 
 ! ؟ واهللا خلقهم وما يصنعون.  وهل أظلم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر

وكان فيهم  . فلم ميلك هلم رداً عن هذا الضالل السخيف        - عليه السالم  -  وكان فيهم هارون  
وخباصة أنه من الـذهب      - بعض عقالئهم فلم ميلكوا زمام اجلماهري الضالة املتدافعة على العجل اجلسد          

 ! معبود إسرائيل األصيل
الندم وجاءت نوبة   ،  ووضح الضالل ،  وتبني السخف ،  وانكشفت احلقيقة ،   وأخرياً هدأت اهليجة  

 : واإلقرار
لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكـونن مـن   : قالوا، وملا سقط يف أيديهم ورأوا أم قد ضلوا      " 
  . .  " اخلاسرين

وملا رأى بنو إسرائيل أـم       . . سقط يف يده إذا عدم احليلة يف دفع ما هو بصدده من أمر            :  يقال
 : قالوا قولتهم هذه!  فقد وقع منهم وانتهىاىل موقف ال ميلكون دفعه - ذه النكسة - صاروا

  . .  " لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين " 
فلـم تكـن    . بقية من استعداد صاحل    - إىل ذلك احلني   -  وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم      

 -!  لم م فهي كاحلجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من هو أع          - قلوم قد قست كما قست من بعد      
فلما أن تبني هلم ضالهلم ندموا وعرفوا أنه ال ينقذهم من عاقبة ما أتوا إال أن تـدركهم رمحـة رـم                      

  . . وهذه عالمة طيبة على بقية من استعداد يف الفطرة للصالح . . ومغفرته
|     |     | 

 أحدث القـوم  ال يدري ما، يف مناجاة وكالم، بني يدي ربه - عليه السالم - كل ذلك وموسى  
 : وهنا يرفع الستار عن املشهد احلادي عشر . . إال أن ينبئه ربه . . بعده

أعجلـتم أمـر    ! بئسما خلفتموين من بعدي   : قال. وملا رجع موسى اىل قومه غضبان أسفاً       " 
ابن أم إن القـوم استضـعفوين وكـادوا         : قال. وأخذ برأس أخيه جيره إليه    ،  وألقى األلواح ؟  ربكم
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وأدخلنا ،  رب اغفر يل وألخي   : قال. وال جتعلين مع القوم الظاملني    ،  فال تشمت يب األعداء   . يقتلونين
  . .  " وأنت أرحم الرامحني، يف رمحتك

يبـدو يف   . . يبدو انفعال الغضب يف قوله وفعله.  لقد عاد موسى اىل قومه غضبان أشد الغضب       
 : قوله لقومه
  "  . . ؟ كمأعجلتم أمر رب! بئسما خلفتموين من بعدي " 

 .  ويبدو يف فعله إذ يأخذ برأس أخيه جيره إليه ويعنفه
  "  . . ! وأخذ برأس أخيه جيره إليه " 

 : والنقلة بعيدة.  وحق ملوسى عليه السالم أن يغضب فاملفاجأة قاسية
  . .  " بئسما خلفتموين من بعدي " 

اهللا فخلفتموين بعبـادة عجـل      وتركتكم على عبادة    ،   تركتكم على اهلدى فخلفتموين بالضالل    
 ! جسد له خوار

  "  . . ؟ أعجلتم أمر ربكم " 
 ! استعجلتم موعده وميقاته: أو رمبا كان يعين!  أي استعجلتم قضاءه وعقابه

  . .  " وأخذ برأس أخيه جيره إليه، وألقى األلواح " 
وهو . كلمات ربه فهذه األلواح هي اليت كانت حتمل        . .  وهي حركة تدل على شدة االنفعال     

وأخوه هـو هـارون     . وكذلك أخذه برأس أخيه جيره إليه     . ال يلقيها إال وقد أفقده الغضب زمام نفسه       
 ! العبد الصاحل الطيب

ويكشف له  ،  ليسكن من غضبه  ،   فأما هارون فيستجيش يف نفس موسى عاطفة األخوة الرحيمة        
 : تهموأنه مل يقصر يف نصح القوم وحماولة هداي، عن طبيعة موقفه

  "  . . ! إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين، ابن أم: قال " 
حىت هلموا ـارون إذ     ؛   وهنا ندرك كيف كان القوم يف هياجهم واندفاعهم اىل العجل الذهب          

 : حاول ردهم عن التردي واالنتكاس
 . ذا النداء الرقيق وذه الوشيجة الرحيمة . .  " ابن أم " 
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 . ذا البيان املصور حلقيقة موقفه . .  " ضعفوين وكادوا يقتلونينإن القوم است " 
وهذه أخرى يستجيش ا هارون وجدان األخـوة الناصـرة           . .  " فال تشمت يب األعداء    " 

 ! حني يكون هناك األعداء الذين يشمتون، املعينة
  . .  " وال جتعلين مع القوم الظاملني " 

وأنا بريء منهم، فأنا مل أضل ومل أكفر معهم، م احلق القوم الذين ضلوا وكفروا بر ! 
يطلـب  ،  وعندئذ يتوجه اىل ربـه    .  عندئذ دأ ثائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان         

 : ويطلب الرمحة من أرحم الرامحني، املغفرة له وألخيه
  .  . " وأنت أرحم الرامحني، وأدخلنا يف رمحتك، رب اغفر يل وألخي: قال " 

ويتصل كالم اهللا سبحانه مبا حيكيه القرآن الكـرمي      !  وهنا جييء احلكم الفاصل ممن ميلكه سبحانه      
 : على النسق الذي يتكرر يف السياق القرآين، من كالم عبده موسى

وكـذلك جنـزي   . إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رم وذلة يف احلياة الـدنيا          " 
  . .  " إن ربك من بعدها لغفور رحيم، مث تابوا من بعدها وآمنوا، لسيئاتوالذين عملوا ا. املفترين

 . إن القوم الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رم وذلة يف احلياة الدنيا             . .  إنه حكم ووعد  
د وإذن فق  . . إن الذين يعملون السيئات مث يتوبون يغفر اهللا هلم برمحته         : ذلك مع قيام القاعدة الدائمة    . 

 . وأم سريتكبون ما خيرجهم من تلك القاعدة      ؛  علم اهللا أن الذين اختذوا العجل لن يتوبوا توبة موصولة         
حـىت  . ويساحمهم اهللا املرة بعد املرة    ؛  فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون اخلطيئة بعد اخلطيئة       . وهكذا كان . 

 : انتهوا اىل الغضب الدائم واللعنة األخرية
  . .  " ينوكذلك جنزي املفتر " 

من بـين  ، فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرمية االفتراء على اهللا         . .  كل املفترين اىل يوم الدين    
  . . ومن غري بين إسرائيل، إسرائيل

وكان آخر مـا    . وقد كتب على الذين اختذوا العجل الغضب والذلة       .  ووعد اهللا صادق ال حمالة    
فإذا بدا يف فترة من فتـرات      . قيامة من يسومهم سوء العذاب    كتب اهللا عليهم أن يبعث عليهم إىل يوم ال        

:  " أو كما يقولون عنهم يف التلمود      - ويستعلون بنفوذهم على األمميني   ؛  التاريخ أم يطغون يف األرض    
وأم يقيمون األوضاع احلاكمـة     ؛  وسلطان أجهزة اإلعالم  ،  وأم ميلكون سلطان املال    - " !  اجلوييم
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؛ وأم يستذلون بعض عباد اهللا ويطردوم من أرضهم وديارهم يف وحشـية           ؛  ا يريدون اليت تنفذ هلم م   
فليس هذا بناقض لوعيد اهللا      . . إىل آخر ما نراه يف هذا الزمان       . . . والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم   

هيئون الرصيد  وي؛  فهم بصفام هذه وأفعاهلم خيتزنون النقمة يف قلوب البشر         . . وال ملا كتبه عليهم   ،  هلم
إمنا هم يستطيلون على الناس يف فلسطني مثال ألن الناس مل يعد             . . الذي يدمرهم من السخط والغضب    

وال يتجمعـون   ؛  إم يتفرقون ويتجمعون حتت رايات قومية جنسية      !  . . ومل يعودوا مسلمني  ! هلم دين 
غري أن هذه حـال لـن       ! إسرائيلوتأكلهم  ؛  وهم من مث خييبون ويفشلون    ! حتت راية العقيدة االسالمية   

، اليت غلبوا ا ألف عـام   ،  والراية الوحيدة ،  واملنهج الوحيد ،  إا فترة الغيبوبة عن السالح الوحيد     ! تدوم
إا فترة الغيبوبة حبكم السموم اليت بثتها اليهودية والصليبية يف كيـان            ! وبغريها يغلبون ،  واليت ا يغلبون  

ولكن هذا   "  . . االسالمية "  حترسها باألوضاع اليت تقيمها يف هذه األرض       واليت " ! االسالمية " األمة
وسيفيء أخالف املسلمني إىل سالح أسـالفهم   . . ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة . . كله لن يدوم 

، لتحقـق وعيـد اهللا هلـم   ! ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود       . . املسلمني
هـذا   . . فإن مل تصح البشرية فسيصحوا أخالف املسلمني       . . ىل الذلة اليت كتبها اهللا عليهم     وتردهم إ 

  . . عندنا يقني
|     |     | 

تتوسط املشـهد مث    ،  وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصري الذين اختذوا العجل وافتروا على اهللا           
 : ميضي السياق يكمل املشهد

ويف نسختها هدى ورمحة للذين هـم لـرم   ، األلواحوملا سكت عن موسى الغضب أخذ        " 
  . .  " يرهبون

 يدفعه وحيركه ،  وكأمنا هو مسلط على موسى    ،  فكأمنا هو حي  ،   والتعبري القرآين يشخص الغضب   
فأخذ األلواح اليت كان قـد ألقاهـا        ،  عاد موسى إىل نفسه   ! وتركه لشأنه ،  عنه " سكت " حىت إذا . . 

وأن فيها  ،  مث يقرر السياق مرة أخرى أن يف هذه األلواح هدى          . .  عليه بسبب دفع الغضب له وسيطرته    
فليس . واهلدى ذاته رمحة   . . وينالون به الرمحة  ،  فتتفتح قلوم للهدى  ؛  ملن خيشون رم ويرهبونه   ،  رمحة

وليس أشقى من الروح الشارد احلائر الذي ال جيد اهلـدى           . الذي ال جيد النور   ،  أشقى من القلب الضال   
ويئهـا  ،  وتوقظها مـن الغفلـة    ؛  ورهبة اهللا وخشيته هي اليت تفتح القلوب للهدى        . .  جيد اليقني  وال
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ومن أعلم بـالقلوب    . إن اهللا خالق هذه القلوب هو الذي يقرر هذه احلقيقة          . . لالستجابة واالستقامة 
 ؟ من رب القلوب

|     |     | 
مشهد موسى وسـبعني    . املشهد الثاين عشر  . فإذا حنن أمام مشهد جديد    ،  وميضي السياق بالقصة  
 : من قومه خمتارين للقاء ربه

رب لو شئت أهلكتهم    : فلما أخذم الرجفة قال   . واختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا      " 
. إن هي إال فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشـاء           ؟  ألكنا مبا فعل السفهاء منا    . من قبل وإياي  

إنـا  ،  واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة       . وأنت خري الغافرين  ،  ا وارمحنا أنت ولينا فاغفر لن   
فسأكتبها للـذين يتقـون     ،  ورمحيت وسعت كل شيء   ،  عذايب أصيب به من أشاء    : قال. هدنا إليك 

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبـاً         . ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون     
وحيل هلم الطيبات وحيرم علـيهم      ،  يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر    ،  التوراة واإلجنيل عندهم يف   
فالذين آمنوا بـه وعـزروه ونصـروه      . ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم      ،  اخلبائث

  . .  " واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون
وطلب املغفرة لبين إسـرائيل     ،  مبا كان إلعالن التوبة   ور.  وختتلف الروايات يف سبب هذا امليقات     

أن : ويف سورة البقرة أن التكفري الذي فرض على بين إسرائيل هـو            - مما وقعوا فيه من الكفر واخلطيئة     
وقبـل  ؛  وقد فعلوا حىت أذن هلم اهللا بالكف عـن ذلـك          ؛  فيقتل املطيع منهم من عصى    ،  يقتلوا أنفسهم 

، أو كانوا هم خالصتهم الـيت متثلـهم       . نوا من شيوخهم ومن خريم    وهؤالء السبعون كا   - كفارم
جتعلهم بدالً من القـوم مجيعـاً يف        .  " مليقاتنا . . واختار موسى قومه سبعني رجالً    :  " فصيغة العبارة 

  . . االختيار
كمـا   - ذلك أم . لقد أخذم الرجفة فصعقوا   ؟   ومع هذا فما الذي كان من هؤالء املختارين       

ليصدقوه فيما جاءهم به من الفـرائض يف        ،  يف السورة األخرى طلبوا إىل موسى أن يروا اهللا جهرة         ورد  
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وال يتفاوتون فيهـا إال     ،  اليت تشمل خيارهم وشرارهم   ،  وهي شاهدة بطبيعة بين إسرائيل     . . )1(األلواح  
 ! وأعجب شيء أن يقولوها وهم يف مقام التوبة واالستغفار. مبقدار

ويعلـن  ،  ويطلب املغفرة والرمحة  ،  يتوسل اليه ،  فقد توجه اىل ربه    - ليه السالم ع -  فأما موسى 
 : اخلضوع واالعتراف بالقدرة

  . .  " رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي: فلما أخذم الرجفة قال " 
يقدمه موسى بني يدي دعائـه لربـه أن         ،   فهو التسليم املطلق للقدرة املطلقة من قبل ومن بعد        

 : وأال يهلكهم بفعلة السفهاء منهم، وأن يرد عنهم فتنته؛  القوم غضبهيكشف عن
  "  . . ؟ ألكنا مبا فعل السفهاء منا " 

رب إنه ملستبعد على    : أي . . زيادة يف طلب استبعاد اهلالك    .  وقد جاء الرجاء بصيغة االستفهام    
 . رمحتك أن لكنا مبا فعل السفهاء منا

  . .  " ا من تشاء ودي من تشاءإن هي إال فتنتك تضل  " 
فما هو بغافل   ؛  ومعرفته أا الفتنة واالبتالء   ؛  إدراكه لطبيعة ما يقع    - عليه السالم  -  يعلن موسى 

أن يهدي اهللا ا من يدركون طبيعتـها        : وهذا هو الشأن يف كل فتنة     ! . عن مشيئة ربه وفعله كالغافلني    
وأن يضل ا من ال يدركون هذه       . متحان جيتازونه صاحني عارفني   ويأخذوا على أا ابتالء من رم وا      

يقرر هذا األصـل     - عليه السالم  - وموسى . . وخيرجون منها ضالني  ،  احلقيقة ومن ميرون ا غافلني    
 : متهيداً لطلب العون من اهللا على اجتياز االبتالء

  . .  " أنت ولينا " 
 : ل مغفرتك ورمحتكوني،  فامنحنا عونك ومددك الجتياز فتنتك

  . .  " فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين " 
 .  " إنا هدنا إليك، واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة " 

                                                 
وإذ قلتم يا موسى    :  " ولكن جاء يف مثل هذا املوضع من القصة يف سورة البقرة          :  مل ينص هنا على سبب الرجفة      )1(

  . "مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون     . لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون          
 . وليست حادثة أخرى يف تاريخ بين إسرائيل مع موسى. والظاهر من السياق أا هي هي. . 
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 . وطلبنا نصرتك، والتجأنا إىل محاك،  رجعنا إليك
ـ     ،  لطلب املغفرة والرمحة   - عليه السالم  -  وهكذا قدم موسى   ة بالتسليم هللا واالعتـراف حبكم

فكان دعاؤه منوذجاً ألدب العبد الصـاحل يف  . وختمه بإعالن الرجعة إىل اهللا وااللتجاء إىل رحابه ،  ابتالئه
 . ومنوذجاً ألدب الدعاء يف البدء واخلتام؛ حق الرب الكرمي

 :  مث جييئه اجلواب
  . .  " عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء: قال " 

وإن كانت ال جتريه إال بالعدل      : وجتريه اختياراً ،  اليت تضع الناموس اختياراً   ،   تقريراً لطالقة املشيئة  
ألن العدل صفة من صفاته تعاىل ال تتخلف يف كل مـا جتـري بـه                ،  واحلق على سبيل االختيار أيضاً    

 . . وبذلك جتري مشيئته   . . فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب       . . ألنه هكذا أراد  ،  مشيئته
وال ،  وبذلك جتري مشـيئته    . . وهي تنال من يستحقها عنده كذلك     ؛  محته فقد وسعت كل شيء    أما ر 

 . تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً. بالعذاب أو بالرمحة جزافاً أو مصادفة - سبحانه - جتري مشيئته
لـة  إذ يطلعه على نبـأ امل ،  وبعد تقرير القاعدة يطلع اهللا نبيه موسى على طرف من الغيب املقبل      

ذا التعبري الذي جيعل رمحة اهللا أوسع من         . . األخرية اليت سيكتب اهللا هلا رمحته اليت وسعت كل شيء         
 ! فياهلا من رمحة ال يدرك مداها إال اهللا . . والذي ال يدرك البشر مداه، ذلك الكون اهلائل الذي خلقه

الذين يتبعون الرسول   . ؤمنونوالذين هم بآياتنا ي   ،  ويؤتون الزكاة ،  فسأكتبها للذين يتقون   " 
، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكـر     ؛  النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل        

فالذين . ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم      ،  وحيرم عليهم اخلبائث  ،  وحيل هلم الطيبات  
 .  " معه أولئك هم املفلحونآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 

على يـدي نبـيهم     ،  يشهد بأن بين إسرائيل قد جاءهم اخلرب اليقني بالنيب األمي         ،   وإنه لنبأ عظيم  
ومبنـهج  ،  وبصفاته،  جاءهم اخلرب اليقني ببعثه   . منذ أمد بعيد   - عليهما السالم  - موسى ونبيهم عيسى  

وهو حيل  ،  مر الناس باملعروف وينهاهم عن املنكر     وهو يأ ،   " النيب األمي  " فهو. وخبصائص ملته ،  رسالته
وهو يضع عمن يؤمنون به من بين إسرائيل األثقال واألغالل الـيت            ،  هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث    

وأتبـاع هـذا   . فريفعها عنهم النيب األمي حني يؤمنون به، علم اهللا أا ستفرض عليهم بسبب معصيتهم   
وجاءهم اخلرب اليقني بـأن الـذين        . . ويؤمنون بآيات اهللا  ،  اة أمواهلم وخيرجون زك ،  النيب يتقون رم  
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 " ويتبعون النور اهلادي الذي معـه     ،  وينصرونه ويؤيدونه ،  ويعظمونه ويوقرونه ؛  يؤمنون ذا النيب األمي   
  . .  " أولئك هم املفلحون

ف اهللا سـبحانه    كش - على يد نبيهم موسى عليه السالم      -  وبذلك البالغ املبكر لبين إسرائيل    
فلم يبق عـذر ألتبـاع     . . وعن مستقر رمحته  ،  وعن طريق أتباعه  ،  وعن حامل رايته  ،  عن مستقبل دينه  

 . بعد ذلك البالغ املبكر باخلرب اليقني، سائر الديانات السابقة
وهو والسبعون املختارون من قومـه يف      -  وهذا اخلرب اليقني من رب العاملني ملوسى عليه السالم        

يكشف كذلك عن مدى جرمية بين إسرائيل يف استقباهلم هلذا النيب األمي وللدين الـذي                -  ربه ميقات
 ! إىل جانب ما فيه من البشارة بالفالح للمؤمنني، وفيه التخفيف عنهم والتيسري. جاء به

 فقد سجل التـاريخ أن بـين   . . واجلرمية اليت مل يألوا فيها جهداً     !  إا اجلرمية عن علم وعن بينة     
 . . اليهود أوالً والصليبيون أخرياً    . . إسرائيل كانوا هم أألم خلق وقف هلذا النيب وللدين الذي جاء به           

وأـم  ؛  وأن احلرب اليت شنوها على هذا النيب ودينه وأهل دينه كانت حرباً خبيثة ماكرة لئيمة قاسـية                
 ! وما يزالون يصرون ويدأبون؛ أصروا عليها ودأبوا

 - ما حكاه القرآن الكرمي من حرب أهل الكتاب لإلسالم واملسـلمني           - فقط -  والذي يراجع 
يطلع على املدى الواسع املتطـاول   - وقد سبق منه يف سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة ما سبق    

 ! الذي أداروا فيه املعركة مع هذا الدين يف عناد لئيم
 وقامت له دولـة  ،  ي استعلن فيه اإلسالم باملدينة    منذ اليوم الذ   -  والذي يراجع التاريخ بعد ذلك    

يدرك كذلك مدى اإلصرار العنيد على الوقوف هلذا الدين وإرادة حمـوه مـن              ،  إىل اللحظة احلاضرة   -
 ! الوجود

 ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية يف العصر احلديث من ألوان احلرب والكيد واملكر أضعاف             
؛ وهي يف هذه الفترة بالذات تعاجل إزالة هـذا الـدين جبملتـه             . . يةما استخدمته طوال القرون املاض    

لذلك تستخدم مجيع األساليب اليت جربتـها يف         . . وحتسب أا تدخل معه يف املعركة األخرية الفاصلة       
 ! مجلة واحدة - باإلضافة إىل ما استحدثته منها - القرون املاضية كلها

 إىل اإلسالم ناس يدعون يف غرارة ساذجة إىل التعـاون            ذلك يف الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون      
أهل بقيـة األديـان الـذين       ! بني أهل اإلسالم وأهل بقية األديان للوقوف يف وجه تيار املادية واإلحلاد           

ويشنون عليهم حرباً تتسم بكـل بشـاعة احلـروب          ؛  يذحبون من ينتسبون إىل اإلسالم يف كل مكان       
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سواء عن طريق أجهزم املباشـرة يف املسـتعمرات يف آسـيا             - ندلسالصليبية وحماكم التفتيش يف األ    
لتحل حمل اإلسالم عقائد     ]! املستقلة[  وإفريقية أو عن طريق األوضاع اليت يقيموا ويسندوا يف البالد         

األخالق لتصبح هي أخالق البـهائم       " تطور " و!  " علمية " ألا " الغيبية " تنكر! ومذاهب علمانية 
وتقيم لـه مـؤمترات     ،  كذلك الفقه اإلسالمي   " تطور " و،  !  " حرية "  يرتو بعضها على بعض يف     اليت

 ! ! كيما حيل الربا واالختالط اجلنسي وسائر احملرمات اإلسالمية. املستشرقني لتطويره
الذي بشروا به وبنبيه منـذ      ،   إا املعركة الوحشية الضارية خيوضها أهل الكتاب مع هذا الدين         

 ! ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم اخلبيث العنيد. لك األمد البعيدذ
|     |     | 

يوجـه  ،  يقف عند هذا البالغ املبكر    ،  وقبل أن ميضي السياق إىل مشهد جديد من مشاهد القصة         
 : تصديقاً لوعد اهللا القدمي، يأمره بإعالن الدعوة إىل الناس مجيعاً ع اخلطاب إىل النيب األمي

ال إله إال   ،  الذي له ملك السماوات واألرض    ،  يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً        :قل " 
  " واتبعوه لعلكم تدون  ،  فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته        . هو حييي ومييت  

 . . 
ولقـد   . . جيـل اليت ال ختتص بقوم وال أرض وال      ،  فهي الرسالة الشاملة  ،   إا الرسالة األخرية  

 - ما بـني عهـدي رسـولني       - كانت الرساالت قبلها رساالت حملية قومية حمدودة بفترة من الزمان         
وكانـت  . تأهيالً هلا للرسالة األخرية، وكانت البشرية ختطو على هدى هذه الرساالت خطوات حمدودة        

ذا جاءت الرسالة األخـرية     حىت إ . كل رسالة تتضمن تعديالً وحتويراً يف الشريعة يناسب تدرج البشرية         
ألنه ليست هنالـك    ،  وجاءت للبشر مجيعاً  ،  قابلة للتطبيق املتجدد يف فروعها    ،  جاءت كاملة يف أصوهلا   

وجاءت وفق الفطرة اإلنسانية اليت يلتقي عندها النـاس  . رساالت بعدها لألقوام واألجيال يف كل مكان      
إال  - كما خرجت من يـد اهللا      -  فطرته الصافية  ومن مث محلها النيب األمي الذي مل يدخل على        . مجيعاً

ليحمل رسالة الفطـرة إىل     ! فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم األرض ومن أفكار الناس          . تعليم اهللا 
 : فطرة الناس مجيعاً

  . .  " يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً: قل " 
هي آية مكية يف سورة     ،  جه برسالته الناس مجيعاً   أن يوا  ع  وهذه اآلية اليت يؤمر فيها رسول اهللا      

مل يكن يدور يف خلده وهو       ع الذين يزعمون أن حممداً   ،  وهي جتبه املزورين من أهل الكتاب      . . مكية
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مث جيـاوز ـا     ،  وأنه إمنابدأ يفكر يف أن يتجاوز ا قريشاً       ،  يف مكة أن ميد بصره برسالته إىل غري أهلها        
كل أولئك بعد أن أغـراه       . . مث جياوز ا اجلزيرة العربية إىل ما وراءها       ،  تابالعرب إىل دعوة أهل الك    

وإن هي إال فرية من ذيول احلرب اليت شنوها قدمياً على هذا الـدين              ! النجاح الذي ساقته إليه الظروف    
 ! وما يزالون ماضني فيها. وأهله

 املستشرقون " وأن يكون . أهله وليست البلية يف أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله هلذا الدين و           
إمنا البلية الكربى أن كثرياً      . . الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة اهلجوم على هذا الدين وأهله           " 

، من السذج األغرار ممن يسمون أنفسهم باملسلمني يتخذون من هؤالء املزورين على نبـيهم ودينـهم               
ويستشهدون مبا يكتبونـه عـن      ،  ن عنهم يف هذا الدين نفسه     يتلقو،  أساتذة هلم ،  احملاربني هلم ولعقيدم  

 !  "  . . مثقفون " مث يزعم هؤالء السذج األغرار ألنفسهم أم، تاريخ هذا الدين وحقائقه
فنجـد بقيـة    . أن يعلن رسالته للناس مجيعاً     ع  ونعود إىل السياق القرآين بعد تكليف الرسول      

 : حلق سبحانهالتكليف هي تعريف الناس مجيعا برم ا
  . .  " حييي ومييت. ال إله إال هو، الذي له ملك السماوات واألرض " 
 - وهم من هـذا الوجـود      - رسول للناس مجيعاً من رم الذي ميلك هذا الوجود كله          ع  إنه

 . والذي تتجلى قدرته وألوهيته يف أنه الذي حييي ومييت        . فالكل له عبيد  ،  والذي يتفرد باأللوهية وحده   
 . 

والذي ميلك احلياة واملـوت     ،  والذي له األلوهية على اخلالئق وحده     ،   والذي ميلك الوجود كله   
فهو تعريف للنـاس     . . الذي يبلغه إليهم رسوله   ،  هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه      . للناس مجيعاً 
 : وطاعتهم لرسوله، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له، حبقيقة رم
  . .  " واتبعوه لعلكم تدون،  ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماتهفآمنوا باهللا " 

 :  وهذا النداء األخري يف هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها حلظات
وهو ما تتضمنه شهادة أن ال إلـه إال اهللا           . .  إنه يتضمن ابتداء ذلك األمر باإلميان باهللا ورسوله       

 . . يف صورة أخرى من صور هذا املضمون الذي ال يقوم بدونه إميان وال إسالم             ،  مداً رسول اهللا  وأن حم 
الذي له ملـك السـماوات      :  " ذلك أن هذا األمر باإلميان باهللا سبقه يف اآلية التعريف بصفاته تعاىل           

 الذي هـذه صـفاته      فاألمر باإلميان هو أمر باإلميان باهللا      . .  " حييي ومييت ،  ال إله إال هو   ،  واألرض
 . إىل الناس مجيعاً ع كما سبقه التعريف برسالة النيب. احلقة
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ومـع أن    . . يؤمن باهللا وكلماته   - صلوات اهللا وسالمه عليه    -  مث يتضمن ثانية أن النيب األمي     
قيقة مـا   فالدعوة ال بد أن يسبقها إميان الداعي حب       . إال أن هذه اللفتة هلا مكاا وهلا قيمتها       ،  هذه بديهية 

الذي  " لذلك جييء وصف النيب املرسل إىل الناس مجيعاً بأنه        . ويقينه منه ،  ووضوحه يف نفسه  ،  يدعو إليه 
  . . وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه . .  " يؤمن باهللا وكلماته

وهو اتباعه فيمـا يـأمر بـه        .  مث يتضمن أخرياً لفتة إىل مقتضى هذا اإلميان الذي يدعوهم إليه          
  " واتبعوه لعلكم تـدون :  " وهو ما يقرره قول اهللا سبحانه. واتباعه كذلك يف سنته وعمله ،  عهويشر
وال يكفـي أن    . إال باتباعه فيه   ع فليس هناك رجاء يف أن يهتدي الناس مبا يدعوهم إليه رسول اهللا           . . 

   . .وهو اإلسالم . . يؤمنوا به يف قلوم ما مل يتبع اإلميان االتباع العملي
إنه ليس جمرد عقيدة تسـتكن يف        . .  إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته يف كل مناسبة          

 ع إمنا هو االتباع الكامل لرسـول اهللا  . . كما أنه كذلك ليس جمرد شعائر تؤدى وطقوس        . . الضمري
ومل . رسوله فحسب والرسول مل يأمر الناس باإلميان باهللا و       . . وفيما يشرعه ويسنه  ،  فيما يبلغه عن ربه   

وال رجـاء يف أن     . ولكنه أبلغهم شريعة اهللا يف قوله وفعلـه       . يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب    
وليس هلذا الدين من صورة أخرى إال        . . فهذا هو دين اهللا    . . يهتدي الناس إال إذا اتبعوه يف هذا كله       
 . . بعد األمر باإلميان باهللا ورسوله     " م تدون واتبعوه لعلك :  " هذه الصورة اليت تشري إليها هذه اللفتة      

 ! الكفاية " فآمنوا باهللا ورسوله:  " لكان يف قوله، ولو كان األمر يف هذا الدين أمر اعتقاد وكفى
وال يذكر السـياق     . . مث متضي القصة يف سياقها بعد الرجفة اليت أخذت رجاالت بين إسرائيل           

ولكنا نعرف من سياق القصة     . وابتهاالته - عليه السالم  - موسىهنا ماذا كان من أمرهم بعد دعوات        
 . فعادوا إىل قومهم مؤمنني، يف سور أخرى أن اهللا أحياهم بعد الرجفة

أم مل يكونوا مجيعاً     . . يقرر حقيقة عن قوم موسى    ،  وقبل أن ميضي السياق هنا يف حلقة جديدة       
 : ضالني

  . .  " عدلونومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه ي " 
وهكذا كانت منهم طائفة دي باحلق وحتكم بالعدل من بعـد           ؛   هكذا كانوا على عهد موسى    

ملا يعرفونـه   ،  ومن هؤالء من استقبلوا رسالة النيب األمي يف آخر الزمان بالقبول واالستسالم            . . موسى
عبداهللا بن  : الصحايب اجلليل ويف أوهلم    ع عنها يف التوراة اليت كانت بني أيديهم على مبعث رسول اهللا          
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ومـا عنـدهم   ، الذي كان يواجه يهود زمانه مبا عندهم يف التوراة عن النيب األمي           . سالم رضي اهللا عنه   
 . كذلك من شرائع تصدقها شرائع اإلسالم

 :  وبعد تقرير تلك احلقيقة متضي القصة يف أحداثها بعد الرجفة
أن اضـرب   : حينا إىل موسى إذ استسـقاه قومـه       وأو؛  وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطاً أمماً     " 

وظللنا علـيهم الغمـام   . قد علم كل أناس مشرم    . فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً    ،  بعصاك احلجر 
وما ظلمونا ولكـن كـانوا أنفسـهم        . كلوا من طيبات ما رزقناكم    . وأنزلنا عليهم املن والسلوى   

  . .  " يظلمون
مث كفـروا عـن     ،  بعد أن كفروا فعبدوا العجـل      - ى وقومه  إا رعاية اهللا ما زالت تظلل موس      

مث استجاب اهللا   ،  فأخذم الرجفة ،  وبعد أن طلبوا رؤية اهللا جهرة     . فتاب عليهم ،  اخلطيئة كما أمرهم اهللا   
أي  - تتجلى هذه الرعاية يف تنظيمهم حسب فروعهم يف اثنيت عشـرة أمـة    . . لدعاء موسى فأحياهم  

وقد كانوا   - وهو إسرائيل  - اعة منها إىل حفيد من حفداء جدهم يعقوب       ترجع كل مج   - مجاعة كبرية 
 : حمتفظني بأنسام على الطريقة القبلية

  . .  " وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطاً أمماً " 
 . فال يعتدي بعضهم على بعض،  وتبدو يف ختصيص عني تشرب منها كل مجاعة وتعيينها هلم

فانبجست منه اثنتا عشرة    ،  أن اضرب بعصاك احلجر   : ه قومه وأوحينا إىل موسى إذ استسقا     " 
  "  . . قد علم كل أناس مشرم. عيناً

وهو نوع من العسـل      - وإنزال املن ؛   وتبدو يف تظليل الغمام هلم من مشس هذه الصحراء احملرقة         
 : وتيسريه هلم ضماناً لطعامهم بعد ضمان شرام؛ وهو طائر السماين، والسلوى - الربي

  . .  " وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم املن والسلوى"  
 : حيث مل يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصيام،  وتبدو يف إباحة كل هذه الطيبات هلم

  . .  " كلوا من طيبات ما رزقناكم " 
ة كما  ولكن هذه اجلبلة ما تزال بعد عصية على اهلدى واإلستقام         ؛   والرعاية واضحة يف هذا كله    

من تفجري العيون هلم من الصخر      : يبدو من ختام هذه اآلية اليت تذكر كل هذه النعم وكل هذه اخلوارق            
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ومن تيسري الطعام الفاخر من املـن       . ومن تظليل الغمام هلم يف الصحراء اجلافة      . بضربة من عصا موسى   
 : والسلوى
  . .  " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا " 

ومـا   . . باملعصية عن أمر اهللا واإللتواء عن طريقه؛  سياق مناذج من ظلمهم ألنفسهم    وسيعرض ال 
وما . فاهللا غين عنهم وعن العاملني أمجعني      - سبحانه - يبلغون ذا اإللتواء وتلك املعصية أن يظلموا اهللا       

 والعاملون على   وما يزيد يف ملكه أن جيتمعوا هم      ؛  ينقص من ملكه أن جيتمعوا هم والعاملون على معصيته        
 . يف الدنيا ويف اآلخرة سواء، إمنا هم يؤذون أنفسهم ويظلموا باملعصية واإللتواء. طاعته

|     |     | 
وكيف سارت خطوام امللتوية على طـول       ؛  واآلن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية اهللا هلم        

 : الطريق
وأدخلوا البـاب   ،  حطة: ث شئتم وقولوا  اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حي     : وإذ قيل هلم   " 
، فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيـل هلـم          . سرتيد احملسنني ،  نغفر لكم خطيئاتكم  ،  سجداً

  . .  " فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا كانوا يظلمون
 علـيهم  ولقد أنعـم . وعفا عنهم بعد الرجفة على اجلبل؛  لقد عفا اهللا عنهم بعد اختاذهم العجل      

، ها هم أوالء يعصون األمر    ! مث ها هم أوالء تلتوي م طبيعتهم عن استقامة الطريق          . . بكل تلك النعم  
 - ال يعني القرآن امسها    - أي مدينة كبرية   - ها هم أوالء يؤمرون بدخول قرية بعينها      ! ويبدلون القول 

؛ على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلوا      ،  وتباح هلم خرياا مجيعاً    - ألنه اليزيد يف مغزى القصة شيئاً     
وذلك كمـا دخـل      - إعالن للخضوع هللا يف ساعة النصر واالستعالء      ،  وعلى أن يدخلوا باا سجداً    

ويف مقابل طاعة األمر يعدهم اهللا أن يغفـر          - مكة يف عام الفتح ساجداً على ظهر دابته        ع رسول اهللا 
      م وأن يزيد للمحسنني يف حسناـا          . . مهلم خطيئا فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء اليت أمروا ،

 : تلبية لالحنراف الذي يلوي نفوسهم عن االستقامة؟ ملاذا . . ويبدلون اهليئة اليت كلفوا أن يدخلوا عليها
  . .  " فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم " 

السماء اليت ترتل عليهم منها املن والسلوى وظللهم         . .  عندئذ يرسل اهللا عليهم من السماء عذاباً      
 !  . . فيها الغمام
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  . .  " فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا كانوا يظلمون " 
  . . ظلماً ألنفسهم مبا أصام من عذاب اهللا - أي كفرهم -  وهكذا كان ظلم فريق منهم

. ألن غرض القصة يتم بدون تعيينـه      . رة وال يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصام يف هذه امل         
ووقوع اجلزاء العادل الذي ال يفلـت منـه         ،  وحتقيق النذر ،  فالغرض هو بيان عاقبة املعصية عن أمر اهللا       

 . العصاة
|     |     | 

وهم يف هذه املرة ال خيالفون األمر جهرة ولكنهم          . . ومرة أخرى يقع القوم يف املعصية واخلطيئة      
ألن الصرب على االبتالء حيتاج إىل      ،  ويأتيهم االبتالء فال يصربون عليه    ! صوص ليفلتوا منها  حيتالون على الن  

 : طبيعة متماسكة يف متلك االرتفاع عن األهواء واألطماع
إذ تأتيهم حيتام يوم    ،  إذ يعدون يف السبت   ،  واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر       " 

مل : وإذ قالت أمة منـهم    . كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون    . تيهمسبتهم شرعاً ويوم ال يسبتون ال تأ      
فلما نسوا  . ولعلهم يتقون ،  معذرة إىل ربكم  : قالوا؟  تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً       

. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسـقون        ،  ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء       
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامـة         . كونوا قردة خاسئني  :  وا عنه قلنا هلم    فلما عتوا عما  

  . .  " إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، من يسومهم سوء العذاب
إىل أسلوب املواجهة لـذراريهم     ،  يعدل السياق هنا عن أسلوب احلكاية عن ماضي بين إسرائيل         

وإذ نتقنا اجلبل فوقهم    :  " واآليات من هنا إىل قوله تعاىل      . . يف املدينة  ع اليت كانت تواجه رسول اهللا    
وضمت إىل هذه السورة املكية يف هـذا        ؛  نزلت يف املدينة ملواجهة اليهود فيها     . آيات مدنية  " كأنه ظلة 

  . . تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بين إسرائيل مع نبيهم موسى، املوضع
. أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة املعلومة هلم يف تـاريخ أسـالفهم     ع رسوله يأمر اهللا سبحانه    

وما جره على فريق    ،  ويذكرهم بعصيام القدمي  ؛  وهو يواجههم ذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة األجيال       
لذين اللهم إال ا   . . وما جره عليهم مجيعاً من كتابة الذل عليهم والغضب أبداً         ؛  منهم من املسخ يف الدنيا    

 . فريفع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم، يتبعون الرسول النيب
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فأما الواقعة ذاا فقد    ! فهي معروفة للمخاطبني  ؛   وال يذكر اسم القرية اليت كانت حاضرة البحر       
وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن جيعل هلم         . . كان أبطاهلا مجاعة من بين إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية        

مث كان االبتالء    . . فجعل هلم السبت  ،  وال يشتغلون فيه بشؤون املعاش    ؛  م راحة يتخذونه عيداً للعبادة    يو
وكيف ينهضون بعهـودهم حـني      ؛  لريبيهم اهللا ويعلمهم كيف تقوى إرادم على املغريات واألطماع        

شخصـيام  وكان ذلك ضرورياً لبين إسرائيل الـذين ختلخلـت    . . تصطدم ذه املغريات واألطماع   
لتعتـاد  ،  وال بد من حترير اإلرادة بعد الذل والعبوديـة        ؛  وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويالً      

ويؤهلون ألمانة اخلالفـة يف     ؛  فضالً على أن هذا ضروري لكل من حيملون دعوة اهللا         . الصمود والثبات 
 تبار وجه من قبل إىل آدم وحواء      وقد كان اختبار اإلرادة واالستعالء على اإلغراء هو أول اخ          . . األرض

مث ظل هو االختبار الـذي ال       ! فلم يصمدا له واستمعا إلغراء الشيطان بشجرة اخللد وملك ال يبلى          . . 
، إمنا خيتلف شكل االبتالء    . . بد أن جتتازه كل مجاعة قبل أن يأذن اهللا هلا بأمانة االستخالف يف األرض             

 ! وال تتغري فحواه
لالبتالء الذي كتبه اهللا عليهم بسبب ما تكرر         - يف هذه املرة   - بين إسرائيل  ومل يصمد فريق من     

قريبة ،  لقد جعلت احليتان يف يوم السبت تتراءى هلم على الساحل          . . قبل ذلك من فسوقهم واحنرافهم    
فـإذا  ! فتفوم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت اليت قطعوها على أنفسهم          . سهلة الصيد ،  املأخذ
!  . . كما كانوا جيدوا يوم احلـرم     ،  مل جيدوا احليتان قريبة ظاهرة    . وجاءم أيام احلل  ،  السبتمضى  

 : ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا القوا؛ أن يذكرهم به ع وهذا ما أمر رسول اهللا
إذ تأتيهم حيتام يوم    . إذ يعدون يف السبت   . واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر       " 

 .  " كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون. اً ويوم ال يسبتون ال تأتيهمسبتهم شرع
 وتداورهم هذه املداورة  ،  وكيف جعلت األمساك حتاورهم هذه احملاورة     ،   فأما كيف وقع هلم هذا    

والذين ال يعلمون ينكرون أن جتري مشـيئة اهللا          . . فهي اخلارقة اليت تقع بإذن اهللا عندما يشاء اهللا        . . 
ليس علـى هـذا      - ويف الواقع  - واألمر يف التصور اإلسالمي    " ! قوانني الطبيعة  " مونه هم بغري ما يس  

. وأودعه القوانني اليت يسري عليها مبشيئته الطليقـة       ،  إن اهللا سبحانه هو الذي خلق هذا الكون        . . النحو
ت طليقة بعد هـذه     لقد ظل  . . ولكن هذه املشيئة مل تعد حبيسة هذه القوانني ال متلك أن جتري إال ا             

وإذا كانت حكمة اهللا ورمحتـه       . . وهذا ما يغفل عنه الذين ال يعلمون       . . القوانني كما كانت طليقة   
فإنه مل يكن معىن هذا تقيد هذه املشيئة واحنباسها داخل          ؛  بعباده املخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانني      

ألمور خمالفاً هلذه القوانني الثابتة جرت املشيئة       فحيثما اقتضت احلكمة جريان أمر من ا       . . هذه القوانني 
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مث إن جريان هذه القوانني الثابتة يف كل مرة جتري فيها إمنا يقع بقدر من اهللا خاص                  . . طليقة ذا األمر  
وهذا مع ثباا يف طريقها ما مل يشـأ اهللا           . . فهي ال جتري جرياناً آلياً ال تدخل لقدر اهللا فيه         . ذه املرة 

 سواء من جريان القوانني الثابتة أو جريان غريها        - وعلى أساس أن كل ما يقع      . . ري بغري ذلك  أن جت 
وال آليـة    . . فإنه تستوي اخلارقة والقانون الثابت يف جريانه ذا القدر        ،  إمنا يقع بقدر من اهللا خاص      -

ركون هذا يف ربع القرن     ولقد بدأوا يد   -!  كما يظن الذين ال يعلمون     - يف نظام الكون يف مرة واحدة     
 ! )1(األخري 

فـإذا   . . لقد وقع ذلك ألهل القرية اليت كانت حاضرة البحر من بين إسـرائيل            ،   على أية حال  
، وينسون عهدهم مع رم وميثـاقهم     ،  فتتهاوى عزائمهم ،  مجاعة منهم يج مطامعهم أمام هذا اإلغراء      

، وما أكثر احليل عندما يلتـوي القلـب    ! م السبت للصيد يف يو   - على طريقة اليهود   - فيحتالون احليل 
إن القانون ال   !  . . ويراد التفلت من ظاهر النصوص    ،  ويصبح التعامل مع جمرد النصوص    ،  وتقل التقوى 

فتحرس ،  إمنا حترسه القلوب التقية اليت تستقر تقوى اهللا فيها وخشيته         . وال حيميه حراسه  ،  حترسه نصوصه 
ما من قانون حترسه القوة املاديـة       ! انون متكن محايته أن حيتال الناس عليه      وما من ق  . هي القانون وحتميه  
أن تضع على رأس كل فـرد        - كائناً ما كان اإلرهاب فيها     - ولن تستطيع الدولة  ! واحلراسة الظاهرية 

ومراقبتهم لـه يف السـر      ،  ما مل تكن خشية اهللا يف قلوب الناس       ؛  حارساً يالحقه لتنفيذ القانون وصيانته    
  . . لعلنوا

وتفشـل  .  من أجل ذلك تفشل األنظمة واألوضاع اليت ال تقوم على حراسة القلـوب التقيـة              
ومن أجل ذلك تعجز األجهزة      . . النظريات واملذاهب اليت يضعها البشر للبشر وال سلطان فيها من اهللا          

ة اليت تتابع األمـور مـن       وتعجز املالحقة واملراقب  . البشرية اليت تقيمها الدول حلراسة القوانني وتنفيذها      
 ! سطوحها

الذي حـرم   ،   وهكذا راح فريق من سكان القرية اليت كانت حاضرة البحر حيتالون على السبت            
؛ وروي أم كانوا يقيمون احلواجيز على السمك وحيوطون عليه يف يوم السـبت             . . عليهم الصيد فيه  

وراء  - فقد كان يف املاء   ،   يصطادوه يف السبت   إم مل : وقالوا؛  حىت إذا جاء األحد سارعوا إليه فجمعوه      
 ! غري مصيد - احلواجيز

                                                 
وعنـده مفـاتح    :  "  يراجع ما جاء يف اجلزء السابع من هذه الطبعة املنقحة يف هذه الظالل عند تفسري قوله تعاىل                 )1(

 . 1121 - 1113ص" الغيب ال يعلمها إال هو 
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فيحذر الفريـق العاصـي مغبـة       !  وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من االحتيال على اهللا          
 ! وينكر عليه ما يزاوله من االحتيال! احتياله

ائدة ما تزاولونـه مـع      ما ف :  بينما مضى فريق ثالث يقول لآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر         
 ؟ وقد كتب اهللا عليهم اهلالك والعذاب؟ وهم ال يرجعون عما هم آخذون فيه، هؤالء العصاة

  " . ؟ مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً: وإذ قالت أمة منهم " 
 عليهم  بعدما كتب اهللا  . ومل تعد هناك جدوى لتحذيرهم    ،   فلم تعد هناك جدوى من الوعظ هلم      

 . مبا اقترفوه من انتهاك حلرمات اهللا؛ اهلالك أو العذاب الشديد
  . .  " ولعلهم يتقون، معذرة إىل ربكم: قالوا " 

والتخويـف مـن انتـهاك    ،  واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر      :  فهو واجب هللا نؤديه   
ل النصح يؤثر يف تلك القلوب العاصـية        مث لع . ويعلم أن قد أدينا واجبنا    ،  لنبلغ إىل اهللا عذرنا   ،  احلرمات

 . فيثري فيها وجدان التقوى
فاألمة يف التعريف اإلسالمي     . . أو ثالث أمم   . .  وهكذا انقسم سكان احلاضرة إىل ثالث فرق      

وليست كما هـي يف     ،  هي جمموعة الناس اليت تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة           
جمموعة الناس اليت تسكن يف إقليم واحد من األرض وحتكمها دولـة    ،  أو احلديث املفهوم اجلاهلي القدمي    

  )1(! إمنا هي من مصطلحات اجلاهلية القدمية أو احلديثة، فهذا مفهوم ال يعرفه اإلسالم! واحدة
وأمة تقف يف وجه املعصـية      . أمة عاصية حمتالة  :  وقد انقسم سكان القرية الواحدة إىل ثالث أمم       

وتقف موقـف اإلنكـار     ،  وأمة تدع املنكر وأهله   . وقفة إجيابية باإلنكار والتوجيه والنصيحة    واالحتيال  
جتعل الفرق الـثالث أممـاً      ،  وهي طرائق متعددة من التصور واحلركة      . . السليب وال تدفعه بعمل إجيايب    

 ! ثالثاً
وحتققـت  ،  حقت كلمـة اهللا   ،  وسدر السادرون يف غيهم   ،  ومل تنفع العظة  ،   فلما مل جيد النصح   

وإذا األمة العاصية حيل ا العذاب الشديد       . فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء يف جنوة من السوء         . نذره
                                                 

وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النـاس          :  " اجلماعة من الناس إطالقاً كقوله تعاىل     " ىن  مبع" أمة  "  ترد كلمة    )1(
، وهي هنا تتضمن معىن     " إن إبراهيم كان أمة قانتاً هللا حنيفاً        :  " ، وترد مبعىن القيادة واإلمامة كقوله تعاىل      " يسقون  

الصطالحي اإلسالمي للفظ أمة وهو اجلماعة من النـاس         وإن كان هذا ال يؤثر يف املدلول ا       . . أنه كان فريقاً وحده     
 . ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد
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 - رمبا وينا لشـأا    . . فقد سكت النص عنها    - أواألمة الثالثة  - فأما الفرقة الثالثة  . الذي سيأيت بيانه  
. ووقفت عند حدود اإلنكار السليب    ،  ر اإلجيايب إذ أا قعدت عن اإلنكا     - وإن كانت مل تؤخذ بالعذاب    

 : فاستحقت اإلمهال وإن مل تستحق العذاب
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئـيس  ، فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء        " 

  . .  " كونوا قردة خاسئني: فلما عتوا عما وا عنه قلنا هلم. مبا كانوا يفسقون
 جزاء إمعام يف املعصـية    ،  الذي حل بالعصاة احملتالني    - أي الشديد  - ب البئيس  لقد كان العذا  

الذي يعرب عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالـب يف التعـبري              ،  اليت يعتربها النص هي الكفر     -
وهو تعبري خيتلف عن املصطلح الفقهي املتأخر عـن هـذه           ؛  القرآين عن الكفر والشرك بالظلم والفسق     

كان ذلـك    - لفاظ إذ أن مدلوهلا القرآين ليس هو املدلول الذي جعل يشيع يف التعبري الفقهي املتأخر              األ
حـني  ،  لقد تنازلوا هم عن آدميتهم    ! العذاب البئيس هو املسخ عن الصورة اآلدمية إىل الصورة القردية         

 " احليـوان  " ىل عامل وانتكسوا إ  - وهو اإلرادة اليت تسيطر على الرغبة      - تنازلوا عن أخص خصائصها   
فقيل هلم أن يكونوا حيث أرادوا ألنفسـهم مـن االنتكـاس             " . اإلنسان " حني ختلوا عن خصائص   

 ! واهلوان
هل انقرضوا كما ينقرض كـل      ؟  وكيف حدث هلم بعد أن صاروا قردة      ؟   أما كيف صاروا قردة   

ل اليت تتعدد فيها روايـات      إىل آخر هذه املسائ   . . . ؟    أم تناسلوا وهم قردة   ؟  ممسوخ خيرج عن جنسه   
فـال   . . شيء ع وليس وراءه عن رسول اهللا    ؛  فهذا كله مسكوت عنه يف القرآن الكرمي       . . . التفسري

 . حاجة بنا حنن إىل اخلوض فيه
 . . كما جيري ا التحوير والتغـيري     ؛   لقد جرت كلمة اهللا اليت جيري ا اخللق والتكوين ابتداء         

  " . كن " كلمة
  . .  " كونوا قردة خاسئني: هلمقلنا  " 

 ! وال يعجز قائله عن شيء سبحانه؛ كما جرى القول الذي ال راد له.  فكانوا قردة مهينني
مبا انتـهى إليـه      - إال الذين يؤمنون بالنيب األمي ويتبعونه      - مث كانت اللعنة األبدية على اجلميع     
يئة اإلهلية باحلكم الذي ال راد له وال معقـب          وصدرت املش ؛  أمرهم بعد فترة من املعصية اليت ال تنتهي       

 : عليه
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إن ربك لسـريع    . وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب            " 
  . .  " وإنه لغفور رحيم، العقاب

فبعث اهللا على اليهود يف فترات من الزمان من يسومهم          ؛   فهو إذن األبد الذي حتقق منذ صدوره      
فيبعث اهللا عليهم بني آونة وأخرى من يسـومهم سـوء           ،  والذي سيظل نافذاً يف عمومه    . ابسوء العذ 
جاءم الضربة ممن يسلطهم اهللا من عبـاده        ،  وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا يف األرض وبغوا      . العذاب

وال تثـوب   ؛  اليت ال خترج من معصية إال لتقع يف معصية        ،  الناكثة العاصية ،  على هذه الفئة الباغية النكدة    
  . . من احنراف حىت جتنح إىل احنراف

وإن هي إال فترة عارضة     ! وأن يهود قد عزت واستطالت    ،   ولقد يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت      
وما بعدها إىل يوم    ،  وال يدري إال اهللا من ذا الذي سيسلط عليهم يف اجلولة التالية            . . من فترات التاريخ  

 . القيامة
معقباً علـى هـذا      - كما أخرب اهللا نبيه يف قرآنه      - ذا األمر الدائم إىل يوم القيامة     لقد تأذن اهللا    

 : األمر بتقرير صفة اهللا سبحانه يف العذاب والرمحة
  . .  " وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب " 

 كما أخذ القرية الـيت كانـت       -  فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب        
ممن يتبعون الرسول الـنيب     ،  وهو مبغفرته ورمحته يقبل التوبة ممن يثوب من بين إسرائيل          - حاضرة البحر 

إمنا . عن نقمة وال إحنة    - سبحانه - فليس عذابه  . . يف التوراة واإلجنيل  ،  الذي جيدونه مكتوباً عندهم   
  . . ووراءه املغفرة والرمحة، هو اجلزاء العادل ملن يستحقونه

     ||     | 
مع األجيال التالية يف بين     ،  من بعد موسى وخلفائه   ،  مث متضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ      

 : واجلماعة املسلمة يف املدينة ع إسرائيل إىل اجليل الذي كان يواجه الرسول
وبلوناهم باحلسـنات    . . منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك     . . وقطعناهم يف األرض أمماً    " 

يأخذون عـرض هـذا األدىن      ،  فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب     . علهم يرجعون والسيئات ل 
أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا علـى         . وإن يأم عرض مثله يأخذوه    . سيغفر لنا : ويقولون
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والـذين ميسـكون    ! والدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلـون       ،  ودرسوا ما فيه  ،  اهللا إال احلق  
  "  . . إنا ال نضيع أجر املصلحني، موا الصالةبالكتاب وأقا

 . .  وهذه بقية اآليات املدنية الواردة يف هذا السياق تكملة لقصة بين إسرائيل من بعد موسـى               
. خمتلفة املشارب واملسـالك   ،  مجاعات خمتلفة املذاهب والتصورات   ؛  ذلك حني تفرق اليهود يف األرض     

تارة . وظلت العناية اإلهلية تواليهم باالبتالءات    . ون الصالح فكان منهم الصاحلون وكان منهم من هم د       
 : ويستقيمون على طريقهم، ويثوبون إىل رشدهم، بالنعماء وتارة بالبأساء لعلهم يرجعون إىل رم

  . .  " وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون " 
ووقاية من النسيان املؤدي إىل االغترار      ،  وتذكري دائم هلم  ،   واملتابعة باالبتالء رمحة من اهللا بالعباد     

  . . والبوار
. سيغفر لنـا  : ويقولون،  فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدىن          " 

  . .  " وإن يأم عرض مثله يأخذوه
 . . أم ورثوا الكتاب ودرسوه   :  وصفة هذا اخللف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى          

شأن العقيدة حني تتحول إىل ثقافة تـدرس         . . تكيفوا به ومل تتأثر به قلوم وال سلوكهم       ولكنهم مل ي  
  " سيغفر لنا :  " مث تأولوا وقالوا  ،  وكلما رأوا عرضاً من أعراض احلياة الدنيا افتوا عليه         . . وعلم حيفظ 

 ! وهكذا كلما عرض هلم من أعراض الدنيا جديد افتوا عليه من جديد. . 
 : ل سؤال استنكار ويسأ

  " . ؟ ودرسوا ما فيه؟ أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا إال احلق " 
وأال خيربوا عـن اهللا  ،   أمل يؤخذ عليهم ميثاق اهللا يف الكتاب أال يتأولوا وال حيتالوا على النصوص            

ويربرون ألنفسهم  ؟  اض احلياة الدنيا  ويتهافتون على أعر   " سيغفر لنا :  " فما باهلم يقولون   . . إال باحلق 
ويقلعون عـن   ؛  وهم يعلمون أن اهللا إمنا يغفر ملن يتوبون حقاً        ،  هذا بالتقول على اهللا وتأكيد غفرانه هلم      

وهم درسـوا   ! فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض احلياة الدنيا        ،  وليس هذا حاهلم  ؛  املعصية فعالً 
 ! هذا الكتاب وعرفوا ما فيه

إمنا . وكم من دارسني للدين وقلوم عنه بعيد      . لكن الدراسة ال جتدي مامل ختالط القلوب      و! بلى
وجيدوا املخارج للفتاوى املغرضة الـيت تنيلـهم        ،  وحيرفوا الكلم عن مواضعه   ،  يدرسونه ليتأولوا وحيتالوا  
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يتقـون اهللا وال  وال يأخذونه عقيـدة     ؛  وهل آفة الدين إال الذين يدرسونه دراسة       . . عرض احلياة الدنيا  
 ! ؟ يرهبونه

  " . ؟ أفال تعقلون. والدار اآلخرة خري للذين يتقون " 
وهـو  ،  إن وزا يف قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفـة           ! إا الدار اآلخرة  !  نعم

 نعم إا هي اليت ال يصلح قلب وال        . . وحده الذي يعصم من فتنة العرض األدىن القريب يف هذه الدنيا          
وإال فما الذي يعدل يف النفس       . . وال تستقيم نفس وال تستقيم حياة إال مبالحظتها       ؛  تصلح حياة إال ا   

وما الذي حيجزهـا عـن      ؟  البشرية الرغبة امللحة يف حيازة كل عرض يلوح هلا من أعراض هذه األرض            
وما ؟  ون املطامع وما الذي يهدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجن        ؟  الطمع ويكفها عن البغي   

وما الذي يثبتـها    ؟  الذي يطمئنها يف صراع احلياة الدنيا على النصيب الذي ال يضيع بفوات احلياة الدنيا             
والشـر  ؟  وأعراض األرض تفر من بني يديها وتنـأى       ،  وبني اخلري والشر  ،  يف املعركة بني احلق والباطل    

 ؟ يتبجح والباطل يطغى
تقلبات األحوال يف هذا اخلضم اهلائج ويف هذه املعركـة           ال شيء يثبت على الغري واألحداث و      

ويثبتون على احلق واخلري يف     ،  ويترفعون،  ويعفون،  وأا خري للذين يتقون   ،  إال اليقني يف اآلخرة   ؛  الكربى
ملء قلوم اليقني   ،  مطمئنني واثقني  . . وميضون يف الطريق ال يتلفتون    ،  وجه الزعازع واألعاصري والفنت   

)1( . .  
أن يلغوه من قلوبنـا      " االشتراكية العلمية  " هذه الدار اآلخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة         و

  "  . . العلمية:  " وحيلوا حمله تصوراً كافراً جاهالً مطموساً يسمونه؛ ومن عقيدتنا ومن حياتنا
ن الـذي ال    وينطلق السعار انـو   ؛  وتفسد النفوس ،   ومن أجل هذه احملاولة البائسة تفسد احلياة      

وينتشر داء اإلمهـال وقلـة      . ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان      . . يكبحه إالَّ ذلك اليقني   
  . . املباالة واخليانة يف كل جمال

. جهالة من جهاالت القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر         " الغيبية " اليت تناقض  " العلمية " إن
جهالـة  ! )2(وال يبقى يرددها يف القرن العشرين إال اجلهـال      ،  ذاته " ريالعلم البش  " جهالة يرجع عنها  

                                                 
 . 1073 - 1068 يراجع ما جاء عن عقيدة اآلخرة يف اجلزء السابع من الظالل ص)1(
غيب ال يعلمها وعنده مفاتح ال:  " عند تفسري قوله تعاىل   " الغيب  " و  " العلم  "  يراجع ما جاء يف اجلزء السابع عن         )2(

 . 1121 - 1113ص" إال هو 
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ولكنـه  ! ذلك اإلفساد الذي يهدد البشرية بالـدمار       " احلياة " ومن مث تفسد   " اإلنسان " تناقض فطرة 
ليسهل تطويعهـا   ،  املخطط الصهيوين الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياا وصالحها           

بينما األوضاع اليت أقامتها الصهيونية     ،  والذي تردده الببغاوات هنا وهناك    !  يف اية املطاف   مللك صهيون 
 ! وكفلتها يف أحناء األرض متضي عن علم يف تنفيذ املخطط الرهيب هنا وهناك

حييل السياق القرآين   ،  وقضية التقوى قضيتان أساسيتان يف العقيدة ويف احلياة       ،   وألن قضية اآلخرة  
 : إىل العقل . . عرض احلياة الدنيا . . ني الذين يتهافتون على عرض هذا األدىناملخاطب

  "  . . ؟ أفال تعقلون . . والدار اآلخرة خري للذين يتقون " 
ولو كان العلم احلق ال اجلهالة اليت تسمى العلـم           . .  ولو كان العقل هو الذي حيكم ال اهلوى       

ولكانت التقوى زاداً للدين والدنيا     . خرياً من عرض هذا األدىن    لكانت الدار اآلخرة     . . هوالذي يقضي 
 : مجيعاً

 .  " إنا ال نضيع أجر املصلحني، والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة " 
مث هم ال يتمسـكون بالكتـاب       ؛   وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه        

غري  . . وال يف سلوكهم وحيام   ؛  ه يف تصورام وحركام   وال حيكمون ،  وال يعملون به  ،  الذي درسوه 
 . لكل جيل ولكل حالة، تعطي مدلوهلا كامالً، مطلقة - من وراء ذلك التعريض - أن اآلية تبقى

إا صورة القـبض     . . تصور مدلوالً يكاد حيس ويرى     . .  " ميسكون:  "  إن الصيغة اللفظية  
يف غري تعنت    . . لصورة اليت حيب اهللا أن يؤخذ ا كتابه وما فيه         ا . . على الكتاب بقوة وجد وصرامة    

إن اجلد   . . فاجلد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر         . . وال تنطع وال تزمت   
وال ! وال تنايف سعة األفق ولكنها تنايف االسـتهتار       ! والقوة والصرامة ال تنايف اليسر ولكنها تنايف التميع       

فهو الذي جيب أن يظـل      ! هو احلكم يف شريعة اهللا     " الواقع " ايف مراعاة الواقع ولكنها تنايف أن يكون      تن
 ! حمكوماً بشريعة اهللا

مها طرفا املنهج    - أي شعائر العبادة   - وإقامة الصالة ؛   والتمسك بالكتاب يف جد وقوة وصرامة     
إذ . رة مقروناً إىل الشعائر يعين مدلوالً معينـاً       والتمسك بالكتاب يف هذه العبا     . . الرباين لصالح احلياة  

مع إقامة شعائر العبادة إلصـالح قلـوب        ،  يعين حتكيم هذا الكتاب يف حياة الناس إلصالح هذه احلياة         
واإلشارة إىل اإلصالح    . . وال تصلح بسواه  ،  فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به احلياة والنفوس       . الناس

 : يف اآلية
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  . .  "  أجر املصلحنيإنا ال نضيع " 
وإقامة الشعائر عبادة مها    ،  حقيقة أن االستمساك اجلاد بالكتاب عمالً      . .  يشري إىل هذه احلقيقة   

 . أداة اإلصالح الذي ال يضيع اهللا أجره على املصلحني
ترك االستمساك اجلـاد بالكتـاب       . .  وما تفسد احلياة كلها إال بترك طريف هذا املنهج الرباين         

، وترك العبادة اليت تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصـوص           ؛  مه يف حياة الناس   وحتكي
حني تفتر القلوب عن العبادة فتفتر      ،  وكالذي يصنعه أهل كل كتاب    ؛  كالذي كان يصنعه أهل الكتاب    

  . . عن تقوى اهللا
ومن مث   . . العبادةويقيم القلب على أساس     ؛  يقيم احلكم على أساس الكتاب    . إنه منهج متكامل  

 . وتصلح احلياة، فتصلح القلوب؛ تتواىف القلوب مع الكتاب
إال الذين كتبت عليهم الشقوة وحـق       ،  ال يعدل عنه وال يستبدل به منهجاً آخر       ،   إنه منهج اهللا  

 ! عليهم العذاب
|     |     | 

 : إسرائيل امليثاقويف ختام حلقات القصة يف هذه السورة يذكر كيف كان اهللا قد أخذ على بين 
واذكروا ما  ،  خذوا ما آتيناكم بقوة   . وظنوا أنه واقع م   ،  وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة      " 

 .  " فيه لعلكم تتقون
، أخذ وقد نتق اهللا اجلبل فوقهم كأنه ظلـة        ! فقد أخذ يف ظرف الينسى     . .  إنه ميثاق ال ينسى   

فأعطوه يف ظل خارقة هائلة كانت      ؛  ا عن إعطاء امليثاق   ولقد كانوا متقاعسني يومه   ! وظنوا أنه واقع م   
ولقد أمروا يف ظل تلك اخلارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم          . جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من االنتكاس      

وأال يتخاذلوا وال يتهاونوا وال يتراجعوا يف ميثـاقهم   ،  وأن يستمسكوا به يف شدة وصرامة     ،  بقوة وجدية 
 ! وتظل موصولة باهللا ال تنساه. لعل قلوم ختشع وتتقي، كرين ملا فيهوأن يظلوا ذا. الوثيق

حـىت اسـتحقت   ، وجلت يف املعصية  ،  ونسيت اهللا ،  نقضت امليثاق !  ولكن إسرائيل هي إسرائيل   
. وأفاء عليها من عطاياه   ،  بعدما اختارها اهللا على العاملني يف زماا      ،  وحق عليها القول  . غضب اهللا ولعنته  

  . . وما ربك بظالم للعبيد . . ومل تذكر امليثاق، ومل ترع العهد، لنعمةفلم تشكر ا
|     |     | 
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 +                كُمبِبـر ـتأَلَس لَى أَنفُِسِهمع مهدهأَشو مهتيذُر وِرِهمِمن ظُه مِني آدِمن ب كبذَ رِإذْ أَخو
 أَو تقُولُواْ ِإنما أَشرك آباؤنا ِمن       172لِْقيامِة ِإنا كُنا عن هذَا غَاِفِلني       قَالُواْ بلَى شِهدنا أَن تقُولُواْ يوم ا      

 وكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ولَعلَّهم يرِجعونَ      173قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعِدِهم أَفَتهِلكُنا ِبما فَعلَ الْمبِطلُونَ          
174  

اتو              اِوينالْغ طَانُ فَكَانَ ِمنيالش هعبا فَأَتهِمن لَخا فَانساِتنآي اهنيآت أَ الَِّذيبن ِهملَي175لُ ع   لَـوو 
لْ علَيِه يلْهثْ أَو    ِشئْنا لَرفَعناه ِبها ولَـِكنه أَخلَد ِإلَى اَألرِض واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَِل الْكَلِْب ِإن تحمِ             

 ساء مثَالً   176تتركْه يلْهث ذَِّلك مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ             
  177الْقَوم الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا وأَنفُسهم كَانواْ يظِْلمونَ 

ن يونَ ماِسرالْخ مه لَـِئكِللْ فَأُوضن يمِدي وتهالْم وفَه ِد اللّه178ه  
ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا من الِْجن واِإلنِس لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين الَّ يبِصـرونَ            

مسآذَانٌ الَّ ي ملَها واِفلُونَ ِبهالْغ مه لَـِئكلُّ أُوأَض ملْ هاِم بعكَاَألن لَـِئكا أُوونَ ِبه179ع  
وِللِّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَرواْ الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسمآِئِه سـيجزونَ مـا كَـانواْ                

  180يعملُونَ 
  ا أُملَقْنخ نِممِدلُونَ      وعِبِه يو قونَ ِبالْحده181ةٌ ي        ـنم مهِرجدـتسنا ساِتنواْ ِبآيكَذَّب الَِّذينو 

 أَولَم يتفَكَّرواْ ما ِبصاِحِبِهم من ِجنٍة ِإنْ هو         183 وأُمِلي لَهم ِإنَّ كَيِدي مِتني       182حيثُ الَ يعلَمونَ    
   ِذيرِإالَّ ن  ِبنيى              184مسأَنْ عٍء ويِمن ش اللّه لَقا خمِض واَألراِت واوملَكُوِت السواْ ِفي منظُري لَمأَو 

  185أَن يكُونَ قَِد اقْترب أَجلُهم فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ 
  186غياِنِهم يعمهونَ من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه ويذَرهم ِفي طُ

يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي الَ يجلِّيها ِلوقِْتها ِإالَّ هو ثَقُلَت ِفي                 
        ِفيح ككَأَن كأَلُونسةً يتغِإالَّ ب أِْتيكُمِض الَ تاَألراِت واومالس        لَـِكناللِّه و ا ِعندها ِعلْمما قُلْ ِإنهنع 

 قُل الَّ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا والَ ضرا ِإالَّ ما شاء اللّه ولَو كُنـت أَعلَـم                 187أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ     
  188ِإنْ أَناْ ِإالَّ نِذير وبِشري لِّقَوٍم يؤِمنونَ الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء 

هو الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها فَلَما تغشاها حملَت حمالً               
      ر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دِبِه فَلَم ترِفيفًا فَمخ  ـاِكِرينالش ِمن نكُوناِلحاً لَّنا صنتيآت ا لَِئنمهـا  189بفَلَم 
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 أَيشِركُونَ ما الَ يخلُـق      190آتاهما صاِلحاً جعالَ لَه شركَاء ِفيما آتاهما فَتعالَى اللّه عما يشِركُونَ            
 وِإن تدعوهم ِإلَـى     192ِطيعونَ لَهم نصرا والَ أَنفُسهم ينصرونَ        والَ يست  191شيئاً وهم يخلَقُونَ    

  193الْهدى الَ يتِبعوكُم سواء علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صاِمتونَ 
يستِجيبواْ لَكُم ِإن كُنـتم صـاِدِقني       ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللِّه ِعباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْ         

 أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم لَهم أَعين يبِصـرونَ ِبهـا أَم لَهـم آذَانٌ                     194
 ِإنَّ وِليـي اللّه الَِّذي نزلَ الِْكتـاب   195يسمعونَ ِبها قُِل ادعواْ شركَاءكُم ثُم ِكيدوِن فَالَ تنِظروِن          

    اِلِحنيلَّى الصوتي وهونَ            196وـرصني مهآل أَنفُسو كُمرصونَ نِطيعتسوِنِه الَ يونَ ِمن دعدت الَِّذينو 
  _198نَ ِإلَيك وهم الَ يبِصرونَ  وِإن تدعوهم ِإلَى الْهدى الَ يسمعواْ وتراهم ينظُرو197

|     |     | 
بعدما دار قصص السورة كله حول هذه        . . هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك       

مث حتقـق  ؛  والتحذير من عاقبة الشـرك    ،  متخذاً صورة التذكري من الرسل مجيعاً حبقيقة التوحيد       ،  القضية
 . النذر بعد التذكري والتحذير

تعرض من زاوية    . . وزاوية عميقة ،   فاآلن يف هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة         
وهم بعد يف   ؛  وذات تكوينهم ،  وأخذ ا عليهم امليثاق يف ذات أنفسهم      ؛  الفطرة اليت فطر اهللا عليها البشر     

 أودعها اخلالق يف هـذه      فطرة. إن األعتراف بربوبية اهللا وحده فطرة يف الكيان البشري        !  . . عامل الذر 
. وحكم ما تستشعره يف أعماقها من هذه احلقيقة       ،  الكينونة وشهدت ا على نفسها حبكم وجودها ذاته       

إن  . . فيحتاجون إىل التذكري والتحـذير    ؛  أما الرساالت فتذكري وحتذير ملن ينحرفون عن فطرم األوىل        
 فال حجة هلم يف نقض امليثاق     ،   كينونتهم األوىل  التوحيد ميثاق معقود بني فطرة البشر وخالق البشر منذ        

ولكن رمحته وحدها اقتضت أال يكلـهم إىل         - حىت لو مل يبعث إليهم بالرسل يذكروم وحيذروم        -
وأن يبعث إلـيهم    ؛  وأال يكلهم كذلك إىل عقوهلم اليت أعطاها هلم فقد تضل         ؛  فطرم هذه فقد تنحرف   

 ! س على اهللا حجة بعد الرسلرسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للنا
يتخذ السياق خطوطا شـىت     ،  اليت تعرض منها قضية التوحيد يف هذا الدرس       ،   ومن هذه الزاوية  
 . حول هذه القضية الكربى

ولكـن   . .  منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأا وقعت يف تاريخ بين إسـرائيل            
كلما . إمنا هو تصوير حلالة مكرورة يف النفوس والتاريخ       ،  األرجح أا منوذج غري مقيد بزمان وال مكان       
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فإذا هو ينسلخ ممـا أويت مـن        ،  أويت بعض الناس نصيباً من العلم كان خليقاً أن يقوده إىل احلق واهلدى            
بل يصري أنكد وأضـل     . ويسري يف طريق الضاللة كمن مل يؤتوا من العلم شيئاً         ،  فال ينتفع به شيئاً   ،  العلم

الذي حيول هذا العلم إىل مشـكاة هاديـة يف ظـالم        ،  لم الذي مل ختالطه بشاشة اإلميان     وأشقى ذا الع  
 ! الطريق

 . .  ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية خلطوات احنراف الفطرة من التوحيد إىل الشرك             
ويقطعـان  ، وتتجه فطرما إىل اهللا رما    ؟  يرجوان اخلري يف اجلنني القادم هلما     ،  ممثلة يف زوجني من البشر    

، مث تزيغ قلوما بعد أن يستجيب اهللا هلمـا        . . للّه العهود لئن آتامها خلفا صاحلا ليكونن من الشاكرين        
 ! فإذا مها جيعالن للّه شركاء فيما آتامها

حـىت تنتـهي إىل     ،   ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة االستقبال الفطرية يف الكينونة البشـرية          
فتكـون   . . وجيعلهم وقوداً جلهنم عن جدارة واستحقاق     ،  ن مرتبة األنعام  الضالل الذي يهبط بالبشر ع    

ويكون  . . وتكون هلم آذان ال يسمعون ا     ،  وتكون هلم أعني ال يبصرون ا     ،  هلم قلوب ال يفقهون ا    
 ! وراء ذلك الضالل الذي ال رجعة منه وال مآب

وتوجيههـا إىل   ،  ا للتدبر والتفكـر   وإيقاظه،   ومنها خط إحيائي الستجاشة هذه األجهزة املعطلة      
، وملسها باألجل املغيب الذي يكمن وراءه املـوت   ،  ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء       

 ! فريميه الضالون باجلنون، ودعوا إىل النظر يف حال هذا الرسول الكرمي الذي يدعو إىل اهلدى
بل مـن خصـائص     ،  صائص األلوهية وهي جمردة من خ   ،   ومنها خط جديل حول آهلتهم املدعاة     

 ! احلياة
وإعالن مفاصلته ومفارقته هلـم     ،  إىل حتديهم وحتدي آهلتهم    ع وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول    

 الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني     :  " وااللتجاء إىل الويل الذي ال ويل غريه      ،  وملعبودام وعبادم 
 " . .  

يف قصة بين إسرائيل هي مشهد امليثاق الذي أخذه اهللا عليهم يف             ولقد كانت اية الدرس السابق      
فهذا الدرس اجلديد يتابعه فيبدأ بقضية امليثاق األكرب الذي أخذه اهللا علـى فطـرة               . ظل اجلبل املرفوع  

 ! يف مشهد ال يدانيه يف اجلالل والروعة مشهد اجلبل املرفوع. البشر
|     |     | 
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ألسـت  : وأشهدهم على أنفسـهم ، ذريتهم - من ظهورهم - وإذ أخذ ربك من بين آدم     " 
إمنـا أشـرك    : أو تقولوا . إنا كنا عن هذا غافلني    : أن تقولوا يوم القيامة   ! بلى شهدنا : قالوا؟  بربكم

وكـذلك نفصـل اآليـات      . . ؟    أفتهلكنا مبا فعل املبطلون   . وكنا ذرية من بعدهم   . آباؤنا من قبل  
  . .  " ولعلهم يرجعون
على طريقة القرآن الغالبة     - ة الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآين يف صورة مشهد         إا قضي 

املستكنة يف ظهور بـين آدم      ،  مشهد الذرية املكنونة يف عامل الغيب السحيق       . . وإنه ملشهد فريد   - )1(
 "  . . ؟ ألسـت بـربكم   :  " فيسـأهلا ،  تؤخذ يف قبضة اخلالق املريب    ،  قبل أن تظهر إىل العامل املشهود     

؛ بالوحدانية - سبحانه - وتشهد له ؛  بالعبودية - سبحانه - وتقر له ؛  بالربوبية - سبحانه - فتعترف له 
 ! جمموعة يف قبضة اخلالق العظيم؛ وهي منثورة كالذر

وإنه ملشـهد عجيـب   ! ال تعرف اللغة له نظرياً يف تصوراا املأثورة،  إنه مشهد كوين رائع باهر    
وهـي جتمـع    ،  وحينما يتصور تلك اخلاليا اليت ال حتصى      !  اخليال البشري جهد طاقته    فريد حني يتماله  

مبا ركب فيها من اخلصائص املستكنة اليت أودعها إياها اخلالق           - وهي ختاطب خطاب العقالء   . وتقبض
 ! ويؤخذ عليها امليثاق يف األصالب؛ فتعترف وتقر وتشهد، وهي تستجيب استجابة العقالء - املبدع

وهو يتمثل  . ن الكيان البشري لريتعش من أعماقه وهو يتملى هذا املشهد الرائع الباهر الفريد             وإ
ويف كل خلية كائن إنساين مكتمـل       . ويف كل خلية استعداد كامن    . ويف كل خلية حياة   . الذر السابح 

ويقطع علـى    ،الصفات ينتظر اإلذن له بالنماء والظهور يف الصورة املكنونة له يف ضمري الوجود اهول             
 ! قبل أن يربز إىل حيز الوجود املعلوم، نفسه العهد وامليثاق

لتلك احلقيقة اهلائلة العميقـة     ،   لقد عرض القرآن الكرمي هذا املشهد الرائع الباهر العجيب الفريد         
عرض القرآن هذا املشهد قبل قرابة أربعـة         . . املستكنة يف أعماق الفطرة اإلنسانية ويف أعماق الوجود       

مث ! حيث مل يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة اإلنسانية وحقائقها إال األوهـام            ،  شر قرناً من الزمان   ع
يقـرر أن    " العلـم  " فـإذا . يهتدي البشر بعد هذه القرون إىل طرف من هذه احلقائق وتلك الطبيعة           

اد وهـم بعـد   وتكمن فيها خصائص األفر " اإلنسان " وهي خاليا الوراثة اليت حتفظ سجل    ،  الناسالت
وتكمن فيهـا   ،  أن هذه الناسالت اليت حتفظ سجل ثالثة آالف مليون من البشر           . . خاليا يف األصالب  

!  . أو ما يساوي ملء قمع من أقماع اخلياطة       ،  ال يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب     ،  خصائصهم كلها 
                                                 

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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سنريهم آياتنا يف   :  "  العظيم وصدق اهللا ! كلمة لو قيلت للناس يومذاك الموا قائلها باجلنون واخلبال        . 
  . .  " اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق

فخرجت كل  ،  مسح ربك ظهر آدم   :  " عن ابن عباس قال    - بإسناده -  أخرج ابن جرير وغريه   
؟ ألسـت بـربكم    " : وأشهدهم على أنفسهم  ،  فأخذ مواثيقهم  . . . نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة     

  . . إن املوقوف أكثر وأثبت: وقال ابن كثري. وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . .   "بلى: قالوا
وكيف أخذ اهللا من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علـى         ؟   فأما كيف كان هذا املشهد    

: فاجلواب عليـه  . . ؟     " بلى شهدنا :  " وكيف أجابوا  " ألست بربكم :  " وكيف خاطبهم ؟  أنفسهم
وال ميلك اإلدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعـال اهللا         . غيب كذاته  - سبحانه - يات فعل اهللا  أن كيف 

وكل فعل ينسب هللا    . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور املاهية       . ما دام أنه ال ميلك أن يدرك ذات اهللا        
 "  . .  "  . .  .مث استوى إىل السماء وهي دخان     :  " سبحانه مثل الذي حيكيه قوله هذا كقوله تعاىل       

 .  " والسماوات مطويات بيمينه   . .  "  " ميحو اهللا ما يشاء ويثبت     . .  "  " مث استوى على العرش   
إىل آخر   . . .  " ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم        . .  "  " وجاء ربك وامللك صفاً صفاً    .  " 

دون حماولـة إدراك  ،  التسليم بوقوعـه ال مناص من ،  ما حتكيه النصوص الصحيحة عن فعل اهللا سبحانه       
فال سـبيل   . واهللا ليس كمثله شيء    . . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور املاهية كما قلنا          . . كيفيته

مـا دام أن  ، ال سبيل إىل تشبيه فعله بفعل أي شيء. إذ أنه. إىل إدراك ذاته وال إىل إدراك كيفيات أفعاله   
هـي حماولـة   ، صور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه      وكل حماولة لت   . . ليس كمثله شيء  

وما يترتب على هذا من اختالف كيفيـات        . عن ماهيات خلقه   - سبحانه - الختالف ماهيته ،  مضللة
 - من الفالسفة واملـتكلمني   - وكذلك جهل وضل كل من حاولوا      . . أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه    

  )1(! خلطاً شديداًوخلطوا ، وصف كيفيات أفعال اهللا
 على أن هناك تفسريا هلذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه اهللا على ذرية بـين آدم هـو عهـد            

، أودع هذا فطرم فهي تنشأ عليه     . فقد أنشأهم مفطورين على االعتراف له بالربوبية وحده        . . الفطرة
 . ومييل ا عن فطرا، حىت تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءها

                                                 
دار .  " القسـم الثـاين   " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف كتاب " حقيقة األلوهية   :  "  يراجع فصل  )1(

 " . الشروق 
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إن املراد ذا اإلشهاد إمنا هو فطرهم       : قال قائلون من السلف واخللف    : ال ابن كثري يف التفسري     ق
كما تقدم يف حديث أيب هريرة وعياض بن محار ااشعي ومن رواية احلسن البصـري                - على التوحيد 

 من بين آدم  وإذ أخذ ربك    :  " وهلذا قال : قالوا. وقد فسر احلسن اآلية بذلك     - عن األسود ابن سريع   
أي جعل نسـلهم     " ذريام "  . . ومل يقل من ظهره    . .  " من ظهورهم  . .  " من آدم : ومل يقل " 

:  " وقـال  . .  " وهو الذي جعلكم خلفاء األرض    :  " كقوله تعاىل ،  وقرناً بعد قرن  ،  جيال بعد جيل  
:  " مث قـال . .   " كما أنشأكم من ذريـة قـوم آخـرين       :  " وقال . .  " وجيعلكم خلفاء األرض  
 . . أي أوجدهم شاهدين بذلك قـائلني لـه        " ! بلى: قالوا؟  ألست بربكم : وأشهدهم على أنفسهم  

قالوا شهدنا على أنفسنا وغرم احلياة الدنيا       :  " والشهادة تارة تكون بالقول كقوله    : وقالوا . . حاالً
مـا كـان    :  " كقولـه تعـاىل   وتارة تكون حاالً     . .  " وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين     

، أي حاهلم شاهد عليهم بذلك     . .  " للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر        
كما أن السـؤال تـارة       . .  " وإنه على ذلك لشهيد   :  " وكذلك قوله تعاىل   . . ال أم قائلون ذلك   

ومما يدل علـى   : قالوا . .  " ا سألتموه وآتاكم من كل م   :  " كقوله. يكون باملقال وتارة يكون باحلال    
كما قال مـن    ،  فلو كان قد وقع هذا    . أن املراد ذا هذا أن جعل هذا اإلشهاد حجة عليهم يف اإلشراك           

، بـه كـاف يف وجـوده       ع إخبار الرسول : فإن قيل . لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه      ،  قال
وهـذا جعـل    .  جاءم به الرسل من هذا وغريه      أن املكذبني من املشركني يكذبون جبميع ما      : فاجلواب

 .  " أن تقولوا :  " وهلذا قال . فدل على أنه الفطرة اليت فطروا عليها من اإلقرار بالتوحيد         ،  حجة عليهم 
إمنا أشـرك   : أو تقولوا ،  غافلني "  . . أي التوحيد .  " يوم القيامة إنا كنا عن هذا      " أي لئال تقولوا  . 

 . ]ة اآلي[  . . .  " آباؤنا
 :  أما األحاديث اليت أشار إليها يف أول هذه الفقرة فهي

ويف  - كل مولود يولد على الفطـرة .  " ع قال رسول اهللا ا يف الصحيحني عن أيب هريرة    
هل حتسـون   ،  كما تولد يمة مجعاء   ،  فابواه يهودانه وينصرانه وميجسانه    - "  على هذه امللة  .  " رواية

 " . ؟  فيها من جدعاء
يقول اهللا إين خلقت عبادي     :  " ع قال رسول اهللا  :  صحيح مسلم عن عياض بن محار قال        ويف

  " . وحرمت عليهم ما أحللت هلم، فجاءم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، حنفاء
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، حدثنا ابن وهـب ، حدثنا يونس بن عبد األعلى - رمحه اهللا  -  وقال اإلمام أبو جعفر بن جرير     
: أن احلسن بن أيب احلسن حدثهم عن األسود بن سريع من بـين سـعد قـال         ،  أخربين السري بن حيىي   
فبلغ ذلك رسول   ،  فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا املقاتلة     : قال،  أربع غزوات  ع غزوت مع رسول اهللا   

أليسـوا  . يا رسـول اهللا   : فقال رجل " . ؟    ما بال أقوام يتناولون الذرية    :  " مث قال ،  فاشتد عليه  ع اهللا
، أال إا ليست نسمة تولد إال ولدت على الفطرة        ! إن خياركم أبناء املشركني   :  " فقال؟  ناء املشركني أب

:  لقد قال يف كتابه   : قال احلسن  "  . . فأبواها يهوداا وينصراا  ،  فما تزال عليها حىت يبني عنها لساا      
 . اآلية . . .  " وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم" 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتـهم          :  " حنن ال نستبعد أن يكون قول اهللا تعاىل        و
ألنه يف تصورنا يقـع كمـا       . على وجهه ال على سبيل احلال     )  اآليات "  . . وأشهدهم على أنفسهم  

أويـل  ولكنا كذلك ال نستبعد هذا الت . . وليس هناك ما مينع أن يقع حني يشاؤه    . أخرب عنه اهللا سبحانه   
  . . واهللا أعلم أي ذلك كان . . وذكره احلسن البصري واستشهد له باآلية، الذي اختاره ابن كثري

وأن حقيقـة  .  ويف أي من احلالني خيلص لنا أن هناك عهداً من اهللا على فطرة البشر أن توحـده         
 أن يفسد فطرتـه     فال مييل عنها إال   ؛  خيرج ا كل مولود إىل الوجود     ؛  التوحيد مركوزة يف هذه الفطرة    

وهو استعداد كـذلك كـامن      . عامل يستغل االستعداد البشري للهدى وللضالل     ! عامل خارجي عنها  
 . )1(خترجه إىل حيز الوجود مالبسات وظروف 

ولكنها كـذلك مركـوزة يف      ؛  وحده " اإلنسان "  إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة يف فطرة      
موصولة بـه غـري     . بشرية إال قطاع من فطرة الوجود كله      وما الفطرة ال   - فطرة هذا الوجود من حوله    

بينما هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته املعربة عن         - حمكومة بذات الناموس الذي حيكمه    ،  منقطعة عنه 
  . . تأثره واعترافه بتلك احلقيقة الكونية الكبرية

وتناسـق  ، تنسـيقه و، واضح األثر يف شكل الكون  ،  إن ناموس التوحيد الذي حيكم هذا الوجود      
حسب العلـم    - وأخرياً . . وتصرفه املطرد وفق هذه القوانني    ،  واطراد قوانينه ،  وانتظام حركته ،  أجزائه

وهو اإلشعاع الذي تنتهي إليـه      ،  وحدة اجلوهر الذي تتألف منه ذراته      - القليل الذي وصل إليه البشر    
  . . املواد مجيعاً عند حتطيم ذراا وإطالق شحناا

                                                 
دار .  " القسـم الثـاين   " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  يف كتاب  "حقيقة اإلنسان   :  "  يراجع فصل  )1(
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وطبيعة قوانينه اليت   ،  اً بعد يوم يكشف البشر أطرافاً من ناموس الوحدة يف طبيعة هذا الكون             ويوم
ولكننـا   - يف غري آلية حتمية ولكن بقدر من اهللا مطرد متجدد وفق مشيئة اهللا الطليقة          - حتكم تصرفاته 

اً حبكم وسـائله    الذي ال ميكن أن يكون يقيني      - حنن ال نعتمد على هذا الذي يكشفه علم البشر الظين         
واعتمادنا األول يف تقريـر أيـة       . إمنا حنن نستأنس به جمرد استئناس     . يف تقرير هذا الناموس    - البشرية

والقرآن الكرمي ال يدع جماالً للشـك يف أن  . على ما قرره لنا اخلالق العليم مبا خلق، حقيقة كونية مطلقة  
 أنشأته املشيئة الواحـدة للخـالق الواحـد         الذي،  الناموس الذي حيكم هذا الكون هو ناموس الوحدة       

وعبادتـه لـه    ،  واعترافه بوحدانيتـه  ،  كما أنه اليدع جماالً للشك يف عبودية هذا الكون لربه         . سبحانه
وما نراه من آثارها يف انتظامه ودأبه واطـراده         ؛  بالكيفية اليت يعلمها اهللا وال نعرف عنها إال ما خيربنا به          

)1( . 
ساٍر  - بقدر اهللا املطرد املتجدد وفق مشيئة اهللا الطليقة        - صرف الكون كله   هذا الناموس الذي ي   

ال حيتاج إىل وعي عقلي     ،  مستقر يف فطرته   - بوصفه من كائنات هذا الكون     - كذلك يف كيان اإلنسان   
ما مل يطـرأ    ،  وتتصرف وفقه ،  تستشعره بذاا ،  مستقر يف صميمها  ،  فهو مدرك بالفطرة  ؛  لإلحساس به 

بدالً مـن أن    ،  وتدع لألهواء العارضة أن تسريها    ،  فتنحرف عن إدراكها الذايت له    ،  لل والفساد عليها اخل 
 . تسري وفق قانوا الداخلي القومي

مـودع  . ميثاق مودع يف كياا   . هو ميثاق معقود بني الفطرة وخالقها      - بذاته -  هذا الناموس 
وفيه تشهد كل خلية بربوبية اهللا      . الرساالتوهو ميثاق أقدم من الرسل و     . يف كل خلية حية منذ نشأا     

فال سبيل إىل االحتجاج    . املنشئة للناموس الواحد الذي حيكمها ويصرفها     ،  ذي املشيئة الواحدة  ،  الواحد
ال  - سواء أكان بلسان احلال هذا أم بلسان املقال كما يف بعض اآلثـار             - بعد ميثاق الفطرة وشهادا   

وعن رساالت اهللا اليت دعـت إىل       ،  ل عن كتاب اهللا اهلادي إىل التوحيد      إنه غف : سبيل إىل أن يقول أحد    
فوجدت آبائي قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل        ،  إنين خرجت إىل هذا الوجود    : أو يقول . هذا التوحيد 

ومن مث جـاء هـذا      ! ملعرفة التوحيد إمنا ضل آبائي فضللت فهم املسؤولون وحدهم ولست باملسؤول          
 : شهادةالتعقيب على تلك ال

وكنـا  ،  إمنا أشرك آباؤنا من قبل    : أو تقولوا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني         " 
  " . ؟ أفتهلكنا مبا فعل املبطلون. ذرية من بعدهم

                                                 
 . يف املصدر السابق" حقيقة الكون :  "  يراجع فصل)1(
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، ملا يعلمه من أن يف استعدادهم أن يضلوا إذا أضـلوا          ،  رمحة منه بعباده   - سبحانه -  ولكن اهللا 
الذين ؛  بفعل شياطني اجلن واإلنس    ع كما قال رسول اهللا    - وامل اإلحنراف وأن فطرم هذه تتعرض لع    

 !  . . يعتمدون على ما يف التكوين البشري من نقط الضعف
كما أنه ال حياسبهم على ما أعطاهم       ؛   رمحة من اهللا بعباده قدر أال حياسبهم على عهد الفطرة هذا          

الستنقاذ فطرم من الركام والتعطل     ،  هلم اآليات ويفصل  ،  حىت يرسل إليهم الرسل   ؛  من عقل مييزون به   
ولو كان اهللا يعلـم أن الفطـر       . )1(واستنقاذ عقلهم من ضغط اهلوى والضعف والشهوات        ،  واالحنراف

ودون تذكري وتفصيل لآليات ألخذ اهللا عباده       ؛  والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل وال رساالت       
 : هم هي الرسالةولكنه رمحهم بعلمه فجعل احلجة علي. ا

  . .  " وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون " 
. وإىل ما أودعه اهللا كينونتهم من قوى البصـرية واإلدراك         ؛   يرجعون إىل فطرم وعهدها مع اهللا     

الذي ،  وردها إىل بارئها الوحيد   ؛  فالرجعة إىل هذه املكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد يف القلوب         
 . )2(مث رمحها فأرسل إليها الرسل باآليات للتذكري والتحذير . ة التوحيدفطرها على عقيد

|     |     | 
ونكوص عن آيات اهللا بعد     ،  ونقض لعهد اهللا املأخوذ عليها    ،  وكمثل لالحنراف عن سواء الفطرة    

، نـها ولكنه انسـلخ م   ؛  فكانت يف متناول نظره وفكره    ،  ذلك الذي آتاه اهللا آياته     . . رؤيتها والعلم ا  
فاسـتوىل  ؛ وال باآليات اهلادية، فلم يستمسك بامليثاق األول ؛  واتبع اهلوى ،  وتعرى عنها ولصق باألرض   

  . . ال يهدأ وال يطمئن وال يسكن إىل قرار، وأمسى مطروداً من محى اهللا؛ عليه الشيطان
،  متحـرك إمنا يصوره يف مشهد حـي  !  ولكن البيان القرآين املعجز ال يصوغ املثل هذه الصياغة        

، حيمل كل إيقاعات احلياة الواقعـة     ؛  واضح االنفعاالت ،  بارز املالمح ،  شاخص السمات ،  عنيف احلركة 
 : )3(إىل جانب إيقاعات العبارة املوحية 

                                                 
يف اجلزء السادس " رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل :  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(

 . 812 - 806من هذه الظالل ص 
خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  " يف كتاب" حقيقة اإلنسان :  " وفصل" ألوهية وعبودية :  "  يراجع فصل)2(

 " . دار الشروق "  . .  " 
 " . دار الشروق "  . .  " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب " طريقة القرآن :  "  يراجع بتوسع فصل)3(
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ولـو  . فكان من الغاوين  ،  فأتبعه الشيطان ،  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها        " 
، إن حتمل عليه يلهث    . . فمثله كمثل الكلب  ،  األرض واتبع هواه  ولكنه أخلد إىل    ،  شئنا لرفعناه ا  
ساء مثالً  . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون          . . أو تتركه يلهث  

  "  . . ! القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
خرية هـذه اللغـة مـن التصـورات     اجلديدة كل اجلدة على ذ،  إنه مشهد من املشاهد العجيبة 

ويعطيه الفرصة كاملة   ،  ويكسوه من علمه  ،  وخيلع عليه من فضله   ،  إنسان يؤتيه اهللا آياته    . . والتصويرات
ينسلخ كأمنا اآليات أدمي    . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسالخاً         . . للهدى واالتصال واالرتفاع  

أو  . . انسالخ احلي من أدميه الالصق بكيانـه      ،   ومشقة فهو ينسلخ منها بعنف وجهد    ؛  له متلبس بلحمه  
؛ ها هو ذا ينسلخ من آيـات اهللا       . . ؟    ليست الكينونة البشرية متلبسة باإلميان باهللا تلبس اجللد بالكيان        

ويهبط من األفق املشـرق  ؛ وينحرف عن اهلدي ليتبع اهلوى؛ والدرع احلامي، ويتجرد من الغطاء الواقي  
فيتبعـه ويلزمـه    ؛  وال حيميه منه حـام    ،  فيصبح غرضاً للشيطان ال يقيه منه واق      ؛  عتمفيلتصق بالطني امل  

الصـقا  ،  إذا حنن ذا املخلـوق     . . مث إذا حنن أوالء أمام مشهد مفزع بائس نكد         . . ويستحوذ عليه 
كـل   . . يلهث إن طورد ويلهث إن مل يطارد      ،  مث إذا هو مسخ يف هيئة الكلب      . ملوثا بالطني ،  باألرض

فإذا انتهى إىل    . . واخليال شاخص يتبعها يف انفعال وانبهار وتأثر      ؛  ه املشاهد املتحركة تتتابع وتتواىل    هذ
على املشـهد   ،  مسع التعليق املرهوب املوحي    . . مشهد اللهاث الذي ال ينقطع     . . املشهد األخري منها  

 : كله
ساء مـثالً القـوم     . ونذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكر          " 

  . .  " الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
فلقد كانت آيات اهلدى وموحيات اإلميان متلبسة بفطرم وكيام وبالوجود كله           !  ذلك مثلهم 

 " هابطون عن مكـان   ،  مث إذا هم أمساخ شائهو الكيان     . مث إذا هم ينسلخون منها انسالخاً     . من حوهلم 
وكان هلم من اإلميان جنـاح       . . مكان الكلب الذي يتمرغ يف الطني      . .  مكان احليوان  إىل " اإلنسان

فإذا هم ينحطـون منـها إىل أسـفل         ،  وكانوا من فطرم األوىل يف أحسن تقومي      ؛  يرفون به إىل عليني   
 ! سافلني

  "  . . ! ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون " 
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وهل أسـوأ مـن     ؟  وهل أسوأ من االنسالخ والتعري من اهلدى      ؟  ن هذا املثل مثالً    وهل أسوأ م  
من يعريها من   ؟  وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع ا هكذا         ؟  اللصوق باألرض واتباع اهلوى   
ويهبط ا إىل عـامل احليـوان       ،  ويدعها غرضاً للشيطان يلزمها ويركبها    ،  الغطاء الواقي والدرع احلامي   

 ! ! ! الالهث هلاث الكلب أبداً، احلائر القلق، صق باألرضالال
إال هـذا   ؛   وهل يبلغ قول قائل يف وصف هذه احلالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد             

 ! ! القرآن العجيب الفريد
فهـو مـن هـذا    . أم أنه مثل يضرب يف صورة النبأ ألنه يقع كثرياً ؟  فهل هو نبأ يتلى    . .  وبعد

 ؟ خرب يروىاجلانب 
وتروي  - قبل دخول بين إسرائيل    -  تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صاحلاً يف فلسطني         

على حنو ال يأمن الذي مترس باإلسرائيليات الكثرية املدسوسة يف          ؛  بالتفصيل الطويل قصة احنرافه واياره    
مث إن يف   ؛  ته اليت ورد فيهـا    وال يطمئن على األقل لكل تفصيال     ؛  أن يكون واحدة منها   ،  كتب التفاسري 

فقد روي أن الرجل مـن بـين         . . هذه الروايات من االختالف واالضطراب ما يدعو إىل زيادة احلذر         
[  وروي أنه كان من العـرب  . وروي أنه كان من أهل فلسطني اجلبابرة      ،  ]بلعام بن باعوراء    [  إسرائيل

وروي أنه كان    ]أبو عامر الفاسق    [  ع رسولوروي أنه كان من املعاصرين لبعثة ال      . ]أمية بن الصلت    
وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب اجلبارين بـبين              . معاصراً ملوسى عليه السالم   

مـا   - عليه السالم  - وقوهلم ملوسى ،  إسرائيل بعد تيه األربعني سنة على إثر رفض بين إسرائيل الدخول          
كذلك روي يف تفسـري      . .  " ربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون    فاذهب أنت و  :  " حكاه القرآن الكرمي  

كما روي أنه كتاب مرتل وأنه      ؛  الذي يدعو به فيجاب    ]اسم اهللا العظيم    [  اآليات اليت أعطيها أنه كان    
  . . مث اختلفت تفصيالت النبأ بعد ذلك اختالفات شىت . . كان نبياً

مبا أنه لـيس يف     .  ندخل يف شيء من هذا كله      أال - على منهجنا يف ظالل القرآن     -  لذلك رأينا 
. وأن نأخذ من النبأ ما وراءه     . عنه شيء  ع ومل يرد من املرفوع إىل رسول اهللا      . النص القرآين منه شيء   

وما أكثر ما    . . فهو ميثل حال الذين يكذبون بآيات اهللا بعد أن تبني هلم فيعرفوها مث ال يستقيموا عليها               
إمنا يتخذون هـذا    ،  مث ال يهتدون به   ،  ما أكثر الذين يعطون علم دين اهللا      ؛   البشر يتكرر هذا النبأ يف حياة    

هواهم وهوى املتسلطني الذين ميلكـون       . . واتباع اهلوى به  . العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه     
 . عرض احلياة الدنيا - يف ومههم - هلم



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

211

ويستخدم علمـه يف    . ويعلن غريها . ها وكم من عامل دين رأيناه يعلم حقيقة دين اهللا مث يزيغ عن           
حياول أن يثبت ـا هـذا السـلطان         ! والفتاوى املطلوبة لسلطان األرض الزائل    ،  التحريفات املقصودة 

 ! املعتدي على سلطان اهللا وحرماته يف األرض مجيعاً
 من ادعاه فقد   - سبحانه - إن التشريع حق من حقوق اهللا     :  لقد رأينا من هؤالء من يعلم ويقول      

!  . . ومن أقر له ذا احلق وتابعه عليه فقد كفر أيضـاً          . ومن ادعى األلوهية فقد كفر    . ادعى األلوهية 
فإنه يدعو للطواغيـت الـذين      ،  اليت يعلمها من الدين بالضرورة    ،  مع علمه ذه احلقيقة    . . ومع ذلك 

 " ويسـميهم ! هو بالكفر ممن حكم عليهم     . . ويدعون األلوهية بادعاء هذا احلق    ،  يدعون حق التشريع  
ولقد رأينا من هؤالء من يكتب يف حتـرمي        !  . . ويسمي ما يزاولونه إسالما ال إسالم بعده       " ! املسلمني

ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة        . . مث يكتب يف حله كذلك عاماً آخر      ؛  الربا كله عاماً  
  . . اته وعناوينهوخيلع على هذا الوحل رداء الدين وشار، بني الناس

 فماذا يكون هذا إال أن يكون مصداقاً لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكـان              
ولـو  :  " وماذا يكون هذا إال أن يكون املسخ الذي حيكيه اهللا سبحانه عن صاحب النبـأ       ؟  من الغاوين 

 كمثل الكلب إن حتمل عليه يلـهث أو         فمثله. ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه     ،  شئنا لرفعناه ا  
ألن ذلك  ،  مل يشأ  - سبحانه - ولكنه. ولو شاء اهللا لرفعه مبا آتاه من العلم بآياته         . . !  " تتركه يلهث 

  . . ومل يتبع اآليات، الذي علم اآليات أخلد إىل األرض واتبع هواه
. ومل يستقم علـى طريـق اإلميـان   ؛ فلم ينتفع ذا العلم؛  إنه مثل لكل من آتاه اهللا من علم اهللا  

 ! ولينتهي إىل املسخ يف مرتبة احليوان. ليصبح تابعاً ذليالً للشيطان. وانسلخ من نعمة اهللا
 ؟  مث ما هذا اللهاث الذي ال ينقطع

ذلـك اللـهاث وراء      - يف حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده يف القرآن          -  إنه
ذلـك اللـهاث    . يت من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم اهللا آياته فينسلخون منها         أعراض هذه احلياة الدنيا ال    
 ! فهو منطلق فيه أبداً؛ والذي ال يتركه صاحبه سواء وعظته أم مل تعظه. القلق الذي ال يطمئن أبداً

حـىت   . .  واحلياة البشرية ما تين تطلع علينا ذا املثل يف كل مكان ويف كل زمان ويف كل بيئة                
فيما عدا الندرة النادرة ممن عصـم       . وما تكاد العني تقع على عامل إال وهذا مثله        ،  مر فترات كثرية  إنه لت 

؛ وال يستذهلم الشيطان  ؛  وال يتبعون اهلوى  ؛  وال خيلدون إىل األرض   ،  ممن ال ينسلخون من آيات اهللا     ،  اهللا
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ومـا  ؛  ع وروده ووجوده  فهو مثل ال ينقط   !  . . وال يلهثون وراء احلطام الذي ميلكه أصحاب السلطان       
 ! يف جيل من الزمان، هو مبحصور يف قصة وقعت
كي ال ينسلخوا   ،  أن يتلوه على قومه الذين كانت تترتل عليهم آيات اهللا          ع  وقد أمر اهللا رسوله   

ليحذر الذين يعلمون من علم اهللا شيئاً أن ينتهوا         ،  مث ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى      . منها وقد أوتوها  
وأن يظلموا أنفسـهم ذلـك      ؛  وأن يصريوا إىل هذا اللهاث الذي ال ينقطع أبداً        ؛  لنهاية البائسة إىل هذه ا  

 ! فإم ال يظلمون إال أنفسهم ذه النهاية النكدة. الظلم الذي ال يظلمه عدو لعدو
أو ؛  يف زماننا هذا من كان كأمنا حيرص على ظلم نفسـه           - والعياذ باهللا  -  ولقد رأينا من هؤالء   

! يعض بالنواجذ على مكان له يف قعر جهنم خيشى أن ينازعه إياه أحد من املتسابقني معه يف احللبة                 كمن  
وما يين يلهث وراء هذا املطمـع هلاثـاً ال   ! فهو ما يين يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا يف جهنم 

 ! ينقطع حىت يفارق هذه احلياة الدنيا
  . . وتوفنا مسلمني، ينا صرباًوأفرغ عل، وثبت أقدامنا،  اللهم اعصمنا

|     |     | 
  . . مث نقف أمام هذا النبأ والتعبري القرآين عنه وقفة أخرى

 إنه مثل للعلم الذي ال يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إىل األرض ال ينطلق من                  
  . . ام هذا اهلوىوأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خط؛ ثقلتها وجاذبيتها

 ومن أجل أن العلم ال يعصم جيعل املنهج القرآين طريقه لتكـوين النفـوس املسـلمة واحليـاة                  
ولكن جيعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلوهلا         ؛  ليس العلم وحده رد املعرفة    ،  اإلسالمية

  . . يف عامل الضمري ويف عامل احلياة أيضاً
فهذا جمرد علم ال ينشىء يف       . . للدراسة " نظرية "  ال يقدم العقيدة يف صورة      إن املنهج القرآين  

وال يرفع من ثقلة الشـهوات      ،  إنه علم بارد ال يعصم من اهلوى       . . عامل الضمري وال يف عامل احلياة شيئاً      
 ! وال يدفع الشيطان بل رمبا ذلل له الطريق وعبدها. شيئاً

وال  " الفقه اإلسـالمي  " وال يف " النظام اإلسالمي " ات يف كذلك هو ال يقدم هذا الدين دراس      
وال يف أية صـورة مـن        " العلوم النفسية  " وال يف  " العلوم الكونية  " وال يف  " االقتصاد اإلسالمي  " يف

 ! صور الدراسة املعرفية
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 لتحقيـق   تدفع إىل احلركـة   ؛   إمنا يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة حميية موقظة رافعة مستعلية          
وتـوقظ  ؛  وحتيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع     ؛  مدلوهلا العملي فور استقرارها يف القلب والعقل      

وترفع االهتمامات والغايـات فـال      ؛  أجهزة االستقبال واالستجابة يف الفطرة فترجع إىل عهد اهللا األول         
 . تثقلها جاذبية الطني وال ختلد إىل األرض أبداً

ألنه إمنا جاء لينقذ البشر     ،  يتميز ويتفرد دون مناهج البشر يف النظر      ؛  ظر والتدبر  ويقدمه منهجاً للن  
 ! وإغواء الشيطان، وثقلة األبدان، من قصور مناهجهم وأخطائها واحنرافها حتت لعب األهواء

وتقاس به وتوزن اجتاهام وحركـام      ،   ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم       
وما رفضه هذا امليزان كان خاطئا جيب       ؛  فما قبله منها هذا امليزان كان صحيحاً لتمضي فيه        ؛  وتصورام
 . اإلقالع عنه

وفـق  .  ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة يف الطريق الصاعد إىل القمة السامقة            
، وأصول شـريعتهم   ،ويف أثناء احلركة الواقعية يصوغ للناس نظام حيام        . . خطاه هو ووفق تقديراته   

مث يصوغ الناس بعقوهلم املنضبطة به تشـريعام القانونيـة          . وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم   
يصوغوا ويف نفوسهم    . . وسائر ما تتطلبه حيام العملية الواقعية     ،  وعلومهم الكونية والنفسية  ،  الفقهية

 . تياجات احلياة الواقعية وتوجيهااواح؛ وجدية الشريعة وواقعيتها، حرارة العقيدة ودفعتها
أما الدراسة النظرية رد     . .  هذا هو املنهج القرآين يف صياغة النفوس املسلمة واحلياة اإلسالمية         

وال يقدم للحياة   ؛  فهذا هو العلم الذي ال يعصم من ثقلة األرض ودفعة اهلوى وإغواء الشيطان            ،  الدراسة
 ! )1(البشرية خريا 

للـذي آتـاه اهللا   ، وقفة قصرية للتعقيب على ذلك املثل الشاخص يف ذلك املشهد       ويقف السياق   
ومن أضله اهللا فهو اخلاسـر      ؛  فمن هداه اهللا فهو املهتدي حقاً     . بأن اهلدى هدى اهللا   ،  آياته فانسلخ منها  
 : الذي ال يربح شيئاً

  . .  " ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون، من يهد اهللا فهو املهتدي " 
والذين جاهدوا  :  " كما قال تعاىل يف السورة األخرى     ،   سبحانه يهدي من جياهد ليهتدي      واهللا

وكما  . .  " إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم         :  " وكما قال  . .  " فينا لنهدينهم سبلنا  

                                                 
  ]. 1029 - 1004ص[ بسورة األنعام يف اجلزء السابع  يراجع التعريف )1(
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 .  " ساهاوقد خاب من د   ،  قد أفلح من زكاها   . فأهلمها فجورها وتقواها  ،  ونفس وما سواها  :  " قال
 . 

ويغلـق  ،   كذلك يضل اهللا من يبغي الضالل لنفسه ويعرض عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان            
ولقد ذرأنا جلهنم كـثرياً مـن   :  " وذلك كما جاء يف اآلية التالية يف السياق    . قلبه ومسعه وبصره دوا   

، ذان ال يسـمعون ـا  وهلـم آ ،  وهلم أعني ال يبصرون ا    ،  هلم قلوب ال يفقهون ا    ،  اجلن واإلنس 
يف قلـوم مـرض     :  " وكما قال تعـاىل    . .  " أولئك هم الغافلون  ،  أولئك كاألنعام بل هم أضل    

وال ليهـديهم  ، إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم  :  " وكما قال  . .  " فزادهم اهللا مرضاً  
 .  "  . . إال طريق جهنم خالدين فيها، طريقاً

والتنسيق بني مدلوالا مجيعاً خيلص     ،  موعة النصوص اليت تذكر اهلدى والضالل      ومن مراجعة جم  
والذي أثاره الالهوت   ،  لنا طريق واحد بعيد عن ذلك اجلدل الذي أثاره املتكلمون من الفرق اإلسالمية            

  . . املسيحي والفلسفات املتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً
هي أن خيلق هذا الكائن باستعداد      ،  ري ا قدره يف الكائن اإلنساين      إن مشيئة اهللا سبحانه اليت جي     

ومـع  . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة واالجتاه إليها     . . مزدوج للهدى والضالل  
ومع إرسال الرسل بالبينات إليقاظ الفطرة إذا تعطلـت وهدايـة           . إعطائه العقل املميز للضالل واهلدى    

ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك االستعداد املزدوج للهدى والضالل الـذي خلـق               . .  ضل العقل إذا 
 . وفق مشيئة اهللا اليت جرى ا قدره، اإلنسان به

وأن جيري قـدر اللّـه      .  كذلك اقتضت هذه املشيئة أن جيري قدر اللّه داية من جياهد للهدى           
 أعطاه من أجهزه الرؤية والسـمع يف إدراك         كذلك بإضالل من ال يستخدم ما أودعه اللّه من عقل وما          

 . املوحية باهلدى، ويف رساالت الرسل، اآليات املبثوثة يف صفحات الكون
. ويقع ما يقع بقدر اللّه ال بقوة سـواه        ،   ويف كل احلاالت تتحقق مشيئة اللّه وال يتحقق سواها        

فلـيس  . يقع إال أن يوقعه قدر اللّه     وما كان شيء ل   . وما كان األمر ليكون هكذا إال أن اللّه شاءه هكذا         
 كما أنه ليس هناك قوة إال قدر اللّه ينشىء األحداث         ،  يف هذا الوجود مشيئة أخرى جتري وفقها األمور       

  . . ويقع له ما يقع من اهلدى والضالل أيضاً، ويف إطار هذه احلقيقة الكبرية يتحرك اإلنسان بنفسه. . 
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حـني ال   ،  ئه جمموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسـقة       وهذا هو التصور اإلسالمي الذي تنش     
على سـبيل   ،  وحني ال يوضع بعضها يف مواجهة البعض اآلخر       ،  تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل     

 ! )1(االحتجاج واجلدل 
 :  ويف هذا النص الذي يواجهنا هنا

 .  " ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون، من يهد اللّه فهو املهتدي " 
الواصل ،  فهو املهتدي حقاً   - وفق سنته اليت صورناها يف الفقرة السابقة       -  أن من يهديه اهللا    يقرر

 وأن الذي يضـله اهللا     . . ويصل إىل الفالح يف اآلخرة    ،  ويسري على الصراط  ،  الذي يعرف الطريق  ،  يقيناً
؛ مـا أخـذ   ومه،  مهما ملك  . . فهو اخلاسر الذي خسر كل شيء ومل يربح شيئاً         - وفق سنته تلك   -

ومـاذا  . وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسـه             ! فكل ذلك هباء أو هواء    
 ! ؟ يأخذ وماذا يكسب من خسر نفسه

|     |     | 
 : ويؤيد ما ذهبنا إليه يف فهم اآلية السابقة وأخواا نص اآلية التالية

وهلم أعني ال يبصرون    ،  م قلوب ال يفقهون ا    هل. ولقد ذرانا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس       " 
  . .  " أولئك هم الغافلون . . بل هم أضل، أولئك كاألنعام . . وهلم آذان ال يسمعون ا، ا

 ؟ فما باهلم كذلك! وهم مهيأون هلا!  إن هؤالء الكثريين من اجلن واإلنس خملوقون جلهنم
 :  هنالك اعتباران
وهـذا ال    . . وف لعلم اهللا األزيل أن هؤالء اخللق صائرون إىل جهنم         أنه مكش :  االعتبار األول 

فعلم اهللا سبحانه شامل حميط     . حيتاج إىل بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إىل عامل الواقع الفعلي هلم            
 . غري متوقف على زمان وال على حركة ينشأ بعدها الفعل يف عامل العباد احلادث

 الذي ال يتعلق بزمان وال حركة يف عامل العباد احلـادث           - ذا العلم األزيل  أن ه :  واالعتبار الثاين 
 : إمنا هم كما تنص اآلية. ليس هو الذي يدفع هذه اخلالئق إىل الضالل الذي تستحق به جهنم -

                                                 
خصـائص التصـور اإلسـالمي      :  " يف القسم األول من كتاب    " الشمول  " وفصل  " التوازن  :  "  يراجع فصل  )1(

" دار الشروق .  " يف القسم الثاين من الكتاب ذاته" حقيقة اإلنسان " وفصل " حقيقة األلوهية :  " وفصل" ومقوماته 
 . 
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  . .  " وهلم آذان ال يسمعون ا، وهلم أعني ال يبصرون ا، هلم قلوب ال يفقهون ا " 
ودالئل اإلميان واهلدى حاضرة يف الوجـود ويف         - قلوب اليت أعطوها ليفقهوا    فهم مل يفتحوا ال   

وهم مل يفتحوا أعينهم ليبصـروا آيـات اهللا          - الرساالت تدركها القلوب املفتوحة والبصائر املكشوفة     
لقد عطلوا هـذه األجهـزة الـيت وهبوهـا ومل           . ومل يفتحوا آذام ليسمعوا آيات اهللا املتلوة      . الكونية
 : لقد عاشوا غافلني ال يتدبرون . . دموهايستخ

  . .  " أولئك هم الغافلون، بل هم أضل، أولئك كاألنعام " 
والذين يغفلون عما مير م مـن       ؛   والذين يغفلون عما حوهلم من آيات اهللا يف الكون ويف احلياة          

ألنعام استعدادات فطريـة    فل . . أولئك كاألنعام بل هم أضل     . . األحداث والغري فال يرون فيها يد اهللا      
فـإذا مل يفتحـوا     . أما اجلن واإلنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعني املبصرة واألذن امللتقطة          . ديها

وال ؛  إذا مروا باحلياة غافلني ال تلتقط قلوم معانيهـا وغاياـا          . قلوم وأبصارهم وأمساعهم ليدركوا   
فإم يكونـون أضـل مـن     . . آذام إيقاعاا وإحياءااوال تلتقط ؛ تلتقط أعينهم مشاهدها ودالالا 

جيري م قدر اهللا إليها     ! مث هم يكونون من ذرء جهنم      . . األنعام املوكولة إىل استعداداا الفطرية اهلادية     
كما هم يف علـم اهللا       - فكانوا. وجعل قانون جزائهم هذا   ،  وفق مشيئته حني فطرهم باستعدادام تلك     

 ! ب جهنم منذ كانواحص - القدمي
|     |     | 

واستعراض مثل املنحرف عن هذا امليثاق وعـن        ؛  وبعد استعراض مشهد امليثاق الكوين بالتوحيد     
الذين كـانوا يتمثلـون يف       - يعقب بالتوجيه اآلمر بإمهال املنحرفني     . . آيات اهللا بعد إذ آتاه اهللا إياها      

، الذين يلحـدون يف أمسـاء اهللا وحيرفوـا         -  بالشرك املشركني الذين كانوا يواجهون دعوة اإلسالم     
 : فيسمون ا الشركاء املزعومني

 سيجزون ما كانوا يعملون   ،  وذروا الذين يلحدون يف أمسائه    ،  وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا     " 
 " . .  

، وقد حرف املشركون يف اجلزيرة أمسـاء اهللا احلسـىن          . .  واإلحلاد هو اإلحنراف أو التحريف    
 " فسموا بـه   " العزيز " واسم " . الالت " فسموا به  " اهللا " حرفوا اسم  . . فسموا ا آهلتهم املدعاة   

دون ،  وتأمر أن يدعوه املؤمنون وحده ـا      . فاآلية تقرر أن هذه األمساء احلسىن هللا وحده        "  . . العزى
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فـأمرهم  . أوا ملا هم فيه من اإلحلاد     فال حيفلوهم وال ي   ؛  وأن يدعوا احملرفني املنحرفني   ؛  حتريف وال ميل  
 !  . . وياله من وعيد . . وهم مالقون جزاءهم الذي ينتظرهم منه؛ موكول إىل اهللا

وال ،  ال يقتصر على تلك املناسبة التارخييـة      ؛   وهذا األمر بإمهال شأن الذين يلحدون يف أمساء اهللا        
إمنا هو ينسحب على كل ألوان اإلحلـاد     . .  املدعاة على اإلحلاد يف أمساء اهللا بتحريفها اللفظي إىل اآلهلة        

يف تصـورهم حلقيقـة      - أي حيرفون أو ينحرفون    - ينسحب على الذين يلحدون    . . يف شىت صوره  
مقيـدة   - سـبحانه  - وكالذين يدعون أن مشـيئته    . كالذين يدعون له الولد   . األلوهية على اإلطالق  

وهـو   - له كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمـال البشـر        وكالذين يدعون   ! بنواميس الطبيعة الكونية  
، ويف تصريف نظام الكون   ،  وكذلك من يدعون أنه سبحانه إله يف السماء        - سبحانه ليس كمثله شيء   

 - يف زعمهم  - فليس له ،  وال يف حياة الناس   ،  ولكنه ليس إهلاً يف األرض    . ويف حساب الناس يف اآلخرة    
كمـا   - هم الذين يشرعون ألنفسهم بعقوهلم وجتارم ومصـاحلهم       إمنا الناس   ؛  أن يشرع حلياة الناس   

وكلـه إحلـاد يف اهللا      !  . . أو بعضهم آهلة بعـض    . هم آهلة أنفسهم   - يف هذا  - فالناس - يروا هم 
وامللحـدون  ؛  واملسلمون مأمورون باإلعراض عن هذا كلـه وإمهالـه         . . وصفاته وخصائص ألوهيته  

 !  كانوا يعملونموعدون جبزاء اهللا هلم على ما
|     |     | 

 بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم اهللا جلهنم          . . مث ميضي السياق يفصل صنوف اخللق     
ومنـهم   "  . . . وهلم آذان ال يسمعون ـا     ،  وهلم أعني ال يبصرون ا    ،  هلم قلوب ال يفقهون ا    " 

، ويدعون الناس إليه  ،  إن منهم أمة يستمسكون باحلق    مث   . . هؤالء الذين يلحدون يف أمساء اهللا وحيرفوا      
فأمـا  ! ويكذبون بآيـات اهللا   ،  ينكرون احلق  - على الضد  - وأمة . . وحيكمون به وال ينحرفون عنه    

وهم حراس على احلق حني ينحرف عنـه        ؛  األولون فيقرر وجودهم يف األرض وجوداً ثابتاً ال شك فيه         
وأمـا  .  يكذب الناس باحلق وينبذونه يبقون هم عليه صـامدين         وحني؛  ويزيغ عنه الزائغون  ،  املنحرفون

 : وكيد هللا إزاءهم متني، اآلخرون فيكشف عن مصري هلم خميف
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال       . وبه يعدلون ،  وممن خلقنا أمة يهدون باحلق     " 
  . .  " وأملي هلم إن كيدي متني. يعلمون

تلـك   - ويف أحلـك الظـروف     -  التكرمي لو مل تكن فيها دائماً       وما كانت البشرية لتستحق   
اجلماعة اليت تـدين بعقيـدة واحـدة        : باملصطلح اإلسالمي لألمة وهي    أمة اليت يسميها اهللا   - اجلماعة
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؛ فهذه األمة الثابتة علـى احلـق       - وتدين لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة      ؛  وتتجمع على آصرا  
اليت تقـوم ـا     ،  الشاهدة بعهده على الناس   ،  هي احلارسة ألمانة اهللا يف األرض     ،  العاملة به يف كل حني    

 . حجة اهللا على الضالني املتنكرين لعهده يف كل جيل
 :  ونقف حلظة أمام صفة هذه األمة

  . .  " وبه يعدلون، يهدون باحلق " 
 يهدون باحلق  " أم - اليت ال ينقطع وجودها من األرض أياً كان عددها         -  إن صفة هذه األمة   

وال يـرتوون   ؛  وال يتقوقعون على أنفسهم   ،  وإليه،  ال يسكتون عن الدعوة به    ،  فهم دعاة إىل احلق    . . " 
، فلهم قيادة فيمن حوهلم من الضالني عن هـذا احلـق          . ولكنهم يهدون به غريهم   . باحلق الذي يعرفونه  

إمنا يتجاوزه إىل اهلداية به والدعوة      ؛  رفة احلق وهلم عمل إجيايب ال يقتصر على مع      ؛  املتنكرين لذلك العهد  
 . إليه والقيادة بامسه

فيتجاوزون معرفة احلق واهلداية به إىل حتقيق هذا احلق يف حيـاة النـاس               . .  " وبه يعدلون  " 
فما جاء هذا احلق ليكون جمـرد        . . حتقيقاً للعدل الذي ال يقوم إال باحلكم ذا احلق        ،  واحلكم به بينهم  

حيكم . إمنا جاء هذا احلق ليحكم أمر الناس كله       ! وال جمرد وعظ يهدى به ويعرف     . يعرف ويدرس علم  
وحيكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترمجـة عنـه يف         . تصورام االعتقادية فيصححها ويقيمها على وفقه     

قضـي فيهـا    وحيكم حيام الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئـه وي          . صلة العبد بربه  
وحيكم عادام وتقاليدهم وأخالقهم وسلوكهم فيقيمهـا       . بشريعته وقوانينه املستمدة من هذه الشريعة     

وحيكم مناهج تفكريهم وعلـومهم وثقافـام كلـها         . كلها على التصورات الصحيحة املستمدة منه     
 الذي ال يقوم إال ـذا       ويقوم العدل ،  وذا كله يوجد هذا احلق يف حياة الناس        . . . ويضبطها مبوازينه 

  . . وهذا ما تزاوله تلك األمة بعد التعريف باحلق واهلداية به . . احلق
والذين يلحدون يف هـذا     ! صلبة ال تقبل التمييع   !  إن طبيعة هذا الدين واضحة ال حتتمل التلبيس       

جهـون إليـه    وهم من أجل ذلك يو     . . الدين جيدون مشقة يف حتويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة         
كل الوسـائل  ، ويستخدمون يف حتريفه عن وجهته ويف متييع طبيعته، ومحالت ال تنقطع،  جهودا ال تكل  
هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طالئع البعث واحليويـة الصـلبة            . . وكل التجارب ،  وكل األجهزة 

 كـل بقـاع     الصامدة يف كل مكان على وجه األرض عن طريق األوضاع اليت يقيموا ويكفلوا يف             
وحيلون ما حرم   ،  حيرفون الكلم عن مواضعه   ،  وهم يسلطون احملترفني من علماء هذا الدين عليه       ! األرض
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وهـم  ! ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الـدين وعناوينـه         ،  ومييعون ما شرعه  ،  اهللا
 ليحاولوا زحلقة اإلسـالم يف      املأخوذين بنظرياا وأوضاعها  ،  يزحلقون املخدوعني يف احلضارات املادية    

! أو االقتباس من نظرياا وشرائعها ومناهجهـا      ،  ورفع شعاراا ،  التشبه ذه النظريات وهذه األوضاع    
ويشيدون بعظمة هـذا    ،  وهم يصورون اإلسالم الذي حيكم احلياة حادثاً تارخيياً مضى وال متكن إعادته           

إن اإلسالم اليوم جيـب أن       : - يف ظل هذا التخدير    - مث ليقولوا هلم  ،  املاضي ليخدروا مشاعر املسلمني   
هذا ! وحسبه وحسبهم ذلك اد التارخيي القدمي     ،  ال شريعة ونظاماً  ،  يعيش يف نفوس أهله عقيدة وعبادة     

يبصم هلم على كل ما يقدمونه لـه        ،  فيصبح حمكوماً بواقع البشر    " يتطور " واإل فإن على هذا الدين أن     
نظريـات   - الذي كان إسالمياً   - هم يضعون لألوضاع اليت يقيموا يف العامل      و. من تصورات وقوانني  

ليحل حمـل   ،  ويرتّلون هلا قرآناً يتلى ويدرس    ! لتحل حمل ذلك الدين القدمي    ،  تأخذ شكل العقيدة والدين   
 - كما حياولون تغيري طبيعـة هـذا الـدين         - وهم حياولون تغيري طبيعة اتمعات    ! ذلك القرآن القدمي  

فيحولون اتمعات إىل فتات غـارق يف       ؛  حىت ال جيد هذا الدين قلوباً تصلح للهداية به        ،  سيلة أخرية كو
كـي ال   ،  مشغول بلقمة العيش ال جيدها إال بالكد والعسر واجلهـد         ،  وحل اجلنس والفاحشة والفجور   

 ! أو يفيء إىل دين، ليستمع إىل هدى، بعد اللقمة واجلنس، يفيق
املعركـة الـيت     . . ية مع هذا الدين واألمة اليت دي به وحتاول أن تعدل به            إا املعركة الضار  

واليت جتند هلا القوى والكفايـات      ؛  ومجيع الوسائل بال حساب   ،  تستخدم فيها مجيع األسلحة بال حترج     
واليت تكفل من أجلها أوضـاع      ؛  واليت تسخر هلا األجهزة والتشكيالت الدولية     ؛  وأجهزة اإلعالم العاملية  

 ! ا كانت لتبقى يوماً واحداً لوال هذه الكفالة العامليةم
واألمة املسـلمة   .  ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة هلذه املعركة الضارية           

 . . ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية      - على قلة العدد وضعف العدة     - القائمة على هذا احلق   
 . واهللا غالب على أمره

  . .  " وأملي هلم إن كيدي متني، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون  "
 وهذه هي القوة اليت ال حيسبون حساا وهم يشنون هذه املعركة الضارية ضد هذا الدين وضد                

 آيات اهللا هذه هي القوة اليت يغفلها املكذبون ب       . . األمة املستمسكة به امللتقية عليه املتجمعة على آصرته       
وال حيسبون أنه إمالء اهللا هلـم إىل        . إم ال يتصورون أبداً أنه استدراج اهللا هلم من حيث ال يعلمون           . . 
إم يتوىل بعضهم بعضاً ويرون قوة أوليائهم ظاهرة يف         !  . . فهم ال يؤمنون بأن كيد اهللا متني       . . حني
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وميلـى هلـم يف     ،  يرخى هلم العنـان    . . ملكذبنيإا سنة اهللا مع ا    !  . . األرض فينسون القوة الكربى   
إنـه  ؟ ومن الذي يكيد. وإمعاناً يف الكيد هلم والتدبري   ،  استدراجاً هلم يف طريق اهللكة    ،  العصيان والطغيان 

  . . الذين يهدون باحلق وبه يعدلون. والعاقبة للمتقني! ولكنهم غافلون! اجلبار ذو القوة املتني
|     |     | 

والـنص   - لقرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوماً من املكذبني بآيات اهللا يف مكة           ولقد كان ا  
اليت  - وكان يتوعدهم على موقفهم من اجلماعة املسلمة       - القرآين دائماً أبعد مدى من املناسبة اخلاصة      

 - عوهممث كان يـد    . . باإلمالء هلم واالستدراج والكيد املتني     - يسميها أمة وفق املصطلح اإلسالمي    
فال يكونوا من ذرء جهنم وال يكونـوا مـن          . إىل استخدام قلوم وعيوم وآذام     - بعد هذا التهديد  

وإىل النظر يف   ؛  كان يدعوهم إىل التدبر يف أمر رسوهلم الذي يدعوهم إىل احلق ويهديهم به             . . الغافلني
 يوقظهم إىل مرور الوقت ومـا       وكان؛  ملكوت السماوات واألرض وآيات اهللا املبثوثة يف هذا امللكوت        

 : وهم غافلون، يؤذن به من اقتراب األجل اهول
أو مل ينظـروا يف ملكـوت       . إن هو إال نذير مـبني     ،  ما بصاحبهم من جنة   ؟  أو مل يتفكروا   " 

فبأي حـديث   ؟  وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم      ؟  السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء      
  "  . . ؟ بعده يؤمنون

فطـرم   - من حتت الركـام    - ويستنقذ،  ويوقظهم من غفلتهم  ،  ن القرآن يهزهم من غفوم     إ
بكل ما فيها مـن أجهـزة االسـتقبال         ،  إنه خياطب كينونتهم البشرية كلها     . . وعقوهلم ومشاعرهم 

إمنا هو يستنقذ كينونتهم كلـها وينفضـها مـن          ؛  إنه ال يوجه إليهم جدالً ذهنيا باردا       . . واالستجابة
 : عماقهاأ

  . .  " إن هو إال نذير مبني، ما بصاحبهم من جنة؟ أو مل يتفكروا " 
يف حرب الدعاية اليت يشنها ضده املأل من قريش خيدعون ا            ع  لقد كانوا يقولون عن الرسول    

غري املعهـود يف أسـاليب البشـر        ،  وهو من مث ينطق ذا الكالم الغريب      . إن حممداً به جنة   : اجلماهري
 ! نيالعادي

وقد تضافرت الروايات على أم كانوا يعرفون       !  ولقد كان املأل من قريش يعلمون أم كاذبون       
وأم ما كانوا ميلكون أن مينعوا أنفسهم عن االستماع هلذا القرآن والتأثر به              ع احلق يف أمر رسول اهللا    

يف  - أيب جهـل   - اموعمرو بن هش  ،  وأيب سفيان بن حرب   ،  وقصة األخنس بن شريق    . . أعمق التأثر 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

221

وكذلك قصة عتبة    . . )1(وما وجدوه يف أنفسهم منه معروفة       ،  ليايل ثالثاً ،  االستماع هلذا القرآن خلسة   
ومثلها قصة تآمرهم قبيل     . . )2(وهزته أمام إيقاعاا املزلزلة      ع بن ربيعة ومساعه سورة فصلت من النيب      

وانتهاء الوليد بن املغرية إىل أن يقولوا       ؛  ه من القرآن  وما مع  ع موسم احلج فيما يقولون للناس عن النيب      
إمنا هم  ؛  كل هذه الروايات تثبت أم ما كانوا جاهلني حلقيقة هذا األمر           . . )3(إنه سحر يؤثر    : للوفود

وخيشونه على سلطام الذي دده شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً رسـول            ؛  كانوا يستكربون عنه  
 ! ودد كل طاغوت بشري علي العموم . . ب البشر حق تعبيد البشر لغري اهللاليت تسل؛ اهللا

كما يسـتغلون   ؛   من مث كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب ومتيزه عن قول البشر املعهود            
والنطق بكلمات ورمـوز    ! عن الصلة بني التنبؤ واجلنون    ،  الصورة اليت كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم      

كـانوا  !  . . ويزعمون أا تأتيهم من عامل غري منظور      ؛  صاحبون ملن م جنة وفق ما يريدون      يؤوهلا امل 
وأنه يأيت  ؛  إمنا يقوله عن جنة به    ،  يستغلون هذه الرواسب يف التمويه على اجلماهري بأن الذي يقوله حممد          

 ! )4(ألنه جمنون ، بالغريب العجيب من القول
فلم يعرفـوا   . ر يف أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخربوه         والقرآن يدعوهم إىل التفكر والتدب    

وحكمـوه يف   ؛  كما شهدوا له باحلكمـة    ،  وشهدوا له باألمانة والصدق   ؛  عنه من قبل خلالًعن السواء    
واستأمنوه علـى ودائعهـم     . احلجر األسود وارتضوا حكمه واتقوا ذا احلكم فتنة بينهم كادت تثور          

 ! ها هلم عنه ابن عمه علي كرم اهللا وجههوظلت عنده حىت خرج مهاجراً فرد
املكشوف هلم  ،   القرآن يدعوهم إىل التفكر والتدبر يف أمر صاحبهم هذا املعروف هلم ماضيه كله            

 : كال. . ؟  أفهذا قول جمنون وفعل جمنون. . ؟  أفهذا به جنة . . أمره كله
  . .  " إن هو إال نذير مبني . . ما بصاحبهم من جنة " 

وال ،  ال يلتبس قوله بقول اـانني     . إمنا هو منذر مفصح مبني    . تالط يف عقله وال يف قوله      ال اخ 
 . تشتبه حاله حبال اانني

                                                 
 . 822 - 821 يراجع اجلزء السادس من الظالل ص)1(
 . 1076 - 1075 تراجع يف اجلزء السابع ص)2(
 .  يراجع تفسري سورة املدثر يف اجلزء التاسع والعشرين من هذه الظالل)3(
 1095وعالقتها باجلنون يف اجلاهليات املختلفة يف اجلزء السابع من الظالل ص          " النيب  "  يراجع ما جاء عن صورة       )4(

- 1099 . 
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  . .  مث
  "  . . ؟ أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء " 

ني املبصـرة يف هـذا      والنظر بالقلب املفتوح والع    . .  وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب      
وتفتح الكينونة البشـرية  ؛ يكفي وحده النتفاض الفطرة من حتت الركام     ،  امللكوت الواسع اهلائل العظيم   

 . . واإلعجاز الذي يدل على البارىء الواحد القدير      ،  واإلبداع الذي يشهد به   ،  إلدراك احلق الكامن فيه   
يـدهش القلـب     - وات واألرض من شيء   وكم يف ملكوت السما    - والنظر إىل ما خلق اهللا من شيء      

وعن اإلرادة اليت أوجدت هذا اخللق على       ،  ويلجىء العقل إىل البحث عن مصدر هذا كله       ،  وحيري الفكر 
 . هذا النظام املقصود املشهور

ومل تكن على أي حنو آخر من اإلمكانيات        ؛   ملاذا كانت اخلالئق على هذا النحو الذي كانت به        
ملاذا سارت يف هذا الطريق ومل تسر يف أي طريق آخر من الطرق املمكنة              ؟  كينونةاليت ال حصر هلا يف ال     

ما سر هذه الوحدة السـارية    ؟  ملاذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي ميسكها على نشأا         ؟  األخرى
 اليت جيري ا قدر مطـرد     ،  الصادر عن اإلرادة الواحدة   ،  يف طبيعتها إن مل يكن هذا هو الناموس الواحد        

 ؟ مقصود
. تركيبـها . وجودهـا  . . ملعجزة ال ينقضي منها العجـب     . ال بل اخللية احلية   . إن اجلسم احلي  

وتضمنها كـذلك  ؛ عمليات التحول الدائمة اليت تتم فيها كل حلظة مع حمافظتها على وجودها          . تصرفها
فمن ذا الذي   !  . . هلاومعرفتها لوظيفتها والمتداد هذه الوظيفة يف أنسا      ؛  لوسيلة التجدد يف أنسال منها    

أو أن ، إىل أن هذا الكون بال إلـه     - بل فطرته وضمريه   - مث يطمئن عقله  ،  ينظر إىل هذه اخللية الواحدة    
 ؟ هناك آهلة مع اهللا

 إن امتداد احلياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً يهتف لكل قلب وكل عقـل بتـدبري                 
الذي يضمن للحياة وجود الذكر واألنثى دائماً يف نسلها باملقادير          وإال فمن ذا     . . اخلالق الواحد املدبر  

ولو حـدث    . . ملاذا ال يأيت زمن على احلياة تنسل ذكوراً فقط أو إناثاً فقط           ؟  اليت يتم ا هذا التزاوج    
 ؟ فمن ذا الذي ميسك بعجلة التوازن دائما يف األجيال مجيعاً . . هذا ال نقطع النسل عند هذا اجليل

 ال يف هذه الظاهرة احليوية وحدها      - التوازن ملحوظ يف ملكوت السماوات واألرض مجيعاً       إن  
وملحوظ يف التوازن بـني األحيـاء وبـني     ! إنه ملحوظ يف بناء الذرة كما هو ملحوظ يف بناء ارة           -
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بعجلـة  فمن الذي ميسك ! ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً حلظة       . . األشياء سواء 
  )1(؟ التوازن الكربى يف السماوات واألرض مجيعاً

 وعرب اجلزيرة الذين كانوا خياطبون ذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا               
ولكن الفطـرة اإلنسـانية      . . التوازن والتناسق يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء          

ويكفي أن  . وتتجاوب معه بلغة غري منطوقة إال يف هذه األعماق        ؛  أعماقهابذاا تلتقي مع هذا الكون يف       
ينظر اإلنسان بالقلب املفتوح والعني املبصرة إىل هذا الكون حىت يتلقى إيقاعاته وإحياءاته تلقياً موحيـاً                

 . هادياً
ومل . إىل أن له إهلاً    - وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود يف حسه       -  ولقد اهتدى اإلنسان بفطرته   

حىت ديه الرسـاالت إىل     ،  إمنا كان خيطىء يف حتديد صفة اإلله احلق       . تغب عن حسه قط هذه احلقيقة     
فهـم أمسـاخ     - " !  االشتراكية العلمية  " أصحاب - فأما امللحدون اجلدد   . . )2(الرؤية الصحيحة   

وعنـدما   . .  من إحلاحها  ويعاندون ما جيدونه يف أنفسهم    ،  بل إم إمنا ينكرون الفطرة    . شائهو الفطرة 
 - مشهد األرض كرة معلقة يف الفضـاء       - ورأى ذلك املشهد الباهر   ،  صعد أحدهم إىل الفضاء اجلوي    

، وتذكر إرهاب الدولة  ،  ولكنه حني هبط إىل األرض    ؟  ما الذي ميسكها هكذا يف الفضاء     : هتفت فطرته 
أمام شيء من ملكوت السـماوات      ،  قهوكتم إحلاح فطرته وصراخها يف أعما     ! إنه مل جيد اهللا هناك    : قال

 ! واألرض
والذي يعلم فطرة هـذا     ،   إن اهللا الذي خياطب اإلنسان ذا القرآن هلو الذي خلق هذا اإلنسان           

 ! اإلنسان
يف عـامل اهـول      - من قريب  -  وأخرياً يلمس قلوم بطائف املوت الذي قد يكون خمبأ هلم         

 : وهم عنه غافلون؛ املغيب
  . .  " ن يكون قد اقترب أجلهموأن عسى أ " 

؟ وهم عن غيب اهللا حمجوبـون     ؛  وما يبقيهم يف غفلتهم سادرين    ؟   فما يدريهم أن أجلهم قريب    
 ؟ وهم يف قبضته ال يفلتون

                                                 
" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف كتاب " حقيقة احلياة   :  " وفصل" حقيقة الكون   :  "  يراجع فصل  )1(

 . القسم الثاين
 " . دار الشروق .  " يف املصدر السابق" حقيقة اإلنسان :  " وفصل" ألوهية وعبودية "  يراجع فصل )2(
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! لتهز القلب البشري هزة عميقة     - الذي قد يكون قد اقترب     -  إن هذه اللمسة باألجل املغيب    
ل هذا القرآن وخالق هذا اإلنسان يعلم أن هذه اللمسة ال تبقي            واهللا مرت . لعله أن يستيقظ ويتفتح ويرى    

 ! ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر . . قلباً غافالً
  " ! ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون " 

  . .  وما بعد هذا احلديث من حديث تز له القلوب أو تلني
 لنا عن منهج هذا القرآن يف خطـاب         لتكشف؛   إن هذه اللمسات اليت تعددت يف اآلية الواحدة       

إنه ؛ وال يدع وتراً منها واحداً ال يوقع عليه       ،  إنه ال يدع جانباً واحداً منها ال خياطبه        . . الكينونة البشرية 
إنه ال  . يلمسه ويوقظه  - وهو يهز الكيان البشري كله     - ففي الطريق ؛  ال خياطب الذهن ولكنه ال يهمله     

 . ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة احلياة تسري فيه وتيارها الدافق         ،  رديسلك إليه طريق اجلدل البا    
. فاإلنسان هو اإلنسان مل يتبدل خلقـاً آخـر         . . وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة إىل اهللا دائماً        . 

 " مـا مهما تعلم ومه   . . وخطاب اهللا هلذا اإلنسان الذي ال يتغري      ،  والقرآن هو القرآن كالم اهللا الباقي     
 !  "  . . تطور

|     |     | 
وفق ما  ؛  يقرر فيها سنة اهللا اجلارية باهلدى والضالل       . . وهنا يقف السياق وقفة قصرية للتعقيب     

وإضالل من يصرف قلبه عـن دالئـل اهلـدى          ؛  أرادته مشيئته من هداية من يطلب اهلدى وجياهد فيه        
ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا خياطبون        وذلك مبناسبة ما عرضه السياق قبل       . وموحيات اإلميان 

ومن بيـان السـنة     ؛  على طريقة القرآن الكرمي يف عرض القاعدة العامة مبناسبة املثل الفريد          ؛  ذا القرآن 
 : الثابتة مبناسبة احلادث العابر

 .  " ويذرهم يف طغيام يعمهون، من يضلل اهللا فال هادي له " 
ومن يغفل عن النظر يف آيات اهللا       . ن ألم غافلون عن النظر والتدبر     إمنا يضلو ،   إن الذين يضلون  

 : ومن يضله اهللا ال يهديه أحد من بعده؛ وتدبرها يضله اهللا
  . .  " من يضلل اهللا فال هادي له " 

 : يظل يف طغيانه عن احلق وعماه عنه أبداً - وفق سنته تلك -  ومن يكتب اهللا عليه الضالل
  . .  " ام يعمهونويذرهم يف طغي " 
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وهم الذين عطلـوا    ،  فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم    ،   وما يف تركهم يف عماهم من ظلم      
اليت يوجههم   - وشهادة األشياء ،  وهم الذين غفلوا عن بدائع اخللق وأسرار الوجود       ،  قلوم وجوارحهم 

وحيثما فتحت العـني وقعـت   ، يبةوحيثما امتد البصر يف هذا الكون وجد عج   - إليها يف اآلية السابقة   
ملس اإلعجاز يف تكوينه وفيما حوله مـن       ،  وحيثما التفت اإلنسان إىل نفسه أو إىل ما حييط به         ،  على آية 
وإذا طغى بعد هذا كله وجتاوز احلق تـرك         ،  ترك يف عماه  ،  عن هذا كله   - أي عمي  - فإذا عمه . شيء

 : يف طغيانه حىت يسلمه إىل البوار
 .  " غيام يعمهونويذرهم يف ط " 

|     |     | 
عن السـاعة البعيـدة      ع يسألون الرسول  . . العمي عما حييط م   ،  هؤالء الغافلون عما حوهلم   

 ! كالذي ال يرى ما حتت قدميه ويريد أن يرى ما يف األفق البعيد. املغيبة يف اهول
ثقلت ،   جيليها لوقتها إال هو    ال،  إمنا علمها عند ريب   : قل؟  يسألونك عن الساعة أيان مرساها     " 

، إمنا علمها عنـد اهللا    : قل! يسألونك كأنك حفي عنها   . ال تأتيكم إال بغتة   ،  يف السماوات واألرض  
ولو كنت أعلـم    . ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً إال ما شاء اهللا         : قل. ولكن أكثر الناس ال يعلمون    

  . .  "  نذير وبشري لقوم يؤمنونإن أنا إال. الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء
تفاجىء املشركني يف اجلزيرة مفاجـأة      ،  وما فيها من حساب وجزاء    ،   لقد كانت عقيدة اآلخرة   

ويف ؛  وهو جد هؤالء املشركني    - عليه السالم  - ومع أن هذه العقيدة أصيلة يف دين إبراهيم        . . كاملة
وبعد ما بينهم وبني أصول اإلسالم الـذي  ، هم األمدإال أنه كان قد طال علي؛  دين إمساعيل أبيهم الكرمي   

فكانت أغرب شـيء    ؛  حىت لقد اندثرت عقيدة اآلخرة متاماً من تصورام       . كان عليه إبراهيم وإمساعيل   
ألنه حيدثهم عن احلياة     ع حىت لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول اهللا       . عليهم وأبعده عن تصورهم   

كما حكى عنـهم القـرآن الكـرمي يف السـورة     ؛ واحلساب واجلزاءوعن البعث والنشور ؛  بعد املوت 
إنكم لفي خلق   ،  إذا مزقتم كل ممزق   ،  هل ندلكم على رجل ينبئكم    : وقال الذين كفروا  :  " األخرى
  " بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد        ؟  أم به جنة  ؟  أفترى على اهللا كذباً   ؟  جديد
 .  ]8 - 7: سبأ[ . . 

كما هي وظيفة األمـة    - ولقد علم اهللا أن أمة من األمم ال متلك أن تقود البشرية وتشهد عليها              
فتصور احلياة على أا هـذه       . . إال أن تكون عقيدة اآلخرة واضحة هلا راسخة يف ضمريها          - املسلمة
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نشىء أمـة هـذه     ال ميكن أن ي   ،  وحدود هذه األرض الصغرية   ،  الفترة احملدودة حبدود هذه احلياة الدنيا     
 ! صفتها وهذه وظيفتها

وامتداد يف احلياة ضروري يف تكوين      ،  وسعة يف النفس  ،   إن العقيدة يف اآلخرة فسحة يف التصور      
كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن       . . لتصلح أن تناط ا تلك الوظيفة الكبرية      ،  النفس البشرية ذاا  

ال احلركة حىت ال تيئسها النتائج القريبة وال تقعـدها          ولفسحة جم ؛  شهواا الصغرية ومطامعها احملدودة   
على الرغم من النتـائج     ،  وفعل اخلري والقيادة إىل اخلري    ،  عن املضي يف التبشري باخلري    ،  التضحيات األليمة 

 . وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبرية         . . والتضحيات األليمة ،  القريبة
 . 

وضـيق  ،   " اإلنسـان  " آلخرة مفرق طريق بني فسحة الرؤية والتصور يف نفس         واالعتقاد يف ا  
، وما يصلح إدراك احليوان لقيـادة البشـرية        " ! احليوان " الرؤية واحتباسها يف حدود احلس يف إدراك      

 ! والقيام بأمانة اهللا يف اخلالفة الراشدة
مث بلغت صورة اآلخـرة      . .  كله  لذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة اآلخرة يف دين اهللا          

حىت بات عامل اآلخـرة يف حـس األمـة           . . يف هذا الدين األخري غايتها من السعة والعمق والوضوح        
وذا صلحت هذه األمـة لقيـادة    . . املسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عامل الدنيا الذي يعيشونه فعالً         

 ! )1(إلنساين تلك القيادة الراشدة اليت وعاها التاريخ ا، البشرية
 وحنن يف هذا املوضع من سياق سورة األعراف أمام صورة من صور االسـتغراب واالسـتنكار             

 : تبدو يف سؤاهلم عن الساعة سؤال الساخر املستنكر املستهتر، الذي يواجه به املشركون عقيدة اآلخرة
  " ؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها " 

ولكـن   . . فلم يطلع عليه أحداً من خلقه     ،  ستأثر اهللا بعلمه  من الغيب الذي ا   ،   إن الساعة غيب  
وإمـا  ! وإما سؤال املتعجب املسـتغرب    ! إما سؤال املخترب املمتحن    . . املشركني يسألون الرسول عنها   

 ! ؟ أي مىت موعدها الذي إليه تستقر وترسو "  . . ؟ أيان مرساها!  " سؤال املستهني املستهتر

                                                 
مشاهد القيامـة يف    :  "  كما يراجع كتاب   1073 - 1068من هذه الظالل ص    يراجع ما جاء يف اجلزء السابع        )1(

 " . دار الشروق " .  " القرآن 
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وأن يعلمهم أا من    ،  مأمور أن يكل الغيب إىل صاحبه     ،   علم الغيب  بشر ال يدعي   ع  والرسول
إمنـا يعلمـه ربـه    ، وأنه هو بشر ال يدعي شيئاً خارج بشريته وال يتعدى حدودها  ،  خصائص األلوهية 

 : ويوحي إليه ما يشاء
 .  " ال جيليها لوقتها إال هو، إمنا علمها عند ريب: قل " 

 . وال يكشف غريه عنها، و ال يكشف عنها إال يف حينهاوه، خمتص بعلمها - سبحانه -  فهو
وإىل الشعور وهلـا    ،  إىل االهتمام بطبيعتها وحقيقتها   ،   مث يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها      

. أال وإا لتثقل يف السماوات واألرضـني      . أال وإن عبئها لثقيل   ،  أال وإن أمرها لعظيم    . . . وضخامتها
 :  إال بغتة والغافلون عنها غافلونال تأيت - بعد ذلك - وهي

  . .  " ال تأتيكم إال بغتة، ثقلت يف السماوات واألرض " 
وال ،  فال ينفع معها احلـذر    ؛   فأوىل أن ينصرف االهتمام للتهيؤ هلا واالستعداد قبل أن تأيت بغتة          

. سع ويف العمر بقية   ويف الوقت مت  ،  وما مل يستعدوا هلا   ،  ما مل يأخذوا حذرهم قبلها    ،  جتدي عندها احليطة  
قد تفجـؤه بعـدها   ، وأال يضيع بعد ساعة، فأوىل أن يبادر اللحظة ويسارع    ،  وما يدري أحد مىت جتيء    

 ! الساعة
إـم ال يـدركون طبيعـة     . . عن الساعة ع  مث يعجب من أمر هؤالء الذين يسألون الرسول     

 .  يف جانب ربه العظيموأدب الرسول، وال يعرفون حقيقة األلوهية؛ الرسالة وحقيقة الرسول
  " ! يسألونك كأنك حفي عنها " 

ال يسأل ربـه     ع ورسول اهللا ! مكلف أن تكشف عن موعدها    !  أي كأنك دائم السؤال عنها    
 : علم ما يعلم هو أنه خمتص بعلمه

  . .  " إمنا علمها عند اهللا: قل " 
 . ومل يطلع عليه أحداً من خلقه؛  قد اختص سبحانه به

  . .  " ر الناس ال يعلمونولكن أكث " 
ال يطلع على   . إمنا هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب         .  وليس األمر أمر الساعة وحده    

لذلك ال ميلك العباد ألنفسهم نفعاً       . . يف الوقت الذي يشاء   ،  بالقدر الذي يشاء  ،  شيء منه إال من شاء    
وقد . ولكن عاقبته تكون هي الضر هلم     ،  ري ألنفسهم فقد يفعلون األمر يريدون به جلب اخل       . . وال ضراً 
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وقد يفعلون األمر يكرهونـه     ! ولكن عاقبته املغيبة جتره عليهم    ،  يفعلون األمر يريدون به رفع الضر عنهم      
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري      :  " ويفعلون األمر حيبونه فإذا عاقبته هي الضر      ؛  فإذا عاقبته هي اخلري   

  . .  " شيئاً وهو شر لكموعسى أن حتبوا ، لكم
 :  والشاعر الذي يقول

  )1(ومن أين والغايات بعد املذاهب ! أال من يريين غاييت قبل مذهيب 
فإن موقفه أمـام    ،  ومهما يعلم اإلنسان ومهما يتعلم    . إمنا ميثل موقف البشرية أمام الغيب اهول      

شريته احملجوبة أمام عامل الغيب احملجوب      سيظل يذكره بب  ،  وأمام ستر الغيب املسدل   ،  باب الغيب املوصد  
)2( . 

مأمور أن يعلن للناس أنه أمام غيب اهللا بشر         ،  وقربه من ربه هو قربه    ؛  وهو من هو   ع  والرسول
وال ، وال يعرف الغايات قبل املذاهب   ،  ألنه ال يطلع على الغيب    ،  ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً     ،  من البشر 

وإن رآهـا   ،  لك أن خيتار عاقبة فعله حبيث إن رأى العاقبة املغيبة خرياً أقدم           ومن مث ال مي   ؛  يرى مآل أفعاله  
 : والعاقبة جتيء كما قدر اهللا يف غيبه املكنون، إمنا هو يعمل. سوءاً أحجم

ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت      - إال ما شاء اهللا    - ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً     : قل " 
  .  . " من اخلري وما مسين السوء

من الشرك يف أيـة     ،   وذا اإلعالن تتم لعقيدة التوحيد اإلسالمية كل خصائص التجريد املطلق         
ولو كان هذا البشر    . وتتفرد الذات اإلهلية خبصائص ال يشاركها البشر يف شيء منها         . صورة من صوره  

ـ      - عليه صلوات اهللا وسالمه    - حممداً رسول اهللا وحبيبه ومصطفاه     ف الطاقـة   فعند عتبة الغيـب تق
 : )3(وتتحدد وظيفته  ع وعند حدود البشرية يقف شخص رسول اهللا. ويقف العلم البشري، البشرية

  . .  " إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنون " 

                                                 
 .  من قصيدة البن الرومي)1(
 - 1113ص" وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هـو         :  "  يراجع ما جاء يف اجلزء السابع عند تفسري قوله تعاىل          )2(

1121 . 
 . 1099 - 1093السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص يراجع ما جاء يف اجلزء )3(
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هم الذين ينتفعون مبا معه من       " يؤمنون " ولكن الذين . نذير وبشري للناس أمجعني    ع  والرسول
مث . وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به        ؛  قهون حقيقة ما معه   فهم الذين يف  ؛  النذارة والبشارة 

  . . كما أم هم الذين خيلص م الرسول من الناس أمجعني، هم بعد ذلك خالصة البشرية كلها
، والعقل الذي يستشرفها ويتقبلـها    ،   إن الكلمة ال تعطي مدلوهلا احلقيقي إال للقلب املفتوح هلا         

ولقد ورد عن   . إال لقوم يؤمنون  ،  وال يعطي مثاره  ،  وال يكشف أسراره  ،   يفتح كنوزه  وإن هذا القرآن ال   
وهذا اإلميان هو الـذي كـان        . . كنا نؤتى اإلميان قبل أن نؤتى القرآن      : ع بعض صحابة رسول اهللا   

ويصـنعون بـه تلـك      ،  ويدركون معانيه وأهدافه ذلك اإلدراك    ،  جيعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق    
 . اليت صنعوها يف أقصر وقت من الزماناخلوارق 

ما ال جيده إال الذين     ،  ومن فرقانه ،  ومن نوره ،   لقد كان ذلك اجليل املتفرد جيد من حالوة القرآن        
لقد كان اإلميان هـو     ،  ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إىل اإلميان        . يؤمنون إميان ذلك اجليل   

 ! ال اإلميانالذي فتح هلم يف القرآن ما ال يفتحه إ
 ومن مث كانوا ذلك اجليل املتفرد الذي مل يتكـرر       . . وعاشوا له كذلك  ،   لقد عاشوا ذا القرآن   

اللهم إال يف صورة أفراد على مدار        . . يف التاريخ كله   - ذه الكثرة وذا التوايف على ذلك املستوى       -
 ! التاريخ يسريون على أقدام ذلك اجليل السامق العجيب

اللهم ،  فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر       ،  لصوا هلذا القرآن فترة طويلة من الزمان       لقد خ 
ومن مث كان ذلـك اجليـل        . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك       . . وهديه ع إال قول رسول اهللا   

 . املتفرد ما كان
وا ذا القـرآن وهلـذا      فيعيش،  وما أجدر الذين حياولون أداء ما أداه ذلك اجليل أن ينهجوا جه           

 )1(! ال خيالط عقوهلم وقلوم غريه من كالم البشر ليكونوا كما كان، القرآن فترة طويلة من الزمان
|     |     | 

لتصوير خطوات اإلحنراف مـن     ،  تأخذ يف أوهلا صورة القصة    . مث جولة جديدة يف قضية التوحيد     
مث  . . اف هؤالء املشركني عن دين أبيهم إبـراهيم       وكأمنا هي قصة احنر   . التوحيد إىل الشرك يف النفس    

وهـي ظـاهرة    ،  تنتهي إىل مواجهتهم بالسخف الذي يزاولونه يف عبادة آهلتهم اليت كانوا يشركون ا            

                                                 
 " . دار الشروق "  . .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" جيل متفرد :  "  يراجع فصل)1(
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إىل حتديهم هم وهؤالء اآلهلة اليت يعبدوا        ع وختتم بتوجيه الرسول  . البطالن ألول نظرة وألول تفكري    
 : وليه وناصره، اءه إىل اهللا وحدهوأن يعلن التج، من دون اهللا
فلما تغشاها محلـت    ،  وجعل منها زوجها ليسكن إليها    ،  هو الذي خلقكم من نفس واحدة      " 

فلمـا  . لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشـاكرين      : فلما أثقلت دعوا اهللا رما    ،  محالً خفيفاً فمرت به   
أيشركون ما ال خيلق شيئاً وهـم       ! عما يشركون فتعاىل اهللا   . آتامها صاحلاً جعال له شركاء فيما آتامها      

  " ؟ وال يستطيعون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون؟ خيلقون
إن الـذين   . سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون     ،  وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم      " 

ل ميشـون   أهلم أرج . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني     ،  تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم     
ادعـوا  : قـل ؟  أم هلم آذان يسـمعون ـا      ؟  أم هلم أعني يبصرون ا    ؟  أم هلم أيد يبطشون ا    ؟  ا

والـذين  . إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصـاحلني         . شركاءكم مث كيدون فال تنظرون    
سـمعوا  وإن تدعوهم إىل اهلدى ال ي     . تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون        

  . .  " وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون
 إا جولة مع اجلاهلية يف تصوراا اليت مىت احنرفت عن العبودية هللا الواحد مل تقف عند حد من                  

؛ وتصوير خلطوات االحنـراف يف مدارجـه األوىل       ! ومل ترجع إىل تدبر وال تفكري     ؛  السخف والضالل 
  !وكيف ينتهي إىل ذلك الضالل البعيد

|     |     | 
فلما تغشاها محلـت    . وجعل منها زوجها ليسكن إليها    ،  هو الذي خلقكم من نفس واحدة      " 

  . .  " لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين: فلما أثقلت دعوا اهللا رما، محالً خفيفاً فمرت به
، معترفني له بالربوبية اخلالصة    ،أن يتوجهوا إىل اهللا رم     . .  إا الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها      

وتركيـب الزوجيـة    ،  واملثل املضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل اخلليقة        . . عند اخلوف وعند الطمع   
 : وطبيعتها

  . .  " وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة " 
وإمنـا هـذا    . ر واألنثـى  وإن اختلفت وظيفتها بني الذك    ،   فهي نفس واحدة يف طبيعة تكوينها     

. وهذه هي نظرة اإلسـالم حلقيقـة اإلنسـان         . . االختالف ليسكن الزوج إىل زوجه ويستريح إليها      
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يـوم أن  . وهي نظرة كاملة وصادقة جاء ا هذا الدين منذ أربعة عشر قرناً      . ووظيفة الزوجية يف تكوينه   
عتربها لعنة وجنساً وفخاً للغواية حتذر منه حتذيراً        وت،  كانت الديانات احملرفة تعد املرأة أصل البالء اإلنساين       

تعدها من سقط املتاع أو على األكثر خادماً أدىن مرتبة           - وال تزال  - ويوم أن كانت الوثنيات   ،  شديداً
 . من الرجل وال حساب له يف ذاته على اإلطالق

ل السكون واألمـن    ليظل. واألصل يف التقاء الزوجني هو السكن واالطمئنان واألنس واالستقرار        
ويؤهل فيه اجليل الناشـئ  ، وينتج فيه احملصول البشري الثمني، جو احملضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب      

. ومل جيعل هذا االلتقاء رد اللذة العابرة والرتوة العارضـة         . حلمل تراث التمدن البشري واإلضافة إليه     
أو تكـراراً لالختصاصـات     ،  ختصاصات والوظـائف  وتعارضاً بني اال  ،  كما أنه مل جيعله شقاقاً ونزاعاً     

  )1(! كما ختبط اجلاهليات يف القدمي واحلديث سواء؛ والوظائف
  . . تبدأ من املرحلة األوىل . .  وبعد ذلك تبدأ القصة

  . .  " فلما تغشاها محلت محالًخفيفا فمرت به " 
فلمـا   "  . . ة بـني الـزوجني     والتعبري القرآين يلطف ويدق ويشف عند تصوير العالقة األولي        

وترقيقاً حلاشية الفعل حىت ليبدو امتزاج طـائفني        ؛  تنسيقاً لصورة املباشرة مع جو السكن      . .  " تغشاها
وافتراقها عن الصورة احليوانيـة     . يف املباشرة  " اإلنسانية " بالصورة " لإلنسان " إحياء. ال التقاء جسدين  

 . متر به األم بال ثقلة كأا ال حتسه . .  " خفيفاً "  . . أول أمرهكذلك تصوير احلمل يف !  . . الغليظة
 :  مث تأيت املرحلة الثانية

  . .  " لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين: فلما أثقلت دعوا اهللا رما " 
وجاء دور الطمع يف أن يكون املولـود سـليماً          ،  وتعلقت به قلوب الزوجني   ،   لقد تبني احلمل  

وهي أجنـة يف ظـالم      ،  إىل آخر ما يطمع اآلباء واألمهات أن تكون عليه ذريتهم          . . اً صبوحاً صحيح
، تعترف له بالربوبيـة وحـده  ، فتتوجه إىل اهللا، وعند الطمع تستيقظ الفطرة  . . البطون وظالم الغيوب  

                                                 
اإلسـالم ومشـكالت    :  " يف كتاب " ختبط واضطراب   :  " يف فصل " املرأة وعالقات اجلنسني    :  "  تراجع فقرة  )1(

القسم " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف كتاب " حقيقة اإلنسان   :  " جع فصل ، وكذلك يرا  " احلضارة  
 " . دار الشروق .  " الثاين
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. لوجـود إلحساسها اللدين مبصدر القوة والنعمة واإلفضال الوحيد يف هـذا ا          ،  وتطمع يف فضله وحده   
  . .  " دعوا اهللا رما لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين " لذلك

  "  . . ! فتعاىل اهللا عما يشركون. فلما آتامها صاحلاً جعال له شركاء فيما آتامها " 
إذ  . .  إن بعض الروايات يف التفسري تذكر هذه القصة على أا قصة حقيقية وقعت آلدم وحواء              

 عبد احلارث  " فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ما يف بطنها         . يولدون مشوهني كان أبناؤمها   
وظاهر مـا يف هـذه      ! ففعلت وأغرت آدم معها   ؛  ليولد صحيحاً ويعيش  . واحلارث اسم إلبليس  "  . . 

هو الـذي   - كما حرفوا ديانتهم   - ذلك أن التصور اإلسرائيلي املسيحي     . . الرواية من طابع إسرائيلي   
 . وهو خمالف متاماً للتصور اإلسالمي الصحيح، يلقي عبء الغواية على حواء

فهو يصور مدارج االحنـراف      . .  وال حاجة بنا إىل هذه اإلسرائيليات لتفسري هذا النص القرآين         
، ينذرون بعض أبنائهم لآلهلة   ،  وقبله ع ولقد كان املشركون على عهد رسول اهللا       . . يف النفس البشرية  

فإم بعد دحرجة من قمـة  ، ومع توجههم يف أول األمر هللا     ! تقرباً وزلفى إىل اهللا   ! ة معابد اآلهلة  أو خلدم 
كمـا جيعـل    ! التوحيد إىل درك الوثنية كانوا ينذرون هلذه اآلهلة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى املخاطر            

لغالم ال حيلق أول مـرة إال       كأن يستبقوا شعر ا   . الناس اليوم نصيباً يف أبدان أبنائهم لألولياء والقديسني       
مع أن هؤالء الناس اليوم يعترفون      . أو أن يستبقوه فال ختان حىت خينت هناك       . على ضريح ويل أو قديس    

 ! والناس هم الناس. مث يتبعون هذا االعتراف ذه االجتاهات املشركة. باهللا الواحد
  " . ! فتعاىل اهللا عما يشركون " 

 ! ون ويزاولون وترته عن الشرك الذي يعتقد
ممن يزعمون أم يوحدون اهللا ويسلمون      ؛   على أننا نرى يف زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك         

 . ترسم لنا صورة من مدارج الشرك اليت ترمسها هذه النصوص، له
 "  الشعب " ويسموا،   " الوطن " ويسموا " القوم "  إن الناس يقيمون هلم اليوم آهلة يسموا      

وهي ال تعدو أن تكون أصناماً غري جمسدة كاألصنام الساذجة اليت كان يقيمها             . إىل آخر ما يسمون    . .
وينذر هلا األبنـاء كمـا كـانوا        ،  يف خلقه  - سبحانه - وال تعدو أن تكون آهلة تشارك اهللا      . الوثنيون

 ! اق واسعويضحون هلا كالذبائح اليت كانت تقدم يف املعابد على نط! ينذرون لآلهلة القدمية
بينمـا جيعلـون   ، ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً.  إن الناس يعترفون باهللا ربا    

فكيف تكون  . بل تنبذ نبذاً  ،  ختالف يف سبيلها أوامر اهللا وشرائعه      " . مقدسة " أوامر هذه اآلهلة ومطالبها   
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إن مل يكن هو هـذا الـذي      . . وكيف يكون نصيب الشركاء يف األبناء     ؟  وكيف يكون الشرك  ؟  اآلهلة
 ! ! تزاوله اجلاهلية احلديثة

لقد كانت تتخذ من دونه آهلة تقدم هلا هـذه           . .  ولقد كانت اجلاهلية القدمية اكثر أدباً مع اهللا       
فكان اهللا يف حسـها هـو      ! التقدمات من الشرك يف األبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من اهللا زلفى           

فتقدس ما تأمر به هذه اآلهلة      . هلية احلديثة فهي جتعل اآلهلة األخرى أعلى من اهللا عندها         فأما اجلا . األعلى
 ! وتنبذ ما يأمر به اهللا نبذاً

والشعائر الـيت   ،   إننا خندع أنفسنا حني نقف بالوثنية عند الشكل الساذج لألصنام واآلهلة القدمية           
إن شكل األصنام والوثنية فقط هو الـذي         . . هللاكان الناس يزاولوا يف عبادا واختاذها شفعاء عند ا        

أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي      . . واختذت هلا عنوانات جديدة   ،  كما أن الشعائر هي اليت تعقدت     . تغري
  . . القائمة من وراء األشكال والشعائر املتغرية

 !  وهذا ما ينبغي أال خيدعنا عن احلقيقة
يأمر بـأن    " اإلنتاج " أو " الوطن " ولكن. احلشمة والفضيلة يأمر بالعفة و   - سبحانه -  إن اهللا 

فمن اإلله  ! خترج املرأة وتتربج وتغري وتعمل مضيفة يف الفنادق يف صورة فتيات اجليشا يف اليابان الوثنية              
 ؟ أم إا اآلهلة املدعاة؟ أهو اهللا سبحانه؟ الذي تتبع أوامره

 الوطن " أو " القومية " ولكن . . تجمع هي العقيدة  يأمر أن تكون رابطة ال     - سبحانه -  إن اهللا 
فمن هو اإللـه    !  . . وأن يكون اجلنس أو القوم هو القاعدة      ؛  يأمر باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع     " 

 ! ؟ أم هي اآلهلة املدعاة - سبحانه - أهو اهللا؟ الذي تتبع أوامره
أو جمموعـة    - ولكن عبداً من العبيد   . يأمر أن تكون شريعته هي احلاكمة      - سبحانه -  إن اهللا 

فمن هو اإلله    . . إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي احلاكمة       ! كال: تقول - "  الشعب " من
 ! ؟ أهو اهللا سبحانه أم هي اآلهلة املدعاة؟ الذي تتبع اوامره

أمثلة تكشف عن    . . ةوملا تتعارف عليه البشرية الضال    ؛   إا أمثلة ملا جيري يف األرض كلها اليوم       
ومن تلك  ،  املقامة اليوم بديالً من تلك الوثنية الصرحية      ،  وحقيقة األصنام املعبودة  ،  حقيقة الوثنية السائدة  

 ! ! ! وجيب أال ختدعنا األشكال املتغرية للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة! األصنام املنظورة
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وخياطب عقوهلم  ؛  وتلك اجلاهلية الصرحية  ؛  ذجةولقد كان القرآن حياور أصحاب تلك الوثنية السا       
فيعقب على ذلـك     - أياً كانت طفولته   - البشرية إليقاظها من تلك الغفلة اليت ال تليق بالعقل البشري         

 : وصور فيه مدارج الشرك يف النفس، املثل الذي ضربه هلم
 "  ؟  أنفسهم ينصرون وال يستطيعون هلم نصراً وال      ؟  أيشركون ما ال خيلق شيئاً وهم خيلقون       " 

 . . 
! ال ختلق شيئاً بل هي ختلق      - كلها - وآهلتهم املدعاة !  إن الذي خيلق هو الذي يستحق أن يعبد       

 ؟ كيف جيعلون هلا شركاً مع اهللا يف نفوسهم ويف أوالدهم؟ فكيف يشركون ا
القهر والسلطان  فالقوة و .  وإن الذي ميلك أن ينصر عباده بقوته وحيميهم هو الذي ينبغي أن يعبد            

؛ ال قوة هلا وال سلطان     - كلها - وآهلتهم املدعاة  . . هي خصائص األلوهية وموجبات العبادة والعبودية     
فكيف جيعلون هلـا شـركاً مـع اهللا يف نفوسـهم ويف           ! وال نصر أنفسهم  ،  فهم ال يستطيعون نصرهم   

 ؟ أوالدهم
فهو ما يزال   ،  ك اجلاهلية الساذجة   ومع أن برهان اخللق والقدرة هذا كان يوجه إىل أصحاب تل          

إم يقيمون هلم أصناماً أخرى يعبدوا ويتبعون مـا         ! هو هو الذي حياج به أصحاب اجلاهلية احلاضرة       
فمن منها خيلق من السـماوات واألرض        . . وجيعلون هلا شركاً يف أنفسهم وأبنائهم وأمواهلم      ؛  تأمر به 
  ؟ومن منها ميلك هلم أو لنفسه نصراً؟ شيئاً

ولكنـها الشـهوات    ! وال يرضاه ،  ال يقره  - لو خلي بينه وبني هذا الواقع      -  إن العقل البشري  
هي اليت جتعل البشرية بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ترتـد               . . واألهواء والتضليل واخلداع  

وال ميلكون هلم نصراً     ،فتشرك ما ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون       - يف صورا اجلديدة   - إىل هذه اجلاهلية  
 ! وال أنفسهم ينصرون

إىل أن ختاطب ذا القـرآن   - كما كانت يف حاجة باألمس -  إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم 
؛ ومن خيرجها من الظلمـات إىل النـور      ؛  يف حاجة إىل من يقودها من اجلاهلية إىل اإلسالم        . مرة أخرى 

كمـا  ؛  بل من هذا السخف اجلديد الذي تلج فيـه        ؛  جلديدةومن ينقذ عقوهلا وقلوا من هذه الوثنية ا       
 ! أنقذها هذا الدين أول مرة

 :  إن صيغة التعبري القرآنية توحي بأنه كان يعين كذلك تقريعهم على اختاذ آهلة من البشر
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 "  ؟  وال يستطيعون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون      ؟  أيشركون ما ال خيلق شيئاً وهم خيلقون       " 
 . . 

الـذين يعـرب    " العقالء "  الواو والنون تشري إىل أن من بني هذه اآلهلة على األقل بشراً من    فهذه
مبعـىن   - وما علمنا أن العرب يف وثنيتهم كانوا يشركون بآهلة من البشر     " !  . . العاقل " عنهم بضمري 

ن بأمثال هـؤالء مـن      إمنا هم كانوا يشركو    - أم يعتقدون بألوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية هلم       
وأن  - أي احلاكميـة األرضـية     - ناحية أم يتلقون منهم الشرائع االجتماعية واألحكام يف الرتاعات        

وهـذا هـو    . ويسوي بينه وبني شركهم اآلخر باألوثان واألصنام سواء       ،  القرآن يعرب عن هذا بالشرك    
كمـا  ،   والشعائر ال فرق بينه وبينه     فهو شرك كشرك االعتقاد   . االعتبار اإلسالمي هلذا اللون من الشرك     

مع أم مل يكونـوا يعتقـدون       . اعترب الذين يتقبلون الشرائع واألحكام من األحبار والرهبان مشركني        
فكله شرك وخروج عن التوحيد الذي يقوم عليه         . . بألوهيتهم ومل يكونوا يقدمون هلم الشعائر كذلك      

مما يتفق متاماً مع ما قررناه من شرك اجلاهليـة           . . )1(ال اهللا   والذي تعرب عنه شهادة أن ال إله إ       ؛  دين اهللا 
 ! احلديثة

هو حـديث    - ذلك املتمثل يف قصة الزوجني     - وملا كان احلديث عن قصة االحنراف يف النفس       
إىل سخف ما هـم     ،  واملقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا خياطبون ذا القرآن أول مرة           ! كل شرك 

وال تنصر عبادها بل ال متلك ألنفسها       ،  واختاذ تلك اآلهلة اليت ال ختلق شيئاً بل هي ختلق         ،  عليه من الشرك  
ملا كان هذا هـو اجتـاه        - فهي كلها ال ختلق وال تنصر     ،  سواء أكانت من البشر أم من غريهم      ،  نصرا

مشـركي  إىل مواجهـة    ،  فإنه ينتقل من القصة ومن أسلوب احلكاية يف الفقرة السابقة         ،  السياق القرآين 
 ! كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك اآلهلة، العرب وإىل أسلوب اخلطاب انتقاالً مباشراً

إن الـذين   . سواء عليكم ادعومتوهم أم أنتم صامتون     ،  وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم      " 
ل ميشـون   أهلم أرج . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني     . تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم     

  " . ؟ أم هلم آذان يسمعون ا؟ أم هلم أعني يبصرون ا؟ أم هلم أيد يبطشون ا؟ ا

                                                 
اختذوا :  "  ملعىن قوله تعاىل   - صلى اهللا عليه وسلم      - يراجع احلديث الذي أخرجه الترمذي عن تفسري رسول اهللا           )1(

"  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " من كتاب " التوحيد  " ل  يف فص " : أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       
 " . دار الشروق . .  " 
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سخيفة يف ميزان العقل البشري      - كما أسلفنا  -  لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة      
ا يزاولونه  وهو يواجههم بسخافة م   ؛  ومن مث كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل       ! يف أية مرحلة من مراحله    
 . من الشرك مبثل هذه اآلهلة

. وليس هلا أيد تبطش ـا     ،  ليس هلا أرجل متشي ا    :  إن أصنامهم هذه الساذجة يئتها الظاهرة     
فكيف يعبدون  . هذه اجلوارح اليت تتوافر هلم هم      . . وليس هلا آذان تسمع ا    ،  وليس هلا أعني تبصر ا    

 ؟ ما هو دوم من هذه األحجار اهلامدة
فهـم عبـاد     . . ومن اآلباء واألجداد حيناً   ،   فأما ما يرمزون إليه ذه األصنام من املالئكة حيناً        

 ! وال ميلكون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون، ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون. أمثاهلم من خلق اهللا مثلهم
 - فيما حنسب  - ة هو والرموز الباطن ،   واالزدواج يف عقائد مشركي العرب بني األصنام الظاهرة       

ومرة ،  مرة بضمري العاقل ملحوظاً فيها ما وراء األصنام من الرمز         : سبب خماطبتهم هكذا عن هذه اآلهلة     
وهي يف جمموعها ظـاهرة الـبطالن يف   ! وأا فاقدة للحياة واحلركة،  باإلشارة املباشرة إىل األصنام ذاا    

 ! فعه عن هذه الغفلة املزريةوير، الذي يوقظه القرآن، منطق العقل البشري ذاته
|     |     | 

 كلها - أن يتحداهم ويتحدى آهلتهم العاجزة    : ع ويف اية هذه احملاجة يوجه اهللا سبحانه رسوله       
 : له - وحده - وأن يعلن عن عقيدته الناصعة يف تويل اهللا -

وهو يتـوىل  ، إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب. ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون   : قل " 
وإن تدعوهم إىل    . . والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون         . الصاحلني

  . .  " وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون، اهلدى ال يسمعوا
وحتدى ؛  كما أمره ربه   ع ولقد قاهلا رسول اهللا    . . يف وجه اجلاهلية  ،   إا كلمة صاحب الدعوة   

 : يف زمانه وآهلتهم املدعاةا املشركني 
  . .  " قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون " 

أال يألوا جهداً يف مجع     : وقال هلم  . .  لقد قذف يف وجوههم ووجوه آهلتهم املدعاة ذا التحدي        
، ليـه وقاهلا يف هلجة الواثق املطمئن إىل السند الذي يرتكن إ         ! بال إمهال وال إنظار   ؛  كيدهم وكيد آهلتهم  

 : وحيتمي به من كيدهم مجيعاً
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  . .  " وهو يتوىل الصاحلني، الذي نزل الكتاب، إن وليي اهللا " 
 فدل بترتيله على إرادته    . . الذي نزل الكتاب   . . إنه يرتكن إىل اهللا   .  فأعلن ا عمن إليه يرتكن    

 ا احلق على باطل املبطلني    كما قدر أن يعلي هذ    ؛  يف أن يواجه رسوله الناس باحلق الذي فيه        - سبحانه -
 . وأن حيمي عباده الصاحلني الذين يبلغونه وحيملونه ويثقون فيه. . 

 : يف كل مكان ويف كل زمان ع بعد رسول اهللا -  وإا لكلمة صاحب الدعوة إىل اهللا
إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو        . .  "  " ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون     : قل " 

 .  " الصاحلنييتوىل 
وأن يستهني كـذلك بأسـناد      ؛   إنه ال بد لصاحب الدعوة إىل اهللا أن يتجرد من أسناد األرض           

  . . األرض
إن : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له      :  " مهما بدت قوية قادرة   ،   إا يف ذاا واهية واهنة    

 يسلبهم الذباب شيئاً ال يسـتنقذوه       وإن،  الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له          
مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبـوت           "  "  . . ! ضعف الطالب واملطلوب  . منه

  "  . . ! وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، اختذت بيتاً
وماذا تساوي  ؟  خرى إذن فما هذه األولياء واألسناد األ    .  وصاحب الدعوة إىل اهللا يرتكن إىل اهللا      

ال عجزاً من ربه عـن      . إمنا تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتوالها       ! ؟  حىت لو قدرت على أذاه    ؛  يف حسه 
ولكن ابـتالء لعبـاده      . . وال ختلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه      _ سبحانه وتعاىل   _ محايته من أذاها    

 !  لعباده الطاحلني لإلعذار واإلمهال والكيد املتنيواستدراجاً. الصاحلني للتربية والتمحيص والتدريب
ويضربون وجهه الكرمي بالنعـال     ؛  واملشركون يتناولونه باألذى  ،  يردد ا  لقد كان أبو بكر   

كان يردد طوال هـذا  !  . . حىت تركوه وما يعرف له فم من عني، املخصوفة حيرفوا إىل عينيه ووجهه    
رب مـا   ! رب ما أحلمـك   :  " ع  أقلت األرض بعد رسول اهللا     االعتداء املنكر الفاجر على أكرم من     

لقـد  ! كان يعرف يف قراره نفسه ما وراء هذا األذى من حلم ربه           !  . . .  " رب ما أحلمك  ! أحلمك
 ! كما كان واثقاً أن ربه ال يتخلى عن أوليائه؛ كان واثقاً أن ربه ال يعجز عن التدمري على أعدائه

ألنه أمسعهم القرآن    - وقد تناوله املشركون باألذى   ،  يقول ا ود ولقد كان عبد اهللا بن مسع     
كان يقول بعد هـذا األذى      !  . . حىت تركوه وهو يترنح ال يصلب قامته       - يف ناديهم إىل جوار الكعبة    
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 كان يعرف أم حيادون اهللا    !  "  . . واهللا ما كانوا أهون علي منهم حينذاك      :  " املنكر الفاجر الذي ناله   
فينبغي أن يكون مهيناً عند أوليـاء       . وكان يستيقن أن الذي حياد اهللا مغلوب هني على اهللا          - نهسبحا -
 . اهللا

ألنه مل  ،  وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة املشرك       ،  يقول ا  ولقد كان عبد اهللا بن مظعون     
وقـد  .  اهللا وإخوان له يف اهللا يؤذون يف سبيل      ،  يستسغ لنفسه أن حيتمي جبوار مشرك فكيف عنه األذى        

كان يقـول لعتبـة      . . فآذوه حىت خسروا عينه    - بعد خروجه من جوار عتبة     - جتمع عليه املشركون  
وكـان  !  "  . . ألنا يف جوار من هو أعز منك      :  " وهو يراه يف هذه احلال فيدعوه أن يعود إىل جواره         

ـ          :  " يرد على عتبة إذ قال له      ال :  " يقـول !  "  . . اايا ابن أخي لقد كانت عينك يف غىن عما أص
. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيـد         !  "  . . ولألخرى أحق ملا يصلحها يف سبيل اهللا      . واهللا

ولو تركه يؤذى يف سبيله هذا األذى لترتفع نفسه إىل هذا األفـق             ،  وكان يستيقن أن ربه ال يتخلى عنه      
  "  . .  سبيل اهللاولألخرى أحق ملا يصلحها يف. ال واهللا:  " العجيب

يف ظالل ذلك التوجيـه      ع هذه مناذج من ذلك اجليل السامق الذي ترىب بالقرآن يف حجر حممد           
 : الرباين الكرمي

وهو يتـوىل  ، إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب. ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون   : قل " 
  . .  " الصاحلني

وهذا االعتصام باهللا الذي نـزل      . ه من كيد املشركني    مث ماذا كان بعد هذا األذى الذي احتملو       
 ؟ الكتاب وهو يتوىل الصاحلني

وكانت اهلزمية واهلوان والدثور    . كانت الغلبة والعزة والتمكني ألولياء اهللا     !  كان ما يعرفه التاريخ   
 - ممن شرح اهللا صـدره لإلسـالم       - وكانت التبعية ممن بقي منهم    . للطواغيت الذين قتلهم الصاحلون   

 ! وبعزمة يف اهللا ال تلني، الذين احتملوا األذى بثقة يف اهللا ال تتزعزع، هلؤالء السابقني
، لن يبلغ شيئاً إال مبثل هذه الثقـة        - يف كل زمان ويف كل مكان      -  إن صاحب الدعوة إىل اهللا    

 : وإال مبثل ذلك اليقني، وإال مبثل هذه العزمة
  . .  " يتوىل الصاحلنيإن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو  " 

وأمر أن يبني هلم عجز آهلتهم وسخف       . فتحداهم. أن يتحدى املشركني   ع  لقد أمر رسول اهللا   
 : الشرك ا فبني هلم
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  . .  " والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون " 
  . .  " بصرونوتراهم ينظرون إليك وهم ال ي، وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا " 

فإنه ينطبـق    . .  وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آهلة الوثنية الساذجة يف جاهلية العرب القدمية            
  . . كذلك على كل اآلهلة املدعاة يف اجلاهلية احلديثة

!  إن هؤالء املشركني اجلدد يدعون من دون اهللا أولياء من أصحاب السلطان الظـاهر يف األرض               
حني جيري قدر اهللا مبا يشاء يف أمـر         . ولياء ال يستطيعون نصرهم وال أنفسهم ينصرون      ولكن هؤالء األ  

 . العباد يف املوعد املرسوم
وعيوا املصنوعة من اخلرز أو اجلـوهر تنظـر وال          ،   وإذا كانت آهلة العرب الساذجة ال تسمع      

. واآللـة . واإلنتـاج . والقـوم . الوطن . . فإن بعض اآلهلة اجلديدة كذلك ال تسمع وال تبصر        ! تبصر
وهي اآلهلة   - والذي يبصر منها ويسمع   ! إىل آخر تلك اآلهلة املدعاة يف اجلاهلية احلديثة       ! وحتمية التاريخ 

 هي كذلك ال تسمع وال تبصر      - اليت تعطى خصائص األلوهية فتشرع بأمرها وحتكم      ،  املدعاة من البشر  
هلم قلوب ال يفقهون    ،  هنم كثرياً من اجلن واإلنس    ولقد ذرأنا جل  :  " هي من الذين يقول اهللا فيهم     . . 
أولئـك  ،  أولئك كاألنعام بل هم أضل     . . وهلم آذان ال يسمعون ا    ،  وهلم أعني ال يبصرون ا    ،  ا

 !  " هم الغافلون
وإمنا ينبغـي أن     . . إمنا يصادف حالة واحدة من اجلاهليات املتعددة      ،   إن صاحب الدعوة إىل اهللا    

 : أن يقول ع  سبحانه نبيهيقول ما أمر اهللا
إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتـوىل         . ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون     : قل " 
وإن تـدعوهم إىل    . والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون         . الصاحلني

يف كـل أرض ويف      . . همفإمنا هم    . .  " اهلدى ال يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون        
 ! ! ! كل حني

|     |     | 
 +    اِهِلنيِن الْجع ِرضأَعِف ورِبالْع رأْمو فْوِذ الْعغٌ    199خـزطَاِن نـيالش ِمـن كرتَغَنا يِإمو 

      ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللِّه ِإنت200فَاس     مهسقَواْ ِإذَا مات ـم         ِإنَّ الَِّذينواْ فَِإذَا هذَكَّرطَاِن تيالش نم طَاِئف 
 وِإذَا لَم تأِْتِهم ِبآيٍة قَـالُواْ لَـوالَ         202 وِإخوانهم يمدونهم ِفي الْغي ثُم الَ يقِْصرونَ         201مبِصرونَ  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

240

        بِمن ر ى ِإلَيا ِيوحم ِبعا أَتما قُلْ ِإنهتيبتـونَ           اجِمنؤٍم يةٌ لِّقَـومحرى ودهو كُمبِمن ر آِئرصـذَا بي ه
203  

 واذْكُر ربـك ِفـي نفِْسـك    204وِإذَا قُِرىَء الْقُرآنُ فَاستِمعواْ لَه وأَنِصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ         
 ِإنَّ الَِّذين ِعنـد     205الْغدو واآلصاِل والَ تكُن من الْغاِفِلني       تضرعاً وِخيفَةً ودونَ الْجهِر ِمن الْقَوِل بِ      

  _206ربك الَ يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه ويسبحونه ولَه يسجدونَ 
|     |     | 

 ع رسـول اهللا    . .من اهللا سبحانه إىل أوليائـه     ،  جتيء هذه التوجيهات الربانية يف اية السورة      
ويف مواجهة تلك اجلاهلية من حوهلم يف اجلزيـرة العربيـة ويف   ؛ وهم بعد يف مكة    . . والذين آمنوا معه  

ويف مواجهة هذه البشـرية  ، هذه التوجيهات الربانية يف مواجهة تلك اجلاهلية الفاحشة   . . األرض كافة 
واضح من اخلري الذي تعرفـه فطـرة        واألمر بال ،  إىل السماحة واليسر   ع تدعو صاحب الدعوة  ،  الضالة

وال ،  وال جيـادهلم  ،  واإلعراض عن اجلاهلية فال يؤاخـذهم     . بغري تعقيد وال تشديد   ،  البشر يف بساطتها  
فليستعذ باهللا  ،  ونفخ الشيطان يف هذا الغضب    ،  فإذا جتاوزوا احلد وأثاروا غضبه بالعناد والصد       . . حيفلهم

وإما يرتغنك من الشيطان    . وأعرض عن اجلاهلني  ،   بالعرف وأمر،  خذ العفو :  " ليهدأ ويطمئن ويصرب  
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فـإذا هـم             . نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم     

  . .  " مبصرون
ويذكر . والوسوسة اليت وراءهم واليت متدهم يف الغي والضالل       ؛   مث يعرفه بطبيعة أولئك اجلاهلني    

ليعرفهم بطبيعة الرسالة   ،  ليوجهه إىل ما يقول هلم    ؛  وطلبهم اخلوارق  ع م مع رسول اهللا   طرفاً من سلوكه  
وإخوام ميدوم يف   :  " وليصحح هلم تصورام عنها وعنه وعن عالقته بربه الكرمي        ،  وحقيقة الرسول 

هـذا  .  من ريب  إمنا أتبع ما يوحى إيل    : قل! لوال اجتبيتها : وإذا مل تأم بآية قالوا    . الغي مث ال يقصرون   
  . .  " بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

جييء توجيه املؤمنني إىل أدب االستماع      ،   ومبناسبة هذه اإلشارة إىل ما أوحاه إليه ربه من القرآن         
فإن املالئكة الـذين ال  . وعدم الغفلة عنه، مع التنبيه إىل مداومة هذا الذكر     ؛  وأدب ذكر اهللا  ؛  هلذا القرآن 

فما أوىل البشر اخلطائني أن ال يغفلوا عن الـذكر والتسـبيح            ،  ن يذكرون ويسبحون ويسجدون   خيطئو
واذكر ربك يف نفسك تضرعاً     . وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون       :  " والسجود
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إن الـذين عنـد ربـك ال        . وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلني          
  . .  " ون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدونيستكرب

|     |     | 
وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاسـتعذ       ،  وأعرض عن اجلاهلني  ،  وأمر بالعرف ،  خذ العفو  " 

  . .  " إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنه مسيع عليم، باهللا
وال ، وال تطلب إليهم الكمـال ، ق الناس يف املعاشرة والصحبة خذ العفو امليسر املمكن من أخال   

كل أولئـك يف املعـامالت       . . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم    . تكلفهم الشاق من األخالق   
فليس يف عقيدة اإلسالم وال شريعة اهللا يكون        . الشخصية ال يف العقيدة الدينية وال يف الواجبات الشرعية        

. وبذلك متضي احليـاة سـهلة لينـة       . ن يف األخذ والعطاء والصحبة واجلوار     ولك. التغاضي والتسامح 
واجب الكبار األقوياء جتـاه الصـغار       ،  والسماحة معه ،  والعطف عليه ،  فاإلغضاء عن الضعف البشري   

 . . فهو أوىل الناس بالسماحة واليسـر واإلغضـاء    . راع وهاد ومعلم ومرب    ع ورسول اهللا . الضعفاء
وكـل  !  . . فإذا كان يف دين اهللا مل يقم لغضـبه شـيء          .  يغضب لنفسه قط   مل . . ع وكذلك كان 

فالتعامل مع النفوس البشرية هلدايتها يقتضي سـعة        . ع أصحاب الدعوة مأمورون مبا أمر به رسول اهللا       
  . . ويسراً وتيسرياً يف غري اون وال تفريط يف دين اهللا، ومساحة طبع، صدر

والـذي  ؛  ري املعروف الواضح الذي ال حيتاج إىل مناقشة وجدال        وهو اخل  . .  " وأمر بالعرف  " 
، والنفس حني تعتاد هذا املعروف يسلس قيادها بعد ذلك        . تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس املستقيمة     

وتتطوع أللوان من اخلري دون تكليف وما يصد النفس عن اخلري شيء مثلما يصدها التعقيـد واملشـقة                  
ورياضة النفوس تقتضي أخذها يف أول الطريق بامليسور املعروف من          ! تها بالتكاليف والشد يف أول معرف   

  . . هذه التكاليف حىت يسلس قيادها وتعتاد هي بذاا النهوض مبا فوق ذلك يف يسر وطواعية ولني
ومها قريب مـن     . . واجلهالة ضد العلم  ،  من اجلهالة ضد الرشد    . .  " وأعرض عن اجلاهلني   " 

؛ والتهوين من شأن ما جيهلون به من التصرفات واألقوال        ؛  واإلعراض يكون بالترك واإلمهال   .  . قريب
وإضـاعة  ، وعدم الدخول معهم يف جدال ال ينتهي إىل شيء إال الشد واجلـذب         ؛  واملرور ا مر الكرام   

، هاواإلعراض عن جهالتهم إىل تذليل نفوسهم وترويض      ،  وقد ينتهي السكوت عنهم    . . الوقت واجلهد 
فإنه يعزهلم عن اآلخـرين  ، فإن مل يؤد إىل هذه النتيجة فيهم. بدالً من الفحش يف الرد واللجاج يف العناد   
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ويرون هؤالء اجلاهلني حيمقون    ،  إذ يرون صاحب الدعوة حمتمالً معرضاً عن اللغو       . الذين يف قلوم خري   
 ! وجيهلون فيسقطون من عيوم ويعزلون

 ! ن يتبع هذا التوجيه الرباين العليم بدخائل النفوس وما أجدر صاحب الدعوة أ
 . وقد يثور غضبه على جهالة اجلهال وسفاهة السفهاء ومحق احلمقى         . بشر ع  ولكن رسول اهللا  

وعند الغضب يرتغ    . . فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة        ع وإذا قدر عليها رسول اهللا    . 
، لينفثئ غضبه ؛  لذا يأمره ربه أن يستعيذ باهللا     !  . . فقودة الزمام وهي ثائرة هائجة م   ،  الشيطان يف النفس  

 : ويأخذ على الشيطان طريقه
  . .  " وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم " 

؛ يقرر أن اهللا سبحانه مسيع جلهل اجلاهلني وسـفاهتهم         . .  " إنه مسيع عليم  :  "  وهذا التعقيب 
فحسبها أن اجلليل العظيم يسمع      . . ويف هذا ترضية وتسرية للنفس     . .  نفسك من أذاهم   عليم مبا حتمله  

؟ وماذا تبتغي نفس بعدما يسمع اهللا ويعلم ما تلقى من السفاهة واجلهل وهي تدعو إليه اجلاهلني               ! ويعلم
 ! 

وذكر اهللا  ،   مث يتخذ السياق القرآين طريقاً آخر لإلحياء إىل نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول            
 : عند الغضب ألخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم

  . .  " إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون " 
يتضمنها التعبري القرآين املعجز    ،  وحقائق عميقة ،   وتكشف هذه اآلية القصرية عن إحياءات عجيبة      

ليس هلـا  . ليضيف معاين كثرية إىل صدر اآلية      " فإذا هم مبصرون   :  "إن اختتام اآلية بقوله    . . اجلميل
ولكـن تقـوى اهللا     . إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصـرية          . . ألفاظ تقابلها هناك  

 . تلك الوشيجة اليت تصل القلوب باهللا وتوقظها من الغفلة عن هداه           . . ومراقبته وخشية غضبه وعقابه   
  " فإذا هم مبصرون  :  " وتكشفت الغشاوة عن عيوم   ؛  إذا تذكروا تفتحت بصائرهم   ف. تذكر املتقني . 

 . وإن االجتاه إىل اهللا نور    ،  إن مس الشيطان ظلمة    . . وإن تذكر اهللا إبصار   ،  إن مس الشيطان عمى   . . 
  . . فما للشيطان على املتقني من سلطان، إن مس الشيطان جتلوه التقوى. 

|     |     | 
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جاء بيان   . .  " إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون        :  "  املتقني ذلك شأن 
وبيـان مـاذا ومـن ذا وراء هـؤالء      ؛  هذا الشأن معترضاً بني أمر اهللا سبحانه باإلعراض عن اجلاهلني         

ث فلما انتهى التعقيب عاد السياق حيـد       . . يدفعهم إىل اجلهل واحلمق والسفه الذي يزاولون      ،  اجلاهلني
 : عن اجلاهلني

إمنـا  : قل. لوال اجتبيتها : وإذا مل تأم بآية قالوا    . وإخوام ميدوم يف الغي مث ال يقصرون       " 
  . .  " هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون، أتبع ما يوحى إيل من ريب

 . . نس أيضاً وقد يكونون هم شياطني اإل     . .  وإخوام الذين ميدوم يف الغي هم شياطني اجلن       
! وهم مـن مث حيمقـون وجيهلـون       ! ال يكلون وال يسأمون وال يسكتون     ،  إم يزيدون هلم يف الضالل    

 . ويظلون فيما هم فيه سادرين
والسياق هنا حيكي بعض     ع  ولقد كان املشركون ال يكفون عن طلب اخلوارق من رسول اهللا          

 : سولأقواهلم الدالة على جهلهم حبقيقة الرسالة وطبيعة الر
  "  . . ! لوال اجتبيتها: وإذا مل تأم بآية قالوا " 
!  ؟  ألست نبيـاً  ؟  أو هال فعلتها أنت من نفسك     !  . . لوال أحلحت على ربك حىت يرتهلا      . .  أي

 . . 
وأنـه  ؛  كذلك مل يكونوا يعرفون أدبه مع ربه      ؛   إم مل يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته      

 . . وال يأيت كذلك الشيء من عند نفسـه ؛ ال يقدم بني يدي ربه وال يقترح عليهو؛ يتلقى منه ما يعطيه   
 : واهللا يأمره أن يبني هلم

  . .  " إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب: قل " 
  . . وال آيت إال ما يأمرين به. وال أملك إال ما يوحيه إيل ريب، وال أبتدع،  فال أقترح

ومل يكن هلم فقه وال معرفة حبقيقة       ،  بئني يف اجلاهليات تتراءى هلم     لقد كانت الصورة الزائفة للمتن    
 : الرسالة وطبيعة الرسول

وحقيقته اليت يغفلون   ،  أن يبني هلم ما يف هذا القرآن الذي جاءهم به          ع  كذلك يؤمر رسول اهللا   
 : وأمامهم هذا اهلدى الذي يغفلون عنه، ويطلبون اخلوارق املادية، عنها

  . .  "  ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنونهذا بصائر من " 
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  . . ويغتنم هذا اخلري العميم، ملن يؤمن به . . ورمحة تفيض، بصائر دي . . إنه هذا القرآن
ويطلبون خارقة  ،  يعرضون عنه  - يف جاهليتهم  -  إنه هذا القرآن الذي كان اجلاهلون من العرب       

ويف الرساالت احملليـة    ،  يف طفولة البشرية  ،   من قبل  من اخلوارق املادية مثل اليت جرت على أيدي الرسل        
فكيف مبن بعدهم مـن     ،  وال تواجه إال الذين يشاهدوا    ،  واليت ال تصلح إال لزماا ومكاا     ،  غري العاملية 

 ! وكيف مبن وراءهم من األقوام الذين مل يروا هذه اخلارقة، األجيال
من أي جانب من اجلوانـب       . . عجاز ما يبلغه   إنه هذا القرآن الذي ال تبلغ خارقة مادية من اإل         

ال يستثىن من ذلك من كان من الناس ومن يكون إىل            . . شاء الناس املعجزة يف أي زمان ويف أي مكان        
 ! آخر الزمان

بالنسبة ملـا   - ولعله كان بالقياس إىل العرب يف جاهليتهم أظهر جوانبه         . .  فهذا جانبه التعبريي  
ها هو ذا كان وما يـزال إىل اليـوم           -!  ويتفاخرون به يف أسواقهم   ،  ألداء البياين كانوا حيفلون به من ا    

والذين يزاولون فـن    . حتداهم اهللا به وما يزال هذا التحدي قائماً       . معجزاً ال يتطاول إليه أحد من البشر      
ين معجـز   هم أعرف الناس بأن هذا األداء القـرآ       ،  ويدركون مدى الطاقة البشرية فيه    ،  التعبري من البشر  

فالتحدي يف هذا اجلانب قائم علـى        . . سواء كانوا يؤمنون ذا الدين عقيدة أو ال يؤمنون         . . معجز
 وكما كان كرباء قريش جيدون من هذا القرآن        . . أسس موضوعية يستوي أمامها املؤمنون واجلاحدون     

كذلك جيـد اليـوم      - وهم جاحدون كارهون   - ما ال قبل هلم بدفعه عن أنفسهم       - يف جاهليتهم  -
 ! وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد اجلاهليون األولون

يبقى ذلك السلطان الذي لـه علـى         . .  ويبقى وراء ذلك السر املعجز يف هذا الكتاب الفريد        
، وثقل فوقها الركـام   ،  وحىت الذين رانت على قلوم احلجب      -!  مىت خلي بينها وبينه حلظة     - الفطرة

 ! وهم يستمعون إىل هذا القرآن؛ وتتململ قلوم أحياناً حتت وطأة هذا السلطان؛ اناًتنتفض قلوم أحي
 . . وقد يقولون كالماً حيتوي مبادئ ومذاهب وأفكاراً واجتاهات        . .  إن الذين يقولون كثريون   

سلطان إنه قاهر غالب بذلك ال    ! ولكن هذا القرآن يتفرد يف إيقاعاته على فطرة البشر وقلوم فيما يقول           
ويقولـون ألنفسـهم يف    - ولقد كان كرباء قريش يقولون ألتباعهم الذين يسـتخفوم      !  . . الغالب
ملا كـانوا جيدونـه هـم يف         . .  " ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون        :  " - احلقيقة

ون أن يصرفوا القلـوب  وما يزال كرباء اليوم حياول! نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي ال يقاوم   
ومـا   . . غالباً - مع ذلك كله   - غري أن هذا القرآن يظل    ! عن هذا القرآن مبا يرتلونه هلم من مكاتيب       
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وتستويل علـى احلـس     ،  حىت تتميز وتنفرد بإيقاعها   ،  إن تعرض اآلية منه أو اآليات يف ثنايا قول البشر         
 !  الذي تعب فيه القائلونوتنحي ما عداها من قول البشر احملري، الداخلي للسامعني

 يف ظالل القرآن   - وما تتسع صفحات عابرة    . .  مث يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه       
 ! فالقول ال ينتهي واال ال حيد . . للحديث عن مادة هذا القرآن وموضوعه -

 ! ؟  وماذا الذي ميكن أن يقال يف صفحات
وهو منهج يواجه هذه     . . الكينونة البشرية حبقائق الوجود   يف خماطبة   ،   منهج هذا القرآن العجيب   

وال يدع نافذة واحـدة مـن       ،  ال يدع جانباً واحداً منها ال خياطبه يف السياق الواحد         ،  الكينونة جبملتها 
 ! وال يدع هاتفاً فيها ال يلبيه، وال يدع خاطراً فيها ال جياوبه؛ نوافذها ال يدخل منها إليها
فيكشف منها مـا تتلقـاه فطـرة        ،  وهو يتناول قضايا هذا الوجود    ،  العجيب منهج هذا القرآن    

وما يطابق كذلك حاجـات     . والرؤية الواضحة ،  والتجاوب احلي ،  اإلنسان وقلبه وعقله بالتسليم املطلق    
 . ويوجهها الوجهة الصحيحة، ويوقظ فيها طاقاا املكنونة، هذه الفطرة

؛ ومرحلـة مرحلـة   ،   الفطرة اإلنسانية خطوة خطوة    وهو يأخذ بيد  ،   منهج هذا القرآن العجيب   
درجات السلم يف    - ويف وضوح وعلى بصرية   ،  ويف حيوية كذلك وحرارة   ،  يف هينة ورفق   - ويصعد ا 

ويف التكيـف   ،  ويف االنفعـال واالسـتجابة    ،  يف املعرفة والرؤية   . . إىل القمة السامقة  ،  املرتقى الصاعد 
  . . إىل حقائق هذا الوجود الصغرية والكبرية . .  الراحة والطمأنينةويف، ويف اليقني والثقة، واالستقامة

من حيث ال حيتسب أحد من البشـر        ،  وهو يلمس الفطرة اإلنسانية   ،   منهج هذا القرآن العجيب   
. فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتسـتجيب     ! أو أن يكون هذا وتر استجابة     ! أن يكون هذا موضع ملسة    
 ! وهو أقرب إليه من حبل الوريد، و خالق هذا اإلنسان الذي يعلم من خلقذلك أن مرتل هذا القرآن ه

وهنا ذلك االنفساح الذي     . . أم املادة ذاا اليت يعرضها القرآن يف هذا املنهج        . . ؟     ذلك املنهج 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات      ،  قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب       "  . . ال يبلغ منه القول شيئاً    

والبحر ميده مـن بعـده      ،  ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم        . .  "  " ولو جئنا مبثله مدداً   ،  ريب
  . .  " سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا

يف الصحبة الواعية الدارسـة هلـذا        - وهللا احلمد واملنة   - قضى،   إن الذي يكتب هذه الكلمات    
يف شىت حقول املعرفـة     ؛  ئق املوضوعية هلذا الكتاب   جيول يف جنبات احلقا   . الكتاب مخسة وعشرين عاماً   

ويقرأ يف الوقت ذاته ما حياوله البشر من بعض هذه           - ما طرقته معارف البشر وما مل تطرقه       - اإلنسانية
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وإىل جانبـه تلـك     ؛  يرى ذلك الفيض الغامر املنفسح الواسع يف هذا القـرآن          . . ويرى . . اجلوانب
 ! وتلك املستنقعات اآلسنة أيضاً . . ر الصغريةوتلك النق، البحريات املنعزلة

وما وراءه مـن    ،  ونشأته،  وأصله،  وجوانبه،  وحقيقته،  وطبيعته،   يف النظرة الكلية يف هذا الوجود     
املوضوعات الـيت تطـرق      . . وما يف كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء          ؛  أسرار

  )1(!  . . البشر " فلسفة " جوانب منها
؛ وجماالت نشاطه ،  ومكنونات طاقاته ،  ونشأته،  وأصله،  ونفسه " اإلنسان "  يف النظرة الكلية إىل   

املوضوعات اليت تطرق جوانب منها علوم       . . وأحواله وأسراره ،  واستجاباته،  وانفعاالته،  وطبيعة تركيبه 
 )2( . . والعقائد واألديان! احلياة والنفس والتربية واالجتماع

وجمـاالت االرتبـاط    ؛  وجوانب النشاط الـواقعي فيهـا     ؛  إىل نظام احلياة اإلنسانية    يف النظرة   
املوضوعات اليت تطـرق جوانـب منـها         . . واحلاجات املتجددة وتنظيم هذه احلاجات    ،  واالحتكاك

  )3( . . النظريات واملذاهب االجتماعية واالقتصادية والسياسية
عي هلذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهـات   ويف كل حقل من هذه احلقول جيد الدارس الوا     

 ! فوق ما يف هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! حيار يف كثرا ووفرا
يف حاجـة إىل نـص       - يف مواجهة هذه املوضوعات األساسية     - إنين مل أجد نفسي مرة واحدة     

بل إن اي قول     - ن آثار هذه القرآن   وهو م  ع فيما عدا قول رسول اهللا     - واحد من خارج هذا القرآن    
  . . إىل جانب ما جيده الباحث يف هذا الكتاب العجيب - حىت لو كان صحيحاً - آخر ليبدو هزيالً

والصحبة الطويلة يف ظل حاجات الرؤية والبحث       ؛   إا املمارسة الفعلية اليت تنطق ذه التقريرات      
ومن أنا ومن هؤالء البشر مجيعـاً        . . على هذا الكتاب  وما يب أن أثين      . . والنظر يف هذه املوضوعات   

 ! ليضيفوا إىل كتاب اهللا شيئاً مبا ميلكون من هذا الثناء

                                                 
اإلسالم ومشكالت :  " وكتاب" هذا الدين " ، وكتاب " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  يراجع كتاب)1(

دراسـات يف  " و " ملادية واإلسالم اإلنسان بني ا:  " وكتب. . للمؤلف " معامل يف الطريق :  " وكتاب" . احلضارة  
" منهج الفن اإلسـالمي     " و  " منهج التربية اإلسالمية    " و  " التطور والثبات يف حياة البشرية      " و  " النفس اإلنسانية   

 " . دار الشروق .  " حملمد قطب
 .  نفس السابق)2(
 . للمؤلف" حنو جمتمع إسالمي :  "  يراجع كتاب)3(
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  لقد كان هذا الكتاب هو مصدر املعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد جليل من البشر فريد              
جيل الصـحابة الكـرام الـذين        - ال من قبل وال من بعد      - جيل مل يتكرر بعد يف تاريخ البشرية      . . 

  . . الذي مل يدرس حق دراسته إىل اآلن، أحدثوا يف تاريخ البشرية ذلك احلدث اهلائل العميق املمتد
. هذه املعجزة اسمة يف عامل البشر      - مبشيئة اهللا وقدره   -  لقد كان هذا املصدر هو الذي أنشأ      

وهي معجـزة    . . ارق اليت صحبت الرساالت مجيعاً    وهي املعجزة اليت ال تطاوهلا مجيع املعجزات واخلو       
 )1( . . . أن كان ذلك اجليل الفريد ظاهرة تارخيية فريدة . . واقعة مشهودة

، والذي ظل امتداده أكثر من ألف عـام    ،   ولقد كان اتمع الذي تألف من ذلك اجليل أول مرة         
 . . وتوجيهاته وإحياءاته ،   قيمه وموازينه  ويقوم على قاعدة من   ،  حتكمه الشريعة اليت جاء ا هذا الكتاب      

اليت ،  حني تقارن إليه صور اتمعات البشرية األخرى      . كان هذا اتمع معجزة أخرى يف تاريخ البشرية       
احلضارة  " ولكنها ال تطاوله يف    - حبكم منو التجربة البشرية يف عامل املادة       - تفوقه يف اإلمكانيات املادية   

  )2( " ! اإلنسانية
يطلبون حاجات نفوسهم وجمتمعام وحيام خـارج        -!  يف اجلاهلية احلديثة   -  إن الناس اليوم  

فأما هؤالء فقـد    !  . . كما كان الناس يف اجلاهلية العربية يطلبون خوارق غري هذا القرآن          ! هذا القرآن 
 - ذاتية كذلك كما حتول أهواؤهم ومصاحلهم ال     - وجهالتهم العميقة ،  كانت حتول جاهليتهم الساذجة   

فيحـول  ،  فأما أهل اجلاهلية احلاضـرة    !  . . دون رؤية اخلارقة الكونية اهلائلة يف هذا الكتاب العجيب        
وغرور التنظيمات  . الذي فتحه اهللا عليهم يف عامل املادة       " العلم البشري  " بينهم وبني هذا القرآن غرور    

وهو أمر  . ا ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل     ومنوه؛  والتشكيالت املعقدة بتعقيد احلياة البشرية اليوم     
كما حيول بينهم وبـني     ! وتعقدها كذلك ،  وجتدد احلاجات ،  طبيعي مع امتداد احلياة وتراكم التجارب     

الذي مل يكف حلظة واحدة عن حـرب        ؛  هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من احلقد اليهودي والصلييب         
بعدما علم اليهـود    . وإبعادهم عن توجيهه املباشر   ؛  إهلاء أهله عنه  وعن حماولة   ؛  هذا الدين وكتابه القومي   

، ما ظلوا عاكفني على هذا الكتـاب      ،  أن ال طاقة هلم بأهل هذا الدين      : والصليبيون من جتارم الطويلة   
هو كيد مطـرد    !  . . ال عكوف التغين بآياته وحيام كلها بعيدة عن توجيهاته        ،  عكوف اجليل األول  

                                                 
"  . .  " معامل يف الطريق    :  " يف كتاب " . التصور اإلسالمي والثقافة    :  " وفصل"  متفرد   جيل:  "  يراجع فصل  )1(

 " . دار الشروق 
 . . يف املصدر السابق " طبيعة اتمع اإلسالمي :  " وفصل" ال إله إال اهللا منهج حياة :  "  يراجع فصل)2(
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 - مثرته النهائية هذه األوضاع اليت يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم باملسلمني            . . ثمصر لئيم خبي  
وهذه احملاوالت األخرى يف كل مكان       -!  وما هم باملسلمني ما مل حيكموا يف حيام شريعة هذا الدين          

ويرد إليه كـل    ،  لهايرجع إليه يف تنظيم احلياة ك     ؛  ولتدارس قرآن غري قرآنه   ؛  للتعفية على آثار هذا الدين    
كما كان املسلمون يرجعـون إىل كتـاب اهللا يف     ؛  وكل نزاع يف التشريع والتقنني هلذه احلياة      ،  اختالف

 ! ! ! هذه الشؤون
بعدما ! ألم ال يعرفونه إال تراتيل وترانيم وتعاويذ واومي       . إنه هذا القرآن الذي جيهله أهله اليوم      

ومن الفسـاد الشـامل     ،  ومن التعاليم املغرورة  ،  ومن اجلهل املزري  ،  صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم     
 ! للفكر والقلب والواقع النكد اخلبيث

.  إنه هذا القرآن الذي كان اجلاهليون القدامى يصرفون عنه اجلماهري بطلب اخلـوارق املاديـة              
 وسائل اإلعـالم    وبشىت،  والذي يصرف عنه اجلاهليون احملدثون اجلماهري بالقرآن اجلديد الذي يفترونه         

 : إنه هذا القرآن الذي يقول عنه العليم اخلبري! والتوجيه
  . .  " هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون " 

فهـم   " لقوم يؤمنون  . .  " ورمحة تغمر وتفيض  . وهدى يرشد ويهدي  .  بصائر تكشف وتنري  
  . . الذين جيدون هذا كله يف هذا القرآن الكرمي

  |     ||    
 : وألن هذا هو القرآن جييء مباشرة يف السياق هذا التوجيه للمؤمنني

  . .  " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترمحون " 
كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك       :  "  فتختتم به السورة اليت بدأت باإلشارة إىل هذا القرآن        

  . .  " لتنذر به وذكرى للمؤمنني، حرج منه
بعضهم  . .  وختتلف الروايات املأثورة يف موضع هذا األمر باالستماع واإلنصات إذا قرئ القرآن           

فيجب أن يسـتمع املـأموم      ؛  حني جيهر اإلمام بالقرآن   . يرى أن موضع هذا األمر هو الصالة املكتوبة       
ي رواه اإلمام أمحد    وذلك كالذ ! وال ينازع اإلمام القرآن   . وال يقرأ هو مع قراءة اإلمام اجلهرية      ،  وينصت

من حديث الزهـري    ،  وصححه أبو حامت الرازي   ،  هذا حديث حسن  : وقال الترمذي عنه  ،  وأهل السنن 
هل :  " انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال       ع عن أيب أكثمة الليثي عن أيب هريرة أن رسول اهللا         
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 " ما يل أنـازع القـرآن     : إين أقول :  " قال. نعم يا رسول اهللا   : قال رجل  " قرأ أحد منكم معي آنفاً به     
فيما جهر فيه بالقراءة من الصالة حني مسعوا ذلك من رسول            ع فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهللا      

عن ،  عن داود بن أيب هند    ،  حدثنا احملاريب ،  حدثنا أبو كريب  : وكالذي رواه ابن جرير يف التفسري      ع اهللا
أما آن لكم   :  " فلما انصرف قال  .  ناساً يقرأون مع اإلمام    فسمع،  صلى ابن مسعود  : بشري بن جابر قال   

 ! )1( " كما أمركم اهللا " إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا:  " أما آن لكم أن تعقلوا؛ أن تفهموا
 وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمني أن ال يكونوا كاملشركني الذين كـانوا يـأتون                

ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيـه لعلكـم         :  " ول بعضهم لبعض مبكة   فيق،  إذا صلى  ع رسول اهللا 
قـال   . .  " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصـتوا      :  " فأنزل اهللا عز وجل جواباً هلم     .  " تغلبون

روي عن ابن مسعود وأيب هريرة وجابر والزهري وعبيد اهللا بن عمري            . القرطيب هذا وقال نزل يف الصالة     
  . . يب رباح وسعيد بن املسيبوعطاء بن أ

عن عاصم عن   ،  حدثنا أبو بكر بن عياش    ،  حدثنا أبو كريب  :  وروى ابن جرير سبباً للرتول قال     
وإذا قرئ  .  " فجاء القرآن ،  كان يسلم بعضنا على بعض يف الصالة      : قال ابن مسعود  . املسيب ابن رافع  

 .  " القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون
إذا قرأ القـرآن يف      ع كان رسول اهللا  : قال حممد بن كعب القرظي    : قرطيب يف التفسري   وقال ال 

حىت يقضي فاحتة الكتـاب     ،  قالوا مثل قوله  . بسم اهللا الرمحن الرحيم   : إذا قال . الصالة أجابه من وراءه   
لكـم  وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لع      :  " فلبث بذلك ما شاء اهللا أن يلبث فرتل       ،  والسورة
 وهذا يدل على أن املعىن باإلنصات ترك اجلهر على ما كانوا يفعلون من جماوبة رسـول اهللا               .  " ترمحون
 . ع

كـم  : كان الرجل يأيت وهم يف الصالة فيسأهلم     : وقال قتادة يف هذه اآلية    :  وقال القرطيب كذلك  
: وعن جماهد أيضاً   . .  " واوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت     :  " فأنزل اهللا تعاىل  ؟  كم بقي ؟  صليتم

 .  " لعلكم ترمحون . . . :  " فرتل قوله تعاىل، كانوا يتكلمون يف الصالة حباجتهم
حدثنا محيد بن   :  والذين يرون أا خاصة بقراءة القرآن يف الصالة يستشهدون مبا رواه ابن جرير            

رأيت عبيد بـن  :  بن كريز قالعن طلحة بن عبيد اهللا    ،  حدثنا اجلريري ،  حدثنا بشر بن املفضل   ،  مسعدة
                                                 

ال يقرأ يف اجلهرية . .  صالة جهرية أو سرية وقراءة اإلمام قراءته ال يقرأ املأموم يف:  ختتلف املذاهب يف قراءة املأموم)1(
 . ال يقرأ يف اجلهرية إطالقا ويقرأ يف السرية. . مع اإلمام ويقرأ يف السكتة بني الفاحتة والقراءة 
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أال تستمعان إىل الذكر    : فقلت ]يعين والقارئ يقرأ    [  عمري وعطاء بن أيب رباح يتحدثان والقاص يقص       
؛ فنظرا إيل مث أقبال على حـديثهما      : قال ] " لعلكم ترمحون :  " يعين قوله تعاىل  [ ،  وتستوجبان املوعود 

إمنـا ذلـك يف     : فنظرا إيل فقاال  : قال،  قال فأعدت الثالثة  ! فنظرا إيل وأقبال على حديثهما    ،  قال فأعدت 
وكذا قال  : قال ابن كثري وهو يروي هذا اخلرب      .  " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا     :  " الصالة

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لـه      :  " سفيان الثوري عن أيب هاشم إمساعيل بن كثري عن جماهد يف قوله           
عن الثوري عن ليـث     ،  وقال عبد الرازق  . وكذا رواه غري واحد عن جماهد     ،  صالةيف ال : قال " وأنصتوا

  . . ال بأس إذا قرأ الرجل يف غري الصالة أن يتكلم: قال، عن جماهد
قاله سعيد بن جبري وجماهد     ،   وبعضهم يرى أا يف الصالة ويف اخلطبة كذلك يف اجلمع والعيدين          

ومسلم بن يسار وشهر بـن حوشـب        ،  والقاسم بن خميمرة   ،ويزيد بن أسلم  ،  وعطاء وعمرو بن دينار   
واإلنصات جيـب يف    ،  ألن القرآن فيها قليل   ،  وهذا ضعيف :  " ولكن القرطيب قال  ،  وعبد اهللا ابن املبارك   

  " . واآلية مكية ومل يكن مبكة خطبة وال مجعة: قاله ابن العريب والنقاش. مجيعها
مجع أهل التفسري أن هذا االستماع يف الصالة املكتوبـة          أ: قال النقاش :  وقال القرطيب يف التفسري   

 . إال أن يدل دليل على اختصاص شيء، ويف اللغة جيب أن يكون يف كل شيء: النحاس. وغري املكتوبة
،  وحنن ال نرى يف أسباب الرتول اليت وردت ما خيصص اآلية بالصالة املكتوبة وغـري املكتوبـة                

، واألقرب أن يكون ذلك عامـاً ال خيصصـه شـيء          . وص السبب ذلك أن العربة بعموم النص ال خبص      
وجبـالل قائلـه    ،  هو األليق جبالل هذا القول     - حيثما قرئ  - فاالستماع إىل هذا القرآن واإلنصات له     

مـا   . .  " لعلكم ترمحون :  " مث رجاء الرمحة هلم   ! ؟  وإذا قال اهللا أفال يستمع الناس وينصتون      ! سبحانه
كان ذلك أرجى ألن تعي     ،  واستمعت له النفس وأنصتت   ،  وحيثما قرئ القرآن   ؟الذي خيصصه بالصالة  

  . . فكان ذلك أرجى أن ترحم يف الدنيا واآلخرة مجيعاً؛ وتتأثر وتستجيب
وإن اآليـة    . .  إن الناس خيسرون اخلسارة اليت ال يعارضها شيء باالنصراف عن هذا القـرآن            

أعاجيب من األنفعال والتأثر واالستجابة      - تمع هلا وتنصت  حني تس  - الواحدة لتصنع أحياناً يف النفس    
ممـا ال    . . والنقلة البعيدة يف املعرفة الواعية املسـتنرية      ،  والتكيف والرؤية واإلدراك والطمأنينة والراحة    

 ! يدركه إال من ذاقه وعرفه
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 يف القلـب    لينشئ -!  يف وعي وتدبر ال جمرد التالوة والترمن       -  وإن العكوف على هذا القرآن    
ومـن احلـرارة واحليويـة      ؛  ومن املعرفة املطمئنة املسـتيقنة    ؛  والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة املدى     

 ! ما ال تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو جتريب؛ ومن اإلجيابية والعزم والتصميم! واالنطالق
رؤية احلياة البشـرية    و،  وحقائق احلياة  - من خالل التصوير القرآين    -  وإن رؤية حقائق الوجود   

ـدي إىل  . هلي رؤية باهرة واضحة دقيقـة عميقـة     ،  وطبيعتها وحاجاا من خالل التقريرات القرآنية     
  . . غري ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية، معاجلتها وإىل مزاولتها بروح أخرى
وليس هناك ما خيصص    . الصالةوهو يكون يف الصالة ويف غري        . .  وهذا كله أرجى إىل الرمحة    

 . هذا التوجيه القرآين العام بالصالة كما روى القرطيب عن النحاس
|     |     | 

  . . يف الصالة ويف غري الصالة . . مث تنتهي السورة بالتوجيه إىل ذكر اهللا عامة
 وال تكـن  ،  واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال            " 
  . .  " إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. من الغافلني

كما أمر بعبادته يف    . يأمر اهللا تعاىل بذكره أول النهار وآخره كثرياً       :  "  قال ابن كثري يف التفسري    
ـ    -  " وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب       :  " هذين الوقتني يف قوله    ذا وقد كان ه

وهـو أول   ،  بالغـدو : وقال ها هنا   - وهذه اآلية مكية  . قبل أن تفرض الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء      
أي اذكـر    " تضرعاً وخيفـة  :  " وأما قوله  - كما أن األميان مجع ميني     - واآلصال مجع أصيل  ،  النهار

وهكـذا  . "  ودون اجلهر من القـول    :  " وهلذا قال ،  ال جهراً ،  ربك يف نفسك رغبة ورهبة وبالقول     
أقريب ربنا  : فقالوا ع وهلذا ملا سألوا رسول اهللا    . ال يكون نداء وجهراً بليغاً    ،  يستحب أن يكون الذكر   

وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيـب دعـوة          :  " فأنزل اهللا عز وجل   ؟  أم بعيد فنناديه  ؛  فنناجيه
رفـع النـاس أصـوام    : قال ا ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري      . .  " الداع إذا دعان  

فإنكم ال تـدعون    ،  يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم     :  " ع فقال هلم النيب  ،  بالدعاء يف بعض األسفار   
  "  . . أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه مسيع قريب، أصم وال غائباً

ا أمر السامع للقـرآن يف  إن املراد  :  ومل يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم           
بل املـراد احلـض     ،  فهذا الذي قااله مل يتابعا عليه     :  " وقال . . حال استماعه بالذكر على هذه الصفة     

وهلذا مدح املالئكة الذين يسبحون     . على كثرة الذكر من العباد بالغدو واآلصال لئال يكونوا من الغافلني          
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وإمنـا  . اآليـة  . .  " ن عند ربك ال يستكربون عن عبادته      إن الذي :  " فقال،  الليل والنهار ال يفترون   
  "  . . ذكرهم ذا ليقتدى م يف كثرة طاعتهم وعبادم

 وحنن نرى فيما أورده ابن كثري من املناسبة واألحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت                
وندرك مـن   . حقيقة الوجود من حوهلم   و،  التربية النبوية تنقل إليه نفوس العرب من املعرفة حبقيقة رم         

بالتوجيه النبـوي   ،  ذا الكتاب الكرمي  ،  سؤاهلم ومن اإلجابة عليهم مدى النقلة اليت نقلها هلم هذا الدين          
  . . ! تتجلى فيها نعمة اهللا ورمحته لو كان الناس يعلمون، إا نقلة بعيدة . . القومي

ولكنه . ليس جمرد الذكر بالشفة واللسان     - صوصكما توجه إليه هذه الن     - فإن ذكر اهللا  ،   وبعد
وإن مل تعـش بـه      ،  وإن مل خيفق له القلب    ،  فذكر اهللا إن مل يرتعش له الوجدان      . الذكر بالقلب واجلنان  

بل قد يكون    . . لن يكون ذكراً   . . إن مل يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل واخلشية واخلوف        . . النفس
إمنا هو   . . وباخلشية والتقوى ،  ا هو التوجه إىل اهللا بالتذلل والضراعة      إمن. سوء أدب يف حق اهللا سبحانه     
 واستحضار الرجاء فيه وااللتجاء إليه    ،  واستحضار املخافة لغضبه وعقابه   ،  استحضار جالل اهللا وعظمته   

  . . ويتصل مبصدره اللدين الشفيف املنري، حىت يصفو اجلوهر الروحي يف اإلنسان. . 
فليكن ذلك يف صـورة ال ختـدش        ؛  وإذا نبست الشفاه مع الروح    ؛   مع القلب   فإذا حترك اللسان  

وال ،  وال صراخاً وضجة  ،  ال مكاء تصدية  ،  ليكن ذلك يف صوت خفيض    . اخلشوع وال تناقض الضراعة   
 ! غناء وتطرية

  . .  " واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة ودون اجلهر من القول " 
 .  " بالغدو واآلصال " 

وذكر اهللا ال يقتصر علـى      . فيظل القلب موصوالً باهللا طريف النهار     .  النهار ويف أواخره    يف مطالع 
ومراقبة اهللا جيب أن تكون يف القلـب يف         ؛  فذكر اهللا ينبغي أن يكون يف القلب يف كل آن         ،  هذه اآلونة 
 ليـل إىل    من . . ولكن هذين اآلنني إمنا تطالع فيهما النفس التغري الواضح يف صفحة الكون           . كل حلظة 

وهو يرى يـد اهللا تقلـب الليـل         ؛  ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله     . ومن ار إىل ليل    . . ار
ليعلم أن القلب البشري يكـون يف هـذين        - سبحانه - وإن اهللا  . . وتغري الظواهر واألحوال  ؛  والنهار

توجيـه إىل ذكـر اهللا سـبحانه        ولقد كثر يف القرآن ال     . . اآلنني أقرب ما يكون إىل التأثر واالستجابة      
وتسبيحه يف اآلونة اليت كأمنا يشارك الكون كله فيها يف التأثري على القلب البشري وترقيقـه وإرهافـه                  

فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشـمس وقبـل              . .  " وتشويقه لالتصال باهللا  
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ثار الليل فسبح وأطراف النهار لعلـك  ومن آ . .  "  " ومن الليل فسبحه وأدبار السجود  . الغروب
  . .  " ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً. واذكر اسم ربك بكرة وأصيالً . .  "  " ترضى

 وال داعي للقول بأن هذا األمر بالذكر يف هذه اآلونة قد كان قبل فرض الصـالة املكتوبـة يف                   
فهذا الـذكر  . بة قد أغىن عن هذا األمر يف هذه اآلونةمما يوحي بأن فرض الصالة املكتو   . أوقاا املعلومة 

كما أنه قد يكون يف صور غري       . وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصالة املكتوبة      ،  أمشل من الصالة  
أو بالقلـب واللسـان دون بقيـة        ،  يف صورة الذكر بالقلب    - املكتوبة وغري املكتوبة   - صورة الصالة 

 - إنه التذكر الدائم واالستحضار الدائم جلالل اهللا      . ل من ذلك كذلك   بل إنه ألمش   . . حركات الصالة 
 . . ويف العمل والنية  ،  ويف احلركة والسكنة  ،  ويف الصغرية والكبرية  ،  ومراقبته يف السر والعلن    - سبحانه

ـ              . . وإمنا ذكر البكرة واألصيل والليل     ب ملا يف هذه اآلونة من مؤثرات خاصة يعلم اهللا ما تصنع يف القل
 ! الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه، البشري

  . .  " وال تكن من الغافلني " 
الذكر الذي خيفق بـه      . . ولكن بالقلب واجلنان  ،  ال بالشفة واللسان   . .  الغافلني عن ذكر اهللا   

؛ يهاويتحرك حركة خيجل أن يراه اهللا عل      ؛  فال يسلك صاحبه طريقاً خيجل أن يطلع عليه اهللا فيه         ؛  القلب
وإال فما هو   ؛  فذلك هو الذكر الذي يرد به األمر هنا        . . وال يأيت صغرية أو كبرية إال وحساب اهللا فيها        

 . إذا كان ال يؤدي إىل الطاعة والعمل والسلوك واالتباع، ذكر هللا
فاإلنسان أحوج إىل أن يظل على      ؛  وال يغفل قلبك عن مراقبته    ؛   اذكر ربك وال تغفل عن ذكره     

إنه مسيـع   ،  وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا      :  " ليتقوى على نزغات الشيطان   ،  هاتصال برب 
وظل سياقها  ،  ولقد كانت السورة من قبل معرضاً للمعركة بني اإلنسان والشيطان يف أوائلها           .  " عليم

ه اهللا  كما ذكر الشيطان يف نبأ الذي آتـا       ،  يعرض موكب اإلميان وشياطني اجلن واإلنس تعترض طريقه       
وكما ذكر يف أواخرها نزغ الشيطان واالسـتعاذة        . آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين       

والنهي عـن   ،  ينتهي بالتوجيه إىل ذكر اهللا تضرعاً وخيفة      ،  وهو سياق متصل   . . منه باهللا السميع العليم   
أن يأخذ العفـو ويـأمر       ع ه لرسوله ويأيت هذا األمر وهذا النهي يف صدد توجيه اهللا سبحان          . . الغفلة

وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الـذي      ،  فإذا هو تكملة ملعامل الطريق     . . بالعرف ويعرض عن اجلاهلني   
  . . يقوى به على مشاق الطريق
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فليس له  ،  الذين ال يرتغ يف أنفسهم شيطان     :  مث يضرب اهللا مثالً بالذين عنده من املالئكة املقربني        
ومع هذا فهم دائبون على تسـبيح       . وال تغلبهم شهوة  ،  وال تستبد م نزوة   ! تهم مكان يف تركيب طبيع  

. ولإلنسان أحوج منهم إىل الذكر والعبادة والتسبيح      . ال يستكربون عن عبادته وال يقصرون     ،  اهللا وذكره 
لـزاد يف   لوال هـذا ا   . وجهده حمدود ! وقابلة للغفلة املردية  ! وطبيعته قابلة لرتغ الشيطان   ! وطريقه شاق 

 : الطريق الكؤود
  . .  " وله يسجدون. ويسبحونه. إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته " 

وجـدل  . إنه ليس منهج معرفة نظرية     . .  إن العبادة والذكر عنصر أساسي يف منهج هذا الدين        
زه يف نفوس الناس    وللواقع البشري جذوره وركائ   . إنه منهج حركة واقعية لتغيري الواقع البشري      . الهويت

وتغيري هذا الواقع اجلاهلي إىل الواقع الرباين الذي يريده اهللا للناس وفـق منهجـه               . ويف أوضاعهم سواء  
وال قبل له   . وطاقة صاحب الدعوة حمدودة   . وإىل صرب عميق  ،  حتتاج إىل جهد طويل   ؛  مسألة شاقة عسرية  

إمنا هـي   . وليست املعرفة وحدها  ،  م وحده إنه ليس العل  . مبواجهة هذه املشقة دون زاد يستمده من ربه       
 ! يف الطريق الشاق الطويل؛ وهي العون، وهي السند، هي الزاد . . العبادة هللا واالستمداد منه

كتـاب  " ،     ومن مث هذا التوجيه األخري يف السورة اليت بدأت بقول اهللا سبحانه لرسوله الكرمي             
واليت تضـمن سـياقها     . .  " وذكرى للمؤمنني  ،لتنذر به ،  أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه       

وما يعترض طريقه من كيد الشـيطان       ؛  بقيادة الرهط الكرمي من رسل اهللا الكرام      ،  عرض موكب اإلميان  
وحـرب الطواغيـت    ،  ومن معارضة املتجـربين يف األرض     ؛  ومن مكر شياطني اجلن واإلنس    ؛  الرجيم

 . املتسلطني على رقاب العباد
  . . وعدة املوكب الكرمي يف هذا الطريق.  إنه زاد الطريق
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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