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 +   ِظيمٌء عيِة شاعلَةَ السلْزِإنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَيٍة   1يِضـعرلُ كُـلُّ مذْها تهنورت موي 
حمٍل حملَها وترى الناس سكَارى وما هم ِبسكَارى ولَِكن عـذَاب           عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاِت      

 ِديد2اللَِّه ش  
 كُِتب علَيِه أَنه من تولَّـاه       3وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِبع كُلَّ شيطَاٍن مِريٍد             

ِضلُّهي هِعِري فَأَنذَاِب السِديِه ِإلَى عهي4 و  
                    لَقٍَة ثُمع ِمن طْفٍَة ثُمِمن ن اٍب ثُمرن تاكُم ملَقْنا خِث فَِإنعالْب نٍب ميِفي ر مِإن كُنت اسا النها أَيي

ر ِفي الْأَرحاِم ما نشاء ِإلَى أَجٍل مسمى ثُم نخـِرجكُم           ِمن مضغٍة مخلَّقٍَة وغَيِر مخلَّقٍَة لِّنبين لَكُم ونقِ       
ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم وِمنكُم من يتوفَّى وِمنكُم من يرد ِإلَى أَرذَِل الْعمِر ِلكَيلَا يعلَم ِمن بعِد ِعلْـٍم                   

   اِمده ضى الْأَررتئًا ويِهيٍج   شٍج بوِمن كُلِّ ز تتأَنبو تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْن5ةً فَِإذَا أَنز  ذَِلـك 
             ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع هأَنى وتوِيي الْمحي هأَنو قالْح وه أَنَّ       6ِبأَنَّ اللَّها وِفيه بيةٌ لَّا رةَ آِتياعأَنَّ السو  

  7اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر 
 ثَاِني ِعطِْفِه ِليِضلَّ عـن      8وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ولَا هدى ولَا ِكتاٍب مِنٍري              

 ذَِلك ِبما قَدمت يداك وأَنَّ اللَّـه        9يِق  سِبيِل اللَِّه لَه ِفي الدنيا ِخزي ونِذيقُه يوم الِْقيامِة عذَاب الْحرِ          
  10لَيس ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيِد 

وِمن الناِس من يعبد اللَّه علَى حرٍف فَِإنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ ِبِه وِإنْ أَصابته ِفتنةٌ انقَلَب علَـى                  
 يدعو ِمن دوِن اللَِّه ما لَا يضره ومـا لَـا            11رةَ ذَِلك هو الْخسرانُ الْمِبني      وجِهِه خِسر الدنيا والْآخِ   

 ِعيدلَالُ الْبالض وه ذَِلك هنفَع12ي ِشريالْع لَِبئْسلَى ووالْم فِْعِه لَِبئْسِمن ن بأَقْر هرن ضو لَمعد13 ي  
لُ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما              ِإنَّ اللَّه يدخِ  

 ِريد14ي  
         قْطَـعِلي اء ثُـمـمٍب ِإلَى السبِبس ددمِة فَلْيالْآِخرا وينِفي الد اللَّه هرنصأَن لَّن ي ظُنن كَانَ يم 

  15فَلْينظُر هلْ يذِْهبن كَيده ما يِغيظُ 
 ِريدن يِدي مهي أَنَّ اللَّهاٍت ونياٍت بآي اهلْنأَنز كَذَِلك16و  
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لَّه يفِْصلُ  ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَِّذين هادوا والصاِبِئني والنصارى والْمجوس والَِّذين أَشركُوا ِإنَّ ال           
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موي مهني17ب  

                  ـومجالنو ـرالْقَمو سـمالشِض ون ِفي الْأَرماِت واومن ِفي السم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
   كَِثريو ابوالدو رجالشالُ والِْجبكِْرٍم              وِمن م ا لَهفَم ِهِن اللَّهن يمو ذَابِه الْعلَيع قح كَِثرياِس والن نم 

 18ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء 
 هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم فَالَِّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ِثياب من ناٍر يصب ِمـن فَـوقِ           

   ِميمالْح وِسِهمؤ19ر        لُودالْجو طُوِنِهما ِفي بِبِه م رهصِديٍد      20 يح ِمن قَاِمعم ملَهوا   21 وادا أَركُلَّم 
عِملُوا  ِإنَّ اللَّه يدِخلُ الَِّذين آمنوا و      22أَن يخرجوا ِمنها ِمن غَم أُِعيدوا ِفيها وذُوقُوا عذَاب الْحِريِق           

الصاِلحاِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ذَهٍب ولُؤلُؤا وِلباسهم ِفيهـا                
 ِريرِميِد 23حاِط الْحوا ِإلَى ِصردهِل والْقَو ِب ِمنوا ِإلَى الطَّيده24 و_  

|     |     | 
وعلى األخـص آيـات األذن      . لسورة مشتركة بني مكية ومدنية كما يبدو من داللة آياا         هذه ا 

فاملسلمون مل يؤذن هلم يف القتال والقصاص إال        . فهي مدنية قطعا  ،  )2(وآيات العقاب باملثل    . )1(بالقتال  
حني بايعه أهل    ع أما قبل ذلك فقد قال رسول اهللا      . وبعد قيام الدولة اإلسالمية يف املدينة     . بعد اهلجرة 

حىت إذا صارت    " . إين مل أومر ذا    " وعرضوا عليه أن مييلوا على أهل مىن من الكفار فيقتلوهم         ،  يثرب
وحريـة  ،  املدينة دار إسالم شرع اهللا القتال لرد أذى املشركني عن املسلمني والدفاع عن حرية العقيدة              

 . العبادة للمؤمنني
فموضـوعات  . وجو السـور املكيـة  ،  ت السور املكية   والذي يغلب على السورة هو موضوعا     

وآيات اهللا املبثوثة يف    ،  ومشاهد القيامة . وإنكار الشرك ،  وإثبات البعث ،  التوحيد والتخويف من الساعة   
ومحايـة  ،  بارزة يف السورة وإىل جوارها املوضوعات املدنية مـن اإلذن بالقتـال            . . صفحات الكون 

 . واألمر باجلهاد يف سبيل اهللا، قع عليه البغي وهو يرد العدوانوالوعد بنصر اهللا ملن ي، الشعائر

                                                 
 . 41 - 38 آيات )1(
 . 60:  اآلية)2(
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والتحـذير  .  والظالل الواضحة يف جو السورة كلها هي ظالل القوة والشدة والعنف والرهبـة            
 . والترهيب واستجاشة مشاعر التقوى والوجل واالستسالم

  . .  تبدو هذه الظالل يف املشاهد واألمثال
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلـة السـاعة شـيء            :  " يف رهيب  فمشهد البعث مزلزل عن   

وتـرى النـاس    ،  وتضع كل ذات محل محلـها     ،  يوم تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت      . عظيم
  . .  " سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد

 يصب من فوق رؤوسهم   ،  فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار      :  "  وكذلك مشهد العذاب  
من  - كلما أرادوا أن خيرجوا منها    ،  وهلم مقامع من حديد   ،  يصهر به ما يف بطوم واجللود     ،  احلميم

  . .  " وذوقوا عذاب احلريق، أعيدوا فيها - غم
ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو وي بـه             :  "  ومثل الذي يشرك باهللا   

  . .  " الريح يف مكان سحيق
من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمـدد            :  " ن ييأس من نصر اهللا     وحركة م 
  . .  " فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ، مث ليقطع، بسبب إىل السماء

فهي خاويـة علـى     ،  فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة     :  "  ومشهد القرى املدمرة بظلمها   
  . .  " وبئر معطلة وقصر مشيد، عروشها

وتأكيـد  ،  وتربير الدفع بـالقوة   ،   جتتمع هذه املشاهد العنيفة املرهوبة إىل قوة األوامر والتكاليف        
  . . إىل عرض احلديث عن قوة اهللا وضعف الشركاء املزعومني. الوعد بالنصر والتمكني

الذين أخرجوا  ،  وإن اهللا على نصرهم لقدير    ،  أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا    :  "  ففي األوىل 
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلـدمت صـوامع          . ربنا اهللا : من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا      

. إن اهللا لقوي عزيـز    . ولينصرن اهللا من ينصره   . وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا       
وهللا . ملنكـر ووا عن ا  ،  وأمروا باملعروف ،  وآتوا الزكاة ،  الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة      

  . .  " عاقبة األمور
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إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا        . يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له      :  "  ويف الثانية 
مـا  . ضعف الطالب واملطلـوب   . وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه      ،  ذبابا ولو اجتمعوا له   

  . .  " قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي عزيز
 . الدعوة إىل التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة واالستسالم، راء هذا وذلك وو

  " يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظـيم          :  " تبدأ ا السورة وتتناثر يف ثناياها     
فلـه أسـلموا   ،  فإهلكم إله واحد   . .  "  " ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب        . .  " 

لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكـن         . .  "  " الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم     . وبشر املخبتني 
  . .  " يناله التقوى منكم

واألمثلة والعرب والصور   . ومصارع الغابرين ،  ومشاهد القيامة ،   ذلك إىل استعراض مشاهد الكون    
وهذا هو الظل الشائع يف جو       . . الستسالموالتأمالت الستجاشة مشاعر اإلميان والتقوى واإلخبات وا      

 . والذي يطبعها ومييزها، السورة كلها
|     |     | 

 : وجيري سياق السورة يف أربعة أشواط
وختـويفهم مـن زلزلـة      ،  نداء نداء الناس مجيعا إىل تقوى اهللا      .  يبدأ الشوط األول بالنداء العام    

ويعقب يف ظل هذا اهلول باسـتنكار       .  مرهوب وهو هول عنيف  ،  ووصف اهلول املصاحب هلا   ،  الساعة
مث يعرض دالئل البعـث مـن       . واتباع كل شيطان حمتوم على من يتبعه الضالل       ،  اجلدل يف اهللا بغري علم    

ويربط بـني تلـك     ،  مسجال تلك القرىب بني أبناء احلياة     ؛  وحياة النبات ،  أطوار احلياة يف جنني اإلنسان    
وأن الساعة آتية   ،   هو احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير          األطوار املطردة الثابتة وبني أن اهللا     

 . وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود        . . ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور        
مث يعود إىل استنكار اجلدل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري بعد هذه الـدالئل املسـتقرة يف         . 
واالحنراف عن  ،  وإىل استنكار بناء العقيدة على حساب الربح واخلسارة       . لب الكون ويف نظام الوجود    ص

وينتـهي هـذا   . واليأس من نصرة اهللا وعقباه؛ وااللتجاء إىل غري محاه، االجتاه إىل اهللا عند وقوع الضراء   
 . . املختلفة يوم احلساب  وأنه سيحكم بني أصحاب العقائد      ،  الشوط بتقرير أن اهلدى والضالل بيد اهللا      

 . وإىل جواره مشهد النعيم للمؤمنني، وهنا يعرض ذلك املشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين
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 ويتصل الشوط الثاين بنهاية الشوط األول باحلديث عن الذين كفروا ويصدون عن سـبيل اهللا               
يستوي يف ذلـك    .  للناس مجيعا  ويستنكر هذا الصد عن املسجد احلرام الذي جعله اهللا        . واملسجد احلرام 

عليه  - وتكليف إبراهيم ،  وذه املناسبة يذكر طرفا من قصة بناء البيت        . . املقيمون به والطارئون عليه   
ويستطرد إىل بعض شعائر احلج ومـا       . وأن يطهره من رجس الشرك    ،  أن يقيمه على التوحيد    - السالم

وينتهي هذا الشـوط بـاإلذن      . ي اهلدف املقصود  وه،  وراءها من استجاشة مشاعر التقوى يف القلوب      
للمؤمنني بالقتال حلماية الشعائر والعبادات من العدوان الذي يقع على املؤمنني وال جريرة هلـم إال أن                 

 ! ربنا اهللا: يقولوا
ومن مصـارع املكـذبني     ،   والشوط الثالث يتضمن عرض مناذج من تكذيب املكذبني من قبل         

عما يلقـاه    ع وتسلية الرسول ،  وذلك لبيان سنة اهللا يف الدعوات     . ى الظاملني ومشاهد القرى املدمرة عل   
كذلك يتضمن عرض طـرف مـن       . بالعاقبة اليت ال بد أن تكون     ،  وتطمني املسلمني ،  من صد وإعراض  

حـىت يسـتيقن ـا    ، وإحكامه آلياتـه ، وتثبيت اهللا لدعوته ،  كيد الشيطان للرسل والنبيني يف دعوم     
 !  ا الضعاف واملستكربونويفنت، املؤمنون

 أما الشوط األخري فيتضمن وعد اهللا بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا                 
وإىل جوارها يعرض صورة زرية لضعف اآلهلـة الـيت          ،  الوعد بعرض دالئل القدرة يف صفحات الكون      

وجياهدوا ،  داء الذين آمنوا ليعبدوا رم    وينتهي الشوط وتنتهي السورة معه بن      . . يركن إليها املشركون  
وهم ينهضون بتكاليف عقيدم العريقة منذ أيـام إبـراهيم          ،  ويعتصموا باهللا وحده  ،  يف اهللا حق جهاده   

  . . اخلليل
  . .  وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب يف مثل هذا التناسق

 :  واآلن نبدأ الشوط األول بالتفصيل
|     |     | 

يوم تروا تذهل كل مرضعة عما      . إن زلزلة الساعة شيء عظيم    ،  ا أيها الناس اتقوا ربكم    ي " 
ولكن عـذاب اهللا    ،  وما هم بسكارى  ،  وترى الناس سكارى  ؛  وتضع كل ذات محل محلها    ،  أرضعت

  . .  " شديد
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ا يا أيه :  " يبدأ بالنداء الشامل للناس مجيعا    . ومشهد ترجتف هلوله القلوب   ،   مطلع عنيف رعيب  
إن زلزلـة   :  " وخيوفهم ذلك اليوم العصـيب     " اتقوا ربكم :  " يدعوهم إىل اخلوف من اهللا     " الناس

 .  " الساعة شيء عظيم
: فيقـال ، وبالتجهيل الذي يلقي ظل اهلول يقصر عن تعريفه التعبري    ،   وهكذا يبدأ بالتهويل امل   

 . عريفمن غري حتديد وال ت،  " شيء عظيم " وإن الزلزلة. إنه زلزلة
إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة        . . فإذا هو أشد رهبة من التهويل     .  مث يأخذ يف التفصيل   
 . . وبكل حامل تسقط محلها للهول املـروع ينتاـا        . وتتحرك وال تعي  ،  عما أرضعت تنظر وال ترى    

مشهد  . . رحنةويف خطوام املت  ،  يتبدى السكر يف نظرام الذاهلة    ،  وبالناس سكارى وما هم بسكارى    
واهلول الشـاخص   . بينما اخليال يتماله  ،  تكاد العني تبصره حلظة التالوة    ،  مزدحم بذلك احلشد املتماوج   

ولكن يقـاس بوقعـه يف      ،  وهو هول حي ال يقاس باحلجم والضخامة       . . فال يكاد يبلغ أقصاه   ،  يذهله
عة عن طفلها ويف فمه ثديها إال       وما تذهل املرض   - يف املرضعات الذاهالت عما أرضعن    : النفوس اآلدمية 

:  " وبالناس سكارى وما هم بسكارى    ،  واحلوامل امللقيات محلهن   - للهول الذي ال يدع بقية من وعي      
  . .  " ولكن عذاب اهللا شديد

  . .  إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب
|     |     | 

 : وال يستشعر تقواه، ل يف اهللايف ظل هذا اهلول املروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجاد
كتب عليه أنه من تـواله      ،  ويتبع كل شيطان مريد   ،  ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم        " 

  . .  " فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري
أو يف صـفة  ، أو يف علمه، أو يف قدرته، أو يف وحدانيته، سواء يف وجوده تعاىل   ،   واجلدال يف اهللا  

والذي ال جنـاة    ،  اجلدال يف شيء من هذا يف ظل ذلك اهلول الذي ينتظر الناس مجيعا            . .  ما من صفاته  
ال يتقي شر ذلك اهلـول      ،  ذلك اجلدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب        . . منه إال بتقوى اهللا وبرضاه    

 . املزلزل اتاح
لتطاول ارد من   جدال ا  " بغري علم  " ولكنه جدال .  وياليته كان جداال عن علم ومعرفة ويقني      

:  " فهذا الصنف من الناس جيـادل يف اهللا بـاهلوى         . جدال الضالل الناشيء من اتباع الشيطان     . الدليل
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كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل          " عات خمالف للحق متبجح    " ويتبع كل شيطان مريد   
وأن يقـوده إىل عـذاب      ،  ابفهو حتم مقدور أن يضل تابعه عن اهلدى والصو         . .  " عذاب السعري 

  " ويهديه إىل عذاب السعري   !  " ويتهكم التعبري فيسمي قيادته أتباعه إىل عذاب السعري هداية         . . السعري
 ! فيا هلا من هداية هي الضالل املهلك املبيد. . 

|     |     | 
دة احليـاة   إن كانوا يشكون يف إعا    ؟  ويف شك من زلزلة الساعة    ؟  أم إن الناس يف ريب من البعث      

حيث تنطق هلم الدالئل بـأن  ، ويف األرض من حوهلم، ولينظروا يف أنفسهم، فليتدبروا كيف تنشأ احلياة  
 : ولكنهم هم الذين ميرون على الدالئل يف أنفسهم ويف األرض غافلني؛ األمر مألوف ميسور

ـ   ،  يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب             "  مث مـن   ،  ةمث من نطف
مث ؛  ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسـمى         - لنبني لكم  - مث من مضغة خملقة وغري خملقة     ،  علقة

ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلـم          ،  ومنكم من يتوىف  ؛  مث لتبلغوا أشدكم  ؛  خنرجكم طفال 
نبتت من كـل زوج     وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأ         . من بعد علم شيئا   

  . .  " يج
 - وإن مل يكـن   . أيسر من إنشاء احليـاة     - فهو يف تقدير البشر   ،   إن البعث إعادة حلياة كانت    

إمنا أمـره   :  " فالبدء كاإلعادة أثر لتوجه اإلرادة    . شيء أيسر وال شيء أصعب     - بالقياس إىل قدرة اهللا   
 .  " كن فيكون: إذا أراد شيئا أن يقول له

فيوجه قلوم إىل تـدبر املشـهود       ،  وإدراكهم،  ومنطقهم،  رآن يأخذ البشر مبقاييسهم    ولكن الق 
، وهو من اخلوارق لو تدبروه بالعني البصرية      ؛  ومير م يف كل برهة    ،  وهو يقع هلم كل حلظة    ،  املعهود هلم 

 . ولكنهم ميرون به أو مير م دون وعي وال انتباه. واحلس املدرك، والقلب املفتوح
 ؟ ويف أي األطوار مروا؟ وكيف كانوا؟ من أين جاءوا؟ ما هم؟ الء الناس فما هؤ

، ومن تراا تكون  ،  من تراا نشأ  . واإلنسان ابن هذه األرض    . .  " فإنا خلقناكم من تراب    " 
اللهم إال ذلـك السـر      . وما يف جسمه من عنصر إال له نظريه يف عناصر أمه األرض           . ومن تراا عاش  

ولكنه أصال من   . وبه افترق عن عناصر ذلك التراب     ؛  عه اهللا إياه ونفخه فيه من روحه      اللطيف الذي أود  
 . وكل عناصره احملسوسة من ذلك التراب. التراب عنصرا وهيكال وغذاء
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أين تلك الذرات األولية الساذجة من ذلك اخللـق السـوي           ؟   ولكن أين التراب وأين اإلنسان    
وخيلق ؛  الذي يضع قدميه على األرض ويرف بقلبه إىل السماء        ،  تأثراملؤثر امل ،  الفاعل املستجيب ،  املركب

  . . بفكره فيما وراء املادة كلها ومنها ذلك التراب
وهي أنشأت ذلك   ،  تشهد بالقدرة اليت ال يعجزها البعث     ،   إا نقلة ضخمة بعيدة األغوار واآلماد     

 ! اخللق من تراب
ونقر يف األرحـام     - لنبني لكم  - ة وغري خملقة  مث من مضغة خملق   . مث من علقة  . مث من نطفة   " 

  " .  . . . مث خنرجكم طفال؛ ما نشاء إىل أجل مسمى
، مسافة هائلة ،   واملسافة بني عناصر التراب األولية الساذجة والنطفة املؤلفة من اخلاليا املنوية احلية           

بعـد ماليـني    ،   شيئا يـذكر   السر الذي مل يعرف البشر عنه     . سر احلياة . تضمر يف طياا السر األعظم    
وبعد ما ال حيصى من حتول العناصر الساذجة إىل خاليا حية يف كـل حلظـة مـن               ،  املاليني من السنني  

، دون التطلع إىل خلقه وإنشـائه ، والذي ال سبيل إىل أكثر من مالحظته وتسجيله. حلظات تلك املاليني 
 ! وتعلق بأهداب احملال، مهما طمح اإلنسان

وحتول املضـغة إىل    ،  وحتول العلقة إىل مضغة   ،  ذلك سر حتول تلك النطفة إىل علقة       مث يبقى بعد    
 ! إنسان

. والنقطة الواحدة من هذا املاء حتمل ألوف احليوانات املنويـة         . إا ماء الرجل  ؟  فما تلك النطفة  
 .  الرحمويتحد ا فتعلق يف جدار، وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء املرأة يف الرحم

 - يف هذه النقطة الصغرية العالقة جبـدار الـرحم         . . ويف هذه البويضة امللقحة باحليوان املنوي     
صفاته : يف هذه النقطة تكمن مجيع خصائص اإلنسان املقبل        - بقدرة القادر وبالقوة املودعة ا من لدنه      

كما تكمن صفاته    . . وآفة وصحة ،  وقبح ووسامة ،  وضخامة وضآلة ،  اجلسدية ومساته من طول وقصر    
  . . واحنرافات واستعدادات، وطباع واجتاهات، من ميول ونزعات: العصبية والعقلية والنفسية

وأن هذه النقطـة الصـغرية      ؟   فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن يف تلك النقطة العالقة           
فال يتماثل اثنان يف    ،  خرالذي خيتلف كل فرد من جنسه عن اآل       ،  الضئيلة هي هذا اإلنسان املعقد املركب     

 ! ؟ هذه األرض يف مجيع األزمان
مث ختلق فتتخذ شكلها    . وهي قطعة من دم غليظ ال حتمل مسة وال شكال         ،   ومن العلقة إىل املضغة   

 . أو يلفظها الرحم قبل ذلك إن مل يكن مقدرا هلا التمام؛ بتحوهلا إىل هيكل عظمي يكسى باللحم
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:  " يقف السياق عندها ذه اجلملة املعترضة     ،  ة بني املضغة والطفل   فهنا حمط  . .  " لنبني لكم  " 
وذلك على طريقة التناسق الفـين      . لنبني لكم دالئل القدرة مبناسبة تبني املالمح يف املضغة        .  " لنبني لكم 
 . يف القرآن

اهللا فما شاء    " ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى       :  "  مث ميضي السياق مع أطوار اجلنني     
ويا للمسافة اهلائلة بني     . .  " مث خنرجكم طفال   " . أن يتم متامه أقره يف األرحام حىت حيني أجل الوضع         

 ! الطور األول والطور األخري
ولكنها أبعد من ذلك جدا يف اختالف طبيعـة         . تسعة أشهر  - تعادل يف العادة   -  إا يف الزمان  
ذو ،   بالعني اردة وهذا املخلوق البشـري املعقـد املركـب          النطفة اليت ال ترى   . النطفة وطبيعة الطفل  
  . . وامليول والرتعات، والصفات واالستعدادات، والسمات واملالمح، األعضاء واجلوارح

 إال أا املسافة اليت ال يعربها الفكر الواعي إال وقد وقف خاشعا أمام آثار القدرة القادرة مـرات       
  . . ومرات

ويفارق املكمن الذي متت فيه تلـك       ،  ع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور        مث ميضي السياق م   
 ! يف خفية عن األنظار، اخلوارق الضخام

وكم  . . ومنوكم النفسي ،  ومنوكم العقلي ،  فتستوفوا منوكم العضلي   . .  " مث لتبلغوا أشدكم   " 
ولكنها تتم بيـد    ! افات الزمان بني الطفل الوليد واإلنسان الشديد من مسافات يف املميزات أبعد من مس           
وكل االستعدادات الكامنة اليت    ،  القدرة املبدعة اليت أودعت الطفل الوليد كل خصائص اإلنسان الرشيد         

وهـي مـاء    ،  كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل       ،  تتبدى فيه وتتكشف يف أواا    
 ! مهني

  . .  " مر لكي ال يعلم من بعد علم شيئاومنكم من يرد إىل أرذل الع، ومنكم من يتوىف " 
وأما من يرد إىل أرذل العمر فهو صفحة مفتوحـة          .  فاما من يتوىف فهو صائر إىل اية كل حي        

طفـال يف  . إذا هو يرتد طفال . . وبعد االكتمال، وبعد الوعي، وبعد الرشد،  فبعد العلم . للتدبر ما تزال  
طفال أقل شيء يرضـيه وأقـل       . طفال يف تقديره وتدبريه   . ماتهطفال يف وعيه ومعلو   . عواطفه وانفعاالته 

طفال يف أخذه األحداث    . ويف ذاكرته فال تستحضر شيئا    ،  طفال يف حافظته فال متسك شيئا     . شيء يبكيه 
ألنه ينسى أوهلا قبل أن يأيت      ،  والتجارب فرادى ال يربط بينها رابط وال تؤدي يف حسه ووعيه إىل نتيجة            
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ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الـذي رمبـا            " ال يعلم من بعد علم شيئا     لكي:  " على آخرها 
 ! وجادل يف اهللا وصفاته بالباطل، ختايل به وتطاول

بعد عرض مشاهد اخللق    ،   مث تستطرد اآلية إىل عرض مشاهد اخللق واإلحياء يف األرض والنبات          
 . واإلحياء يف اإلنسان

 .  " وأنبتت من كل زوج يج،  عليها املاء اهتزت وربتفإذا أنزلنا، وترى األرض هامدة " 
وهو العنصر األصيل يف احلياة     ،  وهكذا تكون األرض قبل املاء    .  واهلمود درجة بني احلياة واملوت    

وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبـل أن تسـجلها    " اهتزت وربت " فإذا نزل عليها املاء . واألحياء
فالتربة اجلافة حني يرتل عليها املاء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشـرب            ،  واماملالحظة العلمية مبئات األع   

وهل أج من احلياة وهي تتفتح      .  " من كل زوج يج    " املاء وتنتفخ فتربو مث تتفتح باحلياة عن النبات       
 ؟ وتنتفض بعد اهلمود، بعد الكمون

وإا . كهم يف آية واحدة من آياته     فيسل،   وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بني أبناء احلياة مجيعا        
وعلى وحدة اإلرادة الدافعة هلا     ،  وإا لدليل على وحدة عنصر احلياة     . للفتة عجيبة إىل هذه القرابة الوثيقة     

 . هنا وهناك
 .  يف األرض والنبات واحليوان واإلنسان

عة آتيـة ال    وأنه على كل شيء قدير وأن السـا       ،  وأنه حييي املوتى  ،  ذلك بأن اهللا هو احلق     " 
  . .  " وأن اهللا يبعث من يف القبور، ريب فيها

وتطور الطفل يف مراحل    ،  أي إنشاء اإلنسان من التراب وتطور اجلنني يف مراحل تكونه          . .  ذلك
فهو من السنن املطردة اليت     . ذلك متعلق بأن اهللا هو احلق     . وانبعاث احلياة من األرض بعد اهلمود     ،  حياته

وأن اجتاه احلياة هـذا االجتـاه يف هـذه          .  هو احلق الذي ال ختتل سنته وال تتخلف        تنشأ من أن خالقها   
فهناك ارتباط وثيق بـني أن اهللا       . األطوار ليدل على اإلرادة اليت تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها         

ـ   " وأنه حييي املوتى   " . وبني هذا االطراد والثبات واالجتاه الذي ال حييد       ،  هو احلق  وتى هـو   فإحياء امل
 وأن اهللا يبعث مـن يف القبـور        والذي أنشأ احلياة األوىل هو الذي ينشئها للمرة اآلخرة        . إعادة للحياة 

 . فهذا البعث تقتضيه حكمة اخللق والتدبري. ليالقوا ما يستحقونه من جزاء
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اإلرادة مث مير ا الطفل بعد أن يرى النـور لتشـري إىل أن              ،   وإن هذه األطوار اليت مير ا اجلنني      
إذ أن اإلنسان ال يبلغ     . املدبرة هلذه األطوار ستدفع باإلنسان إىل حيث يبلغ كماله املمكن يف دار الكمال            

فال بد من دار أخرى      " لكي ال يعلم من بعد علم شيئا       " فهو يقف مث يتراجع   ،  كماله يف حياة األرض   
 . يتم فيها متام اإلنسان

فهي تدل على البعث من ناحيـة أن القـادر    . .  مزدوجة فداللة هذه األطوار على البعث داللة 
وهي تدل على البعث ألن اإلرادة املدبرة تكمل تطوير اإلنسان يف الدار            ،  على اإلنشاء قادر على اإلعادة    

ونواميس احلساب واجلـزاء    ،  ونواميس احلياة والبعث  ،  وهكذا تلتقي نواميس اخللق واإلعادة     . . اآلخرة
  . . الق املدبر القادر الذي ليس يف وجوده جدالوتشهد كلها بوجود اخل

 :  ومع هذه الدالئل املتضافرة فهناك من جيادل يف اهللا
ثاين عطفه ليضـل عـن      ،  ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري             " 
وأن اهللا ليس   ،  كذلك مبا قدمت يدا   . ونذيقه يوم القيامة عذاب احلريق    ،  له يف الدنيا خزي   . سبيل اهللا 

  . .  " بظالم للعبيد
ال يستند  . فكيف إذا كان جداال بغري علم     .  واجلدال يف اهللا بعد تلك الدالئل يبدو غريبا مستنكرا        

ويهـدي إىل   ،  ويوضح احلق ،  وال يستمد من كتاب ينري القلب والعقل      ،  وال يقوم على معرفة   ،  إىل دليل 
 . اليقني

مائال  " ثاين عطفه :  " صورة فيها الكرب املتعجرف   .  من الناس   والتعبري يرسم صورة هلذا الصنف    
فال يكتفـي    ليضل عن سبيل اهللا   . فهو ال يستند إىل حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكرب         . مزورا جبنبه 

 . إمنا حيمل غريه على الضالل، بأن يضل
فـاخلزي هـو    " زيله يف الدنيا خ:  " وال بد أن حيطم، هذا الكرب الضال املضل ال بد أن يقمع       

واهللا ال يدع املتكربين املتعجرفني الضالني املضلني حىت حيطـم تلـك الكربيـاء الزائفـة      . املقابل للكرب 
أما عذاب اآلخرة فهـو  . والتحقري أوقع، إمنا ميهلهم أحيانا ليكون اخلزي أعظم    . وينكسها ولو بعد حني   

 .  " ونذيقه يوم القيامة عذاب احلريق:  " أشد وأوجع
من احلكاية إىل   ،  بلفتة صغرية يف السياق   ،   حلظة ينقلب ذلك الوعيد املنظور إىل واقع مشهود         ويف

 : اخلطاب
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  . .  " وأن اهللا ليس بظالم للعبيد، ذلك مبا قدمت يداك " 
 . مع العذاب واحلريق،  وكأمنا هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت

|     |     | 
إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو منوذج مكرور يف          - الناسوميضي السياق إىل منوذج آخر من       

 : ويظنها صفقة يف سوق التجارة؛ ذلك الذي يزن العقيدة مبيزان الربح واخلسارة - كل جيل
وإن أصابته فتنـة انقلـب    ،  فإن أصابه خري اطمأن به    ،  ومن الناس من يعبد اهللا على حرف       " 

يدعو من دون اهللا ما ال يضره ومـا ال          . سران املبني ذلك هو اخل  . على وجهه خسر الدنيا واآلخرة    
  . .  " لبئس املوىل ولبئس العشري. يدعو ملن ضره أقرب من نفعه. ذلك هو الضالل البعيد. ينفعه

تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو علـى هـذه          ،   إن العقيدة هي الركيزة الثابتة يف حياة املؤمن       
وتتهاوى من حوله األسناد    ؛  فيتشبث هو بالصخرة اليت ال تتزعزع     الركيزة ونتجاذبه األحداث والدوافع     

 . فيستند هو إىل القاعدة اليت ال حتول وال تزول
ال ، واثقـا ـا  ، متمكنا منها، ومن مث جيب أن يستوي عليها .  هذه قيمة العقيدة يف حياة املؤمن     

والسند الذي  ،  حلمى الذي يلجأ إليه   ذلك أا ا  . فهي يف ذاا جزاء   ،  وال ينتظر عليها جزاء   ،  يتلجلج فيها 
ومن مث يهبـه اهللا العقيـدة       . وطلبه للهدى ،  أجل هي يف ذاا جزاء على تفتح القلب للنور        . يستند عليه 
، هي يف ذاا جزاء يدرك املؤمن قيمته حني يرى احليارى الشاردين من حوله            . ويطمئن ا ،  ليأوي إليها 

، ثابت القـدم  ،  بينما هو بعقيدته مطمئن القلب    . ويستبد م القلق  ،  وتتقاذفهم الزوابع ،  تتجاذم الرياح 
 . مطمئن ذا االتصال، موصول باهللا، هادى ء البال

:   أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة يف سوق التجـارة               
وينمـي  ،  ويدر الضـرع  ،  نفعفها هو ذا جيلب ال    . إن اإلميان خري  : وقال " فإن أصابه خري اطمأن به    " 

  " وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخـرة          " ويكفل الرواج ،  ويربح التجارة ،  الزرع
وخسـر  . ومل يرجع إىل اهللا فيـه     ،  ومل يتماسك له  ،  خسر الدنيا بالبالء الذي أصابه فلم يصرب عليه       . . 

 . اسه عن اهلدى الذي كان ميسرا لهوانتك، وانكفائه عن عقيدته، اآلخرة بانقالبه على وجهه
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وال متثبـت يف    ،  غري متمكن من العقيـدة     " على حرف  "  والتعبري القرآين يصوره يف عبادته هللا     
ومن مث ينقلب على وجهه     . يصوره يف حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة األوىل         . العبادة

 ! ا االنقالبووقفته املتأرجحة متهد من قبل هلذ، عند مس الفتنة
، فالعقيدة حق يعتنق لذاته   . ولكنه ال يصلح للعقيدة   ،   إن حساب الربح واخلسارة يصلح للتجارة     

والعقيدة حتمـل جزاءهـا يف      . بانفعال القلب املتلقي للنور واهلدى الذي ال ميلك إال أن ينفعل مبا يتلقى            
 . جا عن ذاافهي ال تطلب جزاءها خار، مبا فيها من طمأنينة وراحة ورضى، ذاا

فـإن كـان    . وعلى اطمئنانه للقرب منه واألنس به     ،   واملؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه       
 ! استحقاقا على اإلميان أو العبادة. هنالك جزاء فهو فضل من اهللا ومنة

مستسلم ابتداء لكل ما جيربـه عليـه        ،  فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له      .  واملؤمن ال جيرب إهله   
إمنـا هـي   ، وليست هي صفقة يف السوق بني بائع وشار. اض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء      ر

 . ومصدر وجوده من األساس، صاحب األمر فيه، إسالم املخلوق للخالق
ذلـك  :  "  والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة خيسر اخلسارة اليت ال شبهة فيها وال ريب              

أو ،  إىل جوار خسارة املال أو الولـد      . خيسر الطمأنينة والثقة واهلدوء والرضى    .  .  " هو اخلسران املبني  
، وصربهم على بالئـه   ،  ويبتلي ا ثقتهم فيه   ،  او أعراض احلياة األخرى اليت يفنت اهللا ا عباده        ،  الصحة

ىب وخيسر اآلخرة وما فيها من نعيم وقـر        . . واستعدادهم لقبول قضائه وقدره   ،  وإخالصهم أنفسهم له  
 ! فيا له من خسران. ورضوان

يدعو من دون    " إنه؟  إىل أين يتجه بعيدا عن اهللا     ؟   وإىل أين يتجه هذا الذي يعبد اهللا على حرف        
ويدعو شخصـا أو  . يدعو صنما أو وثنا على طريقة اجلاهلية األوىل . .  " اهللا ما ال يضره وما ال ينفعه      

كلما احنرف الناس عن االجتاه إىل      ،  يف كل زمان ومكان   جهة أو مصلحة على طريقة اجلاهليات املتناثرة        
إنه الضالل عن املتجه الوحيد الذي جيدي فيه        ؟  فما هذا كله   . . والسري على صراطه وجه   ،  اهللا وحده 
يدعو ملن ضره أقرب من      . . املغرق يف البعد عن اهلدى واالهتداء      " ذلك هو الضالل البعيد   :  " الدعاء

وهو أقرب ألن   ؛  وهذا كله ال ميلك ضرا وال نفعا       . . أو سند من بين اإلنسان    ،  نمن وثن أو شيطا    نفعه
وإثقاله بـالوهم وإثقالـه     ،  ضره يف عامل الضمري بتوزيع القلب     . وضره أقرب من نفعه   . ينشأ عنه الضر  

ذلك الضـعيف   لبئس املوىل وضره يف عامل الواقع وكفى مبا يعقبه يف اآلخرة من ضالل وخسران          . بالذل
يستوي يف ذلك املـوىل     . ذلك الذي ينشأ عنه اخلسران     " ولبئس العشري  " سلطان له يف ضر أو نفع     ال  
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ممن يتخذهم بعض الناس آهلة أو أشـباه  ، واملوىل والعشري من بين اإلنسان، والعشري من األصنام واألوثان 
 ! آهلة يف كل زمان ومكان

حىت لو خسروا ذلك العـرض      ،  دنيا كله  واهللا يدخر للمؤمنني به ما هو خري من عرض احلياة ال          
 : كله يف الفتنة واالبتالء

إن اهللا يفعل ما    . إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األار            " 
  . .  " يريد

وليستبق ثقته  ،  فليثبت وال يتزعزع  ،  ويف ابتالء من االبتالءات   ،   فمن مسه الضر يف فتنة من الفنت      
 . وعلى العوض واجلزاء، وقدرته على كشف الضراء، اهللا وعونهبرمحة 

ويقنط من عون اهللا له يف احملنة حـني تشـتد           ؛   فأما من يفقد ثقته يف نصر اهللا يف الدنيا واآلخرة         
فما شيء من ذلك مببدل ما به مـن         ،  وليذهب بنفسه كل مذهب   ؛  فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء    . احملنة
 : البالء

، مث ليقطـع  ،  فليمدد بسبب إىل السماء   ،   أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة       من كان يظن   " 
 !  " فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ

جيسم هذه احلالة اليت يبلغ     ،  وللحركات املصاحبة لذلك الغيظ   ،   وهو مشهد متحرك لغيظ النفس    
 . عندما يرتل ا الضر وهي على غري اتصال باهللا، فيها الضيق بالنفس أقصاه

وكل رجـاء يف    ،  وكل نسمة رخية  ،   والذي ييأس يف الضر من عون اهللا يفقد كل نافذة مضيئة          
 . فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبالء، ويثقل على صدره الكرب، ويستبد به الضيق، الفرج

مث  . فمن كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمدد حببل إىل السماء يتعلق به أو خيتنق                 
 ! مث لينظر هل ينقذه تدبريه ذاك مما يغيظه . . ليقطع احلبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق

وال سبيل إىل الفرج إال بالتوجـه إىل        .  أال إنه ال سبيل إىل احتمال البالء إال بالرجاء يف نصر اهللا           
وكل حركة يائسـة ال     . والكفاح للخالص إال باالستعانة باهللا    ،  وال سبيل إىل االستعالء على الضر     . اهللا

فليسـتبق   . . والعجز عن دفعه بغري عون اهللا    ،  ومضاعفة الشعور به  ،  مثرة هلا وال نتيجة إال زيادة الكرب      
  . . . املكروب تلك النافذة املضيئة اليت تنسم عليه من روح اهللا

|     |     | 
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نزل اهللا هذا القرآن ليهتدي     أ،  ولنماذج اهلدى والضالل  ،  مبثل هذا البيان حلاالت اهلدى والضالل     
 : فيقسم اهللا له اهلداية، به من يفتح له قلبه

  . .  " وأن اهللا يهدي من يريد، وكذلك أنزلناه آيات بينات " 
وفـق  ،  فمن طلب اهلدى حتققت إرادة اهللا دايتـه       .  وإرادة اهللا قد قررت سبق اهلدى والضالل      

مبناسبة ما يف اآليات مـن بيـان        ،  الة اهلدى بالذكر  إمنا يفرد هنا ح   . وكذلك من طلب الضالل   ،  سنته
 . يقتضي اهلدى يف القلب املستقيم

وهو العليم بكل ما يف عقائدها مـن        ،   فأما الفرق املختلفة يف االعتقاد فأمرها إىل اهللا يوم القيامة         
 : ومن هدى أو ضالل، حق أو باطل

إن  . . والذين أشـركوا  ،  واوس ،والنصارى،  والصابئني،  والذين هادوا ،  إن الذين آمنوا   " 
  . .  " إن اهللا على كل شيء شهيد، اهللا يفصل بينهم يوم القيامة

وهـو أعلـم    ،  وهي تذكر هنا مبناسبة أن اهللا يهدي من يريـد         .  وقد سبق تعريف هذه الفرق    
 . وهو على كل شيء شهيد، واألمر إليه يف النهاية، وعليه حساب اجلميع، باملهتدين والضالني

يتجه بفطرته إىل    - فيما عداهم  - فإن الكون كله  ،  وإذا كان الناس بتفكريهم ونزعام وميوهلم      
 : ويسجد لوجهه، خيضع لناموسه، خالقه

، والشمس والقمـر والنجـوم    ،  أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض            " 
ومن يهن اهللا فما لـه مـن        . عذابوكثري حق عليه ال   ،  وكثري من الناس  ،  واجلبال والشجر والدواب  

  . .  " إن اهللا يفعل ما يشاء. مكرم
وإذا حشد من   . فإذا حشد من اخلالئق مما يدرك اإلنسان ومما ال يدرك         ،   ويتدبر القلب هذا النص   

وإذا حشد من اجلبال والشـجر والـدواب يف هـذه           . مما يعلم اإلنسان ومما ال يعلم     . األفالك واألجرام 
وتتجـه  ، إذا بتلك احلشود كلها يف موكب خاشع تسجد كلها هللا    . .  عليها اإلنسان  األرض اليت يعيش  

:  " إال ذلك اإلنسان فهو وحده الذي يتفرق      . تتجه إليه وحده يف وحدة واتساق     . إليه وحده دون سواه   
 . فيبدو هذا اإلنسان عجيبا يف ذلك املوكب املتناسق " وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب

 .  " ومن يهن اهللا فما له من مكرم      :  " ا يقرر أن من حيق عليه العذاب فقد حق عليه اهلوان           وهن
 . وقد ذل وهان من دان لغري الديان. وال عزة إال بعزة اهللا، فال كرامة إال بإكرام اهللا. 
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|     |     | 
نـه معـروض    يف صورة واقع يشهد كأ    ،  مث مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه اإلكرام واهلوان        

 : للعيان
يصب من فـوق    ،  فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار      . هذا خصمان اختصموا يف رم     " 

كلما أرادوا أن خيرجـوا     ،  وهلم مقامع من حديد   ؛  يصهر به ما يف بطوم واجللود     ،  رؤوسهم احلميم 
ملوا الصاحلات  إن اهللا يدخل الذين آمنوا وع     . وذوقوا عذاب احلريق  . أعيدوا فيها  - من غم  - منها

 .  " حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، جنات جتري من حتتها األار
. مطول بالتخييل الذي يبعثه يف النفس نسق التعـبري        ،  حافل باحلركة ،   إنه مشهد عنيف صاخب   

  . . فال يكاد اخليال ينتهي من تتبعه يف جتدده
يصهر به مـا يف  ، وهذا محيم ساخن يصب من فوق الرؤوس     ! هذه ثياب من النار تقطع وتفصل     
، وهذا هو العذاب يشتد    . . وهذه سياط من حديد أمحته النار     ! البطون واجللود عند صبه على الرؤوس     

 " من الوهج واحلميم والضرب األليم يهمون باخلروج من هذا         " الذين كفروا  " فيهب،  ويتجاوز الطاقة 
  . .  " وذوقوا عذاب احلريق:  " ويسمعون التأنيب، بعنفوها هم أوالء يردون  " الغم

حىت يصـل إىل حلقـة حماولـة        ،   ويظل اخليال يكرر هذه املشاهد من أوىل حلقاا إىل أخراها         
 ! ليبدأ يف العرض من جديد، اخلروج والرد العنيف

الذي يسـتطرد   ،   وال يبارح اخليال هذا املشهد العنيف املتجدد إال أن يلتفت إىل اجلانب اآلخر            
فأما الذين كفروا به فقد كنـا  . فأصل املوضوع أن هناك خصمني اختصموا يف رم    . السياق إىل عرضه  

. وأما الذين آمنوا فهم هنالك يف اجلنات جتري مـن حتتـها األـار             ! نشهد مصريهم املفجع منذ حلظة    
وقد هـداهم  . الذهب واللؤلؤوهلم فوقها حلى من  . إمنا فصلت من احلرير   ،  ومالبسهم مل تقطع من النار    

واهلداية  . . فال مشقة حىت يف القول أو يف الطريق       . وهداهم إىل صراط احلميد   ،  اهللا إىل الطيب من القول    
نعمة الطمأنينة واليسـر    . واهلداية إىل صراط احلميد نعمة تذكر يف مشهد النعيم        ،  إىل الطيب من القول   

 . والتوفيق
فليتدبر تلك العاقبة من ال تكفيه اآليات        . . ذا فريق وذلك فريق   فه.  وتلك عاقبة اخلصام يف اهللا    

  . . ومن جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري، البينات



 
 
 
 

 

 والجهادمنبر التوحيد 

 

 

18

|     |     | 
 24وهدوا ِإلَى الطَّيِب ِمن الْقَوِل وهدوا ِإلَى ِصراِط الْحِميِد + 

عن سِبيِل اللَِّه والْمسِجِد الْحراِم الَِّذي جعلْناه ِللناِس سواء الْعاِكف          ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ     
  25ِفيِه والْباِد ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليٍم 

 شيئًا وطَهر بيِتي ِللطَّاِئِفني والْقَاِئِمني والركَّـِع        وِإذْ بوأْنا ِلِإبراِهيم مكَانَ الْبيِت أَن لَّا تشِرك ِبي        
 27 وأَذِّن ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَـج عِميـٍق                  26السجوِد  

ي أَياٍم معلُوماٍت علَى ما رزقَهم من بِهيمِة الْأَنعاِم فَكُلُوا ِمنها           ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه فِ      
 الْفَِقري اِئسوا الْبأَطِْعمِتيِق 28وِت الْعيفُوا ِبالْبطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي 29 ثُم  

 اللَِّه فَهو خير لَّه ِعند ربِه وأُِحلَّت لَكُم الْأَنعام ِإلَّا ما يتلَـى علَـيكُم                ذَِلك ومن يعظِّم حرماتِ   
 حنفَاء ِللَِّه غَير مشِرِكني ِبِه ومن يشِرك ِباللَّـِه          30فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ الزوِر        

مِحيٍق فَكَأَنكَاٍن سِفي م يحِوي ِبِه الرهت أَو رالطَّي طَفُهخاء فَتمالس ِمن ر31ا خ  
 لَكُم ِفيها مناِفع ِإلَى أَجٍل مسمى ثُـم         32ذَِلك ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب          

  33الْعِتيِق مِحلُّها ِإلَى الْبيِت 
   اِحـدو ِإلَه كُماِم فَِإلَهعِة الْأَنِهيمن بم مقَهزا رلَى ماللَِّه ع موا اسذْكُركًا ِلينسا ملْنعٍة جِلكُلِّ أُمو

     ِبِتنيخِر الْمشبوا وِلمأَس ا       34فَلَهو مهقُلُوب ِجلَتو اللَّه ِإذَا ذُِكر الَِّذين       مهـابـا أَصلَى مع اِبِرينلص
  35والْمِقيِمي الصلَاِة وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ 

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعاِئِر اللَِّه لَكُم ِفيها خير فَاذْكُروا اسم اللَِّه علَيهـا صـواف فَـِإذَا       
 لَـن   36نها وأَطِْعموا الْقَاِنع والْمعتر كَذَِلك سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ          وجبت جنوبها فَكُلُوا مِ   

ينالَ اللَّه لُحومها ولَا ِدماؤها ولَِكن ينالُه التقْوى ِمنكُم كَذَِلك سخرها لَكُم ِلتكَبروا اللَّه علَـى مـا                  
اكُمده ِسِننيحِر الْمشب37 و  

 أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم     38ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر              
       لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهوا و39ظُِلم    وا ِمن ِديِرجأُخ الَِّذين          ا اللَّـهنبقُولُوا رِإلَّا أَن ي قِر حيِبغ اِرِهم

ولَولَا دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَّـِه                
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 الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصـلَاةَ         40ه لَقَِوي عِزيز    كَِثريا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّ      
  _41وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر 

|     |     | 
والنعـيم  ، ومشهد اجلحيم احلارق للكـافرين ،  انتهى الدرس املاضي بتصوير عاقبة اخلصام يف اهللا       

 . الوارف للمؤمنني
فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد         ،   وذه النهاية يتصل الدرس اجلديد    

 ويواجهون الرسول ؛  فيصدون الناس عنها  ،  وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة اإلسالمية يف مكة       . احلرام
 .  من دخول املسجد احلرامواملؤمنني فيمنعوم ع

عليـه   -  وذه املناسبة يتحدث عن األساس الذي أقيم عليه ذلك املسجد يوم فوض اهللا إبراهيم             
، ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على التوحيـد . واألذان يف الناس باحلج إليه ،  يف بنائئه  - السالم

وال ،  ال مينع عنه أحـد    ،  املقيم فيه والطارى ء عليه    سواء  ،  وأن جيعله للناس مجيعا   ،  وأن ينفي عنه الشرك   
ويستطرد إىل بعض شعائر احلج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقـوى وذكـر اهللا                . . ميلكه أحد 

وينتهي إىل ضرورة محاية املسجد احلرام من عدوان املعتدين الـذين يصـدون عنـه                . . واالتصال به 
د اهللا للمدافعني بالنصر مىت ضوا بالتكاليف اليت تفرضها محايـة      وبوع؛  ويغريون األساس الذي قام عليه    

 . العقيدة
|     |     | 

سـواء  ،  إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلنـاه للنـاس              " 
  . .  " ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العاكف فيه والباد

، وهو سبيله الواصل إليه    - أن يصدوا الناس عن دين اهللا     : ن قريش  وكان ذلك فعل املشركني م    
وأن مينعوا املسلمني من احلج والعمـرة   - وهو جه الذي اختاره للعباد ،  وهو طريقه الذي شرعه للناس    

، وهو الذي جعله اهللا للناس منطقة أمـان ودار سـالم           - كما فعلوا عام احلديبية    - إىل املسجد احلرام  
فال ،  فهو بيت اهللا الذي يتساوى فيه عباد اهللا       . يستوي فيه املقيم مبكة والطارى ء عليها      . انوواحة اطمئن 

 .  " سواء العاكف فيه والباد:  " وال ميتاز فيه أحد منهم، ميلكه أحد منهم
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 ولقد كان هذا النهج الذي شرعه اهللا يف بيته احلرام سابقا لكل حماوالت البشر يف إجياد منطقـة                  
ال . وجيد كل أحد فيها مـأواه     ،  وحتقن فيها الدماء  ،  ويأمن فيها املتخاصمون  ،  ى فيها السالح  يلق. حرام

 . ولكن حقا يتساوى فيه اجلميع، تفضال من أحد
ويف جواز  .  ولقد اختلفت أقوال الفقهاء يف جواز امللكية الفردية لبيوت مكة غري املسكونة بأهلها            

إىل أا متلك وتورث وتـؤجر    - فذهب الشافعي رمحه اهللا   .  . كراء هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها      
اشترى من صفوان بن أمية دار مبكة بأربعة آالف درهـم   ا حمتجا مبا ثبت من أن عمر بن اخلطاب  

تـوىف  : وقـال ،  إىل أا ال تورث وال تؤجر      - رمحه اهللا  - وذهب إسحاق بن راهويه   . فجعلها سجنا 
، من احتـاج سـكن    ،  إال السوائب  ]مجع ربع   [  دعى رباع مكة  وما ت ،  وأبو بكر وعمر   ع رسول اهللا 

ال حيـل   : أنه قال  ي وقال عبد الرزاق عن جماهد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر           . ومن استغىن أسكن  
وأخربين أن  . كان عطاء ينهى عن الكراء يف احلرم      : وقال أيضا عن ابن جريج    . بيع دور مكة وال كراؤها    

فكان أول مـن بـوب      .  تبويب دور مكة ألن يرتل احلاج يف عرصاا        عمر بن اخلطاب كان ينهى عن     
أنظرين يا أمري املؤمنني إين كنـت امـرأ        : فقال،  فأرسل إليه عمر بن اخلطاب يف ذلك      ،  سهيل بن عمرو  

وقـال عبـد    . فلك ذلك إذن  : قال ]أي ركائيب   [  فأردت أن اختذ يل بابني حيبسان يل ظهري       ،  تاجرا
يا أهل مكة ال تتخذوا لدوركم أبوابا       : ر عن جماهد أن عمر بن اخلطاب قال       الرزاق عن معمر عن منصو    

مجعـا  . متلك وتورث وال تؤجر   : فقال - رمحه اهللا  - وتوسط اإلمام أمحد   . . ليرتل البادي حيث يشاء   
 . بني األدلة

ـ   ،  ومنطقة األمان ،   وهكذا سبق اإلسالم سبقا بعيدا بإنشاء واحة السالم        ة ودار اإلنسان املفتوح
 ! لكل إنسان

ومن يرد فيه   :  "  والقرآن الكرمي يهدد من يريد اعوجاجا يف هذا النهج املستقيم بالعذاب األليم           
إن التعبري يهدد ويتوعد على جمـرد       ؟  فما بال من يريد ويفعل     . .  " بإحلاد بظلم تذقه من عذاب أليم     

 . التعبريوذلك من دقائق . ومبالغة يف التوكيد، اإلرادة زيادة يف التحذير
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل      :  "  ومن دقائق التعبري كذلك أن حيذف خرب إن يف اجلملة         

ما جزاؤهم كأن جمرد ذكر هذا الوصـف        ؟  ما شأم ؟  فال يذكرهم ما هلم    . . .  " اهللا واملسجد احلرام  
 ! ويقرر أمرهم ومصريهم، هلم يغين عن كل شيء آخر يف شأم

|     |     | 
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ومينعون منه  ،  يعبدون فيه األصنام  ،  الذي يستبد به املشركون   ،  يرجع إىل نشأة هذا البيت احلرام     مث  
بتوجيه ربه   - عليه السالم  - يرجع إىل نشأته على يد إبراهيم      . . املتطهرين من الشرك  ،  املوحدين باهللا 

 من إقامته وهو عبادة اهللا      وإىل الغرض . ويرجع إىل القاعدة اليت أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد        . وإرشاده
 : وختصيصه للطائفني به والقائمني هللا فيه، الواحد

وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع     ،  وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أال تشرك يب شيئا         " 
ليشـهدوا  ، وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميـق              . السجود
فكلوا منها وأطعموا   ،  ذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة األنعام           وي،  منافع هلم 

  . .  " مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. البائس الفقري
وملكـه   - عليه السـالم   - عرف اهللا مكانه إلبراهيم   .  فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول حلظة      

وليطهره به مـن  . فهو بيت اهللا وحده دون سواه " أال تشرك يب شيئا:  " لى هذا األساسأمره ليقيمه ع 
فهؤالء هم الذين    " وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود     :  " والقائمني فيه للصالة  ،  احلجيج

 . ويتوجهون بالعبادة إىل سواه، ال ملن يشركون باهللا، أنشى ء البيت هلم
إذا فرغ من إقامته على األساس الذي كلف به أن يؤذن            - باين البيت  - يه السالم  مث أمر اهللا عل   

فيتقاطرون على البيـت    ،  وأن يدعوهم إىل بيت اهللا احلرام ووعده أن يليب الناس دعوته          ؛  يف الناس باحلج  
جهده السري فضمر من اجلهـد       " على كل ضامر   " وركوبا،  رجاال يسعون على أقدامهم   ،  من كل فج  

  . .  " وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق:  " عواجلو
وما تزال أفئـدة مـن      . إىل اليوم والغد   - عليه السالم  -  وما يزال وعد اهللا يتحقق منذ إبراهيم      

كبـه  الغين القادر الذي جيد الظهـر ير       . . وترف إىل رؤيته والطواف به    ؛  الناس وى إىل البيت احلرام    
وعشرات األلوف مـن هـؤالء      . والفقري املعدم الذي ال جيد إال قدميه      ؛  ووسيلة الركوب املختلفة تنقله   

منـذ آالف   - عليه السـالم  - يتقاطرون من فجاج األرض البعيدة تلبية لدعوة اهللا اليت أذن ا إبراهيم           
  . . األعوام

 :  ويقف السياق عند بعض معامل احلج وغاياته
ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة األنعـام             ،  نافع هلم ليشهدوا م  " 

  . .  " مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري
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. احلج موسم جتارة وموسـم عبـادة      . فاحلج موسم ومؤمتر  .  واملنافع اليت يشهدها احلجيج كثري    
وهو الفريضة اليت تلتقي فيها الدنيا واآلخرة كما        . ومؤمتر تنسيق وتعاون  ،  ج مؤمتر اجتماع وتعارف   واحل

أصحاب السلع والتجارة جيدون يف موسم احلج سـوقا          . . تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة     
حلجيج من كل فج    ويقدم ا ؛  من أطراف األرض   . . حيث جتىب إىل البلد احلرام مثرات كل شيء       ،  رائجة

يتجمع كلـه يف    . ومعهم من خريات بالدهم ما تفرق يف أرجاء األرض يف شىت املواسم           ،  ومن كل قطر  
 . وسوق عاملية تقام يف كل عام؛ فهو موسم جتارة ومعرض نتاج. البلد احلرام يف موسم واحد

وهـي تـرف    . موهي تستشعر قرا من اهللا يف بيته احلرا       ،   وهو موسم عبادة تصفو فيه األرواح     
  . . حول هذا البيت وتستروح الذكريات اليت حتوم عليه وترف كاألطياف من قريب ومن بعيد

ويتوجه بقلبه  ،  وهو يودع البيت فلذة كبده إمساعيل وأمه       - عليه السالم  -  طيف إبراهيم اخلليل  
ربنـا  . احملـرم ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك            :  " اخلافق الواجف إىل ربه   

  . .  " وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم. ليقيموا الصالة
،  وطيف هاجر وهي تستروح املاء لنفسها ولطفلها الرضيع يف تلك احلرة امللتهبة حـول البيـت      

مث  . . ق على الطفـل   وهدها اجلهد وأضناها اإلشفا   ،  وهي رول بني الصفا واملروة وقد كها العطش       
. وإذا هي زمزم  . ترجع يف اجلولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بني يدي الرضيع الوضيء             

 . ينبوع الرمحة فيي صحراء اليأس واجلدب
وميضـي  ،  فال يتردد يف التضحية بفلذة كبده     ،  وهو يرى الرؤيا   - عليه السالم  -  وطيف إبراهيم 

 " ؟  يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى          : قال:  "  ذلك األفق البعيد   يف الطاعة املؤمنة إىل   
ستجدين إن شاء   ،  يا أبت افعل ما تؤمر    : قال :  " - عليه السالم  - فتجيبه الطاعة الراضية يف إمساعيل    

 قد صدقت الرؤيـا     وناديناه أن يا إبراهيم   :  " وإذا رمحة اهللا تتجلى يف الفداء      . .  " اهللا من الصابرين  
  . .  " وفديناه بذبح عظيم. إن هذا هلو البالء املبني. إنا كذلك جنزي احملسنني

:  " يف إنابة وخشـوع   ،  يرفعان القواعد من البيت    - عليهما السالم  -  وطيف إبراهيم وإمساعيل  
وأرنا ،  ة لك ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلم       . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم      

  . .  " إنك أنت التواب الرحيم، مناسكنا وتب علينا
وهو ينـذر   ،  حىت يلوح طيف عبد املطلب    ،   وتظل هذه األطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع      

. وإذا عبد املطلب حريصا على الوفاء بالنـذر       . وإذا هو عبد اهللا   . دم ابنه العاشر إن رزقه اهللا عشرة أبناء       
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،  يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضـاعف الفـداء              وإذا قومه من حوله   
فيقبـل  . حىت يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي الدية املعروفة         ،  والقدح خيرج يف كل مرة على عبد اهللا       

 - ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق اهللا علـى اهللا           . فينحر مائة وينجو عبد اهللا    ،  منه الفداء 
 ! فكأمنا فداه اهللا من الذبح هلذا القصد الوحيد الكرمي الكبري! مث ميوت - ع حممد رسول اهللا

وهو يدرج يف طفولته وصباه فـوق        ع من حممد رسول اهللا   .  مث تتواكب األطياف والذكريات   
 ء الفتنة   وهو يرفع احلجر األسود بيديه الكرميتني فيضعه موضعه ليطفى         . . حول هذا البيت  ،  هذا الثرى 

 . . وهو يعتكـف   . . وهو خيطب  . . وهو يطوف  . . وهو يصلي  . . اليت كادت تنشب بني القبائل    
يكاد احلاج  ،  وتتمثل شاخصة يف الضمري   ،  لتنبض حية يف اخلاطر    - عليه الصالة والسالم   - وإن خطواته 

م وأطيافهم ترف   وخطوات احلشد من صحابته الكرا     . . هناك يلمحها وهو مستغرق يف تلك الذكريات      
 ! تكاد تسمعها األذن وتكاد تراها األبصار، حول ذلك البيت، وتدف فوق هذا الثرى

مؤمتر جيدون فيه أصلهم العريق الضارب يف       .  واحلج بعد ذلك كله مؤمتر جامع للمسلمني قاطبة       
  " بل ويف هـذا   ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من ق       :  " أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم اخلليل     

 هذه القبلة اليت يتوجهون إليها مجيعا ويلتقون عليها مجيعا        : وجيدون حمورهم الذي يشدهم مجيعا إليه     . . 
راية العقيدة الواحدة اليت تتوارى يف ظلـها فـوارق األجنـاس            . وجيدون رايتهم اليت يفيئون إليها    . . 

قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضـم       . ناوجيدون قوم اليت قد ينسوا حي      . . واأللوان واألوطان 
رايـة العقيـدة    . . املاليني اليت ال يقف هلا أحد لو فاءت إىل رايتها الواحدة الـيت ال تتعـدد            . املاليني

 . والتوحيد
وتبادل املنافع والسلع واملعـارف     ،   وهو مؤمتر للتعارف والتشاور وتنسيق اخلطط وتوحيد القوى       

بالقرب . يف ظل اهللا  . العامل اإلسالمي الواحد الكامل املتكامل مرة يف كل عام        وتنظيم ذلك   . والتجارب
، يف أنسـب مكـان    . والذكريات الغائبة واحلاضرة  ،  ويف ظالل الطاعات البعيدة والقريبة    . من بيت اهللا  
  . . وأنسب زمان، وأنسب جو

ظروفه وحاجاتـه   كل جيل حبسب     . .  " ليشهدوا منافع هلم  :  "  فذلك إذ يقول اهللا سبحانه    
 . وجتاربه ومقتضياته

أن  - عليه السالم  - وأمر إبراهيم ،   وذلك بعض ما أراده اهللا باحلج يوم أن فرضه على املسلمني          
 . يؤذن به يف الناس
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 :  وميضي السياق يشري إىل بعض مناسك احلج وشعائره وأهدافها
  . .  " األنعامويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة  " 

والقرآن يقدم ذكر اسم اهللا     .  وهذه كناية عن حنر الذبائح يف أيام العيد وأيام التشريق الثالثة بعده           
ومن مث فـإن    . ألن اجلو جو عبادة وألن املقصود من النحر هو التقرب إىل اهللا           ،  املصاحب لنحر الذبائح  

وكأمنا هو اهلدف املقصود من النحـر ال        . يحةأظهر ما يربز يف عملية النحر هو ذكر اسم اهللا على الذب           
  . . النحر ذاته

فهو ذكرى آلية من آيات اهللا وطاعة من طاعات          - عليه السالم  -  والنحر ذكرى لفداء إمساعيل   
ويمة األنعـام  . فوق ما هو صدقة وقرىب هللا بإطعام الفقراء     - عليهما السالم  - عبديه إبراهيم وإمساعيل  

 . الغنم واملعزهي اإلبل والبقر و
  . .  " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري " 

أما األمر بإطعام البـائس     .  واألمر باألكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر لإلباحة أو االستحباب          
 . ولعل املقصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أا طيبة كرمية. الفقري منها فهو أمر للوجوب

وقص األظـافر   ،  ونتف شعر اإلبط  ،   اإلحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصريه        وبالنحر ينتهي 
وليوفوا ،  مث ليقضوا تفثهم  :  " وهو الذي يقول عنه   . مما كان ممنوعا عليه يف فترة اإلحرام      . واالستحمام

   "وليطوفوا بالبيت العتيق   " . اليت نذروها من الذبائح غري اهلدي الذي هو من أركان احلج           " نذورهم
 . وهو غري طواف الوداع. وبه تنتهي شعائر احلج، طواف اإلفاضة بعد الوقوف بعرفات. . 

، وأعفاه اهللا من البلى والـدثور .  والبيت العتيق هو املسجد احلرام أعفاه اهللا فلم يغلب عليه جبار          
 . فما يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السالم ولن يزال

|     |     | 
عليه  - بيت أمر اهللا خليله إبراهيم     . . وذلك أساسه الذي قام عليه    . يت احلرام تلك قصة بناء الب   

ليذكروا اسم  . وأمره أن يؤذن يف الناس باحلج إليه      ،  وتطهريه من الشرك  ،  بإقامته على التوحيد   - السالم
بـائس الفقـري    ويأكلوا منها ويطعموا ال   . على ما رزقهم من يمة األنعام      - ال أمساء اآلهلة املدعاة    - اهللا

وفـتح  ،  وأوهلا عقيدة التوحيـد    - فهو بيت حرام حرمات اهللا فيه مصونة       . . على اسم اهللا دون سواه    
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وحرمة . وحرمة العهود واملواثيق  ،  إىل جانب حرمة الدماء    - أبوابه للطائفني والقائمني والركع السجود    
 . اهلدنة والسالم

إال مـا يتلـى      - وأحلت لكم األنعام  . بهومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ر        . ذلك " 
ومن يشرك  . حنفاء هللا غري مشركني به    ،  فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور       - عليكم

  . .  " باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو وي به الريح يف مكان سحيق
خري يف عـامل الضـمري      .  عند اهللا  وذلك خري .  وتعظيم حرمات اهللا يتبعه التحرج من املساس ا       

فالضمري الذي يتحرج هو الضمري الذي يتطهر واحلياة اليت ترعى          . وخري يف عامل احلياة والواقع    ،  واملشاعر
وواحـة  ،  وجيدون فيها متابة أمن   ،  فيها حرمات اهللا هي احلياة اليت يأمن فيها البشر من البغي واالعتداء           

  . . ومنطقة اطمئنان، سالم
فيجعلـون   - كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي    - ان املشركون حيرمون بعض األنعام     وملا ك 

فإن النص يتحدث عـن      - وهي ليست من حرمات اهللا بينما هم يعتدون على حرمات اهللا          ،  هلا حرمة 
ـ   :  " كامليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به         - حل األنعام إال ما حرم اهللا منها       م وأحلـت لك

وأال يشرع أحد إال بـإذن      ؛  وذلك كي ال تكون هنالك حرمات إال هللا       .  " األنعام إال ما يتلى عليكم    
 . وال حيكم إال بشريعة اهللا؛ اهللا

وقد كان املشركون يذحبون عليها وهي      .  ومبناسبة حل األنعام يأمر باجتناب الرجس من األوثان       
ويشوب نقاءهـا   ،  ب الضمري ويلوث القلوب   والشرك باهللا دنس يصي    - والرجس دنس النفس   - رجس

 . وطهارا كما تشوب النجاسة الثوب واملكان
فاجتنبوا الـرجس مـن     :  " فإنه حيذر من قول الزور كافة     ،   وألن الشرك افتراء على اهللا وزور     

  . .  " األوثان واجتنبوا قول الزور
 بإسناده - ا روى اإلمام أمحد   وهكذ . .  ويغلظ النص من جرمية قول الزور إذ يقرا إىل الشرك         

عدلت شهادة  :  " فلما انصرف قام قائما فقال    . الصبح ع صلى رسول اهللا  : عن فاتك األسدي قال    -
  . . مث تال هذه اآلية " الزور اإلشراك باهللا عز وجل

وأن يسـتقيموا علـى     ،  وأن جيتنبوا الزور كله   ،   إمنا يريد اهللا من الناس أن مييلوا عن الشرك كله         
مث يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال        . .  " حنفاء هللا غري مشركني به    .  " توحيد لصادق اخلالص  ال
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فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن مل يكن مـن          . فيهوي إىل درك الشرك   ،  من تزل قدماه عن أفق التوحيد     
 : قبل أبدا

  "  مكان سـحيق ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو وي به الريح يف     " 
 . . 

فتخطفـه   " ويف مثل ملح البصر يتمزق    .  " فكأمنا خر من السماء    "  إنه مشهد اهلوي من شاهق    
يف هوة ليس هلا     " أو وي به الريح يف مكان سحيق      :  " أو تقذف به الريح بعيدا عن األنظار       " الطري

 ! قرار
ويف املنظر بسـرعة     " بالفاء " لفظ وامللحوظ هو سرعة احلركة مع عنفها وتعاقب خطواا يف ال         

 . على طريقة القرآن الكرمي يف التعبري بالتصوير . . االختفاء
فيهوي من أفق اإلميان السـامق إىل حيـث الفنـاء           ،   وهي صورة صادقة حلال من يشرك باهللا      

ن الذي يثـوب    ويفقد املستقر اآلم  . قاعدة التوحيد . إذ يفقد القاعدة الثابتة اليت يطمئن إليها      . واالنطواء
، وهو ال ميسك بالعروة الوثقى    . وتتقاذفه األوهام تقاذف الرياح   ،  فتتخطفه األهواء ختطف اجلوارح   ؛  إليه

 . اليت تربطه ذا الوجود الذي يعيش فيه، وال يستقر على القاعدة الثابتة
|     |     | 

 إىل تعظيم شعائر اهللا    . . مث يعود السياق من تعظيم حرمات اهللا باتقائها والتحرج من املساس ا           
 : باستسماا وغالء أمثاا - وهي ذبائح احلج -

مث ،  لكم فيها منافع إىل أجـل مسـمى       . ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب         " 
 .  " حملها إىل البيت العتيق

ناسك احلج  إذ أن التقوى هي الغاية من م      ؛   ويربط بني اهلدى الذي ينحره احلاج وتقوى القلوب       
وقـد  . وهذه املناسك والشعائر إن هي إال رموز تعبريية عن التوجه إىل رب البيت وطاعتـه              . وشعائره

وهـي ذكريـات الطاعـة     . وما تاله  - عليه السالم  - حتمل يف طياا ذكريات قدمية من عهد إبراهيم       
 . صالة سواءفهي والدعاء وال. والتوجه إىل اهللا منذ نشأة هذه األمة املسلمة، واإلنابة



 
 
 
 

 

 والجهادمنبر التوحيد 

 

 

27

إن كـان يف  .  وهذه األنعام اليت تتخذ هديا ينحر يف اية أيام اإلحرام جيوز لصاحبها اإلنتفاع ا 
وهـو البيـت     - أي مكان حلها   - حىت تبلغ حملها  ،  أو يف حاجة إىل ألباا يشرا     ،  حاجة إليها يركبها  

 . ويطعم البائس الفقري. مث تنحر هناك ليأكل منها. العتيق
يعلنون ا  ،  خيتارونه مسينا غايل الثمن   ،  يغالون يف اهلدي   ع قد كان املسلمون على عهد النيب     و " 

أهدي عمـر جنيبـا   : قال ب روى عبد اهللا بن عمر. مدفوعني بتقوى اهللا ،  عن تعظيمهم لشعائر اهللا   
ا ثالث مائة   فأعطيت  ،  يا رسول اهللا إين أهديت جنيبا     : فقال ع فأتى النيب ،  فأعطى ا ثالث مائة دينار    

  " . احنرها إياها. ال:  " قال؟ )1(أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا . دينار
 ا وقومت بثالث مائة دينار مل يكن عمـر        ا  والناقة النجيب اليت جاءت هدية لعمر     

أن  ع فشاء رسـول اهللا   . بل كان يريد أن يبيعها فيشتري ا نوقا أو بقرا للذبح          ،  يريد أن يضن بقيمتها   
ولكنها ،  قد تعطي حلما أكثر   ،  وال يستبدل ا نوقا كثرية    ،   بالنجيب ذاا لنفاستها وعظم قيمتها     يضحي

وهذا هو املعىن   .  " فإا من تقوى القلوب    " والقيمة الشعورية مقصودة  . من ناحية القيمة الشعورية أقل    
 !  سواهاهي بذاا ال " احنرها إياها " – ت - وهو يقول لعمر ع الذي حلظه رسول اهللا

|     |     | 
إمنا يوجهها اإلسالم وجهتـها  ؛ هذه الذبائح يذكر القرآن الكرمي أا شعرية معروفة يف شىت األمم       

 : الصحيحة حني يتوجه ا إىل اهللا وحده دون سواه
فـإهلكم إلـه    . ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من يمة األنعام             " 

، والصابرين على ما أصـام    ،  الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم     ،  لموا وبشر املخبتني  فله أس . واحد
  . .  " ومما رزقناهم ينفقون، واملقيمي الصالة

ومن مث يعىن بتوجيـه الشـعور       . ويتوجه ا كلها إىل اهللا    ،  واإلسالم يوحد املشاعر واالجتاهات   
وبذلك تصطبغ احليـاة كلـها      . لك الوجهة الواحدة  إىل ت ؛  واحلركة والعادة ،  والنشاط والعبادة ،  والعمل

 . بصبغة العقيدة

                                                 
 .  مجع بدنة وهي الناقة أو البقرة وجتزئ يف احلج عن مثانية من الناس)1(
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حىت ليجعل  ،  وحتم ذكر اسم اهللا عليها    ؛   وعلى هذا األساس حرم من الذبائح ما أهل لغري اهللا به          
ولكل أمة جعلنا منسكا     " . وكأمنا تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم اهللا      ،  ذكر اسم اهللا هو الغرض البارز     

  . .  "  على ما رزقهم من يمة األنعامليذكروا اسم اهللا
فلـه  :  " وباألمر باإلسالم لـه وحـده      . .  " فإهلكم إله واحد  :  "  ويعقب بتقرير الوحدانية  

وبشـر  :  " إمنا هو إسالم التسـليم واالطمئنـان  ،  وليس هو إسالم اإلجبار واالضطرار     . .  " أسلموا
بمجرد ذكر اسم اهللا حيـرك الوجـل يف ضـمائرهم           ف " الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم     . املخبتني

 واملقيمي الصالة .  " فال اعتراض هلم على قضاء اهللا فيهم       " والصابرين على ما أصام    " . ومشاعرهم
  . . فهم ال يضنون على اهللا مبا يف أيديهم " ومما رزقناهم ينفقون.  " فهم يعبدون اهللا حق عبادته. " 

والشعائر تعبري عـن    . فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها     . الشعائر وهكذا يربط بني العقيدة و    
فتتوحد الطاقة  ،  واملهم أن تصطبغ احلياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة         . هذه العقيدة ورمز هلا   

 . )1(وال تتمزق النفس اإلنسانية يف شىت االجتاهات ، ويتوحد االجتاه
 : ىن وتوكيده وهو يبني شعائر احلج بنحر البدن ويستطرد السياق يف تقرير هذا املع

فـإذا  . فاذكروا اسم اهللا عليها صواف    ،  والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري         " 
لـن   . . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشـكرون . وجبت جنوا فكلوا منها واطعموا القانع واملعتر     

كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا علـى مـا         ،  وى منكم ولكن يناله التق  ،  ينال اهللا حلومها وال دماؤها    
  . .  " وبشر احملسنني، هداكم

فجعل فيها خريا وهـي     ،  فيقرر أن اهللا أراد ا اخلري هلم      ،   وخيص البدن بالذكر ألا أعظم اهلدي     
وهي ذبيحة دى وتطعم فجزاء ما جعلها اهللا خريا هلم أن يذكروا اسم اهللا عليهـا           ،  حية تركب وحتلب  

واإلبل تنحـر  .  " فاذكروا اسم اهللا عليها صواف:  " توجهوا ا إليه وهي يأ للنحر بصف أقدامها     وي
واطمأنت على األرض مبوـا أكـل    " فإذا وجبت جنوا  " –قائمة على ثالث معقولة الرجل الرابعة       

.  الذي يتعرض للسـؤال وأطعموا منها الفقري القانع الذي ال يسأل والفقري املعتر    ،  منها أصحاا استحبابا  
كذلك سخرناها لكم   :  " فلهذا سخرها اهللا للناس ليشكروه على ما قدر هلم فيها من اخلري حية وذبيحة             

  . .  " لعلكم تشكرون

                                                 
 . السالم العاملي واإلسالم: قيدة واحلياة، يف كتابالع:  يراجع فصل)1(
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فإن اللحوم والدماء ال     " لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها      "  وهم حني يؤمرون بنحرها باسم اهللا     
ال كما كان مشركو قريش يلطخـون        - ه تقوى القلوب وتوجهاا   إمنا تصل إلي  . تصل إىل اهللا سبحانه   

 ! أوثام وآهلتهم بدماء األضحيات على طريقة الشرك املنحرفة الغليظة
فقد هداكم إىل توحيده واالجتاه إليه       . .  " كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم        " 

 .  بني العمل واالجتاهوحقيقة الصلة، وإدراك حقيقة الصلة بني الرب والعباد
وحيسنون ،  وحيسنون العبادة ،  وحيسنون الشعور ،  الذين حيسنون التصور   . .  " وبشر احملسنني  " 

 . الصلة باهللا يف كل نشاط احلياة
إال وهو ينظر فيهـا  ، وال يتحرك يف ليله أو اره حركة،  وهكذا ال خيطو املسلم يف حياته خطوة     

فإذا احلياة كلها عبادة تتحقق ا إرادة       . ويتطلع فيها إىل وجهه ورضاه    ،  قواهوجييش قلبه فيها بت   . إىل اهللا 
 . وتصلح ا احلياة يف األرض وهي موصولة السبب بالسماء، اهللا من خلق العباد

|     |     | 
تلك الشعائر والعبادات ال بد هلا من محاية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اهللا ومتنعهم مـن                  

ومتكن املؤمنني العابدين   ،  وعلى قداسة املعابد وحرمة الشعائر    ،  على حرية العقيدة وحرية العبادة    االعتداء  
الكفيل بتحقيق اخلري للبشرية يف الدنيا      ،  املتصل باهللا ،  العاملني من حتقيق منهاج احلياة القائم على العقيدة       

 . واآلخرة
 ليدفعوا عن أنفسهم وعـن عقيـدم         ومن مث أذن اهللا للمسلمني بعد اهلجرة يف قتال املشركني         

وليحققوا ألنفسهم ولغريهم حرية العقيدة وحرية العبادة يف ظل دين          ،  بعد أن بلغ أقصاه   ،  اعتداء املعتدين 
على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدم اليت بينها هلم فيما يلـي مـن              ،  ووعدهم النصر والتمكني  ،  اهللا

 : اآليات
أذن للذين يقاتلون بـأم     ،  إن اهللا ال حيب كل خوان كفور      ،  واإن اهللا يدافع عن الذين آمن      " 

. ربنـا اهللا : الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولـوا  ،  وإن اهللا على نصرهم لقدير    . ظلموا
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهـا اسـم اهللا                 

الذين إن مكناهم يف األرض أقـاموا الصـالة         ،  إن اهللا لقوي عزيز   ،  هولينصرن اهللا من ينصر   . كثريا
  . .  " وهللا عاقبة األمور. وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر
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واملعركة مستمرة بني اخلـري والشـر واهلـدى         ،   إن قوى الشر والضالل تعمل يف هذه األرض       
 . لطغيان منذ أن خلق اهللا اإلنسانوالصراع قائم بني قوى اإلميان وقوى ا؛ والضالل

وميلك أن يفـنت    ؛  ويضرب غري متورع  ،  وهو يبطش غري متحرج   .  والشر جامح والباطل مسلح   
فال بد لإلميان واخلري واحلق مـن قـوة   . وعن احلق إن تفتحت قلوم له، الناس عن اخلري إن اهتدوا إليه     

 . ك والسموموتقيها من الفتنة وحترسها من األشوا، حتميها من البطش
اعتمادا على ،  ومل يشأ اهللا أن يترك اإلميان واخلري واحلق عزال تكافح قوى الطغيان والشر والباطل           

فالقوة املادية اليت ميلكها الباطـل      . وعمق اخلري يف القلوب   ،  قوة اإلميان يف النفوس وتغلغل احلق يف الفطر       
وللطاقة البشرية مدى تنتهي    ،   ولالحتمال أمد  وللصرب حد . قد تزلزل القلوب وتفنت النفوس وتزيغ الفطر      

إال ريثمـا يسـتعدون     ،  ومن مث مل يشأ أن يترك املؤمنني للفتنة       . واهللا أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    . إليه
 . وعندئذ أذن هلم يف القتال لرد العدوان . . ويتمكنون من وسائل اجلهاد، ويتهيأون للدفاع، للمقاومة

إن :  " الق إىل املعركة آذم أنه هو سيتوىل الدفاع عنهم فهم يف محايته            وقبل أن يأذن هلم باالنط    
  . .  " اهللا يدافع عن الذين آمنوا

 إن اهللا ال حيب كل خوان كفور      :  "  وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم خمذولون حتما       
 " . .  

فهم مظلومون غري معتـدين      وأنه حكم هلم بأحقية دفاعهم وسالمة موقفهم من الناحية األدبية           
  . .  " أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا:  " وال متبطرين

  . .  " وإن اهللا على نصرهم لقدير:  "  وأن هلم أن يطمئنوا إىل محاية اهللا هلم ونصره إياهم
ال يعود خريهـا علـيهم      ،   وأن هلم ما يربر خوضهم للمعركة فهم منتدبون ملهمة إنسانية كبرية          

وذلك فوق أم   . وفيها ضمان حلرية العقيدة وحرية العبادة     ؛  إمنا يعود على اجلبهة املؤمنة كلها     ،  وحدهم
 ربنا اهللا : الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا        :  " مظلومون أخرجوا من ديارهم بغري حق     

 كـان  ومن أجل هـذه الكلمـة وحـدها   . وأحق كلمة بأن تقال ،  وهي أصدق كلمة أن تقال     . . " 
وهو التجرد من كل هـدف      . فهو البغي املطلق الذي ال يستند إىل شبهة من ناحية املعتدين          . إخراجهم

ال الصراع على عـرض     ،  إمنا هي العقيدة وحدها من أجلها خيرجون      ،  شخصي من ناحية املعتدى عليهم    
ها االجتاهـات   وختتلف في ؛  وتتعارض فيها املصاحل  ؛  اليت تشتجر فيها األطماع   ،  من أعراض هذه األرض   
 ! وتتضارب فيها املنافع
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ولوال دفع اهللا النـاس  :  " حاجة العقيدة إىل الدفع عنها . .  ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة   
  . .  " بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا

، رى عامة وهي أوسـع مـن الصـوامع        والبيع للنصا ،   والصوامع أماكن العبادة املنعزلة للرهبان    
 . واملساجد أماكن العبادة للمسلمني. والصلوات أماكن العبادة لليهود

ال يشفع هلا يف نظر الباطـل        - على قداستها وختصيصها لعبادة اهللا     -  وهي كلها معرضة للهدم   
العقيـدة ألعـدائها    أي دفع محاة    . وال حيميها إال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض       ،  أن اسم اهللا يذكر فيها    

فالباطل متبجح ال يكف وال يقف عن العـدوان إال أن           . ويعتدون على أهلها  ،  الذين ينتهكون حرمتها  
بل ال بد من    ،  وال يكفي احلق أنه احلق ليقف عدوان الباطل عليه        . يدفع مبثل القوة اليت يصول ا وجيول      

 ! إلنسان هو اإلنسانوهي قاعدة كلية ال تتبدل ما دام ا. القوة حتميه وتدفع عنه
وما وراءها من أسـرار يف      ،   وال بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الداللة          

 . عامل النفس وعامل احلياة
بأن اهللا يدافع عـن     ،  واعتدى عليهم املبطلون  ،   إن اهللا يبدأ اإلذن بالقتال للذين قاتلهم املشركون       

 : ن عليهم من الكفار اخلائننيوأنه يكره املعتدي، الذين آمنوا
  . .  " إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفور " 

ومن يدافع اهللا عنه فهو ممنوع حتمـا مـن          .  فقد ضمن للمؤمنني إذن أنه هو تعاىل يدافع عنهم        
وفيم إذن  ؟   اجلهاد وفيم إذن يكتب عليهم   ؟  ففيم إذن يأذن هلم بالقتال     . . ظاهر حتما على عدوه   ،  عدوه

واهللا قـادر   ،  والعاقبة معروفة  . . . والتضحية واآلالم ،  واجلهد واملشقة ،  يقاتلون فيصيبهم القتل واجلرح   
 ؟ وال قتل وال قتال، وال تضحية وال أمل، على حتقيق العاقبة هلم بال جهد وال مشقة

والذي ندركه حنن البشر من      .  .وأن هللا احلجة البالغة   ،   واجلواب أن حكمة اهللا يف هذا هي العليا       
تلك احلكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من جتاربنا ومعارفنا أن اهللا سبحانه مل يرد أن يكون محلة دعوتـه                  

، مث يترتل عليهم نصره سهال هينا بال عناء       ،  الذين جيلسون يف استرخاء   ،  الكساىل " التنابلة " ومحاا من 
كلما مسهم األذى ووقع علـيهم      ،  قرآن ويتوجهون إىل اهللا بالدعاء    رد أم يقيمون الصالة ويرتلون ال     

 ! االعتداء
وأن يتوجهوا إىل اهللا بالـدعاء يف السـراء         ،  وأن يرتلوا القرآن  ،   نعم إم جيب أن يقيموا الصالة     

إمنا هي الزاد الذي يتزودونـه      ؛  ولكن هذه العبادة وحدها ال تؤهلهم حلمل دعوة اهللا ومحايتها         . والضراء
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والسالح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطـل مبثـل          ،  والذخرية اليت يدخروا للموقعة   . لمعركةل
 . سالحه ويزيدون عنه سالح التقوى واإلميان واالتصال باهللا

 لقد شاء اهللا تعاىل أن جيعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم                  
فالبنية اإلنسانية ال تستيقظ كل الطاقات املذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجـه             . هم يف أثناء املعركة   

عندئذ تتحفز كل خليـة      . . وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة املهامجة      ،  وهي تدفع وتدافع  ؛  اخلطر
؛ ولتتساند مع اخلاليا األخرى يف العمليـات املشـتركة        ؛  بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها       

وتصل إىل أكمل ما هو مقدور هلا وما هي مهيأة له           ؛  وتبذل آخر ما تنطوي عليه    ،  تؤيت أقصى ما متلكه   ول
 . من الكمال

وتوفز ،  واحتشاد كل قواها  ،   واألمة اليت تقوم على دعوة اهللا يف حاجة إىل استيقاظ كل خالياها           
 بـذلك حلمـل األمانـة       وتتهيأ،  ويكمل نضجها ،  كي يتم منوها  ،  وجتمع كل طاقاا  ،  كل استعدادها 

 . الضخمة والقيام عليها
يعطـل  ،  والذي يترتل هينا لينا على القاعدين املسـترحيني       ،   والنصر السريع الذي ال يكلف عناء     

 . ألنه ال حيفزها وال يدعوها، تلك الطاقات عن الظهور
 مل تبـذل  أوال ألنه رخيص الثمن.  وذلك فوق أن النصر السريع اهلني اللني سهل فقدانه وضياعه     

وثانيا ألن الذين نالوه مل تدرب قواهم على االحتفاظ بـه ومل حتشـد طاقـام                . فيه تضحيات عزيزة  
 . فهي ال تتحفز وال حتتشد للدفاع عنه. وتشحد لكسبه

والقـوة  ،  والكر والفر ،   وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك اليت تنشأ من النصر واهلزمية          
ومـن  ، ومن الفرح والغـم  . من األمل واألمل   . . ومن املشاعر املصاحبة هلا   . التقهقروالضعف والتقدم و  

ومعها التجمع والفناء يف العقيدة واجلماعة       . . ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة    . االطمئنان والقلق 
بري وتـد ، والتنسيق بني االجتاهات يف ثنايا املعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقـط القـوة    

 . وكلها ضرورية لألمة اليت حتمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس . . األمور يف مجيع احلاالت
جعل اهللا دفاعه عن الذين آمنوا يـتم عـن           . . ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا     ،   من أجل هذا كله   

 . )1(ومل جيعله لقية بط عليهم من السماء بال عناء ؛ طريقهم هم أنفسهم
                                                 

إن السالم هو غاية . .  واإلسالم مع هذا ال يعدل القتال غاية لذاته، وال يأذن به إال لغاية أكرب من املهادنة واملوادعة )1(
أما . غي وال عدوان  ولكنه السالم الذي ال اعتداء فيه وال ظلم وال ب         . اإلسالم كما تقرر آيات أخرى كثرية يف القرآن       
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. ربنـا اهللا : د يبطى ء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولـوا           والنصر ق 
 . فيكون هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهللا

ومل حتشد بعد   ،  ومل يتم بعد متامها   ،   قد يبطى ء النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها           
فلـو نالـت    . خور فيها من قوى واستعدادات    ومل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذ       ،  طاقاا

 ! النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على محايته طويال
، وآخر ما متلكه من رصيد    ،   وقد يبطى ء النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة             

 . ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل اهللا، فال تستبقي عزيزا وال غالبا
فتدرك أن هذه القوى وحـدها بـدون        ،  النصر حىت جترب األمة املؤمنة آخر قواها       وقد يبطى ء    

إمنا يترتل النصر من عند اهللا عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمـر                . سند من اهللا ال تكفل النصر     
 . بعدها إىل اهللا

وال جتد هلا سندا إال     ؛  وهي تعاين وتتأمل وتبذل   ،   وقد يبطى ء النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهللا        
وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على النهج بعـد          . وال متوجها إال إليه وحده يف الضراء      ،  اهللا

 . فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهللا. النصر عندما يتأذن به اهللا
 يف كفاحها وبذهلا وتضـحياا هللا ولدعوتـه         وقد يبطى ء النصر ألن األمة املؤمنة مل تتجرد بعد         

واهللا يريد أن يكون اجلهاد     . أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها    ،  أو تقاتل محية لذاا   ،  فهي تقاتل ملغنم حتققه   
الرجل يقاتل محية    ع وقد سئل رسول اهللا   . بريئا من املشاعر األخرى اليت تالبسه     ،  له وحده ويف سبيله   

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي      :  " فقال. فأيها يف سبيل اهللا   . جل يقاتل لريى  والرجل يقاتل شجاعة والر   
  " . )1(العليا فهو يف سبيل اهللا 

                                                                                                                                               
حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من مقومات اإلنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة، والعـدل يف                  
احلكم، والعدل يف اجلزاء، والعدل يف توزيع املغامن واملغارم واحلقوق والواجبات، واستقامة السلوك الفردي واجلماعي               

قع البغي على أي مقوم من هذه املقومات يف أية صورة من الصور، سواء وقع من فرد                 أما حيث ي  . . على حدود اهللا    
فاإلسالم ال يرضى حينئذ . على فرد، أو من فرد على مجاعة، أو من مجاعة على فرد أو مجاعة، أو من دولة، على دولة      

ا هو حتقيق اخلري والعدل على النـهح        فليس السالم يف اإلسالم هو املهادنة واملوادعة إمن       . بسالم يقوم على هذا العدوان    
 ). يراجع بتوسع كتاب السالم العاملي واإلسالم . . ( الذي رمسه اهللا للعباد 

 .  رواه الشيخان)1(
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يريد اهللا أن جيـرد     ،   كما قد يبطى ء النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة املؤمنة بقية من خري              
 ! ري تذهب يف الغمارال تتلبس به ذرة من خ، ويذهب وحده هالكا، الشر منها ليتمحض خالصا

فلو غلبـه   .  وقد يبطى ء النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاما              
فتظل لـه   ؛  مل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله     ،  املؤمنون حينئذ فقد جيد له أنصارا من املخدوعني فيه        

فيشاء اهللا أن يبقى الباطل حىت يتكشف عاريـا         . جذور يف نفوس األبرياء الذين مل تنكشف هلم احلقيقة        
 ! ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية، للناس

.  وقد يبطى ء النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثله األمة املؤمنة              
ئما حـىت تتـهيأ     فيظل الصراع قا  . فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة ال يستقر هلا معها قرار           

 ! والستبقائه، النفوس من حوله الستقبال احلق الظافر
، فتتضـاعف التضـحيات   ،  قد يبطى ء النصر   ،  ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا     ،   من أجل هذا كله   

 . مع دفاع اهللا عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف النهاية. وتتضاعف اآلالم
ويـؤ اجلـو حولـه      ،   به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه       وللنصر تكاليفه وأعباؤه حني يتأذن اهللا     

 : الستقباله واستبقائه
، الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصـالة       . ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز        " 

  . .  " وهللا عاقبة األمور؛ ووا عن املنكر، وأمروا باملعروف، وآتوا الزكاة
فمن هـم هـؤالء    . .  املتحقق الذي ال يتخلف هو أن ينصر من ينصره    فوعد اهللا املؤكد الوثيق   

 : إم هؤالء؟ القوي العزيز الذي ال يهزم من يتواله، فيستحقون نصر اهللا، الذين ينصرون اهللا
 أقاموا الصالة  . .  " وثبتنا هلم األمر  ،  فحققنا هلم النصر   . .  " الذين إن مكناهم يف األرض     " 

 .  " وآتوا الزكاة  "  . . واجتهوا إليه طائعني خاضعني مستسلمني    ،   ووثقوا صلتهم به   فعبدوا اهللا  . . " 
وسـدوا  ،  وغلبوا وسوسة الشيطان  ،  وتطهروا من احلرص  ،  وانتصروا على شح النفس   ،  فأدوا حق املال  . 

:  ع كما قال رسول اهللا    - وحققوا هلا صفة اجلسم احلي    ،  وكفلوا الضعاف فيها واحملاويج   ،  خلة اجلماعة 
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد                " 

  "  . . بالسهر واحلمى
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 ووا عن املنكر   . .  " ودفعوا إليه الناس  ،  فدعوا إىل اخلري والصالح    . .  " وأمروا باملعروف  " 
صفة األمة املسلمة اليت ال تبقى على منكر وهي قادرة          وحققوا ذا وذاك    ،  فقاوموا الشر والفساد   . . " 

  . . وال تقعد عن معروف وهي قادرة على حتقيقه، على تغيريه
معتزين باهللا وحده   ،  إذ ينصرون جه الذي أراده للناس يف احلياة       ،   هؤالء هم الذين ينصرون اهللا    

 . واليقنيوهؤالء هم الذين يعدهم اهللا بالنصر على وجه التحقيق . دون سواه
، واألمر بعـد ذلـك هللا   . . املشروط بتكاليفه وأعبائه.  فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته  

وهللا :  " أو مل التكـاليف ،  عندما ختتل القوائم  ،  والنصر هزمية ،  فيبدل اهلزمية نصرا  ،  يصرفه كيف يشاء  
  . .  " عاقبة األمور

من انتصار احلق والعدل واحلرية املتجهة      . هلي يف احلياة   إنه النصر الذي يؤدي إىل حتقيق املنهج اإل       
واملطـامع  ، املنظور فيه إىل هذه الغاية اليت يتوارى يف ظلها األشـخاص والـذوات  . إىل اخلري والصالح 

  . . والشهوات
فال يعطى ألحد جزافا أو حماباة وال يبقى        . وله شروطه . وله تكاليفه . وله مثنه .  وهو نصر له سببه   

  . . ال حيقق غايته ومقتضاهألحد 
|     |     | 

 +          ودثَمو ادعوٍح ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبِإن يلُـوٍط       42و مقَوو اِهيمرِإب مقَو43 و 
        ففَكَي مهذْتأَخ ثُم ِللْكَاِفِرين تلَيى فَأَموسم كُذِّبو نيدم ابحأَصِكِري    وٍة    44 كَانَ نين قَرن مفَكَأَي 

 أَفَلَـم يِسـريوا ِفـي       45أَهلَكْناها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهي خاِويةٌ علَى عروِشها وِبئٍْر معطَّلٍَة وقَصٍر مِشيٍد            
     ونَ ِبهعمسآذَانٌ ي ا أَوِقلُونَ ِبهعي قُلُوب مكُونَ لَهِض فَتـى    الْأَرمعلَِكـن تو ـارصى الْأَبمعا لَا تها فَِإن

 ويستعِجلُونك ِبالْعذَاِب ولَن يخِلف اللَّه وعده وِإنَّ يوما ِعنـد ربـك   46الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر  
  48يت لَها وِهي ظَاِلمةٌ ثُم أَخذْتها وِإلَي الْمِصري  وكَأَين من قَريٍة أَمل47َكَأَلِْف سنٍة مما تعدونَ 

          ِبنيم ِذيرن ا لَكُما أَنمِإن اسا النها أَيةٌ         49قُلْ يِفـرغـم ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم فَالَِّذين 
 كَِرمي قِرزا50واِتنا ِفي آيوعس الَِّذينِحيِم  والْج ابحأَص لَِئكأُو اِجِزينع51 م  

وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ولَا نِبي ِإلَّا ِإذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ ِفي أُمِنيِتِه فَينسخ اللَّه مـا                   
       ع اللَّهاِتِه وآي اللَّه ِكمحي طَانُ ثُميلِْقي الشي   ِكيمح ِفـي         52ِليم ةً لِّلَِّذيننطَانُ ِفتيلِْقي الشا يلَ معجِلي 
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 وِليعلَم الَِّذين أُوتوا الِْعلْم أَنه الْحق       53قُلُوِبِهم مرض والْقَاِسيِة قُلُوبهم وِإنَّ الظَّاِلِمني لَِفي ِشقَاٍق بِعيٍد          
  54ِه فَتخِبت لَه قُلُوبهم وِإنَّ اللَّه لَهاِد الَِّذين آمنوا ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِمن ربك فَيؤِمنوا ِب

 55ولَا يزالُ الَِّذين كَفَروا ِفي ِمريٍة منه حتى تأِْتيهم الساعةُ بغتةً أَو يأِْتيهم عذَاب يوٍم عِقـيٍم                  
 وي لْكِعيِم            الْماِت النناِت ِفي جاِلحِملُوا الصعوا ونآم فَالَِّذين مهنيب كُمحِئٍذ لِّلَِّه يوا   56مكَفَر الَِّذينو 

 ِهنيم ذَابع ملَه لَِئكا فَأُواِتنوا ِبآيكَذَّب57و_  
|     |     | 

ووعد اهللا بالنصر ملن ينهضـون      ؛  عقائد والشعائر انتهى الدرس السابق عند اإلذن بالقتال حلماية ال       
 . وحيققون النهج اإلهلي يف حياة اجلماعة، بتكاليف العقيدة

إىل تدخل يد القـدرة اإلهليـة    ع  وإذ انتهى من بيان تكاليف األمة املؤمنة أنشأ يطمئن الرسول  
وأخذ املكذبني   - سالمعليهم ال  - كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل      ،  وخلذالن أعدائه ؛  لنصره

وأخذ يوجه املشركني إىل تأمل مصارع الغابرين إن كانت هلـم قلـوب للتأمـل               . على مدار األجيال  
 . ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور، فإا ال تعمي األبصار، والتدبر

. إىل أن اهللا حيمي رسله من كيد الشيطان كما حيميهم من كيد املكـذبني           ع  مث يطمئن الرسول  
فأما القلوب املريضة والقلوب الكافرة     . ويبطل ما حياوله الشيطان وحيكم آياته وجيلوها للقلوب السليمة        

  . . فتظل الريبة فيها حىت تنتهي ا إىل شر مصري
، بعد أن يؤدي أصحاا واجبهم    ،   فالدرس كله بيان آلثار يد القدرة وهي تتدخل يف سري الدعوة          

 .  ا الدرس املاضي يف السياقوينهضوا بتكاليفهم اليت سبق
|     |     | 

، وقـوم لـوط   ،  وقـوم إبـراهيم   ،  وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود         " 
  "  . . ؟ فكيف كان نكري، فأمليت للكافرين مث أخذم، وكذب موسى، وأصحاب مدين

رسل باآليات فيكذب ا    أن جييء ال  ،  قبل الرسالة األخرية  ،   فهي سنة مطردة يف الرساالت كلها     
 " والسنة مطردة ،  والعاقبة معروفة . بدعا من الرسل حني يكذبه املشركون      ع فليس الرسول . املكذبون

:  ويفرد موسى بفقرة خاصـة  . .  " فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط         
إمنا كذب من فرعـون  ،  قومهمألنه مل يكذب من قومه كما كذب هؤالء من      . أوال " وكذب موسى " 
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ويف  . . وثانيا لوضوح اآليات اليت جاء ا موسى وتعددها وضخامة األحداث الـيت صـاحبتها    . وملئه
 . . مث أخذهم أخذا شديدا    - كما ميلي لقريش   - مجيع تلك احلاالت أملى اهللا للكافرين حينا من الزمان        

والنكري هو اإلنكار العنيف املصـحوب      "  . .  ؟  فكيف كان نكري  :  " وهنا سؤال للتهويل والتعجيب   
نكري الطوفان واخلسف والتـدمري واهلـالك والـزالزل         ! فهو نكري خميف  . واجلواب معروف . بالتغيري

  . . والعواصف والترويع
 :  وبعد االستعراض السريع ملصارع أولئك األقوام يعمم يف عرض مصارع الغابرين

 وقصر مشيد ،  وبئر معطلة ؛  فهي خاوية على عروشها   ،  ةفكأي من قرية أهلكناها وهي ظامل      " 
 " . 

:  " والتعبري يعرض مصارعها يف مشهد شاخص مـؤثر       .  فهي كثرية تلك القرى املهلكة بظلمها     
فـإذا  . وتكون قائمة على اجلدران عند قيام البناء      ،  والعروش السقوف  . .  " فهي خاوية على عروشها   

داعيا إىل التأمـل   . وكان منظرها هكذا موحشا كئيبا مؤثرا     ،  اندم خرت العروش وسقطت فوقها البني     
والربوع اخلربة أوحش شيء للنفس وأشدها استجاشـة للـذكرى          . يف صورا اخلالية وصورا البادية    

 . والعربة واخلشوع
؛ اآلبار املعطلة املهجورة تـذكر بـالورد والـوراد         . .  وإىل جوار القرى اخلاوية على عروشها     

 . وهلا األخيلة وهي مهجورة خواءوتتزاحم ح
تطوف ا الـرؤى    ،   مث إىل جوارها القصور املشيدة وهي خالية من السكان موحشة من األحياء           

 ! والذكريات واألطياف، واألشباح
 :  يعرض السياق هذه املشاهد مث يسأل يف استنكار عن آثارها يف نفوس املشركني الكفار

فإا ال تعمـى  ؟ او آذان يسمعون ا؟ م قلوب يعقلون اأفلم يسريوا يف األرض فتكون هل    " 
 !  " األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

أفلـم   . .  " وتنطـق بالعظـات   ،  تتحدث بالعرب ،   إن مصارع الغابرين حياهلم شاخصة موحية     
مبا تنطوي عليه من    وحتدثهم  ؟  وتنطق هلم بلساا البليغ   ؟  فريوها فتوحى هلم بالعربة    " يسريوا يف األرض  

فتدرك ما وراء هذه اآلثار الدوارس من سـنة ال تتخلـف وال              " فتكون هلم قلوب يعقلون ا    " ؟    عرب
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فتسمع أحاديث األحياء عن تلك الدور املهدمـة واآلبـار املعطلـة             " أو آذان يسمعون ا    " . تتبدل
 . ؟ والقصور املوحشة

فإا ال تعمى األبصار     " ويسمعون وال يعتربون  ،  نفإم يرون وال يدركو   ؟   أفلم تكن هلم قلوب   
 !  " ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

وزيـادة يف إثبـات     ،  زيادة يف التوكيد   " اليت يف الصدور  :  "  وميعن يف حتديد مواضع القلوب    
 ! العمى لتلك القلوب على وجه التحديد

وجنحت إىل اإلميان خشية    ،  ربةوجاشت بالع ،   ولو كانت هذه القلوب مبصرة جلاشت بالذكرى      
 . وهي حوهلم كثري، العاقبة املاثلة يف مصارع الغابرين

راحوا  . . والتقوى من العذاب  ،  واجلنوح إىل اإلميان  ،   ولكنهم بدال من التأمل يف تلك املصارع      
 : يستعجلون بالعذاب الذي أخره اهللا عنهم إىل أجل معلوم

  " وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون       .  وعده ولن خيلف اهللا  . ويستعجلونك بالعذاب  " 
 . . 

ويقـرأون أخبـارهم ويعلمـون      ،  يرون مصارع الظـاملني   .  وذلك دأب الظاملني يف كل حني     
فإذا ذكروا مبـا نـال أسـالفهم        ! مث إذا هم يسلكون طريقهم غري ناظرين إىل اية الطريق         . مصائرهم

.  م الغرور واالستهتار إذا أملى هلم اهللا على سبيل االختبار          مث يطغى  . . استبعدوا أن يصيبهم ما أصام    
ولن !  " يستعجلون ما يوعدون   - من السخرية  - وإذا هم . فإذا هم يسخرون ممن خيوفهم ذلك املصري      

واستعجال الناس به ال يعجله     . فهو آت يف موعده الذي أراده اهللا وقدره وفق حكمته          " خيلف اهللا وعده  
وإن :  " وتقدير الزمن يف حساب اهللا غريه يف حساب البشر        . مة املقصودة من تأجيله   كي ال تبطل احلك   

  . .  " يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
فلم يكن هذا اإلمالء منجيا هلا من املصري احملتـوم          ؛   ولقد أملى اهللا للكثري من تلك القرى اهلالكة       

 : والسنة املطردة يف هالك الظاملني
  . .  " وإيل املصري، مث أخذا، ية أمليت هلا وهي ظاملةوكأي من قر " 

بسبب إمالء اهللا هلم حينا مـن       ،  ويهزأون بالوعيد ،  فما بال هؤالء املشركني يستعجلون بالعذاب     
 . ؟ الزمان إىل أجل معلوم
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|     |     | 
سـياق  يلتفـت ال   . . وبيان سنة اهللا يف املكـذبني     ،  وعند هذا احلد من عرض مصارع الغابرين      

 : لينذر الناس ويبني هلم ما ينتظرهم من مصري ع باخلطاب إىل رسول اهللا
فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة ورزق       . يا أيها الناس إمنا أنا لكم نذير مبني       : قل " 

  . .  " والذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك أصحاب اجلحيم، كرمي
ملـا   . .  " إمنا أنا لكم نذير مبني    :  " هذا املقام لإلنذار  يف   ع  وميحض السياق وظيفة الرسول   

 : مث يأخذ يف تفصيل املصري . . يقتضيه التكذيب واالستهزاء واستعجال العذاب من إبراز اإلنذار
 " فجزاؤهم " وعملوا الصاحلات :  "  فاما الذين آمنوا وأتبعوا إميام بثمرته اليت تدل على حتققه         

 ! غري متهم وال مهني " ورزق كرمي" ،  ملا سلف من ذنوم أو تقصريهم،  " مغفرة من رم
 وتتحقق يف حياة الناس   ،   وأما الذين بذلوا غاية جهدهم يف تعطيل آيات اهللا عن أن تبلغ القلوب            

فأما هؤالء فقـد جعلـهم مـالكني         - وآيات اهللا هي دالئله على احلق وهي شريعته كذلك للخلق          -
 ! يف مقابل ذلك الرزق الكرمي -  من ملكيةويا لسوئها - للجحيم

|     |     | 
حيفظهـا   . . ومعاجزة املعاجزين، وتعطيل املعوقني، واهللا الذي حيفظ دعوته من تكذيب املكذبني  

ومن حماولته أن ينفذ إليها من خالل أمنيات الرسل النابعـة مـن طبيعتـهم               ،  كذلك من كيد الشيطان   
طان ولكنهم بشر متتد نفوسهم إىل أماين تتعلق بسرعة نشر دعـوم            وهم معصومون من الشي   . البشرية

فيحاول الشيطان أن ينفذ من خالل أمانيهم هذه فيحول الدعوة          . وانتصارها وإزالة العقبات من طريقها    
، ويبني للرسل أصوهلا وموازينها   ،  ويصون دعوته ،  فيبطل اهللا كيد الشيطان    . . عن أصوهلا وعن موازينها   

 : ويزيل كل شبهة يف قيم الدعوة ووسائلها، هفيحكم آيات
فينسخ اهللا ما   ،  وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته               " 

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلـوم         . واهللا عليم حكيم  ،  مث حيكم اهللا آياته   ،  يلقي الشيطان 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربـك         . ني لفي شقاق بعيد   وإن الظامل ،  مرض والقاسية قلوم  

  . .  " وإن اهللا هلادي الذين آمنوا إىل صراط مستقيم، فيؤمنوا به فتخبت له قلوم
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قال ابن كـثري    .  لقد رويت يف سبب نزول هذه اآليات روايات كثرية ذكرها كثري من املفسرين            
  " . واهللا أعلم. ومل أرها مسندة من وجه صحيح، سلةولكنها من طرق كلها مر:  " يف تفسريه

، حدثنا موسى بن أيب موسـى الكـويف       : قال.  وأكثر هذه الروايات تفصيال رواية ابن أيب حامت       
: قـال ،  عن ابن شـهاب   ،  عن موسى بن عقبة   ،  حدثنا حممد بن فليح   ،  حدثنا حممد بن إسحاق الشييب    

و كان هذا الرجل يذكر آهلتنا خبري أقررناه وأصـحابه          ل: وكان املشركون يقولون  ،  أنزلت سورة النجم  
وكـان  . ولكنه ال يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى مبثل الذي يذكر آهلتنا من الشتم والشـر        

فكـان يـتمىن    ؛  وأحزنه ضـالهلم  ،  قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم         ع رسول اهللا 
ألكم الذكر  ؟  أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى     :  "  قال فلما أنزل اهللا سورة النجم    . هداهم

، وإن هلن الغرانيق العلـى    : ألقى الشيطان عندها كلمات حني ذكر اهللا الطواغيت فقال         " ؟  وله األنثى 
فوقعت هاتان الكلمتـان يف   . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . وإن شفاعتهن هلي اليت ترجتى  

إن حممدا قد رجع إىل دينه األول ودين        : وقالوا،  وتباشروا ا ،  وزلت ا ألسنتهم  ،  رك مبكة قلب كل مش  
غري أن  . وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك       ،  آخر النجم سجد   ع فلما بلغ رسول اهللا    . . قومه

 فعجب الفريقـان كالمهـا مـن      . الوليد بن املغرية كان رجال كبريا فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه           
فأما املسلمون فعجبوا لسجود املشركني معهم علـى غـري         ع مجاعتهم يف السجود لسجود رسول اهللا     

 . إميان وال يقني
أي  - فاطمأنـت أنفسـهم  ،  ومل يكن املسلمون مسعوا الذي ألقى الشيطان يف مسامع املشركني 

قد قرأهـا    ع ول اهللا وحدثهم به الشيطان أن رس     ع ملا ألقى الشيطان يف أمنية رسول اهللا       - املشركون
وأظهرها الشيطان حىت بلغت أرض     ؛  ففشت تلك الكلمة يف الناس    . فسجدوا لتعظيم آهلتهم  ،  يف السورة 

، وحتدثوا أن أهل مكة قد أسـلموا كلـهم        ؛  عثمان بن مظعون وأصحابه   : احلبشة ومن ا من املسلمني    
وحدثوا أن املسلمني قـد  ؛ لى كفهوبلغهم سجود الوليد بن املغرية على التراب ع    ؛  وصلوا مع رسول اهللا   

:  وقال،  وحفظه من الفرية  ،  وأحكم اهللا آياته  ،  وقد نسخ اهللا ما ألقى الشيطان     ،  فأقبلوا سراعا ،  أمنوا مبكة 
فينسخ اهللا ما يلقـي     ،  وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته              " 

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوم مرض         .  عليم حكيم  واهللا. مث حيكم اهللا آياته   . الشيطان
وبرأه من سجع الشـيطان     ،  فلما بني اهللا قضاءه    . .  " وإن الظاملني لفي شقاق بعيد    . والقاسية قلوم 

  "  . . واشتدوا عليهم، انقلب املشركون بضاللتهم وعداوم على املسلمني
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وحممـد بـن    ،  سريه روايات جمموعة من كالم ابن عباس      وقد ساق البغوي يف تف    :  قال ابن كثري  
كيف وقع مثل هذا مع العصمة املضمونة       : مث سأل ها هنا سؤاال    ،  كعب القرظي وغريمها بنحو من ذلك     

من ألطفها أن الشيطان    ،  مث حكى أجوبة عن الناس     - صلوات اهللا وسالمه عليه    - من اهللا تعاىل لرسوله   
بـل  ،  وليس كذلك يف نفس األمر     ع ومهوا أنه صدر عن رسول اهللا     فت. أوقع يف مسامع املشركني ذلك    

 . واهللا أعلم - وعلى آله وسلم ع إمنا كان من صنيع الشيطان ال عن رسول الرمحن
فيبطل اهللا ما   . إذا حدث ألقى الشيطان يف حديثه      " يف أمنيته :  " قال ابن عباس  :  وقال البخاري 

  . " مث حيكم اهللا آياته " يلقي الشيطان
 . قراءته: ويقال أمنيته؛ يعين إذا قال " إذا متىن:  "  وقال جماهد

ألقـى   " أي تال وقـرأ كتـاب اهللا       " متىن:  " معىن قوله : وأكثر املفسرين قالوا  :  وقال البغوي 
 . أي يف تالوته " الشيطان يف أمنيته

 ! المهذا القول أشبه بتأويل الك: مبعىن تال " متىن "  وقال ابن جرير عن تفسري
وهو مـن ناحيـة      . .  هذه خالصة تلك الروايات يف هذا احلديث الذي عرف حبديث الغرانيق          

وال رواه بسـند سـليم      ،  إنه مل خيرجه أحد من أهل الصحة      : قال علماء احلديث  . السند واهي األصل  
كـره  بإسناد متصل جيـوز ذ  ع هذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب: وقال أبو بكر البزار . متصل ثقة 

من أن يدس عليه الشيطان      ع وهو من ناحية موضوعه يصادم أصال من أصول العقيدة وهو عصمة النيب           
 . شيئا يف تبليغ رسالته

وأثاروا حوله عجاجة   ،  وأذاعوا به ،  وقد أولع املستشرقون والطاعنون يف هذا الدين بذلك احلديث        
 .  أن يكون موضوعا للمناقشةبل ال يصح، واألمر يف هذا كله ال يثبت للمناقشة. من القول

وأن ،   وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون أن يكون سبب نزول اآلية شـيئا كهـذا                 
فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة يف الرساالت كلها مـع            ع يكون مدلوله حادثا مفردا وقع للرسول     

فينسخ ،   ألقى الشيطان يف أمنيته    وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن          :  " الرسل كلهم 
فال بد أن يكون املقصود أمرا عاما يستند إىل صـفة يف            . .  " مث حيكم اهللا آياته   ،  اهللا ما يلقي الشيطان   

 . مما ال خيالف العصمة املقررة للرسل، بوصفهم من البشر، الفطرة مشتركة بني الرسل مجيعا
  . . إمنا حنن نفسر كالمه بقدر إدراكنا البشري،  مبرادهواهللا أعلم.  وهذا ما حناول بيانه بعون اهللا
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يكون أحب شيء إىل نفوسهم أن جيتمع الناس        ،   إن الرسل عندما يكلفون محل الرسالة إىل الناس       
ولكن العقبـات يف طريـق       . . وأن يدركوا اخلري الذي جاءوهم به من عند اهللا فيتبعوه         ،  على الدعوة 

فيتمنون لو جيذبون الناس إىل     . وهم حيسون هذا ويعلمونه   . ودو األجل الدعوات كثرية والرسل بشر حمد    
يودون مثال لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركـوه مـن عـادات                 . . دعوم بأسرع طريق  

فإذا دخلوا فيه أمكن صـرفهم      ،  وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن يفيئوا إىل اهلدى          
ويودون مثال لو جاروهم يف شيء يسري من رغبـات نفوسـهم رجـاء              ! ثات العزيزة عن تلك املورو  

 ! على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة اليت تطرد هذه الرغبات املألوفة، استدراجهم إىل العقيدة
 . . من مثل هذه األماين والرغبات البشرية املتعلقة بنشر الدعوة وانتصـارها          . ويودون.  ويودون

مث من شاء فليؤمن    ،  وفق موازينها الدقيقة  ،  على حني يريد اهللا أن متضي الدعوة على أصوهلا الكاملة         ذلك  
فالكسب احلقيقي للدعوة يف التقدير اإلهلي الكامل غري املشـوب بضـعف البشـر              . ومن شاء فليكفر  

ل ولو خسـرت األشـخاص يف أو      ،  هو أن متضي على تلك األصول وفق تلك املوازين         . . وتقديرهم
فاالستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثين هؤالء األشـخاص أو              . الطريق

مستقيمة العوج فيها   ،  وتبقى مثل الدعوة سليمة ال ختدش     ،  من هم خري منهم إىل الدعوة يف اية املطاف        
  . . وال احنناء

، م عنها من تصرفات أو كلمـات      ويف بعض ما يترج   ،   وجيد الشيطان يف تلك الرغبات البشرية     
ولكن اهللا حيول دون     . . والقاء الشبهات حوهلا يف النفوس    ،  وحتويلها عن قواعدها  ،  فرصة للكيد للدعوة  

ويكلف الرسـل أن يكشـفوا      ،  ويبني احلكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات        ،  كيد الشيطان 
كمـا حـدث يف    . يف اجتهادهم للدعوة  وعما يكون قد وقع منهم من خطأ        ،  للناس عن احلكم الفاصل   

  . . مما بني اهللا فيه بيانا يف القرآن، ويف بعض اجتاهاته ع بعض تصرفات الرسول
 : فال تبقى هنالك شبهة يف الوجه الصواب، وحيكم اهللا آياته،  بذلك يبطل اهللا كيد الشيطان

والقاسية قلوم من   ،  راففأما الذين يف قلوم مرض من نفاق أو احن         . .  " واهللا عليم حكيم   " 
وإن الظاملني لفـي    :  " فيجدون يف مثل هذه األحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق        ؛  الكفار املعاندين 

وإن اهللا   " : وأما الذين أوتوا العلم واملعرفة فتطمئن قلوم إىل بيان اهللا وحكمه الفاصل           .  " شقاق بعيد 
   . . " هلاد الذين آمنوا إىل صراط مستقيم
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الذي ،  تغنينا عن تأويل الكالم   ،  ويف تاريخ الدعوة اإلسالمية جند أمثلة من هذا        ع  ويف حياة النيب  
 . أشار إليه اإلمام ابن جرير رمحه اهللا

 ع األعمى الفقري الذي جـاء إىل رسـول اهللا         ا جند من ذلك مثاال يف قصة ابن أم مكتوم        
مشغول بأمر الوليـد     ع ويكرر هذا القول والرسول   ،  يا رسول اهللا أقرئين وعلمين مما علمك اهللا       : يقول

 ع وابن أم مكتوم ال يعلـم أن رسـول اهللا         ،  بن املغرية يود لو يهديه إىل اإلسالم ومعه صناديد قريش         
فأنزل اهللا يف هـذا قرآنـا        . . إحلاحه فعبس وأعرض عنه    ع رسول اهللا ،  حىت كره . مشغول ذا األمر  

 : يعاتب فيه الرسول عتابا شديدا
أما مـن   ! أو يذكر فتنفعه الذكرى   ،  وما يدريك لعله يزكى   . أن جاءه األعمى  . عبس وتوىل  " 
؟ وأما من جاءك يسعى وهو خيشى فأنت عنه تلـهى     ؟  وما عليك أال يزكى   ؟  فأنت له تصدى  ،  استغىن
  " .  . . . إا تذكرة فمن شاء ذكره! كال

الـذي   ع وصحح تصرف رسول اهللا   . يحة وذا رد اهللا للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصح       
أن : فبني اهللا لـه   . طمعا يف إسالم من وراءهم وهم كثريون      ،  رغبته يف هداية صناديد قريش    ،  دفعته إليه 

وأبطل كيد الشيطان من الـدخول      . استقامة الدعوة على أصوهلا الدقيقة أهم من إسالم أولئك الصناديد         
 . واطمأنت إىل هذا البيان قلوب املؤمنني. اتهوأحكم اهللا آي، إىل العقيدة من هذه الثغرة

مرحبا مبن عاتبين فيه    :  " ويقول إذا رآه  . بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم      ع  ولقد كان رسول اهللا   
 . واستخلفه على املدينة مرتني " هل لك من حاجة:  " ويقول له " ريب

حدثنا حممد بن عبـد     ،  بةحدثنا أبو بكر بن أيب شي     :  كذلك وقع ما رواه مسلم يف صحيحه قال       
كنـا  : قال - هو ابن أيب وقاص    - عن سعد ،  عن أبيه ،  عن املقدام بن شريح   ،  عن إسرائيل ،  اهللا األسدي 

وكنت أنـا وابـن     : قال. أطرد هؤالء ال جيترئون علينا    : ع فقال املشركون للنيب  . ستة نفر  ع مع النيب 
ما شاء اهللا أن     ع  يف نفس رسول اهللا    فوقع. ورجالن نسيت امسيهما  ،  وبالل،  ورجل من هذيل  ،  مسعود
بالغداة والعشي يريـدون    ؛  وال تطرد الذين يدعون رم    :  " فأنزل اهللا عز وجل   ،  فحدث نفسه ،  يقع

 .  " وجهه
ورد كيد الشيطان فيما أراد أن يـدخل        . وموازينها الدقيقة ،   وهكذا رد اهللا للدعوة قيمها اردة     

 يف استمالة كرباء قريش بإجابة رغبتهم يف أن ال حيضر هؤالء الفقراء             ثغرة الرغبة البشرية  . من تلك الثغرة  
وما يتبع إسالمهم من إسالم األلـوف       ،  وقيم الدعوة أهم من أولئك الكرباء      ع جملسهم مع رسول اهللا   
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، واهللا أعلم مبصدر القوة احلقيقيـة      ع كما كان يتمىن رسول اهللا     - معهم وتقوية الدعوة يف نشأا م     
 ! تقامة اليت ال ترعى هوى شخصيا وال عرفا جارياوهو االس

 ع  ولعله مما يلحق باملثلني املتقدمني ما حدث يف أمر زينب بنت جحش ابنة عمـة رسـول اهللا      
فأراد اهللا  . زيد بن حممد  : فكان يقال له  ،  وكان قد تبناه قبل النبوة     ا فقد زوجها من زيد بن حارثة     

وما :  " وقال " ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا     :  " ل تعاىل أن يقطع هذا اإلحلاق وهذه النسبة فقا      
فزوجه من ابنة عمتـه   ع أحب الناس إىل رسول اهللا   ا وكان زيد  . .  " جعل أدعياءكم أبناءكم  

وكانوا يف اجلاهلية يكرهون أن يتـزوج املتـبين          . . فلم تستقم بينهما احلياة    ل زينب بنت جحش  
 ع فأخربه رسوله . كما أبطل نسبة الولد إىل غري أبيه      ،  حانه إبطال هذه العادة   فأراد اهللا سب  . مطلقة متبناه 

 ع ولكـن الـنيب   - لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة   - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد       
أمسـك  :  " وكان كلما شكا إليه زيد تعذر احلياة مع زينب قال لـه           . أخفى يف نفسه ما أخربه به اهللا      

وظل خيفي مـا قـدر اهللا       . مراعيا يف هذا كراهية القوم لزواجه منها حني يطلقها زيد          " وجكعليك ز 
ويقـرر   ع يكشف عما جال يف خاطر الرسـول      ،  فأنزل اهللا يف هذا قرآنا     . . إظهاره حىت طلقها زيد   

 : القواعد اليت أراد اهللا أن يقوم تشريعه يف هذه املسألة عليها
وختفـي يف   . أمسك عليك زوجك واتق اهللا    : عليه وأنعمت عليه  وإذ تقول للذي أنعم اهللا       " 

فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكـي       . وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه     ،  نفسك ما اهللا مبديه   
  . .  " وكان أمر اهللا مفعوال. ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

شيئا مما أوحي إليـه مـن        ع لو كتم حممد  : اهللا عنها وهي تقول   رضى   -  ولقد صدقت عائشة  
  . .  " وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه، وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه:  " كتاب اهللا تعاىل لكتم

من كراهيـة القـوم      ع وكشف ما خاجل خاطر رسول اهللا     ،   وهكذا أنفذ اهللا شريعته وأحكمها    
وترك الذين يف قلـوم مـرض       . كن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة      ومل مي . لزواجه من مطلقة دعيه   

 ! ! ! مادة للشقاق واجلدال ما تزال، والقاسية قلوم يتخذون من هذه احلادثة
|     |     | 

 . واهللا اهلادي إىل الصواب. هذا هو ما نطمئن إليه يف تفسري تلك اآليات
والرغبـة امللحـة يف انتشـار     - بعد الرسل  -  ولقد تدفع احلماسة واحلرارة أصحاب الدعوات     

تدفعهم إىل استمالة بعض األشخاص أو بعض العناصر باإلغضاء يف أول األمر             . . الدعوات وانتصارها 
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وجمارام يف بعض أمرهم كي ال ينفـروا        ،  عن شيء من مقتضيات الدعوة حيسبونه هم ليس أصيال فيها         
 ! من الدعوة وخياصموا

وال مـع   ،  ك إىل اختاذ وسائل وأساليب ال تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة           ولقد تدفعهم كذل  
 " واجتـهادا يف حتقيـق    . وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشـارها       . منهج الدعوة املستقيم  

أمـا  . ومصلحة الدعوة احلقيقية يف استقامتها على النهج دون احنراف قليل أو كـثري             " مصلحة الدعوة 
إمنا جيـب أن    ؛  فال جيوز أن حيسب محلة الدعوة حساب هذه النتائج        .  غيب ال يعلمه إال اهللا     النتائج فهي 

ولن تكون إال خريا    . وأن يدعوا نتائج هذه االستقامة هللا     ،  ميضوا على ج الدعوة الواضح الصريح الدقيق      
 . يف اية املطاف

هم تلك لينفذ منـها إىل صـميم         وها هو ذا القرآن الكرمي ينبههم إىل أن الشيطان يتربص بأماني          
وإذا كان اهللا قد عصم أنبياءه ورسله فلم ميكن للشيطان أن ينفذ من خالل رغبام الفطرية إىل                 . الدعوة
خيفة أن يـدخل    ،  والتحرج البالغ ،  فغري املعصومني يف حاجة إىل احلذر الشديد من هذه الناحية         . دعوم

إن  "  . . مصلحة الـدعوة   " عوة واحلرص على ما يسمونه    عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة يف نصرة الد       
ومدخل للشـيطان   ،  ألا مزلة ،  جيب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات       " مصلحة الدعوة  " كلمة

إىل  " مصلحة الدعوة  " ولقد تتحول ! حني يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة األشخاص        ،  يأتيهم منه 
إن على أصـحاب الـدعوة أن       !  . .  معه منهج الدعوة األصيل    صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون    

يستقيموا على جها ويتحروا هذا النهج دون التفات إىل ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح هلـم                   
فاخلطر الوحيد الذي جيب أن يتقوه هو خطر االحنراف عن النهج           ! أن فيها خطرا على الدعوة وأصحاا     

واهللا أعرف منهم باملصلحة وهم ليسـوا       . اء كان هذا االحنراف كثريا أو قليال      سو،  لسبب من األسباب  
  . . وأال حييدوا عن الطريق، أال ينحرفوا عن املنهج. إمنا هم مكلفون بأمر واحد. ا مكلفني

|     |     | 
ويعقب السياق على تلك اآليات وما فيها من صيانة لدعوة اهللا من كيد الشيطان بـأن الـذين                  

 : كفرون ا مدحورون ينتظرهم العذاب املهنيي
. وال يزال الذين كفروا يف مرية منه حىت تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يـوم عقـيم      " 

والـذين كفـروا    ،  فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات النعـيم       . امللك يومئذ هللا حيكم بينهم    
 .  " وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهني
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يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي الشـيطان يف          ،  ك شأن الذين كفروا مع القرآن كله       ذل
. فهم ال يزالون يف ريبة من القرآن وشـك        . ملا بني الشأنني من تشابه واتصال     ،  أمنيات األنبياء والرسل  

حىت  "  حاهلم ويظل هذا . منشأ هذه الريبة أن قلوم مل ختالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق             
ووصف هذا اليوم بالعقيم وصـف      . بعد قيام الساعة   " تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم       

  . . إنه اليوم األخري . . فهو يوم ال يعقب. يلقي ظال خاصا
حىت امللك الظاهري الذي كان يظنه النـاس يف         ،  فال ملك ألحد  .  يف هذا اليوم امللك هللا وحده     

فالذين آمنوا وعملوا   :  " وهو يقضي لكل فريق جبزائه املقسوم     ،  واحلكم يومئذ هللا وحده   . األرض ملكا 
جـزاء   . .  " والذين كفروا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهـني        . .  "  " الصاحلات يف جنات النعيم   

 .  . وجزاء االستكبار عن الطاعة هللا والتسليم. وجزاء التكذيب بآياته البينات، الكيد لدين اهللا
|     |     | 

 +                 ريخ ولَه ِإنَّ اللَّها ونسقًا حِرز اللَّه مهقَنزروا لَياتم قُِتلُوا أَو ِبيِل اللَِّه ثُموا ِفي سراجه الَِّذينو
 اِزِقني58الر ِليمح ِليملَع ِإنَّ اللَّهو هنوضرلًا يخدم مهِخلَند59 لَي  

                 غَفُور فُولَع ِإنَّ اللَّه اللَّه هنرنصِه لَيلَيع ِغيب ِبِه ثُم وِقبا عِبِمثِْل م اقَبع نمو 60ذَِلك   ذَِلـك 
               ِصريب ِميعس أَنَّ اللَّهِل وِفي اللَّي ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجي ذَ 61ِبأَنَّ اللَّه      ـوه ِبأَنَّ اللَّه ِلك

 الْكَِبري ِليالْع وه أَنَّ اللَّهاِطلُ والْب ووِنِه هونَ ِمن دعدا يأَنَّ مو ق62الْح  
                ِبريخ لَِطيف ةً ِإنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر ِبحصاء فَتاء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت 63أَلَم ا ِفي    لَهم 

 ِميدالْح ِنيالْغ ولَه ِإنَّ اللَّهِض وا ِفي الْأَرماِت واوم64الس  
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما ِفي الْأَرِض والْفُلْك تجِري ِفي الْبحِر ِبأَمِرِه ويمِسك السـماء أَن                  

 وهو الَِّذي أَحياكُم ثُـم يِميـتكُم ثُـم          65ذِْنِه ِإنَّ اللَّه ِبالناِس لَرؤوف رِحيم       تقَع علَى الْأَرِض ِإلَّا ِبإِ    
 انَ لَكَفُورِإنَّ الِْإنس ِييكُمح66ي  

            كبِإلَى ر عادِر وِفي الْأَم كناِزعنفَلَا ي اِسكُوهن مكًا هنسا ملْنعٍة جى      ِلكُلِّ أُمـدلَـى هلَع كِإن 
 اللَّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ِفيما كُنـتم         68 وِإن جادلُوك فَقُِل اللَّه أَعلَم ِبما تعملُونَ         67مستِقيٍم  

ِإنَّ ذَِلك ِفي ِكتاٍب ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه         أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماء والْأَرِض           69ِفيِه تختِلفُونَ   
 ِسري70ي  
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 71ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وما لَيس لَهم ِبِه ِعلْم وما ِللظَّاِلِمني ِمن نِصٍري                   
       ِرفعاٍت تنيا بناتآي ِهملَيلَى عتِإذَا تلُـونَ          وتي طُونَ ِبالَِّذينسونَ يكَادي نكَروا الْمكَفَر وِه الَِّذينجِفي و

 ِصريالْم ِبئْسوا وكَفَر الَِّذين ا اللَّههدعو ارالن ن ذَِلكُمم رئُكُم ِبشبا قُلْ أَفَأُناِتنآي ِهملَي72ع  
فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَن يخلُقُوا ذُبابـا ولَـِو              يا أَيها الناس ضِرب مثَلٌ      

             طْلُوبالْمو الطَّاِلب فعض هِمن نِقذُوهتسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهلُبسِإن يو وا لَهعمت73اج    وا اللَّهرا قَدم 
 اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن الناِس ِإنَّ اللَّه سِميع بِصـري             74لَّه لَقَِوي عِزيز    حق قَدِرِه ِإنَّ ال   

75 وراألم عجرِإلَى اللَِّه تو ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم لَمع76 ي  
     جاسوا وكَعوا ارنآم ا الَِّذينها أَيـونَ           يفِْلحت لَّكُـملَع ـريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا و77د 

                  اِهيمـرِإب لَّةَ أَِبيكُمٍج مرح يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه حاِهدجو
 وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى النـاِس            هو سماكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ    

 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الص78فَأَِقيم_  
|     |     | 

وذلك يف سـياق    .  عاقبة املؤمنني واملكذبني يوم يكون امللك هللا وحده        انتهى الدرس املاضي ببيان   
 . وعقابه ملن يكذا، وثوابه ملن يؤمن ا، وصيانته لدعوته، نصرة اهللا لرسله

دفاعـا عـن    ،  بعدما سبق اإلذن هلم بالقتـال     ،   فاآلن يبدأ هذا الدرس باحلديث عن املهاجرين      
ومل تكـن   ،  وقد أخرجوا من ديارهم بغـري حـق       ،   أنفسهم ودفعا للظلم عن  ،  وعن عبادم ،  عقيدم

  . . ويبني ما أعده هلم من عوض عما تركوا من ديار و أموال، ربنا اهللا: جريرم إال أن يقولوا
مث يقـع  ،  مث يتحدث بصفة عامة يف صورة حكم عام عمن يقع عليهم االعتداء فريدون عليه مبثله           

 . هللا يف صيغة التوكيدفيعدهم نصر ا، عليهم البغي والعدوان
 . .  ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دالئل القدرة اليت تضمن حتقيق ذلك الوعد الوثيق             

وتوحي بأن نصر اهللا للمظلومني الذين      ؛  وهي دالئل كونية تتجلى يف صفحات الكون و نواميس الوجود         
سنة كونية ترتبط بنواميس     . . م البغي مث يقع عليه  ،  و يعاقبون مبثل ما وقع عليهم     ،  يدفعون عن أنفسهم  

  . . الوجود الكربى
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، بأن لكل أمة منهجا هي مأمورة به ومهيأة لنهجـه          ع  و عندئذ يتوجه اخلطاب اىل رسول اهللا      
فإن جادلوه فليكل أمرهم إىل     . وال يدع هلم فرصة لينازعوه يف منهجه      ،  كل يشغل نفسه جبدال املشركني    

وهو الذي يعلم   ،  فهو أعلم حبقيقة ما هم عليه     ،  القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون    الذي حيكم بينهم يوم     ،  اهللا
 . ما يف السماء واألرض

وبقسوة قلوم ونفورهم من مساع     ؛   ويعرض بعبادم ما مل يرتل به سلطانا وما ليس هلم به علم           
مههم بالسطو علـى    ويهددهم إزاء   . حىت ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات اهللا       ،  كلمة احلق 

 ! دعاة احلق بالنار اليت جعلها اهللا مصريهم ووعدهم ا وعدا ال بد آت
ويصور ضعفهم  .  مث يعلن يف صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعوم من دون اهللا              

فهي صورة من ال يقدرون     . ولكنها بطريقة عرضها جتسم الضعف املزري     . يف صورة زرية ال مبالغة فيها     
 ! وهم آهلة كما يدعي هلم املشركون . . وال على استنفاذ ما يسلبهم إياه الذباب، لى منازلة الذبابع

وهـي  .  وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه اخلطاب إىل األمة املؤمنة لتنهض بتكاليفهـا            
تعينة عليها بإقامة   مس،  مستعدة هلا بالركوع والسجود والعبادة وفعل اخلري      . تكاليف الوصاية على البشرية   

  . . وإيتاء الزكاة واالعتصام باهللا، الصالة
|     |     | 

وإن اهللا هلو خري    ،  لريزقنهم اهللا رزقا حسنا   ،  مث قتلوا أو ماتوا   ،  والذين هاجروا يف سبيل اهللا     " 
  . .  " وإن اهللا لعليم حليم، ليدخلنهم مدخال يرضونه. الرازقني

األهـل  : ومن كل ما تعتز به وحترص عليه  ،  من كل ما فو له النفس      واهلجرة يف سبيل اهللا جترد      
وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضـوان        . واملال وسائر أعراض احلياة   ،  والديار والوطن والذكريات  

 . وتطلعا إىل ما عنده وهو خري مما يف األرض مجيعا، اهللا
ولكن جهاد  . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة      . واهلجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة اإلسالمية       

 وكان له ثواـا ، فمن جاهد يف سبيل اهللا وعمل كان له حكم اهلجرة ع كما قال رسول اهللا   - وعمل
 . . 

سواء القوا اهللا    . .  " والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقا حسنا             " 
فلقد خرجوا من ديارهم وأمواهلم يف سبيله مستعدين لكل         . اشهم باملوت أو القوه على فر   ،  شهداء بالقتل 

. وضحوا بكل عرض احلياة وجتـردوا ـذا هللا        ،  واستروحوا الشهادة يف هجرم عن أي طريق      ،  مصري
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 .  " وإن اهللا هلو خري الرازقني    ،  لريزقنهم اهللا رزقا حسنا   :  " فتكفل اهللا هلم بالعوض الكرمي عما فقدوه      
فقد خرجوا خمرجا يرضي     " ليدخلنهم مدخال يرضونه  :  " ق أكرم وأجزل من كل ما تركوا      وهو رز . 

وإنه ملظهر لتكرمي اهللا هلم بأن يتـوخى مـا يرضـونه           . فتعهد هلم اهللا بأن يدخلهم مدخال يرضونه      ،  اهللا
ليهم من  عليم مبا وقع ع    . .  " وإن اهللا لعليم حليم   .  " وهو خالقهم سبحانه  ،  وهم عباده ،  فيحققه هلم 
  . . مث يويف الظامل واملظلوم اجلزاء األوىف. حليم ميهل. ومبا يرضي نفوسهم ويعوضها، ظلم وأذى

ويعاقبون ،  فريدون العدوان ،   فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد ال حيلمون وال يصربون           
ملظلومني تكفل اهللا عندئـذ     وعاودوا البغي على ا   ،  فإن مل يكف املعتدون   . مبثل ما وقع عليهم من األذى     
 : بنصر املظلومني على املعتدين

وشـرط   " إن اهللا لعفو غفور. ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا       . ذلك " 
وأال يتجاوز العقاب مثل ما وقع      ؛  هذا النصر أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء ال عدوانا وال تبطرا           

 . من العدوان دون مغاالة
أما البشر فقد   . فهو الذي ميلك العفو واملغفرة    .  ويعقب على رد االعتداء مبثله بأن اهللا عفو غفور        

وهذا هلم حبكم بشريتهم وهلم النصر مـن        . وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان    ،  ال يعفون وال يغفرون   
 . اهللا

 . .  يقع عليه البغـي     بعد ذلك يربط السياق بني وعد اهللا بالنصر ملن يعاقب مبثل ما عوقب به مث              
كمـا تشـهد   ، اليت تشهد بقدرة اهللا على حتقيق وعده      ،  يربط بني هذا الوعد وسنن اهللا الكونية الكربى       

 . بدقة السنن الكونية املطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن اليت ال تتخلف
  . .  " وأن اهللا مسيع بصري، ويوجل النهار يف الليل، ذلك بأن اهللا يوجل الليل يف النهار " 

، الليل يدخل يف النهار عند املغيب     . وصيفا وشتاء ،   وهي ظاهرة طبيعية متر بالبشر صباحا ومساء      
والنـهار  ،  والليل يدخل يف النهار وهو يطول يف مدخل الشـتاء         . والنهار يدخل يف الليل عند الشروق     

 هذه الظاهرة وتلك من إيـالج الليـل يف          ويرى البشر  . . يدخل يف الليل وهو ميتد عند مطلع الصيف       
. النهار وإيالج النهار يف الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها               

وهي تشهد بالقدرة احلكيمة اليت تصرف هـذا الكـون وفـق تلـك              . وال تتوقف مرة  ،  فال ختتل مرة  
 . النواميس
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ليفـتح  . ظاهرة الكونية املكرورة اليت مير عليها الناس غـافلني         والسياق يوجه النظر إىل تلك ال     
وهـي  . وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانـب         ،  بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة    

 . ويف اطراد عجيب ال يتخلف    ،  يف دقة عجيبة ال ختتل    . تطوي الليل من جانب وتنشر النهار من جانب       
إنه سنة مطردة كسنة إيـالج       . . ه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان      وكذلك نصر اهللا ملن يقع علي     . 

فهي . فكذلك يزوي اهللا سلطان املتجربين وينشر سلطان العادلني       . الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل      
كما ميرون على دالئل القدرة يف صفحة الكون وهـم    ،  مير عليها الناس غافلني   ،  سنة كونية كتلك السنة   

 ! عرونال يش
وكل ما دون اهللا باطل     . فاحلق هو املسيطر على نظام هذا الكون      .  ذلك مرتبط بأن اهللا هو احلق     

 . خيتل ويتخلف وال يطرد أو يستقيم
  . .  " وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا هو العلي الكبري، ذلك بأن اهللا هو احلق " 

وهو كـذلك   . وهزمية الباطل والبغي  ،  العدل وذلك تعليل كاف وضمان كاف النتصار احلق و       
 . ومن هذه السنن انتصار احلق وهزمية البغي. وعدم ختلخلها أو ختلفها، ضمان الطراد سنن الكون وثباا

فلن يدع البغـي     . .  " وأن اهللا هو العلي الكبري    :  " وأكرب من اجلبارين  ،  واهللا أعلى من الطغاة   
 . يستعلي والظلم يستطيل

  |     ||    
 : ويستطرد السياق يف استعراض دالئل القدرة يف مشاهد الكون املعروضة للناس يف كل حني

 .  " إن اهللا لطيف خبري؟ فتصبح األرض خمضرة، أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء " 
ظـاهرة واقعـة     . . ورؤية األرض بعده خمضرة بني عشـية وصـباح        ،   ونزول املاء من السماء   

فإن هذا املشهد يف األرض     ،  فأما حني يتفتح احلس الشاعر    . ذهب األلفة جبدا يف النفوس    قد ت . مكرورة
وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبت الصغري الطالع من          . يستجيش يف القلب شىت املشاعر واألحاسيس     

د مـن   وتكا،  أطفال صغار تبسم يف غزارة هلذا الوجود الشائق البهيج        ،  خبضرته وغضارته ،  سواد الطني 
 ! فرحتها بالنور تطري

 .  " إن اهللا لطيف خبري   :  "  والذي حيس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما يف التعقيب بقوله           
فمن اللطف اإلهلـي    . وحلقيقة ذلك املشهد وطبيعته   ،  من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا اإلحساس      . 
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ويد القدرة متـدها يف     ،  يلة ضئيلة وهي حن ،  دبيب النبتة الصغرية من جوف الثرى     . ذلك الدبيب اللطيف  
وباخلربة اإلهلية يتم تدبري األمر      . . ومتدها بالشوق إىل االرتفاع على جاذبية األرض وثقلة الطني        ،  اهلواء

وخباليا النبات احليـة    ،  يف إنزال املاء بقدر يف الوقت املناسب وبالقدر املطلوب ويتم امتزاج املاء بالتربة            
 ! والنوراملتطلعة إىل االنطالق 

واهللا املالك   . . ويوفر فيها الغذاء والثراء   ،  فينشى ء فيها احلياة   ،   واملاء يرتل من مساء اهللا إىل أرضه      
وهو الغين عنهم   ،  وهو يرزق األحياء باملاء والنبات    . غين عما يف السماء واألرض    ،  ملا يف السماء واألرض   

 : وعما يرزقون
 .  " وإن اهللا هلو الغين احلميد " 
أو ما يف السماء واألرض فهو الغين عـن         ،  ا به سبحانه من حاجة إىل من يف السماء واألرض          فم
 . املستحق للحمد من اجلميع، املشكور على نعمائه، وهو احملمود على آالئه . . اجلميع

|     |     | 
 : ويستطرد السياق مرة أخرى إىل استعراض دالئل القدرة املعروضة للناس يف كل حني

وميسك السـماء أن    . والفلك جتري يف البحر بأمره    ،   تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض        أمل " 
  . .  " إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم. تقع على األرض إال بإذنه

وهو غافل عـن يـد اهللا     ؛   ويف هذه األرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها اهللا هلذا اإلنسان            
 ! ونعمته اليت يتقلب فيها بالليل والنهار

ولو اختلفت  . فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته    ،   لقد سخر اهللا ما يف األرض هلذا اإلنسان       
فضال على االنتفاع ا ومبـا      ،  فطرة اإلنسان وتركيبه عن نواميس هذه األرض ما استطاع احلياة عليها          

، استنشاق هوائهـا  و،  لو اختلف تركيبه اجلسدي عن الدرجة اليت حيتمل فيها جو هذه األرض            . . فيها
ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة األرض عما هي عليه          . والتغذي بطعامها واالرتواء مبائها ملا عاش حلظة      

ولو خال وجه هذه األرض مـن        . . ولطار يف اهلواء أو غاص يف الثرى      ،  ما استقرت قدماه على األرض    
إلنسان أو لعجز عن استنشاق اهلواء مـادة  اهلواء أو كان هذا اهلواء أكثف مما هو أو أخف الختنق هذا ا 

. فتوافق نواميس هذه األرض وفطرة هذا اإلنسان هو الذي سخر األرض وما فيها هلذا اإلنسـان               ! احلياة
 . وهو من أمر اهللا
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 ولقد سخر اهللا له ما يف األرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صاحلة الستغالل ثروات هـذه                 
يكشف منها اإلنسان واحـدة بعـد       ؛   من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة     وما أودعه اهللا إياها   ،  األرض
وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلـك        . وكلما احتاج إىل ثروة جديدة فض كنوزا جديدة        - واحدة

وها هو ذا اليوم مل يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات مث             . . الكنوز تكشف له منها رصيد جديد     
وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسـه ـا   . رية والطاقة اإليدروجينية  فتح له كرت الطاقة الذ    

ويقـوم  ، فيوجه طاقاا وثرواا إىل العمران والبنـاء  ،  إال حني يهتدي مبنهج اهللا يف احلياة      ،  وحيرق سواه 
 ! باخلالفة يف األرض كما أرادها اهللا

النواميس اليت تسمح جبريان الفلـك يف       فهو الذي خلق     . .  " والفلك جتري يف البحر بأمره     " 
ولو . فيسخرها ملصلحته وينتفع ا هذا االنتفاع     ،  وعلم اإلنسان كيف يهتدي إىل هذه النواميس      . البحر

ما كان شيء مـن هـذا     . . أو لو اختلفت مدارك هذا اإلنسان     . اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك     
 ! الذي كان
وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام        . .  " رض إال بإذنه  وميسك السماء أن تقع على األ      " 

ال تسـقط  ، وحكم فيه تلك النواميس اليت تظل ا النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة       ؛  الذي اختاره له  
  . . وال يصدم بعضها بعضا

ئم  وكل تفسري فلكي للنظام الكوين ما يزيد على أنه حماولة لتفسري الناموس املنظم للوضع القـا               
فيخيل إليه أنه حني يفسر     ،  وإن كان بعضهم ينسى هذه احلقيقة الواضحة      . الذي أنشأه خالق هذا النظام    

وهذا وهم عجيب واحنراف يف الـتفكري       ! النظام الكوين ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها         
ليست سوى فـروض    على فرض صحته والنظريات الفلكية       - فإن االهتداء إىل تفسري القانون    . غريب

ال ينفـي    - وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد     ،  مدروسة لتفسري الظواهر الكونية تصح أو ال تصح       
  . . وأثره يف إعمال هذا القانون. وجود واضع القانون
بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو        " ميسك السماء أن تقع على األرض      "  واهللا سبحانه 

 . لك يوم يعطل الناموس الذي يعمله حلكمة ويعطله كذلك حلكمةوذ إال بإذنه. من صنعه
|     |     | 

وعرض ؛  وينتهي السياق يف استعراض دالئل القدرة ودقة الناموس باالنتقال من الكون إىل النفس            
 : سنن احلياة واملوت يف عامل اإلنسان
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  .  . " إن اإلنسان لكفور، مث حيييكم، مث مييتكم، وهو الذي أحياكم " 
وسرها اللطيف مـا    . تتجدد يف كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار        ،   واحلياة األوىل معجزة  

  . . وفيه جمال فسيح للتأمل والتدبر . . يزال غيبا حيار العقل البشري يف تصور كنهه
واملسافة بني  ،  وهو يتم يف حلظة خاطفة    ،   واملوت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه        

  . . وفيه جمال فسيح للتأمل والتدبر . . يعة املوت وطبيعة احلياة مسافة عريضة ضخمةطب
وفيه جمال   . . ولكن دليله حاضر من النشأة األوىل     ،  وهي غيب من الغيب    -  واحلياة بعد املوت  

  . . كذلك للتأمل والتدبر
  . .  " اإلنسان لكفورإن :  "  ولكن هذا اإلنسان ال يتأمل وال يتدبر هذه الدالئل واألسرار

ويوجه القلوب إليها يف معرض التوكيد لنصرة اهللا ملـن          ،   والسياق يستعرض هذه الدالئل كلها    
وذلك على طريقة القرآن يف استخدام املشـاهد الكونيـة          . يقع عليه البغي وهو يرد عن نفسه العدوان       

  . . ونواميس الوجودويف ربط سنن احلق والعدل يف اخللق بسنن الكون ، الستجاشة القلوب
|     |     | 

وحني يصل السياق إىل هذا املقطع الفاصل من عرض دالئل القدرة يف مشاهد الكون الكـربى                
فال ميكنهم  ؛  غري ملتفت إىل املشركني وجداهلم له     ،  ليمضي يف طريقه   ع يتوجه باخلطاب إىل رسول اهللا    

 . ه وسلوكهوكلفه تبليغ، من نزاعه يف منهجه الذي اختاره اهللا له
وادع إىل ربك إنك لعلى هدى      ،  فال ينازعنك يف األمر   ،  لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه      " 

اهللا حيكم بينكم يوم القيامـة فيمـا كنـتم فيـه            . اهللا أعلم مبا تعملون   : وإن جادلوك فقل  . مستقيم
  " على اهللا يسـري   إن ذلك   . إن ذلك يف كتاب   ؟  أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض        . ختتلفون

 . . 
هذا املنهج خاضع لسـنن اهللا  .  إن لكل أمة منهجا وطريقة يف احلياة والتفكري والسلوك واالعتقاد  

فاألمـة الـيت   . وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة   . يف تصريف الطبائع والقلوب وفق املؤثرات واالستجابات      
 مهتدية إىل اهللا باالهتـداء إىل نواميسـه         تفتح قلوا لدواعي اهلدى ودالئله يف الكون والنفس هي أمة         

واألمة اليت تغلق قلوا دون تلك الدواعي والدالئل أمة ضالة تزداد ضـالال             . املؤدية إىل معرفته وطاعته   
  . . كلما زادت اعراضا عن اهلدى ودواعيه
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فـال داعـي إذن ألن       . . ومنهجا هم سالكوه  ،   وهكذا جعل اهللا لكل أمة منسكا هم ناسكوه       
وميعنون يف منسك   ،  وهم يصدون أنفسهم عن منسك اهلدى     ،  نفسه مبجادلة املشركني   ع غل الرسول يش

كما يأمره أن ميضي علـى      . وجيادلوه يف منهجه  ،  واهللا يأمره أال يدع هلم فرصة لينازعوه أمره       . الضالل
لـى هـدى   وادع إىل ربك إنك لع:  " فهو منهج مستقيم. منهجه ال يتلفت وال ينشغل جبدل اادلني  

  . .  " مستقيم
فإن تعرض القـوم     . . واستقامته هو على اهلدى يف الطريق     .  فليطمئن إذن على استقامة منهجه    

 : فال ضرورة إلضاعة الوقت واجلهد. جلداله فليختصر القول
  . .  " اهللا أعلم مبا تعملون: وإن جادلوك فقل " 

ال . تطلب املعرفة وتبحث حقيقة عن الـدليل   فإمنا جيدي اجلدل مع القلوب املستعدة للهدى اليت         
مع القلوب املصرة على الضالل املكابرة اليت ال حتفل كل هذا احلشد من الدواعي والدالئل يف األنفـس                  

هو الذي حيكـم بـني املناسـك        . فليكلهم إىل اهللا   . . واآلفاق وهي كثرية معروضة لألنظار والقلوب     
 : واملناهج وأتباعها احلكم الفاصل األخري

  . .  " اهللا حيكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون " 
 ! وال نزاع يف احلكم األخري، ألنه ال جدال يف ذلك اليوم،  وهو احلكم الذي ال جيادل فيه أحد

. وال ختفى عليه خافية يف العمل والشـعور       ،  ال يند عنه سبب وال دليل     ،   واهللا حيكم بعلم كامل   
 : ومن ضمنه عملهم ونيام وهو ا حميط؛ يف السماء واألرض كلهوهو الذي يعلم ما 

.  " إن ذلك على اهللا يسري    . إن ذلك يف كتاب   . أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض         " 
وال يتأثر باملؤثرات اليت تنسـى      ،  وعلم اهللا الكامل الدقيق ال خيفى عليه شيء يف السماء وال يف األرض            

 . ب يضم علم كل شيء وحيتويهفهو كتا. ومتحو
، بعض ما يف السـماء واألرض      - جمرد تأمل  - وهو يتأمل ،   وإن العقل البشري ليصيبه الكالل     1

واألعمـال والنيـات واخلـواطر      ،  ويتصور إحاطة علم اهللا بكل هذا احلشد من األشياء واألشـخاص          
:  " ىل قدرة اهللا وعلمه شيء يسري     بالقياس إ ،  ولكن هذا كله  . يف عامل املنظور وعامل الضمري    ،  واحلركات

أال يدع للمشركني فرصة ملنازعته يف منهجه        ع وبعد أن يأمر اهللا رسوله     . .  " إن ذلك على اهللا يسري    
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وعما فيه من جهل وظلـم      ،  وعما فيه من ضعف   ،  يكشف عما يف منهج املشركني من عوج      ،  املستقيم
 : هم بذلك حمرومون من النصريو. ويقرر أم حمرومون من عونه تعاىل ونصرته؛ للحق

 " وما للظاملني من نصري   . وما ليس هلم به علم    ،  ويعبدون من دون اهللا ما مل يرتل به سلطانا         " 
 . 

هـو  ، فما مل يرتل به اهللا من عنده قوة.  وما لوضع وال لشرع من قوة إال أن يستمد قوته من اهللا          
 . خلو من عنصر القوة األصيل، ضعيف هزيل

وهذه كلها مل يرتل     . . أو من الناس أو الشيطان    ،  ا يعبدون آهلة من األصنام واألوثان      وهؤالء إمن 
إمنـا هـو    ،  وهم ال يعبدوا عن علم وال دليل يقتنعون به        . فهي حمرومة من القوة   ،  اهللا ا قوة من عنده    

 . وما هلم من نصري يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة اهللا العزيز القدير. الوهم واخلرافة
ال . وما ليس هلم به علـم     ،   وأعجب شيء أم وهم يعبدون من دون اهللا ما مل يرتل به سلطانا            

ويكادون يبطشـون   ،  إمنا تأخذهم العزة باإلمث   . وال يتلقون احلديث عنها بالقبول    ،  يستمعون لدعوة احلق  
، ن كفـروا املنكـر    وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذي        :  " مبن يتلون عليهم كالم اهللا    

  . .  " يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا
وال يقرعون الدليل بالدليل إمنا هم يلجأون إىل العنف والبطش          ،   إم ال يناهضون احلجة باحلجة    

ويج فـيهم   ،  وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر يف نفوسهم العتو       . عندما تعوزهم احلجة وخيذهلم الدليل    
 يستمعون إىل كلمة احلق ألم يدركون أن ليس هلم ما يدفعون به هذه الكلمـة إال                 وال،  روح البطش 
 ! العنف الغليظ

بشر من   " ؟  أفأنبئكم بشر من ذلكم   : قل:  "  ومن مث يواجههم القرآن الكرمي بالتهديد والوعيد      
وهـي الـرد     "  . . النـار  . .  " ومن ذلك البطش الذي مون به     ،  ذلكم املنكر الذي تنطوون عليه    

  . .  " وبئس املصري " املناسب للبطش واملنكر
|     |     | 

اآلهلة ؛  يعلن عن ضعف اآلهلة املدعاة     . . إعالنا مدويا عاما  ،  على الناس مجيعا  ،  مث يعلن يف اآلفاق   
ويـركن  ،  ومن بينها تلك اآلهلة اليت يستنصر ا أولئك الظاملون        . كلها اليت يتخذها الناس من دون اهللا      
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مصـور يف   ،  يعلن عن هذا الضعف يف صورة مثل معروض لألمساع واألبصـار          . ليها أولئك الغامشون  إ
 : مشهد يرسم الضعف املزري وميثله أبرع متثيل . . تتماله العيون والقلوب، مشهد شاخص متحرك

إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولـو           : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له       " 
  . .  " وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب، تمعوا لهاج

فإذا جتمع الناس على النداء أعلنوا       . .  " يا أيها الناس  :  " والنفري البعيد الصدى  ،   إنه النداء العام  
هـذا   . .  " ضرب مثل فاستمعوا له:  " ال حالة خاصة وال مناسبة حاضرة، أم أمام مثل عام يضرب  

 .  " إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له            " . ويقرر حقيقة ،  املثل يضع قاعدة  
، ومن أشـخاص وقـيم وأوضـاع      ،  من أصنام وأوثان  . كل من تدعون من دون اهللا من آهلة مدعاة        . 

لن خيلقوا ذبابـا   " كلهم .  .وتستعينون بقوا وتطلبون منها النصر واجلاه  ،  تستنصرون ا من دون اهللا    
ولـو   - ولكن هؤالء الذين يدعوم آهلـة ال يقـدرون        ؛  والذباب صغري حقري   . .  " ولو اجتمعوا له  

 ! على خلق هذا الذباب الصغري احلقري - اجتمعوا وتساندوا
ألن الذباب حيتوي على ذلك السر املعجز سـر         .  وخلق الذباب مستحيل كخلق اجلمل والفيل     

ولكن األسلوب القرآين املعجز خيتـار الـذباب    . . ستوي يف استحالة خلقه مع اجلمل والفيل      في. احلياة
الصغري احلقري ألن العجز عن خلقه يلقي يف احلس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلـق اجلمـل                    

 ! وهذا من بدائع األسلوب القرآين العجيب. دون أن خيل هذا باحلقيقة يف التعبري! والفيل
  " وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه      :  "  خيطو خطوة أوسع يف إبراز الضعف املزري        مث

سواء كانت أصناما أو أوثانـا أو  ، واآلهلة املدعاة ال متلك استنقاذ شيء من الذباب حني يسلبها إياه       . . 
بالـذات وهـو    وقد اختري الذباب    . وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فال ميلكون رده         ! أشخاصا

يسـلب العيـون    : وهويف الوقت ذاته حيمل أخطر األمراض ويسلب أغلـى النفـائس          . ضعيف حقري 
 . . إنه حيمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمـد   . . وقد يسلب احلياة واألرواح   ،  واجلوارح

 ! ويسلب ما ال سبيل إىل استنقاذه وهو الضعيف احلقري
وإن تسـلبهم   : ولو قـال   . . تخدمها األسلوب القرآين املعجز    وهذه حقيقة أخرى كذلك يس    

والسباع ال تسلب شيئا أعظم مما      . ألوحى ذلك بالقوة بدل الضعف     . . السباع شيئا ال يستنقذوه منها    
 ! ولكنه األسلوب القرآين العجيب! يسلبه الذباب
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ليقرر ما ألقـاه    .  " بضعف الطالب واملطلو  :  "  وخيتم ذلك املثل املصور املوحي ذا التعقيب      
 ! وما أوحى به إىل املشاعر والقلوب، املثل من ظالل

واملشاعر تفيض بالزراية واالحتقار لضعف اآلهلة املدعاة ينـدد بسـوء        . .  ويف أنسب الظروف  
 : ويعرض قوة اهللا احلق احلقيق بأنه إله، تقديرهم هللا
  . .  " إن اهللا لقوي عزيز، ما قدروا اهللا حق قدره " 

وهم يشركون به تلك اآلهلة الكليلة العاجزة اليت ال ختلق ذبابـا ولـو              ،   ما قدروا اهللا حق قدره    
 ! بل ال تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه. جتمعت له

مث يشـركون بـه مـن ال        ،  وبدائع خملوقاتـه  ،  وهم يرون آثار قدرته   ،   ما قدروا اهللا حق قدره    
 ! يستطيعون خلق الذباب احلقري

وهم يستعينون بتلك اآلهلة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إيـاه            ،  اهللا حق قدره   ما قدروا   
  . . ويدعون اهللا القوي العزيز، الذباب

 !  إنه تقرير وتقريع يف أشد املواقف مناسبة للخشوع واخلضوع
 من البشـر إىل     وخيتار رسله .  وهنا يذكر أن اهللا القوي العزيز خيتار رسله من املالئكة إىل األنبياء           

 : وذلك عن علم وخرية وقدرة. الناس
يعلم ما بني أيـديهم ومـا       . إن اهللا مسيع بصري   . اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس       " 

 .  " وإىل اهللا ترجع األمور. خلفهم
ومن لدن القوي العزيز جاء     .  فعن صاحب القوة العزيز اجلناب يصدر االختيار للمالئكة والرسل        

فأىن يقف له من يركنون إىل تلك       . جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه         ع حممد
 ! ؟ اآلهلة العاجزة الضعيفة املزدراة

علمـا   " يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم      " فهو يسمع ويرى فيعلم    . .  " إن اهللا مسيع بصري    " 
 .  بعيدوال قريب وال، ال يند عنه حاضر وال غائب، شامال كامال

 . وله السيطرة والتدبري، فهو احلكم األخري . .  " وإىل اهللا ترجع األمور " 
|     |     | 
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وعما يف عبادم مـن قصـور   ؛ واآلن وقد كشف عما يف منسك املشركني من سخف وضعف         
لعريق وتستقيم على جها ا   ،  لتنهض بتكاليف دعوا  ،  اآلن يتوجه باخلطاب إىل األمة املسلمة      . . وجهل
 : القومي

. وافعلوا اخلري لعلكـم تفلحـون     ،  واعبدوا ربكم ،  يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا      " 
. ملة أبيكم إبـراهيم ، وما جعل عليكم يف الدين من حرج  ؛  وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم      

. على النـاس  وتكونوا شهداء   ،  هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم          
  . .  " فنعم املوىل ونعم النصري، واعتصموا باهللا هو موالكم، فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة

، ويلخص تكاليفها اليت ناطهـا ـا      ،   ويف هاتني اآليتني جيمع املنهاج الذي رمسه اهللا هلذه األمة         
مىت استقامت على النـهج  ، ويثبت جذورها يف املاضي واحلاضر واملستقبل، ويقرر مكاا الذي قدره هلا    

 . الذي أراده هلا اهللا
ويكين عـن الصـالة   . ومها ركنا الصالة البارزان.  إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      

وهيئـة  ،  ترمسها مشهدا شاخصـا   ،  وحركة ظاهرة يف التعبري   ،  بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة    
 . )1(ع أثرا وأقوى استجاشة للشعور ألن التعبري على هذا النحو أوق. منظورة

فعبادة اهللا تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها       . وهي أمشل من الصالة   .  ويثين باألمر العام بالعبادة   
فكل نشاط اإلنسان يف احلياة ميكن      . كذلك كل عمل وكل حركة وكل خاجلة يتوجه ا الفرد إىل اهللا           

حىت لذائذه اليت يناهلا من طيبات احلياة بلفتة صـغرية          . اهللاأن يتحول إىل عبادة مىت توجه القلب به إىل          
وينوي ـا أن يتقـوى   ، وما عليه إال أن يذكر اهللا الذي أنعم ا   . تصبح عبادات تكتب له ا حسنات     

ولكن حتول القصد منها    ،  ومل يتحول يف طبيعتها شيء    ،  على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات      
 ! واالجتاه

  . . يف التعامل مع الناس بعد التعامل مع اهللا بالصالة والعبادة، عل اخلري عامة وخيتم بف
العبادة تصلها باهللا فتقـوم      . . فهذه هي أسباب الفالح   .  يأمر األمة املسلمة ذا رجاء أن تفلح      

 مـن   اجلماعية على قاعدة  ،  وفعل اخلري يؤدي إىل استقامة احلياة     . حياا على قاعدة ثابتة وطريق واصل     
 . اإلميان وأصالة االجتاه

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب " طريقة القرآن :  "  يراجع فصل)1(



 
 
 
 

 

 والجهادمنبر التوحيد 

 

 

59

فاسـتقام ضـمريها    ،   فإذا استعدت األمة املسلمة ذه العدة من الصلة باهللا واسـتقامة احليـاة            
 : واستقامت حياا ضت بالتبعة الشاقة

، يصور تكليفـا ضـخما    ،  وهو تعبري شامل جامح دقيق     . .  " وجاهدوا يف اهللا حق جهاده     " 
  . . ه الذخرية وذلك اإلعدادحيتاج إىل تلك التعبئة وهذ

وجهـاد  ،  واجلهاد يف سبيل اهللا يشمل جهـاد األعـداء         . .  " وجاهدوا يف اهللا حق جهاده     " 
  . . كلها سواء . . وجهاد الشر والفساد، النفس

واختاركم هلا من بني    ،  فقد انتدبكم هلذه األمانة الضخمة     . .  " وجاهدوا يف اهللا حق جهاده     " 
وال جيعل هنالك جماال للتخلي عنـها أو        ،  وإن هذا االختيار ليضخم التبعة     . .  " جتباكمهو ا :  " عباده
 ! وإنه إلكرام من اهللا هلذه األمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن األداء! الفرار

وهذا الدين كله    . .  " وما جعل عليكم يف الدين من حرج      :  "  وهو تكليف حمفوف برمحة اهللا    
وإطـالق  . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة    . باداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة اإلنسان وطاقته      بتكاليفه وع 
وال تنطلـق انطـالق     . فال تبقى حبيسة كالبخار املكتوم    . واالجتاه ا إىل البناء واالستعالء    ،  هذه الطاقة 

 ! احليوان الغشيم
 " ملة أبيكم إبـراهيم   " :  موصول املاضي باحلاضر  ،   وهو منهج عريق أصيل يف ماضي البشرية      

ومل ،  فلم تنقطع من األرض    - عليه السالم  - وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم        
تفصل بينها فجوات مضيعة ملعامل العقيدة كالفجوات اليت كانت بني الرساالت قبـل إبـراهيم عليـه                 

 . السالم
:  " ا كذلك من قبل ومساها كذلك يف القـرآن        مساه.  وقد مسى اهللا هذه األمة املوحدة باملسلمني      

  . .  " هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا
فكانت األمة املسلمة ذات منهج واحـد       .  واإلسالم إسالم الوجه والقلب هللا وحده بال شريك       

وحىت سـلمت إليهـا      ع حىت انتهى ا املطاف إىل أمة حممد      . على تتابع األجيال والرسل والرساالت    
:  " فاتصل ماضيها حباضرها مبسـتقبلها كمـا أرادهـا اهللا   . وعهد إليها بالوصاية على البشرية    ،  نةاألما

، يشهد على هذه األمة    ع فالرسول . .  " ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس       
ـ  ،  وهي تشهد على الناس مبثل هذا     . ويقرر صواا وخطأها  ،  وحيدد جها واجتاهها   ة علـى   فهي القوام



 
 
 
 

 

 والجهادمنبر التوحيد 

 

 

60

ولن . وتربيتها وفكرا عن الكون واحلياة    ،  وهي الوصية على الناس مبوازين شريعتها     ؛  البشرية بعد نبيها  
 . املختار من اهللا، تكون كذلك إال وهي أمينة على منهجها العريق املتصل الوشائج

 حياا   ولقد ظلت هذه األمة وصية على البشرية طاملا استمسكت بذلك املنهج اإلهلي وطبقته يف             
ردها اهللا عن مكان القيادة إىل مكان التابع يف ذيـل     ،  وختلت عن تكاليفه  ،  حىت إذا احنرفت عنه   . الواقعية
 . ولن تزال حىت تعود إىل هذا األمر الذي اجتباها له اهللا. وما تزال. القافلة

ة وإيتاء الزكاة   ومن مث يأمرها القرآن بإقامة الصال      . .  هذا األمر يقتضي االحتشاد له واالستعداد     
 : واالعتصام باهللا

  . .  " فنعم املوىل ونعم املصري. هو موالكم. فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللا " 
والزكاة صلة اجلماعة بعضـها بـبعض       .  فالصالة صلة الفرد الضعيف الفاين مبصدر القوة والزاد       

 . روة الوثقى اليت ال تنفصم بني املعبود والعبادواالعتصام باهللا الع. والتأمني من احلاجة والفساد
.  ذه العدة متلك األمة املسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية اليت اجتباهـا هلـا اهللا                

والقـرآن  . ومتلك االنتفاع باملوارد والطاقات املادية اليت تعارف الناس على أا مصادر القوة يف األرض             
    ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي ال ينفد        . بل يدعو إىل إعدادها   ،  االكرمي ال يغفل من شأ ،

 . فيوجهون به احلياة إىل اخلري والصالح واالستعالء. والذي ال ميلكه إال املؤمنون باهللا
وال ؛   إن قيمة املنهج اإلهلي للبشرية أنه ميضي ا قدما إىل الكمال املقدر هلـا يف هـذه األرض                 

 . قودها للذائذ واملتاع وحدمها كما تقاد األنعاميكتفي بأن ي
ولكنها ال تقف عند هـذه املـدارج        ،   وإن القيم اإلنسانية العليا لتعتمد على كفاية احلياة املادية        

  . . املستقيمة على منهج اهللا يف ظل اهللا، وكذلك يريدها اإلسالم يف كنف الوصاية الرشيدة. األوىل
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    هلجرة إىل اهللادعوة اىل ا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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