
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  

املتحـرج  ؛  كثريا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة املتهيب أن أمسها بأسلويب البشري القاصر            
 ! أن أشوا بتعبريي البشري الفاين

من بني هذه النصوص اليت ال أكـاد        - هاشأا شأن سورة األنعام من قبل      -  وهذه السورة كلها  
 . أجرؤ على مسها بتفسري أو إيضاح

 ولكن ماذا أصنع وحنن يف جيل ال بد أن يقدم له القرآن مع الكثري من اإليضاح لطبيعته وملنهجه                  
وعـن االهتمامـات    . بعد ما ابتعد الناس عن اجلو الذي ترتل فيه القـرآن          . وملوضوعه كذلك ووجهته  

، وبعد ما امناعت وذبلت يف حسهم وتصورهم مدلوالته وأبعادهـا احلقيقيـة           ،   ترتل هلا  واألهداف اليت 
وهم يعيشون يف جاهلية كـاليت نـزل القـرآن           .. وبعدما احنرفت يف حسهم مصطلحاته عن معانيها      

بينما هم ال يتحركون ذا القرآن يف مواجهة اجلاهلية كما كان الذين ترتل عليهم القـرآن                ،  ليواجهها
فهـذا  . وبدون هذه احلركة مل يعد الناس يدركون من أسرار هذا القرآن شـيئا             .. مرة يتحركون أول  

وال يعلم مدلوالته إال إنسان يؤمن به ويتحرك به يف وجه اجلاهلية لتحقيق             ،  القرآن ال يدرك أسراره قاعد    
 . مدلوله ووجهته

 ! رآن ومع هذا كله يصيبين رهبة ورعشة كلما تصديت للترمجة عن هذا الق
ومن مث أحس دائما    .  إن إيقاع هذا القرآن املباشر يف حسي حمال أن أترمجه يف ألفاظي وتعبريايت            

  " ! الظالل " بالفجوة اهلائلة بني ما أستشعره منه وما أترمجه للناس يف هذه
حقيقة الفارق بني جيلنا الذي نعيش فيه واجليل الذي تلقى مباشرة            - بعمق -  وإنين ألدرك اآلن  

، وصـوره وظاللـه   ،  ويتلقون إيقاعه يف حسـهم    ؛  لقد كانوا خياطبون ذا القرآن مباشرة     . هذا القرآن 
وهم يتحركون بـه يف     . ويستجيبون هلا استجابة مباشرة   ،  وينفعلون ا انفعاال مباشرا   ،  وإحياءاته وإمياءاته 

بشر القصرية تلك اخلوارق    ومن مث كانوا حيققون يف حياة ال      . وجه اجلاهلية لتحقيق مدلوالته يف تصورهم     
مث باالنقالب اآلخـر الـذي      ،  باالنقالب املطلق الذي مت يف قلوم ومشاعرهم وحيام       ،  اليت حققوها 

ويف خط سري التاريخ إىل أن يرث اهللا األرض         ،  ويف أقدار العامل كله يومذاك    ،  حققوه يف احلياة من حوهلم    
 . ومن عليها
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ويتأثرون بإيقاعه يف حسـهم فمـا       . ذا القرآن بال وساطة    لقد كانوا ينهلون مباشرة من معني ه      
 . ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته؛ وينضجون حبرارته وإشعاعه وإحيائه. ألذن

وفـالن  .  أما حنن اليوم فنتكيف وفق تصورات فالن وفالن عن الكون واحلياة والقيم واألوضاع            
 ! وفالن من البشر القاصرين أبناء الفناء

،  مث ننظر حنن إىل ما حققوه يف حيام من خوارق يف ذات أنفسهم ويف احليـاة مـن حـوهلم                   
فنحاول تفسريها وتعليلها مبنطقنا الذي يستمد معايريه من قيم وتصـورات ومـؤثرات غـري قـيمهم                 

هم ألم   .. فنخطيء وال شك يف تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسري النتائج         . وتصورام ومؤثرام 
  .. خلق آخر من صنع هذا القرآن

إمنا يقرءوا ليـدنوا مـن      . أال تكون هي هدفهم من الكتاب     ،   وإنين ألهيب بقراء هذه الظالل    
وهم لن يتناولوه يف حقيقته     . ويطرحوا عنهم هذه الظالل   ،  مث ليتناولوه عند ذلك يف حقيقته     . القرآن ذاته 

 . ه وعلى خوض املعركة مع اجلاهلية بامسه وحتت رايتهإال إذا وقفوا حيام كلها على حتقيق مدلوالت
|     |     | 

، وكأمنا أقرؤها ألول مرة    - سورة الرعد  - وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة       
ويتفتح ؛  ولكن هذا القرآن يعطيك مبقدار ما تعطيه      . وقد قرأا من قبل ومسعتها ما ال أحصيه من املرات         

ويبدو لـك يف    ؛   مرة بإشعاعات وإشراقات وإحياءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك          عليك يف كل  
 ! ومل تقرأه أو تسمعه أو تعاجله من قبل، كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة

وجـو  ،  )1(وإيقاع واحد   ،   وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية اليت تأخذ يف نفس واحد          
وتزحم احلس بالصور والظالل واملشـاهد      ،  واليت تفعم النفس  ؛   ايتها وعطر واحد من بدئها إىل    ،  واحد

فإذا هي يف مهرجان من الصور واملشاعر واإليقاعـات         ،  واليت تأخذ النفس من أقطارها مجيعا     ،  واخلواجل

                                                 
احلروف يف الكلمة الواحدة؛ ومن تناسق اإليقاعات  من خمارج   :  اإليقاع املوسيقي يف القرآن يتألف من عناصر شىت        )1(

بني كلمات الفقرة؛ ومن اجتاهات املد يف الكلمات، مث من اجتاهات املد يف اية الفاصلة املطردة يف اآليات ومن حرف 
 هذه  ومجيع العناصر اليت يتألف منها اإليقاع يف      ) وقد تكلمت عن هذا بتوسع يف كتاب التصوير الفين          ( الفاصلة ذاته   

. يؤمنون:  "  فمد الفاصلة وحرفها   5السورة واحدة فيما عدا اجتاه املد وحرف الفاصلة يف القسم األول منها حىت آية               
 " . اخل  . ..بالنهار . املتعال. مبقدار. هاد. العقاب:  " وبقية السورة" خالدون . يعقلون. يتفكرون. توقنون
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شاعر مبـا  ، مدرك، مبصر، وهو مستيقظ، واليت ترتاد بالقلب آفاقا وأكوانا وعوامل وأزمانا     ؛  واإلشراقات
 . له من املشاهد واملوحياتميوج حو

. موسيقاها. مشاهدها. ظالهلا. صورها: إمنا هي مطارق وإيقاعات   ،   إا ليست ألفاظا وعبارات   
 ! ملساا الوجدانية اليت تكمن وتتوزع هنا وهناك

هو العقيـدة    -  كلها على وجه التقريب    )1( إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور املكية        
؛ وتوحيد الدينونة هللا وحده يف الدنيا واآلخرة مجيعـا        ،  حيد األلوهية وتوحيد الربوبية   هو تو  .. وقضاياها

  .. . وما إليها .. . ومن مث قضية الوحي وقضية البعث
مل يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة يف كل تلك         ،   ولكن هذا املوضوع الواحد ذا القضايا الواحدة      

؛ ويف ضـوء جديـد  ؛ فهو يف كل مرة يعرض بطريقة جديدة  .السور املكية ويف غريها من السور املدنية      
 ! ويتناول عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع جديد وإحياء جديد

 إن هذه القضايا ال تعرض عرضا جدليا باردا يقال يف كلمات وينتهي كأية قضية ذهنية باردة إمنا                 
ني هذه القضـايا وآياـا يف   هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براه، تعرض وحوهلا إطار 

ألا تنكشف كل يوم عـن      . وال تبلى جدا  ؛  وهذه العجائب ال تنفذ   . اإلدراك البشري البصري املفتوح   
ومـن مث  ! وما كشف منها من قبل يبدو جديدا يف ضوء اجلديد الذي يكشف، جديد يصل إليه اإلدراك   

 !  تنفد وال تبلى جداتبقى تلك القضايا حية يف مهرجان العجائب الكونية اليت ال
وتعرض عليه الكـون    ؛   وهذه السورة تطوف بالقلب البشري يف جماالت وآفاق وآماد وأعماق         

ويف الشمس والقمر كل جيري ألجـل       . يف السماوات املرفوعة بغري عمد    : كله يف شىت جماالته األخاذة    
وجنـات  ،  س نابتة وأار جارية   ويف األرض املمدودة وما فيها من روا      . ويف الليل يغشاه النهار   . مسمى

ينبت يف قطع من األرض متجاورات ويسـقى مبـاء          ،  وزرع وخنيل خمتلف األشكال والطعوم واأللوان     
والصواعق يصيب ـا    ،  واملالئكة ختاف وختشع  ،  والرعد يسبح وحيمد  ،  ويف الربق خييف ويطمع   . واحد

ليبقى يف األرض مـا ينفـع       ،  هب جفاء والزبد الذي يذ  ،  والسحاب الثقال واملطر يف الوديان    ،  من يشاء 
 . الناس

                                                 
 .. أا مدنية - اعتماداً على بعض الروايات -ألمريي وبعض املصاحف  السورة مكية خبالف ما ورد يف املصحف ا)1(

سواء يف طبيعة موضوعها، أو طريقة أدائها، أو يف جوها العام، الذي ال خيطئ تنسمه             : ومكية السورة شديدة الوضوح   
 ! من يعيش فترة يف ظالل القرآن
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يلـم بالشـارد    ،  تالحقه بعلم اهللا النافذ الكاشف الشامل     :  وهي تالحق ذلك القلب أينما توجه     
 . ويتعقب كل حي وحيصي عليه اخلواطر واخلواجل، وااملستخفي والسارب، والوارد

ومـا تغـيض    ،  حتمل كل أنثى  وما  ،  مكشوفا لعلم اهللا  ،   والغيب املكنون الذي ال تدركه الظنون     
 . األرحام وما تزداد

جليلـه  ،   إا تقرب ملدارك البشر شيئا من حقيقة القوة الكربى احمليطة بالكون ظاهره وخافيـه             
 . ترجف له القلوب، وهذا القدر الذي ميكن ملدارك البشر تصوره هائل خميف. حاضره وغيبه، ودقيقه

، إىل مشاهد القيامة  . هد حية حافلة باحلركة واالنفعال     وذلك إىل األمثال املصورة تتمثل يف مشا      
وتـأمالت  ،  إىل وقفات على مصارع الغابرين    . وخلجات األنفس يف هذا وذاك    ،  وصور النعيم والعذاب  

  .. ويف سنة اهللا اليت مشت عليهم فإذا هم داثرون، يف سري الراحلني
|     |     | 

ووراءها خصائص األداء    .. ها الكونية وآمادها  وعن آفاق ،   هذا عن موضوعات السورة وقضاياها    
فاإلطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشـاهده وعجائبـه يف               . الفنية العجيبة 

 : وهذا اإلطار ذو جو خاص. النفس ويف اآلفاق
. ظاللوشخوص و . وليل وار . ومشس وقمر . من مساء وأرض  :  إنه جو املشاهد الطبيعية املتقابلة    

وخنيـل  . وقطع من األرض متجاورات خمتلفـات     . وزبد ذاهب وماء باق   . وجبال راسية وأار جارية   
ومن مث تطرد هذه التقابالت يف كل املعاين وكل احلركات وكـل املصـائر يف                .. صنوان وغري صنوان  

ومن مث يتقابل    .. عاموتنسق يف اجلو ال   ،  فيتناسق التقابل املعنوي يف السورة مع التقابالت احلسية       ،  السورة
. ويتقابل ما تغيض األرحام مع ما تـزداد . االستعالء يف االستواء على العرش مع تسخري الشمس والقمر     

ويتقابـل  . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالنهار        . ويتقابل من أسر القول مع من جهر به       
وتتقابل دعوة احلـق  . بيح املالئكة خوفاويتقابل تسبيح الرعد محدا مع تس  . اخلوف مع الطمع جتاه الربق    
ويتقابل الذين يفرحون مـن أهـل       . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى      . هللا مع دعوة الباطل للشركاء    

، وباإلمجال تتقابل املعـاين    .. ويتقابل احملو مع اإلثبات يف الكتاب     . الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه     
 ! تنسيقا للجو العام يف األداء.  .وتتقابل االجتاهات، وتتقابل احلركات

ومشـس  ،  فألنه جو الطبيعة من مساء وأرض      ..  وظاهرة أخرى من ظواهر التناسق يف جو األداء       
؛ جييء احلديث عما تكنه األرحام من حيوان       .. وحياة وإنبات  .. وصواعق وأمطار ،  ورعد وبرق ،  وقمر
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سق غيض األرحام وازديادها مع سيل املاء يف        ويتنا ..  " وما تغيض األرحام وما تزداد    :  " وجييء معها 
 . )1(وذلك من بدائع التناسق يف هذا القرآن  .. األودية ومع اإلنبات

كما وقفت من قبل كثريا أمام       -  ذلك طرف من األسباب اليت من أجلها أقف أمام هذه السورة          
  .. . بريي البشري الفاينمتحرجا أن أشوا بتع، متهيبا أن أمسها بأسلويب البشري القاصر - غريها

واهللا . نستعني عليها بـاهللا    .. اجليل الذى ال يعيش يف جو هذا القرآن        ..  ولكنها ضرورة اجليل  
 . املستعان

                                                 
 " . دار الشروق   " .."   يف القرآن التصوير الفين:  " يف كتاب" التناسق الفين :  "  يراجع فصل)1(
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املر ِتلْك آيات الِْكتاِب والَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنـونَ                + 
1  

               ـرالْقَمو سمالش رخسِش ورلَى الْعى عوتاس ا ثُمهنورٍد تمِر عياِت ِبغاومالس فَعالَِّذي ر اللّه
مـد   وهو الَّـِذي     2كُلٌّ يجِري َألجٍل مسمى يدبر اَألمر يفَصلُ اآلياِت لَعلَّكُم ِبِلقَاء ربكُم توِقنونَ             

اَألرض وجعلَ ِفيها رواِسي وأَنهارا وِمن كُلِّ الثَّمراِت جعلَ ِفيها زوجيِن اثْنيِن يغِشي اللَّيلَ النهار ِإنَّ                
اٍب وزرع ونِخيـلٌ     وِفي اَألرِض ِقطَع متجاِورات وجنات من أَعن       3ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ      

ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن يسقَى ِبماء واِحٍد ونفَضلُ بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُِل ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم                 
  4يعِقلُونَ 

جِديٍد أُولَـِئك الَِّذين كَفَرواْ ِبـربِهم      وِإن تعجب فَعجب قَولُهم أَِئذَا كُنا ترابا أَِئنا لَِفي خلٍْق           
  5وأُولَِئك اَألغْالَلُ ِفي أَعناِقِهم وأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 

 ربك لَذُو مغِفرٍة لِّلناِس     ويستعِجلُونك ِبالسيئَِة قَبلَ الْحسنِة وقَد خلَت ِمن قَبِلِهم الْمثُالَت وِإنَّ         
 ويقُولُ الَِّذين كَفَرواْ لَوآل أُنِزلَ علَيِه آيةٌ من ربِه ِإنما أَنـت           6علَى ظُلِْمِهم وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقَاِب       

  7منِذر وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد 
 عـاِلم   8ى وما تِغيض اَألرحام وما تزداد وكُلُّ شيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر           اللّه يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثَ     
 سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه ومن هو مستخٍف ِباللَّيِل             9الْغيِب والشهادِة الْكَِبري الْمتعاِل     

 لَه معقِّبات من بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللِّه ِإنَّ اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم                  10وساِرب ِبالنهاِر   
  11واٍل حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم وِإذَا أَراد اللّه ِبقَوٍم سوًءا فَالَ مرد لَه وما لَهم من دوِنِه ِمن 

 ويسبح الرعـد ِبحمـِدِه      12هو الَِّذي يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينِشىُء السحاب الثِّقَالَ          
يد والْمالَِئكَةُ ِمن ِخيفَِتِه ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها من يشاء وهم يجاِدلُونَ ِفي اللِّه وهـو شـدِ                

 لَه دعوةُ الْحق والَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه الَ يستِجيبونَ لَهم ِبشيٍء ِإالَّ كَباِسِط كَفَّيِه ِإلَـى      13الِْمحاِل  
 من ِفي السـماواِت      وِللِّه يسجد  14الْماء ِليبلُغَ فَاه وما هو ِبباِلِغِه وما دعاء الْكَاِفِرين ِإالَّ ِفي ضالٍَل             

  15واَألرِض طَوعا وكَرها وِظاللُهم ِبالْغدو واآلصاِل 
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                ِلكُونَ ِلأَنفُِسـِهمماء الَ يِليوِنِه أَون دم مذْتخقُلْ أَفَات ِض قُِل اللّهاَألراِت واومالس بن رقُلْ م
     تسلْ يا قُلْ هرالَ ضا وفْعكَاء            نرلُواْ ِللِّه شعج أَم ورالنو اتِوي الظُّلُمتسلْ ته أَم ِصريالْبى ومِوي اَألع

               ـارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللّه ِهملَيع لْقالْخ هابشلِْقِه فَتلَقُواْ كَخ16خ     لَ ِمـنأَنـز 
لَت أَوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتملَ السيلُ زبدا راِبيا وِمما يوِقدونَ علَيِه ِفي الناِر ابِتغاء ِحلْيٍة              السماء ماء فَسا  

ينفَـع النـاس    أَو متاٍع زبد مثْلُه كَذَِلك يضِرب اللّه الْحق والْباِطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما                
  17فَيمكُثُ ِفي اَألرِض كَذَِلك يضِرب اللّه اَألمثَالَ 

                ِمثْلَها وِميعِض جا ِفي اَألرم مأَنَّ لَه لَو واْ لَهِجيبتسي لَم الَِّذينى ونسالْح ِهمبواْ ِلرابجتاس ِللَِّذين
  _18ك لَهم سوُء الِْحساِب ومأْواهم جهنم وِبئْس الِْمهاد معه الَفْتدواْ ِبِه أُولَـِئ

|     |     | 
. واحلق الذي اشتمل عليه   ،  قضية الوحي ذا الكتاب   : تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة      

فكلـها  . يـاة ومن عمل صاحل يف احل    ،  ومن إميان بالبعث  ،  وتلك هي قاعدة بقية القضايا من توحيد هللا       
 .  ع  وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إىل رسوله، متفرعة عن اإلميان بأن اآلمر ذا هو اهللا

  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون    . والذي أنزل إليك من ربك احلق     . تلك آيات الكتاب  . املر " 
 .. 

أو تلك آيـات علـى      . آيات هذا القرآن   ..  " تلك آيات الكتاب   ..  " را. ميم. الم.  ألف
إذ كانت صياغته من مادة هذه األحرف داللة على أنه مـن            . الكتاب تدل على الوحي به من عند اهللا       

 . ال من عمل خملوق كائنا من كان، وحي اهللا
  ..  " والذي أنزل إليك من ربك احلق " 

وتلـك  . دوالذي ال حيتمل الشك والتـرد     . احلق اخلالص الذي ال يتلبس بالباطل     .  احلق وحده 
ولن يكون ما عند اهللا إال حقا ال ريـب          . فهي آيات على أنه من عند اهللا      . األحرف آيات على أنه احلق    

 . فيه
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون " 

وال بالقضايا املترتبة على اإلميان ذا الوحي من توحيد هللا ودينونة لـه             ،  ال يؤمنون بأنه موحى به    
 .  يف احلياةوحده ومن بعث وعمل صاحل
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|     |     | 
ومن مث يبـدأ يف     . ويشري إىل مجلة قضاياها   ،  هذا هو االفتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله       

الناطقة بـأن مـن     ،  وعجائب الكون الدالة على قدرة اخلالق وحكمته وتدبريه       ،  استعراض آيات القدرة  
وأن . ن هناك بعث حلساب النـاس وأن يكو؛ مقتضيات هذه احلكمة أن يكون هناك وحي لتبصري الناس    

من مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إىل اخلالق الذي بدأهم وبدأ الكون                 
 . وسخره هلم ليبلوهم فيما آتاهم. كله قبلهم

وملسـة يف   ،  ملسـة يف السـماوات     ..  وتبدأ الريشة املعجزة يف رسم املشاهد الكونية الضخمة       
  .. يف مشاهد األرض وكوامن احلياةوملسات . األرضني

ويطلبون ،  ويستعجلون عذاب اهللا  ،   مث التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه اآليات الضخام         
 : آية غري هذه اآليات

وسخر الشمس والقمر   ،  مث استوى على العرش   ،  اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروا       " 
 .  " لعلكم بلقاء ربكم توقنون، اآلياتيفصل ، يدبر األمر، كل جيري ألجل مسسمى

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجـني       ،  وجعل فيها رواسي وأارا   ،  وهو الذي مد األرض    " 
 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون. يغشي الليل النهار، اثنني

وخنيل صنوان وغـري صـنوان      ،  وزرع،  وجنات من أعناب  ،  ويف األرض قطع متجاورات    " 
 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون. واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكليسقى مباء 
. أولئك الذين كفروا برم   ؟  أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد      : وإن تعجب فعجب قوهلم    " 

ويستعجلونك بالسيئة قبـل    . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     ،  وأولئك األغالل يف أعناقهم   
وإن ربـك لشـديد     ،  لهم املثالت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم        احلسنة وقد خلت من قب    

 .  " إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد، لوال أنزل عليه آية من ربه: ويقول الذين كفروا. العقاب
معروضة  - أيا كان مدلوهلا وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها يف شىت العصور             -  والسماوات

. وهي هكذا ال تستند إىل شـيء      . حني خيلو الناس إىل تأملها حلظة      -  شك وال - هائلة،  على األنظار 
  ..  " تروا " مكشوفة " بغري عمد " مرفوعة
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وهو ،   هذه هي اللمسة األوىل يف جمايل الكون اهلائلة وهي بذاا اللمسة األوىل للوجدان اإلنساين             
 أو حىت بعمـد    - قدر على رفعها بال عمد    ويدرك أنه ما من أحد ي     ؛  يقف أمام هذا املشهد اهلائل يتماله     

وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغري عمد تلك البنيان الصغرية اهلزيلة القابعة يف ركن ضيق                ؛  إال اهللا  -
غـافلني  ، مث يتحدث الناس عما يف تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقـان       . من األرض ال تتعداه   

، وعما وراءها من القدرة احلقة والعظمة احلقـة       ؛  عة بغري عمد  عما يشملهم ويعلوهم من مساوات مرفو     
 ! واإلتقان الذي ال يتطاول إليه خيال إنسان

:  إىل املغيب اهلائل الذي تتقاصر دونه املدارك واألبصار       ،   ومن هذا املنظور اهلائل الذي يراه الناس      
  ..  " مث استوى على العرش" 

يرمسه يف صورة   ،  وهو االستعالء املطلق  . ة فهذا أعظم  وإن كانت عظم  . فإن كان علو فهذا أعلى    
 . على طريقة القرآن يف تقريب األمور املطلقة ملدارك البشر احملدودة

ملسة يف العلو املطلق إىل جانب اللمسة األوىل        .  وهي ملسة أخرى هائلة من ملسات الريشة املعجزة       
  .. تتجاوران وتتسقان يف السياق، يف العلو املنظور

تسخري العلو املنظور للناس على ما      . تسخري الشمس والقمر  . ن االستعالء املطلق إىل التسخري     وم
 . مث إذا هي مسخرة بعد ذلك هللا الكبري املتعال، أخذت بألبام يف اللمسة األوىل، فيه من عظمة أخاذة

ذا حنـن أمـام   فـإ .  ونقف حلظة أمام التقابالت املتداخلة يف املشهد قبل أن منضي معه إىل غايته    
وإذا . وإذا حنن أمام استعالء يقابله التسـخري      . ارتفاع يف الفضاء املنظور يقابله ارتفاع يف الغيب اهول        

  .. بالليل والنهار، ويتقابالن يف األوان، جنم وكوكب: حنن أمام الشمس والقمر يتقابالن يف اجلنس
 : والتدبريفمع االستعالء والتسخري احلكمة  ..  مث منضي مع السياق

  ..  " كل جيري ألجل مسمى " 
سواء يف جرياما يف فلكيهما دورة سـنوية ودورة         . ووفق ناموس مقدر  ،   وإىل حدود مرسومة  

أو جرياما إىل األمد املقدر هلما قبـل أن  . أو جرياما يف مداريهما ال يتعديانه وال ينحرفان عنه   . يومية
 . حيول هذا الكون املنظور

  ..  " مريدبر األ " 
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 .. على هذا النحو من التدبري الذي يسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسـمى  ،   األمر كله 
ال شـك عظـيم     ،  والذي ميسك باألفالك اهلائلة واألجرام الساحبة يف الفضاء فيجريها ألجل ال تتعداه           

 . التدبري جليل التقدير
، ولعلته،  ويعرض كال منها يف حينه    ،  هاوينظمها وينسق  " يفصل اآليات  "  ومن تدبريه األمر أنه   

، ومن ورائها آيـات الكـون    ،  حني ترون اآليات مفصلة منسقة     " لعلكم بلقاء ربكم توقنون    " ولغايته
وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تـدبري وتقـدير            ،  تلك اليت أبدعتها يد اخلالق أول مرة      

، لتقدير أعمـال البشـر    ،  ىل اخلالق بعد احلياة الدنيا    ذلك كله يوحي بأن ال بد من عودة إ         .. وإحكام
 . فذلك من كمال التقدير الذي توحي به حكمة اخللق األول عن حكمة وتدبري. وجمازام عليها

 :  وبعد ذلك يهبط اخلط التصويري اهلائل من السماء إىل األرض فريسم لوحتها العريضة األوىل
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجـني       ،  ي وأارا وجعل فيها رواس  ،  وهو الذي مد األرض    " 

 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون. يغشي الليل النهار. اثنني
ال .  واخلطوط العريضة يف لوحة األرض هي مد األرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه             

هذه هـي اللمسـة     . إمنا هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة      . يهم ما يكون شكلها الكلي يف حقيقته      
فتـتم  . وخط األار اجلاريـة يف األرض     ،  مث يرسم خط الرواسي الثوابت من اجلبال      . األوىل يف اللوحة  

 . متناسقة متقابلة، اخلطوط العريضة األوىل يف املشهد األرضي
وما يالبس احلياة فيهـا مـن       ،   ومما يناسب هذه اخلطوط الكلية ما حتتويه األرض من الكليات         

.  " ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثـنني       :  " وتتمثل األوىل فيما تنبت األرض    . كليات كذلك 
  " . يغشي الليل النهار " : وتتمثل الثانية يف ظاهريت الليل والنهار

هي أن كـل    .  واملشهد األول يتضمن حقيقة مل تعرف للبشر من طريق علمهم وحبثهم إال قريبا            
حىت النباتات اليت كان مظنونا أن ليس هلا مـن جنسـها            ،  كر وأنثى األحياء وأوهلا النبات تتألف من ذ     

أو ،  فتضم أعضاء التذكري وأعضاء التأنيث جمتمعة يف زهرة       ،  تبني أا حتمل يف ذاا الزوج اآلخر      ،  ذكور
 . وهي حقيقة تتضامن مع املشهد يف إثارة الفكر إىل تدبر أسرار اخللق بعد متلي ظواهره. متفرقة يف العود

هو ذاته مثـار    . يف انتظام عجيب  ،  هذا يغشى ذاك  ،  ملشهدالثاين مشهد الليل والنهار متعاقبني     وا
حادث ون األلفة مـن     ،  فقدوم ليل وإدبار ار أو إشراق فجر وانقشاع ليل        ،  تأمل يف مشاهد الطبيعة   

اه حبـس   ويتلق،  ملن ينفض عنه موات األلفة ومخودها     ،  ولكنه يف ذاته عجب من العجب     ،  وقعه يف احلس  
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والنظام الدقيق الذي ال تتخلف معه دورة الفلك هو بذاتـه            .. الذي مل جيمده التكرار   ،  الشاعر املتجدد 
إن يف ذلـك    :  " وتفكري يف القدرة املبدعة اليت تدبره وترعاه      ،  كذلك مثار تأمل يف ناموس هذا الكون      

  ..  " آليات لقوم يتفكرون
 .. الت الفنية يف املشهد قبل أن جناوزه إىل مـا وراءه           ونقف كذلك هنا وقفة قصرية أمام التقاب      

. وبني الليل والنهار  . وبني الزوج والزوج يف كل الثمرات     . التقابالت بني الرواسي الثابتة واألار اجلارية     
ومها متكامالن يف املشهد الكـوين الكـبري الـذي          . مث بني مشهد األرض كله ومشهد السماء السابق       

 . ا مجيعايضمهما ويتألف منهم
 :  مث متضي الريشة املبدعة يف ختطيط وجه األرض خبطوط جزئية أدق من اخلطوط العريضة األوىل

، وخنيل صنوان وغـري صـنوان     ،  وزرع،  وجنات من أعناب  ،  ويف األرض قطع متجاورات    " 
  ..  " إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون. يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل

إال أن  ! فينا الكثريون ميرون عليها فال تثري فيهم حىت رغبة التطلع إليهـا           ،  ملشاهد األرضية  وهذه ا 
 انفصلت عنه لتتأمله مث تندمج فيه     ،  ترجع النفس إىل حيوية الفطرة واالتصال بالكون الذي هي قطعة منه          

 .. 
  ..  " ويف األرض قطع متجاورات " 

منـها الطيـب     .. فلو كانت مثماثلة لكانت قطعة     " قطع " وإال ما تبني أا   ،   متعددة الشيات 
وكل واحد من هذه وتلـك      . ومنها الصخر الصلد  . ومنها املقفر اجلدب  . ومنها السبخ النكد  ،  اخلصب

ومنـها الريـان    . ومنها املزروع احلي واملهمل امليـت     . ومنها العامر والغامر  . أنواع وألوان ودرجات  
 . كلها يف األرض متجاوراتوهي  .. ومنها ومنها ومنها. والعطشان

وجنـات مـن   :  " مث تتبعها تفصـيالت  ..  هذه اللمسة العريضة األوىل يف التخطيط التفصيلي    
. والنخـل السـامق   . الكرم املتسلق ،  متثل ثالثة أنواع من النبات     " وخنيل.  "  " وزرع.  "  " أعناب

والتمثيـل  ،   فراغ اللوحـة الطبيعيـة     وملء،  مما حيقق تلوين املنظر   . والزرع من بقول وأزهار وما أشبه     
 . ملختلف أشكال النبات

ومنه ما هو عودان أو أكثر يف أصل        . منه ما هو عود واحد    . صنوان وغري صنوان  .  ذلك النخيل 
 : ولكن الثمار خمتلفات الطعوم، والتربة واحدة " يسقى مباء واحد " وكله .. واحد
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 .  " ونفضل بعضها على بعض يف األكل " 
 ! ؟ ري اخلالق املدبر املريد يفعل هذا وذاك فمن غ

فكم منا التفت هذه اللفتة الـيت وجـه         . من منا مل يذق الطعوم خمتلفات يف نبت البقعة الواحدة         
ألنه جيدد أحاسيس البشر باملنـاظر    ،  إنه مبثل هذا يبقى القرآن جديدا أبدا      ؟  القرآن إليها العقول والقلوب   
وال تستقصـيها   ،  ال تنفد وال يستقصيها إنسان يف عمـره احملـدود         وهي  ؛  واملشاهد يف الكون والنفس   

  ..  " إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون.  " البشرية يف أجلها املوعود
والنخـل  .  ومرة ثالثة نقف أمام التقابالت الفنية يف اللوحة بني القطع املتجاورات املختلفـات            

  .. .  واألعنابوالزرع والنخيل. صنوان وغري صنوان والطعوم خمتلفات
هـذه اآليـات   ، يعود منها السياق ليعجب من قوم،  تلك اجلولة اهلائلة يف آفاق الكون الفسيحة 

، وقدرة اخلـالق ، وال يلوح هلم من ورائها تدبري املدبر  ،  وال تنبه عقوهلم  ،  كلها يف اآلفاق ال توقظ قلوم     
 :  تلك اآلياتفال تنطلق للتأمل يف، وكأن قلوم مقيدة، كأن عقوهلم مغلولة

، أولئك الذين كفروا برم   ؟  أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد      : وإن تعجب فعجب قوهلم    " 
  ..  " وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك األغالل يف أعناقهم

 : أن يسأل قوم بعد هذا العرض اهلائل،  وإنه لعجيب يستحق التعجيب
  "  .. ؟ لق جديدأئذا كنا ترابا أئنا لفي خ " 

قادر على إعـادة األناسـي يف بعـث         ،   والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو        
فـاجلزاء هـو    . وإمنا هي أغالل العقل والقلـب     . إمنا هو الكفر برم الذي خلقهم ودبر أمرهم       . جديد

فقد عطلوا كـل    . ين فيها واجلزاء هو النار خالد   ؛  تنسيقا بني غل العقل وغل العنق     ،  األغالل يف األعناق  
وانتكسوا يف الدنيا فهم يف اآلخرة يالقون عاقبة االنتكـاس          ،  مقومات اإلنسان اليت من أجلها يكرمه اهللا      

 . اليت عاشوها معطلي الفكر والشعور واإلحساس، حياة أدىن من حيام الدنيا
هـؤالء  ! هو العجب وعجبهم هذا   .  هؤالء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم اهللا خلقا جديدا         

 : بدال من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رمحته، يستعجلونك أن تأتيهم بعذاب اهللا
  ..  " ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة " 
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فهم ال ينظـرون    ،  وآيات اهللا املبثوثة يف السماء واألرض     ،   وكما أم ال ينظرون يف آفاق الكون      
 : وتركهم مثلة يعترب ا من بعدهم؛ هللا فأصامإىل مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب ا

  ..  " وقد خلت من قبلهم املثالت " 
 . وقد كان فيها مثل ملن يعترب،  فهم يف غفلة حىت عن مصائر أسالفهم من بين البشر

  ..  " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " 
ولكـن  . فرة ليدخلوه عن طريق التوبةيفتح هلم باب املغ ،   فهو بعباده رحيم حىت وإن ظلموا فترة      

 . وال يلجون من الباب املفتوح، يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجون
  ..  " وإن ربك لشديد العقاب " 

. يف مقابل تعجل هؤالء الغافلني للعذاب قبل اهلدايـة        ،   والسياق يقدم هنا مغفرة اهللا على عقابه      
ومن ورائـه   . والشر الذي يريدونه ألنفسهم   ،  ذي يريده اهللا هلم   ليبدو الفارق الضخم اهلائل بني اخلري ال      

 . واالنتكاس الذي يستحق درك النار، وعمى القلب، يظهر انطماس البصرية
فيطلبون ،  الذين ال يدركون كل تلك اآليات الكونية      ،  مث ميضي السياق يف التعجيب من أمر القوم       

 : كون حوهلم كله آياتآية واحدة وال. آية واحدة يرتهلا اهللا على رسوله
  ..  " ولكل قوم هاد، إمنا أنت منذر! لوال أنزل عليه آية من ربه: ويقول الذين كفروا " 

، إمنا يبعث ا اهللا معـه     . واخلوارق ليست من عمل الرسول وال اختصاصه      .  إم يطلبون خارقة  
فقـد  ،   كل رسول قبلـك    شأنك شأن . حمذر ومبصر  " إمنا انت منذر  .  " حني يرى حبكمته أا الزمة    

 . فأما اآليات اخلارقة فأمرها إىل مدبر الكون والعباد " ولكل قوم هاد " بعث اهللا الرسل لألقوام للهداية
|     |     | 

: ليبدأ السياق جولة جديدة يف واد آخر      . والتعقيبات عليها ،  وبذلك تنتهي اجلولة األوىل يف اآلفاق     
 : يف األنفس واملشاعر واألحياء

عـامل  . وكل شيء عنده مبقدار   ،  وما تغيض األرحام وما تزداد    ،  اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى       "
ومن هو مستخف بالليـل  ، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به      . الغيب والشهادة الكبري املتعال   

ـ      . من أمر اهللا   - حيفظونه - له معقبات من بني يديه ومن خلفه      . وسارب بالنهار  ا إن اهللا ال يغـري م
  ..  " وما هلم من دونه من وال، وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له، بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
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وحتت إيقاع هـذه    ،   ويقف احلس مشدوها يرتعش حتت وقع هذه اللمسات العميقة يف التصوير          
ـ   ؛  يقف مشدوها وهو يقفو مسارب علم اهللا ومواقعه       . املوسيقى العجيبة يف التعبري    ع احلمـل   وهـو يتب

وكل مستخف وكـل    ؛  واحلركة اخلفية يف جنج الليل    ،  والسر املكنون يف الصدور   ،  املكنون يف األرحام  
يتتبعه شعاع من علـم     ،  وكل أولئك مكشوف حتت اهر الكاشف     . سارب وكل هامس وكل جاهر    

فس معهـا إال أن     أال إا الرهبة اخلاشعة اليت ال متلك الـن         .. وتتعقبه حفظة حتصي خواطره ونواياه    ،  اهللا
ولكن وقـع هـذه   . وإن املؤمن باهللا ليعلم أن علم اهللا يشمل كل شيء .. تطمئن يف محاه،  تلجأ إىل اهللا  

 . ال يقاس إىل وقع مفرداا كما يعرض السياق بعضها يف هذا التصوير العجيب، القضية الكلية يف احلس
 : من قولهوأية حقيقة كلية يف هذا اال ،  وأين أية قضية جتريدية

 ؟  " وكل شيء عنده مبقدار. اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد " 
كل أنثـى   .. كل أنثى .. املترامي األطراف ..  حني يذهب اخليال يتتبع كل أنثى يف هذا الكون 

علم اهللا مطـال    ويتصور  . يف البيوت والكهوف واملسارب والغابات    ،  يف البدو واحلضر  ،  يف الوبر واملدر  
 ! وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد يف تلك األرحام، على كل محل يف أرحام هذه اإلناث

 :  وأين أية قضية جتريدية وأية حقيقة كلية يف هذا اال من قوله
لـه  . ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنـهار      ،  سواء منكم من أسر القول ومن جهر به        " 

 ؟  " ن خلفه حيفظونه من أمر اهللامعقبات من بني يديه وم
وكل مستخف وكل سارب يف هذا الكـون        ،   حني يذهب اخليال يتتبع كل هامس وكل جاهر       

ويقيد عليه كل شاردة وكـل واردة       ،  ويتصور علم اهللا يتعقب كل فرد من بني يديه ومن خلفه          . اهلائل
 ! آناء الليل وأطراف النهار

ائل ليست بأضخم وال أعمق من هذه اللمسات األخـرية          إن اللمسات األوىل يف آفاق الكون اهل      
  .. وإن هذه لكفء لتلك يف جمال التقابل والتناظر. يف أغوار النفس والغيب وجماهيل السرائر

 :  ونستعرض شيئا من بدائع التعبري والتصوير يف تلك اآليات
 ..  " نده مبقـدار  وكل شيء ع  . اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد           " 

والتناسق . عقب بأن كل شيء عنده مبقدار     ،  فلما أن صور العلم بالغيض والزيادة يف مكنونات األرحام        
والقضية كلها ذات عالقة بإعادة اخللق فيما سـبق مـن           . واضح بني كلمة مقدار وبني النقص والزيادة      
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ا سيأيت بعدها من املاء الذي تسـيل        كما أا من ناحية الشكل والصورة ذات عالقة مب        . ناحية املوضوع 
كما أن يف الغيض والزيادة تلك املقابلة املعهودة يف جـو            .. يف السيولة والتقدير   " بقدرها " به األودية 

  .. السورة على اإلطالق
  ..  " عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال " 

ولكن يصعب تصوير ذلـك     . احلسكلتامها تلقي ظلها يف      " املتعال " ولفظة " الكبري "  ولفظة
وما يقال عن خلق مـن خلـق اهللا         . إنه ما من خلق حادث إال وفيه نقص يصغره        . الظل بألفاظ أخرى  

 وكذلك .. حىت يتضاءل مبجرد أن يذكر اهللا     ،  أو عمل من األعمال كبري    ،  أو أمر من األمور كبري    ،  كبري
 !  " الكبري املتعال " لقرآن وقف أماموال أي مفسر آخر ل. ال؟ تراين قلت شيئا ..  " املتعال" 

 ..  " ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنـهار      ،  سواء منكم من أسر القول ومن جهر به        " 
فظلها ،  وهي تكاد بظلها تعطي عكس معناها      " سارب " إمنا تستوقفنا كلمة  . والتقابل واضح يف العبارة   

. كة فيها هي املقصودة يف مقابل االسـتخفاء       فاحلر. الذاهب: والسارب. ظل خفاء أو قريب من اخلفاء     
جو العلم اخلفي اللطيف الـذاهب      . هذه النعومة يف جرس اللفظ وظله مقصودة هنا كي ال ختدش اجلو           

فاختار اللفظ الذي   . وراء احلمل املكنون والسر اخلايف واملستخفي بالليل واملعقبات اليت ال تراها األنظار           
 !  ولكن يف لني ولطف وشبه خفاءيؤدي معىن التقابل مع املستخفي

  ..  " من أمر اهللا - حيفظونه - له معقبات من بني يديه ومن خلفه " 
، وحتفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكـل خاجلـة          ،   واحلفظة اليت تتعقب كل إنسان    

  " مـر اهللا  من أ  ..  " أكثر من أا  . ال يتعرض هلا السياق هنا بوصف وال تعريف       ،  واليت هي من أمر اهللا    
وال نـذهب جبـو اخلفـاء       ؟  وأين تكون ؟  وكيف تتعقب ؟  وما صفاا ؟  ما هي : فال نتعرض حنن هلا   .. 

ومل جييء هكذا   ؛  وقد جاء التعبري بقدره   ؛  فذلك هو املقصود هنا   . والرهبة والتعقب الذي يسبغه السياق    
 ! بالكشف والتفصيلوكل من له ذوق بأجواء التعبري يشفق من أن يشوه هذا اجلو الغامض ؛ جزافا

  ..  " إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم " 
 فهو يتعقبهم باحلفظة من أمره ملراقبة ما حيدثونه من تغيري بأنفسهم وأحواهلم فريتـب عليـه اهللا                 

أن يغـري   إال   .. . وال يغري مكانة أو مهانة    ،  وال يغري عزا أو ذلة    ،  فإنه ال يغري نعمة أو بؤسى     . تصرفه م 
. فيغري اهللا ما م وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمـاهلم          ،  الناس من مشاعرهم وأعماهلم وواقع حيام     
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، ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكـون منـهم        . وإن كان اهللا يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون         
 . وجييء الحقا له يف الزمان بالقياس إليهم

أن تترتب مشيئة   ،  فقد قضت مشيئة اهللا وجرت ا سنته      ؛   تبعة ثقيلة   وإا حلقيقة تلقي على البشر    
. وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم هلذه السـنة بسـلوكهم           ؛  اهللا بالبشر على تصرف هؤالء البشر     

دليل التكـرمي هلـذا      - إىل جانب التبعة   - وهو حيمل كذلك  . والنص صريح يف هذا ال حيتمل التأويل      
 . أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ ملشيئة اهللا فيه، ت مشيئة اهللاملخلوق الذي اقتض

 حسب املفهوم من اآلية    - ألم؛   وبعد تقرير املبدأ يربز السياق حالة تغيري اهللا ما بقوم إىل السوء           
 : غريوا ما بأنفسهم إىل أسوء فأراد هلم اهللا السوء -

  ..  " ن دونه من والوإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وما هلم م " 
 يربز السياق هذا اجلانب هنا دون اجلانب اآلخر ألنه يف معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبـل                

وهو هنا يربز العاقبة السـوأى وحـدها        ،  وقد قدم هلم هناك املغفرة على العذاب ليربز غفلتهم        . احلسنة
وال يعصـمهم منـه وال      - فسـهم إذا استحقوه مبـا يف أن      - إلنذارهم حيث ال يرد عذاب اهللا عنهم      

  .. يناصرهم
|     |     | 

واد جتتمـع   . موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه     ،  مث يأخذ السياق يف جولة جديدة يف واد آخر        
وختيم عليـه الرهبـة     . متداخلة متناسقة يف الصورة والظل واإليقاع     ،  فيه مناظر الطبيعة ومشاعر النفس    

 : ويف تأثر وانفعال، ل النفس فيه يف ترقب وحذروتظ. والضراعة واجلهد واإلشفاق
ويسبح الرعـد حبمـده     . وينشيء السحاب الثقال  . خوفا وطمعا . هو الذي يريكم الربق    " 

. وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال      ،  ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء     . واملالئكة من خيفته  
، ن هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه         والذين يدعون من دونه ال يستجيبو     ،  له دعوة احلق  
وهللا يسجد مـن يف السـماوات واألرض طوعـا         . وما دعاء الكافرين إال يف ضالل     ،  وما هو ببالغه  

أفاختذمت مـن   : قل. اهللا: قل؟  من رب السماوات واألرض   : قل. بالغدو واآلصال ،  وظالهلم،  وكرها
أم هل تسـتوي    . هل يستوي األعمى والبصري   : قل؟  ادونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضر       

اهللا خالق كل شـيء  : قل؟ أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم     ؟  الظلمات والنور 
  ..  " وهو الواحد القهار
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. وكذلك الصواعق اليت تصاحبها يف بعض األحيـان       ،   والربق والرعد والسحاب مشاهد معروفة    
سواء عند الذين يعرفون الكثري عن طبيعتها والذين ال يعرفون           - ت أثر يف النفس   وهي بذاا مشاهد ذا   

ويضيف إليها املالئكة والظالل والتسـبيح والسـجود واخلـوف          ؛  والسياق حيشدها هنا  ! عن اهللا شيئا  
، هيئة ملهوف يتطلب املاء   : ويضم إليها هيئة أخرى   . والدعاء احلق والدعاء الذي ال يستجاب     ،  والطمع
  .. فاحتا فاه يتلقف منه قطرة، ا كفيه ليبلغهباسط

وتلفه ،  إمنا تتجمع لتلقي كلها ظالهلا على املشهد      .  هذه كلها ال تتجمع يف النص اتفاقا أو جزافا        
يف سياق تصوير سلطان اهللا املتفرد      ،  والضراعة واالرجتاف ،  واخلوف والطمع ،  يف جو من الرهبة والترقب    

 . وإرهابا من عقىب الشرك باهللا، شركاء املدعاةنفيا لل، بالقهر والنفع والضر
  ..  " خوفا وطمعا. هو الذي يريكم الربق " 

فهي ناشئة من طبيعة الكون اليت خلقها هو على هذا          ،   هو اهللا الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية      
تخافونـه  ف،  ومنها الربق الذي يريكم إياه وفق ناموسه      . وجعل هلا خصائصها وظواهرها   ،  النحو اخلاص 

وألنه قد يكون نذيرا بسيل مدمر كما علمتكم        ،  وألنه قد يتحول إىل صاعقة    ،  ألنه بذاته يهز األعصاب   
 . اري لألار، فقد يعقبه املطر املدرار احمليي للموات، وتطمعون يف اخلري من ورائه. جتاربكم

  ..  " وينشيء السحاب الثقال " 
. الثقـال باملـاء    - اب اسم جنس واحدته سحابة    والسح - وهو كذلك الذي ينشيء السحاب    

ولو مل جيعل خلفة الكـون  . وطل األمطار، فوفق ناموسه يف خلقه هذا الكون وتركيبه تتكون السحب  
وكيفية هطـول   ،  ومعرفة كيف تتكون السحب   . على هذا النحو ما تكونت سحب وال هطلت أمطار        
فهي تتكون وفق تركيب    . وال شيئا من داللتها   ،  تهااألمطار ال تفقد هذه الظاهرة الكونية شيئا من روع        

ووفق ناموس معني حيكم هذا التركيب مل يشترك يف سنه أحد مـن             . كوين خاص مل يصنعه أحد إال اهللا      
 ! وال هو الذي ركب يف ذاته ناموسه، كما أن هذا الكون مل خيلق نفسه! عبيد اهللا

إنه أثر مـن    . هذا الصوت املقرقع املدوي    .. رعدالظاهرة الثالثة جلو املطر والربق وال      ..  والرعد
، فهو رجع صنع اهللا يف هذا الكون       - أيا كانت طبيعته وأسبابه    - الذي صنعه اهللا  ،  آثار الناموس الكوين  

كما أن كل مصنوع مجيل متقن يسبح ويعلن عـن          . فهو محد وتسبيح بالقدرة اليت صاغت هذا النظام       
وقد يكون املدلول املباشر للفـظ       .. ه من آثار صنعته من مجال وإتقان      محد الصانع والثناء عليه مبا حيمل     

فهذا الغيب الذي زواه اهللا عن البشـر  . فعال حبمد اهللا  " يسبح " ويكون الرعد ،  يسبح هو املقصود فعال   
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ال بد أن يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم ال يعلمون من أمر هذا الكون وال من أمـر أنفسـهم إال       
 ! لالقلي

 وقد اختار التعبري أن ينص على تسبيح الرعد باحلمد اتباعا ملنهج التصوير القرآين يف مثل هـذا                 
وخلع مسات احلياة وحركاا على مشاهد الكون الصامتة لتشارك يف املشهد حبركة من جـنس       ،  السياق

ا مشهد أحيـاء    واملشهد هن  - كما فصلت هذا يف كتاب التصوير الفين يف القرآن         - حركة املشهد كله  
وفيه باسط كفيه إىل املاء     . ودعاء للشركاء ،  وفيه دعاء هللا  ،  وفيه املالئكة تسبح من خيفته    . يف جو طبيعي  

ففي وسط هذا املشهد الداعي العابد املتحرك اشترك الرعد ككـائن حـي              .. ليبلغ فاه وما هو ببالغه    
  .. بصوته يف التسبيح والدعاء

بالصواعق يرسلها فيصيب ا     ..  والربق والرعد والسحاب الثقال     مث يكمل جو الرهبة واالبتهال    
واهللا يصيب ا أحيانا من     ؛  والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا املنوال         . من يشاء 

  .. فاستحقوا اهلالك، لعلمه أن ال خري يف إمهاهلم، غريوا ما بأنفسهم واقتضت حكمته أال ميهلهم
ويف زمحة تسبيح الرعد حبمده واملالئكـة مـن         ،  يف هول الربق والرعد والصواعق     والعجيب أنه   

يف هذا اهلول ترتفع أصوات بشرية باجلدل يف اهللا صاحب كل هـذه              .. خيفته وزجمرة العواصف بغضبه   
 : القوى وباعث كل هذه األصوات اليت ترتفع على كل جدال وكل حمال

 !  " لوهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملا " 
 وهكذا تضيع أصوام الضعيفة يف غمرة هذا اهلول املتجاوب بالدعاء واالبتهال والرعد والقرقعة             

وبوحدانيته واجتاه التسبيح واحلمـد إليـه        - الذي جيادلون فيه   - الناطقة كلها بوجود اهللا   ،  والصواعق
وللخوف إيقاعه يف هذا    [  ومن املالئكة الذين يسبحون من خيفته     ،  وحده من أضخم جمايل الكون اهلائل     

 ! ؟ فأين من هذا كله أصوات الضعاف من البشر وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال ]اال 
وما عداها  ؛  ودعوة اهللا هي وحدها احلق    .  وهم جيادلون يف اهللا وينسبون إليه شركاء يدعوم معه        

 : ال ينال صاحبه منه إال العناء، باطل ذاهب
والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املـاء     ،  قله دعوة احل   " 

  ..  " وما دعاء الكافرين إال يف ضالل، ليبلغ فاه وما هو ببالغه
وهي الـيت   ،  وهي اليت حتق  ،  فدعوة واحدة هي احلق    ..  واملشهد هنا ناطق متحرك جاهد الهف     

وما عداها باطل ومـا  . اد عليه وطلب عونة ورمحته وهداهإا دعوة اهللا والتوجه إليه واالعتم  . تستجاب
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. انظروا هذا واحـد منـهم     ؟  أال ترون حال الداعني لغريه من الشركاء       .. عداها ضائع وما عداها هباء    
. يطلب املاء ليبلغ فاه فال يبلغـه      . وفمه مفتوح يلهث بالدعاء   . ملهوف ظمآن ميد ذراعيه ويبسط كفيه     

 : وكذلك دعاء الكافرين باهللا الواحد حني يدعون الشركاء.  واللهفة والعناءبعد اجلهد. وما هو ببالغه
 .  " وما دعاء الكافرين إال يف ضالل " 

يف جو الربق والرعد والسحاب     ؟   ويف أي جو ال يبلغ هذا الداعي الالهف الالهث قطرة من ماء           
 ! اليت جتري هناك بأمر اهللا الواحد القهار، الثقال

إذا ،  ويتوجهون إليهم بالرجاء والدعاء   ،  ي يتخذ هؤالء اخلائبون آهلة من دون اهللا        ويف الوقت الذ  
املـؤمن  . مسريون وفق ناموسه  ،  خاضعون لسنته ،  وكلهم حمكومون بإرادته  . كل من يف الكون يعنو هللا     

وال ،  فما ميلك أحد أن خيرج على إرادة اهللا       ،  وغري املؤمن خيضع أخذا وإرغاما    ،  منهم خيضع طاعة وإميانا   
 : أن يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة

  ..  " بالغدو واآلصال، وظالهلم، وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها " 
فإن السياق يعرب عن اخلضوع ملشيئة اهللا بالسجود وهو أقصى رمز           ،   وألن اجلو جو عبادة ودعاء    

، ظالهلم بالغدو يف الصـباح    . الهلم كذلك ظ،  مث يضم إىل شخوص من يف السماوات واألرض       ،  للعبودية
يضم هذه الظالل إىل الشخوص يف السجود واخلضوع        . وباآلصال عند انكسار األشعة وامتداد الظالل     

فـإذا  ،  مث تلقي هذه احلقيقة ظلها على املشهد      . فالظالل تبع للشخوص  ،  وهي يف ذاا حقيقة   . واالمتثال
وإذا الكون كله مبا فيه من شخوص وظالل جاثية         ! شخوص وظالل : وإذا السجود مزدوج  . هو عجب 

وأولئك اخلائبون يدعون آهلة من دون       .. كلها تسجد هللا  . خاضعة عن طريق اإلميان أو غري اإلميان سواء       
 ! اهللا

فما جيدر باملشرك باهللا يف مثل هذا       .  ويف جو هذا املشهد العجيب يتوجه إليهم باألسئلة التهكمية        
 : يستحق إال السخرية واالستهزاءوما ، اجلو إال التهكم

أفاختذمت من دونـه أوليـاء ال ميلكـون         : قل. اهللا: قل؟  من رب السماوات واألرض   : قل " 
أم ؟  أم هل تستوي الظلمـات والنـور      ؟  هل يستوي األعمى والبصري   : قل؟  ألنفسهم نفعا وال ضرا   

  " وهو الواحد القهار  ،  شيءاهللا خالق كل    : قل؟  جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم       
 .. 
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من  :  " - رضي أم كره   - وكل من يف السماوات واألرض مأخوذ بقدرة اهللا وإرادته         - سلهم
إمنا ليسمعوا  . فقد أجاب السياق من قبل    ،  وهو سؤال ال ليجيبوا عنه     "  .. ؟  رب السماوات واألرض  

أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكـون       :  " مث سلهم  ..  " اهللا: قل:  " اجلواب ملفوظا وقد رأوه مشهودا    
سلهم والقضية  . سلهم لالستنكار فهم بالفعل قد اختذوا أولئك األولياء        "  .. ؟  ألنفسهم نفعا وال ضرا   

. وبني الظلمات والنور  ،  وضوح الفارق بني األعمى والبصري    : والفرق بني احلق والباطل واضح    ،  واضحة
فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية احلـق         ؛  م وإىل املؤمنني  ويف ذكر األعمى والبصري إشارة إليه     

ويف ذكر الظلمات والنور إشـارة إىل       . الواضح اجلاهر الذي حيس بأثره كل من يف السماوات واألرض         
 . فالظلمات اليت حتجب الرؤية هي اليت تلفهم وتكفهم عن اإلدراك للحق املبني، حاهلم وحال املؤمنني

فتشات . خلقوا خملوقات كاليت خلقها اهللا    ،  اء الذين اختذوهم من دون اهللا      أم ترى هؤالء الشرك   
فهم معذورون  ؟  فلم يدروا أيها من خلق اهللا وأيها من خلق الشركاء         ،  على القوم هذه املخلوقات وتلك    

الـيت ـا    ،  فلهم من صفات اهللا تلك القدرة على اخللق       ،  يف اختاذ الشركاء  ،  إذن إن كان األمر كذلك    
 ! وبدوا ال تقوم شبهة يف عدم استحقاقه؛  املعبود العبادةيستحق

ويرون هذه اآلهلة املـدعاة مل ختلـق        ،   وهو التهكم املر على القوم يرون كل شيء من خلق اهللا          
وذلـك  . وبعد هذا كله يعبدوا ويدينون هلا يف غري شـبهة   . إمنا هي خملوقة  ،  وما هي خبالقة شيئا   ،  شيئا

  .. قول إىل دركه من التفكريأسخف وأحط ما تصل الع
 : بعد هذا السؤال، حيث ال معارضة وال جدال،  والتعقيب على هذا التهكم الالذع

  ..  " وهو الواحد القهار. اهللا خالق كل شيء: قل " 
وهكذا حتـاط    - أقصى درجات السلطان   - وهي الوحدانية يف القهر   ،   فهي الوحدانية يف اخللق   

ويف ختامهـا   ؛   بسجود من يف السماوات واألرض وظالهلم طوعا وكرها هللا         قضية الشركاء يف مطلعها   
وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق        .. بالقهر الذي خيضع له كل شيء يف األرض أو يف السماء          

إال أن يكـون أعمـى   ، فأين القلب الذي يصمد هلـذا اهلـول   .. وتسبيح وحتميد عن خوف أو طمع 
 ! ؟ حىت يأخذه اهلالك، مطموسا يعيش يف الظلمات

 " خوفا وطمعا  " بني.  وقبل أن نغادر هذا الوادي نشري إىل التقابالت امللحوظة يف طريقة األداء           
تشارك يف صفة التقابل    ،  بعد إشارا إىل املاء   ،  هنا " الثقال " و - وبني الربق اخلاطف والسحاب الثقال    

وبني دعـوة احلـق   . وتسبيح املالئكة من خيفتهوبني تسبيح الرعد حبمده  - مع الربق اخلفيف اخلاطف   
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وبـني الشـخوص    . وسجود من فيهن طوعا وكرها    ،  وبني السماوات واألرض  . ودعوة اجلهد الضائع  
وبـني اخلـالق القـاهر     . وبني الظلمات والنور  . وبني األعمى والبصري  . وبني الغدو واآلصال  . والظالل

وهكذا ميضي السياق علـى      .. . فسهم نفعا وال ضرا   وال ميلكون ألن  ،  والشركاء الذين ال خيلقون شيئا    
 . جه يف دقة ملحوظة وألالء باهر وتنسيق عجيب

|     |     | 
للخري . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح     . يضرب مثال للحق والباطل   . مث منضي مع السياق   

ولتدبري اخلالق املدبر املقـدر     . د القهار واملثل املضروب هنا مظهر لقوة اهللا الواح      . اهلاديء والشر املتنفج  
 . وهو من جنس املشاهد الطبيعية اليت ميضي يف جوها السياق. لألشياء

ومما يوقدون عليه   : فاحتمل السيل زبدا رابيا   ،  فسالت أودية بقدرها  ،  أنزل من السماء ماء    " 
، فأما الزبد فيذهب جفاء    .كذلك يضرب ا هللا احلق والباطل     . يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله       
  ..  " كذلك يضرب اهللا األمثال. وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض

 وإنزال املاء من السماء حىت تسيل به الوديان يتناسق مع جو الربق والرعد والسحاب الثقال يف                
رة الـذي جتـري يف وجـوه قضـايا السـو          ،  ويؤلف جانبا من املشهد الكوين العام     ؛  املشهد السابق 
، كل حبسـبه  ،  وأن تسيل هذه األودية بقدرها     .. وهو كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار     . وموضوعاا

وهي إحدى القضايا الـيت      .. وكل مبقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبري اخلالق وتقديره لكل شيء          
 للناس مـن مشـهود      وليس هذا أو ذاك بعد إال إطارا للمثل الذي يريد اهللا ليضربه            .. تعاجلها السورة 

 . حيام الذي ميرون عليه دون انتباه
فيطفو علـى وجهـه يف      ،  وهو يلم يف طريقه غثاء    ،   إن املاء ليرتل من السماء فتسيل به األودية       

. ولكنه بعد غثاء   .. هذا الزبد نافش راب منتفخ    . صورة الزبد حىت ليحجب الزبد املاء يف بعض األحيان        
كـذلك يقـع يف      .. ولكنه هو املاء الذي حيمل اخلري واحليـاة        .. اديءواملاء من حتته سارب ساكن ه     

، أو آنية أو آلة نافعة للحياة كاحلديد والرصاص       ،  املعادن اليت تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة       
  .. ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى املعدن يف نقاء. فإن اخلبث يطفو وقد حيجب املعدن األصيل

فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه بعد         . باطل يف هذه احلياة    ذلك مثل احلق وال   
. واحلق يظل هادئا سـاكنا    . ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا ال حقيقة وال متاسك فيه          ،  زبد أو خبث  

ولكنه هو البـاقي يف األرض كاملـاء احمليـي          . ورمبا حيسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات          
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ومصـائر  ، وكذلك يقرر مصـائر الـدعوات   كذلك يضرب اهللا األمثال. ينفع الناس،   الصريح واملعدن
العليم بالظـاهر   ،  املدبر للكون واحلياة  ،  وهو اهللا الواحد القهار   . ومصائر األعمال واألقوال  . االعتقادات

 . والباطن واحلق والباطل والباقي والزائل
جيبوا له يالقون من اهلول ما يود أحدهم لو ملـك           والذين مل يست  .  فمن استجاب هللا فله احلسىن    
وإمنا هي جهنم هلـم  ، إمنا هو احلساب الذي يسوء  ،  وما هو مبفتد  . ما يف األرض ومثله معه أن يفتدى به       

 ! : ويا لسوء املهاد. مهاد
والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما يف األرض مجيعا ومثلـه           ،  للذين استجابوا لرم احلسىن    " 

  ..  " وبئس املهاد. ومأواهم جهنم، أولئك هلم سوء احلساب، الفتدوا بهمعه 
  .. وتتقابل احلسىن مع سوء العذاب.  ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين ال يستجيبون

  .. على منهج السورة كلها وطريقتها املطردة يف األداء ..  ومع جهنم وبئس املهاد
|     |     | 

 +   لَمعن يـاِب               أَفَملُواْ اَأللْبأُو ذَكَّرتا يمى ِإنمأَع وه نكَم قالْح كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيم19أَن 
        ونَ الِْميثَاقالَ ِينقُضِد اللِّه وهوفُونَ ِبعي نَ          20الَِّذينوشخيلَ ووصِبِه أَن ي اللّه را أَمِصلُونَ مي الَِّذينو 

هباِب     روَء اِحلسافُونَ سخيو ـا            21مأَنفَقُـواْ ِممالَةَ وواْ الصأَقَامو ِهمبِه رجاء وِتغواْ ابربص الَِّذينو 
ٍن يدخلُونها   جنات عد  22رزقْناهم ِسرا وعالَِنيةً ويدرؤونَ ِبالْحسنِة السيئَةَ أُولَِئك لَهم عقْبى الداِر           

 سالَم علَيكُم   23ومن صلَح ِمن آباِئِهم وأَزواِجِهم وذُرياِتِهم واملَالَِئكَةُ يدخلُونَ علَيِهم من كُلِّ باٍب             
اِقِه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه ِبـِه        والَِّذين ينقُضونَ عهد اللِّه ِمن بعِد ِميثَ       24ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الداِر      

 اللّه يبسطُ الرزق ِلمن يشاء      25أَن يوصلَ ويفِْسدونَ ِفي اَألرِض أُولَِئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر            
  26ي اآلِخرِة ِإالَّ متاع ويقَِدر وفَِرحواْ ِبالْحياِة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا ِف

                   ـنِه مِدي ِإلَيهياء وشن يِضلُّ مي ِه قُلْ ِإنَّ اللّهبن رةٌ مِه آيلَيالَ أُنِزلَ عواْ لَوكَفَر قُولُ الَِّذينيو
  ابم ِبِذكِْر اللِّه أَالَ ِبِذكِْر ال         27أَنهقُلُوب ِئنطْمتواْ ونآم الَِّذين     الْقُلُوب ِئنطْمـواْ     28لِّه تنآم الَّـِذين 

 كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلهـا أُمـم            29وعِملُواْ الصاِلحاِت طُوبى لَهم وحسن مآٍب       
       حونَ ِبالركْفُري مهو كا ِإلَينيحأَو الَِّذي ِهملَيع لُوتلِّت           كَّلْـتوِه تلَيع وِإالَّ ه ي ال ِإلَـهبر وـِن قُلْ هم

 ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت ِبِه الِْجبالُ أَو قُطِّعت ِبِه اَألرض أَو كُلِّم ِبِه الْموتى بل لِّلِّه اَألمر                  30وِإلَيِه متاِب   
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    آم أَِس الَِّذينيي ا أَفَلَمِميعم              جهِصـيبواْ تكَفَر الُ الَِّذينزالَ يا وِميعج اسى الندلَه اء اللّهشي واْ أَن لَّون
                  ادالِْميع ِلفخالَ ي اللِّه ِإنَّ اللّه دعو أِْتيى يتح اِرِهمن دا ملُّ قَِريبحت ةٌ أَوواْ قَاِرععنا صلَقَـِد   31ِبمو 

  32 ِبرسٍل من قَبِلك فَأَملَيت ِللَِّذين كَفَرواْ ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ ِعقَاِب استهِزىَء
أَفَمن هو قَآِئم علَى كُلِّ نفٍْس ِبما كَسبت وجعلُواْ ِللِّه شركَاء قُلْ سموهم أَم تنبئُونـه ِبمـا الَ              

 أَم ِبظَاِهٍر من الْقَوِل بلْ زين ِللَِّذين كَفَرواْ مكْرهم وصدواْ عِن السِبيِل ومن يضـِلِل                يعلَم ِفي اَألرضِ  
  لَّهم عذَاب ِفي الْحياِة الدنيا ولَعذَاب اآلِخرِة أَشق وما لَهم من اللِّه ِمن واقٍ              33اللّه فَما لَه ِمن هاٍد      

34                  ـى الَّـِذينقْبع ا ِتلْكِوِظلُّه آِئما دأُكُلُه ارها اَألنِتهحِري ِمن تجقُونَ تتالْم ِعدِة الَِّتي ونثَلُ الْجم 
 ارالن ى الْكَاِفِرينقْبعقَواْ و35ات  

      ا أُنِزلَ ِإلَيونَ ِبمحفْري ابالِْكت ماهنيآت الَِّذينو         تا أُِمرمقُلْ ِإن هضعب نِكرن ياِب مزاَألح ِمنو ك
 وكَذَِلك أَنزلْناه حكْما عرِبيـا ولَـِئِن اتبعـت          36أَنْ أَعبد اللّه وال أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعو وِإلَيِه مآِب           

  37ك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ واٍق أَهواءهم بعد ما جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَ
ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبِلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ ِلرسوٍل أَن يأِْتي ِبآيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن                 

     ابٍل ِكتثْبِ     38اللِّه ِلكُلِّ أَجياء وشا يم و اللّهحماِب      يالِْكت أُم هِعندو 39ت     ـضعب ـكنِريا نِإن مو 
 ابا الِْحسنلَيعالَغُ والْب كلَيا عمفَِإن كنفَّيوتن أَو مهِعد40الَِّذي ن  

           الَ م كُمحي اللّها واِفهأَطْر ا ِمنهنقُصن ضأِْتي اَألرا ناْ أَنوري لَمأَو      ـِريعس ـوهكِْمِه وِلح قِّبع
 وقَد مكَر الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَِللِّه الْمكْر جِميعا يعلَم ما تكِْسب كُـلُّ نفْـٍس وسـيعلَم              41الِْحساِب  

  42الْكُفَّار ِلمن عقْبى الداِر 
كَفَى ِباللِّه شِهيدا بيِني وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب         ويقُولُ الَِّذين كَفَرواْ لَست مرسالً قُلْ       

43_  
|     |     | 

ويف أغوار النفس اليت استعرضـها شـطر        ،  بعد املشاهد اهلائلة يف آفاق الكون ويف أعماق الغيب        
حـول قضـية    ،  يقةوتصويرية دقيقة رف  ،  يأخذ الشطر الثاين يف ملسات وجدانية وعقلية      ،  السورة األول 

وهـي   .. ومسألة طلب اآليات واستعجال تأويل الوعيد     ،  وقضية التوحيد والشركاء  ،  الوحي والرسالة 
 . جولة جديدة حول تلك القضايا يف السورة
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ويف طبيعـة   . فاألول علم والثاين عمى   ،   وتبدأ هذه اجلولة بلمسة يف طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر        
وما فيهـا   ،  يتلوها مشهد من مشاهد القيامة    . لصفات املميزة هلؤالء وهؤالء   املؤمنني وطبيعة الكافرين وا   

فجولـة مـع    . فلمسة يف بسط الرزق وتقديره وردمها إىل اهللا       . من نعيم لألولني ومن عذاب لآلخرين     
فوصف هلذا القرآن الذي يكاد يسري اجلبال وتقطع به األرض ويكلم           . القلوب املؤمنة املطمئنة بذكر اهللا    

فجدل كمي حـول    . فلمسة مبا يصيب الكفار من قوارع ترتل م أو حتل قريبا من دارهم            . وتىبه امل 
خيتم هذا كلـه    . فلمسة من مصارع الغابرين ونقص أطراف األرض منهم حينا بعد حني          . اآلهلة املدعاة 

 ! بتركهم للمصري املعلوم  ع  بتهديد الذين يكذبون برسالة الرسول
حتضر املشـاعر ويئهـا   ،  ات واملطارق املتوالية يف شطر السورة األول       من ذلك نرى أن اإليقاع    

وأن شـطري السـورة     ؛  وهي على استعداد وتفتح لتلقيها    ،  ملواجهة القضايا واملسائل يف شطرها الثاين     
 . وكل منهما يوقع على احلس طرقاته وإحياءاته هلدف واحد وقضية واحدة؛ متكامالن

|     |     | 
وهي تثار هنا مرة أخرى علـى       . وقد أثريت يف صدر السورة    .  هي قضية الوحي   والقضية األوىل 

  .. نسق جديد
  ..  " إمنا يتذكر أولو األلباب؟ أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى " 

إمنا املقابـل هـو   ،  إن املقابل ملن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو احلق ليس هو من ال يعلم هذا       
وهو احلق يف الوقت ذاته ال مبالغة فيـه         . وهو أسلوب عجيب يف ملس القلوب وجتسيم الفروق       ! مىاألع

فالعمى وحده هو الذي ينشى ء اجلهل ذه احلقيقة الكربى الواضـحة الـيت ال               . وال زيادة وال حتريف   
 فهـم ال    وعمي،  مبصرون فهم يعلمون  : والناس إزاء هذه احلقيقة الكبرية صنفان     . ختفى إال على أعمى   

، وانطفاء قبس املعرفة يف األرواح    ،  واستغالل القلوب ،  وانطماس املدارك ،  والعمى عمى البصرية  ! يعلمون
  .. وانفصاهلا عن مصدر اإلشعاع

  ..  " إمنا يتذكر أولو األلباب " 
 . وتنبه إىل دالئله فتتفكر،  الذين هلم عقول وقلوب مدركة تذكر باحلق فتتذكر

 : أللباب هؤالء وهذه صفات أويل ا
  ..  " وال ينقضون امليثاق، الذين يوفون بعهد اهللا " 
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والعهد األكرب الذي تقوم    . وميثاق اهللا مطلق يشمل كل ميثاق     ،   وعهد اهللا مطلق يشمل كل عهد     
وامليثاق األكرب الذي تتجمع عليه املواثيق كلها هو ميثـاق الوفـاء            ؛  عليه العهود كلها هو عهد اإلميان     

 . هذا اإلميانمبقتضيات 
املدركة إدراكا  ؛  قدمي مع الفطرة البشرية املتصلة بناموس الوجود كله       .  وعهد اإلميان قدمي وجديد   

وهو . وأنه وحده املعبود  ،  ووحدة اخلالق صاحب اإلرادة   ،  مباشرا لوحدة اإلرادة اليت صدر عنها الوجود      
مث هو جديد مـع الرسـل        .. ا من تفسري  امليثاق املأخوذ على الذرية يف ظهور بين آدم فيما ارتضيناه هل          

ويبينوا مقتضـياته مـن     ،  الذين بعثهم اهللا ال لينشئوا عهد اإلميان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه           
والتوجه بـه إىل اهللا     ،  مع العمل الصاحل والسلوك القومي    ،  الدينونة هللا وحده واالخنالع من الدينونة لسواه      

  .. وحده صاحب امليثاق القدمي
سواء مع الرسول أو    .  مث تترتب على العهد اإلهلي وامليثاق الرباين كل العهود واملواثيق مع البشر           

ألن ،  فالذي يرعى العهد األول يرعى سائر العهود      . أفرادا أم مجاعات  . ذوي قرابة أو أجانب   . مع الناس 
ألن هـذا  ،  للنـاس والذي ينهض بتكاليف امليثاق األول يؤدي كل ما هو مطلوب منه        ؛  رعايتها فريضة 

 . داخل يف تكاليف امليثاق
 . يقررها يف كلمات.  فهي القاعدة الضخمة األوىل اليت يقوم عليها بنيان احلياة كله

  ..  " وخيافون سوء احلساب، وخيشون رم، والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل " 
ا الطاعـة الكاملـة واالسـتقامة       أي أ . فكل ما أمر اهللا به أن يوصل يصلونه       .  هكذا يف إمجال  

ومل يفصـل   ،  هلذا ترك األمر جممـال    . والسري على السنة ووفق الناموس بال احنراف وال التواء        ،  الواصلة
إمنا املقصود هو تصـوير     ،  وهو غري مقصود  ،  ألن هذا التفصيل يطول   ،  مفردات ما أمر اهللا به أن يوصل      

ويلمـح   .. والصلة املطلقة اليت ال تنقطع، لقة اليت ال تتفلتوالطاعة املط، االستقامة املطلقة اليت ال تلتوي 
 : عجز اآلية إىل الشعور املصاحب يف نفوسهم هلذه الطاعة الكاملة

  ..  " وخيافون سوء احلساب، وخيشون رم " 
وهم أولوا األلبـاب الـذين      .  فهي خشية اهللا وخمافة العقاب الذي يسوء قي يوم لقائه الرهيب          

 . اب قبل يوم احلسابيتدبرون احلس
  ..  " والذين صربوا ابتغاء وجه رم " 
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 من عمل وجهاد ودعوة واجتـهاد     . صرب على تكاليف امليثاق   . وللصرب مقتضيات .  والصرب ألوان 
وصرب على محاقات   . وقل من يصربعلى النعمة فال يبطر وال يكفر       . اخل وصرب على النعماء والبأساء    .. . 

ال حترجا مـن أن     ،  كله ابتغاء وجه رم    .. وصرب وصرب وصرب   .. يق الصدور الناس وجهاالم وهي تض   
وال دفعا لضر   . وال رجاء يف نفع من وراء الصرب      . صربوا: وال جتمال ليقول الناس   . جذعوا: يقول الناس 

صرب التسـليم لقضـائه   . والصرب على نعمته وبلواه، وال هلدف واحد غري ابتغاء وجه اهللا . يأيت به اجلزع  
  .. الستسالم ملشيئته والرضى واالقتناعوا

  ..  " وأقاموا الصالة " 
وألا مظهر  ،  ولكنه يربزها ألا الركن األول هلذا الوفاء      ،  وهي داخلة يف الوفاء بعهد اهللا وميثاقه      

اخلالصة له ليس فيها من حركـة وال  ، وألا الصلة الظاهرة بني العبد والرب، التوجه اخلالص الكامل هللا 
 . مة لسواهكل

  ..  " وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية " 
ولكنه يربزها ألـا    . ويف الوفاء بتكاليف امليثاق   ،   وهي داخلة يف وصل ما أمر اهللا به أن يوصل         

، واليت تزكي نفس معطيها مـن البخـل       . اليت جتمعهم يف اهللا وهم يف نطاق احلياة       ،  الصلة بني عباد اهللا   
وجتعل احلياة يف اتمع املسلم الئقة بالبشر املتعاونني املتضامنني الكـرام           ؛  غلوتزكي نفس آخذها من ال    

وتتحـرج الـنفس مـن      ،  السر حيث تصان الكرامة وتطلب املروءة     . واإلنفاق سرا وعالنية  . على اهللا 
 . ولكل موضعه يف احلياة. ويطاع القانون، وتنفذ الشريعة، والعالنية حيث تطلب األسوة. اإلعالن

  ..  " درأون باحلسنة السيئةوي " 
ولكن التعبري يتجاوز   .  واملقصود أم يقابلون السيئة باحلسنة يف التعامالت اليومية ال يف دين اهللا           

وتطفـيء جـذوة    ؛  وتوجهها إىل اخلري  ،  فمقابلة السيئة باحلسنة تكسر شرة النفوس     . املقدمة إىل النتيجة  
فعجل النص ذه النهاية وصدر ـا       . ة وتدفعها يف النهاية   ومن مث تدرأ السيئ   ،  وترد نزغ الشيطان  ،  الشر

  .. اآلية ترغيبا يف مقابلة السيئة باحلسنة وطلبا لنتيجتها املرتقبة
 مث هي إشارة خفية إىل مقابلة السيئة باحلسنة عندما يكون يف هذا درء السيئة ودفعها ال إطماعها                 

لئال ،  فال مكان ملقابلتها باحلسنة   ،  وحيتاج الشر إىل الدفع   ،  فأما حني حتتاج السيئة إىل القمع     ! واستعالؤها
 . ينتفش الشر ويتجرأ ويستعلي
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إن  .. فأما يف دين اهللا فـال .  ودرء السيئة باحلسنة يكون غالبا يف املعاملة الشخصية بني املتماثلني    
 إال األخـذ    واملفسدون يف األرض ال جيـدي معهـم       . املستعلي الغاشم ال جيدي معه إال الدفع الصارم       

والتصرف مبا يرجح أنه اخلري     ،  واستشارة األلباب ،  والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر املواقف    . احلاسم
 . والصواب
؛ جنات عدن يدخلوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريـام         : أولئك هلم عقىب الدار    " 

  ..  "  عقىب الدارفنعم، سالم عليكم مبا صربمت. واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب
 . جنات عدن لإلقامة والقرار: يف مقامهم العايل هلم عقىب الدار " أولئك " 

وهـؤالء يـدخلون    .  يف هذه اجلنات يأتلف مشلهم مع الصاحلني من آبائهم وأزواجهم وذريام          
وهـي لـذة أخـرى    ، وتالقي أحبام،  ولكنهم يكرمون بتجمع شتام   . اجلنة بصالحهم واستحقاقهم  

 . ضاعف لذة الشعور باجلنانت
 : يف حركة رائجة غادية،  ويف جو التجمع والتالقي يشترك املالئكة يف التأهيل والتكرمي

  ..  " يدخلون عليهم من كل باب " 
 :  ويدعنا السياق نرى املشهد حاضرا وكأمنا نشهده ونسمع املالئكة أطوافا أطوافا

  ..  " سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار " 
 .  فهو مهرجان حافل باللقاء والسالم واحلركة الدائبة واإلكرام

وهم علـى   . وال بصرية هلم فيبصروا   .  وعلى الضفة األخرى أولئك الذين ال ألباب هلم فيتذكروا        
 : النقيض يف كل شيء مع أويل األلباب

ويفسـدون يف  ، وصلويقطعون ما أمر اهللا به أن ي    ،  والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه       " 
  ..  " وهلم سوء الدار، أولئك هلم اللعنة. األرض

وينقضون من بعده كـل     ؛   إم ينقضون عهد اهللا املأخوذ على الفطرة يف صورة الناموس األزيل          
والذي ال يرعى اهللا ال يبقـى       . فمىت نقض العهد األول فكل عهد قائم عليه منقوض من األساس          ،  عهد

ويفسـدون يف   . قطعون ما أمر اهللا به أن يوصل على وجه العموم واإلطـالق           وي. على عهد وال ميثاق   
فاإلفساد يف  . األرض يف مقابل صرب أولئك وإقامتهم للصالة وإنفاقهم سرا وعالنية ودرء السيئة باحلسنة            

 . وترك شيء من هذا كله إمنا هو إفساد أو دافع إىل اإلفساد، األرض يقابل هذا كله
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وهلم سـوء    " والطرد يف مقابل التكرمي هناك     " هلم اللعنة  " عدون املطرودون املب ..  " أولئك " 
 ! فقد عرفت مبقابلها هناك، وال حاجة إىل ذكرها " الدار

مع أن اهللا هو    .  أولئك فرحوا باحلياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إىل اآلخرة ونعيمها املقيم           
ولو ابتغوا اآلخرة   . مر كله إليه يف األوىل واآلخرة على السواء       الذي يقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فاأل       

 : وهو الذي أعطاهم إياه، ما حرمهم اهللا متاع األرض
وفرحوا باحلياة الدنيا وما احلياة الـدنيا يف اآلخـرة إال           . اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر      " 

  ..  " متاع
|     |     | 

، ضخم بني من يعلم أن ما أنزل إىل الرسول من ربه هو احلـق             ولقد سبقت اإلشارة إىل الفارق ال     
والـذين ال   ،  فاآلن حيكي السياق شيئا عن العمي الذين ال يرون آيات اهللا يف الكـون             . ومن هو أعمى  

وعقب ،  وقد حكى السياق شيئا كهذا يف شطر السورة األول        . فإذا هم يطلبون آية   ،  يكفيهم هذا القرآن  
وهو اآلن حيكيه ويعقب عليه ببيان أسـباب اهلـدى   .  منذرا واآليات عند اهللاعليه بأن الرسول ليس إال    

ال تقلق وال تطلب خوارق لتؤمن      ،  ويضع إىل جواره صورة القلوب املطمئنة بذكر اهللا       . وأسباب الضالل 
م ويكل،  حىت لتكاد تسري به اجلبال وتقطع به األرض       ،  هذا القرآن العميق التأثري   . وهذا القرآن بني أيديها   

وينهي احلديث عن هؤالء الذين يتطلبـون القـوارع         . به املوتى ملا فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية        
وإىل ما حيل باملكذبني من حـوهلم       ،  وبتوجيههم إىل املثالت من قبلهم    ،  واخلوارق بتيئيس املؤمنني منهم   

 : بني احلني واحلني
ويهدي إليه  ،  إن اهللا يضل من يشاء    : قل! لوال أنزل عليه آية من ربه     : ويقول الذين كفروا   " 
الذين آمنوا وعملوا   . أال بذكر اهللا تطمئن القلوب    . الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا     : من أناب 

 .  " الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب
وهـم  ،  كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينـا إليـك                " 

 .  " وإليه متاب، هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت: قل. يكفرون بالرمحن
. بل هللا األمر مجيعـا    . ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى              " 

وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا       . أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا          



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

30

ولقد استهزى ء برسل من     . إن اهللا ال خيلف امليعاد    .  حىت يأيت وعد اهللا    قارعة أو حتل قريبا من دارهم     
  "  .. ؟ فكيف كان عقاب. فأمليت للذين كفروا مث أخذم، قبلك

فلإلميان دواعيه  ،  أن اآليات ليست هي اليت تقود الناس إىل اإلميان        ،  إن الرد على طلبهم آية خارقة     
 : ه من فعل هذه النفوسوأسبابه املؤدية إلي، األصيلة يف النفوس

  ..  " إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب: قل " 
واملفهوم إذن أن الذين ال     . فاإلنابة إىل اهللا هي اليت جعلتهم أهال هلداه       .  فاهللا يهدي من ينيبون إليه    

أمـا  ، لبـه فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وط. فيضلهم اهللا،  ينيبون هم الذين يستأهلون الضالل    
  .. القلوب اليت ال تتحرك إليه فهو عنها بعيد

 : يف جو من الطمأنينة واألنس والبشاشة والسالم.  مث يرسم صورة شفيفة للقلوب املؤمنة
  ..  " الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا " 

 مـن قلـق     تطمئن. واألمن يف جانبه ويف محاه    ،  واألنس جبواره ،   تطمئن بإحساسها بالصلة باهللا   
وتطمئن بالشعور باحلماية مـن كـل    . بإدراك احلكمة يف اخللق واملبدأ واملصري     . وحرية الطريق ،  الوحدة

وتطمئن برمحته  . مع الرضى باالبتالء والصرب على البالء     ،  اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إال مبا يشاء         
 : يف اهلداية والرزق والستر يف الدنيا واآلخرة

  ..  " طمئن القلوبأال بذكر اهللا ت " 
 ذلك االطمئنان بذكر اهللا يف قلوب املؤمنني حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة اإلميـان               

ألـا  ،  وال ميلكون بالكلمات أن ينقلوها إال اآلخرين الذين مل يعرفوها         ،  يعرفوا. فاتصلت باهللا ،  قلوم
 هلا ويندى ا ويستريح إليهـا ويستشـعر         إمنا تسري يف القلب فيستروحها ويهش     ،  ال تنقل بالكلمات  
إذ كل مـا    ،  فكل ما حوله صديق   . وحيس أنه يف هذا الوجود ليس مفردا بال أنيس        ،  الطمأنينة والسالم 

 . حوله من صنع اهللا الذي هو يف محاه
ليس أشقى ممن ينطلـق     .  وليس أشقى على وجه هذه األرض ممن حيرمون طمأنينة األنس إىل اهللا           

ألنه انفصم من العروة الوثقى اليت تربطه مبا حولـه يف  ،  مبتوت الصلة مبا حوله يف الكون      يف هذه األرض  
؟ ومل يعاين ما يعـاين يف احليـاة       ؟  ومل يذهب ؟  ليس أشقى ممن يعيش ال يدري مل جاء       . اهللا خالق الكون  

ني كل  ليس أشقى ممن يسري يف األرض يوجس من كل شيء خيفة ألنه ال يستشعر الصلة اخلفية بينه وب                 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

31

عليه أن يكافح   ،  ليس أشقى يف احلياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا يف فالة           . شيء يف هذا الوجود   
 . وحده بال ناصر وال هاد وال معني

، مطمئنا إىل محـاه   ،   وإن هناك للحظات يف احلياة ال يصمد هلا بشر إال أن يكون مرتكنا إىل اهللا              
فال يصمد هلا   ،  ففي احلياة حلظات تعصف ذا كله      ..  واالعتداد مهما أويت من القوة والثبات والصالبة     

 : إال املطمئنون باهللا
  ..  " أال بذكر اهللا تطمئن القلوب " 

كما أحسنوا اإلنابـة إليـه      ،  حيسن اهللا مآم عنده   ،  املطمئنون بذكر اهللا  ،   هؤالء املنيبون إىل اهللا   
 : وكما أحسنوا العمل يف احلياة

  ..  " وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مآبالذين آمنوا  " 
وحسن مآب إىل اهللا الذي أنابوا      . للتفخيم والتعظيم  ]على وزن كربى من طاب يطيب       [  طوىب
  .. إليه يف احلياة

 أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة اإلميان فهـم يف قلـق يطلبـون اخلـوارق       
فقد خلـت   ،  ومه مبثل ما جئت به حىت يكون األمر عليهم غريبا         ولست أول رسول جاء لق    . واملعجزات

 : فإذا كفروا هم فلتمض على جك ولتتوكل على اهللا. من قبلهم األمم وخلت من قبلهم الرسل
وهـم  ،  لتتلو عليهم الذي أوحينا إليـك     ،  كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم         " 

  ..  " وإليه متاب، هو عليه توكلت، هو ريب ال إله إال: قل. يكفرون بالرمحن
واستشعار رمحته  ،  الذي تطمئن القلوب بذكره   ،  العظيم الرمحة ،   والعجيب أم يكفرون بالرمحن   

فإن يكفروا فـأعلن هلـم أن      . فلهذا أرسلناك ،  وما عليك إال أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك        . الكربى
 .  تتجه إىل أحد سواهال، وأنك تائب إليه وراجع، اعتمادك على اهللا وحده

الذي لو كان من شـأن قـرآن أن   ، هذا القرآن العجيب.  وإمنا أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن   
ما ،  لكان يف هذا القرآن من اخلصائص واملؤثرات      ،  أو يكلم به املوتى   ،  تسري به اجلبال أو تقطع به األرض      
فإذا مل يستجيبوا فقـد آن أن       . ني األحياء ولكنه جاء خلطاب املكلف   . تتم معه هذه اخلوارق واملعجزات    

 : وأن يدعوهم حىت يأيت وعد اهللا للمكذبني، ييأس منهم املؤمنون
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. بل هللا األمر مجيعـا    . ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى              " 
كفروا تصيبهم مبا صنعوا    وال يزال الذين    . أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا          

  ..  " إن اهللا ال خيلف امليعاد. قارعة أو حتل قريبا من دارهم حىت يأيت وعد اهللا
 ولقد صنع هذا القرآن يف النفوس اليت تلقته وتكيفت به أكثر من تسيري اجلبال وتقطيـع األرض                 

بـل  ،  ارا يف أقدار احلياة   لقد صنع يف هذه النفوس وذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آث          . وإحياء املوتى 
إىل جانب ما غريوا من     ،  فكم غري اإلسالم واملسلمون من وجه األرض      . أبعد أثرا يف شكل األرض ذاته     

 ! ؟ وجه التاريخ
طبيعتـه  . طبيعته يف موضوعه ويف أدائه. طبيعته يف دعوته ويف تعبريه.  وإن طبيعة هذا القرآن ذاا 

حيسها كل من لـه ذوق      ،  ذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة      إن طبيعة ه   .. يف حقيقته ويف تأثريه   
والذين تلقوه وتكيفوا به سريوا ما هو       . واستعداد إلدراك ما يوجه إليه ويوحي به      ،  وبصر وإدراك للكالم  

وهو مجود األفكـار    ،  وقطعوا ما هو أصلب من األرض     ؛  وهو تاريخ األمم واألجيال   ،  أضخم من اجلبال  
. وهو الشعوب اليت قتل روحهـا الطغيـان واألوهـام         . أحيوا ما هو أمخد من املوتى     و. ومجود التقاليد 

والتحول الذي مت يف نفوس العرب وحيام فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إال فعل هذا                 
وحتول األرض عـن    ،  أضخم بكثري من حتول اجلبال عن رسوخها      ،  الكتاب ومنهجه يف النفوس واحلياة    

 ! وحتول املوتى عن املوات، مجودها
  ..  " بل هللا األمر مجيعا " 

 .  وهو الذي خيتار نوع احلركة وأداا يف كل حال
 فإذا كان قوم بعد هذا القرآن مل تتحرك قلوم فما أجدر املؤمنني الذي حيـاولون حتريكهـا أن        

فلهدى الناس مجيعا   ،  حد للهدى فلو شاء خللق الناس باستعداد وا     ،  وأن يدعوا األمر هللا   ؛  ييأسوا من القوم  
ولكن مل يرد هـذا وال       .. أو لقهرهم على اهلدى بأمر قدري منه      . على حنو خلقة املالئكة لو كان يريد      

 . ألنه خلق هذا اإلنسان ملهمة خاصة يعلم سبحانه أا تقتضي خلفته على هذا النحو الذي كان. ذاك
 أال يهلكهم هالك استئصال يف جيـل كـبعض          وإذا كان اهللا قد قدر    .  فليدعوهم إذن ألمر اهللا   

ولك من كتب عليه    ،  فإن قارعة من عنده بعد قارعة ترتل م فتصيبهم بالضر والكرب          ،  األقوام قبلهم 
 . منهم اهلالك
  ..  " أو حتل قريبا من دارهم " 
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 . وقد تلني بعض القلوب وحتركها وحتييها؛  فتروعهم وتدعهم يف قلق وانتظار ملثلها
  ..  " ىت يأيت وعد اهللاح " 

 : وأمهلهم إىل انتهاء أجله،  الذي أعطاهم إياه
  ..  " إن اهللا ال خيلف امليعاد " 

 . فمالقون فيه ما وعدوه،  فهو آت ال ريب فيه
 : بعد اإلنظار واإلمهال، ويف مصارع الغابرين عربة،  واألمثلة حاضرة

 " ؟  فروا مث أخذم فكيف كان عقاب     فأمليت للذين ك  ،  ولقد استهزى ء برسل من قبلك      " 
 . 

 ! ! ! فلقد كان عقابا تتحدث به األجيال.  وهو سؤال ال حيتاج إىل جواب
|     |     | 

وهي تثـار   . وقد أثريت يف الشطر األول من السورة كذلك       . والقضية الثانية هي قضية الشركاء    
اازي هلا مبا كسـبت يف      ،  لى كل نفس  هنا يف سؤال كمي حني تقرن هذه الشركاء إىل اهللا القائم ع           

وتنتهي هذه اجلولة بتصوير العذاب الذي ينتظر املفترين هلذه الفرية يف الدنيا والعذاب األشـق يف          . احلياة
 ! ويف مقابلة ما ينتظر املتقني من أمن وسالم. اآلخرة

بئونه مبا ال   أم تن . مسوهم: قل. وجعلوا هللا شركاء  ؟  أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت        " 
ومـن  ،  وصدوا عن السـبيل   ،  بل زين للذين كفروا مكرهم    ؟  أم بظاهر من القول   ؟  يعلم يف األرض  

 وما هلم من اهللا من واق     ،  ولعذاب اآلخرة أشق  ،  هلم عذاب يف احلياة الدنيا    . يضلل اهللا فما له من هاد     
 " ..  

تلك عقـىب الـذين     . م وظلها مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األار أكلها دائ           " 
  ..  " وعقىب الكافرين النار. اتقوا

عامل مبـا كسـبت يف السـر        ،  مسيطر عليها يف كل حال    ،   واهللا سبحانه رقيب على كل نفس     
على طريقـة    - ولكن التعبري القرآين املصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم يف صورة حسية          . واجلهر
 : صورة ترتعد هلا الفرائص - القرآن
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  ..  " أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت " 
! إنه اهللا ؟  ومن.  فلتتصور كل نفس أن عليها حارسا قائما عليها مشرفا مراقبا حياسبها مبا كسبت            

إمنا جيسمها التعبري لإلدراك البشري الـذي يتـأثر         ،  فأية نفس ال ترتعد هلذه الصورة وهي يف ذاا حق         
 . جريدياتباحلسيات أكثر مما يتأثر بالت

هنا يبدو تصرفهم مستنكرا مستغربا يف ظل هذا املشهد         ! ؟  مث جيعلون هللا شركاء   ؟  أفذلك كذلك 
 . الشاخص املرهوب

  ..  " وجعلوا هللا شركاء " 
 . ال تفلت منه وال تروغ،  اهللا القائم على كل نفس مبا كسبت

 التعبري هنا يرتهلـم مرتلـة       ولكن. وقد تكون هلم أمساء   . فإم نكرات جمهولة  !  " مسوهم: قل " 
 . النكرات اليت ال تعرف أمساؤها

أم إنكم أنتم بشر تعلمون مـا ال يعلمـه   ! يا للتهكم "  .. ؟ أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض   " 
. إا دعوى ال جيرؤون على تصورها     ! ؟  وغاب هذا عن علم اهللا    ،  فتعلمون أن هناك آهلة يف األرض     ؟  اهللا

فيدعون وجودها وقـد نفـاه   ، حني يقول اهللا أن ليست هناك آهلة ،  وا بلسان احلال  ومع هذا فهم يقول   
 ! اهللا

  " . ؟ أم بظاهر من القول " 
وهل قضية األلوهية من التفاهة واهلزل حبيث       .  تدعون وجودها بكالم سطحي ليس وراءه مدلول      

 ! ؟ يتناوهلا الناس بظاهر من القول
 : اد الفاصل وينتهي هذا التهكم بالتقرير اجل

  ..  " ومن يضلل اهللا فما له من هاد، وصدوا عن السبيل، بل زين للذين كفروا مكرهم " 
،  فاملسألة إذن أن هؤالء كفروا وستروا أدلة اإلميان عنهم وستروا نفوسهم عن دالئـل اهلـدى               

عوة وأن مكرهم وتدبريهم ضـد الـد  ، وصورت هلم نفوسهم أم على صواب، فحقت عليهم سنة اهللا  
ومن تقتضي سنة اهللا ضالله ألنه سار يف طريق         . فصدهم هذا عن السبيل الواصل املستقيم     ،  حسن ومجيل 

 . ألن سنة اهللا ال تتوقف إذا حقت بأسباا على العباد، الضالل فلن يهديه أحد
 :  والنهاية الطبيعية هلذه القلوب املنتكسة هي العذاب
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 .  " هلم عذاب يف احلياة الدنيا " 
وإال فجفـاف   . وإن حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع        ،  ن أصابتهم قارعة فيها    إ

ومواجهة كل حـادث بـال   . وحرية القلب بال طمأنينة اإلميان عذاب ،  القلب من بشاشة اإلميان عذاب    
  .. . إدراك للحكمة الكربى وراء األحداث عذاب

  ..  " ولعذاب اآلخرة أشق " 
 .  حتديد للتصور والتخيل بال حدود ويتركه هنا بال

 .  " وما هلم من اهللا من واق " 
  .. فهم معرضون بال وقاية ملا يرتله م من عذاب. ومن نكاله،  حيميهم من أخذه

املتقـون الـذين    .  " وما هلم من اهللا من واق      " يف مقابل  ..  " املتقون "  وعلى الضفة األخرى  
مثل :  " بل هلم فوق األمن اجلنة اليت وعدوها      . هم يف مأمن من العذاب    وقوا أنفسهم باإلميان والصالح ف    

ومشـهد   - فهو املتاع واالسترواح   " اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األار أكلها دائم وظلها          
 : يف مقابل املشقة هناك - الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستريح

 : نة مها النهاية الطبيعية هلؤالء وهؤالءذلك العذاب وهذه اجل
  ..  " وعقىب الكافرين النار. تلك عقىب الذين اتقوا " 

|     |     | 
وميضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معا يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن               

وهـو  ،   به الكتب قبله   ويبني للرسول أن ما أنزل عليه هو احلكم الفصل فيما جاءت            ع    ومن الرسول 
وحما ما شاء حموه مما     ؛  أثبت اهللا فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذي جاء به الرسل كافة             ،  املرجع األخري 

ال يطيع فيه أهواء أهـل الكتـاب يف كـبرية وال    ، فليقف عندما أنزل عليه. كان فيها النقضاء حكمته 
 . اهللا وعلى الرسول البالغفاآليات بإذن ، أما الذين يطلبون منه آية. صغرية

إمنـا  : قل. ومن األحزاب من ينكر بعضه    ،  والذين آتيام الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك       " 
ولئن اتبعـت  ، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وإليه مآب، إليه أدعو ،  أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به      

، ولقد أرسلنا رسال مـن قبلـك       .أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من اهللا من ويل وال واق             
ميحو اهللا ما   . لكل أجل كتاب  . وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا        ،  وجعلنا هلم أزواجا وذرية   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

36

، فإمنا عليك الـبالغ   ،  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك      . وعنده أم الكتاب  ،  ويثبت،  يشاء
  ..  " وعلينا احلساب

جيد يف هذا القرآن مصداق القواعـد       ،  كتاب يف االستمساك بدينه    إن الفريق الصادق من أهل ال     
ودرسها مـع اإلكبـار     ،  كما جيد االعتراف بالديانات اليت سبقته وكتبها      ؛  األساسية يف عقيدة التوحيد   

والتعـبري  . فمن مث يفرحون ويؤمنـون    . وتصور اآلصرة الواحدة اليت تربط املؤمنني باهللا مجيعا       ،  والتقدير
وزيادة اليقني بصحة ما لديهم     ،  يقة نفسية يف القلوب الصافية وهو فرح االلتقاء على احلق         بالفرح هنا حق  

  .. ومؤازرة الكتاب اجلديد له
  ..  " ومن األحزاب من ينكر بعضه " 

ألنـه  ،  ومل يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونـه        ..  األحزاب من أهل الكتاب واملشركني    
 : د عليهالغرض هو ذكر هذا اإلنكار للر

  ..  " وإليه مآب، إليه أدعو. إمنا أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به: قل " 
 . وله وحده املآب، وإليه وحده الدعوة،  فله وحده العبادة
وهـو استمسـاكه    ،  أن يعلن منهجه يف مواجهة من ينكر بعض الكتاب          ع     وقد أمر الرسول  

أم أنكر فريـق منـهم      ،  واء فرح به أهل الكتاب كله     س،  الكامل بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه       
وإليه يرجع ما دام    ،  نزل بلغته العربية وهو مفهوم له متاما      ،  ذلك أن ما أنزل إليه هو احلكم األخري       . بعضه

 : هو حكم اهللا األخري يف العقيدة
  ..  " وكذلك أنزلناه حكما عربيا " 
  ..  "  لك من اهللا من ويل وال واقولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما " 

وهـذا  . وما يقوله األحزاب أهواء ال تستند إىل علـم أو يقـني           ،   فالذي جاءك هو العلم اليقني    
حىت ولو  ،  اليت ال تسامح يف االحنراف عنها     ،  أبلغ يف تقرير هذه احلقيقة      ع    التهديد املوجه إىل الرسول   

 . وحاشاه عليه الصالة والسالم، كان من الرسول
 :  وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشرا

  ..  " وجعلنا هلم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسال من قبلك " 
 : فذلك ليس من شأنه إمنا هو شأن اهللا،  وإذا كان االعتراض بأنه مل يأت خبارقة مادية
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 ..   " وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا " 
 .  وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء

فإن لكل فتـرة    ،   وإذا كان هناك خالف جزئي بني ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب             
 : وهذا هو الكتاب األخري، كتابا

  ..  " ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب " 
املتضمن لكل ما يثبته وما     ،  وعنده أصل الكتاب  . هوما هو نافع يثبت   ،   فما انقضت حكمته ميحوه   

وال راد ملشـيئته وال     ،  حسبما تقتضـي حكمتـه    ،  وهو املتصرف فيه  ،  فعنه صدر الكتاب كله   . ميحوه
 . اعتراض

فإن هذا ال   ،  أو توفاه إليه قبل ذلك    ،  بشيء مما أوعدهم    ع     وسواء أخذهم اهللا يف حياة الرسول     
 : من طبيعة الرسالة وطبيعة األلوهيةوال يبدل ، يغري من األمر شيئا

  ..  " وعلينا احلساب، فإمنا عليك البالغ، وإما نرينك بعض الذي تعدهم أو نتوفينك " 
إن الدعاة إىل اهللا لـيس       ..  ويف هذا التوجيه احلاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة           

كمـا  . وليس عليهم أن يبلغوا ا إال ما يشاؤه اهللا        ؛  عليهم إال أن يؤدوا تكاليف الدعوة يف كل مراحلها        
إذا رأوا قدر اهللا يبطيء م      ،  وال أن يشعروا بالفشل واخليبة    ،  أنه ليس هلم أن يستعجلوا خطوات احلركة      

 . إم دعاة وليسوا إال دعاة، عن الغلب الظاهر والتمكني يف األرض
|     |     | 

حني تبطـر وتكفـر      - فهي تأيت األمم القوية الغنية    ،  ما حوهلم وإن يد اهللا القوية لبادية اآلثار في      
وحتصرها يف رقعة من األرض ضـيقة       ؛  فتنقص من قوا وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها         - وتفسد

وال بد له   ،  وإذا حكم اهللا عليها باالحنسار فال معقب حلكمه       ،  بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد      
 : )1(من النفاذ 

                                                 
من داللة هذه اآلية على نقـص       " التفسري العلمي للقرآن    "  هذا هو املعىن املتعني هلذا النص، ال ما خيبط فيه دعاة             )1(

إن السياق القـرآين حيـدد مـدلول        ! إىل آخر هذا اهلراء   ! أطراف األرض عند القطبني وانبعاجها عند خط االستواء       
 ! فليتق اهللا من خيبطون يف هذا اال دون فقه وبصرية بطبيعة هذا القرآن. فيهالعبارات 
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وهـو سـريع    ،  واهللا حيكم ال معقب حلكمه    ! يروا أنا نأيت األرض تنقصها من أطرافها      أومل   " 
  ..  " احلساب

فأخذهم اهللا وهو أحكم تـدبريا و       .  وليسوا هم بأشد مكرا وال تدبريا وال كيدا ممن كان قبلهم          
 : أعظم كيدا
م الكفار ملن   وسيعل،  يعلم ما تكسب كل نفس    . وقد مكر الذين من قبلهم فلله املكر مجيعا        " 
  ..  " عقىب الدار

. فيلتقي البدء واخلتـام   . وقد بدأها بإثبات الرسالة   .  وخيتم السورة حبكاية إنكار الكفار للرسالة     
 : وهو الذي عنده العلم املطلق ذا الكتاب وبكل كتاب. ويشهد اهللا مكتفيا بشهادته

ومن عنده علـم    ،   وبينكم كفى باهللا شهيدا بيين   : قل. لست مرسال : ويقول الذين كفروا   " 
 . )1( " الكتاب

|     |     | 
ووقعـت عليـه    ،  وأرجاء النفس ،  وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشرى يف أرجاء الكون        

واليت ،  وتركته بعد ذلك إىل شهادة اهللا اليت جاء ا املطلع وجاء ا اخلتام            . إيقاعات مطردة مؤثرة عميقة   
  .. دها كل كالموينتهي بع، حيسم ا كل جدل

|     |     | 
وكـان   .. وللمنهج القرآين يف عرض هذه العقيدة     ،  ففي السورة معامل للعقيدة اإلسالمية     .. وبعد

لوال أننا آثرنا أال نقطع تدفق السياق القرآين يف هـذه           ؛  من حق هذه املعامل أن نقف عندها يف مواضعها        
 ! لنقف أمامها متمهلنيوأن نبقيها إىل النهاية ؛ السورة بتلك الوقفات

فنرجو أن نقف   ؛   وقد أشرنا يف أثناء استعراض السورة يف سياقها إىل تلك املعامل إشارات سريعة            
 . عندها اآلن وقفات أطول بقدر املستطاع

                                                 
شهادة من آمن من    " ومن عنده علم الكتاب     :  "  تذكر بعض الروايات يف التفسري املأثور أن املقصود بقوله تعاىل          )1(

تيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك      والذين آ :  " أهل الكتاب بأن هذا القرآن حق استناداً إىل ما سبق من قوله تعاىل            
فقـد تكـون هـي    . وحنن ال ننفي وجهة هذه الرواية.  مث يف املدينة.. وهذا ما قد وقع فعالً يف مكة .."  من ربك   
 . املقصودة
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  .. واهللا املستعان .. 
|     |     | 

كل أولئـك    .. هاوكثريا من التوجيهات في   ،  وطبيعة املوضوعات اليت تعاجلها   ،  إن افتتاح السورة  
 - وليست مدنية كما جاء يف بعض الروايات واملصـاحف         - يدل داللة واضحة على أن السورة مكية      

كما كثـر فيهـا طلـب       ؛  وأا نزلت يف فترة اشتد فيها اإلعراض والتكذيب والتحدي من املشركني          
 تستهدف تثبيت   مما اقتضى محلة ضخمة   ؛  واستعجال العذاب الذي ينذرهم به      ع    اخلوارق من الرسول  

والتكـذيب  ،  يف وجه املعارضة واإلعـراض    ،  ومن معه على احلق الذي أنزل إليه من ربه          ع    الرسول
والثبـات علـى   ؛ وإعالن وحدانيته إهلا وربا؛ وااللتجاء إىل اهللا وحده،  واالستعالء ذا احلق  ؛  والتحدي

كما تسـتهدف مواجهـة     . ركونمهما كذب ا املش   ،  واالعتقاد بأا هي وحدها احلق    ؛  هذه احلقيقة 
مـع  ؛  ويف التاريخ البشري وأحداثه كـذلك     ،  ويف أنفسهم ،  املشركني بدالئل هذا احلق يف الكون كله      

 . حشد مجيع هذه املؤثرات وخماطبة الكينونة البشرية ا خطابا مؤثرا موحيا عميق اإليقاع قوي الداللة
والتكذيب ،  وأن اإلعراض عنه  ؛  ه احلق  وهذه مناذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحد         

 : كلها ال تغري شيئا من تلك احلقيقة الكبرية .. ووعورة الطريق، وبطء االستجابة، والتحدي، به
 .  " ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، والذي أنزل إليك من ربك احلق، تلك آيات الكتاب " 
وإن ربك لـذو مغفـرة      ،  ثالتويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم امل         " 

إمنا ! لوال أنزل عليه آية من ربه     : ويقول الذين كفروا  . وإن ربك لشديد العقاب   ،  للناس على ظلمهم  
 .  " ولكل قوم هاد، أنت منذر
إال كباسط كفيه إىل املاء     ،  والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء       ،  له دعوة احلق   " 

 .  " دعاء الكافرين إال يف ضاللوما ، ليبلغ فاه وما هو ببالغه
وأما مـا ينفـع النـاس    ، فأما الزبد فيذهب جفاء. كذلك يضرب اهللا احلق والباطل   .. .  " 

  ..  " كذلك يضرب اهللا األمثال. فيمكث يف األرض
  ..  " إمنا يتذكر أولو األلباب؟ أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى " 
إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليـه        : قل! لوال أنزل عليه آية من ربه     : كفرواويقول الذين    " 
  ..  " أال بذكر اهللا تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا. من أناب
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وهـم  . كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينـا إليـك                " 
  ..  " وإليه متاب، عليه توكلت،  إله إال هوال، هو ريب: قل. يكفرون بالرمحن

إمنـا  : قل. ومن األحزاب من ينكر بعضه    ،  والذين آتيام الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك       " 
ولئن اتبعـت  . وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وإليه مآب، إليه أدعو ،  أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به      

  ..  "  من ويل وال واقأهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من اهللا
  ..  " فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك " 
كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن عنـده علـم          : قل. لست مرسال : ويقول الذين كفروا   " 
  ..  " الكتاب

اجهة اليت كـان املشـركون       وهكذا نلمس يف هذه الطائفة من اآليات اليت أوردناها طبيعة املو          
مث داللة هذا التحدي وداللة التوجيه الرباين إزاءه        ؛  ويتحدون ا هذا القرآن     ع    يتحدون ا رسول اهللا   

 . على طبيعة الفترة اليت نزلت فيها السورة من العهد املكي
جهـة  يف موا  - أن جيهـر    ع     ومن اللمحات البارزة يف التوجيه الرباين الرباين لرسـول اهللا         

وهو أنه ال   ؛  باحلق الذي معه كامال    - األعراض والتكذيب والتحدي وبطء االستجابة ووعورة الطريق      
وأن الناس مردودون إليه فإما     ،  وأن اهللا هو الواحد القهار    ،  وال معبود إال اهللا   ،  وال رب إال اهللا   ،  إله إال اهللا  

وأال يتبـع    .. ا املشركون ويتحدونه فيها   وهي جمموعة احلقائق اليت كان ينكره      .. إىل جنة وإما إىل نار    
مع ديده مبا ينتظره من اهللا      ! أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا احلق أو تأجيل إعالنه          

 !  .. لو اتبع أهواءهم يف شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم
هذه الدعوة اليت ال جيوز      وهذه اللمحة البارزة تكشف ألصحاب الدعوة إىل اهللا عن طبيعة منهج            

، وأال خيفوا منها شـيئا    ،  وهي أن عليهم أن جيهروا باحلقائق األساسية يف هذا الدين         ! هلم االجتهاد فيها  
ومن مث فال دينونـة     . أنه ال ألوهية وال ربوبية إال اهللا      : ويف مقدمة هذه احلقائق    .. وأال يؤجلوا منها شيئا   

فهذه احلقيقة األساسية جيب أن تعلن أيا كانـت املعارضـة            .. وال طاعة وال خضوع وال اتباع إال هللا       
 .. وأيا كانت وعورة الطريق وأخطارها كـذلك      ؛  وأيا كان اإلعراض من املكذبني والتويل     ؛  والتحدي
ألن الطواغيـت يف    ،  إخفاء جانب من هذه احلقيقة أو تأجيلـه        " احلكمة واملوعظة احلسنة   " وليس من 

أو يكيدون لـه وللـدعاة      ،  أو يعرضون بسببه عن هذا الدين     ! ذين يعلنونه األرض يكرهونه أو يؤذون ال    
؛ فهذا كله ال جيوز أن جيعل الدعاة إىل هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه األساسية أو يؤجلونـه                 ! إليه
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متجنـبني غضـب طواغيـت      ،  وال أن يبدأوا مثال من الشعائر واألخالق والسلوك والتهذيب الروحي         
ومن مث توحيد الدينونة والطاعـة واخلضـوع        ،   من إعالن وحدانية األلوهية والربوبية     األرض لو بدأوا  

 ! واالتباع هللا وحده
ومنهج الدعوة إىل اهللا كما سـار       ؛   إن هذا هلو منهج احلركة ذه العقيدة كما أراده اهللا سبحانه          

وليس له أن ينـهج     ؛  طريقفليس لداع إىل اهللا أن يتنكب هذا ال        .. بتوجيه من ربه    ع    ا سيدنا حممد  
وهو حسب الدعاة إىل هذا الدين وكافيهم شـر         ،  متكفل بدينه  - بعد ذلك  - واهللا .. غري ذلك املنهج  

 ! الطواغيت
|     |     | 

وبـني   - وهو هذا القـرآن    - واملنهج القرآين يف الدعوة جيمع بني احلديث عن كتاب اهللا املتلو          
مبا فيه من دالئـل شـاهدة       ؛  ملته مصدر إحياء للكينونة البشرية    وجيعل الكون جب  ؛  كتاب الكون املفتوح  

وما حيفظه من دالئل    ،  كما يضم إىل هذين الكتابني سجل التاريخ البشري       . بسلطان اهللا وتقديره وتدبريه   
؛ ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها مجيعا        . ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبري أيضا    

 ! اطب حسها وقلبها وعقلها مجيعاوهو خي
عقـب   -  وهذه السورة حتوي الكثري من النماذج الباهرة يف عرض صفحات الكتاب الكـوين            

 : وهذه بعض هذه النماذج .. يف مواجهة الكينونة البشرية جبملتها - الكتاب القرآين
 "  ال يؤمنون  ولكن أكثر الناس  ،  والذي أنزل إليك من ربك احلق     . تلك آيات الكتاب  . آملر " 

 . 
وسخر الشمس والقمر   ؛  مث استوى على العرش   ؛  اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروا       " 

وهو الـذي مـد     . لعلكم بلقاء ربكم توقنون   ،  يفصل اآليات ،  يدبر األمر ،  كل جيري ألجل مسمى   
، ل النهار يغشى اللي ،  ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني      ،  وجعل فيها رواسي وأارا   ،  األرض

 وخنيل،  وزرع،  وجنات من أعناب  ،  ويف األرض قطع متجاورات   . إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون     
إن يف ذلـك  ، ونفضل بعضها على بعـض يف األكـل  ،  يسقى مباء واحد   - صنوان وغري صنوان   -

  ..  " آليات لقوم يعقلون
 - سـبحانه  - بسلطان اهللا ليحيل الكون كله شاهدا ناطقا      ،   حيشد السياق هذه املشاهد الكونية    

مث يسـتكثرون   ،  مث يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها        . والتقدير والتدبري ،  يف اخللق واإلنشاء  
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القريبة يف ظل    .. ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه احلقيقة القريبة        ،  قضية البعث والنشأة األخرى   
  .. تلك املشاهد العجيبة

، أولئك الذين كفروا برم   ؟  أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد      : وإن تعجب فعجب قوهلم    " 
  ..  " وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك األغالل يف أعناقهم

ويسبح الرعـد حبمـده     . وينشيء السحاب الثقال  ،  هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا      " 
  "  .. .. .  ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء، واملالئكة من خيفته

وهم ،   يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوين ليعجب من أمر قوم جيادلون يف اهللا ويشركون به              
وعجـز  ؛  وتصريفه وتدبريه ألمر العباد فيه    ،  ودينونة الكون له  ،  يشاهدون آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه    

 : عن اخللق والتدبري والتقدير - سبحانه - كل من عداه
والذين يـدعون مـن دونـه ال        ،  له دعوة احلق  . وهو شديد احملال  ،   اهللا وهم جيادلون يف   " 

وما دعاء الكـافرين إال   - وما هو ببالغه - يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه        
: قـل  .. وظالهلم بالغدو واآلصال  ،  وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها       . يف ضالل 

أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعـا وال          : قل. اهللا: قل؟  ألرضمن رب السماوات وا   
أم جعلـوا هللا شـركاء      ؟  أم هل تستوي الظلمات والنور    ؟  هل يستوي األعمى والبصري   : قل؟  ضرا

 .  " وهو الواحد القهار، اهللا خالق كل شيء: قل؟ خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم
خياطب الفطرة بـاملنطق    ،  اهرا لدالئل القدرة وموحيات اإلميان     وهكذا يستحيل الكون معرضا ب    

يف ، بكل ما فيها من قوى اإلدراك الباطنـة والظـاهرة  ، وخياطب الكينونة البشرية مجلة  ؛  الشامل العميق 
 . تناسق عجيب

ويعـرض آثـار القـدرة      ؛  صفحات التاريخ اإلنساين  ،   مث يضيف إىل صفحات الكتاب الكوين     
 :  والقهر والتقدير والتدبري يف حياة اإلنسانوالسلطان واهليمنة

  " . ! ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت " 
عـامل  . وكل شيء عنده مبقدار   ،  وما تغيض األرحام وما تزداد    ،  اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى      " 

ومن هو مستخف بالليـل  ، هسواء منكم من أسر القول ومن جهر ب      . الغيب والشهادة الكبري املتعال   
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إن اهللا ال يغري ما بقوم      ،  من أمر اهللا   - حيفظونه - وسارب بالنهار له معقبات من بني يديه ومن خلفه        
  ..  " وما هلم من دونه من وال، وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له، حىت يغريوا ما بأنفسهم

وما احلياة الدنيا يف اآلخـرة إال       ،   الدنيا وفرحوا باحلياة ،  اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر      " 
  ..  " متاع

، وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريبا من دارهم حىت يأيت وعد اهللا                 " 
فكيف ،  مث أخذم ،  فأمليت للذين كفروا  ،  ولقد استهزى ء برسل من قبلك     . إن اهللا ال خيلف امليعاد    

  " . ؟ كان عقاب
وهـو سـريع    ،  واهللا حيكم ال معقب حلكمه    ؟  وا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها      أومل ير  " 
 .  " احلساب

وسيعلم الكفار ملن   ،  يعلم ما تكسب كل نفس    ،  فلله املكر مجيعا  ،  وقد مكر الذين من قبلهم     " 
  " . ! عقىب الدار

يلـها إىل مـؤثرات     وحي؛   وهكذا حيشد املنهج القرآين هذه الشواهد والدالئل يف التاريخ البشري         
 . ختاطب الكينونة البشرية جبملتها يف تناسق واتساق، وموحيات

دعوة  - على بصرية  -  ونقف من هذا احلشد على معلم من معامل هذا املنهج يف الدعوة إىل اهللا             
جانـب الفكـر     .. وال ختاطب فيها جانبا واحدا من قواها املدركة       ،  ختاطب الكينونة البشرية جبملتها   

  .. أو جانب احلس والشعور، أو جانب اإلهلام والبصرية، والذهن
قبـل  ،  الذي يعتمد عليه الـدعاة إىل اهللا      ،   وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة        

وكيـف  ،  والذي ينبغي هلم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون النـاس           . االجتاه إىل أي مصدر سواه    
 . ن األرواح اخلامدةوكيف حييو، يوقظون القلوب الغافية

اخلبري بـدروب   ،  العليم بطبيعة تكوينه  ،  خالق هذا اإلنسان  ،   إن الذي أوحى ذا القرآن هو اهللا      
 - وكما أن الدعاة إىل اهللا جيب أن يتبعوا منهج اهللا يف البـدء بتقريـر ألوهيـة اهللا                  .. نفسه ومنحنياا 

أن يسلكوا إىل القلوب طريق هذا القرآن يف        فإم كذلك جيب    ؛  وربوبيته وحاكميته وسلطانه   - سبحانه
، كيما تنتهي هذه القلـوب إىل الدينونـة هللا وحـده           - على ذلك النحو   - تعريف الناس برم احلق   

  .. واالعتراف بربوبيته املتفردة وسلطانه
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|     |     | 
، الرسـالة يعين املنهج القرآين ببيان طبيعـة       ،  ونفي كل شبهة شرك   ،  ولتعريف الناس برم احلق   

مـن  ، ذلك أن احنرافات كثرية يف التصور االعتقادي جاءت ألهل الكتاب من قبـل   .. وطبيعة الرسول 
حيث خلعـت علـى      - وخباصة يف العقائد النصرانية    - جراء اخللط بني طبيعة األلوهية وطبيعة النبوة      

نائس يف متاهة من    ودخل أتباع شىت الك   ؛  خصائص األلوهية وخصائص الربوبية    - عليه السالم  - عيسى
 . اخلالفات العقيدية املذهبية بسبب ذلك اخللط املنايف للحقيقة

فقد خبطت شىت الوثنيات يف     ؛   ومل تكن عقائد النصارى وحدهم هي اليت دخلت يف تلك املتاهة          
وبعضها يصل بني النبـوة  ! بعضها يصل بني النبوة والسحر؛ وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛  ذلك التيه 

 ! وبعضها يصل بني النبوة واجلن واألرواح اخلفية! ت الكشفيةوالتنبؤا
من أجل هذا كان بعضهم يطلـب مـن          .. وكثري من هذه التصورات كان خياجل الوثنية العربية       

كما أم كانوا   ! وبعضهم كان يقترح أن يصنع هلم خوارق مادية معينة        ! أن ينبئهم بالغيب    ع    الرسول
وبعضهم كان يطلب أن يكـون       -!  أي على صلة باجلن    - "  جمنون " وبأنه،  بأنه ساحر   ع    يرمونه

إىل آخر هذه املقترحات والتحديات واالامات اليت كانت متلبسة بالتصورات الوثنيـة             .. . معه ملك 
 ! عن طبيعة النيب وطبيعة النبوة

طبيعة الرسـالة   وعن  ؛   ولقد جاء هذا القرآن ليجلي احلقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النيب           
وحقيقة العبودية اليت تشـمل      - سبحانه - وعن حقيقة األلوهية املتمثلة يف اهللا وحده      ؛  وطبيعة الرسول 

وليسوا خلقا آخـر غـري   ؛ فهم عباد صاحلون؛  ومنهم أنبياء اهللا ورسله   ؛  كل ما خلق اهللا وكل من خلق      
إمنا هو  ! مل اجلن واخلفاء املسحور   وليسوا على اتصال بعوا   ؛  وليس هلم من خصائص األلوهية شيء     ؛  البشر

 - إال بإذن اهللا حني يشاء     - وليس هلم وراءه شيء من القدرة على اخلوارق        - سبحانه - الوحي من اهللا  
كبفية خلق   - سبحانه - وبقيت هلم بشريتهم وعبوديتهم هللا    ،  وقع عليهم االختيار  ،  فهم بشر من البشر   

 . اهللا
وختليص العقول  ؛  وحدود النيب والرسول  ؛  بيعة النبوة والرسالة   ويف هذه السورة مناذج من جتلية ط      

وحتريرها من تلك األساطري اليت أفسدت عقائد أهل الكتاب مـن  ؛  واألفكار من رواسب الوثنيات كلها    
 ! وردا إىل الوثنية بأوهامها وأساطريها؛ قبل
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 وال حبثا فلسفيا  ،   ذهنيا ومل تكن جدال  ؛   وقد كانت تلك التجلية تواجه حتديات املشركني الواقعية       
 : وجتاهد جماهدة واقعية " الواقع " تواجه " حركة " كانت " ميتافيزيقيا" 

  ..  " ولكل قوم هاد، إمنا أنت منذر! لوال أنزل عليه آية من ربه: ويقول الذين كفروا " 
ي إليـه   إن اهللا يضل من يشاء ويهد     : قل! لوال أنزل عليه آية من ربه     : ويقول الذين كفروا   " 
  ..  " من أناب

وهـم  ،  وكذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليـك               " 
  ..  " وإليه متاب، عليه توكلت، ال إله إال هو، هو ريب: قل، يكفرون بالرمحن

 وما كان لرسول أن يأيت بآيـة إال   ،  وجعلنا هلم أزواجا وذرية   ،  ولقد أرسلنا رسال من قبلك     " 
  ..  " لكل أجل كتاب، بإذن اهللا

  ..  " فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك " 
ليس عليه إال البالغ وليس له إال       ،  إمنا هو منذر   ..  وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول     

؛ وإليه متابه ومآبه  ،  اهللا ربه ،  مث هو عبد هللا   . ذن هللا وما كان له أن يأيت خبارقة إال بإ       ،  أن يتلو ما أوحي إليه    
كما يزاول عبوديته   ؛  ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية     ؛  وهو بشر من البشر يتزوج وينسل     
  .. هللا كاملة بكل مقتضيات العبودية

يف الفضـاء   وذه النصاعة الكاملة يف العقيدة اإلسالمية تنتهي تلك األوهام واألساطري املهومـة        
وختلص العقيدة من تلك التصورات احملرية اليت حفلـت ـا           ،  حول طبيعة النبوة وطبيعة النيب    ،  والظالم

منذ القرن األول هلا     " املسيحية " واليت قضت على  ؛  العقائد الكنسية كما حفلت ا شىت العقائد الوثنية       
كانت عقيدة مساوية على يد املسيح عليـه    بعد ما   ،  أن تكون إحدى العقائد الوثنية يف طبيعتها وحقيقتها       

 . ال يأيت بآية إال بإذن اهللا؛ جتعل املسيح عبدا هللا؛ السالم
 : وال ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة يف قوله تعاىل

  ..  " وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب " 
وكلف خماطبة الناس ـذه     . الرسول الذي أوحي إليه من ربه       ع    قول إمنا يقال للنيب    إن هذا ال  

! ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه     ،  إن أمر هذا الدين ليس إليه هو      : وخالصة هذا القول   .. العقيدة
بعض وعده  وسواء حقق اهللا    . فاهللا وحده هو الذي ميلك اهلداية     . إمنا عليه البالغ وليس عليه هداية الناس      
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 البالغ .. فهذا أو ذاك ال يغري من طبيعة مهمته       ،  له من مصري القوم أو أدركه األجل قبل حتقيق وعد اهللا          
، فواجبه حمـدد  . وليس بعد هذا جتريد لطبيعة الداعية وحتديد ملهمته        .. وحسام بعد ذلك على اهللا    .. 

 . واألمر كله يف هذه الدعوة ويف كل شيء آخر هللا
 .. إنه ليس هلم أن يستعجلوا النتائج واملصـائر !  الدعاة إىل اهللا أن يتأدبوا يف حق اهللا     بذلك يتعلم 

لـيس   .. وال أن يستعجلوا وعد اهللا ووعيده للمهتدين وللمكذبني       ،  ليس هلم أن يستعجلوا هداية الناس     
أخذ اهللا الظـاملني    أو لقد صربنا طويال فلم ي     ؛  لقد دعونا كثريا فلم يستجب لنا إال القليل       : هلم أن يقولوا  

أما حساب الناس يف الدنيا أو يف اآلخرة فهذا ليس من            .. إن عليهم إال البالغ   !  .. بظلمهم وحنن أحياء  
، أن يترك له سبحانه    - تأدبا يف حق اهللا واعترافا بالعبودية له       - فينبغي! إمنا هو من شأن اهللا    . شأن العبيد 

  .. يفعل فيه ما يشاء وخيتار
 " اجلهاد " ذلك أن  " بالبالغ "  ع    من أجل ذلك حتدد فيها وظيفة الرسول       .. ة والسورة مكي 
وهذا ما تنبغـي مالحظتـه يف        - بعد البالغ  - فأما بعد ذلك فقد أمر باجلهاد     . مل يكن بعد قد كتب    

وموجهـة  ؛  مواكبة حلركة الدعوة وواقعها   ؛  فالنصوص فيه نصوص حركية   . الطبيعة احلركية هلذا الدين   
. يف هذا الدين يف هـذا الزمـان   " الباحثني " وهذا ما تغفل عنه كثرة .. ركة الدعوة وواقعها  كذلك حل 

، مواقع النصوص القرآنيـة    - من مث  - فال يدركون  " احلركة " وال يزاولون  " البحث " وهم يزاولون 
 ! وارتباطها بالواقع احلركي هلذا الدين

مث يأخـذون منـه أن    " لبالغ وعلينا احلسابإمنا عليك ا  :  "  وكثريون يقرأون مثل هذا النص    
 " ! اجلهـاد  " أما!  .. فقد أدوا ما عليهم    " بالتبليغ " فإذا قاموا . مهمة الدعاة إىل اهللا تنتهي عند البالغ      

 ! أين مكانه يف تصور هؤالء - واهللا - فال أدري
دون أن !  .. ولكـن يقيدونـه  ، فال يلغون به اجلهـاد ،  كما أن كثريين يقرأون مثل هذا النص     

ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنيـة        . يفطنوا إىل أن هذا نص مكي نزل قبل فرض اجلهاد         
إمنا هم يقرأونه يف األوراق وهـم  ؛ ذلك أم هم ال يزاولون احلركة ذا الدين   . حبركة الدعوة اإلسالمية  

 ! نفما هو بدين القاعدي. وهذا الدين ال يفقهه القاعدون! قاعدون
وهـذا  . وقاعدة عمل الدعاة بعده إىل هذا الدين      ،  يظل هو قاعدة عمل الرسول     البالغ  على أن 

واجته إىل تبليغ احلقائق األساسية يف هذا الدين قبل احلقائق          ،  فإنه مىت صح  . البالغ هو أول مراتب اجلهاد    
واجتـه إىل   ؛   منذ اخلطوة األوىل   أي مىت اجته إىل تقرير األلوهية والربوبية واحلاكمية هللا وحده          .. الفرعية
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فإن اجلاهلية ال بد أن تواجه الدعاة        .. وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغريه     ،  تعبيد الناس هللا وحده   
ومن مث جتيء مرحلـة      .. . مث باإليذاء واملكافحة  ،  باإلعراض والتحدي ،  املبلغني التبليغ الصحيح  ،  إىل اهللا 

، وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ارمني      :  "  للتبليغ الصحيح ال حمالة    نتاجا طبيعيا ،  اجلهاد يف حينها  
  ..  " وكفى بربك هاديا ونصريا

 ! وليس هنالك غريه من طريق .. .  هذا هو الطريق
|     |     | 

 " اإلنسـان  " وهي تقرر كلمة الفصل يف العالقة بني اجتـاه       ،  مث نقف من السورة أمام معلم آخر      
وذلك ؛  وتقرير أن مشيئة اهللا به إمنا تتحقق من خالل حركته بنفسه          ؛  ديد مآله ومصريه  وحركته وبني حت  

وجمموعة النصـوص اخلاصـة ـذا        .. مع تقرير أن كل حدث إمنا يقع ويتحقق بقدر من اهللا خاص           
وهذه منـاذج منـها    .. املوضوع يف السورة كافية بذاا جلالء النظرة اإلسالمية يف هذه القضية اخلطرية       

 : افيةك
ومـا  ،  وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له       ،  إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم          " 

  ..  " هلم من دونه من وال
والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما يف األرض مجيعا ومثلـه           ،  للذين استجابوا لرم احلسىن    " 

  ..  " م جهنم وبئس املهادومأواه، أولئك هلم سوء احلساب، معه الفتدوا به
، الذين آمنوا وتطمئن قلوم بـذكر اهللا      . إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب        : قل " 

  ..  " أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
  "  .. ! ؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا " 
  ..  " ومن يضلل اهللا فما له من هاد، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل " 

 وواضح من النص األول من هذه النصوص أن مشيئة اهللا يف تغيري حال قوم إمنا جتري وتنفذ من                  
فإذا غري القوم مـا     . وتغيري اجتاهها وسلوكها تغيريا شعوريا وعمليا     ،  خالل حركة هؤالء القوم بأنفسهم    

فإذا اقتضى حاهلم أن يريـد اهللا        .. ما غريوا هم من أنفسهم    بأنفسهم اجتاها وعمال غري اهللا حاهلم وفق        
ومل جيدوا هلم من دونه وليا وال       ،  ومل يعصمهم من اهللا شيء    ،  م السوء مضت إرادته ومل يقف هلا أحد       

 . نصريا
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، فإن اهللا يريد ـم احلسـىن      ،  وغريوا ما بأنفسهم ذه االستجابة    ،   فأما إذا هم استجابوا لرم    
وكان ،  فإذا مل يستجيبوا أراد م السوء     ،  أو فيهما مجيعا  ،  ذه احلسىن يف الدنيا أو يف اآلخرة      وحيقق هلم ه  

 ! يوم احلساب - غري مستجيبني - ومل تغن عنهم فدية إذا جاءوه، هلم سوء احلساب
وأن ؛   وواضح من النص الثاين أن االستجابة أو عدم االستجابة راجعة إىل اجتاههم وحركتـهم             

 . م إمنا تتحقق من خالل هذه احلركة وذلك االجتاهمشيئة اهللا 
ولكـن عقـب    .  أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طالقة مشيئة اهللا يف إضالل من يشاء             

؛ يقضي باهلدى ملن ينيـب إليـه       - سبحانه - يقرر أن اهللا   " اخل .. . ويهدي إليه من أناب   :  " النص
وذلك وفـق   . وال يضل منيبا وال مستجيبا    ،  ومن ال يستجيب  فيدل هذا على أنه إمنا يضل من ال ينيب          

فهذه اهلداية وذلك اإلضالل مهـا      .  " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    :  " وعده سبحانه يف قوله   
، هذه املشيئة اليت جتري وتتحقق من خالل تغيري العباد مـا بأنفسـهم            . مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد   

 .  أو اإلعراضواالجتاه إىل االستجابة
ويف ظل جمموع النصـوص يتضـح أن         ..  والنص الرابع يقرر أن اهللا لو شاء هلدى الناس مجيعا         

 - ولكنـه . أو لقهرهم على اهلدى   ،  املقصود هو أنه لو شاء سبحانه خللق الناس باستعداد واحد للهدى          
ذلك أن يقهرهم على    ومل يشأ بعد    ؛  شاء أن خيلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضالل         - سبحانه

إمنا جعل مشيئته م جتري من خالل اسـتجابتهم أو           -!  حاشاه - اهلدى وال أن يقهرهم على الضالل     
 . عدم استجابتهم لدالئل اهلدى وموحيات اإلميان

وأخذ أمثـال    ..  أما النص اخلامس فيقرر أن الذين كفروا زين هلم مكرهم وصدوا عن السبيل            
 .. ي ساق إىل اجلدل املعروف يف تاريخ الفكر اإلسالمي حول اجلرب واالختيار           هذا النص مبفرده هو الذ    

وهو أن هذا التزيني وهـذا      : فإنه يعطي التصور الشامل    - كما رأينا  - أما أخذه مع جمموعة النصوص    
أي من جراء تغيري الكفار ما بأنفسهم       . إمنا كان من جراء الكفر وعدم االستجابة هللا       ،  الصد عن السبيل  

 .  ما يقتضي أن جتري مشيئة اهللا فيهم بالتزيني والصد واإلضاللإىل
ذلك أن اجتاه    ..  وتبقى تكملة ال بد منها جلالء هذا املوضوع الذي كثر فيه اجلدل يف مجيع امللل              

وكل حـادث يف    ؛  فهذه املصائر أحداث ال ينشئها إال قدر اهللا       . الناس بأنفسهم ال يوقع بذاته مصائرهم     
إنـا كـل   :  " تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته    ؛  ا ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من اهللا خاص       هذا الكون إمن  

وال حتمية أسباب تنشـيء بـذاا       ،  وليست هنالك آلية يف نظام الكون كله       ..  " شيء خلقناه بقدر  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

49

ئة وكل ما يصنعه اجتاه الناس بأنفسهم هو أن جتري مشـي           .. فالسبب كاألثر كالمها خملوق بقدر    . آثارا
أما جريان هذه املشيئة وآثاره الواقعية فإمنا يتحقق بقدر مـن اهللا خـاص   ، اهللا م من خالل هذا االجتاه  

 .  " وكل شيء عنده مبقدار:  " بكل حادث
يزيد من ضـخامة التبعـة       - كما أسلفنا عند مواجهة النص يف سياق السورة        -  وهذا التصور 

فهو وحـده املخلـوق     . ما جيلو من كرامته يف نظام الكون كله       بقدر  ؛  امللقاة على هذا الكائن اإلنساين    
وما أعظمها كـذلك مـن      ! وما أثقلها من تبعة    .. الذي جتري مشيئة اهللا به من خالل اجتاهه وحركته        

 )1(! كرامة
|     |     | 

ويف السورة كلمة الفصل كذلك يف داللة الكفر وعدم االستجابة هلذا احلق الذي جاء بـه هـذا       
واختالل طبيعتها وخروجها   ،  وتعطل أجهزة االستقبال الفطرية فيها    ،  على فساد الكينونة البشرية    ،الدين

مث ؛  غري مطموسة وال معطلـة وال مشـوهة       ،  فما ميكن أن تكون هناك بنية إنسانية سوية       . عن سوائها 
ذا احلق باإلميـان    مث ال تستجيب هل   ؛  ويبني هلا بالصورة اليت بينها املنهج القرآين      ،  يعرض عليها هذا احلق   

فإذا صدت عنه فإمنا يصدها     ؛  والفطرة اإلنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا احلق يف أعماقها        . واإلسالم
، ومستحقا للعذاب ،  وجتعله بذلك مستحقا للضالل   ؛  صاحبها آلفة فيه جتعله خيتار لنفسه غري هذا اهلدى        

، يت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق      سأصرف عن آيا  " ؛    كما قال اهللا سبحانه يف السورة األخرى      
وإن يـروا سـبيل الغـي    ، وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال     ،  وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا      

  ..  " ذلك بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني، يتخذوه سبيال
ـ              ه عمـى وانطمـاس      ويف هذه السورة ترد أمثال هذه اآليات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أن

وداللة على سالمة القوى املدركة     ،  وأن اهلدى داللة على سالمة الكينونة البشرية من هذا العمى         ،  بصرية
 : وأن يف صفحة هذا الكون من الدالئل ما يبني عن احلق ملن يتفكرون وملن يعقلون؛ فيها

الـذين  . لو األلباب إمنا يتذكر أو  ؟  أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى           " 
وخيشون رم وخيافون   ،  والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل       ،  يوفون بعهد اهللا وال ينقضون امليثاق     

                                                 
" .  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف القسم الثاين من كتاب    " حقيقة اإلنسان   :  "  يراجع بتوسع فصل   )1(

 " . ر الشروق دا" 
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، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيـة     ،  وأقاموا الصالة ،  والذين صربوا ابتغاء وجه رم    . سوء احلساب 
 ..   .. .  " أولئك هلم عقىب الدار، ويدرأون باحلسنة السيئة

ويهدي إليه  ،  إن اهللا يضل من يشاء    : قل! لوال أنزل عليه آية من ربه     : ويقول الذين كفروا   " 
الذين آمنوا وعملوا   . أال بذكر اهللا تطمئن القلوب    ،  الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا     . من أناب 

  ..  " الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب
 "        ومن كل الثمرات جعل فيهـا زوجـني   ،  اراوهو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأ

وجنات ،  ويف األرض قطع متجاورات   . إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون     ،  يغشي الليل النهار  . اثنني
وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل بعضـها علـى بعـض يف         ،  وزرع،  من أعناب 

  ..  " إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون، األكل
وأـم ال   . عمـي  - بشهادة اهللا سبحانه   -  الذين ال يستجيبون هلذا احلق هم       وهكذا يتقرر أن  

، وهؤالء تطمئن قلـوم بـذكر اهللا      ،  وأن الذين يستجيبون له هم أولو األلباب      . يتفكرون وال يعقلون  
 . فتسكن وتستريح، وتتصل مبا هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة

هللا هذا يف كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا احلق الـذي   وإن اإلنسان ليجد مصداق قول ا    
فإن هـي إال جـبالت مؤوفـة         .. والذي جاء به يف صورته الكاملة حممد رسول اهللا        ،  تضمنه دين اهللا  

وإن هي إال كينونات معطلة يف أهم جوانبها حبيث ال تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله مـن                 . مطموسة
 . وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبريه وتقديره؛ وهو يسبح حبمد ربه، حوهلا

فإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه       - بشهادة اهللا سبحانه   -  وإذا كان الذين ال يؤمنون ذا احلق عميا       
ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى         .. ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اهللا       ،  يؤمن برسول اهللا  

وخباصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الـذي حيكـم حيـاة             ! عمىيف شأن من شؤون احلياة عن أ      
أو بالعادات والسلوك والتقاليد واآلداب اليت تسود       ؛  أو بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها حياته      ؛  اإلنسان
  .. جمتمعه

ـ       - جبملته - غري اإلسالمي  -  وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر      ة فيما عدا العلوم املاديـة البحت
فإنه ما ينبغي قـط      " . أنتم أعلم بشؤون دنياكم   :  " بقوله  ع    وتطبيقاا العملية مما قصده رسول اهللا     

أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من       ،  ملسلم يعرف هدى اهللا ويعرف هذا احلق الذي جاء به رسول اهللا           
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ولـن يـرد    ..  اهللا سـبحانه فهو أعمى بشهادة .. أي إنسان مل يستجب هلذا اهلدى ومل يعلم أنه احلق        
 ! ! ! مث يزعم بعد ذلك أنه مسلم .. شهادة اهللا مسلم

وكل متيـع   .. وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ اجلزم    ؛   إنه ال بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ اجلد         
وهـو الكفـر     - سبحانه - إن مل يكن هو رد شهادة اهللا      ؛  يف مثل هذه القضية هو متيع يف العقيدة ذاا        

 ! لبواح يف هذه الصورةا
مث يأخذون يف منـهج احليـاة     ؛   وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسلمون         

مث يظلون يزعمون بعد ذلك أم      . إم عمي : البشرية عن فالن وفالن من الذين يقول عنهم اهللا سبحانه         
 ! مسلمون

 وحق يف كل نص فيه ويف كل كلمة       ،  يعوجزم ال حيتمل التم   ،   إن هذا الدين جد ال حيتمل اهلزل      
واهللا غين عن العاملني    . فمن مل جيد يف نفسه هذا اجلد وهذا اجلزم وهذه الثقة فما أغىن هذا الدين عنه               .. 

)1( ! 
وهو ؛  حىت يتلقى من اجلاهلية يف منهج حياته      ،   وما جيوز أن يثقل الواقع اجلاهلي على حس مسلم        

مث يتبع هـذا    .  " أعمى " وأن الذي ال يعلم أن هذا هو احلق       ؛  احلقهو    ع    يعلم أن ما جاءه به حممد     
  .. بعد شهادة اهللا سبحانه وتعاىل، ويتلقى عنه، األعمى

|     |     | 
  .. وأخريا نقف أمام املعلم األخري من املعامل اليت تقيمها هذه السورة هلذا الدين

بشر يف هذه األرض وبني ذلك العمى عن         إن هناك عالقة وثيقة بني الفساد الذي يصيب حياة ال         
فالذين ال يستجيبون لعهد اهللا علـى  . احلق الذي جاء من عند اهللا هلداية البشر إىل احلق والصالح واخلري      

هم الذين يفسـدون يف      .. وال يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده احلق          ،  الفطرة
وتزكـو ـم    ،  يستجيبون له هم الذين يصلحون يف األرض      كما أن الذين يعلمون أنه احلق و      ؛  األرض
 : احلياة

الـذين  . إمنا يتذكر أولو األلباب   ؟  أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى           " 
، وخيشـون رـم   ،  والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصـل        . يوفون بعهد اهللا وال ينقضون امليثاق     

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" التصور اإلسالمي والثقافة :  "  يراجع فصل)1(
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وأنفقوا مما رزقناهم سـرا     ،  وأقاموا الصالة ،  وا ابتغاء وجه رم   والذين صرب . وخيافون سوء احلساب  
  "  ..  .. . أولئك هلم عقىب الدار، ويدرأون باحلسنة السيئة، وعالنية

ويفسـدون يف  ، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل    ،  والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه       " 
   .. " أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار، األرض

 إن حياة الناس ال تصلح إال بأن يتوىل قيادا املبصرون أولو األلباب الذين يعلمون أن ما أنـزل                  
أن يعبـدوه   ،  وبعهد اهللا على آدم وذريته    ،  ومن مث يوفون بعهد اهللا على الفطرة      . هو احلق   ع    إىل حممد 

ومن مث يصلون ما أمر اهللا به أن         .وال يتبعوا إال أمره ويه    ،  وال يتلقوا عن غريه   ،  فيدينوا له وحده  ،  وحده
فيجعلـون  ، وخيافون سوء احلساب؛ وخيشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه،  يوصل

ويصربون على االستقامة علـى عهـد اهللا ذاك بكـل           ؛  اآلخرة يف حسام يف كل خاجلة وكل حركة       
ويدفعون السوء والفساد يف    ؛   سرا وعالنية  وينفقون مما رزقهم اهللا   ؛  ويقيمون الصالة ؛  تكاليف االستقامة 

  .. األرض بالصالح واإلحسان
؛ اليت تسري على هدى اهللا وحده     ؛   إن حياة الناس يف األرض ال تصلح إال مبثل هذه القيادة املبصرة           

اليت ال تعلـم أن     ،  إا ال تصلح بالقيادات الضالة العمياء      .. واليت تصوغ احلياة كلها وفق منهجه وهديه      
مناهج أخرى غـري منـهج اهللا الـذي     - من مث - واليت تتبع ؛  هو احلق وحده    ع    ما أنزل على حممد   

كمـا أـا ال تصـلح بالشـيوعية         ،  إا ال تصلح باإلقطاع والرأمسالية     .. ارتضاه للصاحلني من عباده   
هـو    ع    لى حممد إا كلها من مناهج العمي الذين ال يعلمون أن ما أنزل ع           !  .. واالشتراكية العلمية 

إا ال تصلح بالثيوقراطية كما أا ال تصلح         .. وال التعديل فيه  ،  الذي ال جيوز العدول عنه    ،  وحده احلق 
الذين يقيمون من أنفسهم أربابـا     ،  فكلها سواء يف كوا من مناهج العمي      ! بالديكتاتورية أو الدميقراطية  

وتعبـدهم ملـا    ؛  وتشرع للناس ما مل يأذن به اهللا      ،  تضع هي مناهج احلكم ومناهج احلياة     ،  من دون اهللا  
  .. فتجعل دينونتهم لغري اهللا، تشرع

هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجـه         - استمدادا من النص القرآين    -  وآية هذا الذي نقوله   
ض وهو هذه الشقوة النكدة اليت تعانيها البشرية يف مشارق األر         . األرض اليوم يف جاهلية القرن العشرين     

!  .. وأوضاع الشيوعية واالشـتراكية العلميـة     ،  سواء يف ذلك أوضاع اإلقطاع والرأمسالية      .. ومغارا
إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من       !  .. وسواء يف ذلك أشكال الديكتاتورية يف احلكم أو الدميقراطية        

نع العمي الذين ال يعلمون أن      ألا كلها سواء من ص     .. خالهلا من فساد ومن حتلل ومن شقاء ومن قلق        
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وال تسـتقيم يف    ؛  بعهد اهللا وشـرعه    - من مث  - وال تلتزم ؛  ما أنزل على حممد من ربه هو احلق وحده        
 . حياا على منهجه وهديه
كل منهج للحياة    - حبكم إميانه باهللا وعلمه بأن ما أنزل على حممد هو احلق           -  إن املسلم يرفض  

، غري املنهج الوحيـد   ،  وكل وضع كذلك سياسي   ؛  تماعي أو اقتصادي  وكل مذهب اج  ؛  غري منهج اهللا  
 . الذي سنه اهللا وارتضاه للصاحلني من عباده، والشرع الوحيد، واملذهب الوحيد

هو بذاته خروج من دائـرة      ،   وجمرد االعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غري اهللا           
 . له دون سواهفاإلسالم هللا هو توحيد الدينونة ، اإلسالم هللا

فهو يف الوقت ذاته يسلم     ،   إن هذا االعتراف فوق أنه خيالف بالضرورة مفهوم اإلسالم األساسي         
ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل       ،  اخلالفة يف هذه األرض للعمي الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه           

 !  .. يادة العميفهذا الفساد يف األرض مرتبط كل االرتباط بق .. ويفسدون يف األرض
وهي تتخبط بني شىت املناهج وشـىت األوضـاع وشـىت           ؛   ولقد شقيت البشرية يف تارخيها كله     

الذين يلبسون أردية الفالسفة واملفكرين واملشرعني والسياسيني على مدار         ،  الشرائع بقيادة أولئك العمي   
ى اخلالفة عـن اهللا يف األرض       ومل تكن يف مستو   ،  قط " إنسانيتها " ومل ترتفع ؛  فلم تسعد قط  . القرون

 . )1(إال يف ظالل املنهج الرباين يف الفترات اليت فاءت فيها إىل ذلك املنهج القومي ، قط
|     |     | 

ولكنـها  ،  وقفنا عندها هذه الوقفات اليت ال تبلغ مداها       ،  هذه بعض املعامل البارزة يف هذه السورة      
 . تشري إليها

  .. وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا واحلمد هللا الذي هدانا هلذا

                                                 
 " . دار الشروق " .  " اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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