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، 17،  12[  خالفا ملا ورد يف املصحف األمريي مـن أن اآليـات          . هذه السورة مكية جبملتها   
ذلك أن مراجعة هذه اآليات يف سياق السورة تلهم أا جتيء يف موضـعها مـن                . فيها مدنيه   ]114

فضال على أن موضوعاا اليت تقررهـا       . حبيث ال يكاد يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء         ،  لسياقا
وآثار هذا املوقـف يف  ، وموقف مشركي قريش منها، هي من صميم املوضوعات املكية املتعلقة بالعقيدة      

  .. والعالج القرآين الرباين هلذه اآلثار، والقلة املسلمة معه  ع  نفس رسول اهللا
: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا          :  "  مثال هذا نصها   12 فاآلية  

وواضـح أن    ..  " واهللا على كل شيء وكيل    ،  إمنا أنت نذير  ! لوال أنزل عليه كرت أو جاء معه ملك       
حبيـث حيتـاج إىل       ع    هذا التحدي وهذا العناد من قريش إىل احلد الذي يضيق به صدر رسول اهللا             

وبالذات يف الفترة اليت تلت وفاة أيب طالب        ؛  إمنا كان يف مكة   ؛  والتثبيت على ما يوحى إليه    ،  التسرية عنه 
وهـي  ؛ وتوقف حركة الدعوة تقريبا     ع    وجرأة املشركني على رسول اهللا    ،  وحادث اإلسراء ،  وخدجية

  .. من أقسى الفترات اليت مرت ا الدعوة يف مكة
ومن قبلـه كتـاب   ، ويتلوه شاهد منه، فمن كان على بينة من ربهأ:  "  هذا نصها 17 واآلية  

فال تك يف مريـة     ،  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده      ،  أولئك يؤمنون به  ؟  موسى إماما ورمحة  
وواضح كذلك أا من نوع القرآن املكي        ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون    ،  إنه احلق من ربك   ،  منه

وبشـهادة  ؛  بأنه إمنا يوحى إليه من ربـه        ع     قريش بشهادة القرآن للنيب    واجتاهه يف مواجهة مشركي   
وهذا ما كان يف مكـة مـن         - وبتصديق بعض أهل الكتاب به    ؛  الكتب السابقة وخباصة كتاب موسى    

مـع  . وديد األحزاب منهم بالنار . واختاذ هذا قاعدة للتنديد مبوقف املشركني      - أفراد من أهل الكتاب   
وعناد األكثرية الغالبة يف مكـة  ، يف وجه توقف الدعوة، على احلق الذي هو معه      ع    تثبيت رسول اهللا  

فهي ليست خطابـا لـبين      . وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على مدنية اآلية        .. وما حوهلا من القبائل   
 ؛ولكنها استشهاد مبوقف تصديق من بعضهم      - كما هو العهد يف القرآن املدين      - إسرائيل وال حتديا هلم   

وهذا أشبه باملوقف يف مكـة يف هـذه           ع    ملا جاء به حممد    - عليه السالم  - وبتصديق كتاب موسى  
 . ومقتضياا الواضحة، الفترة احلرجة
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مبا كان من االختالف على موسـى مـن     ع   واردة يف سياق تسرية عن الرسول    114واآلية  
 ]أي أشـركوا    [  ون إىل الذين ظلموا   وعدم الرك ،  وتوجيهه لالستقامة كما أمر هو ومن تاب معه       . قبل

ولقد آتينـا   :  " وتتوارد اآليات هكذا   .. واالستعانة بالصالة وبالصرب على مواجهة تلك الفترة العصيبة       
[ وإم لفي شك منه مريب      ،  ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم      ،  موسى الكتاب فاختلف فيه   

فاستقم كما أمرت ومن      ]111[  ا يعملون خبري  إنه مب ،  وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم       ]110
، وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النـار         ]112[  إنه مبا تعملون بصري   ،  تاب معك وال تطغوا   

وأقم الصالة طريف النـهار وزلفـا مـن      ]113[  مث ال تنصرون، وما لكم من دون اهللا من أولياء      
واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر        ]114[  ى للذاكرين ذلك ذكر ،  إن احلسنات يذهنب السيئات   ،  الليل

  .. موضوعا وجوا وعبارة، وواضح أن اآلية قطعة من السياق املكي ..  "  ]115[  احملسنني
|     |     | 

وهذا حيدد معامل الفترة الـيت      . ونزلت يونس بعد اإلسراء   . لقد نزلت السورة جبملتها بعد يونس     
فقد سـبقها مـوت أيب      . رات وأشقها كما قلنا يف تاريخ الدعوة مبكة       وهي من أحرج الفت   ؛  نزلت فيها 

وخاصـة بعـد    - وجرأة املشركني على ما مل يكونوا ليجرؤوا عليه يف حياة أيب طالب؛ طالب وخدجية 
مـع وحشـة     - وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله     ،  واستهزاء املشركني به  ،  حادث اإلسراء وغرابته  

وبلغت احلرب  ؛  يف الوقت الذي جترأت فيه قريش عليه وعلى دعوته         ل من خدجية   ع    رسول اهللا 
وجتمدت حركة الدعوة حىت ما كاد يدخل يف اإلسـالم          ؛  املعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها      

وذلك قبيل أن يفتح اهللا على رسوله وعلى القلة املسلمة معه ببيعـة العقبـة             .. أحد من مكة وما حوهلا    
  .. نيةاألوىل مث الثا

فتتابعت على رسول   ،  مث إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب هلكا يف عام واحد          :  قال ابن إسحاق  
ولك عمـه أيب     - وكانت له وزير صدق على اإلسالم يشكو إليها        - املصائب لك خدجية    ع    اهللا

 املدينـة   وذلك قبل مهاجرته إىل    - ومنعة وناصرا على قومه   ،  وكان له عضدا وحرزا يف أمره      - طالب
من األذى ما مل تكن تطمع بـه يف           ع    فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا        . بثالث سنني 

 . فنثر على رأسه ترابا، حىت اعترضه سفيه من سفهاء قريش، حياة أيب طالب
ملا نثر ذلـك السـفيه   : قال، عن أبيه عروة بن الزبري   ،  فحدثين هشام بن عروة   :  قال ابن إسحاق  

فقامـت إليـه   ، بيته والتراب على رأسه  ع  دخل رسول اهللا ،  ذلك التراب   ع    س رسول اهللا  على رأ 
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فإن ،  التبكي يا بنية  :  " يقول هلا   ع    ورسول اهللا . فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي     ،  إحدى بناته 
  " . ما نالت مين قريش شيئا أكرهه حىت مات أبو طالب:  " ويقول بني ذلك: قال " اهللا مانع أباك

عـام   " مبوما ومسـاه    ع    فعظمت املصيبة على رسول اهللا    :  وقال املقريزي يف إمتاع األمساع    
ألنـه مل يكـن يف عشـريته         " ما نالت قريش مين شيئا أكرهه حىت مات أبو طالب         :  " وقال " احلزن

 . وأعمامه حاميا له وال ذابا عنه غريه
وقبلهما سورة اإلسراء وسورة الفرقان وكلـها        ، ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها       

 . )1(وحتدث عن مدى حتدي قريش وتعديها ؛ حتمل طابع هذه الفترة
وخباصة ما يتعلق   !  وآثار هذه الفترة وجوها وظالهلا واضحة يف جو السورة وظالهلا وموضوعاا          

ه من الوحشة والضيق والغربة     والتسرية عنه مما يساور قلب    ؛  والذين معه على احلق     ع    بتثبيت رسول اهللا  
 . يف اتمع اجلاهلي

 :  وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياا يف السورة يف مسات عدة نشري إىل بعض منها
 - من لدن نوح  ،   فمن ذلك استعراض السورة حلركة العقيدة اإلسالمية يف التاريخ البشري كله          

: وتقرير أا قامت على حقائق أساسية واحدة       - معليه الصالة والسال   - إىل عهد حممد   - عليه السالم 
والتلقي يف هذه الدينونة والعبودية عن      ؛  والعبودية له وحده بال منازع    ،  هي الدينونة هللا وحده بال شريك     

وأن ؛ مع االعتقاد بأن احلياة الدنيا إمنا هي دار ابتالء ال دار جـزاء          . رسل اهللا وحدهم على مدار التاريخ     
وأن حرية االختيار اليت أعطاها اهللا لإلنسان ليختار اهلدى أو الضالل هـي             ؛  ون يف اآلخرة  اجلزاء إمنا يك  

 . مناط هذا االبتالء
كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكـيم          "  ولقد جاء حممد عليه الصالة والسالم ومعه      

. لكم منه نذير وبشـري   إنين  ،  أال تعبدوا إال اهللا   :  " أما مضمون هذا الكتاب األساسي فهو      ..  " خبري
، ويؤت كل ذي فضل فضله    ،  وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى           

  .. .  " إىل اهللا مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري

                                                 
 من اجلزء احلادي عشر من هذه       1752ص– 1751 يراجع ما جاء عن هذه الفترة يف التعريف بسورة يونس ص           )1(

 . الطبعة املنقحة
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بل نوح وهود وصـاحل     لقد قاهلا من ق    ..  ولكن هذه مل تكن دعوة مبتدعة وال قوال غري مسبوق         
، أن ال تعبـدوا إال اهللا     . إين لكم نذير مبني   ،  ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه    :  " وشعيب وموسى وغريهم  

يا قوم اعبدوا اهللا مالكم مـن  : وإىل عاد أخاهم هودا قال ..  "  " إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم  
أفـال  ،   إن أجري إال على الذي فطـرين       يا قوم ال أسألكم عليه أجرا     . إله غريه إن أنتم إال مفترون     

ويـزدكم قـوة إىل     ،  يرسل السماء عليكم مـدرارا    ،  ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه      ؟  تعقلون
يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله       : قال،  وإىل مثود أخاهم صاحلا    ..  "  " وال تتولوا جمرمني   .. قوتكم

 ..   " إن ريب قريب جميب   ،  فاستغفروه مث توبوا إليه    ،هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها     ،  غريه
، وال تنقصوا املكيال وامليزان   ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        . وإىل مدين أخاهم شعيبا قال    " 

وال ، ويا قوم أوفوا املكيال وامليـزان بالقسـط       . إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط        
بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني ومـا أنـا    .  وال تعثوا يف األرض مفسدين     تبخسوا الناس أشياءهم  

  ..  " عليكم حبفيظ
  ..  فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ذه الدعوة الثابتة

وهـم يتلقـون اإلعـراض       - صلوات اهللا وسالمه عليهم    -  ومن ذلك عرض مواقف الرسل    
ويف ، بالصرب والثقة واليقني مبا معهم مـن احلـق   ،  لتهديد واإليذاء وا،  والسخرية واالستهزاء ،  والتكذيب

لظن الرسل الكـرام     - ويف اآلخرة كذلك   - مث تصديق العواقب يف الدنيا    ؛  نصر اهللا الذي ال شك آت     
 : وبالنجاة للمؤمنني، بالتدمري على املكذبني، بوليهم القادر العظيم

، ما نراك إال بشرا مثلنا    :  الذين كفروا من قومه    فقال املأل :  "  ففي قصة نوح جند هذا املشهد     
 بل نظنكم كاذبني  ،  وما نرى لكم علينا من فضل     ،  وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي        

أنلزمكموهـا  ، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم          : قال.. 
، وما أنا بطارد الذين آمنوا    ،  إن أجري إال على اهللا    ،  ألكم عليه ماال  ويا قوم ال أس   ؟  وأنتم هلا كارهون  

؟ أفال تذكرون ؟  ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردم       . ولكين أراكم قوما جتهلون   . إم مالقو رم  
وال أقول للـذين تـزدري      ،  إين ملك : وال أقول ،  وال أعلم الغيب  ،  وال أقول لكم عندي خزائن اهللا     

يا نوح قد جادلتنا    : قالوا. إين إذن ملن الظاملني   ،  اهللا أعلم مبا يف أنفسهم    ،  تيهم اهللا خريا  لن يؤ : أعينكم
وما أنتم   - إن شاء  - إمنا يأتيكم به اهللا   : قال. فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني      ،  فأكثرت جدالنا 

 . مث جييء مشهد الطوفان وهالك املكذبني وجناة املؤمنني ..  " مبعجزين
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وما حنن بتاركي آهلتنـا عـن       ،  يا هود ما جئتنا ببينة    : قالوا:  " قصة هود جند هذا املشهد     ويف  
، إين أشـهد اهللا   : قـال  .. إال اعتراك بعض آهلتنـا بسـوء      : إن نقول . وما حنن لك مبؤمنني   ،  قولك

إين توكلت علـى اهللا ريب      . فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون    ،  واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه      
فإن تولوا فقد أبلغتكم مـا      ،  إن ريب على صراط مستقيم    ،  ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها      ،  ربكمو

  " إن ريب على كل شيء حفـيظ      ،  وال تضرونه شيئا  ،  ويستخلف ريب قوما غريكم   ،  أرسلت به إليكم  
ـ        :  " مث جتيء العاقبة  ..  ن عـذاب  وملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنينـاهم م

وأتبعوا يف هـذه    . واتبعوا أمر كل جبار عنيد    ،  وتلك عاد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله      . غليظ
  " . ! أال بعدا لعاد قوم هود، أال إن عادا كفروا رم، الدنيا لعنة ويوم القيامة

 أتنـهانا أن  ،  يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا       : قالوا:  "  ويف قصة صاحل جند هذا املشهد     
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من        : قال. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب      ؟  نعبد ما يعبد آباؤنا   
مث جتيء العاقبـة     ..  " فما تزيدونين غري ختسري   ؟  فمن ينصرين من اهللا إن عصيته     ،  ريب وآتاين منه رمحة   

ا معه برمحة منا ومـن خـزي        فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنو      :  " بعد عقر الناقة والتكذيب   
كـأن مل  . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني   ،  إن ربك هو القوي العزيز    ،  يومئذ

  "  .. ! أال بعدا لثمود، أال إن مثود كفروا رم، يغنوا فيها
يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنـا  : قالوا:  "  ويف قصة شعيب جند هذا املشهد     

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من        : قال! إنك ألنت احلليم الرشيد   ؟  أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء      
إن أريـد إال اإلصـالح مـا        ،  وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه       ؟  ريب ورزقين منه رزقا حسنا    

قي أن يصـيبكم    ويا قوم ال جيرمنكم شقا    . عليه توكلت وإليه أنيب   ،  وما توفيقي إال باهللا   ،  استطعت
واستغفروا ربكـم مث    . وما قوم لوط منكم ببعيد    ،  مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل          

، وإنا لنراك فينـا ضـعيفا     ،  يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول      : قالوا. إن ريب رحيم ودود   ،  توبوا إليه 
يكم مـن اهللا واختـذمتوه      يا قوم أرهطي أعز عل    : قال. وما أنت علينا بعزيز   ،  ولوال رهطك لرمجناك  

سوف تعلمـون   ،  ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل      . إن ريب مبا تعملون حميط    ؟  وراءكم ظهريا 
وملا جـاء   :  " مث جتيء اخلامتة   ..  " وارتقبوا إين معكم رقيب   ،  من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب      

فأصبحوا يف ديـارهم    ،   ظلموا الصيحة  وأخذت الذين ،  أمرنا جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا       
  "  .. ! أال بعدا ملدين كما بعدت مثود، كأن مل يغنوا فيها. جامثني
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والتسـرية عنـه مبـا    : إىل داللته  ع     ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول اهللا        
اصلة املكذبني مـن  إىل مف  ع   وتوجيهه؛  ومبا أوالهم اهللا من رعايته ونصره     ؛  أصاب إخوانه الكرام قبله   

وذلك إىل التنويه بداللـة هـذا        .. قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على احلق الذي أرسلوا به          
 . القصص ذاته على صدق دعواه يف الوحي والرسالة

ما كنت تعلمها   ،  تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك     :  "  فبعد اية قصة نوح جند هذا التعقيب      
 .  " إن العاقبة للمتقني، فاصرب، ل هذاأنت وال قومك من قب

ذلـك مـن    :  "  ويف اية القصص الوارد يف السورة جند هذا التعقيب الطويل إىل ختام السورة            
فما أغنت عنـهم    ،  وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم    . أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد      

وكذلك أخـذ   . وما زادوهم غري تتبيب   ،  بكآهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ر           
ولقد آتينا موسى الكتاب فـاختلف   .. .  "  " إن أخذه أليم شديد، ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة 

وإن كال ملـا ليوفينـهم      . وإم لفي شك منه مريب    ،  ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم      ؛  فيه
إنه مبا تعملـون    ،  وال تطغوا ،  ت ومن تاب معك   فاستقم كما أمر  . إنه مبا يعملون خبري   ،  ربك أعماهلم 

. مث ال تنصرون  ،  وما لكم من دون اهللا من أولياء      ،  وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار      . بصري
. ذلك ذكرى للـذاكرين   ،  إن احلسنات يذهنب السيئات   ،  وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل      

وكال نقص عليك من أنباء الرسل مـا نثبـت بـه     .. .  "  " واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني  
اعملـوا علـى    : وقل للذين ال يؤمنون   . وموعظة وذكرى للمؤمنني  ،  وجاءك يف هذه احلق   ،  فؤادك

، وإليه يرجع األمر كله   ،  وهللا غيب السماوات واألرض   . وانتظروا إنا منتظرون  . مكانتكم إنا عاملون  
  ..  " ا تعملونوما ربك بغافل عم، وتوكل عليه، فاعبده

وهكذا نرى القرآن يواجه واقع الـدعوة       ؟   وهكذا يتجلى لنا اجلانب احلركي يف التوجيه القرآين       
وهكذا جند القصص يف القرآن يواجـه مقتضـيات         ؛  واحلركة يف كل مرحلة بالتوجيه املكايفء للموقف      

نه شأن بقية السورة اليت جيـيء  شأ، احلركة واملعركة مع اجلاهلية يف مراحلها املختلفة مواجهة حية فاعلة   
مصـدقا  ،  متوافيا مع أهدافها  ،  وجنده يف الوقت ذاته متناسقا مع سياق السورة وجوها وموضوعها         ؛  فيها

 . يف عامل الواقع ملا تقرره من توجيهات وأحكام وإحياءات تقريرية
|     |     | 

 : ولقد جاء يف التعريف بسورة يونس من قبل يف اجلزء احلادي عشر
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بالقرآن املكي سورة األنعام وسـورة األعـراف         - يف هذه الظالل   - ولقد كان آخر عهدنا    " 
مث جاءت األنفال والتوبـة      - وإن مل تكونا متواليتني يف ترتيب الرتول       - متواليتني يف ترتيب املصحف   

ـ         - جبومها وطبيعتهما وموضوعاما املدنية اخلاصة     وريت يـونس   فاآلن إذ نعود إىل القرآن املكي جند س
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     ،  يف املوضوع ،  السورتني وهاتني 
بينمـا سـورة    . وعبادة وعمال ،  راعقيدة وشعو ،  وتفند هذه اجلاهلية  ؛  العقيدة ذاا وتواجه اجلاهلية ا    

وكذلك . وقصتها يف مواجهة اجلاهلية على مدار التاريخ      ،  األعراف تتناول حركة هذه العقيدة يف األرض      
إال أن سـورة     .. يف شبه كبري يف املوضوع ويف طريقة العرض أيضا         .. حنن هنا مع سوريت يونس وهود     

وألالء شـديد يف    ،  وسرعة وقوة يف النبض   ،  إليقاعاألنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع وضخامة يف ا        
فأمـا  !  .. وسالسة وديعة، ونبض هادئ، بينما متضي سورة يونس يف إيقاع رخي       .. التصوير واحلركة 

مث تبقى لكل سـورة شخصـيتها    .. هود فهي شديدة الشبه باألعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا        
  "  .. شابه واالختالفبعد كل هذا الت، ومالحمها املميزة، اخلاصة

 :  فاآلن نفصل هذه اإلشارة املة
وإشـارة إىل   ،  إشارة إىل قصة نـوح     ..  إن سورة يونس حتتوي على جانب من القصص جممل        

ولكن القصـص    .. وإشارة جمملة إىل قصة يونس    ،  وشيء من التفصيل يف قصة موسى     ،  الرسل من بعده  
 . احلقائق االعتقاديه اليت تستهدفها السورةإمنا جييء يف السورة شاهدا ومثاال لتصديق 

وهو إن جاء شاهدا ومثاال لتصديق احلقـائق        .  أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة       
إال أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية يف التاريخ البشري هـو              ؛  االعتقاديه اليت تستهدفها  

 . اهلدف الواضح البارز
 :  السورة حيتوي على ثالثة قطاعات متميزة لذلك جند تركيب

 .  القطاع األول يتضمن حقائق العقيدة يف مقدمة السورة ويشغل حيزا حمدودا
 .  والقطاع الثاين يتضمن حركة هذه احلقيقة يف التاريخ ويشغل معظم سياق السورة

  ..  والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه احلركة يف حيز كذلك حمدود
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ضح أن قطاعات السورة جبملتها تتعاون وتتناسق يف تقرير احلقائق االعتقادية األساسية الـيت         ووا
وأن كل قطاع منها يقرر هذه احلقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله هلـذه             ؛  يستهدفها سياق السورة كله   

 وهي ختتلف بني التقرير والقصص والتوجيه . احلقائق
 : ف السورة تقريرها هي وهذه احلقائق األساسية اليت تستهد

 سـبحانه  - وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى ا من اهللا  ع     أن ما جاء به النيب    
. والتلقي يف هذه الدينونة عن رسل اهللا وحدهم كذلك        . وهي تقوم على الدينونة هللا وحده بال شريك        -

 : واملفاصلة بني الناس على أساس هذه احلقيقة
 :  ع  سورة جتيء هذه اآليات عن حقيقة دعوة رسول اهللا ففي مقدمة ال

إنين لكم منه   ،  أال تعبدوا إال اهللا   . كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري        . ألر " 
  ..  " نذير وبشري
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم مـن دون اهللا            : قل؟  افتراه: أم يقولون  " 

فهـل أنـتم    ،  وأن ال إله إال هو    ،  ن مل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا        فإ. إن كنتم صادقني  
  " . ؟ مسلمون

وعن املفاصلة بينهم وبني قومهم وأهلهم على أساس        ؛   ويف قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوم      
 : العقيدة

اف عليكم عذاب   إين أخ ،  إين لكم نذير مبني أال تعبدوا إال اهللا       ،  ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه     " 
 .  " يوم أليم

، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنـده فعميـت علـيكم                 : قال " 
  "  .. ؟ أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون

. رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكـم احلـاكمني            : ونادى نوح ربه فقال    " 
إين أعظك أن   ،  فال تسألن ما ليس لك به علم      ،  غري صاحل إنه عمل   ،  يا نوح إنه ليس من أهلك     : قال

 .  " تكون من اجلاهلني
  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه إن أنتم إال مفتـرون             : وإىل عاد أخاهم هودا قال     " 

 .. 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

هو أنشـأكم مـن     ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال،  وإىل مثود أخاهم صاحلا    " 
  ..  " تعمركم فيها فاستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميباألرض واس

فمن ينصـرين مـن اهللا إن       ،  يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة           : قال " 
  ..  " فما تزيدونين غري ختسري؟ عصيته

  .  " .. . قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه، وإىل مدين أخاهم شعيبا " 
  " .  .. . يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا: قال " 

 :  ويف التعقيب ترد هذه اآليات عن حقيقة الدعوة وعن املفاصلة بني الناس على أساسها
 مث ال تنصرون  ،  وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون اهللا من أولياء              " 

 " ..  
ومـا ربـك    ،  فاعبده وتوكل عليه  ،  وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله       "  

 .  " بغافل عما تعملون
 .  وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثالثة على تقرير هذه احلقيقة

وتقرر كذلك أم   ،  فإن السورة تتوىل تعريفهم به سبحانه     ،   ولكي يدين الناس هللا وحده بالربوبية     
وتتواىف مقاطع السورة    .. وأم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم اجلزاء األخري       ؛   هذه الدنيا  يف قبضته يف  

 . الثالثة يف تقرير هذه احلقيقة كذلك
 :  يف املقدمة جييء

أال حني يستغشون ثيام يعلم ما يسـرون ومـا          ،  أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه      " 
ويعلـم مسـتقرها    ،  ما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقهـا         و. إنه عليم بذات الصدور   ،  يعلنون

وكان عرشـه   ،  وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام       ،  كل يف كتاب مبني   ،  ومستودعها
إنكم مبعوثون من بعد املـوت ليقـولن الـذين          : ولئن قلت ،  على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال     

أال يوم  ؟  ما حيبسه : عنهم العذاب إىل أمة معدودة ليقولن     ولئن أخرنا   . إن هذا إال سحر مبني    : كفروا
  ..  " وحاق م ما كانوا به يستهزئون، يأتيهم ليس مصروفا عنهم

أولئـك  . من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون             " 
  ..  " باطل ما كانوا يعملونو، وحبط ما صنعوا فيها، الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار
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 :  ويف قصص الرسل جتيء أمثال هذه التعريفات
ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب علـى صـراط             ،  إين توكلت على اهللا ريب وربكم      " 

، ويستخلف ريب قوما غريكم وال تضرونه شيئا      ،  فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم       . مستقيم
  ..  "  حفيظإن ريب على كل شيء

هو أنشـأكم مـن     . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال. وإىل مثود أخاهم صاحلا    " 
  ..  " إن ريب قريب جميب، فاستغفروه مث توبوا إليه، األرض واستعمركم فيها
 :  ويف التعقيب جييء

  ..  " إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة " 
 .  " إنه مبا يعملون خبري، وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم  "
ولو شاء ربك جلعـل النـاس أمـة         . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون        " 

ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من      ،  ولذلك خلقهم ،  إال من رحم ربك   . وال يزالون خمتلفني  ،  واحدة
  ..  " اجلنة والناس أمجعني
ىف قطاعات السورة الثالثة كذلك على التعريف حبقيقة األلوهية وحقيقة اآلخـرة يف             وهكذا تتوا 

 . سياقها
إمنا تستهدف تقرير ربوبية اهللا وحده يف حيـاة          - سبحانه - وهي ال تستهدف إثبات وجود اهللا     

ة هـي   إمنا قضية الربوبي  ؛  فقضية األلوهية مل تكن حمل خالف      .. كما أا مقررة يف نظام الكون     ،  البشر
إا قضية الدينونة هللا وحده     . وهي اليت كانت تواجهها الرسالة األخرية     ؛  اليت كانت تواجهها الرساالت   

. ورد أمر الناس كلهم إىل سلطانه وقضائه وشريعته وأمـره         . واخلضوع هللا وحده بال منازع    ؛  بال شريك 
 . كما هو واضح من هذه املقتطفات من قطاعات السورة مجيعا
     |     || 

وتعميقها يف الكيـان    ،  وتثبيتها يف النفوس  ،  ويف سبيل إنشاء تلك احلقائق االعتقادية يف الضمائر       
مكيفة للمشاعر والتصورات   ،  وبث احلياة النابضة الدافعة فيها حبيث تستحيل قوة إجيابية موحية         ،  البشري

ملستوى حيتوي سـياق    يف سبيل إنشاء تلك احلقائق على هذا النحو ويف هذا ا           .. واألعمال واحلركات 
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السورة على شىت املؤثرات املوحية واإليقاعات اليت تلمس أوتار الكيـان البشـري كلـها يف عمـق                  
  .. وهو يعرض هذه احلقائق ويفصلها، واستجاشة

الترغيب يف خري الدنيا واآلخرة ملن يستجيب لـداعي          ..  حيتوي الكثري من الترغيب والترهيب    
والترهيب باحلرمان من خري     .. وما حتمله للبشرية من خري وصالح ومناء      ،  الدينونة هللا وحده بال شريك    

ويسـلكون طريـق   ، وبالعذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة ملن يعرضون عن هذا الـداعي ؛ الدنيا أو اآلخرة  
اليت يقودون هلا أتباعهم يف اآلخرة جزاء ما استسـلم          ،  الطواغيت حيث يسلموم يف اآلخرة إىل جهنم      

وهذه مناذج من الترهيـب  . ورضوا بالدينونة هلم دون الدينونة هللا تعاىل؛  هؤالء األتباع يف الدنيا   لقيادم  
 : والترغيب
وأن استغفروا ربكـم مث توبـوا إليـه    ، إنين لكم منه نذير وبشري    ،  أال تعبدوا إال اهللا    .. .  " 

 أخـاف علـيكم     وإن تولوا فإين  . ويؤت كل ذي فضل فضله    ،  ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى     
  ..  " وهو على كل شيء قدير، إىل اهللا مرجعكم. عذاب يوم كبري

أولئك . وهم فيها ال يبخسون   ،  من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها          " 
  ..  " وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها، الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار

؟ ومن قبله كتاب موسـى إمامـا ورمحـة        ،  ويتلوه شاهد منه  ،  ى بينة من ربه   أفمن كان عل   " 
، فال تك يف مرية منه إنه احلق من ربك        ،  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده      ،  أولئك يؤمنون به  

، أولئك يعرضون علـى رـم     ؟  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا      . ولكن أكثر الناس ال يؤمنون    
الذين يصدون عن سـبيل  . أال لعنة اهللا على الظاملني، ء الذين كذبوا على رم    هؤال: ويقول األشهاد 

وما كان هلـم    ،  أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض     . وهم باآلخرة هم كافرون   ،  اهللا ويبغوا عوجا  
. ما كانوا يستطيعون السمع ومـا كـانوا يبصـرون   ، يضاعف هلم العذاب،  من دون اهللا من أولياء    

ال جـرم أـم يف اآلخـرة هـم          . وضل عنهم ما كانوا يفتـرون     ،  خسروا أنفسهم أولئك الذين   
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا إىل رم أولئك أصحاب اجلنة هـم فيهـا               . األخسرون

 . " ؟  أفال تذكرون؟ هل يستويان مثال، مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع. خالدون
يرسل السماء عليكم مـدرارا ويـزدكم قـوة إىل          ،  ا ربكم مث توبوا إليه    ويا قوم استغفرو   " 

ويسـتخلف ريب   ،  فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم        .. .  "  " وال تتولوا جمرمني  ،  قوتكم
  ..  " إن ريب على كل شيء حفيظ، وال تضرونه شيئا، قوما غريكم
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وما أمـر   ،  فاتبعوا أمر فرعون  ،  رعون وملئه إىل ف . ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني      " 
واتبعوا يف هذه لعنـة     . وبئس الورد املورود  ،  فأوردهم النار ،  يقدم قومه يوم القيامة   . فرعون برشيد 

  "  .. . ! ويوم القيامة بئس الرفد املرفود
  .. اخل .. . اخل .. . 

ب يف حركة العقيـدة   وحيتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهي        
 - على النحو الذي سبق يف بعض املقتطفات       - من مصارع املكذبني وجناة املؤمنني    ؛  على مدار التاريخ  

 : ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه يف ثنايا هذا املشهد الكوين الفريد؛ ويربز مشهد الطوفان بصفة خاصة
. فال تبتئس مبا كـانوا يفعلـون      ،  وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن            " 

ويصنع الفلك وكلما مـر     . وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون      ،  واصنع الفلك بأعيننا ووحينا   
فسـوف  . إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كمـا تسـخرون  : قال، عليه مأل من قومه سخروا منه   
امحـل  :  أمرنا وفار التنور قلنا    حىت إذا جاء  . وحيل عليه عذاب مقيم   ،  تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه    

. وما آمن معه إال قليـل     ،  ومن آمن  - إال من سبق عليه القول     - فيها من كل زوجني اثنني وأهلك     
، وهي جتري م يف موج كاجلبال     . اركبوا فيها باسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم         : وقال

سـآوي إىل   : قـال . وال تكن مع الكافرين   يا بين اركب معنا      - وكان يف معزل   - ونادى نوح ابنه  
وحال بينهما املوج فكان مـن    ،  ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم        : قال! جبل يعصمين من املاء   

وقضي األمـر واسـتوت علـى       ،  يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي وغيض املاء        : وقيل. املغرقني
  .. . اخل .. . اخل .  ..اخل .. .  " بعدا للقوم الظاملني: وقيل، اجلودي

فريفـع  ؛   وحيتوي بعض صور النفس البشرية يف مواجهة األحداث اجلارية بالنعمـاء والبأسـاء            
يرفع هلم صورأنفسهم وهم يف مواجهة ما        .. املتحدين للنذر يف استهتار   ،  للمكذبني املستعجلني بالعذاب  

وفوت النعمة  ؛  قلب األحداث م  ويف احلسرات اليت تصيب أنفسهم على ت      ؛  يستعجلون به حني حيل م    
 : ويف البطر والغرور واالخنداع بكشف الضر وفيض النعمة من جديد؛ وإفالا من أيديهم

أال يوم يأتيهم ليس مصـروفا  ؟ ما حيبسه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة ليقولن        " 
إنه ليئـوس   ،  مث نزعناها منه  ،  ةولئن أذقنا اإلنسان منا رمح    . وحاق م ما كانوا به يستهزئون     . عنهم
إال الـذين  . إنه لفرح فخور ،  ذهب السيئات عين  : ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن      . كفور

  .. .  " أولئك هلم مغفرة وأجر كبري، صربوا وعملوا الصاحلات
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حيـه  ومواجهتهم لرم الذي كذبوا بو    ؛  وصور املكذبني فيها  ؛   وحيتوي شيئا من مشاهد القيامة    
 : ال ينصرهم منه أرباب وال شفعاء؛ وما جيدونه يومئذ من خزي؛ وتولوا عن رسله

هـؤالء  : ويقول األشهاد ،  أولئك يعرضون على رم   ؟  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا       " 
وهـم  ، الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوا عوجا! أال لعنة اهللا عى الظاملني ! الذين كذبوا على رم   

، وما كان هلم من دون اهللا مـن أوليـاء  ، أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض     . رة هم كافرون  باآلخ
أولئـك الـذين خسـروا    ، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصـرون ، يضاعف هلم العذاب  

 .  " ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أنفسهم
. وذلك يوم مشهود  ،  ذلك يوم جمموع له الناس    ،  اف عذاب اآلخرة  إن يف ذلك آلية ملن خ      " 

فأما الذين شقوا   . فمنهم شقي وسعيد  ،  يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه      . وما نؤخره إال ألجل معدود    
إن  - إال ما شاء ربك    - خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض     . ففي النار هلم فيها زفري وشهيق     

إال ما   - ما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض          وأ. ربك فعال ملا يريد   
 .  " عطاء غري جمذوذ - شاء ربك

 ومن املؤثرات اليت ترجتف هلا القلوب ما يصوره السياق من حضور اهللا سبحانه واطالعه على ما                
وال ؛  ال علمه احمليط  و،  بينما هم غارون ال يستشعرون حضوره سبحانه      ؛  خيفي البشر من ذوات الصدور    

من حيث  ؛  يف قبضته كسائر اخلالئق    - الذين يكذبون  - وهم،  حيسون قهره للخالئق وإحاطته ا مجيعا     
 : ال يشعرون
أال ! أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منـه      . وهو على كل شيء قدير    ،  إىل اهللا مرجعكم   " 

وما من دابة يف األرض     .  بذات الصدور  إنه عليم ،  حني يستغشون ثيام يعلم ما يسرون وما يعلنون       
  ..  " كل يف كتاب مبني، ويعلم مستقرها ومستودعها، إال على اهللا رزقها

إن ريب على صـراط     ،  ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها      ،  إين توكلت على اهللا ريب وربكم      " 
 .  " مستقيم

، بقيادة الرسل الكرام  . اناستعراض موكب اإلمي  ،   ومن املؤثرات املوحية يف سياق السورة كذلك      
يف صـراحة   ،  وكل منهم يواجه اجلاهلية الضالة بكلمة احلق الواحدة احلامسة اجلازمة         . على مدار الزمان  

، وقد مر جانب من هذا االستعراض يف املقتطفـات السـابقة           .. ويف ثقة وطمأنينة ويقني   ،  ويف صرامة 
ووحـدة  ،  شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام      ومما ال   . والبقية ستأيت يف موضعها يف تفسري السورة      
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ووحدة العبارات احملكية عنهم اليت تتضـمن هـذه      ؛  احلقيقة اليت يواجهون ا اجلاهلية على مدار الزمان       
  .. حيمل يف طياته ما حيمل من قوة وإيقاع وإحياء .. احلقيقة

  .. ورة مفصلة وحسبنا يف تقدمي السورة هذه اإلشارات املة حىت نلتقي بنصوص الس
  .. واهللا املستعان .. 

|     |     | 
 أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ اللّه ِإنِني لَكُـم        1الَر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَّدنْ حِكيٍم خِبٍري           + 

    ِشريبو ِذيرن هنواْ إِ      2موبت ثُم كُمبواْ رِفرغتأَِن اسِت          وـؤيى ومسٍل ما ِإلَى أَجنسا حاعتكُم معتمِه يلَي
 ِإلَى اللِّه مرِجعكُم وهو علَـى     3كُلَّ ِذي فَضٍل فَضلَه وِإن تولَّواْ فَِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم كَِبٍري             

 ٍء قَِديري4كُلِّ ش  
 صدورهم ِليستخفُواْ ِمنه أَال ِحني يستغشونَ ِثيابهم يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ             أَال ِإنهم يثْنونَ  

ا  وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعه            5ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر     
  6كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني 

                كُـمأَي كُملُـوباء ِليلَى الْمع هشركَانَ عاٍم وِة أَيِفي ِست ضاَألراِت واوملَق السالَِّذي خ وهو
فَرواْ ِإنْ هـذَا ِإالَّ ِسحر مِبني      أَحسن عمالً ولَِئن قُلْت ِإنكُم مبعوثُونَ ِمن بعِد الْموِت لَيقُولَن الَِّذين كَ           

7  
ولَِئن أَخرنا عنهم الْعذَاب ِإلَى أُمٍة معدودٍة لَّيقُولُن ما يحِبسه أَالَ يوم يأِْتيِهم لَـيس مصـروفًا                 

  8عنهم وحاق ِبِهم ما كَانواْ ِبِه يستهِزؤونَ 
 ولَِئن أَذَقْناه نعماء بعد ضراء      9ذَقْنا اِإلنسانَ ِمنا رحمةً ثُم نزعناها ِمنه ِإنه لَيئُوس كَفُور           ولَِئن أَ 

         ورفَخ لَفَِرح هي ِإننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتسِملُـواْ ال     10معواْ ورـبص اِت   ِإالَّ الَّـِذينـاِلحص
 كَِبري رأَجةٌ وِفرغم ملَه لَـِئك11أُو  

فَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضآِئق ِبِه صدرك أَن يقُولُواْ لَوالَ أُنِزلَ علَيِه كَرتٌ أَو جـاء                  
         ٍء ويلَى كُلِّ شع اللّهو ِذيرن ا أَنتمِإن لَكم هعثِْلِه         12ِكيلٌ  مٍر موِر سشواْ ِبعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم 

           اِدِقنيص موِن اللِّه ِإن كُنتن دم متطَعتِن اسواْ معاداٍت ويرفْتواْ       13ملَمفَـاع واْ لَكُمِجيبتسي فَِإن لَّم 
  14ِإلَـه ِإالَّ هو فَهلْ أَنتم مسِلمونَ أَنما أُنِزِل ِبِعلِْم اللِّه وأَن الَّ 
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 15من كَانَ يِريد الْحياةَ الدنيا وِزينتها نوف ِإلَيِهم أَعمالَهم ِفيها وهـم ِفيهـا الَ يبخسـونَ                  
  16صنعواْ ِفيها وباِطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ أُولَـِئك الَِّذين لَيس لَهم ِفي اآلِخرِة ِإالَّ النار وحِبطَ ما 

                 لَــِئكةً أُومحرا وامى إَموسم ابِلِه ِكتِمن قَبو هنم اِهدش لُوهتيِه وبن رٍة منيلَى بن كَانَ عأَفَم
         اراِب فَالنزاَألح ِبِه ِمن كْفُرن يمونَ ِبِه وِمنؤي           لَـِكنو كبِمن ر قالْح هِإن هنٍة ميِفي ِمر كفَالَ ت هِعدوم

 ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللِّه كَِذبا أُولَـِئك يعرضونَ علَـى ربِهـم              17أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ     
     الء الَِّذينـؤه ادهقُولُ اَألشيو         لَى الظَّاِلِمنيةُ اللِّه عنأَالَ لَع ِهمبلَى رواْ عن    18كَذَبونَ عدصي الَِّذين 

 أُولَـِئك لَم يكُونواْ معِجِزين ِفـي اَألرِض        19سِبيِل اللِّه ويبغونها ِعوجا وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرونَ         
ِه ِمن أَوِلياء يضاعف لَهم الْعذَاب ما كَانواْ يستِطيعونَ السمع وما كَـانواْ             وما كَانَ لَهم من دوِن اللّ     

 الَ جرم أَنهم ِفـي      21 أُولَـِئك الَِّذين خِسرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ           20يبِصرونَ  
 ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت وأَخبتواْ ِإلَى ربِهم أُولَـِئك أَصحاب           22  اآلِخرِة هم اَألخسرونَ  
 مثَلُ الْفَِريقَيِن كَاَألعمى واَألصم والْبِصِري والسِميِع هلْ يستِوياِن مثَالً أَفَالَ           23اجلَنِة هم ِفيها خاِلدونَ     

  _24رونَ تذَكَّ
|     |     | 

وهـي   - اليت يتوسط القصص بينها وبني التعقيب      - هذا الدرس األول من السورة ميثل املقدمة      
وعبادة اهللا  ،  توحيد الدينونة هللا الواحد بال منازع     : تتضمن عرض احلقائق األساسية يف العقيدة اإلسالمية      

ب واجلزاء على ما كان من النـاس مـن عمـل    واالعتقاد يف البعث والقيامة للحسا؛ وحده بال شريك 
وصفاته املؤثرة يف وجودهم ويف وجود      ؛  مع تعريف الناس برم احلق     .. وكسب يف دار العمل واالبتالء    

وتوكيد الدينونة  . ومقتضامها يف حياة البشرية   ،  وبيان حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية    ؛  الكون من حوهلم  
 . انه يف احلياة الدنياهللا يف اآلخرة كالدينونة له سبح

كما تتضمن تسـلية وتروحيـا   ؛  كذلك تتضمن هذه املقدمة بيانا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول       
يواجههـا يف     ع    اليت كان رسـول اهللا    ،  والتحدي واملكابرة ،  يف وجه العناد والتكذيب     ع    للرسول

مع حتدي املشـركني ـذا   .  بالسورةكما أسلفنا يف التعريف، تلك الفترة العصيبة يف حياة الدعوة مبكة    
 - كما يزعمون أن هذا القرآن مفتـرى       - أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات     ،  القرآن الذي يكذبون به   

 ! املؤمنة معه ذا التحدي من اهللا وبذلك العجز من املشركني  ع  وتثبيت الرسول
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ن العذاب الذي يستعجلون به      ومع هذا التحدي ديد قاصم للمكذبني مبا ينتظرهم يف اآلخرة م          
وال يصربون على ابتالئه فيها وهـو    ،  وهم الذين ال يطيقون أن ترتع منهم رمحة اهللا يف الدنيا          . ويكذبون

 ! أيسر من عذاب اآلخرة
يتمثل فيه موقف املكذبني ذا القرآن مـن        ؛   مث جيسم هذا التهديد يف مشهد من مشاهد القيامة        

املصـحوب  ،  عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العـذاب األلـيم         ويتبني فيه   ؛  أحزاب املشركني 
الذين آمنوا وعملوا الصـاحلات      .. ويف الصفحة املقابلة من املشهد    . باخلزي والتشهري والتنديد والتأنيب   

على طريقة القرآن الكـرمي يف       - ومشهد مصور للفريقني   .. وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكرمي     
أفـال  ؟  هل يستويان مثال  ،  مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع      :  " - صويرالتعبري بالت 
  .. " ؟  تذكرون

|     |     | 
إنين لكم منه   ،  أال تعبدوا إال اهللا   . آلر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري          " 

ويؤت كل ذي   ،  إىل أجل مسمى  ميتعكم متاعا حسنا    ،  وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه     ،  نذير وبشري 
وهو على كل شـيء     . إىل اهللا مرجعكم  . وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري       ،  فضل فضله 

  ..  " قدير
 :  إا مجلة احلقائق االعتقاديه األساسية

 .  إثبات الوحي والرسالة
 .  العبودية هللا وحده بال شريك

 داه ويتبعون منهجه للحياة جزاء اهللا يف الدنيا واآلخرة ملن يهتدون . 
 . وعودة اجلميع إىل اهللا عصاة وطائعني،  جزاء اهللا يف اآلخرة للمكذبني

 .  قدرته املطلقة وسلطانه غري احملدود
  " كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري        :  " خربه،  مبتدأ:  " راء. الم. ألف " 

 ! وهم عن شيء من مثله عاجزون. و الذي يكذبون بهوهذا الكتاب املؤلف من مثل هذه األحرف ه.. 
  ..  " كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري " 
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وكـل  ،  كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة     ،  دقيقة الداللة ،  فجاءت قوية البناء  ،   أحكمت آياته 
ختالف بينـها   متناسقة ال ا  . وكل إمياءة وكل إشارة ذات هدف معلوم      ،  معىن فيها وكل توجيه مطلوب    

، مبوبة وفق موضوعاا  ،  فهي مقسمة وفق أغراضها   . مث فصلت . ومنسقة ذات نظام واحد   ،  وال تضارب 
 . وكل منها له حيز مبقدار ما يقتضيه

 : وليس هو الرسول، فهو اهللا سبحانه؟ ومن فصلها على هذا النحو الدقيق،  أما من أحكمها
  ..  " من لدن حكيم خبري " 

على النحو الذي أنـزل     ،  هكذا جاءت من لدنه    .. ويفصله عن خربة  ،   حكمة حيكم الكتاب عن  
 . ال تغيري فيها وال تبديل، على الرسول

 ؟  وماذا تضمنت
 :  إنه يذكر أمهات العقيدة وأصوهلا

 . فهو توحيد الدينونة والعبودية واالتباع والطاعة ..  " أن ال تعبدوا إال اهللا " 
 . وما تضمنته من نذارة وبشارة، فهي الرسالة ..  " إنين لكم منه نذير وبشري " 
إىل التوحيد  ،  فهي العودة إىل اهللا من الشرك واملعصية       ..  " وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه      " 
 . والدينونة

فهو اجلزاء للتـائبني     ..  " ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله           " 
 . املستغفرين
 . فهو الوعيد للمتولني ..  " وا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبريوإن تول " 
 . فهي الرجعة إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة ..  " إىل اهللا مرجعكم " 
 . فهي املقدرة املطلقة والسلطان الشامل ..  " وهو على كل شيء قدير " 

جاء ليقررها ويقيم عليهـا     فهذه هي القضايا اهلامة اليت      . أو هو آيات الكتاب   .  هذا هو الكتاب  
 . بناءه كله بعد تقريرها

 . قبل أن يقرر هذه القواعد، وأن يقيم نظاما للبشر،  وما كان لدين أن يقوم يف األرض
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وبني حتريـر   ؛   فتوحيد الدينونة هللا وحده هو مفرق الطريق بني الفوضى والنظام يف عامل العقيدة            
وللوسطاء ،  أو استعبادها لألرباب املتفرقة ونزوام    ،  الزائفالبشرية من عقال الوهم واخلرافة والسلطان       

وهـي   - وللملوك والرؤساء واحلكام الذين يغتصبون أخص خصـائص األلوهيـة         ! عند اهللا من خلقه   
 . فيعبدون الناس لربوبيتهم الزائفة املغتصبة - الربوبية والقوامة والسلطان واحلاكمية

ميكن أن يقوم على أسـس      ،  تصادي أو أخالقي أو دويل     وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اق       
إال حني تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة       ،  ال ختضع للهوى والتأويالت املغرضة    ،  واضحة فاصلة ثابتة  

 . دقيقة
ويستمتعوا بالكرامة احلقيقة اليت أكـرمهم      ؛   وما ميكن أن يتحرر البشر من الذل واخلوف والقلق        

ويتجرد منها العبيد يف كـل      ،   اهللا سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان واحلاكمية      إال حني يتفرد  ،  ا اهللا 
 . صورة من الصور

وال كانت املعركـة بـني احلـق        ؛   وما كان اخلالف على مدار التاريخ بني اجلاهلية واإلسالم        
: س الكونية وتصريف أموره يف عامل األسباب والنوامي     ؛  للكون - سبحانه - على ألوهية اهللا  ،  والطاغوت

ويصـرفهم  ،  الذي حيكمهم بشـرعه   ،  إمنا كان اخلالف وكانت املعركة على من يكون هو رب الناس          
 ؟ ويدينهم بطاعته، بأمره

ويـذلوم  ،  لقد كان الطواغيت ارمون يف األرض يغتصبون هذا احلق ويزاولونه يف حياة الناس       
وكانت الرساالت والرسل والـدعوات     . ن اهللا وجيعلوم عبيدا هلم من دو    ،  ذا االغتصاب لسلطان اهللا   

 .. اإلسالمية جتاهد دائما النتزاع هذا السلطان املغتصب من أيدي الطواغيت ورده إىل صاحبه الشرعي             
  .. اهللا سبحانه

. ال ينقص يف ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيـان الطغـاة          . غين عن العاملني   - سبحانه -  واهللا
الـذين يـذلون    - هم أنفسهم - ولكن البشر ..  الطائعني وعبادة العابدينواليزيد يف ملكه شيئا طاعة    

وهم الذين يعزون ويكرمون ويسـتعلون حـني        ؛  ويصغرون ويسفلون حني يدينون لغري اهللا من عباده       
يريـد لعبـاده العـزة       - سبحانه - وملا كان اهللا   .. ويتحررون من العبودية للعبيد   ،  يدينون هللا وحده  
 وليخرجوهم من عبادة العبيـد    . عالء فقد أرسل رسله لريدوا الناس إىل عبادة اهللا وحده         والكرامة واالست 

 . واهللا غين عن العاملني .. خلريهم هم أنفسهم.. 
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 إن احلياة البشرية ال تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده اهللا لإلنسان إال بأن يعزم البشر أن يـدينوا        
ذلك النري املذل لكرامة اإلنسان يف أية صورة قـد  . لدينونة لغري اهللاوأن خيلعوا من رقام نري ا   ،  هللا وحده 

 ! كان
وتصريف ،  والربوبية تعين القوامة على البشر    .  والدينونة هللا وحده تتمثل يف ربوبيته للناس وحده       

 . ال من عند أحد سواه، حيام بشرع وأمر من عند اهللا
 : ضوع كتاب اهللا وفحواه وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرمية أنه مو

  ..  " أال تعبدوا إال اهللا: كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري " 
 .  وهذا هو معىن العبادة كما يعرفه العرب يف لغتهم اليت نزل ا كتاب اهللا الكرمي

 أن   واإلقرار بالرسالة أساس للتصديق ذه القضايا اليت جاءت الرسالة لتقريرها وكل شـك يف             
 - والذين يظنون أا من عنـد حممـد       . كفيل بتحطيم احترامها امللزم يف عامل الضمري      ،  هذا من عند اهللا   

الذي يتحرجون معه أن يتفلتوا     ،  ال ميكن أن تنال من نفوسهم االحترام امللزم        - مهما أقروا بعظمة حممد   
 هو الذي يطارد ضـمائر العصـاة        إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند اهللا        .. منها يف الكبري أو الصغري    

 . فال تتلجلج وال تتردد وال حتيد، وهو الذي ميسك بضمائر الطائعني، حىت يثوبوا يف النهاية إىل اهللا
كي يتلقى البشر يف    .  كما إن اإلقرار بالرسالة هو الذي جيعل هناك ضابطا ملا يريده اهللا من البشر             

وكي ال يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول        . هو هذا املصدر  ،  كل ما يتعلق بالدينونة هللا من مصدر واحد       
 ! بينما هو يفتريه من عند نفسه! مث يزعم أنه شرع اهللا وأمره، ويشرع للناس شرعا، للناس قوال

: مث يقول  .. ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات    ،   ويف كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع       
 ! ! ! هذا من عند اهللا

 - إال أن يكون هناك مصدر واحد     ،   هذه الفوضى وهذا االحتيال على الناس باسم اهللا         وما حيسم 
 . لقول اهللا - هو الرسول

وشعوره باإلمث ورغبتـه يف     ،   واالستغفار من الشرك واملعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه        
وال توبـة   .  أعمال الطاعة  واألخذ يف مقابله يف   ،  والتوبة بعد ذلك هي اإلقالع الفعلي عن الذنب       . التوبة

الذي ترجى معه املغفرة    ،  وما يتحقق وجودها الفعلي   ،  فهما الترمجة العملية للتوبة   ،  بغري هذين الدليلني  
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وال ،  بينما هو ال يـدين هللا وحـده       ،  فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل يف اإلسالم          .. والقبول
  .. لزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغري اهللافال قيمة هلذا ا؛ يتلقى منه وحده عن طريق نبيه

ومهـا عنصـرا الترغيـب      . وقوام التبليغ ،   والبشرى للتائبني والوعيد للمتولني مها قوام الرسالة      
 ! اللذان علم اهللا من طبيعة البشر أما احلافز القوي العميق، والترهيب

وأن اخلري الذي تدعو    ،  ياة حكمة  واالعتقاد باليوم اآلخر ضروري الكتمال الشعور بأن وراء احل        
فإن مل يلقه يف هذه احلياة الدنيا فجـزاؤه         ؛  ومن مث ال بد أن يلقى جزاءه      ؛  إليه الرساالت هو غاية احلياة    

أما الذين يزيغون عن ج     . الذي تصل فيه احلياة البشرية إىل الكمال املقدر هلا        ،  مضمون يف العامل اآلخر   
ويف هذا ضمان للفطرة السليمة      .. يرتكسون وينتكسون إىل درك العذاب    اهللا وحكمته يف احلياة فهؤالء      

ومن مث تصلح هذه    . ومل تلج يف العصيان   ،  فإن غلبتها شهوة أو استبد ا ضعف عادت تائبة        . أال تنحرف 
فاالعتقاد باليوم اآلخر ليس طريقا للثواب      . ومتضي احلياة على سنتها يف طريق اخلري      . األرض حلياة البشر  

واحلافز علـى   . إمنا هو احلافز على اخلري يف احلياة الدنيا        - كما يعتقد بعض الناس    - آلخرة فحسب يف ا 
إمنا هو وسيلة لتحقيق حياة الئقة      ،  على أن يراعى يف هذا النماء أنه ليس هدفا يف ذاته          . إصالحها وإمنائها 

لتكـون  ؛ ن درك احليـوان ورفعه ع، وكرمه على كثري من خلقه، باإلنسان الذي نفخ اهللا فيه من روحه    
 . ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع احليوان وغاياته؛ أهداف حياته أعلى من ضرورات احليوان

بعد توحيد الدينونـة    ،   ومن مث كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب احملكمة املفصلة          
ومها بدء الطريـق للعمـل       .. التوبةالدعوة إىل االستغفار من الشرك و      .. وإثبات الرسالة من عنده   ،  هللا

إمنا هـو اإلصـالح يف األرض   . والعمل الصاحل ليس جمرد طيبة يف النفس وشعائر مفروضة تقام  . الصاحل
 : واجلزاء املشروط. من بناء وعمارة ونشاط ومناء وإنتاج، بكل معاين اإلصالح

  ..  " ويؤت كل ذي فضل فضله، ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى " 
أمـا يف اآلخـرة فهـو    .  واملتاع احلسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم يف هذه احلياة الدنيا      

 . فلننظر يف املتاع احلسن يف هذه احلياة. بالنوع والكم ومبا مل خيطر على قلب بشر
 وضيقا علـيهم   .. العاملني يف احلياة  ،  املستغفرين التائبني ،   إننا نشاهد كثريا من الطيبني الصاحلني     

 ؟ فأين إذن هو املتاع احلسن. يف الرزق
 !  وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثريين
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،  وال بد إلدراك املعىن الكبري الذي يتضمنه النص القرآين أن ننظر إىل احلياة من زاويـة أوسـع                 
 . وال نقتصر منها على مظهر عابر، وننظر إليها يف حميطها الشامل العام

وإفـراده  ،  والدينونة له وحـده   ،  قائم على اإلميان باهللا   ،   يسود فيها نظام صاحل     إنه ما من مجاعة   
إال كان هلا التقدم والرخاء واحلياة الطيبة        .. وقائم على العمل الطيب املنتج يف احلياة      ،  بالربوبية والقوامة 

اس إىل األفـراد    وإال ساد فيها العدل بني اجلهد واجلزاء والرضى والطمأنينة بالقي         ؛  بصفة عامة كجماعة  
فإذا شاهدنا يف مجاعة ما أن الطيبني العاملني املنتجني مضيق عليهم يف الـرزق واملتـاع                . بصفة خاصة 

القائم على العدل   ،  فذلك شاهد على أن هذه اجلماعة ال يسودها النظام املستمد من اإلميان باهللا            ،  الطيب
 . بني اجلهد واجلزاء

حىت لـو ضـيق     ،  املنتجني يف هذه اجلماعة ميتعون متاعا حسنا       على أن األفراد الطيبني الصاحلني      
، كما كان املشركون يؤذون القلة املؤمنة     ،  وحىت لو كانت اجلماعة تطاردهم وتؤذيهم     ،  عليهم يف الرزق  

، فطمأنينة القلب إىل العاقبة   . وليس هذا خياال وليس ادعاء    . وكما تؤذي اجلاهليات القلة الداعية إىل اهللا      
ومتاع حسن لإلنسان الذي    ؛  عوض عن كثري   .. والرجاء يف نصره ويف إحسانه وفضله     ،  هللاواالتصال با 

 . يرتفع درجة عن احلس املادي الغليظ
 وال نقول هذا لندعو املظلومني الذين ال جيدون جزاء عادال على جهدهم إىل الرضى باألوضاع               

واجلماعة املؤمنـة   . لى مثل تلك األوضاع   واإلميان ال يسكت ع   ،  فاإلسالم ال يرضى ذا   . املنافية للعدالة 
إمنا نقوله ألنه حق حيس     . ليتحقق املتاع احلسن للطيبني العاملني املنتجني     ،  مطالبة بإزالتها وكذلك األفراد   

وهم مع هذا يعملون وجياهدون لتحقيق األوضـاع        ،  املضيق عليهم يف الرزق   ،  به املؤمنون املتصلون باهللا   
 . باد اهللا املستغفرين التائبني العاملني دى اهللاليت تكفل املتاع احلسن لع

  ..  " ويؤت كل ذي فضل فضله " 
على النحـو الـذي     ،  وأرى أا عامة يف الدنيا واآلخرة     .  خصصها بعض املفسرين جبزاء اآلخرة    

يت وذو الفضل يلقى جزاءه يف اللحظة ال      . وهو متحقق يف مجيع األحوال    ؛  فسرنا به املتاع احلسن يف الدنيا     
واتصاال باهللا وهو يبذل الفضل عمـال أو مـاال   ، جيده رضى نفسيا وارتياحا شعوريا . يبذل فيها الفضل  
 . أما جزاء اهللا له بعد ذلك فهو فضل من اهللا ومساحة فوق اجلزاء. متجها به إىل اهللا

  ..  " وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري " 
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فاليوم الكبري حني يطلـق     . م بدر كما يقول بعض املفسرين     ال عذاب يو  .  هو عذاب يوم القيامة   
 : ويقوي هذا ما بعده. هكذا ينصرف إىل اليوم املوعود

 .  " إىل اهللا مرجعكم " 
ولكن جـرى التعـبري     .  وإن كان املرجع إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة ويف كل حلظة ويف كل حالة             

  .. دنياالقرآين على أن املرجع هو الرجعة بعد احلياة ال
  ..  " وهو على كل شيء قدير " 

مناسب للبعث الذي كانوا    ،  ألن التلويح بالقدرة على كل شيء     ،   وهذه كذلك تقوي هذا املعىن    
 ! يستبعدونه ويستصعبونه

|     |     | 
ميضـي   .. وبعد إعالن خالصة الكتاب الذي أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكـيم خـبري              

ويصـور الوضـع   ، عندما يقدمها هلم النذير البشري، ريق منهم تلك اآلياتالسياق يعرض كيف يتلقى ف   
. احلسي الذي يتخذونه واحلركة املادية املصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثـين صـدورهم للتخفـي               

وكل دابة يف األرض مثلـهم  ؛ ويكشف عن العبث يف تلك احملاولة وعلم اهللا يتابعهم يف أخفى أوضاعهم 
 : يف الدقيقيشملها العلم اللط

أال حني يستغشون ثيام يعلم ما يسـرون ومـا          . أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه      " 
ويعلـم مسـتقرها    ،  وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقهـا         . إنه عليم بذات الصدور   ،  يعلنون

  ..  " كل يف كتاب مبني. ومستودعها
 !  له القلوب حني تتدبره وتتصوره واآليتان الكرميتان تستحضران مشهدا فريدا ترجف

 - سـبحانه  - حني يتصور القلب البشري حضـور اهللا      ،  وروعة باهرة ،   ويا هلا من رهبة غامرة    
بينما أولئك العبيد الضعاف حياولون االستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوهـا            ؛  وإحاطة علمه وقهره  

 : رسوله
حني يستغشون ثيام يعلم ما يسـرون ومـا         أال  . أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه      " 

  ..  " إنه عليم بذات الصدور. يعلنون
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يسـمعهم    ع     ولعل نص اآلية إمنا يصور حالة واقعة كانت تصدر من املشركني ورسول اهللا            
فيثنون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم استخفاء من اهللا الذي كانوا حيسون يف أعماقهم أنـه              ؛  كالم اهللا 

 ! وذلك كما ظهر منهم يف بعض األحيان .. مقائل هذا الكال
معهم حني  ،  الذي أنزل هذه اآليات   ،  واهللا،   وال يكمل السياق اآلية حىت يبني عبث هذه احلركة        

وهم يف وضع   ،  يف صورة مرهوبة   - على الطريقة القرآنية   - ويصور هذا املعىن  . يستخفون وحني يربزون  
وأغطيتـهم  ،  والليل هلم ساتر  ،  وخيلون إىل أنفسهم  ،  محني يأوون إىل فراشه   . خفي دقيق من أوضاعهم   

يعلم يف هذه اخللوة ما يسرون      . ومع ذلك فاهللا معهم من وراء هذه األستار حاضر ناظر قاهر          . هلم ساتر 
 : وما يعلنون
  ..  " أال حني يستغشون ثيام يعلم ما يسرون وما يعلنون " 

ولكن اإلنسان حيس عادة يف مثـل       . دون علمه وليست أغطيتهم بساتر    .  واهللا يعلم ما هو أخفى    
ويهزه هزة عميقـة إىل هـذه      ،  فالتعبري هكذا يلمس وجدانه ويوقظه    . هذه اخللوة أنه وحيد ال يراه أحد      

 ! فيخيل إليه أنه ليس هناك من عني تراه، احلقيقة اليت قد يسهو عنها
  ..  " إنه عليم بذات الصدور " 

أو ، واليت تلزمها كما يلزم الصاحب صـاحبه      ،  اليت ال تفارقها  ،   عليم باألسرار املصاحبة للصدور   
وإذن فما من شيء     .. ومع ذلك فاهللا ا عليم    . فهي لشدة خفائها مسيت ذات الصدور      .. املالك ملكه 

 . وما من حركة هلم أو سكنة تذهب أو تضيع، خيفى عليه
 كل يف كتاب مبني   ؛  مستودعهاوما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها و            " 

 " ..  
وكل ما حتـرك علـى       - هذه الدواب  ..  وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل املرهوب       

، ما من دابة من هذه الدواب اليت متأل وجه البسيطة         . األرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة       
من هذه الدواب اليت ال حييط ا حصـر وال        ما من دابة    . وختفى يف دروا ومسارا   ،  وتكمن يف باطنها  

من أيـن   . وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن     ،  وعليه رزقها . إال وعند اهللا علمها    .. يكاد يلم ا إحصاء   
 . كل من أفرادها مقيد يف هذا العلم الدقيق. وكل منها .. جتيء وأين تذهب

يرجتف هلا كيان اإلنسان حني حياول       ، إا صورة مفصلة للعلم اإلهلي يف حالة تعلقه باملخلوقات        
 . تصورها خبياله اإلنساين فال يطيق
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تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا احلشد الذي يعجز عـن تصـوره              ،   ويزيد على جمرد العلم   
  .. اخليال البشري عنها أعجز إال بإهلام من اهللا، وهذه درجة أخرى. اخليال

تارا أن يرزق هذا احلشد اهلائل الذي يدب على هذه          على نفسه خم   - سبحانه -  وقد أوجب اهللا  
وأودع هذه املخلوقـات    ،  فأودع هذه األرض القدرة على تلبية حاجات هذه املخلوقات مجيعا         . األرض

أو ،  سـاذجا خامـة   . القدرة على احلصول على رزقها من هذا املودع يف األرض يف صورة من صوره             
حـىت إن  . ىل آخر الصور املتجددة إلنتاج الـرزق وإعـداده     إ .. أو مركبا ،  أو مصنوعا ،  منتجا بالزرع 

 ! ! بعضها ليتناول رزقه دما حيا مهضوما ممثال كالبعوضة والربغوث
وخلـق  ؛  وهذه هي الصورة الالئقة حبكمة اهللا ورمحته يف خلق الكون على الصورة اليت خلقه ا          

، الـذي اسـتخلف يف األرض   .  اإلنسان وخباصة. هذه املخلوقات باالستعدادات واملقدرات اليت أوتيتها     
وعلى تطـوير  ، وعلى تعديل وجه األرض ،  وعلى اإلنتاج واإلمناء  ،  وأويت القدرة على التحليل والتركيب    

وإمنا ينشئه مما هو مـذخور يف  ، الذي ال خيلقه هو خلقا ،  بينما هو يسعى لتحصيل الرزق    ؛  أوضاع احلياة 
اعدة النواميس الكونية اإلهلية اليت جتعل هذا الكون يعطي         مبس؛  هذا الكون من قوى وطاقات أودعها اهللا      

 ! مدخراته وأقواته لكافة األحياء
وال يضـيع   ،  وال يتـأخر بـالقعود    ،   وليس املقصود أن هناك رزقا فرديا مقدرا ال يأيت بالسعي         

ها جزءا من   وجعل،  وإال فأين األسباب اليت أمر اهللا باألخذ ا       ! كما يعتقد بعض الناس   ،  بالسلبية والكسل 
وكيف تترقى احلياة يف مدارج     ؟  وأين حكمة اهللا يف إعطاء املخلوقات هذه املقدرات والطاقات        ؟  نواميسه

 ؟ وقد استخلف عليها اإلنسان ليؤدي دوره يف هذا اال، الكمال املقدر هلا يف علم اهللا
 يف سننه الـيت   مقدر من اهللا  . وهذا الرزق مذخور يف هذا الكون     . هذا حق .  إن لكل خملوق رزقا   

ولكن . فال يقعدن أحد عن السعي وقد علم أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة             . ترتب النتاج على اجلهد   
حني تطلبها هذه املخلوقات حسب سـنة       . السماء واألرض تزخران باألرزاق الكافية جلميع املخلوقات      

 . وال تتخلف أو حتيد، اهللا اليت ال حتايب أحدا
إال أنه خيتلف يف النـوع  . وكالمها حيصل من عمل وجهد،  وكسب خبيث إمنا هو كسب طيب   

 . وختتلف عاقبة املتاع ذا وذاك. والوصف
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. وبني املتاع احلسن الذي ذكر يف التبليغ األول       ؛   وال ننسى املقابلة بني ذكر الدواب ورزقها هنا       
اليت تشارك يف رسم اجلـو  ، املوضوعيةوالسياق القرآين احملكم املتناسق ال تفوته هذه اللفتات األسلوبية و  

 . يف السياق
أي .  وهاتان اآليتان الكرميتان مها بدء تعريف الناس برم احلق الذي عليهم أن يدينوا له وحـده       

وهـذه  . وهو الرازق الذي ال يترك أحدا من رزقه    ،  فهو العامل احمليط علمه بكل خلقه     . أن يعبدوه وحده  
 . ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم احمليط؛  البشر وخالقهماملعرفة ضرورية لعقد الصلة بني

|     |     | 
يف خلـق   . وإطالعهم على آثـار قدرتـه وحكمتـه       ،  مث ميضي السياق يف تعريف البشر برم      

يربز منها السياق هنا    . حلكمة كذلك خاصة  ؛  السماوات واألرض بنظام خاص يف أطوار أو آماد حمكمة        
 : حلساب والعمل واجلزاءما يناسب البعث وا

ليبلوكم أيكـم   ،  وكان عرشه على املاء   ،  وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام        " 
 إن هذا إال سحر مبني    : إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا       : ولئن قلت . أحسن عمال 

 " ..  
وهو يساق هنا للربط     .. )1( وخلق السماوات واألرض يف ستة أيام حتدثنا عنه يف سورة يونس            

 . بني النظام الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس
 .  " ليبلوكم أيكم أحسن عمال " 

وما  " وكان عرشه على املاء   :  "  واجلديد هنا يف خلق السماوات واألرض هو اجلملة املعترضة        
 إىل الوجود يف شكلهما الذي انتهيا إليه كـان          تفيده من أنه عند خلق السماوات واألرض أي إبرازمها        

  .. وكان عرش اهللا سبحانه على املاء؛ هناك املاء
وأما كيف كان عـرش اهللا      . ويف أية حالة من حاالته كان     ،  وأين كان ،   أما كيف كان هذا املاء    

 مـدلول   وليس ملفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئا على       ،  فزيادات مل يتعرض هلا النص     .. على هذا املاء  
 . يف هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إال هذا النص ويف حدوده، النص

                                                 
 . لطبعة املنقحة من اجلزء ااحلادي عشر من هذه ا1763 - 1761 ص)1(
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حىت ولو   - "  العلمية "  وليس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقا من النظريات اليت تسمى          
قابلة دائما لالنقالب رأسـا علـى        " العلمية " فالنظريات - كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق      

وامتحنوه فوجدوه أقرب إىل تفسري الظواهر الكونية مـن         ،  كلما اهتدى العلماء إىل فرض جديد     ،  عقب
اهتدى العلم إىل احلقيقـة     ،  والنص القرآين صادق بذاته   . الفرض القدمي الذي قامت عليه النظرية األوىل      

وإن  - ة العلمية قابلة للتجربة   فاحلقيق. وفرق بني احلقيقة العلمية والنظرية العلمية     . اليت يقررها أم مل يهتد    
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو            - كانت دائما احتمالية وليست قطعية    

ومن مث ال حيمل القرآن عليها وال حتمل هي على           .. وهي قابلة للتغيري والتبديل واالنقالب    ،  عدة ظواهر 
 . ل غري جمال القرآنوجما. فلها طريق غري طريق القرآن، القرآن

للنصوص القرآنية هو هزمية جلدية اإلميان ذا القرآن         " العلمية "  وتلمس موافقات من النظريات   
وإعطائه أكثـر مـن      " بالعلم " هزمية ناشئة من الفتنة   . وأنه من لدن حكيم خبري    ،  واليقني بصحة ما فيه   

فلينتبه إىل دبيب اهلزمية يف نفسه من حيسب أنه          .جماله الطبيعي الذي ال يصدق وال يوثق به إال يف دائرته          
إن اإلميان الذي ينتظر كلمـة      ! ويثبت اإلميان ،  خيدم القرآن وخيدم العقيدة    " العلم " بتطبيق القرآن على  

إن القرآن هو األصل والنظريات العلمية      ! العلم البشري املتقلبة ليثبت هلو إميان حيتاج إىل إعادة النظر فيه          
وقد تركها القرآن للعقل    . أما احلقائق العلمية التجريبية فمجاهلا غري جمال القرآن       . الفه سواء توافقه أو خت  

ووكل نفسه بتربية هـذا     ،  ويصل إىل النتائج اليت يصل إليها بتجاربه      ،  البشري يعمل فيها بكامل حريته    
كما عمل على إقامة    . وحتريره من الوهم واألسطورة واخلرافة    ،  العقل على الصحة واالستقامة والسالمة    
مث تركه بعد ذلك     .. وأن يعيش يف سالم ونشاط    ،  وأن يتحرر ،  نظام للحياة يكفل هلذا العقل أن يستقيم      

ومل يتعرض لذكر شيء من احلقائق      . ويصل إىل احلقائق اجلزئية الواقعية بتجاربه     . يعمل يف دائرته اخلاصة   
ومثل أن مجيـع األحيـاء      .  املشترك يف مجيع األحياء    مثل أن املاء أصل احلياة والعنصر     . العلمية إال نادرا  

وأمثـال هـذه     .. . أزواج حىت النبات الذي يلقح من نفسه فهو حيتوي على خاليا التذكري والتأنيث            
 . )1(اليت صرحت ا النصوص القرآنية . احلقائق

لعقيدة وتصريف  جمال بناء ا  .  ونعود من هذا االستطراد إىل النص القرآين نتماله يف جماله األصيل          
 : احلياة

                                                 
 من اجلزء الثاين من هـذه       184 - 180ص.  يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق يف هذه الظالل           )1(

 .  من اجلزء السابع1121 - 1113الطبعة املنقحة وص 
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ليبلـوكم   - وكان عرشه على املـاء     - وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام        " 
  ..  " أيكم أحسن عمال

وهنا فقرات كثرية حمذوفة يشري إليها ما بعدها فـيغين           ..  خلق السماوات واألرض يف ستة أيام     
وخلقكم وسخر لكـم    ،  ياة هذا اجلنس البشري   لتكون صاحلة وجمهزة حل   ،  خلقها يف هذا األمد    .. عنها

ليبلـوكم أيكـم     ..  " وهو سبحانه مسيطر على الكون كلـه       .. األرض وما يفيدكم من السماوات    
مع سيطرة اهللا سبحانه     - والسياق يظهر كأن خلق السماوات واألرض يف ستة أيام         ..  " أحسن عمال 
 . ذا االبتالء ويشعر الناس بأمهيتهم وجبدية ابتالئهمليعظم ه. كان من أجل ابتالء اإلنسان - على مقاليده

جهز هذا اجلـنس    ،   وكما جهز اخلالق هذه األرض وهذه السماوات مبا يصلح حلياة هذا اجلنس           
وترك له جانبا اختياريا    ؛  وبىن فطرته على ذات القانون الذي حيكم الكون       ؛  كذلك باستعدادات وطاقات  

، أو أن يتجه إىل الضالل فيمد اهللا له فيه        ،  دى فيعينه اهللا عليه ويهديه    ميلك معه أن يتجه إىل اهل     ،  يف حياته 
ولكـن يبلـوهم ليظهـر      . يبلوهم ال للعلم فهو يعلم    . ليبلوهم أيهم أحسن عمال   ،  وترك الناس يعملون  
 . فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة اهللا وعدله، املكنون من أفعاهلم

بعـدما يـذكر أن   . ساب واجلزاء عجيبا غريبا يف هذا اجلـو ومن مث يبدو التكذيب بالبعث واحل     
 . أصيل يف نظام الكون وسنن الوجود. االبتالء مرتبط بتكوين السماوات واألرض

وهـم  ،   ويبدو املكذبون به غري معقولني وغري مدركني للحقائق الكبرية يف تكوين هذا الوجود            
 : يعجبون هلذه احلقائق وا يفاجأون

  ..  " إن هذا إال سحر مبني: إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا: ولئن قلت " 
 ! وما أكذا يف ظل هذا البيان الذي تقدمها، وما أغرا،  فما أعجبها قولة

|     |     | 
هو شأم يف مسـألة العـذاب       ،  وجهلهم بارتباطه بناموس الكون   ،  شأم يف التكذيب بالبعث   

إذا ما اقتضت احلكمة األزلية أن يتأخر عنـهم         ،  جلونه ويتساءلون عن سبب تأخريه    فهم يستع ،  الدنيوي
 : فترة من الوقت

أال يوم يأتيهم ليس مصـروفا  ؟ ما حيبسه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة ليقولن        " 
 .  " وحاق م ما كانوا به يستهزؤون، عنهم
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بعد أن يأتيهم رسوهلم باخلوارق     ،   اهللا يستأصلها   لقد كانت القرون األوىل لك بعذاب من عند       
وجليل واحـد   ،  ذلك أا كانت رساالت مؤقتة ألمة من الناس       . اليت يطلبوا مث ميضون هم يف التكذيب      

وال تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن       ،  واملعجزة كذلك ال يشهدها إال هذا اجليل      . من هذه األمة  
 . ي شهدها أول مرةا أكثر مما آمن اجليل الذ

وكانـت  ،  وجلميع األقوام ومجيع األجيـال    ،   فأما الرسالة احملمدية فقد كانت خامتة الرساالت      
وتؤمن ـا  ، قابلة ألن تتدبرها أجيال وأجيال، فهي قابلة للبقاء  ،  املعجزة اليت صاحبتها معجزة غري مادية     

وأن يقع العذاب على    . اب االستئصال ومن مث اقتضت احلكمة أال تؤخذ هذه األمة بعذ        ،  أجيال وأجيال 
فلم يعم  ،  وكذلك كان احلال يف األمم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى          .. أفراد منها يف وقت معلوم    

 . فيهم عذاب االستئصال
 ولكن املشركني يف جهلهم بنواميس اهللا اخلاصة خبلق اإلنسان على هذا النحو من القدرة علـى                

لق السماوات واألرض على حنو يسمح له بالعمل والنشـاط والـبالء ينكـرون              وخ؛  االختيار واالجتاه 
ويف جهلهم بسنن اهللا يف الرساالت واملعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إىل أمة من                . البعث

. فال يدركون حكمـة اهللا وال رمحتـه  ؟ وما يؤخره؟ ما حيبسه - أي جمموعة منها - السنوات أو األيام  
 : جزاء الستهزائهم الذي يدل عليه سؤاهلم واستهتارهم، بل حييط م، يأتيهم ال يصرف عنهموهو يوم 
 .  " أال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق م ما كانوا به يستهزئون " 

ليؤمن . وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورمحة     .  إن عذاب اهللا ال تستعجله نفس مؤمنة وال نفس جادة         
 . من يتهيأ لإلميان

كم آمن منهم مـن رجـال       ،   ويف فترة التأجيل اليت صرف اهللا العذاب فيها عن مشركي قريش          
وهذه  .. وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد يف اإلسالم         . حسن إسالمهم وأبلوا أحسن البالء    

  .. ولكن البشر القاصرين العجولني ال يعلمون. وتلك بعض احلكم الظاهرة واهللا يعلم ما بطن
  ||     |    

الذي ال  ،  ومبناسبة استعجال العذاب جيول السياق جولة يف نفس هذا املخلوق اإلنساين العجيب           
 : يثبت وال يستقيم إال باإلميان
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ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء     ،  ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليؤوس كفور           " 
أولئك هلم  ،  إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات    . خورإنه لفرح ف  ،  ذهب السيئات عين  : مسته ليقولن 

  ..  " مغفرة وأجر كبري
ويطغى عليه ما   ،  الذي يعيش يف حلظته احلاضرة    ،   إا صورة صادقة هلذا اإلنسان العجول القاصر      

كفور بالنعمة مبجرد أن تـرتع      ،  فهو يؤوس من اخلري   . فال يتذكر ما مضى وال يفكر فيما يلي       ؛  يالبسه
ال حيتمل يف الشدة    . وهو فرح بطر مبجرد أن جياوز الشدة إىل الرخاء        . أا كانت هبة من اهللا له     مع  . منه

 وال يقتصد يف فرحه وفخره بالنعمة أو حيسب لزواهلا حسـابا          ؛  ويصرب ويؤمل يف رمحة اهللا ويرجو فرجه      
 .. 

  ..  " إال الذين صربوا " 
ا من الناس يصربون على الشدة جتلدا وإباء        فإن كثري ،   صربوا على النعمة كما صربوا على الشدة      

  .. ولكن القلة هي اليت تصرب على النعمة فال تغتر وال تبطر، أن يظهر عليهم الضعف واخلور
  ..  " وعملوا الصاحلات " 

 . ويف النعمة بالشكر والرب، يف الشدة باالحتمال والصرب.  يف احلالني
  ..  " أولئك هلم مغفرة وأجر كبري " 
 . ا صربوا على الضراء ومبا شكروا يف السراء مب

 إن اإلميان اجلاد املتمثل يف العمل الصاحل هو الذي يعصم النفس البشرية من اليـأس الكـافر يف                  
وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء يف البأساء         . كما يعصمها من البطر الفاجر يف الرخاء      ؛  الشدة

وال يتنفج ويتعاىل عنـدما     . فال يتهاوى ويتهافت حتت مطارق البأساء     ،  ويربطه باهللا يف حاليه   ؛  والنعماء
 .  ع  وليس ذلك إال للمؤمن كما يقول رسول اهللا. وكال حايل املؤمن خري .. تغمره النعماء

|     |     | 
وهم أفراد من هذا اإلنسان القاصر الغافل اليؤوس         - أولئك اجلاهلون حبكمة اخللق وبسنن الكون     

الذين ال يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسـول              - فرح الفخور الكفور ال 
أولئـك  !  .. وال يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسـول كـرت          ؛  ملكا أو أن يصاحبه ملك    

 ؟ ما تراك صانعا معهم أيها الرسول .. املكذبون املعاندون الذين يلجون يف التكذيب والعناد
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لوال أنزل عليه كرت أو جاء      : ك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا          فلعل " 
  ..  " إمنا أنت نذير واهللا على كل شيء وكيل. معه ملك

إمنا يتلبس به أن املتوقع من النفس       ،  وهو ليس استفهاما خالصا   .  ولعل هنا حتمل معىن االستفهام    
وذه االقتراحات السخيفة اليت تكشف عـن بعـد        ،  لتعنتوذا ا ،  البشرية أن تضيق صدرا ذا اجلهل     

وهل سـيحملك هـذا      - يا حممد  - فهل سيضيق صدرك  . كامل عن إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها     
كي ال يقابلوه مبا اعتادوا أن يقابلوا به نظـائره          ،  الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك فال تبلغه هلم          

 ؟ فيما أخربم من قبل
 :  تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قوهلم هذالن.  كال
  ..  " إمنا أنت نذير " 

فـأد   - وأبرز صفة النذير هنا ألن املقام يستوجبها مع أمثال هؤالء          - فواجبك كله أن تنذرهم   
 : واجبك

  ..  " واهللا على كل شيء وكيل " 
ولست . بعد ذلك على ما يكسبون    وحياسبهم  ،  يصرفهم كيف يشاء وفق سنته    ،   فهو املوكل م  

 . إمنا أنت نذير. أنت موكال بكفرهم أو إميام
  ع   وما كان يعتور صدر رسول اهللا     ؛   وهذه اآلية تشي جبو تلك الفترة احلرجة يف تاريخ الدعوة         

يف الوقت الذي هلـك فيـه العشـري         ،  كما تشي بثقل املواجهة للجاهلية املتمردة املعاندة      . من الضيق 
وغشى الكرب على قلوب املؤمنني القالئل يف هـذه           ع    وغمرت الوحشة قلب رسول اهللا    ؛  والنصري

  .. اجلاهلية احمليطة
وتسـكب  ،   ومن بني كلمات اآلية حنس جوا مكروبا تترتل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة            

 ! وتريح األعصاب والقلوب، فيه الطمأنينة
|     |     | 

فتحدهم إذن أن يفتروا عشـر      . إن هذا القرآن مفترى   : قد قالوها مرارا  و. وقولة أخرى يقولوا  
 : وليستعينوا مبن يشاءون يف هذا االفتراء، سور كسوره
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وادعوا من استطعتم مـن دون اهللا       . فأتوا بعشر سور مثله مفتريات    : قل؟  أم يقولون افتراه   " 
  ..  " إن كنتم صادقني

 ؟ فما التحدي بعد ذلك بعشر سور، ورة يونس ولقد سبق أن حتداهم بسورة واحدة يف س
مث بسـورة  ،  مث بعشر سور  ،  بالقرآن كله : إن التحدي كان على الترتيب    :  قال املفسرون القدامى  

بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسـورة          . ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل     . واحدة
وحقيقة إن ترتيب اآليات يف الرتول ليس مـن         . وسورة هود الحقة والتحدي فيها بعشر سور      ،  واحدة

إال أن  . فقد كانت ترتل اآلية فتلحق بسورة سابقة أو الحقة يف الرتول          . الضروري أن يتبع ترتيب السور    
والترتيـب  . وليس يف أسباب الرتول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود            . هذا حيتاج إىل ما يثبته    

 . التحكمي يف مثل هذا ال جيوز
فأجهد نفسـه   ،  علة عشر سور   ولقد حاول السيد رشيد رضا يف تفسري املنار أن جيد هلذا العدد           

وأنه باالستقراء يظهر   ،  إن املقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآين      : ليقول - رمحة اهللا عليه   - طويال
 م بعشـر فتحداه. أن السور اليت كان قد نزل ا قصص مطول إىل وقت نزول سورة هود كانت عشرا              

، ألن حتديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من حتديهم بعشر نظرا لتفرق القصص وتعدد أسـاليبه              .. 
  )1(اخل  .. واحتياج املتحدي إىل عشر سور كاليت ورد فيها ليتمكن من احملاكاة إن كان سيحاكى

يالحظ حالـة   وأن التحدي كان    . أن املسألة أيسر من كل هذا التعقيد       - واهللا أعلم  -  وحنسب
: فيقول مرة . ألن القرآن كان يواجه حاالت واقعة حمددة مواجهة واقعة حمددة         ،  القائلني وظروف القول  

ألن الغرض كان هو التحدي     . دون ترتيب زمين  . أو بعشر سور  ،  أو ائتوا بسورة  . ائتوا مبثل هذا القرآن   
فالتحدي كان بنوع   . ه على السواء  كله أو بعضه أو سورة من     . يف ذاته بالنسبة ألي شيء من هذا القرآن       

. وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة    . والعجز كان عن النوع ال عن املقدار      . هذا القرآن ال مبقداره   
ونوع ما يقولون عن هذا القرآن يف       ،  إمنا هو مقتضى احلالة اليت يكون عليها املخاطبون       ،  وال يلزم ترتيب  

وحنـن اليـوم ال     . أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن        فهو الذي جيعل من املناسب      . هذه احلالة 
 . منلك حتديد املالبسات اليت مل يذكرها لنا القرآن

  ..  " وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني " 

                                                 
 .  منن تفسري املنار اجلزء الثاين عشر41 إىل صفحة 32 من صفحة )1(
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وأتوا بعشر سور فقـط     .  ادعوا شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم      
 ! يف أن هذا القرآن مفترى من دون اهللاإن كنتم صادقني ، مفتريات

  ..  " فإن مل يستجيبوا لكم " 
ألم عاجزون عن أن يقدموا لكم عونـا يف هـذه املهمـة            ،   ومل يقدروا على افتراء عشر سور     

 ! ألنكم مل تدعوهم لتستعينوا م إال بعد عجزكم، وعجزمت أنتم بطبيعة احلال! املتعذرة
  ..  " اهللافاعلموا أمنا أنزل بعلم  " 

وعلم اهللا وحده هو الكفيل بأن يرتله على هذا النحو الذي نزل            ،   فهو وحده القادر على أن يرتله     
وماضـيهم وحاضـرهم    ،  متضمنا ما تضمنه من دالئل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشـر           ،  به

  .. . وما يصلح هلم يف نفوسهم ويف معاشهم، ومستقبلهم
  .. "  وأن ال إله إال هو " 

فال بـد  .  فهذا مستفاد كذلك من عجز آهلتكم عن تلبيتكم يف تأليف عشر سور كاليت أنزهلا اهللا      
 . أن يكون هناك إله واحد هو القادر وحده على ترتيل هذا القرآن

 ويعقب على هذا التقرير الذي ال مفر من اإلقرار به بسؤال ال حيتمل إال جوابا واحدا عند غـري                   
 : سؤال. نتنياملكابرين املتع

  "  .. ؟ فهل أنتم مسلمون " 
 . ؟  بعد هذا التحدي والعجز وداللته اليت ال سبيل إىل مواجهتها بغري التسليم

 ! ! !  ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون
 لقد كان احلق واضحا ولكنهم كانوا خيافون على ما يتمتعون به يف هذه احلياة الدنيا من منـافع                  

 .. داعي ال إله إال اهللا     ..  كي ال يستجيبوا لداعي احلرية والكرامة والعدل والعزة        وتعبيد للناس ،  وسلطان
 : هلذا يعقب السياق مبا يناسب حاهلم ويصور هلم عاقبة أمرهم فيقول

أولئـك  . من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون             " 
  ..  " وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها، النارالذين ليس هلم يف اآلخرة إال 
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سواء تطلع صاحبه إىل أفق أعلى أو توجه به إىل منافعه القريبة            .  إن للجهد يف هذه األرض مثرته     
فإنه يلقى نتيجة عملـه يف هـذه        ،  فمن كان يريد احلياة الدنيا وزينتها فعمل هلا وحدها        . وذاته احملدودة 

ألنه مل يقدم لآلخرة    ،  ولكن ليس له يف اآلخرة إال النار       - يف أجل حمدود   - ا كما يريد  ويتمتع  ؛  الدنيا
ولكنه باطل يف اآلخرة ال يقام لـه فيهـا          . فكل عمل الدنيا يلقاه يف الدنيا     ،  ومل حيسب هلا حسابا   ،  شيئا

نتفخ املتـورم  وهي صورة مناسبة للعمل امل ]من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من املرض        [  وزن وحابط 
 ! يف الدنيا وهو مؤد إىل اهلالك

. وتنال جزاءهـا فيهـا    ،   وحنن نشهد يف هذه األرض أفرادا اليوم وشعوبا وأمما تعمل هلذه الدنيا           
ألن هذه هي سنة اهللا يف هـذه     ؟  ملاذا: فال جيوز أن نعجب وال أن نسأل      ! ولدنياها انتفاخ ،  ولدنياها زينة 

 .  " الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسونمن كان يريد احلياة :  " األرض
 ولكن التسليم ذه السنة ونتائجها ال جيوز أن ينسينا أن هؤالء كان ميكن أن يعملوا نفس مـا                  

فينالوا زينة احلياة الدنيا ال يبخسون       - ونفوسهم تتطلع لآلخرة وتراقب اهللا يف الكسب واملتاع        - عملوه
 . وينالوا كذلك متاع احلياة األخرى ،منها شيئا

بل إنه هو هو مع االجتاه إىل اهللا        .  إن العمل للحياة األخرى ال يقف يف سبيل العمل للحياة الدنيا          
، بل تزيد وتبارك اجلهـد والثمـر      ؛  ومراقبة اهللا يف العمل ال تقلل من مقداره وال تنقص من آثاره           . فيه

إال أن يكون الغرض مـن      .  تضيف إىل متاع الدنيا متاع اآلخرة      مث،  وجتعل الكسب طيبا واملتاع به طيبا     
بل كذلك يف الدنيا ولـو بعـد        ،  وهذه مردية ال يف األخرى فحسب     . متاع الدنيا هو الشهوات احلرام    

وعرب التاريخ شاهدة على مصري كل أمـة اتبعـت          . وهي ظاهرة يف حياة األمم ويف حياة األفراد       . حني
  .الشهوات على مدار القرون

وإىل هـذا  ؛ وما جاءه من احلق  ع  بعد ذلك يلتفت السياق إىل موقف املشركني من رسول اهللا    
كما يشهد له كتاب موسـى مـن        ؛  وأنه مرسل من عنده   ،  القرآن الذي يشهد له بأنه على بينة من ربه        

ثبت ـذه   ذلك لي . وبدعوته ورسالته   ع    يلتفت السياق إىل هذا احلشد من األدلة احمليطة بالنيب        . قبله
مث ليوعد الذين يكفرون به من أحـزاب املشـركني          . والقلة املؤمنة معه    ع    االلتفاتة قلب رسول اهللا   

؛ وليعرضهم يف مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة جيلله اخلزي والعار جزاء العتو واالستكبار             ؛  بالنار
وأعجز مـن   ؛  أن يفلتوا من عذاب اهللا    املعاندين يف احلق أعجز من      ،  وليقرر أن هؤالء املتبجحني بالباطل    

وليعقد بينهم وبني    ..  " ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون       ..  " أن جيدوا هلم من دون اهللا أولياء      
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ويف موقفهما  ،  تصور الفارق البعيد بني الفريقني يف طبيعتهما      ؛  املؤمنني موازنة يف صورة حسية مشهودة     
 : وحاهلما يف الدنيا ويف اآلخرة سواء

؟ ومن قبله كتاب موسـى إمامـا ورمحـة        ،  ويتلوه شاهد منه  ،  أفمن كان على بينة من ربه      " 
إنه احلـق مـن     ،  فال تك يف مرية منه    ،  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده      ،  أولئك يؤمنون به  

 .  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، ربك
هـؤالء  : ويقول األشهاد ؛   رم أولئك يعرضون على  ؛  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا       " 

وهم ،  الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوا عوجا      . أال لعنة اهللا على الظاملني    ،  الذين كذبوا على رم   
، وما كان هلم من دون اهللا مـن أوليـاء  ، أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض     . باآلخرة هم كافرون  
أولئـك الـذين خسـروا      . كانوا يبصرون وما  ،  ما كانوا يستطيعون السمع   . يضاعف هلم العذاب  

 .  " ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أنفسهم
 إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا إىل رم أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون              " 

 " 
 "  ؟  أفال تـذكرون   ؟هل يستويان مثال  ،  مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع      " 

 .. 
إن  .. وتنوع اللفتات واإليقاعات أيضا   ،  وتنوع اإلشارات واإلحياءات فيها   ،   إن طول هذه اجلملة   

ويصـور لنـا    ؛  يف تلك الفترة احلرجة من تاريخ الدعوة      ،  هذا كله يشي مبا كانت تواجهه القلة املؤمنة       
وهو يواجه  ؛  ور لنا طبيعة هذا القرآن احلركية     كما يص ؛  حاجة املوقف إىل هذه املعركة التقريرية اإلحيائية      

 . ذلك الواقع وجياهده جهادا كبريا
ويواجه مثل تلك املواقف الـيت تـرتل   ؛ إن هذا القرآن ال يتذوقه إال من خيوض مثل هذه املعركة       

يدرسونه دراسة بيانيـة    . والذين يتلمسون معاين القرآن ودالالته وهم قاعدون      . فيها ليواجهها ويوجهها  
بعيدا عن املعركة وبعيدا عن     ؛  و فنية ال ميلكون أن جيدوا من حقيقته شيئا يف هذه القعدة الباردة الساكنة             أ

وإن سره ال يتجلى ملن يـؤثرون السـالمة         ،  إن حقيقة هذا القرآن ال تتكشف للقاعدين أبدا        .. احلركة
 ! والدينونة للطاغوت من دون اهللا، والراحة مع العبودية لغري اهللا
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؟ ومن قبله كتاب موسـى إمامـا ورمحـة        ،  ويتلوه شاهد منه  ،  فمن كان على بينة من ربه     أ " 
إنه احلـق مـن     ،  فال تك يف مرية منه    ،  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده      ،  أولئك يؤمنون به  

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، ربك
ويف  ..  " على بينة من ربـه    أفمن كان   :  "  وردت روايات شىت فيما هو املقصود بقوله تعاىل       

  " منـه  " ويف " يتلوه " ويف " ربه:  " ويف عائد هذه الضمائر يف    .  " ويتلوه شاهد منه  :  " قوله تعاىل 
هـو   " أفمن كان على بينة من ربـه      :  " هو أن املقصود بقوله تعاىل     - كما يبدو يل   - وأرجحها.. 

 ويتلوه شاهد منـه :  " وأن املقصود بقوله تعاىل - هوبالتبعية له كل من يؤمن مبا جاء ب  ع    رسول اهللا 
وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي مـن اهللا ال            . أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته ورسالته       " 

يشـهد   " كتاب موسـى   " ؛  أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآن       -  " ومن قبله .  " يقدر عليه بشر  
 . أو مبوافقة أصله ملا جاء به حممد من بعده؛ ضمنه من البشارة بهسواء مبا ت  ع  كذلك بصدق النيب

يف تصوير ما بني الرسل الكرام       -  والذي يرجح هذا عندي هو وحدة التعبري القرآين يف السورة         
وجيدون ا رـم يف     ،  يستيقنون معها أن اهللا هو الذي يوحي إليهم       ،  من بينة جيدوا يف أنفسهم    ،  ورم

يا :  " يقول لقومه  - عليه السالم  - فنوح. مستيقنا واضحا ال خياجلهم معه شك وال ريبة       قلوم وجودا   
أنلزمكموها وأنتم هلـا    ،  قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم             

نة من  يا قوم أرأيتم إن كنت على بي      : قال:  " وصاحل عليه السالم يقول الكلمة ذاا      "  .. ؟  كارهون
وشـعيب عليـه     ..  " فما تزيدونين غري ختسري   ؟  ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصرين من اهللا إن عصيته         

فهـو   ..  " ورزقين منه رزقا  ،  يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب        : قال:  " السالم يقوهلا كذلك  
 أنفسهم من رؤية قلبية     تصور حقيقة ما جيدونه يف    ،  تعبري موحد عن حال واحدة للرسل الكرام مع رم        

وهذا التوحيد   .. ولصدق اتصال رم م عن طريق الوحي أيضا       ؛  مستيقنة حلقيقة األلوهية يف نفوسهم    
إلثبات أن   - كما أسلفنا يف التعريف ا     - يف التعبري عن احلال الواحدة مقصود قصدا يف سياق السورة         

مما يبطـل دعـاوى     ؛   سائر الرسل الكرام قبله    مع ربه ومع الوحي الذي ترتل عليه شأن         ع    شأن النيب 
فهـو احلـق    ؛  وكذلك لتثبيته هو والقلة املؤمنة معه على احلق الذي معهم           ع    املشركني املفتراة عليه  

 . والذي أسلم عليه املسلمون من أتباع الرسل مجيعا، الواحد الذي جاء به الرسل مجيعا
تتضافر األدلة والشواهد على صدقه وصحة إميانـه        أفهذا النيب الذي    :  ويكون املعىن الكلي لآلية   

شـاهد   - أو يتبع يقينه هذا    - وحيث يتبعه . حيث جيد يف نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه         .. ويقينه
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، وحيث يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله      . من ربه هو هذا القرآن الدال خبصائصه على مصدره الرباين         
وهو يصدق رسـول    . ادة بين إسرائيل ورمحة من اهللا ترتلت عليهم       هو كتاب موسى الذي جاء إماما لقي      

كما يصدقه مبا فيه من مطابقة لألصول االعتقادية اليت يقوم عليهـا            ،   مبا تضمنه من التبشري به      ع    اهللا
  .. دين اهللا كله

أفمن كان هذا شأنه يكون موضعا للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل األحـزاب الـيت          :  يقول
إنه ألمر مستنكر إذن يف مواجهة هذه الشواهد املتضافرة مـن شـىت             ؟  ه من شىت فئات املشركني    تناوئ

  .. اجلهات
وما ينتظر هـؤالء    ،   مث يعرض مواقف الذين يؤمنون ذا القرآن والذين يكفرون به من األحزاب           

 يقلقهم شـأن  فال؛ والذين يؤمنون مبا معه من احلق  ع   ويعرج على تثبيت الرسول   . من جزاء يف اآلخرة   
 : وهم كثرة الناس يف ذلك احلني، املكذبني الكافرين

إنه احلق  ،  فال تك يف مرية منه    ،  ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده      ،  أولئك يؤمنون به   " 
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، من ربك

ا كان املقصود بقوله    إذ " أولئك يؤمنون به  :  "  وقد وجد بعض املفسرين إشكاال يف قوله تعاىل       
 .. كما أسـلفنا    ع    هو شخص رسول اهللا    " أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه        :  " تعاىل
 فالضمري يف قوله تعاىل   . وال إشكال هناك   .. تعين مجاعة يؤمنون ذا الوحي وبتلك البينة       " أولئك " فإن
 " ومن قبلـه   " كذلك الضمري يف قوله تعاىل    و. وهو القرآن  " شاهد " يعود على  " أولئك يؤمنون به  " 

أي ـذا   -  " أولئك يؤمنـون بـه  :  " فال إشكال يف أن يقول    .. فإنه يعود على القرآن كما أسلفنا     
آمـن  :  " مث تبعـه املؤمنـون    ،  هو أول من آمن مبا أنزل إليه        ع    والرسول - الشاهد أي ذا القرآن   

كما جـاء يف     "  .. . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله      .الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون      
وتدمج معه املؤمنني الذين آمنوا مبا آمن به هو وبلغهم            ع    واآلية هنا تشري إىل رسول اهللا      .. آية البقرة 

 . وال إشكال فيه، وهو أمر مألوف يف التعبري القرآين .. إياه
   .. " ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده " 

 ! واهللا سبحانه هو الذي قدره ودبره،  وهو موعد ال خيلف
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، إنه احلق من ربك، فال تك يف مرية منه " 
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ولكن هـذا    - وهو على بينة من ربه     - وال امترى ،  فيما أوحي إليه    ع     وما شك رسول اهللا   
من ضـيق     ع    ي مبا كان خياجل نفس رسول اهللا      التوجيه الرباين عقب حشد هذه الدالئل والشواهد يش       
حتتاج كلها إىل التسرية عنـه ـذا التوجيـه          ،  وتعب ووحشة من جراء جتمد الدعوة وكثرة املعاندين       

وكذلك ما كان خياجل قلوب القلة املسلمة من ضيق وكرب حيتاج إىل برد اليقني يترتل عليهم                . والتثبيت
 . من رم الرحيم

ويتآزر عليهـا   ؛  وهي تواجه مثل تلك احلال يف كل مكان       ؛  لبعث اإلسالمي  وما أحوج طالئع ا   
؛ واملطاردة بكل صورها املادية واملعنويـة     ؛  والتعذيب واإليذاء ،  والسخرية واالستهزاء ،  الصد واإلعراض 

وتسلط عليهـا أبشـع ألـوان احلـرب     ؛ وتتضافر عليها كل قوى اجلاهلية يف األرض من حملية وعاملية    
  .. . تدق الطبول وتنصب الرايات ملن حياربوا هذه احلرب ومن يطاردوا هذه املطاردةمث ؛ وأنكدها

وبكل حملة فيها وكـل     ،  وبكل إشارة ،   ما أحوج هذه الطالئع إىل تدبر هذه اآلية بكل فقرة فيها          
 ! إمياءة

 : ما أحوجها إىل اليقني الذي حيمله التوكيد الرباين احلكيم
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، إنه احلق من ربك ،فال تك يف مرية منه " 

 وما أحوجها إىل أن جتد يف نفوسها ظالال ملا كان جيده الرسل الكـرام صـلوات اهللا علـيهم                   
ومن التزام باملضي يف الطريق     ؛  ومن رمحة ال خيطئوا وال يشكون فيها حلظة       ،  وسالمه من بينة من رم    
 : مهما تكن عقبات الطريق

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصـرين مـن اهللا إن                   : لقا " 
  ..  " فما تزيدونين غري ختسري؟ عصيته

صـلوات اهللا    -  إن هذه الطالئع تتصدى ملثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكرمي من الرسل             
لقد استدار الزمان كهيئته يـوم جـاء         .. وجتد من اجلاهلية مثلما كانوا جيدون      - وسالمه عليهم مجيعا  

فواجهته جباهليتها اليت صارت إليها بعد اإلسـالم الـذي      ؛  إىل البشرية كلها ذا الدين      ع    رسول اهللا 
جاءها به من قبل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ويوسف وموسـى وهـارون وداود               

 ! وسائر النبيني، وسليمان وحيىي وعيسى
ولكنها تقيم النـاس أربابـا يف       . أوال تعترف  - سبحانه - لية اليت تعترف بوجود اهللا     إا اجلاه 

ويشرعون هلم من القيم والتقاليد واألوضاع ما جيعل دينونتهم هلذه          ؛  األرض حيكموم بغري ما أنزل اهللا     
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 حيـام  مث هي الدعوة اإلسالمية للناس كافة أن ينحوا هذه األرباب األرضـية عـن   .. األرباب ال هللا  
؛ وأن يعودوا إىل اهللا وحده يتخذونه ربـا ال أربـاب معـه           ،  وأوضاعهم وجمتمعام وقيمهم وشرائعهم   

مث هي بعد هذه وتلـك       .. وال يطيعون إال أمره ويه    ،  فال يتبعون إال شرعه وجه    . ويدينون له وحده  
ئع البعث اإلسـالمي وهـذه      وبني طال . وبني اجلاهلية واإلسالم  ،  املعركة القاسية بني الشرك والتوحيد    
 ! الطواغيت يف أرجاء األرض واألصنام

 ..  ومن مث ال بد هلذه الطالئع من أن جتد نفسها وموقفها كله يف هذا القرآن يف مثل هذا األوان                  
ويواجـه  . إن هذا القرآن ال يتذوقه إال من خيوض مثل هذه املعركة          :  " وهذا بعض ما نعنيه حني نقول     

وإن الذين يتلمسون معاين القرآن ودالالته وهـم        ،  ليت ترتل فيها ليواجهها ويوجهها    مثل تلك املواقف ا   
قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية ال ميلكون أن جيدوا من حقيقته شيئا يف هـذه القعـدة البـاردة                    

  .. .  " . وبعيدا عن احلركة، بعيدا عن املعركة، الساكنة
|     |     | 

ويكذبون على اهللا   ،  ويزعمون أنه مفترى من دون اهللا     ؛  ه الذين يكفرون به   مث ميضي السياق يواج   
وذلك يف مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الـذين يفتـرون علـى اهللا                 ع    سبحانه وعلى رسوله  

أو بـدعواهم يف الربوبيـة    . أو بادعائهم شركاء هللا   ،  إن اهللا مل يرتل هذا الكتاب     : سواء بقوهلم . الكذب
جيمل النص هنا اإلشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على            .. من خصائص األلوهية  األرضية وهي   

 . اهللا
ويف اجلانب  .  هؤالء يعرضون يف مشهد يوم القيامة للتشهري م وفضيحتهم على رؤوس األشهاد           

األعمـى واألصـم    : ويضرب للفريقني مثال  . اآلخر املؤمنون املطمئنون إىل رم وما ينتظرهم من نعيم        
 : لبصري والسميعوا

هـؤالء  : ويقول األشهاد ،  أولئك يعرضون على رم   ؟  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا       " 
وهم ،  الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوا عوجا      . أال لعنة اهللا على الظاملني    . الذين كذبوا على رم   

، ن دون اهللا مـن أوليـاء  وما كان هلم م، أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض     . باآلخرة هم كافرون  
أولئك الذين خسروا أنفسهم    . ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون      ،  يضاعف هلم العذاب  

إن الـذين آمنـوا وعملـوا       . ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون      ،  وضل عنهم ما كانوا يفترون    
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لفـريقني كـاألعمى    مثـل ا  . أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون     ،  الصاحلات وأخبتوا إىل رم   
 . " ؟  أفال تذكرون؟ هل يستويان مثال. واألصم والبصري والسميع

فما بال حـني    . وظلم للحقيقة وملن يفتري عليه الكذب     ،   إن افتراء الكذب يف ذاته جرمية نكراء      
 ؟ يكون هذا االفتراء على اهللا

 .  " مهؤالء الذين كذبوا على ر: ويقول األشهاد، أولئك يعرضون على رم " 
" ؟    وعلى مـن   ..  " هؤالء الذين كذبوا   "  ..  " هؤالء:  " باإلشارة.  إنه التشهري والتشنيع  

تعقبها اللعنة املناسـبة    ،  إن جو الفضيحة هو الذي يرتسم يف هذا املشهد        ! ال على أحد آخر    " على رم 
 : لشناعة اجلرمية

  ..  " أال لعنة اهللا على الظاملني " 
فهـو  . أو هم الناس أمجعون   ،  واألشهاد هم املالئكة والرسل واملؤمنون    . د كذلك  يقوهلا األشها 

أو هو قرار اهللا سبحانه يف شأم إىل جانب ذلك          ! يف ساحة العرض احلاشدة    - إذن - اخلزي والتشهري 
 : اخلزي والتشهري على رؤوس األشهاد

  ..  " أال لعنة اهللا على الظاملني " 
 . وهم الذين يفترون الكذب على رم ليصدوا عن سبيل اهللا . والظاملون هم املشركون

  ..  " ويبغوا عوجا " 
يريدون الطريق  . إمنا يريدوا عوجا والتواء واحنرافا    ،   فال يريدون االستقامة وال اخلطة املستقيمة     

 " هـم "  ويكـرر  " وهم باآلخرة هم كافرون    "  .. كلها مبعىن  .. أو يريدون احلياة أويريدون األمور    
 . مرتني للتوكيد وتثبيت اجلرمية وإبرازها يف مقام التشهري

إمنا يريدون احلياة كلها عوجا حني يعدلون        - وهم الظاملون  - سبحانه -  والذين يشركون باهللا  
إال العوج يف كل جانب مـن جوانـب          - سبحانه - وما تنتج الدينونة لغري اهللا    . عن استقامة اإلسالم  

 . ب من جوانب احلياةويف كل جان، النفس
.  إن عبودية الناس لغري اهللا سبحانه تنشئ يف نفوسهم الذلة وقد أراد اهللا أن يقيمها على الكرامة                

وحتول جهـود النـاس إىل      . وتنشئ يف احلياة الظلم والبغي وقد أراد اهللا أن يقيمها على القسط والعدل            
لنفخ فيها دائما لتكرب حىت متأل مكـان الـرب          وا،  عبث يف تأليه األرباب األرضية والطبل حوهلا والزمر       
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فـإن  ،  وملا كانت هذه األرباب يف ذاا صغرية هزيلة ال ميكن أن متأل فراغ الـرب احلقيقـي                . احلقيقي
ويسـلطون عليهـا   ، وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل ـار  ،  عبادها املساكني يظلون يف نصب دائب     

حىت يستحيل اجلهد البشري    ،   واملزامري والترانيم والتسابيح   ويضربون حوهلا بالدفوف  ،  األضواء واألنظار 
فهل وراء ذلـك     .. كله من اإلنتاج املثمر للحياة إىل هذا الكد البائس النكد وإىل هذا اهلم املقعد املقيم              

 ! ؟ عوج وهل وراء ذلك التواء
  ..  " أولئك " 

 .  البعداء املبعدون امللعونون
  ..  " ضمل يكونوا معجزين يف األر " 

  .. ولو شاء ألخذهم بالعذاب يف الدنيا،  فلم يكن أمرهم معجزا هللا
  ..  " وما كان هلم من دون اهللا من أولياء " 

ليستوفوا عـذاب الـدنيا وعـذاب       ،  إمنا تركهم لعذاب اآلخرة   .  ينصروم أو مينعوم من اهللا    
 : اآلخرة

  ..  " يضاعف هلم العذاب " 
 : كأن مل يكن هلم مسع وال بصر؛ ارك مغلقي البصائر فقد عاشوا معطلي املد

  ..  " ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون " 
  ..  " أولئك الذين خسروا أنفسهم " 

فالذي خيسر نفسه ال يفيد شيئا مما كسب غريها وأولئك خسروا أنفسهم            ،   وهي أفدح اخلسارة  
. دمية اليت تتمثل يف االرتفاع عن الدينونة لغري اهللا من العبيد          مل حيسوا بكرامتهم اآل   ،  فأضاعوها يف الدنيا  

وذلك حني  . إىل ما هو أرقى وأمسى     - مع املتاع ا   - كما تتمثل يف االرتفاع عن احلياة الدنيا والتطلع       
وخسروا أنفسهم يف اآلخرة ـذا اخلـزي        . وحني كذبوا على رم غري متوقعني لقاءه      ،  كفروا باآلخرة 

  .. وذا العذاب الذي ينتظرهم، مالذي يناهل
  ..  " وضل عنهم ما كانوا يفترون " 
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فقد تبـدد   .  غاب عنهم فلم يهتد إليهم ومل جيتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على اهللا              
 . وذهب وضاع

  ..  " ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون " 
 . هم دنيا وأخرىوقد أضاعوا أنفس.  الذين ال تعدل خسارم خسارة

املطمئنون إىل رم الواثقون به الساكنون إليه ال        ،   ويف اجلانب اآلخر أهل اإلميان والعمل الصاحل      
 : يشكون وال يقلقون

أولئك أصحاب اجلنـة هـم فيهـا        ،  وأخبتوا إىل رم  . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     " 
  ..  " خالدون

وركونه إليه  ،  وهي تصور حال املؤمن مع ربه      .. قة والتسليم  واإلخبات الطمأنينة واالستقرار والث   
 : وأمنه واستقراره ورضاه، وهدوء نفسه وسكون قلبه، واطمئنانه لكل ما يأيت به

  "  .. ؟ هل يستويان مثال. مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع " 
 عمى ال يرى وكاألصم ال يسـمع     والفريق األول كاأل  .  صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقني     

وهي أن تكـون أدوات موصـلة للقلـب         ،  والذي يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكربى منها        -
والفريق الثاين كالبصـري يـرى       - ليدرك ويتدبر فكأمنا هو حمروم من تلك اجلوارح واحلواس        ،  والعقل

 . فيهديه بصره ومسعه، وكالسميع يسمع
 . .  "  .؟ هل يستويان مثال " 

 .  سؤال بعد الصورة اسمة ال حيتاج إىل إجابة ألا إجابة مقررة
  ..  " أفال تذكرون " 

  .. فهي بديهية ال تقتضي التفكري.  فالقضية يف وضعها هذا ال حتتاج إىل أكثر من التذكر
 حتتاج  أن ينقل القضايا اليت    ..  وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب يف األسلوب القرآين يف التعبري         

  .. جلدل فكري إىل بديهيات مقررة ال حتتاج إىل أكثر من توجيه النظر والتذكري
|     |     | 
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 +          ِبنيم ِذيرن ي لَكُمِمِه ِإنا ِإلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد25و           ـافأَخ ـيِإن واْ ِإالَّ اللّـهدبعأَن الَّ ت 
 فَقَالَ الْمُأل الَِّذين كَفَرواْ ِمن ِقوِمِه ما نراك ِإالَّ بشرا مثْلَنا ومـا نـراك                26يٍم  علَيكُم عذَاب يوٍم أَلِ   

                 كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل با ِمن فَضنلَيع ى لَكُمرا نمأِْي والر اِديا باِذلُنأَر مه ِإالَّ الَِّذين كعبا   27اتقَالَ ي 
وِم أَرأَيتم ِإن كُنت علَى بينٍة من ربي وآتاِني رحمةً من ِعنِدِه فَعميت علَيكُم أَنلِْزمكُموها وأَنتم لَهـا   قَ

طَاِرِد الَِّذين آمنواْ ِإنهـم      ويا قَوِم ال أَسأَلُكُم علَيِه ماالً ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى اللِّه ومآ أَناْ بِ              28كَاِرهونَ  
 ويا قَوِم من ينصرِني ِمن اللّـِه ِإن طَـردتهم أَفَـالَ             29مالَقُو ربِهم ولَـِكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ       

الَ أَقُولُ ِإني ملَك والَ أَقُولُ ِللَِّذين        والَ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزآِئن اللِّه والَ أَعلَم الْغيب و          30تذَكَّرونَ  
                الظَّاِلِمني ي ِإذًا لَِّمنِإن ا ِفي أَنفُِسِهمِبم لَمأَع ا اللّهريخ اللّه مهِتيؤلَن ي كُمنيِري أَعدزـا    31تقَـالُواْ ي 

      ِنا ِبما فَأْتالَنِجد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحن       اِدِقنيالص ِمن ا ِإن كُنتنِعد32ا ت       أِْتيكُم ِبِه اللّـها يمقَالَ ِإن 
      ِجِزينعم ِبما أَنتماء وأَن               33ِإن ش ِريـدي ِإن كَانَ اللّه لَكُم حأَنْ أَنص دتِحي ِإنْ أَرصن كُمنفَعالَ يو 
    جرِه تِإلَيو كُمبر وه كُمِويغونَ  يـا             34عمِريٌء ماْ بأَناِمي ورِإج لَيفَع هتيرقُلْ ِإِن افْت اهرقُولُونَ افْتي أَم 

  35تجرمونَ 
 36وأُوِحي ِإلَى نوٍح أَنه لَن يؤِمن ِمن قَوِمك ِإالَّ من قَد آمن فَالَ تبتِئس ِبما كَـانواْ يفْعلُـونَ                    

  37 الْفُلْك ِبأَعيِننا ووحِينا والَ تخاِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَمواْ ِإنهم مغرقُونَ واصنِع
                 ِمنكُم رخسا نا فَِإنواْ ِمنرخسقَالَ ِإن ت هواْ ِمنِخرِمِه سن قَوٌأل مِه ملَيع را مكُلَّمو الْفُلْك عنصيو

خسا تونَ كَم38ر ِقيمم ذَابِه علَيِحلُّ عيِزيِه وخي ذَابأِْتيِه عن يونَ ملَمعت فو39 فَس  
حتى ِإذَا جاء أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احِملْ ِفيها ِمن كُلٍّ زوجيِن اثْنيِن وأَهلَك ِإالَّ من سبق علَيِه                  

ملُ وِإالَّ قَِليلٌ الْقَو هعم نا آممو نآم 40ن  
 ِحيمر فُوري لَغبا ِإنَّ راهسرما واهرجِم اللِّه ما ِبسواْ ِفيهكَبقَالَ ار41و  

 معنـا والَ    وِهي تجِري ِبِهم ِفي موٍج كَالِْجباِل ونادى نوح ابنه وكَانَ ِفي معِزٍل يا بني اركَب              
    الْكَاِفِرين عكُن مِر اللّـِه ِإالَّ                 42تأَم ِمن موالْي اِصماء قَالَ الَ عالْم ِني ِمنِصمعٍل يبآِوي ِإلَى جقَالَ س 

 ِقنيرغالْم فَكَانَ ِمن جوا الْممهنيالَ بحو ِحمن ر43م  
ِك ويا سماء أَقِْلِعي وِغيض الْماء وقُِضي اَألمر واستوت علَى الْجوِدي           وِقيلَ يا أَرض ابلَِعي ماء    

     ِم الظَّاِلِمنيداً لِّلْقَوعِقيلَ ب44و              أَنتو قالْح كدعِإنَّ وِلي وأَه ِني ِمنِإنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

44

  اِكِمنيالْح كَمِبـِه  45أَح لَك سا لَيأَلِْن مساِلٍح فَالَ تص رلٌ غَيمع هِإن ِلكأَه ِمن سلَي هِإن وحا نقَالَ ي 
        اِهِلنيالْج كُونَ ِمنأَن ت ي أَِعظُكِإن 46ِعلْم              ِلي ِبِه ِعلْـم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ ِبكي أَعِإن بقَالَ ر 

 ِقيلَ يا نوح اهِبطْ ِبسالٍَم منا وبركَاٍت علَيك وعلَـى     47 تغِفر ِلي وترحمِني أَكُن من الْخاِسِرين        وِإالَّ
 أَِليم ذَابا عنم مهسمي ثُم مهعتمنس مأُمو كعن ممٍم م48أُم  

ها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن قَبِل هـذَا فَاصـِبر ِإنَّ              ِتلْك ِمن أَنباء الْغيِب نوِحي    
 ِقنيتةَ ِللْماِقب49الْع_  

|     |     | 
إمنا جاء مصـداقا للحقـائق      ،  ولكنه مل جييء فيها مستقال    ؛  القصص يف هذه السورة هو قوامها     

كتاب أحكمت آياته مث    :  " يت أمجلها السياق يف مطلع السورة     وال. الكربى اليت جاءت السورة لتقريرها    
وأن استغفروا ربكـم مث     ،  أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري        ،  فصلت من لدن حكيم خبري    

وإن تولوا فإين أخـاف  ، ويؤت كل ذي فضل فضله، ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى     ،  توبوا إليه 
  ..  " وهو على كل شيء قدير. هللا مرجعكمإىل ا، عليكم عذاب يوم كبري

جوالت يف ملكوت السـماوات     .  وقد تضمن مطلع السورة جوالت متعددة حول هذه احلقائق        
مث أخذ يف هذه اجلولة اجلديدة يف جنبـات األرض           .. ويف ساحة احلشر  ،  ويف جنبات النفس  ،  واألرض

إلسالمية يف مواجهة اجلاهلية على مدار      يستعرض حركة العقيدة ا    .. وأطواء التاريخ مع قصص املاضني    
 . القرون

وهو يتضمن اجلدل حـول   - وخباصة قصة نوح والطوفان -  والقصص هنا مفصل بعض الشيء 
وكأمنا املكـذبون هـم     ،  واليت جييء كل رسول لتقريرها    ،  حقائق العقيدة اليت وردت يف مطلع السورة      

 . على مدار التاريخوعقليتهم واحدة ، وكأمنا طبيعتهم واحدة، املكذبون
ويلم بـإبراهيم   ،  مث صاحل ،  مث هود ،  فيبدأ بنوح ،   ويتبع القصص يف هذه السورة خط سري التاريخ       

ألنه يـذكر التـالني     ،  ويشري إىل اخلط التارخيي    .. مث إشارة إىل موسى   ،  مث شعيب ،  يف الطريق إىل لوط   
 : مبصري السالفني على التوايل ذا الترتيب

 
 : وأوله يف التاريخ. أول هذا القصص يف السياق. مع قومه ونبدأ بقصة نوح 
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|     |     | 
إين أخـاف علـيكم     ،  أال تعبدوا إال اهللا   . إين لكم نذير مبني   . ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه     " 

  ..  " عذاب يوم أليم
 واليت تضمنها الكتاب الـذي أحكمـت    ع   إا تكاد تكون األلفاظ ذاا اليت أرسل ا حممد   

وهذه املقاربة يف ألفاظ التعبري عن املعىن الرئيسي الواحد مقصودة          . آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري      
وذلك مع تقدير   . حىت لتتوحد ألفاظ التعبري عن معانيها     ،  يف السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة      

فنحن ال ندري بأية لغة     .  األرجح وهو. ال ألفاظه  - عليه السالم  - أن احملكي هنا هو معىن ما قاله نوح       
 . كان نوح يعرب

  ..  " إين لكم نذير مبني: ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه " 
ألن التعبري القرآين حييي املشهد فكأمنا هو واقعـة حاضـرة ال حكايـة               .. . إين:  ومل يقل قال  

ية أخرى أنه يلخـص     ومن ناح ،  هذا من ناحية  . وكأمنا هو يقول هلم اآلن وحنن نشهد ونسمع       . ماضية
 : وظيفة الرسالة كلها ويترمجها إىل حقيقة واحدة

  ..  " إين لكم نذير مبني " 
 .  وهو أقوى يف حتديد هدف الرسالة وإبرازه يف وجدان السامعني

 :  ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة يف حقيقة جديدة
  "  .. أال تعبدوا إال اهللا " 

 ؟ وملاذا.  اإلنذاروقوام،  فهذا هو قوام الرسالة
  ..  " إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم " 

  .. يف هذه الكلمات القصار،  فيتم اإلبالغ ويتم اإلنذار
إمنا هم املـألومون يف      -!  مألوم: اسم مفعول أصله   - واألليم. إمنا هو مؤمل  .  واليوم ليس أليما  

فما بـال   ،  شاعر به ،  ليوم ذاته بأنه حممل باألمل    لتصوير ا ،  ولكن التعبري خيتار هذه الصيغة هنا     . ذلك اليوم 
 ؟ من فيه
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وما نراك اتبعك إال الذين هـم       ،  ما نراك إال بشرا مثلنا    : فقال املأل الذين كفروا من قومه      " 
  ..  " بل نظنكم كاذبني، وما نرى لكم علينا من فضل، أراذلنا بادي الرأي

وهو يكاد يكـون رد املـأل مـن         .. م املتصدرين كبار القو  .. املأل ..  ذلك رد العلية املتكربين   
وما نـرى لكـم    - بادي الرأي - وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا    ،  ما نراك إال بشرا مثلنا    : قريش

 . بل نظنكم كاذبني، علينا من فضل
 ! واالستقبال الغيب اجلاهل املتعايف، والكربياء ذاا، واالامات ذاا،  الشبهات ذاا

فإن ؛  أن اجلنس البشري أصغر من محل رسالة اهللا       : ا الشبهة اليت وقرت يف نفوس جهال البشر        إ
مصدرها عدم الثقة ذا املخلوق الـذي       ،  وهي شبهه جاهلة  . تكن رسالة فليحملها ملك أو خملوق آخر      

ان ما  ال بد أن يكون اخلالق قد أودع يف هذا اإلنس         ،  وهي وظيفة خطرية ضخمة   ،  استخلفه اهللا يف أرضه   
وأودع يف جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيـأون حلمـل              ،  يكافئها من االستعداد والطاقة   

 . وهو أعلم مبا أودع يف كيام اخلاص من خصائص هذا اجلنس يف عمومه، باختيار اهللا هلم، الرسالة
 بني هؤالء املأل    فلم ال يكون من   ،  هي أنه إذا كان اهللا خيتار رسوال      . وشبهة أخرى جاهلة كذلك   

واليت من أجلها   ،  وهو جهل بالقيم احلقيقية هلذا املخلوق اإلنساين      ؟  املتسلطني العالني ،  الكرباء يف قومهم  
وهذه . واستحق محل رسالة اهللا خبصوصيته يف املختارين من صفوفه        ،  استحق اخلالفة يف األرض بعمومه    

واستعدادها لالتصـال   ،  إمنا هي يف صميم النفس    ،  القيم ال عالقة هلا مبال أو جاه أو استطالة يف األرض          
واحتمال لألمانة وصرب على أدائها ومقـدرة       ،  مبا فيها من صفاء وتفتح وقدرة على التلقي       ،  باملأل األعلى 
 ! وهي صفات ال عالقة هلا مبال أو جاه أو استعالء .. إىل آخر صفات النبوة الكرمية .. . على إبالغها

كاملأل من قوم كل نيب تعميهم مكانتهم الدنيوية عـن رؤيـة هـذه              ،   ولكن املأل من قوم نوح    
فإن . وهي يف زعمهم ال تكون لبشر     . فال يدركون مربرا الختصاص الرسل بالرسالة     ،  اخلصائص العلوية 

 ! كانت فهي ألمثاهلم من الوجهاء العالني يف األرض
  ..  " ما نراك إال بشرا مثلنا " 

 : دهىأما األخرى فأ ..  هذه واحدة
 ! !  " بادي الرأي، وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا " 
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كما ينظر الكرباء دائما إىل اآلخـرين الـذين مل           ..  " أراذل "  وهم يسمون الفقراء من الناس    
ألم بفطرم أقـرب إىل االسـتجابة       ؛  وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا     ! يؤتوا املال والسلطان  

وألن . وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على األعليـاء        ،  رر الناس من العبودية للكرباء    للدعوة اليت حت  
وألم ال خيـافون مـن      ؛  ومل تعوقها املصاحل واملظاهر عن االستجابة     ،  فطرم مل يفسدها البطر والترف    

نيـة يف شـىت     العقيدة يف اهللا أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة اجلماهري واستعبادها للخرافات الوث            
وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة واالتباع لألشخاص الزائلة بدال من االجتاه ـذا              . صورها

فرساالت التوحيد هي حركات التحرير احلقيقية للبشر يف كل طـور ويف            . كله هللا وحده دون شريك    
وحياولون تشويهها واام الدعاة    ؛  ويصدون عنها اجلماهري  ،  ومن مث كان يقاومها الطغاة دائما     . كل أرض 

 . إليها بشر التهم للتشويش والتنفري
  ..  " وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي " 

أا  .. وهذه مة كذلك توجه دائما من املأل العالني جلموع املؤمنني          ..  أي دون ترو وال تفكري    
وال يليق بـالكرباء أن     ،   فهي متهمة يف اتباعها واندفاعها     ومن مث . ال تتروى وال تفكر يف اتباع الدعوات      

فما يليق إذن بالكرباء أن يؤمنوا إميان       ،  فإذا كان األراذل يؤمنون   . وال أن يسلكوا طريقها   ،  ينهجوا جها 
 ! وال أن يدعوا األراذل يؤمنون؛ األراذل

  ..  " وما نرى لكم علينا من فضل " 
أو ،  ما نرى لكم علينا من فضل جيعلكم أقرب إىل اهلدى         ! ألراذل يدجمون الداعي مبن تبعوه من ا     

وهم يقيسـون   ! ومل تسبقونا أنتم إليه   ،  فلو كان ما معكم خريا وصوابا الهتدينا إليه       . أعرف بالصواب 
 .. واملعرفة بالسلطان ،  والفهم باجلاه ،  قياس الفضل باملال  . األمور ذلك القياس اخلاطيء الذي حتدثنا عنه      

هذه املفاهيم وتلك القيم اليت تسود دائمـا        ! ! ! وذو السلطان أعرف  . وذو اجلاه أفهم  .  أفضل فذو املال 
وإىل تقاليد  ،  فترتد البشرية إىل عهود اجلاهلية    ،  أو تضعف آثارها  ،  حني تغيب عقيدة التوحيد عن اتمع     

وهي انتكاسـة   . )1(وإن بدت يف ثوب من احلضارة املادية قشيب         . الوثنية يف صورة من صورها الكثرية     
، واستحق اخلالفـة يف األرض    ،  ألا تصغر من القيم اليت ا صار اإلنسان إنسانا        ،  للبشرية من غري شك   

 ! وترجع به إىل قيم أقرب إىل احليوانية العضلية الفيزيقية؛ وتلقى الرسالة من السماء

                                                 
وموجة اجلاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على       ! ! ! له، ويوزن برصيده يف البنك     يف أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخ      )1(

 ! ! ! العامل حىت يف الشرق الذي يزعم أنه مسلم
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  .. .  " بل نظنكم كاذبني " 
 ..  " ولكنهم على طريقـة طبقتـهم  . لرسول وأتباعه  وهي التهمة األخرية يقذفون ا يف وجه ا       

ألن اليقني اجلـازم    ! بل نظنكم !  " باألرستقراط " يلقوا يف أسلوب التحفظ الالئق     "  .. األرستقراطية
اليت يترفـع عنـها السـادة املفكـرون      - بادي الرأي - يف القول واالجتاه من طبيعة اجلماهري املندفعة      

 ! املتحفظون
املتعاظمة املدعية  ،  هلذه الطبقة املليئة اجليوب الفارغة القلوب     ،  ج املتكرر من عهد نوح     إنه النموذ 

 ! ! املنتفخة األوداج واألخماخ
يف مساحة النيب ويف اسـتعالئه ويف       ،  االام واإلعراض واالستكبار   - عليه السالم  -  ويتلقى نوح 

ويف وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجـه يف        ؛  واطمئنانه إىل ربه الذي أرسله    ،  ثقته باحلق الذي جاء به    
وال حياول أن خيلع علـى      ،  وال يدعي كما ادعوا   ،  وال يتهم كما اموا   ،  فال يشتم كما شتموا   . شعوره

  .. نفسه مظهرا غري حقيقته وال على رسالته شيئا غري طبيعتها
. يـت علـيكم   وآتاين رمحة من عنـده فعم     ،  يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب        : قال " 

وما أن بطـارد    ،  ويا قوم ال أسألكم عليه ماال إن أجري إال على اهللا          ؟  أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون   
ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طـردم         . ولكين أراكم قوما جتهلون   ،  إم مالقو رم  ،  الذين آمنوا 

والأقـول  ،  إين ملك :  أقول وال،  وال أعلم الغيب  ،  عندي خزائن اهللا  : وال أقول لكم  ؟  أفال تذكرون 
  ..  " إين إذن ملن الظاملني، اهللا أعلم مبا يف أنفسهم. لن يؤتيهم اهللا خريا: للذين تزدري أعينكم

إنكـم تعترضـون    . ونسبة نفسه إليهم  ،  يف مساحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه      ..  " يا قوم  " 
بني يف نفسـي    ،  م إن كنت على اتصال بريب     فما يكون رأيك   ..  " ما نراك إال بشرا مثلنا    :  " فتقولون

أو ،  وإن كان اهللا آتاين رمحة من عنده باختياري للرسالة        . وهي خاصية مل توهبوها   . مستيقن يف شعوري  
مـارأيكم رأيكـم إن    - وهذه رمحة وال شك عظيمة - آتاين من اخلصائص ما أستحق به محل الرسالة  

وغري مفتوحي البصـائر    ،  م غري متهيئني إلدراكها   ألنك،  كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية      
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 " إنه ما كان يل وما أنا مبستطيع أن ألزمكم اإلذعان هلا واإلميـان ـا               " )1(؟  أنلزمكموها.  " لرؤيتها
 !  " وأنتم هلا كارهون

 وهكذا يتلطف نوح يف توجيه أنظارهم وملس وجدام وإثارة حساسيتهم إلدراك القيم اخلفيـة              
ويبصرهم بأن األمر ليس موكوال إىل      : صائص اليت يغفلون عنها يف أمر الرسالة واالختيار هلا        واخل،  عليهم

مبـدأ االختيـار يف     . ويف الوقت ذاته يقرر هلم املبدأ العظيم القومي       . الظواهر السطحية اليت يقيسون ا    
 ! ال بالقهر والسلطان واالستعالء، واالقتناع بالنظر والتدبر، العقيدة

إـم  ،  وما أنا بطارد الذين آمنـوا     ،  إن أجري إال على اهللا    ،  قوم ال أسألكم عليه ماال    ويا   " 
 .  " ولكين أراكم قوما جتهلون، مالقو رم

إنـين ال   . وليس يل عند الناس إال أن يؤمنوا      ،   يا قوم إن الذين تدعوم أراذل قد دعوم فآمنوا        
 .. فالناس كلهم عنـدي سـواء  ؛  غري حفي بالفقراء  حىت أكون حفيا باألثرياء     ،  أطلب ماال على الدعوة   

  .. ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء واألغنياء
  ..  " إن أجري إال على اهللا " 

 .  عليه وحده دون سواه
  ..  " وما أنا بطارد الذين آمنوا " 

،  هم يف اإلميان بـه     حىت يفكروا ،   ونفهم من هذا الرد أم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله           
، لست بطاردهم  -!  أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد      ،  ألم يستنكفون أن يلتقوا عنده باألراذل     

 : لقد آمنوا وأمرهم بعد ذلك إىل اهللا ال يل. فهذا ال يكون مين
  ..  " ولكين أراكم قوما جتهلون ..  "  " إم مالقوا رم " 

 . وجتهلون أن مرد الناس كلهم إىل اهللا.  يقدر ا الناس يف ميزان اهللا جتهلون القيم احلقيقية اليت

                                                 
يف فصل التناسق الفين أن اللفظ يف القرآن قد يرسم جبرسه صـورة             " التصوير الفين يف القرآن     :  "  جاء يف كتاب   )1(

أرأيتم إن كنت على بينة من ريب، وآتاين رمحة من عنده فعميت            :  " ة قول نوح  تتلو حكاي " كاملة، ومن أمثلته أنك     
تصور جو اإلكراه بإدماج كـل هـذه        " أنلزمكموها  " فتحس أن كلمة    " عليكم، أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون؟        

وهكذا ! ونالضمائر يف النطق وشد بعضها إىل بعض، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون، ويشدون إليه وهم نافر                
  . ..يبدو لون من التناسق أعلى من البالغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية 
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  "  .. ؟ أفال تذكرون. ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردم " 
. هناك اهللا يقوم الناس بقيم أخـرى      . رب الضعفاء واألقوياء  . رب الفقراء واألغنياء  .  فهناك اهللا 

 . ء املؤمنون يف محاية اهللا ورعايتهفهؤال. هو اإلميان. ويزم مبيزان واحد
  "  .. ؟ ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردم " 

 - وهم أكرم عليه   - وبغيت على املؤمنني من عباده    ،   من يعصمين من اهللا إن أنا أخللت مبوازينه       
 ؟ وأقررت القيم األرضية الزائفة اليت أرسلين اهللا ألعدهلا ال ألتبعها

   ..  "؟ أفال تذكرون " 
 ؟  وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القومية

 مث يقدم هلم شخصه ورسالته جمردين عن كل زخرف وكل طالء وكل قيمة من تلـك القـيم                  
ويـزدري أمـامهم القـيم      ،  ليقرر هلم القيم احلقيقيـة    ،  يقدمها هلم يف معرض التذكري    . العرضية الزائفة 

، بدون ادعاء ،  بدون زخرف ،  بقيمها،  فمن شاء الرسالة كما هي    .  منها وجترده،  بتخليه عنها ،  الظاهرية
 : فليتقدم إليها جمردة خالصة هللا

  "  .. وال أقول لكم عندي خزائن اهللا " 
  .. .  فأدعي الثراء أو القدرة على اإلثراء

  ..  " وال أعلم الغيب " 
  ..  فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة باهللا غري صلة الرسالة

  ..  " إين ملك: وال أقول " 
  .. وأفضل نفسي بذايت عليكم، فأدعي صفة أعلى من صفة اإلنسانية يف ظنكم ألرتفع يف أعينكم

  ..  " وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خريا " 
 . أو مسايرة لتقديركم األرضي وقيمكم العرضية،  إرضاء لكربيائكم

  ..  " هماهللا أعلم مبا يف أنفس " 
  .. وإىل الرجاء يف أن يؤتيهم اهللا خريا، وظاهرهم يدعو إىل التكرمي،  فليس يل إال ظاهرهم

  ..  " إين إذن ملن الظاملني " 
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والظـاملني لنفسـي    ؛  الظاملني للحق وقد جئت أبلغـه     .  إن ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي      
 .  أنزهلم اهللاوالظاملني للناس فأنزهلم غري ما؛ فأعرضها لغضب اهللا

عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصـطنعة            - عليه السالم  -  وهكذا ينفي نوح  
ويتقدم إليهم ا جمردة إال من حقيقتها العظيمة اليت ال حتتاج           . يتطلبها املأل من قومه يف الرسول والرسالة      

مع مساحة القول ووده إىل احلقيقة      ،  هويردهم يف نصاعة احلق وقوت    . إىل مزيد من تلك األعراض السطحية     
بال ملق وال زيف وال حماولة استرضاء علـى         . ويتخذوا ألنفسهم خطة على هداها    ،  اردة ليواجهوها 

ودرسا يف  ،  منوذجا للداعية ،  فيعطي أصحاب الدعوة يف أجياهلا مجيعا     . حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة   
مع املودة الـيت ال     ،  ودون مماألة هلم  ،  استرضاء لتصورام دون  ،  مواجهة أصحاب السلطان باحلق ارد    

 ! تنحين معها الرؤوس
علـى   - فإذا هـم ؛  وعند هذا احلد كان املأل من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة احلجة باحلجة     

وأن يـذعنوا للربهـان العقلـي       ،  واستكربوا أن تغلبهم احلجة   ،  قد أخذم العزة باإلمث    - عادة طبقتهم 
 : وإذا هم يتركون اجلدل إىل التحدي .والفطري
  ..  " فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني، فأكثرت جدالنا، يا نوح قد جادلتنا: قالوا " 

واخلوف من غلبة احلق يأخذ شكل      ؛  والضعف يرتدي رداء القوة   ،   إنه العجز يلبس ثوب القدرة    
 : االستهانة والتحدي

  ..  " دقنيفأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصا " 
 . ولسنا نبايل وعيدك،  وأنزل بنا العذاب األليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك

، وال يقعده عن بيان احلق هلم     ،   أما نوح فال خيرجه هذا التكذيب والتحدي عن مست النيب الكرمي          
دهم إىل هـذه    ور،  وإرشادهم إىل احلقيقة اليت غفلوا عنها وجهلوها يف طلبهم منه أن يأتيهم مبا أوعدهم             

وهو الذي يـدبر    ،  أما العذاب فمن أمر اهللا    ،  وليس عليه إال البالغ   ،  احلقيقة وهي أنه ليس سوى رسول     
وما ميلك هو أن يردها      .. وسنته هي اليت تنفذ   ،  ويقدر املصلحة يف تعجيل العذاب أو تأجيله      ،  األمر كله 
فال يقعده عن إبالغه وبيانه أن      ،  خريةوعليه أن يكشف عن احلق حىت اللحظة األ       . إنه رسول  .. أو حيوهلا 

 : القوم يكذبونه ويتحدونه
إن أردت أن   - وال يـنفعكم نصـحي    . وما أنتم مبعجزين  ،  إمنا يأتيكم به اهللا إن شاء     : قال " 

  ..  " هو ربكم وإليه ترجعون، إن كان اهللا يريد أن يغويكم - أنصح لكم
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مهمـا بـذلت   ، فإن هذه السنة ستمضي فيكم،  فإذا كانت سنة اهللا تقتضي أن لكوا بغوايتكم    
ولكن ألن تصرفكم بأنفسـكم جيعـل   ، ال ألن اهللا سيصدكم عن االنتفاع ذا النصح       . لكم من النصح  

، فأنتم دائمـا يف قبضـته     ،  وما أنتم مبعجزين هللا عن أن ينالكم ما يقدر لكم         ،  سنة اهللا تقتضي أن تضلوا    
 :  لكم من لقائه وحسابه وجزائهوال مفر؛ وهو املدبر واملقدر ألمركم كله

  ..  " هو ربكم وإليه ترجعون " 
|     |     | 

إىل استقبال مشركي قريش ملثل هذه      ،  يلتفت السياق لفتة عجيبة   ،  وعند هذا املقطع من قصة نوح     
فريد هذا  . ودعواهم أن حممدا يفتري هذا القصص       ع    اليت تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول      ،  القصة

 : ل أن ميضي يف استكمال قصة نوحالقول قب
  ..  " وأنا بريء مما جترمون، إن افتريته فعلي إجرامي: قل؟ أم يقولون افتراه " 

، وأنا أعرف إنه إجرام فمستبعد أن أرتكبه      ،  إن كنت فعلته فعلي تبعته    : قل هلم ،   فاالفتراء إجرام 
 . شرك والتكذيبوأنا بريء مما جترمون من مة االفتراء إىل جوار غريها من ال

ألا إمنا جاءت لتأدية غرض مـن هـذا يف          ،   وهذا االعتراض ال خيالف سياق القصة يف القرآن       
 . السياق

|     |     | 
 : مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره. يعرض مشهدا ثانيا؛ مث ميضي السياق يف قصة نوح

، ئس مبا كـانوا يفعلـون     فال تبت . وأوحي إىل نوح انه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن            " 
  ..  " إم مغرقون، وال ختاطبين يف الذين ظلموا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا

 ! وانتهى اجلدل، وانتهت الدعوة،  فقد انتهى اإلنذار
  ..  " وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن " 

هكذا أوحى اهللا إىل    . يها استعداد وال اجتاه   أما البقية فليس ف   ،   فالقلوب املستعدة لإلميان قد آمنت    
وال عليك ممـا  . فلم يبق جمال للمضي يف دعوة ال تفيد،  وأعلم باملمكن واملمتنع  ،  وهو أعلم بعباده  ،  نوح

 : كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وحتد واستهزاء
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  ..  " فال تبتئس مبا كانوا يفعلون " 
ال على نفسك فمـا هـم   ،  تم ذا الذي كان منهموال حتفل وال،  أى ال حتس بالبؤس والقلق 

 . وال عليهم فإم ال خري فيهم، بضاريك بشيء
  ..  دع أمرهم فقد انتهى

  ..  " واصنع الفلك بأعيننا ووحينا " 
 .  برعايتنا وتعليمنا

  ..  " إم مغرقون، وال ختاطبين يف الذين ظلموا " 
 - وال دعاء عليهم  ،  ال دعاء دايتهم   .. فال ختاطبين فيهم  .  فقد تقرر مصريهم وانتهى األمر فيهم     

 - واملفهوم أن اليأس كان بعد هـذا الـوحي        ،  وقد ورد يف موضع آخر أنه حني يئس منهم دعا عليهم          
  .. فمىت انتهى القضاء امتنع الدعاء

|     |     | 
م وتـرك دعـوم   وقد اعتزل القو  ،  مشهد نوح يصنع الفلك   : واملشهد الثالث من مشاهد القصة    

 : وجداهلم
إن تسخروا منا فإنا نسـخر  : قال: ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه        " 

  ..  " فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم. منكم كما تسخرون
اه مـاثال   فنحن نـر  . هو الذي يعطي املشهد حيويته وجدته      .. فعل احلاضر .  والتعبري باملضارع 

. ونرى اجلماعات من قومه املتكربين ميرون بـه فيسـخرون         . يصنع الفلك . خليالنا من وراء هذا التعبري    
مث إذا هـو    ؛  وجيادهلم فيطيل جـداهلم   ،  إنه رسول ويدعوهم  : يسخرون من الرجل الذي كان يقول هلم      

 يعلمون مـا وراءه مـن       وال،  إم يسخرون ألم ال يرون إال ظاهر األمر        .. ينقلب جنارا يصنع مركبا   
فأما نـوح   . شأم دائما يف إدراك الظواهر والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير            . وحي وأمر 

 : فهو واثق عارف وهو خيربهم يف اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعالء أنه يبادهلم سخرية بسخرية
  ..  " قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون " 

 : منكم ألنكم ال تدركون ما وراء هذا العمل من تدبري اهللا وما ينتظركم من مصري نسخر 
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  ..  " فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم " 
 ! عن احملذور، يوم ينكشف املستور.  أحنن أم أنتم

|     |     | 
 : مث مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة املرتقبة

إال مـن    - وأهلك،  امحل فيها من كل زوجني اثنني     : قلنا،   أمرنا وفار التنور   حىت إذا جاء   " 
، اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها     : وقال. وما آمن معه إال قليل    ،  ومن آمن  - سبق عليه القول  

 .  " إن ريب لغفور رحيم
ة اإلسـرائيليات   وتبدو رائح ،  ويذهب اخليال ببعضها بعيدا   ،   وتتفرق األقوال حول فوران التنور    

يف هذا الغيب الـذي ال      ،  أما حنن فال نضرب يف متاهة بغري دليل       . فيها ويف قصة الطوفان كلها واضحة     
 . ويف حدود مدلوله بال زيادة، نعلم منه إال ما يقدمه لنا النص

أو ،  قد يكون بعني فـارت فيـه       - والتنور املوقد  - إن فوران التنور  :  وأقصى ما منلك أن نقوله    
أو كان مصاحبا جمرد مصاحبة ـيء       ،  وأن هذا الفوران رمبا كان عالمة من اهللا لنوح        . رة بركانية بفوا

 . وسح الوابل من السماء. وبدءا لنفاذ هذا األمر بفوران األرض باملاء، األمر
كأن نظام العملية كان يقتضي أن       "  .. . امحل فيها من كل زوجني اثنني     : قلنا "  ملا حدث هذا  

ومل يذكر لنا السـياق     ،  فقد أمر أوال بصنع الفلك فصنعه     . ح مبراحلها واحدة واحدة يف حينها     يؤمر نو 
 حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور     .  " ومل يذكر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض كذلك        ،  الغرض من صنعه  

  .. أمر باملرحلة التالية .. " 
  ..  "  سبق عليه القول ومن آمنوأهلك إال من، امحل فيها من كل زوجني اثنني: قلنا " 

وتشيع يف اجلو رائحة اإلسرائيليات      " من كل زوجني اثنني    "  ومرة أخرى تتفرق األقوال حول    
 ..  " امحل فيها من كل زوجني اثـنني      :  " أما حنن فال ندع اخليال يلعب بنا ويشتط حول النص         . قوية

  .. اء ذلك خبط عشواءوما ور. مما ميلك نوح أن ميسك وأن يستصحب من األحياء
  ..  " –إال من سبق عليه القول  - وأهلك " 

 . أي من استحق عذاب اهللا حسب سنته
  ..  " ومن آمن " 
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 .  من غري أهلك
  ..  " وما آمن معه إال قليل " 
  ..  " اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها: وقال " 

 .  فنفذ األمر وحشر من حشر وما حشر
وهذا تعبري عن تسـليمها للمشـيئة يف         ..  " اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها     : وقال " 

وماذا ميلك البشر من أمر الفلك يف اللجة الطاغيـة بلـه             .. فهي يف رعاية اهللا ومحاه    ،  جرياا ورسوها 
 ! ؟ الطوفان

|     |     | 
 : مشهد الطوفان: مث يأيت املشهد اهلائل املرهوب

 "    يا بين اركب معنا     - وكان يف معزل   - ونادى نوح ابنه  ،  م يف موج كاجلبال   وهي جتري
ال عاصم اليوم من أمـر اهللا إال  : قال. سآوى إىل جبل يعصمين من املاء : قال،  وال تكن مع الكافرين   

  ..  " وحال بينهما املوج فكان من املغرقني. من رحم
 : ل يف النفس البشرية يلتقيانوهو، هول يف الطبيعة الصامتة.  إن اهلول هنا هوالن

  ..  " وهي جتري م يف موج كاجلبال " 
، فإذا أحد أبنائه يف معزل عنـهم ولـيس معهـم          ،   ويف هذه اللحظة الرهيبة احلامسة يبصر نوح      

 : ويروح يهتف بالولد الشارد، وتستيقظ يف كيانه األبوة امللهوفة
  ..  " يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين " 

 : والفتوة املغرورة ال تقدر مدى اهلول الشامل،  ولكن البنوة العاقة ال حتفل باألبوة امللهوفة
  ..  " سآوي إىل جبل يعصمين من املاء: قال " 

 :  مث ها هي ذي األبوة املدركة حلقيقة اهلول وحقيقة األمر ترسل النداء األخري
 .   "ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم: قال " 

 . إال من رحم اهللا.  ال جبال وال خمابئ والحام وال واق
 : فها هو ذا املوج الغامر يبتلع كل شيء.  ويف حلظة تتغري صفحة املشهد
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  ..  " وحال بينهما املوج فكان من املغرقني " 
واهلول يأخذنا كأننا نشـهد      - وحنن نتابع السياق   - لنمسك أنفاسنا ،   وإننا بعد آالف السنني   

وابنـه الفـىت    . ونوح الوالد امللهوف يبعث بالنداء تلو النداء      ،  وهي جتري م يف موج كاجلبال     . شهدامل
، واملوجة الغامرة حتسم املوقف يف سرعة خاطفة راجفة وينتهي كـل شـيء            ،  املغرور يأىب إجابة الدعاء   

 ! وكأن مل يكن دعاء وال جواب
، كما يقاس مبداه يف الطبيعـة      -  الوالد واملولود  بني -  وإن اهلول هنا ليقاس مبداه يف النفس احلية       

وتلـك  . يف الطبيعة الصامتة ويف نفس اإلنسان     ،  وإما ملتكافئان . واملوج يطغى على الذرى بعد الوديان     
 . مسة بارزة يف تصوير القرآن

|     |     | 
ظ ويف  ويتمشى االسـتقرار كـذلك يف األلفـا       ،  ويقضى األمر ،  وخييم السكون ،  ودأ العاصفة 

 : إيقاعها يف النفس واألذن
واسـتوت علـى    ،  وقضي األمر ،  وغيض املاء ،  ويا مساء أقلعي  ،  يا أرض ابلعي ماءك   : وقيل " 
  ..  " وقيل بعدا للقوم الظاملني، اجلودي

فتستجيب كلتامها لألمر الفاصل فتبلـع      ،   ويوجه اخلطاب إىل األرض وإىل السماء بصيغة العاقل       
 : وتكف السماء، األرض

 .  " يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي: وقيل " 
  ..  " وغيض املاء " 

 .  ابتلعته األرض يف جوفها وغار من سطحها
  ..  " وقضي األمر " 

  ونفذ القضاء 
  ..  " واستوت على اجلودي " 

  ..  ورست رسو استقرار على جبل اجلودي
  ..  " وقيل بعدا للقوم الظاملني " 
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على صيغة اهول فال يذكر مـن        قيل .. تصرة حامسة معربة عن جوها أعمق تعبري       وهي مجلة خم  
 : من قبيل لف موضوعهم ومواراته، قال

  ..  " وقيل بعدا للقوم الظاملني " 
وبعدا هلم من الـذاكرة فقـد       ،  وبعدا هلم من رمحة اهللا فقد لعنوا      ،   بعدا هلم من احلياة فقد ذهبوا     

 ! قون ذكرا وال ذكرىوما عادوا يستح .. انتهوا
|     |     | 

اآلن تستيقظ يف نفس نـوح      . واستوت على اجلودي  ،  وسكن اهلول ،  واآلن وقد هدأت العاصفة   
 : هلفة الوالد املفجوع

 " وأنت أحكم احلاكمني  ،  وإن وعدك احلق  ،  رب إن ابين من أهلي    : فقال،  ونادى نوح ربه   " 
 . 

فال . وأنت أحكم احلاكمني  ،  وإن وعدك احلق  ،  هليوقد وعدتين بنجاة أ   ،   رب إن ابين من أهلي    
  .. تقضي إال عن حكمة وتدبري

  .. ويستنجزه حكمته يف الوعد والقضاء،  قاهلا يستنجز ربه وعده يف جناة أهله
إمنا ،  ليسوا قرابة الدم   - عند اهللا ويف دينه وميزانه     - فاألهل.  وجاءه الرد باحلقيقة اليت غفل عنها     

جاءه الرد هكذا يف     .. فليس إذن من أهله وهو النيب املؤمن      ،  وهذا الولد مل يكن مؤمنا    . ةهم قرابة العقيد  
 : وفيما يشبه التقريع والتأنيب والتهديد؛ قوة وتقرير وتوكيد

إين . فال تسألن ما ليس لك به علـم       ،  إنه عمل غري صاحل   ،  يا نوح إنه ليس من أهلك     : قال " 
  ..  " أعظك أن تكون من اجلاهلني

عروة العقيدة اليت   . حقيقة العروة اليت ترجع إليها اخليوط مجيعا      . ا احلقيقة الكبرية يف هذا الدين     إ
 : تربط بني الفرد والفرد ماال يربطه النسب والقرابة

  ..  " إنه عمل غري صاحل. إنه ليس من أهلك " 
فال رابطة  ،  قطوعةفالعروة األوىل م  ،  ولو كان ابنك من صلبك    ،   فهو منبت منك وأنت منبت منه     

 . بعد ذلك وال وشيجة
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كان الرد عليه حيمل رائحة التأنيـب      ..  وألن نوحا دعا دعاء من يستنجز وعدا ال يراه قد حتقق          
 : والتهديد

  ..  " إين أعظك أن تكون من اجلاهلني. فال تسألن ما ليس لك به علم " 
، أو حقيقة وعد اهللا وتأويله    ،  وابط إين أعظك خشية أن تكون من اجلاهلني حبقيقة الوشائج والر         

 . وجنا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق، فوعد اهللا قد أول وحتقق
، يعـوذ بـه   ،  فيلجأ إليه ،   ويرجتف نوح ارجتافة العبد املؤمن خيشى أن يكون قد زل يف حق ربه            

 : ويطلب غفرانه ورمحته
تغفر يل وتـرمحين أكـن مـن    وإال  ،  رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم          : قال " 
  ..  " اخلاسرين

فأما اآلخرون فيمسـهم    ،  وتباركه هو والصاحل من نسله    ،  تطمئن قلبه ،   وأدركت رمحة اهللا نوحا   
 : عذاب أليم
وأمـم سـنمتعهم مث     . وبركات عليك وعلى أمم ممن معك     ،  يا نوح اهبط بسالم منا    ؛  قيل " 

  ..  " ميسهم منا عذاب أليم
والوعيد والتهديد ملن يريـدون    ؛  النجاة والبشرى له وملن يؤمن من ذريته      : اف وكانت خامتة املط  

اللذان مـرا يف مقدمـة   ، ذات البشرى وذات الوعيد .. منهم متاع احلياة الدنيا مث ميسهم العذاب األليم      
  .. فجاء القصص ليترمجهما يف الواقع املشهود. السورة

|     |     | 
 : ومن مث جييء التعقيب

فاصرب إن  ،  ك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا              تل " 
 .  " العاقبة للمتقني

 :  فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآين يف هذه السورة
ومـا  ، ما كان يعلمه النيب  ،  فهذا القصص غيب من الغيب    .  حقيقة الوحي اليت ينكرها املشركون    

 . إمنا هو الوحي من لدن حكيم خبري. وال متداوال يف حميطه، كان معلوما لقومه
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والتعبري عنها يكاد يكون هـو      . فهي هي .  وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أيب البشر الثاين        
 . التعبري

 وحقيقة تكرار االعتراضات واالامات من املكذبني على الرغم من اآليات والعرب والبينات اليت             
 .  يرددها وقد بدت باطلة يف جيلال متنع جيال أن

 . وهذا شاهد من التاريخ، كما يبشر النيب وينذر،  وحقيقة حتقق البشرى والوعيد
فهـم   ..  " والعاقبـة للمـتقني   :  "  وحقيقة السنن اجلارية اليت ال تتخلف وال حتايب وال حتيد         

 . الناجون وهم املستخلفون
إا العقيدة الواحدة الـيت تـربط        .. ني جيل وجيل  وحقيقة الرابطة اليت تربط بني فرد وفرد وب       

 . املؤمنني كلهم يف إله واحد ورب واحد يلتقون يف الدينونة له بال منازع وال شريك
|     |     | 

وأيـن  ؟  أم إنه كان يف ختوم األرض اليت بعث فيها نوح         ؟  أكان الطوفان عاما يف األرض     .. وبعد
أسئلة ال جواب عليها إال الظـن       ؟  عامل القدمي ويف العامل احلديث    وأين ختومها يف ال   ؟  كانت هذه األرض  

وليس هلا بعد ذلـك      .. وإال اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل دليل صحيح       ؛  الذي ال يغين من احلق شيئا     
 . قيمة يف حتقيق أهداف القصص القرآين يف كثري وال قليل

ة يلهم أن قوم نوح كانوا هـم جممـوع    ولكن هذا ال مينع من القول بأن ظاهر النصوص القرآني  
وأن . وأن األرض اليت يسكنوا كانت هي األرض املعمورة يف ذلـك احلـني            . البشرية يف ذلك الزمان   

 . فيما عدا ركب السفينة الناجني - وقضى على مجيع اخلالئق اليت تقطنها، الطوفان قد عم هذه الرقعة
ين الذي جاءنا خربه من املصدر الوحيد الوثيـق          وهذا حسبنا يف إدراك طبيعة ذلك احلادث الكو       

إن ! ؟   " التاريخ " وإال فيومها أين كان   . عنه شيئا  " التاريخ " الذي ال يعرف  ،  عن ذلك العهد السحيق   
، وكل ما سجله قابل للخطأ والصـواب      ! التاريخ مولود حدث مل يسجل من أحداث البشرية إال القليل         

وما ينبغي قط أن يستفيت ذات يوم يف شأن جاءنا بـه اخلـرب              ! لوالتجريح والتعدي ،  والصدق والكذب 
وانتكاسة ال تصيب عقال قد استقرت فيـه        ،  وجمرد استفتائه يف مثل هذا الشأن قلب لألوضاع       . الصادق

 ! حقيقة هذا الدين
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 ولقد حفلت أساطري شىت الشعوب وذكرياا الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضـها يف تـاريخ               
وأساطري بين إسرائيل املدونة     .. ب معصية ذلك اجليل الذي شهد ذلك احلادث الكبري        بسب،  قدمي جمهول 

ولكن هذا كله شيء ال ينبغـي أن         .. حتوي كذلك ذكرى طوفان نوح     " العهد القدمي  " فيما يسمونه 
مبثـل هـذه    . وال ينبغي أن خيلط اخلرب الصادق الوثيـق       ؛  يذكر يف معرض احلديث القرآين عن الطوفان      

وإن كان لوجود هذه األخبار الغامضة عن       . ات الغامضة وهذه األساطري اهولة املصدر واألسانيد      الرواي
أو على األقل قد رحلت     ؛  الطوفان عند شعوب شىت داللته يف أن الطوفان قد كان يف أرض هذه األقوام             

  .. ذكرياته مع ذراري الناجني حني تفرقوا يف األرض بعد ذلك وعمروا األرض من جديد
احملتـوي   " العهد القدمي  " سواء يف ذلك   - "  بالكتاب املقدس  "  وينبغي أن نذكر أن ما يسمى     

. ليس هو الذي نزل من عند اهللا       - احملتوي على أناجيل النصارى    " العهد اجلديد  " على كتب اليهود أو   
ومل تعد  . د سيب اليهود  فالتوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى قد حرقت نسخها األصلية على يد البابليني عن             

وقد يكـون    - وقد كتبها عزرا   - قبيل ميالد املسيح بنحو مخسة قرون      - كتابتها إال بعد قرون عديدة    
وكذلك األناجيل فهي مجيعـا ال      ! أما سائرها فهو جمرد تأليف    . ومجع فيها بقايا من التوراة     - هو عزير 

مث  - عليه السـالم   -  حنو قرن من وفاة املسيح     حتوي إال ما حفظته ذاكرة تالمذة املسيح وتالمذم بعد        
ومن مث ال جيوز أن يطلب عند تلك الكتب مجيعها يقني يف أمر             !  .. خلطت به حكايات كثرية وأساطري    

 ! من األمور
 - يف احلقيقـة   - وهي ..  وخنلص من هذه القضية العرضية إىل عربة هذا احلادث الكوين العظيم          

قبل أن ننتقل من قصـة      ،  نحاول أن نلم بشيء منها يف الصفحات التالية       وس. ال عربة واحدة  ،  عرب شىت 
 : نوح إىل قصة هود

|     |     | 
ومـدى إصـرارهم علـى      ،  هؤالء الذين شهدنا مدى جاهليتهم     - عليه السالم  - إن قوم نوح  

: صتهاوخال،  إليهم - عليه السالم  - ومدى استنكارهم لدعوة اإلسالم اخلالص اليت محلها نوح       ،  باطلهم
  .. وال جيعل ألحد معه صفة الربوبية؛ بالدينونة والعبودية - سبحانه - التوحيد اخلالص الذي يفرد اهللا

 كما نعلم من قصته يف سورة األعراف من قبـل          - وآدم .. هم ذرية آدم   ..  إن قوم نوح هؤالء   
وهي املهمة اليت خلقه اهللا      - قد هبط إىل األرض ليقوم مبهمة اخلالفة فيها        - ويف سورة البقرة كذلك    -

، بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة الـيت زهلـا            - هلا وزوده بالكفايات واالستعدادات الالزمه هلا     
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 - هو وزوجه وبنوه   - وكيف أخذ عليه ربه العهد وامليثاق     . وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا       
 . ان وهو عدوه وعدو بنيه إىل يوم الدينوال يتبع الشيط، ما يأتيه من هدى اهللا " يتبع " أن

وما من شك أنه علم بنيه اإلسالم جيال         ..  وإذن فقد هبط آدم إىل األرض مسلما هللا متبعا هداه         
حيث مل تكن معهـا عقيـدة       ؛  وأن اإلسالم كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية يف األرض         ؛  بعد جيل 
قد صاروا إىل    - م بعد أجيال ال يعلم عددها إال اهللا       وهم من ذرية آد    - فإذا حنن رأينا قوم نوح    ! أخرى

فلنا أن جنزم أن هذه اجلاهلية طارئة على البشرية          - اليت وصفتها القصة يف هذه السورة      - هذه اجلاهلية 
وأا احنرفت عن اإلسالم إليها بفعل      . بوثنيتها وأساطريها وخرافاا وأصنامها وتصوراا وتقاليدها مجيعا      

تلك الثغرات اليت ينفذ منـها      . وبفعل الثغرات الطبيعية يف النفس البشرية     ؛  سلط على بين آدم   الشيطان امل 
وعدم اتباع غريه معه يف     ،  واتباعه وحده ،  كلما تراخوا عن االستمساك دى اهللا     ،  عدو اهللا وعدو الناس   

وذا القدر   - بتالءهو مناط اال   - ولقد خلق اهللا اإلنسان ومنحه قدرا من االختيار        .. كبرية وال صغرية  
ولو قيد   - كما ميلك أن ينحرف   ،  ميلك أن يستمسك دي اهللا وحده فال يكون لعدوه من سلطان عليه           

إىل مثل تلـك     - بعد أشواط  - فيجتاله الشيطان حىت يقذف به    ؛  عن هدى اهللا إىل تعاليم غريه      - شعرة
 . بعد تلك األجيال اليت ال يعلمها إال اهللا - مالنيب املسل - اجلاهلية الكاحلة اليت انتهت إليها ذراري آدم

حقيقة أن أول عقيدة عرفت يف األرض هي اإلسالم القائم على توحيد الدينونة              ..  وهذه احلقيقة 
 " علماء األديان املقارنة   " تقودنا إىل رفض كل ما خيبط فيه من يسموم         .. والربوبية والقوامة هللا وحده   
سبقته أطوار  . ن يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا متأخرا من أطوار العقيدة         وغريهم من التطوريني الذي   

 .. وتأليه الشموس والكواكب  ،  ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه األرواح     . شىت من التعدد والتثنية لآلهلة    
اليت تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامـل تارخييـة ونفسـية             " البحوث " إىل آخر ما ختبط فيه هذه     

يهدف إىل حتطيم قاعدة األديان السماوية والوحي اإلهلي والرسـاالت مـن عنـد اهللا             ؛  سياسية معينة و
 ! وأا من مث تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان؛ وإثبات أن األديان من صنع البشر

ثون يف  فيتابعون تلك النظريات اليت يقررها الباح     ؛   ويرتلق بعض من يكتبون عن اإلسالم مدافعني      
وبينما هم يدافعون عن اإلسـالم      ! من حيث ال يشعرون    -!  وفق ذلك املنهج املوجه    - تاريخ األديان 

حني يقرر أن   . متحمسني حيطمون أصل االعتقاد اإلسالمي الذي يقرره القرآن الكرمي يف وضوح حاسم           
واجـه ذراري آدم     - عليه السالم  - وأن نوحا . هبط إىل األرض بعقيدة اإلسالم     - عليه السالم  - آدم

القائم علـى التوحيـد      .. الذين اجتاهلم الشيطان عن اإلسالم إىل اجلاهلية الوثنية بذلك اإلسالم نفسه          
وأن الرسل مجيعا أرسلوا    ؛  وأن الدورة جتددت بعد نوح فخرج الناس من اإلسالم إىل اجلاهلية           .. املطلق
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أنه مل يكن قط تطور يف العقيدة السماوية يف أصل          و .. القائم على التوحيد املطلق    .. بعد ذلك باإلسالم  
وأن مالحظـة    - إمنا كان الترقي والتركيب والتوسع يف الشرائع املصاحبة للعقيدة الواحدة          - االعتقاد

ذلك التطور يف العقائد اجلاهلية ال يدل على أن الناس صاروا إىل التوحيد بناء علـى تطـور يف أصـل                   
 - يدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك رواسب يف األجيال التاليـة إمنا يدل على أن عق   . العقيدة

حىت تصري أقرب إىل أصـل التوحيـد        ؛  ترقي عقائدهم اجلاهلية ذاا    - حىت بعد احنراف األجيال عنها    
وقد وجدت  ! أما عقيدة التوحيد يف أصلها فهي أقدم يف تاريخ البشرية من العقائد الوثنية مجيعا             . الرباين

إمنا هي آتية هلم مـن      ؛  ألا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام املترقية       ،  املة منذ وجدت  هكذا ك 
  .. وهي كاملة منذ اللحظة األوىل، فهي حق منذ اللحظة األوىل. عند اهللا سبحانه

 - لباحث مسلم  - إذن - فال جمال . ويقوم عليه التصور اإلسالمي   ؛   هذا ما يقرره القرآن الكرمي    
، أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكرمي يف وضوح حاسم           -!   إذا كان يدافع عن اإلسالم     وخباصة

 ! تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا. إىل شيء مما ختبط فيه نظريات علم األديان املقارنة
 تكتـب عـن    ال نناقش األخطاء واملزالق يف الكتابات الـيت        - يف ظالل القرآن   -  ومع أننا هنا  

نعرضـه يف   ،  ولكننا نلم بنموذج واحـد      .. - إذ أن جمال هذه املناقشة حبث آخر مستقل        - اإلسالم
  .. مواجهة املنهج القرآين والتقريرات القرآنية يف هذه القضية

 : يف فصل أصل العقيدة " اهللا:  "  كتب األستاذ العقاد يف كتابه
 . ى يف العلوم والصناعاتكما ترق. ترقى اإلنسان يف العقائد ..  " 

فليست أوائل  . وكذلك كانت علومه وصناعاته   ،  فكانت عقائده األوىل مساوية حلياته األوىل      " 
وليست عناصر احلقيقة يف واحدة منها بأوفر مـن         ،  العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات      

 . عناصر احلقيقة يف األخرى
نسان يف سبيل الدين أشق وأطول من حماوالته يف سبيل العلـوم            وينبغي أن تكون حماوالت اإل     " 

ألن حقيقة الكون الكربى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه األشياء املتفرقة اليت              .  " والصناعات
 . يعاجلها العلم تارة والصناعة تارة أخرى

ولبثوا إىل  ،  األبدانوهي أظهر ما تراه العيون وحتسه       ،  وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة      " 
. ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسر األلغاز واألحالم      ،  زمن قريب يقولون بدوراا حول األرض     
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ولعلـها ال  . ومل خيطر ألحد أن ينكر وجود الشمس ألن العقول كانت يف ظالم من أمرها فوق ظـالم               
 . تزال

وال على أا   ،  يدل على بطالن التدين   فالرجوع إىل أصول األديان يف عصور اجلاهلية األوىل ال           " 
وكل ما يدل عليه أن احلقيقة الكربى أكرب من أن تتجلى للناس كاملة شاملة يف عصر                . تبحث عن حمال  

كمـا  ،  وأسلوبا بعد أسـلوب   . وطورا بعد طور  ،  وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصر      ؛  واحد
 وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه احلقـائق        بل على حنو أصعب   ،  يستعدون لعرفان احلقائق الصغرى   

 . اليت حييط ا العقل ويتناوهلا احلس والعيان
وقد أسفر علم املقابلة بني األديان عن كثري من الضالالت واألساطري اليت آمن ـا اإلنسـان                  " 

 يكن من املنظور أن     ومل. أو بني أمم احلضارة العريقة    ،  وال تزال هلا بقية شائعة بني القبائل البدائية       ،  األول
وال أن تكون الديانات األوىل على غري ما كانت عليه من الضاللة            ،  يسفر هذا العلم عن شيء غري ذلك      

وليس يف هـذه النتيجـة      . فهذه هي وحدها النتيجة املعقولة اليت ال يترقب العقل نتيجة غريها          . واجلهالة
فإن العامل الذي خيطر لـه أن       . لى جوهر الدين  أو يبنون عليه جديدا يف احلكم ع      ،  جديد يستغربه العلماء  

يبحث يف األديان البدائية ليثبت أن األولني قد عرفوا احلقيقة الكونية الكاملة مرتهة عن شوائب السخف                
  .. .  " . إمنا يبحث عن حمال، والغباء

 : يف الكتاب نفسه " أطوار العقيدة اإلهلية:  "  كذلك كتب يف فصل
ابلة بني األديان ثالثة أطوار عامة مرت ا األمم البدائية يف اعتقادها باآلهلـة              يعرف علماء املق   " 
 : واألرباب

 Polytheism وهي دور التعدد 
 Henotheismودور التمييز والترجيح 

 Monotheismودور الوحدانية 
شـرات  وقد تتجاوز الع  ،  ففي دور التعدد كانت القبائل األوىل تتخذ هلا أربابا تعد بالعشرات           " 
أو تعويذة تنوب عن الرب يف      ،  ويوشك يف هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبرية رب تعبده          . إىل املئات 

 . وتقبل الصلوات والقرابني، احلضور
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ويأخذ رب منـها يف     ،  ويف الدور الثاين وهو دور التمييز والترجيح تبقى األرباب على كثرا           " 
، القبيلة الكربى اليت تدين هلا القبائل األخـرى بالزعامـة         إما ألنه رب    . الربوز والرجحان على سائرها   

وإما ألنه حيقق لعباده مجيعا مطلبا أعظم وألـزم مـن سـائر             ،  وتعتمد عليها يف شؤون الدفاع واملعاش     
أو رب الزوابـع    ،  كأن يكون رب املطر واإلقليم يف حاجة إليـه        ،  املطالب اليت حتققها األرباب املختلفة    

اء أو خشية يعلو على موضع الرجاء واخلشية عند األرباب القائمة على تسـيري    والرياح وهي موضع رج   
 . غريها من العناصر الطبيعية

فتتجمع إىل عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد األرباب يف كل           ،  ويف الدور الثالث تتوحد األمة     " 
على غريها كما تفرض عليهـا      وحيدث يف هذا الدور أن تفرض األمة عبادا         . إقليم من األقاليم املتفرقة   

مع بقائه  ،  وحيدث أيضا أن ترضى من إله األمة املغلوبة باخلضوع إلهلها         ،  سيادة تاجها وصاحب عرشها   
 . واحلاشية للملك املطاع، وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع

، عرفـة وال تصل األمة إىل هذه الوحدانية الناقصة إال بعد أطوارا من احلضارة تشيع فيهـا امل                " 
فتصف اهللا مبا   ،  ويتعذر فيها على العقل قبول اخلرافات اليت كانت سائغة يف عقول اهلمج وقبائل اجلاهلية             

وتقترن العبادة بـالتفكري    ،  هو أقرب إىل الكمال والقداسة من صفات اآلهلة املتعددة يف أطوارها السابقة           
ا ما يتفرد اإلله األكرب يف هذه األمم بالربوبية         وكثري،  يف أسرار الكون وعالقتها بإرادة اهللا وحكمته العالية       

 .. .  " وترتل األرباب األخرى إىل مرتبة املالئكة أو األرباب املطرودين من احلظرية السـماوية            ،  احلقة
 . اخل

 وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين املقارن أن البشـر        
ومن مث تظهر فيها أطـوارهم العقليـة والعلميـة واحلضـارية            ؛  دهم بأنفسهم هم الذين ينشئون عقائ   

  .. وأن التطور من التعدد إىل التثنية إىل التوحيد تطور زمين مطرد على اإلمجال. والسياسية
موضوع هذا الكتاب نشأة العقيـدة      :  "  وهذا واضح من اجلملة األوىل يف تقدمي املؤلف لكتابه        

  "  .. . واهتدى إىل نزاهة التوحيد، إىل أن عرف اهللا األحد، ذ اإلنسان ربامنذ أن اخت، اإلهلية
شيئا آخر غري ما    ،  تقريرا واضحا جازما  ،   والذي ال شك فيه أن اهللا سبحانه يقرر يف كتابه الكرمي          

 حانهسب - وأن الذي يقرره اهللا    .. متأثرا فيه مبنهج علماء األديان املقارنة      " اهللا:  " يقرره صاحب كتاب  
وعرف نزاهة التوحيد غري مشوبة بشائبة مـن        ،  أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة         -

، وأنه عرف بنيه ـذه العقيـدة      . وعرف الدينونة هللا وحده باتباع ما يتلقى منه وحده        ،  التعدد والتثنية 
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وأنه ملـا    ..  التوحيد عقيدة  وإال،  فكانت هنالك أجيال يف أقدم تاريخ البشرية ال تعرف إال اإلسالم دينا           
 .. رمبا إىل التثنية ورمبا إىل التعدد      .. طال األمد على األجيال املتتابعة من ذرية آدم احنرفت عن التوحيد          

وأن الذين بقـوا    . حىت جاءها نوح عليه السالم بالتوحيد من جديد        .. . ودانت لشىت األرباب الزائفة   
 " نزاهة التوحيـد   " مل ينج إال املسلمون املوحدون الذين يعرفون      و؛  على اجلاهلية أغرقهم الطوفان مجيعا    

ولنا أن جنزم أن أجياال من ذراري هـؤالء         ! وينكرون التعدد والتثنية وسائر األرباب والعبادات اجلاهلية      
ويعـودوا إىل   ،  قبل أن يطول عليهم األمد    . الناجني عاشت كذلك باإلسالم القائم على التوحيد املطلق       

وما أرسلنا من قبلـك مـن       :  " وأنه هكذا كان شأن كل رسول      .. عن التوحيد من جديد   االحنراف  
  ..  " رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

:  والذي يقرره علماء األديان املقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب        ،   والذي الشك فيه أن هذا شيء     
وآراء البـاحثني يف     .. هج النظر ويف النتائج اليت ينتهي إليها      وبينهما تقابل تام يف من    . شيء آخر  " اهللا" 

فهي ليست الكلمة النهاية حىت يف مباحـث        ،  تاريخ األديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا       
 ! البشر الفانني

ويقرر ،  أمرا يبينه يف كتابه الكرمي هذا البيان القاطع        - سبحانه -  وما من شك أنه حني يقرر اهللا      
وخباصة ممـن يـدافعون عـن       . فإن قول اهللا يكون أوىل باالتباع     ،   أمرا آخر مغايرا له متام املغايرة      غريه

وأن هذا الدين ال خيدم      .. ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين مجلة          ؛  اإلسالم
وإنـه  ؛  من عند أنفسهم  ومل يبتدعه البشر    ،  بنقض قاعدته االعتقادية يف أن الدين جاء وحيا من عند اهللا          

. وال يف أيه رسالة   ،  جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ومل جييء بغري التوحيد يف أية فترة من فترات التاريخ              
كما أنه ال خيدم بترك تقريراته إىل تقريرات علماء األديان املقارنة وخباصة حني يعلـم أن هـؤالء إمنـا              

ولـيس مـن    ،  وهي أنه وحي من اهللا    ؛  ية لدين اهللا كله   يعملون وفق منهج موجه لتدمري القاعدة األساس      
وليس وقفا على ترقي العقل البشري يف العلـم املـادي واخلـربة             ! وحي الفكر البشري املترقي املتطور    

 ! التجريبية
تكشف لنا عن    - اليت ال منلك االستطراد فيها يف كتاب الظالل        -  ولعل هذه اللمحة املختصرة   

. عن مصدر غري إسـالمي     - يف أي جانب من جوانبها     - هوماتنا اإلسالمية مدى اخلطورة يف تلقي مف    
كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراا يف أذهان الذين يعيشون علـى هـذه                  

إن  "  .. حىت وهم يتصدون لرد االفتراءات عن اإلسالم من أعدائـه         . املناهج واملقررات ويستقون منها   
  ..  " ي لليت هي أقومهذا القرآن يهد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

66

|     |     | 
 ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله .. ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح

وقفة علـى    ..  إا وقفة على معلم واضح بارز يف طبيعة هذه العقيدة ويف خطها احلركي أيضا             
  .. مفرق الطريق تكشف معامل الطريق

. فال تبتئس مبا كـانوا يفعلـون      ،  إال من قد آمن   وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك          " 
  "  .. . وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا

إال من سبق    - امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك      : حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا       " 
  "  .. . وما آمن معه إال قليل، ومن آمن - عليه القول
، يا بين اركب معنـا     : - وهي جتري م يف موج كاجلبال ونادى نوح ابنه وكان يف معزل            " 

ال عاصم اليوم من أمـر اهللا إال  : قال، سآوي إىل جبل يعصمين من املاء  : قال. وال تكن مع الكافرين   
  "  .. وحال بينهما املوج فكان من املغرقني، من رحم

. وأنت أحكم احلـاكمني ، وإن وعدك احلق،  من أهليرب إن ابين  : فقال،  ونادى نوح ربه   " 
إين أعظك أن   ،  فال تسألن ما ليس لك به علم      ،  إنه عمل غري صاحل   ،  يا نوح إنه ليس من أهلك     : قال

وإال تغفر يل وترمحين أكن     ،  رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم          : قال. تكون من اجلاهلني  
  ..  " من اخلاسرين

، يت يتجمع عليها الناس يف هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هـذا الـدين                إن الوشيجة ال  
 . وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف خيتص ا ذلك املنهج الرباين الكرمي

وليسـت  ، وليست وشـيجة األرض والـوطن  ؛  إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب  
وليسـت  ،  وليست وشيجة اجلـنس والعنصـر     ،  اللغةوليست وشيجة اللون و   ،  وشيجة القوم والعشرية  
كما قال  ؛  إن هذه الوشائج مجيعها قد توجد مث تنقطع العالقة بني الفرد والفرد            .. وشيجة احلرفة والطبقة  

يا نوح   ..  "  " رب إن ابين من أهلي    :  " وهو يقول  - عليه السالم  - اهللا سبحانه وتعاىل لعبده نوح    
إن  ..  " إنه عمل غـري صـاحل      ..  " ليس من أهله   .. ه ملاذا يكون ابنه   مث بني ل   " إنه ليس من أهلك   

فأنت حتسب أنه مـن      " فال تسألن ما ليس لك به علم      :  " وشيجة اإلميان قد انقطعت بينكما يا نوح      
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ولو كان هو ابنك مـن  ، أما املعلوم املستيقن فهو أنه ليس من أهلك  . ولكن هذا احلسبان خاطئ   ،  أهلك
 ! صلبك

، هو املعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بني نظرة هذا الدين إىل الوشائج والـروابط               وهذا  
وآنـا هـي األرض     ؛  إن اجلاهليات جتعل الرابطة آنا هي الدم والنسب        .. وبني نظرات اجلاهلية املتفرقة   

ـ  ،  وآنا هي اجلنس والعنصر   ،  وآنا هي اللون واللغة   ،  وآنا هي القوم والعشرية   ،  والوطن ي احلرفـة   وآنا ه
وكلها تصـورات    .. أو املصري املشترك  . أو التاريخ املشترك  ،  جتعلها آنا هي املصاحل املشتركة    ! والطبقة
 ! ختالف خمالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور اإلسالمي - على تفرقها أو جتمعها - جاهلية

  يف توجيهات الرسـول   ممثال يف هذا القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم و          -  واملنهج الرباين القومي  
 قد أخذ األمة املسلمة بالتربية على ذلك األصل الكبري         - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واجتاهه       ع  
  .. واملعلم الواضح البارز يف مفرق الطريق.. 

ضـرب  ،   وهذا املثل الذي يضربه يف هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بني الوالد والولـد               
ليقرر من وراء هذه األمثال حقيقة الوشيجة الوحيـدة         ،  ج والروابط اجلاهلية األخرى   أمثاله لشىت الوشائ  

  .. اليت يعتربها
وأبيه  - عليه السالم  -  ضرب هلا املثل فيما يكون بني الولد والوالد وذلك فيما كان بني إبراهيم            

 : وقومه كذلك
يا أبت مل تعبد ما ال يسـمع     : هإذ قال ألبي  . إنه كان صديقا نبيا   ،  واذكر يف الكتاب إبراهيم    " 

فاتبعين أهـدك صـراطا     ،  يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك         ؟  وال يبصر وال يغين عنك شيئا     
يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب       . إن الشيطان كان للرمحن عصيا    ،  يا أبت ال تعبد الشيطان    . سويا

! لئن مل تنتـه ألرمجنـك     ؟  يت يا إبراهيم  أراغب أنت عن آهل   : قال .. من الرمحن فتكون للشيطان وليا    
وأعتزلكم وما تـدعون مـن     ،  إنه كان يب حفيا   ،  سالم عليك سأستغفر لك ريب    : قال. واهجرين مليا 

فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنـا         . عسى أال أكون بدعاء ريب شقيا     ،  دون اهللا وأدعو ريب   
[  .. .  " وجعلنا هلم لسان صدق عليـا ، من رمحتناووهبنا هلم ؛ له إسحاق ويعقوب وكال جعلنا نبيا  

 .  ]50 - 41: مرمي
وهو يعطيه عهـده    ،   وضرب هلا املثل فيما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اهللا سبحانه ولقنه            

 : ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة يف عقبه. وميثاقه
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؟ ومن ذرييت : قال،  اعلك للناس إماما  إين ج : قال،  فأمتهن،  وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات     " 
  ..  " ال ينال عهدي الظاملني: قال

من آمن منهم باهللا     - رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات        : وإذ قال إبراهيم   " 
: البقـرة [  ..  " ومن كفر فأمتعه قليال مث اضطره إىل عذاب النار وبئس املصري          : قال. واليوم اآلخر 

124 - 126[   
ولـوط  ، وذلك فيما كان بني نـوح وامرأتـه     ،   وضرب هلا املثل فيما يكون بني الزوج وزوجه       

 : ويف اجلانب اآلخر ما كان بني امرأة فرعون وفرعون. وامرأته
كانتا حتـت عبـدين مـن عبادنـا        ،  ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط         " 
  .. .  " ادخال النار مع الداخلني: وقيل، هللا شيئافلم يغنيا عنهما من ا، فخانتامها، الصاحلني
، رب ابن يل عندك بيتـا يف اجلنـة        : إذ قالت ،  وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون       " 

   ]11 - 10: التحرمي[  .. .  " وجنين من القوم الظاملني، وجنين من فرعون وعمله
، مهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأمـواهلم  وضرب هلا املثل فيما يكون بني املؤمنني وأهلهم وقو  

وما كـان مـن     . وذلك فيما كان بني إبراهيم واملؤمنني به مع قومهم        . ومصاحلهم وماضيهم ومصريهم  
  .. . الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم

وممـا  إنا برآء منكم    : إذ قالوا لقومهم  ،  قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه         " 
 .. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده           ،  تعبدون من دون اهللا   

 .  ]4: املمتحنة[  "  .. . 
إذ أوى الفتية إىل الكهـف    ؟  أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا          " 

فضربنا على آذام يف الكهـف سـنني        ،  رشداربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا          : فقالوا
إـم فتيـة    ،  حنن نقص عليك نبأهم باحلق    . مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا        . عددا

ربنا رب السماوات واألرض لـن      : وربطنا على قلوم إذ قاموا فقالوا     ،  آمنوا برم وزدناهم هدى   
لوال يأتون عليهم بسلطان    . ء قومنا اختذوا من دونه آهلة     هؤال. ندعو من دونه إهلا لقد قلنا إذن شططا       

فـأووا إىل    - إال اهللا  - وإذ اعتزلتموهم ومـا يعبـدون     ؟  فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا      ! بني
 .  ]9 - 16: الكهف[  .. .  " ويهىي ء لكم من أمركم مرفقا، الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته
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الـذين  .  لألمة املسلمة من سرية الرهط الكرمي من األنبياء واملؤمنني          وذه األمثلة اليت ضرا اهللا    
وقام هذا املعلم   ؛  وضحت معامل الطريق هلذه األمة    ،  سبقوها يف موكب اإلميان الضارب يف شعاب الزمان       

وطالبها . وال يقوم على سواها   ،  البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة اليت جيب أن يقوم عليها اتمع املسلم           
ويف توجيهات مـن القـرآن      ،  را باالستقامة على الطريق يف حسم ووضوح يتمثالن يف مواقف كثرية          

  .. هذه مناذج منها .. كثرية
ولو كانوا آباءهم أو     - ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله            " 

ويدخلـهم  ،  إلميان وأيدهم بروح منـه    أولئك كتب يف قلوم ا     - أبناءهم أو إخوام أو عشريم    
أال إن  ،  أولئك حـزب اهللا   ،  رضي اهللا عنهم ورضوا عنه    ،  جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها      

   ]22: اادلة[  .. .  " حزب اهللا هم املفلحون
وقد كفروا مبـا  ، يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة        " 

إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي      ،  خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم      ،  ءكم من احلق  جا
ومن يفعله منكم فقد ضـل      ،  تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم        ،  وابتغاء مرضايت 

   ]1: املمتحنة[  .. .  " سواء السبيل
قـد  . واهللا مبا تعملون بصري   ،  مة يفصل بينكم  يوم القيا ،  لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم     " 

   ]4 - 3: املمتحنة[  ..  " اخل .. . كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه
، يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميـان               " 

 .  ]23: ةالتوب[  ..  ..  " ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون
ومن يتـوهلم   ،  بعضهم أولياء بعض  ،  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء         " 

 .  ]51: املائدة[  .. .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني، منكم فإنه منهم
ويف طبيعـة بنائـه     ؛   وهكذا تقررت تلك القاعدة األصيلة احلامسة يف عالقات اتمع اإلسالمي         

ومل يعـد   . كوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات اجلاهلية قدميا وحديثا إىل آخر الزمـان              وت
وبني إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غري القاعدة اليت اختارها اهللا             " اإلسالم " هناك جمال للجمع بني   

 قاعـدة أو أكثـر مـن تلـك          مث يقيمون جمتمعام على   ،  والذين يدعون صفة اإلسالم   . لألمة املختارة 
وإمـا أـم    ؛  إما أم ال يعرفـون اإلسـالم      ،  العالقات اجلاهلية اليت أحل اإلسالم حملها قاعدة العقيدة       



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

70

، واإلسالم يف كلتا احلالتني ال يعترف هلم بتلك الصفة اليت يدعوا ألنفسهم وهم ال يطبقوا              . يرفضونه
 ! بل خيتارون غريها من مقومات اجلاهلية فعال

لننظر يف جوانب من حكمـة اهللا يف إقامـة           - وقد صارت واضحة متاما    -  وندع هذه القاعدة  
  .. اتمع اإلسالمي على هذه القاعدة

ألا تتعلـق بالعنصـر     ؛  اليت تفرقه من عامل البهيمة     " اإلنسان "  إن العقيدة متثل أعلى خصائص    
وهو العنصر الروحي الذي به صـار هـذا          - االزائد يف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونته       

قد انتبهوا أخريا إىل    ،  وحىت أشد امللحدين إحلادا وأكثر املاديني مادية       - املخلوق إنسانا يف هذه الصورة    
 . )1(أن العقيدة خاصة من خواص اإلنسان تفرقه فرقا أساسيا عن احليوان 

هي  - الذي يبلغ ذروة احلضارة اإلنسانية    يف اتمع اإلنساين     -  ومن مث ينبغي أن تكون العقيدة     
وال تكـون   . ألا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص اإلنسان املميزة له عن البـهائم           . آصرة التجمع 

من مثل األرض واملرعـى واملصـاحل       ! آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه اإلنسان مع البهائم         
وال تكون كذلك هي الدم والنسـب والعشـرية         ! ظريةوسياج احل ،  واحلدود اليت متثل خواص احلظرية    

ولـيس هنـاك إال     . فكلها مما يشترك فيه اإلنسان مع البهيمة       .. والقوم واجلنس والعنصر واللون واللغة    
 ! شؤون العقل والقلب اليت خيتص ا اإلنسان دون البهيمة

، نصر االختيـار واإلرادة   هو ع  ..  كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به اإلنسان عن البهائم         
وبذلك يقرر نوع اتمع الـذي      ؛  فكل فرد على حدة ميلك أن خيتار عقيدته مبجرد أن يبلغ سن الرشد            

ونوع املنهج االعتقادي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي واخللقي الـذي         ؛  يريد أن يعيش فيه خمتارا    
  .. أن يتمذهب به ويعيش - بكامل حريته - يريد

كمـا ال ميلـك أن يقـرر        .  الفرد ال ميلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           ولكن هذا 
إىل آخر تلك املقومات اليت تقـام        .. ولغة األم اليت يريد أن ينشأ عليها      ،  األرض اليت حيب أن يولد فيها     

ؤخذ لـه   وال ي ،  إن هذه األمور كلها يقضى فيها قبل جميئه إىل هذه األرض          !  .. عليها جمتمعات اجلاهلية  
فإذا تعلـق مصـريه يف الـدنيا        ! إمنا هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره        ؛  فيها مشورة وال رأي   

مبثل هذه املقومات اليت تفرض عليه فرضا مل يكن خمتارا وال            - أو حىت يف الدنيا وحدها     - واآلخرة معا 

                                                 
 !  من هؤالء جوليان هكسلي من علماء الداروينية احلديثة)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

71

 مـن قواعـد تكـرمي       ودر قاعدة أساسية  ؛  وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا      ؛  مريدا
 ! بل من قواعد تركيبه وتكوينه اإلنساين املميز له من سائر اخلالئق؛ اإلنسان

واحملافظة على الكرامة الـيت وهبـها اهللا لـه         ،   ومن أجل احملافظة على خصائص اإلنسان الذاتية      
 أن يبلـغ  اليت ميلك كل فرد اختيارها بشخصه منذ - جيعل اإلسالم العقيدة  ؛  متمشية مع تلك اخلصائص   

والـيت يتقـرر علـى      ؛  هي اآلصرة اليت يقوم عليها التجمع اإلنساين يف اتمع اإلسالمي          - سن الرشد 
وال ، اليت ال يد له فيها   ،  وينفي أن تكون تلك العوامل االضطرارية     . أساسها مصري كل فرد بإرادته الذاتية     

 . طول حياتههي آصرة التجمع اليت تقرر مصريه ، ميلك كذلك تغيريها باختياره
أن  - وعدم قيامه على العوامل االضطرارية األخرى      -  ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة      

جييء إليه األفراد من شىت األجناس واأللـوان واللغـات واألقـوام            ؛  ينشئ جمتمعا إنسانيا عامليا مفتوحا    
وال يقوم  ،  ال يصدهم عنه صاد   ؛  والدماء واألنساب والديار واألوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذايت       

وأن تصـب   . خارجة عن خصائص اإلنسان العليا    ،  وال تقف دونه حدود مصطنعة    ،  يف وجوههم حاجز  
 " حضارة إنسـانية   " لتنشى ء ،  وجتتمع يف صعيد واحد   ،  يف هذا اتمع كل الطاقات واخلواص البشرية      

بسبب من اللـون أو العنصـر أو        ،  ةوال تغلق دون كفاية واحد    ؛  تنتفع بكل خصائص األجناس البشرية    
  .. . النسب واألرض

وإلقامـة التجمـع   ؛ ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضـية     " 
دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصـاحل األرضـية          ،  اإلسالمي على آصرة العقيدة وحدها    

، يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئهـا      " خصائص اإلنسان  " وإلبراز! واحلدود اإلقليمية السخيفة  ،  القريبة
كان من النتائج الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اتمع           .. دون الصفات املشتركة بينه وبني احليوان     

! بال عائق من هذه العوائق احليوانية السـخيفة       ،  املسلم جمتمعا مفتوحا جلميع األجناس واأللوان واللغات      
وانصهرت يف هذه البوتقـة  ،  وأن صبت يف بوتقة اتمع اإلسالمي خصائص األجناس البشرية وكفاياا         

وصـنعت هـذه الكتلـة العجيبـة     . وأنشأت مركبا عضويا فائقا يف فترة تعد نسبيا قصرية        ،  ومتازجت
علـى بعـد    ،  حتوي خالصة الطاقة البشرية يف زماا جمتمعة      ،  املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة    

 . املسافات وبطء طرق االتصال يف ذلك الزمان
العريب والفارسي والشامي واملصري واملغريب والتركي      : لقد اجتمع يف اتمع اإلسالمي املتفوق      " 

 .. . إىل آخر األقـوام واألجنـاس   .. . والصيين واهلندي والروماين واإلغريقي واألندونيسي واإلفريقي     
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لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف بنـاء اتمـع اإلسـالمي واحلضـارة             وجتمعت خصائصهم كلها    
ومل تكـن   " إسـالمية  " إمنا كانت دائما " عربية " ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يوما ما      . اإلسالمية

  " . عقيدية " إمنا كانت دائما " قومية " يوما ما
. وبشعور التطلع إىل وجهة واحـدة     . وبآصرة احلب ،  ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة      " 

وصبوا خالصة جتـارم الشخصـية      ،  وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم   ،  فبذلوا مجيعا أقصى كفايام   
وجتمـع فيـه   ، والقومية والتارخيية يف بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه مجيعا على قدم املساواة  

وهذا ما مل جيتمـع قـط ألي        . نسانيتهم وحدها بال عائق   وتربز فيها إ  ،  بينهم آصرة تتعلق برم الواحد    
 ! جتمع آخر على مدار التاريخ

فقـد  . لقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانيـة مـثال       " 
ولكن هذا كله مل يقم     . وأمزجة متعددة ،  وألوانا متعددة ،  ولغات متعددة ،  مجعت بالفعل أجناسا متعددة   

لقد كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة         .. ومل يتمثل يف قيمة عليا كالعقيدة      " آصرة إنسانية  " ىعل
وجتمع عنصري على أسـاس سـيادة اجلـنس    ؛ األشراف وطبقة العبيد يف اإلمرباطورية كلها من ناحية       

لتجمـع  ومن مث مل يرتفع قـط إىل أفـق ا         . وعبودية سائر األجناس األخرى    - بصفة عامة  - الروماين
 . ومل يؤت الثمار اليت آتاها التجمع اإلسالمي؛ اإلسالمي
 .. جتمع اإلمرباطورية الربيطانيـة مـثال      .. كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى       " 

يقوم على أساس سيادة القومية     ،  جتمعا قوميا استغالليا  ! الذي هو وريثه  ،  ولكنه كان كالتجمع الروماين   
 .. ومثله اإلمرباطوريات األوربية كلـها     .. ل املستعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية    واستغال،  االجنليزية

كلها يف ذلك املستوى اهلـابط       .. واإلمرباطورية الفرنسية ،  اإلمرباطورية األسبانية والربتغالية يف وقت ما     
 واألرض  يتخطى حواجز اجلنس والقـوم    ،  وأرادت الشيوعية أن تقيم جتمعا من نوع آخر       ! البشع املقيت 
فكان  " . الطبقية " إمنا أقامته على القاعدة   ،  عامة " إنسانية " ولكنها مل تقمه على قاعدة    . واللغة واللون 

وذلك  " األشراف " هذا جتمع على قاعدة طبقة     .. هذا التجمع هو الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي       
اطفة اليت تسوده هي عاطفة احلقد األسود على        والع؛  ]الربوليتريا  [  " الصعاليك " جتمع على قاعدة طبقة   
وما كان ملثل هذا التجمع الصغري البغيض أن يثمر إال أسـوأ مـا يف الكـائن                 ! سائر الطبقات األخرى  

 " باعتبار أن . فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومتكينها           .. اإلنساين
 - وهي مطالـب احليـوان األوليـة       - "  الطعام واملسكن واجلنس   " هيلإلنسان   " املطالب األساسية 

 ! ! وباعتبار أن تاريخ اإلنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
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لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها يف بنـاء                " 
يقوم على أيـة قاعـدة      ،  عنه إىل أى منهج آخر    والذين يعدلون    .. وما يزال متفردا   .. اتمع اإلنساين 

 " هم أعداء ،  إىل آخر هذا الننت السخيف السخيف      .. من القوم أو اجلنس أو األرض أو الطبقة       ،  أخرى
هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفرد يف هذا الكون خبصائصه العليا كما فطـره                ! حقا " اإلنسان

 "  )1( بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وجتارا يف امتزاج وتناسق          وال يريدون تمعه أن ينتفع    ؛  اهللا
 .. 

وهـم  ؛  الذين يعرفون مواضع القوة يف طبيعته وحركتـه       ،  وحيسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين      
مل يفتهم أن    ..  " الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم      :  " الذين يقول اهللا تعاىل فيهم    

وقوة اتمع اإلسالمي الذي يقوم     ،  لتجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين         يدركوا أن ا  
وملا كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إىل احلد الذي يسهل عليهم السيطرة               .. على هذا األساس  

ديـارهم  والستغالهلم كذلك واستغالل مقدرام و    ؛  وشفاء ما يف صدورهم من هذا الدين وأهله       ؛  عليه
؛ ملا كانوا بصدد تلك املعركة مع هذا اتمع مل يفتهم أن يوهنوا من القاعدة اليت يقوم عليها                 .. وأمواهلم

 " وامسها تارة  " الوطن " امسها تارة ،  أصناما تعبد من دون اهللا    ،  وأن يقيموا ألهله اتمعني على إله واحد      
 " الشـعوبية  " ام على مراحل التاريخ تارة باسـم      وظهرت هذه األصن   " . اجلنس " وامسها تارة  " القوم

حتملـها جبـهات    ،  وتارة بأمساء شىت   " القومية العربية  " وتارة باسم  " اجلنسية الطورانية  " وتارة باسم 
املنظم بأحكـام   ،  تتصارع فيما بينها يف داخل اتمع اإلسالمي الواحد القائم على أساس العقيدة           ،  شىت

؛ وحتت اإلحياءات اخلبيثة املسمومة   ،  ت القاعدة األساسية حتت املطارق املتوالية     إىل أن وهن   .. . الشريعة
أو خائنـا ملصـاحل   ! مقدسات يعترب املنكر هلا خارجا على دين قومه     " األصنام " وإىل أن أصبحت تلك   

 ! ! ! بلده
ليها  وأخبث املعسكرات اليت عملت وما زالت تعمل يف ختريب القاعدة الصلبة اليت كان يقوم ع              

 القومية " الذي جرب سالح  ،  كان هو املعسكر اليهودي اخلبيث     .. التجمع اإلسالمي الفريد يف التاريخ    
وبـذلك حطمـوا     .. وحتويله إىل قوميات سياسية ذات كنائس قوميـة       ،  يف حتطيم التجمع املسيحي   " 

 ! نس الكنودمث ثنوا بتحطيم احلصار اإلسالمي حول ذلك اجل؛ احلصار املسيحي حول اجلنس اليهودي

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " من كتاب" نشأة اتمع املسلم وخصائصه :  "  مقتطفات من فصل)1(
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بعد جهد قرون كثرية يف إثارة النعرات اجلنسية         -  وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع اإلسالمي     
ومن مث استطاعوا أن يرضوا أحقـادهم        .. والقومية والوطنية بني األجناس امللتحمة يف اتمع اإلسالمي       

 ويروضوهم على االسـتعمار األوريب      كما استطاعوا أن ميزقوهم   . الصليبية القدمية على هذا الدين وأهله     
ليقوم التجمع اإلسالمي من    ؛  حىت يأذن اهللا بتحطيم تلك األصنام اخلبيثة امللعونة        .. وما يزالون . الصلييب
  .. على أساسه املتني الفريد، جديد

 وأخريا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من اجلاهلية الوثنية بكليام حىت تكون العقيدة وحدها هي               
 . ذلك أن الدينونة هللا وحده ال تتم متامها إال بقيام هذه القاعدة يف تصورهم ويف جتمعهم. اعدة جتمعهمق

وجيب أن يكـون     " ! املقدسات " وأال تتعدد ،   جيب أن تكون هناك قداسة واحدة ملقدس واحد       
ـ          " الشعارات " وأال تتعدد ،  هناك شعار واحد   ا النـاس   وجيب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليه

  .. بكليام وأال تتعدد القبالت واملتجهات
إن الوثنية ميكـن    !  إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية األصنام احلجرية واآلهلة األسطورية          

وآهلة األساطري ميكن أن تتمثـل      ؛  كما أن األصنام ميكن أن تتخذ صورا متعددة       ؛  أن تتمثل يف صور شىت    
 . وأيا كانت مرامسها. ودات من دون اهللا أيا كانت أمساؤهامرة أخرى يف املقدسات واملعب

مث يرضى هلم بعـد     ،   وما كان اإلسالم ليخلص الناس من األصنام احلجرية واألرباب األسطورية         
وهـو  . يتقاتل الناس حتت راياا وشعاراا     .. وما إليها  .. ذلك أصنام اجلنسيات والقوميات واألوطان    

 ! إىل الدينونة له دون شيء من خلقهو، يدعوهم إىل اهللا وحده
أمة املسلمني من أتبـاع    ..  لذلك قسم اإلسالم الناس إىل أمتني اثنتني على مدار التاريخ البشري          

وأمة غـري املسـلمني مـن عبـدة          - كل يف زمانه حىت يأيت الرسول األخري إىل الناس كافة          - الرسل
  .. ار القرونالطواغيت واألصنام يف شىت الصور واألشكال على مد

عرفها هلم يف صورة    ،   وعندما أراد اهللا أن يعرف املسلمني بأمتهم اليت جتمعهم على مدار القرون           
إن هذه أمتكم أمـة     :  " وقال هلم يف اية استعراض أجيال هذه األمة        - كل يف زمانه   - أتباع الرسل 

 العربية يف جاهليتها وإسـالمها      إن أمتكم هي األمة   : ومل يقل للعرب   ..  " واحدة وأنا ربكم فاعبدون   
وال قال  ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العربانيون يف جاهليتهم وإسالمهم سواء          : وال قال لليهود  ! سواء

: وال لبالل احلبشي  ! إن أمتك هي الرومان   : وال لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   : لسلمان الفارسي 
إن أمتكم هي املسـلمون     : عرب والفرس والروم واحلبش   إمنا قال للمسلمني من ال    ! إن أمتك هي احلبشة   
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، وأيـوب ،  وداود وسـليمان  ،  ونـوح ،  ولوط،  وإبراهيم،  الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون      
[ : كما جاء يف سـورة األنبيـاء       .. ومرمي،  وزكريا وحيىي ،  وإمساعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون     

 .  ]91 - 48: آيات
. فمن شاء له طريقا غري طريق اهللا فليسلكه        .. يف تعريف اهللا سبحانه    " نياملسلم "  هذه هي أمة  

فال نعرف لنا أمة إال األمة اليت عرفها لنـا          ،  أما حنن الذين أسلمنا هللا    ! إنه ليس من املسلمني   : ولكن ليقل 
  .. واهللا يقص احلق وهو خري الفاصلني. اهللا

 . لقضية األساسية يف هذا الدين وحسبنا هذا القدر مع إهلامات قصة نوح يف هذه ا
|     |     | 

 : مث نقف الوقفة األخرية مع قصة نوح لنرى قيمة احلفنة املسلمة يف ميزان اهللا سبحانه
هـم  ،  تذكر بعض الروايات أم اثنا عشـر      ،   إن حفنة من املسلمني من أتباع نوح عليه السالم        
ما يقرر املصدر الوحيد املستيقن الصـحيح يف        كانوا حصيلة دعوة نوح يف ألف سنة إال مخسني عاما ك          

  .. هذا الشأن
قد استحقت أن يغري اهللا هلـا        - وهي مثرة ذلك العمر الطويل واجلهد الطويل       -  إن هذه احلفنة  

وأن جيري هلا ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي يف املعمور             ؛  املألوف من ظواهر هذا الكون    
وبـذرة العمـران فيهـا      ،  ه احلفنة وحدها هي وارثة األرض بعد ذلك       وأن جيعل هذ  ! وقتها من األرض  

  .. واالستخالف من جديد
  .. وهذا أمر خطري .. 

واليت تعاين الغربـة يف     ؛   إن طالئع البعث اإلسالمي اليت تواجه اجلاهلية الشاملة يف األرض كلها          
إن هذه الطالئع ينبغـي أن       .. يلكما تعاين األذى واملطاردة والتعذيب والتنك     ؛  هذه اجلاهلية والوحشة  

 ! وأمام داللته اليت تستحق التدبر والتفكري، تقف طويال أمام هذا األمر اخلطري
شيء يستحق منه سبحانه     ..  إن وجود البذرة املسلمة يف األرض شيء عظيم يف ميزان اهللا تعاىل           

كما يستحق منه سبحانه أن يكأل       ؛أن يدمر اجلاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا مجيعا        
 ! هذه البذرة ويرعاها حىت تسلم وتنجو وترث األرض وتعمرها من جديد
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واصنع الفلـك   :  " كما قال تعاىل  ،   لقد كان نوح عليه السالم يصنع الفلك بأعني اهللا ووحيه         
  ..  " بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون

 ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اهللا تعاىل يف سورة              وعندما جلأ نوح إىل   
 فدعا ربه أين مغلوب فانتصر    . كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر        :  " القمر

 " ..  
 .. هو وقد غلب رسـوله     " ينتصر " ويدعو ربه أن   " مغلوب " عندما جلأ نوح إىل ربه يعلن أنه      

 :  أطلق اهللا القوى الكونية اهلائلة لتكون يف خدمة عبده املغلوبعندئذ
  ..  " وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر. ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر " 

كان  ..  وبينما كانت تلك القوى اهلائلة تزاول عملها على هذا املستوى الكوين الرائع املرهوب            
 : مع عبده املغلوب - ته العليةبذا - اهللا سبحانه
  " .  .. جزاء ملن كان كفر .. جتري بأعيننا. ومحلناه على ذات ألواح ودسر " 

 هذه هي الصورة اهلائلة اليت جيب أن تقف طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان ويف كل زمان                 
 ! اجلاهلية " تغلبها " وحني؛ أمامها حني تطاردها اجلاهلية

وليس من الضـروري أن تكـون هـي          ..  يسخر اهللا هلا القوى الكونية اهلائلة       إا تستحق أن  
  ..  " وما يعلم جنود ربك إال هو " ! فما الطوفان إال صورة من صور تلك القوى. الطوفان

وإال أن  ؛  وإال أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إليه      ؛   وإنه ليس عليها إال أن تثبت وتستمر يف طريقها        
وأنه لن  . وإال أن تثق أن وليها القدير ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء             ،   بأمره تصرب حىت يأيت اهللا   

وأا مىت اجتازت هذه الفترة فإن اهللا سيصـنع هلـا           ؛  إال فترة اإلعداد واالبتالء   ،  يترك أولياءه إىل أعدائه   
 . وسيصنع ا يف األرض ما يشاء

  .. وهذه هي عربة احلادث الكوين العظيم .. 
إنه ال ينبغي ألحد يواجه اجلاهلية باإلسالم أن يظن أن اهللا تاركه للجاهلية وهو يدعو إىل إفـراد               

كما أنه ال ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إىل قوى اجلاهلية فيظن أن اهللا تاركـه                 . اهللا سبحانه بالربوبية  
  ..  " فانتصرأين مغلوب :  " هلذه القوى وهو عبده الذي يستنصر به حني يغلب فيدعوه
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ولكن الداعي إىل    .. إن اجلاهلية متلك قواها    ..  إن القوى يف حقيقتها ليست متكافئة وال متقاربة       
 - حينما يشاء وكيفمـا يشـاء      - واهللا ميلك أن يسخر له بعض القوى الكونية       . اهللا يستند إىل قوة اهللا    

 ! وأيسر هذه القوى يدمر على اجلاهلية من حيث ال حتتسب
؛ ولقد لبث نوح يف قومه ألف سنة إال مخسني عامـا           .. ول فترة االبتالء ألمر يريده اهللا      وقد تط 

ولكـن   .. ومل تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إال اثين عشر مسلما         . قبل أن يأيت األجل الذي قدره اهللا      
ـ  ،  هذه احلفنة من البشر كانت يف ميزان اهللا تساوي تسخري تلك القوى اهلائلة             ى البشـرية   والتدمري عل

  .. وتوريث األرض لتلك احلفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها، الضالة مجيعا
ولكـن اهللا    - وفق مشيئة اهللا الطليقة    - فاخلوارق تتم يف كل حلظة    !  إن عصر اخلوارق مل ميض    

ـ     . تالئم واقع كل فترة ومقتضياا    ،  يستبدل بأمناط من اخلوارق أمناطا أخرى      وارق وقد تدق بعـض اخل
 . ويالبسون آثارها املبدعة، ولكن املوصولني باهللا يرون يد اهللا دائما؛ على بعض العقول فال تدركها

بكل ما يف طاقتهم من     ،   والذين يسلكون السبيل إىل اهللا ليس عليهم إال أن يؤدوا واجبهم كامال           
أوا إىل الناصـر املعـني وأن       وعندما يغلبون عليهم أن يلج    . مث يدعوا األمور هللا يف طمأنينة وثقة      ؛  جهد

مث ينتظـروا فـرج اهللا       ..  " فانتصر،  فدعا ربه أين مغلوب   :  " جيأروا إليه كما جأر عبده الصاحل نوح      
 . فهم على هذا االنتظار مأجورون؛ وانتظار الفرج من اهللا عبادة. القريب

عركة وجياهـدون   ومرة أخرى جند أن هذا القرآن ال يكشف عن أسراره إال للذين خيوضون به امل              
ومـن مث   ؛  إن هؤالء وحدهم هم الذين يعيشون يف مثل اجلو الذي ترتل فيه القـرآن              .. به جهادا كبريا  

كما خوطبت به اجلماعة املسـلمة  ، ألم جيدون أنفسهم خماطبني خطابا مباشرا به   ؛  يتذوقونه ويدركونه 
  .. فتذوقته وأدركته وحتركت به، األوىل

  .. ىل واآلخرةواحلمد هللا يف األو .. 
|     |     | 

وِإلَى عاٍد أَخاهم هودا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره ِإنْ أَنتم ِإالَّ مفْتـرونَ                   + 
 ويا قَوِم استغِفرواْ    51فَالَ تعِقلُونَ    يا قَوِم ال أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى الَِّذي فَطَرِني أَ             50

                 ـِرِمنيجاْ ملَّووتالَ تو ِتكُمةً ِإلَى قُوقُو كُمِزديا وارردكُم ملَياء عمِسِل السرِه يواْ ِإلَيوبت ثُم كُمب52ر 
         نحا نمٍة ونيا ِببنا ِجئْتم ودا هقَالُواْ ي         ِمِننيؤِبم لَك نحا نمو ِلكن قَوا عِتناِرِكي آِلهقُولُ ِإالَّ    53ِبتِإن ن 

 ِمـن دوِنـِه     54اعتراك بعض آِلهِتنا ِبسوٍء قَالَ ِإني أُشِهد اللِّه واشهدواْ أَني بِريٌء مما تشـِركُونَ               
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وِن      فَِكيدنِظرالَ ت ا ثُمِميعآِخـذٌ       55وِني ج ـوـٍة ِإالَّ هآبا ِمن دكُم مبري وبلَى اللِّه رع كَّلْتوي تِإن 
يسـتخِلف   فَِإن تولَّواْ فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرِسلْت ِبِه ِإلَيكُم و         56ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم       

  57ربي قَوما غَيركُم والَ تضرونه شيئًا ِإنَّ ربي علَى كُلِّ شيٍء حِفيظٌ 
  58ولَما جاء أَمرنا نجينا هودا والَِّذين آمنواْ معه ِبرحمٍة منا ونجيناهم من عذَاٍب غَِليٍظ 

 ادع ِتلْكِنيٍد            واٍر عبكُلِّ ج رواْ أَمعباتو لَهساْ روصعو ِهمباِت رواْ ِبآيدحـواْ ِفـي     59 جِبعأُتو 
  60هـِذِه الدنيا لَعنةً ويوم الِْقيامِة أَال ِإنَّ عادا كَفَرواْ ربهم أَالَ بعدا لِّعاٍد قَوِم هوٍد 

د أَخاهم صاِلحا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره هو أَنشـأَكُم مـن                  وِإلَى ثَمو 
            ِجيبم ي قَِريببِه ِإنَّ رواْ ِإلَيوبت ثُم وهِفرغتا فَاسِفيه كُمرمعتاسِض و61اَألر      كُنت قَد اِلحا صقَالُواْ ي 

ِريٍب   ِفينِه ما ِإلَيونعدا تمم كا لَِفي شنِإنا وناؤآب دبعا يم دبعا أَن نانهنـذَا أَتلَ ها قَبوجرقَـالَ  62ا م 
              ِني ِمنرنصن يةً فَممحر هاِني ِمنآتي وبن رةً منيلَى بع ِإن كُنت متأَيِم أَرا قَوـا       يفَم هتـيصاللِّه ِإنْ ع 

 ويا قَوِم هـِذِه ناقَةُ اللِّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ ِفي أَرِض اللِّه والَ تمسوها               63تِزيدونِني غَير تخِسٍري    
     قَِريب ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَياِركُ     64ِبسواْ ِفي دعتما فَقَالَ توهقَرفَع          ـرغَي ـدعو اٍم ذَِلـكثَالَثَةَ أَي م

  65مكْذُوٍب 
                  ـوه ـكبِمِئٍذ ِإنَّ روِي يِخز ِمنا ونٍة ممحِبر هعواْ منآم الَِّذينا واِلحا صنيجا ننراء أَما جفَلَم

   ِزيزالْع ةُ    66الْقَِويحيواْ الصظَلَم ذَ الَِّذينأَخو       اِثِمنيج اِرِهمواْ ِفي ِديحبا     67 فَأَصاْ ِفيهونغي كَأَن لَّم 
 ودا لِّثَمدعأَالَ ب مهبواْ ركَفر ود68أَالَ ِإنَّ ثَم_  

|     |     | 
واستبعدوا من  ؛  األكثرون املكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ     ،  مضى قوم نوح يف التاريخ    

إن العاقبـة   :  " والناجون استخلفوا يف األرض حتقيقا لسـنة اهللا ووعـده         ،  محة اهللا سواء  احلياة ومن ر  
 .  " للمتقني

يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممـن معـك   :  "  ولقد كان وعد اهللا لنوح    
ء فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جـا  ..  " وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم     

ممن حقت عليهم كلمـة     - ومن بعدهم مثود   - وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا يف البالد        . وعد اهللا 
 .  " وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم:  " اهللا
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|     |     | 
لقد عادت اجلاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال ال يعلمها إال اهللا من املسلمني من                  

فال بد أن أجياال من ذرية آدم بعد استخالفه يف األرض قد ولـدت مسـلمة وعاشـت                   .. ذرية آدم 
واحنرفت م إىل اجلاهليـة الـيت       ،  حىت اجتالتهم الشياطني عن دينهم    . باإلسالم الذي كان عليه أبواهم    

 وأهلك الباقون ومل يعد على    ،  مث جاء نوح فنجا معه من جنا من املسلمني         - عليه السالم  - واجهها نوح 
وال بد أن أجياال كثرية من ذرية نوح عاشت باإلسالم          . كما دعا نوح ربه    - األرض من الكافرين ديار   

وكانت عاد وكانـت مثـود      . حىت اجتالتهم الشياطني مرة أخرى فاحنرفوا كذلك إىل اجلاهلية         .. بعده
  .. بعدها من أمم اجلاهلية

يف جنـوب اجلزيـرة      ]الرمل املائـل    واحلقف كثيب   [   فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن األحقاف     
وأما مثود فكانت قبيلة تسكن مدائن احلجر يف مشال اجلزيرة بني تبوك واملدينة وبلغت كل منهما                ،  العربية

، ولكن هؤالء وهؤالء كانوا ممن حقت عليهم كلمة اهللا         .. يف زماا أقصى القوة واملنعة والرزق واملتاع      
وكذبوا الرسـل   ،  والدينونة للعبيد على الدينونة هللا    ،  لوثنية على التوحيد  واختاروا ا ،  مبا عتوا عن أمر اهللا    

 . ويف قصصهم هنا مصداق ما يف مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح. شر تكذيب
|     |     | 

يا . إن أنتم إال مفترون   . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : وإىل عاد أخاهم هودا قال     " 
ويا قوم استغفروا ربكم مث     ؟  أفال تعقلون . إن أجري إال على الذي فطرين     . ألكم عليه أجرا  قوم ال أس  
  ..  " وال تتولوا جمرمني، ويزدكم قوة إىل قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، توبوا إليه

آصرة القرىب العامة بني أفـراد       - كانت - جتمعه،  واحد منهم . فهو أخوهم . وكان هود من عاد   
ألن من شأا أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بني         ،  وتربز هذه اآلصرة هنا يف السياق     . ة الواحدة القبيل

مث لتقوم املفاصلة يف النهاية بـني       ! وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذا ومستقبحا       ،  األخ وإخوته 
كلها حني تنقطع وشيجة    ويربز بذلك معىن انقطاع الوشائج      . القوم وأخيهم على أساس افتراق العقيدة     

مث لكي تتبني طبيعة هذا الدين وخطه       ،  لتتفرد هذه الوشيجة وتربز يف عالقات اتمع اإلسالمي       . العقيدة
فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة جتمع بينه وبينها أواصر القرىب والدم والنسب               .. احلركي

أمة مسلمة وأمـة   .. وين أمتني خمتلفتني من القوم الواحدمث تنتهي باالفتراق وتك  .. . والعشرية واألرض 
وعلى أساس هذه املفاصلة يتم وعد اهللا بنصر املـؤمنني وإهـالك             .. وبينهما فرقة ومفاصلة   .. مشركة
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، وتتميز الصفوف ،  وتتم املفارقة ،  وال جيىي ء وعد اهللا ذا وال يتحقق إال بعد أن تتم املفاصلة            . املشركني
وخيلعوا والءهم لقومهم   ،  ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم    ،  واملؤمنون معه من قومهم   وينخلع النيب   

ويعطوا والءهم كله هللا رم ولقيادم املسلمة اليت دعتهم إىل اهللا وإىل الدينونة لـه               ،  ولقيادم السابقة 
  .. يترتل عليهم نصر اهللا - ال قبله - وعندئذ فقط .. وحده وخلع الدينونة للعباد

  ..  " وإىل عاد أخاهم هودا " 
 .  أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إىل قومه يف القصة السابقة

  ..  " يا قوم: قال " 
لعل ذلك يستثري مشاعرهم وحيقق اطمئنام إليـه        ،  والتذكري باألواصر اليت جتمعهم   ،   ذا التودد 

 . والناصح ال يغش قومه، فالرائد ال يكذب أهله. فيما يقول
  ..  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه: قال"  

عن عبادة اهللا الواحد     - كما أسلفنا  -  القولة الواحدة اليت جاء ا كل رسول وكانوا قد احنرفوا         
ولعل أول خطوة يف هذا االحنراف كانت هي تعظيم ذكرى          . اليت هبط ا املؤمنون مع نوح من السفينة       

مث تطور هذا التعظيم جيال بعد جيل فإذا أرواحهـم          ! ليت محلت يف السفينة مع نوح     الفئة املؤمنة القليلة ا   
وإذا وراءها كهنـة    ،  مث تتطور هذه األشياء فإذا هي معبودات      ؛  املقدسة تتمثل يف أشجار وأحجار نافعة     

. ةيف صورة من صور اجلاهلية الكـثري       - وسدنة يعبدون الناس للعباد منهم باسم هذه املعبودات املدعاة        
الذي ال يتجه بشعور التقديس لغري اهللا وحده        . ذلك أن االحنراف خطوة واحدة عن ج التوحيد املطلق        

االحنراف خطوة واحدة ال بد أن تتبعـه مـع الـزمن خطـوات               .. وال يدين بالعبودية إال اهللا وحده     
 . واحنرافات ال يعلم مداها إال اهللا

فإذا هم يدعوهم تلك    ،  دينون هللا وحده بالعبودية    على أية حال لقد كان قوم هود مشركني ال ي         
 : الدعوة اليت جاء ا كل رسول

  ..  " إن أنتم إال مفترون ..  "  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه " 
 . وفيما تدعونه من شركاء هللا،  مفترون فيما تعبدونه من دون اهللا

ومـا  . فليس له من ورائها هدف    ،  يحة ممحضة  ويبادر هود ليوضح لقومه أا دعوة خالصة ونص       
 : إمنا أجره على اهللا الذي خلقه فهو به كفيل. يطلب على النصح واهلداية أجرا
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  " . ؟ إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون. يا قوم ال أسألكم عليه أجرا " 
تلميح بأنه يبتغي أجرا أو     كان بناء على اام له أو        " ال أسألكم عليه أجرا   :  " مما يشعر أن قوله   

للتعجيب من أمرهم وهم     " ؟  أفال تعقلون :  " وكان التعقيب . كسب مال من وراء الدعوة اليت يدعوها      
واهللا الذي أرسله هو الرزاق الذي يقوت هؤالء        ،  يتصورون أن رسوال من عند اهللا يطلب رزقا من البشر         

 ! الفقراء
 السياق التعبري ذاته الذي ورد يف أول السـورة علـى   ويكرر.  مث يوجههم إىل االستغفار والتوبة   

 : ويعدهم هود وحيذرهم ما وعدهم حممد وحذرهم بعد ذلك بآالف السنني، لسان خامت األنبياء
ويـزدكم قـوة إىل     ،  يرسل السماء عليكم مدرارا   ،  ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه       " 

  ..  " وال تتولوا جمرمني. قوتكم
وتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديدا حيقق النية ويترمجهـا إىل عمـل            ،  كم مما أنتم فيه    استغفروا رب 

  .. يصدق النية
  ..  " يرسل السماء عليكم مدرارا " 

وحيتفظون بـه باخلصـب     ،   وكانوا يف حاجة إىل املطر يسقون به زروعهم ودوام يف الصحراء          
 . الناشئ من هطول األمطار يف تلك البقاع

  ..  "  قوة إىل قوتكمويزدكم " 
  ..  هذه القوة اليت عرفتم ا

  ..  " وال تتولوا جمرمني " 
 .  مرتكبني جلرمية التويل والتكذيب

وهي أمور جتري فيها سـنة اهللا       . وهو يتعلق بإدرار املطر ومضاعفة القوة     .  وننظر يف هذا الوعد   
فما عالقة االستغفار ا وما     . ه بطبيعة احلال  من صنع اهللا ومشيئت   ،  وفق قوانني ثابتة يف نظام هذا الوجود      

 ؟ عالقة التوبة
فإن نظافة القلب والعمل الصاحل يف      ،  بل واقع مشهود  ،   فأما زيادة القوة فاألمر فيها قريب ميسور      

يزيدام صحة يف اجلسم باالعتدال واالقتصار على الطيبات مـن          . األرض يزيدان التائبني العاملني قوة    
ويزيدام صـحة   ؛  ضمري وهدوء األعصاب واالطمئنان إىل اهللا والثقة برمحته يف كل آن          الرزق وراحة ال  
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يف اتمع بسيادة شريعة اهللا الصاحلة اليت تطلق الناس أحرارا كراما ال يدينون لغري اهللا على قدم املساواة                  
ا ويـؤدوا تكـاليف     كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجو      .. بينهم أمام قهار واحد تعنو له اجلباه      

غري مشغولني وال مسخرين مبراسم التأليه لألرباب األرضية وإطالق البخور حوهلـا            ؛  اخلالفة يف األرض  
 ! والنفخ فيها ليل ار لتمأل فراغ اإلله احلق يف فطرة البشر، ودق الطبول

 عليها بعض    وامللحوظ دائما أن األرباب األرضية حتتاج وحيتاج معها سدنتها وعبادها أن خيلعوا           
! كل ذلك ليدين هلـا النـاس       .. أحيانا .. صفات األلوهية من القدرة والعلم واإلحاطة والقهر والرمحة       

وهذا كله حيتاج إىل كد ناصب من السدنة والعباد وإىل          ! فالربوبية حتتاج إىل ألوهية معها ختضع ا العباد       
بدال من أن ينفقـه     ،  كاليف اخلالفة فيها  جهد ينفقه من يدينون هللا وحده يف عمارة األرض والنهوض بت          

 ! عباد األرباب األرضية يف الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح هلذه األرباب املفتراة
. ولكنها قوة إىل حـني    ،   ولقد تتوافر القوة ملن ال حيكمون شريعة اهللا يف قلوم وال يف جمتمعهم            

. وتتحطم هذه القوة اليت مل تستند إىل أساس ركني        ،  حىت تنتهي األمور إىل ايتها الطبيعية وفق سنة اهللا        
. وهذه وحدها ال تدوم   . إمنا استندت إىل جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة اإلنتاج           

 . ألن فساد احلياة الشعورية واالجتماعية يقضي عليها بعد حني
. نن طبيعية ثابتة يف النظـام الكـوين       فالظاهر للبشر أنه جيري وفق س     . مدرارا.  فأما إرسال املطر  

وأن ؛  ومدمرا يف مكان وزمان   ،  ولكن جريان السنن الطبيعية ال مينع أن يكون املطر حمييا يف مكان وزمان            
وأن ينفـذ اهللا تبشـريه      ،  وأن يكون الدمار معه لقوم    ،  يكون من قدر اهللا أن تكون احلياة مع املطر لقوم         

وجاعـل األسـباب    ،  فهو خالق هذه العوامل   ؛   العوامل الطبيعية  باخلري ووعيده بالشر عن طريق توجيه     
مث تبقى وراء ذلك مشيئة اهللا الطليقة اليت تصرف األسباب والظواهر بغـري  . لتحقيق سنته على كل حال    

باحلق الذي حيكـم    . حيث شاء . ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر اهللا كيفما شاء           
 .  غري مقيد مبا عهده الناس يف الغالب)1(واألرض كل شيء يف السماوات 

رمبا ألن الطوفـان كـان   . ويبدو أا مل تكن مصحوبة مبعجزة خارقة     -  تلك كانت دعوة هود   
فأما قومه فظنوا به     - وقد ذكرهم به يف سورة أخرى     ،  وكان يف ذاكرة القوم وعلى لسام     ،  قريبا منهم 

  .. الظنون

                                                 
 . تفصيل ذلك يف التعقيب على القصة سيأيت )1(
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إن . وما حنن لك مبـؤمنني    ،  وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك     ،   ببينة يا هود ما جئتنا   . قالوا " 
  " .  .. نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء

ألن أحـد آهلتـهم     ،  إىل حد أن يظنوا أن هودا يهذي      ،   إىل هذا احلد بلغ االحنراف يف نفوسهم      
 ! فأصيب باهلذيان، املفتراة قد مسه بسوء

 .  ..  " يا هود ما جئتنا ببينة " 
، وإىل استجاشـة منطـق الفطـرة   ، إمنا حيتاج إىل التوجيه والتذكري،  والتوحيد ال حيتاج إىل بينة   

 . واستنباء الضمري
  ..  " وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك " 

 !  أي رد أنك تقول بال بينة وال دليل
  ..  " وما حنن لك مبؤمنني " 

 ! تك إال بأنك ذي وقد أصابك أحد آهلتنا بسوءوما نعلل دعو ..  أي مستجيبني لك ومصدقني
وإال الوعيد واإلنـذار    . وإال التوجه إىل اهللا وحده واالعتماد عليه      .  وهنا مل يبق هلود إال التحدي     

 : وإال املفاصلة بينه وبني قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على التكذيب. األخري للمكذبني
. فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون    ،  ين بريء مما تشركون من دونه     واشهدوا أ ،  قال إين أشهد اهللا    " 

فإن . إن ريب على صراط مستقيم    ،  ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها      ،  إين توكلت على اهللا ريب وربكم     
إن ريب على   ،  وال تضرونه شيئا  ،  ويستخلف ريب قوما غريكم   ،  تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم      

  ..  " كل شيء حفيظ
وانتفاضة اخلوف من البقاء فيهم      - وقد كان منهم وكان أخاهم     - ا انتفاضة التربؤ من القوم     إ

وانتفاضة املفاصلة بني حزبني ال يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما           . وقد اختذوا غري طريق اهللا طريقا     
 . وشيجة العقيدة

ويشهدهم هـم   . هم وانفصاله منهم  وهو يشهد اهللا ربه على براءته من قومه الضالني وانعزاله عن          
كي ال تبقى يف أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون           ؛  أنفسهم على هذه الرباءة منهم يف وجوههم      

 ! منهم
 ! ومع ثقة اإلميان واطمئنانه.  وذلك كله مع عزة اإلميان واستعالئه
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هل أن يعتقدوا أن    يبلغ م اجل  .  وإن اإلنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غالظا شدادا محقى         
يـدهش  ! ويروا يف الدعوة إىل اهللا الواحد هذيانا من أثر املس         ؛  هذه املعبودات الزائفة متس رجال فيهذي     

مث ؛  فيسفه عقيدم ويقرعهم عليها ويؤنبهم    ،  لرجل يواجه هؤالء القوم الواثقني بآهلتهم املفتراة هذه الثقة        
 . وال يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم، ستعدادهمال يطلب مهلة ليستعد ا. يهيج ضراوم بالتحدي

ولكن الدهشة تزول   .  إن اإلنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا االقتحام على قوم غالظ شداد           
  .. عندما يتدبر العوامل واألسباب

اإلميـان   .. واالطمئنان إىل نصره  ،  والثقة بوعده ،  اإلميان باهللا  .. واالطمئنان. والثقة.  إنه اإلميان 
ألا مـلء   . ي خيالط القلب فإذا وعد اهللا بالنصر حقيقة ملموسة يف هذا القلب ال يشك فيها حلظة               الذ

إمنا هي حاضر واقع تتماله     ،  وليست وعدا للمستقبل يف ضمري الغيب     ،  وملء قلبه الذي بني جنبيه    ،  يديه
 . العني والقلب

 .  " إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه: قال " 
واشهدوا أنتم شهادة تربئين وتكـون حجـة        .  إين أشهد اهللا على براءيت مما تشركون من دونه        

مث جتمعوا أنتم وهذه اآلهلة الـيت تزعمـون أن          . أنين عالنتكم بالرباءة مما تشركون من دون اهللا       : عليكم
وال ،  باليكم مجيعا فما أ ،  مث كيدوين بال ريث وال متهل      - مجيعا - جتمعوا أنتم وهي  . أحدها مسين بسوء  

 : أخشاكم شيئا
  ..  " إين توكلت على اهللا ريب وربكم " 

فاهللا الواحد هـو ريب     . حقيقة ربوبية اهللا يل ولكم    . فهذه احلقيقة قائمة  .  ومهما أنكرمت وكذبتم  
  .. ألنه رب اجلميع بال تعدد وال مشاركة، وربكم

  ..  " ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها " 
مبـا  ،  حمسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه األرض           وهي صورة 

يف صورة حسـية تناسـب      ،  فهو القهر والغلبة واهليمنة   . والناصية أعلى اجلبهة  . فيها الدواب من الناس   
وتناسب غلـظ حسـهم     ،  وتناسب صالبة أجسامهم وبنيتهم   ،  وتناسب غلظة القوم وشدم   ،  املوقف

 : وإىل جانبها تقرير استقامة السنة اإلهلية يف اجتاهها الذي ال حييد .. ومشاعرهم
  ..  " إن ريب على صراط مستقيم " 
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 .  فهي القوة واالستقامة والتصميم
إـا ترسـم    ..  ويف هذه الكلمات القوية احلامسة ندرك سر ذلك االستعالء وسر ذلك التحدي      

 إنه جيد هذه احلقيقة واضحة     .. يف نفسه من ربه    - ه السالم علي - صورة احلقيقة اليت جيدها نيب اهللا هود      
وهؤالء الغالظ األشداء    ..  " ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها      :  " إن ربه ورب اخلالئق قوي قاهر     .. 

فما خوفه مـن  . من قومه إن هم إال دواب من تلك الدواب اليت يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا 
وما بقاؤه فيها وقـد     ؟  إال بإذن ربه   - إن سلطت  - وهي ال تسلط عليه   ؛  احتفاله ا هذه الدواب وما    

 ؟ اختلف طريقها عن طريقه
، ال تدع يف قلبه جماال للشك يف عاقبة أمـره ، إن هذه احلقيقة اليت جيدها صاحب الدعوة يف نفسه       

 . وال جماال للتردد عن املضي يف طريقه
 .  قلوب الصفوة املؤمنة أبدا إا حقيقة األلوهية كما تتجلى يف

يأخذ هـود   ،  وإبراز هذه القوة يف صورا القاهرة احلامسة      ،   وعند هذا احلد من التحدي بقوة اهللا      
 : يف اإلنذار والوعيد

  ..  " فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم " 
 : ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اهللا سبحانه،  فأديت واجيب هللا

  ..  " ويستخلف ريب قوما غريكم " 
 .  يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهالككم ببغيكم وظلمكم واحنرافكم

  ..  " وال تضرونه شيئا " 
  .. وذهابكم ال يترك يف كونه فراغا وال نقصا،  فما لكم به من قوة

  ..  " إن ريب على كل شيء حفيظ " 
 ! ويقوم عليكم فال تفلتون وال تعجزونه هربا،  من األذى والضياع حيفظ دينه وأولياءه وسننه

 : ليحق الوعيد واإلنذار. وانتهى اجلدل والكالم.  وكانت هي الكلمة الفاصلة
 .  " وجنيناهم من عذاب غليظ. وملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا " 
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، جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة مباشرة منا       ،   هود وإهالك قوم ،   ملا جاء أمرنا بتحقيق الوعيد    
وكانت جنام من عـذاب     . واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء    ،  خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم     

ومـع القـوم    ،  يتناسق مع اجلو  ،  ووصف العذاب بأنه غليظ ذا التصوير اسم      . غليظ حل باملكذبني  
 . الغالظ العتاة

، ويسجل عليها ما اقترفت من ذنـب      ،  يشار إىل مصرعها إشارة البعد    . لكت عاد  واآلن وقد ه  
 : يف تقرير وتكرار وتوكيد، وتشيع باللعنة والطرد

وأتبعوا يف هـذه    . وتلك عاد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد            " 
  ..  " عاد قوم هودأال بعدا ل. أال إن عادا كفروا رم. الدنيا لعنة ويوم القيامة

وكان مصرعهم معروضا   ،  وقد كان ذكرهم منذ حلظة يف السياق      . ذا البعد  ..  " وتلك عاد  " 
  .. ولكنهم انتهوا وبعدوا عن األنظار واألفكار .. على األنظار

  ..  " وتلك عاد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله " 
فمن مل يسلم   ؟  ة جاء ا الرسل مجيعا    ولكن أليست هي رسالة واحد    .  وهم عصوا رسوال واحدا   

وال ننسى أن هذا اجلمع يف اآليات ويف الرسل مقصود من ناحيـة             . لرسول ا فقد عصى الرسل مجيعا     
فما أضـخم   . وهم عصوا رسال  ،  فهم جحدوا آيات  . أسلوبية أخرى لتضخيم جرميتهم وإبراز شناعتها     

 ! الذنب وما أشنع اجلرمية
  ..  " نيدواتبعوا أمر كل جبار ع " 

، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان املتسلطني      ،  معاند ال يسلم حبق   ،   أمر كل متسلط عليهم   
 . وال يكونوا ذيوال فيهدروا آدميتهم. ويفكروا بأنفسهم ألنفسهم

وهكذا يتبني أن القضية بني هود وعاد كانت قضية ربوبية اهللا وحده هلم والدينونة هللا وحده من                 
من الرب الـذي يـدينون لـه    : كانت هي قضية .. كانت هي قضية احلاكمية واالتباع   .. دون العباد 

 : يتجلى هذا يف قول اهللا تعاىل؟ ويتبعون أمره
  ..  " واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وتلك عاد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله " 
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 ألنه أمـر اهللا    -  الرسل واإلسالم هو طاعة أمر   !  فهي املعصية ألمر الرسل واالتباع ألمر اجلبارين      
يف كـل    .. وهذا هو مفرق الطريق بني اجلاهلية واإلسالم وبني الكفر واإلميان         . ومعصية أمر اجلبارين   -

 . رسالة وعلى يد كل رسول
والتمرد على  ؛   وهكذا يتبني أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغري اهللا              

واتباع اجلبارين املتكربين جرمية شرك     ،  د إلغاء الشخصية والتنازل عن احلرية     وتع؛  سلطان األرباب الطغاة  
لقد خلق اهللا الناس ليكونوا أحرارا       .. وكفر يستحق عليها اخلانعون اهلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة         

هـذا  ف. وال يرتلون عن حريتهم هذه لطاغية وال رئيس وال زعـيم  ،  ال يدينون بالعبودية ألحد من خلقه     
وما ميكن جلماعة من البشر أن تـدعي        . فإن مل يصونوه فال كرامة هلم عند اهللا وال جناة         . مناط تكرميهم 

والذين يقبلـون الدينونـة لربوبيـة العبيـد     . وهي تدين لغري اهللا من عباده    ،  وتدعي اإلنسانية ،  الكرامة
ولـو أرادوا   . ملتجربون قلـة  فهم كثرة وا  . وحاكميتهم ليسوا مبعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبني       

التحرر لضحوا يف سبيله بعض ما يضحونه مرغمني لألرباب املتسلطني من ضرائب الـذل يف الـنفس                 
 . والعرض واملال

 : هلكوا مشيعني باللعنة يف الدنيا ويف اآلخرة ..  لقد هلكت عاد ألم اتبعوا أمر كل جبار عنيد
  ..  " مةوأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيا " 

 :  مث ال يتركهم قبل أن يسجل عليهم حاهلم وسبب ما أصام يف إعالن عام وتنبيه عال
  ..  " أال إن عادا كفروا رم " 

 :  مث يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد
  ..  " أال بعدا لعاد قوم هود " 

 : ة عليهم حىت تقصدهم قصداكأمنا حيدد عنوام للعنة املرسل.  ذا التحديد واإليضاح والتوكيد
 ! ! !  " أال بعدا لعاد قوم هود ..  " 

|     |     | 
قبل أن ننتقل منها    ،  ونقف وقفات قصرية أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه يف سياق هذه السورة             

ذلك أن استعراض خط سري الدعوة اإلسالمية على هذا النحو إمنا جيـيء يف القـرآن                . إىل قصة صاحل  
لـيس فقـط يف ماضـيها     ..  لرسم معامل الطريق يف خط احلركة ذه العقيدة على مدار القرون      الكرمي
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وليس فقط للجماعة املسلمة األوىل اليت تلقت هذا القرآن         . ولكن يف مستقبلها إىل آخر الزمان     ،  التارخيي
اجلاهلية إىل  ولكن كذلك لكل مجاعة مسلمة تواجه به        ؛  وحتركت به يف وجه اجلاهلية يومذاك     . أول مرة 

ودليلها يف احلركـة يف كـل       ؛  وهذا ما جيعل هذا القرآن كتاب الدعوة اإلسالمية اخلالد         .. آخر الزمان 
 . حني

ولكنها .  ولقد أشرنا إشارات سريعة إىل اللمسات القرآنية اليت سنعيد احلديث عنها كلها تقريبا            
وهي حتتاج إىل وقفات أمامها أطول      . سياقمرت يف جمال تفسري النصوص القرآنية مرورا عابرا ملتابعة ال         

 : يف حدود اإلمجال
دعوة توحيد العبادة    ..  نقف أمام الدعوة الواحدة اخلالدة على لسان كل رسول ويف كل رسالة           

يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من       : قال:  " املتمثلة فيما حيكيه القرآن الكرمي عن كل رسول       ،  والعبودية هللا 
يف كـل   . هللا وحده  " الدينونة الشاملة  " هللا وحده بأا   " العبادة " قد كنا دائما نفسر   ول ..  " إله غريه 

 " فإن .. ذلك أن هذا هو املدلول الذي تعطيه اللفظة يف أصلها اللغوي          . شأن من شؤون الدنيا واآلخرة    
 مـذلال وعبده جعله عبدا أي خاضعا      . وطريق معبد طريق مذلل ممهد    . دان وخضع وذلل  : معناها " عبد
ومل يكن العريب الذي خوطب ذا القرآن أول مرة حيصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به يف جمـرد                   .. 

إمنا ! بل إنه يوم خوطب به أول مرة يف مكة مل تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية               . أداء الشعائر التعبدية  
وخلع الدينونة لغري   ؛   أمره كله  كان يفهم منه عندما خياطب به أن املطلوب منه هو الدينونة هللا وحده يف             

وليسـت   " االتباع " نصا بأا هي   " العبادة "  ع    ولقد فسر رسول اهللا    .. اهللا من عنقه يف كل أمره     
:  وهو يقول لعدي ابن حامت عن اليهود والنصارى واختاذهم األحبار والرهبان أربابا           . هي الشعائر التعبدية  

إمنـا   ..  " فذلك عبـادم إيـاهم    . فاتبعوهم.  عليهم احلالل  إم أحلوا هلم احلرام وحرموا    . بلى" 
باعتبارها صورة من صور الدينونة هللا يف شـأن مـن            " الشعائر التعبدية  " على " العبادة " أطلقت لفظة 

 " فلما ت مـدلول   ! بل إا جتيء بالتبعية ال باألصالة      " العبادة " صورة ال تستغرق مدلول    .. الشؤون
يف نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غري اهللا اليت خيرج ا الناس مـن                " العبادة " لومدلو " الدين

وأنه مىت  ! كتقدميها لألصنام واألوثان مثال   ،  اإلسالم إىل اجلاهلية هي فقط تقدمي الشعائر التعبدية لغري اهللا         
ومتتـع  ! وز تكفـريه  ال جي  " مسلما " جتنب اإلنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك واجلاهلية وأصبح         

إىل آخر حقوق املسلم على      .. . بكل ما يتمتع به املسلم يف اتمع املسلم من صيانة دمه وعرضه وماله            
 ! املسلم
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اليت يدخل ا    " العبادة " بل تبديل وتغيري يف مدلول لفظ     ،  واحنسار وانكماش ،   وهذا وهم باطل  
و الدينونة الكاملة هللا يف كل شأن ورفض الدينونة لغري          وهذا املدلول ه   - املسلم يف اإلسالم أو خيرج منه     

نصا   ع    والذي نص عليه رسول اهللا    ،  وهو املدلول الذي تفيده اللفظة يف أصل اللغة       . اهللا يف كل شأن   
وليس بعـد تفسـري      ..  " اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا      :  " وهو يفسر قول اهللا تعاىل    

 . )1( من املصطلحات قول لقائل ملصطلح  ع  رسول اهللا
 هذه احلقيقة هي اليت قررناها كثريا يف هذه الظالل ويف غريها يف كل ما وفقنا اهللا لكتابته حول                  

فاآلن جند يف قصة هود كما تعرضها هذه السورة حملة حتـدد             .. )2(هذا الدين وطبيعته ومنهجه احلركي      
وبني اإلسالم الذي جاء به واجلاهلية الـيت        ؛  د وقومه موضوع القضية وحمور املعركة اليت كانت بني هو       

  ..  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه:  " وحتدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول هلم؛ كانوا عليها
 " كما يتصور الذين احنسر مدلول    ! يا قوم ال تتقدموا بالشعائر التعبدية لغري اهللا       :  إنه مل يكن يعين   

إمنا كان يعين الدينونة هللا وحده يف منهج        ! وانزوى داخل إطار الشعائر التعبدية    ،  مفهوماميف   " العبادة
والفعلة اليت من أجلها     .. ونبذ الدينونة والطاعة ألحد من الطواغيت يف شؤون احلياة كلها         ؛  احلياة كلها 

 .. ئر التعبديـة لغـري اهللا  استحق قوم هود اهلالك واللعنة يف الدنيا واآلخرة مل تكن هي جمرد تقدمي الشعا 
أي  - فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثرية اليت جاء هود ليخرجهم منها إىل عبادة اهللا وحـده                

جحودهم بآيات  : إمنا كانت الفعلة النكراء اليت استحقوا من أجلها ذلك اجلزاء هي           - الدينونة له وحده  
وعصـوا  ،  وتلك عاد جحدوا بآيات رـم      " : واتباع أمر اجلبارين من عبيده    . وعصيان رسله ،  رم

  .. كما يقول عنهم أصدق القائلني اهللا رب العاملني.  " واتبعوا أمر كل جبار عنيد، رسله
فهو أمر واحد ال أمور      .. واتباع اجلبارين ،   وجحودهم بآيات رم إمنا يتجلى يف عصيان الرسل       

ودانـوا  . ئعه املبلغة هلم من رسله بأال يدينوا لغري اهللا        ومىت عصى قوم أوامر اهللا املتمثلة يف شرا        .. متعددة
وخرجوا بذلك من اإلسالم إىل     ؛  فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله     ؛  للطواغيت بدال من الدينونة هللا    

فهو الذي ؛  وقد تبني لنا من قبل أن اإلسالم هو األصل الذي بدأت به حياة البشر على األرض                - الشرك
                                                 

 يراجع البحث القيم الذي كتبه املسلم العظيم األستاذ السيد أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان                 )1(
 " . العبادة . الدين. الرب. اإلله  " .."  املصطلحات األربعة يف القرآن :  " بعنوان

" هـذا الـدين     :  " وكتـاب " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  وكتاب "معامل يف الطريق    :  "  كتاب )2(
" العدالـة االجتماعيـة     :  " وكتـاب " اإلسالم ومشكالت احلضارة    :  " وكتاب" املستقبل هلذا الدين    :  " وكتاب
 " . دار الشروق " نشر " . السالم العاملي واإلسالم :  " وكتاب
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وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف يف هذه          ؛   واستخلف يف هذه األرض    نزل به آدم من اجلنة    
حىت تأيت إليهم الدعوة لتردهم من اجلاهليـة        ،  إمنا كان الناس خيرجون من اإلسالم إىل اجلاهلية       . األرض

  .. وهكذا إىل يومنا هذا .. إىل اإلسالم
تعبدية ما استحقت كل هـذا املوكـب         والواقع إنه لو كانت حقيقة العبادة هي جمرد الشعائر ال         

صـلوات اهللا    - وما استحقت كل هذه اجلهود املضنية اليت بذهلا الرسل        ،  الكرمي من الرسل والرساالت   
وما استحقت كل هذه العذابات واآلالم اليت تعرض هلا الدعاة واملؤمنون على مـدار               - وسالمه عليهم 

وردهـم إىل   . و إخراج البشر مجلة من الدينونة للعباد      إمنا الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ ه       ! الزمان
 . ويف منهج حيام كله للدنيا واآلخرة سواء؛ الدينونة هللا وحده يف كل أمر ويف كل شأن

وتوحيـد مصـدر    ،  وتوحيد احلاكمية ،  وتوحيد القوامة ،  وتوحيد الربوبية ،   إن توحيد األلوهية  
إن هذا التوحيد    .. . ليت يدين هلا الناس الدينونة الشاملة     وتوحيد اجلهة ا  ،  وتوحيد منهج احلياة  ،  الشريعة

وأن ؛  وأن تبذل يف سبيله كل هـذه اجلهـود        ،  هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤالء الرسل         
فـاهللا  ،  ال ألن اهللا سبحانه يف حاجة إليه       .. حتتمل لتحقيقه كل هذه العذابات واآلالم على مدار الزمان        

 " ولكن ألن حياة البشر ال تصلح وال تستقيم وال ترتفع وال تصبح حياة الئقة             . سبحانه غين عن العاملني   
وهذا ما  [ . إال ذا التوحيد الذي ال حد لتأثريه يف احلياة البشرية يف كل جانب من جوانبها               " باإلنسان

  .. ]يف اية قصص الرسل يف ختام السورة  - إن شاء اهللا - نرجو أن نزيده بيانا
ويا قوم استغفروا ربكـم مث  :  " ام احلقيقة اليت كشف عنها هود لقومه وهو يقول هلم ونقف أم 

وهـي ذات   ..  " وال تتولوا جمرمني، توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم       
لقومه مبضـمون الكتـاب الـذي         ع    احلقيقة اليت ذكرت يف مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اهللا         

وأن استغفروا ربكم مث توبـوا      :  " وذلك يف قوله تعاىل   . آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري      أحكمت  
وإن تولوا فإين أخاف عليكم     ،  ويؤت كل ذي فضل فضله    ،  إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى      

  ..  " عذاب يوم كبري
وحقيقة اتصـال طبيعـة     ،  شرية إا حقيقة العالقة بني القيم اإلميانية والقيم الواقعية يف احلياة الب          

؛ وهي حقيقة يف حاجـة إىل جـالء وتثبيـت        .. الكون ونواميسه الكلية باحلق الذي حيتويه هذا الدين       
والذين مل تصقل أرواحهم وتشف حىت تـرى        ؛  وخباصة يف نفوس الذين يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا        

  .. هذه العالقة أو على األقل تستشعرها
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واحلق  - سبحانه -  به هذا الدين غري منفصل عن احلق املتمثل يف ألوهية اهللا            إن احلق الذي نزل   
والقرآن الكرمي   .. املتجلي يف طبيعة هذا الكون و نواميسه األزلية       ،  الذي خلقت به السماوات واألرض    

؛ واحلق الذي قامت به السـماوات واألرض       - سبحانه - كثريا ما يربط بني احلق املتمثل يف ألوهية اهللا        
، واحلق املتمثل يف دينونة الناس هللا يوم احلساب بصـفة خاصـة            .. واحلق املتمثل يف الدينونة هللا وحده     

 : وذلك يف مثل هذه النصوص .. واحلق يف اجلزاء على اخلري والشر يف الدنيا واآلخرة
 .. نالو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لـد        . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني       " 

ولـه  ،  ولكم الويل مما تصفون   ،  بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق         .. إن كنا فاعلني  
يسبحون الليـل   . ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون       ،  من يف السماوات واألرض   

،  لفسـدتا  لو كان فيهمـا آهلـة إال اهللا       ؟  أم اختذوا آهلة من األرض هم ينشرون      . والنهار ال يفترون  
؟ أم اختذوا من دونه آهلـة     . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون     . فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون     

. بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون      ،  هذا ذكر من معي وذكر من قبلي      . هاتوا برهانكم : قل
 25 - 16 األنبياء   [ .. .  " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون              

[ . 
مث مـن   ،  مث من نطفـة   ،  يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب             " 

مث ، ونقر يف األرحام ما نشـاء إىل أجـل مسـمى   ، لنبني لكم، مث من مضغة خملقة وغري خملقة   ،  علقة
 - ذل العمر لكيال يعلـم    ومنكم من يرد إىل أر    ،  ومنكم من يتوىف  ،  مث لتبلغوا أشدكم  ،  خنرجكم طفال 
وأنبتت من كـل    ،  فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت     ،  وترى األرض هامدة  ،  شيئا - من بعد علم  

وأن الساعة آتية ال    ،  وأنه على كل شيء قدير    ،  وأنه حييي املوتى  ،  ذلك بأن اهللا هو احلق     .. زوج يج 
  ] 5 - 7: احلج[  .. .  " ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور

وإن اهللا هلـاد    ،  وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلـوم              " 
وال يزال الذين كفروا يف مرية منه حىت تأتيهم السـاعة بغتـة أو              . الذين آمنوا إىل صراط مستقيم    

ات يف جنـات  فالذين آمنوا وعملوا الصـاحل ، هللا حيكم بينهم، امللك يومئذ. يأتيهم عذاب يوم عقيم  
والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا       . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهني       . النعيم

وإن اهللا  ،  ليدخلنهم مـدخال يرضـونه    . وإن اهللا هلو خري الرازقني    ،  أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقا حسنا     
ذلـك  . إن اهللا لعفو غفور   ،  رنه اهللا ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغى عليه لينص          . لعليم حليم 
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وأن ،  ذلك بأن اهللا هو احلق    . وأن اهللا مسيع بصري   ،  بأن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل         
أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح         . وأن اهللا هو العلي الكبري    ،  ما يدعون من دونه هو الباطل     

أمل . له ما يف السماوات وما يف األرض وإن اهللا هلو الغين احلميد           . إن اهللا لطيف خبري   ؟  األرض خمضرة 
وميسك السـماء أن تقـع علـى    ، تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر بأمره          

إن اإلنسان  ،  وهو الذي أحياكم مث مييتكم مث حيييكم      . إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم    ،  األرض إال بإذنه  
إنك لعلى هدى   ،  وادع إىل ربك  ،  فال ينازعنك يف األمر   ،  لنا منسكا هم ناسكوه   لكل أمة جع  . لكفور

 .  ]67 - 54: احلج[  .. .  "  .. مستقيم
وهكذا جند يف هذه النصوص وأمثاهلا يف القرآن الكرمي العالقة الواضحة بني كون اهللا سبحانه هو                

. وبني الظواهر الكونية اليت تتم بـاحلق       ،وبني خلقه هلذا الكون وتدبريه بنواميسه ومشيئته باحلق       ،  احلق
فكله حـق واحـد      .. وبني احلكم بني الناس يف الدنيا واآلخرة باحلق       ،  وبني ترتيل هذا الكتاب باحلق    

وفق ما  ؛  وتسليط القوى الكونية باخلري والشر على من يشاء       ،  موصول ينشأ عنه جريان قدر اهللا مبا يشاء       
وبني ،  ومن هنا كان ذلك الربط بني االستغفار والتوبة       . ر االبتالء يكون من الناس من اخلري والشر يف دا       

فكل أولئك موصول مبصدر واحد هو احلق املتمثـل يف ذات            .. . املتاع احلسن وإرسال السماء مدرارا    
  .. يف اخلري ويف الشر سواء، ويف حسابه وجزائه، ويف تدبريه وتصريفه، اهللا سبحانه ويف قضائه وقدره

. رتباط يتجلى أن القيم اإلميانية ليست منفصلة عن القيم العملية يف حيـاة النـاس               ومن هذا اال  
سواء عن طريق قدر اهللا الغييب املتعلق بعامل األسباب من وراء علم البشـر              . فكلتامها تؤثر يف هذه احلياة    

 اآلثار اليت   وهي. أو عن طريق اآلثار العملية املشهودة اليت ميكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك           . وسعيهم
 . من النتائج احملسوسة املدركة، ينشئها يف حيام اإلميان أو عدم اإلميان

إن سيادة املنهج اإلهلـي     :  وقد أسلفنا اإلشارة إىل بعض هذه اآلثار العملية الواقعية حني قلنا مرة           
 والسـكينة   وأن جيد كل فـرد األمـن      ،  يف جمتمع معناه أن جيد كل عامل جزاءه العادل يف هذا اتمع           

ومن شأن هذا كلـه      - فضال على األمن والسكينة واالستقرار القليب باإلميان       - واالستقرار االجتماعي 
: وحني قلنا مـرة  .. )1(أن ميتع الناس متاعا حسنا يف هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم األخري يف اآلخرة            

س وطاقام من أن تنفق يف الطبل والزمـر     إن الدينونة هللا وحده يف جمتمع من شأا أن تصون جهود النا           
لتخلع عليها شيئا مـن     ،  والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل اليت تطلق حول األرباب املزيفة         

                                                 
 .  من هذا اجلزء1872 - 1871 ص)1(
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ومن شأن هذا أن يوفر هذه اجلهـود والطاقـات للبنـاء يف             ! خصائص األلوهية حىت ختضع هلا الرقاب     
فضال على الكرامة واحلريـة و      . الفة فيكون اخلري الوفري للناس    األرض والعمارة والنهوض بتكاليف اخل    

وليست هذه إال مناذج من مثار       .. )1(املساواة اليت يتمتع ا الناس يف ظل الدينونة هللا وحده دون العباد             
وسريد عنها بعض التفصيل يف اية استعراض قصص        [  .. )2(اإلميان حني تتحق حقيقته يف حياة الناس        

 . ] ختام السورة إن شاء اهللا الرسل يف
وأمام تلك املفاصلة اليت قذف ا يف وجوههم        ؛   ونقف أمام تلك املواجهة األخرية من هود لقومه       

وثقة يف ربه الذي جيد حقيقته يف نفسـه         ،  ويف استعالء باحلق الذي معه    ،  ويف حتد سافر  ،  يف حسم كامل  
 : بينة

فكيـدوين مجيعـا مث ال      ،  مما تشركون من دونـه    واشهدوا أين بريء    ،  إين أشهد اهللا  : قال " 
إن ريب على صـراط     ،  ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها      ،  إين توكلت على اهللا ريب وربكم     . تنظرون
، ويستخلف ريب قوما غريكم وال تضرونه شيئا      ،  فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم       . مستقيم

  ..  " إن ريب على كل شيء حفيظ
لدعوة إىل اهللا يف كل مكان ويف كل زمان يف حاجة إىل أن يقفوا طويال أمام هـذا           إن أصحاب ا  

يواجه أعىت أهل األرض وأغىن أهل األرض وأكثر        ،  مل يؤمن معه إال قليل    ،  رجل واحد  .. املشهد الباهر 
كما جاء عنهم يف قول اهللا تعاىل فيهم حكاية عما واجههم بـه             ،  أهل األرض حضارة مادية يف زمام     

 : خوهم هود يف السورة األخرىأ
فاتقوا اهللا  ،  إين لكم رسول أمني   ؟  أال تتقون : إذ قال هلم أخوهم هود    . كذبت عاد املرسلني   " 
؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثـون     . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني          . وأطيعون

واتقوا الـذي   . اتقوا اهللا وأطيعون  ف. وإذا بطشتم بطشتم جبارين   . وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون   
: قالوا. إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     . وجنات وعيون . أمدكم بأنعام وبنني  . أمدكم مبا تعلمون  

[ !  ..  " وما حنـن مبعـذبني  . إن هذا إال خلق األولني. سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني 
   ]138 - 123: الشعراء

                                                 
 .  من هذا اجلزء1897 ص)1(
 16اجلزء األول ص  " يف ظالل القرآن    :  "  يراجع كذلك ما جاء يف تقدمي هذه الطبعة املنقحة هلذه الظالل بعنوان            )2(

- 18 . 
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والذين يقيمون املصانع   ؛  والذين أبطرم النعمة  ؛  الذين يبطشون بال رمحة    فهؤالء العتاة اجلبارون    
 يرجون 

. هذه املواجهة  - عليه السالم  - هؤالء هم الذين واجههم هود    !  ..  من ورائها االمتداد واخللود   
 - وهم قومـه   - وفاصلهم هذه املفاصلة احلامسة الكاملة    ؛  يف شجاعة املؤمن واستعالئه وثقته واطمئنانه     

 ! وأن يفعلوا ما يف وسعهم فال يباليهم حبال. وحتداهم أن يكيدوه بال إمهال
؛ بعدما بذل لقومه من النصح مـا ميلـك        ،  هذه الوقفة الباهرة   - عليه السالم  -  لقد وقف هود  

مث تبني له عنادهم وإصرارهم على حمـادة اهللا وعلـى            .. وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد       
  ..  بالوعيد واجلرأة على اهللاالستهتار

فيـوقن أن   ،  هذه الوقفة الباهرة ألنه جيد حقيقة ربه يف نفسـه          - عليه السالم  -  لقد وقف هود  
وهو مستيقن أنه ما من دابة إال وربه آخذ         ! أولئك اجلبارين العتاة املتمتعني املتبطرين إمنا هم من الدواب        

وأعطـاهم مـا   ، ان ربه هو الذي اسـتخلفهم يف األرض و! ؟ ففيم حيفل إذن هؤالء الدواب  ؛  بناصيتها
وأن ربـه  . لالبتالء ال ملطلق العطـاء ! أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنني وقدرة على التصنيع والتعدين     

ففـيم إذن    .. وال يردون له قضـاء    ،  وال يضرونه شيئا  ،  ميلك أن يذهب م ويستخلف غريهم إذا شاء       
 .. ؟  لذي يعطي ويسلب حني يشاء كيف شاءوربه هو ا، يهوله شيء مما هم فيه

 إن أصحاب الدعوة إىل اهللا ال بد أن جيدوا حقيقة رم يف نفوسهم على هذا النحو حىت ميلكـوا       
. وقوة الصـناعة  . أمام القوة املادية   .. أن يقفوا بإميام يف استعالء أمام قوى اجلاهلية الطاغية من حوهلم          

وهـم مسـتيقنون أن      .. وقوة األنظمة واألجهزة والتجارب واخلربات     .وقوة العلم البشري  . وقوة املال 
 ! إن هم إال دواب من الدواب - كل الناس - وأن الناس؛ رم آخذ بناصية كل دابة

فإذا القوم الواحد   ؛   وذات يوم ال بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف املفاصلة الكاملة            
 ! وحتاد اهللا، وأمة تتخذ من دون اهللا أربابا.  وترفض الدينونة لسواهأمة تدين هللا وحده .. أمتان خمتلفتان

يف صورة مـن     - والتدمري على أعدائه  ،   ويوم تتم هذه املفاصلة يتحقق وعد اهللا بالنصر ألوليائه        
مل يفصـل   ! ففي تاريخ الدعوة إىل اهللا على مدار التاريخ        - الصور اليت قد ختطر وقد ال ختطر على البال        

 ..  أوليائه وأعدائه إال بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيـدة فاختـاروا اهللا وحـده        اهللا بني 
 . وكانوا هم حزب اهللا الذين ال يعتمدون على غريه والذين ال جيدون هلم ناصرا سواه

|     |     | 
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صـاحل  لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة       . وحسبنا هذه الوقفات مع إهلامات قصة هود وعاد       
 . ومثود

هو أنشـأكم مـن     . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال. وإىل مثود أخاهم صاحلا    " 
  ..  " إن ريب قريب جميب، فاستغفروه مث توبوا إليه. األرض واستعمركم فيها

 :  إا الكلمة اليت ال تتغري
  ..  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه " 

 : ملنهج الذي ال يتبدل وإنه كذلك ا
  ..  " فاستغفروه مث توبوا إليه " 

 :  مث هو التعريف حبقيقة األلوهية كما جيدها يف نفسه الرسول
  ..  " إن ريب قريب جميب " 

ونشأة أفرادهم من غـذاء األرض أو مـن         ،  نشأة جنسهم .  وذكرهم صاحل بنشأم من األرض    
فقـد  . من عناصـرها  . ومع أم من هذه األرض    . اجلسديعناصرها اليت تتألف منها عناصر تكوينهم       

 . استخلفهم جبنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبني من قبلهم. استخلفهم اهللا فيها ليعمروها
  ..  مث هم بعد ذلك يشركون معه آهلة أخرى

  ..  " فاستغفروه مث توبوا إليه " 
 :  واطمئنوا إىل استجابته وقبوله

  ..  " جميبإن ريب قريب  " 
ترسم صـورة    .. واجتماعها وجتاورها  " جميب " ولفظ " قريب " ولفظ " ريب "  واإلضافة يف 

، وختلع على اجلو أنسا واتصاال ومـودة ، حلقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلب من قلوب الصفوة املختارة  
 ! تنتقل من قلب النيب الصاحل إىل قلوب مستمعيه لو كانت هلم قلوب

وب القوم كانت قد بلغت من الفساد واالستغالق واالنطماس درجة ال تستشعر معها              ولكن قل 
وإذا  .. وال وضاءة هذا اجلو الطليق    ،  وال حتس بشاشة هذا القول الرفيق     ،  مجال تلك الصورة وال جالهلا    

 ! حىت ليظنون بأخيهم صاحل الظنون، م يفاجأون
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وإننا لفي شك ؟  أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا      !يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا       : قالوا " 
  ..  " مما تدعونا إليه مريب

أو ،  كنت مرجوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو حلسن تـدبريك           .  لقد كان لنا رجاء فيك    
  .. ولكن هذا الرجاء قد خاب. هلذا مجيعه
  ..  " أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا " 

مث ! فيا خليبة الرجاء فيـك    ! وما كنا لنتوقع أن تقوهلا    ! ء يا صاحل إال هذا    فكل شي !  إا للقاصمة 
 : شك جيعلنا نرتاب فيك وفيما تقول. إننا لفي شك مما تدعونا إليه

  ..  " وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب " 
ويدهشـون ألن   ،  بل يستنكرون ما هو واجب وحـق      ؛   وهكذا يعجب القوم مما ال عجب فيه      

ولكن ألن آبـاءهم    . ال حلجة وال لربهان وال لتفكري     ؟  ملاذا.  أخوهم صاحل إىل عبادة اهللا وحده      يدعوهم
 ! يعبدون هذه اآلهلة

 ! وأن يعللوا العقائد بفعل اآلباء.  وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من احلق البني
للتحرر الشامل الكامـل     وهكذا يتبني مرة ثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي يف صميمها دعوة             

ومن أوهاق الوهم واخلرافة اليت ال تسـتند        ،  الصحيح ودعوة إىل إطالق العقل البشري من عقال التقليد        
 . إىل دليل

 : وتذكرنا قولة مثود لصاحل
  ..  " قد كنت فينا مرجوا قبل هذا " 

ربوبية اهللا وحده   فلما أن دعاهم إىل     . وأمانته  ع     تذكرنا مبا كان لقريش من ثقة بصدق حممد       
 ! ونسوا شهادم له وثقتهم فيه. مفتر: وقالوا. ساحر: وقالوا، تنكروا له كما تنكر قوم صاحل

  .. ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور،  إا طبيعة واحدة
 :  ويقول صاحل كما قال جده نوح

فمن ينصـرين مـن اهللا إن       ،  محةيا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه ر           : قال " 
  ..  " فما تزيدونين غري ختسري؟ عصيته
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جتعلين على يقني من أن هذا      ،  ماذا ترون إن كنت أجد يف نفسي حقيقة ريب واضحة بينة          :  يا قوم 
فمن ينصرين مـن اهللا     . وآتاين منه رمحة فاختارين لرسالته وأمدين باخلصائص اليت تؤهلين هلا         ؟  هو الطريق 
؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من اهللا     ؟  احتفاظا برجائكم يف  ،  ته فقصرت يف إبالغكم دعوته    إن أنا عصي  

 : كال
  ..  " فما تزيدونين غري ختسري؟ فمن ينصرين من اهللا إن عصيته " 

غضب اهللا وحرماين شرف الرسـالة وخـزي الـدنيا           ..  ما تزيدونين إال خسارة على خسارة     
 ! والتثقيل والتشديد! وال شيء إال التخسري. سارةوهي خسارة بعد خ. وعذاب اآلخرة

وال متسوها بسـوء فيأخـذكم   ، فذروها تأكل يف أرض اهللا    ،  ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية       " 
  " عذاب قريب

ولكـن يف   .  وال يذكر السياق صفة هلذه الناقة اليت أشار إليها صاحل لتكون آية هلـم وعالمـة               
ما يشري إىل أا كانـت ذات صـفة          " لكم آية :  " ويف ختصيصها هلم   " هذه ناقة اهللا  :  " إضافتها هللا 
ونكتفي ذا دون اخلوض يف ذلك اخلضم مـن األسـاطري   . يعلمون ا أا آية هلم من اهللا، خاصة مميزة 

 ! واإلسرائيليات اليت تفرقت ا أقوال املفسرين حول ناقة صاحل فيما مضى وفيما سيجيء
  ..  " فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء.  آيةهذه ناقة اهللا لكم " 

 : ولفظ قريب. يدل على هذه املعاجلة فاء الترتيب يف العبارة.  وإال فيعاجلكم العذاب
  ..  " فيأخذكم عذاب قريب " 

 . وهي حركة أشد من املس أو الوقوع.  يأخذكم أخذا
  ..  " ذلك وعد غري مكذوب. متتعوا يف داركم ثالثة أيام: فقال .. فعقروها " 

دل على فسـاد    . أي ضرم هلا بالسيف يف قوائمها وقتلها على هذا النحو         ،   ودل عقرهم للناقة  
ألا مل حتدث يف نفوسهم     ،  والسياق هنا ال يطيل بني إعطائهم الناقة وعقرهم إياها        . قلوم واستهتارهم 

 : فهو يعرب هنا بفاء التعقيب يف كل اخلطوات. ابمث ليتابع السياق عجلة العذ. جتاه الدعوة تغيريا يذكر
  ..  " متتعوا يف داركم ثالثة أيام: فقال. فعقروها " 

 :  فهي آخر ما بقى لكم من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه احلياة
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  ..  " ذلك وعد غري مكذوب " 
  ..  فهو وعد صادق لن حييد

 : خرفالعذاب مل يتأ.  وبالفاء التعقبية يعرب كذلك
إن ربـك هـو     ،  فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي يومئذ             " 

  ..  " فأصبحوا يف ديارهم جامثني، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، القوي العزيز
جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحـة        - وهو اإلنذار أو اإلهالك    -  فلما جاء موعد حتقيق األمر    

، فقد كانت ميتة مثود ميتـة خمزيـة       ،  جنيناه من املوت ومن خزي ذلك اليوم       .. صة ومباشرة خا .. منا
 . وكان مشهدهم جامثني يف دورهم بعد الصاعقة املدوية اليت تركتهم موتى على هيئتهم مشهدا خمزيا

  ..  " إن ربك هو القوي العزيز " 
 . ه ويرعاهوال يهون من يتوال،  يأخذ العتاة أخذا وال يعز عليه أمرا

 : ومن سرعة زواهلم، معجبا منهم،  مث يعرض السياق مشهدهم
  ..  " كأن مل يغنوا فيها " 

ومـا بـني    ،  واملشهد معروض ،  وإا للمسة مثرية  ،  وإنه ملشهد مؤثر   ..  كأن مل يقيموا ويتمتعوا   
كأن مل يغنـوا    . يعوإذا احلياة كلها شريط سر    ،  إال حملة كومضة العني    - بعد أن يكون   - احلياة واملوت 

  .. . فيها
وانطواء الصفحة من الواقـع     ،  وتشييع اللعنة ،  تسجيل الذنب :  مث اخلامتة املعهودة يف هذه السورة     

 : ومن الذكرى
  "  .. ! أال بعدا لثمود. أال إن مثود كفروا رم " 

|     |     | 
. الدعوة فيها هي الـدعوة   .  .ومرة أخرى جندنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ          

ومرة  .. والدينونة هللا وحده بال منازع    ،  عبادة اهللا وحده بال شريك     .. وحقيقة اإلسالم فيها هي حقيقته    
فثمود كعـاد هـم مـن        - وجند الشرك الذي يعقب التوحيد    ،  أخرى جند اجلاهلية اليت تعقب اإلسالم     
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حـىت جـاءهم   ، هم احنرفوا فصاروا إىل اجلاهلية ولكن - ذراري املسلمني الذين جنوا يف السفينة مع نوح       
  .. صاحل لريدهم إىل اإلسالم من جديد

ولكن باجلحود وعقر   ،  ال باإلميان والتصديق  ،   مث جند أن القوم يواجهون اآلية اخلارقة اليت طلبوها        
 ! الناقة

. اخارقة كاخلوارق السابقة كي يؤمنـو       ع     ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول اهللا       
إن اإلميـان ال حيتـاج إىل       ! فما أغنت معهم شيئا   . فهاهم أوالء قوم صاحل قد جاءم اخلارقة اليت طلبوا        

ولكن اجلاهلية هي اليت تطمـس علـى القلـوب          . إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول     . اخلوارق
 : ! ! ! والعقول

قلوب الرسل  . لصفوة املختارة  ومرة أخرى جند حقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلب من قلوب ا           
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينـة        : قال:  " جندها يف قولة صاحل اليت حيكيها عنه القرآن الكرمي        . الكرام

وذلك بعد   ..  " فما تزيدونين غري ختسري   ؟  فمن ينصرين من اهللا إن عصيته     ،  وآتاين منه رمحة  ،  من ريب 
  ..  "  قريب جميبإن ريب:  " أن يصف هلم ربه كما جيده يف قلبه

 وما تتجلى حقيقة األلوهية قط يف كماهلا وجالهلا وروائها ومجاهلا كما تتجلى يف قلوب تلـك                
فهذه القلوب هي املعرض الصايف الرائق الذي تتجلى فيه هذه احلقيقة علـى             . الصفوة املختارة من عباده   
 ! )1(هذا النحو الفريد العجيب 

! ويف احلق عجيبة ال تكاد تتصـورها      ؛   اليت ترى يف الرشد ضالال     مث نقف من القصة أمام اجلاهلية     
، يقف منه قومه موقف اليائس منـه      ،  لصالحه ولرجاحة عقله وخلقه   ،  فصاحل الذي كان مرجوا يف قومه     

 ! على غري ما ورثوا عن آباءهم من الدينونة لغريه. ألنه دعاهم إىل الدينونة هللا وحده؟ ملاذا! املفجوع فيه
ال يقـف عنـد حـد يف    ، البشري حني ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة   إن القلب   

حىت إن احلق البسيط الفطري املنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب اليت يعجـز عـن               . ضالله وشروده 
 ! بينما هو يستسيغ االحنراف الذي ال يستند إىل منطق فطري أو منطق عقلي على اإلطالق؛ تصورها

                                                 
دار .  " القسـم الثـاين  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتـه    :  " يف كتاب " حقيقة األلوهية   "  يراجع فصل    )1(

 " . الشروق 
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هـو أنشـأكم مـن األرض        .. يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        :  "  إن صاحلا يناديهم  
فهو يناديهم مبا يف نشأم ووجودهم يف األرض من دليل فطري منطقي ال              "  ..  .. واستعمركم فيها 

، وال ام هم كفلوا ألنفسهم البقـاء      ،  وهم ما كانوا يزعمون أم هم انشأوا أنفسهم        .. ميلكون له ردا  
  .. وا أنفسهم هذه االرزاق اليت يستمتعون ا يف األرضوال أعط

وهو الـذي   ،  هو الذي أنشأهم من األرض     - سبحانه -  وظاهر أم مل يكونوا جيحدون أن اهللا      
وإنشـائه هلـم     - سبحانه - ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا االعتراف بألوهية اهللا       . أقدرهم على عمارا  

واتباع أمره وحـده بـال   ، ي أن يتبعه من الدينونة هللا وحده بال شريك       مبا ينبغ ،  واستخالفهم يف األرض  
  ..  " يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه:  " وهو ما يدعوهم إليه صاحل بقوله .. منازع

قضية الدينونة واحلاكمية قضـية  . قضية الربوبية ال قضية األلوهية ..  لقد كانت القضية هي ذاا    
 ! إا القضية الدائمة اليت تدور عليها معركة اإلسالم مع اجلاهلية .. االتباع والطاعة

|     |     | 
ولَقَد جاءت رسلُنا ِإبراِهيم ِبالْبـشرى قَالُواْ سالَما قَالَ سالَم فَما لَِبثَ أَن جاء ِبِعجٍل حِنيٍذ               + 

69      ِصلُ ِإلَيالَ ت مهِديأَى أَيا رِم           فَلَما ِإلَـى قَـوِسلْنا أُرِإن فخِخيفَةً قَالُواْ الَ ت مهِمن سجأَوو مهِكرِه ن
 قَالَت يا ويلَتـى     71 وامرأَته قَآِئمةٌ فَضِحكَت فَبشرناها ِبِإسحق وِمن وراء ِإسحق يعقُوب           70لُوٍط  

 قَالُواْ أَتعجِبني ِمن أَمِر اللِّه رحمت       72 بعِلي شيخا ِإنَّ هـذَا لَشيٌء عِجيب        أَأَِلد وأَناْ عجوز وهـذَا   
 ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاترب73اللِّه و  

       اِدلُنجى يرشالْب هاءتجو عوالر اِهيمرِإب نع با ذَهِم لُوٍط     فَلَم74ا ِفي قَو     ِلـيملَح اِهيمرِإنَّ ِإب 
 ِنيبم اهوٍد 75أَودرم رغَي ذَابع آِتيِهم مهِإنو كبر راء أَمج قَد هذَا ِإنه نع ِرضأَع اِهيمرا ِإب76 ي  

        ذَر ِبِهم اقضو ا لُوطًا ِسيَء ِبِهملُنسر اءتا جلَمو       ِصـيبع موـذَا يقَالَ ها و77ع   ـاءهجو 
قَومه يهرعونَ ِإلَيِه وِمن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ السيئَاِت قَالَ يا قَوِم هـؤالء بناِتي هن أَطْهر لَكُم فَـاتقُواْ   

        لٌ رجر ِمنكُم سِفي أَلَييوِن ِفي ضزخالَ تو اللّه  78ِشيد           ـقح ِمن اِتكنا ِفي با لَنم تِلمع قَالُواْ لَقَد 
 ِريدا نم لَمعلَت كِإنِديٍد 79وكٍْن شآِوي ِإلَى ر ةً أَوقُو أَنَّ ِلي ِبكُم 80 قَالَ لَو  

ك ِبِقطٍْع من اللَّيِل والَ يلْتِفـت ِمـنكُم         قَالُواْ يا لُوطُ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُواْ ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهلِ          
  81أَحد ِإالَّ امرأَتك ِإنه مِصيبها ما أَصابهم ِإنَّ موِعدهم الصبح أَلَيس الصبح ِبقَِريٍب 
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 مسـومةً  82 ِحجارةً من ِسجيٍل منضـوٍد       فَلَما جاء أَمرنا جعلْنا عاِليها ساِفلَها وأَمطَرنا علَيها       
  _83ِعند ربك وما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ِببِعيٍد 

|     |     | 
وباألمم اليت بوركت واألمم اليت كتب      ،  يلم السياق يف مروره التارخيي باملستخلفني من عهد نوح        

يف الطريق إىل قصة قوم لوط الـذين        ،  ق فيه الربكات  تتح،  يلم بطرف من قصة إبراهيم     .. عليها العذاب 
يا نوح اهبط   : قيل:  " ويف قصيت إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد اهللا بطرفيه لنوح         . مسهم العذاب األليم  

وقـد   ..  " وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم. بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك      
وإمساعيل ومـن نسـله   . إسحاق وأبنائه أنبياء بين إسرائيل :  من ولديه  كانت الربكات يف إبراهيم وعقبه    

 . خامت األنبياء املرسلني
|     |     | 

  ..  " ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى " 
: والرسـل !  وال يفصح السياق عن هذه البشرى إال يف موعدها املناسب حبضور امرأة إبـراهيم             

 . يف تعريفهم وحتديد من هم بال دليل - مع املفسرين -  ندخلفال، وهم هنا جمهولون. املالئكة
  ..  " سالم: قال. سالما: قالوا " 

وسـكن يف   ،  وعرب األردن ،   وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيني مسقط رأسه يف العراق          
 وقد ظنهم   وعلى عادة البدو يف إكرام األضياف راح إبراهيم حيضر هلم الطعام           - أرض كنعان يف البادية   

  : - ضيوفا
  ..  " فما لبث أن جاء بعجل حنيذ " 

 .  أي مسني مشوي على حجارة الرضف احملماة
 :  ولكن املالئكة ال يأكلون طعام أهل األرض

  ..  " فلما رأى أيديهم ال تصل إليه " 
 .  أى ال متتد إليه

  ..  " نكرهم وأوجس منهم خيفة " 
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 .. يشعر بأنه ينوي خيانة أو غدرا حبسب تقاليد أهـل البـدو           و،   فالذي ال يأكل الطعام يريب    
فإذا امتنعـوا عـن     ! أي من خيانة من أكلوا معه طعاما      ،  وأهل الريف عندنا يتحرجون من خيانة الطعام      

وعند هذا كشفوا لـه عـن        .. أو أم ال يثقون يف نياته هلم      ،  طعام أحد فمعىن هذا أم ينوون به شرا       
 : حقيقتهم

  ..  " إنا أرسلنا إىل قوم لوط، ال ختف: قالوا " 
ولكن حدث يف هذه اللحظة ما غري جمرى        !  وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال املالئكة إىل قوم لوط        

 : احلديث
  ..  " وامرأته قائمة فضحكت " 

 :  ورمبا كان ضحكها ابتهاجا الك القوم امللوثني
   .. " فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب " 

وهي بشرى مضـاعفة    . ففاجأا البشرى بإسحاق  .  وكانت عقيما مل تلد وقد أصبحت عجوزا      
يهتز كياا كله ملثل هذه      - وخباصة العقيم  - واملرأة. بأن سيكون إلسحاق عقب من بعده هو يعقوب       

 : واملفاجأة ا زها وتربكها، البشرى
  ..  " إن هذا لشيء عجيب ؟أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا! يا ويلتا: قالت " 

ولكن ال شيء بالقياس إىل     . فاملرأة ينقطع طمثها عادة يف سن معينة فال حتمل        .  وهو عجيب حقا  
 : قدرة اهللا عجيب

  ..  " إنه محيد جميد. رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت؟ أتعجبني من أمر اهللا: قالوا " 
وعنـدما  . مر ال يكون معىن هذا أا سنة ال تتبدل        فالعادة حني جتري بأ   .  وال عجب من أمر اهللا    

يقـع مـا    - وهي هنا رمحته بأهل هذا البيت وبركاته املوعودة للمؤمنني فيه   - يشاء اهللا حلكمة يريدها   
وال حنكم عليها مبا جتري به العادة يف        ،  مع وقوعه وفق السنة اإلهلية اليت ال نعلم حدودها        ،  خيالف العادة 

 . وحنن ال نستقرئ مجيع احلوادث يف الوجود، حمدودأمد هو على كل حال 
 والذين يقيدون مشيئة اهللا مبا يعرفونه هم من نواميسه ال يعرفون حقيقة األلوهية كما يقررها اهللا                

وحىت الـذين يقيـدون      - وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول يف ذلك القول         - سبحانه يف كتابه  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

103

فمشيئة اهللا سبحانه   ! ال يدركون حقيقة األلوهية كذلك    ،  أنه ناموسه  - نهسبحا - مشيئة اهللا مبا يقرر اهللا    
 . والتتقيد هذه املشيئة بالنواميس. طليقة وراء ما قرره اهللا سبحانه من نواميس

ولكن هذا شيء والقـول      ..  نعم إن اهللا سبحانه جيري هذا الكون وفق النواميس اليت قدرها له           
إن الناموس جيرى وينفذ بقدر من اهللا قي كل مـرة       ! د وجودها شيء آخر   بتقيد إرادته ذه النواميس بع    

فإذا قدر اهللا يف مرة أن جيري الناموس بصورة أخرى غـري الـيت     . فهو ال جيري وال ينفذ آليا     . ينفذ فيها 
ذلـك أن    .. جرى ا يف مرات سابقة كان ما قدره اهللا ومل يقف الناموس يف وجه هذا القدر اجلديـد                 

وحتقق الناموس يف كل    ،  لذي تندرج حتته كل النواميس هو طالقة املشيئة بال قيد على اإلطالق           الناموس ا 
  .. مرة يتحقق فيها بقدر خاص طليق

وسكن قلبه بالبشـرى الـيت      ،  قد اطمأن إىل رسل ربه     - عليه السالم  -  وإىل هنا كان إبراهيم   
 النازح معه من مسقط رأسـه والسـاكن   وهو ابن أخيه - ولكن هذا مل ينسه لوطا وقومه    . محلوها إليه 

وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود    . وما ينتظرهم من وراء إرسال املالئكة من هالك واستئصال         - قريبا منه 
 : ال جتعله يطيق هالك القوم واستئصاهلم مجيعا

 إن إبراهيم حلليم أواه   . فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط           " 
 .  " منيب

واألواه الذي يتضرع يف الدعاء من      .  واحلليم الذي حيتمل أسباب الغضب فيصرب ويتأىن وال يثور        
وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن جيادل املالئكـة        .. واملنيب الذي يعود سريعا إىل ربه     . التقوى

فجاءه الرد بأن   ،  ين مل يفصله  يف مصري قوم لوط وإن كنا ال نعلم كيف كان هذا اجلدال ألن النص القرآ              
 : أمر اهللا فيهم قد قضي وإنه مل يعد للجدال جمال

  ..  " وإم آتيهم عذاب غري مردود، إنه قد جاء أمر ربك، يا إبراهيم أعرض عن هذا " 
|     |     | 

ويسدل الستار على مشـهد إبـراهيم        .. إبراهيم - وال شك  - وقد سكت . ويسكت السياق 
عمورية : وقوم لوط يف مدن األردن    . هناك على مشهد حافل باحلركة واالنفعال مع لوط       وزوجه لريفع   

 . وسدوم
  "  .. ! هذا يوم عصيب: وقال، وملا جاءت رسلنا لوطا سيء م وضاق م ذرعا " 
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إذ يتركـون   . ويعرف ما أصاب فطرم من احنراف وشذوذ عجيـبني        .  لقد كان يعرف قومه   
كي متتـد احليـاة     ،  لفني الفطرة اليت تدي إىل حكمة خلق األحياء مجيعا أزواجا         خما،  النساء إىل الرجال  

ولكن ،  ال عن تفكري وتدبري   ،  واليت جتد اللذة احلقيقة يف تلبية نداء احلكمة األزلية        . بالنسل ما شاء هلا اهللا    
وهي . بةولكن ظاهرة قوم لوط عجي    ،  والبشرية تعرف حاالت مرضية فردية شاذة     . عن اهتداء واستقامة  

وأنه ميكن أن يروج مرض نفسي كهـذا نتيجـة          . تشري إىل أن املرض النفسي يعدي كاملرض اجلسدي       
على الـرغم   . عن طريق إحياء البيئة املريضة    ،  وانتشار املثل السيء  ،  الختالل املقاييس يف بيئة من البيئات     

ذي يقتضي أن جتد لذا فيمـا    الناموس ال . اليت حيكمها الناموس الذي حيكم احلياة     ،  من مصادمته للفطرة  
ألنه يذهب ببذور   ،  والشذود اجلنسي يصادم احلياة ويعدمها    . يليب حاجة احلياة ال فيما يصادمها ويعدمها      

. بدال من الذهاب ا إىل التربة املستعدة لتلقيها وإمنائها        . احلياة يف تربة خبيثة مل تعد الستقباهلا وإحيائها       
ألن هـذه   . من عمل قوم لوط    - ال أخالقيا فحسب   - يمة نفورا فطريا  ومن أجل هذا تنفر الفطرة السل     

الذي جيعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إمناء احليـاة ال            . الفطرة حمكومة بقانون اهللا يف احلياة     
 . فيما يصدمها ويعطلها

ها ليسـت لـذة     ولكن - يف سبيل غاية أمسى من احلياة الدنيا       -  ولقد جند أحيانا لذة يف املوت     
إمنا هي إمناء هلا وارتفاع ـا مـن         ،  على أن هذه ليست مصادفة للحياة     . حسية إمنا هي معنوية اعتبارية    

  .. وليست يف شيء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم احلياة وخالياها. طريق آخر
 : يافهويدرك الفضيحة اليت ستناله يف أض، وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه.  سيء لوط بأضيافه

 !  " هذا يوم عصيب: وقال " 
 !  وبدأ اليوم العصيب

  ..  " وجاءه قومه يهرعون إليه " 
 .  أي يسرعون يف حالة تشبه احلمى

  ..  " ومن قبل كانوا يعملون السيئات " 
 ! وما دعاه إىل توقع يوم عصيب، وما ضيق م ذرعه،  وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه

. يهددونه يف ضـيفه وكرامتـه     ،  حلمى يف أجساد قومه املندفعني إىل داره       ورأى لوط ما يشبه ا    
وعنده منه  ،  ويوجههم إىل اجلنس اآلخر الذي خلقه اهللا للرجال       ،  فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة     
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، حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال احملمومون مت الـزواج علـى الفـور   ،  فهن حاضرات ،  يف داره بناته  
 ! احملمومة والشهوة انونةوسكنت الفورة 

أليس منكم رجل   . فاتقوا اهللا وال ختزون يف ضيفي     . يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم      : قال " 
  " . ؟ رشيد

  ..  " هؤالء بنايت هن أطهر لكم " 
ويثرن مشـاعر كـذلك     ،  فهن يلبني الفطرة النظيفة   . النفسي واحلسي .  أطهر بكل معاين الطهر   

حيث أعدت القدرة اخلالقـة للحيـاة       . مث هن أطهر حسيا   . ية ونظافة أخالقية ودينية   نظافة فطر . نظيفة
 . الناشئة مكمنا كذلك طاهرا نظيفا

  ..  " فاتقوا اهللا " 
 .  قاهلا يلمس نفوسهم من هذا اجلانب بعد أن ملسها من ناحية الفطرة

  ..  " وال ختزون يف ضيفي " 
 . دو يف إكرام الضيف إطالقا قاهلا كذلك يلمس خنوم وتقاليد الب

  "  .. ؟ أليس منكم رجل رشيد " 
ولكن هذا كله مل يلمـس    ..  فالقضية قضية رشد وسفه إىل جوار أا قضية فطرة ودين ومروءة          

وظلت الفورة املريضـة    . وال العقول املريضة املأفونة   ،  وال القلوب امليتة اآلسنة   ،  الفطرة املنحرفة املريضة  
 : عها احملمومالشاذة يف اندفا

  "  .. ! وإنك لتعلم ما نريد. لقد علمت مالنا يف بناتك من حق: قالوا " 
وهي إشارة   ..  " وإنك لتعلم ما نريد    ..  " فهذا حقنا .  لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن     

 . خبيثة إىل العمل اخلبيث
ال عشرية لـه    ،   بعيد نازح إليهم من  ،  وأحس ضعفه وهو غريب بني القوم     ،   وأسقط يف يد لوط   

 : وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة أليمة؛ وليس له من قوة يف هذا اليوم العصيب، حتميه
  "  .. ! لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد: قال " 
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وهم صغار صـباح     - الذين جاء املالئكة يف صورم     -  قاهلا وهو يوجه كالمه إىل هؤالء الفتية      
فالتفت إليهم يتمىن أن لو كانوا أهـل قـوة          . ليسوا بأهل بأس وال قوة     -  نظره يف - ولكنهم؛  الوجوه

 ! أو لو كان له ركن شديد حيتمي به من ذلك التهديد. فيجد م قوة
ركن اهللا الـذي ال يتخلـى عـن       .  وغاب عن لوط يف كربته وشدته أنه يأوي إىل ركن شديد          

رمحة اهللا على لوط لقد كان يأوي إىل ركن         :  " آليةوهو يتلو هذه ا     ع    كما قال رسول اهللا   . أوليائه
 !  " شديد

كشف الرسل للوط عـن الـركن    .. وبلغ الكرب أشده،  وعندما ضاقت واستحكمت حلقاا  
 : الشديد الذي يأوي إليه

  ..  " لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك، يا لوط: قالوا " 
 : امرأته فإا كانت من القوم الفاسدينإال ، لينجو مع أهل بيته الطاهرين،  وأنبأوه نبأهم

إن ،  إنه مصيبها ما أصام   . وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك     ،  فأسر بأهلك بقطع من الليل     " 
  "  .. ؟ أليس الصبح بقريب. موعدهم الصبح
. أى ال يتخلف وال يعوق    . وال يلتفت منكم أحد   ،  بعضه: والقطع من الليل  ،  سري الليل :  والسرى

 . فكل من بقي يف املدينة فهو هالك مع اهلالكني. ح موعدهم مع اهلالكألن الصب
  "  .. ؟ أليس الصبح بقريب " 

. مع مطلع الصـباح  . فهو قريب . لتقريب املوعد وتأكيده  .  سؤال إلنعاش نفس لوط بعد ما ذاق      
 ! ما مل تكن قوة لوط اليت متناها فاعلة - بقوته - مث يفعل اهللا بالقوم

 : الالئق بقوم لوط، مشهد الدمار املروع. خري واملشهد األ
مسـومة  . وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضـود ، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها    " 

  ..  " عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد
وهي صورة للتدمري الكامـل الـذي        ..  " جعلنا عاليها سافلها   "  فلما جاء موعد تنفيذ األمر    

وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شـيء بتلـك الفطـرة          . يء ويغري املعامل وميحوها   يقلب كل ش  
فاحليوان واقف ملتزم   ،  بل أحط من احليوان   . املقلوبة اهلابطة املرتكسة من قمة اإلنسان إىل درك احليوان        

  .. عند حدود فطرة احليوان
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  ..  " وأمطرنا عليها حجارة من سجيل " 
 : وهي كذلك مناسبة وعلى قدر املقام ..  حجارة ملوثة بالطني

 . متراكم بعضه يالحق بعضا ..  " منضود " 
فكأمنـا  . كما تسوم املاشية أي ترىب وتطلق بكثرة       ..  " مسومة عند ربك   ..  "  هذه احلجارة 

، وهو تصوير عجيب يلقي ظله يف احلـس        .. لوقت احلاجة ! ومطلقة لتنمو وتتكاثر  ! هذه احلجارة مرباة  
  .. كما يفصح عنه هذا الظل الذي يلقيه، يفصح عنه التفسريوال 

  ..  " وما هي من الظاملني ببعيد " 
 ! وعند احلاجة تطلق فتصيب،  فهي قريبة وحتت الطلب

 والصورة اليت يرمسها السياق هنا هلذه النازلة اليت أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر               
وعند ربـك    .. ض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا محم وحجارة ووحل        الربكانية اليت ختسف فيها األر    

 ! ! ! للظاملني كثري
فوقع مـا   ،  ثار يف ذلك الوقت   ،  إنه كان بركان من تلك الرباكني     :  وال نقول هذا الكالم لنقول    

ولكننا ال جنزم به كـذلك وال نقيـد قـدر اهللا    . فقد يكون هو الذي وقع فعال    . إننا ال ننفي هذا   . وقع
  .. هرة واحدة مألوفةبظا

 وقوام القول يف هذه القضية وأمثاهلا أنه جائز أن يكون يف تقدير اهللا وقوع انفجار بركـاين يف                  
وهذا التوقيت والتوافق شأن    . موعده يف هذا املوعد ليحقق قدر اهللا يف قوم لوط كما قدر يف علمه القدمي              

ما جيري فيه متناسقا مع قدره بكـل شـيء          من شؤون ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل         
 . وبكل حي فيه

 وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة اهللا سبحانه إلهـالك                
وفهم عالقة مشيئة اهللا بالكون على النحو الـذي         . قوم لوط على هذه الصورة اليت مت ا يف ذلك احلني          

ال يبقى جماال ملشكلة تقوم يف التصوير اإلنساين ملثل هذه          ،  امرأة إبراهيم بيناه قريبا يف التعليق على حادثة       
  .. )1(الظواهر واألمور 

|     |     | 
                                                 

 " . دار الشروق .  " القسم األول" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  " يف كتاب" التوازن :  " اجع فصل ير)1(
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وِإلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَــٍه غَيـره والَ تنقُصـواْ                   + 
 ويـا قَـوِم أَوفُـواْ       84نَ ِإني أَراكُم ِبخيٍر وِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم مِحيٍط           الِْمكْيالَ والِْميزا 

             فِْسِدينِض ماْ ِفي اَألرثَوعالَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبالَ تِط وانَ ِبالِْقسالِْميزالَ وةُ اللِّه   85الِْمكْيِقيب 
 ريِفيٍظ خكُم ِبحلَياْ عا أَنمو ِمِننيؤم مِإن كُنت 86لَّكُم  

                   ـكاء ِإنشا نا ماِلنولَ ِفي أَمفْعأَن ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَن ن كرأْمت كالَتأَص بيعا شقَالُواْ ي
 ِشيدالر ِليمالْح 87لَأَنت  

 أَرأَيتم ِإن كُنت علَى بينٍة من ربي ورزقَِني ِمنه ِرزقًا حسنا وما أُِريد أَنْ أُخـاِلفَكُم                 قَالَ يا قَومِ  
لَيِه أُِنيـب   ِإلَى ما أَنهاكُم عنه ِإنْ أُِريد ِإالَّ اِإلصالَح ما استطَعت وما توِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه علَيِه توكَّلْت وإِ                

 ويا قَوِم الَ يجِرمنكُم ِشقَاِقي أَن يِصيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نوٍح أَو قَوم هوٍد أَو قَوم صاِلٍح وما                    88
  90م ودود  واستغِفرواْ ربكُم ثُم توبواْ ِإلَيِه ِإنَّ ربي رِحي89قَوم لُوٍط منكُم ِببِعيٍد 

                 ا أَنتمو اكنمجلَر طُكهالَ رلَوِعيفًا وا ضِفين اكرا لَنِإنقُولُ وا تما مكَِثري فْقَها نم بيعا شقَالُواْ ي
  91علَينا ِبعِزيٍز 

         و وهمذْتخاتاللِّه و نكُم ملَيع زِطي أَعهِم أَرا قَوِحيطٌ       قَالَ يلُونَ ممعا تي ِبمبا ِإنَّ رِريِظه اءكُمر
92   كَـاِذب وه نمِزيِه وخي ذَابأِْتيِه عن يونَ ملَمعت فواِملٌ سي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُواْ عمِم اعا قَويو 

 ِقيبر كُمعي مواْ ِإنِقبتار93و  
  راء أَما جلَمةُ               وحـيـواْ الصظَلَم ذَِت الَّـِذينأَخا ونٍة ممحِبر هعواْ منآم الَِّذينا وبيعا شنيجا نن

 اِثِمنيج اِرِهمواْ ِفي ِديحب94فَأَص ودثَم تِعدا بكَم نيدا لِّمدعا أَالَ باْ ِفيهونغي 95 كَأَن لَّم_  
|     |     | 

 .. ينهض به شعيب يف قومه أهل مـدين       ،  وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة اخلالدة       
وهـي  ،  هي قضية األمانة والعدالة يف التعامل بني النـاس        ،  ومع الدعوة إىل عقيدة التوحيد قضية أخرى      

 مدين قد تلقوهـا     وإن كان أهل  . واتباع شرعه وأمره  ،  والدينونة له وحده  ،  وثيقة الصلة بالعقيدة يف اهللا    
 ! ومل يدركوا العالقة بني املعامالت املالية والصالة املعربة عن الدينونة هللا، بدهشة بالغة
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وإن كانت أقرب يف ايتـها      ،  وقصة صاحل مع مثود   ،   وجتري القصة على نسق قصة هود مع عاد       
العذاب ويف العبـارة    حىت لتشترك معها يف نوع      ،  والتعبري عن خامتتها إىل قصة صاحل     . وأسلوب عرضها 
 . عن هذا العذاب

|     |     | 
  " .  .. . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه: قال. وإىل مدين أخاهم شعيبا " 

. وقاعـدة الشـريعة األوىل    . وقاعدة احلياة األوىل  .  إا الدينونة هللا وحده قاعدة العقيدة األوىل      
  .. ليت ال تقوم بغريها عقيدة وال عبادة وال معاملةالقاعدة ا .. وقاعدة املعامالت األوىل

ويا قوم  ،  وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط     ،  إين أراكم خبري  ،  وال تنقصوا املكيال وامليزان    " 
بقية اهللا  . وال تعثوا يف األرض مفسدين    ،  وال تبخسوا الناس أشياءهم   ،  أوفوا املكيال وامليزان بالقسط   

  ..  " ما أنا عليكم حبفيظو. خري لكم إن كنتم مؤمنني
أو هي قضية الشـريعة      - بعد قضية العقيدة والدينونة    -  والقضية هنا هي قضية األمانة والعدالة     

وبالدهم تقع يف الطريق من      - فقد كان أهل مدين    .. واملعامالت اليت تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة      
أي ينقصوم قيمة أشيائهم يف     ،  بخسون الناس أشياءهم  وي،  ينقصون املكيال وامليزان   - احلجاز إىل الشام  

كما كانوا حبكـم موقـع      . كما متس املروءة والشرف   ،  وهي رذيلة متس نظافة القلب واليد     . املعامالت
ويتحكمـوا يف   . بالدهم ميلكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة اآليبة بني مشال اجلزيرة وجنوا            

 . يشاءون من املعامالت اجلائزة اليت وصفها اهللا يف هذه السورةطرق القوافل ويفرضوا ما 
 ومن مث تبدو عالقة عقيدة التوحيد والدينونة هللا وحده باألمانة والنظافة وعدالة املعاملة وشـرف              

فهي بـذلك ضـمانة     . ومكافحة السرقة اخلفية سواء قام ا األفراد أم قامت ا الدول          ،  األخذ والعطاء 
وهي الضمانة الوحيدة اليت تسـتند      . وضمانة للعدل والسالم يف األرض بني الناس      ،   أفضل حلياة إنسانية 

  .. ال يتأرجح مع املصاحل واألهواء، فتستند إىل أصل ثابت، إىل اخلوف من اهللا وطلب رضاه
هذه هي نظرة    ..  إن املعامالت واألخالق ال بد أن تستند إىل أصل ثابت ال يتعلق بعوامل متقلبة             

وهي ختتلف من اجلذور مع سائر النظريات االجتماعية واألخالقية اليت ترتكن إىل تفكـريات              . الماإلس
 ! البشر وتصورام وأوضاعهم ومصاحلهم الظاهرة هلم

كما ينعدم تأثرها   ؛   وهي حني تستند إىل ذلك األصل الثابت ينعدم تأثرها باملصاحل املادية القريبة           
 . بالبيئة والعوامل السائدة فيها
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فال يكون املتحكم يف أخالق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية األخالقية هو كـوم يعيشـون    
إن هذه العوامل املتغرية تفقد تأثريها يف        .. على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة         

ياة كلها هو شـريعة     حني يصبح مصدر التشريع للح    ،  التصور األخالقي ويف قواعد املعامالت األخالقية     
وكل مـا يهـرف بـه       ،  وحني تصبح قاعدة األخالق هي إرضاء اهللا وانتظار ثوابه وتوقي عقابه          ؛  اهللا

أصحاب املذاهب الوضيعة من تبعية األخالق للعالقات االقتصادية وللطور االجتماعي لألمة يصبح لغوا             
 ! )1(يف ظل النظرة األخالقية اإلسالمية 

  ..  " إين أراكم خبري.  وامليزانوال تنقصوا املكيال " 
ولـن يفقـركم أو     ،  فلستم يف حاجة إىل هذه الدناءة لتزيدوا غىن       ،   فقد رزقكم اهللا رزقا حسنا    

أو ،  بل إن هذا اخلري ليهدده ما أنتم عليه من غش يف املعاملـة             .. يضركم أن ال تنقصوا املكيال وامليزان     
 . غصب يف األخذ والعطاء

  ..  " عذاب يوم حميطوإين أخاف عليكم  " 
وإما يف هذه األرض حني يؤيت هذا الغش والغصب مثارمها املرة يف حالة             .  إما يف اآلخرة عند اهللا    

يف كل حركة من احلركات اليومية      ،  وحني يذوق الناس بعضهم بأس بعض     . اتمع ويف حركة التجارة   
 . ويف كل تعامل ويف كل احتكاك

 : صورة إجيابية بعد صورة النهي السلبية ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه يف 
  ..  " ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط " 

 . ألنه أقرب إىل جانب الزيادة،  وإيفاء الكيل وامليزان أقوى من عدم نقصهما
 . فهو أكثر مساحة ووفاء، وظل اإليفاء غري ظل عدم النقص.  وللعبارات ظل يف احلس

  ..  " ياءهموال تبخسوا الناس أش " 
تقوميها . فهو يشمل حسن تقومي أشياء الناس من كل نوع        .  وهذه أعم من املكيالت واملوزونات    

ألن . وقد تدخل يف ذلك األعمال والصفات     . وتقوميها ماديا أو معنويا   . كيال أو وزنا أو سعرا أو تقديرا      
 . تطلق أحيانا ويراد ا غري احملسوسات " شيء " كلمة

                                                 
. للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكسـتان        " نظرية اإلسالم اخللقية    :  "  يراجع بتوسع كتاب   )1(

 " . دار الشروق " نشر . للمؤلف" تمع إسالمي حنو جم:  " يف كتاب" نظام أخالقي :  " كما يراجع فصل
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، يشيع يف نفوس الناس مشاعر سيئة من األمل أو احلقد          - فوق أنه ظلم   - شياءهم وخبس الناس أ  
وكلها مشاعر تفسد جـو احليـاة والتعامـل والـروابط      .. أو اليأس من العدل واخلري وحسن التقدير    

 . وال تبقي على شيء صاحل يف احلياة، االجتماعية والنفوس والضمائر
  ..  " وال تعثوا يف األرض مفسدين " 

مث يوقظ وجـدام إىل     . قاصدين إىل حتقيقه  ،  فال تفسدوا متعمدين اإلفساد   ،   والعثو هو اإلفساد  
خري أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي حيصلون عليه بنقص املكيال وامليزان وخبس الناس أشياءهم يف                

 : التقدير
  ..  " بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني " 

أي الدينونة لـه     - وقد دعاهم يف أول حديثه إىل عبادة اهللا وحده        .  . فما عند اهللا أبقى وأفضل    
واتبعـوا  ،  مع ذكر اخلري الباقي هلم عند اهللا إن آمنوا كما دعـاهم           ،  فهو يذكرهم ا هنا    - بال شريك 

 . وهي فرع عن ذلك اإلميان. نصيحته يف املعامالت
  ..  " إن كنتم مؤمنني .. بقية اهللا خري لكم " 

كما أنـه لـيس     ،  ويبني هلم أنه هو ال ميلك هلم شيئا       ،  ينهم وبني اهللا الذي دعاهم إليه      مث خيلي ب  
وليس موكال كذلك حبفظهم من الضالل وال مسؤوال عنهم إن هم           . موكال حبفظهم من الشر والعذاب    

 : إمنا عليه البالغ وقد أداه، ضلوا
  ..  " وما أنا عليكم حبفيظ " 

ويقفهم وجها لوجـه أمـام      ،  وبثقل التبعة ،  طبني خبطورة األمر   ومثل هذا األسلوب يشعر املخا    
 . العاقبة بال وسيط وال حفيظ

|     |     | 
 : وسوء االستغالل، ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على االحنراف والفساد

؟ أو أن نفعل يف أموالنا ما نشـاء       ،  يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا        : قالوا " 
  "  .. ! ك ألنت احلليم الرشيدإن

وإن كانت سـخرية اجلاهـل      . بني السخرية يف كل مقطع من مقاطعه      ،   وهو رد واضح التهكم   
 . واملعاند بال معرفة وال فقه، املطموس
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  "  .. ؟ أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء " 
ومـن  ،  أن الصالة هي من مقتضيات العقيـدة       - يدركواأو ال يريدون أن      -  فهم ال يدركون  
، ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآبـاؤهم       ،  وأن العقيدة ال تقوم بغري توحيد اهللا      . صور العبودية والدينونة  

كما أا ال تقوم إال بتنفيذ شرائع اهللا يف التجارة ويف تداول األموال ويف كل شأن من شـئون احليـاة                     
 . واحدة ال يفترق فيها االعتقاد عن الصالة عن شرائع احلياة وعن أوضاع احلياةفهي حلمة . والتعامل

وارتباطهما معـا   .  وقبل أن منضي طويال يف تسفيه هذا التصور السقيم الرتباط الشعائر بالعقيدة           
حيسـن أن   ،  قبل أن منضي طويال يف تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنني              .. باملعامالت

وأن . أن الناس اليوم ال يفترقون يف تصورهم وال يف إنكارهم ملثل هذه الدعوة عن قـوم شـعيب           نذكر  
وأن الشـرك  ! اجلاهلية اليت نعيش فيها اليوم ليست أفضل وال أذكى وال أكثر إدراكا من اجلاهلية األوىل             

ا فيها أولئك الذين    مب - الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية جبملتها            
. والشريعة والتعامـل  . فكلهم يفصل بني العقيدة والشعائر     - إم يهود أو نصارى أو مسلمون     : يقولون

وهذا هـو    .. ووفق أمر غريه  ،  وجيعل الشريعة والتعامل لغري اهللا    ،  فيجعل العقيدة والشعائر هللا ووفق أمره     
  .. الشرك يف حقيقته وأصله

ليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسـكون بـأن تكـون أوضـاعهم              وإن كان ال يفوتنا أن ا     
وذلك بغض النظر عما يف هذه العقيدة من احنـراف           - ومعامالم وفق ما يزعمونه عقيدم وشريعتهم     

جملس تشريعهم يف إسرائيل بسبب      " الكنيست " فلقد قامت أزمة يف    - وما يف هذه الشريعة من حتريف     
وأرغمت الشـركة والسـفينة     . أطعمة غري شرعية   - من غري اليهود   - كااأن باخرة إسرائيلية تقدم لر    

!  " مسلمني " فأين من يدعون أنفسهم    - مهما تعرضت للخسارة   - على تقدمي الطعام الشرعي وحده    
 ! ! ؟ من هذا االستمساك بالدين

، واألخـالق من يستنكر وجود صلة بني العقيدة       -!  إم مسلمون : ممن يقولون  - إن بيننا اليوم  
 . وخباصة أخالق املعامالت املادية

وما : يتساءلون أوال يف استنكار   .  وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العامل       
مـا  ؟ ما لإلسالم وزي املرأة يف الطريق؟ ما لإلسالم والعري يف الشواطيء    ؟  لإلسالم وسلوكنا الشخصي  

مـا  ؟  ما لإلسالم وتناول كأس من اخلمر إلصالح املزاج       ؟  بيللإلسالم وتصريف الطاقة اجلنسية بأي س     
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:  " فأي فرق بني هذا وبني سـؤال أهـل مـدين          !  .. ؟   " املتحضرون " لإلسالم وهذا الذي يفعله   
  .. " ؟  أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

ن تتصـل   وأ،  أن يتدخل الـدين يف االقتصـاد      . بل ينكرون بشدة وعنف   .  وهم يتساءلون ثانيا  
ومـا للـدين    ؟  فما للدين واملعامالت الربوية    .. أو حىت باألخالق من غري اعتقاد     ،  املعامالت باالعتقاد 

ال بل إم يتبجحون بأن األخالق إذا       ؟  واملهارة يف الغش والسرقة ما مل يقعا حتت طائلة القانون الوضعي          
النظرية  - ت االقتصادية الغربية  وينكرون حىت على بعض أصحاب النظريا     . تدخلت يف االقتصاد تفسده   

 ! ويعدوا ختليطا من أيام زمان - األخالقية مثال
وحنن اليوم يف جاهلية أشـد      .  فال يذهنب بنا الترفع كثريا على أهل مدين يف تلك اجلاهلية األوىل           

سـلوك  وال،  وتتهم الذين يربطون بني العقيـدة يف اهللا       ،  ولكنها تدعي العلم واملعرفة واحلضارة    ،  جهالة
 ! ! ! تتهمهم بالرجعية والتعصب واجلمود .. واملعامالت املادية يف السوق، الشخصي يف احلياة

مث تترك شريعة اهللا املتعلقة بالسلوك واملعاملة إىل غريها         ،   وما تستقيم عقيدة توحيد اهللا يف القلب      
منه هذا اللـون    .  ألوان والشرك. فما ميكن أن جيتمع التوحيد والشرك يف قلب واحد        . من قوانني األرض  

وهو ميثل أصل الشرك وحقيقته اليت يلتقي عليها املشركون يف كل زمان ويف كـل          . الذي نعيش به اآلن   
 ! مكان

 - كما يتوقع بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيـد احلـق        -  ويسخر أهل مدين من شعيب    
 : فيقولون

  "  .. ! إنك ألنت احلليم الرشيد " 
وأن ،  فاحللم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بـال تفكـري           . س معناها  وهم يعنون عك  

وكذلك هو عند املثقفني املتحضرين اليوم الذين يعيبون علـى          ! يفصلوا بني العبادة والتعامل يف السوق     
 ! ! ! املتعصبني الرجعيني

|     |     | 
ويعرض عن تلك السخرية ال     ؛  ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من احلق الذي معه         

يتلطف يف إشعارهم أنه على بينة من ربه كما جيده يف ضمريه             .. يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم    
وأنه إذ يدعوهم إىل األمانـة يف املعاملـة         ،  وأنه على ثقة مما يقول ألنه أويت من العلم ما مل يؤتوا           ؛  وقلبه

فهو ال يبغي كسبا شخصيا من وراء دعوتـه         ؛  و معامالت سيتأثر مثلهم بنتائجها ألنه مثلهم ذو مال وذ       
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. إمنا هي دعوة اإلصالح العامة هلم وله وللناس       ! فلن ينهاهم عن شيء مث يفعله هو لتخلو له السوق         ؛  هلم
 : وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتومهون

ومـا أريـد أن     ؟  اورزقين منه رزقا حسـن    ،  يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب        : قال " 
عليه توكلـت   ،  وما توفيقي إال باهللا   ،  إن أريد إال اإلصالح ما استطعت     ،  أخالفكم إىل ما أاكم عنه    

  ..  " وإليه أنيب
  "  ..  .. . يا قوم " 

 . وتذكري باألواصر القريبة،  يف تودد وتقرب
  "  .. ؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ريب " 

وعـن هـذه البينـة      . قن أنه هو يوحي إيل ويأمرين مبا أبلغكم إياه         أجد حقيقته يف نفسي وأستي    
 . أصدر واثقا مستيقنا، الواضحة يف نفسي

  ..  " ورزقين منه رزقا حسنا " 
 .  ومنه الثروة اليت أتعامل مع الناس مثلكم فيها

  ..  " وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه " 
 ! ا يتكم عنه ألحقق لنفسي نفعا به فأاكم مث أذهب من خلفكم فأفعل م

  ..  " إن أريد إال اإلصالح ما استطعت " 
وإن ؛  اإلصالح العام للحياة واتمع الذي يعود صالحه باخلري على كل فرد وكل مجاعـة فيـه            

فإمنـا  . ويضيع بعض الفرص  ،  خيل إىل بعضهم أن اتباع العقيدة واخللق يفوت بعض الكسب الشخصي          
وجمتمعـا  ،  ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقـا حـالال       ؛  بيث ويضيع الفرص القذرة   يفوت الكسب اخل  

 ! متضامنا متعاونا ال حقد فيه وال غدر وال خصام
  ..  " وما توفيقي إال باهللا " 

 . ومبا جيزي على جهدي،  فهو القادر على إجناح مسعاي يف اإلصالح مبا يعلم من نييت
  ..  " عليه توكلت " 

 .  اعتمد على غريه عليه وحده ال
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  ..  " وإليه أنيب " 
 . وإليه وحده أتوجه بنييت وعملي ومسعاي،  إليه وحده أرجع فيما حيزبين من األمور

فيطل م على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صـاحل           ،   مث يأخذ م يف واد آخر من التذكري       
عله التوجيه العقلي اللني الذي حيتاج إىل       فقد يفعل هذا يف مثل تلك القلوب اجلاسية ما مل يف          : وقوم لوط 

 : رشد وتفكري
ويا قوم ال جير منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قـوم هـود أو قـوم               " 

  ..  " وما قوم لوط منكم ببعيد. صاحل
خشـية أن   ،   ال جيملنكم اخلالف معي والعناد يف مواجهيت على أن تلجوا يف التكذيب واملخالفة            

. وقريب كذلك يف الزمـان    . وهؤالء قوم لوط قريب منكم يف املكان      . م ما أصاب األقوام قبلكم    يصيبك
 . فمدين كانت بني احلجاز والشام

ويطمعهم يف رمحـة اهللا     ،  باب املغفرة والتوبة   - وهم يف مواجهة العذاب واهلالك     -  مث يفتح هلم  
 : والقرب منه بأرق األلفاظ وأحناها

  ..  " إن ريب رحيم ودود،  توبوا إليهواستغفروا ربكم مث " 
 . لعل قلوم تتفتح وختشع وتلني،  وهكذا يطوف م يف جماالت العظة والتذكر واخلوف والطمع

وسوء التصـور   ،  ومن سوء تقدير القيم يف احلياة     ،   ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب       
 : بالسخرية والتكذيبما كشف عنه تبجحهم من قبل ، لدوافع العمل والسلوك

وما ،  ولوال رهطك لرمجناك  ،  وإنا لنراك فينا ضعيفا   ،  يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول      : قالوا " 
  ..  " أنت علينا بعزيز

 : ال يريدون أن يدركوه،  فهم ضيقو الصدور باحلق الواضح
  ..  " قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول " 

 : ياة مبقياس القوة املادية الظاهرة وهم يقيسون القيم يف احل
  ..  " وإنا لنراك فينا ضعيفا " 

 .  فال وزن عندهم للحقيقة القوية اليت حيملها ويواجههم ا
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  ..  " ولوال رهطك لرمجناك " 
مث هم يغفلون عن    . وصلة الدم ال صلة القلب    ،  ال عصبية االعتقاد  ،   ففي حسام عصبية العشرية   

 . يائه فال يضعوا يف احلسابغرية اهللا على أول
  ..  " وما أنت علينا بعزيز " 

 ! ولكننا حنسب حساب األهل والعشرية.  ال عزة التقدير والكرامة وال عزة الغلب والقهر
فإا تقبـع علـى األرض      ؛   وحني تفرغ النفوس من العقيدة القومية والقيم الرفيعة واملثل العالية         

وال تتحرج عن   ؛  وال حلقيقة كبرية  ،  فال ترى حرمة يومئذ لدعوة كرمية     ؛  نياومصاحلها القريبة وقيمها الد   
أما حرمـة العقيـدة     . وإال أن تكون معه قوة مادية حتميه      ؛  البطش بالداعية إال أن تكون له عصبة تؤويه       

 . واحلق والدعوة فال وزن هلا وال ظل يف تلك النفوس الفارغة اخلاوية
|     |     | 

وجيبههم ؛  فيتنصل من االعتزاز برهطه وقومه    ؛  ا الغرية على جالل ربه ووقاره     وعندئذ تأخذ شعيب  
ويلقـي  . وبسوء األدب مع اهللا احمليط مبا يعملـون       ،  بسوء التقدير حلقيقة القوى القائمة يف هذا الوجود       

وينـذرهم العـذاب    ،  وخيلي بينهم وبني اهللا   ،  ويفاصل قومه على أساس العقيدة    . كلمته الفاصلة األخرية  
 : ويدعهم ملصريهم الذي خيتارون، لذي ينتظر أمثاهلما

إن ريب مبـا تعملـون      ؟  ارهطي أعز عليكم من اهللا واختذمتوه وراءكم ظهريا       : يا قوم : قال " 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب         ،  ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل      . حميط

  ..  " وارتقبوا إين معكم رقيب
  "  .. ؟ أعز عليكم من اهللارهطي  " 

 وهم عباد من عباد اهللا    ،  وهم ضعاف ،   أمجاعة من البشر مهما يكونوا من القوة واملنعة فهم ناس         
 ؟ أهؤالء أشد قوة ورهبة يف نفوسكم من اهللا.. ؟  أهؤالء أعز عليكم من اهللا.. 

  ..  " واختذمتوه وراءكم ظهريا " 
، وهم يتركون اهللا ويعرضون عنـه ،  يف شناعة فعلتهم  تزيد،   وهي صورة حسية للترك واإلعراض    

فهو البطر وجحود النعمة وقلـة احليـاء إىل         . وهو رازقهم وممتعهم باخلري الذي هم فيه      ،  وهم من خلقه  
 . جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير
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  ..  " إن ريب مبا تعملون حميط " 
 . يهواإلحاطة أقصى الصور احلسية للعلم بالشيء والقدرة عل

الغضبة الـيت ال يقـوم إىل       . ووقاره - سبحانه -  إا غضبة العبد املؤمن لربه أن يستباح جالله       
إن شعيبا مل ينتفخ ومل ينتفش أن جيد القوم          .. جوارها شيء من االعتزاز بنسبه ورهطه وعشريته وقومه       

طمئن إىل أن يكون رهطـه  ومل يسترح ومل ي! فال متتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه    ،  يرهبون رهطه 
 .. وهذا هو اإلميان يف حقيقته     - الذين افترق طريقهم عن طريقه     - هم الذين حيمونه ومينعونه من قومه     

فعصبية املسلم ليسـت    ! وال يرضى أن تكون له عصبة ختشى وال خيشى ربه         ؛  أن املؤمن ال يعتز إال بربه     
ريق يف احلقيقة بني التصور اإلسالمي والتصـور        وهذا هو مفرق الط   . إمنا هي لربه ودينه   ،  لرهطه وقومه 

 ! اجلاهلي يف كل أزمانه وبيئاته
ينبعث ذلك التحـدي الـذي      ،  والتنصل من االعتزاز أو االحتماء بسواه     .  ومن هذه الغضبة هللا   

ويفتـرق   - بعد أن كان واحـدا منـهم       - وتقوم تلك املفاصلة بينه وبينهم    ؛  يوجهه شعيب إىل قومه   
 : تقيانالطريقان فال يل

  ..  " ويا قوم اعملوا على مكانتكم " 
 . فقد نفضت يدي منكم،  وامضوا يف طريقكم وخطتكم

  ..  " إين عامل " 
 .  على طريقيت ومنهجي

  ..  " سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب " 
 ؟  أنا أم أنتم

  ..  " وارتقبوا إين معكم رقيب " 
كما يوحي باملفاصلة   . ويف هذا التهديد ما يوحي بثقته باملصري       .. نتظركم للعاقبة اليت تنتظرين وت   

  .. وافتراق الطريق
|     |     | 

لريفع هناك  ،  على هذه الكلمة األخرية الفاصلة وعلى هذا االفتراق واملفاصلة        . ويسدل الستار هنا  
فكـان  ،  أخذت قوم صاحل  أخذم الصاعقة اليت    ،  وعلى مشهدهم جامثني يف ديارهم    ،  على مصرع القوم  
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. وكأن مل يعمروها حينا من الدهر     ،  كأن مل يكن هلم فيها دور     ،  خلت منهم الدور  ،  مصريهم كمصريهم 
 : طويت صفحتهم يف الوجود وصفحتهم يف القلوب، مضوا مثلهم مشيعني باللعنة

ـ   ، وملا جاء أمرنا جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا   "  يحة وأخذت الـذين ظلمـوا الص
  " .  .. . كما بعدت مثود، أال بعدا ملدين. كأن مل يغنوا فيها، فأصبحوا يف ديارهم جامثني

 . حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد،  وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود
|     |     | 

نَ وملَِئِه فَاتبعواْ أَمر ِفرعونَ وما أَمر        ِإلَى ِفرعو  96ولَقَد أَرسلْنا موسى ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني       + 
 وأُتِبعـواْ ِفـي     98 يقْدم قَومه يوم الِْقيامِة فَأَوردهم النار وِبئْس الِْورد الْمورود           97ِفرعونَ ِبرِشيٍد   

 ) 99لْمرفُود هـِذِه لَعنةً ويوم الِْقيامِة ِبئْس الرفْد ا
|     |     | 

، لتسجيل اية فرعـون وملئـه     ،  وخامتة ذلك القصص هذه اإلشارة إىل قصة موسى مع فرعون         
وتتضمن هذه اإلشارة العابرة إمياءات كثرية إىل وقائع القصة القصة اليت           . واية قومه الذين ائتمروا بأمره    

وهذا وذلك إىل تقرير مبدأ رئيسـي       . ية املتحركة كما تضم مشهدا من مشاهد القيامة احل      ،  مل تذكر هنا  
  .. مبدأ التبعة الفردية اليت ال يسقطها اتباع الرؤساء والكرباء. من مباديء اإلسالم

|     |     | 
إىل فرعون ذي   ،   ويبدأ املشهد املعروض هنا بإرسال موسى باآليات مزودا بقوة من اهللا وسلطان           

 . السلطان وكرباء قومه
  ..  " إىل فرعون وملئه. أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبنيولقد  " 

ويعصون أمر  ،  فإذا هم يتبعون أمر فرعون    ،   وجيمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إىل ايتها       
 : على ما يف أمر فرعون من محاقة وجهل وشطط. اهللا

  ..  " وما أمر فرعون برشيد. فاتبعوا أمر فرعون " 
، ويتبعون خطواته الضالة بال تدبر وال تفكر      ،  ميشون خلفه ،  فرعون يف هذا األمر    وملا كانوا تبعا ل   

متخلني عن تكرمي اهللا هلم باإلرادة والعقل وحرية االجتاه         ،  مستهينني بأنفسهم ،  ودون أن يكون هلم رأي    
 :  تبعاملا كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له .. واختيار الطريق
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  ..  " يقدم قومه يوم القيامة " 
وإذا املسـتقبل   ،  إذا املشهد ينقلـب   ،   وبينما حنن نسمع حكاية عن املاضي ووعدا عن املستقبل        

 : وإذا فرعون قد قاد قومه إىل النار وانتهى، ماض قد وقع
 ! !  " فأوردهم النار " 

أمل يتنـازلوا عـن     ؟  سري بدون تفكري  أمل يكونوا قطيعا ي   .  أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم     
، ويا بئساه من ورد ال يروي غلة      . فأوردهم النار ؟  أخص خصائص اآلدمية وهي حرية اإلرادة واالختيار      

 : إمنا يشوي البطون والقلوب، وال يشفي صدى
  " . ! وبئس الورد املورود " 

ويعلـق  ،  حكاية تـروى إذا ذلك كله .. وإيرادهم موردهم ،  قيادة ففرعون هلم  .  وإذا ذلك كله  
 : عليها

  ..  " وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة " 
  ..  " بئس الرفد املرفود:  "  ويسخر منها ويتهكم عليها

أمل يعد السحرة عطاء جـزيال      ! ! ! فهذه النار هي الرفد والعطاء واملنة اليت رفد ا فرعون قومه          
 ! وبئس الرفد املرفود. وبئس الورد املورود .. النار.  .فها هو ذا رفده ملن اتبعه .. ورفدا مرفودا

  ..  وذلك من بدائع التعبري والتصوير يف هذا الكتاب العجيب
|     |     | 

 +          ِصيدحو ا قَآِئمهِمن كلَيع هقُصى ناء الْقُرأَنب ِمن ـواْ      100ذَِلكلَـِكن ظَلَمو ماهنا ظَلَممو 
ما أَغْنت عنهم آِلهتهم الَِّتي يدعونَ ِمن دوِن اللِّه ِمن شيٍء لِّما جاء أَمر ربك وما زادوهـم    أَنفُسهم فَ 

  102 وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَخذَه أَِليم شِديد 101غَير تتِبيٍب 
 ذَِلك آليةً لِّمن خاف عذَاب اآلِخرِة ذَِلك يوم مجموع لَّه الناس وذَِلك يوم مشـهود                ِإنَّ ِفي 

 105 يوم يأِْت الَ تكَلَّم نفْس ِإالَّ ِبِإذِْنِه فَِمنهم شِقي وسِعيد            104 وما نؤخره ِإالَّ ِلأَجٍل معدوٍد       103
 خاِلِدين ِفيها ما دامِت السـماوات واَألرض        106ما الَِّذين شقُواْ فَِفي الناِر لَهم ِفيها زِفري وشِهيق          فَأَ

          ِريدا يالٌ لِّمفَع كبِإنَّ ر كباء را شِفي       107ِإالَّ م اِلِدينِة خنواْ فَِفي الْجِعدس ا الَِّذينأَمـِت     واما دا مه
  108السماوات واَألرض ِإالَّ ما شاء ربك عطَاء غَير مجذُوٍذ 
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                   مفُّـوهوـا لَمِإنلُ ون قَبم مهاؤآب دبعا يونَ ِإالَّ كَمدبعا يالء مـؤه دبعا يمٍة ميِفي ِمر كفَالَ ت
 ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب فَاختِلف ِفيِه ولَوالَ كَِلمةٌ سبقَت ِمـن ربـك              109نِصيبهم غَير منقُوٍص    

 وِإنَّ كُـال لَّما لَيوفِّينهم ربك أَعمـالَهم ِإنـه ِبمـا            110لَقُِضي بينهم وِإنهم لَِفي شك منه مِريٍب        
لُونَ خمعي 111ِبري  

             ِصريلُونَ بمعا تِبم هاْ ِإنوطْغالَ تو كعم ابن تمو تا أُِمركَم ِقمتـواْ ِإلَـى      112فَاسكَنرالَ تو 
ـ  113الَِّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن أَوِلياء ثُم الَ تنصرونَ                ِم الصـالَةَ    وأَِق

             ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكـيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي نلَفًا مزاِر وهفَِي الن114طَر   ـِبراصو 
 ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي 115فَِإنَّ اللّه  

واْ بِقيٍة ينهونَ عِن الْفَساِد ِفي اَألرِض ِإالَّ قَِليالً ممن أَجنَينا           فَلَوالَ كَانَ ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم أُولُ      
          ِرِمنيجواْ مكَانِرفُواْ ِفيِه وا أُتواْ مظَلَم الَِّذين عباتو مهى ِبظُلْـٍم         116ِمنالْقُـر ِلكهِلي كبا كَانَ رمو 

  117وأَهلُها مصِلحونَ 
          ِلِفنيتخالُونَ مزالَ يةً واِحدةً وأُم اسلَ النعلَج كباء رش لَو118و  ِلـذَِلكو كبر ِحمن رِإالَّ م 
 ِعنيماِس أَجالنِة والِْجن ِمن منهألنَّ جَألم كبةُ ركَِلم تمتو ملَقَه119خ  

يك ِمن أَنباء الرسِل ما نثَبت ِبِه فُؤادك وجاءك ِفي هـِذِه الْحـق وموِعظَـةٌ               وكُـال نقُص علَ  
   ِمِننيؤى ِللْمِذكْراِملُونَ           120وا عِإن ِتكُمكَانلَى ملُواْ عمونَ اعِمنؤالَ ي قُل لِّلَِّذينا   121 ووا ِإنِظرانتو 

  122منتِظرونَ 
اِفـٍل               وِبغ كبا رمِه ولَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه راَألم عجرِه يِإلَيِض واَألراِت واومالس بِللِّه غَي

  _123عما تعملُونَ 
|     |     | 

. ةمبنية على ما سبق يف سياق السور      ،  تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة    . هذه خامتة السورة  
، وهذه التعليقات والتعقيبات شديدة االتصال مبا سبق من سـياق السـورة           . من املقدمة ومن القصص   

 . متكاملة معه يف أداء أهدافها كذلك
ذلك من أنباء القـرى نقصـه   :  "  والتعقيب األول يف هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص      

فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يـدعون       ،  وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم    . عليك منها قائم وحصيد   
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وكذلك أخذ ربك إذا أخـذ      . وما زادوهم غري تتبيب    - ملا جاء أمر ربك    - من دون اهللا من شيء    
  ..  " إن أخذه أليم شديد. القرى وهي ظاملة

 والتعقيب الثاين يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا باخلوف من عذاب اآلخرة الذي يعرض               
ذلـك يـوم    . إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة       :  " مشاهد يوم القيامة  يف مشهد شاخص من     

، يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه      . وما نؤخره إال ألجل معدود    . جمموع له الناس وذلك يوم مشهود     
خالدين فيهـا مـا دامـت       . فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق        . فمنهم شقي وسعيد  
وأما الذين سعدوا ففـي اجلنـة       . إن ربك فعال ملا يريد     - إال ما شاء ربك    - السماوات واألرض 

  ..  " عطاء غري جمذوذ - إال ما شاء ربك - خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض
 يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن املشركني الذين يواجههم               

، وإذا كان عذاب االستئصال ال يقـع علـيهم يف األرض          . م يف احلالني  شأم شأن من قبله     ع    حممد
فذلك لكلمة سبقت من ربك إىل أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختالفهم فيما جـاءهم مـن     

فاستقم أيها الرسول على طريقتـك      . ولكن هؤالء وهؤالء سيوفون أعماهلم على وجه التأكيد       . كتاب
فإن اهللا ال يضيع أجر     ،  وأقم الصالة واصرب  ،   إىل الذين ظلموا وأشركوا    وال تركنوا ،  أنت ومن تاب معك   

وإنا ملوفـوهم   ،  ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل       . فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء      :  " احملسنني
ولوال كلمة سبقت من ربك لقضـي       ،  ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه     . نصيبهم غري منقوص  

فاسـتقم  . إنه مبا يعملون خبري   ،  ي شك منه مريب وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم         بينهم وإم لف  
وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم      . إنه مبا تعملون بصري   ،  وال تطغوا ،  كما أمرت ومن تاب معك    

 إن،  وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليـل       . النار وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون          
  ..  " واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني. ذلك ذكرى للذاكرين، احلسنات يذهنب السيئات

أما .  مث عودة إىل القرون اخلالية اليت مل يكن فيها إال قليل من الذين ينهون عن الفساد يف األرض                 
وأهلـها  وما كان ربك ليهلك القـرى بظلـم         . فاستحقت اهلالك ،  الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه     

إال قليال ممن   ! فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض            :  " مصلحون
وما كان ربك ليهلك القـرى بظلـم        . واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني       ،  أجنينا منهم 

  ..  " وأهلها مصلحون
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ولو شاء ربك جلعل الناس     . م واجتاهام  وكشف عن سنة اهللا يف كون الناس خمتلفني يف مناهجه         
ولو شاء ربك جلعل النـاس أمـة         " ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدرا من االختيار       . أمة واحدة 

ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من      ،  ولذلك خلقهم ،  إال من رحم ربك   . وال يزالون خمتلفني  ،  واحدة
 .  " اجلنة والناس أمجعني

ويـؤمر  ،   ع    اق غرضا من أغراض هذا القصص هوتثبيت فؤاد الـنيب          ويف النهاية يسجل السي   
وأن يعبـد اهللا    . ويكلهم إىل ما ينتظرهم مـن غيـب اهللا        ،  الرسول أن يلقي للمشركني كلمته األخرية     

وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبـت بـه           :  " ويدع له أخذ الناس مبا يعملون     ،  ويتوكل عليه 
اعملـوا علـى    : وقل للذين ال يؤمنون   . وموعظة وذكرى للمؤمنني   ،وجاءك يف هذه احلق   ،  فؤادك

، وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله       . وانتظروا إنا منتظرون  . مكانتكم إنا عاملون  
  ..  " وما ربك بغافل عما تعملون، فاعبده وتوكل عليه

|     |     | 
ومـا ظلمنـاهم ولكـن ظلمـوا        . يدمنها قائم وحص  . ذلك من أنباء القرى نقصه عليك      " 

وما زادوهـم   ،  فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك              ؛  أنفسهم
  ..  " إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة. غري تتبيب

 جلـة الطوفـان     منهم الغارقون يف  ؛  ومشاهدهم تزحم النفس واخليال   ،   ومصارع القوم معروضة  
ومنهم من خسفت به وبـداره      ،  ومنهم من أخذته الصيحة   ،  ومنهم املأخوذون بالعاصفة املدمرة   ،  الغامر
 وما حل م من قبل يف الدنيا خيايل لألنظـار         . ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار       ،  األرض

هنا يـأيت    .. بتلك املصارع واملشاهد  يف هذا املوضع وقد بلغ السياق من القلوب واملشاعر أعماقها           .. 
 : هذا التعقيب

  ..  " ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصيد " 
إمنا هو الوحي ينبئك ذا     ،  فما كان لك به من علم      ..  " ذلك من أنباء القرى نقصه عليك      " 

 . )1(وذلك بعض أغراض القصص يف القرآن . الغيب املطمور

                                                 
دار " نشـر   " : التصوير الفين يف القـرآن      :  "  تراجع بتوسع أغراض القصة يف فصل القصة يف القرآن يف كتاب           )1(

 " . الشروق 
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كبقايا عاد يف األحقاف    ،  ال تزال آثاره تشهد مبا بلغ أهله من القوة والعمران          ..  " منها قائم  " 
، اجتث من فوق األرض وتعرى وجهها منه      . كالزرع احملصود  " حصيد " ومنها. وبقايا مثود يف احلجر   

 . كما حل بقوم نوح أو قوم لوط
غرس منها يزكـو  . النباتإن هي إال حقول من األناسي كحقول .. ؟   وما العمران ؟  وما األقوام 

 ! غرس منها ينمو وغرس منها ميوت! وغرس منها خبيث
  ..  " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم " 

فصاروا إىل  ،  واستهزأوا بالوعيد ،  وكذبوا باآليات ،  وتولوا عن اهلدى  ،   فهم قد عطلوا مداركهم   
 . ما صاروا إليه ظاملني ألنفسهم ال مظلومني

وما زادوهـم   ،  تهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك           فما أغنت عنهم آهل    " 
  ..  " غري تتبيب

فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يدينون لغـري اهللا         .  وهذا غرض آخر من أغراض هذا القصص      
فهـا   .. إن هذه األرباب املفتراة ال تعصمهم من اهللا       : وقيل هلم ؛  وتكرر اإلنذار مع كل رسول    ؛  سبحانه

بل ،  وال تدفع عنهم العذاب ملا جاء أمر ربك       ،  فال تغين عنهم آهلتهم شيئا    . ي ذي العاقبة تصدق النذر    ه
ذلـك   ]ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه املشـدد  [ . ما زادهم هؤالء اآلهلة إال خسارة ودمارا 

فهم  " ما زادوهم  " فهذا معىن . فزادهم اهللا نكاال وتدمريا   . فزادوا استهتارا وتكذيبا  ،  أم اعتمدوا عليهم  
ولكن بسببهم كانت اخلسـارة املضـاعفة والتـدمري    . ال ميلكون هلم ضرا كما أم ال ميلكون هلم نفعا    

  .. املضاعف والنكال الشديد
  .. .  " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة " 

رى حني يأخذها وهـي     ومبثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك الق      ،   كذلك الذي قصصناه عليك   
  .. ظاملة

وظاملـة لنفسـها بالشـرك والفسـاد يف األرض          ،  مشركة حني تدين لغري اهللا بالربوبية     :  ظاملة
 . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظاملون. واإلعراض عن دعوة التوحيد والصالح

  ..  " إن أخذه أليم شديد " 
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وبعد أن يسود الظلم يف األمـة       ،  رسل والبينات وبعد اإلعذار بال  ،   بعد اإلمهال واملتاع واالبتالء   
ويتبني أن دعاة احلق املصلحني قلة منعزلة ال تأثري هلا يف حياة اجلماعة الظاملة السادرة               . ويسيطر الظاملون 

وتعترب نفسها أمة وحدها    ؛  بعد أن تفاصل العصبة املؤمنة قومها السادرين يف الضالل         .. مث .. يف الضالل 
وتعلن األمة املشركة من قومها ذا      . ا وهلا قيادا املؤمنة وهلا والؤها اخلاص فيما بينها        هلا دينها وهلا ر   

 . وفق سنته اليت ال تتخلف على مدار الزمان. وتدعها تالقي مصريها الذي يقدره اهللا هلا، كله
|     |     | 

، خيافون عذاب اآلخـرة يراها من ، ذلك األخذ األليم الشديد يف الدنيا عالمة على عذاب اآلخرة       
أي الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها يف هذه احلياة سيأخذها بـذنوا يف                 

وهنا يعرب السياق بالقلب البشري من مشاهد األرض إىل مشاهد القيامة            .. فيخافوا هذا العذاب  ،  اآلخرة
  :على طريقة القرآن يف وصل الرحلتني بال فاصل يف السياق

. وذلك يوم مشهود  ،  ذلك يوم جمموع له الناس    . إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة        " 
فأما الذين شقوا   . فمنهم شقي وسعيد  ،  يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه      . وما نؤخره إال ألجل معدود    

إن  - إال ما شاء ربك    - خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض     . ففي النار هلم فيها زفري وشهيق     
إال ما   - وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض          . ربك فعال ملا يريد   

  ..  " عطاء غري جمذوذ - شاء ربك
  ..  " إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة " 

  .. تذكر ذا اليوم وختيف، ففي ذلك األخذ األليم الشديد مشابه من عذاب اآلخرة
 ال يراها إال الذين خيافون اآلخرة فتتفتح بصائرهم ذه التقوى الـيت جتلـو البصـائر                  وإن كان 

  .. والقلوب
، وال حتس حبكمة اخللق واإلعادة    ،   والذين ال خيافون اآلخرة تظل قلوم صماء ال تتفتح لآليات         

 .  تثري فيها عظة وال فهماوحىت العرب اليت متر يف هذه احلياة ال، وال ترى إال واقعها القريب يف هذه الدنيا
  ..  مث يأخذ يف وصف ذلك اليوم

  ..  " وذلك يوم مشهود، ذلك يوم جمموع له الناس " 
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إمنا هو سـوق اجلميـع      ،  على غري إرادة منهم   ،   وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل اخللق مجيعا      
  .. والكل حيضر والكل ينتظر ما سوف يكون، سوقا إىل ذلك املعرض املشهود

  ..  " يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه"  
والكالم بإذن ال جيرؤ    . والرهبة الشاملة ختيم على املشهد ومن فيه      ،   فالصمت اهلائل يغشى اجلميع   

 : مث تبدأ عملية الفرز والتوزيع .. ولكن يؤذن ملن شاء اهللا فيخرج من صمته بإذنه، أحد على طلبه
  ..  " فمنهم شقي وسعيد " 

هلم فيها زفـري     " نشهدهم يف النار مكرويب األنفاس     " الذين شقوا :  " التعبري نشهد  ومن خالل   
نشهدهم يف اجلنة هلم فيها عطاء دائـم         " الذين سعدوا  " ونشهد. من احلر والكتمة والضيق    " وشهيق

  .. غري مقطوع وال ممنوع
 يلقـي يف    وهو تعـبري  .  " ما دامت السماوات واألرض    "  هؤالء وأولئك خالدون حيث هم    

 . وظل هذا التعبري هنا هو املقصود. وللتعبري ظالل. الذهن صفة الدوام واالستمرار
وكل قرار وكل سنة معلقة مبشـيئة       .  وقد علق السياق هذا االستمرار مبشيئة اهللا يف كلتا احلالتني         

إمنا هـي طليقـة   . افمشيئة اهللا هي اليت اقتضت السنة وليست مقيدة ا وال حمصورة فيه        . اهللا يف النهاية  
 : تبدل هذه السنة حني يشاء اهللا

  ..  " إن ربك فعال ملا يريد " 
 وزاد السياق يف حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إىل أن مشيئة اهللا اقتضت أن يكون عطاؤه هلـم                  

وهو مطلق فرض يذكر لتقرير حرية املشيئة بعدما        . حىت على فرض تبديل إقامتهم يف اجلنة      ،  غري مقطوع 
 . يوهم التقييد

|     |     | 
واملشـابه بـني    ،  مبناسبة عرض مصائر األقوام يف الدنيا     ،  بعد هذا االستطراد إىل املصري يف اآلخرة      

يعود السـياق   .. أو هنا مث هناك  ،  وتصوير ما ينتظر املكذبني هنا أو هناك      ،  عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة   
وإىل ؛  تسرية وتثبيتا  - والقلة املؤمنة معه يف مكة      ع    مبا يستفاد من القصص ومن املشاهد إىل الرسول       

شأم  - فليس هناك شك يف أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون          . املكذبني من قومه بيانا وحتذيرا    
فإن كـان   . ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه    - شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك املصائر      
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ألمر قد شـاءه     - بعد اختالفهم يف دينهم    - صال عن قوم موسى   قد أخر عنهم فقد أخر عذاب االستئ      
ويف ،  بعـد األجـل   ،  ولكن قوم موسى وقوم حممد على السواء سيوفون ما يستحقون         . اهللا يف إنظارهم  
فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل        . ومل يؤخر عنهم العذاب ألم على احلق      . املوعد احملدود 

 : تأكيد
وإنـا ملوفـوهم    . ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل       . رية مما يعبد هؤالء   فال تك يف م    " 

ولوال كلمة سبقت من ربك لقضـي       . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه     . نصيبهم غري منقوص  
  ..  " إنه مبا يعملون خبري .. وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم. وإم لفي شك منه مريب. بينهم

. والتحـذير لقومـه    ع  واخلطاب للرسول. ىل نفسك شك يف فساد عبادة هؤالء  ال يتسرب إ  
وليسـت  ،  ألنه يوحي بأا قضية موضوعية يبينها اهللا لرسـوله        ،  وهذا األسلوب أفعل يف النفس أحيانا     

وعندئذ يكون لتلـك احلقيقـة      ! إمهاال هلم وقلة انشغال م    ،  وال خطابا للمتلبسني ا   ،  جداال مع أحد  
  ..  اردة أثرها يف اهتمامهم أكثر مما لو خوطبوا ا خطابا مباشرااخلالصة

  ..  " ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل. فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء " 
 : ولكنه يلفه كذلك يف التعبري متشيا مع األسلوب .. العذاب ..  ومصريهم إذن كمصريهم

  ..  " صوإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقو " 
 ! وقد رأينا منه مناذج ومشاهد.  ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم

 : كما مل يصب قوم موسى - يف الدنيا -  وقد ال يصيبهم عذاب االستئصال
  ..  " ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه " 

 حسام الكامـل    ولكن كلمة سبقت من اهللا أن يكون      ،   وتفرقت كلمتهم واعتقادام وعبادام   
 : يوم القيامة
  ..  " ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم " 

والـذين هلـم    ،  ألن هلم كتابا  ،  ومل حيل عذاب االستئصال م    ،   وحلكمة ما سبقت هذه الكلمة    
تستطيع األجيـال   ،  ألن الكتاب دليل هداية باق    ،  كتاب من أتباع الرسل كلهم مؤجلون إىل يوم القيامة        

فإمـا  ، واألمر ليس كذلك يف اخلوارق املادية اليت ال يشهدها إال جيل      . كاجليل الذي أنزل فيه   أن تتدبره   
والتوراة واإلجنيل كتابان متكامالن يظالن معروضـني        .. أن يؤمن ا وإما أن ال يؤمن فيأخذه العذاب        
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هو الكتاب األخـري    مصدقا ملا بني يديه من التوراة واإلجنيل فيصبح         ،  لألجيال حىت جييء الكتاب األخري    
مبا فيهم أهل التـوراة وأهـل       ،  وحياسب على أساسه الناس مجيعا    ،  للناس مجيعا يدعى إليه الناس مجيعا     

ألنـه مل   ،  من كتب موسـى    ..  " لفي شك منه مريب    ..  " أي قوم موسى   ..  " وإم.  " اإلجنيل
 . تبعيهفال يقني فيه مل، وتفرقت فيه الروايات واضطربت، يكتب إال بعد أجيال

سيوفيهم ـا العلـيم     . فإن الكل سيوفون أعماهلم خريها وشرها      ..  وإذا كان العذاب قد أجل    
 : اخلبري ا ولن تضيع

ويف التعبري توكيدات منوعة حـىت   " إنه مبا يعملون خبري. وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم  " 
وحىت ال يشك أحد يف أن ما عليه القوم هو          . ال يشك أحد يف اجلزاء والوفاء من جراء اإلنظار والتأجيل         

  .. وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل املشركني، الباطل الذي ال شك يف بطالنه
فقد وقف املشـركون    .  ولقد كان هلذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع احلركة يف تلك الفترة           

بينما . وجتمدت الدعوة على وجه التقريب    ،  والقلة املؤمنة معه    ع    وقفتهم العنيدة منها ومن رسول اهللا     
إا فترة  !  .. واألذى يرتل بالعصبة املؤمنة وميضي أعداؤها ناجني      . عذاب اهللا املوعود مؤجل مل يقع بعد      

وحتتاج إىل مثل هذه التسرية وإىل مثل هذا        ،  وحىت القلوب الثابتة تناهلا الوحشة    . تز فيها بعض القلوب   
 . التثبيت

وأم على  ،   املؤمنة ال يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء اهللا             وتثبيت القلوب 
 ! الباطل الذي ال شك فيه

،  كذلك ال يكون تثبيت القلوب املؤمنة بشيء كما يكون جبالء حكمة اهللا يف إمهال الظـاملني               
 ! ينالون فيه جزاءهم وال يفلتون، وإرجاء الطغاة إىل يوم معلوم

ونرى كيف خيوض القـرآن     ،  تضيات احلركة ذه العقيدة يف النصوص القرآنية       وهكذا نلمح مق  
 ! وكيف يكشف هلا معامل الطريق، املعركة باجلماعة املسلمة

|     |     | 
ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي يف النفس أن سنة اهللا ماضية على استقامتها يف خلقه ويف دينـه                   

ال  - كما أمروا  - قم املؤمنون بدين اهللا والداعون له على طريقتهم       وإذن فليست . ويف وعده ويف و عيده    
وال يدينون لغري اهللا مهمـا      ،  وال يركنون إىل الظاملني مهما تكن قوم      ،  يغلون يف الدين وال يزيدون فيه     

 . ويصربون حىت تتحقق سنة اهللا عندما يريد، مث يتزودون بزاد الطريق. طال عليهم الطريق
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وال تركنـوا إىل  . إنه مبا تعملون بصري . وال تطغوا  - ومن تاب معك   - أمرتفاستقم كما    " 
وأقم الصـالة طـريف     . وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون         ،  الذين ظلموا فتمسكم النار   

واصـرب فـإن اهللا ال      ،  ذلك ذكرى للذاكرين  ،  إن احلسنات يذهنب السيئات   ،  النهار وزلفا من الليل   
  ..  " نييضيع أجر احملسن

 : ومن تاب معه  ع   هذا األمر للرسول
برهبته وقوته حىت روي عنه أنـه        - عليه الصالة والسالم   - أحس ..  " فاستقم كما أمرت   " 

وهـو  . االعتدال واملضي على النهج دون احنراف     : فاالستقامة .. .  " . شيبتين هود :  " قال مشريا إليه  
وضبط االنفعاالت البشرية   ،  والتحري الدائم حلدود الطريق   ،  ر الدائم والتدب،  يف حاجة إىل اليقظة الدائمة    

 . ومن مث فهي شغل دائم يف كل حركة من حركات احلياة .. اليت متيل االجتاه قليال أو كثريا
مل يكن يا عن القصـور      ،   وإنه ملما يستحق االنتباه هنا أن النهي الذي أعقب األمر باالستقامة          

وذلك أن األمر باالستقامة وما يتبعه يف الضـمري مـن            .. يا عن الطغيان وااوزة   إمنا كان   ،  والتقصري
واهللا يريد دينـه كمـا   . يقظة وحترج قد ينتهي إىل الغلو واملبالغة اليت حتول هذا الدين من يسر إىل عسر    

ين عن طبيعتـه  فاإلفراط والغلو خيرجان هذا الد، ويريد االستقامة على ما أمر دون إفراط وال غلو،  أنزله
بال احنراف إىل الغلو    ،  إلمساك النفوس على الصراط   ،  وهي التفاتة ذات قيمة كبرية    . كالتفريط والتقصري 

  .. أو اإلمهال على السواء
  ..  " إنه مبا تعملون بصري " 

الذي تتحكم فيه البصـرية وحسـن اإلدراك        ،  مناسب يف هذا املوضع    - من البصرية  -  والبصر
  .. والتقدير

  .. . ومن تاب معك. كما أمرت - أيها الرسول -  فاستقم
  ..  " وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار " 

أصـحاب القـوة يف     ،  إىل اجلبارين الطغاة الظـاملني    .  ال تستندوا وال تطمئنوا إىل الذين ظلموا      
 تركنوا إليهم فإن ركوم إليهم      ال .. الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغري اهللا من العبيد        ،  األرض

 . ومشاركتهم إمث ذلك املنكر الكبري، يعين إقرارهم على هذا املنكر األكرب الذي يزاولونه
  ..  " فتمسكم النار " 
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 .  جزاء هذا االحنراف
  ..  " وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون " 

  .. ر شاق عسري حيتاج إىل زاد يعني واالستقامة على الطريق يف مثل هذه الفترة أم
 : ومن معه من القلة املؤمنة إىل زاد الطريق  ع  يرشد رسوله - سبحانه -  واهللا

  ..  " وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل " 
، والذي يقـيم البنيـة الروحيـة      ،   ولقد علم اهللا أن هذا هو الزاد الذي يبقى حني يفىن كل زاد            

القريـب  ،  ذلك أنه يصل هذه القلوب برا الرحيم الودود       . على احلق الشاق التكاليف   وميسك القلوب   
 ! وينسم عليها نسمة األنس يف وحشتها وعزلتها يف تلك اجلاهلية النكدة الكنود، ايب

وهـذه  . وزلفا من الليل أي قريبا من الليـل       ،  ومها أوله وآخره   -  واآلية هنا تذكر طريف النهار    
 . والعدد حمدد بالسنة ومواقيته كذلك. لصالة املفروضة دون حتديد عددهاتشمل أوقات ا

بأن احلسـنات يـذهنب      - أي أدائها كاملة مستوفاة    -  والنص يعقب على األمر بإقامة الصالة     
ال . فهي داخلة فيه باألولويـة ،  والصالة من أعظم احلسنات   ،  وهو نص عام يشمل كل حسنة     . السيئات

  : - كما ذهب بعض املفسرين - اليت تذهب السيئة ذا التحديدأن الصالة هي احلسنة 
  ..  " ذلك ذكرى للذاكرين " 

  ..  فالصالة ذكر يف أساسها ومن مث ناسبها هذا التعقيب
كما أن انتظار األجل لتحقيق سنة اهللا يف املكذبني حيتـاج إىل            .  واالستقامة يف حاجة إىل الصرب    

 : على األمر باالستقامة وعلى ما سبقه يف السياق هوومن مث كان التعقيب  .. الصرب
  ..  " واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني " 

 .. . والصرب على كيد التكذيب إحسـان   . وإقامة الصالة يف أوقاا إحسان    .  واالستقامة إحسان 
  .. . واهللا ال يضيع أجر احملسنني

|     |     | 
فيشري من طرف خفي    . ليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون     مث يعود السياق إىل تكملة التع     

فينـهون عـن الفسـاد يف       ،  إىل أنه لو كان يف هذه القرون أولو بقية يستبقون ألنفسهم اخلري عند اهللا             
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فإن اهللا ال   ،  ما أخذ تلك القرى بعذاب االستئصال الذي حل م        ،  ويصدون الظاملني عن الظلم   ،  األرض
أي إذا كان للمصلحني من أهلها قدرة يصدون ا الظلـم  ،  ذا كان أهلها مصلحني   يأخذ القرى بالظلم إ   

وكان فيها كثرة من    . فأجناهم اهللا ،  إمنا كان يف هذه القرى قلة من املؤمنني ال نفوذ هلم وال قوة            ،  والفساد
 : فأهلك القرى بأهلها الظاملني، املترفني وأتباعهم واخلانعني هلم

إال قلـيال ممـن     !  من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض         فلوال كان من القرون    " 
وما كان ربك ليهلك القـرى بظلـم        . واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني       ،  أجنينا منهم 

  ..  " وأهلها مصلحون
س فاألمة اليت يقع فيها الفساد بتعبيد النـا       . وهذه اإلشارة تكشف عن سنة من سنن اهللا يف األمم         

. ال يأخذها اهللا بالعذاب والتدمري    ،  فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية      ،  يف صورة من صوره   ،  لغري اهللا 
أو ،  فال ينهض من يدفع الظلـم والفسـاد       ،  ويفسد فيها املفسدون  ،  فأما األمم اليت يظلم فيها الظاملون     

إمـا ـالك    ،   اهللا حتق عليها   فإن سنة ،  ولكنه ال يبلغ أن يؤثر يف الواقع الفاسد       ،  يكون فيها من يستنكر   
 ! واالختالل .. وإما الك االحنالل. االستئصال

، وتطهري األرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغريه       ،   فأصحاب الدعوة إىل ربوبية اهللا وحده     
 الواقفني،  وهذا يربز قيمة كفاح املكافحني إلقرار ربوبية اهللا وحده         .. هم صمام األمان لألمم والشعوب    

إمنا هم حيولون ذا دون     ،  إم ال يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب       .. للظلم والفساد بكل صوره   
  .. واستحقاق النكال والضياع، أممهم وغضب اهللا

|     |     | 
وسنة اهللا املسـتقيمة يف اجتاهـات       ،  والتعقيب األخري عن اختالف البشر إىل اهلدى وإىل الضالل        

 : كخلقه إىل هذا أو ذا
ولذلك  - إال من رحم ربك    - وال يزالون خمتلفني  . ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة       " 

  ..  " ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني: ومتت كلمة ربك. خلقهم
نسخا مكرورة ال تفـاوت      .. وباستعداد واحد ،   لو شاء اهللا خللق الناس كلهم على نسق واحد        

وليسـت طبيعـة هـذا      . ه ليست طبيعة هذه احلياة املقدرة على هذه األرض        وهذ. بينها وال تنويع فيها   
 . املخلوق البشري الذي استخلفه اهللا يف األرض
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وأن يوهب القـدرة علـى حريـة        .  ولقد شاء اهللا أن تتنوع استعدادات هذا املخلوق واجتاهاته        
هكـذا   .. ه للهدى أوللضالل  وجيازي على اختيار  . وحيمل تبعة االختيار  ،  وأن خيتار هو طريقه   . االجتاه

فالذي خيتار اهلدى كالذي خيتار الضالل سواء يف أنه تصرف حسـب            . اقتضت سنة اهللا وجرت مشيئته    
 . وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار، ووفق مشيئته يف أن يكون هلذا املخلوق أن خيتار، سنة اهللا يف خلقه

وأن يبلغ هـذا    . ى هذا أن يكونوا خمتلفني    فكان من مقتض  .  شاء اهللا أال يكون الناس أمة واحدة      
واحلق  - الذين اهتدوا إىل احلق    - إال الذين أدركتهم رمحة اهللا     - االختالف أن يكون يف أصول العقيدة     

 . وهذا ال ينفي أم خمتلفون مع أهل الضالل. فاتفقوا عليه - ال يتعدد
 :  ومن املقابل الذي ذكره النص

  ..  " هنم من اجلنة والناس أمجعنيألمألن ج: ومتت كلمة ربك " 
 يفهم أن الذين التقوا على احلق وأدركتهم رمحة اهللا هلم مصري آخر هو اجلنة متتليء ـم كمـا                   

واملختلفني فيما بينهم على صنوف الباطـل ومناهجـه         ،  متتليء جهنم بالضالني املختلفني مع أهل احلق      
 ! الكثرية

|     |     | 
. عن حكمة سوق القصص إليه يف خاصة نفسه للمؤمنني          ع    ب للرسول خطا. واخلامتة األخرية 

وليخل بينهم وبـني مـا      ،  وليفاصلهم مفاصلة حامسة  ،  فأما الذين ال يؤمنون فليلق إليهم كلمته األخرية       
  .. ويدع القوم ملا يعملون، مث ليعبد اهللا وليتوكل عليه. ينتظرهم يف غيب اهللا

وجاءك يف هـذه احلـق وموعظـة        ،  ل ما نثبت به فؤادك    وكال نقص عليك من أنباء الرس      " 
. وانتظروا إنا منتظرون  ،  اعملوا على مكانتكم إنا عاملون    : وقل للذين ال يؤمنون   . وذكرى للمؤمنني 

وما ربك بغافـل عمـا      ،  فاعبده وتوكل عليه  ،  وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله       
  ..  " تعملون

مـا  ،  ومن أعباء الـدعوة   ،  ومن احنرافات النفوس  ،   كان جيد من قومه    لقد  ع     ويا هللا للرسول  
  : - وهو الصابر الثابت املطمئن إىل ربه - حيتاج معه إىل التسلية والتسرية والتثبيت من ربه

  ..  " وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك " 
  "  .. وجاءك يف هذه احلق " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

132

ومن تصـديق   ،  ومن سنن اهللا  ،  ومن قصص الرسل  ،  ق من أمر الدعوة   احل ..  أي يف هذه السورة   
 . البشرى والوعيد

  "  .. وموعظة وذكرى للمؤمنني " 
 .  تعظهم مبا سلف يف القرون وتذكرهم بسنن اهللا وأوامره ونواهيه

واملفاصـلة  ،  وإمنا الكلمة الفاصـلة   .  فأما الذين ال يؤمنون بعد ذلك فال موعظة هلم وال ذكرى          
 : مسةاحلا

  ..  " اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون: وقل للذين ال يؤمنون " 
ومـا   ..  كما قال أخ لك ممن سبق قصصهم يف هذه السورة لقومه مث تركهم ملصريهم يالقونه              

 : ينتظرونه غيب من غيب اهللا
  ..  " وهللا غيب السماوات واألرض " 

وأمر هذا اخللق كله مـا كـان يف   ، وأمر الذين ال يؤمنون،  مر املؤمنني أمرك وأ .  واألمر كله إليه  
 . غيبه وما سيكون

  ..  " فاعبده " 
 .  فهو اجلدير وحده بالعبادة والدينونة

  ..  " وتوكل عليه " 
 : ولن يضيع جزاء أحد، وهو العليم مبا تعملون من خري وشر.  فهو الويل وحده والنصري

  ..  "  تعملونوما ربك بغافل عما " 
|     |     | 

. والتوبة واإلنابة والرجعة إىل اهللا يف النهايـة       ،  وهكذا ختتم السورة اليت بدئت بالتوحيد يف العبادة       
وذلـك بعـد    . والرجعة إليه يف اية املطاف    . مبثل ما بدئت به من عبادة اهللا وحده والتوجه إليه وحده          

  .. وأطواء القرونطول التطواف يف آفاق الكون وأغوار النفس 
بكمـال  ،  والتناسق بني القصص والسـياق    ،   وهكذا يلتقي مجال التنسيق الفين يف البدء واخلتام       

  .. ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا. النظرة والفكرة واالجتاه يف هذا القرآن
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|     |     | 
جيد أن هناك خطـا      - تتبع للقرآن املكي كله   بل امل  - فإن املتتبع لسياق هذه السورة كلها     . وبعد

وإليـه ترجـع سـائر      ؛  وهو احملور الذي تدور حوله    ؛  هو الذي ترتكز عليه   ،  أصيال ثابتا عريضا عميقا   
وإنه  .. إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله         .. وإليه تشد مجيع خيوطها كذلك    ،  خطوطها

  .. ج الرباين حلياة البشرية مجلة وتفصيالحمور العقيدة الذي يدور عليه هذا املنه
أن نقف وقفات إمجالية كذلك على ذلك        - يف التعقيب اإلمجايل على هذه السورة      -  وسنحتاج

وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنـده          - كما يتجلى يف سياق السورة     - اخلط وعلى هذا احملور   
 : ربطا ألجزاء هذا التعقيب األخري، اج إىل اإلملام بهولكننا يف هذا التعقيب اإلمجايل سنحت. شيئا ما

|     |     | 
سواء يف مقدمتها اليت تعرض مضمون الكتاب        .. إن احلقيقة األوىل البارزة يف سياق السورة كله       

أو يف القصص الذي يعرض خط احلركة بالعقيدة اإلسـالمية علـى مـدى                ع    الذي أرسل به حممد   
إىل مواجهة املشـركني بالنتـائج        ع     التعقيب اخلتامي الذي يوجه رسول اهللا      أو يف . االتاريخ البشري 

  .. النهائية املستخلصة من هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به يف النهاية
، هي التركيز على األمر بعبـادة اهللا وحـده         ..  إن احلقيقة األوىل البارزة يف سياق السورة كله       

، واحلساب واجلـزاء  ،  وإقامة الوعد والوعيد   .. وتقرير أن هذا هو الدين كله      .. والنهي عن عبادة غريه   
كما أسلفنا يف تقـدمي السـورة ويف         .. على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة     ،  والثواب والعقاب 

  .. مواضع متعددة من تفسريها
 : وقيمة هذه الطريقة، ة فيبقى هنا أن جنلي أوال طريقة املنهج القرآين يف تقرير هذه احلقيق

 :  إن حقيقة توحيد العبادة هللا ترد يف صيغتني هكذا
  "  ..  .. . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه " 
  "  ..  .. . إنين لكم منه نذير وبشري، أال تعبدوا إال اهللا " 

: ل الصيغة األوىل  إن مدلو ؟  فهل مدلوهلما واحد   ..  وواضح اختالف الصيغتني بني األمر والنهي     
 النهي عن عبادة غري اهللا    : ومدلول الصيغة الثانية   .. وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه      ،  األمر بعبادة اهللا  

 .. 
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 مفهوم " واآلخر " منطوق " ولكن األول  ..  واملدلول الثاين هو مقتضى املدلول األول ومفهومه      
يف النهي عـن    ،  عدم االكتفاء باملفهوم   - قة الكبرية يف بيان هذه احلقي    - ولقد اقتضت حكمة اهللا   "  .. 

 ! وإن كان مفهوما ومتضمنا يف األمر األول. وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل. عبادة غري اهللا
حبيـث  ، ووزا يف ميـزان اهللا سـبحانه  ،  إن هذا يعطينا إحياء عميقا بقيمة تلك احلقيقة الكبرية       

وأن يرد النـهي    ؛   املتضمن يف األمر بعبادة اهللا وتقرير أن ال إله يعبد سواه           تستحق أال توكل إىل املفهوم    
وال باملقتضـى   ! عن عبادة سواه يف منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص املباشر ال باملفهوم املتضـمن             

 ! الالزم
دة وعدم عبـا  . عبادة اهللا  ..  كذلك تعطينا طريقة املنهج القرآين يف تقرير تلك احلقيقة بشطريها         

وعدم االكتفـاء   . أن النفس البشرية يف حاجة إىل النص القاطع على شطري هذه احلقيقة سواء             .. سواه
وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إىل املفهـوم         ؛  معها باألمر بعبادة اهللا وتقرير أن ال إله يعبد سواه         

وال ،  زمـان ال جيحـدون اهللا     ذلك أن الناس جييء عليهم       .. الضمين الذي يتضمنه األمر بعبادته وحده     
 ! فيقعون يف الشرك وهم حيسبون أم مسلمون؛ يعبدون معه غريه - ولكنهم مع هذا، يتركون عبادته

، حبيث يؤكد أحدمها اآلخـر    ؛  ومن مث جاء التعبري القرآين عن حقيقة التوحيد باألمر وبالنهي معا          
  .. من صوره الكثريةالتوكيد الذي ال تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك يف صورة 
هذه مناذج منها من هـذه السـورة ومـن          ؛   وقد تكرر مثل هذا التعبري القرآين يف مواضع شىت        

 : سواها
إنين لكم منه   ،  أال تعبدوا إال اهللا   : ألر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري          " 

   ]2 - 1: هود[  ..  " نذير وبشري
إين أخـاف علـيكم     ،  أال تعبدوا إال اهللا   : إين لكم نذير مبني   : ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه     " 

   ]26 - 25: هود[  .. .  " عذاب يوم أليم
  " إن أنتم إال مفترون   ،  يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه        : قال،  وإىل عاد أخاهم هودا    " 

 .. 
   ]50: هود[  

  .. .  " فإياي فارهبون. إمنا هو إله واحد. ال تتخذوا إهلني اثنني: وقال اهللا " 
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   ]51: النحل[  
  ..  " وما كان من املشركني. ولكن كان حنيفا مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا " 

   ]67: آل عمران[  
  .. .  " وما أنا من املشركني. إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا " 

   ]79: األنعام[  
سواء يف جتليـة    . له داللته من غري شك    ،  د يف التعبري القرآين عن حقيقة التوحيد       وهو منهج مطر  

قيمة هذه احلقيقة وضخامتها اليت تستدعي أال توكل يف أي جانب من جوانبها إىل املفهومات الضـمنية              
أو يف داللة هذه الطريقة على علـم        . وإمنا ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها       ،  واملقتضيات الالزمة 

وصـيانتها يف حسـه     ،  وحاجته يف تقرير هذه احلقيقة الكبرية     ،  بطبيعة الكائن اإلنساين   - سبحانه - اهللا
 الذي يتجلى فيه القصد والعمد    ،  إىل التعبري الدقيق عنها على ذلك النحو      ،  وتصوره من أية شبهة أو غبش     

 . وهو اللطيف اخلبري، وهو أعلم مبن خلق .. وهللا احلكمة البالغة.. 
    ||     |  

لندرك مـا وراء     - ويف القرآن كله   - الوارد يف السورة   " العبادة " مث نقف أمام مدلول مصطلح    
وما وراء هذه العناية يف التعبري عـن        . والنهي عن عبادة غريه   ،  ذلك التركيز على األمر بعبادة اهللا وحده      

 . فهومةوعدم االكتفاء بالداللة الضمنية امل، شطري هذه احلقيقة يف نص منطوق
ما هـو مـدلول    - يف هذه السورة -  لقد جلينا من قبل يف أثناء التعقيب على قصة هود وقومه  

كما استحق كل ذلك اجلهد مـن  ؛ الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية        " العبادة " مصطلح
حده على ممر األيـام    وكل تلك العذابات واآلالم اليت عاناها الدعاة إىل عبادة اهللا و          ،  رهط الرسل الكرام  

 : فاآلن نضيف إىل ذلك التعقيب بعض اللمحات .. )1(
يف ،  على الشعائر وعلى ما يكون بني العبد والرب من تعامـل           " العبادات "  إن إطالق مصطلح  

إن هـذا    .. على ما يكون بني الناس بعضهم وبعض من تعامل         " املعامالت:  " مقابل إطالق مصطلح  
 . ومل يكن هذا التقسيم معروفا يف العهد األول؛ ول القرآن الكرميجاء متأخرا عن عصر نز

                                                 
 .  من هذا اجلزء1899 - 1897 ص)1(
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شيئا عن تـاريخ هـذه       " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته    "  ولقد كتبنا من قبل يف كتاب     
 : املسألة نقتطف منه هذه الفقرات

ليف مسألة جاءت متأخرة عن التأ     " معامالت " و " عبادات " إن تقسيم النشاط اإلنساين إىل     " 
الذي هو طـابع     " الفين " جمرد التقسيم  - يف أول األمر   - ومع أنه كان املقصود به     " . الفقه " يف مادة 

آثـار   - بعد فترة - تبعها، أنشأ فيما بعد آثارا سيئة يف التصور - مع األسف - إال أنه ،  التأليف العلمي 
إمنا هي خاصـة     " العبادة "  أن صفة  إذ جعل يترسب يف تصورات الناس     ؛  سيئة يف احلياة اإلسالمية كلها    

بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقيـاس إىل         " . فقه العبادات  " الذي يتناوله ،  بالنوع األول من النشاط   
. وهو احنراف بالتصور اإلسالمي ال شك فيه       " ! فقه املعامالت  " الذي يتناوله ،  النوع الثاين من النشاط   

 . ها يف اتمع اإلسالميفال جرم يتبعه احنراف يف احلياة كل
أو ال يطلب فيه حتقيق      " العبادة " ليس يف التصور اإلسالمي نشاط إنساين ال ينطبق عليه معىن          " 

 . أوال وأخريا، واملنهج اإلسالمي كله غايته حتقيق معىن العبادة. هذا الوصف
التشـريعات  و،  ونظـام االقتصـاد   ،  وليس هناك من هدف يف املنهج اإلسالمي لنظام احلكم         " 

  .. وسائر التشريعات اليت يتضمنها هذا املنهج. وتشريعات األسرة، والتشريعات املدنية، اجلنائية
والنشـاط اإلنسـاين ال      .. يف حياة اإلنسان   " العبادة " ليس هناك من هدف إال حتقيق معىن       " 

إال  - ية الوجود اإلنسـاين   اليت حيدد القرآن أا هي غا      - حمققا هلذه الغاية  ،  يكون متصفا ذا الوصف   
واالعتراف لـه   ؛  باأللوهية - سبحانه - فيتم بذلك إفراد اهللا   ؛  حني يتم هذا النشاط وفق املنهج الرباين      

أي خروج عن غاية الوجـود      . وإال فهو خروج عن العبادة ألنه خروج عن العبودية         .. وحده بالعبودية 
 ! أي خروج عن دين اهللا. اإلنساين كما أرادها اهللا

على غـري    - وخصوها ذه الصفة   " العبادات " وأنواع النشاط اليت أطلق عليها الفقهاء اسم       " 
. تتبني حقيقة بارزة ال ميكـن إغفاهلـا       ،  حني تراجع يف مواضعها يف القرآن      - مفهوم التصور اإلسالمي  

 املعامالت " اء اسم وهي أا مل جتيء مفردة وال معزولة عن أنواع النشاط األخرى اليت أطلق عليها الفقه              
باعتبـار هـذه    . ومرتبطة يف املنهج التوجيهي   ،  إمنا جاءت هذه وتلك مرتبطة يف السياق القرآين       "  .. 

 ومعىن إفراد اهللا  ،  وحتقيقا ملعىن العبودية  ،  اليت هي غاية الوجود اإلنساين     " العبادة " كتلك شطرا من منهج   
 . باأللوهية - سبحانه -
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 " جعل بعض الناس يفهمون أم ميلكون أن يكونـوا         -  مرور الزمن  مع - إن ذلك التقسيم   " 
 " بينما هم يزاولون كل نشـاط      - وفق أحكام اإلسالم   - "  العبادات " إذا هم أدوا نشاط    " مسلمني

هو الذي يشرع هلم يف شؤون       .. ! ال يتلقونه من اهللا ولكن من إله آخر        .. وفق منهج آخر   " املعامالت
 ! ذن به اهللاحلياة ما مل يأ

 على هذا النحو   - وكل من يفصمه إىل شطرين    . فاإلسالم وحدة ال تنفصم   . وهذا وهم كبري   " 
 . خيرج من هذا الدين: أو بتعبري آخر، فإمنا خيرج من هذه الوحدة -

ويريد ؛  وهذه هي احلقيقة الكبرية اليت جيب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن حيقق إسالمه                " 
 . )1( " ذاته أن حيقق غاية وجوده اإلنساينيف الوقت 

فاآلن نضيف إىل هذه الفقرات ما قلناه من قبل يف هذا اجلزء من أن العريب الذي خوطب ـذا                   
بل أنـه    .. القرآن أول مرة مل يكن حيصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به يف جمرد أداء الشعائر التعبدية                

إمنا كان يفهم منه عندما خياطب      !  فرضت بعد شعائر تعبدية    يوم خوطب به أول مرة يف مكة مل تكن قد         
. وخلع الدينونة لغري اهللا من عنقه يف أمره كله        ،  هللا وحده يف أمر كله     " الدينونة " به أن املطلوب منه هو    
وهو يقـول   ،  وليست هي الشعائر التعبدية    " االتباع " نصا بأا  " العبادة "  ع    ولقد فسر رسول اهللا   

، بلى إم أحلوا هلم احلـرام :  " واختاذهم األحبار والرهبان أربابا، حامت عن اليهود والنصارىلعدي ابن   
الشعائر  " على " العبادة " إمنا أطلقت لفظة   "  .. فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم   ،  وحرموا عليهم احلالل  

،  تستغرق مدلول العبادة   صورة ال . باعتبارها صورة من صور الدينونة هللا يف شأن من الشؤون          " التعبدية
 !  .. بل إا جتيء بالتبعية ال باألصالة

|     |     | 
إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هـي جمـرد الشـعائر             :  " ولقد قلنا من قبل يف هذا اجلزء      

وما استحقت كل هذه اجلهـود      ؛  التعبدية ما استحقت كل هذا املوكب الكرمي من الرسل والرساالت         
وما استحقت كل هذه العذابات واآلالم الـيت         - صلوات اهللا وسالمه عليهم    -  اليت بذهلا الرسل   املضنية

إمنا الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر          ! تعرض هلا الدعاة واملؤمنون على مدار الزمان      
يف منهج حيام كله    و،  وردهم إىل الدينونة هللا وحده يف كل أمر ويف كل شأن          ،  مجلة من الدينونة للعباد   

 . للدنيا ولآلخرة سواء
                                                 

 " دار الشروق " نشر " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  "  من كتاب130 ص- 129 ص)1(
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وتوحيـد مصـدر   ، وتوحيد احلاكمية، وتوحيد القوامة،  وتوحيد الربوبية ،  إن توحيد األلوهية   " 
إن هذا التوحيد هو    .. وتوحيد اجلهة اليت يدين هلا الناس الدينونة الشاملة       ،  وتوحيد منهج احلياة  ،  الشريعة

وأن حتتمـل   ،  وأن تبذل يف سبيله كل هذه اجلهود      ،  ؤالء الرسل الذي يستحق أن يرسل من أجله كل ه       
فاهللا سـبحانه   . ال ألن اهللا سبحانه يف حاجة إليه       .. لتحقيقه كل هذه العذابات واآلمل على مدار الزمان       

إال ،  ولكن ألن حياة البشر ال تصلح وال تستقيم وال ترتفع وال تصبح الئقة باإلنسـان              . غين عن العاملني  
  "  .. يد الذي ال حد لتأثريه يف احلياة البشرية يف كل جوانبها على السواءذا التوح

 .  وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا األمر بيانا يف هذا التعقيب اخلتامي األخري
 :  فاآلن نبني إمجاال قيمة حقيقة التوحيد يف احلياة البشرية يف كل جوانبها على السواء

يف كيان الكائن اإلنساين نفسـه   - على هذا النحو الشامل - توحيد ننظر ابتداء إىل أثر حقيقة ال    
وأثر هذا التصور يف     .. أثرها يف تصوره   .. وتركيبه اإلنساين ،  وحاجته الفطرية ،  من ناحية وجوده الذايت   

 : كيانه
خياطـب   - بكل معاين الشـمول   - إن هذا التصور إذ يتناول األمور على هذا النحو الشامل          " 
ويردها إىل جهة واحدة   ،  وبكل اجتاهاا ،  وبكل حاجاا ،  وبكل أشواقها ،  لبشرية بكل جوانبها  الكينونة ا 

، جهة واحدة ترجوها وختشـاها    . وتتوجه إليها بكل شيء   ،  جهة تطلب عندها كل شيء    ،  تتعامل معها 
، ومالكة كل شيء  ،  ألا خالقة كل شيء   ،  وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة متلك هلا كل شيء         

 . ومدبرة كل شيء
وقيمهـا  ، تتلقى منه تصـوراا ومفاهيمهـا  ، كذلك يرد الكينونة اإلنسانية إىل مصدر واحد    " 
وجتد عنده إجابة عن كل سؤال جييش فيها وهي تواجه الكون واحليـاة  . وشرائعها وقوانينها ،  وموازينها
 . بكل ما يثريه كل منها من عالمات االستفهام، واإلنسان
يف شأن العقيـدة    . وتصورا واستجابة ،  تتجمع شعورا وسلوكا   .. مع هذه الكينونة  عندئذ تتج  " 
وشـأن الصـحة    . وشأن السعي واحلركـة   . وشأن احلياة واملوت  . وشأن االستمداد والتلقي  . واملنهج
وال تسـلك شـىت     ،  وال تتجه إىل شىت السبل واآلفاق     ؛  فال تتفرق مزقا  . وشأن الدنيا واآلخرة  . والرزق

 ! ري اتفاقالطرق على غ
ألا تكون حينئذ يف    . تصبح يف خري حاالا   ،  والكينونة اإلنسانية حني تتجمع على هذا النحو       " 

 - سـبحانه  - فالوحدة هي حقيقة اخلـالق     .. اليت هي طابع احلقيقة يف كل جماالا       " الوحدة " حالة
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والوحدة هي حقيقة احلياة     - على تنوع املظاهر واألشكال واألحوال     - والوحدة هي حقيقة هذا الكون    
علـى تنـوع األفـراد       - والوحدة هي حقيقة اإلنسـان     - على تنوع األنواع واألجناس    - واألحياء

على تنـوع جمـاالت العبـادة     - وهي العبادة - والوحدة هي غاية الوجود اإلنساين     - واالستعدادات
   ..وهكذا حيثما حبث اإلنسان عن احلقيقة يف هذا الوجود - وهيئاا

تكـون يف   ،  يف كل جماالا   " احلقيقة " وحني تكون الكينونة اإلنسانية يف الوضع الذي يطابق        " 
وتتعامـل  ،  هذا الكون الذي تعيش فيه     " حقيقة " مع - كذلك - ويف أوج تناسقها  ؛  أوج قوا الذاتية  

اسق هو الذي يتيح هلا     وهذا التن  .. مما تتأثر به وتؤثر فيه    ،  كل شيء يف هذا الوجود     " حقيقة " ومع؛  معه
 . وأن تؤدي أعظم األدوار، أن تنشئ أعظم اآلثار

صنع اهللا ـا يف     ،  وحينما بلغت هذه احلقيقة أوجها يف اموعة املختارة من املسلمني األوائل           " 
  .. ويف كيان التاريخ اإلنساين، األرض أدوارا عميقة اآلثار يف كيان الوجود اإلنساين

، سيصنع اهللا ا الكـثري     - وهي ال بد كائنة بإذن اهللا      - حلقيقة مرة أخرى  وحني توجد هذه ا    " 
ألا مـن   ؛  ذلك أن وجود هذه احلقيقة يف ذاته ينشيء قوة ال تقاوم          . مهما يكن يف طريقها من العراقيل     

 . ويف اجتاه قوة املبدع هلذا الكون أيضا؛ صميم قوة هذا الكون
وإن كان هذا التصحيح    . ا فقط يف تصحيح التصور اإلمياين     إن هذه احلقيقة ليست أمهيته     "  .. . 

وبلـوغ  ،  بل إن أمهيتها كذلك يف حسن تذوق احلياة        - يف ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء احلياة كله        
فقيمة احلياة اإلنسانية ذاا ترتفع حني تصبح كلها عبـادة       . هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق     

مىت نظرنا إىل   ،  أو كل العبادة  ؛  جزءا من هذه العبادة    - صغر أم كرب   - نشاط فيها وحني يصبح كل    ؛  هللا
هذا املقام   .. باأللوهية واإلقرار له وحده بالعبودية     - سبحانه - وهو إفراد اهللا  . املعىن الكبري الكامن فيه   

وهو املقـام الـذي   . هوال يبلغ كماله اإلنساين إال يف حتقيق؛ الذي ال يرتفع اإلنسان إىل ما هو أعلى منه      
 : ومقام اإلسراء أيضا. مقام تلقي الوحي من اهللا. يف أعلى مقاماته اليت ارتقى إليها  ع  بلغه رسول اهللا

 .  ]1: الفرقان[  .. .  " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامليني نذيرا " 
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. د األقصى الذي باركنا حوله    سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسج          " 
 . )1( ] 1: اإلسراء[  .. .  " إنه هو السميع البصري، لنريه من آياتنا

 وننتقل إىل قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة مبعىن الدينونـة هللا وحـده وآثارهـا يف احليـاة                   
 : اإلنسانية

. دة العباد إىل عبادة اهللا وحده     وخترج الناس من عبا   ؛   إن الدينونة هللا حترر البشر من الدينونة لغريه       
هذه احلرية وتلك اللتان يستحيل ضـماما يف        ،  وبذلك حتقق لإلنسان كرامته احلقيقية وحريته احلقيقية      

يف صـورة مـن     ،  يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية      - غري النظام اإلسالمي   - ظل أي نظام آخر   
؛ فكلها عبوديـة   .. أو عبودية الشرائع  ،  بودية الشعائر أو ع ،  سواء عبودية االعتقاد   .. . صورها الكثرية 

 . بإخضاعها للتلقي يف أي شأن من شؤون احلياة لغري اهللا؛ ختضع الرقاب لغري اهللا؛ وبعضها مثل بعض
والذين ال يدينون هللا وحـده      . ال بد للناس من دينونة    !  والناس ال ميلكون أن يعيشوا غري مدينني      

 ! يف كل جانب من جوانب احلياة؛ ن العبودية لغري اهللايقعون من فورهم يف شر ألوا
ومن مث يفقدون خاصتهم اآلدميـة      .  إم يقعون فرائس ألهوائهم وشهوام بال حد وال ضابط        

 : ويندرجون يف عامل البهيمة
 12: حممد[  .. .  " والنار مثوى هلم  ،  والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام       " 

[  
وهذا هو الذي يقع حتمـا      ،  ويندرج يف عامل البهيمة   ،  ر اإلنسان شيئا كأن خيسر آدميته      وال خيس 

 . والوقوع يف الدينونة للهوى والشهوة، مبجرد التملص من الدينونة هللا وحده
يقعون يف شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء        ..  مث هم يقعون فرائس أللوان من العبودية للعبيد       

 ال ضابط هلا وال هدف إال محاية مصاحل املشرعني أنفسهم         ،  فق شرائع من عند أنفسهم    الذين يصرفوم و  
فالنظرة علـى    - أو يف جنس حاكم   ،  أو يف طبقة حاكمة   ،  سواء متثل هؤالء املشرعون يف فرد حاكم       -

وال ،  املستوى اإلنساين الشامل تكشف عن هذه الظاهرة يف كل حكم بشري ال يستمد من اهللا وحـده                
  .. شريعة اهللا ال يتعداهايتقيد ب

                                                 
.  مقتطفـات  131 ص - 126ص" الشمول  :  " فصل" . خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  "  عن كتاب  )1(
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فهذه هـي    ..  ولكن العبودية للعبيد ال تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء واملشرعني          
؛ إن العبودية للعباد تتمثل يف صور أخرى خفيـة        !  .. ولكنها ليست هي كل شيء    ،  الصورة الصارخة 

ذا تلك العبوديـة لصـانعي      ونضرب مثاال هل  ! ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة        
كـل الـذين يسـموم    .. ؟  أي سلطان هلؤالء على قطيع كبري جدا من البشر  ! املودات واألزياء مثال  

سواء يف املالبس أو العربات أو املباين أو املناظر أو           - إن الزي املفروض من آهلة األزياء      .. ! متحضرين
أو يفكـر يف    ؛  ل جلاهلي وال جلاهلية أن يفلت منـها       ليمثل عبودية صارمة ال سبي     .. اخل .. . احلفالت

هللا بعض ما يدينون لصـانعي األزيـاء        !  " احلضارية " يف هذه اجلاهلية   - ولو دان الناس  ! اخلروج عنها 
وماذا تكون احلاكمية والربوبية إن     ؟  فماذا تكون العبودية إن مل تكن هي هذه       !  .. لكانوا عبادا متبتلني  

 ! ؟ وبية صانعي األزياء أيضامل تكن هي حاكمية ورب
وهو يف الوقـت    ،  وهي تلبس ما يكشف عن سوآا     ،   وإن اإلنسان ليبصر أحيانا باملرأة املسكينة     

ولكـن  ! وتضع من األصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسـخرية         ،  ذاته ال يناسب شكلها وال تكوينها     
وال تقوى على   ،  هلذه املهانة اليت ال متلك هلا ردا      األلوهية القاهرة ألرباب األزياء واملودات تقهرها وتذهلا        

؟ فكيف تكون الدينونة إن مل تكن هـي هـذه         . ألن اتمع كله من حوهلا يدين هلا      ،  رفض الدينونة هلا  
 ! ؟ وكيف تكون احلاكمية والربوبية إن مل تكن هي تلك

وحني يدينون لغريه من     ؛ وليس هذا إال مثال واحدا للعبودية املذلة حني ال يدين الناس هللا وحده            
، وليست حاكمية الرؤساء واحلكام وحدها هي الصورة الكريهة املذلة حلاكمية البشر للبشـر             .. العبيد

 ! ولعبودية البشر للبشر
الـيت  ،   وهذا يقودنا إىل قيمة توحيد العبادة والدينونة يف صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأمواهلم            

سـواء يف صـورة      .. يف صورة من صور الدينونة    ،  يدين العباد للعباد  تصبح كلها وال عاصم هلا عندما       
  .. أو يف صورة حاكمية االعتقاد والتصور، أو يف صورة حاكمية األعراف والتقاليد، حاكمية التشريع

إن الدينونة لغري اهللا يف االعتقاد والتصور معناها الوقوع يف براثن األوهام واألساطري واخلرافـات               
؛ ومتثل أوهام العوام املختلفة صورا منها     ؛  واليت متثل اجلاهليات الوثنية املختلفة صورا منها      ؛  هياليت ال تنت  

حتت وطـأة العقيـدة الفاسـدة        -!  وأحيانا من األوالد   - وتقدم فيها النذور واألضاحي من األموال     
سـدنة والكهنـة    ومن ال ،  ويعيش الناس معها يف رعب من األرباب الومهية املختلفة        ؛  والتصور املنحرف 

ومن املشايخ والقديسـني أصـحاب      ! ومن السحرة املتصلني باجلن والعفاريت    ! املتصلني ذه األرباب  
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من األوهام اليت ما يزال الناس منها يف رعب ويف خـوف ويف تقـرب ويف                 .. ومن .. ومن! األسرار
 ! اءوتتبدد طاقام يف مثل هذا اهلر، حىت تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم، رجاء

فينبغـي أن   !  وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغري اهللا يف األعراف والتقاليد بأرباب األزياء واملودات           
 ! يف سبيل هذه األرباب - إىل جانب األعراض واألخالق - نعلم كم من األموال واجلهود تضيع

؛ لشعر وكيه وعلى تصفيف ا  ؛   إن البيت ذا الدخل املتوسط ينفق على الدهون والعطور واألصباغ         
وما يتبعها من األحذية املناسـبة واحللـى        ،  وعلى األقمشة اليت تصنع منها األزياء املتقلبة عاما بعد عام         

إن البيـت ذا     .. إىل آخر ما تقضي به تلك األرباب النكـدة        !  .. . املتناسقة مع الزي والشعر واحلذاء    
 األرباب املتقلبة اليت ال تثبت علـى  الدخل املتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده ملالحقة أهواء تلك       

! ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس األموال املوظفة يف الصناعات اخلاصة بدنيا تلك األربـاب             . حال
وال ميلك الرجل وال املرأة ومها يف هذا الكد الناصب أن يتوقفا حلظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونـة                    

 ! عرض واخللق على السواءالنكدة من تضحيات يف اجلهد واملال وال
، وما من أضحية يقدمها عابد اهللا هللا       ..  وأخريا جتيء تكاليف العبودية حلاكمية التشريع البشرية      

  .. من األموال واألنفس واألعراض! إال ويقدم الذين يدينون لغري اهللا أضعافها لألرباب احلاكمة
 "  .. اإلنتاج " ومن " الطبقة " ومن " اجلنس " ومن " القوم " ومن " الوطن "  وتقام أصنام من  

  .. ومن غريها من شىت األصنام واألرباب. 
ويدعى عباد األصنام إىل بذل النفوس واألموال هلـا         ؛  وتنصب هلا الرايات  ؛   وتدق عليها الطبول  

مع متطلبـات هـذه     . وحىت حني يتعارض العرض    .. وهو العار ،  وإال فالتردد هو اخليانة    .. بغري تردد 
كمـا  ! ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الـدم         ؛  فإن العرض هو الذي يضحى    ،  صناماأل

 ! ومن ورائها أولئك األرباب من احلكام، تقول األبواق املنصوبة حول األصنام
وليتحرر البشر  ؛  ليعبد اهللا وحده يف األرض    ؛   إن كل التضحيات اليت يقتضيها اجلهاد يف سبيل اهللا        

إن  .. ولترتفع احلياة اإلنسانية إىل األفق الكرمي الذي أراده اهللا لإلنسـان          ،  غيت واألصنام من عبادة الطوا  
والـذين  ! كل هذه التضحيات اليت يقتضيها اجلهاد يف سبيل اهللا ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغري اهللا               

،  يف سـبيل اهللا    خيشون العذاب واألمل واالستشهاد وخسارة األنفس واألوالد واألموال إذ هم جاهدوا          
وفوقهـا األخـالق    ،  عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغري اهللا يف األنفـس واألمـوال واألوالد             
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إن تكاليف اجلهاد يف سبيل اهللا يف وجه طواغيت األرض كلها لن تكلفهم مـا تكلفهـم            .. واألعراض
 ! وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار؛ الدينونة لغري اهللا
ذو قيمة  ،  ورفض العبادة والدينونة لغريه من خلقه     ،  فإن توحيد العبادة والدينونة هللا وحده      وأخريا  

كي يوجـه جبملتـه إىل عمـارة        . كبرية يف صيانة اجلهد البشري من أن ينفق يف تأليه األرباب الزائفة           
 . وترقية احلياة فيها، وترقيتها، األرض

وهي أنه كلما قام عبد من       .. بق يف هذا اجلزء    وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما س       
[  احتاج هذا الطاغوت كي يعبد     .. ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اهللا         ،  عبيد اهللا 

واحتـاج  . وثانيا لتأليه ذاته  . أوال حلماية شخصه  ؛  إىل أن يسخر كل القوى والطاقات      ]أي يطاع ويتبع    
اهلزيلـة   " العبديـة  " وتنفخ يف صورته  ،  وترتل ذكره ،  تسبح حبمده إىل حواش وذيول وأجهزة وأبواق      

وأال تكف حلظة واحدة عن النفخ يف تلك الصورة العبدية          ! العظيمة " األلوهية " لتتضخم وتشغل مكان  
وإقامـة  ،  للتسبيح بامسها  - بشىت الوسائل  - وحشد اجلموع . وإطالق الترانيم والتراتيل حوهلا   ! اهلزيلة

  .. . !  هلاطقوس العبادة
ألن الصورة العبدية اهلزيلة ما تين تنكمش وـزل وتتضـاءل           .  وهو جهد ناصب ال يفرغ أبدا     

وما تين حتتاج كرة أخرى إىل      . كلما سكن من حوهلا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         
 ! ذلك اجلهد الناصب من جديد

لو أنفق بعضها    -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -  ويف هذا اجلهد الناصب تصرف طاقات وأموال      
 .. لعاد على البشرية بـاخلري الـوفري      ،  لترقية احلياة البشرية وإغنائها   ،  واإلنتاج املثمر ،  يف عمارة األرض  

ال تنفق يف هذا السبيل اخلري املثمر ما دام          - واألرواح أحيانا واألعراض   - ولكن هذه الطاقات واألموال   
 . وإمنا يدينون للطواغيت من دونه؛  وحدهالناس ال يدينون هللا

 ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية يف الطاقات واألموال والعمارة واإلنتاج مـن              
وذلـك فـوق خسـارا يف األرواح         .. وعبادة غريه من دونـه    ؛  جراء تنكبها عن الدينونة هللا وحده     

 ! والعاروفوق الذل والقهر والدنس . والقيم واألخالق، واألعراض
 . وإن اختلفت األوضاع واختلفت ألوان التضحيات،  وليس هذا يف نظام أرضي دون نظام

فأتاحوا لنفر منهم أن حيكمهوهم بغـري       ،  ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة هللا وحده         " 
، تهم وحريتهم العبودية اليت تأكل إنسانيتهم وكرام    . قد وقعوا يف النهاية يف شقوة العبودية لغريه       ،  شريعته
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واليت ظنوا يف بعضها أا تكفل هلم اإلنسـانية واحلريـة           ،  مهما اختلفت أشكال األنظمة اليت حتكمهم     
 . والكرامة

 )1(يف أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف            - لقد هربت أوربا من اهللا     " 
تلك الكنيسة اليت أهدرت كل القيم اإلنسـانية يف         يف أثناء ثورا على      - سبحانه - وثارت على اهللا   -

 ومصاحلهم كـذلك   - مث ظن الناس أم جيدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم       ! عنفوان سطوا الغامشة  
وعلقوا كل آماهلم على احلريات والضمانات اليت تكفلها هلم          ]الدميقراطية  [  يف ظل األنظمة الفردية    -

، والضمانات القضائية والتشـريعية   ،  واحلريات الصحفية ،  النيابية الربملانية واألوضاع  ،  الدساتري الوضعية 
مث مـاذا كانـت    .. إىل آخر هذه اهلاالت اليت أحيطت ا تلك األنظمـة    .. . وحكم األغلبية املنتخبة  

وكـل  ،  ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضـمانات        " الرأمسالية " كانت العاقبة هي طغيان   ؟  العاقبة
ووقعت األكثرية الساحقة يف عبودية ذليلـة       ! أو إىل جمرد خياالت   ،  إىل جمرد الفتات  ،  تشكيالتتلك ال 

واحلريـات  ! والدسـاتري الوضـعية   ! فتملك معه األغلبية الربملانية   ،  لألقلية الطاغية اليت متلك رأس املال     
يف ،   وحريتـهم  وسائر الضمانات اليت ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتـهم          ! الصحفية

 ! ! ! معزل عن اهللا سبحانه
 " الطبقة " و " رأس املال  " مث هرب فريق من الناس هناك من األنظمة الفردية اليت يطغي فيها            " 

 " الدينونـة لطبقـة    " الرأمسـاليني  " لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة   ؟  فماذا فعلوا ! إىل األنظمة اجلماعية  
نونة ألصحاب رؤوس األموال والشركات الدينونة للدولة اليت متلك املال          أو استبدلوا بالدي   " ! الصعاليك

 ! فتصبح أخطر من طبقة الرأمساليني! إىل جانب السلطان
دفعوا من أمواهلم ومـن     ،  دان البشر فيه للبشر   ،  ويف كل نظام  ،  ويف كل وضع  ،  ويف كل حالة   " 

 . الدفعوها لألرباب املتنوعة يف كل ح. أرواحهم الضريبة الفادحة
والعبودية هللا وحده تطلق النـاس       .. فإن ال تكن هللا وحده تكن لغري اهللا       ! إنه ال بد من عبودية     " 

مث . والعبودية لغري اهللا تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضائلهم         .. أحرارا كراما شرفاء أعلياء   
 . تأكل أمواهلم ومصاحلهم املادية يف النهاية

 - سبحانه - تنال قضية األلوهية والعبودية كل تلك العناية يف رساالت اهللا         من أجل ذلك كله      " 
فهي قضية ال تتعلق بعبدة األصـنام واألوثـان يف           .. وهذه السورة منوذج من تلك العناية      .. ويف كتبه 

                                                 
 " . دار الشروق " نشر " . املستقبل هلذا الدين :  " يف كتاب" الفصام النكد :  "  يراجع فصل)1(
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وتتعلـق  ؛  يف كل زمـان ويف كـل مكـان        ،  ولكنها تتعلق باإلنسان كله   . اجلاهليات الساذجة البعيدة  
وكـل  . وجاهلية القرن العشـرين   . وجاهليات التاريخ ،  جاهليات ما قبل التاريخ    .. ت كلها باجلاهليا

 . )1( " جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد
أنه يتجلى بوضوح من التقريـرات القرآنيـة        :  واخلالصة اليت ينتهي إليها القول يف هذه القضية       

اليت يعرب عنها يف هـذه       - ضية الدينونة واالتباع واحلاكمية   أن ق  - وهذه السورة منوذج منها    - جبملتها
 ! وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام؛ هي قضية عقيدة وإميان وإسالم - السورة بالعبادة

وقضية إسالم يتحقـق أو ال      . وقضية إميان يوجد أو ال يوجد     .  إا قضية عقيدة تقوم أو ال تقوم      
؛ قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل يف شريعة ونظام وأحكام         - قبلهبعد ذلك ال     - مث هي بعد   .. يتحقق

 . وتنفذ فيها األحكام. ويف أوضاع وجتمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام
وإمنا هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة       ؛  ليست قضية شعائر   " العبادة "  وكذلك فإن قضية  

ا من أجل أا كذلك استحقت كل هذه العناية يف املنـهج  وأ .. وفقه وأحكام وأوضاع يف واقع احلياة    
واستحقت كل هذه العـذابات    . واستحقت كل هذه الرسل والرساالت     .. الرباين املتمثل يف هذا الدين    

 . واآلالم والتضحيات
|     |     | 

 يف  وداللته على اخلط احلركي للعقيدة اإلسـالمية      ؛  واآلن جنيء إىل تتابع هذا القصص يف السورة       
 : تاريخ البشرية

 أن اإلسالم كان هو أول عقيدة عرفتها البشـرية    )2( لقد بينا من قبل يف التعقيب على قصة نوح          
مث  .. أيب البشر الثـاين    - عليه السالم  - مث على يدي نوح   ،  على يدي آدم عليه السالم أيب البشر األول       

وهية من ناحيـة االعتقـاد والتصـور        وأن اإلسالم يعين توحيد األل     .. بعد ذلك على يدي كل رسول     
أي توحيد  : وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة واالتباع والطاعة واخلضوع       ،  والتوجه بالعبادة والشعائر  

 . القوامة واحلاكمية والتوجه والتشريع

                                                 
وهي بذاا تصـلح هنـا      .  يف التعليق على سورة يونس     1755 - 1754 مقتطفات من اجلزء احلادي عشر ص      )1(

 ! للتعقيب على سورة هود
 .  من هذا اجلزء1886 - 1882 ص)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

146

أو جاهلية  ! سواء كانت جاهلية االعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -  مث بينا كذلك أن اجلاهلية    
كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة اإلسالم على         - أو مها معا   - لدينونة واالتباع والطاعة واخلضوع   ا

كما تفسد حيـام    ،  وكانت تفسد عقائدهم وتصورام    - عليهم صلوات اهللا وسالمه    - أيدي الرسل 
 شجرأو جنـم  سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو    - سبحانه - بالدينونة لغري اهللا  ؛  وأوضاعهم
 كاهن أم ساحر أم حاكم    : أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر      ؛  أو روح أو أرواح شىت    ،  أو كوكب 

 . واخلروج من اإلسالم إىل اجلاهلية، فكلها سواء يف داللتها على االحنراف عن التوحيد إىل الشرك.. 
ال يأتيه الباطل من بني يديـه  الذي يقصه اهللا سبحانه يف كتابه الذي      -  ومن هذا التتابع التارخيي   

وخطأ النتائج اليت يصلون إليها عـن       ؛  يتبني خطأ املنهج الذي يتبعه علماء الدين املقارن        - وال من خلفه  
  .. طريقه

ويهمل خط التوحيد الذي جاء بـه       ،   خطأ املنهج ألنه يتبع خط اجلاهليات اليت عرفتها البشرية        
ىت يف تتبعهم خلط اجلاهليات ال يرجعون إال ملا حفظته آثار           وهم ح  - الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم    

ذلك املولود احلدث الذي ال يعرف من تـاريخ البشـرية إال             - العهود اجلاهلية اليت حيوم عليها التاريخ     
وحىت حني يصلون إىل أثر مـن آثـار          -!  وال يعرف هذا القليل إال عن سبيل الظن والترجيح        ؛  القليل

 به الرساالت رأسا يف إحدى اجلاهليات التارخيية يف صورة توحيد مشوه كتوحيد             التوحيد الذي جاءت  
ولو علـى سـبيل      - فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد     ؛  أخناتون مثال يف الديانة املصرية القدمية     

وتبشريه بالتوحيد كما جاء     - عليه السالم  - وقد جاء أخناتون يف مصر بعد عهد يوسف        - االحتمال
  : - حكاية عن قوله لصاحيب السجن يف سورة يوسف -  القرآن الكرمييف

واتبعت ملة آبائي إبـراهيم    . وهم باآلخرة هم كافرون   ،  إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا       " 
، ذلك من فضل اهللا علينا وعلـى النـاس        ،  ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء       ،  وإسحاق ويعقوب 

مـا  ؟  يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار         . ولكن أكثر الناس ال يشكرون    
أمـر  ،  تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان إن احلكم إال هللا                 

   ]40 - 37: يوسف[  .. .  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون، ذلك الدين القيم، أال تعبدوا إال إياه
، ألن املنهج كله إمنا قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديين           ،  يفعلون ذلك  وهم إمنا   

فبـدأ  . بسبب ما ثار بني الكنيسة األوروبية والبحث العلمي يف كل صوره يف فترة من فترات التـاريخ                
للوصـول إىل حتطـيم     ،  املنهج ويف عزم أصحابه أن يصلوا إىل ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسـها             
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، ألنه يتعمد الوصول سلفا إىل نتائج معينـة     ،  ومن أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء       . الكنيسة ذاا 
 ! قبل البدء يف البحث

 وحىت حني هدأت حدة العداء للكنيسة بعد حتطيم سيطرا العلمية والسياسـية واالقتصـادية              
والتقاليد اليت  ،  من أساسه الذي قام عليه    ألنه مل يستطع أن يتخلص      . الغامشة فإن املنهج استمر يف طريقه     

 ! حىت صارت من أصول املنهج، تراكمت على هذا األساس
هذا اخلطأ الذي طبع نتائج املنـهج       . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية خلطأ املنهج من أساسه         

  .. كلها ذا الطابع
 تقريراته خمالفة خمالفـة أساسـية       فإن؛   على أنه أيا كان املنهج وأيا كانت النتائج اليت يصل إليها          

وإذا جاز لغري مسلم أن يأخذ بنتائج ختـالف خمالفـة            .. للتقريرات اإلهلية كما يعرضها القرآن الكرمي     
 " مسـلم  " فإنه ال جيوز لباحث يقدم حبثه للناس على أنه   ؛  صرحية قول اهللا سبحانه يف مسألة من املسائل       

وسبق اإلسالم للجاهلية   ،  ت القرآنية يف مسألة اإلسالم واجلاهلية     ذلك أن التقريرا  . أن يأخذ بتلك النتائج   
إنـه  : فهي مما يقال عنه. وغري قابلة للتأويل، قاطعة .. وسبق التوحيد للتعدد والتثنية،  يف التاريخ البشري  

ل أن خيتار بني قو   ،  وعلى من يأخذ بنتائج علم األديان املقارنة يف هذا األمر         . معلوم من الدين بالضرورة   
ألن قـول اهللا يف     ! أن خيتار بني اإلسالم وغري اإلسالم     : أو بتعبري آخر  . اهللا سبحانه وقول علماء األديان    

 ! وليس ضمنيا وال مفهوما، هذه القضية منطوق وصريح
إمنا نسـتهدف   ..  وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه يف هذا التعقيب األخري      

؛ واإلسالم واجلاهلية يتعـاوران البشـرية     ؛  قيدة اإلسالمية يف التاريخ البشري    هنا رؤية اخلط احلركي للع    
وجيتال الناس  ،  والشيطان يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين هلذا املخلوق املزدوج الطبيعة واالجتاه          

يـردهم  فإذا بلغت هذه اجلاهلية مداها بعث اهللا للناس رسوال          ؛  إىل اجلاهلية ،  عن اإلسالم بعد أن يعرفوه    
وأول ما خيرجهم منه هو الدينونة لغري اهللا سبحانه مـن األربـاب             . وخيرجهم من اجلاهلية  . إىل اإلسالم 

وال ،  ال يف الشعائر التعبدية وحدها    ،  وأول ما يردهم إليه هو الدينونة هللا وحده يف أمرهم كله           .. املتفرقة
 . يف االعتقاد القليب وحده

 ويف حتديد طبيعة الدعوة اإلسالمية كذلك     ،  موقف البشرية اليوم   إن هذه الرؤية تفيدنا يف تقدير       
 .. 
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 - تزاول رجعية شاملة إىل اجلاهلية اليت أخرجها منها آخر رسول          - جبملتها -  إن البشرية اليوم  
 : وهي جاهلية تتمثل يف صور شىت -  ع  حممد

كجاهليـة  ،  اعتقاد وتصور فهي جاهلية    .. وإنكار لوجوده ،   بعضها يتمثل يف إحلاد باهللا سبحانه     
 . الشيوعيني

واحنراف يف الشعائر التعبدية ويف الدينونة      ،   وبعضها يتمثل يف اعتراف مشوه بوجود اهللا سبحانه       
 . وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك .. كجاهلية الوثنيني من اهلنود وغريهم، واالتباع والطاعة

مع احنراف خطري   . وأداء للشعائر التعبدية  ،   وبعضها يتمثل يف اعتراف صحيح بوجود اهللا سبحانه       
ومع شرك كامل يف الدينونـة واالتبـاع        . يف تصور داللة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا            

ويظنون أم أسلموا واكتسبوا صفة اإلسالم       " مسلمني " وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم    . والطاعة
ومـع  ؛  مع سوء فهمهم ملعىن الشهادتني    ؛  وأدائهم للشعائر التعبدية  مبجرد نطقهم بالشهادتني     - وحقوقه

 ! استسالمهم ودينونتهم لغري اهللا من العبيد
  .. )1(أو شرك باهللا كاآلخرين . وكلها كفر باهللا كاألولني.  وكلها جاهلية

تدت إىل  تؤكد لنا أن البشرية اليوم جبملتها قد ار       ؛   إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح       
كان آخرها  ،  وأا تعاين رجعية نكدة إىل اجلاهلية اليت أنقذها منها اإلسالم مرات متعددة           ،  جاهلية شاملة 

، وهذا بدوره حيدد طبيعة الدور األساسي لطالئع البعث اإلسـالمي  ..  ع  اإلسالم الذي جاء به حممد  
 . ء احلامسة يف هذه املهمةونقطة البد؛ واملهمة األساسية اليت عليها أن تقوم ا للبشرية

،  إن على هذه الطالئع أن تبدأ يف دعوة البشرية من جديد إىل الدخول يف اإلسالم كرة أخـرى                 
: على أن حتدد للبشرية مدلول اإلسالم األساسـي       . واخلروج من هذه اجلاهلية النكدة اليت ارتدت إليها       

ة هللا وحده والدينونة واالتباع والطاعة واخلضوع       وتقدمي الشعائر التعبدي  ،  وهو االعتقاد بألوهية اهللا وحده    
وال حتتسب  ؛  وأنه بغري هذه املدلوالت كلها ال يتم الدخول يف اإلسالم          .. يف أمور احلياة كلها هللا وحده     

. وال تكون هلم تلك احلقوق اليت يرتبها اإلسالم هلم يف أنفسهم وأمواهلم كـذلك             ؛  للناس صفة املسلمني  
ويصمهم بالكفر  ،  خيرج الناس من اإلسالم إىل اجلاهلية     ،  دلوالت كتخلفها مجيعا  وأن ختلف أحد هذه امل    

  .. أو بالشرك قطعا

                                                 
 " دار الشروق " نشر " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" ال إله إال اهللا منهج حياة :  "  يراجع فصل)1(
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فيجب أن تواجهها دورة من دورات      .  إا دورة جديدة من دورات اجلاهلية اليت تعقب اإلسالم        
د إىل عبـادة اهللا     وخيرجهم من عبادة العبا   ،  لريد الناس إىل اهللا مرة أخرى     ،  اإلسالم الذي يواجه اجلاهلية   

  .. وحده
 وال بد أن يصل األمر إىل ذلك املستوى من احلسم والوضوح يف نفوس العصبة املسلمة اليت تعاين                 

فإنه بدون هذا احلسم وهذا الوضوح       .. مواجهة اجلاهلية الشاملة يف هذه الفترة النكدة من حياة البشرية         
وتتأرجح أمـام  ؛ ه الفترة احلرجة من تاريخ البشرية     تعجز طالئع البعث اإلسالمي عن أداء واجبها يف هذ        

بفقداا لتحديد نقطـة    ،  وتفقد حتديد أهدافها احلقيقية    - وهي حتسبه جمتمعا مسلما    - اتمع اجلاهلي 
 بعيدة جـدا  .. واملسافة بعيدة بني الزعم والواقع! ال من حيث تزعم، البدء من حيث تقف البشرية فعال     

 .. 
|     |     | 

 الوقفة األخرية يف هذا التعقيب األخري أمام موقف الرسل املوحد من أقوامهم الذين أرسلوا               ونقف
 : كما يعرضه قصص الرسل يف هذه السورة؛ واختالف هذا املوقف عند البدء وعند النهاية. إليهم

. وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا مـن قومـه هـؤالء           .  لقد أرسل كل رسول إىل قومه     
؛ ويريد هلم ما يريد األخ إلخوته من اخلري الذي هداه اهللا إليـه      ؛   اإلسالم دعوة األخ إلخوته    يدعوهم إىل 

 . والذي جيد يف نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا مل يكن موقف أي رسـول         ..  هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء         

 ! عند نقطة اخلتام
عبدوا اهللا وحده كما طلب      .. منوا مبا أرسل به إليهم     لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآ      

أمـة   " صاروا .. وبذلك صاروا مسلمني   .. وخلعوا مكن أعناقهم ربقة الدينونة ألي من خلقه       ،  إليهم
وظلوا يف دينونتهم لغري    ؛  كفروا مبا جاءهم به   . ومل تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه       "  .. مسلمة

  "  .. أمة مشركة " ولذلك صاروا .. هليتهم مل خيرجوا منها إىل اإلسالموبقوا يف جا؛ اهللا من خلقه
أمة مسلمة وأخرى مشركة ومل يعد      :  لقد انقسم القوم الواحد جتاه دعوة الرسول إىل أمتني اثنتني         

إال أن . مع أم قوم واحد من ناحية اجلنس واألرومـة   . القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة       
مل تعد هي اليت حتكم العالقات بينهم كما         .. وآصرة األرض واملصاحل املشتركة   ،   اجلنس واألرومة  آصرة

تلـك هـي     .. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى جتمع القوم الواحد أو تفرقه           .. كانوا قبل الرسالة  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

150

أمتني خمتلفـتني ال   فجعلته  ،  وقد فرقت هذه اآلصرة بني القوم الواحد       .. آصرة العقيدة واملنهج والدينونة   
 ! وال تتعايشان، تلتقيان

فاصل الرسول واألمة املسلمة الـيت      ؛   ذلك أنه بعد بروز هذه املفارقة بني عقيدة كل من األمتني          
فاصلوا األمة املشركة اليت كانت قبل الرسـالة هـي          . معه قومهم على أساس العقيدة واملنهج والدينونة      

وأصـبحت األمتـان    . فاختلفت اجلنسـيتان  ،  فترق املنهجان لقد ا  .. قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم    
 ! الناشئتان من القوم الواحد ال تلتقيان وال تتعايشان

فأهلك األمـة   ؛   وعندما فاصل املسلمون قومهم على العقيدة واملنهج والدينونة فصل اهللا بينهما          
  .. ما رأينا يف السورةواطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ ك .. وجنى األمة املسلمة، املشركة

أن اهللا :  واألمر الذي ينبغي لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان أن تكون علـى يقـني منـه            
وأعلنـوا  ؛  إال بعد أن فاصل املسلمون أعـداءهم      ،  سبحانه مل يفصل بني املسلمني وأعدائهم من قومهم       

وال ؛  وال يدينون ألربام الزائفـة     ،وعالنوهم بأم يدينون هللا وحده    ؛  مفارقتهم ملا هم عليه من الشرك     
وال يشاركون يف احلياة وال يف اتمع الذي حتكمه هذه الطواغيت بشرائع            ؛  يتبعون الطواغيت املتسلطة  

 . أو بالشرائع، أو بالشعائر، سواء تعلقت باالعتقاد. مل يأذن ا اهللا
، ومـا دام   .. صلهم املسـلمون  إال بعد أن فا   ،   إن يد اهللا سبحانه مل تتدخل لتدمر على الظاملني        

ومنهجهم عـن   ،  ومل يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم     ،  ومل يتربأوا منهم  ،  املسلمون مل يفاصلوا قومهم   
ولتحقيـق وعـداهللا    ،  مل تتدخل يد اهللا سبحانه للفصل بينهم وبينهم       ،  وطريقهم عن طريقهم  ،  منهجهم

  .. بنصر املؤمنني والتدمري على الظاملني
وأن ترتب حركتـها    ؛  عدة املطردة هي اليت ينبغي لطالئع البعث اإلسالمي أن تدركها          وهذه القا 

 : على أساسها
ونبـذ  ؛  والدينونة هللا وحده بال شريك    ؛   إن اخلطوة األوىل تبدأ دعوة للناس بالدخول يف اإلسالم        

يقـف  و،  مث ينقسم القوم الواحـد قسـمني       - يف صورة من صور الدينونة     - الدينونة ألحد من خلقه   
ويقف املشركون الذين يدينون ألحد مـن        - أو أمة  - املؤمنون املوحدون الذين يدينون هللا وحده صفا      

مث حيق وعد اهللا بنصر املؤمنني والتـدمري علـى           .. مث يفاصل املؤمنون املشركني    .. خلق اهللا صفا آخر   
 . كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري .. املشركني
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ولكن املفاصلة العقيدية الشعورية جيب أن تتم منذ        . الدعوة قبل املفاصلة العملية    ولقد تطول فترة    
 . اللحظة األوىل

وتكثر التضحيات والعذابات واآلالم    ؛   ولقد يبطيء الفصل بني األمتني الناشئتني من القوم الواحد        
ب العصبة املؤمنـة  ولكن وعد اهللا بالفصل جيب أن يكون يف قلو .. على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر      

ولن خيلف اهللا وعده الذي جرت به سنته        . فهو ال شك آت   . أصدق من الواقع الظاهر يف جيل أو أجيال       
 . على مدار التاريخ البشري

 ورؤية هذه السنة على هذا النحو من احلسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة اإلسـالمية يف               
وما دامـت طالئـع      .. ية غري مقيدة بزمان وال مكان     فهي سنة جار  . مواجهة اجلاهلية البشرية الشاملة   

وتواجهها بذات العقيدة اليت    ؛  البعث اإلسالمي تواجه البشرية اليوم يف طور من أطوار اجلاهلية املتكررة          
يواجهوا ا كلما ارتدت وانتكسـت إىل مثـل هـذه            - عليهم صلوات اهللا وسالمه    - كان الرسل 

وما بينهما من   ،  مستوضحة نقطة البدء ونقطة اخلتام    ،  ن متضي يف طريقها   فإن للعصبة املسلمة أ   . اجلاهلية
 . وأن العاقبة للتقوى، مستيقنة أن سنة اهللا جارية جمراها. فترة الدعوة كذلك

|     |     | 
فإنه من خالل هذه الوقفات أمام القصص القرآين يف هذه السورة تتبني لنا طبيعة منـهج                ،  وأخريا

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري ذا القرآن مواجهة          .. مثل يف القرآن الكرمي   كما يت ،  هذا الدين 
  .. واقعية عملية

والقلة املؤمنة معه حمصـورة بـني       . يف مكة   ع     لقد كان هذا القصص يترتل على رسول اهللا       
فكان هذا  ! ه اية والطريق شاق طويل ال يكاد املسلمون يرون ل       ،  والدعوة اإلسالمية جممدة فيها   ،  شعاا

ويأخذ بأيديهم وينقل خطـاهم     ؛  ويريهم معامله يف مراحله مجيعا    ؛  القصص يكشف هلم عن اية الطريق     
وبات ـذا  ؛ وقد بات الحبا موصوال مبوكب الدعوة الكرمي على مدار التاريخ البشري       ؛  يف هذا الطريق  

رة من موكـب موصـول يف طريـق         إم زم !  .. الركب الكرمي مأنوسا مألوفا ال موحشا وال خموفا       
وإم ليمضون من نقطة البدء إىل نقطة اخلتام وفق سنة          ! وليسوا جمموعة شاردة يف تيه مقطوع     ؛  معروف

 ! وال ميضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة؛ جارية
  .. وحيرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة؛  هكذا كان القرآن يتحرك يف الصف املسلم
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وحيركها كذلك يف طريق    ،   اليوم وغدا أن يتحرك القرآن يف طالئع البعث اإلسالمي         وهكذا ميكن 
  .. الدعوة املرسوم

تسـتلهمه يف منـهج احلركـة       .  إن هذه الطالئع يف حاجة إىل هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
ها من  وما ينتظر ؛  وتستوحيه يف ما يصادف هذه اخلطوات واملراحل من استجابات        ؛  وخطواا ومراحلها 

 . عاقبة يف اية الطريق
ولكنه ينتفض حيا يـترتل اللحظـة       . ال يعود جمرد كالم يتلى للربكة      - ذه الصورة  -  والقرآن

 . وتتوقع موعود اهللا فيه، وتتابع توجيهاته، لتتحرك به، على اجلماعة املسلمة املتحركة
لتحقيـق  ،   املسلمة اليت تتحرك به     وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن ال يتفتح عن أسراره إال للعصبة           

وال ،  وال ملن يقرأونه رد الدراسة الفنية أو العلميـة        ! ال ملن يقرأونه رد التربك    . مدلوله يف عامل الواقع   
 ! ملن يدرسونه رد تتبع األداء البياين فيه

يكـون مـادة   فإن هذا القرآن مل يترتل ل  .  إن هؤالء مجيعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر         
 . إمنا ترتل ليكون مادة حركة وتوجيه؛ دراسة على هذا النحو

والذين جياهدون البشرية الضالة لردها إىل      ؛   إن الذين يواجهون اجلاهلية الطاغية باإلسالم احلنيف      
والذين يكافحون الطاغوت يف األرض ليخرجوا الناس مـن العبوديـة للعبـاد إىل              ؛  اإلسالم من جديد  

  ..  وحدهالعبودية هللا
: ألم يعيشون يف مثل اجلو الذي نـزل فيـه         ؛   إن هؤالء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن       

ويتذوقون يف أثناء احلركة واجلهاد ما تعنيـه  ؛ وحياولون احملاولة اليت كان حياوهلا من ترتل عليهم أول مرة   
ه جزاء على كل ما يصيبهم من       وهذا وحد  .. نصوصه ألم جيدون هذه املعاين ممثلة يف أحداث ووقائع        

بفضـل اهللا وبرمحتـه     : قـل  ..  " إنه لفضل من اهللا كبري    . واهللا. كال! ؟  جزاء: أأقول. عذابات وآالم 
  ..  " فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون

  ..  واحلمد هللا العظيم رب الفضل العظيم
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 عرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، وال دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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