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بعـدما  . وظالله وإيقاعاته وإحياءاتـه   ،  جبوه اخلاص ،  نعود مرة أخرى إىل احلياة مع القرآن املكي       
 . عشنا فترة يف هذه الظالل مع سوريت األنفال والتوبة من القرآن املدين

ويف ؛ يشترك مع سائره يف خصائصه القرآنيـة العامـة     ،  و أنه قرآن من القرآن    ول،   والقرآن املكي 
إال  .. )1(يف املوضوع ويف األداء سواء      ،  تفرده من كل قول آخر ال حيمل الطابع الرباين الفريد العجيب          

حقيقـة  : وهو يف اختصار  [  الذي يعينه موضوعه األساسي   ،  ومذاقه املعني ،  أن له مع ذلك جوه اخلاص     
وتعريف الناس برم احلق الذي ينبغي أن يدينوا له         ؛  وحقيقة العالقات بينهما  ،  وحقيقة العبودية ،  وهيةاألل

وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخـل            ؛  ويتبعوا أمره وشرعه  ،  ويعبدوه
كما يعينـه أسـلوب       ..]ورد الناس إىل إهلهم احلق الذي يستحق الدينونة لربوبيته          ؛  واحنراف والتواء 

حيث تشترك يف أداء هذا الغرض      ؛  بالغ التأثري ،  عميق اإليقاع ،  وهو أسلوب موح  . العرض هلذا املوضوع  
يف ،  إىل املؤثرات املوضوعية على النحو الذي فصلناه من قبـل         ،  من البناء اللفظي  ،  كل خصائص التعبري  

 . والذي سنلم به هنا إن شاء اهللا، )2(سورة األنعام 
بالقرآن املكي سورة األنعـام وسـورة األعـراف          - يف هذه الظالل   - كان آخر عهدنا   ولقد  

مث جاءت األنفال والتوبـة      - وإن مل تكونا متواليتني يف ترتيب الرتول       - متواليتني يف ترتيب املصحف   
س فاآلن إذ نعود إىل القرآن املكي جند سـوريت يـون           - جبومها وطبيعتهما وموضوعاما املدنية اخلاصة    

والعجيب أن هناك شبها كبريا بني هاتني        .. وهود متواليتني يف ترتيب املصحف ويف ترتيب الرتول أيضا        
فسورة األنعام تتناول حقيقـة     ! ويف طريقة عرض هذا املوضوع كذلك     ،  السورتني وتلكما يف املوضوع   

بينمـا سـورة    . ة وعمال وعباد،  وتفند هذه اجلاهلية عقيدة وشعورا    ،  وتواجه اجلاهلية ا  ،  العقيدة ذاا 
وكذلك . األعراف تتناول حركة هذه العقيدة يف األرض وقصتها يف مواجهة اجلاهلية على مدار التاريخ             

إال أن سـورة     .. يف شبه كبري يف املوضوع ويف طريقة العرض أيضا         .. حنن هنا مع سوريت يونس وهود     
وألالء شديد يف   ،  سرعة وقوة يف النبض   و،  بارتفاع وضخامة يف اإليقاع   ،  األنعام تنفرد عن سورة يونس    

فأما !  .. وسالسة وديعة ،  ونبض هادئ ،  يف إيقاع رخي  ،  بينما متضي سورة يونس    .. التصوير واحلركة 
                                                 

 
كما تراجع مقدمة سورة آل عمـران يف  " يف ظالل القرآن "  تراجع املقدمة هلذا التفسري يف اجلزء األول بعنوان؛   )1

 . اجلزء الثالث
 . وتقدمي سورة األعراف يف الثامن.  يراجع تقدمي سورة األنعام يف اجلزء السابع)2(
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مث تبقى لكل سـورة شخصـيتها    .. هود فهي شديدة الشبه باألعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا        
 ! ختالفبعد كل هذا التشابه واال، ومالحمها املميزة، اخلاصة

|     |     | 
واملوضوع الرئيسي يف سورة يونس هو ذات املوضوع العام للقرآن املكي الذي سـبق بيانـه يف                 

وحنن  .. اليت حتدد شخصيتها ومالحمها   ،  والسورة تتناول حمتوياته وفق طريقتها اخلاصة      .. الفقرة السابقة 
حىت جييء بياا املفصل    ،  داً واحداً يف إمجال   إال تلخيص هذه احملتويات واح     - يف هذا التقدمي   - ال منلك 

 : يف أثناء استعراض النصوص القرآنية
ومن هذا القرآن    ع    إا تواجه ابتداء موقف املشركني يف مكة من حقيقة الوحي إىل رسول اللّه            

الـر   :  "وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون اهللا        ،  فتقرر هلم أن الوحي ال عجب فيه      ؛  ذاته بالتبعية 
وبشر الذين  ،  أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس          . تلك آيات الكتاب احلكيم   

وإذا تتلـى علـيهم      "  ..  " قال الكافرون إن هذا لساحر مبني     ،  آمنوا أن هلم قدم صدق عند رم      
يكون يل أن أبدلـه     ما  : قل. ائت بقرآن غري هذا أو بدله     : قال الذين ال يرجون لقاءنا    ،  آياتنا بينات 

لو شاء  : قل. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       ،  إن أتبع إال ما يوحى إيل     ،  من تلقاء نفسي  
فمن أظلـم ممـن     ؟  أفال تعقلون ،  فقد لبثت فيكم عمرا من قبله     ،  اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به      

وما كان هذا القرآن أن يفترى      "  ..   " إنه ال يفلح ارمون   ؟  افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته      
أم . وتفصيل الكتاب ال ريب فيـه مـن رب العـاملني          ،  ولكن تصديق الذي بني يديه    ،  من دون اهللا  

  ..  " وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني، فأتوا بسورة مثله: قل؟ يقولون افتراه
فتقرر هلم أن   . لوعيد الذي يسمعونه  واستعجاهلم با  - غري القرآن  -  وتواجه طلبهم خارقة مادية   

وأن اآليات يف يد    . وهو حيمل برهانه يف تفرده املعجز الذي تتحداهم به        ؛  آية هذا الدين هي هذا القرآن     
.  والنيب ال ميلك شيئا فهو عبد من عبـاد اهللا         ،  وأن موعدهم باجلزاء يتعلق بأجل يقدره اللّه      ؛  اهللا ومشيئته 

ولقد أهلكنـا    :  " - م برم احلق وحقيقة األلوهية وحقيقة العبودية      ويف هذا جانب من التعريف هل      -
كـذلك جنـزي القـوم      ،  وما كانوا ليؤمنوا  ،  القرون من قبلكم ملا ظلموا وجاءم رسلهم بالبينات       

، ولكل أمة رسول   ..  "  " لننظر كيف تعملون  ،  مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم      . ارمني
إن كنـتم   ،  مـىت هـذا الوعـد     : ويقولون. بينهم بالقسط وهم ال يظلمون    فإذا جاء رسوهلم قضي     

لكل أمة أجل إذا جـاء أجلـهم فـال     ،  ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللا         : قل؟  صادقني
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مـاذا يسـتعجل منـه      ؟  أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو اراً      : قل. يستأخرون ساعة وال يستقدمون   
لوال أنـزل   : ويقولون "  ..  " ! ؟  آآلن وقد كنتم به تستعجلون    ؟  قع آمنتم به  أمث إذا ما و   ؟  ارمون

 .  " فانتظروا إين معكم من املنتظرين، إمنا الغيب هللا: فقل! عليه آية من ربه
  األمر الذي حيدثهم رسـول اهللا      -  وتواجه اضطراب تصورهم حلقيقة األلوهية وحقيقة العبودية      

أو يطلبون خارقة مادية تثبت هلـم       ،  ويطلبون قرآناً غريه  ؛  يتشككون فيه فيكذبون بالوحي أو    ،  فيه ع  
على اعتقاد أم شفعاؤهم    ،  بينما هم سادرون يف عبادة ماال يضرهم وال ينفعهم من الشركاء           - صحته

فتقرر هلم صفات اإلله احلق وآثار قدرته يف         .. كما يزعمون هللا الولد سبحانه بال علم وال بينة        ؛  عند اهللا 
وما يتقلب م هم    ،  وفيما يتقلب م من ظواهر الكون     ،  ويف وجودهم هم أنفسهم   ،  وجود من حوهلم  ال

وهذه هي   .. من أحوال وهتاف فطرم وأنفسهم برا احلق عند مواجهة اخلطر الذي ال دافع له إال اهللا               
إن :  " ا األخرى واليت تتفرع عنها سائر حمتويا    ؛  القضية الكربى اليت تستغرق قطاعات شىت من السورة       

ما مـن   ،  مث استوى على العرش يدبر األمر     ،  ربكم اللّه الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام        
، وعد اللّه حقاً  ،  إليه مرجعكم مجيعاً  ؟  أفال تذكرون ،  ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه   . شفيع إال من بعد إذنه    
والذين كفروا هلم شـراب  ، ت بالقسطليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلا   ،  إنه يبدأ اخللق مث يعيده    

وقدره منـازل   ،  هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً      . من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون      
إن يف  . يفصل اآليات لقـوم يعلمـون     ،  ما خلق اهللا ذلك إال باحلق     ،  لتعلموا عدد السنني واحلساب   

ويعبدون من   ..  "  "  آليات لقوم يتقون   اختالف الليل والنهار وما خلق اهللا يف السماوات واألرض        
أتنبؤن اللّه مبا ال يعلم يف      : قل. هؤالء شفعاؤنا عند اللّه   : ويقولون،  دون اللّه ماال يضرهم وال ينفعهم     

، هو الذي يسريكم يف الرب والبحر      ..  "  " سبحانه وتعاىل عما يشركون   ؟  السماوات وال يف األرض   
وجاءهم املوج مـن    ،   بريح طيبة وفرحوا ا جاءا ريح عاصف       حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين م      

لئن أجنيتنا من هـذه لنكـونن مـن         : دعوا اهللا خملصني له الدين    ،  وظنوا أم أحيط م   ،  كل مكان 
يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسـكم        ،  فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق        . الشاكرين

من يرزقكم من السـماء     : قل ..  "  " لينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون     مث إ ،  متاع احلياة الدنيا  
ومـن  ؟ ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلـي    ؟  أم من ميلك السمع واألبصار    ؟  واألرض

! فماذا بعد احلق إال الضالل    ،  فذلكم اهللا ربكم احلق   ؟  أفال تتقون : فقل. اللّه: فسيقولون؟  يدبر األمر 
، اهللا يبدأ اخللق مث يعيده    : قل؟  قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده         "  ..  " ؟  ونفأىن تصرف 

أفمـن يهـدي إىل     . اهللا يهدي للحق  : قل؟  هل من شركائكم من يهدي إىل احلق      : قل؟  فأىن تؤفكون 
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 ،وما يتبع أكثرهم إال ظنا    ؟  فما لكم كيف حتكمون   ؟  احلق أحق أن يتبع أم من ال يهدي إال أن يهدي          
أال إن هللا من يف السماوات ومن يف         ..  "  " إن اللّه عليم مبا يفعلون    ،  إن الظن ال يغين من احلق شيئاً      

هو . وإن هم إال خيرصون   ،  إن يتبعون إال الظن   ،  وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء       ،  األرض
: قالوا ..  "  " يسمعونإن يف ذلك آليات لقوم      ،  الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً       

إن عندكم مـن سـلطان      ،  هو الغين له ما يف السماوات وما يف األرض         - سبحانه - اختذ اهللا ولداً  
متـاع يف   . إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون       : قل؟  أتقولون على اهللا ما ال تعلمون     ؟  ذا

أال إن هللا مـا يف       ..  "  " ا يكفـرون  مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كـانو      ،  الدنيا مث إلينا مرجعهم   
 " هو حييي ومييت وإليه ترجعون    . أال إن وعد اهللا حق ولكن أكثرهم ال يعلمون        . السماوات واألرض 

 . 
وكل ما يزاولون من نيـة      ،  وشهوده لكل ما يهم به البشر      - سبحانه -  وتصور هلم حضور اهللا   

وذلك يف مثل قوله تعـاىل       .. ميلؤه باحلذر واليقظة  كما  ،  مما ميأل احلس البشري بالرهبة والروعة     ؛  وعمل
وال تعملون من عمل إال كنا علـيكم    . وما تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن        :  " يف هذه السورة  

وال أصغر من   ،  وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء           . شهودا إذ تفيضون فيه   
  . " إال يف كتاب مبني، ذلك وال أكرب

ليخرجوا من الغفلة اليت ينشـئها      ،   كذلك متأل نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس اهللا يف كل حلظة         
إمنا مثل احليـاة    :  " وال ينخدعوا بازدهار احلياة حوهلم فيأمنوا بأس اهللا الذي يأيت بغتة          ؛  الرخاء والنعمة 

حىت إذا أخـذت    . واألنعاممما يأكل الناس    ،  الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض        
فجعلناها حصيدا  ،  أتاها أمرنا ليال أو ارا    ،  وظن أهلها أم قادرون عليها    ،  األرض زخرفها وازينت  

أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتـا      : قل "  ..  " كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون    . كأن مل تغن باألمس   
 . !  " ؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ آمنتم بهأمث إذا ما وقع ؟ ماذا يستعجل منه ارمون! أو ارا

بتحـذيرهم مـن   ، وتكذيبهم بلقاء اهللا ،   وتواجه اطمئنام للحياة الدنيا ورضاهم ا عن اآلخرة       
وتعريفهم بأن هذه احلياة الدينا إمنا      ،  ومن اخلسارة يف الصفقة الدون اليت يرضوا      ،  هذه الطمأنينة اخلادعة  

وخاصة مـا   ؛  مث تواجههم بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة        ..  اجلزاء ويف اآلخرة ،  هي لالبتالء 
وتعذر الفداء من العذاب مهمـا كـرب        ،  وتربئهم منهم إىل اللّه   ،  يتصل منها بتخلي الشركاء عن عبادهم     

والذين هـم عـن آياتنـا       ،  إن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا         :  " الفداء
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إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهـديهم رـم     . أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون      .غافلون
. وحتيتهم فيها سالم  . سبحانك اللهم : دعواهم فيها . جتري من حتتهم األار يف جنات النعيم      ،  بإميام

وجاءم ،  واولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلم       ..  "  " وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني      
مث جعلناكم خالئف يف األرض من      . كذلك جنزي القوم ارمني   ،  رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا    

. واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم           ..  "  " بعدهم لننظر كيف تعملون   
اب اجلنة هـم فيهـا      أولئك أصح ،  وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة     ،  للذين أحسنوا احلسىن وزيادة   

كأمنـا  ،  ماهلم من اهللا من عاصم    ،  وترهقهم ذلة ،  والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها     . خالدون
ويـوم   ..  "  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالـدون      ،  من الليل مظلما  . أغشيت وجوههم قطعا  

ما : وقال شركاؤهم ،  همفزيلنا بين ! مكانكم أنتم وشركاؤكم  : مث نقول للذين أشركوا   ،  حنشرهم مجيعا 
هنالك تبلو كـل    . إن كنا عن عبادتكم لغافلني    ،  فكفى باهللا شهيدا بيننا وبينكم    . كنتم إيانا تعبدون  

ويوم حيشـرهم   ..  "  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، وردوا إىل اهللا موالهم احلق    ،  نفس ما أسلفت  
 الذين كذبوا بلقاء اهللا وما كانوا مهتدين      قد خسر   . كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم        

وقضي ،  وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب    ،  ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به          ..  " " 
  ..  " وهم ال يظلمون، بينهم بالقسط

وما يترتب علـى تكذيبـهم بالبعـث        ؛   مث تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم لأللوهية       
من انطالقهم يف واقع احلياة العمليـة يزاولـون         ،  تب على تكذيبهم بالوحي والنذارة    وما يتر ،  واآلخرة

والتحليل والتحرمي يف أرزاقهم ومعامالم وفق ما تصـوره هلـم           ،  خصائص الربوبية يف التشريع حليام    
لوا هلم ما   وثنيتهم واعتقادهم بالشركاء الذين جيعلون هلم نصيبا مما رزقهم اهللا يأخذه السدنة والكهنة ليح             

: قل:  " وهي القضية الكربى اليت تلي قضية االعتقاد وتنبثق منها         .. يشاءون وحيرموا عليهم ما يشاءون    
؟ أم على اهللا تفترون   ؟  آهللا أذن لكم  : قل؟  أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال          

ولكن أكثرهم ال   ،  لذو فضل على الناس   إن اهللا   ؟  وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة        
 .  " يشكرون

|     |     | 
يف إبالغ تلك احلقائق اليت حتتويها وتثبيتها وتعميقها واستجاشـة القلـوب             - والسورة حتتشد 

اليت حيفل ا األداء القرآين الفريد يف املوضوع ويف التعـبري عنـه        ،  بشىت املؤثرات املوحية   - والعقول هلا 
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تناسب شخصية السورة وطبيعتها اليت حتدثنا       - على عمقها وحيويتها وحركتها    - ثراتوهي مؤ . سواء
 : حىت نستعرضها يف السياق تفصيال، نلم ا هنا إمجاال، وهذه مناذج منها .. يف الفقرة األوىل عنها

 على  الدالة،  املوحية للفطرة البشرية حبقيقة األلوهية    ،   حتتشد السورة مبشاهد هذا الكون وظواهره     
ويف املوافقات املبثوثة فيه لنشـأة احليـاة        ،  والقصد املرسوم يف بناء هذا الكون وتصريفه      ،  التدبري احلكيم 

وقضية األلوهية يعرضها القـرآن يف هـذه    .. وحلياة الكائن اإلنساين وتلبية حاجاته يف حياته      ،  واألحياء
واهللا خالق هـذا    ،  لفلسفي واملنطق الذهين  وال يعرضها يف أسلوب اجلدل ا     ؛  الصورة احلية الواقعية املوحية   

أن بني فطرة هذا اإلنسان ومشاهد هذا الكون وأسـراره           - سبحانه - الكون وخالق هذا اإلنسان يعلم    
وأن هذه الفطرة يكفي أن توجه إىل مشاهد        ؛  وجتاوباً أعمق من منطق الذهن البارد اجلاف      ! لغة مفهومة 

وأا عندئذ تز وتتفـتح     ؛   فيها أجهزة االستقبال والتلقي    وأن تستجاش لتستيقظ  ؛  هذا الكون وأسراره  
وهـذه   .. ذه اللغة املفهومة - يف القرآن - ومن مث يكثر خطاب الفطرة البشرية    .. وتتلقى وتستجيب 

 : مناذج من هذا اخلطاب العميق املوحي
يـدبر   ،مث استوى على العـرش ، إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام      " 

  "  .. ؟ أفال تذكرون. ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه. ما من شفيع إال من بعد إذنه، األمر
. وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب     ،  هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً       " 

 إن يف اختالف الليل والنهار وما خلق اهللا       . يفصل اآليات لقوم يعلمون   ،  ما خلق اللّه ذلك إال باحلق     
  ..  " يف السماوات واألرض آليات لقوم يتقون

ومن خيرج احلي من    ؟  أم من ميلك السمع واألبصار    ؛  من يرزقكم من السماء واألرض    : قل " 
فذلكم اهللا ربكـم    ؟  أفال تتقون : فقل،  فسيقولون اهللا ؟  ومن يدبر األمر  ؟  امليت وخيرج امليت من احلي    

  " . ؟ رفونفأىن تص؟ فماذا بعد احلق إال الضالل، احلق
  " إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون     ،  هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا         " 

 .. 
  ..  " وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون، انظروا ماذا يف السماوات واألرض: قل " 

ولكنهم ميرون  ؛   وحتتشد مبشاهد األحداث والتجارب اليت يشهدوا بأعينهم ويعيشوا بأنفسهم        
ويعرض السياق القرآين هلم مشاهد      .. والتصريف والتسيري ،  ا غافلني عن داللتها على التدبري والتقدير      
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كما ترفع املرآة للغافل عن نفسه فريى فيها كيف         ؛  من واقعهم هم يف استقبال تلك األحداث والتجارب       
 : وهذه مناذج من ذلك املنهج القرآين الفريد! هو على حقيقته

فلما كشفنا عنه ضره مر كـأن مل        . وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما          " 
  "  .. ! كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون! يدعنا إىل ضر مسه

، اهللا أسرع مكـرا   : قل! وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم إذا هلم مكر يف آياتنا             " 
وجـرين  ،  حىت إذا كنتم يف الفلك    ،  هو الذي يسريكم يف الرب والبحر     . رونإن رسلنا يكتبون ما متك    

، وظنوا أم أحيط م   ،  وجاءهم املوج من كل مكان    ،  م بريح طيبة وفرحوا ا جاءا ريح عاصف       
فلما أجناهم إذا هم يبغون يف      . لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين      : دعوا اهللا خملصني له الدين    

مث إلينا مرجعكم فننبئكم    ،  يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احلياة الدنيا         .  احلق األرض بغري 
  ..  " مبا كنتم تعملون

. وآنا يف صورة قصص بعض الرسل     ،  آناً يف صورة اخلرب   .  وحتتشد مبصارع الغابرين من املكذبني    
. ل هذا املصري الذي لقيه من قبلهم      وديدهم مبث ؛  وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمري على املكذبني       

مث ، أو ساعة من ار يتعـارف فيهـا النـاس      . فإن هي إال فترة قصرية لالبتالء     ،  فال تغرم احلياة الدنيا   
 ! يعودون إىل دار اإلقامة يف العذاب أو يف النعيم

. يؤمنـوا  وجاءم رسلهم بالبينات وما كانوا ل  )1(ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا         " 
  ..  " مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. كذلك جنزي القوم ارمني

يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا          : واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه       " 
يل وال  مث اقضـوا إ   ،  مث ال يكن أمركم عليكم غمـة      ،  فأمجعوا أمركم وشركاءكم  ،  فعلى اهللا توكلت  

. وأمرت أن أكون مـن املسـلمني  ، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا   . تنظرون
فانظر كيف كان   . فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا           

  ..  " عاقبة املنذرين

                                                 
كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصديقاً لقوله          والشرك أقبح الظلم    . أي أشركوا كما أشركتم   " ظلموا   " )1(

 " . إن الشرك لظلم عظيم :  " تعاىل
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. ياتنا فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني    مث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه بآ          " 
أسحر . أتقولون للحق ملا جاءكم   : قال موسى . إن هذا لسحر مبني   : فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا     

وجاوزنا بـبين إسـرائيل البحـر       :  " إىل قوله تعاىل يف اية القصة      ..  " وال يفلح الساحرون  ؟  هذا
آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت       :  أدركه الغرق قال   حىت إذا  - فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا    

فاليوم ننجيـك   ! ؟  وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين     ؟  آآلن. به بنوا إسرائيل وأنا من املسلمني     
  ..  " وإن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلون، ببدنك لتكون ملن خلفك آية

مث . فانتظروا إين معكم من املنتظرين     :قل؟  فهل ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم         " 
  ..  " كذلك حقا علينا ننج املؤمنني، ننجي رسلنا والذين آمنوا

عرضا حيا متحركا مؤثرا عميق     ،  تعرض عاقبة املكذبني وعاقبة املؤمنني    ،   وحتتشد مبشاهد القيامة  
، ارمني وجناة املـؤمنني   فتعرض مع مشاهد املصارع يف احلياة الدنيا والتدمري على          . اإليقاع يف القلوب  

 : وبدء املطاف وايته حيث ال مهرب وال فوت، صفحيت احلياة يف الدارين
أولئك أصحاب اجلنة هم    ،  وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة     ،  للذين أحسنوا احلسىن وزيادة    " 

،  عاصم ما هلم من اهللا من    ،  وترهقهم ذلة ،  والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها      - فيها خالدون 
  ..  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كأمنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

، فزيلنـا بينـهم   ! مكانكم أنتم وشركاؤكم  : مث نقول للذين أشركوا   ،  ويوم حنشرهم مجيعا   " 
. نيفكفى باهللا شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافل         . ما كنتم إيانا تعبدون   : وقال شركاؤكم 

  ..  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، وردوا إىل اهللا موالهم احلق، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت
، وأسروا الندامة ملـا رأوا العـذاب      ! ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به          " 

  ..  " وقضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون
أن يأتوا بآية من مثـل      ،  ني املكذبني بالوحي   ومن املؤثرات اليت حتتشد ا السورة حتدي املشرك       

وهـو مصـري     - إىل تركهم ومصـريهم   ،  بعد دعوم وحتديهم    ع    مث توجيه الرسول   .. هذا القرآن 
والتحـدي مث    .. واملضي يف طريقه املستقيم ال حيفلهم وال يأبه لشـأم          - املكذبني الظاملني من قبلهم   

واثق مـن  ، يوقع يف قلوم أن هذا النيب واثق من احلق الذي معه     املفاصلة واالستعالء على هذا النحو مما       
 : وهذا بدوره يهز القلوب ويزلزل العناد. ربه الذي يتواله
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وتفصـيل  ، ولكن تصديق الذي بـني يديـه  ؛ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا  " 
رة مثله وادعوا من اسـتطعتم   فأتوا بسو : قل؟  أم يقولون افتراه  . الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني      

كذلك كذب الـذين    . بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله        . من دون اهللا إن كنتم صادقني     
  ..  " فانظر كيف كان عاقبة الظاملني. من قبلهم
ولكـن  . يأيها الناس إن كنتم يف شك من ديين فال أعبد الذين تعبدون مـن دون اهللا               : قل " 

وال تكـونن   ،  وأن أقم وجهك للدين حنيفا    . وأمرت أن أكون من املؤمنني    ،  ذي يتوفاكم أعبد اهللا ال  
وإن . وال تدع من دون اهللا ماال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظـاملني               . من املشركني 

يصيب به من يشـاء مـن       ،  وإن يردك خبري فال راد لفضله     ،  ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو       
فمن اهتدى فإمنا يهتدي    . قل يا أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم         ..  الغفور الرحيم  وهو،  عباده
واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكـم        . وما أنا عليكم بوكيل   ،  ومن ضل فإمنا يضل عليها    ،  لنفسه

  ..  " وهو خري احلاكمني، اهللا
 سقنا مناذج منها ال تستقصي ما        وذه املفاصلة ختتم السورة وخيتم هذا احلشد من املؤثرات اليت         

 . يف السورة من هذا املنهج القرآين الفريد يف خماطبة القلوب والعقول
|     |     | 

، وقد محي اجلدل من املشركني حـول صـدق الـوحي   . هذه السورة نزلت بعد سورة اإلسراء   
ومن كشـف ملـا يف       ،ومن تنديد جباهليتهم  ،  وما يواجههم به من تسفيه لعقائدهم     ،  وحول هذا القرآن  

احمليـي  ،  هو اخلالق الـرازق    - سبحانه - تناقض بني ما يعتقدونه من أن اهللا      . كياا من تناقض واضح   
وهي اجلذور الباقية من حنيفية إبـراهيم        - القادر على كل شيء   ،  املدبر املتصرف يف كل شيء    ،  املميت

حيث كانوا يـدعون أن املالئكـة    ،  ولدوبني ما يدعونه هللا سبحانه من ال       - عليهما السالم  - وإمساعيل
مث ما ينشأ عـن     ! ويعبدون متاثيلهم من األصنام على هذا االعتبار      ،  ويتخذوم شفعاء عند اهللا   ،  بنات اهللا 

ويف أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من حتـرمي           ؛  هذا االضطراب العقيدي من آثار يف حيام      
 ! صيب منها هللا ونصيب آلهلتهم املدعاةوجعل ن؛ وحتليل يف الثمار واألنعام

 وعندئذ كانوا يواجهون محلة القرآن على عقائدهم املهلهلة وجاهليتهم املتناقضة بـأن يكـذبوا              
وأن يطلبوا منه أن يأتيهم خبارقـة       ! ويزعمون أنه ساحر  ؛  يف نبوته والوحي إليه من ربه       ع    رسول اهللا 

لب هذه اخلوارق على ما ورد من ذلك يف سورة اإلسراء مما            ويفتتنون يف ط  ؛  تدل على أن اهللا أوحى إليه     
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، ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كـل مثـل          :  " يف مثل قوله تعاىل   . حكاه القرآن الكرمي عنهم   
أو تكـون لـك   ، لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا: وقالوا. فأىب أكثر الناس إال كفورا   

  أو ، أو تسقط السماء كما زعمت علينـا كسـفا  ، ار خالهلا تفجرياجنة من خنيل وعنب فتفجر األ
ولن نؤمن لرقيك حىت    ،  أو ترقى يف السماء   ،  أو يكون لك بيت من زخرف     ،  تأيت باهللا واملالئكة قبيال   
وما منع الناس أن يؤمنـوا إذ       ؟  هل كنت إال بشرا رسوال    ! سبحان ريب : قل! ترتل علينا كتابا نقرؤه   
:  " وكما قال تعـاىل يف هـذه السـورة         "  .. ؟  أبعث اهللا بشرا رسوال   : قالواجاءهم اهلدى إال أن     

  ..  " فانتظروا إين معكم من املنتظرين، إمنا الغيب هللا: فقل! ! لوال أنزل عليه آية من ربه: ويقولون
ال يتعـرض آلهلتـهم     ،  أن يأتيهم بقرآن غـري هـذا        ع     كذلك كانوا يطلبون من رسول اهللا     

وإذا تتلـى  :  " كما قال اهللا عنهم يف هذه السورة    ! كي يستجيبوا له ويؤمنوا به    ؛  هليتهموعقائدهم وجا 
وكان الرد علـى     ..  " ائت بقرآن غري هذا أو بدله     : عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا       

، ى إيل إن أتبع إال ما يـوح     ،  ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي       : قل:  " مثل هذا التعسف الساذج   
فقـد  ،  لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به        : قل. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       

إنـه ال   ؟  فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته         ؟  لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون      
 .  " يفلح ارمون

حـىت  ؛ تواجه واقعـا متصـال  ، احدةوظاهر من سياقها أا حلمة و.  نزلت السورة يف هذا اجلو   
وهذا ما ينفي الرواية اليت أخذ ا املشـرفون علـى املصـحف         . ليصعب تقسيمها إىل قطاعات متميزة    

وبعضها ال  ،  فهذه اآليات متشابكة مع السياق     ..  مدنية 96،  95،  94،  40األمريي من كون اآليات     
 ! يتسق السياق بدونه أصال

الر تلك  :  " فيجيء يف املطلع قوله تعاىل    . د بني مطلعها وختامها    والترابط يف سياق السورة يوح    
وبشـر الـذين    ،  أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس          . آيات الكتاب احلكيم  

:  " وجييء يف اخلتـام    ..  " إن هذا لساحر مبني   ! عند رم قال الكافرون   ،  آمنوا أن هلم قدم صدق    
فاحلديث عن قضية الوحي هـو       ..  " صرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني      واتبع ما يوحى إليك وا    

 . كما أنه هو املوضوع املتصل امللتحم بني املطلع واخلتام. املطلع وهو اخلتام
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نذكر مثاال لذلك الرد على اسـتعجاهلم       .  كذلك يبدو الترابط بني املؤثرات املختلفة يف السورة       
مث جييء القصص بعد ذلك يف       .. حيث ال ينفعهم وقتها إميان وال توبة      ،  تةوديدهم بأنه يقع بغ   ،  بالوعيد
 . مصورا ذلك املشهد بعينه يف مصارع الغابرين، السورة

ال أملـك لنفسـي   : قل؟ مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني: ويقولون:  "  يف الرد عليهم يقول 
.  فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون     إذا جاء أجلهم  ،  لكل أمة أجل  ،  إال ما شاء اهللا   ،  ضرا وال نفعا  

آآلن ؟  أمث إذا ما وقع آمنتم به     ؟  ماذا يستعجل منه ارمون   ،  أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو ارا      : قل
هل جتـزون إال مبـا كنـتم        ،  ذوقوا عذاب اخللد  : مث قيل للذين ظلموا   ! ؟  وقد كنتم به تستعجلون   

  ..  " تكسبون
:  " وكأنه الصورة الواقعية لـذلك الوعيـد  ، رة جييء هذا املشهد   ويف اية قصة موسى يف السو     

آمنت : حىت إذا أدركه الغرق قال    ،  وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا        
آآلن وقد عصيت قبل وكنـت مـن        . وأنا من املسلمني  ،  أنه ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل        

  ..  " وإن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلون،  ببدنك لتكون ملن خلفك آيةفاليوم ننجيك. املفسدين
مـن  ؛   مث تتساوق يف ثنايا السورة بني ذلك الرد وهذه القصة مشاهد املباغتة بأخذ اهللا للمكذبني              

فترسم جوا واحدا متناسقا يبدو فيه الترابط بني املشاهد واملوضـوعات           ؛  حيث ال يتوقعون وال يدرون    
 . ء سواءواألدا

قال الكـافرون   :  " يف أول السورة    ع     كذلك جييء يف حكاية قول املشركني عن رسول اهللا        
فلمـا   :  " - عليه السـالم   - مث جييء يف حكاية فرعون وملئه عن موسى        ..  " إن هذا لساحر مبني   

  ..  " إن هذا لسحر مبني: جاءهم احلق من عندنا قالوا
:  بينما قصة يونس فيها ال تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو          .  وقد مسيت السورة سورة يونس    

إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة           ! فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا     " 
هي املثل الوحيد البارز للقـوم الـذين       - مع هذا  - ولكن قصة يونس   ..  " ومتعناهم إىل حني  ،  الدنيا

وهم وحدهم يف تـاريخ     ؛  فيثوبون إىل رم ويف الوقت سعة     ؛  هم قبل مباغتة العذاب هلم    يتداركون أنفس 
فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسوهلم قبل وقوعـه          ،  الدعوات الذين آمنوا مجلة بعد تكذيب     

 . كما هي سنة اهللا يف املكذبني املصرين، م
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ممـا جيعلـها وحـدة      ،  عها إىل ختامها  وهكذا جند الترابط بكل ألوانه يف سياق السورة من مطل         
 . متكاملة متشابكة كما أسلفنا

|     |     | 
أن القضية األساسـية   - يف هذا التقدمي - وواضح من املقتطفات اليت سبقت من نصوص السورة      

وبيان مقتضـيات هـذه     ،  وجتلية حقيقتهما ،  اليت يتكئ عليها السياق كله هي قضية األلوهية والعبودية        
وقضـية  ،  أما سائر القضايا األخرى اليت تعرضت هلا السورة كقضـية الـوحي           .  حياة الناس  احلقيقة يف 
فقد جاءت يف صدد إيضاح تلك احلقيقـة الكـربى وتعميقهـا             .. وقضية الرساالت السابقة  ،  اآلخرة

 . وبيان مقتضياا يف حياة البشر واعتقادهم وعبادم وعملهم؛ وتوسيع مدلوهلا
. وقضية القرآن املكي بصـفة خاصـة      ،  ضية الكربى هي قضية القرآن كله      والواقع أن تلك الق   

وتعريف العبودية وحـدودها  ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة واحلاكمية     ؛  فتعريف األلوهية احلقة  
واعتـرافهم بالربوبيـة والقوامـة      ؛  والوصول من هذا كله إىل تعبيد الناس إلهلهم احلق        ؛  اليت ال تتعداها  

وما وراءه إن هو إال بيان ملقتضـيات         .. هذا هو املوضوع الرئيسي للقرآن كله      .. ة له وحده  واحلاكمي
 . هذه احلقيقة الكبرية يف حياة البشر بكل جوانبها

كل هذا البيان الذي هو موضـوع هـذا       - عند التأمل العميق   -  وهذه احلقيقة الكبرية تستحق   
وما أرسـلنا مـن     :  " وأن يرتل ا كتبه مجيعا    ،   مجيعا تستحق أن يرسل اهللا من أجلها رسله       .. القرآن

  ..  " قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
،  إن حياة البشر يف األرض ال تستقيم إال إذا استقامت هذه احلقيقة يف اعتقـادهم وتصـورهم                

 . واستقامت كذلك يف حيام وواقعهم
وهم حـني    .. ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه   ،  كون الذي يعيشون فيه    ال تستقيم أوالً إزاء هذا ال     

بـل يؤهلـون     - يضطرب تصورهم حلقيقة األلوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤهلون األشياء واألحياء         
بوحي  - ويقدمون هلا ،  ! ولكنها بائسة ،  ويعبدون أنفسهم هلا يف صور مضحكة      -!  األشباح واألوهام 

خالصة كدهم من الـرزق الـذي        - ني بأوهام العوام يف كل زمان ويف كل مكان        من الكهان واملنتفع  
وهي  .. بل إم ليقدمون هلا فلذات أكبادهم كما يقدمون هلا أرواحهم يف بعض األحيان            . أعطاهم اللّه 

وهم يعيشون  ،  وتضطرب حيام كلها   .. وال متلك هلم ضراً وال نفعاً     ،  أشياء وأحياء ال حول هلا وال قوة      
عبوديتـها للّـه    ،  وبني التقرب والزلفى ملخلوقات مثلـهم     ؛  ني اهللع واجلزع من هذه األشياء واألحياء      ب
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. وجعلوا هللا مما ذرأ من احلـرث واألنعـام نصـيبا      :  " وذلك كما قال اهللا تعاىل عنهم      .. كعبوديتهم
وما كان هللا فهو    ،  فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا      ! وهذا لشركائنا  - بزعمهم - هذا هللا : فقالوا

وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهـم شـركاؤهم          ! ساء ما حيكمون  ! يصل إىل شركائهم  
هذه أنعـام   : وقالوا - ولو شاء اهللا ما فعلوه فذرهم وما يفترون        - لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم   

 ال يذكرون اسم    وأنعام،  وأنعام حرمت ظهورها   - بزعمهم - وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء      
ما يف بطون هذه األنعـام خالصـة        : وقالوا - سيجزيهم مبا كانوا يفترون    -!  اهللا عليها افتراء عليه   

 - سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم    ! وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء     ،  لذكورنا وحمرم على أزواجنا   
قد ضلوا وما   ،  تراء على اهللا  وحرموا ما رزقهم اهللا اف    ،  قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم       

 .  " )1(كانوا مهتدين 
. اليت تقدم ملخلوقات من خلق اهللا     ؛  فهذه مناذج من تكاليف العبودية لغري اهللا يف األموال واألوالد         

 ! أشياء أو أحياء ما أنزل اهللا ا من سلطان
 وحقيقة العبودية    كذلك ال تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة األلوهية           

إن إنسانية اإلنسان وكرامته وحريته احلقيقية الكاملة ال         .. ويف حيام وواقعهم  ،  يف اعتقادهم وتصورهم  
وال جيعل لـه    ؛  ميكن أن تتحقق يف ظل اعتقاد أو نظام ال يفرد اهللا سبحانه بالربوبية والقوامة واحلاكمية              

وال يعترف له وحـده حبـق       ؛  يف السر والعالنية  ،  خرةوحده حق اهليمنة على حياة الناس يف الدنيا واآل        
  .. التشريع واألمر واحلاكمية يف كل جانب من جوانب احلياة اإلنسانية

فما من مرة احنرف الناس عـن       .  والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه احلقيقة ويصدقها        
باالعتقاد ،  سواء كانت هذه الدينونة    - العبادودانوا لغري اهللا من      - اعتقاداً ونظاماً  - الدينونة هللا وحده  

إال كانت العاقبة هي فقدام إلنسـانيتهم وكرامتـهم          - والشعائر أم كانت باتباع األحكام والشرائع     
 ! وحريتهم

إىل عامل  ،  وسيطرة الطواغيت عليهم  ،  يرد ذل احملكومني للطواغيت   ؛   والتفسري اإلسالمي للتاريخ  
ومن مث يفـرده بالربوبيـة   ، الذي يفرد اهللا سبحانه باأللوهية ،  ن دين اللّه  أساسي هو فسوق احملكومني ع    
: ونادى فرعون يف قومه قـال  :  " فيقول اهللا سبحانه عن فرعون وقومه     . والسلطان والقوامة واحلاكمية  

أم أنا خري من هذا الذي هو       ؟  أفال تبصرون ؟  يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت          
                                                 

 .  من اجلزء الثامن1228 - 1213 يراجع تفسري هذه اآليات من سورة األنعام ص)1(
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فاستخف قومه  ! أو جاء معه املالئكة مقترنني    ،  فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب     ؟   يكاد يبني  مهني وال 
فمـا يسـتخف    . فريد استخفاف فرعون هلم إىل أم فاسقون       ..  " فأطاعوه إم كانوا قوما فاسقني    

 ! اكميةال يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة واحل؛ احلاكم الطاغي قومه وهم مؤمنون باهللا موحدون
فأتاحوا لنفر منـهم أن حيكمـوهم بغـري         ،   ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة هللا وحده        

، اليت تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم    ،  العبودية. قد وقعوا يف النهاية يف شقوة العبودية لغريه       ،  شريعته
فل هلم اإلنسـانية واحلريـة      واليت ظنوا يف بعضها أا تك     ؛  مهما اختلفت أشكال األنظمة اليت حتكمهم     

 ! والكرامة
 )1(! يف أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائـف           -  لقد هربت أوربا من اهللا    

يف أثناء ثورا على تلك الكنيسة اليت أهدرت كل القيم اإلنسـانية يف              - سبحانه - وثارت على اهللا   -
ومصـاحلهم   - هناك أم جيدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتـهم مث ظن الناس  ! عنفوان سطوا الغامشة  

وعلقوا كل آماهلم على احلريات والضـمانات الـيت          ]الدميقراطية  [  يف ظل األنظمة الفردية    - كذلك
والضمانات القضـائية   ،  واحلريات الصحفية ،  واألوضاع النيابية الربملانية  ،  تكفلها هلم الدساتري الوضعية   

مث مـاذا    .. إىل آخر هذه اهلاالت اليت أحيطت ا تلك األنظمة         .. األغلبية املنتخبة وحكم  ،  والتشريعية
ذلك الطغيان الذي أحال كل تلـك الضـمانات          " الرأمسالية " كانت العاقبة هي طغيان   ؟  كانت العاقبة 

 ووقعت األكثرية الساحقة يف عبوديـة     ! أو إىل جمرد خياالت   ،  إىل جمرد الفتات  ،  وكل تلك التشكيالت  
واحلريـات  ! والدساتري الوضعية ! فتملك معه األغلبية الربملانية   ،  ذليلة لألقلية الطاغية اليت متلك رأس املال      

يف ،  وسائر الضمانات اليت ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتـهم وكرامتـهم            ! الصحفية
 ! ! ! معزل عن اهللا سبحانه

!  " الطبقة " و " رأس املال  " لفردية اليت يطغى فيها    مث هرب فريق من الناس هناك من األنظمة ا        
 " الدينونـة لطبقـة    " الرأمسـاليني  " لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة   ؟  فماذا فعلوا ! إىل األنظمة اجلماعية  

أو استبدلوا بالدينونة ألصحاب رؤوس األموال والشركات الدينونة للدولة اليت متلك املال             " ! الصعاليك
 ! فتصبح أخطر من طبقة الرأمساليني! لطانإىل جانب الس

دفعوا مـن أمـواهلم ومـن       ،   ويف كل حالة ويف كل وضع ويف كل نظام دان البشر فيه للبشر            
 ! دفعوها لألرباب املتنوعة يف كل حالة. أرواحهم الضريبة الفادحة

                                                 
 " . دار الشروق " .  " املستقبل هلذا الدين :  " يف كتاب" الفصام النكد :  "  يراجع فصل)1(
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ه تطلق النـاس    والعبودية هللا وحد   .. تكن لغري اهللا  ،  فإن ال تكن هللا وحده    !  إنه ال بد من عبودية    
 .. والعبودية لغري اهللا تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضـائلهم  .. أحرارا كراما شرفاء أعلياء  

 ! مث تأكل أمواهلم ومصاحلهم املادية يف النهاية
 - سـبحانه  -  من أجل ذلك كله تنال قضية األلوهية والعبودية كل تلك العناية يف رساالت اهللا     

فهي قضية ال تتعلق بعبدة األصـنام واألوثـان يف           .. هذه السورة منوذج من تلك العناية     و .. ويف كتبه 
وتتعلـق  ؛  ولكنها تتعلق باإلنسان كله يف كل زمـان ويف كـل مكـان            . اجلاهليات الساذجة البعيدة  

وكـل  . وجاهلية القرن العشـرين   . وجاهليات التاريخ . جاهليات ما قبل التاريخ    .. باجلاهليات كلها 
 ! )1(ة تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد جاهلي

وربوبيتـه   - سـبحانه  -  ومن أجل ذلك كان جوهر الرساالت والكتب هو تقرير ألوهية اهللا          
 .  " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون:  " وحده للعباد

 :  وكان ختام هذه السورة اليت نواجهها
ولكـن  ؛  يا أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا                :قل " 

وال تكـونن   ،  وأن أقم وجهك للدين حنيفا    . وأمرت أن أكون من املؤمنني    ،  أعبد اهللا الذي يتوفاكم   
. فإن فعلت فإنك إذن من الظـاملني      ،  ما ال ينفعك وال يضرك    ،  وال تدع من دون اهللا    . من املشركني 

يصيب به من يشاء من     ،  وإن يردك خبري فال راد لفضله     ،  سسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو       وإن مي 
فمن اهتدى فإمنا يهتـدي     ،  يا أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم       : قل. وهو الغفور الرحيم  ،  عباده
ـ ، واتبع ما يوحى إليك. وما أنا عليكم بوكيل. ومن ضل فإمنا يضل عليها    ،  لنفسه م واصرب حىت حيك

  "  .. اهللا وهو خري احلاكمني
 : لنأخذ يف استعراض نصوصها بالتفصيل؛  وحسبنا هذا يف التعريف بالسورة

                                                 
. للمسلم العظيم السيد أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان" اإلسالم واجلاهلية :  "  كتاب يراجع)1(

 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" جاهلية القرن العشرين :  " وكتاب
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 أَكَانَ ِللناِس عجبا أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل منهم أَنْ أَنـِذِر            1الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم      + 
آم ِر الَِّذينشبو اسالن ِبنيم اِحرـذَا لَسونَ ِإنَّ هقَالَ الْكَاِفر ِهمبر ٍق ِعندِصد مقَد مواْ أَنَّ لَه2ن  

                راَألم ربدِش يرلَى الْعى عوتاس اٍم ثُمِة أَيِفي ِست ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ اللّه كُمبِإنَّ ر
 ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعا وعـد      3الَّ ِمن بعِد ِإذِْنِه ذَِلكُم اللّه ربكُم فَاعبدوه أَفَالَ تذَكَّرونَ           ما ِمن شِفيٍع إِ   

ـ     ِذين كَفَـرواْ  اللِّه حقا ِإنه يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ِليجِزي الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت ِبالِْقسِط والَّ
 هو الَِّذي جعلَ الشمس ِضياء والْقَمر نورا        4لَهم شراب من حِميٍم وعذَاب أَِليم ِبما كَانواْ يكْفُرونَ          

           قِإالَّ ِبالْح ذَِلك اللّه لَقا خم ابالِْحسو ِننيالس ددواْ علَمعاِزلَ ِلتنم هرقَدٍم       وـاِت ِلقَـوـلُ اآليفَصي 
  6 ِإنَّ ِفي اخِتالَِف اللَّيِل والنهاِر وما خلَق اللّه ِفي السماواِت واَألرِض آلياٍت لِّقَوٍم يتقُونَ 5يعلَمونَ 

 7اْ ِبها والَِّذين هم عن آياِتنا غَاِفلُونَ        إَنَّ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاءنا ورضواْ ِبالْحياِة الدنيا واطْمأَنو        
 ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصـاِلحاِت يهـِديِهم ربهـم           8أُولَـِئك مأْواهم النار ِبما كَانواْ يكِْسبونَ       

       اِت الننِفي ج ارهاَألن ِتِهمحِري ِمن تجت اِنِهمـا        9ِعيِم  ِبِإميِفيه مهتِحيتو ماللَّه كانحبا سِفيه ماهوعد 
 الَِمنيالْع بِللِّه ر دمأَِن الْح ماهوعد آِخرو الَم10س  

ر الَّـِذين الَ يرجـونَ      ولَو يعجلُ اللّه ِللناِس الشر اسِتعجالَهم ِبالْخيِر لَقُِضي ِإلَيِهم أَجلُهم فَنذَ          
 وِإذَا مس اِإلنسانَ الضر دعانا ِلجنِبِه أَو قَاِعدا أَو قَآِئما فَلَما كَشفْنا             11ِلقَاءنا ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ     

         ِللْم نيز كَذَِلك هسم را ِإلَى ضنعدي كَأَن لَّم رم هرض هنلُونَ عمعواْ يا كَانم ِرِفنيـا  12سلَكْنأَه لَقَدو 
        مـِزي الْقَـوجن واْ كَـذَِلكِمنؤواْ ِليا كَانماِت ونيم ِبالْبلُهسر مهاءتجواْ وا ظَلَملَم ِلكُمونَ ِمن قَبالْقُر

 ِرِمنيج13الْمِفي اَألر الَِئفخ اكُملْنعج لُونَ  ثُممعت فكَي نظُرِدِهم ِلنع14ِض ِمن ب  
وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاءنا ائِْت ِبقُرآٍن غَيِر هـذَا أَو بدلْه قُـلْ                  

         ِبعفِْسي ِإنْ أَتِمن ِتلْقَاء ن لَهدكُونُ ِلي أَنْ أُبا يم            ـذَابي عبر تيصِإنْ ع افي أَخِإن ى ِإلَيوحا يِإالَّ م 
 قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيكُم والَ أَدراكُم ِبِه فَقَد لَِبثْت ِفيكُم عمرا من قَبِلِه أَفَـالَ                   15يوٍم عِظيٍم   

  17رى علَى اللِّه كَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِتِه ِإنه الَ يفِْلح الْمجِرمونَ  فَمن أَظْلَم ِممِن افْت16تعِقلُونَ 
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ويعبدونَ ِمن دوِن اللِّه ما الَ يضرهم والَ ينفَعهم ويقُولُونَ هـؤالء شفَعاؤنا ِعند اللّـِه قُـلْ                 
 وما كَـانَ    18 السماواِت والَ ِفي اَألرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ          أَتنبئُونَ اللّه ِبما الَ يعلَم ِفي     

 19الناس ِإالَّ أُمةً واِحدةً فَاختلَفُواْ ولَوالَ كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَقُِضي بينهم ِفيما ِفيـِه يختِلفُـونَ                  
  20لَ علَيِه آيةٌ من ربِه فَقُلْ ِإنما الْغيب ِللِّه فَانتِظرواْ ِإني معكُم من الْمنتِظِرين ويقُولُونَ لَوالَ أُنِز

 وِإذَا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعِد ضراء مستهم ِإذَا لَهم مكْر ِفي آياِتنا قُِل اللّه أَسرع مكْـرا ِإنَّ    
 هو الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتى ِإذَا كُنتم ِفي الْفُلِْك وجـرين  21رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ    

 أَنهم أُِحـيطَ    ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتها ِريح عاِصف وجاءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن وظَنواْ             
              اِكِرينالش ِمن نكُونـِذِه لَنه ا ِمننتأَجنَي لَِئن ينالد لَه ِلِصنيخم اْ اللّهوعد ِإذَا     22ِبِهم ما أَجنَـاهفَلَم 

 أَنفُِسكُم متاع الْحياِة الدنيا ثُم ِإلَينـا        هم يبغونَ ِفي اَألرِض ِبغيِر الْحق يا أَيها الناس ِإنما بغيكُم علَى           
  23مرِجعكُم فَننبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

                 ـاسأْكُـلُ النا يِض ِمماَألر اتبلَطَ ِبِه نتاء فَاخمالس ِمن اهلْناء أَنزا كَميناِة الديثَلُ الْحا ممِإن
اَألنو                الً أَوا لَينرا أَماهآ أَتهلَيونَ عقَاِدر مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضذَِت اَألرِإذَا أَخ ىتح امع

           فَكَّرتٍم ياِت ِلقَولُ اآليفَصن ِس كَذَِلكِباَألم نغت ا كَأَن لَّمِصيدا حاهلْنعا فَجارهو    24ونَ  نعـدي اللّهو 
  _25ِإلَى داِر السالَِم ويهِدي من يشاء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

|     |     | 
شـأا يف   : يصعب تقسيمها إىل مقاطع   ،  حلمة واحدة  - كما أسلفنا يف تقدميها    - السورة كلها 

مـع متيـز كـل سـورة         - السابعهذه اخلاصية شأن سورة األنعام اليت سبق احلديث عنها يف اجلزء            
تنصب مبؤثراا املوحية على القلب     ؛  فهي تتدفق يف هيئة موجات متوالية      - بشخصيتها وطابعها اخلاص  

إىل . من التعجيب من أمر املشركني يف استقباهلم للوحي والقـرآن   .. وختاطبه بإيقاعات منوعة  ،  البشري
إىل عـرض   . إىل عرض مشاهد القيامـة     ..  سبحانه عرض املشاهد الكونية اليت تتجلي فيها ألوهية اهللا       

إىل آخـر مـا سـبقت        .. إىل عرض مصارع الغابرين   . أحوال البشر يف مواجهة األحداث اليت متر م       
 . اإلشارة إليه من املوضوعات واملؤثرات اليت حتتويها السورة

طعا واحدا يتـدفق    فإن أكثر من نصفها األول يعد مق      .  وإذا جاز تقسيم السورة إىل مقاطع مميزة      
وقصة موسى واإلشارة إىل قصـة       - ومن بعده يف اختصار    - مث جتيء قصة نوح   . ذه املوجات املتتابعة  

 . مث جتيء اإليقاعات األخرية يف السورة فتؤلف املقطع األخري. فتؤلف مقطعا آخر؛ يونس
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 - ات املتناسقة أو جمموعة من املوج    -  ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة       
  .. كما هي طبيعتها املتميزة

|     |     | 
كما بدأت سـورة البقـرة       " را. الم. ألف.  " أما هذا الدرس األول منها فيبدأ حبروف ثالثة       

يبـدأ ـذه    . وسورة آل عمران وسورة األعراف حبروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه يف تفسريها هناك            
  ..  " ت الكتاب احلكيمتلك آيا:  " األحرف مبتدأ خربه

مـن  .  مث يأخذ السياق يف عرض عدة أمور تبدو فيها احلكمة اليت أشري إليها يف وصف الكتاب               
إىل  .. والرد على املعترضني أن يوحي اهللا إىل بشر       ،  لينذر الناس ويبشر املؤمنني     ع    الوحي إىل الرسول  

وتقـدير منـازل    ،  مس ضياء والقمر نورا   إىل جعل الش   .. خلق السماوات واألرض وتدبري األمر فيهما     
  .. إىل اختالف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبري .. القمر ليعلموا عدد السنني واحلساب

الذين ال يرتقبون لقاء اهللا مدبر كـل        ،   ويتطرق من عرض هذه اآليات الكونية إىل الغافلني عنها        
. ما ينتظر املؤمنني يف اجلانب اآلخر من نعيم مقـيم         و؛  وما ينتظر هؤالء الغافلني من سوء املصري      ،  شيء

وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم اخلـري يف        ،  ويسجل حكمة تأجيل املصري إىل يومه املوعود      
 . هذه الدنيا ولو عجل هلم بالشر كما يستعجلون باخلري النتهى األجل وأخذوا بذنوم دون إمهال

، وضـراعتهم إىل اهللا عنـد مـس األذى        . قيهم للشر واخلري   ومن مث وصف لطبيعة البشر يف تل      
دون اعتبار بالقرون اخلالية اليت سارت      ،  وجلاجهم فيما كانوا من قبل فيه     . ونسيام له عند كشف الضر    

 ! ولقيت مصارعها يف ذلك الطريق، يف الطريق ذاته
ن املكذبني كانوا   فإ  ع     ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم الرسول         

غري متـدبرين وال مـدركني أن       . يطلبون إىل الرسول أن يأيت هلم بقرآن غري هذا القرآن أو يبدل بعضه            
وهم يعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال         . وأن له حكمة ثابتة فهو ال يقبل التبديل       ،  القرآن من عند اهللا   

مث يطلبـون   .  وهي تستند إىل وحي مـن اهللا       ويتركون عبادة اهللا وحده   ،  يضرهم دون استناد إىل شيء    
غافلني عن آياته املعجزة يف تضـاعيف       ،  خارقة من اخلوارق غري ناظرين إىل آية اهللا الواضحة يف القرآن          

 . الكون
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يف مشهد  ،  وعرض منوذج حي من هذه الطبيعة     .  مث عودة إىل طبيعة البشر يف تلقي الرمحة والضر        
مث ،  يف ركوب البحر عندما تسري الفلـك يف أول األمـر رخـاء            . ؤثرةمن املشاهد النابضة املتحركة امل    

 . تعصف ا الريح ويأتيها املوج من كل مكان
وأهلـها  ،  وبريقها وألالءها الذي ينطفئ يف حلظـة      ،   ومشهد آخر ميثل غرور هذه احلياة الدنيا      

دار األمـن  . ار السالمذلك واهللا يدعو إىل د .. مأخوذون بزخرفها غافلون عن املصري اخلاطف املرهوب     
 كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون     ..  " الدار اليت ال خوف من أخذها على حني غرة        . واالطمئنان

 . ويدركون حكمة اهللا يف اخللق والتدبري .. " 
|     |     | 

  "  .. ألر تلك آيات الكتاب احلكيم " 
ذي ينكرون أن يكون اهللا قد أوحـى  ال،  تتألف آيات الكتاب احلكيم   ،   من هذه احلروف وأمثاهلا   

مث ال يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات           ،  وهذه احلروف يف متناول أيديهم    . به إىل الرسول  
وإدراك أن الوحي هو مفـرق      ،  وال يقودهم هذا إىل التدبر     - كما يتحداهم يف هذه السورة     - الكتاب

من هذه  ،  وحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة       وأنه لوال هذا ال   ،  الطريق بينهم وبني الرسول   
 . احلروف املبذولة للجميع

  ..  " تلك آيات الكتاب احلكيم " 
ويعرض يف هذه السـورة جوانـب منـها    ،  احلكيم الذي خياطب البشر مبا يناسب طبائع البشر     

 . جند مصداقها يف كل جيل، صادقة باقية
. يف السماء واألرض  . دبر آيات اهللا يف صفحة الكون وتضاعيفه       واحلكيم الذي ينبه الغافلني إىل ت     

ويف  .. ويف قصص الرسل فـيهم  . ويف مصارع القرون األوىل    .. ويف الليل والنهار  . ويف الشمس والقمر  
  .. دالئل القدرة الكامنة والظاهرة يف هذا الوجود

|     |     | 
وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم      ،  ر الناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذ          " 

 :  " إن هذا لساحر مبني. قال الكافرون؟ صدق عند رم
 . يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل.  سؤال استنكاري
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ومبعث هذا السؤال   ؟  أبعث اهللا بشرا رسوال   :  لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول        
فهم . الذي يتمثل فيهم   " اإلنسان " عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة     " . اإلنسان " عدم إدراك قيمة  هو  

فيكلفـه هدايـة    - عن طريق الـوحي  - وأن يتصل اهللا به ،  يستكثرون على بشر أن يكون رسول اهللا      
غري نـاظرين إىل    . إم ينتظرون أن يرسل اهللا ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من اإلنسان عند اهللا              . الناس

وأن خيتار من بني أفراده من يتصـل        ؛  ومن تكرميه أن يكون أهال حلمل رسالته      ؛  تكرمي اهللا هلذا املخلوق   
 . باهللا هذا االتصال اخلاص

فأما . وشبهة أمثاهلم يف القرون األوىل      ع    هذه كانت شبهة الكفار املكذبني على عهد الرسول       
 !  من أنفسهم ألنفسهم شبهة أخرى ال تقل افتا عن تلكيف هذا العصر احلديث فيقيم بعض الناس

كيف يتم االتصال بني بشر ذي طبيعة مادية وبني اهللا املخالف لطبيعة كل شـيء               :  إم يسألون 
 . مما خلق

 ؟ والذي ليس كمثله شيء
وهو سؤال ال حيق ألحد أن يسأله إال أن يكون قد أحاط علما حبقيقة اهللا سبحانه وطبيعة ذاتـه                   

، وهو ما ال يدعيه أحد حيترم عقله      . كما أحاط علما بكل خصائص اإلنسان اليت أودعها اهللا إياه         ،  إلهليةا
بل يعرف أن خصائص اإلنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف منها جديد            . ويعرف حدود هذا العقل   

ـ       : ومل يقف العلم بعد حىت يقال     ،  بعد جديد  فضـال  . إلدراكإنه أدرك كل اخلصائص اإلنسانية القابلة ل
 ! على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائما آفاق من اهول بعد آفاق

واهللا أعلم حيث جيعل رسالته يف اإلنسان ذي        .  ففي اإلنسان اذن طاقات جمهولة ال يعلمها إال اهللا        
فسـه قبـل    وجمهولة لصـاحبها ن   ،  وقد تكون هذه الطاقة جمهولة للناس     . الطاقة اليت حتمل هذه الرسالة    

، وكـل بنيـة   ،  ولكن اهللا الذي نفخ يف هذا اإلنسان من روحه عليم مبا تنطوي عليه كل خلية              . الرسالة
وقادر على أن يطوع اإلنسان هذا االتصال اخلاص بكيفية ال يـدركها إال مـن ذاقهـا                 ؛  وكل خملوق 

 . وأوتيها
وحنن ال نقـر    .  للتقريب  ولقد جهد ناس من املفسرين احملدثني يف إثبات الوحي عن طريق العلم           

وللعلم آفاق هي اآلفاق اليت ميلـك       . هو امليدان الذي ميلك أدواته    . فللعلم ميدان . هذا املنهج من أساسه   
فهي ليست داخلة يف نطاق     . والعلم مل يدع أنه يعرف شيئا حقيقا عن الروح        . أدوات كشفها ومراقبتها  

لذلك جتنب العلم امللتزم لألصول     . ميلك العلم وسائله  عمله ألا ليست شيئا قابال لالختبار املادي الذي         
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فهي حماوالت وراءهـا الريـب       " بالعلوم الروحانية  " أما ما يسمى  . العلمية أن يدخل يف ميدان الروح     
وال سبيل إىل معرفة شيء يقيين يف هذا امليـدان إال مـا         ! )1(والشكوك يف حقيقتها ويف أهدافها كذلك       

إذ . قرآن واحلديث ويف احلدود اليت جاء فيها بال زيادة وال تصرف وال قياس            جاءنا من مصدر يقيين كال    
ألنه مل يزود   . وليس معه أدواته  ،  والعقل هنا يف غري ميدانه    . أن الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية     

 . بأدوات العمل يف هذا امليدان
ر الذين آمنوا أن هلم قـدم       أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس وبش            " 

  " . ؟ صدق عند رم
وهذا يتضـمن   . وتبشري املؤمنني بعقىب الطاعة   ،  إنذار الناس بعاقبة املخالفة   :  فهذه خالصة الوحي  

فهذا هو اإلنذار والتبشري ومقتضـياما      . بيان التكاليف الواجبة االتباع وبيان النواهي الواجبة االجتناب       
 . على وجه اإلمجال

والبشرى للذين آمنـوا    : فكل الناس يف حاجة إىل التبليغ والبيان والتحذير       . نذار للناس مجيعا   واإل
 ]صدق  [  تلك املعاين اليت توحي ا كلمة      .. وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات واالستقرار     . وحدهم

موقنة ال تتزعـزع  قدم ثابتة راسخة  "  .. قدم صدق "  .. يف جو اإلنذار والتخويف   . مضافة إىل القدم  
قـدم   "  .. ويف ساعات احلرج  ،  يف جو اإلنذار ويف ظالل اخلوف     ،  وال تضطرب وال تتزلزل وال تتردد     

 . حينما تتزلزل القلوب واألقدام. يف احلضرة اليت تطمئن فيها النفوس املؤمنة ..  " صدق عند رم
يطمئنون إليه ويأخذون   ،  نهرجل يعرفهم ويعرفو  .  وحكمة اهللا واضحة يف اإلحياء إىل رجل منهم       

واإلنسان مهيأ  ،  أما حكمته يف إرسال الرسل فهي أوضح      . بال تكلف وال جفوة وال حترج     ،  منه ويعطونه 
ولكن هذا العقل يف حاجة إىل ميزان مضبوط يعـود إليـه        . وعقله هو أداته للتمييز   ،  بطبعه للخري والشر  

وأثرت فيه املـؤثرات    ،  ته التيارات والشهوات  وجذب،  وأحاطت به الشبهات  ،  دائما كلما غم عليه األمر    
فتتغري وتتبدل تقديرات العقل أحيانا مـن النقـيض إىل          ،  العارضة اليت تصيب البدن واألعصاب واملزاج     

ويرجع ،  ويرتل على إرشاده  ،  هو يف حاجة إىل ميزان مضبوط ال يتأثر ذه املؤثرات ليعود إليه           . النقيض
 . زان الثابت العادل هو هدى اهللا وشريعة اهللاوهذا املي. إىل الصواب على هداه

فيعرضها ؛   وهذا يقتضي أن تكون لدين اهللا حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري مبفهوماته كلها             
مفهوم  " والقول بأن دين اهللا هو دائما      .. وهناك يعرف صحيحها من خاطئها    ،  على هذا امليزان الثابت   

                                                 
  .."  دافها حقيقتها وأه: الروحية احلديثة:  "  راجع الكراسة اليت كتبها الدكتور حممد حممد حسني بعنوان)1(
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وهـي   - يعرض هذه القاعدة األساسية يف ديـن اهللا        " متطور يف أصوله    "وأنه من مث   " البشر لدين اهللا  
حبيث ال يبقي   . خلطر التميع والتأرجح والدوران املستمر مع املفهومات البشرية        - ثبات حقيقته وميزانه  

  .. هنالك ميزان ثابت تعرض عليه املفهومات البشرية
، فالنتيجة النهائية واحـدة    ..  صنع البشر  والقول بأن الدين من   ،   واملسافة قصرية بني هذا القول    

 منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة     .. واملنهج جبملته يستوجب احلذر الشديد    ،  واملزلق خطر وخطري للغاية   
 .. 

 : فإن الكافرين يستقبلوا كما لو كانت أمرا عجيبا،  ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو
  ..  " نيإن هذا لساحر مب: قال الكافرون " 

نيب يوحى إليـه ألن     : أن يقولوا  - لو كانوا يتدبرون   - وأوىل هلم .  ساحر ألن ما ينطق به معجز     
ومـن  ،  فالسحر ال يتضمن من احلقائق الكونية الكربى ومن منهج احلياة واحلركـة           . ما ينطق به معجز   

  .. وما يرتكز عليه نظام متفرد، التوجيه والتشريع ما يقوم به جمتمع راق
ومل يكـن   ؛  الختالط الدين بالسحر يف الوثنيات كلها     ،  لقد كان خيتلط عندهم الوحي بالسحر      و

فينجو مـن هـذه الوثنيـات وأوهامهـا         ؛  قد وضح هلم ما يتضح للمسلم حني يدرك حقيقة دين اهللا          
 . وأساطريها

|     |     | 
يـدبر  ، العـرش مث استوى على ، إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام      " 

، إليه مرجعكم مجيعـا   ؟  ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه أفال تذكرون     . ما من شفيع إال من بعد إذنه      ،  األمر
والـذين  ،  ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسـط      ،  إنه يبدأ اخللق مث يعيده    ،  وعد اهللا حقا  

شمس ضياء والقمـر    هو الذي جعل ال   . كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون         
يفصل اآليات لقـوم    ،  ما خلق اهللا ذلك إال باحلق     . نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب      

 .  " إن يف اختالف الليل والنهار وما خلق اهللا يف السماوات واألرض آليات لقوم يتقون، يعلمون
قضية األلوهية مل تكن حمـل      ف .. قضية الربوبية .  وهذه هي القضية األساسية الكربى يف العقيدة      

ألن الفطرة البشرية ال تستطيع التخلي عن        - فهم كانوا يعتقدون بوجود اهللا    . إنكار جدي من املشركني   
ولكنهم كانوا يشركون    - االعتقاد بوجود إله هلذا الكون إال يف حاالت نادرة منحرفة شديدة االحنراف           
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قربوهم إىل اهللا زلفى ويكونوا هلم شفعاء عنده كما كـانوا           إما لي . مع اهللا أربابا يتوجهون إليهم بالعبادة     
 . يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون ألنفسهم ما مل يأذن به اهللا

كالـذي جـد    -  والقرآن الكرمي ال يدخل يف جدل ذهين جاف بصدد قضية األلوهية والربوبية    
 :  املنطق الفطري الواضح البسيط املباشرإمنا يلمس - فيما بعد بتأثري املنطق اليوناين والفلسفة اإلغريقية

وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقـدره       .  إن اهللا هو الذي خلق السماوات واألرض وما فيهن        
وتوقظ القلب لو تفـتح     ،  هذه الظواهر البارزة اليت تلمس احلس      .. وقدر اختالف الليل والنهار   . منازل

لق هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون رباً يدين له البشر            إن اهللا الذي خ    .. وتدبرها تدبر الواعي املدرك   
، ال حتتاج إىل كد ذهـن     ،  أليست قضية منطقية حية واقعية     .. بالعبودية وال يشركون به شيئاً من خلقه      

وال تدفئ القلب مرة وال تسـتجيش       ،  وال إىل حبث وراء األقيسة اجلدلية اليت يعلكها الذهن باردة جافة          
 ! ؟ الوجدان

وما يف السماوات واألرض من     . ليله واره . مشسه وقمره . مساواته وأرضه . ا الكون اهلائل   إن هذ 
  .. كلها جتري على تلك السنن، ومن نبات ومن طري ومن حيوان، ومن أمم ومن سنن، خلق

وهـذا الفجـر    . الساكن إال من دبيب الرؤى واألشباح     ،   إن هذا الليل الطامي السادل الشامل     
وهذه احلركة يتنفس ا الصبح فيدب النشاط يف احلياة         .  الليل كابتسامة الوليد الراضي    املتفتح يف سدف  

وهذا الطري الرائح الغـادي     . وهذه الظالل الساربة حيسبها الرائى ساكنة وهي تدب يف لطف         . واألحياء
وهذه اخلالئق  . ةوهذا النبت النامي املتطلع أبدا إىل النمو واحليا       . القافز الواثب الذي ال يستقر على حال      

واحلياة ماضية يف طريقهـا     ،  وهذه األرحام اليت تدفع والقبور اليت تبلغ      . الذاهبة اآليبة يف تدافع وانطالق    
  .. كما شاء اهللا

والـرواح  ،  واحلركـات واألحـوال   ،  واألمناط واألشكال ،   إن هذا احلشد من الصور والظالل     
واحلركة الدائبة يف هذا الكون اهلائل اليت       ،  يالد واملمات وامل،  والذبول والنماء ،  والبلى والتجدد ،  والذهاب

  .. ال تين وال تتوقف حلظة من ليل أو ار
، حني يستيقظ القلب  ،   إن هذا كله ليستجيش كل خاجلة يف كيان اإلنسان للتأمل والتدبر والتأثر           

عمد مباشـرة إىل إيقـاظ      والقرآن الكرمي ي   .. ويتفتح ملشاهدة اآليات املبثوثة يف ظواهر الكون وحناياه       
 . القلب والعقل لتدبر هذا احلشد من الصور واآليات

  ..  " إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام " 
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خلقها . الذي خلق السماوات واألرض   ،   إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا اخلالق        
 : يف تقدير وحكمه وتدبري

  . " يف ستة أيام " 
 .  حسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها ويئتها ملا أراده اهللا

إمنـا  . فهي مل تذكر هنا لنتجه إىل حتديد مداها ونوعهـا         ،   وال ندخل يف حتديد هذه األيام الستة      
ويئته لبلوغ هذه   ،  ذكرت لبيان حكمة التقدير والتدبري يف اخللق حسب مقتضيات الغاية من هذا اخللق            

  .. ايةالغ
فعلينا . الذي ال مصدر إلدراكه إال هذا املصدر      ،   وعلى أية حال فاأليام الستة غيب من غيب اهللا        

الذي يسري  ،  واملقصود بذكرها هو اإلشارة إىل حكمة التقدير والتدبري والنظام        . أن نقف عنده وال نتعداه    
 . به الكون من بدئه إىل منتهاه

  ..  " مث استوى على العرش " 
باللغة اليت يفهمها البشر    ،  كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة      . ستواء على العرش   واال

كما فصلنا هذا يف فصل التخييل احلسي والتجسيم        [  على طريقة القرآن يف التصوير    ،  ويتمثلون ا املعاين  
 . ]من كتاب التصوير الفين يف القرآن 

. فالزمان يف هذا املقام ال ظـل لـه   . إمنا هي للبعد املعنوي   ،  هنا ليست للتراخي الزماين    " مث "  و
مرته عن احلـدوث     - سبحانه - فهو. مث كانت  - سبحانه - وليست هناك حالة وال هيئة مل تكن هللا       

وحنن آمنـون مـن أننـا مل      ،  هنا للبعد املعنوي   " مث " لذلك جنزم بأن  . وما يتعلق به من الزمان واملكان     
ألننا نستند إىل قاعدة كلية يف ترتيه       . مونة اليت حيق فيها للعقل البشري أن حيكم وجيزم        نتجاوز املنطقة املأ  

 . وعن مقتضيات الزمان واملكان، اهللا سبحانه عن تعاقب اهليئات واحلاالت
  ..  " يدبر األمر " 

 وخيتـار النـاموس   ،  ويرتب مقدماته ونتائجه  ،  وينسق أحواله ومقتضياته  ،   ويقدر أوائله وأواخره  
 . الذي حيكم خطواته وأطواره ومصائره

  ..  " ما من شفيع إال من بعد إذنه " 
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وما من شفيع من خلقه     . وما من شفعاء يقربون إىل اللّه زلفى      . واحلكم كله إليه  ،   فاألمر كله له  
ال ،  واستحقاق الشفاعة باإلميان والعمـل الصـاحل      ،  وفقاً لتدبريه وتقديره  ،  إال حيث يأذن له بالشفاعة    

وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للمالئكة اليت يعبدون متاثيلها شفاعة ال              .. جرد التوسل بالشفعاء  مب
 ! ترد عند اهللا

 ..  " ذلكم اهللا ربكـم    ..  "  ذلكم اللّه اخلالق املدبر احلاكم الذي ال يشفع عنده أحد إال بإذنه           
.. ؟     " أفـال تـذكرون    ..  " ة له دون سواه   فهو الذي يستحق الدينون    " فاعبدوه " اخلليق بالربوبية 

  .. فاألمر من الثبوت والوضوح حبيث ال حيتاج إال رد التذكر هلذه احلقيقة املعروفة
 :  ونقف حلظة أمام قوله تعاىل بعد عرض دالئل األلوهية يف السماوات واألرض

  ..  " ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه " 
 فقد كانوا يعترفون بأن اهللا    ،   تكن حمل إنكار جدي من املشركني      إن قضية األلوهية مل   :  وقد قلنا 

ولكـن هـذا     .. هو اخلالق الرازق احملي املميت املدبر املتصرف القادر على كل شـيء            - سبحانه -
فلقد كان من مقتضى هذا االعتراف بألوهية اهللا على هذا املستوى أن            . االعتراف مل تكن تتبعه مقتضياته    

فـال يتقـدمون بالشـعائر    ؛ والربوبية تتمثل يف الدينونة له وحده      ..  وحده يف حيام   تكون الربوبية له  
 : وهذا معىن قوله تعاىل .. وال حيكمون يف أمرهم كله غريه؛ التعبدية إال له

  ..  " ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه " 
حانه ذه اخلصائص   مع إفراد اهللا سب   ،  وهي االتباع والطاعة  ،  وهي الدينونة ،   فالعبادة هي العبودية  

 . ألا من مقتضيات االعتراف باأللوهية، كلها
ويظن الناس أن االعتراف باأللوهية يف ذاتـه هـو          .  ويف اجلاهليات كلها ينحسر جمال األلوهية     

دون أن يرتبوا على األلوهيـة مقتضـاها        ؛  وأنه مىت اعترف الناس بأن اهللا إهلهم فقد بلغوا الغاية         ؛  اإلميان
وحاكمهم الذي ال سـلطان     ،  أي الدينونة هللا وحده ليكون هو رم الذي ال رب غريه           .. ةوهو الربوبي 

  .. ألحد إال بسلطانه
وحيسـب  . حىت يقتصر على جمرد تقدمي الشـعائر      ،  يف اجلاهلية  " العبادة "  كذلك ينحسر معىن  

لعبادة ابتداء مشتقة مـن     بينما كلمة ا   .. فقد عبدوا اهللا وحده   ،  الناس أم مىت قدموا الشعائر هللا وحده      
وما الشعائر إال مظهر واحـد مـن مظـاهر الدينونـة             " . دان وخضع  " تفيد ابتداء  " عبد " و. عبد

 . واخلضوع ال يستغرق كل حقيقة الدينونة وال كل مظاهرها
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إمنا هي احنسار معىن األلوهية على هذا       . وال مرحلة من املراحل   ،   واجلاهلية ليست فترة من الزمان    
كمـا  ! هذا االحنسار الذي يؤدي بالناس إىل الشرك وهم حيسبون أم يف دين اهللا         . ومعىن العبادة ،  حوالن

ويؤدون الشـعائر   ،  مبا فيها البالد اليت يتسمى أهلها بأمساء املسلمني       ،  هو احلال اليوم يف كل بالد األرض      
وهو الـذي يـدينون لـه       ،  يعتهألن رم هو الذي حيكمهم بسلطانه وشر      ،  بينما أربام غري اللّه   ،  للّه

 "  .. .  ع  وبذلك يعبدونه كمـا قـال رسـول اهللا      ،  ويتبعون ما يشرعه هلم   ،  وخيضعون ألمره ويه  
 . ]يف حديث عدي بن حامت الذي أخرجه الترمذي [  " . فذلك عبادم إياهم. فاتبعوهم

أرأيتم ما أنزل اهللا لكـم  : لق:  "  ولتوكيد معىن العبادة املقصود جاء يف السورة ذاا قوله تعاىل     
  "  .. ؟ آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون: قل. من رزق فجعلتم منه حراما وحالال

 :  وما حنن فيه اليوم ال يفترق يف شيء عما كان عليه أهل اجلاهلية هؤالء الذين يناديهم اهللا بقوله
  "  .. ! أفال تذكرون. ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه " 

وهـو جيـزي املـؤمنني      ،  وحسابكم عنـده  ،  فإن مرجعكم إليه  .  تشركوا به شيئا    اعبدوه وال 
 : والكافرين
  ..  " إليه مرجعكم مجيعا وعد اهللا حقا " 

 .  إليه وحده ال للشركاء والشفعاء
 : فالبعث هو تتمة اخللق،  وقد وعد فال خلف وال ختلف

والذين كفروا هلم   ،  لصاحلات بالقسط إنه يبدأ اخللق مث يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا ا          " 
  ..  " شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون

 :  فالعدل يف اجلزاء غاية من غايات اخللق واإلعادة
  " .  .. . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط " 

إـا قمـة    . ة والنعيم بال منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات اخللق واإلعـاد            
والبشرية ال تصل إىل شيء من هذا يف هـذه األرض           . الكمال البشري الذي ميكن أن تصل إليه البشرية       

 - أو من عقابيل تعقبـها    ،  واليت ال ختلو فيها لذة من غصة      ،  ويف هذه احلياة الدنيا املشوبة بالقلق والكدر      
يف هذه احلياة الدنيا إال الشعور بنهايـة        ولو مل يكن     - إال لذائذ الروح اخلالصة وهذه قلما ختلص لبشر       

فالبشرية ال تصل يف هـذه األرض إىل أعلـى          . نعيمها لكان هذا وحده ناقصا منها وحائال دون كماهلا        
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واالستمتاع بال كدر وال خوف     ،  وهي التخلص من النقص والضعف ومعقباما     ،  الدرجات املقدرة هلا  
. تبلغه يف اجلنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشـامل وهذا كله  .. من الفوت وال قلق من االنتهاء     

الذين اتبعوا سنة احلياة الصـحيحة      ،  فال جرم يكون من غاية اخللق واإلعادة إبالغ املهتدين من البشرية          
 . إىل أعلى مراتب البشرية، وناموس احلياة القومي

. بل جـانبوه  ،  كمال البشري فلم يسريوا يف طريق ال    ،   فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس      
ألـم جـانبوا قـانون      ،  أال يصلوا إىل مرتبة الكمال     - حسب السنة اليت ال تتخلف     - وهذا يقتضي 

هذا يلقاه  . وأن يلقوا عاقبة احنرافهم كما يلقى املريض عاقبة احنرافه عن قوانني الصحة اجلسدية            ؛  الكمال
 . )1(يف مقابل اللذائذ بال غصص  - بال لذائذوغصصا ، وأولئك يلقونه ترديا وانتكاسا، مرضا وضعفا

  ..  " والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون " 
الـذي إليـه    ،   وبعد هذه اللفتة من آيات اهللا يف خلق السماوات واألرض إىل عبادة اهللا وحده             

 يف وجودهـا وضـخامتها للسـماوات        يعود السياق إىل اآليات الكونية التالية      .. املرجع وعنده اجلزاء  
 : واألرض

. وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب     ،  هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً       " 
  ..  " يفصل اآليات لقوم يعلمون. ما خلق اهللا ذلك إال باحلق

بطول ونفقد وقعهما يف القلب     ،  ننسامها لطول األلفة  ،   فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون     
وأول مطلـع   ،  وإال فكيف وهلة اإلنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق مشس وأول غروب            . التكرار

 ؟ قمر وأول مغيب
وليحيي يف  ،  ليثري يف مشاعرنا وهلة اجلدة    ،   هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما      

قظ ملا يف خلقهما وطبيعة تكوينهما من       والتي،  والتأمل الذي مل يبلده التكرار    ،  قلوبنا إحساس التطلع احلي   
 : التدبري احملكم

  ..  " هو الذي جعل الشمس ضياء " 
 .  فيها اشتعال

  ..  " والقمر نوراً " 
                                                 

 .  هذه اللفتة يف تفسري املنار للسيد رشيد رضا رمحه اهللا)1(
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 .  فيه إنارة
  ..  " وقدره منازل " 

بدون حاجـة إىل  ، كما هو مشهود يف القمر،  يرتل يف كل ليلة مرتالً يكون فيه على هيئة خاصة       
 .  يدركها إال املتخصصونعلوم فلكية ال

  ..  " لتعلموا عدد السنني واحلساب " 
 .  وما تزال املواقيت واملواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس

 ؟ هل هذا كله مصادفة؟ هل هذا كله باطل؟  هل هذا كله عبث
. حركةوكل هذه الدقة اليت ال تتخلف معها        ،  وكل هذا التناسق  ،   كال ما يكون كل هذا النظام     

 : ما يكون هذا كله عبثا وال باطال وال مصادفة عابرة
  ..  " ما خلق اهللا ذلك إال باحلق " 

وهذه الدالئل اليت تشهد بـه      . واحلق ثابت راجح راسخ   . واحلق غايته . واحلق أداته .  احلق قوامه 
 : واضحة قائمة دائمة

  ..  " يفصل اآليات لقوم يعلمون " 
 .  يف حاجة إىل العلم إلدراك التدبري الكامن وراء املشاهد واملناظر فاملشاهد اليت تعرض هنا

ومن جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منـازل تنشـأ           ،   ومن خلق السماوات واألرض   
 : وهي ظاهرة موحية ملن يفتح قلبه إلحياء املشاهد والظواهر يف هذا الكون العجيب، ظاهرة الليل والنهار

  " آليات لقوم يتقون   .. وما خلق اهللا يف السماوات واألرض     ،  ليل والنهار إن يف اختالف ال    " 
 .. 

وكلتامها ظاهرتـان   . ويشمل كذلك اختالفهما طوال وقصرا    .  واختالف الليل والنهار تعاقبهما   
، إال يف اللحظات اليت تستيقظ فيهـا الـنفس        . مشهودتان تذهب ألفة املشاهدة جبدة وقعهما يف احلس       

فيقف يف الشروق ويف الغروب وقفة اإلنسان اجلديد يف هـذا  ، لوجدان للمطالع واملغاربوينتفض فيها ا  
وهي هي اللحظات اليت حيياها     . يتطلع إىل كل ظاهرة جديدة فيه بعني مفتوحة وحس مستجيب         ،  الكون

  .. ةوينفض فيها التيبس الذي خلفته األلفة يف أجهزة االستقبال واالستجاب، اإلنسان حياة كاملة حقيقية
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  ..  " وما خلق اهللا يف السماوات واألرض " 
ويستعرض هذا   " ما خلق اهللا يف السماوات واألرض      "  ولو وقف اإلنسان حلظة واحدة يرقب     
لـو وقـف    . واألوضاع واألشكال ،  واهليئات واألحوال ،  احلشد الذي ال حيصى من األنواع واألجناس      

ودع  .. ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش     ،  ه كلها حلظة واحدة المتأل وطابه وفاض مبا يغنيه حيات       
فذلك ما يوجه إليـه القلـب   ، خلق السماوات واألرض وإنشاءمها وتكوينهما على هذا النحو العجيب        

 : إن يف ذلك كله .. مث يتركه ليتماله، باإلشارة السريعة
  ..  " آليات لقوم يتقون " 

الذي يدع هـذه القلـوب مستجاشـة       . دان التقوى وج.  تستشعر قلوم هذا الوجدان اخلاص    
سريعة التأثر واالستجابة ايل القدرة ومظاهر اإلبداع ومعجزات اخللق املعروضـة لألنظـار             ،  حساسة
 . واألمساع

|     |     | 
املبثوثة حول اإلنسان يف هـذا  ، هذا هو منهج القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية بآيات اهللا الكونية   

 ! وإحياءات مسموعة، اليت يعلم اهللا سبحانه أن بينها وبني فطرة الكائن البشري لغة مفهومةو؛ الكون
ألن ؛  ومل يلجأ املنهج القرآين إىل األسلوب اجلديل الذي جد فيما بعد عند املتكلمني والفالسـفة    

؛  تدفع إىل حركة   اهللا يعلم أن هذا األسلوب ال يصل إىل القلوب وال يتجاوز منطقة الذهن الباردة اليت ال               
 ! وقصارى ما تنتهي إليه حركة يف الذهن البارد تتالشى يف اهلواء؛ وال تؤدي إىل بناء حياة

هي أقوى األدلة املقنعة للقلب والعقل       - بأسلوبه هذا  -  ولكن األدلة اليت يقدمها املنهج القرآين     
وما يقع  ؛  نتظمة املتسقة املضبوطة  مث حركته امل  . فإن وجود هذا الكون ذاته أوال      - وهذه ميزا  - مجيعا

إن هـذا    .. ثانيا - حىت قبل أن يعرفها البشر     - فيه من حتوالت وتغريات تضبطها قوانني واضحة األثر       
  .. كله ال ميكن تفسريه بغري تصور قوة مدبرة

: وال يزيدون على أن يقولـوا     .  والذين ميارون يف هذه احلقيقة ال يقدمون يف مكاا دليال معقوال          
فإن كان هذا   ! ووجوده يتضمن قوانينه  ؛  وأن وجوده ال حيتاج إىل تعليل     ؛  إن الكون وجد هكذا بقوانينه    

 ! فذاك - أو معقوال - كالما مفهوما
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ألن اهلروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك      ؛   ولقد كان هذا الكالم يقال للهروب من اهللا يف أوربا         
. نه الوسيلة إىل التخلص من مقتضى االعتراف بألوهية اهللا        أل،  مث أصبح يقال هنا وهناك    ! اهلروب من اهللا  

على حنو ما   ،  مث مياري يف ربوبيته   . ذلك أن مشركي اجلاهليات القدمية كان معظمهم يعترف بوجود اهللا         
فلقد كان الربهان القرآين حياصرهم مبـنطقهم  . رأينا يف اجلاهلية العربية اليت واجهها هذا القرآن أول مرة    

 ويطالبهم مبقتضى هذا املنطق ذاته أن جيعلـوا اهللا وحـده           . م يف وجود اهللا سبحانه وصفاته     هم وعقيد
فأما جاهلية القرن العشرين فتريـد أن        .. فيدينوا له وحده باالتباع والطاعة يف الشعائر والشرائع       ؛  رم

 ! ختلص من ثقل هذا املنطق باهلروب من األلوهية ذاا ابتداء
يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية هلذا اهلروب         " إسالمية " لبالد اليت تسمى  ومن العجيب أنه يف ا    

 "  .. العلميـة  " ال مكان هلا يف األنظمـة    " الغيبية " إن: فيقال " ! العلمية " و " العلم " الفاضح باسم 
ال  .ومن هذا املنفذ اخللفي حياول اآلبقـون مـن اهللا اهلـروب           .. ! ومن الغيب كل ما يتعلق باأللوهية     

 ! فيحتالون عليهم هذا االحتيال، خيشون اهللا إمنا خيشون الناس
حتاصر اهلاربني مـن اهللا     . مث حركته املنتظمة املتسقة املضبوطة    ،   وما تزال داللة وجود الكون ذاته     

وتسـتجيب  ،  تواجه هذه الداللة   - قلبا وعقال وحسا ووجدانا    - والفطرة البشرية جبملتها  . هنا وهناك 
ومن أوسـع طريـق     ،  خياطبها من أقصر طريق   . ال املنهج القرآين هذا خياطب الفطرة جبملتها      وما يز . هلا

 ! ! ! وأعمق طريق
|     |     | 

وال يدركون أن من مقتضيات هذا النظام احملكم        ؛  مث ال يتوقعون لقاء اهللا    ،  والذين يرون كل هذا   
والذين ميرون  ؛   تبلغ فيها كماهلا املنشود    ألن البشرية مل  ،  وأن الدنيا ليست النهاية   ،  أن تكون هناك آخرة   

هؤالء لن يسلكوا طريق الكمال      .. وال عقال يتفكر  ،  ال حترك فيهم قلبا يتدبر    ،  ذه اآليات كلها غافلني   
حيث يفرغون  ،  إمنا اجلنة للذين آمنوا وعملوا الصاحلات     . ولن يصلوا إىل اجلنة اليت وعد املتقون      ،  البشري

 : إىل تسبيح اهللا ومحده يف رضاء مقيممن نصب الدنيا وصغارها 
والذين هـم عـن آياتنـا       ،  ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا    ،  إن الذين ال يرجون لقاءنا     " 
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهـديهم رـم    . أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون     ،  غافلون
. وحتيتهم فيها سـالم . دعواهم فيها سبحانك اللهم. جتري من حتتهم األار يف جنات النعيم  ؛  بإميام

  ..  " وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني
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ال يدركون أن اآلخرة    ،   إن الذين ال يتدبرون النظام الكوين املوحي بأن هلذا الكون خالقا مدبرا           
لبشرية إىل آفاقها   كما يتم فيها إبالغ ا    ؛  يتم فيها حتقيق القسط والعدل    ،  ضرورة من ضرورات هذا النظام    

مبا فيها من نقص    ،  ونتيجة هلذا القصور يقفون عند احلياة الدنيا      ،  ومن مث فهم ال يتوقعون لقاء اهللا      . العليا
وال يدركون أا ال تصلح أن تكون اية        ،  فال ينكرون فيها نقصا   ،  ويرضوا ويستغرقون فيها  ،  وهبوط
ومل يبلغـوا   ،   ما عملوا من خري أو اجترحوا من شر        وهم يغادروا مل يستوفوا كل جزائهم على      ؛  للبشر

، والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يهبط بأصحابه مث يهبط         . الكمال الذي يئهم له بشريتهم    
إمنا خيفضون رؤوسهم وأبصـارهم     . وال يتطلعون بأبصارهم إىل أفق    ،  ألم ال يرفعون رؤوسهم إىل قمة     
وحتفـز  ،  وترفع احلس ،  غافلني عن آيات اهللا الكونية اليت توقظ القلب       ! دائما إىل هذه األرض وما عليها     

  .. إىل التطلع والكمال
  ..  " أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون " 

 !  وبئس املأوى وبئس املصري
الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلـى         .  ويف الضفة األخرى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات      

وانتظارا ،  حتقيقا ألمر اهللا بعمل الصاحلات    ،  وعملوا الصاحلات مبقتضى هذا اإلميان    ،  ياة الدنيا من هذه احل  
 . هؤالء .. وطريقها هو الصاحلات .. لآلخرة الطيبة

  ..  " يهديهم رم بإميام " 
ويفتح بصائرهم علـى    ،   يهديهم إىل الصاحلات بسبب هذا اإلميان الذي يصل ما بينهم وبني اهللا           

 . هؤالء يدخلون اجلنة .. ويهديهم إىل اخلري بوحي من حساسية الضمري وتقواه، تقامة الطريقاس
  ..  " جتري من حتتهم األار " 

  ..  وما يزال املاء ولن يزال يوحي باخلصب والري والنماء واحلياة
ن مهـومهم   إ؟  وما هي دعواهم اليت حيبون حتقيقها     ،   فما مهومهم يف هذه اجلنة وما هي شواغلهم       

، لقد كفوا شر ذلك كلـه     . وإن شواغلهم ليست دفع أذى وال حتصيل مصلحة       ،  ليست ماالً وال جاهاً   
ولقد ارتفعوا عن مثـل     ،  ولقد استغنوا مبا وهبهم اهللا    ،  ولقد اكتفوا فما هلم من حاجة من تلك احلاجات        

سبيح اهللا أوال ومحده    هو ت  " دعواهم " إن أقصى ما يشغلهم حىت ليوصف بأنه      . هذه الشواغل واهلموم  
 : يتخلل هذا وذاك حتيات بينهم وبني أنفسهم وبينهم وبني مالئكة الرمحن، أخريا
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أن احلمـد هللا رب     : وآخر دعـواهم  . وحتيتهم فيها سالم  . سبحانك اللهم : دعواهم فيها  " 
  ..  " العاملني

والرفرفـة يف   ،   وحاجاا واالرتفاع عن ضروراا  ؛   إنه االنطالق من مهوم احلياة الدنيا وشواغلها      
 . تلك اآلفاق الالئقة بكمال اإلنسان. آفاق الرضى والتسبيح واحلمد والسالم

|     |     | 
وطلبهم تعجيل العذاب الذي يتوعدهم       ع    بعد ذلك يواجه السياق القرآين حتديهم لرسول اللّه       

هلم مشهدهم حني يصيبهم الضر     ويرسم  . ببيان أن تأجيله إىل أجل مسمى هو حكمة من اللّه ورمحة          ؛  به
فإذا ارتفع الضر عاد املسرفون إىل ما كانوا فيه من          . فتتعرى فطرم من الركام وتتجه إىل خالقها      ،  فعال
ويبني هلم  ؛  ويلوح هلم مبثل هذا املصري    ؛  ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم       . غفلة

  .. ها اجلزاءأن احلياة الدنيا إمنا هي لالبتالء وبعد
فنذر الذين ال يرجـون     ،  ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري لقضي إليهم أجلهم          " 

فلما كشفنا عنـه    ،  وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما         . لقاءنا يف طغيام يعمهون   
ولقد أهلكنا القـرون     .كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون     ،  ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه       

مث . كذلك جنزي القوم اـرمني    ،  وما كانوا ليؤمنوا  ،  وجاءم رسلهم بالبينات  ،  من قبلكم ملا ظلموا   
 .  " لننظر كيف تعملون، جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم

ومما حكـاه اهللا     .. أن يعجل هلم العذاب     ع     ولقد كان املشركون العرب يتحدون رسول اهللا      
:  " وورد يف غريهـا   .  " ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صـادقني       :  " عنهم يف هذه السورة   تعاىل  

:  " كما حكى القرآن الكرمي قوهلم     " ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت        
 ب أليم اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذا               : وإذ قالوا 

 " ..  
وقـد شـاءت حكمتـه أن        ..  وكل هذا يصور حالة العناد اليت كانوا يواجهون ا هدى اهللا          

فقد علم اهللا أن كثرم     . فال يوقع م عذاب االستئصال واهلالك كما أوقعهم باملكذبني قبلهم         ،  يؤجلهم
مما كانوا جيهلونه   ،  تح مكة وكان ذلك بعد ف   . وينطلق يف األرض ا   ،  فيقوم عليها ،  ستدخل يف هذا الدين   

ال اخلـري الـذي يسـتعجلونه       . غري عاملني مبا يريده اهللا م من اخلري احلقيقي        ! وهم يتحدون يف جهالة   
 ! استعجاهلم بالشر
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، إنه لو عجل هلم بالشر الـذي يتحـدون باسـتعجاله          :  واهللا سبحانه يقول هلم يف اآلية األوىل      
وعجـل  ،   استجاب اهللا هلم يف استعجاهلم كله لقضـى علـيهم          لو .. استعجاهلم باخلري الذي يطلبونه   

فالـذين ال   . مث حيذرهم من هذا اإلمهال أن يغفلوا عما وراءه         .. ولكنه يستبقيهم ملا أجلهم له    ! بأجلهم
 . حىت يأتيهم األجل املرسوم، يرجون لقاءه سيظلون يف عمايتهم يتخبطون

تكشـف  ،  شرية لإلنسان عندما ميسه الضر     ومبناسبة احلديث عن استعجال الشر يعرض صورة ب       
فإذا كشف عنه عاد    ،  عن التناقض يف طبيعة هذا اإلنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر             

 : إىل ما كان فيه
فلما كشفنا عنه ضره مر كـأن مل        ؛  وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما          " 

  ..  " ني ما كانوا يعملونكذلك زين للمسرف. يدعنا إىل ضر مسه
خيطـئ  ،  وإن اإلنسان ليظل مدفوعا مع تيار احلياة       ..  إا صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور     

من  - إال من عصم اهللا ورحم     - وليس. والظروف مواتية ،  والصحة موفورة ،  ويذنب ويطغى ويسرف  
واإلحساس بالغىن  ،  خاء تنسي وساعات الر . يتذكر يف إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفا وأن هناك عجزا          

ضـيق بالشـدة   ، عريض الرجـاء ، وإذا هو كثري الدعاء، مث ميسه الضر فإذا هو جزوع هلوع   .. يطغي
انطلق إىل ما   . فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق ال يعقب وال يفكر وال يتدبر           . مستعجل للرخاء 

 . كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار
والنموذج البشري الذي   ،  ت التعبري وإيقاعه مع احلالة النفسية اليت يصورها        والسياق ينسق خطوا  

 : فيصور منظر الضر يف بطء وتلبث وتطويل. يعرضه
  ..  " دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً " 

ليصور وقفة هذا اإلنسان وقد توقف التيار الـدافع يف       ،   يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر      
 " مر " حىت إذا رفع احلاجز   . فيقف أو يرتد  ،   يف قوته كما يتوقف التيار أمام السد       جسمه أو يف ماله أو    

وال ،  وال يلتفت ليتـدبر   ،  ليشكر. ال يتوقف  " مر " . كلمة واحدة تصور االندفاع واملروق واالنطالق     
 : يتأمل ليعترب
  ..  " مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه " 

 ! زاجر وال مباالة واندفع مع تيار احلياة دون كابح وال 
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مبثل هذه الطبيعـة    . حىت إذا ارتفع انطلق ومر    ،  طبيعة التذكر فقط عند الضر    .  ومبثل هذه الطبيعة  
 : ال حيسون ما فيه من جتاوز للحدود، استمر املسرفون يف إسرافهم

  ..  " كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون " 
 ؟  فماذا كانت اية اإلسراف يف القرون األوىل

وما كـانوا ليؤمنـوا     ،  وجاءم رسلهم بالبينات  ،  ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا       " 
  ..  " كذلك جنزي القوم ارمني

وهـذه مصـارعهم    . إىل اهلالك  - وهو الشرك  -  لقد انتهى م اإلسراف وجتاوز احلد والظلم      
  .. رى قوم لوطكانوا يرون بقيتها يف اجلزيرة العربية يف مساكن عاد ومثود وق

 : جاءم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم.  وتلك القرون
  ..  " وما كانوا ليؤمنوا " 

. فلم يعودوا مهيئني لإلميـان ، وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها  ،  ألم مل يسلكوا طريق اإلميان    
  .. فلقوا جزاء ارمني

  ..  " كذلك جنزي القوم ارمني " 
، فحق عليهم العذاب  ،  الذين جاءم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا     ،  ض عليهم اية ارمني    وإذ يعر 

وأم مبتلون ذا االسـتخالف ممتحنـون فيمـا         ،  يذكرهم أم مستخلفون يف مكان هؤالء الغابرين      
 : استخلفوا فيه

  ..  " مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون " 
، إذ يدرك أنه مستخلف يف ملك أديل مـن مالكيـه األوائـل            ؛  وية للقلب البشري   وهي ملسة ق  

وإمنا هي أيام يقضيها    ،  وأنه هو بدوره زائل عن هذا امللك      ،  وأجلي عنه أهله الذين سبق هلم أن مكنوا فيه        
 ! بعد بقاء فيه قليل، حماسبا على ما يكسب، مبتلى ذا امللك، ممتحنا مبا يكون منه، فيه

فوق أنه يريه احلقيقة فال ختدعه عنـها    ..  التصور الذي ينشئه اإلسالم يف القلب البشري        إن هذا 
وصمام األمن للمجتمـع الـذي      ،  هي صمام األمن له   ،  يظل يثري فيه يقظة وحساسية وتقوى      .. اخلدع

 . يعيش فيه
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وبكل ،  هوبكل شيء ميلك  ،   إن شعور اإلنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه اليت يقضيها على األرض          
ويعطيه وقاية من االستغراق يف متاع احلياة       ؛  مينحه مناعة ضد االغترار واالخنداع والغفلة     ،  متاع يتاح له  

 . ومن التكالب على هذا املتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه، الدنيا
 : واليت يصورها قول اهللا سبحانه، وإن شعوره بالرقابة اليت حتيط به

  .. "  لننظر كيف تعملون " 
ويف النجاة أيضـا مـن هـذا        ،  شديد الرغبة يف اإلحسان   ،  شديد احلذر ،   ليجعله شديد التوقي  

 ! االمتحان
وهذا مفرق الطريق بني التصور الذي ينشئه اإلسالم يف القلب البشري مبثـل هـذه اللمسـات                 

ه ال ميكن أن يلتقي     فإن!  .. والتصورات اليت خترج الرقابة اإلهلية واحلساب األخروي من حساا        ؛  القوية
ال ميكن أن يلتقيـا يف   .. اثنان أحدمها يعيش بالتصور اإلسالمي واآلخر يعيش بتلك التصورات القاصرة    

كما ال ميكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كـل منـهما         ؛  وال يف حركة  ،  وال يف خلق  ،  تصور للحياة 
 ! على قاعدة من هاتني القاعدتني اللتني ال تلتقيان

ويكفي أن نذكر فقط مثل هـذه احلقيقـة      . اة يف اإلسالم حياة متكاملة القواعد واألركان       واحلي
وهي من مث ال ميكـن  . وما ينشأ عنها من آثار يف حركة الفرد واجلماعة؛ األساسية يف التصور اإلسالمي   

 ! وال مبنتجات هذه احلياة أيضا، خلطها حبياة تقوم على غري هذه احلقيقة
مبنتجـات حيـاة    ،  والنظام اإلسالمي ،  أنه من املمكن تطعيم احلياة اإلسالمية      والذين يتصورون   

ال يدركون طبيعة الفوارق اجلذرية العميقة بني األسس اليت تقوم عليهـا احليـاة يف               ،  أخرى ونظام آخر  
 ! اإلسالم واليت تقوم عليها احلياة يف كل نظام بشري من صنع اإلنسان

|     |     | 
 . ق من خطام إىل عرض مناذج من أعماهلم بعد استخالفهموهنا يتحول السيا

 ؟ فماذا فعلوا.  لقد استخلفوا بعد القوم ارمني
. ائت بقرآن غري هذا أو بدلـه      : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا          " 

خـاف إن عصـيت ريب      إين أ ،  إن أتبع إال ما يوحى إيل     ،  ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي       : قل
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. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلـه      ،  لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به        : قل. عذاب يوم عظيم  
  ..  " إنه ال يفلح ارمون؟ فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته؟ أفال تعقلون

: قـل . شفعاؤنا عند اهللا  هؤالء  : ويقولون؛  ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم         " 
وما كان النـاس   . سبحانه وتعاىل عما يشركون   ؟  أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض         

لوال : ويقولون. ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون         ،  إال أمة واحدة فاختلفوا   
 .  " ين معكم من املنتظرينفانتظروا إ، إمنا الغيب هللا: فقل، أنزل عليه آية من ربه

 ! ! ! وهكذا كان سلوكهم مع الرسول،  هكذا كان عملهم بعد االستخالف
  " ائت بقرآن غري هذا أو بدلـه      : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا          " 

 .. 
وعن جهل كذلك بوظيفـة     ؛  إمنا يصدر عن عبث وهزل    ،   وهو طلب عجيب ال يصدر عن جد      

 ! وهو طلب ال يطلبه إال الذين ال يظنون أم سيلقون اهللا. ا القرآن وجدية ترتيلههذ
منسق حبيث يفي مبطالب هذه البشرية يف حياـا الفرديـة           ،   إن هذا القرآن دستور حياة شامل     

مث إىل احلياة األخـرى يف ايـة        ،  ويهديها إىل طريق الكمال يف حياة األرض بقدر ما تطيق         ،  واجلماعية
 . أو يطلب تبديل بعض أجزائه، ومن يدرك القرآن على حقيقته ال خيطر له أن يطلب سواه. طافامل

، كانوا حيسـبون املسـألة مسـألة مهـارة      ؛   وأغلب الظن أن أولئك الذين ال يتوقعون لقاء اهللا        
رآنا فما على حممد أن يقبل التحدي ويؤلف ق       . ويأخذوا مأخذ املباريات يف أسواق العرب يف اجلاهلية       

 ! ؟ أو يؤلف جزءا مكان جزء، آخر
إين أخاف إن عصيت    . إن أتبع إال ما يوحى إيل     . ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي       : قال " 

  ..  " ريب عذاب يوم عظيم
، إمنا هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كلـه .  إا ليست لعبة العب وال مهارة شاعر     

وإن هـو إال مبلـغ   . فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه       . ا يصلحه وخالق اإلنسان وهو أعلم مب    
 . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم. متبع للوحي الذي يأتيه

أفـال  . فقد لبثت فيكم عمرا مـن قبلـه       . لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به        : قل " 
  " . ؟ تعقلون
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ولـو  ،  ولو شاء اهللا أال أتلوه عليكم ما تلوته       . م أمر من اهللا كذلك    وتبليغه لك ،   إنه وحي من اهللا   
. قل هلم هـذا   . فاألمر كله هللا يف نزول هذا القرآن ويف تبليغه للناس         . شاء اهللا أال يعلمكم به ما أعلمكم      

. فلم حتدثهم بشيء من هذا القرآن     . أربعني سنة . إنك لبثت فيهم عمرا كامال من قبل الرسالة       : وقل هلم 
ولو كان يف استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي           . مل يكن قد أوحي إليك    . نك مل تكن متلكه   أل

 ؟ أقعدك عمرا كامال
  ..  أال إنه الوحي الذي ال متلك من أمره شيئا إال البالغ

فلـيس  . إنه أوحي إيل إال بـاحلق     : وأن أقول ،  ما كان يل أن أفتري على اهللا الكذب       :  وقل هلم 
 :  هو أشد ظلما ممن يفتري على اهللا أو من يكذب بآيات اهللاهنالك ما
  "  .. ؟ فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته " 

فال أرتكب أوالمها وال أكذب علـى       ،  وهي التكذيب بآيات اهللا   ،  وأنا أاكم عن ثانية اجلرميتني    
 : اهللا

  ..  " إنه ال يفلح ارمون " 
غري هذا اهلزل يف طلـب      . عرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخالفهم يف األرض         ويستمر السياق ي  

  .. قرآن جديد
: قـل ،  هؤالء شفعاؤنا عند اهللا   : ويقولون،  ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم         " 

 .  " سبحانه وتعاىل عما يشركون؟ أتنبؤن اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض
وهذه األرباب املتعددة اليت يعبـدوا ال       .  تنحرف ال تقف عند حد من السخف        والنفس حني 

 : ولكنهم يظنوا تشفع هلم عند اهللا، متلك هلم ضررا وال نفعا
  ..  " هؤالء شفعاؤنا عند اهللا: ويقولون " 
  "  .. ؟ قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض " 

فهل تعلمون أنتم مـا ال يعلمـه اهللا         ! لم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون        فاهللا سبحانه ال يع   
 ! ؟ وتنبئونه مبا ال يعلم له وجودا يف السماوات وال يف األرض

يعقبه الترتيه هللا عما ال يليق جبالله ممـا         .  إنه أسلوب ساخر يليق ذا السخف الذي يلجون فيه        
 : يدعون
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  . " سبحانه وتعاىل عما يشركون " 
والفطـرة يف  . بأنه عارض، يعقب على هذا الشرك ،   وقبل أن ميضي يف عرض ما قالوه وما فعلوه        

 : مث جد اخلالف بعد حني، أصلها كانت على التوحيد
  ..  " وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا " 

ت وسبقت كلمتـه بـذلك فنفـذ   ،  وقد اقتضت مشيئة اهللا أن ميهلهم مجيعا إىل أجل يستوفونه         
 : حلكمة يريدها

 .  " ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون " 
 :  وبعد هذا التعقيب ميضي يف االستعراض ملا يقول املستخلفون

 فانتظروا إين معكم من املنتظرين    ،  إمنا الغيب هللا  : فقل! لوال أنزل عليه آية من ربه     : ويقولون " 
 " ..  

وكل آيـات اهللا املبثوثـة يف       .  هذا الكتاب العظيم املعجز ال تكفيهم       فكل اآليات اليت حيتويها   
غري مدركني طبيعة   . وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل يف األمم قبلهم       . تضاعيف الكون ال تكفيهم   

إمنا هـي املعجـزة     ،  فهي ليست معجزة وقتية تنتهي مبشاهدة جيل      . وطبيعة معجزا . الرسالة احملمدية 
 . اطب القلب والعقل يف جيل بعد جيلالدائمة اليت خت

ويقدر إن كان سيربز هلم خارقة أو       ،   ويوجه اهللا رسوله أن حييلهم على اهللا الذي يعلم ما يف غيبه           
 : ال يربز

  ..  " فانتظروا إين معكم من املنتظرين. إمنا الغيب هللا: فقل " 
 بيان حـدود العبوديـة يف       ويف طيه بعد ذلك    ..  وهو جواب يف طيه اإلمهال ويف طيه التهديد       

فالغيب كله  ،  ال ميلك من أمر الغيب شيئا     ،  وهو أعظم األنبياء املرسلني     ع    فإن حممدا . جانب األلوهية 
وهكذا يتحدد مقام العبوديـة يف جانـب         .. فأمرهم موكول إىل اهللا   ،  وال ميلك من أمر الناس شيئا     . هللا

  ..  ال شبهة بعده وال ريبةوخيط خط بارز فاصل بني احلقيقتني، مقام األلوهية
|     |     | 

يعود إىل احلديث عن بعـض      ،  وحني ينتهي السياق من عرض ما يقول املستخلفون وما يفعلون         
كما حتدث من قبل عنهم حني يصيبهم الضر مث ينجـون           . حني يذوقون الرمحة بعد الضر    ،  طبائع البشر 
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يقدمه يف صورة مشهد قوي من مشاهد القـرآن         ف،  ويضرب هلم مثال مما يقع يف احلياة يصدق ذلك        . منه
 : التصويرية
، اهللا أسرع مكراً  : قل. إذا هلم مكر يف آياتنا    ،  وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم        " 

وجـرين  ،  حىت إذا كنتم يف الفلك    ،  هو الذي يسريكم يف الرب والبحر     . إن رسلنا يكتبون ما متكرون    
     ا جاء م بريح طيبة وفرحوا  م   ،  وجاءهم املوج من كل مكان    ،  ا ريح عاصف م أحيطوظنوا أ ،

فلما أجناهم إذا هم يبغون يف      . لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين      : دعوا اهللا خملصني له الدين    
مث إلينا مرجعكم فننبئكم    ،  يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احلياة الدنيا         . األرض بغري احلق  

  ..  " م تعملونمبا كنت
وال يثوب إىل فطرتـه ويـرتع       ،   عجيب هذا املخلوق اإلنساين ال يذكر اهللا إال يف ساعة العسرة          

ذلك  .. فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان     . عنها ما غشاها من شوائب واحنرافات إال يف ساعة الكربة         
  .. ائما جبالء اإلميانجملوة د، إال من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة يف كل آن

  ..  " إذا هلم مكر يف آياتنا، وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم " 
فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم         .  كذلك صنع قوم فرعون مع موسى     

فع عنا الرجز بسـبب     إمنا ر : وقالوا،  فإذا ذاقوا الرمحة مكروا يف آيات اهللا وأولوها على غري وجهها          . فيه
فجاءت حممدا تناشـده الـرحم أن       ،  وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت اهلالك       .. كذا وكذا 

وهـي ظـاهرة    ! مث مكرت قريش بآية اهللا وظلت فيما هي فيه        ،  يدعو اهللا فدعاه فاستجاب له بالسقيا     
 . مطردة يف اإلنسان ما مل يعصمه اإلميان

  ..  " يكتبون ما متكرونإن رسلنا . اهللا أسرع مكرا: قل " 
واملكر املكشوف  ،  ومكرهم مكشوف لديه ومعروف   .  فاهللا أقدر على التدبري وإبطال ما ميكرون      

 : إبطاله مضمون
  ..  " إن رسلنا يكتبون ما متكرون " 

فذلك غيب  ،  أما من هم هؤالء الرسل وكيف يكتبون      . وال شيء منه ينسى   ،   فال شيء منه خيفى   
فعلينا أن ندركه دون ما تأويل وال إضـافة         ،  نعرف عنه شيئا إال من مثل هذا النص       من الغيب الذي ال     
 . لداللة اللفظ الصريح
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وختفـق معـه    ،  وتتابعه املشاعر ،  وتشهده العيون ،  الذي يعرض كأنه يقع   ،   مث ذلك املشهد احلي   
 : يبدأ بتقرير القدرة املسيطرة املهيمنة على احلركة والسكون. القلوب

  ..  " يسريكم يف الرب والبحرهو الذي  " 
 .  ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة اليت تسيطر على أقدار الكون كله بال شريك

 :  مث ها حنن أوالء أمام املشهد القريب
  ..  " حىت إذا كنتم يف الفلك " 

  ..  وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء
  ..  " وجرين م بريح طيبة " 

 :  أهل الفلك ندركهاوهذه مشاعر
  ..  " وفرحوا ا " 

 : فتأخذ الغارين اآلمنني الفرحني، تقع املفاجأة، ويف هذا السرور الشامل،  ويف هذا الرخاء اآلمن
 .  " جاءا ريح عاصف " 

 !  يا للهول
  ..  " وجاءهم املوج من كل مكان " 

ودار ا كالريشة الضائعة    ،   وحطها والطمها املوج وشاهلا  ،   وتناوحت الفلك واضطربت مبن فيها    
 : وهؤالء أهلها يف فزع يظنون أن ال مناص .. يف اخلضم
  ..  " وظنوا أم أحيط م " 

  ..  فال جمال للنجاة
وتنفض قلوم  ،  تتعرى فطرم مما أمل ا من أوشاب      ،  ويف وسط هذا اهلول املتالطم    ،   عندئذ فقط 

 : طرة األصيلة السليمة بالتوحيد وإخالص الدينونة هللا دون سواهوتنبض الف، ما ران عليها من تصورات
 !  " لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين: دعوا اهللا خملصني له الدين " 
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وتصل الفلـك   ،  وتسكن القلوب الطائرة  ،  ودأ األنفاس الالهثة  ،   ودأ العاصفة ويطمئن املوج   
 ؟ فماذا. وأرجلهم مستقرة على اليابسة، ويوقن الناس باحلياة، آمنة إىل الشاطئ

  "  .. ! فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق " 
 !  هكذا بغتة ومفاجأة

ومشهد ،  ولكنه مشهد نفس  . مشهد حادث  .. مل تفتنا منه حركة وال خاجلة     ،   إنه مشهد كامل  
جييء التعقيب حتذيرا للنـاس     ومن مث   . طبيعة ومشهد منوذج بشري لطائفة كبرية من الناس يف كل جيل          

 : أمجعني
  ..  " يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم " 

والزج ا يف ركب الندامة اخلاسـر       ،  بإيرادها موارد التهلكة  ،   سواء كان بغيا على النفس خاصة     
ون يف  على أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلق       . أو كان بغيا على الناس فالناس نفس واحدة       ؛  باملعصية

 . أنفسهم العاقبة
واغتصـاب الربوبيـة    ،   والبغي ال يتمثل يف أبشع وال أشنع من البغي على ألوهية اهللا سـبحانه             

 . والقوامة واحلاكمية ومزاولتها يف عباده
قبل أن يذوقوا جزاءه يف الـدار       ،   والناس حني يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته يف حيام الدينا         

وال تبقـى إنسـانية وال      ،  لعاقبة فسادا يف احلياة كلها ال يبقى أحد ال يشقى به          يذوقون هذه ا  . اآلخرة
 . كرامة وال حرية وال فضيلة ال تضار به

والكفـاح لتقريـر ألوهيـة اهللا       . وإما أن يتعبدهم الطغاة   .  إن الناس إما أن خيلصوا دينونتهم هللا      
ح لإلنسـانية وللحريـة وللكرامـة       هو كفـا  ،  وربوبية اهللا وحدها يف حياة البشر     ،  وحدها يف األرض  

وفساد ،  وامتهان الكرامة ،  ودنس املستنقع ،  ولكل معىن كرمي يرتفع به اإلنسان على ذل القيد        ،  وللفضيلة
 ! ودناءة احلياة، اتمع

  ..  " متاع احلياة الدنيا .. يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم " 
 !  ال تزيدون عليه

  ..  " بئكم مبا كنتم تعملونمث إلينا مرجعكم فنن " 
 . بعد شقوة الدنيا وعذاا ابتداء،  فهو حساب اآلخرة وجزاؤها كذلك
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|     |     | 
يصور السياق هذه احلقيقـة يف مشـهد مـن        ؟  هذا وما حقيقته   " متاع احلياة الدنيا   " وما قيمة 

، هدات اليت تقع يف كل يـوم      وهي مع ذلك من املشا    ،  مشاهد القرآن التصويرية احلافلة باحلركة واحلياة     
 : ومير عليها األحياء دون انتباه

إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكـل النـاس                  " 
أتاها أمرنا ليال    .. وظن أهلها أم قادرون عليها    ،  حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت     . واألنعام

  ..  " كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون. ا كأن مل تغن باألمسأو ارا فجعلناها حصيد
وال ،  ويقفـون عنـدها   ،  حني يرضون ا  ،   ذلك مثل احلياة الدنيا اليت ال ميلك الناس إال متاعها         

  .. يتطلعون منها إىل ما هو أكرم وأبقى
وها هـي ذي    . وهذا هو النبات ميتصه وخيتلط به فيمرع ويزدهر       ،   هذا هو املاء يرتل من السماء     

، يظنون أا جبهـدهم ازدهـرت     ،  وأهلها مزهوون ا  . األرض كأا عروس جملوة تتزين لعرس وتتربج      
 . وال ينازعهم فيها منازع، ال يغريها عليهم مغري، وأم أصحاب األمر فيها، وبإرادم تزينت

 الطمئنان الواثـق  ويف غمرة هذا ا   ،  ويف نشوة هذا الفرح امللعلع    ،   ويف وسط هذا اخلصب املمرع    
 .. 

  ..  " أتاها أمرنا ليال أو اراً فجعلناها حصيداً كأن مل تغن باألمس " 
وذلك مقصود يف التعبري بعد اإلطالـة يف عـرض مشـهد             .. ويف خطفة ،  ويف مجلة ،   يف ومضة 

 . اخلصب والزينة واالطمئنان
 . لها لينالوا منها بعض املتاعويضيعون اآلخرة ك،  وهذه هي الدنيا اليت يستغرق فيها بعض الناس

وال ميلك الناس من أمرها شيئا      ،  وال ثبات فيها وال استقرار    ،  ال أمن فيها وال اطمئنان    .  هذه هي 
 . إال مبقدار

  ..  هذه هي
 .  " واللّه يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم " 
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قد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أـم        و،   فيالبعد الشقة بني دار ميكن أن تطمس يف حلظة        
ويهـدي مـن    ،  ودار السالم اليت يدعو إليها اهللا      .. قادرون عليها فإذا هي حصيد كأن مل تغن باألمس        

 . ويتطلع إىل دار السالم، حينما تنفتح بصريته. يشاء إىل الصراط املؤدي هلا
|     |     | 

 +   ِزيى ونسواْ الْحنسأَح ـِة           لِّلَِّذيننالْج ابحأَص لَـِئكالَ ِذلَّةٌ أُوو رقَت مهوهجو قهرالَ يةٌ واد
 والَِّذين كَسبواْ السيئَاِت جزاء سيئٍَة ِبِمثِْلها وترهقُهم ِذلَّةٌ ما لَهم من اللِّه ِمـن               26هم ِفيها خاِلدونَ    
ا أُغِْشيماِصٍم كَأَنونَ عاِلدا خِفيه ماِر هالن ابحأَص لَـِئكا أُوظِْلمِل ماللَّي نا مِقطَع مهوهجو 27ت  

ويوم نحشرهم جِميعا ثُم نقُولُ ِللَِّذين أَشركُواْ مكَانكُم أَنتم وشركَآؤكُم فَزيلْنا بينهم وقَـالَ              
 فَكَفَى ِباللِّه شِهيدا بيننا وبينكُم ِإن كُنا عن ِعبـادِتكُم لَغـاِفِلني   28 ما كُنتم ِإيانا تعبدونَ    شركَآؤهم

يفْتـرونَ   هناِلك تبلُو كُلُّ نفٍْس ما أَسلَفَت وردواْ ِإلَى اللِّه موالَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَـانواْ         29
30  

                 ِمـن ـيالْح ـِرجخن يمو ارصواَألب عمالس ِلكمن يِض أَماَألراء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م
ـ 31الْميِت ويخِرج الْميت ِمن الْحي ومن يدبر اَألمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَالَ تتقُونَ     ذَِلكُم اللّـه   فَ

 كَذَِلك حقَّت كَِلمت ربك علَى الَّـِذين        32ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق ِإالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ          
ه قُِل اللّه يبدأُ الْخلْق ثُـم        قُلْ هلْ ِمن شركَآِئكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيد         33فَسقُواْ أَنهم الَ يؤِمنونَ     

 قُلْ هلْ ِمن شركَآِئكُم من يهِدي ِإلَى الْحق قُِل اللّه يهِدي ِللْحق أَفَمن يهِدي               34يِعيده فَأَنى تؤفَكُونَ    
           ى فَمدهِإالَّ أَن ي يِهدن الَّ يأَم عبتأَن ي قأَح قونَ     ِإلَى الْحكُمحت فكَي 35ا لَكُم     مهأَكْثَـر ِبعتا يمو 

  36ِإالَّ ظَنا إَنَّ الظَّن الَ يغِني ِمن الْحق شيئًا ِإنَّ اللّه علَيم ِبما يفْعلُونَ 
            الَِّذي ب ِديقصلَـِكن توِن اللِّه وى ِمن درفْتآنُ أَن يـذَا الْقُرا كَانَ همفِْصـيلَ     وتـِه ويدي ني

        الَِمنيالْع بِفيِه ِمن ر بياِب الَ رـِن             37الِْكتـواْ معادثِْلـِه وٍة مورواْ ِبسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم 
     اِدِقنيص موِن اللِّه ِإن كُنتن دم متطَعتِحيطُواْ 38اسي ا لَمواْ ِبملْ كَذَّبب     أِْويلُـهت ـأِْتِهمـا يلَمِبِعلِْمِه و

           ةُ الظَّاِلِمنياِقبكَانَ ع فكَي فَانظُر ِلِهمِمن قَب الَِّذين كَذَّب ن الَّ        39كَذَِلكم مهِمنِبِه و ِمنؤن يم مِمنهو 
      فِْسِدينِبالْم لَمأَع كبرِبِه و ِمنؤفَقُ   40ي وكِإن كَذَّبـا           وِريئُـونَ ِممب مأَنت لُكُممع لَكُمِلي ومل لِّي ع

 وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع الصـم ولَـو كَـانواْ الَ              41أَعملُ وأَناْ بِريٌء مما تعملُونَ      
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 ِإنَّ اللّه الَ يظِْلـم      43ِدي الْعمي ولَو كَانواْ الَ يبِصرونَ        وِمنهم من ينظُر ِإلَيك أَفَأَنت ته      42يعِقلُونَ  
  44الناس شيئًا ولَـِكن الناس أَنفُسهم يظِْلمونَ 

              ِسرخ قَد مهنيفُونَ بارعتاِر يهالن نةً ماعثُواْ ِإالَّ سلْبي كَأَن لَّم مهرشحي مويواْ ِبِلقَاء   وكَذَّب الَِّذين
 ِدينتهواْ ما كَانم45اللِّه و  

 46وِإما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو نتوفَّينك فَِإلَينا مرِجعهم ثُم اللّه شِهيد علَى ما يفْعلُـونَ                
     ولُهساء رولٌ فَِإذَا جسٍة رِلكُلِّ أُمونَ        وظْلَمالَ ي مهِط وم ِبالِْقسهنيب قُِضي ــذَا     47مى هتقُولُونَ ميو 

     اِدِقنيص مِإن كُنت دعاء                 48الْولٌ ِإذَا جٍة أَجِلكُلِّ أُم اء اللّها شا ِإالَّ مفْعالَ نا ورفِْسي ضِلن ِلكقُل الَّ أَم 
  أِْخرتسفَالَ ي ملُهونَ     أَجقِْدمتسالَ يةً واعـاذَا             49ونَ سا مـارهن ـا أَواتيب هذَابع اكُمِإنْ أَت متأَيقُلْ أَر 

 ثُـم ِقيـلَ     51 أَثُم ِإذَا ما وقَع آمنتم ِبِه آآلنَ وقَد كُنتم ِبِه تستعِجلُونَ             50يستعِجلُ ِمنه الْمجِرمونَ    
  52لَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْخلِْد هلْ تجزونَ ِإالَّ ِبما كُنتم تكِْسبونَ ِللَِّذين ظَ

            ِجِزينعِبم ما أَنتمو قلَح هي ِإنبرقُلْ ِإي و وه قأَح كنِبئُونتسي53و      تفٍْس ظَلَمأَنَّ ِلكُلِّ ن لَوو 
 وأَسرواْ الندامةَ لَما رأَواْ الْعذَاب وقُِضي بينهم ِبالِْقسِط وهم الَ يظْلَمـونَ             ما ِفي اَألرِض الَفْتدت ِبهِ    

 هو  55 أَال ِإنَّ ِللِّه ما ِفي السماواِت واَألرِض أَالَ ِإنَّ وعد اللِّه حق ولَـِكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ                  54
  56يت وِإلَيِه ترجعونَ يحِيي ويِم

                ِمِننيـؤةٌ لِّلْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاء لِّمو كُمبن رِعظَةٌ موكُم ماءتج قَد اسا النها أَيي
57عمجا يمم ريخ وواْ هحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرِل اللِّه و58ونَ  قُلْ ِبفَض  

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزٍق فَجعلْتم منه حراما وحالَالً قُلْ آللّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللِّه                   
ذُو فَضـٍل علَـى النـاِس     وما ظَن الَِّذين يفْترونَ علَى اللِّه الْكَِذب يوم الِْقيامِة ِإنَّ اللّه لَ          59تفْترونَ  

  60ولَـِكن أَكْثَرهم الَ يشكُرونَ 
وما تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُو ِمنه ِمن قُرآٍن والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا علَـيكُم شـهودا ِإذْ                    

 ذَرٍة ِفي اَألرِض والَ ِفي السماء والَ أَصغر ِمن ذَِلـك وال   تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَالِ       
 الَّـِذين آمنـواْ   62 أَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 61أَكْبر ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني   

الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة الَ تبِديلَ ِلكَِلماِت اللِّه ذَِلك هو الْفَوز            لَهم الْبشرى ِفي     63وكَانواْ يتقُونَ   
  ِظيم64الْع    ِلـيمالْع ِميعالس وا هِميعةَ ِللِّه جِإنَّ الِْعز ملُهقَو نكزحالَ يـن ِفـي    65 وأَال ِإنَّ ِللّـِه م 
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    ِض ون ِفي اَألرمات واومالس              مِإنْ هو ونَ ِإالَّ الظَّنِبعتكَاء ِإن يروِن اللِّه شونَ ِمن دعدي الَِّذين ِبعتا يم
 هو الَِّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ ِلتسكُنواْ ِفيِه والنهار مبِصرا ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَـوٍم                66ِإالَّ يخرصونَ   

  67يسمعونَ 
قَالُواْ اتخذَ اللّه ولَدا سبحانه هو الْغِني لَه ما ِفي السماوات وما ِفي اَألرِض ِإنْ ِعنـدكُم مـن          

 قُلْ ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَـى اللّـِه الْكَـِذب الَ            68سلْطَاٍن ِبهـذَا أَتقُولُونَ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ         
ونَ يونَ 69فِْلحكْفُرواْ يا كَانِبم ِديدالش ذَابالْع مِذيقُهن ثُم مهِجعرا منِإلَي ا ثُمينِفي الد اعت70 م_  

|     |     | 
مواجهة الفطرة البشـرية    : تنتهي كلها إىل هدف واحد    ،  هذا الدرس كله ملسات وجدانية متتابعة     

 . والعدل فيه. واليقني باليوم اآلخر، ق الرسولبدالئل توحيد اهللا وصد
. يف جولة واسعة شاملة   ،  وتأخذ ا إىل أقطار الكون    ،   ملسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها     

ومن ماضـي القـرون إىل احلاضـر        . ومن آفاق الكون إىل آفاق النفس     . جولة من األرض إىل السماء    
 ..  يف سياق .. ومن الدنيا إىل اآلخرة. القريب

فمن  .. ولكنها يف هذا الدرس أظهر     .. وجوالت من هذه  ،   ويف الدرس املاضي ملسات من هذه     
إىل التذكري مبصائر املكـذبني     ،  إىل التحدي بالقرآن  ،  إىل ذات النفس  ،  إىل مشاهد الكون  ،  معرض احلشر 

ذاب يف صـورة    إىل ختويف من املفاجأة بالع    ،  ومن مث حملة عابرة من احلشر يف مشهد جديد        . من املاضني 
إىل بعـض آيـات اهللا يف       ،  إىل تصوير علم اهللا الشامل الذي ال يند عنه شيء         ،  موحية للحس بالتوجس  

  .. إىل اإلنذار مبا ينتظر املفترين على اهللا يوم احلساب، الكون
أال ،  صحيحة االسـتجابة  ،  ال متلك فطرة سليمة التلقي    ،   إا مجلة من اللمسات العميقة الصادقة     

وأال تتذاوب احلواجز واملوانع فيها دون هذا الفيض من املؤثرات املستمدة مـن احلقـائق     ،  هلاتستجيب  
  .. ومن فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود، الواقعة

 لقد كان الكفار صادقني يف إحساسهم خبطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن االسـتماع   
 ! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين! ومإليه خيفة أن جيرفهم تأثريه ويزلزل قل

|     |     | 
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أولئك أصحاب اجلنة هم    ،  وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة     ،  للذين أحسنوا احلسىن وزيادة    " 
، ماهلم من اهللا مـن عاصـم      ،  والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه مبثلها وترهقهم ذلة       . فيها خالدون 

  ..  " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليل مظلماكأمنا أغشيت وجوههم قطعا من ال
واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صـراط    :  "  كانت آخر آية يف الدرس السابق     

وعن ،  ويكشف عن رمحة اهللا وفضله    . فهنا يبني عن قواعد اجلزاء للمهتدين ولغري املهتدين        ..  " مستقيم
 . الءقسطه وعدله يف جزاء هؤالء وهؤ

، وأحسنوا معرفـة الصـراط املسـتقيم   ، وأحسنوا العمل ،  أحسنوا االعتقاد .  فأما الذين أحسنوا  
وعليهـا  ،  فأما هؤالء فلهم احلسىن جزاء ما أحسـنوا        .. وإدراك القانون الكوين املؤدي إىل دار السالم      

 : زيادة من فضل اهللا غري حمدودة
  ..  " للذين أحسنوا احلسىن وزيادة " 

 : ومن أهوال املوقف قبل أن يفصل يف أمر اخللق، اجون من كربات يوم احلشر وهم ن
  ..  " وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة " 

. االنكسار واملهانة أو اإلهانة   : والذلة. الغبار والسواد وكدرة اللون من احلزن أو الضيق       :  والقتر
وحي بأن يف املوقف من الزحام واهلـول        والتعبري ي  .. فال يغشى وجوههم قتر وال تكسو مالحمهم الذلة       

وفضـل مـن اهللا     ،  فالنجاة من هذا كله غنيمـة     ،  والكرب واخلوف واملهانة ما خيلع آثاره على الوجوه       
  .. يضاف إىل اجلزاء املزيد فيه

 " ومالكها ورفاقها  " أصحاب اجلنة  " أصحاب هذه املرتلة العالية البعيدة اآلفاق      ..  " أولئك " 
 .  " ونهم فيها خالد

  ..  " والذين كسبوا السيئات " 
فال يضاعف هلـم    ،  هؤالء يناهلم عدل اهللا   !  فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة احلياة        

 : ولكن. وال يزاد عليهم السوء، اجلزاء
  ..  " وترهقهم ذلة ..  "  " جزاء سيئة مبثلها " 

 .  تغشاهم وتركبهم وتكرم
  ..  " صمما هلم من اهللا من عا " 
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وخيـالف  ،  نفاذا لسنة اهللا الكونية فيمن حييد عن الطريـق        ،   يعصمهم ومينعهم من املصري احملتوم    
  .. الناموس

مث يرسم السياق صورة حسية للظالم النفسي والكدرة اليت تغشى وجـه املكـروب املـأخوذ                
 : املرعوب

  ..  " كأمنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما " 
وهكذا يغشى اجلو كله ظالم من      ! من الليل املظلم فقطع رقعا غشيت ا هذه الوجوه         كأمنا أخذ   

  .. تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل البهيم، ظالم الليل املظلم ورهبة من رهبته
هـم   " مالكها ورفاقهـا   ..  " أصحاب النار  " املبعدون يف هذا الظالم والقتام     ..  " أولئك " 

 .  "  خالدونفيها
هذه هي قصـتهم يف يـوم       ؟  وكيف مل يعصموهم من دون اهللا     ؟   ولكن أين الشركاء والشفعاء   

 : احلشر العصيب
. فزيلنـا بينـهم   . مكانكم أنتم وشركاؤكم  : مث نقول للذين أشركوا   ،  ويوم حنشرهم مجيعا   " 

 نا عن عبادتكم لغافلني   فكفى باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن ك      . ما كنتم إيانا تعبدون   : وقال شركاؤهم 
  ..  " وضل عنهم ما كانوا يفترون. وردوا إىل اهللا موالهم احلق، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت.. 

مشهد حي أبلغ مـن اإلخبـار       ،   هذه هي قصة الشفعاء والشركاء يف مشهد من مشاهد القيامة         
 .  هلم خالصا وال جناةولن ميلكوا، ارد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من اهللا

ولكـن  ،  وهم كانوا يزعموم شـركاء هللا      .. الكفار والشركاء  ..  هؤالء هم حمشورون مجيعا   
وإشارة إىل أم من صنعهم هم ومل يكونوا يوما شركاء          ،  كما من جهة   " شركاءهم " القرآن يسميهم 

 . هللا
 : يصدر إليهم األمر.  هؤالء هم مجيعا كفارا وشركاء

  ..  " م أنتم وشركاؤكممكانك " 
مث فرق بينـهم    . فاألمر يومئذ للنفاذ  ! وال بد أن يكونوا قد تسمروا يف أماكنهم       .  قفوا حيث أنتم  

 : وبني شركائهم وحجز بينهما يف املوقف
  ..  " فزيلنا بينهم " 
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رمية ج.  وعندئذ ال يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليربئوا أنفسهم من اجلرمية            
، وإعالن أم مل يعلموا بعبادم إيـاهم ومل يشـعروا    ،  أو من دون اهللا   ،  أن عبدهم هؤالء الكفار مع اهللا     
 : ويشهدون اهللا وحده على ما يقولون، فهم إذن مل يشتركوا يف اجلناية

فكفى باهللا شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم         . ما كنتم إيانا تعبدون   : وقال شركاؤهم  " 
  ..  " فلنيلغا

. هؤالء هم ضعاف يطلبون الرباءة مـن إمث أتبـاعهم         .  هؤالء هم الشركاء الذين كانوا يعبدون     
 ! ويطلبون النجاة من إمث مل يشاركوا فيه، وجيعلون اهللا وحده شهيدا

وتدرك عاقبتـه إدراك    ،  ختترب كل نفس ما أسلفت من عمل      ،  ويف هذا املوقف املكشوف   ،   عندئذ
  :اخلربة والتجربة

  ..  " هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت " 
 : وما عداه باطل،  وهنالك يتكشف املوقف عن رب واحد حق يرجع إليه اجلميع

  ..  " وردوا إىل اهللا موالهم احلق " 
فكله شرد عنهم ومل يعد لـه       ،   وهنالك ال جيد املشركون شيئا من دعاويهم ومزاعمهم وآهلتهم        

 : وجود
  ..  " يفترونوضل عنهم ما كانوا  " 

وبكـل مؤثراتـه   ، وبكل وقائعـه ، بكل حقائقه، يف ساحة احلشر،  وهكذا يتجلى املشهد احلي 
وال براهني اجلدل ، فتبلغ من النفس ما ال يبلغه اإلخبار ارد       ،  تعرضه تلك الكلمات القالئل   . واستجاباته

 ! الطويل
|     |     | 

ويتجلى فيه أن املوىل هو اهللا املهيمن على        ،  باطيلومن جولة احلشر الذي تسقط فيه الدعاوى واأل       
وإىل املشاهد الـيت    ،  وإىل أنفسهم اليت يعلموا   ،  إىل جولة يف واقعهم الذي يعيشون فيه      . املوقف وما فيه  
 : بل إىل اعترافهم هم أنفسهم بأا من أمر اهللا ومن خلق اهللا. يروا يف احلياة
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ومن خيرج احلي من    ؟  أم من ميلك السمع واألبصار     ؟من يرزقكم من السماء واألرض    : قل " 
فذلكم اهللا ربكم   ؟  أفال تتقون : فقل. اهللا: فسيقولون؟  ومن يدبر األمر  ؟  امليت وخيرج امليت من احلي    

  .. " ؟  فأىن تصرفون؟ فماذا بعد احلق إال الضالل، احلق
إمنا . واملدبر،  والرازق،  قوال أنه اخلال  ،   ولقد مر أن مشركي العرب مل يكونوا ينكرون وجود اهللا         

فهو هنا يأخـذهم مبـا      . أو يعتقدون أن هلم قدرة إىل جانب قدرة اهللا        ،  كانوا يتخذون الشركاء للزلفى   
ذلـك   - عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطـري        - ليصحح هلم ،  يعتقدونه هم أنفسهم  

 . اخللط والضالل
  "  .. ؟ من يرزقكم من السماء واألرض: قل " 

، ومن طعام األرض نباا وطريها وأمساكها وحيواا      ،   من املطر الذي حييي األرض وينبت الزرع      
وذلك بطبيعة احلال مـا كـانوا يدركونـه         . مث سائر ما كانوا حيصلون عليه من األرض هلم وألنعامهم         

هتـدوا  وما يزال البشر يكشفون كلما ا     . وهو أوسع من ذلك بكثري    . حينذاك من رزق السماء واألرض    
يستخدمونه أحيانا يف اخلري ويسـتخدمونه      ،  إىل نواميس الكون عن رزق بعد رزق يف السماء واألرض         

فمن سطح األرض   . وكله من رزق اهللا املسخر لإلنسان     . أحيانا يف الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعتل       
مس أرزاق ومـن    ومن أشعة الش  . ومن سطح املاء أرزاق ومن أعماقه أرزاق      . أرزاق ومن جوفها أرزاق   

 ! حىت عفن األرض كشف فيه عن دواء وترياق. ضوء القمر أرزاق
  "  .. ؟ أم من ميلك السمع واألبصار " 

ويصـرفها إىل العمـل أو      ،  ويصححها أو ميرضـها   ،   يهبها القدرة على أداء وظائفها أو حيرمها      
مئـذ مـن ملـك السـمع     ذلك ما كانوا يدركونه يو .. ويسمعها ويريها ما حتب أو ما تكره     ،  يلهيها

وما يزال البشر يكشفون مـن طبيعـة        . وهو حسبهم إلدراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه      . واألبصار
وإن تركيب العني   . ومن دقائق صنع اهللا يف هذين اجلهازين ما يزيد السؤال مشوال وسعة           ،  السمع والبصر 

لعـامل  ،  قة إدراكها للذبـذبات   أو تركيب األذن وأجزائها وطري    ،  وأعصاا وكيفية إدراكها للمرئيات   
عندما يقاس هذا اجلهاز أو ذاك إىل أدق األجهزة اليت يعدها الناس من معجـزات               ،  وحده يدير الرؤوس  

ال يقـاس يف  ، وإن كان الناس يهوهلم ويروعهم ويبهرهم جهاز يصنعه اإلنسان! العلم يف العصر احلديث  
 اإلهلية يف الكون ويف أنفسهم كأم ال يبصـرون وال  بينما هم ميرون غافلني بالبدائع. شيء إىل صنع اهللا   

 ! يدركون
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  "  .. ؟ ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي " 
فكان مدلول السؤال عنـدهم     . والنامي أو املتحرك هو احلي    ،   وكانوا يعدون الساكن هو امليت    

 .. والبيضة من الفـرخ   ،  خ من البيضة  وخروج الفر ،  واحلبة من النبتة  ،  مشهودا يف خروج النبتة من احلبة     
وهو يف ذاته عجيب حىت بعـد أن عـرف أن احلبـة             . وهو عندهم عجيب  . إىل آخر هذه املشاهدات   

فإن كمون احليـاة    . مبا فيها من حياة كامنة واستعداد     ؛  والبيضة وأمثاهلما ليست يف املوتى بل يف األحياء       
  .. ب العجب الذي تصنعه قدرة اهللابكل استعداداا ووراثاا ومساا وشياا ألعج

أو أمام البيضة والبويضة خيرج منـهما       ،  خترج منهما النبتة والنخلة   ،   وإن وقفة أمام احلبة والنواة    
 ! لكافية الستغراق حياة يف التأمل واالرتعاش، الفرخ واإلنسان

ـ   ؟  وأين كان يكمن العود   ؟   وإال فأين كانت تكمن السنبلة يف احلبة       ك اجلـذور   وأين كانت تل
 .. ؟  والساق واألوراق

وأين يكمن كان   ؟  والساق السامقة والعراجني واأللياف   ،  وأين يف النواة كان يكمن اللب واللحاء      
 ؟  .. . والرطب والبسر، والبلح والتمر، الطعم والنكهة واللون والرائحة

اللـون  و،  والزغـب والـريش   ،  وأين يكمن كان العظم واللحـم     ؟  وأين يف البيضة كان الفرخ    
 ؟  .. . والرفرفة والصوات، والشيات

أين كانت تكمن مالحمه ومساته املنقولـة عـن         ؟   وأين يف البويضة كان الكائن البشري العجيب      
ولفتات ،  ونظرات العني ،  أين كانت نربات الصوت   ؟  وراثات موغلة يف املاضي متشعبة املنابع والنواحي      

وأين أين كانت تكمن الصـفات      ؟  العائلة والوالدين ووراثات اجلنس و  ،  واستعدادات األعصاب ،  اجليد
 ؟ والسمات والشيات

إن هذا العامل املترامي األطراف كان كامنا يف النبتة والنـواة ويف البيضـة   :  وهل يكفي أن نقول  
 ؟ لينقضي العجب العاجب الذي ال تفسري له وال تأويل إال قدرة اهللا وتدبري اهللا، والبويضة

وإخراج احلي من امليت وإخراج امليت      ،  فون من أسرار املوت وأسرار احلياة      وما يزال البشر يكش   
ما يزيد مساحة السؤال وعمقه ومشوله كل يوم        ،  وحتول العناصر يف مراحل إىل موت أو حياة       ،  من احلي 

وحتول هذا الـدم    ،  وإن حتول الطعام الذي ميوت بالطهي والنار إىل دم حي يف اجلسم احلي            . وكل حلظه 
وهي بعد كائنة يف كـل      . ألعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم ا       ،  ت ميتة باالحتراق  إىل فضال 
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وإن احلياة ألعجوبة غامضة مثرية تواجه الكينونة البشرية كلها بعالمات          . حلظة آناء الليل وأطراف النهار    
 ! يهب احلياة، استفهام ال جواب عليها كلها إال أن يكون هناك إله

  "  .. ؟ مرومن يدبر األ " 
من يدبر الناموس الكـوين     ؟   يف هذا الذي ذكر كله ويف سواه من شؤون الكون وشؤون البشر           

ومن يدبر حركة هذه احلياة فتمضي يف طريقها        ؟  الذي ينظم حركة هذه األفالك على هذا النحو الدقيق        
واليت ال ختطى   ،  اة البشر ومن يدبر السنن االجتماعية اليت تصرف حي      ؟  املرسوم ذا النظام اللطيف العميق    

 ؟ ومن ومن؟ ء مرة وال حتيد
  ..  " فسيقولون اهللا " 

ولكـن احنـراف    . أو ينكرون يده يف هذه الشؤون الكبار      ،   فهم مل يكونوا ينكرون وجود اهللا     
كمـا يتبعـون    ،  فيتوجهون بالشعائر إىل سواه   ،  الفطرة كان يقودهم مع هذا االعتراف إىل الشرك باهللا        

 . ذن ا اهللاشرائع مل يأ
  "  .. ؟ أفال تتقون: فقل " 

والذي خيرج  ،  والذي ميلك السمع واألبصار   ،   أفال ختشون اهللا الذي يرزقكم من السماء واألرض       
إن الذي ميلـك هـذا   ؟ والذي يدبر األمر كله يف هذا ويف سواه ،  احلي من امليت وخيرج امليت من احلي      

 : وهو الرب احلق دون سواه، كله هلو اهللا
  ..  " فذلكم اهللا ربكم احلق " 

 : وقد ضل التقدير، ومن جتاوزه فقد وقع على الباطل،  واحلق واحد ال يتعدد
  ..  " فأىن تصرفون؟ فماذا بعد احلق إال الضالل " 

 ؟  وكيف توجهون بعيدا عن احلق وهو واضح بني تراه العيون
، ن مبقدماته وينكرون نتائجه الالزمة     مبثل هذا االنصراف عن احلق الواضح الذي يعترف املشركو        

قدر اهللا يف سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفـون عـن منطـق    ، وال يقومون مبقتضياته الواجبة  
 : الفطرة السليم وسنة اخللق املاضية ال يؤمنون

  ..  " كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أم ال يؤمنون " 
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. وهذه مقدماته قائمـة يف اعتقـادهم      ،  فهذه دالئله قائمة يف الكون    .  ال ألنه مينعهم من اإلميان    
ويصـرفون  ،  وجيحدون املقدمات اليت يف أيديهم    ،  ولكن ألم هم حييدون عن طريق املوصل إىل اإلميان        

 . ويعطلون منطق الفطرة القومي فيهم، أنفسهم عن الدالئل املشهودة هلم
 . ء فيها من نصيبوهل للشركا،  مث عودة إىل مظاهر قدرة اهللا

؟ فأىن تؤفكون . اهللا يبدأ اخللق مث يعيده    : قل؟  هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده       : قل " 
اهللا يهدي للحق أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع          : قل؟  هل من شركائكم من يهدي إىل احلق      : قل

  "  .. ؟ كيف حتكمون؟ فما لكم؟ أم من ال يهدي إال أن يهدى
ليست من بدائه مشاهدام     - من إعادة اخللق وهدايتهم إىل احلق      - مور املسؤول عنها   وهذه األ 

، ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكانا علـى مسـلمام األوىل  . وال من مسلمات اعتقادام كاألوىل 
دا علـى   إمنا يقرره هلم اعتمـا    ،  مث ال يطلب إليهم اجلواب    . فهي من مقتضياا بشيء من التفكر والتدبر      

 . وضوح النتائج بعد تسليمهم باملقدمات
  "  .. ؟ هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده: قل " 

وال بالبعث والنشور واحلساب    ،   وهم مسلمون بأن اهللا هو الذي يبدأ اخللق غري مسلمني بإعادته          
ـ ؛ ولكن حكمة اخلالق املدبر ال تكمل مبجرد بدء اخللق         .. واجلزاء اة املخلـوقني يف هـذه   مث انتهاء حي
وسـريهم علـى النـهج أو       ،  ومل يلقوا جزاء إحسام وإساءم    ،  ومل يبلغوا الكمال املقدر هلم    ،  األرض

وإن احلياة اآلخرة لضرورة مـن ضـرورات        . إا رحلة ناقصة ال تليق خبالق مدبر حكيم       . احنرافهم عنه 
تقرير هذه احلقيقة هلم وهم الذين يعتقدون       وال بد من    . االعتقاد يف حكمة اخلالق وتدبريه وعدله ورمحته      

واحلياة األخرى قريبة الشـبه     . وهم الذين يسلمون كذلك بأنه خيرج احلي من امليت        ،  بأن اهللا هو اخلالق   
 : بإخراج احلي من امليت الذي يسلمون به

  ..  " اهللا يبدأ اخللق مث يعيده: قل " 
 : ديهم مقدماا وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه احلقيقة ول

  ..  " فأىن تؤفكون " 
 ؟  فتوجهون بعيدا عن احلق إىل اإلفك وتضلون

  "  .. ؟ هل من شركائكم من يهدي إىل احلق: قل " 
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ويكشـف  ؛  وينذر ويوجه إىل اخلري   ،  ويشرع شريعة ،  ويضع نظاماً ،  ويرسل رسوالً ،   فيرتل كتاباً 
كما هو معهود لكـم     . وحيرك املدارك املعطلة  ،  غافلةويوقظ القلوب ال  ؛  عن آيات اهللا يف الكون والنفس     

وهذه قضية ليسـت مـن    ؟  من اهللا ومن رسوله الذي جاءكم ذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إىل احلق            
 : وليأخذهم ا  ع  فليقررها هلم الرسول. ولكن وقائعها حاضرة بني أيديهم، سابق مسلمام

  ..  " اهللا يهدي للحق: قل " 
 : جواا مقرر، تنشأ قضية جديدة ومن هذه 

  "  .. ؟ أم من ال يهدي إال أن يهدى؟ أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع " 
ممن ال يهتدي هـو بنفسـه إال أن         ،  فالذي يهدي الناس إىل احلق أوىل باالتباع      .  واجلواب مقرر 

 - أو كانوا من البشر    .وهذا ينطبق سواء كان املعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب          .. يهديه غريه 
 وإن كان هو قد بعث هاديا للناس      ،  فهو ببشريته حمتاج إىل هداية اللّه له      ،  مبا يف ذلك عيسى عليه السالم     

 : ومن عدا عيسى عليه السالم أوىل بانطباق هذه احلقيقة عليه -
  "  .. ؟ كيف حتكمون؟ فما لكم " 

فتحيدون عن احلـق الواضـح      ،  ألموروكيف تقدرون ا  ؟   ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم      
 ؟ املبني

وتقرير اإلجابة املفروضة اليت حتتمها البديهة وحتتمها املقـدمات         ،   فإذا فرغ من سؤاهلم وإجابتهم    
فهم ال يستندون إىل    . عقب على هذا بتقرير واقعهم يف النظر واالستدالل واحلكم واالعتقاد          .. املسلمة

إمنـا  ، وال إىل حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطـرة   ،  كمونيقني فيما يعتقدون أو يعبدون أو حي      
 . وهي ال تغين من احلق شيئا؛ يعيشون عليها ويعيشون ا، يتعلقون بأوهام وظنون

  " .  .. إن اهللا عليم مبا يفعلون. إن الظن ال يغين من احلق شيئا. وما يتبع أكثرهم إال ظنا " 
وهم يظنـون أن  . ققون هذا الظن وال ميتحنونه عمال وال عقالوال حي .  فهم يظنون أن هللا شركاء    

، وال ميتحنون هم هذه اخلرافـة : آباءهم ما كانوا ليعبدوا هذه األصنام لو مل يكن فيها ما يستحق العبادة         
وال حيققـون   ،  وهم يظنون أن اهللا ال يوحي إىل رجل منهم        . وال يطلقون عقوهلم من إسار التقليد الظين      

 - وهو بشر  - وهم يظنون أن القرآن من عمل حممد وال حيققون إن كان حممد           .  هذا على اهللا   ملاذا ميتنع 
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وهكذا يعيشون يف جمموعة مـن       .. بينما هم ال يقدرون وهم بشر مثله      ،  قادرا على تأليف هذا القرآن    
 ..  واهللا وحده هو الذي يعلم علم اليقني أفعاهلم وأعماهلم. الظنون ال حتقق هلم من احلق شيئا

  ..  " إن اهللا عليم مبا يفعلون " 
|     |     | 

يأخذ م السياق يف جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفـي التصـور             ،  وتفريعاً على هذا التعقيب   
وتثين بوصمهم بالتسـرع    . وحتديهم أن يأتوا بسورة مثله    ،  إلمكان أن يكون القرآن مفترى من دون اهللا       

وتثبيـت  ،  وتثلث بإثبات حالتهم يف مواجهة هذا القـرآن       . نا أو حيققوه  يف احلكم على ما مل يعلموه يقي      
وتنتهي بالتيئيس من الفريق الضال  ،  على خطته أيا كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له          ع    الرسول

 : وإمنا يستحقونه مبا هم فيه من ضالل؛ واإلمياء إىل مصريهم الذي ال يظلمهم اهللا فيه
وتفصـيل  ، ولكن تصديق الذي بـني يديـه  ؛ ن أن يفترى من دون اهللاوما كان هذا القرآ  " 

وادعوا من استطعتم   ،  فأتوا بسورة مثله  : قل؟  افتراه: الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني أم يقولون        
كذلك كذب الـذين    . بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله        . من دون اهللا إن كنتم صادقني     

وربك أعلـم   ،  ومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به        . كيف كان عاقبة الظاملني   فانظر  ،  من قبلهم 
. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون       ،  يل عملي ولكم عملكم   : وإن كذبوك فقل  . باملفسدين

أفأنت ،  ومنهم من ينظر إليك   ؟  أفانت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون      ،  ومنهم من يستمعون إليك   
  ..  " ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن اهللا ال يظلم الناس شيئا؟ ي ولو كانوا ال يبصروندي العم
  ..  " وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا " 

وذا الكمال يف العقيدة اليت جاء      ؛  ذا الكمال يف تناسقه   . املوضوعية والتعبريية ،   فهو خبصائصه 
ويف تصـوير   ،  وذا الكمال يف تصوير حقيقة األلوهيـة      ؛  تضمن قواعده ويف النظام اإلنساين الذي ي    ،  ا

ألن قدرة واحدة   ،  ال ميكن أن يكون مفترى من دون اهللا        .. وطبيعة الكون ،  وطبيعة احلياة ،  طبيعة البشر 
وتضع ،  وبالظواهر والسرائر ،  القدرة اليت حتيط باألوائل واألواخر    . هي اليت متلك اإلتيان به هي قدرة اهللا       

  .. نهج املربأ من القصور والنقص ومن آثار اجلهل والعجزامل
  ..  " وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا " 
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وهو . ولكن جواز وجوده هو املنفي    ،  فليس االفتراء هو املنفي   .  ما كان من شأنه أصال أن يفترى      
 . أبلغ يف النفي وأبعد

  ..  " ولكن تصديق الذي بني يديه " 
 . ويف الدعوة إىل اخلري، تصديقها يف أصل العقيدة. تب اليت سبق ا الرسل من الك

تتفق أصوله وختتلـف    ،  الواحد الذي جاء به الرسل مجيعا من عند اهللا         ..  " وتفصيل الكتاب  " 
. ووسائل حتقيقه وصـيانته   ،  وهذا القرآن يفصل كتاب اهللا ويبني وسائل اخلري الذي جاء به           .. تفصيالته
والتشريع الـذي  ، ولكن صورة هذا اخلري فيها تفصيل. والدعوة إىل اخلري واحدة،  يف اهللا واحدة فالعقيدة

بعد أن بلغـت سـن الرشـد        ،  وتطورات البشرية بعدها  ،  يناسب منو البشرية وقتها   ،  حيققه فيه تفصيل  
 . لتفكريومل ختاطب باخلوارق املادية اليت ال سبيل فيها للعقل وا، فخوطبت بالقرآن خطاب الراشدين

  ..  " من رب العاملني، ال ريب فيه " 
  ..  " من رب العاملني:  "  تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره

  " . ؟ أم يقولون افتراه " 
و ال  ،  وحممد بشر ينطق باللغة اليت ينطقون ا      . فهو إذن من صنع حممد    ،   بعد هذا النفي والتقرير   

صـاد  . ميم. الم. ألف[  .. ]. را. الم. ألف[  .. ]ميم  . الم. ألف[ . إال ما ميلكون  ميلك من حروفها    
. حممـد  ]بـزعمهم  [  كما افترى، فليفتروا - ومعهم من يستطيعون مجعهم - فدوم إذن . اخل .. . ]

 : فليفتروا سورة واحدة ال قرآنا كامال
 .  "  إن كنتم صادقنيوادعوا من استطعتم من دون اهللا، فأتوا بسورة مثله: قل " 

والذين يدركون بالغة هذه    . وما يزال ثابتا ولن يزال    . وثبت العجز عنه  ؛   وقد ثبت هذا التحدي   
. يدركون أن هذا النسق من القول ال يسـتطيعه إنسـان          ،  ويتذوقون اجلمال الفين والتناسق فيها    ،  اللغة

يدرسون النظام الذي جاء بـه هـذا        و،  واألصول التشريعية ،  وكذلك الذين يدرسون النظم االجتماعية    
، يدركون أن النظرة فيه إىل تنظيم اجلماعة اإلنسانية ومقتضيات حياا مـن مجيـع جوانبـها               ،  القرآن

كل أولئك أكرب من أن حييط به عقل         .. والفرص املدخرة فيه ملواجهة األطوار والتقلبات يف يسر ومرونة        
ومثلهم الذين يدرسـون الـنفس      .  يف مجيع األجيال   أو جمموعة العقول يف جيل واحد او      ،  بشري واحد 

  .. اإلنسانية ووسائل األصول إىل التأثري فيها وتوجيهها مث يدرسون وسائل القرآن وأساليبه
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ولكنه االعجاز املطلق الـذي يلمسـه       ،   فليس هو إعجاز اللفظ والتعبري وأسلوب األداء وحده       
  .. ت وما إليهااخلرباء يف هذا ويف النظم والتشريعات والنفسيا

يدركون أكثر من غريهم مدى مـا يف        ،  والذين هلم بصر باألداء الفين    ،   والذين زاولوا فن التعبري   
، والذين زاولوا الـتفكري االجتمـاعي والقـانوين والنفسـي        . األداء القرآين من إعجاز يف هذا اجلانب      

 .  يف هذا الكتاب أيضاًيدركون أكثر من غريهم مدى اإلعجاز املوضوعي، واإلنساين بصفة عامة
والعجز عن تصـويره باألسـلوب      ؛   ومع تقدير العجز سلفا عن بيان حقيقة هذا اإلعجاز ومداه         

هو موضـوع    - يف حدود الطاقة البشرية    - ومع تقدير أن احلديث املفصل عن هذا اإلعجاز       . البشري
  .. فسأحاول هنا أن أمل املامة خاطفة بشيء من هذا. كتاب مستقل
إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس لألداء         .. داء القرآين ميتاز ويتميز من األداء البشري       إن األ 

وهنـاك   .. حىت ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتالوته اردة على الذين ال يعرفون من العربية حرفـاً              ؛  البشري
ولكـن وقوعهـا     - وإن مل تكن هي القاعدة     - حوادث عجيبة ال ميكن تفسريها بغري هذا الذي نقول        

ولكين أذكر حادثا وقع يل وكان عليه معي        ؛  ولن أذكر مناذج مما وقع لغريي      .. حيتاج إىل تفسري وتعليل   
كنا ستة نفر من املنتسبني إىل اإلسالم علـى ظهـر            .. وذلك منذ حوايل مخسة عشر عاماً     ،  شهود ستة 

عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب     من بني   ؛  سفينة مصرية متخر بنا عباب احمليط األطلسي إىل نيويورك        
أنـه مل   - واهللا يعلـم ! وخطر لنا أن نقيم صالة اجلمعة يف احمليط على ظهر السفينة          .. ليس فيهم مسلم  

يكن بنا أن نقيم الصالة ذاا أكثر مما كان بنا محاسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عملـه علـى ظهـر                      
أن نقـيم   - وكـان إجنليزيـاً   - قد يسر لنا قائد السفينةو!  .. وحاول أن يزاول تبشريه معنا   ؛  السفينة
أن يصلي منهم معنا مـن       - وكلهم نوبيون مسلمون   - ومسح لبحارة السفينة وطهاا وخدمها    ؛  صالتنا

إذ كانت املرة األوىل اليت تقام فيها       ،  وقد فرحوا ذا فرحاً شديداً    ! وقت الصالة  " اخلدمة " ال يكون يف  
 معظمهم - والركاب األجانب ؛  وقمت خبطبة اجلمعة وإمامة الصالة     .. ر السفينة صالة اجلمعة على ظه   

 " ! ! ! القداس " وبعد الصالة جاءنا كثريون منهم يهنئوننا على جناح       !  .. متحلقون يرقبون صالتنا   -
عرفنـا فيمـا بعـد أـا         - ولكن سيدة من هذا احلشد    ! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صالتنا       

تفـيض  ،  كانت شديدة التأثر واالنفعـال     -!  وشيوعيته " تيتو " فية مسيحية هاربة من جحيم    يوغسال
 - يف إجنليزية ضـعيفة    -:  وتقول؛  جاءت تشد على أيدينا حبرارة    . عيناها بالدمع وال تتمالك مشاعرها    

يس هـذا   ول!  .. إا ال متلك نفسها من التأثر العميق بصالتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح              
 " قسيسكم " أي لغة هذه اليت كان يتحدث ا      : ولكن ذلك كان يف قوهلا     .. موضع الشاهد يف القصة   
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كما هـو احلـال عنـدها يف         - أو رجل دين   - إال قسيس  " الصالة " فاملسكينة ال تتصور أن يقيم    ! 
إن اللغة اليت يتحـدث ـا ذات        : فقالت: وأجبناها!  .. وقد صححنا هلا هذا الفهم    ! مسيحية الكنيسة 

: مث كانت املفاجأة احلقيقية لنا وهـي تقـول         .. وإن كنت مل أفهم منها حرفا     ،  إيقاع موسيقي عجيب  
 " اإلمام " هو أن ،  إن املوضوع الذي لفت حسي     .. ولكن هذا ليس املوضوع الذي أريد أن أسأل عنه        

نـوع أكثـر   ! ات من نوع آخر غري بقية كالمه     فقر - ذه اللغة املوسيقية   - كانت ترد يف أثناء كالمه    
كما ! إا شيء آخر  ! هذه الفقرات اخلاصة كانت حتدث يف رعشة وقشعريرة        .. موسيقية وأعمق إيقاعا  

وتفكرنـا   -!  حسب تعبريها املستمد من مسيحيتها     -!  مملوءا من الروح القدس    - اإلمام - لو كان 
 - وكانت! ية اليت وردت يف أثناء خطبة اجلمعة ويف أثناء الصالة         مث أدركنا أا تعين اآليات القرآن     . قليال

 ! من سيدة ال تفهم مما تقول شيئا، مفاجأة لنا تدعو إىل الدهشة - مع ذلك
ووقوع أمثاهلا مما ذكـره يل غـري         - ولكن وقوع هذه احلادثة   .  وليست هذه قاعدة كما قلت    

وقد يكون إميـان    . لتقطه بعض القلوب رد تالوته    ذو داللة على أن يف هذا القرآن سراً آخر ت          - واحد
قد أرهف حسها بكلمات اهللا على هـذا        ،  وفرارها من اجلحيم الشيوعي يف بالدها     ،  هذه السيدة بدينها  

ولكن ما بالنا نعجب وعشرات األلوف ممن يستمعون إىل القرآن من عوامنا ال يطرق               .. النحو العجيب 
وهم ال يفترقون كثريا من ناحية فهم لغة         - وسره هذا  - م إيقاعه ولكن يطرق قلو  ،  عقوهلم منه شيء  

 ! ! ! القرآن عن هذه السيدة اليوغسالفية
قبل أن أحتـدث عـن      .  ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا اخلفي العجيب          

 ! تفكري والشعورومن يزاولون ال. اجلوانب املدركة اليت يعرفها أكثر من غريهم من يزاولون فن التعبري
 إن األداء القرآين ميتاز بالتعبري عن قضايا ومدلوالت ضخمة يف حيز يستحيل علـى البشـر أن                 

مع التناسق  ! وأمجله وأحياه أيضا  ،  وأدق تعبري ،  وذلك بأوسع مدلول  ،  يعربوا فيه عن مثل هذه األغراض     
حبيث ،  عبري دقة الداللة يف آن واحد     ومع مجال الت  . العجيب بني املدلول والعبارة واإليقاع والظالل واجلو      

ويبلغ مـن   . وحبيث ال جيور اجلمال على الدقة وال الدقة على اجلمال         ،  ال يغين لفظ عن لفظ يف موضعه      
ألن هؤالء هـم  ؛ كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبري فعال   ،  ذلك كله مستوى ال يدرك إعجازه أحد      

       ومن مث يتبينون بوضوح أن هذا املستوى فوق الطاقة         . الالذين يدركون حدود الطاقة البشرية يف هذا ا
 . )1(البشرية قطعا 

                                                 
 " . دار الشروق   " .."  التصوير الفين يف القرآن :  "  عقدت هلذا املوضوع فصوال كاملة يف كتاب)1(
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هي أن النص الواحد حيوي مدلوالت       ..  وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى يف األداء القرآين        
وكل مدلول منها يستويف حظه من البيان والوضوح دون اضطراب يف األداء            ؛  متنوعة متناسقة يف النص   

حبيث يستشـهد بـالنص     . وكل قضية وكل حقيقة تنال احليز الذي يناسبها       ؛  ني املدلوالت أو اختالط ب  
وكأمنا هو مصـوغ    ؛  ويبدو يف كل مرة أصيال يف املوضع الذي استشهد به فيه          ؛  الواحد يف جماالت شىت   

ولـو  [  يهاوهي ظاهرة قرآنية بارزة ال حتتاج منا إىل أكثر من اإلشارة إل           ! ابتداء هلذا اال وهلذا املوضع    
راجع القارىء املقتطفات الواردة يف التعريف ذه السورة لوجد أن النص الواحد يرد للداللـة علـى                 

 . ]وليس هذا إال مثاال . وهو يف كل مرة أصيل يف موضعه متاما، أغراض شىت
والتعبري املواجه كما لـو     ،   ولألداء القرآين طابع بارز كذلك يف القدرة على استحضار املشاهد         

وال ميلـك األداء البشـري      ؛  بطريقة ليست معهودة على اإلطالق يف كالم البشر       ،  كان املشهد حاضراً  
وإال فكيف ميكـن لـألداء      ! ألنه يبدو يف هذه احلالة مضطرباً غري مستقيم مع أسلوب الكتابة          . تقليدها

 : البشري أن يعرب على طريقة األداء القرآين مثال يف مثل هذه املواضع
حـىت إذا أدركـه      - بغيا وعدوا  -  ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده      وجاوزنا " 
وإىل هنا هي قصة    [  .. آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني            : الغرق قال 

آآلن وقد عصيت قبل وكنت مـن        ..  " مث يعقبها مباشرة خطاب موجه يف مشهد حاضر        .. ]حتكى  
مث يعود األداء للتعقيب على املشـهد        ..  " فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية      ! ؟  املفسدين
  ..  " وإن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلون:  " احلاضر

وأوحي إيل هذا القرآن ألنـذركم      ،  شهيد بيين وبينكم  ،  قل اهللا . أي شيء أكرب شهادة   : قل " 
أئـنكم  :  " مث فجأة جند الرسول يسأل القـوم       .. ل يتلقى وإىل هنا أمر يوجه ورسو     ..  " به ومن بلغ  

  " ؟ لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى
: قل. ال أشهد : قل :  " -!  وأجابوه -  وإذا به يعود للتلقي يف شأن هذا الذي سأل عنه قومه          

  ..  " وإنين بريء مما تشركون، إمنا هو إله واحد
يا معشر اجلن    .. ويوم حيشرهم مجيعا  :  " هذه اآليات  وكذلك هذه االلتفاتات املتكررة يف مثل       

وبلغنا أجلنا الذي   ،  ربنا استمتع بعضنا ببعض   : وقال أولياؤهم من اإلنس    .. قد استكثرمت من اإلنس   
وكـذلك نـويل    .. إن ربك حكيم عليم، النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا     : قال. أجلت لنا 

أمل يأتكم رسـل مـنكم يقصـون    ، يا معشر اجلن واإلنس .. كسبونبعض الظاملني بعضا مبا كانوا ي 
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، وغرم احليـاة الـدنيا    ،  شهدنا على أنفسنا  : قالوا.. ؟    وينذرونكم لقاء يومكم هذا   ،  عليكم آيايت 
 ذلك أن مل يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون          .. وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين     

 " . 
وإال فمن شـاء أن  . وهو أسلوب متميز متاما من األسلوب البشري. لقرآن كله وأمثاهلا كثري يف ا  

فضال على أن يكون له هـذا       ؛  مث ليأت بكالم مفهوم مستقيم    ،  فليحاول أن يعرب على هذا النحو     ،  مياري
 ! وهذا التناسق الكامل، وهذا اإليقاع املؤثر، اجلمال الرائع

والطابع الرباين  ؛  ويبقى اإلعجاز املوضوعي  .  سراعا  هذه بعض جوانب اإلعجاز يف األداء نلم ا       
 . املتميز من الطابع البشري فيه

وقلبها الشـاعرة   . فال خياطب ذهنها ارد مرة    ؛   إن هذا القرآن خياطب الكينونة البشرية جبملتها      
قبال ويطرق كل أجهزة االست   ؛  وخياطبها من أقصر طريق   ،  ولكنه خياطبها مجلة  . وحسها املتوفز مرة  . مرة

وينشئ فيها ذا اخلطاب تصورات وتـأثرات وانطباعـات          .. والتلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبها     
ال متلك وسيلة أخرى من الوسائل اليت زاوهلا البشر يف تارخيهم كله أن تنشـئها               ،  حلقائق الوجود كلها  

 ! سلوب أيضاًوذه الطريقة وهذا األ، وذه الدقة وهذا الوضوح، وذا الشمول، ذا العمق
 " خصائص التصـور ومقوماتـه    :  "  وأنا أستعري هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاين من كتاب         

 املنهج القرآين يف عرض مقومات التصور اإلسالمي       " وهي تتحدث عن  ؛  تعني على توضيح هذه احلقيقة    
 :  املنهج يف العرضوأبرز خصائص هذا، يف صورا اجلميلة الكاملة الشاملة املتناسقة املتوازنة" 

 :  أنه ميتاز عن كل املناهج
يف األسلوب الـذي يكشـف كـل         - كما هي يف عامل الواقع     - بكونه يعرض احلقيقة  :  أوال

ال يعقد هـذه     - مع هذا الشمول   - وهو .. وكل مقتضياا ،  وكل ارتباطاا ،  وكل جوانبها ،  زواياها
 - ومل يشـأ اهللا    .. )1(نونة البشرية يف كل مسـتوياا       بل خياطب ا الكي   ! وال يلفها بالضباب  ،  احلقيقة
متوقفا على سـابق  ، رمحة منه بالعباد أن جيعل خماطبتهم مبقومات هذا التصور أو إدراكهم هلا         - سبحانه
والتصور الذي تنشئه يف عقوهلم وقلوم هو       ؛  ألن العقيدة هي حاجة حيام األوىل      .. إطالقا .. علم هلم 

، وحيدد هلم كذلك طريقة اجتـاههم لـتعلم أي علـم          ؛  ريقة تعاملهم مع الوجود كله    الذي حيدد هلم ط   
ولسبب آخـر   . هلذا السبب مل جيعل اهللا إدراك هذه العقيدة متوقفا على علم سابق            .. ولطلب أية معرفة  

                                                 
 !  وال ميلك األداء البشري هذا، فكل كاتب خياطب مستوى معينا، وال يكاد غريه يفهم عنه)1(
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 مبـا  - هو أن اهللا يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشئه حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم           
كي يقوم علمهم    - وملا جيري فيه وملا جيري فيهم     ،  أنه هو قاعدة تصورهم وتفسريهم للكون من حوهلم       

ذلك أن كـل مـا      . وتقوم معرفتهم على أساس من احلق املستيقن الذي ليس هنالك غريه حق مستيقن            
 ال " حمتملة"  ونتائج " ظنية  " - هو معرفة  - عن غري هذا املصدر    - يتلقاه اإلنسان وكل ما يصل إليه     

 ال االستقراء واالستقصاء   - فطريق العلم التجرييب هو القياس     " . العلم التجرييب  " حىت ذلك  " قطعية" 
هذا على فـرض صـحة مجيـع املالحظـات      . فما يتسىن للبشر االستقصاء واالستقراء يف أية جتربة        -

مث ،  أن يقوم بعدد من التجـارب     "  العلم " إمنا قصارى ! واالستنتاجات واألحكام البشرية على الظواهر    
[  والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية حمتملة ال يقينية قطعية             . يقيس على نتائجها  

ال علـى القطـع      " االحتماالت " تقوم على ترجيح أحد   ،  وذلك باإلضافة إىل أن كل جتربة على حدة       
 حيصل عليه البشر إال العلم الذي يأتيهم من عند العلـيم            فلم يبق من علم مستيقن ميكن أن       .. ]احلتمي  
 . )1(والذي يقصه عليهم من يقص احلق وهو خري الفاصلني ، اخلبري

 " والتـأمالت  " العلميـة  " بكونه مربأ من االنقطاع والتمزق امللحوظني يف الدراسـات        :  ثانيا
اجلميل املتناسـق    ]الكل  [  من جوانب فهو ال يفرد كل جانب      . مجيعا " الفنية " والومضات " الفلسفية

؛ وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب يف سياق موصـول        . كما تصنع أساليب األداء البشرية    . حبديث مستقل 
وتتصل . وتتصل فيه حقائق الكون واحلياة واإلنسان حبقيقة األلوهية       . يرتبط فيه عامل الشهادة بعامل الغيب     

ألن ؛  يف أسلوب تتعذر جماراته أو تقليده      .. رض حبياة املأل األعلى   وحياة الناس يف األ   . فيه الدنيا باآلخرة  
غـري  ،  األسلوب البشري عندما حياول تقليده يف هذه اخلاصية تبدو فيه احلقائق خمتلطة مضطربة غامضة             

 ! كما تبدو يف املنهج القرآين، واضحة وال حمددة وال منسقة
قد خيتلـف فيـه     ؛  يف السياق القرآين الواحد   وهذا االتصال واالرتباط يف عرض مجلة احلقائق         " 

فعندما يكـون التركيـز يف      . ولكن هذا الترابط يبدو دائما    . التركيز على أي منها بني موضع وموضع      
تتجلى هذه احلقيقة الكبرية يف آثار القدرة       ،  موضع من السياق القرآين مثال على تعريف الناس برم احلق         

وعندما يكون التركيز    .. يف عامل الغيب وعامل الشهادة سواء     .  واإلنسان اإلهلية الفاعلة يف الكون واحلياة    
 " حقيقة الكون  " و " حقيقة األلوهية  " تتجلى العالقة بني  ،  يف موضع آخر على التعريف حبقيقة الكون      

وعندما يكـون    .. وإىل سنن اهللا يف الكون واحلياة     ،  ويتطرق السياق كثريا إىل حقيقة احلياة واألحياء      ،  
                                                 

ن أجل ذلك تتلقى الكينونة البشرية هذا احلق، وحتس له سلطانا ليس لغريه من كل ما تتلقاه من أي مصدر آخر                      م )1(
 .  وهذا أحد أسرار القرآن املعجزة من الناحية املوضوعية..
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وبعامل الغيب وعامل   ،  يتجلى ارتباطها حبقيقة األلوهية وبالكون واألحياء      " حقيقة اإلنسان  " لتركيز على ا
وعندما يكون التركيز على الدار اآلخرة تذكر احلياة الـدنيا وترتبطـان بـاهللا               .. الشهادة على السواء  

إىل آخر هذا النسق     ..  الدنيا وكذلك عندما يكون التركيز على قضايا احلياة       .. وبسائر احلقائق األخرى  
 . الواضح املالمح يف القرآن، من العرض
حيافظ متاما على إعطاء كل جانـب        - وتناسقها " احلقيقة " مع متاسك جوانب   - بكونه:  ثالثا
 - وهو امليـزان   - مساحته اليت تساوي وزنه احلقيقي يف ميزان اهللا        - يف الكل املتناسق   - من جوانبها 
بـارزة مسـيطرة حميطـة       " األلوهية والعبودية  " وقضية،  وخصائصها " حقيقة األلوهية   "ومن مث تبدو  

 .. )1(حىت ليبدو أن التعريف بتلك احلقيقة وجتلية هذه القضية هو موضوع القـرآن األساسـي            ؛  شاملة
 ،مث تنال حقيقـة اإلنسـان     . مساحة بارزة  - مبا فيه القدر والدار اآلخرة     - وتشغل حقيقة عامل الغيب   

وهكذا ال تـدغم     .. أنصبة متناسقة تناسق هذه احلقائق يف عامل الواقع       ،  وحقيقة احلياة ،  وحقيقة الكون 
 .. وال تضيع معاملها يف املشهد الكلي الذي تعرض فيه هـذه احلقـائق            ،  وال مل ،  حقيقة من احلقائق  

 " بينـا يف فصـل    كما   - وكما أن هذه احلقائق ال يطغى بعضها على بعض يف التصور اإلسالمي ذاته            
حيث ال ينتهي اإلعجاب بالكون املادي ودقة نواميسه وتناسق أجزائه           - )2(يف القسم األول     " التوازن

وال ينتـهي اإلعجـاب      -!  كمؤهلة العوامل املادية واألكوان الطبيعية قدمياً وحديثاً       - وقوانينه إىل تأهله  
كأصـحاب   - ها ومع احمليط الكوين إىل تأليهها     بعظمة احلياة واهتدائها اىل وظائفها وتناسقها مع نفس       

وتفرده يف خصائصه واالسـتعدادات الكامنـه يف        ،  وال ينتهي اإلعجاب باإلنسان    -!  املذهب احليوي 
كاملثاليني يف   - يف صورة من الصور    - أو العقل  - إىل تأليه اإلنسان  ،  كيانه املنطلقة يف تعامله مع الكون     

 للحقيقة اإلهلية يف ذاا إىل إنكار وجود العوامل املادية أو احتقارهـا أو  وال ينتهي اإلجالل   -!  عمومهم
كما أن هذا التـوازن       .. - كاملذاهب اهلندوكية والبوذية والنصرانية احملرفة     - احتقار الكائن اإلنساين  

ائق فكذلك هو طابع منهج العرض القرآين ملقومات هذا التصور واحلق         ،  هو طابع التصور اإلسالمي ذاته    
! اليت يقوم عليها حبيث تبدو كلها واضحة يف املشهد الفريد الذي يرمسه للكل يف السياق القرآين الواحد                

 ! وهي خاصية قرآنية ال ميلكها األداء اإلنساين

                                                 
 1752 صراجع من.  وقد بينا من قبل يف تفسري السورة هذه العناية اإلهلية بتحقيق هذه احلقيقة وجتلية هذه القضية)1(

 .  من هذا اجلزء1755إىل ص
دار الشروق  .  " 170 ص - 134ص" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  يراجع القسم األول من كتاب     )2(

 . " 
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وهي متنح هذه   ،  مع الدقة والتقرير والتحديد احلاسم     - بتلك احليوية الدافقة املؤثرة املوحية    :  رابعاً
ال يتسامى إليها املنهج البشري يف العرض وال األسلوب البشري          ،  إيقاعاً وروعة ومجاالً  احلقائق حيوية و  

ومع ذلك ال جتور الدقـة علـى   ؛ وحتديد حاسم، مث هي يف الوقت ذاته تعرض يف دقة عجيبة  . يف التعبري 
 ! وال جيور التحديد على اإليقاع والروعة، احليوية واجلمال

فنبلغ من ذلك ما يبلغـه      ،  مالمح املنهج القرآين  ،  وبنا البشري وال ميكن أن نصف حنن يف أسل       " 
خصـائص التصـور اإلسـالمي       " كما أنه ال ميكن أن نبلغ ذا البحث كله عـن          . تذوق هذا املنهج  

وما حناول تقدمي هذا البحث للناس إال ألن الناس قـد   .. شيئاً مما يبلغه القرآن يف هذا الشأن  " ومقوماته
ومل يعـودوا يزاولـون تلـك       ؛  بعدهم عن احلياة يف مثل اجلو الذي ترتل فيه القرآن         بعدوا عن القرآن ب   

بينمـا  ،  وال يعانون تلك االهتمامات اليت كان يزاوهلا ويعانيها من كان يترتل عليهم القرآن            ،  املالبسات
 علـى   ومن مث مل يعد الناس قادرين     . هم ينشئون اتمع املسلم يف وجه كل املالبسات القائمة حينذاك         

  .. انتهت املقتطفات "  .. . واالستمتاع خبصائصه ومذاقاته، تذوق املنهج القرآين ذاته
، يف جماالت ال خيطر للفكر البشري عادة أن يلم ـا           - أحياناً -  والقرآن يقدم حقائق العقيدة   

 . ألا ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو
  ..  ما جاء يف سورة األنعام يف تصوير حقيقة العلم اإلهلي وجماالته من هذا القبيل

وما تسقط من ورقـة إال      ،  ويعلم ما يف الرب والبحر    ،  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو       " 
  ..  " وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني، وال حبة يف ظلمات األرض، يعلمها

ليست مما يتوجه الفكر البشري إىل ارتيادها على هـذا          ،  الظاهرةاخلفية و ،   فهذه املطارح املترامية  
ولو أن فكراً بشـرياً هـو       . مهما أراد تصوير هذا الشمول    ؛  وهو يف معرض تصوير مشول العلم     ؛  النحو

 .. الذي يريد تصوير مشول العلم الجته اجتاهات أخرى تناسب اهتمامات اإلنسان وطبيعـة تصـوراته              
 : هذه اآلية من قبل يف اجلزء السابعوذلك كما قلنا يف تفسري 

 . ننظر إىل هذه اآلية القصرية من أي جانب فنرى هذا اإلعجاز الناطق مبصدر هذا القرآن " 
فنجزم للوهلة األوىل بأن هذا كالم ال يقوله بشر فليس عليـه            ،   ننظر إليها من ناحية موضوعها    

موضـوع مشـول العلـم       - ا املوضوع حني يتحدث عن مثل هذ     - إن الفكر البشري   .. طابع البشر 
إن مطارح الفكر البشري وانطالقاته يف هذا اال هلا طابع آخر وهلا             .. ال يرتاد هذه اآلفاق    - وإحاطته
فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصـاء        .. إنه ينتزع تصوراته اليت يعرب عنها من اهتماماته       . حدود
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ال . إن املسألة ال ختطر على بال الفكر البشري ابتـداء         ؟  رضيف كل أحناء األ   ،  الورق الساقط من الشجر   
ومن مث ال خيطر له أن يتجه هـذا         . خيطر على باله أن يتتبع وحيصى ذلك الورق الساقط يف أحناء األرض           

إمنا الورق الساقط شأن حيصيه اخلـالق ويعـرب عنـه       ! وال أن يعرب هذا التعبري عن العلم الشامل       ،  االجتاه
 ! اخلالق

إن أقصى ما يتجه إليـه      .  " وال رطب وال يابس   :  " ما اهتمام الفكر البشري ذا اإلطالق     و " 
فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا        .. تفكري البشر هو اإلنتفاع بالرطب واليابس مما بني أيديهم        

ويعرب عنه  ،  القإمنا كل رطب وكل يابس شأن حيصيه اخل       ! ليس معهوداً يف اجتاه البشر وتعبريام كذلك      
 ! اخلالق

وكل رطب وكل يـابس يف      ،  وكل حبة خمبوءة  ؛  وال يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة        " 
إمنا الذي حيصيه   ؟  وما احتفاهلم بتسجيله  ؟  وما فائدته هلم  ؟  ويف سجل حمفوظ فما شأم ذا     ،  كتاب مبني 

، واحلقـري كاجلليـل   ،   كالكبري الصغري .. الذي ال يند عنه شيء يف ملكه      ،  ويسجله هو صاحب امللك   
  .. والبعيد كالقريب، واهول كاملعلوم، واملخبوء كالظاهر

، مشهد الورق الساقط من شجر األرض مجيعاً       .. إن هذا املشهد الشامل الواسع العميق الرائع       " 
ملشهد كما  إن هذا ا   .. والرطب واليابس يف أرجاء األرض مجيعاً     ،  واحلب املخبوء يف أطواء األرض مجيعاً     

وال تلم به النظـرة     ؛  وكذلك ال تلحظه العني البشرية    ،  أنه ال يتجه إليه الفكر البشري واالهتمام البشري       
احملـيط  ،  املشرف على كل شيء   ،  إن هذا املشهد إمنا يتكشف هكذا جبملته لعلم اهللا وحده          .. البشرية

واحلقـري  ،  الصـغري كـالكبري    .. الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء     ،  احلافظ لكل شيء  ،  بكل شيء 
  .. والبعيد كالقريب، واهول كاملعلوم، واملخبوء كالظاهر، كاجلليل

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبري من بين البشر يدركون جيداً حدود التصور البشـري     " 
 خيطـر علـى     ال،  أن مثل هذا املشهد    - من جتربتهم البشرية   - ويعلمون. وحدود التعبري البشري أيضاً   

والذين ميارون يف هذا عليهم أن يراجعـوا         .. كما أن مثل هذا التعبري ال يتأتى له أيضاً        ؛  القلب البشري 
 ! لريوا إن كانوا قد اجتهوا مثل هذا اإلجتاه أصالً، قول البشر كله

 .  "  .وهذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن الكرمي تكفي وحدها ملعرفة مصدر هذا الكتاب الكرمي " 
فنرى آفاقاً من اجلمال والتناسـق ال       ،  كذلك ننظر إليها من ناحية اإلبداع الفين يف التعبري ذاته          " 

آمـاد   ..  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      :  " على هذا املستوى السامق   ،  تعرفها أعمال البشر  
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احلاضر واملستقبل ويف أحـداث     ويف املاضي و  ،  يف الزمان واملكان  . املطلق " اهول " وآفاق وأغوار يف  
 . احلياة وتصورات الوجدان

 على استواء وسعة ومشـول     " املنظور " آماد وآفاق وأغوار يف    ..  " ويعلم ما يف الرب والبحر     " 
 . تناسب يف عامل الشهود واملشهود تلك اآلماد واآلفاق واألغوار يف عامل الغيب احملجوب.. 

وحركة السقوط واالحندار مـن     ؛  حركة املوت والفناء   .. "  وما تسقط من ورقة إال يعلمها      " 
 . ومن حياة إىل اندثار، علو إىل سفل

ومن ،  املنبثقة من الغور إىل السطح    ،  حركة البزوغ والنماء   ..  " وال حبة يف ظلمات األرض     " 
 . كمون وسكون إىل إندفاع وانطالق

. الذي يشمل احليـاة واملـوت     ،  شاملالتعميم ال .  " وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني        " 
  .. يف كل حي على اإلطالق، واالزدهار والذبول

من ذا  .. ؟    من ذا الذي يبدع هذا التناسق واجلمال      ؟   فمن ذا الذي يبدع ذلك االجتاه واالنطالق      
 ! ؟ إال اهللا؟ من .. يف مثل هذا النص القصري، الذي يبدع هذا كله وذلك كله

 :  مشول علم اللّهكذلك هذا النص اآلخر عن
وهـو  ،  وما يعـرج فيهـا    ،  وما يرتل من السماء   ،  وما خيرج منها  ،  يعلم ما يلج يف األرض     " 

  ..  " الرحيم الغفور
فإذا هو أمام حشد هائل عجيـب       ؛   ويقف اإلنسان أمام هذه الصفحة املعروضة يف كلمات قليلة        

 ! ال يصمد هلا اخليال، واهليئات، ينواملعا، والصور، واألشكال، واألحجام، واحلركات، من األشياء
مما تشري  ،   ولو أن أهل األرض مجيعاً وقفوا حيام كلها يتتبعون وحيصون ما يقع يف حلظة واحدة              

 ! إليه اآلية ألعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقني
وكم من شيء يف هذه اللحظة خيـرج        ؟   فكم من شيء يف هذه اللحظة الواحدة يلج يف األرض         

 ؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة يعرج فيها؟ ن شيء يف هذه اللحظة يرتل من السماءوكم م؟ منها
كم من دودة   ؟  كم من حبة ختتيبء أو ختبأ يف جنبات هذه األرض         ؟   كم من شيء يلج يف األرض     

، كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز      ؟  ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج يف األرض يف أقطارها املترامية           
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وعـني اهللا   ،  وكم وكم مما يلج يف األرض     ؟  هرباء تندس يف األرض يف أرجائها الفسيحة      ومن إشعاع ك  
 ! ؟ عليه ساهرة ال تنام

وكم من غاز   ؟  وكم من بركان يتفجر   ؟  وكم من نبع يفور   ؟  كم من نبتة تنبثق   ؟   وكم خيرج منها  
يرى وممـا   وكم وكم مما    ؟  وكم من حشرة خترج من بيتها املستور      ؟  وكم من مستور يتكشف   ؟  يتصاعد
 ؟ ؟ ومما يعلم البشر ومما جيهلونه وهو كثري، ال يرى

؟ وكم من شعاع حمـرق ؟ وكم من شهاب ثاقب  ؟  كم من نقطة مطر   ؟   وكم مما يرتل من السماء    
وكم من رمحة تشمل الوجود وختص بعض       ؟  وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور      ؟  وكم من شعاع منري   

 ؟ وكم وكم مما ال حيصيه إال اللّه.. ؟  ء من عباده ويقدروكم من رزق يبسطه اهللا ملن يشا؟ العبيد
كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما ال يعرفه                ؟   وكم مما يعرج فيها   

 ؟ وكم من دعوة إىل اهللا معلنة أو مستسرة مل يسمعها إال اهللا يف عاله؟ اإلنسان
وكم من ملك يعرج بأمر مـن       ؟  أو جنهلها متوفاة   وكم من روح من أرواح اخلالئق اليت نعلمها         

 ؟ وكم من روح يرف يف هذا امللكوت ال يعلمه إال اهللا؟ روح اهللا
وكم وكم مما ال يعلمه     ؟  ومن ذرة غاز صاعدة من جسم     ،   مث كم من قطرة خبار صاعدة من حبر       

 ! ؟ سواه
واحدة ولـو قضـوا     وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم ملا يف اللحظة ال        ؟   كم يف حلظة واحدة   

وعلم اهللا الكامل اهلائل اللطيف العميق حييط ذا كله يف كل مكان            ؟  األعمار الطوال يف العد واإلحصاء    
وهو ،  وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات حتت عني اهللا              .. ويف كل زمان  

  ..  " وهو الرحيم الغفور ..  " مع هذا يستر ويغفر
فمثل هذا  . واحدة من القرآن كهذه اآلية ملا يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر              وإن آية   

ومثل هذا التصور الكوين ال دافع إليه من طبيعة تصـور           . اخلاطر الكوين ال خيطر بطبيعته على قلب بشر       
تشـبهها  ومثل هذه اإلحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة اهللا بارئ هذا الوجود الـيت ال                ،  البشر

 ! صنعة العبيد
 كذلك يبدو الطابع اإلهلي يف هذا القرآن يف طريقة استدالله بأشياء وأحداث مثرية صـغرية يف                

كما يبدو يف قوله     .. وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب املوضوع الضخم الذي يستدل ا عليه          ؛  ظاهرها
 : تعاىل
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حنن قـدرنا   ؟  لقونه أم حنن اخلالقون   أأنتم خت ؟  أفرأيتم ما متنون  ! حنن خلقناكم فلوال تصدقون    " 
ولقـد علمـتم    . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمـون        . بينكم املوت وما حنن مبسبوقني    

 !  " فلوال تذكرون، النشأة األوىل
لـو نشـاء جعلنـاه      ؟  أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون      ؟  أفرأيتم املاء الذي تشربون    " 

  " ! ونفلوال تشكر، أجاجاً
حنن جعلناها تذكرة ومتاعاً    ؟  أأنتم أنشأمت شجرا أم حنن املنشئون     ؟  أفرأيتم النار اليت تورون    " 
 .  " للمقوين

 .  " فسبح باسم ربك العظيم " 
قضايا كونية كربى يكشف فيهـا      ،   إن هذا القرآن جيعل من مألوفات البشر وحوادثهم املكرورة        

كما جيعل  ،  وينشئ ا عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كامالً هلذا الوجود        ،  عن النواميس اإلهلية يف الوجود    
يقظة لظواهر هـذا    . ويقظة يف املشاعر واحلواس   ،  وحياة لألرواح والقلوب  ،  منها منهجاً للنظر والتفكري   

ويقظة ألنفسهم وما جيري مـن العجائـب        ،  الوجود اليت تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها        
  !واخلوارق فيها

كذلك ال يكلفهم أن    .  إنه ال يكل الناس إىل احلوادث الفذة اخلارقة واملعجزات اخلاصة املعدودة          
وال عـن   ،  وال عن مألوف حيام   ،  يبحثوا عن اخلوارق واملعجزات واآليات والدالئل بعيداً عن أنفسهم        

أو مشـكالت عقليـة     ،  دةإنه ال يبعد م يف فلسفات معق       .. الظواهر الكونية القريبة منهم املعروفة هلم     
وتصورا للكون واحلياة   ،  لكي ينشئ يف نفوسهم عقيدة     .. أو جتارب علمية ال ميلكها كل أحد      ،  عويصة

 . قائماً على هذه العقيدة
واملعجزة كامنة يف كل مـا      . وظواهر الكون حوهلم من إبداع قدرته     ؛   إن أنفسهم من صنع اهللا    

واملبثوثة يف الكون من    ،  خذهم إىل هذه املعجزات الكامنة فيهم     ومن مث يأ  . وهذا القرآن قرآنه  . تبدعه يده 
ألم لطول  . اليت يروا وال حيسون حقيقة اإلعجاز فيها      ،  يأخذهم إىل هذه اخلوارق املألوفة هلم     . حوهلم

فتطلع على السر اهلائـل     ،  يأخذهم إليها ليفتح عيوم عليها    . ألفتهم ا غفلوا عن مواضع اإلعجاز فيها      
وسر الناموس األزيل الذي يعمل يف كيام هم        ،  وسر الوحدانية املفردة  ،  سر القدرة املبدعة  . ن فيها املكنو

، وبراهني العقيدة فيبثها يف كيام    ؛  والذي حيمل دالئل اإلميان   ؛  أنفسهم كما يعمل يف الكون من حوهلم      
 . أو يوقظها يف فطرم بتعبري أدق
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ويف . م آيات القدرة املبدعة يف خلقهم هـم أنفسـهم  وهو يعرض عليه  ،   وعلى هذا املنهج يسري   
وهي أبسط ما يقع حتت      - ويف النار اليت يوقدون   . ويف املاء الذي يشربون   . زرعهم الذي تزاوله أيديهم   

اية احلياة على هـذه األرض وبـدء        . كذلك يصور هلم حلظة النهاية     - أبصارهم من مألوفات حيام   
واليت تقف األحياء   ،  واليت تنتهي عندها كل حيلة    ،  ة اليت يواجهها كل أحد    اللحظ. احلياة يف العامل اآلخر   

حيـث تسـقط مجيـع      ! ال حماولة فيها وال جمال    ،  وجهاً لوجه أمام القدرة املطلقة املتصرفة وقفة فاصلة       
 . وتبطل مجيع التعالت، األقنعة

نه املصدر الذي صدر منه     إ ..  إن طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية تدل بذاا على مصدره          
وأضـخم  ،  فمن أبسط املواد الكونية تنشأ أعقد األشكال      . فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون     . الكون
والذرة علـى صـغرها      .. واخللية يظن أا مادة بناء احلياة     ؛  الذرة يظن أا مادة بناء الكون      .. اخلالئق

وهنا يف القرآن يتخذ من أبسط املشاهدات املألوفة         .. اواخللية على ضآلتها آية يف ذا     ؛  معجزة يف ذاا  
املشاهدات اليت تـدخل يف جتـارب كـل       .. للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوين        

أي إنسان على ظهر هـذه األرض مل تـدخل هـذه             .. واملوت. والنار. واملاء. الزرع. النسل: إنسان
. ومسقط مـاء  . ونشأة حياة نباتية  ،  مل يشهد نشأة حياة جنينية    أي ساكن كهف    ؟  املشاهدات يف جتاربه  

ألنـه  ، من هذه املشاهدات اليت رآها كل إنسان ينشئ القـرآن العقيـدة        .. ؟    وحلظة وفاة . وموقد نار 
، وهذه املشاهدات البسيطة الساذجة بذاا هي أضخم احلقائق الكونية         .. خياطب كل إنسان يف كل بيئة     

وهي يف حقيقتها موضوع دراسـة      ؛  فهي يف بساطتها ختاطب فطرة كل إنسان      ؛  نيةوأعظم األسرار الربا  
 . أعلم العلماء إىل آخر الزمان

ففـي هـذا    . الدالة على مصدره   " هذا القرآن  "  ولسنا منلك املضي أبعد من هذا يف بيان طبيعة        
  .. القدر كفاية لنعود إىل سياق السورة

 :  وصدق اهللا العظيم
  " .  .. . القرآن أن يفترى من دون اللّهوما كان هذا  " 
فأتوا بسورة مثله وادعوا من اسـتطعتم مـن دون اهللا إن كنـتم              : قل؟  أم يقولون افتراه   " 
 .  " صادقني

فهـم  ،  ليقرر أم ال يتبعون إال الظـن      ،   ويضرب السياق عن املضي يف اجلدل بعد هذا التحدي        
. وأال يعتمد على جمرد اهلوى أو جمرد الظـن        ،  قه العلم واحلكم جيب أن يسب   . حيكمون على مامل يعلموه   
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لقد كذبوا ذا ولـيس     . والذي حكموا عليه هنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد            
 : وملا يأم تأويله الواقعي بوقوعه، لديهم من علم يقوم عليه التكذيب

  .. "  وملا يأم تأويله، بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه " 
فليتأمل املتأمل كيـف كـان      . الظاملني املشركني برم  ،   شأم يف هذا شأن املكذبني من قبلهم      
 : مصري األولني ليعرف حقيقة مصري اآلخرين

  ..  " فانظر كيف كان عاقبة الظاملني، كذلك كذب الذين من قبلهم " 
فإن هناك منهم مـن  ، م عنه علم ويكذبون مبا مل حيصل هل    ،   وإذا كان أكثرهم ال يتبعون إال الظن      

 : فليسوا مجيعهم من املكذبني، يؤمن ذا الكتاب
  ..  " وربك أعلم باملفسدين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به " 

وما يقع الفساد يف األرض كما يقع بضالل الناس عن اإلميـان    .  واملفسدون هم الذين ال يؤمنون    
وما يتبع هذا من شـر يف       ،   جنم الفساد يف األرض إال من الدينونة لغري اهللا         وما. برم والعبودية له وحده   
وشر قيام أرباب أرضية تفسد كـل شـيء      ؛  شر اتباع اهلوى يف النفس والغري     . حياة الناس يف كل اجتاه    
مث تفسد مصاحلهم    .. تفسد أخالق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصورام      .. لتستبقي ربوبيتها املزيفة  

وتاريخ اجلاهلية يف القدمي واحلديث فائض ذا الفساد الذي         . يف سبيل بقائها املصطنع الزائف    . هلموأموا
 . ينشئه املفسدون الذين ال يؤمنون

بأال يتـأثر بتكـذيب    ع  ويعقب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه اخلطاب للرسول     
ويفاصلهم على ما معـه مـن احلـق يف          ،  لهمويعلنهم برباءته من عم   . وأن ينفض يديه منهم   ،  املكذبني

 : وضوح ويف حسم ويف يقني
 " وأنا بريء مما تعملون   ،  أنتم بريئون مما أعمل   . يل عملي ولكم عملكم   : وإن كذبوك فقل   " 

 . 
بعد بيان ذلـك املصـري      ،  وتركهم ملصريهم منفردين  ،  باعتزاهلم وأعماهلم ،   وهي ملسة لوجدام  

يف وسط الطريـق وحـده يواجـه      ،   املعاند الذي يأىب أن يسري معك      وذلك كما تترك طفلك   . املخيف
 ! وكثرياً ما يفلح هذا األسلوب من التهديد. مصريه فريدا ال جيد منك سنداً
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وهم يستمعون إليه بـآذام وقلـوم         ع    وميضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول      
وال يهتدون إىل   ،  وبون من السمع والنظر بشيء    فال يئ ،  وينظرون إليه بعيوم وبصريم مطموسة    . مغلقة
 : الطريق

ومنهم مـن ينظـر     ؟  أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون      . ومنهم من يستمعون إليك    " 
  " . ؟ أفأنت دي العمي ولو كانوا ال يبصرون. إليك

إن  .. واوينظرون وال مييزون ما نظـر     ،   إن هؤالء اخلالئق الذين يستمعون وال يعقلون ما مسعوا        
ألن حواسهم وجوارحهم   . ال ميلك هلم شيئاً     ع    والرسول. يف كل زمان ويف كل مكان     ،  هؤالء لكثري 

ال يسـمع     ع    والرسول. فكأا معطلة ال تؤدي حقيقة وظيفتها     ،  مطموسة االتصال بعقوهلم وقلوم   
. خللق ملقتضى السنة  واهللا سن سنة وترك ا    . فذلك من شأن اهللا وحده عز وجل      . وال يبصر العمي  ،  الصم

فإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته اليت ال تتخلف وال          ،  وأعطاهم األمساع واألبصار والعقول ليهتدوا ا     
 : ومل يظلمهم اهللا شيئاً، ولقوا جزاءهم عدالً، حتايب

  ..  " ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً " 
مما جيده يف نفسه من ضيق ذا التكذيب ملا           ع    ة عن رسول اهللا    ويف هذه اآليات األخرية تسري    

وذلك مبا يقرره له ربه مـن أن إبـاءهم          . وذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان واإلعالم      ،  معه من احلق  
وما . ولكن هؤالء كالصم العمي   . وال قصور فيما معه من احلق     . اهلدى مل يكن عن تقصري منه يف اجلهد       

 . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل يف اختصاص اهللا. ن والعيون إال اهللايفتح اآلذا
فهو . حىت ولو متثلت يف شخص رسول اهللا       -  وفيها كذلك حتديد حاسم لطبيعة العبودية وجماهلا      

 . واألمر كله هللا. عبد من عباد اهللا ال قدرة له خارج جمال العبودية
|     |     | 

تبدو فيه احلياة الدنيا اليت تزحم      ،   وجدام ملسة خاطفة مبشهد من مشاهد القيامة       بعد ذلك يلمس  
مث عادوا إىل مقرهم    ،  قضاها الناس هناك  ،  رحلة سريعة  .. وتأكل اهتمامام ،  وتشغل نفوسهم ،  حسهم

 . الدائم ودارهم األصيلة
 خسر الـذين كـذبوا    قد. ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم           " 
  ..  " وما كانوا مهتدين، بلقاء اهللا
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شاعرون أن رحلتهم الدنيوية    ،   ويف هذه اجلولة اخلاطفة ننظر فإذا احملشورون مأخوذون باملفاجأة        
 . مث أسدل الستار، حىت لكأا ساعة من ار قضوها يف التعارف، كانت قصرية قصرية

كأن مل يفعلوا شيئاً سوى     ،  وللناس الذين دخلوا مث خرجوا    ،   أو هذا جمرد تشبيه هلذه احلياة الدنيا      
 ؟ اللقاء والتعارف

إـم  ؟ ولكنه حق اليقني وإال فهل ينتهي البشر يف هذه األرض من عملية التعـارف    ،   إنه لتشبيه 
وما تكاد اجلماعة فيهم تنتهي مـن       ،  جييئون ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إىل اآلخرين         

 . مث يذهبون. إىل اجلماعات األخرىالتعرف 
 وإال فهل هؤالء األفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبني بعضهم يف               

 ؟ هل هؤالء مت تعارفهم كما ينبغي أن يكون .. . كل ساعة ما يقع
نـهج  وال علـى م ، ال تتخاصم على حق عـام  - والدول املتخاصمة،   وهذه الشعوب املتناحرة  

وهي ما تكاد تفـرغ مـن       ؟  هل عرف بعضها بعضاً   . هذه - إمنا تتعارك على احلطام واألعراض    ،  سليم
 . خصام حىت تدخل يف خصام

ولكنه يصور حقيقة أعمق فيما يكون بني النـاس يف هـذه            .  إنه تشبيه لتمثيل قصر احلياة الدنيا     
 ! مث يرحلون .. احلياة

، ادحة ملن جعلوا مههم كله هو هـذه الرحلـة اخلاطفـة            ويف ظل هذا املشهد تبدو اخلسارة الف      
فلم يستعدوا هلذا اللقاء     - بل تلك الومضة   - وشغلوا عنه واستغرقوا يف تلك الرحلة     ،  وكذبوا بلقاء اهللا  

 : ومل يستعدوا كذلك بشيء لإلقامة الطويلة يف الدار الباقية؛ بشيء يلقون به رم
  ..  " ا كانوا مهتدينوم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا " 

|     |     | 
 وما سبقه من أيام احلياة يف األرض إىل حديث مع الرسول          ،  ومن هذا املشهد اخلاطف ليوم احلشر     

أم إـم   ،  ال يدرون إن كان سيعاجلهم غـداً      ،  ذلك الوعيد الغامض  ؛  يف شأن وعيد اهللا للمكذبني    ع  
وشيئاً فشيئاً تنتهي اجلولة     .. لعلهم يتقون ويهتدون  ليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم     ،  سينظرون إىل يوم الدين   

ويوم يقضـي   ،  اليت بدأت باحلديث عن الوعيد إىل ايتها يوم ال ينفع الفداء ولو كان ما يف األرض كله                
، يف كلمات وحلظـات   ،  وذلك على طريقة القرآن يف وصل الدنيا باآلخرة        .. اهللا بالقسط ال يظلم أحداً    
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ويصور يف الوقت ذاته حقيقة االتصال بني الدارين واحلياتني كما مها يف            ،  وبيف تصوير حي يلمس القل    
 : وكما ينبغي أن يكونا يف التصور اإلسالمي الصحيح، الواقع

. مث اهللا شهيد على ما يفعلـون      ،  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم         " 
مىت هذا الوعد   : ويقولون. ط وهم ال يظلمون   فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقس     ،  ولكل أمة رسول  
إذا جاء أجلهم   ،  لكل أمة أجل  ،  ال أملك لنفسي ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا         : قل؟  إن كنتم صادقني  

إن أتاكم عذابه بياتاً أو اراً ماذا يسـتعجل منـه           : قل أرأيتم . فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون    
ذوقـوا  : مث قيل للـذين ظلمـوا  ؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ هأمث إذا ما وقع آمنتم ب     . ارمون

ومـا  ،  إي وريب إنه حلق   : قل؟  ويستنبئونك أحق هو  . هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون     ،  عذاب اخللد 
، وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب    ،  ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به         . أنتم مبعجزين 

 .  " يظلمونوقضي بينهم بالقسط وهم ال 
  ع   سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف الرسول      ،   تبدأ هذه اجلولة بتقرير أن مرجع القوم إىل اهللا        

وهو شهيد على ما يفعلون يف حضـور  . فاملرجع إىل اهللا يف احلالني    . يف حياته أو بعد وفاته    ،  أن يبلغه هلم  
ممـا    ع  ولن تعفيهم وفـاة الرسـول  فلن يضيع شيء من أعماهلم . ويف غيبته بالوفاة،  الرسول باحلياة 

 . يوعدون
  " مث اهللا شهيد على ما يفعلـون      ،  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم         " 

ولكن كل  . وال يتغري بالطوارئ والظروف   ،  ال خيرم منها حرف   ،  فاألمور مدبرة سائرة حسب التدبري    .. 
وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه اهللا على نفسه        ،   هلم فينذرهم ويبني ،  قوم ينظرون حىت جييء رسوهلم    
وعندئذ يقضي بينـهم بالقسـط حسـب        . وبعد اإلعذار هلم بالتبيني   ،  بأال يعذب قوما إال بعد الرسالة     

 : استجابتهم للرسول
  ..  " فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون، ولكل أمة رسول " 

 حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية اليت يرتكز عليها التصور اإلسالمي           ونقف من هاتني اآليتني أمام    
  .. ويف صور شىت متنوعة، وعناية املنهج القرآين بتوضيحها وتقريرها يف كل مناسبة. كله

وأن لـيس   ،  كله هللا . وأمر القوم الذين خياطبون ا    ،  إن أمر هذه العقيدة     ع     إنه يقال للرسول  
وقد ينقضي أجلك كله وال ترى      . أما ما وراء ذلك فكله هللا     ،   فيها هو البالغ   دورك. لك من األمر شيء   

وما يرتله م   ،  فليس حتماً على اهللا أن يريك عاقبتهم      ،  اية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك     
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مث ميضي الرسول ويدع     .. فعليك البالغ  - وكل رسول  - اما أنت ! هذا له وحده سبحانه    .. من جزاء 
وكي ال يستعجل الدعاة قضاء اهللا مهما طال علـيهم يف           ،  ذلك كي يعلم العبيد جماهلم     .. مر كله هللا  األ

 ! ! ومهما تعرضوا فيها للعذاب، الدعوة
  "  .. ؟ ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني " 

هللا مـن قضـاء ا      ع    طالبني وقوع ما يوعدهم به النيب     ،   وقد كانوا يسألون يف حتد واستعجال     
 : واجلواب: فأخذ اهللا املكذبني، كما قضى اهللا بني األمم اليت جاءا رسلها فكذبت، فيهم

إذا جاء أجلـهم فـال      ،  لكل أمة أجل  ،  ال أملك لنفسي ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا         : قل " 
  ..  " يستأخرون ساعة وال يستقدمون

فهو ال ميلك هلم الضر والنفـع بطبيعـة          ،ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً       ع     وإذا كان الرسول  
، ألم هم يستعجلون الضـر ، وإن كان مأموراً أن يتحدث عن نفسه  ،  وقد قدم ذكر الضر هنا    [ . احلال

، أما يف موضع آخر يف سورة األعراف فقدم النفع يف مثل هذا التعبري            . فمن باب التناسق قدم ذكر الضر     
لو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السـوء          و: ألنه األنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول      

[ . 
  " .  .. إال ما شاء اهللا .. ال أملك لنفسي ضرا وال نفعاً: قل " 

وأجله الذي أجلـه ال     ،  وسنة اهللا ال تتخلف   .  فاألمر إذن هللا حيقق وعيده يف الوقت الذي يشاؤه        
 : يستعجل

  ..  "  ساعة وال يستقدمونإذا جاء أجلهم فال يستأخرون، لكل أمة أجل " 
وقد ينتـهي   . هالك االستئصال كما وقع لبعض األمم اخلالية      .  واألجل قد ينتهي باهلالك احلسي    

وإمـا دائمـاً   ،  إما لفترة تعود بعدها للحياة    ،  وهو ما يقع لألمم   . هالك اهلزمية والضياع  . باهلالك املعنوي 
وكل أولئك وفق سـنة      .. وإن بقيت كأفراد   ،فتضمحل وتنمحي شخصيتها وتنتهي إىل اندثارها كأمة      

فاألمم اليت تأخذ بأسباب احلياة حتيا واألمم       . ال مصادفة وال جزافا وال ظلماً وال حماباة       ،  اهللا اليت ال تتبدل   
واألمة اإلسالمية منصـوص علـى أن       . اليت تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو متوت حبسب احنرافها         

ولكن بالعمل الذي تنص عليـه  ،  ال مبجرد االعتقاد  . ل يدعوها ملا حيييها   والرسو،  حياا يف اتباع رسوهلا   
والقيم الـيت   ،  والشريعة اليت أنزهلا  ،  وباحلياة وفق املنهج الذي شرعه اللّه هلا      . العقيدة يف شىت مرافق احلياة    

  .. وإال جاءها األجل وفق سنة اللّه. قررها
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إىل موقـف   ،  وقف السائل املستهزئ املتحـدي     مث يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من م       
 : املهدد الذي قد يفاجئه احملظور يف كل حلظة من الليل أو النهار

  "  .. ؟ ماذا يستعجل منه ارمون، أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو اراً: قل " 
أو اراً وأنتم   ،  ياموالذي قد حيل بياتاً وأنتم ن     ؛   فهذا العذاب املغيب الذي ال يعلم موقعه وموعده       

وهو عـذاب ال خـري هلـم يف         ؟  ما الذي يستعجل منه ارمون     .. ال جيديكم يف رده الصحو    ،  أيقاظ
 . استعجاله على كل حال

تفجـؤهم اآليـة    ،   وبينما هم يف مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إىل تصور اخلطر وتوقعه           
ويلمس ،  ويغمر به املشاعر  ،   التصور القرآين يرمسه واقعاً    ولكن .. وهو مل يقع بعد    .. التالية بوقوعه فعالً  

 : به الوجدان
  " . ! ؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ أمث إذا ما وقع آمنتم به " 

وكأمنا خياطبون ذا التبكيت يف مشهد حاضـر يشـهدونه          ،  وكأمنا قد آمنوا به   .  فكأمنا قد وقع  
 : وتتمة املشهد احلاضر! اآلن

  "  .. ؟ هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون. ذوقوا عذاب اخللد: ين ظلموامث قيل للذ " 
وقد كنا منذ حلظات وفقرات يف الـدنيا        ،   وهكذا جندنا مع السياق يف ساحة احلساب والعذاب       

 ! ! نشهد خطاب اللّه لرسوله عن هذا املصري
فهـم مزلزلـون مـن     .إن كان هذا الوعيد حقاً: هو استنباء القوم للرسول،   وختام هذه اجلولة  

 : واجلواب باإلجياب حاسم مؤكد بيمني. الداخل جتاهه يريدون أن يستوثقوا وليس م من يقني
  ..  " إي وريب إنه حلق وما أنتم مبعجزين: قل؟ أحق هو: ويستنبئونك " 
  ..  " إي وريب " 

  .. يقنيوال أقسم به إال يف جد ويف ،  الذي أعرف قيمة ربوبيته فال أقسم به حانثاً
  ..  " إنه حلق وما أنتم مبعجزين " 

 . وأن جيازيكم، وما أنتم مبعجزين أن حياسبكم،  ما أنتم مبعجزين أن يأيت بكم
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مع السياق يف نقلة من      - إذا حنن فجأة  .  وبينما حنن معهم على هذه األرض يف استنباء وجواب        
 . مبدئياً على وجه الفرض والتقدير .يف ساحة احلساب واجلزاء - نقالت األسلوب القرآين املصور

  ..  " ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به " 
 .  فال يقبل منها حىت على فرض وجوده معها

 :  وال تكتمل اآلية حىت يكون الفرض قد وقع وقضي األمر
  ..  " وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب " 

دون ،  والتعبري يرسم للخيال صورة الكمد يظلل الوجوه       ، أخذم وهلة املفاجأة فسقط يف أيديهم     
 ! أن تنطق الشفاه

  ..  " وقضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون " 
على طريقة التصوير القرآين املـؤثر      ،   وانتهى املشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً         

 . املثري
|     |     | 

ة أخرى مع القدرة يف بعض جماليها يف السماء واألرض          جول،  والتعقيب املؤكد للحشر واحلساب   
مث نداء عام للناس أمجعـني      . جولة عابرة لتوكيد معىن القدرة الكفيلة بتحقق الوعد       . ويف احلياة واملوت  

 . لالنتفاع ذا القرآن الذي حيمل هلم املوعظة واهلدى وشفاء الصدور
هو . ولكن أكثرهم ال يعلمون   ،  د اللّه حق  أال إن وع  . أال إن للّه ما يف السماوات واألرض       " 

، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملـا يف الصـدور             . وإليه ترجعون ،  حييي ومييت 
  ..  " بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون: قل. وهدى ورمحة للمؤمنني

والذي ميلك  .  " للّه ما يف السماوات واألرض    أال إن    " .  " ذا اإلعالن املدوي   .. .  " أال " 
وال يعوقه عن تصديقه    ،  ما يف السماوات واألرض ميلك أن جيعل وعده حقاً فال يعجزه عن حتقيقه معجز             

 : معوق
  ..  " ولكن أكثرهم ال يعلمون ..  "  " أال إن وعد اللّه حق " 

 .  وهم جلهلهم يشكون أو يكذبون
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  ..  " هو حييي ومييت " 
  .. ميلك الرجعة واحلساب، والذي ميلك احلياة واملوت 

 .  " وإليه ترجعون " 
 .  إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد االستعراض املثري

 :  مث يعقبه النداء اجلامع للبشرية مجيعاً
 وهدى ورمحة للمؤمنني  ،  وشفاء ملا يف الصدور   ،  يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم        " 

 " ..  
فليس هـو كتابـاً      " من ربكم  " جاءتكم املوعظة .  جاءتكم يف ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه      

وتشفي صدوركم من اخلرافة اليت     ،  جاءتكم املوعظة لتحيي قلوبكم   . وليس ما فيه من عند بشر     ،  مفترى
يهـا  جاءت لتفيض عل  . والقلق الذي حيريها  ،  والزيغ الذي ميرضها  ،  والشك الذي يسيطر عليها   ،  متلؤها

، وهي ملن يرزق اإلميان هدى إىل الطريق الواصـل  . الربء والعافية واليقني واالطمئنان والسالم مع اإلميان      
 : ورمحة من الضالل والعذاب

  .. .  " هو خري مما جيمعون، قل بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا " 
فبذلك وحده   ..  عليهم من اإلميان   وذه الرمحة اليت أفاضها   ،   فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه عباده     

إن ذلك هو الفرح العلـوي      . ال املال وال أعراض هذه احلياة     . فهذا هو الذي يستحق الفرح    . فليفرحوا
فيجعل هذه األعراض خادمة للحياة ال      ،  الذي يطلق النفس من عقال املطامع األرضية واألعراض الزائلة        

واإلسالم ال حيقر أعـراض احليـاة       .  ال عبداً خاضعاً هلا    وجيعل اإلنسان فوقها وهو يستمتع ا     ؛  خمدومة
إمنا هو يزا بوزا ليستمتع ا الناس وهم أحـرار اإلرادة طلقـاء             . الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها    

، اإلميان عندهم هـو النعمـة     . وآفاقهم أمسى من دنيا األرض    ،  مطمحهم أعلى من هذه األعراض    ،  اليد
 . والدنيا بعد ذلك مملوكة هلم ال سلطان هلا عليهم. ان هي اهلدفوتأدية مقتضيات اإلمي

ملـا قـدم    : مسعت أيفع بن عبد اللّه الكالعي يقول      :  عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو       
، فجعل عمر يعد اإلبل فإذا هي أكثر مـن ذلـك          ،  خرج عمر وموىل له    ا خراج العراق إىل عمر   

كذبت لـيس  : فقال عمر، هذا واللّه من فضل اللّه ورمحته   : ول مواله ويق. احلمد للّه تعاىل  : فجعل يقول 
 .  " بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون: قل:  " هذا هو الذي يقول اللّه تعاىل
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كانوا يعدون الفضل األول والرمحـة األوىل       .  هكذا كان الرعيل األولون ينظرون إىل قيم احلياة       
لذلك كان  . وأما النصر ذاته فهو تابع    ،  وأما الثراء ،  فأما املال .  اللّه من موعظة وهدى    هي ما جاءهم من   

إنه يف هـذا    . إن طريق هذه األمة واضح     .. وكان الثراء يطلبهم  ،  وكان املال ينثال عليهم   ،  النصر يأتيهم 
 . يقهذا هو الطر .. ويف سرية الصدر األول الذين فهموه من رجاهلا، الذي يسنه هلا قرآا

يف احلياة   .. ليست هي اليت حتدد مكان الناس يف هذه األرض        ،  والقيم املادية ،   إن األرزاق املادية  
ميكن ،  والقيم املادية ،  والتيسريات املادية ،  إن األرزاق املادية   .. الدنيا فضالً عن مكام يف احلياة األخرى      

كما نشـهد    - كن يف هذه احلياة الواقعة    ال يف اآلخرة املؤجلة ول     - أن تصبح من أسباب شقوة البشرية     
 ! اليوم يف حضارة املادة الكاحلة

وهذه القيم األخرى هي اليت ميكـن أن تعطـي          ؛   إنه ال بد من قيم أخرى حتكم احلياة اإلنسانية        
وهي اليت ميكن أن جتعل منها مـادة سـعادة          ؛  لألرزاق املادية والتيسريات املادية قيمتها يف حياة الناس       

 . ين اإلنسانوراحة لب
هو .  إن املنهج الذي حيكم حياة جمموعة من البشر هو الذي حيدد قيمة األرزاق املادية يف حيام               

 ! كما جيعلها سبباً للرقي اإلنساين أو مزلقاً لالرتكاس. الذي جيعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء
 :  ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين يف حياة أهله

. وهدى ورمحة للمؤمنني  ،  وشفاء ملا يف الصدور   ،  ها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم      يا أي  " 
  ..  " بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون: قل

 ا فيقول عمـر  ،   ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا            
بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا     : قل:  " ذي يقول اللّه تعاىل   ليس هذا هو ال   :  " عن املال واألنعام  

  ..  " هو خري مما جيمعون
كان يعرف أن فضل اللّه ورمحته يتمثالن بالدرجـة األوىل يف           . يفقه دينه  ا  لقد كان عمر  

مـا  ال في . وهدى ورمحة للمـؤمنني   ،  وشفاء ملا يف الصدور   ،  موعظة من رم  : هذا الذي أنزله اللّه هلم    
 ! جيمعون من املال واإلبل واألرزاق
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من وهدة اجلاهلية اليت كـانوا      ،   لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة اليت نقلها هلم هذا الدين          
مبا فيها جاهلية القرن العشرين      .. )1(وإا لنقلة بعيدة بالقياس إىل اجلاهلية يف كل زمان ومكان            .. فيها

)2( . 
وحتريرهم ؛  اليت تتمثل يف هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد            إن النقلة األساسية    

وإقامة حيام كلها على أساس هذا االنطـالق الـذي يرفـع            ،  وتعبيدهم للّه وحده  ،  من هذه العبودية  
  .. ويرفع حيام كلها من العبودية إىل احلرية. ويرفع أخالقهم، ويرفع قيمهم، تصورام

. تبعاً هلذا التحرر وهذا االنطـالق     ،  والتمكني املادي ،  رزاق املادية والتيسريات املادية    مث جتيء األ  
ويمن على مقاليد السـلطان يف      ،  وهي تكتسح اجلاهليات حوهلا   ،  كما حدث يف تاريخ العصبة املسلمة     

  .. لتستمتع معها بفضل اللّه، وتقود البشرية إىل اللّه، األرض
، ويغفلون تلك القيمة الكربى األساسية    ،  وعلى اإلنتاج املادي  ،  م املادية  والذين يركزون على القي   

 . هم أعداء البشرية الذين ال يريدون هلا أن ترتفع على مستوى احليوان وعلى مطالب احليوان
وعلـى  ، ولكنهم يهدفون من ورائها إىل القضاء على القيم اإلميانية؛   وهم ال يطلقوا دعوة بريئة    

 - دون أن تغفل ضرورام األساسـية      - تعلق قلوب الناس مبا هو أرفع من مطالب احليوان        العقيدة اليت   
 ! وجتعل هلم مطالب أساسية أخرى إىل جوار الطعام واملسكن واجلنس اليت يعيش يف حدودها احليوان

اة حبيث يطغى االنشغال به على حي     ،  واإلنتاج املادي ،   وهذا الصياح املستمر بتضخيم القيم املادية     
وتعـدها  ،  وحبيث يتحول الناس إىل آالت تلهث وراء هذه القيمة         .. الناس وتفكريهم وتصورام كلها   

كل القـيم الروحيـة      .. اإلنتاج .. اإلنتاج .. وتنسى يف عاصفة الصياح املستمر    ؛  قيمة احلياة الكربى  
إمنا هو خطـة    ؛  س بريئاً هذا الصياح لي   .. وتدوس هذه القيم كلها يف سبيل اإلنتاج املادي       ؛  واألخالقية

 ! وتكون هلا السيادة العليا على القيم مجيعاً؛ مدبرة إلقامة أصنام تعبد بدل أصنام اجلاهلية األوىل
فإن كل  ؛   وعندما يصبح اإلنتاج املادي صنماً يكدح الناس حوله ويطوفون به يف قداسة األصنام            

ـ  .. القيم واالعتبارات األخرى تداس يف سبيله وتنتهك       . احلريـات . األعـراض . األسـرة . القاألخ
فماذا تكـون األربـاب     ! كلها إذا تعارضت مع توفري اإلنتاج جيب أن تداس         .. كلها .. . الضمانات

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق .  " يف كتاب" نقلة بعيدة :  "  يراجع فصل)1(
حملمـد  " جاهلية القرن العشرين    :  " وكتاب. د أيب األعلى املودودي   للسي" اإلسالم واجلاهلية   :  "  يراجع كتاب  )2(

 " . دار الشروق .  " قطب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

79

فقد يكـون قيمـة     . إنه ليس من احلتم أن يكون الصنم حجراً أو خشباً         ؟  واألصنام إن مل تكن هي هذه     
 ! واعتباراً والفتة ولقباً

وحيـرر  ،  تبقى لفضل اللّه ورمحته املتمثلني يف هداه الذي يشفي الصدور     إن القيمة العليا جيب أن    
ويف ظل هذه القيمة العليا ميكن االنتفاع برزق اللّه الذي          . ويعلي من القيم اإلنسانية يف اإلنسان     ،  الرقاب

 شـدة  وبالتيسريات املادية اليت تقلل مـن ؛ وبالتصنيع الذي يوفر اإلنتاج املادي؛ أعطاه للناس يف األرض 
 ! وبسائر هذه القيم اليت تدق اجلاهلية حوهلا الطبول يف األرض؛ الكدح

 وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادا تصبح األرزاق والتيسريات واإلنتاج لعنة يشـقى ـا               
 . على حساب القيم اإلنسانية العلوية، ألا يومئذ تستخدم يف إعالء القيم احليوانية واآللية؛ الناس

 : ق اللّه العظيم وصد
. وهدى ورمحة للمؤمنني  ،  وشفاء ملا يف الصدور   ،  يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم        " 

  ..  " بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون: قل
|     |     | 

وشـفاء  املتمثلني فيما جاء للناس من موعظة وهدى ، ويف ظل هذا احلديث عن فضل اللّه ورمحته  
ولكن ؛  ال وفق ما جاء من عند اللّه      ،  وهي تزاول حياا العملية   ،  يتعرض السياق للجاهلية  ،  ملا يف الصدور  

ومزاولتهم أمر التحليل والتحرمي فيما رزقهـم       ،  واعتدائهم على خصائص اللّه سبحانه    ،  وفق أهواء البشر  
 : اللّه

أم ؟  آللّه أذن لكـم   : قل! اماً وحالالً أرأيتم ما أنزل اللّه لكم من رزق فجعلتم منه حر         : قل " 
إن اهللا لـذو فضـل علـى      ؟  وما ظن الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة        ؟  على اللّه تفترون  

  ..  " ولكن أكثرهم ال يشكرون، الناس
وكل ما جاء من عند اللّه يف عليائه إىل البشر           -؟    ماذا ترون يف رزق اللّه الذي أنزله إليكم       :  قل

لتتصرفوا فيه وفق إذنـه     ،  ماذا ترون يف هذا الرزق الذي أعطاه لكم        - مرتل من ذلك املقام األعلى    فهو  
. حترمون منه أنواعاً وحتلون منه أنواعاً      - من عند أنفسكم ودون إذن من اللّه لكم        - فإذا أنتم ،  وشرعه

 : وا من عند أنفسكموأنتم تزاول. واحلاكمية ربوبية. والتشريع حاكمية. والتحرمي والتحليل تشريع
  "  .. ؟ أم على اللّه تفترون؟ آللّه أذن لكم: قل " 
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ذلـك   .. وتواجه ا اجلاهلية بني احلني واحلني     ؛   إا القضية اليت يتكرر ذكرها يف القرآن الكرمي       
 .  يف احلياةبل إا هي هي يف حالة التطبيق الواقعي. أا القضية الكربى التالية لشهادة أن ال إله إال اللّه

وأن يكون  ؛   إن االعتراف بأن اللّه هو اخلالق الرازق يستتبعه حتماً أن يكون اللّه هو الرب املعبود              
وهي تشمل كل ما    ،  ومنه أمر هذه األرزاق اليت أعطاها اللّه للبشر        .. هو الذي حيكم يف أمر الناس كله      

وبأنه اخلالق   - سبحانه - ون بوجود اللّه  واجلاهليون العرب كانوا يعترف    .. يرزقهم من السماء واألرض   
مث كانوا مع هذا االعتراف يزاولون      !  " . املسلمني " كما يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم      - الرازق

!  املسـلمني  " كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم  - التحرمي والتحليل ألنفسهم فيما رزقهم اللّه     
وما ؛  لتناقض بني ما يعترفون به من وجود اللّه ومن أنه اخلالق الرازق           وهذا القرآن يواجههم ذا ا     -"  

وهو تنـاقض صـارخ     ! يزاولونه يف حيام من ربوبية لغري اللّه تتمثل يف التشريع الذي يزاوله نفر منهم             
مهما اختلفـت   . كما يدمغ كل من يزاول هذا التناقض اليوم وغداً وإىل آخر الزمان           ؛  يدمغهم بالشرك 

 ! فاإلسالم حقيقة واقعة ال جمرد عنوان.  والالفتاتاألمساء
 "  املسلمني " كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم       -  ولقد كان اجلاهليون العرب يزعمون    

 ! شريعة اللّه: أو كانوا يقولون عنه. أن هذا الذي يزاولونه من التحرمي والتحليل إمنا أذن هلم به اللّه -
وذلك  .. عام ادعاؤهم أن هذا الذي حيرمونه وهذا الذي حيلونه شرعه اللّه           وقد ورد يف سورة األن    

وأنعـام   - بـزعمهم  - وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشـاء          :  " يف قوله تعاىل  
 ..  " سيجزيهم مبا كانوا يفتـرون    . وأنعام ال يذكرون اسم اللّه عليها افتراء عليه       ،  حرمت ظهورها 
كما أن ناساً اليوم يـدعون       .. افتراء على اللّه   .. وال يشاء هذا  ،  إن اللّه يشاء هذا   : ونفهم كانوا يقول  

 ! شريعة اللّه: يشرعون من عند أنفسهم مث يقولون " مسلمني " أنفسهم
 : مث يسأهلم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه،  واللّه جيبههم هنا باالفتراء

  "  .. ؟ رون على اللّه الكذب يوم القيامةوما ظن الذين يفت " 
فما ظنهم يـا     ..  وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اللّه الكذب وتنتظمهم مجيعاً          

وهو سؤال تذوب أمامه حـىت اجلـبالت        ! ! ما الذي يتصورون أن يكون يف شأم يوم القيامة        ؟  ترى
 ! الصلدة اجلاسية

  ..  " ولكن أكثرهم ال يشكرون ،إن اللّه لذو فضل على الناس " 
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وأودع فـيهم   ؛   واللّه ذو فضل على الناس برزقه هذا املادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم             
وأقدرهم كـذلك علـى التنويـع يف        ،  والنواميس اليت حتكم هذه املصادر    ؛  القدرة على معرفة مصادره   

  .. وكله يف الكون وفيهم من رزق اللّه  ..والتحليل والتركيب يف مادته لتنويع هذه األشكال، أشكاله
 واللّه ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورمحته اليت أنزهلا يف منهجه هـدى للنـاس                  

الذي يزاولـون بـه خـري مـا يف          ؛  ليهدي الناس إىل منهج احلياة السليم القومي      ؛  وشفاء ملا يف الصدور   
كما ؛  ذي ينسقون به بني خري الدنيا وخري اآلخرة       وال؛  ومشاعر واجتاهات ؛  إنسانيتهم من قوى وطاقات   

 . )1(ينسقون به بني فطرم وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعاملون معه 
؛ فإذا هم حييدون عن منهج اللّه وشرعه       ..  ولكن أكثر الناس ال يشكرون على هذا الرزق وذاك        

يشقون ألم ال ينتفعون ذا الذي هـو          ..مث يشقون يف النهاية ذا كله      .. وإذا هم يشركون به غريه    
 ! شفاء ملا يف الصدور

إن هذا القرآن شفاء ملا يف الصدور بكل معىن من معاين            ..  وإنه لتعبري عجيب عن حقيقة عميقة     
يدب فيها بإيقاعـه ذي السـلطان   ! إنه يدب يف القلوب فعالً دبيب الشفاء يف اجلسم املعلول       .. الشفاء

فتـهتز وتتفـتح وتتلقـى      ،  فيها بتوجيهاته اليت توقظ أجهزة التلقي الفطريـة       ويدب  . اخلفي العجيب 
ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته اليت تضمن أقل احتكاك ممكن بني اموعات البشـرية يف              . وتستجيب

وإىل العـدل يف    ،  ويدب فيها بإحياءاته املطمئنة اليت تسكب الطمأنينة يف القلـوب إىل اهللا           . احلياة اليومية 
  .. وإىل حسن املصري، وإىل غلبة اخلري، اجلزاء

تعجز عنها لغة البشر ويوحي ا هـذا        ،   وإا لعبارة تثري حشداً وراء حشد من املعاين والدالئل        
 ! التعبري العجيب

|     |     | 
الذي ال يغيب عن علمه     ،  احمليط بكل مضمر وظاهر   ،  واهللا هو املطلع على السرائر     .. ال يشكرون 

هذه هـي اللمسـة اجلديـدة للمشـاعر          .. بعد عن متناوله مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء         وال ي 
ال يضرهم  ،  ومن معه بأم يف رعايته وواليته       ع    ليخرج منها إىل طمأنة الرسول    ،  والضمائر يف السياق  

 : الذين يتخذون مع اهللا شركاء وهم وامهون، املكذبون
                                                 

:  " من كتاب" منهج متفرد :  " كما يراجع فصل" معامل يف الطريق :  " يف كتاب " شريعة كونية   "  يراجع فصل    )1(
 " . هذا الدين 
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إال كنا عليكم شـهوداً     ،  وال تعملون من عمل   ،  ه من قرآن  وما تتلو من  ،  وما تكون يف شأن    " 
وال أصغر من ذلـك     ،  وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء           ؛  إذ تفيضون فيه  

الذين آمنوا وكـانوا    . أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون         . وال أكرب إال يف كتاب مبني     
وال . ذلك هو الفوز العظيم   ،  ال تبديل لكلمات اهللا   ،  الدنيا ويف اآلخرة  هلم البشرى يف احلياة     . يتقون

وما ،  أال إن هللا من يف السموات ومن يف األرض        ،  هو السميع العليم  ،  إن العزة هللا مجيعاً   ،  حيزنك قوهلم 
هو الذي جعـل    . وإن هم إال خيرصون   ،  إن يتبعون إال الظن   ،  يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء      

 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون، ل لتسكنوا فيه والنهار مبصراًلكم اللي
 :  إن الشعور باهللا على النحو الذي تصوره اآلية األوىل من هذا السياق

وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شـهوداً إذ  ، وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن        " 
وكيف ذا املخلوق البشـري   .. مؤنس ومرهب معاً ،شعور مطمئن وخميف معاً   ..  " )1(تفيضون فيه   

وبكـل  ،  اهللا بكل عظمتـه   . شاهد أمره وحاضر شأنه   ،  وهو مشغول بشأن من شؤونه حيس أن اهللا معه        
ومدبر هذا الكون ما جل منـه    . اهللا خالق هذا الكون وهو عليه هني      . وبكل قوته ،  وبكل جربوته ،  هيبته

إنه ! الذرة التائهة يف الفضاء لوال عناية اهللا متسك ا وترعاها         . رياهللا مع هذا املخلوق البش     .. وما هان 
إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بال رعايـة وال          . ولكنه كذلك شعور مؤنس مطمئن    . شعور رهيب 

 : إن اهللا معها .. معونة وال والية
يكم شهوداً إذ   وال تعملون من عمل إال كنا عل      ،  وما تتلو منه من قرآن    ،  وما تكون يف شأن    " 

  "  .. تفيضون فيه
  .. مث مشول الرقابة، ولكن مشول الرعاية،  إنه ليس مشول العلم وحده

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب                   " 
  ..  " إال يف كتاب مبني

ومع ما هو أصغر     - ومعها علم اهللا   - ويسبح اخليال مع الذرات الساحبة يف األرض أو يف السماء         
، وخيشع القلب إجالالً وتقوى   ،  ويرتعش الوجدان إشفاقاً ورهبة    .. من الذرة وأكرب حمصوراً يف علم اهللا      
 . ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من اهللا؛ حىت يطامن اإلميان من الروعة والرهبة

                                                 
 .  متضون فيه مشغولني به مسرعني فيه)1(
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 : عالن اجلاهريأيت اإل .. ويف طمأنينة هذا القرب،  ويف ظل هذا األنس
هلم البشرى  . الذين آمنوا وكانوا يتقون   . أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون          " 

  ..  " ذلك هو الفوز العظيم. ال تبديل لكلمات اهللا. يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
 حركة   وكيف خياف أولياء اهللا أو حيزنون واهللا معهم هكذا يف كل شأن ويف كل عمل ويف كل                

 : املؤمنون به األتقياء املراقبون له يف السر والعلن، وهم أولياء اهللا؟ أو سكون
  ..  " الذين آمنوا وكانوا يتقون " 

، وعالم حيزنون ومم خيافون   ؟  وهم على اتصال باهللا ألم أولياؤه     ،   كيف خيافون وكيف حيزنون   
  : - ال تبديل لكلمات اهللا - ق الذي ال يتبدلإنه الوعد احل؟ والبشرى هلم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  ..  " ذلك هو الفوز العظيم " 
واإلميان .  إن أولياء اهللا الذين يتحدث عنهم السياق هم املؤمنون حق اإلميان املتقون حق التقوى             

ا جيب  هكذ .. والعمل هو تنفيذ ما أمر اهللا به واجتناب ما ى اهللا عنه           . ما وقر يف القلب وصدقه العمل     
 ! من أم املهبولون املخبولون الذين يدعوم باألولياء، ال كما يفهمه العوام. أن نفهم معىن الوالية هللا

مبا يطمئنه جتـاه    ،  وهو أوىل األولياء    ع     ويف ظل هذه الرعاية واحلماية ألولياء اهللا خياطب النيب        
 : اجلاهوكانوا يف ذلك الوقت هم أصحاب القوة و، املكذبني واملفترين

  ..  " هو السميع العليم. إن العزة هللا مجيعاً. وال حيزنك قوهلم " 
ألن السياق   - كما يف املوضع اآلخر    - وال يضيفها إىل الرسول واملؤمنني    ،   ويفرد اهللا بالعزة هنا   

وا والرسول واملؤمنون يسـتمد   ،  وهي أصالً هللا وحده    - فيفرده بالعزة مجيعاً  . سياق محاية اهللا ألوليائه   
فهـو يف     ع    أما الرسـول  . ومشركو قريش العتاة داخلون يف الناس     ،  ليجرد منها الناس مجيعاً    - منه

الذي يسمع  . واهللا معه وهو السميع العليم    . فال حيزن ملا يقولون   . احلماية اإلهلية اليت أضفاها على أوليائه     
ده كل من يف السماوات وكل من يف        ويف ملك ي  . قوهلم ويعلم كيدهم وحيمي أولياءه مما يقال ومما يكاد        

 : فكل ذي قوة من خلقه داخل يف سلطانه وملكه، ويف عصاة وتقاة، األرض من إنس وجن ومالئكة
  ..  " أال إن هللا من يف السماوات ومن يف األرض " 

ألن املقصود إثبات أن األقوياء كالضـعفاء كلـهم يف           " ما " هنا ال  " من "  وهذه حكمة ذكر  
 . فالسياق جار فيها جمراه. واءملك يده س
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  ..  " وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء " 
وعبادهم ليسوا على يقني مما     ؛   فهؤالء الشركاء املوهومون ليسوا يف حقيقتهم شركاء هللا يف شيء         

 : يزعمون هلم من شركة
 .  "  .. )1(وإن هم إال خيرصون . إن يتبعون إال الظن " 

 : ض جمايل القدرة يف املشاهد الكونية اليت يغفل عنها الناس بالتكرارمث لفتة إىل بع
  " إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون     . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً         " 

 .. 
وجيعل النهار مبصراً يقود الناس     ،  الذي جيعل الليل ليسكن فيه الناس     ،   واملالك للحركة وللسكون  

قادر على محاية   ،  قادر على الناس  ،  ممسك مبقاليد احلركة والسكون    .. صرهم فيبصرون ويب! فيتحركون
  .. ومن معه من املؤمنني. يف مقدمة أوليائه ع ورسوله. أوليائه من الناس

  ..  " إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون " 
 .  يسمعون فيتدبرون ما يسمعون

. اً يف معرض احلديث عن قضية األلوهية والعبودية        واملنهج القرآين يستخدم املشاهد الكونية كثري     
كذلك خياطب الناس مبا    . ذلك أن هذا الكون بوجوده ومبشاهده شاهد ناطق للفطرة ال متلك ملنطقة رداً            

 . وهم جيدون هذا يف حيام فعالً. يف عالقتهم ذا الكون من تناسق
مها ظاهرتان كونيتـان شـديدتا      ،  هوهذا النهار الذي يبصرون ب    ،   فهذا الليل الذي يسكنون فيه    

ولو مل يتعمقوا يف البحـث   - وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس حيسونه هم  . االتصال حبيام 
 ! ذلك أن فطرم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته اخلفية " . العلم " و

لقـد كـانوا    !  " حلديثةالعلوم ا  "  وهكذا مل يكن البشر يف عماية عن لغة الكون حىت جاءم          
وهـي لغـة    . ومن مث خاطبهم ا العليم اخلبري منذ تلك القـرون         . يفهمون هذه اللغة بكينونتهم كلها    

مـىت تفتحـت قلـوم    ، وكلما ارتقى الناس يف املعرفة كانوا أقدر على فهمها، متجددة بتجدد املعرفة 
 ! باإلميان ونظرت بنور اللّه يف هذه اآلفاق

                                                 
 . دسون وخيمنون، ظنا بال علم وال يقنيحي:  خيرصون)1(
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وقد كـان مشـركو العـرب        - سبحانه -  اللّه بالشركاء يكون بنسبة ولد للّه       واالفتراء على 
 . يزعمون أن املالئكة بنات اللّه

وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك واالفتراء تبدأ باحلجة يف الدنيا وتنتهي بالعذاب                
 : يف اآلخرة على طريقة القرآن

إن عندكم من   ،  له ما يف السماوات وما يف األرض      ،  الغينسبحانه هو   ،  اختذ اللّه ولداً  : قالوا " 
. إن الذين يفترون على اللّه الكذب ال يفلحـون        : قل؟  أتقولون على اللّه ما ال تعلمون     ،  سلطان ذا 

  ..  " مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون، متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم
يعجز عـن إدراك  ، منشؤها قصور يف التصور ،  عيقدة ساذجة ،  ولداً - سبحانه -  وعقيدة أن للّه  

والقصور كذلك عـن    ؛  والطبيعة البشرية املخلوقة الفانية   ،  الفارق اهلائل بني الطبيعة اإلهلية األزلية الباقية      
وهو التكملة الطبيعية ملا فيهم من نقـص وقصـور ال   ، إدراك حكمة السنة اليت جرت بتوالد أبناء الفناء 

 . يكونان للّه
فإىل أن ينقضي هذا األجل فحكمة اخلالق تقتضي        ،  واحلياة باقية إىل أجل معلوم    ،   فالبشر ميوتون 

 . والولد وسيلة هلذا االمتداد، امتداد البشر
تؤدي دورها  ،  والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية      .  والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون   

 .  الضعفاء والشيوخ على بقية احلياةوتعني - كما شاء اللّه - يف عمارة األرض
فهم يف حاجـة إىل     . ويكافحون أعداءهم من احليوان والناس    ،   والبشر يكافحون فيما حييط م    

 . والولد أقرب من يكون إىل العون يف هذه األحوال، التساند
ى اجلهد  والولد يعني عل  ،   والبشر يستكثرون من املال الذي جيلبونه ألنفسهم باجلهد الذي يبذلونه         

  .. . الذي جيلب املال
ويقضي اللّه  ،  حىت ينقضي األجل  ،   وهكذا إىل سائر ما اقتضته حكمة اخلالق لعمارة هذه األرض         

 . أمراً كان مفعوالً
وال احلاجة إىل العـون  ، فال احلاجة إىل االمتداد ،   وليس شيء من ذلك كله متعلقاً بالذات اإلهلية       

وال احلاجة إىل شيء ما ممـا خيطـر أو ال   . وال احلاجة إىل املال، لنصريوال احلاجة إىل ا  ،  عند الشيخوخة 
  .. خيطر على البال متعلقة بذات اللّه تعاىل
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يتحقـق  ،  ألن الطبيعة اإلهلية ال يتعلق ا غرض خارج عن ذاـا          ،   ومن مث تنتفي حكمة الولد    
. ة حتتاج إىل هذا النوع من التكملة      وما قضت حكمة اللّه أن يتوالد البشر إال ألن طبيعتهم قاصر          . بالولد

 . وليست املسألة جزافاً. فهي تقتضي الولد اقتضاء
 : هو ..  " قالوا اختذ اللّه ولداً:  "  ومن مث كان الرد على فرية

 .  " هو الغين له ما يف السماوات وما يف األرض! سبحانه " 
  " هو الغىن .  "  أو الفهم أو التصور    ترتيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن       " !  .. سبحانه " 

مما يقتضي  . عن احلاجات اليت أسلفنا وعن سواها مما خيطر ومما ال خيطر على البال            ،  بكل معاين الغىن  .. 
فال يوجد شيء عبثاً بال حاجة وال حكمة        ،  واملقتضيات هي اليت تسمح بوجود املقتضيات     . وجود الولد 

ألن  - سبحانه - وال حاجة به  . فكل شيء ملكه  .  "  يف األرض  له ما يف السماوات وما    .  " وال غاية 
 ! تعاىل اللّه سبحانه عن العبث. فالولد إذن عبث. ميلك شيئاً مبساعدة الولد

مما جد عنـد    ،   وال يدخل القرآن الكرمي يف جدل نظري حول الطبيعة اإلهلية والطبيعة الناسوتية           
ويتعامل مـع   . املوضوعات يف واقعها القريب إىل الفطرة     ألنه يلمس   . ويف الفلسفات األخرى  ،  املتكلمني

 ! املوضوع ذاته ال مع فروض جدلية قد تترك املوضوع احلاضر ائياً وتصبح غرضاً يف ذاا
وانتفاء ،  وتصورهم هلذه احلاجة  ،  وحاجتهم إىل الولد  ،   فيكتفي هنا ذه اللمسة اليت متس واقعهم      

ليبلغ من نفوسهم موضـع     ،  ذي ميلك ما يف السماوات وما يف األرض       وجودها بالقياس إىل اللّه الغين ال     
بال جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية اليت تستجيب هلا الفطرة يف يسر             ،  االقتناع أو موضع اإلفحام   

 . وهوادة
ألن ،  ويسمي الربهـان سـلطاناً    . وهو أم ال ميلكون برهاناً على ما يدعون       ،   مث جيبههم بالواقع  

 : وصاحب الربهان قوي ذو سلطان، قوةالربهان 
  ..  " إن عندكم من سلطان ذا " 

 .  ما عندكم من حجة وال برهان على ما تقولون
  "  .. ؟ أتقولون على اللّه ما ال تعلمون " 

 - فكيف إذا كان هذا القول بال علـم علـى اللّـه           .  وقول اإلنسان ما ال يعلم منقصة ال تليق       
فهو أوالً ينايف ما يستحقه اللّه من عبـاده مـن ترتيـه    .  إذن أكرب من كل جرميةإنه جرمية  ! - سبحانه
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. تعاىل اللّه عن ذلك علواً كـبرياً . ألنه وصف له مبقتضيات احلدوث والعجز والنقص والقصور،  وتعظيم
ينشأ عنه ضالل يف تصور كـل عالقـات احليـاة      ،  وألنه ضالل يف تصور العالقة بني اخلالق واملخلوق       

وكل ما ابتدعه الكهنة ألنفسهم يف الوثنيات من        . فكلها فرع من تصور هذه العالقة     . اس واملعامالت والن
إمنا نشأ عن تصور العالقة بني اللّـه تعـاىل وبناتـه            ،  وكل ما ابتدعته الكنيسة هلا من سلطان      ؛  سلطان
ومنها نشأت مسألة ، خلطيئةوحكاية ا،  أو بني اللّه تعاىل وعيسى بن مرمي من صلة األبوة والنبوة          ! املالئكة

إىل اية السلسلة اليت     .. ]بزعمهم  [  ومسألة قيام كنيسة املسيح بتوصيل الناس بأيب املسيح       ،  االعتراف
مىت بدأت احللقة األوىل فيها بفساد تصور العالقة بني اخلالق واملخلوق فسدت احللقات التالية كلـها يف      

 . كل ضروب احلياة
وكل ما وقع بـني     . ولكنه مسألة احلياة برمتها   ،  ساد يف التصور االعتقادي    فليست املسألة جمرد ف   

انتهى إىل ختلص اتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سـلطان           ،  الكنيسة وبني العلم والعقل من عداء     
وجر يف ذيولـه شـراً      . حلقة فساد تصور العالقة بني اللّه وخلقه      . إمنا نشأ من هذه احللقة    ! الدين نفسه 

 . اً تعاين البشرية كلها ويالته يف التيارات املادية وما وراءها من باليا وأرزاءكثري
  ومن مث كان حرص العقيدة اإلسالمية على جتلية هذه العالقة جتلية كاملة ال لبس فيها وال إـام                

الق خبلقـه دون  والعالقة بينه وبني الناس مجيعاً هي عالقة اخل       . ال حيتاج إىل الولد   ،  اللّه خالق أزيل باق   .. 
، فمن اتبع هذه السنن أفلح وفـاز      . وللكون واحلياة واألحياء سنن ماضية ال تتخلف وال حتايب        . استثناء

وليس هنالك مـن    . وكلهم مرجعهم إىل اللّه   . الناس يف هذا كلهم سواء     .. ومن حاد عنها ضل وخسر    
 . وال يظلم ربك أحداً. ولكل نفس ما عملت. وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً. شفعاء وال شركاء

وال تنحين أو تنحـرف بالقلـب يف دروب         ،  ال تدع جماالً لتأويل فاسد    ،   عقيدة بسيطة واضحة  
 ! وال يف سحب وضباب، ومنحنيات

وكلهم حفيظ  ،  وكلهم مكلف ا  ،   ومن مث يقف اجلميع سواء أمام اللّه وكلهم خماطب بالشريعة         
 . نتيجة استقامة العالقة بينهم وبني اللّه، بعضهم وبعضوبذلك تستقيم العالقات بني الناس . عليها

  ..  " إن الذين يفترون على اللّه الكذب ال يفلحون: قل " 
. ال يفلحون يف الدنيا وال يف األخـرى       . ال يفلحون يف ِشعب وال طريق     .  ال يفلحون أي فالح   

ة إىل اخلري وارتقاء البشر وصالح      املؤدي،  والفالح احلقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن اللّه الصحيحة         
ومـع  ،  وليس هو جمرد اإلنتاج املادي مع حتطم القيم اإلنسانية        . ودفعها إىل اإلمام  ،  وتنمية احلياة ،  اتمع
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منحرف عن خط الرقي الذي يصـل       ،  فذلك فالح ظاهري موقوت   . انتكاس البشر إىل مدارج احليوانية    
 . كتمالبالبشرية إىل أقصى ما تطيقه طبيعتها من اال

  ..  " مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون. متاع يف الدنيا " 
وهو متاع مقطوع ألنه ال يتصل باملتاع الالئق بالبشرية         . وهو متاع قصري األمد   .  جمرد متاع واط  

كونية املؤدية إىل املتـاع     مثرة لالحنراف عن سنن اللّه ال      " العذاب الشديد  " إمنا يعقبه . يف الدار اآلخرة  
 . العايل الالئق ببين اإلنسان

|     |     | 
واتلُ علَيِهم نبأَ نوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإن كَانَ كَبر علَيكُم مقَاِمي وتذِْكِريي ِبآياِت اللِّه                 + 

     شو كُمرواْ أَمِمعفَأَج كَّلْتولَى اللِّه تالَ             فَعو ـواْ ِإلَـياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنالَ ي ثُم كَاءكُمر
 فَِإن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى اللِّه وأُِمرت أَنْ أَكُونَ ِمن الْمسِلِمني                 71تنِظروِن  

72  يجفَن وهفَكَذَّب              فكَي ا فَانظُراِتنواْ ِبآيكَذَّب ا الَِّذينقْنأَغْرو الَِئفخ ماهلْنعجِفي الْفُلِْك و هعن ممو اهن
    نذَِرينةُ الْماِقب73كَانَ ع            واْ ِليا كَاناِت فَمنيم ِبالْبوهآؤفَج ِمِهمالً ِإلَى قَوسِدِه رعا ِمن بثْنعب ـواْ   ثُمِمنؤ

 ِدينتعلَى قُلوِب الْمع عطْبن لُ كَذَِلكواْ ِبِه ِمن قَبا كَذَّب74ِبم  
               ـِرِمنيجا ممواْ قَوكَانواْ وركْبتا فَاساِتنلَِئِه ِبآيمنَ ووعونَ ِإلَى ِفرارهى ووسِدِهم معا ِمن بثْنعب ثُم

 قَالَ موسى أَتقُولُونَ ِللْحـق لَمـا        76حق ِمن ِعنِدنا قَالُواْ ِإنَّ هـذَا لَِسحر مِبني          فَلَما جاءهم الْ   75
 قَالُواْ أَِجئْتنا ِلتلِْفتنا عما وجدنا علَيِه آباءنا وتكُـونَ          77جاءكُم أَِسحر هـذَا والَ يفِْلح الساِحرونَ       

ا الِْكبلَكُم ِمِننيؤا ِبملَكُم نحا نمِض واء ِفي اَألر78ِري  
 فَلَما جاء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنـتم           79وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم       

ِإنَّ اللّه سـيبِطلُه ِإنَّ اللّـه الَ يصـِلح عمـلَ             فَلَما أَلْقَواْ قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر          80ملْقُونَ  
 فِْسِدينونَ 81الْمِرمجالْم كَِره لَواِتِه وِبكَِلم قالْح اللّه ِحقي82 و  

              فِْتـنأَن ي لَِئِهممنَ ووعن ِفرٍف مولَى خِمِه عن قَوةٌ ميى ِإالَّ ذُروسِلم نا آمنَ    فَمـوعِإنَّ ِفرو مه
       ِرِفنيسالْم لَِمن هِإنِض واٍل ِفي اَألركَّلُـواْ ِإن             83لَعوِه تلَيم ِباللِّه فَعنتآم مِم ِإن كُنتا قَوى يوسقَالَ مو 

   ِلِمنيسم مةً        84كُنتنا ِفتلْنعجا الَ تنبا ركَّلْنولَى اللِّه تفَقَالُواْ ع     ِم الظَّاِلِمني85 لِّلْقَو    ِتـكمحا ِبرنجنو 
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    ِم الْكَاِفِرينالْقَو 86ِمن             كُمـوتيلُواْ بعاجا ووتيب را ِبِمصِمكُمَءا ِلقَووبأَِخيِه أَن تى ووسا ِإلَى منيحأَوو 
 ِمِننيؤِر الْمشبالَةَ وواْ الصأَِقيملَةً و87ِقب  

وقَالَ موسى ربنا ِإنك آتيت ِفرعونَ ومأله ِزينةً وأَمواالً ِفي الْحياِة الدنيا ربنا ِليِضـلُّواْ عـن                 
 قَـالَ  88َألِليم سِبيِلك ربنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُوِبِهم فَالَ يؤِمنواْ حتى يرواْ الْعذَاب ا         

  89قَد أُِجيبت دعوتكُما فَاستِقيما والَ تتِبعآنِّ سِبيلَ الَِّذين الَ يعلَمونَ 
لَ وجاوزنا ِببِني ِإسراِئيلَ الْبحر فَأَتبعهم ِفرعونُ وجنوده بغيا وعدوا حتى ِإذَا أَدركَه الْغرق قَا              

              ِلِمنيسالْم اْ ِمنأَناِئيلَ ورو ِإسنِبِه ب تنِإالَّ الَِّذي آم ال ِإِلـه هأَن نتـلُ       90آمقَب تـيصع قَدآآلنَ و 
    فِْسِدينالْم ِمن كُنت91و          نا مِإنَّ كَِثريةً وآي لْفَكخ نكُونَ ِلمِلت ِنكدِبب يكجنن موفَالْي     ـناِس عالن 

  92آياِتنا لَغاِفلُونَ 
ولَقَد بوأْنا بِني ِإسراِئيلَ مبوأَ ِصدٍق ورزقْناهم من الطَّيباِت فَما اختلَفُواْ حتى جاءهم الِْعلْم ِإنَّ               

خواْ ِفيِه يا كَانِة ِفيمامالِْقي موي مهنيقِْضي بي كبِلفُونَ ر93ت  
       ـقالْح اءكج لَقَد ِلكِمن قَب ابونَ الِْكتؤقْري أَِل الَِّذينفَاس كا ِإلَيلْنا أَنزمم كِفي ش فَِإن كُنت

       ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كباِت اللِّه         94ِمن رواْ ِبآيكَذَّب الَِّذين ِمن نكُونالَ تو    اِسِرينالْخ كُونَ ِمنفَت
95  

 ولَو جاءتهم كُلُّ آيٍة حتى يرواْ الْعـذَاب         96ِإنَّ الَِّذين حقَّت علَيِهم كَِلمت ربك الَ يؤِمنونَ         
  لَ          97اَألِليم سوني ما ِإالَّ قَوهانا ِإميهفَعفَن تنةٌ آميقَر تالَ كَانفَلَو       ـذَابع مهـنا عـفْنواْ كَشنآ آمم

 ولَو شاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهـم جِميعـا            98اِخلزِي ِفي الْحياةَ الدنيا ومتعناهم ِإلَى ِحٍني        
       ِمِننيؤواْ مكُونى يتح اسالن كِْرهت فٍْس أَ    99أَفَأَنتا كَانَ ِلنمو         سجلُ الـرعجيِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه و ِمنؤن ت

  100علَى الَِّذين الَ يعِقلُونَ 
 101قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض وما تغِني اآليات والنذُر عن قَوٍم الَّ يؤِمنـونَ                

 ثُـم   102ِذين خلَواْ ِمن قَبِلِهم قُلْ فَانتِظرواْ ِإني معكُم من الْمنتِظـِرين            فَهلْ ينتِظرونَ ِإالَّ ِمثْلَ أَياِم الَّ     
 ِمِننيؤنِج الْما ننلَيا عقح واْ كَذَِلكنآم الَِّذينا ولَنسي رجن103ن_  

|     |     | 
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واستخالف من  ،   عاقبة تكذيبهم لرسلهم   وما كان من  ،  اإلشارة يف هذه السورة إىل القرون اخلالية      
وما كانوا  ،  ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا وجاءم رسلهم بالبينات         :  " بعدهم الختبارهم 

 مث جعناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملـون ، كذلك جنزي القوم ارمني ،  ليؤمنوا
 " ..  

ولكل أمة  :  " فإذا جاءهم رسوهلم قضي بينهم بالقسط     كما سبقت اإلشارة بأن لكل أمة رسوالً        
 .  " فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون، رسول

، فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومـه       ،   فاآلن يأخذ السياق يف جولة تفصيلية هلاتني اإلشارتني       
قضاء يف أمر األمة بعد جميء      وال،  تتحقق فيهما عاقبة التكذيب   ،  وطرفاً من قصة موسى مع فرعون وملئه      

 . وحتذيرها عاقبة املخالفة، وإبالغها رسالته، رسوهلا
فرفع عنها  ،   كذلك جتيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد حيل ا العذاب              

لعلهم يتقون العذاب الـذي     ،  وهي ملسة من ناحية أخرى تزين اإلميان للمكذبني        .. وجنت منه باإلميان  
 . وال تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى املهلكني. نذروني

أن يعلن عاقبة الذين يفترون على اللّه الكـذب          ع    وقد انتهى الدرس املاضي بتكليف الرسول     
مث إلينـا  ، متاع يف الدنيا،  قل إن الذين يفترون على اللّه الكذب ال يفلحون        :  " وينسبون إليه شركاء  

وال حيزنك  :  " وذلك بعد تطمني الرسول   .  " لعذاب الشديد مبا كانوا يكفرون    مث نذيقهم ا  ،  مرجعهم
 . وبأن أولياء اللّه ال خوف عليهم وال هم حيزنون " إن العزة للّه مجيعاً. قوهلم

نبأ نوح فيما خيتص بتحديه لقومـه مث مـا           ع   أن يقص عليهم  :  واستمر السياق بتكليف جديد   
 . وهالك املكذبني وهم أقوى وأكثر عدداً، ستخالفهم يف األرضكان من جناته ومن آمنوا معه وا

. وبالنسبة هلذه املعاين القريبة قبلـها     ،   واملناسبة ظاهرة إليراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة       
ويتكرر يف املواضع املختلفة بأساليب تتفق مـع        ؛  والقصص يف القرآن جييء يف السياق ليؤدي وظيفة فيه        

وقد يعرض غريهـا    ،  واحللقات اليت تعرض منه يف موضع تفي حباجة ذلك املوضع         ،  اقمواضعه من السي  
وسنرى فيما يعرض   . ألن هذا املوضع تناسبه حلقة أخرى من القصة       ،  من القصة الواحدة يف موضع آخر     

 من قصيت نوح وموسى ويونس هنا ويف طريقة العرض مناسبة ذلك ملوقف املشركني يف مكة من الـنيب                 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

91

كما سـنجد   . واعتزاز هذه القلة املؤمنة بإمياا يف وجه الكثرة والقوة والسلطان         ،  ملؤمنة معه والقلة ا ع  
 . )1(املناسبة بني القصص والتعقيبات اليت تتخلله وتتلوه 

|     |     | 
يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيـات          : إذ قال لقومه  ،  واتل عليهم نبأ نوح    " 

مث اقضوا إيلّ وال    ،  مث ال يكن أمركم عليكم غمة     ،  فأمجعوا أمركم وشركاءكم  ،  كلتاللّه فعلى اللّه تو   
. وأمرت أن أكون من املسـلمني     ،  إن أجري إال على اللّه    ،  فإن توليتم فما سألتكم من أجر     . تنظرون

فانظر كيـف   ،  وأغرقنا الذين كذبوا بآيانتا   ،  وجعلناهم خالئف ،  فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك     
  "  .. قبة املنذرينكان عا

بعد اإلنذار  ،  حلقة التحدي األخري  : هي احللقة األخرية  ،   إن احللقة اليت تعرض هنا من قصة نوح       
وال يذكر يف هذه احللقة موضوع السفينة وال من ركـب           . الطويل والتذكري الطويل والتكذيب الطويل    

، إبراز التحدي واالستعانة باللّه وحده    ألن اهلدف هو    ،  وال التفصيالت يف تلك احللقة    ،  فيها وال الطوفان  
لذلك خيتصـر السـياق هنـا       . وهالك املكذبني له وهم كثرة وقوة     ،  وجناة الرسول ومن معه وهم قلة     

ألن هذا هو   ،  وخيتصر تفصيالت احللقة الواحدة إىل نتائجها األخرية      . تفصيالت القصة إىل حلقة واحدة    
 . مقتضى السياق يف هذا املوضع

يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيـات          : إذ قال لقومه  ،   نبأ نوح  واتل عليهم  " 
مث اقضوا إيل وال    . مث ال يكن أمركم عليكم غمة     . اللّه فعلى اللّه توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم      

  ..  " تنظرون
؛ فلم تعودوا تتحملون بقائي فـيكم ودعـويت لكـم         ،   إن كان األمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق       

 : وأنا ماض يف طريقي ال أعتمد إال على اللّه. فأنتم وما تريدون. كريي لكم بآيات اللّهوتذ
  ..  " فعلى اللّه توكلت " 

 .  عليه وحده فهو حسيب دون النصراء واألولياء
  ..  " فأمجعوا أمركم وشركاءكم " 

                                                 
دار .  " لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل   " التصوير الفين يف القرآن     " يف كتاب   " القصة يف القرآن    :  "  يراجع فصل  )1(

 " . الشروق 
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 : وخذوا أهبتكم متضامنني،  وتدبروا مصادر أمركم وموارده
  ..  " مركم عليكم غمةمث وال يكن أ " 

وال تردد فيه   ،  وما تعتزمونه مقرراً ال لبس فيه وال غموض       ،   بل ليكن املوقف واضحاً يف نفوسكم     
 . وال رجعة
  ..  " مث اقضوا إيل " 

 بعد الروية ووزن األمور كلها والتصميم الذي ال تردد فيـه ،   فنفذوا ما اعتزمتم بشأين وما دبرمت     
 .. 

 .  . " وال تنظرون " 
 . هو اعتمادي على اللّه وحده دون سواه، فكل استعدادي،  وال متهلوين لألهبة واالستعداد

واثق كل الوثـوق    ،  الذي ال يقوله القائل إال وهو مالئ يديه من قوته         ،   إنه التحدي الصريح املثري   
وراء نوح  فماذا كان   ! وحيرضهم مبثريات القول على أن يهامجوه     ،  حىت ليغري خصومه بنفسه   ،  من عدته 

 ؟ وماذا كان معه من قوى األرض مجيعاً؟ من القوة والعدة
ويعجـز أمامهـا    ،  وتتضاءل أمامها الكثرة  ،  القوة اليت تتصاغر أمامها القوى     ..  كان معه اإلميان  

 ! وكان وراءه اللّه الذي ال يدع أولياءه ألولياء الشيطان. التدبري
ه مبصدر القوة الكربى املسيطرة على هذا الكـون          إنه اإلميان باللّه وحده ذلك الذي يصل صاحب       

إمنا هو حتـدي القـوة      . وليس انتحاراً ،  وليس كذلك وراً  ،  فليس هذا التحدي غروراً   . مبا فيه ومن فيه   
 . احلقيقية الكربى للقوى اهلزيلة الفانية اليت تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب اإلميان

وإنه لينبغي هلم أن متتلئ قلوم بالثقة        ..  رسل اللّه   وأصحاب الدعوة إىل اللّه هلم أسوة حسنة يف       
 ! وإن هلم أن يتوكلوا على اللّه وحده يف وجه الطاغوت أياً كان. حىت تفيض

وال ، ابتالء من اللّه ال عجزاً منه سبحانه عن نصـرة أوليائـه            -  ولن يضرهم الطاغوت إالّ أذى    
. مث تعود الكرة للمؤمنني   . الذي ميحص القلوب والصفوف   ولكنه االبتالء   . تركاً هلم ليسلمهم إىل أعدائه    

 . وحيق وعد اللّه هلم بالنصر والتمكني
 واللّه سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت يف زمانه هذا التحدي الواضح               

 ، فلنمض مع القصة لنرى ايتها عن قريب. الصريح
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  " وأمرت أن أكون من املسلمني    . ال على اللّه  إن أجري إ  . فإن توليتم فما سألتكم من أجر      " 
 .. 

فينقض أجـري   ،  فما كنت أسألكم أجراً على اهلداية     ،  فأنتم وشأنكم ،  فإن أعرضتم عين وابتعدمت   
 : بتوليكم

  ..  " إن أجري إال على اللّه " 
 : فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّه،  ولن يزحزحين هذا عن عقيديت

  ..  " ملسلمنيوأمرت أن أكون من ا " 
  .. من املسلمني ..  وأنا عندما أمرت به

 ؟  فماذا كان
  ..  " وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف. فكذبوه " 

واستخالفهم يف األرض علـى     . وهم املؤمنون  - جناته هو ومن معه يف الفلك     .  هكذا باختصار 
 :  على قوم وكثرموإغراق املكذبني. قلتهم

  ..  " فانظر كيف كان عاقبة املنذرين " 
 . املكذبني وليتعظ من يتعظ بعاقبة املؤمنني الناجني " عاقبة املنذرين "  لينظر من ينظر

ألن نوحاً والقلة املؤمنة كـانوا يواجهـون خطـر          ،   وجيعل السياق بإعالن جناة نوح ومن معه      
بل كان قبلها جناة القلة مـن مجيـع         ،  ن النتيجة جمرد هالك هذه الكثرة     فلم تك . التحدي للكثرة الكافرة  

وتأدية الدور الرئيسي فتـرة مـن       ،  تعيد تعمريها وجتديد احلياة فيها    ،  واستخالفها يف األرض  ؛  األخطار
 . الزمان

 ،فإذا طال الطريق على العصبة املؤمنة مرة       .. وهذا وعده ألوليائه فيها   .  هذه سنة اللّه يف األرض    
وأال تستعجل وعد   ،  وأن تستيقن أن العاقبة واالستخالف للمؤمنني     ،  فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق      

وال يعجز عـن نصـرهم       - سبحانه - واللّه ال خيدع أولياءه    .. اللّه حىت جييء وهي ماضية يف الطريق      
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 )1(بزاد الطريق    - ءيف االبتال  - ولكنه يعلمهم ويدرم ويزودهم    .. وال يسلمهم كذلك ألعدائه   ،  بقوته
 .. 

|     |     | 
وما جاءوا به من البينـات واخلـوارق        ،  ويف اختصار وإمجال يشري السياق إىل الرسل بعد نوح        

 : وكيف تلقاها املكذبون الضالون
فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا به مـن        ،  مث بعثنا من بعده رسالً إىل قومهم فجاءوهم بالبينات         " 

  ..  " ى قلوب املعتدينكذلك نطبع عل، قبل
 إم ما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل        : والنص يقول .  فهؤالء الرسل جاءوا قومهم بالبينات    

فلم حتوهلم اآليات عـن     . وهذا حيتمل أم بعد جميء اآليات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون           .. 
فهؤالء . ألم ذوو طبيعة واحدة   ،  ف أجياهلم كما حيتمل أن املكذبني مجاعة واحدة على اختال       . عنادهم

فهم ! أو مبا كذبوا هم به يف أشخاص هؤالء األسالف        ،  ما كان ميكن أن يؤمنوا مبا كذب به أسالف هلم         
وهم . وال يتدبروا بعقوهلم  ،  ال يفتحون هلا قلوم   . وموقفهم جتاه البينات واحد   ،  طبيعتهم واحدة ،  منهم

ذلك أم يعطلـون مـداركهم الـيت        ،   واالستقامة على طريق اهلدى    معتدون متجاوزون حد االعتدال   
 : تغلق قلوم وتوصد منافذها، ومبثل هذا التعطيل. أعطاها اللّه هلم ليتدبروا ا ويتبينوا

  ..  " كذلك نطبع على قلوب املعتدين " 
فـال  ،  تحجر حسب سنة اللّه القدمية يف أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا وجيمد وي              

فإمنا هي السنة   . ال أن اهللا يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من االهتداء          .. يعود صاحلاً للتلقي واالستقبال   
 . تتحقق مقتضياا يف مجيع األحوال

|     |     | 
وينهيها عند غرق فرعـون     ،  فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدي         

ملماً باملواقف ذات الشبه مبوقف املشركني يف مكـة مـن   ،  اق أوسع مما يف قصة نوح     على نط ،  وجنوده
 . وموقف القلة املؤمنة اليت معه ع الرسول

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" هذا هو الطريق :  "  يراجع فصل)1(
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يليها تعقيـب يتضـمن     ،  مقسمة إىل مخسة مواقف   ،   وهذه احللقة املعروضة هنا من قصة موسى      
واقـف اخلمسـة تتتـابع يف    وهذه امل .. العربة من عرضها يف هذه السورة على النحو الذي عرضت به         

 : السياق على هذا النحو
. فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني   ،  مث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه بآياتنا          " 

أسحر ،  أتقولون للحق ملا جاءكم   : قال موسى . إن هذا لسحر مبني   : فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا     
وتكون لكما الكربيـاء يف     ،  جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا     أ: قالوا. وال يفلح الساحرون  ؟  هذا

  ..  " وما حنن لكما مبؤمنني؟ األرض
.  واآليات اليت بعث ا موسى إىل فرعون وملئه هي اآليات التسع املذكورة يف سورة األعـراف               

واملهم هو تلقي   . ينواإلمجال يف هذا املوضع يغ    ،  ولكنها ال تذكر هنا وال تفصل ألن السياق ال يقتضيها         
 : فرعون وملئه آليات اللّه

  ..  " فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني " 
  ..  " فلما جاءهم احلق من عندنا " 

ليصور شناعة اجلرمية فيما قالوه عن هذا احلق الصادر مـن            ..  " من عندنا  "  ..  ذا التحديد 
 : عند اللّه

  ..  " إن هذا لسحر مبني: قالوا " 
          ـا   ..  " إن هذا لسحر مـبني     ..  " ذا التوكيد املتبجح الذي ال يستند مع هذا إىل دليلكأ

كما حكي عنهم يف    ،  فهكذا قال مشركو قريش   ! مجلة واحدة يتعارف عليها املكذبون يف مجيع العصور       
 ! وعلى بعد ما بني معجزات موسى ومعجزة القرآن، على تباعد الزمان واملكان، مطلع السورة

  ..  " وال يفلح الساحرون؟ أسحر هذا. أتقولون للحق ملا جاءكم: قال موسى"  
أتقولون للحـق ملـا     : فكأنه قال هلم  .  وقد حذف من استنكار موسى األول ما دل عليه الثاين         

ويف السؤال الثـاين    ،  ويف السؤال األول استنكار لوصف احلق بالسحر      ؟  أسحر هذا ؟  هذا سحر : جاءكم
، وال يتضمن عقيـدة   ،  فالسحر ال يستهدف هداية الناس    .  أحد عن هذا إنه سحر     تعجيب من أن يقول   

فما خيتلط  . وال يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة    ؛  وليس له فكرة معينة عن األلوهية وعالقة اخللق باخلالق        
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وحيقق مثل هذا   ،  وما كان الساحرون ليؤدوا عمالً يستهدف مثل هذه األغراض        . السحر ذا وال يلتبس   
 . وما كانوا ليفلحوا وكل عملهم ختييل وتزييف؛ االجتاه

 : وهنا يكشف املأل عن حقيقة الدوافع اليت تصدهم عن التسليم بآيات اللّه
ومـا حنـن    ؟  وتكون لكما الكربياء يف األرض    ،  أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا     : قالوا " 

  ..  " لكما مبؤمنني
. اليت يقوم عليها نظامهم السياسي واالقتصادي     ،  دام املوروثة  وإذن فهو اخلوف من حتطيم معتق     

 . هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم املوروثة، وهو اخلوف على السلطان يف األرض
ورمـي  ، وانتحال شىت املعاذير، اليت تدفع بالطغاة إىل مقاومة الدعوات ،   إا العلة القدمية اجلديدة   

وما تقوم   " الكربياء يف األرض   " إا هي  .. والفجور يف مقاومة الدعوات والدعاة    ،  همالدعاة بأشنع الت  
بكل ما فيهـا مـن      ،  عليه من معتقدات باطلة حيرص املتجربون على بقائها متحجرة يف قلوب اجلماهري           

ألن تفـتح القلـوب للعقيـدة       . وبكل ما فيها من أوهام وخرافـات      ،  وبكل ما فيها من فساد    ،  زيف
وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم     ،  خطر على القيم املوروثة   ،  واستنارة العقول بالنور اجلديد   ،  ةالصحيح

إا اخلوف على السلطان    . وخطر على القواعد اليت تقوم عليها هذه الرهبة وتستند        ،  يف قلوب اجلماهري  
على أيدي   - اإلسالمودعوة   .. وعلى تعبيد الناس ألرباب من دون اللّه      ! القائم على األوهام واألصنام   

وتنحية األرباب الزائفة الـيت تغتصـب       ؛  إمنا تستهدف تقرير ربوبية اللّه وحده للعاملني       - الرسل مجيعاً 
وما كانت هذه األرباب املستخفة للجماهري لتدع       . وتزاوهلا يف حياة الناس   ،  حقوق األلوهية وخصائصها  

ع اإلعالن العام الذي حيمله اإلسالم بربوبيـة        ما كانت لتد  . كلمة احلق واهلدى تصل إىل هذه اجلماهري      
ما كانت لتدع هذا اإلعالن العام يصل إىل         .. اللّه وحده للعاملني وحترير رقاب البشر من العبودية للعباد        

واالنقضـاض علـى    ،  واالنقالب على سلطام  ،  وهي تعلم أنه إعالن بالثورة على ربوبيتهم      ؛  اجلماهري
 ! احلرية الكرمية الالئقة باإلنسانواالنطالق إىل فضاء ، ملكهم

 !  إا هي هي العلة القدمية اجلديدة كلما قام من يدعو إىل اللّه رب العاملني
، من صدق ومسـو    ع    وما كان رجال من أذكياء قريش مثالً ليخطئوا إدراك ما يف رسالة حممد            

القائمة على مـا    ،  املوروثةولكنهم كانوا خيشون على مكانتهم      . وما يف عقيدة الشرك من افت وفساد      
فقـالوا  ،  كما خشي املأل من قوم فرعون على سلطام يف األرض         . يف تلك العقيدة من خرافات وتقاليد     

 : متبجحني
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 !  " وما حنن لك مبؤمنني " 
|     |     | 

بـأن  ، أن يغرقوا اجلماهري ـا  - يف أغلب الظن - وأرادوا، وتعلق فرعون وملؤه حبكاية السحر    
ليخرجوا منها يف   ،  ا حلقة للسحرة يتحدون ا موسى وما معه من آيات تشبه السحر يف ظاهرها             يعقدو

، وبذلك ينتهي اخلطر الذي خيشونه على معتقدام املوروثـة        . النهاية بأن موسى ليس إال ساحراً ماهراً      
، ن السـحرة ونرجح أن هذه كانت الدوافع احلقيقية ملهرجا    .. وهو األساس ،  وعلى سلطام يف األرض   

 : بعدما أفصح القوم عن شعورهم باخلطر احلقيقي الذي يتوقعونه
ألقوا ما أنـتم    : فلما جاء السحرة قال هلم موسى     . ائتوين بكل ساحر عليم   : وقال فرعون  " 

إن اللّـه ال يصـلح عمـل        ،  إن اللّه سـيبطله   ،  ما جئتم به السحر   : فلما ألقوا قال موسى   . ملقون
  ..  " ق بكلماته ولو كره ارمونوحيق اللّه احل، املفسدين

ما جئتم  :  " ويف قولة موسى  . ألن ايته هي املقصودة   ،   ونالحظ هنا اختصاراً يف موقف املباراة     
ألنه ليس  ،  فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤالء     . رد على مة السحر اليت وجهت إليه       ..  " به السحر 

. وال تقوم عليه حركة   ،  ال تصحبه دعوة  ،  للعب بالعقول أكثر من ختييل وسحر لألنظار ال هدف له إال ا         
 : ويف قوله .. فهذا هو السحر ال آيات اللّه اليت جاءهم ا حقاً من عند اللّه

  ..  " إن اللّه سيبطله " 
املطمئن إىل أن ربه ال يرضى أن ينجح السحر وهو عمـل غـري              ،   تتجلى ثقة املؤمن الواثق بربه    

 : صاحل
  ..  " يصلح عمل املفسدينإن اللّه ال  " 

 : أو املأل الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد واإلبقاء على الضالل،  الذين يضللون الناس بالسحر
  ..  " وحيق اللّه احلق بكلماته " 

  ..  " كن فيكون "  كلماته التكوينية
 : أو كلماته اليت هي آياته وبيناته.  وهي تعبري عن توجه املشيئة

  ..  " ره ارمونولو ك " 
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 . وال تقف دون آياته،  فإن كراهتهم ال تعطل مشيئة اللّه
ألـا ليسـت    ؛  ولكن السياق خيتصر املشاهد هنـا      .. وبطل السحر وعال احلق    ..  وقد كان 

 . مقصودة يف هذا اال
|     |     | 

!  من شيوخهم  ويسدل الستار هنا لريفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم ال              
 . وهذا إحدى عرب القصة املقصودة. 

وإن فرعون  . على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم      ،  فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه       " 
يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنـتم  : وقال موسى. وإنه ملن املسرفني . لعال يف األرض  

وجننـا برمحتـك مـن القـوم        ،  نا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني     رب،  على اللّه توكلنا  : فقالوا. مسلمني
وأقيمـوا  ،  واجعلوا بيوتكم قبلة  ،  وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتاً        . الكافرين
  ..  " وبشر املؤمنني، الصالة

الفتيـان   ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إميام وانضمامهم ملوسى من بين إسرائيل كانوا هم               
وأن هؤالء الفتيان كان خيشى من فتنتهم وردهم عـن اتبـاع            . ال جمموعة الشعب اإلسرائيلي   ،  الصغار
واألذالء الذين يلوذون بكـل     ،  خوفاً من فرعون وتأثري كبار قومهم ذوي املصاحل عند أصحاب         ،  موسى

مسرفاً يف  كما كان   ،  وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجربوت      . صاحب سلطة وخباصة من إسرائيل    
 . وال يتحرج من إجراء قاس، ال يقف عند حد، الطغيان

 : ويثبتها على احلق الذي تنحاز إليه، ويطمئن القلوب،  وهنا ال بد من إميان يرجح املخاوف
  ..  " يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني: وقال موسى " 

وعنصر القوة الذي يضاف إىل رصيد القلة الضـعيفة         . قتضاه فالتوكل على اللّه داللة اإلميان وم     
وجعل التوكل على   . وقد ذكر هلم موسى اإلميان واإلسالم     . أمام اجلربوت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت      

  .. ومقتضى إسالم النفس له خالصة والعمل مبا يريد، مقتضى االعتقاد يف اللّه .. اللّه مقتضى هذا وذاك
 : ن هلتاف اإلميان على لسان نبيهم واستجاب املؤمنو

  ..  " على اللّه توكلنا: فقالوا " 
 : ومن مث توجهوا إىل اللّه بالدعاء
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  ..  " ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني " 
فيظن القوم  ،   والدعاء بأال جيعلهم اللّه فتنة للقوم الظاملني مقصود به أال ميكن القوم الظاملني منهم             

ويكـون  !  املؤمنني باللّه دليل على أن عقيدم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم املؤمنـون أن متكنهم من 
فاملؤمنون يدعون اللّه أن يعصمهم من تسلط الظاملني        . هذا استدراجاً هلم من اللّه وفتنة ليلجوا يف ضالهلم        

 : واآلية الثانية أصرح يف النتيجة املطلوبة. عليهم ولو الستدراج الظاملني
  ..  " نا برمحتك من القوم الكافرينوجن " 

ال ينـايف   ،  وأن ينجيهم برمحته من القوم الكافرين     ،   ودعاؤهم اللّه أال جيعلهم فتنة للقوم الظاملني      
واملـؤمن ال يـتمىن   . بل هو أدل على التوجه باالتكال واالعتماد إىل اللّه. االتكال على اللّه والتقوي به   

 . ولكن يثبت عند اللقاء، البالء
أوحى اللّه إليه   ،  وإميان من آمن مبوسى   ،  ويف فترة االنتظار بعد اجلولة األوىل     ،   وعقب هذا التميز  

وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيـل مـن        ،  وإىل هارون أن يتخذا لبين إسرائيل بيوتاً خاصة م        
 : ر اللّهواالستبشار بنص، وتزكية نفوسهم، وكلفهم تطهري بيوم؛ مصر يف الوقت املختار

وأقيمـوا  ،  واجعلوا بيوتكم قبلـة   ،  وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتاً         " 
  ..  " وبشر املؤمنني، الصالة

، ومها معاً ضروريتان لألفراد واجلماعـات     .  وتلك هي التعبئة الروحية إىل جوار التعبئة النظامية       
ولكن التجارب مـا تـزال إىل   ، وم ذه التعبئة الروحية  ولقد يستهني ق  . وخباصة قبيل املعارك واملشقات   

وأن األداة احلربية يف يد اجلندي اخلـائر        ،  تنبئ بأن العقيدة هي السالح األول يف املعركة       ،  هذه اللحظة 
 . العقيدة ال تساوي شيئاً كثرياً يف ساعة الشدة

ليست خاصـة بـبين     ،  ا أسوة  وهذه التجربة اليت يعرضها اللّه على العصبة املؤمنة ليكون هلا فيه          
، وقد جيد املؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين يف اتمع اجلـاهلي          . فهي جتربة إميانية خالصة   ،  إسرائيل

وكذلك كان احلال على عهد فرعـون   - وأنتنت البيئة، وفسد الناس، وقد عمت الفتنة وجترب الطاغوت   
 : وهنا يرشدهم اللّه إىل أمور - يف هذه الفترة
وجتمع العصبة املؤمنـة اخلـرية       - ما أمكن يف ذلك    - ل اجلاهلية بنتنها وفسادها وشرها     اعتزا

 . حىت يأيت وعد اللّه هلا، وتدرا وتنظمها، لتطهرها وتزكيها، النظيفة على نفسها
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حتس فيها باالنعزال عـن اتمـع       .  اعتزال معابد اجلاهلية واختاذ بيوت العصبة املسلمة مساجد       
وتزاول بالعبادة ذاا نوعاً من التنظـيم يف جـو          ؛  اول فيها عبادا لرا على ج صحيح      وتز؛  اجلاهلي

 . العبادة الطهور
|     |     | 

وأن ،  وقد يئس من فرعون وملئه أن يكون فـيهم خـري          ،  إىل ربه  - عليه السالم  - واجته موسى 
الذين ميلكون املال   ،  فرعون وملئه اجته إليه يدعو على     . وأن يرجى هلم صالح   ،  تكون قد بقيت فيهم بقية    

اجتـه   .. وإىل الضـالل  ،  فتنتهي إىل التهاوي أمام اجلاه واملال     ،  تضعف إزاءمها قلوب الكثريين   ،  والزينة
وأن يشد على قلوب أهلها فال يؤمنوا إال حيث ال ينفعهم           ،  موسى إىل ربه يدعوه أن يدمر هذه األموال       

 : فاستجاب اللّه الدعاء. إميان
ربنا ليضلوا عـن    . ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا         :  موسى وقال " 

قد : قال. واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم        ،  ربنا اطمس على أمواهلم   . سبيلك
  ..  " وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون، فاستقيما، أجيبت دعوتكما

  ..  "  ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنياربنا إنك آتيت فرعون " 
. وإما باإلغراء الذي حيدثه مظهر النعمة يف نفوس اآلخرين        ،   ينشأ عنها إضالل الناس عن سبيلك     

ووجود النعمة  . وإما بالقوة اليت مينحها املال ألصحابه فيجعلهم قادرين على إذالل اآلخرين أو إغوائهم            
 كثرياً من القلوب اليت ال يبلغ من يقينها باللّه أن تدرك أن هذه النعمة               يف أيدي املفسدين ال شك يزعزع     

وموسـى  . وأا كذلك ليست شيئاً ذا قيمة إىل جانب فضل اللّه يف الـدنيا واآلخـرة              ،  ابتالء واختبار 
 . يتحدث هنا عن الواقع املشهود يف عامة الناس

أن ،  ة من وسـائل البغـي واإلغـراء       ولتجريد القوة الباغية املضل   ،   ويطلب لوقف هذا اإلضالل   
أما دعاؤه بأن يشـد     . حبيث ال ينتفع ا أصحاا    ،  يطمس اللّه على هذه األموال يتدمريها والذهاب ا       
ومـن  ،  فهو دعاء من يئس من صالح هذه القلوب       ،  اللّه على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم        

وعندئذ لن يقبـل  ، ها اللّه قسوة واستغالقاً حىت يأتيهم العذاب  دعاء بأن يزيد  . أن يكون هلا توبة أو إنابة     
 . وال يدل على توبة حقيقية باختيار اإلنسان، ألن اإلميان عند حلول العذاب ال يقبل، منهم اإلميان
  ..  " قد أجيبت دعوتكما: قال " 

 .  كتبت هلا اإلجابة وقضي األمر
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  ..  " فاستقيما " 
 : ا حىت يأيت األجل يف طريقكما وعلى هداكم

  ..  " وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون " 
وال يعرفـوا إن    ،  ويقلقوا على املصـري   ،  ويترددوا يف اخلطط والتدبريات   ،   فيخبطوا على غري علم   

 . كانوا يسريون يف الطريق اهلادي أم هم ضلوا السبيل
|     |     | 

 . واملشهد التايل هو مشهد التنفيذ
حىت إذا أدركه الغـرق  ، فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ،  بين إسرائيل البحر  وجاوزنا ب  " 

آآلن وقد عصـيت قبـل      . آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني            : قال
وإن كثرياً من الناس عن آياتنا      ،  فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية      ! ؟  وكنت من املفسدين  

  ..  " لغافلون
، والسياق يعرضه خمتصراً جممالً   .  إنه املوقف احلاسم واملشهد األخري يف قصة التحدي والتكذيب        

بيان رعاية اللّه ومحايته    . ألن الغرض من سياقة هذه احللقة من القصة يف هذه السورة هو بيان هذه اخلامتة              
ه الكونية وآياته مع رسله حىت تأخذهم       الذين يغفلون عن آيات   ،  وإنزال العذاب واهلالك بأعدائه   ،  ألوليائه

وهو مصداق ما سبق يف السورة من وعيد للمكـذبني يف قولـه             . اآلية اليت ال ينفع بعدها ندم وال توبة       
مـىت  : ويقولون. فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون        ،  ولكل أمة رسول  :  " تعاىل

إذا ،   ضراً وال نفعاً إال ما شاء اللّه لكل أمة أجل          ال أملك لنفسي  : قل؟  هذا الوعد إن كنتم صادقني    
مـاذا  ،  أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو ـاراً       : جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون قل       

  "  .. ! ؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ أمث إذا ما وقع آمنتم به؟ يستعجل منه ارمون
  :فهنا يأيت القصص ليصدق ذلك الوعيد

  ..  " وجاوزنا ببين إسرائيل البحر " 
  .. وهلذا اإلسناد يف هذا املوضع داللته.  بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا

  ..  " فأتبعهم فرعون وجنوده " 
 : ولكن. وال دفاعاً مشروعاً،  ال اهتداء وإمياناً
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  ..  " بغياً وعدواً " 
  ..  وجتاوزاً للحد وطغياناً
 : عدو مباشرة إىل مشهد الغرق يف ومضة ومن مشهد البغي وال

  ..  " حىت إذا أدركه الغرق " 
  .. ومل يعد ميلك جناة،  وعاين املوت

  ..  " آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني: قال " 
ظهره لقومه  كل أرديته اليت تنفخ فيه فت      ..  لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي املتجرب الطاغي       

فهو ال يكتفي بأن يعلن إميانه بأن ال إلـه إال  . ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى  ،  ولنفسه قوة هائلة خميفة   
  .. فيزيد يف استسالم. الذي آمنت به بنو إسرائيل

  ..  " وأنا من املسلمني " 
 !  املسلَمني

  "  .. ! ؟ آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين " 
 ! ؟ آآلن؟ آآلن وقد سبق العصيان واالستكبار؟ ختيار وال فرار آآلن حيث ال ا

  ..  " فاليوم ننجيك ببدنك " 
ذلك ليدرك مـن وراءك مـن       . وال يذهب منكراً مع التيار ال يعرف للناس       ،   ال تأكله األمساك  

 : اجلماهري كيف كان مصريك
  ..  " لتكون ملن خلفك آية " 

 :  التصدي لقوة اللّه ووعيده بالتكذيبويرون عاقبة،  يتعظون ا ويعتربون
  ..  " وإن كثرياً من الناس عن آياتنا لغافلون " 

 . وال يتدبروا يف اآلفاق ويف أنفسهم،  ال يوجهون إليها قلوم وعقوهلم
|     |     | 
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 .. مأساة البغي والفساد والتحـدي والعصـيان      . ويسدل الستار على املشهد النهائي يف املأساة      
 : تستغرق ما حدث يف أجيال، قب السياق بلمحة سريعة عن مآل بين إسرائيل بعدهاويع

فما اختلفوا حـىت جـاءهم      ،  ورزقناهم من الطيبات  ،  ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق      " 
  ..  " إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون. العلم

ه إىل الصدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصـدق          وإضافت. مكان اإلقامة األمني  :  واملبوأ
ولقد طاب املقام فترة لبين إسـرائيل       . الذي ال يضطرب وال يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع االفتراء        

، ومتتعوا بطيبات من الرزق حـالل     ،  ال يذكرها السياق هنا ألا ليست من مقاصده       ،  بعد جتارب طويلة  
اخـتالفهم يف   . والسياق ال يذكر هنا إال اختالفهم بعد وفاق       . ه فحرمت عليهم  حىت فسقوا عن أمر اللّ    

واستخدامه يف التأويالت   ،  وبسبب هذا العلم  ،  ال على جهل ولكن بعد أن جاءهم العلم       ،  دينهم ودنياهم 
 . الباطلة

قـع  فإن السياق ال يطيل يف عرض ما و       ،   وملا كان املقام هنا مقام نصرة اإلميان وخذالن الطغيان        
ويكلها ،  ولكن يطوي هذه الصفحة   . وال يفصل خالفهم بعد ما جاءهم العلم      ،  بعد ذلك من بين إسرائيل    
 : مبا فيها للّه يف يوم القيامة

  ..  " إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون " 
  .. ويظل للمشهد األخري تأثريه،  فيبقى للقصة جالهلا
فليس هو  . وكيف يساق يف كل موضع من مواضعه      ،  ساق القصص القرآين   وهكذا ندرك ملاذا ي   

 . ولكنه ملسات وإحياءات مقدرة تقديراً، جمرد حكايات تروى
|     |     | 

يبـدأ خطابـاً إىل     ،  بعد ذلك جييء التعقيب على هذه اخلامتة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها            
أن ليس ما ينقصهم هـو اآليـات   ، علة تكذيب قومه لهوبياناً ل، تثبيتاً مبا حدث للرسل قبله ع   الرسول
وسنة اللّه يف خلق اإلنسان باستعداداته للخري والشـر         ،  إمنا هي سنة اللّه يف املكذبني من قبلهم       ،  والبينات

ويف الطريق يلم إملامة سريعة بقصة يونس وإميان قومه به بعد أن كاد العذاب يرتل                .. واهلدى والضالل 
وينتهي باخلالصة املستفادة مـن ذلـك        .. عل فيها حافزاً للمكذبني قبل فوات األوان      ل. فرد عنهم ،  م

وجنـاة  . عذاب وهالك للمكذبني  : أن سنة اللّه اليت مضت يف األولني ماضية يف اآلخرين         . القصص كله 
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وجعله سنة ماضية ال تتخلـف وال       . حقاً كتبه اللّه على نفسه    . وخالص للرسل ومن معهم من املؤمنني     
 : يدحت

لقد جاءك احلق   . فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك             " 
إن . وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اللّه فتكون من اخلاسرين         . فال تكونن من املمترين   ،  من ربك 

لـوال  ف. ولو جاءم كل آية حىت يروا العذاب األلـيم        ،  الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون      
، إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا           ،  كانت قرية آمنت فنفعها إمياا    

أفأنت تكره الناس حىت يكونـوا      . ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً        . ومتعناهم إىل حني  
انظـروا  : قل.  يعقلون وجيعل الرجس على الذين ال    ،  وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اللّه       ! مؤمنني

فهل ينتظرون إال مثل أيام     ،  وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون       ،  ماذا يف السموات واألرض   
كـذلك  ، مث ننجي رسلنا والذين آمنوا. فانتظروا إين معكم من املنتظرين: قل؟  الذين خلوا من قبلهم   
  ..  " حقا علينا ننج املؤمنني

وهم يعرفون قصة نوح مع قومه      ،  وهم من أهل الكتاب   ،   إسرائيل  لقد كان آخر احلديث عن بين     
إن كان يف شك ممـا       ع   فهنا يتوجه اخلطاب إىل الرسول    . يقرأوا يف كتام  ،  وقصة موسى مع فرعون   

ممـا  ،  فلديهم عنـه علـم    . فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله     ،  من هذا القصص أو غريه    ،  أنزل إليه 
 : يقرأون

لقد جاءك احلق   . شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك         فإن كنت يف     " 
 .  " من ربك فال تكونن من املمترين

عليه الصالة والسـالم     - أو كما روي عنه   . مل يكن يف شك مما أنزل اللّه إليه        ع   ولكن الرسول 
لقـد  :  " التعقيب عليهو. ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان يف شك        " . ال أشك وال أسأل    " –

 ؟ ويف هذا ما يكفيه لليقني " جاءك احلق من ربك
،  ولكن هذا التوجيه يشي مبا كان وراءه من شدة املوقف وتأزمه يف مكة بعد حادث اإلسـراء                

واشتداد األذى على رسـول    ،  وبعد موت خدجية وأيب طالب    . وقد ارتد بعض من أسلموا لعدم تصديقه      
وكـل هـذه     ..  جتمد الدعوة تقريباً يف مكة بسبب موقف قـريش العنيـد           وبعد؛  ومن معه   ع    اللّه

بعـد ذلـك القصـص      ،  فيسري عنه ربه ذا التوكيد     ع   مالبسات تلقي ظالهلا على قلب رسول اللّه      
  .. املوحى



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

105

 :  مث إنه تعريض بالشاكني املمترين املكذبني
 . "  وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اللّه فتكون من اخلاسرين " 

مأذونـاً   ع   ألنه إذا كان الرسول   ؛   وهذا التعريض يترك الفرصة ملن يريد منهم أن يرجع لريجع         
ويف . فهو إذن على يقني مما جاء به أنه احلـق         ،  مث هو ال يسأل وال يشك     ،  يف أن يسأل إن كان يف شك      
  ..  " من املمترين " وأال يكونوا، هذا إحياء لآلخرين أال يترددوا

ولو كان   .. أن تسأل أهل الذكر    .. هج الذي يضعه اللّه هلذه األمة فيما ال تستوثق منه          مث إنه املن  
وأال يعتمـد علـى   ، ألن املسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته وشـريعته    ؛  من أخص خصائص العقيدة   
 . التقليد دون تثبت ويقني

 تكـونن مـن     فـال :  "  مث أيكون هنالك تعارض بني إباحة هذا السؤال عند الشك وبني قوله           
ليس هنالك تعارض ألن املنهي عنه هو الشك والبقاء على الشك حبيث يصبح صـفة               .. ؟     " املمترين
وهي حالة رديئة ال تنتـهي      . وال يتحرك صاحبها للوصول إىل يقني      ..  " من املمترين  "  ..  .. دائمة

 . وال تئول إىل يقني، وال حتفز إىل استفادة، إىل معرفة
فما تعليل إصـرار قـوم علـى        ،  ن ما جاء إىل الرسول هو احلق الذي ال مرية فيه           وبعد فإذا كا  

تعليله أن كلمة اللّه وسنته قد اقتضت أن من ال يأخـذ بأسـباب اهلـدى ال                 ؟  التكذيب وجلاجهم فيه  
فتكون ايته إىل   ،  ومن يعطل مداركه ال ينتفع بوظيفتها     ،  ومن ال يفتح بصريته على النور ال يراه       ،  يهتدي

وعندئذ تكون كلمة اللّـه  . ألنه ال يفيد شيئاً من اآليات والبينات      ،  مهما تكن اآليات والبينات   ،  ضاللال
 : وسنته قد حقت عليهم وحتققت فيهم

 ولو جاءم كل آية حىت يروا العذاب األليم       ،  إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون        " 
 " ..  

ومل تعد هنالك فرصة لتحقيـق مدلولـه يف         . عن اختيار  فال ينفعهم اإلميان حينئذ ألنه مل جييء        
آمنت أنه  :  " مشهد فرعون حني أدركه الغرق يقول     . ومنذ هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا      . احلياة

آآلن وقد عصيت قبـل     :  " فيقال له  ..  " ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من املسلمني          
  " . ! ؟ وكنت من املفسدين



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

106

مـىت  ،  وانتهاؤها إىل ايتها املرسومة   ،  عند هذا املوقف الذي تظهر فيه حتمية سنن اللّه العامة          و
ذلك أن يعـود    . تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة األمل يف النجاة         ،  تعرض اإلنسان هلا باختياره   

 : املكذبون عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب
 "      إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلـزي          ! اًفلوال كانت قرية آمنت فنفعها إميا

  ..  " ومتعناهم إىل حني، يف احلياة الدنيا
 " فلوال كانت قرية آمنـت     ..  " فيفيد أن مدلوله مل يقع    ،   وهو حتضيض ينسحب على املاضي    

لبـة هـي   فكانت الصفة الغا، إمنا آمنت منها قلة. ولكن القرى مل تؤمن. من هذه القرى اليت مر ذكرها    
والتسمية هكذا إيذان بأن الرساالت     ،  القوم: والقرية - ذلك فيما عدا قرية واحدة     .. صفة عدم اإلميان  

إمنا يشـري  ، وال يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه    - كانت يف قرى احلضر ومل تكن يف حمالت البدو        
وحسـبنا أن  . يدها حنن تفصـيالً فال نز. ألن اخلامتة وحدها هي املقصودة هنا؛ إىل خامتتها هذه اإلشارة  

فلما آمنوا يف اللحظة األخرية قبل وقوعه كشف عنـهم          ،  ندرك أن قوم يونس كان عذاب خمز يتهددهم       
ولو مل يؤمنوا حلل العذاب م وفاقاً لسنة اهللا املترتبة آثارهـا      . وتركوا يتمتعون باحلياة إىل أجل    ،  العذاب

 : ن هامنيحسبنا هذا لندرك أمري .. على تصرفات خلقه
فلعلهم ناجون كما جنا قوم يـونس       ،  اإلهابة باملكذبني أن يتعلقوا خبيوط النجاة األخرية      :  أوهلما

  .. وهو الغرض املباشر من سياقة القصة هذا املساق. من عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا
ون فتـرة   وترك قوم يونس يتمتع   ،  أن سنة اهللا مل تتعطل ومل تقف بكشف هذا العذاب         :  وثانيهما

ألن مقتضى سنة اهللا كان أن حيل العذاب م لو أصروا على تكذيبهم حىت              . بل مضت ونفذت  . أخرى
، فال جربية إذن يف تصرفات الناس     . فلما عدلوا قبل جميئه جرت السنة بإجنائهم نتيجة هلذا العدول         . جييء

 . )1(ولكن اجلربية يف ترتيب آثارها عليها 
 : ة يف الكفر واإلميان ومن مث ترد القاعدة الكلي

؟ أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مـؤمنني      . ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً         " 
  ..  " وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون، وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا

                                                 
 . وعلى اهللا التوفيق. على هذه القاعدة يف تفسري آيات املشيئة، فلم تلتو علينا حىت اآلن وقد جرينا )1(
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هـو  فجعله ال يعرف إال طريقاً واحـداً        ،   ولو شاء ربك خللق هذا اجلنس البشري خلقة أخرى        
 . أو جلعل له استعداداً واحداً يقود مجيع أفراده إىل اإلميان. طريق اإلميان كاملالئكة مثالً

 . حىت ال تكون هلم إرادة يف اختياره،  ولو شاء كذلك ألجرب الناس مجيعاً وقهرهم عليه
 دون أن ينفي عدم إدراكنا هلـا      ،   ولكن حكمة اخلالق اليت قد ندرك بعض مراميها وقد ال ندرك          

. هذه احلكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخري وللشر وللهـدى والضـالل             . وجودها
وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنيـة مـن          . ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك       

ل مـن   ووجهها إىل إدراك دالئل اهلدى يف الكون والنفس وما جييء به الرس           ،  حواس ومشاعر ومدارك  
وعلى العكس حني يعطـل مواهبـه       . فإنه يؤمن ويهتدي ذا اإلميان إىل طريق اخلالص       ،  آيات وبينات 

وينتهي بذلك إىل التكـذيب أو      ،  ويستغلق عقله ،  ويغلق مداركه ويسترها عن دالئل اإلميان يقسو قلبه       
  .. فإىل ما قدره اهللا للمكذبني اجلاحدين من جزاء، اجلحود

ألنه ال جمال لإلكـراه يف مشـاعر        . ال يكره الرسول عليه أحداً    . ك لالختيار  فاإلميان إذن مترو  
 : القلب وتوجهات الضمري

  "  .. ؟ أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني " 
 : فإن هذا اإلكراه ال يكون،  وهو سؤال لإلنكار

 :  " وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا " 
فال تصل إىل اإلميان وقد سارت يف الطريق اآلخر الذي ال يـؤدي              .وفق سنته املاضية اليت بيناها    

بل املقصود اا ال تصل     . فهذا ليس املقصود بالنص   ،  ال أا تريد اإلميان وتسلك طريقه مث متنع عنه        . إليه
وعندئـذ  . إىل اإلميان إال إذا سارت وفق إذن اهللا وسنته يف الوصول إليه من طريقه املرسوم بالسنة العامة             

. إمنا الناس يسريون يف الطريق    . فال شيء يتم وقوعه إال بقدر خاص به       . يهديها اهللا ويقع هلا اإلميان بإذنه     
  .. ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا يف اهللا ليهتدوا، فيقدر اهللا هلم عاقبة الطريق

 :  ويدل على هذا عقب اآلية
  ..  " وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون " 
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فهؤالء ،  والرجس أبشع الدنس الروحي   . جيعل الرجس عليهم  ،  طلوا عقوهلم عن التدبر    فالذين ع 
وانتـهاؤهم ـذا إىل التكـذيب       ،  يناهلم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم ملداركهم عن التعقل والتـدبر         

 . والكفران
وهـي  ألم ال يتدبروا    ؛   ويزيد األمر إيضاحاً بأن اآليات والنذر ال تغين عن الذين ال يؤمنون           

 : معروضة أمامهم يف السماوات واألرض
  ..  " وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون. انظروا ماذا يف السماوات واألرض: قل " 

فإن ما يف السماوات واألرض حافل      . فمؤداه واحد .  وسواء كان عقب اآلية استفهاماً أو تقريراً      
 ومل يتـدبروها ، ألم من قبل مل يلقوا باال إليها،  يؤمنونولكن اآليات والنذر ال تفيد الذين ال  ؛  باآليات

 .. 
 :  وقبل أن منضي إىل اية الشوط نقف حلظة أمام قوله تعاىل

  ..  " وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون. انظروا ماذا يف السماوات واألرض: قل " 
عرفة العلمية مبا يف السـماوات واألرض       مل يكن لديهم من امل    ،   إن املخاطبني ذا القرآن أول مرة     

هي أن بني الفطرة البشرية وبني هـذا الكـون          ،  ولكن احلقيقة الواقعة اليت أشرنا إليها مراراً      . إال القليل 
وتسـمع   - حني تتفتح وتستيقظ   - وأن هذه الفطرة تسمع هلذا الكون     ! الذي نعيش فيه لغة خفية غنية     

 ! منه الكثري
تكوين التصور اإلسالمي يف اإلدراك البشري يتكئ على مـا يف السـماوات       واملنهج القرآين يف    

وذلك دون أن خيل بطبيعة      .. ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل     ؛  ويستلهم هذا الكون  ،  واألرض
كما جيـدف بـذلك   ! ودون أن جيعل من هذا الكون إهلاً يؤثر يف اإلنسان أثر اهللا   ؛  التناسق والتوازن فيه  

:  يقيمون عليه نظاماً اجتماعياً يسـمونه      " علميا " ويسمون ذلك التجديف مذهبا   ،  ن املطموسون املاديو
 ! والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله بريء " االشتراكية العلمية" 

وزاد مـن   ؛   والنظر إىل ما يف السماوات واألرض ميد القلب والعقل بزاد من املشاعر والتأمالت            
وذلـك   .. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود     ؛  وزاد من سعة الشعور بالوجود     ؛االستجابات والتأثرات 

وبتـدبري  ، وجبالل اهللا، كله يف الطريق إىل امتالء الكينونة البشرية باإليقاعات الكونية املوحية بوجود اهللا        
  .. . وعلم اهللا، وحبكمة اهللا، وبسلطان اهللا، اهللا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

109

فإن كان هذا اإلنسان مهتـدياً      ،  مية عن هذا الكون   وتنمو معارف اإلنسان العل   ،   وميضي الزمن 
زادته هذه املعارف من الزاد الذي حتصله الكينونة البشرية مـن   ،  بنور اهللا إىل جوار هذه املعارف العلمية      

:  واالشتراك معه يف تسبيحه حبمد اهللا     ،  والتجاوب معه ،  والتعرف عليه ،  واألنس به ،  التأمل يف هذا الكون   
وال يفقه تسبيح كل شيء حبمـد        ..  " ولكن ال تفقهون تسبيحهم   ،   يسبح حبمده  وإن من شيء إال   " 

، وأما إن كانت هذه املعارف العلمية غري مصحوبة ببشاشة اإلميان ونـوره            .. اهللا إال املوصول قلبه باللّه    
 بشاشة  واحلرمان من ؛  حني تقودهم إىل مزيد من البعد عن اهللا       ،  فإا تقود األشقياء إىل مزيد من الشقوة      

 ! اإلميان ونوره ورفرفته ورياه
 !  " وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون " 

وتعطلت أجهزة االستقبال   ،  وجتمدت العقول ،   وماذا جتدي اآليات والنذر إذا استغلقت القلوب      
فلم يسـمع إيقاعـات محـده       ،  واحتجب الكائن اإلنساين جبملته عن هذا الوجود      ؛  والتلقي يف الفطرة  

 ! ؟ وتسبيحه
إن املنهج القرآين يف التعريف حبقيقة األلوهية جيعل الكون واحلياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه                " 
 .. ومتأل بوجودها وحضورها جوانب الكينونة اإلنسانية املدركـة ، تتجلى فيه بآثارها الفاعلة  .. احلقيقة

 - فالوجود اإلهلي يفعم القلب البشري    .  عنها سبحانه قضية جيادل   " وجود اهللا  " إن هذا املنهج ال جيعل    
إمنا . حبيث ال يبقى هنالك جمال للجدل حوله       - من خالل الرؤية القرآنية واملشاهدة الواقعية على السواء       

وإىل احلديث عن مقتضياته    ؛  يتجه املنهج القرآين مباشرة إىل احلديث عن آثار هذا الوجود يف الكون كله            
 . واحلياة البشريةكذلك يف الضمري البشري 

فـاهللا  . واملنهج القرآين يف اتباعه هلذه اخلطة إمنا يعتمد على حقيقة أساسية يف التكوين البشري              " 
والفطرة  ..  " ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه       :  " هو الذي خلق وهو أعلم مبن خلق      
ل إا حني تصح وتستقيم جتد يف أعماقها اجتاهاً         ب. وإىل االعتقاد بإله  ،  البشرية ا حاجة ذاتية إىل التدين     

ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا       . وإحساساً قوياً بوجود هذا اإلله الواحد     ،  إىل إله واحد  
ولكن وظيفتها هـي تصـحيح تصـور        . فهذا مركوز يف الفطرة   ،  الشعور باحلاجة إىل إله والتوجه إليه     

. ال تعريفه بوجوده وإثباته   ،  تعريفه حبقيقته وصفاته  . احلق الذي ال إله غريه    وتعريفه باإلله   ،  اإلنسان إلهله 
والشك يف حقيقة الوجود     - وهي الربوبية والقوامة واحلاكمية    - مث تعريفه مبقتضيات األلوهية يف حياته     

وعلـى تعطـل أجهـزة    ، اإلهلي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختالل بني يف الكينونة البشـرية           
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وليس هذا هـو طريـق      . باجلدل - إذن - وهذا التعطل ال يعاجل   . الستقبال واالستجابة الفطرية فيها   ا
 ! العالج

ويسبح حبمده كل شيء فيه وكل      ،  يعرف بارئه وخيضع له   ،  كون مؤمن مسلم  ،  إن هذا الكون   " 
داء اإلميان  يعيش يف هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأص        " اإلنسان " و -!  عدا بعض األناسي   - حي

وختضع يف  ؛  وذرات كيانه ذاته وخالياه تشارك يف هذه األصداء       . وأصداء التسبيح والسجود  ،  واإلسالم
؛ فالكائن الذي ال تستشعر فطرته هذه األصداء كلها       . حركتها الطبيعية الفطرية للنواميس اليت قدرها اهللا      

كائن ،  جهزته الفطرية تلك املوجات الكونية    وال تلتقط أ  ،  وال حتس إيقاع النواميس اإلهلية فيها هي ذاا       
، ومن مث ال يكون هنالك سبيل إىل قلبه وعقله باجلدل         . معطلة فيه أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية     

واستجاشة كوامن الفطرة   ،  إمنا يكون السبيل إىل عالجه هو حماولة تنبيه أجهزة االستقبال واالستجابة فيه           
  " . )1(تأخذ يف العمل من جديد و، لعلها تتحرك، يف كيانه

وسيلة من وسـائل املنـهج      ،   ولفت احلس والقلب والعقل للنظر إىل ما يف السماوات واألرض         
 . ويتلقى ويستجيب، لعله ينبض ويتحرك؛ القرآين الستحياء القلب اإلنساين

فمـاذا  ..  ال يتدبرون وال يستجيبون    - وأمثاهلم -  ولكن أولئك املكذبني من اجلاهليني العرب     
 ؟ ينتظرون

. وليس هلم أن يتوقعوا من سنة اهللا أن تتخلـف         ،  وعاقبة املكذبني معروفة  ،  إن سنة اهللا ال تتخلف    
ولكن الذين يصرون على التكذيب ال بد هلـم مـن           ،  وقد ينظرهم اهللا فال يأخذهم بعذاب االستئصال      

 : النكال
فانتظروا إين معكـم مـن   : قل..  "  "  ؟ فهل ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم    " 
  ..  " املنتظرين

 . ولكنه خيلع القلوب،  وهو التهديد الذي ينهي اجلدل
وبالعربة األخرية مـن    ،   وخيتم هذا املقطع من السياق بالنتيجة األخرية لكل رسالة ولكل تكذيب          

 : ذلك القصص وذلك التعقيب
  ..  "  ننج املؤمننيكذلك حقاً علينا. مث ننجي رسلنا والذين آمنوا " 

                                                 
 " . دار الشروق   " .."  القسم الثاين : خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته:  "  من كتاب)1(
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أن تبقى البذرة املؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكـل     :  إا الكلمة اليت كتبها اهللا على نفسه      
  .. وبعد كل تكذيب وكل تعذيب، خطر

  .. . فليطمئن املؤمنون .. وهكذا يكون - والقصص املروي يف السورة شاهد -  هكذا كان
|     |     | 

 +  ها أَيقُلْ ي                لَـِكنوِن اللِّه وونَ ِمن ددبعت الَِّذين دبن ِديِني فَالَ أَعم كِفي ش مِإن كُنت اسا الن
          ِمِننيؤالْم أَنْ أَكُونَ ِمن تأُِمرو فَّاكُموتالَِّذي ي اللّه دبالَ         104أَعِنيفًـا ويِن حِللـد كهجو أَنْ أَِقمو 

  نكُونت   ِرِكنيشالْم 105ِمن                نِإذًا م كفَِإن لْتفَِإن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يوِن اللِّه مِمن د عدالَ تو 
  ـِلِه                   106الظَّاِلِمنيِلفَض آدـٍر فَـالَ ريِبخ كِردِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض اللّه كسسمِإن يو 

ي ِحيمالر فُورالْغ وهاِدِه وِعب اء ِمنشن يِبِه م يب107ص  
قُلْ يا أَيها الناس قَد جاءكُم الْحق ِمن ربكُم فَمِن اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنمـا              

  108 يِضلُّ علَيها وما أَناْ علَيكُم ِبوِكيٍل
 اِكِمنيالْح ريخ وهو اللّه كُمحي ىتح ِبراصو كى ِإلَيوحا يم ِبعات109و_  

|     |     | 
تلك اجلوالت اليت حنس أننـا      ،  وخامتة املطاف لتلك اجلوالت يف شىت اآلفاق      ،  هذه خامتة السورة  

. وعوامل الفكر والشعور والتأمالت   ،   النفس وجوانب،  عائدون منها بعد سياحات طويلة يف آفاق الكون       
 ! وامتالء الوطاب، وضخامة اجلين، عائدون منها يف مثل اإلجهاد من طول التطواف

توحيد :  هذه خامتة السورة اليت تضمنت تلك اجلوالت حول العقيدة يف مسائلها الرئيسية الكبرية            
وسننه املقدرة اليت ال    ،  جعة األمر كله إىل اهللا    ور،  ونفي الشركاء والشفعاء  ،  الربوبية والقوامة واحلاكمية  

والبعث واليـوم اآلخـر   . واحلق اخلالص الذي جاء به ،  والوحي وصدقه . ميلك أحد حتوليها وال تبديلها    
  .. . والقسط يف اجلزاء

، وسيقت القصص إليضـاحها   ،   هذه القواعد الرئيسية للعقيدة اليت دار حوهلا سياق السورة كله         
  ..  لبيااوضربت األمثال
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، أن يعلنها للناس إعالناً عامـاً       ع    ويكلف الرسول ،   ها هي ذي كلها تلخص يف هذه اخلامتة       
حىت حيكم اهللا وهو    ،  مستقيم على طريقته  ،  أنه ماض يف خطته   : وأن يلقي إليهم بالكلمة األخرية احلامسة     

 . خري احلاكمني
|     |     | 

ولكـن  ،  ن ديين فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا        يا أيها الناس إن كنتم يف شك م       : قل " 
  ..  " وأمرت أن أكون من املؤمنني، أعبد اهللا الذي يتوفاكم

إن كنـتم   ،  وإن كان الذين يتلقون اخلطاب إذ ذاك هم مشركي قريش         ،  يا أيها الناس مجيعاً   :  قل
وال جيعلين أعبد آهلـتكم  ، ينفإن هذا ال حيولين عن يقي   ،  يف شك من أن ديين الذي أدعوكم إليه هو احلق         

  .. اليت تعبدوا من دون اهللا
  ..  " ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم " 

فهـو  ،  وإبراز هذه الصفة هللا هنا له قيمته وله داللتـه         .  أعبد اهللا الذي ميلك آجالكم وأعماركم     
 اآلهلة اليت ال حتيي وال متيـت فهو أوىل بالعبادة من تلك ، وانتهاء آجاهلم إليه ،  تذكري هلم بقهر اهللا فوقهم    

 .. 
  ..  " وأمرت أن أكون من املؤمنني " 

 .  فأنا عند األمر ال أتعداه
  ..  " وأن أقم وجهك للدين حنيفاً وال تكونن من املشركني " 

يتلقاه يف مشهد حاضـر       ع    كأن الرسول ،   وهنا يتحول السياق من احلكاية إىل األمر املباشر       
 " موقوفاً عليه ،  متوجهاً إليه خالصاً له    " أقم وجهك للدين حنيفاً    " .  وأعمق تأثرياً  وهذا أقوى . للجميع

عـن  ،  وملعىن أن يكون من املؤمنني    ،  زيادة يف توكيد معىن االستقامة للدين      " وال تكونن من املشركني   
 . طريق النهي املباشر عن الشرك بعد األمر املباشر باإلميان

  ..  " فإن فعلت فإنك إذن من الظاملني.  ال ينفعك وال يضركوال تدع من دون اهللا ما " 
الـذين يـدعوهم    ،   ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك من هؤالء الشركاء والشفعاء             

فميـزان اهللا ال حيـايب   ! فإن فعلت فإنك إذن من هؤالء املشـركني . املشركون جللب النفع ودفع الضر   
  .. وعدله ال يلني
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يصيب به من   ،  وإن يردك خبري فال راد لفضله     ،  ك اهللا بضر فال كاشف له إال هو       وأن ميسس  " 
  ..  " وهو الغفور الرحيم، يشاء من عباده

  .. واخلري كذلك،  فالضر نتيجة الزمة لسنة اهللا اجلارية حني يتعرض اإلنسان ألسبابه
، شف باتباع سـنته   إمنا يك ،   فإن مسك اهللا بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان           

أو االلتجاء إىل اهللا ليهديك إىل تركهـا إن كانـت           ،  وترك األسباب املؤدية إىل الضر إن كانت معلومة       
فهذا الفضل  . وإن أراد بك اخلري مثرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه               . جمهولة

الذي  " وهو الغفور الرحيم   " . املاضيةيصيب من عباده من يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته           
ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئام بتوبتهم وعملهم الصاحل وعـودم          ،  يغفر ما مضى مىت وقعت التوبة     

 . إىل الصراط املستقيم
ويوجه ،  أن يعلنهما للناس    ع    يكلف الرسول ،  مما تضمنته السورة  ،   هذه خالصة العقيدة كلها   

إمنا هو أسلوب من التوجيه املـوحي       . وهم هم املقصودون ا   . لى مشهد منهم  إليه اخلطاب ا كأمنا ع    
ووجـه  ،  ووجه الرواسب اجلاهلية  ؛  ا يف وجه القوة والكثرة      ع    ويقف رسول اهللا  . املؤثر يف النفوس  

يعلنها يف قوة ويف صراحة وهو يف عدد قليل مـن املـؤمنني يف               .. التاريخ املوغل باملشركني يف الشرك    
  .. والقوة الظاهرة كلها للمشركني، مكة

 . واحلق وما ينبغي له من قوة ومن يقني،  ولكنها الدعوة وتكاليفها
 :  ومن مث يكون اإلعالن األخري للناس

ومن ضـل   ،  فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه    ،  يا أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم       : قل " 
 .  " وما أنا عليكم بوكيل، فإمنا يضل عليها

فهذا هو احلق   . ولكل أن خيتار لنفسه   ،  واملفاصلة الكاملة ،  والكلمة الفاصلة ،  هو اإلعالن األخري   ف
 . قد جاءهم من رم

  ..  " ومن ضل فإمنا يضل عليها، فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه " 
م وهم موكولون إىل إراد   ،  إمنا هو مبلغ  ،   وليس الرسول موكال بالناس يسوقهم إىل اهلدى سوقاً       

 . وإىل قدر اهللا م يف النهاية، وإىل اختيارهم وإىل تبعام
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والصرب على ما يلقاه حىت حيكم اهللا مبا قدره         ،  باتباع ما أمر به     ع     واخلتام خطاب إىل الرسول   
 : وقضاه

  ..  " واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني " 
ويتناسق مع حمتوياا جبملتها علـى طريقـة        ،  مع مطلع السورة   وهو اخلتام املناسب الذي يلتقي      

  .. القرآن يف التصوير والتنسيق
|     |     | 
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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   أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن  |
 .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 رالعباد إىل عبادة رب العباد، ومن جو

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم         إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،        دعوة |
 _ 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             ى كافة دعوة إىل اإلعداد اجلاد عل     |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

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