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 ِإن نشـأْ  3 لَعلَّك باِخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مـؤِمِنني       2 ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني      1طسم  + 
 وما يأِْتيِهم من ِذكٍْر من الرحمِن محدٍث        4ت أَعناقُهم لَها خاِضِعني     ننزلْ علَيِهم من السماء آيةً فَظَلَّ     

   ِرِضنيعم هنوا عِزئُون 5ِإلَّا كَانهتسوا ِبِه يا كَاناء مأَنب أِْتيِهميوا فَسكَذَّب ِض  6 فَقَدا ِإلَى الْـأَروري لَمأَو 
 وِإنَّ ربـك لَهـو      8 ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤِمِنني          7يها ِمن كُلِّ زوٍج كَِرٍمي      كَم أَنبتنا فِ  

 ِحيمالر ِزيز9الْع_  
|     |     | 

ملخصـة يف    . . العقيـدة  . . موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور املكية مجيعا         
واخلوف مـن    . .  " فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون من املعذبني        :  " توحيد اهللا : عناصرها األساسية 

 . .  " وال ختزين يوم يبعثون يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتـى اهللا بقلـب سـليم                  :  " اآلخرة
 نزل به الروح األمـني ؛  وإنه لترتيل رب العاملني   :  " ع والتصديق بالوحي املرتل على حممد رسول اهللا      

إما بعذاب الدنيا الذي يـدمر      ،  مث التخويف من عاقبة التكذيب     . .  " على قلبك لتكون من املنذرين    
فقد كذبوا فسيأتيهم أنبـاء مـا كـانوا بـه           :  " وإما بعذاب اآلخرة الذي ينتظر الكافرين     ؛  املكذبني

 .  " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون "  . .  " ! يستهزؤون
لعلك باخع نفسـك    :  " وتعزيته عن تكذيب املشركني له وللقرآن      ع ة الرسول  ذلك إىل تسلي  

وتثبيتهم ؛  وإىل طمأنة قلوب املؤمنني وتصبريهم على ما يلقون من عنت املشركني           " أال يكونوا مؤمنني  
 . كما ثبت من قبلهم من املؤمنني؛ على العقيدة مهما أوذوا يف سبيلها من الظاملني

. صص الذي يشغل مثانني ومائة آية من جمموع آيـات السـورة كلـها              وجسم السورة هو الق   
والقصص واملقدمة والتعقيب تؤلف وحـدة متكاملـة        . والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب      

ومـن مث    . . تلتقي عند هدف واحـد    ،  تعرب عن موضوع السورة وتربزه يف أساليب متنوعة       ،  متجانسة
 . اليت تؤدي هذه األغراضتعرض من كل قصة احللقة أو احللقات 

والعذاب الذي يتبـع  ، ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو اإلنذار والتكذيب  
، واسـتهزاءهم بالنـذر    ع ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قـريش لرسـول اهللا          . التكذيب
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ـ    ؛  واستعجاهلم بالعذاب الذي يوعدهم به    ،  وإعراضهم عن آيات اهللا    ؛ وحي والقـرآن  مع التقول على ال
 ! واالدعاء بأنه سحر أو شعر تترتل به الشياطني

لذلك نقسمها إىل   . يف هذا املضمار   - مقدمتها وقصصها وتعقيبها   -  والسورة كلها شوط واحد   
 : ونبدأ باملقدمة قبل القصص املختار. فقرات أو جوالت حبسب ترتيبها

|     |     | 
   . . " تلك آيات الكتاب املبني. طسم " 
 - ومنها هذه السـورة    - األحرف املقطعة للتنبيه إىل أن آيات الكتاب املبني        . . ميم. سني.  طا

وهم ال يستطيعون أن يصوغوا منـها       ؛  وهي يف متناول املكذبني بالوحي    ؛  مؤلفة من مثل هذه األحرف    
كما هـو   . تهايف مقدمتها واي  . واحلديث عن هذا الكتاب متداول يف السورة      . مثل هذا الكتاب املبني   

 . الشأن يف السور املبدوءة باألحرف املقطعة يف القرآن
الذي يهمه أمر املشركني ويؤذيه تكذيبـهم لـه          ع  وبعد هذا التنبيه يبدأ يف خماطبة رسول اهللا       

وقد كان اهللا قادرا علـى أن       ؛  ويستكثر ما يعانيه من أجلهم    ؛  فيسليه ويهون عليه األمر   ؛  وللقرآن الكرمي 
 : بآية قاهرة تقسرهم عليه قسرا، م كرها إىل اإلميانيلوي أعناقه

إن نشأ نرتل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم         ! لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني      " 
 .  " هلا خاضعني

لعلك بـاخع نفسـك أال      :  " ومهه بعدم إميام   ع  ويف التعبري ما يشبه العتب على شدة ضيقه       
، يعاين من تكذيبهم   ع وهذا يصور مدى ما كان رسول اهللا      .  النفس قتلها  وخبع . .  " يكونوا مؤمنني 

ويضـيق   - وهم أهله وعشريته وقومـه     - فتذوب نفسه عليهم  ،  وهو يوقن مبا ينتظرهم بعد التكذيب     
إن إميام ليس ممـا     : ويقول له ،  ويهون عليه األمر  ،  وينهنهه عن هذا اهلم القاتل    ،  فربه يرأف به  . صدره
، وألنزلنا من السماء آية قاهرة ال ميلكون معها جـداال         ،  نا أن نكرههم عليه ألكرهناهم    ولو شئ ؛  كلفت

 " فظلت أعناقهم هلا خاضـعني    :  " ويصور خضوعهم هلذه األية صورة حسية     . وال إنصرافا عن اإلميان   
 ! فهم عليها مقيمون، ملوية حمنية حىت لكأن هذه هيئة هلم ال تفارقهم

. لقد جعل آيتها القرآن   . أ أن جيعل مع هذه الرسالة األخرية آية قاهرة        مل يش  - سبحانه -  ولكنه
 : معجزا يف كل ناحية. منهاج حياة كاملة
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ال ، يف مستوى واحـد  ،  باستقامته على خصائص واحدة   ،   معجزا يف بنائه التعبريي وتنسيقه الفين     
 يبـدو االرتفـاع     إذ. كما هي احلال يف أعمـال البشـر       ؛  وال تتخلف خصائصه  ،  خيتلف وال يتفاوت  

بينما تستقيم خصائص هذا القـرآن  . املتغري احلاالت، واالخنفاض والقوة والضعف يف عمل الفرد الواحد 
يدل على مصدره الذي ال ختتلف عليـه        ،  ثابت ال يتخلف  ،  ومستوى واحد ،  التعبريية على نسق واحد   

 . األحوال
كـل توجيهاتـه    . تة فيه وال مصادفة   فال فل ،  وتناسق أجزائه وتكاملها  ،   معجزا يف بنائه الفكري   

دون أن  ،  وتلبيهـا وتـدفعها   ،  وتستوعبها،  وحتيط باحلياة البشرية  ؛  وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل   
ودون أن تصطدم واحدة منها     ؛  تتعارض جزئية واحدة من ذلك املنهاج الشامل الضخم مع جزئية أخرى          

يف اتساق  ،  وإىل عروة واحدة  ،  مشدودة إىل حمور واحد   وكلها   . . بالفطرة اإلنسانية أو تقصر عن تلبيتها     
غري مقيـدة بقيـود     ،  وال بد أن تكون هناك خربة مطلقة      . ال ميكن أن تفطن إليه خربة اإلنسان احملدودة       

 . ونظمته هذا التنظيم، هي اليت أحاطت به هذه اإلحاطة. الزمان واملكان
واستجاشـة  ،  وفـتح مغاليقهـا   ،  تيحهاوملس مفا ،   معجزا يف يسر مداخله إىل القلوب والنفوس      

ويف تربيتـها   ؛  وعالجه لعقدها ومشكالا يف بساطة ويسـر عجيـبني        ؛  مواضع التأثر واالستجابة فيها   
 . دون تعقيد وال التواء وال مغالطة، وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات

ل آية قاهرة ماديـة     ومل يشأ أن يرت    -  لقد شاء اهللا أن جيعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة          
ذلك أن هذه الرسالة األخرية رسالة مفتوحـة لألمـم          - تلوي األعناق وختضعها وتضطرها إىل التسليم     

فناسب أن تكون معجزـا  . وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. ولألجيال كلها ،  كلها
ة ال تلـوي إال أعنـاق مـن         واخلوارق القاهر . لكل أمة ولكل جيل   . مفتوحة كذلك للبعيد والقريب   

فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثالثة          . . ال واقعا يشهد  ،  مث تبقى بعد ذلك قصة تروى     ؛  يشاهدوا
لـو هـدوا إىل      - يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حيام       ،  عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم     

. ومصـري أمثـل   ،  وأفق أعلى ،  إىل عامل أفضل  ويقودهم بعدها   ؛  ويليب حاجام كاملة   - اختاذه إمامهم 
ويبقى رصـيده ال  ؛ ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته    ؛  وسيجد فيه من بعدنا كثريا مما مل جنده حنن        

فكانوا يعرضون عما يترتل عليهم     . ولكن مل يكونوا يفطنون إىل هذه احلكمة الكربى       . بل يتجدد ،  ينفد
 : من هذا القرآن العظيم حينا بعد حني

  . .  " وما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني"  
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فيبـدو إعراضـهم عنـه      ،   ويذكر اسم الرمحن هنا لإلشارة إىل عظيم رمحته بترتيل هذا الذكر          
وهم ،  وحيرمون أنفسهم منها  ،  ويرفضوا،  وهم يعرضون عن الرمحة اليت تترتل عليهم      ؛  مستقبحا كريها 

  !أحوج ما يكونون إليها
 :  ويعقب على هذا اإلعراض عن ذكر اهللا ورمحته بالتهديد بعقابه وعذابه

  . .  " فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون " 
فسـيأتيهم  .  " ويف التعبري سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد     .  وهو ديد مضمر جممل مهول    

. وهم لن يتلقوا أخبـارا ! العذاب الذي يستهزئون به ستأتيهم أخبار    . .  " أنباء ما كانوا به يستهزئون    
ولكنهم يستهزئون  . يتناقل الناس ما حل م منه     ،  ويصبحون هم أخبارا فيه   ،  إمنا سيذوقون العذاب ذاته   

 ! فيستهزأ م مع التهديد املرهوب
لـب  وفيها الكفايـة للق   ؛  ويغفلون عن آيات اهللا الباهرة فيما حوهلم      ؛   وإم يطلبون آية خارقة   

 . وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن ا القلوب؛ املفتوح واحلس البصري
وما كان أكثرهم   ،  إن يف ذلك ألية   ؟  أو مل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرمي            " 
  . .  " مؤمنني

ما يف بعض   إما منفصلني ك  ،  وجعله زوجا ذكرا وأنثى   ،   ومعجزة إخراج النبات احلي من األرض     
حيث جتتمع أعضاء التـذكري وأعضـاء       ،  وإما جمتمعني كما هو الغالب يف عامل النبات       ،  فصائل النبات 

واألمر  " ! أو مل يروا  :  " هذه املعجزة تتكرر يف األرض حوهلم يف كل حلظة         . . التأنيث يف عود واحد   
 ؟ ال حيتاج إىل أكثر من الرؤية

والـذهن  ، وينبه احلس اخلامـد ؛ ني القلب ومشاهد هذا الكون واملنهج القرآين يف التربية يربط ب   
كي يرتاد هـذا الكـون   ؛  إىل بدائع صنع اهللا املبثوثة حول اإلنسان يف كل مكان         ،  والقلب املغلق ،  البليد

ويتصل به يف كل    ؛  ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه      ،  يشاهد اهللا يف بدائع صنعه    ؛  احلي بقلب حي  
ويشعر أنه هو واحد مـن      . وهو شاعر بوجوده يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار         ويراقبه  ؛  خملوقاته

وخباصة ،  وله دوره اخلاص يف هذا الكون     . مرتبط بالنواميس اليت حتكمهم مجيعا    ،  متصل مبخلوقاته ،  عباده
 : هذه األرض اليت استخلف فيها

  . .  " أو مل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرمي " 
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واللفظ يوحي إىل النفس باستقبال صنع اهللا مبا         . . صادرة من اهللا الكرمي   ،   كرمي مبا فيه من حياة    
وهـم  .  " إن يف ذلك آلية    . .  " ال باالستهانة والغفلة واإلغفال   ؛  يليق من التكرمي واحلفاوة واالحتفال    

 !  " ؤمننيوما كان أكثرهم م:  " ولكن أكثرهم ال يؤمن ذه اآلية. يطلبون اآليات
 :  وتنتهي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر يف السورة بعد استعراض كل آية

  . .  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم " 
الذي يكشف   " الرحيم " وأخذ املكذبني بالعذاب  ،  القوي القادر على إبداع اآليات     " العزيز " 
ويف آيات الكـون    . فال يعذم حىت يأتيهم نذير     ؛وميهل املكذبني ؛  فيؤمن ا من يهتدي قلبه    ،  عن آياته 

 . والتبشري والتحذير. ولكن رمحته تقتضي أن يبعث بالرسل للتبصري والتنوير، غىن ووفرة
|     |     | 

 +         الظَّاِلِمني مى أَِن ائِْت الْقَووسم كبى رادِإذْ نقُونَ      10وتنَ أَلَا يوعِفر م11 قَو  بي   قَالَ رِإن 
 ولَهم علَي ذَنـب     13 ويِضيق صدِري ولَا ينطَِلق ِلساِني فَأَرِسلْ ِإلَى هارونَ          12أَخاف أَن يكَذِّبوِن    
لَا ِإنا رسـولُ   فَأِْتيا ِفرعونَ فَقُو15 قَالَ كَلَّا فَاذْهبا ِبآياِتنا ِإنا معكُم مستِمعونَ       14فَأَخاف أَن يقْتلُوِن    

 الَِمنيالْع باِئيلَ 16ررِني ِإسا بنعِسلْ م17 أَنْ أَر  
           ِسِنني ِركمع ا ِمنِفين لَِبثْتا وِليدا وِفين كبرن 18قَالَ أَلَم       ِمن أَنتو لْتالَِّتي فَع كلَتفَع لْتفَعو 

  ا    19الْكَاِفِرينهلْتقَالَ فَع      الِّنيالض ا ِمنأَنـا   20ِإذًا وكْمي حبِلي ر بهفَو كُما ِخفْتلَم ِمنكُم ترفَفَر 
    ِلنيسرالْم لَِني ِمنعجاِئيلَ          21ورِني ِإسب دتبأَنْ ع لَيا عهنمةٌ تمِنع ِتلْك22 و     با رمنُ ووعقَالَ ِفر 

  الَِمنيقَ 23الْع           وِقِننيم ما إن كُنتمهنيا بمِض والْأَراِت واومالس بأَلَـا        24الَ ر لَـهوح ـنقَالَ ِلم 
 27 قَالَ ِإنَّ رسولَكُم الَِّذي أُرِسلَ ِإلَيكُم لَمجنونٌ      26 قَالَ ربكُم ورب آباِئكُم الْأَوِلني       25تستِمعونَ  
   بِقلُونَ        قَالَ رعت ما ِإن كُنتمهنيا بمِرِب وغالْمِرِق وش28الْم  ـكلَنعِري لَأَجا غَيِإلَه ذْتخقَالَ لَِئِن ات 

   وِننيجسالْم ِبٍني       29ِمنٍء ميِبش كِجئْت لَو30 قَالَ أَو         اِدِقنيالص ِمن فَأَلْقَى  31 قَالَ فَأِْت ِبِه ِإن كُنت 
      ِبنيانٌ مبثُع فَِإذَا ِهي اهص32ع        اِظِريناء ِللنضيب فَِإذَا ِهي هدي عزنـذَا        33 وِإنَّ ه لَـهولَِإ حقَالَ ِللْم 

   ِليمع اِحرونَ          34لَسرأْماذَا تِرِه فَمِضكُم ِبِسحأَر نكُم مِرجخأَن ي ِريد35 ي  أَخِجِه وثْ  قَالُوا أَرعابو اه
    اِشِريناِئِن حدِليٍم      36ِفي الْماٍر عحِبكُلِّ س وكأْتلُوٍم       37 يعٍم موةُ ِلِميقَاِت يرحالس ِمعِقيلَ  38 فَجو 

  40 لَعلَّنا نتِبع السحرةَ ِإن كَانوا هم الْغاِلِبني 39ِللناِس هلْ أَنتم مجتِمعونَ 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

 قَالَ نعم وِإنكُـم ِإذًا      41ما جاء السحرةُ قَالُوا ِلِفرعونَ أَِئن لَنا لَأَجرا ِإن كُنا نحن الْغاِلِبني             فَلَ
   ِبنيقَرالْم لْقُونَ         42لَِّمنم ما أَنتى أَلْقُوا موسم مـ     43 قَالَ لَه الُوا ِبِعـزِة    فَأَلْقَوا ِحبالَهم وِعِصيهم وقَ

 فَـأُلِْقي السـحرةُ     45 فَأَلْقَى موسى عصاه فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ          44ِفرعونَ ِإنا لَنحن الْغاِلبونَ     
  اِجِدين46س      الَِمنيالْع با ِبرنونَ     47 قَالُوا آمارهى ووسم بلَ    48 رقَب لَه منتقَالَ آم     أَنْ آذَنَ لَكُم 

             كُمنلِّبلَأُصِخلَاٍف و نلَكُم مجأَرو كُمِديأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس كُملَّمالَِّذي ع كُملَكَِبري هِإن
  ِعنيمونَ         49أَجنقَِلبا منبا ِإلَى رِإن ري50 قَالُوا لَا ض  طْما نلَ           ِإنـا أَوا أَن كُنانطَايا خنبا رلَن ِفرغأَن ي ع

 ِمِننيؤ51الْم  
 فَأَرسلَ ِفرعونُ ِفي الْمـداِئِن حاِشـِرين   52وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَسِر ِبِعباِدي ِإنكُم متبعونَ   

 فَأَخرجناهم من   56 وِإنا لَجِميع حاِذرونَ     55نهم لَنا لَغاِئظُونَ     وإِ 54 ِإنَّ هؤلَاء لَِشرِذمةٌ قَِليلُونَ      53
  59 كَذَِلك وأَورثْناها بِني ِإسراِئيلَ 58 وكُنوٍز ومقَاٍم كَِرٍمي 57جناٍت وعيوٍن 

   ِرِقنيشم موهعباِن قَالَ أَ     60فَأَتعماءى الْجرا تكُونَ     فَلَمردا لَمى ِإنوسم ابحقَالَ كَلَّـا  61ص 
 فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَـانَ كُـلُّ ِفـرٍق               62ِإنَّ مِعي ربي سيهِديِن     

 ثُم أَغْرقْنا الْآخِرين    65وسى ومن معه أَجمِعني      وأَجنَينا م  64 وأَزلَفْنا ثَم الْآخِرين     63كَالطَّوِد الْعِظيِم   
66  

 ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي 67ِإنَّ ِفي ذَِلك ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر68 و_  
|     |     | 

، تناسقة مع موضوع السورة   جتيء يف هذه السورة م     - عليه السالم  - هذه احللقة من قصة موسى    
وتعزيته عما يلقاه مـن إعـراض       ع وإىل طمأنة الرسول  ؛  ومع اجتاهها إىل بيان عاقبة املكذبني بالرسالة      

وإىل رعاية اهللا لدعوته واملؤمنني ا ولو كانوا جمردين من القوة وأعداؤهم أقويـاء           ؛  املشركني وتكذيبهم 
وهو املوقف الذي كان فيه املسلمون مبكة عند         - كيلجبارون يف األرض مسلطون عليهم باألذى والتن      

 . وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية يف القرآن الكرمي - نزول هذه السورة
وسـورة  ،  حىت اآلن يف سـورة البقـرة       - عليه السالم  -  وقد وردت حلقات من قصة موسى     

عدا إشـارات   . وسورة طه ،  رة الكهف وسو،  وسورة اإلسراء ،  وسورة يونس ،  وسورة األعراف ،  املائدة
 . إليها يف سور أخرى
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أو ،  ويف كل مرة كانت احللقات اليت تعرض منها أو اإلشارات متناسقة مع موضـوع السـورة    
وكانت تشارك يف تصوير املوضوع الـذي       ؛  على حنو ما هي يف هذه السورة      ،  السياق الذي تعرض فيه   

 . )1(يهدف إليه السياق 
 هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء علـى                واحللقة املعروضة 

وجناة موسى وبين إسرائيل من كيـد       . وعقابا على ائتماره مبوسى ومن معه من املؤمنني       ،  هذا التكذيب 
وسيعلم الذين ظلموا أي    :  " ويف هذا تصديق قول اهللا سبحانه يف هذه السورة عن املشركني          . الظاملني

  . .  " فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون:  " وقوله . .  " قلبونمنقلب ين
، بينها فجوات مبقدار ما يسدل الستار على املشهد       ،   وهذه احللقة مقسمة إىل مشاهد استعراضية     

 . )2(وهي ظاهرة فنية ملحوظة يف طريقة العرض القرآنية للقصة . مث يرفع عن املشهد الذي يليه
 - عليه السـالم   - أوهلا مشهد النداء والبعثة والوحي واملناجاة بني موسى       : سبعة مشاهد  وهنا  

وثالثها مشـهد   . وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآييت العصا واليد البيضاء          . وربه
ـ      . التآمر ومجع السحرة وحشد الناس للمباراة الكربى       ون ورابعها مشهد السحرة حبضرة فرعون يطمئن

وسادسـها  . وخامسها مشهد املباراة ذاته وإميان السحرة وديد فرعون ووعيـده         ! على األجر واجلزاء  
والثـاين مشـهد إرسـال      ،  الشق األول مشهد إحياء اهللا ملوسى أن يسري بعباده ليال         : مشهد ذو شقني  

جهة أمـام البحـر     وسابعها مشهد املوا  . فرعون يف املدائن حاشرين جيمعون اجلنود ملالحقة بين إسرائيل        
 . وايته من انفالق البحر وغرق الظاملني وجناة املؤمنني
ولكنـها  . ويف سـورة طـه    ،  ويف سورة يونس  ،   وقد عرضت هذه املشاهد يف سورة األعراف      

وكـان  ،  وبالطريقة اليت تتفق مع اجتاهه    ،  عرضت يف كل موضع من اجلانب الذي يناسب ذلك املوضع         
 . هنا وهناكالتركيز فيها على نقط معينة 

ومر مبشهد السحرة وايته    ،   ففي األعراف مثال بدأ مبشهد املواجهة بني موسى وفرعون خمتصرا         
وعرض آيات موسى مدة إقامته يف مصر       ،  بينما وسع يف عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك        ،  سريعا

جمـاوزم البحـر يف     واستطرد بعد ذلك مع بين إسرائيل بعـد         . بعد املباراة قبل مشهد الغرق والنجاة     

                                                 
القصة يف القرآن يف كتاب التصـوير       : وفصل.  من اجلزء السادس عشر من الظالل      2331 - 2329 تراجع ص    )1(

 . الفين يف القرآن
 " . دار الشروق .  " يف كتاب التصوير الفين يف القرآن. القصة يف القرآن:  فصل)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

9

بينما وسع يف مشهد اجلدال بني موسـى وفرعـون          . واختصر هذا هنا فلم يشر إليه      . . حلقات كثرية 
 وهو موضوع اجلدل يف هذه السورة بني املشركني والنيب        ؛  حول وحدانية اهللا سبحانه ووحيه إىل رسوله      

 . ع
واختصر كذلك يف مشهد    ،  ا واليد  ويف يونس بدأ مبشهد املواجهة خمتصرا مل يعرض فيه آييت العص          

 . بينما توسع هنا يف كليهما. املباراة
واستطرد بعد مشهدي املواجهة    .  ويف سورة طه توسع يف مشهد املناجاة األول بني موسى وربه          

 . ومل جياوز هنا مشهد الغرق والنجاة. واملباراة فصاحب بين إسرائيل يف رحلتهم طويال
ألن هـذا  .  القصة أبدا على كثرة ما عرضت يف سور القـرآن           وكذلك ال جند تكرارا يف عرض     

، واجلانب الذي خيتار مـن كـل مشـهد        ،  ومشاهد كل حلقة  ،  التنويع يف اختيار احللقات اليت تعرض     
 . متناسقة مع هذا املوضع. كل أولئك جيعلها جديدة يف كل موضع . . وطريقة عرضه

|     |     | 
رب إين أخاف   : قال؟  أال يتقون . قوم فرعون . م الظاملني وإذ نادى ربك موسى أن ائت القو       " 

ذنـب فأخـاف أن     ،  وهلم علي . فأرسل إىل هارون  ،  ويضيق صدري وال ينطلق لساين    . أن يكذبون 
أن . إنا رسول رب العاملني   : فأتيا فرعون فقوال  . كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون     : قال. يقتلون

  . .  " أرسل معنا بين إسرائيل
لعلك باخع نفسك أال    :  " بعدما قال له يف مطلع السورة     ،  ذا القصص  ع خلطاب لرسول اهللا   ا

وما يأتيهم من ذكر    ،  إن نشأ نرتل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني          . يكونوا مؤمنني 
مث  . .   "فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون       . من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني      

 . وما حاق م من العذاب األليم، أخذ يقص عليه أنباء املكذبني املعرضني املستهزئني
  "  . . ؟ أال يتقون. قوم فرعون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني " 

وهو يبـدأ بـإعالن      - عليه السالم  - مشهد التكليف بالرسالة ملوسى   :  وهذا هو املشهد األول   
وظلموا بين إسرائيل مبـا كـانوا       ،  فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضالل     " القوم الظاملني :  " صفة القوم 

 " لذلك يقدم صفتهم مث يعينـهم      . . يذحبون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويعذبوم بالسخرة والنكال      
أال ؟ أال خيشون رـم " ؟  أال يتقون " : مث يعجب موسى من أمرهم ويعجب كل إنسان   " قوم فرعون 
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وكذلك كل من   ! أال إن أمرهم لعجيب يستحق التعجيب     ؟  أال يرجعون عن غيهم   ؟  خيافون مغبة ظلمهم  
 ! كان على شاكلتهم من الظاملني

ويعرف ظلم فرعون   ،  فهو يعرفه  - عليه السالم  -  ومل يكن أمر فرعون وملئه جديدا على موسى       
 يشكو إىل ربه ما به مـن ضـعف          ومن مث . ويدرك أا مهمة ضخمة وتكليف عظيم     ،  وعتوه وجربوته 

 . ولكن ليطلب العون واملساعدة يف هذا التكليف العسري، وقصور ال ليتنصل أو يعتذر عن التكليف
. ويضيق صدري وال ينطلق لساين فأرسـل إىل هـارون         . رب إين أخاف أن يكذبون    : قال " 

 .  " وهلم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
ولكن من حصوله   ،  أن خوفه ليس من جمرد التكذيب      - لسالمعليه ا  -  والظاهر من حكاية قوله   

إذ . وأن يناقش هذا التكـذيب ويفنـده      ،  يف وقت يضيق فيه صدره وال ينطلق لسانه فال ميلك أن يبني           
ومـن   " واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل     :  " كانت بلسانه حبسة هي اليت قال عنها يف سورة طه         

تنشأ من عدم القدرة علـى تصـريف االنفعـال          ،  من ضيق الصدر  شأن هذه احلبسة أن تنشى ء حالة        
فمن هنا  . وهي حالة معروفة   . . . وهكذا . . فيزداد الصدر ضيقا  ،  وتزداد كلما زاد االنفعال   . بالكالم

فشـكا إىل   . خشي موسى أن تقع له هذه احلالة وهو يف موقف املواجهة بالرسالة لظامل جبار كفرعون              
ويشركه معه يف الرسالة    ،  وطلب إليه أن يوحي إىل هارون أخيه      ،   تبليغ رسالته  ربه ضعفه وما خيشاه على    

فهارون أفصح لسانا ومن مث هـو       . ال نكوصا وال اعتذارا عن التكليف     ،  اتقاء للتقصري يف أداء التكليف    
ولقد دعا موسى   . فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق ض هارون باجلدل واحملاجة والبيان          ؛  أهدأ انفعاال 

ولكنه زيـادة يف االحتيـاط للنـهوض        ،  ليحل هذه العقدة من لسانه     - كما ورد يف سورة طه     - هرب
  . . بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيرا ومعينا

فإن ذكـره هنـا لـيس        . .  " وهلم علي ذنب فأخاف أن يقتلون     :  " وكذلك الشأن يف قوله   
حىت إذا قتلوه قـام     . ة باإلرسال إىل هارون   ولكن له عالق  . والتخلي عن التكليف  ،  للخوف من املواجهة  

 . وأمت الواجب كما أمره ربه دون تعويق، هارون من بعده قام هارون من بعده بالرسالة
االحتياط من أن حيتبس لسـانه يف األوىل وهـو يف موقـف             .  فهو االحتياط للدعوة ال للداعية    

واالحتياط من أن يقتلوه يف الثانية فتتوقف       . ةفتبدوا الدعوة ضعيفة قاصر   ،  املنافحة عن رسالة ربه وبياا    
عليـه   - وهذا هو الذي يليق مبوسـى . دعوة ربه اليت كلف أداءها وهو على إبالغها واطرادها حريص 

 . واصطنعه لنفسه، الذي صنعه اهللا على عينه - السالم
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والتعـبري  . افوطمأنه مما خي  ،   وملا علمه ربه من حرصه هذا وإشفاقه واحتياطه أجابه إىل ما سأل           
ومرحلة وصول موسى إىل مصـر ولقائـه        ،  ومرحلة اإلرسال إىل هارون   ،  هنا خيتصر مرحلة االستجابة   

يف نفس اللحظة اليت يطمئن اهللا      ،  ويربز مشهد موسى وهارون جمتمعني يتلقيان أمر رما الكرمي        ؛  هلارون
 !  " كال " هي كلمةيف لفظه تستخدم أصال للردع و، وينفي خماوفه نفيا شديدا، فيها موسى
أن . إنا رسول رب العاملني   : فأتيا فرعون فقوال  . كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون     : قال " 

 .  " أرسل معنا بين إسرائيل
. فأبعد هذا كله عن بالـك بشـدة       . وكال لن يقتلوك  . لن يضيق صدرك وحيتبس لسانك    .  كال

والسـياق   -  موسى منها العصا واليـد البيضـاء       وقد شهد  " فاذهبا بآياتنا .  " واذهب أنت وأخوك  
خيتصرمها هنا ألن التركيز يف هذه السورة موجه إىل موقف املواجهة وموقف السحرة وموقف الغـرق                

واهللا معهمـا  ؟ وأي محاية ورعاية وأمان؟ وأي سلطان؟  فأية قوة  " إنا معكم مستمعون   " اذهبا. والنجاة
. ولكن الصحبة املقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييـد        . ومع كل إنسان يف كل حلظة ويف كل مكان        

وهذا كناية عن دقة الرعايـة  . الذي هو أشد درجات احلضور واالنتباه، فهو يرمسها يف صورة االستماع    
 . وذلك على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير. وحضور املعونة

إنـا رسـول رب   : فقوال:  " تلجلجفأخرباه مبهمتكما يف غري حذر وال       " فأتيا فرعون  "  اذهبا
. رسول رب العاملني  . فهما رسول . ومها اثنان ولكنهما يذهبان يف مهمة واحدة برسالة واحدة         " العاملني

فهي املواجهـة    " ما علمت لكم من إله غريي     :  " ويقول لقومه ،  يف وجه فرعون الذي يدعي األلوهية     
فهي حقيقـة واحـدة ال      . بال تدرج فيها وال حذر    ،  ىلالقوية الصرحية حبقيقة التوحيد منذ اللحظة األو      

 . حتتمل التدرج واملداراة
وواضح من هذا ومن أمثالـه يف        . .  " أن أرسل معنا بين إسرائيل    . إنا رسول رب العاملني    " 

أنه مل يكن رسوال إىل فرعون وقومـه ليـدعوهم إىل دينـه             ،  يف القرآن  - عليه السالم  - قصة موسى 
. إمنا كان رسوال إليهم ليطلب إطالق بين إسرائيل ليعبدوا رم كما يريـدون            . سالتهويأخذهم مبنهج ر  

فبهت هذا الـدين     - وهو يعقوب أبو يوسف عليهما السالم      - وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل      
وفسدت عقائدهم فأرسل اهللا إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم علـى              ،  يف نفوسهم 

 . لتوحيددين ا
|     |     | 
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لنجدنا أمـام مشـهد     . ولكن الستار يسدل  . وإىل هنا حنن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف       
 : وقد اختصر ما هو مفهوم بني املشهدين على طريقة العرض القرآنية الفنية. املواجهة

لت وأنت من   وفعلت فعلتك اليت فع   ؟  ولبثت فينا من عمرك سنني    ،  قال أمل نربك فينا وليدا     " 
فوهب يل ريب حكما وجعلين     ،  ففررت منكم ملا خفتكم   . فعلتها إذن وأنا من الضالني    : قال؟  الكافرين

 .  " وتلك نعمه متنها علي أن عبدت بين إسرائيل. من املرسلني
.  " إنا رسول رب العاملني   :  "  ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه ذه الدعوى الضخمة        

فإن آخر عهده مبوسى أنه كـان       .  " أن أرسل معنا بين إسرائيل    !  " طلب الضخم ويطلب إليه ذلك ال   
وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع اإلسرائيلي          . )1(ربيبا يف قصره منذ أن التقطوا تابوته        

 فما أبعد املسافة بني آخر عهد فرعون مبوسـى إذن         . إن هذا القبطي كان من حاشية فرعون      : وقيل. )2(
 : ومن مث بدأ فرعون متهكما مستهزئا مستعجبا! وهذه الدعوى الضخمة اليت يواجهه ا بعد عشر سنني

وأنـت  ،  وفعلت فعلتك اليت فعلت   ؟  ولبثت فينا من عمرك سنني    ،  أمل نربك فينا وليدا   : قال " 
  . .  " من الكافرين

تأيت اليوم لتخالف ما حنن عليـه  أن ؟  فهل هذا جزاء التربية والكرامة اليت لقيتها عندنا وأنت وليد         
 ! ؟ وتدعو إىل إله غريه، ولتخرج على امللك الذي نشأت يف بيته؟ من ديانة

مل تتحدث بشيء عن هذه الدعوى اليت تـدعيها          - وقد لبثت فينا من عمرك سنني      -  وما بالك 
 ! ؟ ومل ختطرنا مبقدمات هذا األمر العظيم؛ اليوم

فعلتـك   . .  " وفعلت فعلتك اليت فعلت   :  " ويل وجتسيم  ويذكره حبادث مقتل القبطي يف      
برب العاملني   " وأنت من الكافرين   " فعلتها! البشعة الشنيعة اليت ال يليق احلديث عنها باأللفاظ املفتوحة        

 ! فإنك مل تكن وقتها تتحدث عن رب العاملني، الذي تقول به اليوم
وال ،  معه جوابـا   - عليه السالم  - لك موسى  وهكذا مجع فرعون كل ما حسبه ردا قاتال ال مي         

 ! يتهدده به من وراء الكلمات، وما ميكن أن يعقبها من قصاص، وخباصة حكاية القتل. يستطيع مقاومة
 : جييب - انطلق -  ولكن موسى وقد استجاب اهللا دعاءه فأزال حبسة لسانه

                                                 
 . شر من الظاللاجلزء السادس ع.  سورة طه)1(
 .  سورة القصص)2(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

13

وهب يل ريب حكما وجعلين     ف،  ففررت منكم ملا خفتكم   . فعلتها إذن وأنا من الضالني    : قال " 
  "  . . ! وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل. من املرسلني

ال اندفاع العقيدة اليت عرفتـها    ،  أندفع اندفاع العصبية لقومي   ،   فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل     
ووهب :  اخلري فقسم اهللا يل  . على نفسي  " ففررت منكم ملا خفتكم   .  " اليوم مبا أعطاين ريب من احلكمة     

 " من املرسـلني   " إمنا أنا واحد من الرعيل    ،  فلست بدعا من األمر    " وجعلين من املرسلني   " يل احلكمة 
)1( . 

 . .  " وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسـرائيل        .  " ولكن باحلق .  مث جييبه كما بتهكم   
مما اضطر أمي أن    ،  وقتلك أبناءهم ،  ائيلفما كانت تربييت يف بيتك وليدا إال من جراء استعبادك لبين إسر           

فهل هذا هو   . ال يف بيت أبوي   ،  فأرىب يف بيتك  ،  فتلتقطونين،  فتقذف بالتابوت يف املاء   ،  تلقيين يف التابوت  
 ! ؟ وهل هذا هو فضلك العظيم، ما متنه علي

 ولكن يف جتاهل وهزء وسوء    . وراح يسأله عن صميم دعواه    ،  عندئذ عدل فرعون عن هذه املسألة     
 : أدب يف حق اهللا الكرمي

  "  . . ؟ وما رب العاملني: قال فرعون " 
وهو ؟  إنك من عنده رسول   : أي شيء يكون رب العاملني الذي تقول      : يسأل - قبحه اهللا  -  إنه

املستغرب للمسألة كلها حىت لرياها غـري       ،  املتهكم على القول والقائل   ،  سؤال املتنكر للقول من أساسه    
 !  قابلة ألن تكون موضوع حديثغري، ممكنة التصور

للكون املنظور كله وما     - تعاىل - بالصفة املشتملة على ربوبيته    - عليه السالم  -  فيجيبه موسى 
 : فيه

  . .  " إن كنتم موقنني. رب السماوات واألرض وما بينهما: قال " 
 يبلـغ إليـه     إنه رب هذا الكون اهلائل الـذي ال        . .  وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه     

وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا اجلـزء مـن             . وال علمك  - يا فرعون  - سلطانك

                                                 
مـن  : فقوله.  يالحظ من ناحية التنسيق الفين يف التعبري أن حرف الفاصلة يف السورة هو امليم أو النون وقبلها مد                  )1(

ولكنه مع هذا يؤدي معىن . وجعلين رسوالً: بعكس ما لو قيل. يتمشى موسيقياً مع اإليقاع السائد يف السورة. املرسلني
 . وهكذا جيتمع التناسق الفين والديين يف التعبري.  وهو أنه واحد من كثريين وأن األمر ليس بفذ وال عجيب.مقصوداً
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. كالذرة أو اهلباءة يف ملكوت السماوات واألرض ومـا بينـهما          ،  وهو ملك صغري ضئيل   . وادي النيل 
وتوجيـه   ،حيمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطالنـه        - عليه السالم  - وكذلك كان جواب موسى   
مث عقب علـى هـذا      !  . . فهو رب العاملني   . . والتفكري فيمن يكون ربه   ،  نظره إىل هذا الكون اهلائل    

 . فهذا وحده هو الذي حيسن اليقني به والتصديق " إن كنتم موقنني:  " )1(التوجيه مبا حكايته 
على طريقة  ،  أثر به أو لعله يصرفهم عن الت    ،  يعجبهم من هذا القول   ،   والتفت فرعون إىل من حوله    

 : اجلبارين الذين خيشون تسرب كلمات احلق البسيطة الصرحية إىل القلوب
  "  . . ؟ أال تستمعون: قال ملن حوله " 

 ! وال قاله أحد نعرفه، الذي ال عهد لنا به،  أال تستمعون إىل هذا القول العجيب الغريب
 . ت رب العاملني ومل يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفا

  . .  " ربكم ورب آبائكم األولني: قال " 
فما هـو إال    ،  فهو جيبهه بأن رب العاملني هو ربه      ،   وهذه أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه     

! فليس فرعون رم كما يـزعم علـيهم  ، وهو رب قومه! ال إله كما يدعي بني قومه     . واحد من عبيده  
فما كان من قبل إال اهللا      . ة اليت تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة       فالوراث. وهو رب آبائهم األولني   

 ! ربا للعاملني
ومن مث يرمي قائلـها يف      . فما يطيق عليها سكوتا واملأل حوله يستمعون      .  وإا للقاصمة لفرعون  

 : كم باجلنون
  . .  " إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون: قال " 

فيبعد القلـوب   ،  يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة يف ذاا        . . يكم إن رسولكم الذي أرسل إل    
 - عليه السـالم   - ويتهم موسى . ال أنه يريد اإلقرار ا واالعتراف بإمكاا      ،  عن تصديقها ذا التهكم   

وترد النـاس إىل اهللا     . ليذهب أثر مقالته اليت تطعن وضع فرعون السياسي والديين يف الصميم          ،  باجلنون
 . ورب آبائهم األولنيرم 

فيمضي يف طريقه يصدع بكلمة احلق      ،   ولكن هذا التهكم وهذا القذف ال يفت يف عضد موسى         
 : اليت تزلزل الطغاة واملتجربين

                                                 
 . ولكن القرآن حيكي قوله. فقد كان خياطب فرعون باللغة املصرية طبعاً.  مل يكن موسى يتكلم العربية)1(
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  . .  " إن كنتم تعقلون. رب املشرق واملغرب وما بينهما: قال " 
نتبه إليهمـا لكثـرة     ولكن القلوب ال ت   ؛   واملشرق واملغرب مشهدان معروضان لألنظار كل يوم      

كما يـدل علـى مكـاين الشـروق         . واللفظ يدل على الشروق والغروب    . وشدة ألفتهما ،  تكرارمها
فمـن  . وهذان احلدثان العظيمان ال جيرؤ فرعون وال غريه من املتجربين أن يدعي تصريفهما            . والغروب

إن هـذا   ؟   أجله املرسوم  يصرفهما إذن ومن ينشئهما ذا اإلطراد الذي ال يتخلف مرة وال يبطى ء عن             
يـثري   - عليـه السـالم    - وموسـى . ويوقظ العقول الغافية إيقاظا   ،  التوجيه يهز القلوب البليدة هزا    

  . .  " إن كنتم تعقلون:  " ويدعوهم إىل التدبر والتفكري، مشاعرهم
وال يكره أحدا كما يكره     ؛  وصحوة القلوب ،   والطغيان ال خيشى شيئا كما خيشى يقظة الشعوب       

ومن مث ترى   . وال ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية          ؛  الداعني إىل الوعي واليقظة   
فينهي احلوار معه بالتهديد الغليظ     . عندما ميس بقوله هذا أوتار القلوب     ،  فرعون يهيج على موسى ويثور    

 : لرباهنيالذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط يف أيديهم وختذهلم ا، بالبطش الصريح
  "  . . )1(لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني : قال " 

فليس السجن عليـه    . التهديد بأن يسلكه يف عداد املسجونني     :  هذه هي احلجة وهذا هو الدليل     
. وعالمة الشعور بضعف الباطل أمام احلق الدافع      ،  وهذا هو دليل العجز   ! وما هو باإلجراء اجلديد   . ببعيد

 ! ة الطغاة وطريقهم يف القدمي واجلديدوتلك مس
؟ واهللا معه ومع أخيـه    ؟  وكيف وهو رسول اهللا    . .  غري أن التهديد مل يفقد موسى رباطة جأشه       

 : وبرهان جديد، يفتحها بقول جديد. فإذا هو يفتح الصفحة اليت أراد فرعون أن يغلقها ويستريح
  "  . . ؟ أولو جئتك بشيء مبني: قال " 

ويف هذا إحراج   ؟  ئتك بربهان واضح على صدق رساليت فإنك جتعلين من املسجونني          وحىت لو ج  
ولو رفض اإلصغاء إىل برهانه املبني لدل على        ؛  لفرعون أمام املأل الذين استمعوا ملا سبق من قول موسى         

 : ومن مث وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل. وهو يدعي أنه جمنون، خوفه من حجته
  . .  " ه إن كنت من الصادقنيفأت ب: قال " 

                                                 
 " . من املرسلني :  "  يقال هنا ما قيل من قبل يف قوله)1(
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فهـو مـا   . أو إن كنت من الصادقني يف أن لديك شيئا مبينا ؛   إن كنت من الصادقني يف دعواك     
 . خيفة أن تترك حجته يف نفوس القوم شيئا، يزال يشكك يف موسى

 : وقد أخرمها حىت بلغ التحدي من فرعون أقصاه؛  هنا كشف موسى عن معجزتيه املاديتني
  . .  " ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.  عصاه فإذا هي ثعبان مبنيفألقى " 

وأن يده حني نزعها كانـت      ،   والتعبري يدل على أن العصا حتولت فعال إىل ثعبان تدب فيه احلياة           
كما هو احلال يف السحر الذي ال       ،  فلم يكن األمرختييال   " فإذا هي :  " بيضاء فعال يدل على هذا بقوله     

 . إمنا خييل للحواس بغري احلقيقة، ع األشياءيغري طبائ
ولكـن النـاس ال   ، معجزة تقع يف كل حلظة،  ومعجزة احلياة اليت تدب من حيث ال يعلم البشر     

أو ألم ال يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما يف مثل هذا            ،  لطول األلفه والتكرار  ،  يلقون هلا باال  
 . يف وجه فرعون اتني اخلارقتني فاألمر يزلزل ويرهبيلقي  - عليه السالم - وموسى. املشهد

، وهو حيس ضعف موقفه   ؛  فأسرع يقاومها ويدفعها  ؛   وقد أحس فرعون بضخامة املعجزة وقوا     
 : ليغطي على وقع املعجزة املزلزلة، ويهيج خماوفهم من موسى وقومه؛ ويكاد يتملق القوم من حوله

فمـاذا  ،  يريد أن خيرجكم من أرضـكم بسـحره        ،قال للمإل حوله إن هذا لساحر عليم       " 
  "  . . ؟ تأمرون

فهو يصف صاحبها   ؛   ويف قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة املعجزة وإن كان يسميها سحرا           
يريد أن خيرجكم من أرضكم     :  " ويبدو ذعره من تأثر القوم ا فهو يغريهم به        .  " عليم " بأنه ساحر 
فيطلـب أمـرهم    ،  ويه وتواضعه للقوم الذين جيعل نفسه هلـم إهلـا         ويبدو تضعضعه وا  .  " بسحره

 ! ومىت كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون" ؟  فماذا تأمرون:  " ومشورم
عندئذ يلينون يف القول بعد     .  وتلك شنشنة الطغاة حينما حيسون أن األرض تتزلزل حتت أقدامهم         

ويتظاهرون بالشورى يف األمر وهم كانوا      ،  يدوسوا باألقدام ويلجأون إىل الشعوب وقد كانوا      . التجرب
 ! مث إذا هم هم جبابرة مستبدون ظاملون، ذلك إىل أن يتجاوزوا منطقة اخلطر. يستبدون باهلوى

وأصحاب املصـلحة يف    ،  وهم شركاء فرعون يف باطله    ،  وقد خدعتهم مكيدته  ؛   وأشار عليه املأل  
وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل       ؛  قربة ذات نفوذ وسلطان   بقاء األوضاع اليت جتعلهم حاشية م     
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أشاروا عليـه أن     . . حني ترى معجزيت موسى وتسمع إىل ما يقول       ،  على أرضهم لو اتبعتهم اجلماهري    
 : بعد التهيئة واالستعداد، يلقى سحره بسحر مثله

  . .  " عليميأتوك بكل سحار ، وابعث يف املدائن حاشرين. أرجه وأخاه: قالوا " 
، جيمعون السـحرة املهـرة    ،  وابعث رسلك إىل مدائن مصر الكربى     ؛   أي أمهله وأخاه إىل أجل    
 . إلقامة مباراة للسحر بينهم وبينه

|     |     | 
والنـاس جيمعـون    ،  وهنا يسدل الستار على هذا املشهد لريفع على مشهد السحرة حيشـدون           

ويأ أرض املباراة بني احلق     ؛  خلفهم من أصحاب السلطان   وتبث فيهم احلماسة للسحرة ومن      ،  للمباراة
 . أو بني اإلميان والطغيان، والباطل

لعلنا نتبع السـحرة إن     ،  هل أنتم جمتمعون  : وقيل للناس . فجمع السحرة مليقات يوم معلوم     " 
  "  . . ؟ كانوا هم الغالبني

لعلنـا نتبـع    ،  م جمتمعـون  هل أنت :  " وتظهر من التعبري حركة اإلهاجه والتحميس للجماهري      
ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى      ،  هل لكم يف التجمع وعدم التخلف عن املوعد        " ؟  السحرة

دون أن تفطن إىل أن حكامها الطغاة يلهون ـا          ،  واجلماهري دائما تتجمع ملثل هذه األمور     ! اإلسرائيلي
ليلهوها عما تعاين مـن ظلـم وكبـت         ،  تويشغلوا ذه املباريات واالحتفاالت والتجمعا    ،  ويعبثون
 ! وهكذا جتمع املصريون ليشهدوا املباراة بني السحرة وموسى عليه السالم. وبؤس

|     |     | 
يطمئنون على األجر واملكافأة إن كانوا هـم        ؛  مث جييء مشهد السحرة حبضرة فرعون قبل املباراة       

 ! لقرىب من عرشه الكرميويتلقون من فرعون الوعد باألجر اجلزيل وا؛ الغالبني
وإنكم ملن  ،  نعم: قال؟  أئن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني      : فلما جاء السحرة قالوا لفرعون     " 
  . .  " املقربني

تبذل مهارا يف مقابـل  ؛  وهكذا ينكشف املوقف عن مجاعة مأجورة يستعني ا فرغون الطاغية      
وهؤالء . وال شيء سوى األجر واملصلحة    ،  صلة هلا بقضية  وال عالقة هلا بعقيدة وال      ؛  األجر الذي تنتظره  

 . هم الذين يستخدمهم الطغاة دائما يف كل مكان ويف كل زمان
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وها هو ذا فرعون    .  وها هم أوالء يستوثقون من اجلزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم يف اخلداع           
 ! و بزعمه امللك واإللهوه. يعدهم أن يكونوا من املقربني إليه. يعدهم مبا هو أكثر من األجر

|     |     | 
 : مث إذا مشهد املباراة الكربى وأحداثه اجلسام

بعزة فرعـون إنـا     : وقالوا،  فألقوا حباهلم وعصيهم  . ألقوا ما أنتم ملقون   : قال هلم موسى   " 
آمنا : قالوا. فألقي السحرة ساجدين  ،  فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون       : لنحن الغالبون 

إنه لكبريكم الـذي علمكـم      ! آمنتم له قبل أن آذن لكم     : قال. رب موسى وهارون  .  العاملني برب
ال ضـري  : قالوا. وألصلبنكم أمجعني، ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف. السحر فلسوف تعلمون 

  . .  " إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني. إنا إىل ربنا منقلبون
وقلـة  ؛  إال أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إىل احلق الذي معـه           . شهد هادئا عاديا   ويبدأ امل 

ووراءهـم  ،  املستعدين لعرض أقصى ما ميلكون من براعة      ،  اكتراثه جلموع السحرة احملشودين من املدائن     
 يتجلى هذا االطمئنـان يف تركـه إيـاهم         . . وحوهلم تلك اجلماهري املضللة املخدوعة    ،  فرعون وملؤه 

 : يبدأون
  . .  " ألقوا ما أنتم ملقون: قال هلم موسى " 

بال مبـاالة وال حتديـد وال        . .  " ألقوا ما أنتم ملقون   :  "  ويف التعبري ذاته ما يشي باالستهانة     
 . اهتمام

 :  وحشد السحرة أقصى مهارمت وأعظم كيدهم وبدأوا اجلولة باسم فرعون وعزته
  . .  " بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون: فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا " 

، كما فصله يف سورة األعراف وطـه      ،   وال يفصل السياق هنا ما كان من أمر حباهلم وعصيهم         
ألن هـذا هـو   ؛ وينتهي مسارعا إىل عاقبة املباراة بني احلق والباطل   ،  ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق    

 . هدف السورة األصيل
  . .  " ذا هي تلقف ما يأفكونفإ، فألقى موسى عصاه " 

فلقد بذلوا غاية اجلهد يف فنهم الذي       ؛   ووقعت املفاجأة املذهلة اليت مل يكن يتوقعها كبار السحرة        
. حمشود من كل مكان   . وهم مجع كثري  . وجاءوا بأقصى ما ميلك السحرة أن يصنعوه      ؛  عاشوا به وأتقنوه  
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. واللقف أسـرع حركـة لألكـل      ؛  ا يأفكون مث إذا هي تلقف م    . وموسى وحده وليس معه إال عصاه     
ولو . فال تبقي هلا أثرا   . ولكن هذه العصا تلقف حباهلم وعصيهم حقا      ،  وعهدهم بالسحر أن يكون ختييال    

. لبقيت حباهلم وعصيهم بعد أن خيل هلم وللناس أن حية موسى ابتلعتها           ،  كان ما جاء به موسي سحرا     
 ! ولكنهم ينظرون فال جيدوا فعال

وهم أعرف النـاس    .  ميلكون أنفسهم من اإلذعان للحق الواضح الذي ال يقبل جدال           عندئذ ال 
 : بأنه احلق

  . .  " رب موسى وهارون. آمنا برب العاملني: قالوا. فألقي السحرة ساجدين " 
ومل يكونـوا   ،   وهم قد كانوا منذ حلظة مأجورين ينتظرون اجلزاء من فرعون علـى مهـارم             

لقد كانت هـزة رجتـهم      . ولكن احلق الذي مس قلوم قد حوهلم حتويال       . ةأصحاب عقيدة وال قضي   
، فأزالت عنـها ركـام الضـالل      ،  ووصلت إىل أعماق نفوسهم وقرارة قلوم     ؛  وخضتهم خضا ،  رجا

فإذا هم جيدون أنفسـهم ملقـني   . يف حلظات قصار، عامرة باإلميان،  وجعلتها صافية حيه خاشعة للحق    
آمنـا بـرب    :  " يف نصاعة وبيـان   ،  فتنطلق بكلمة اإلميان  ،  تحرك ألسنتهم ت،  بغري إرادة منهم  ،  سجدا
 .  " رب موسى وهارون. العاملني

. فإن ملسة واحدة تصادف مكاـا لتبدلـه تبـديال         ،   وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب     
 "  أزاغه إن شاء أقامه وإن شاء    . ما من قلب إال بني أصبعني من أصابع الرمحن        :  " ع وصدق رسول اهللا  

على مرأى ومسمع مـن اجلمـاهري       . مؤمنني من خيار املؤمنني   ،  وهكذا انقلب السحرة املأجورون   . )1(
ال يفكرون فيما يعقب جهرهم باإلميان يف وجه الطاغيـة مـن عواقـب              . احلاشدة ومن فرعون وملئه   

 . واليعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول، ونتائج
. فاجلمـاهري حاشـدة  . اجىء وقع الصاعقة على فرعون وملئه  وال بد أن كان هلذا االنقالب املف      

ساحر ،  عبأوهم بأكذوبة أن موسى اإلسرائيلي    . وقد عبأهم عمالء فرعون وهم حيشدوم لشهود املباراة       
 . وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه   ؛  ويريد أن جيعل احلكم لقومه    ،  يريد أن خيرجهم من أرضهم بسحره     

؛ مث يغلبون حىت ليقرون بالغلـب     . حرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته      مث ها هم أوالء يرون الس     . 
وخيلعـون عنـهم    ،  ويؤمنون برب العاملني الذي أرسله    ،  ويعترفون بصدق موسى يف رسالته من عند اهللا       

 ! واستفتحوا بعزته، وانتظروا أجره، وهم كانوا منذ حلظة جنوده الذين جاءوا خلدمته، عبادة فرعون
                                                 

 . أخرجه الشيخان )1(
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. إذ يتهدد األسطورة الدينية اليت يقوم عليها هـذا العـرش          ،  ب يتهدد عرش فرعون    وإنه النقال 
والسحر . وهؤالء هم السحرة   - كما كان شائعا يف بعض العصور      - أو بنوته لآلهلة  ،  أسطورة األلوهية 

ها هـم أوالء يؤمنـون بـرب        . كان حرفة مقدسة ال يزاوهلا إال كهنة املعابد يف طول البالد وعرضها           
فماذا يبقـى   . واجلماهري تسري وراء الكهنة يف معتقدام اليت يلهوم ا        ،  رب موسى وهارون  ،  نيالعامل

 . والقوة وحدها بدون عقيدة ال تقيم عرشا وال حتمي حكما؟ لعرش فرعون من سند إال القوة
؛ يقـة إذا حنن تصورنا هذه احلق    ،  وذعر املأل من حوله   ،   إن لنا أن نقدر ذعر فرعون هلذه املفاجأة       

وهي إميان السحرة الكهنة هذا اإلميان الصريح الواضح القاهر الذي ال ميلكون معه إال أن يلقوا سـجدا                  
 . معترفني منيبني

بعد أن حاول أن يتـهم      . فلجأ إىل التهديد البغيض بالعذاب والنكال     ،   عندئذ جن جنون فرعون   
 ! السحرة بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى

. فلسـوف تعلمـون  . إنه لكبريكم الذى علمكم السحر   !  قبل أن آذن لكم    آمنتم له : قال " 
  . .  " وألصلبنكم أمجعني، ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف

علـى  . إمنا عده استسالما له قبل إذنـه      . مل يقل آمنتم به    . .  " آمنتم له قبل أن آذن لكم      " 
ومل يشعر قلبـه    . مقدر لعاقبته ،  عارف دفه ،  طريقة املناورات اليت يدبرها صاحبها وهو مالك إلرادته       

مث سـارع  ؟ ومىت كان للطغاة قلوب تشعر مبثل هذه اللماسات الوضيئة    . بتلك اللمسة اليت مست قلوم    
وهي مة عجيبـة ال      " إنه لكبريكم الذي علمكم السحر    :  " يف اامهم لتربير ذلك االنقالب اخلطري     
كانوا يتولون تربية موسى يف قصر فرعـون         - وهم من الكهنة   - تفسري هلا إال أن بعض هؤالء السحرة      

وقلب األمر فبدال   ،  فارتكن فرعون إىل هذه الصلة البعيدة     . أو كان خيتلف إليهم يف املعابد     ،  أيام أن تبناه  
 ! ليزيد األمر ضخامة وويال يف أعني اجلماهري. إنه لكبريكم: إنه لتلميذكم قال: من أن يقول

 : لعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر املؤمنني مث جعل يهدد با
  . .  " ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم أمجعني. فلسوف تعلمون " 

يرتكبـها يف   ،  حينما حيس باخلطر على عرشه أو شخصـه       ،   إا احلماقة اليت يرتكبها كل طاغية     
لمة فرعون الطاغية املتجرب الذي ميلـك       وإا لك  . . بال حترج من قلب أو ضمري     ،  عنف وغلظة وبشاعة  

 ! فما تكون كلمة الفئة املؤمنة اليت رأت النور . . تنفيذ ما يقول
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القلب الذي اتصـل    .  إا كلمة القلب الذي وجد اهللا فلم يعد حيفل ما يفقد بعد هذا الوجدان             
مه من أمر هذه الدنيا قليل      القلب الذي يرجو اآلخرة فال يه     . باهللا فذاق طعم العزة فلم يعد حيفل الطغيان       

 : وال كثري
 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني          . إنا إىل ربنا منقلبون   . ال ضري : قالوا " 

 " . .  
ال . ال ضري يف التصليب والعـذاب     . )1(ال ضري يف تقطيع األيدي واألرجل من خالف         .  ال ضري 

: وليكن يف هـذه األرض مـا يكـون         . .  إنا إىل ربنا منقلبون    ال ضري  . . ضري يف املوت واالستشهاد   
وأن  . .  " أن كنا أول املـؤمنني     " جزاء " أن يغفر لنا ربنا خطايانا     " فاملطمع الذي نتعلق به ونرجوه    

  . . كنا حنن السابقني
نة يف  وإذ يسكب الطمأني  . وإذ يفيض على األرواح   . يا لروعة اإلميان إذ يشرق يف الضمائر      !  يا هللا 

فإذا كل ما يف    ،  وإذ ميأل القلوب بالغىن والذخر والوفر     . وإذ يرتفع بساللة الطني إىل أعلى عليني      . النفوس
 . األرض تافه حقري زهيد

ليبقى للمشهد جالله البـاهر     . ال يزيد شيئا  .  هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة       
ة وهي تواجه األذى والكرب والضيق ويريب به كل صاحب          وهو يريب به النفوس يف مك     . وإيقاعه العميق 

 . عقيدة يواجه ا الطغيان والعسف والتعذيب
 : وفرعون يتآمر وجيمع جنوده أمجعني.  فأما بعد ذلك فاهللا يتوىل عباده املؤمنني

إن . فأرسل فرعون يف املدائن حاشرين     . . وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون        " 
  . .  " وإنا جلميع حاذرون. وإم لنا لغائظون.  لشرذمة قليلونهؤالء

فقد عاش موسى وبنو إسرائيل فترة بعد       .  وهنا فجوة يف الوقائع والزمن ال تذكر يف هذا املوضع         
 قبل أن يوحي اهللا ملوسى بالرحيـل        )2(وقعت فيها اآليات األخرى املذكورة يف سورة األعراف         ،  املباراة
 . سياق هنا يطويها ليصل إىل النهاية املناسبة ملوضوع السورة واجتاهها األصيلولكن ال. بقومه

                                                 
 .  اليد اليمىن مع الرجل اليسرى، واليد اليسرى مع الرجل اليمىن)1(
 . 1359 - 1356 اجلزء التاسع من الظالل ص )2(
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ونبأه أن  . بعد تدبري وتنظيم  ،  وأن يرحل م ليال   .  لقد أوحى اهللا إىل موسى إذن أن يسري بعباده        
وهو يف الغالب عنـد التقـاء خلـيج         [  وأمره أن يقود قومه إىل ساحل البحر      ؛  فرعون سيتبعهم جبنده  

  ]س مبنطقة البحريات السوي
وأرسـل يف املـدائن      " التعبئة العامة  " فأمر مبا يسمى  ،   وعلم فرعون خبروج بين إسرائيل خلسة     

وهو ال يعلـم أنـه تـدبري        ؛  ويفسد عليهم تدبريهم  ؛  ليدرك موسى وقومه  ،  حاشرين جيمعون له اجلنود   
 ! صاحب التدبري

وبقـوة  ،  مع قد يشي بانزعاج فرعـون     ولكن هذا اجل   . .  وانطلق عمالء فرعون جيمعون اجلند    
وال بـد إذن    . إىل التعبئة العامة   -!  بزعمه - حىت ليحتاج امللك اإلله   ،  موسى ومن معه وعظم خطرهم    

 : من التهوين من شأن املؤمنني
 !  " إن هؤالء لشرذمة قليلون " 

 ! واالحتشاد هلم وهم شرذمة قليلون،  ففيم إذن ذلك االهتمام بأمرهم
  . .  " لنا لغائظونوإم  " 

 !  فهم يأتون من األفعال واألقوال ما يغيظ ويغضب ويثري
 : إن هذا ال يهم فنحن هلم باملرصاد: فليقل العمالء!  وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال

  . .  " وإنا جلميع حاذرون " 
 ! ممسكون بزمام األمور، حمتاطون ألمرهم،  مستيقظون ملكائدهم

 ! طل املتجرب دائما يف مواجهة أصحاب العقيدة املؤمنني إا حرية البا
|     |     | 

يعجل السياق بالعاقبة األخرية من إخراج فرعون وملئه مما كانوا          ،  وقبل أن يعرض املشهد األخري    
 : ووراثة بين إسرائيل املستضعفني. فيه من متاع

  . .  " ناها بين إسرائيلوأورث، كذلك. وكنوز ومقام كرمي. فأخرجناهم من جنات وعيون " 
. فكانت خرجتهم هذه هـي األخـرية      .  لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم       

فلم يعودوا بعدها هلـذا     ؛  وكانت إخراجا هلم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي             
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عجيال باجلزاء على الظلـم     ت. لذلك يذكر هذا املصري األخري عقب خروجهم يقفون أثر املؤمنني         ! النعيم
 . والبطر والبغي الوخيم

  . .  " وأورثناها بين إسرائيل " 
وورثوا ملك مصر   ؛   وال يعرف أن بين إسرائيل عادوا إىل مصر بعد خروجهم إىل األرض املقدسة            

فهي وراثة لنوع   . إم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه      : لذلك يقول املفسرون  . وكنوز فرعون ومقامه  
 . ا كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كرميم

|     |     | 
 : وبعد هذا االعتراض جييء املشهد احلاسم األخري

كـال إن   : قال. إنا ملدركون : فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى     . فأتبعوهم مشرقني  " 
ق كـالطود   فكان كل فـر   . فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق       . معي ريب سيهدين  

  . .  " مث أغرقنا األخرين. وأجنينا موسى ومن معه أمجعني. وأزلفنا مث اآلخرين. العظيم
فأتبعهم جنود فرعون يف الصباح مبكر مـن        . بوحي من اهللا وتدبري   ،   لقد أسرى موسى بعباد اهللا    

موسى وقومه أمام   إن   . . واملعركة تصل إىل ذروا   . مث ها هو ذا املشهد يقترب من ايته       . فرعون وبطر 
وقد قارم فرعون جبنـوده شـاكي       . البحر ليس معهم سفني وال هم ميلكون خوضه وما هم مبسلحني          

 ! السالح يطلبوم وال يرمحون
 : أن ال مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم:  وقالت دالئل احلال كلها

  . .  " إنا ملدركون: قال أصحاب موسى " 
 !  إال دقائق متر مث يهجم املوت وال مناص وال معنيوإن هي،  وبلغ الكرب مداه

، والـيقني بعونـه  ، ال يشك حلظة وملء قلبه الثقة بربه، ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه      
 . فهي ال بد كائنة واهللا هو الذي يوجهه ويرعاه. وإن كان ال يدري كيف تكون، والتأكد من النجاة

 .  " كال إن معي ريب سيهدين: قال " 
. كال لن نكون مفتونني   . كال لن نكون هالكني   . كال لن نكون مدركني   . يف شدة وتوكيد  .  كال

 . ذا اجلزم والتأكيد واليقني " كال إن معي ريب سيهدين " كال لن نكون ضائعني
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وينفتح طريق النجاة من حيث ال      ،   ويف اللحظة األخرية ينبثق الشعاع املنري يف ليل اليأس والكرب         
  :حيتسبون

  . .  " فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر " 
 : إمنا يعجل بالنتيجة. فهذا مفهوم.  وال يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر

  . .  " فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق " 
ف ألم يقيسون سنة اهللا على املـألو      . مستحيل: وحتقق الذي يقول عنه الناس    ،   ووقعت املعجزة 

 . واهللا الذي خلق السنن قادر على أن جيريها وفق مشيئته عندما يريد. املكرور
. ووقف املاء على جانيب الطريق كالطود العظيم      .  وقعت املعجزة وانكشف بني فرقي املاء طريق      

  . . واقتحم بنو إسرائيل
 . بوذلك احلادث العجي،  ووقف فرعون من جنوده مبغوتا مشدوها بذلك املشهد اخلارق

وهو يرى موسى وقومه يعربون اخلضـم يف         -  وال بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف        
 . قبل أن يأمر جنوده باالقتحام وراءهم يف ذلك الطريق العجيب - طريق مكشوف

بينما كان فرعون وجنوده بني فرقي املاء       ،  فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء اآلخر     .  ومت تدبري اهللا  
 :  قرم اهللا ملصريهم احملتوموقد. أمجعني

  . .  " وأجنينا موسى ومن معه أمجعني. وأزلفنا مث اآلخرين " 
 ! ! !  " مث أغرقنا اآلخرين " 

 ؟ فهل آمن ا الكثريون. تتحدث عنها القرون،  ومضت آية يف الزمان
 .  " وما كان أكثرهم مؤمنني. إن يف ذلك الية " 

إمنـا اإلميـان هـدي يف       . وإن خضع هلا الناس قسرا    . إلميان حتما  فاآليات اخلارقة ال تستتبع ا    
 . القلوب

  . .  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم " 
  . . .  التعقيب املعهود يف السورة بعد عرض اآليات والتكذيب
|     |     | 
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 +     اِهيمرأَ ِإببن ِهملَيلُ عات69و      ا تِمِه مقَوونَ   ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه ودبا      70عظَلُّ لَها فَنامنأَص دبعقَالُوا ن 
  اِكِفنيونَ       71ععدِإذْ ت كُمونعمسلْ يونَ      72 قَالَ هرضي أَو كُموننفَعي ا     73 أَواءنا آبندجلْ وقَالُوا ب 

 فَِإنهم عدو لِّي ِإلَّا     76 أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ     75  قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ     74كَذَِلك يفْعلُونَ   
   الَِمنيالْع بِديِن      77رهي ولَقَِني فَهِقِني      78 الَِّذي خسيِني وطِْعمي والَِّذي ه79 و     ـوفَه تِرضِإذَا مو 

  82الَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن  و81 والَِّذي يِميتِني ثُم يحِيِني 80يشِفِني 
       اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصا وكْمِلي ح به ب83ر           ٍق ِفـي الْـآِخِرينانَ ِصـدل لِّي ِلسعاج84 و 

 87 ولَا تخِزِني يوم يبعثُـونَ  86لضالِّني  واغِْفر ِلأَِبي ِإنه كَانَ ِمن ا85واجعلِْني ِمن ورثَِة جنِة النِعيِم  
  89 ِإلَّا من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم 88يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ 

    ِقنيتةُ ِللْمنِلفَِت الْجأُز90و     اِوينِللْغ ِحيمِت الْجزرب91 و     ما كُنتم نأَي مِقيلَ لَهونَ    ودبع92 ت 
 وجنـود ِإبِلـيس     94 فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغـاوونَ       93ِمن دوِن اللَِّه هلْ ينصرونكُم أَو ينتِصرونَ        

ـ  97 تاللَِّه ِإن كُنا لَِفي ضلَاٍل مِبٍني        96 قَالُوا وهم ِفيها يختِصمونَ      95أَجمعونَ   رب  ِإذْ نسـويكُم ِب
  الَِمنيونَ      98الْعِرمجا ِإلَّا الْملَّنا أَضم99 و      اِفِعنيا ِمن شا لَنِميٍم     100 فَمِديٍق حلَا صأَنَّ   101 و فَلَو 

 ِمِننيؤالْم كُونَ ِمنةً فَنا كَر102لَن  
 ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ِإن103َِّإنَّ ِفي ذَِلكو  ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كب104 ر_  

|     |     | 
وفيهـا البشـرى    ،  وانتهت بتلك النهاية  ؛  مع فرعون وملئه   - عليه السالم  - مضت قصة موسى  

وفيها الدمار للظـاملني     - كما كانت القلة املؤمنة يومذاك يف مكة       - للمؤمنني املستضعفني املضطهدين  
 . فهم موقف املشركنياملتجربين الذين يشبه موق

. أن يتلوها على املشركني    ع ويؤمر الرسول . وقومه - عليه السالم  -  فاآلن تتبعها قصة إبراهيم   
ويقيمـون األصـنام    ،  وهم يشركون باهللا  ؛  وأم على دينه القدمي   ،  ذلك أم يزعمون أم ورثة إبراهيم     

فاتل عليهم نبأ إبراهيم ليتبينوا منه حقيقـة مـا            . .الذي بناه إبراهيم خالصا هللا    ،  لعبادا يف بيته احلرام   
 . يزعمون
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فأما يف سورة   . ألن العربة وحدها هي املقصودة    ،   والقصص يف هذه السورة ال يتبع اخلط التارخيي       
 وتتابع الرسل من عهـد آدم ، لعرض خط وراثة األرض، األعراف مثال فقد كان اخلط التارخيي مقصودا    

 . وبدء احلياة البشرية، منذ اهلبوط من اجلنة، ص فيها يتبع خط التاريخفمضى القص - عليه السالم -
وحواره ،  هي حلقة الرسالة إىل قومه     - عليه السالم  -  واحللقة اليت تعرض هنا من قصة إبراهيم      

يعقب هـذا   . والتذكري باليوم اآلخر  . واالجتاه بالعبادة إىل اهللا   ،  وإنكار اآلهلة املدعاة  ،  معهم حول العقيدة  
ويندمون على الشرك الذي انتهى م إىل مـا         ،  يتنكر فيه العباد لآلهلة   ،  شهد كامل من مشاهد القيامة    م

ومـن مث يتوسـع يف       . . وهنا عربة القصة للمشـركني    ! كأم قد صاروا فعال إىل ما هم فيه       . هم فيه 
ألن . ينومصري املشـركني يف يـوم الـد       ؛  وفساد عقيدة الشرك  ،  احلديث عن مقومات عقيدة التوحيد    

 . وخيتصر ما عدا ذلك مما يفصله يف سور أخرى. التركيز متجه إليها
، وإبـراهيم ،  وهـود ،  واألنعام،  عليه السالم ىف البقرة    -  وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم     

وعرض منها ما يتفق مع     . وكانت يف كل سورة مناسبة لسياقها العام      . واحلج،  واألنبياء،  ومرمي،  واحلجر
 . ة وجوها وظلهاموضوع السور

، ودعائه أن جيعل اهللا البلد احلرام آمنـا       ،   عرضت يف سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإمساعيل        
ال ملن يـدعون بالنسـب      ،  الذين يتبعون ملته  ،  وإعالنه أن وراثة البيت ووراثة بانيه إمنا هي للمسلمني        

 وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمني     ،وطردهم ولعنهم ،  وكان هذا بصدد خمالفات بين إسرائيل     . وراثته
 . . 

والـذي يـأيت    ،   وعرضت كذلك حلقة حماجته للملك الكافر ىف صفة اهللا الذي حييي ومييـت            
 . فبهت الذي كفر. وحتديه للملك أن يأيت ا من املغرب، بالشمس من املشرق

وتوزيع ،  من الطري وأمره بذبح أربعة    ،   كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف حييي املويت          
 . فجاءت تسعى إليه، مث إحياؤها بني يديه، أشالئهن على اجلبال

 . عن آيات اهللا وقدرته على اإلماتة واإلحياء،  وهذا وذلك يف معرض احلديث يف السورة
، بعد تأمل يف النجوم والقمر والشـمس      ،  واهتدائه إليه ،   وعرضت يف األنعام حلقة حبثه عن ربه      

وداللتـها  ،  وآيات اهللا يف الكون   ،  وكان ذلك يف السورة اليت تدور حول العقيدة       . ونوتتبع مشاهد الك  
 . على الصانع املبدع الذي ال شريك له
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ومرور املالئكة  ،  وكان ذلك ىف سياق قصة لوط     ،   وعرضت يف سورة هود حلقة تبشريه بإسحاق      
 . لمختارين من عباده وتدمري الفاسقنيوفيها تبدو رعاية اهللا ل. املكلفني تدمري قريته يف طريقهم بإبراهيم

؛  وعرضت يف سورة إبراهيم حلقة دعائه جبوار البيت احملرم ملن أسكنه من ذريته بواد غـري زرع                
، وطلبه إىل ربه أن جيعله مقيم الصالة هو وذريته        ؛  ومحده على أن وهب له على الكرب إمساعيل وإسحاق        

وكان سياق السورة كلـه هـو        . .  يوم يقوم احلساب   ويغفر له ولوالديه وللمؤمنني   ،  وأن يقبل دعاءه  
؛ وعرض املكذبني بأمة الرسل صفا واحـدا كـذلك        ؛  هي التوحيد ،  برسالة واحدة ؛  عرض أمة الرسل  

 ! وكأمنا الرسالة شجرة ظليلة يف هجري الكفر وصحراء اجلحود
صـدد  يف  ،   وعرضت يف سورة احلجر احللقة اليت عرضت يف سورة هود مع شيء من التفصيل             

 . وعذابه للعصاة املذنبني، ذكر رمحة اهللا بعباده املؤمنني
وهبة ،  واعتزاله ألبيه وقومه  ،  وغلظة أبيه عليه  ،   وعرضت يف سورة مرمي حلقة دعوته يف رفق ألبيه        

وجوها كله تظللـه    . وذلك يف السورة اليت تعرض رعاية اهللا للمصطفني من عباده         . إمساعيل وإسحاق له  
 . نيالرمحة والود والل

وحتطـيم هـذه    . وزرايته على أصـنامهم   ،   وعرضت يف سورة األنبياء حلقة دعوته ألبيه وقومه       
وجناته هو وابن أخيه لـوط إىل األرض        ،  وإلقائه يف النار اليت كانت بردا وسالما عليه بأمر اهللا         ،  األصنام

ه األمة واجتاهها إىل عبادة     ورعاية اهللا هلذ  ،  وذلك يف صدد استعراض أمة الرسل     . اليت باركنا فيها للعاملني   
 . اهللا الواحد الذي ليس له شريك

  . .  ووردت يف سورة احلج إشارة إىل أمر بتطهري البيت للطائفني والعاكفني
|     |     | 

  "  . . ؟ ما تعبدون: إذ قال ألبيه وقومه، واتل عليهم نبأ إبراهيم " 
اتله عليهم وهو يستنكر ما     . وأم يتبعون ديانته   ، اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أم ورثته       

وهو خيالف أباه وقومـه  ؛ كان يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه األصنام اليت يعبدها املشركون يف مكة       
 . " ؟  ما تعبدون:  " ويسأهلم يف عجب واستنكار، وينكر عليهم ما هم عليه من ضالل، ىف شركهم
 !  " ا عاكفنينعبد أصناما فنظل هل: قالوا " 
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تنىب ء بأم مل يكونـوا ميلكـون        . إا أصنام : فحكاية قوهلم .  وهم كانوا يسمون أصنامهم آهلة    
وهـذه ايـة    . ويدأبون على عبادا  ،  وأم مع ذلك يعكفون هلا    ،  إنكار أا أصنام منحوتة من احلجر     

 ! ادم وتصورام ومقوالمولكن العقيدة مىت زاغت مل يفطن أصحاا إىل ما تنحط إليه عب. السخف
إىل هذا السـخف    ،  وينبه عقوهلم املتبلدة  ،  يوقظ قلوم الغافية   - عليه السالم  -  ويأخذ إبراهيم 

 : الذي يزاولونه دون وعي وال تفكري
  " ؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون " 

وهـذه  ! ي يتوجه إليه بالعبادة واالبتـهال      فأقل ما يتوفر إلله يعبد أن يكون له مسع كعابده الذ          
فإن كانـت صـماء ال      . ويدعوا للنفع والضر  ،  األصنام ال تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة       

 ! ال هذا وال ذاك ميكن أن يدعوه؟ تسمع فهل هي متلك النفغ والضر
وهـم ال   ؛  سـتنكر  ومل جيب القوم بشيء عن هذا فهم ال يشكون يف أن إبراهيم إمنا يتهكم وي              

فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب املقلـدين بـال وعـي وال              . ميلكون حجة لدفع ما يقول    
 : تفكري

  . .  " بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون: قالوا " 
فعكفنا عليهـا  ، ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها.  إن هذه األصنام ال تسمع وال تضر وال تنفع 

 ! وعبدناها
كما مل خيجل املشركون يف مكة أن       ،  ولكن املشركني مل خيجلوا أن يقولوه     . جواب خمجل  وهو  

بل لقد كان من العوائق دون اإلسـالم أن         ؛  فقد كان فعل اآلباء ألمر كفيال باعتباره دون حبث        . يفعلوه
وهذا ماال  . ويقروا أم كانوا على ضالل    ،  فيخلوا باعتبار أولئك اآلباء   ،  يرجع املشركون عن دين آبائهم    

يف ،  فيؤثروا على احلق  ،  وهكذا تقوم مثل هذه االعتبارات اجلوفاء ىف وجه احلق        ! جيوز يف حق الذاهبني   
فيحتاجون معها إىل هزة قوية تردهم إىل       ،  فترات التحجر العقلي والنفسي واالحنراف اليت تصيب الناس       

 . التحرر واالنطالق والتفكري
ويعلن عداوتـه   ،  إال أن يهزهم بعنف    - على حلمه وأناته   - م وأمام ذلك التحجر مل جيد إبراهي     

 ! وللعقيدة الفاسدة اليت تسمح بعبادا ملثل تلك االعتبارات، لألصنام
  . .  " فإم عدو يل إال رب العاملني؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون: قال " 
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وأن جيـاهر بعدائـه     ،  أن يفارقهم بعقيدته  ،  عبدون وهكذا مل مينعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما ي         
 ! األقدمون - وهم آباؤه - هم وآباؤهم، آلهلتهم وعقيدم

وأن الرابطـة األوىل هـي   ؛   وكذلك يعلم القرآن املؤمنني أن ال جماملة يف العقيدة لوالد وال لقوم           
 .  يكون حيث يكونوأن ما عداه تبع له. وأن القيمة األوىل هي قيمة اإلميان، رابطة العقيدة

فإم عدو يل   :  " من عدائه ملا يعبدون هم وآباؤهم األقدمون       " رب العاملني  "  واستثىن إبراهيم 
قبـل أن تفسـد عقيـدة القـوم         ،  فقد يكون من آبائهم األقدمني من عبد اهللا        . .  " إال رب العاملني  

، هو االحتياط إذن يف القـول     ف. وقد يكون من عبد اهللا ولكن أشرك معه آهلة أخرى مدعاة          ؛  وتنحرف
يف جمال التحدث عن العقيدة وموضـوعها        - عليه السالم  - اجلديران بإبراهيم ،  والدقة الواعية يف التعبري   

 . الدقيق
وصلته به يف كل حال ويف كـل        . رب العاملني . يف صفة ربه   - عليه السالم  -  مث يأخذ إبراهيم  

ويف كـل حاجـة     ،  والشعور بيد اهللا يف كل حركة ونأمة      ،  والصلة الندية ،  فنحس القرىب الوثيقة  . حني
 . وغاية

والـذي  . وإذا مرضت فهو يشفني   . والذي هو يطعمين ويسقني   . الذي خلقين فهو يهدين    " 
  . .  " والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين. مييتين مث حييني

.  يعيش بكيانه كله مع ربـه      أنه،  واسترساله يف تصوير صلته به    ،   ونستشعر من صفة إبراهيم لربه    
وحيس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه    ،  وأنه يصفه كأنه يراه   ؛  ويتوجه إليه يف حب   ،  وأنه يتطلع إليه يف ثقة    
والنغمة الرخية يف حكاية قوله يف القرآن تساعد على إشاعة هذا اجلو وإلقـاء               . . ومشاعره وجوارحه 

  . . يدباإليقاع العذب الرخي اللني املد، هذا الظل
فهو أعلـم مبـاهييت     ؛  الذي أنشأين من حيث يعلم وال أعلم       . .  " الذي خلقين فهو يهدين    " 
وإىل ،  وإىل طريقي الذي أسـلكه    ،  إليه " فهو يهدين :  " وحايل ومآيل ،  ووظائفي ومشاعري ،  وتكويين

، لصـانع املبـدع   أنه عجينة طيعة يف يد ا      - عليه السالم  - وكأمنا حيس إبراهيم  . جي الذي أسري عليه   
 . إنه االستسالم املطلق يف طمأنينة وراحة وثقة ويقني. على أي صورة أراد، يصوغها كيف شاء

فهي الكفالة املباشرة احلانيـة      . .  " وإذا مرضت فهو يشفني   . والذي هو يطعمين ويسقني    " 
فال ينسـب   ،  وة الرفيع ويتأدب بأدب النب  . حيس ا إبراهيم يف الصحة واملرض     ،  الرفيقة الودود ،  الراعية
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إمنا يذكر ربه يف مقام اإلنعام واإلفضـال إذ          - وهو يعلم أنه مبشيئة ربه ميرض ويصح       - مرضه إىل ربه  
 . وال يذكره يف مقام االبتالء حني يبتليه . . ويشفيه . . يطعمه ويسقيه

و اإلميان بالبعث   وه،  فهو اإلميان بأن اهللا هو الذي يقضي املوت        . .  " والذي مييتين مث حييني    " 
 . والنشور يف استسالم ورضى عميق

عليـه   - فأقصى ما يطمع فيه إبـراهيم      . .  " والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين        " 
وحيس يف قرارة نفسـه     ،  ويشعر بربه هذا الشعور   ،  الذي يعرف ربه هذه املعرفة    ،  النيب الرسول  - السالم

وهو خيشـى  ، فهو ال يربىء نفسه. أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . . هذه القرىب 
إال أنه يطمع يف فضـل  ، وال يرى أنه يستحق بعمله شيئا، وهو ال يعتمد على عمله ،  أن تكون له خطيئة   

 . وهذا وحده هو الذي يطمعه يف العفو واملغفرة، ويرجو يف رمحته، ربه
وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة اهللا وهي       ؛  وشعور التحرج ،  ر األدب وشعو،   إنه شعور التقوى  

 . وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل، عظيمة عظيمة
واإلقـرار  . توحيد اهللا رب العاملني   :  وهكذا جيمع إبراهيم يف صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة        

املوت وفضل اهللا وتقصـري     والبعث واحلساب بعد    . بتصريفه للبشر يف أدق شؤون حيام على األرض       
 . وينكرها املشركون، وهي العناصر اليت ينكرها قومه. العبد

 ؛ يتوجه به إىل ربه يف إميان وخشوع،  مث يأخذ إبراهيم األواه املنيب يف دعاء رخي مديد
واجعلين مـن   . واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين     . رب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني      " 

، يوم ال ينفع مال وال بنون     . وال ختزين يوم يبعثون   . واغفر أليب إنه كان من الضالني     . ورثة جنة النعيم  
 .  " إال من أتى اهللا بقلب سليم

إنـه دعـاء   . وال حىت صحة البدن؛  والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه األرض        
والذي . ح حيتقر ما عداه   ودعاء القلب الذي عرف اهللا فأصب     . حتركه مشاعر أصفى  ؛  يتجه إىل آفاق أعلى   

 . والذي يرجو وخياف يف حدود ما ذاق وما يريد؛ ذاق فهو يطلب املزيد
فأبقى ،  أعطين احلكمة اليت أعرف ا القيم الصحيحة والقيم الزائفة         . .  " رب هب يل حكما    " 

 . على الدرب يصلين مبا هو أبقى
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! ويا للتحرج ! فيا للتواضع . رمي األواه احلليم  يقوهلا إبراهيم النيب الك    . .  " وأحلقين بالصاحلني  " 
! ويا للحرص على جمرد اللحاق بالصـاحلني      ! ويا للخوف من تقلب القلوب    ! ويا لإلشفاق من التقصري   

 ! بتوفيق من ربه إىل العمل الصاحل الذي يلحقه بالصاحلني
ال بالنسـب   ،  داددعوة تدفعه إليها الرغبة يف االمت      . .  " واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين      " 

، فهو يطلب إىل ربه أن جيعل له فيمن يأتون أخريا لسان صـدق يـدعوهم إىل احلـق                 ؛  ولكن بالعقيدة 
إذ يرفع قواعـد البيـت      . ولعلها هي دعوته يف موضع آخر     . ويردهم إىل احلنيفية السمحاء دين إبراهيم     

وأرنـا  ، ريتنا أمة مسلمة لـك   ومن ذ . ربنا واجعلنا مسلمني لك   :  " احلرام هو وابنه إمساعيل مث يقول     
، ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتـك        . إنك أنت التواب الرحيم   ،  وتب علينا ،  مناسكنا

، وقد اسـتجاب اهللا لـه      . .  " )1(إنك أنت العزيز احلكيم     ،  ويزكيهم،  ويعلمهم الكتاب واحلكمة  
 منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهـم       وبعث فيهم رسوال  ،  وجعل له لسان صدق يف اآلخرين     ،  وحقق دعوته 

هي يف عـرف النـاس أمـد    . وكانت االستجابة بعد آالف من السنني . . الكتاب واحلكمة ويزكيهم 
 . تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة املستجابة فيه، وهي عند اهللا أجل معلوم، طويل

بتوفيقه ،   بالصاحلني أن يلحقه  - من قبل  - وقد دعا ربه   . .  " واجعلين من ورثة جنة النعيم     " 
 . وجنة النعيم يرثها عباد اهللا الصاحلون. الذي يسلكه يف صفوفهم، إىل العمل الصاحل

من  - عليه السالم  - ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم      . .  " واغفر أليب إنه كان من الضالني      " 
وقد بني القـرآن    . وىف بوعده ف،  ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له      . أبيه من غليظ القول وبالغ التهديد     

وقرر أن إبرهيم استغفر ألبيه بناء على       ؛  فيما بعد أنه ال جيوز االستغفار للمشركني ولو كانوا أويل قرىب          
إمنا هي  ،  وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب      " فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه        " موعدة وعدها إياه  

فالرابطة األوىل هي رابطة العقيدة يف      . التربية اإلسالمية الواضحة  وهذه إحدى مقومات     . . قرابة العقيدة 
فإذا قطعت هذه الصـلة انبتـت سـائر         . وال تقوم صلة بني فردين من بين البشر إال على أساسها          ،  اهللا

 . وكانت البعدى اليت ال تبقى معها صلة وال وشيجة؛ الوشائج
 . .  " إال من أتـى اهللا بقلـب سـليم        ،  نيوم ال ينفع مال وال بنو     ،  وال ختزين يوم يبعثون    " 

مدى شعوره ـول اليـوم       " وال ختزين يوم يبعثون    :  " - عليه السالم  - ونستشف من قولة إبراهيم   
كمـا  . وهو النيب الكـرمي . وخوفه من تقصريه، وخشيته من اخلزي أمامه، ومدى حيائه من ربه؛  اآلخر

                                                 
 .  من سورة البقرة129، 128، 127 اآليات )1(
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مدى إدراكه حلقيقـة    .  " ال من أتى اهللا بقلب سليم     يوم ال ينفع مال وال بنون إ      :  " نستشف من قوله  
. فليست هنالك من قيمة يف يوم احلساب إال قيمة اإلخالص         . وإدراكه كذلك حلقيقة القيم   . ذلك اليوم 

وصفائه من الشهوات   . ومن كل غرض  ،  ومن كل مرض  ،  وجترده من كل شائبة   ،  إخالص القلب كله هللا   
يوم ال ينفع مـال وال       " فهذه سالمته اليت جتعل له قيمة ووزنا      . وخلوه من التعلق بغري اهللا    . واالحنرافات

وهي ال  ؛  اليت يتكالب عليها املتكالبون يف األرض     ،  وال ينفع شيء من هذه القيم الزائلة الباطلة       ؛   " بنون
 ! تزن شيئا يف امليزان األخري

ينظر ،  فكأمنا هو حاضر  ؛   وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهيم           
 : وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء اخلاشع املنيب، إليه ويراه
أين ما كنتم تعبدون مـن دون       : وقيل هلم . وبرزت اجلحيم للغاوين  . وأزلفت اجلنة للمتقني   " 

قالوا وهـم   . وجنود إبليس أمجعون  ،  فكبكبوا فيها هم والغاوون   ؟  هل ينصرونكم أو ينتصرون   ؟  اهللا
فما . وما أضلنا إال ارمون   . إذ نسويكم برب العاملني   . تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني     : نفيها خيتصمو 

  " . ! فلو أن لنا كرة فنكون من املؤمنني. لنا من شافعني وال صديق محيم
ولقد كشفت اجلحيم   . الذين كانوا من عذاب رم مشفقني     ،   لقد قربت اجلنة وعرضت للمتقني    

حيث . وإم لعلى مشهد من اجلحيم يقفون     ،  لوا الطريق وكذبوا بيوم الدين    الذين ض ،  وأبرزت للغاوين 
 إم يسألون عما كانوا يعبدون من دون اهللا        . . قبل أن يكبكبوا يف اجلحيم    ،  يسمعون التقريع والتأنيب  

إـم   - وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم من حوار عما كانوا يعبـدون                -
مث " ؟    هل ينصرونكم أو ينتصرون    " أين هم  " ؟  أين ما كنتم تعبدون من دون اهللا      :  " اليومليسألون  

فكبكبوا فيها هم    " إمنا هو سؤال رد التقريع والتأنيب     . وال ينتظر منهم جواب   ،  ال يسمع منهم جواب   
ت تدفعهم  وإننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صو       . . كبكبوا . .  " والغاوون وجنود إبليس أمجعون   

كما ينهار اجلرف فتتبعه    ،  وصوت الكركبة الناشئ من الكبكبة    ،  وتكفئهم وتساقطهم بال عناية وال نظام     
 " هم. وقد كبكب معهم مجيع الغاوون    ،  وإم لغاوون ضالون  . فهو لفظ مصور جبرسه ملعناه    . اجلروف

 . فهو تعميم شامل بعد ختصيص. واجلميع جنود إبليس.  " وجنود إبليس أمجعون
تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني      :  " إم يقولون آلهلتهم من األصنام     . .  مث نستمع إليهم يف اجلحيم    

! اآلن يقولوا بعد فـوات األوان     . إما معه وإما من دونه    . فنعبدكم عبادته  " إذ نسويكم برب العاملني   
 يفيقـون فيعلمـون أن   مث. الذين أضلوهم وصدوهم عن اهلـدى ، وهم يلقون التبعة على ارمني منهم 
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فال آهلـة    " فما لنا من شافعني وال صديق محيم      :  " وأنه ال جدوى من توزيع التبعات     ،  األوان قد فات  
؟  وإذا مل تكن شفاعة فيما مضى أفال رجعة إىل الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها              . . وال صداقات تنفع  ،  تشفع

 ! فال رجعة وال شفاعة فهذا يوم الدين.  التمينوما هو إال!  " فلو أن لنا كرة فنكون من املؤمنني" 
وإن ربك هلو العزيـز     . إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني       :  "  مث جييء التعقيب املعهود   

  . .  " الرحيم
كما جـاء   .  وهو نفس التعقيب الذي جاء يف السورة بعد عرض مصارع عاد ومثود وقوم لوط             

فهذا املشهد من مشاهد القيامة عـوض يف سـياق          . وقعت للمكذبني تعقيبا على كل آية من آيات اهللا        
وهـو موضـع   . واية الشرك كافة. إذ يصور اية قوم إبراهيم  . السورة عن مصارع املكذبني يف الدنيا     

وكأمنا تشهدها األبصـار  ، ومشاهد القيامة يف القرآن تعرض كأا واقعة     . العربة يف قصص السورة مجيعا    
 . كاملصارع اليت متت على أعني الناس وهم يشهدون. وتز ا الوجدانات، ها املشاعروتتمال، حني تتلى

|     |     | 
 +     ِلنيسروٍح الْمن مقَو تقُونَ         105كَذَّبتأَلَا ت وحن موهأَخ مولٌ    106 ِإذْ قَالَ لَهسر ي لَكُمِإن 

  ونِ   107أَِمنيأَِطيعو قُوا اللَّه108   فَات   ـالَِمنيالْع بلَـى رِإلَّا ع ِريٍر ِإنْ أَجأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسمو 
  110 فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن 109

  ِإنْ ِحسابهم  112 قَالَ وما ِعلِْمي ِبما كَانوا يعملُونَ        111قَالُوا أَنؤِمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ      
  115 ِإنْ أَنا ِإلَّا نِذير مِبني 114 وما أَنا ِبطَاِرِد الْمؤِمِنني 113ِإلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ 

          وِمنيجرالْم ِمن نكُونلَت وحا نِه ينتت وِن       116قَالُوا لَِئن لَّمِمي كَذَّبِإنَّ قَو ب117 قَالَ ر  حفَافْت 
 119 فَأَجنَيناه ومن معه ِفي الْفُلِْك الْمشحوِن        118ي وبينهم فَتحا ونجِني ومن مِعي ِمن الْمؤِمِنني         بيِن

 اِقنيالْب دعا بقْنأَغْر 120ثُم  
 ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ل121َِإنَّ ِفي ذَِلك كبِإنَّ رو  ِحيمالر ِزيزالْع و122ه_  

|     |     | 
كذلك يرجع القهقرى   ،  كما رجع السياق القهقرى يف التاريخ من قصة موسى إىل قصة إبراهيم           

بل املقصود هو العربة من اية      ،  إن اخلط التارخيي ليس هو املقصود هنا      . من قصة إبراهيم إىل قصة نوح     
 الشرك والتكذيب 
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وقد عرضت مـن    . تعرض يف سور شىت من القرآن     ،  موسى وقصة إبراهيم  كقصة  ،   وقصة نوح 
، يف اخلط التارخيي للرسل والرساالت بعد هبوط آدم من اجلنة عرضا خمتصرا            " األعراف " قبل يف سورة  

وعجبهم من  ،  واام قومه له بالضالل   ،  وإنذارهم عذاب يوم عظيم   ،  يتلخص يف دعوته قومه إىل التوحيد     
 . ومن مث إغراقهم وجناته هو ومن معه بدون تفصيل. وتكذيبهم له، يهم رجال منهمأن يبعث اهللا إل

مث كانت   . . إذ حتدى قومه فكذبوه   ،   وعرضت يف سورة يونس باختصار كذلك يف اية رسالته        
 . وإغراق اآلخرين، جناته ومن معه يف الفلك

 الطوفان كـذلك مـن      بتفصيل يف قصة الطوفان والفلك وما بعد       " هود "  وعرضت يف سورة  
وما كان بينه وبني قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة         . دعائه لربه يف أمر ابنه الذي أغرق مع املغرقني        

 . التوحيد
واعتراضهم عليه  ،  فذكر منها دعوته لقومه إىل عبادة اهللا الواحد        " املؤمنون "  وعرضت يف سورة  

مث توجهه إىل ربـه     . واامه باجلنون ،   ألنزل مالئكة  ولو شاء اهللا  ؛  بأنه بشر منهم يريد أن يتفضل عليهم      
 . وإشارة سريعة إىل الفلك والطوفان. يطلب نصرته

وكـذلك يف    -  وهي تعرض يف الغالب يف سلسلة مع قصص عاد ومثود وقوم لوط وأهل مدين             
ال يطلب منهم   وإعالنه أنه   ،  وأظهر ما يف احللقة املعروضة هنا دعوته لقومه إىل تقوى اهللا           - هذه السورة 

وهذا ما كان يواجهه     - وإباؤه أن يطرد املؤمنني الفقراء الذين يستنكف منهم الكرباء        ،  أجرا على اهلدى  
واستجابة اهللا له بـإغراق     . مث دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبني قومه        - يف مكة سواء بسواء    ع رسول اهللا 

 . املكذبني وتنجية املؤمنني
|     |     | 

  . .  " وح املرسلنيكذبت قوم ن " 
 . مث يأخذ يف التفصيل. يبدأ ا إلبرازها منذ البداية. اية القصة.  تلك هي النهاية

، فالرسالة يف أصـلها واحـدة  . ولكنه يذكر أم كذبوا املرسلني    . وقوم نوح مل يكذبوا إال نوحا     
فهـذه  ، رسلني أمجعـني فمن كذب ا فقد كذب بامل. وإخالص العبودية له، وهي دعوة إىل توحيد اهللا   

ألنه كلية من كليات    ،  بصيغ متعددة ،  والقرآن يؤكد هذا املعىن ويقرره يف مواضع كثرية       . دعوم أمجعني 
صف املؤمنني وصف   : وتقسم ا البشرية كلها إىل صفني     ؛  حتتضن ا الدعوات مجيعا   ،  العقيدة اإلسالمية 

ملسلم فإذا األمة املؤمنة لكل دين وكل عقيدة من         وينظر ا . على مدار الرساالت ومدار القرون    ،  الكافرين
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وإذا الصف اآلخـر هـم      . منذ فجر التاريخ إىل مشرق اإلسالم دين التوحيد األخري        ،  عند اهللا هي أمته   
ألم مجـيعهم   ،  وحيترم الرسل مجيعا  ،  وإذا املؤمن يؤمن بالرسل مجيعا    . الكفار يف كل ملة ويف كل دين      
 . لتوحيدمحلة رسالة واحدة هي رسالة ا

إمنا تنقسم إىل أهل احلق وأهل      .  إن البشرية ال تنقسم يف تقدير املسلم إىل أجناس وألوان وأوطان          
وهكذا يتوحد امليزان يف يـد      . يف كل زمان ويف كل مكان     . وهو مع أهل احلق ضد أهل الباطل      . الباطل

، اللـون واللغـة والـوطن     وترتفع القيم يف شعوره عن عصبية اجلنس و       ؛  املسلم على مدار التاريخ كله    
هي قيمة اإلميان حياسب ـا      . ترتفع فتصبح قيمة واحدة   . والقرابات احلاضرة أو املوغلة يف بطن التاريخ      

 . ويقوم ا اجلميع، اجلميع
فاتقوا . إين لكم رسول أمني   ؟  أال تتقون : إذ قال هلم أخوهم نوح    . كذبت قوم نوح املرسلني    " 

 .  " فاتقوا اهللا وأطيعون. ه من أجر إن أجري إال على رب العاملنيوما أسألكم علي. اهللا وأطيعون
وكان األليق باألخوة أن تقـود إىل        - وهو أخوهم  -  هذه هي دعوة نوح اليت كذبه فيها قومه       

ومل تلن قلوم لدعوة أخـيهم      ،  ولكن قومه مل يأوا هلذه الصلة     . املساملة واالطمئنان واإلميان والتصديق   
 ؟ وتستشعر قلوبكم خوف اهللا وخشيته؟ وختافون عاقبة ما أنتم فيه " ؟ أال تتقون:  " منوح إذ قال هل

فهكذا قال اهللا عن فرعون وقومه ملوسى وهـو         .  وهذا التوجيه إىل التقوى مطرد يف هذه السورة       
 : وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح. وهكذا قال نوح لقومه. يكلفه التوجه إليهم

وال يزيد شيئا أو ينقص شيئا ممـا        ،  ال خيون وال خيدع وال يغش      . .  " سول أمني إين لكم ر   " 
 . كلفه من التبليغ

، وحيددها يف هـذه املـرة     ،  وهكذا يعود إىل تذكريهم بتقوى اهللا      . .  " فاتقوا اهللا وأطيعون   " 
 . ويستجيش ا قلوم إىل الطاعة والتسليم، وينسبها إىل اهللا تعاىل
وما يطلب منـهم  ، فما له فيها من أرب بدعوم إىل اهللا، ن ناحية الدنيا وأعراضها مث يطمئنهم م  

وهذا التنبيه على عدم    . فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس         ،  أجرا جزاء هدايتهم إليه   
 ورجال  متييزا هلا مما عهده الناس يف الكهان      ،  طلب األجر يبدو أنه كان دائما ضروريا للدعوة الصحيحة        

وقد كان الكهنة ورجال الدين املنحرفون دائما مصـدر      . األديان من استغالل الدين لسلب أموال العباد      
ال يطلبون أجرا علـى     ،  فأما دعوة اهللا احلقة فكان دعاا دائما متجردين       . ابتزاز لألموال بشىت األساليب   

 . فأجرهم على رب العاملني. اهلدى
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فاتقوا :  " بعد اطمئنام من ناحية األجر واالستغالل     ،  والطاعة وهنا يكرر عليهم طلب التقوى      
وهو اعتراض مكرور يف البشرية مـع       . ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب      . .  " اهللا وأطيعون 

 : كل رسول
  "  . . ؟ أنؤمن لك واتبعك األرذلون: قالوا " 

. وإىل اإلميان واالستسـالم ، والرساالتوهم السابقون إىل الرسل .  وهم يعنون باألرذلني الفقراء   
ومن مث فهم امللبـون     . وال خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة       ،  ال يصدهم عن اهلدى كربياء فارغة     

القائمـة علـى األوضـاع      ،  وتقعد م مصاحلهم  ،  فأما املأل من الكرباء فتقعد م كربياؤهم      . السابقون
مث هم يف النهاية يـأنفون أن يسـويهم   .  تلبس ثوب الدين   اليت،  املستمدة من األوهام واألساطري   ،  املزيفة

قيمة اإلميان  . وترتفع قيمة واحدة  ،  حيث تسقط القيم الزائفة كلها    ،  التوحيد اخلالص باجلماهري من الناس    
 . مبيزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القومي. قيمة واحدة ترفع قوما وختفض آخرين. والعمل الصاحل

ويدع أمر الناس   ،  وحيدد اختصاص الرسول  ؛  م نوح اجلواب الذي يقرر القيم الثابتة       ومن مث جييبه  
 . وحسام هللا على ما يعملون

وما أنـا بطـارد     . إن حسام إال على ريب لو تشعرون      ؟  وما علمي مبا كانوا يعملون    : قال " 
 .  " إن أنا إال نذير مبني. املؤمنني

وال تطاق يف أوساط    ،  ن عادام وأخالقهم ال ترضي العلية     إ:  والكرباء يقولون دائما عن الفقراء    
إنه ال يطلب إىل الناس شيئا سوى       : فنوح يقول هلم  ! الطبقة الراقية ذات احلس املرهف والذوق اللطيف      

وجيزيهم على احلسنات   . وهو الذي يزنه ويقدره   ،  فأما عملهم قبله فموكول إىل اهللا     . وقد آمنوا . اإلميان
وما وظـيفيت   . بالقيم احلقة اليت ترجح يف ميزان اهللا       " لو تشعرون  "  اهللا هو الصحيح   وتقدير. والسيئات

 .  " إن أنا إال نذير مبني:  " إال اإلنذار واإلفصاح
وعجزوا عن املضـي    ؛  حبجته الواضحة ومنطقه املستقيم    - عليه السالم  -  فلما أن واجههم نوح   

جلـأوا  . وخذله الربهان ،   إليه الطغيان كلما أعوزته احلجة     جلأوا إىل ما يلجأ   ،  يف اجلدل باحلجة والربهان   
، عندما تعوزهم احلجـة   ،  إىل التهديد بالقوة املادية الغليظة اليت يعتمد عليها الطغاة يف كل زمان ومكان            

 : ويعجزهم الربهان
 .  " لئن مل تنته يا نوح لتكونن من املرجومني: قالوا " 
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وعرف نوح أن القلوب    ،  شف الضالل عن وسيلته الغليظة    وك،   وأسفر الطغيان عن وجهه الكاحل    
 اجلاسية لن تلني 

 : الذي ال ملجأ سواه للمؤمنني، والناصر الفريد،  هنا توجه نوح إىل الويل الوحيد
 .  " وجنين ومن معي من املؤمنني، فافتح بيين وبينهم فتحا. رب إن قومي كذبون: قال " 

ورد األمر  ،  وطلب النصفة ،  لبث والشكوى إىل الناصر املعني    ولكنه ا .  وربه يعلم أن قومه كذبوه    
وجنـين ومـن    :  " يضع احلد األخري للبغي والتكذيب     " فافتح بيين وبينهم فتحا   :  " إىل صاحب األمر  
  . .  " معي من املؤمنني

وطاعـة  ،  ألنه يدعو النـاس إىل تقـوى اهللا       ،   واستجاب اهللا لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم      
 : وال يبتغي جاها وال ماال، ال يطلب على ذلك أجرا، هرسول

  . .  " مث أغرقنا بعد الباقني. فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون " 
. يصور النهاية األخرية للمعركة بني اإلميان والطغيان يف فجـر البشـرية           .  هكذا يف إمجال سريع   

  .ويقرر مصري كل معركة تالية يف تاريخ البشرية الطويل
 :  مث جييء التعقيب املكرور يف السورة عقب كل آية من آيات اهللا العزيز الرحيم

  . .  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنني. إن يف ذلك آلية " 
|     |     | 

 +    ِلنيسرالْم ادع تقُونَ         123كَذَّبتأَلَا ت وده موهأَخ م124 ِإذْ قَالَ لَه     ولٌ أَِمنيسر ي لَكُمِإن 
 127 وما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإلَّا علَى رب الْعـالَِمني              126 فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن     125

 وِإذَا بطَشـتم بطَشـتم      129ونَ   وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُد    128أَتبنونَ ِبكُلِّ ِريٍع آيةً تعبثُونَ      
  اِرينبوِن     130جأَِطيعو قُوا اللَّهونَ       131 فَاتلَمعا تكُم ِبمدقُوا الَِّذي أَمات132 و    ِننيباٍم وعكُم ِبأَندأَم 

  135 ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم 134 وجناٍت وعيوٍن 133
          اِعِظنيالْو نكُن مت لَم أَم ظْتعا أَونلَياء عو136قَالُوا س       ِلنيالْأَو لُقذَا ِإلَّا خـا   137 ِإنْ همو 

 ذَِّبنيعِبم نح138ن  
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           ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك ماهلَكْنفَأَه وهِإنَّ 139فَكَذَّبو       ِزيـزالْع ـولَه كبر 
 ِحيم140الر_  

|     |     | 
وقـد  . وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن       ،  وقوم هود كانوا يسكنون األحقاف    

وكانوا ممن زاغت قلوم بعد فترة من الطوفان الذي طهـر وجـه األرض مـن                ،  جاءوا بعد قوم نوح   
 . العصاة

بـدون   " املؤمنون " عراف مفصلة ويف هود كما وردت يف سورة        وقد وردت هذه القصة يف األ     
وطرف العاقبة اليت   ،  طرف دعوة هود لقومه   : وهي تعرض هنا خمتصرة بني طرفيها     . ذكر اسم هود وعاد   

 : وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح. انتهى إليها املكذبون منهم
 لكم رسول أمني فـاتقوا اهللا       إين؟  أال تتقون : إذ قال هلم أخوهم هود    . كذبت عاد املرسلني   " 
  . .  " إن أجري إال على رب العاملني، وما أسألكم عليه من أجر. وأطيعون

وإعالن للزهد فيما   . دعوة إىل تقوى اهللا وطاعة رسوله     :  فهي الكلمة الواحدة يقوهلا كل رسول     
 .  من أجر كرميوتطلع إىل ما عند اهللا، وترفع عن قيم األرض الزائلة، لدى القوم من عرض احلياة

فينكر عليهم الترف يف البنيـان ـرد التبـاهي          ،   مث يزيد ما هو خاص حبال القوم وتصرفام       
كما ينكر غرورهم مبا يقدرون عليه مـن        ؛  والتكاثر واالستطالة يف البناء   ،  واإلعالن عن الثراء  ،  باملقدرة

 :  ورقابتهوغفلتهم عن تقوى اهللا، وما يسخرونه فيها من القوى، أمر هذه الدنيا
  " : ؟ وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون " 

والظاهر أم كانوا يبنون فوق املرتفعات بنيانا يبدو للناظر من بعـد            .  والريع املرتفع من األرض   
ولـو  . ومن مث مساه عبثا   . وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول باملقدرة واملهارة         . كأنه عالمة 

وتنفـق  ،  فهو توجيه إىل أن ينفق اجلهد      "  . . تعبثون:  " ومعرفة اإلجتاه ما قال هلم    ،  كان هلداية املارة  
 . ال يف الترف والزينة وجمرد إظهار الرباعة واملهارة، وينفق املال فيما هو ضروري ونافع، الرباعة

انت قـد بلغـت مـن       أن عادا ك   " وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون   :  ويبدو كذلك من قوله   
وتشييد العالمات على   ،  حىت لتتخذ املصانع لنحت اجلبال وبناء القصور      ؛  احلضارة الصناعية مبلغا يذكر   
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وحىت ليجول يف خاطر القوم أن هذه املصانع وما ينشؤونه بوساطتها مـن البنيـان كافيـة                 ؛  املرتفعات
 . ءووقايتهم من مؤثرات اجلو ومن غارات األعدا، حلمايتهم من املوت

 :  وميضي هود يف استنكار ما عليه قومه
  . .  " وإذا بطشتم بطشتم جبارين " 

شأن املتجربين  . وال يتحرجون من القسوة يف البطش     ؛  يتجربون حني يبطشون  ،   فهم عتاة غالظ  
 . املعتزين بالقوة املادية اليت ميلكون

 : الباطشة املتجربةلينهنه من هذه الغلظة ،  وهنا يردهم إىل تقوى اهللا وطاعة رسوله
 .  " فاتقوا اهللا وأطيعون " 

وكان األجدر م أن يتذكروا     .  ويذكرهم نعمة اهللا عليهم مبا يستمتعون به ويتطاولون ويتجربون        
وأن يعاقبهم على ما أسرفوا يف العبـث والـبطش والبطـر            ،  وخيشوا أن يسلبهم ما أعطاهم    ،  فيشكروا

 ! الذميم
إين أخاف علـيكم    . وجنات وعيون . أمدكم بأنعام وبنني  . علمونواتقوا الذي أمدكم مبا ت     " 

  . .  " عذاب يوم عظيم
وهو حاضر  .  " أمدكم مبا تعلمون  :  "  وهكذا يذكرهم باملنعم والنعمة على وجه اإلمجال أوال       

وجنات ،  أمدكم بأنعام وبنني  :  " مث يفصل بعض التفصيل   ،  يعلمونه ويعرفونه ويعيشون فيه   ،  بني أيديهم 
. مث خيوفهم عذاب يوم عظيم     . . وهي نعمة يف كل عهد    ؛  وهي النعم املعهودة يف ذلك العهد      " يونوع

وهو حريص أال حيل ـم      ،  وهو واحد منهم  ،  فهو أخوهم . يف صورة اإلشفاق عليهم من ذلك العذاب      
 . عذاب ذلك اليوم الذي ال شك فيه

فـإذا  . وب اجلاسية الفظة الغليظـة    ال يصالن إىل تلك القل    ،   ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف    
 . اإلصرار والعناد واالستهتار

  . .  " سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني: قالوا " 
. وهو تعبري فيه استهانة واستهتار وجفـوة      !  فما يعنينا أن تعظ أو أال تكون أصال من الواعظني         

 ! يتبعه ما يشي باجلمود والتحجر واالعتماد على التقليد
  . .  " وما حنن مبعذبني . . إن هذا إال خلق األولني " 
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وهم يسـريون   . أنه خلق األولني وجهم   ،  وفيما يستنكره عليهم هود   ،   فحجتهم فيما هم عليه   
 !  " وما حنن مبعذبني!  " مث إم لينفون احتمال العذاب على خلق األولني! على ج األولني

فيمضـي قـدما إىل   ؛ ما ثار بينهم وبني رسوهلم من جـدل  وال يستطرد السياق هنا يف تفصيل     
 : النهاية

  . .  " فكذبوه فأهلكناهم " 
؛ وتطوى مصانعهم الـيت يتخـذون  ؛ ويطوى قوم عاد اجلبارون؛  ويف كلمتني اثنتني ينتهي األمر  

 ! من أنعام وبنني وجنات وعيون، ويطوى ما كانوا فيه من نعيم
وتبعد عـن اهللا كلمـا      ،  وتغتر هذا الغرور  ،  لى هذا النحو   وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر ع       

وهي تنتج مـن أسـباب الـدمار    ! وحتسب أن اإلنسان قد أصبح يف غنية عن اهللا،  تقدمت يف احلضارة  
مث تصبح ومتسي فإذا العذاب يصب عليهـا         . . ما حتسبه واقيا هلا من أعدائها     ،  والوقاية لنفسها ،  لغريها

 .  طريقعن أي. من فوقها ومن حتتها
  . .  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم. إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني " 

|     |     | 
 +    ِلنيسرالْم ودثَم تقُونَ         141كَذَّبتأَلَا ت اِلحص موهأَخ مـولٌ     142 ِإذْ قَالَ لَهسر ي لَكُمِإن 

  و   143أَِمنيأَِطيعو قُوا اللَّه144ِن   فَات   ـالَِمنيالْع بلَـى رِإلَّا ع ِريٍر ِإنْ أَجأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسمو 
145       ا آِمِننيناها هكُونَ ِفي مرتوٍن     146 أَتيعاٍت ون147 ِفي ج      ِضيما ههٍل طَلْعخنوٍع ورز148 و 

 151 ولَا تِطيعوا أَمر الْمسِرِفني      150 فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن     149ني  وتنِحتونَ ِمن الِْجباِل بيوتا فَاِرهِ    
  152الَِّذين يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض ولَا يصِلحونَ 

      ِرينحسالْم ِمن ا أَنتم153قَالُوا ِإن          ِمن ٍة ِإن كُنتا فَأِْت ِبآيثْلُنم رشِإلَّا ب ا أَنتم    ـاِدِقنيالص 
154  

 ولَا تمسوها ِبسوٍء فَيأْخذَكُم عـذَاب       155قَالَ هِذِه ناقَةٌ لَّها ِشرب ولَكُم ِشرب يوٍم معلُوٍم          
  156يوٍم عِظيٍم 

    اِدِمنيوا نحبا فَأَصوهقَر157فَع       مةً ولَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك ذَابالْع مذَهفَأَخ      ِمِننيـؤم مها كَانَ أَكْثَر
158 ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر159 و_  
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|     |     | 
ويوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة اليت يلقيها        . إا ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول      

، لواحد الذي تقوم عليـه    يف أصلها ا  ،  كل رسول على قومه للداللة على وحدة الرسالة جوهرا ومنهجا         
 . وطاعة الرسول اآليت من عند اهللا، وهو اإلميان باهللا وتقواه

إذ يـذكرهم   . وما تقتضيه طبيعة املوقف وطبيعة الظروف     ،   مث يزيد ما هو من شأن مثود خاصة       
 ع وقد مر النيب  ،  وقد كانوا يسكنون باحلجر بني الشام واحلجاز      [  - أخوهم صاحل مبا هم فيه من نعمة      

كما خيوفهم ما بعد املتـاع  ، وخيوفهم سلب هذه النعمة   - ]دورهم املدمرة مع صحابته يف غزوة تبوك        ب
 : من حساب على ما كان من تصرفهم فيه

وتنحتون مـن   . وزروع وخنل طلعها هضيم   . يف جنات وعيون  . أتتركون فيما ها هنا آمنني     " 
  " . ؟ اجلبال بيوتا فارهني

ولكنهم يعيشون يف غفلة عنـه ال  . تاع الذي يصوره هلم أخوهم صاحل   وإم ليعيشون بني هذا امل    
. وال يشكرون املنعم الذي أعطاهم هذ النعـيم       ،  وال يتدبرون منشأه ومأتاه   ؛  يفكرون فيمن وهبهم إياه   

 . وخيافوا زواله، فيأخذ رسوهلم يف تصوير هذا املتاع هلم ليتدبروه ويعرفوا قيمته
أتتركـون يف مـا     :  " وتنبه فيها احلرص واخلوف   ،  القلوب الغافية  وفيما قاله هلم ملسات توقظ      

وسائر مـا   . . أتظنون أنكم متروكون هلذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة           " ؟    هاهنا آمنني 
وال ،  أتتركون يف هذا كله آمـنني ال يـروعكم فـوت           . . يتضمنه هذا اإلمجال من تفخيم وتضخيم     

 ؟  تغيريوال يفزعكم، يزعجكم سلب
سـهلة اهلضـم   ، وخنل جيدة الطلع،  وزروع متنوعات ،   أتتركون يف هذا كله من جنات وعيون      

وتتركون يف البيوت تنحتوا يف الصخور مبهارة       ! حىت كأن جناها مهضوم ال حيتاج إىل جهد يف البطون         
 ؟ ويف أناقة وفراهة، وبراعة

وإىل خمالفة املـأل    ،  وإىل الطاعة ،   التقوى وبعد أن يلمس قلوم هذه اللمسات املوقظة يناديهم إىل        
 . امليالني إىل الفساد والشر، اجلائرين البعيدين عن احلق والقصد

  " الذين يفسدون يف األرض وال يصـلحون      . وال تطيعوا أمر املسرفني   . فاتقوا اهللا وأطيعون   " 
 . . 
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فال تصغي هلا وال   ،  جلافية ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات ال تصل إىل تلك القلوب اجلاسية ا           
 : تلني

  . .  " ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني. إمنا أنت من املسحرين: قالوا " 
كأمنا الـدعوة إىل اهللا ال يـدعوها إال         !  إمنا أنت ممن سحرت عقوهلم فهم يهرفون مبا ال يعرفون         

 ! جمنون
. الشبهة اليت ظلت ختايل للبشرية كلما جاءها رسول       وتلك هي    . .  " ما أنت إال بشر مثلنا     " 

وما كانت تدرك حكمة اهللا يف أن يكون الرسول         ؛  فقد كان تصور البشرية القاصر للرسول عجيبا دائما       
وما كانت تدرك كذلك تكرمي هذا اجلنس البشري باختيار الرسل منه ليكونـوا رواد البشـرية                ،  بشرا

 . املتصلني مبصدر اهلدى والنور
مـا دام يـأيت   ؛ أو هكذا ينبغي أن يكون  . كانت البشرية تتصور الرسول خلقا آخر غري البشر        و

ذلك أا ما كانت تدرك سر هـذا         . . وخرب العامل احملجوب عن البشر    ،  وخرب الغيب ،  إليها خبرب السماء  
هـذه األرض  وهو أنه موهوب القدرة على االتصال باملأل األعلى وهو على  ،  اإلنسان الذي كرمه اهللا به    

وهو ،  ويعاجل ما يعاجله سائر البشر من املشاعر والنوازع       . يأكل وينام ويتزوج وميشي يف األسواق     . مقيم
 . متصل بذلك السر العظيم

 وكانت البشرية جيال بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على أنه حقا مرسل مـن                 
فاستجاب اهللا لعبـده    ،  ا طلبت مثود تلك اخلارقة    وهكذ . .  " فأت بآية إن كنت من الصادقني     :  " اهللا

ألنـه  ، ال خنوض يف وصفها كما خاض املفسرون القـدامى        ؛  وأعطاه هذه اخلارقة يف صورة ناقة     ،  صاحل
 . فنكتفي بأا كانت خارقة كما طلبت مثود. ليس لدينا سند صحيح نعتمد عليه يف هذا الوصف

وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يـوم       . ومهذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معل       : قال " 
  . .  " عظيم

ال ،  على شرط أن يكون املاء الذي يستقون منه يوما للناقـة ويومـا هلـم              ،   لقد جاءهم بالناقة  
كما ال خيتلط يومهـا     ،  وال خيتلط شراا بشرام   ،  وال جتور عليهم يف يومهم    ،  جيورون عليها يف يومها   

 . وإال أخذهم عذاب يوم عظيم،  بسوء على اإلطالقولقد حذرهم أن ينالوها. بيومهم
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ومل تطلـع   ؛  إا مل تسكب اإلميان يف القلوب اجلافـة       ؟   فماذا فعلت اآلية اخلارقة بالقوم املتعنتني     
ومل يوفـوا   ،  وإم مل حيفظوا عهدهم   . على الرغم من قهرها هلم وحتديهم ا      . النور يف األرواح املظلمة   

 : بشرطهم
 .  " بحوا نادمنيفعقروها فأص " 

والذين عقروها منهم هم الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون ولقد حذرهم            . النحر:  والعقر
وكان اجلميع مؤاخـذين    ،  ومن مث كتبت خطيئتها على اجلميع     . منهم صاحل وأنذرهم فلم خيشوا النذير     

 . ذا اإلمث العظيم
 : وتصديق النذيرولكن بعد فوات األوان ،  ولقد ندم القوم على الفعلة

 ! وال يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل . .  " فأخذهم العذاب " 
  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم    . إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني       :  "  مث جييء التعقيب  

 . . 
|     |     | 

 +     ِلنيسرلُوٍط الْم مقَو ت160كَذَّب    موهأَخ مقُونَ      ِإذْ قَالَ لَهتولٌ    161 لُوطٌ أَلَا تسر ي لَكُمِإن 
  وِن     162أَِمنيأَِطيعو قُوا اللَّه163 فَات   ـالَِمنيالْع بلَـى رِإلَّا ع ِريٍر ِإنْ أَجأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسمو 
164      الَِمنيالْع انَ ِمنونَ الذُّكْرأْتلَ   165 أَتا خونَ مذَرتو           مقَـو ملْ أَنـتاِجكُم بوأَز ِمن كُمبر لَكُم ق

 قَالَ ِإني ِلعمِلكُم مـن الْقَـاِلني        167 قَالُوا لَِئن لَّم تنتِه يا لُوطُ لَتكُونن ِمن الْمخرِجني           166عادونَ  
  169 رب نجِني وأَهِلي ِمما يعملُونَ 168

اهنيجفَن    ِعنيمأَج لَهأَه170 و      اِبِرينا ِفي الْغوزج171 ِإلَّا ع     ِرينا الْآخنرمد ا  172 ثُمنطَرأَمو 
 نذَِرينالْم طَراء ما فَسطَرِهم ملَي173ع  

 ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ا174ِإنَّ ِفي ذَِلك ولَه كبِإنَّ رو  ِحيمالر ِزيز175لْع_  
|     |     | 

ولكن السـياق التـارخيي لـيس       . ومكاا التارخيي كان مع قصة إبراهيم     . جتيء قصة لوط هنا   
مـن  : وعاقبة التكـذيب ، إمنا امللحوظ وحدة الرسالة واملنهج - كما أسلفنا - ملحوظا يف هذه السورة  

 . جناة للمؤمنني وهالك للمكذبني
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ويسـتجيش يف قلـوم     ؛  يستنكر استهتارهم . قومه مبا بدأ به نوح وهود وصاحل       ويبدأ لوط مع    
ويطمئنهم إىل أنه لن يفجعهم يف شيء من أمواهلم مقابل          ،  ويدعوهم إىل اإلميان والطاعة   ،  وجدان التقوى 

 : مث يواجههم باستنكار خطيئتهم الشاذة اليت عرفوا ا يف التاريخ. اهلدى
بـل أنـتم قـوم      ؟  وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم      ؟  املنيأتأتون الذكران من الع    " 
 .  " عادون

هي  ]وقد كانوا يسكنون عدة قرى يف وادي األردن         [   واخلطيئة املنكرة اليت عرف ا قوم لوط      
؛ فقد برأ اهللا الذكر واألنثى    . وهو احنراف يف الفطرة شنيع    . وترك النساء ،  الشذوذ اجلنسي بإتيان الذكور   

الذي ،   منهما على امليل إىل صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته يف امتداد احلياة عن طريق النسل              وفطر كال 
الذي جيعل كـل مـن يف       ،  فكان هذا امليل طرفا من الناموس الكوين العام       . يتم باجتماع الذكر واألنثى   

فأمـا إتيـان   . الكون وكل ما يف الكون يف حالة تناسق وتعاون على إنفاذ املشيئة املدبرة هلذا الوجـود       
وعجيب . وال يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه      ،  وال حيقق غاية  ،  الذكور الذكور فال يرمي إىل هدف     

واللذة اليت جيدها الذكر واألنثى يف التقائهما إن هي إال وسيلة الفطـرة لتحقيـق               . أن جيد فيه أحد لذة    
 مث مل يكن بد أن يرجعوا عن هـذا          ومن. فاالحنراف عن ناموس الكون واضح يف فعل قوم لوط        . املشيئة

ولتعـريهم مـن حكمـة      ،  ومن موكب الفطرة  ،  خلروجهم من ركب احلياة   ،  االحنراف أو أن يهلكوا   
 . وهي امتداد احلياة م عن طريق التزاوج والتوالد، وجودهم

واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق هلـم رـم مـن              ،   فلما دعاهم لوط إىل ترك هذا الشذوذ      
تبني أم غري مسـتعدين للعـودة إىل       . . والعدوان على الفطرة وجتاوز احلكمة املكنونة فيها       ،أزواجهم

 : وإىل سنة الفطرة، ركب احلياة
 .  " لئن مل تنته يا لوط لتكونن من املخرجني: قالوا " 

، وترك وطنه وأرضه  ،  وفد عليهم مع عمه إبراهيم حني اعتزل أباه وقومه        .  وقد كان فيهم غريبا   
، مث عاش وحده مع هؤالء القوم حىت أرسله اهللا إلـيهم          . رب األردن مع إبراهيم والقلة اليت آمنت معه       وع

إذا مل ينته عن دعوم إىل سـواء الفطـرة          ،  فإذا م يهددونه باإلخراج من بينهم     ،  لريدهم عما هم فيه   
 ! القومي

 : ز واستبشاعيف تقز؛  عندئذ مل يبق إال أن يعالنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ
  . .  " إين لعملكم من القالني: قال " 
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مث يتوجه إىل ربه بالدعاء أن ينجيه       . يقذف به لوط يف وجوههم يف امشئزاز      . الكره البالغ :  والقلى
 : من هذا البالء هو وأهله

  . .  " رب جنين وأهلي مما يعملون " 
فهو يتوجه  . و هو فيهم  . مرد مهلك ولكنه حيس بفطرته الصادقة أنه عمل       ؛   وهو ال يعمل عملهم   

 . إىل ربه أن ينجيه وأهله مما سيأخذ به قومه من التدمري
 :  واستجاب اهللا دعوة نبيه

  . .  " إال عجوزا يف الغابرين. فنجيناه وأهله أمجيعن " 
وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على        - كما يذكر يف سور أخرى     -  هذه العجوز هي امرأته   

 ! وتعينهم عليها، كرةفعلتهم املن
  . .  " فساء مطر املنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا. مث دمرنا اآلخرين " 

ويظن أا ثاوية حتـت البحـر امليـت يف       . ومنها قرية سدوم  .  قيل خسفت قراهم وغطاها املاء    
 . األردن

ـ .  وبعض علماء طبقات األرض يؤكدون أن البحر امليت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان             د وق
 . وجبواره املذبح الذي تقدم عليه القرابني، كشف بعض رجال اآلثار بقايا حصن جبوار البحر

 . وقوله الفصل يف املوضوع - على هذا النحو -  وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط
 :  مث يعقب على مصرعهم بالتعقيب املكرور

  . .  " ك هلو العزيز الرحيموإن رب. وما كان أكثرهم مؤمنني: إن يف ذلك آلية " 
|     |     | 

 +     ِلنيسركَِة الْمالْأَي ابحأَص قُونَ        176كَذَّبتأَلَا ت بيعش مولٌ    177 ِإذْ قَالَ لَهسر ي لَكُمِإن 
  وِن     178أَِمنيأَِطيعو قُوا اللَّهٍر ِإنْ 179 فَاتأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسمو    ـالَِمنيالْع بلَـى رِإلَّا ع ِريأَج
180        ِسِرينخالْم وا ِمنكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيِقيِم     181 أَوتسطَاِس الْموا ِبالِْقسِزنوا   182 وسخبلَا تو 

 فِْسِدينِض ما ِفي الْأَرثَوعلَا تو ماءهيأَش اسل183َالنقُوا الَِّذي خاتو  ِلنيالِْجِبلَّةَ الْأَوو 184قَكُم  
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      ِرينحسالْم ِمن ا أَنتم185قَالُوا ِإن            الْكَـاِذِبني لَِمن كظُنِإن نا وثْلُنم رشِإلَّا ب ا أَنتم186 و 
 اِدِقنيالص ِمن اء ِإن كُنتمالس نفًا ما ِكسنلَيِقطْ ع187فَأَسبلُونَ  قَالَ رمعا تِبم لَم188ي أَع  

  189فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يوِم الظُّلَِّة ِإنه كَانَ عذَاب يوٍم عِظيٍم 
 ِمِننيؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي 190ِإنَّ ِفي ذَِلك ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِإنَّ ر191 و_  

   |     ||   
جتيء هنا يف مسـاق العـربة كبقيـة          - ومكاا التارخيي قبل قصة موسى     - وهذه قصة شعيب  
. واأليكة الشجر الكثيف امللتـف . أهل مدين - غالبا - وأصحاب األيكة هم. القصص يف هذه السورة   

 وموقع مدين بني احلجاز وفلسـطني     . ويبدو أن مدين كانت جتاورها هذه الغيضة الوريفة من األشجار         
 . حول خليج العقبة

مث أخـذ   ،   وقد بدأهم شعيب مبا بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن األجـر               
 : يواجههم مبا هو من خاصة شأم

وال تبخسـوا النـاس     ،  وزنوا بالقسطاس املستقيم  ،  أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين      " 
 .  " وال تعثوا يف األرض مفسدين، أشياءهم

وأن ،  أن يطففوا يف امليزان واملكيـال      - كما ذكر يف سوريت األعراف وهود      - كان شأم  وقد  
ويشتروا بثمن خبس ويبيعوا بثمن     ،  ويعطوا أقل من حق الناس    ،  يأخذوا بالقسر والغصب زائدا عن حقهم     

عـدل  وقد أمرهم رسـوهلم بال    . فكانوا يتحكمون فيها  ،  ويبدو أم كانوا يف ممر قوافل التجارة      . مرتفع
وال تستطيع أن تغضي عـن احلـق        . ألن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن املعاملة     ،  والقسط يف هذا كله   

 . والعدل يف معامالت الناس
خالق األجيـال   . وهو يذكرهم خبالقهم الواحد   ،   مث استجاش شعيب مشاعر التقوى يف نفوسهم      

 : كلها والسابقني مجيعا
 .  " واتقوا الذي خلقكم واجلبلة األولني " 

 : فهو خيلط ويهذي مبا يقول،  فما كان منهم إال أن يطلقوا عليه االام بأنه مسحور
  . .  " إمنا أنت من املسحرين: قالوا " 
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ويرمونه . يكون الرسول  - يف زعمهم  - وما هكذا ،  فهو بشر مثلهم  .  وإال أن يستنكروا رسالته   
 : بالكذب فيما يقول

 .  "  نظنك ملن الكاذبنيوإن. وما أنت إال بشر مثلنا " 
وأن يسـقط   ؛   وإال أن يتحدوه أن يأتيهم مبا خيوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما يدعيـه               

 : أو حيطمها عليهم ويسقطها قطعا، عليهم رجوما من السماء
  . .  " فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقني " 

  . . وهو شبيه بتحدي املشركني للرسول الكرمي ! وهو حتدي املستهتر اهلازى ء املستهني
  . .  " ريب أعلم مبا تعملون: قال " 

 .  ويعجل السياق بالنهاية دون تفصيل وال تطويل
  . .  " إنه كان عذاب يوم عظيم. فأخذهم عذاب يوم الظلة. فكذبوه " 

فاسـتظلوا  ،  ابةمث تراءت هلم سح   . أخذهم حر خانق شديد يكتم األنفاس ويثقل الصدور       :  قيل
 . مث إذا هي الصاعقة الجلة املدوية تفزعهم وتدمرهم تدمريا، فوجدوا هلا بردا؛ ا

 ! فالظلة كانت مسة اليوم املعلوم " يوم الظلة "  وكان ذلك
 :  مث جييء التعقيب املكرور

 .  " وإن ربك هلو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنني، إن يف ذلك آلية " 
  . . م القصص يف السورة ليجيء على إثره التعقيب األخري وخيت

|     |     | 
 +     الَِمنيالْع بِرتيلُ رلَت هِإن192و      الْأَِمني وحلَ ِبِه الرز193 ن     نِذِرينالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكع 

 أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بِنـي          196أَوِلني   وِإنه لَِفي زبِر الْ    195 ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني     194
  197ِإسراِئيلَ 

      ِمنيجِض الْأَععلَى بع اهلْنزن لَو198و        ِمِننيؤوا ِبِه ما كَانِهم ملَيع أَه199 فَقَر   اهلَكْنس كَذَِلك 
    ِرِمنيجلَا   200ِفي قُلُوِب الْم        الْأَِليم ذَابا الْعورى يتونَ ِبِه حِمنؤونَ 201يرعشلَا ي مهةً وتغم بهأِْتيفَي 

  203 فَيقُولُوا هلْ نحن منظَرونَ 202
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 يوعـدونَ    ثُم جاءهم ما كَـانوا     205 أَفَرأَيت ِإن متعناهم ِسِنني      204أَفَِبعذَاِبنا يستعِجلُونَ   
  207 ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ 206

  209 ِذكْرى وما كُنا ظَاِلِمني 208وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة ِإلَّا لَها منِذرونَ 
     اِطنييِبِه الش لَتزنا تمونَ        210وِطيعـتسا يمو مِغي لَهنبا يم211 و ِع       ِإنـمـِن السع ـمه

  212لَمعزولُونَ 
          ذَِّبنيعالْم كُونَ ِمنفَت را آخاللَِّه ِإلَه عم عد213فَلَا ت     ِبنيالْأَقْر كتِشريع أَنِذر214 و  ِفضاخو 

      ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتِلم كاحنِريٌء       215جي بفَقُلْ ِإن كوصلُونَ    فَِإنْ عمعا تملَى   216مكَّلْ عوتو 
 ِإنه هـو السـِميع      219 وتقَلُّبك ِفي الساِجِدين     218 الَِّذي يراك ِحني تقُوم      217الْعِزيِز الرِحيِم   

 ِليم220الْع  
       اِطنييلُ الشزنن تلَى مع ئُكُمبلْ أُنلَى كُلِّ   221هلُ عزن222 أَفَّاٍك أَِثيٍم     ت     عـملْقُـونَ السي 

 225 أَلَم تر أَنهم ِفي كُـلِّ واٍد يِهيمـونَ   224 والشعراء يتِبعهم الْغاوونَ     223وأَكْثَرهم كَاِذبونَ   
اِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثريا وانتصـروا      ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الص     226وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ      

  _227ِمن بعِد ما ظُِلموا وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ 
|     |     | 

وقصة التحدي  . وقصة التكذيب واإلعراض  . انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرساالت      
 . والعقاب

ومشـركي   ع واحلديث فيها خـاص برسـول اهللا      .  القصص بعد مقدمة السورة     وقد بدأ هذا  
إن نشأ نرتل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم         . لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني     :  " قريش

فقد كـذبوا فسـيأتيهم     . وما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني          . هلا خاضعني 
وكله مناذج للقوم يأتيهم أنباء مـا كـانوا بـه           ،  مث سيق القصص   . .  " تهزؤونأنباء ما كانوا به يس    

 ! يستهزئون
فجاء هذا التعقيـب    ؛   فلما انتهى القصص عاد السياق إىل موضوع السورة الذي تضمنته املقدمة          

، ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون       - فيؤكد أنه ترتيل رب العاملني    ،  يتحدث عن القرآن  ،  األخري
ويشري إىل أن علماء بين إسرائيل يعرفون خرب هذا الرسول ومـا             - إذا القرآن يرتل به من رب العاملني      ف
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ويزعمون أنـه   ؛  إمنا املشركون يعاندون الدالئل الظاهرة    . ألنه مذكور يف كتب األولني    ،  معه من القرآن  
ليهم بلغتهم ما كانوا بـه      ولو أن أعجميا ال يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتاله ع           ،  سحر أو شعر  

وما ترتلت الشياطني ـذا القـرآن       ! ألن العناد هو الذي يقعد م عن اإلميان ال ضعف الدليل          . مؤمنني
فإن له منهجا ثابتـا والشـعراء       ،  وما هو كذلك بشعر   . كما تترتل باألخبار على الكهان     ع على حممد 

قبل ،  لقرآن املرتل من عند اهللا تذكريا للمشركني      إمنا هو ا  . يهيمون يف كل واد وفق االنفعاالت واألهواء      
وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي     " وقبل أن يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أن يأخذهم اهللا بالعذاب  

  . .  " منقلب ينقلبون
|     |     | 

بلسـان  . على قلبك لتكون من املنـذرين     . نزل به الروح األمني   . وإنه لترتيل رب العاملني    " 
  . .  " ريب مبنيع

 ع نزل ذا القرآن من عند اهللا على قلب رسـول اهللا           - عليه السالم  -  والروح األمني جربيل  
نزل به  . ووعاه وعيا مباشرا  ،  نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا      ،  حفيظ عليه ،  وهو أمني على ما نزل به     

. ويتلو عليهم القرآن  ،   الذي يدعوهم به   هو لسان قومه  . على قلبه ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني       
وإن ،  ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كالم البشر        ؛  وهم يعرفون مدى ما ميلك البشر أن يقولوا       

 . يشي بأنه آت من مصدر غري بشري بيقني. وبتناسقه، ومبنهجه، ومبعانيه، وأنه بنظمه؛ كان بلغتهم
 : ر خارجي وينتقل من هذا الدليل الذايت إىل دليل آخ

  . .  " أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل. وإنه لفي زبر األولني " 
كما وردت أصول العقيدة اليت جاء ـا يف         ،   فقد وردت صفة الرسول الذي يرتل عليه القرآن       

سون وحي،  وينتظرون هذا الرسول  ،  ومن مث كان علماء بين إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة        . كتب األولني 
ولسان عبـد اهللا    ،  وحيدث بعضهم بعضا ذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي         ؛  أن زمانه قد أظلهم   

 . واألخبار يف هذا ثابتة كذلك بيقني ب بن سالم
فلـو  ؛  ال لضعف احلجة وال لقصور الدليل     ،  إمنا يكابر املشركون ويعاندون رد املكابرة والعناد      

وال اعترفـوا أنـه     ،  وال صدقوه ،  ة فتاله عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به       جاءهم به أعجمي ال ينطق العربي     
 : حىت مع هذا الدليل الذي جيبه املكابرين، موحى به إليه
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  . .  " فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنني، ولو نزلناه على بعض األعجمني " 
مث يعقب على هذا    . وتصوير لعنادهم ومكابرم يف كل دليل      ع  ويف هذا تسريه عن رسول اهللا     

فهكذا قضي األمـر أن يتلقـوه       . بأن التكذيب مكتوب على القوم مالزم هلم حبكم عنادهم ومكابرم         
 : حىت يأتيهم العذاب وهم يف غفلة ال يشعرون. كأنه طبع يف قلوم ال حيول، بالتكذيب
يأتيهم بغتة وهم   ف،  ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم      . كذلك سلكناه يف قلوب ارمني     " 
  . .  " ال يشعرون

هيئة عدم اإلميان   . إنه على هذه اهليئة   : فيقول.  والتعبري يرسم صورة حسية ملالزمة التكذيب هلم      
ويظـل  . فهو ال جيري فيها إال مكذبا به. على هذه اهليئة نظمناه يف قلوم وأجريناه . والتكذيب بالقرآن 

 . .  " فيأتيهم بغتة وهم ال يشـعرون      "  . .  " لعذاب األليم حىت يروا ا   " على هيئته هذه يف قلوم    
ومـن مث إىل العـذاب     ،  وقد بقي بعضهم فعال على هذا الوضع حىت فارق هذه األرض بالقتل أو املوت             

 : ويف هذه اللحظة فقط يفيقون . . األليم
  "  . . ؟ هل حنن منظرون: فيقولوا " 

 ! وهيهات هيهات. ا ما فاتنصلح ،  هل حنن مؤجلون إىل فرصة أخرى
واغترارا مبا هم فيـه مـن   ، على سبيل االستهزاء واالستهتار،  ولقد كانوا يستعجلون عذاب اهللا    

شأم شأن ذوي النعمة قلمـا      . وجيعلهم يستبعدون النقلة منه إىل العذاب والنكال      ،  يبلد حسهم ،  متاع
ويرسم هلم صـورم  ،  هنا من هذه الغفلةفهو يوقظهم. وقلما يتصورون أن حتول؛  خيطر بباهلم أن تزول   

 : حني حيل م ما يستعجلون
مـا أغـىن    . مث جاءهم ما كانوا يوعدون    ،  أفرأيت إن متعناهم سنني   ؟  أفبعذابنا يستعجلون  " 

  . .  " عنهم ما كانوا ميتعون
ع وإذا سنون املتا  . ويف اجلانب اآلخر حتقق الوعيد    .  فيضع صورة االستعجال بالعذاب يف جانب     

 . وال ختفف من عذام، ال تغين عنهم شيئا، ساقطة كأا مل تكن
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؟ هل رأيت خريا قط   : مث يقال له  ،  يؤتى بالكافر فيغمس يف النار غمسة     :  "  ويف احلديث الصحيح  
فيصبغ يف اجلنـة    ،  ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان يف الدنيا      . ال واهللا يا رب   : فيقول؟  هل رأيت نعيما قط   

  "  . . )1(ال واهللا يا رب : فيقول؟ هل رأيت بؤسا قط: همث يقال ل، صبغة
، وأن رمحة اهللا أال يهلك قرية حىت يبعث فيهـا رسـوال           .  مث خيوفهم بأن اإلنذار مقدمة اهلالك     

 : يذكرها بدالئل اإلميان
  . .  " وما كنا ظاملني. ذكرى. وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون " 

والفطرة بذاا حتس بوجود اخلـالق  . عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه ولقد أخذ اهللا على البشر     
فإذا . كلها يوحي بوجود اخلالق الواحد    ،  وبث دالئل اإلميان يف الكون    . )2(الواحد ما مل تفسد وتنحرف      

. ويوقظهم إىل ما أغفلوا   ،  جاءهم نذير يذكرهم ما نسوا    ،  وأغفلوا دالئل اإلميان  ؛  نسي الناس عهد الفطرة   
يف أخـذ    " وما كنا ظـاملني    " زيادة يف العدل والرمحة   . الة ذكرى تذكر الناسني وتوقظ الغافلني     فالرس

 . فإمنا هو جزاء النكسة عن خط اهلدى ومنهج اليقني. القرى بعد ذلك بالعذاب واهلالك
|     |     | 

 : مث يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكرمي
  . .  " إم عن السمع ملعزولون. غي هلم وما يستطيعونوما ينب. وما ترتلت به الشياطني " 

، واستطرد مع تكذيبهم به   ؛   لقد قرر يف اجلولة املاضية أنه ترتيل رب العاملني نزل به الروح األمني            
وها هو ذا ينفي دعواهم أنه من وحي الشياطني على طريقة            . . واستعجاهلم ما يتوعدهم من عذاب فيه     

 . وبالسمع الذي يتكهنون فيه باألخبار، زعمون أن الشياطني تأتيهم خبرب الغيبالذين كانوا ي، الكهان
والشياطني تـدعو إىل    . وهو يدعو إىل اهلدى والصالح واإلميان     .  وما يليق هذا القرآن بالشياطني    

 . الضالل والفساد والكفر
ا يترتل به الـروح     إمن. فهم معزولون عن مساع الوحي به من اهللا       .  وما هم مبستطيعني أن يأتوا به     

 . وليس هذا مبيسور للشياطني. بإذن من رب العاملني، األمني
|     |     | 

                                                 
 . يف احلديث الصحيح:  رواه ابن كثري يف التفسري، وقال)1(
 . 1392 ص 9جزء " آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بين :  يراجع تفسري)2(
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ليكـون   - وهو أبعد من يكون عنه   - حيذره من الشرك   ع وهنا يلتفت باخلطاب إىل رسول اهللا     
 : ما ويرعاهالذي يلحظه دائ، ويأمره بالتوكل على اهللا. ويكلفه إنذار عشريته األقربني. غريه أوىل باحلذر

واخفض جناحـك  . وأنذر عشريتك األقربني. فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون من املعذبني       " 
الـذي  . وتوكل على العزيز الرحيم   . إين بريء مما تعملون   : فإن عصوك فقل  . ملن اتبعك من املؤمنني   

  . .  " إنه هو السميع العليم. وتقلبك يف الساجدين. يراك حني تقوم
وهـذا حمـال    . لو دعا مع اهللا إهلا آخر     ،  متوعدا بالعذاب مع املعذبني    ع  الرسول  وحني يكون 
وكيف ينجو من العذاب من يـدعو هـذه الـدعوة مـن             ؟  فكيف يكون غريه  . ولكنه فرض للتقريب  

 ! لو ارتكب هذا اإلمث العظيم، والعذاب ال يتخلف حىت عن الرسول، وليس هنالك حماباة! ؟ اآلخرين
أن هؤالء يتهددهم العـذاب  ، لتكون ملن سواهم عربة. يكلف إنذار أهله ع  وبعد إنذار شخصه 

  . .  " وأنذر عشريتك األقربني:  " لو بقوا على الشرك ال يؤمنون
يـا  : الصفا فصعد عليـه مث نـادى       ع  روى البخاري ومسلم أنه ملا نزلت هذه اآلية أتى النيب         

يـا  :  " ع فقال رسول اهللا. وبني رجل يبعث رسوله، بني رجل جييء إليه، فاجتمع الناس إليه  ! صباحاه
أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بسفح اجلبل تريد أن تغري علـيكم    . يا بين لؤي  . يا بين فهر  . بين عبد املطلب  

تبا لـك   : فقال أبو هلب   " . فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد      :  " قال. نعم: قالوا" ؟    صدقتموين
  " .  . . . تبت يدا أيب هلب وتب:  " وأنزل اهللا؟  هلذاأما دعوتنا إال! سائر اليوم

 " وأنذر عشريتك األقـربني   :  " ملا نزلت : قالت ل عن عائشة  - بإسناده -  وأخرج مسلم 
ال أملك  . يا بين عبد املطلب   . يا صفية ابنة عبد املطلب    . يا فاطمة ابنة حممد   :  " فقال ع قام رسول اهللا  

  " .  مايل ماشئتمسلوين من. لكم من اهللا شيئا
 دعا رسـول اهللا   . ملا نزلت هذه اآلية   : قال - بإسناده عن أيب هريرة    -  وأخرج مسلم والترمذي  

يا معشر بين كعـب أنقـذوا       . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار      :  " قريشا فعم وخص فقال    ع
إال .  أملك لكم من اهللا شيئا     فإين واهللا ال  . يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار       . أنفسكم من النار  

  "  . . . أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا
، وكيف أبلغه لعشريته األقـربني    ،  األمر ع  فهذه األحاديث وغريها تبني كيف تلقى رسول اهللا       

وبني هلم أن قرابتهم له ال تنفعهم شـيئا إذا مل           ،  ووكلهم إىل رم يف أمر اآلخرة     ،  ونفض يده من أمرهم   
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وهذا هـو اإلسـالم يف نصـاعته         . . وهو رسول اهللا  ،  وأنه ال ميلك هلم من اهللا شيئا      ،  مينفعهم عمله 
 . ونفي الوساطة بني اهللا وعباده حىت عن رسوله الكرمي، ووضوحه

 :  كذلك بني اهللا لرسوله كيف يعامل املؤمنني الذين يستجيبون لدعوة اهللا على يديه
  .  . " واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني " 

كما خيفض الطـائر    ،  صورة خفض اجلناح  .  فهو اللني والتواضع والرفق يف صورة حسية جمسمة       
. مع املؤمنني طوال حياته فقد كان خلقه القرآن        ع وكذلك كان رسول اهللا   . جناحيه حني يهم باهلبوط   

 . وكان هو الترمجة احلية الكاملة للقرآن الكرمي
 : ويربأ مما يعملون، فيكلهم إىل رم وكذلك بني اهللا له كيف يعامل العصاة 

  . .  " إين بريء مما تعملون: فإن عصوك فقل " 
 . بقتال املشركني ع قبل أن يؤمر الرسول،  وكان هذا يف مكة

 : يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة، إىل ربه ع  مث يتوجه به
إنه هو السميع   .  الساجدين وتقلبك يف . الذي يراك حني تقوم   . وتوكل على العزيز الرحيم    " 

 .  " العليم
. مستعينا يف أمرك كله بـه     ،  وتوجه إىل ربك معتمدا عليه    ،  متربئا من أعماهلم  ،   دعهم وعصيام 

 ع مث يشعر قلـب الرسـول     . العزة والرمحة : بالصفتني املكررتني يف هذه السورة     - سبحانه - ويصفه
يراه يف وحدتـه    . ويراه يف صفوف اجلماعة الساجدة    ،  فربه يراه يف قيامه وحده للصالة     . باألنس والقرىب 

ويسـمع  ،  يرى حركاته وسـكناته   . ويراه يف مجاعة املصلني يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم        
  . .  " إنه هو السميع العليم:  " خطراته ودعواته

 كان رسـول اهللا   وهكذا  .  ويف التعبري على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب واملالحظة والعناية         
  . . ويف جو هذا األنس العلوي كان يعيش. ويف جواره وقربه، يشعر أنه يف كنف ربه ع

|     |     | 
. ففي املرة األوىل أكد أنه ترتيل من رب العـاملني         . واجلولة األخرية يف السورة حول القرآن أيضا      

أما يف هذه املرة فيقرر أن الشياطني ال        . طنيويف املرة الثانية نفى أن تترتل به الشيا       . نزل به الروح األمني   
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إمنا تترتل على كل كذاب آمث ضـال مـن          ؛  يف أمانته وصدقه وصالح منهجه     ع تترتل على مثل حممد   
 : الكهان الذي يتلقون إحياءات الشياطني ويذيعوا مع التضخيم والتهويل

ون السـمع وأكثـرهم     يلق. ترتل على كل أفاك أثيم    ؟  هل أنبئكم على من ترتل الشياطني      " 
  . .  " كاذبون

وكان النـاس يلجـأون إلـيهم       ،   وكان يف العرب كهان يزعمون أن اجلن تنقل إليهم األخبار         
 . ويركنون إىل نبوءام

وهم على أية حال ال يدعون      . والتصديق م جري وراء األوهام واألكاذيب     .  وأكثرهم كاذبون 
وهو يدعو النـاس     ع وما هكذا كان رسول اهللا    . ىل إميان وال يقودون إ  ،  وال يأمرون بتقوى  ،  إىل هدى 

 . ذا القرآن إىل منهج قومي
وهـم يف   . إنـه شـاعر    ع ويقولون عن النيب  ،  إنه شعر :  ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا     

ويهـز  ،  والذي يدخل إىل قلوب النـاس     ،  حريم كيف يواجهون هذا القول الذي ال يعرفون له نظريا         
 . يغلبهم على إرادم من حيث ال ميلكون له رداو، مشاعرهم

ومنهج القرآن غـري منـهج الشـعراء         ع  فجاء القرآن يبني هلم يف هذه السورة أن منهج حممد         
ويسري يف طريـق    ،  ويدعو إىل غاية حمددة   ،  فإن هذا القرآن يستقيم على ج واضح      . ومنهج الشعر أصال  

؛ وال يتبع أهواء وانفعاالت متقلبة    ،   اليوم قوال ينقضه غدا    ال يقول  ع والرسول. مستقيم إىل هذه الغاية   
. والشعراء ليسـوا كـذلك    . و يدأب على منهج ال عوج فيه      ،  ويثبت على عقيدة  ،  إمنا يصر على دعوة   

تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إىل التعبري عنها كيفمـا         . الشعراء أسرى االنفعاالت والعواطف املتقلبة    
ويسـخطون  ،  يرضون فيقولـون قـوال    . ويف حلظة أبيض  . حد يف حلظة أسود   ويرون األمر الوا  . كانت

 ! مث هم آصحاب أمزجة ال تثبت على حال. فيقولون قوال آخر
ويتخيلون أفعاال ونتائج مث خيالوا حقيقـة       ،   هذا إىل أم خيلقون عوامل من الوهم يعيشون فيها        

 ! م خيلقون هم يف خياهلم واقعا آخر يعيشون عليهأل، فيقل اهتمامهم بواقع األشياء. واقعة يتأثرون ا
فلصاحب . الذي يريد حتقيقها يف عامل الواقع ودنيا الناس       ،   وليس كذلك صاحب الدعوة احملددة    

مفتوح ،  وهو ميضي يف طريقه على منهجه إىل هدفه مفتوح العني         . وله طريق ،  وله منهج ،  الدعوة هدف 
حىت تصبح واقعا يف عامل     ،  وال يقنع باألحالم  ،   يعيش بالرؤى  وال،  ال يرضى بالوهم  ؛  يقظ العقل ،  القلب
 . الناس
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 : فاألمر واضح صريح، وال شبهة هناك، ومنهج الشعراء خمتلفان ع  فمنهج الرسول
 " ! ؟  وأم يقولون ما ال يفعلون    . أمل تر أم يف كل واد يهيمون      . والشعراء يتبعهم الغاوون   " 

 . 
الذين ال منهج هلـم وال      ،  ومن مث يتبعهم الغاوون اهلائمون مع اهلوى       فهم يتبعون املزاج واهلوى     

 . هدف
وفق االنفعال الذي يسيطر عليهم     ،   وهم يهيمون يف كل واد من وديان الشعور والتصور والقول         

 . يف حلظة من اللحظات حتت وقع مؤثر من املؤثرات
يؤثروا علـى   ،  اهلم ومشاعرهم ألم يعيشون يف عوامل من صنع خي      .  وهم يقولون ما ال يفعلون    

ألم عاشوها يف تلك العـوامل      ،  ومن مث يقولون أشياء كثرية وال يفعلوا      ! واقع احلياة الذي ال يعجبهم    
 ! وليس هلا واقع وال حقيقة يف دنيا الناس املنظورة، املوهومة

كة ضـخمة يف    وهو حر ،  وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ يف واقع احلياة         -  إن طبيعة اإلسالم  
إن طبيعة اإلسالم هذه ال تالئمها طبيعة الشـعراء كمـا       - الضمائر املكنونة ويف أوضاع احلياة الظاهرة     

فأما اإلسالم فرييـد حتقيـق     . ألن الشاعر خيلق حلما يف حسه ويقنع به        - يف الغالب  - عرفتهم البشرية 
 . واقع ذلك النموذج الرفيعوحيول املشاعر كلها لتحقق يف عامل ال، احللم ويعمل على حتقيقه

فإذا كانـت   .  واإلسالم حيب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع وال يهربوا منها إىل اخليال املهوم            
وحتقيق املنهج الذي   ،  دفعهم إىل تغيريها  ،  وال تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به      ،  هذه احلقائق ال تعجبهم   

 . يريد
فاإلسالم يستغرق هذه الطاقة يف     . ألحالم املهومة الطائرة  ومن مث ال تبقى يف الطاقة البشرية بقية ل        

 . وفق منهجه الضخم العظيم، حتقيق األحالم الرفيعة
إمنا حيـارب  . كما قد يفهم من ظاهر األلفاظ -  ومع هذا فاإلسالم ال حيارب الشعر والفن لذاته      

ومنـهج األحـالم   ؛ ضابط هلـا منهج األهواء واالنفعاالت اليت ال  . املنهج الذي سار عليه الشعر والفن     
وتنضح بتأثراـا   ،  فأما حني تستقر الروح على منهج اإلسالم      . املهومة اليت تشغل أصحاا عن حتقيقها     

وال تكتفـي   ؛  وتعمل يف الوقت ذاته على حتقيق هذه املشاعر النبيلة يف دنيا الواقع           ؛  اإلسالمية شعرا وفنا  
 ! اة كما هو مشوها متخلفا قبيحاوتدع واقع احلي، خبلق عوامل ومهية تعيش فيها



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

56

وحني تنظر إىل الدنيا فتراها مـن       ،   وأما حني يكون للروح منهج ثابت يهدف إىل غاية إسالمية         
 . مث تعرب عن هذا كله شعرا وفنا، يف ضوء اإلسالم، زاوية اإلسالم

 . اظكما قد يفهم من ظاهر األلف،  فأما عند ذلك فاإلسالم ال يكره الشعر وال حيارب الفن
وهـذه  . وإىل خفايا النفس البشـرية    ،   ولقد وجه القرآن القلوب والعقول إىل بدائع هذا الكون        

ويف القرآن وقفات أمام بدائع اخللق والنفس مل يبلغ إليها شـعر قـط يف               . وتلك هي مادة الشعر والفن    
 . الشفافية والنفاذ واالحتفال بتلك البدائع وذلك اجلمال

 : الكرمي من ذلك الوصف العام للشعراء ومن مث يستثين القرآن 
  . .  " وانتصروا من بعد ما ظلموا، وذكروا اهللا كثريا، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " 

واسـتقامت  ،  هؤالء آمنوا فامتألت قلوم بعقيدة    .  فهؤالء ليسوا داخلني يف ذلك الوصف العام      
ومل يكتفوا بالتصورات   ،   إىل العمل اخلري اجلميل    وعملوا الصاحلات فاجتهت طاقام   . حيام على منهج  

وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان هلم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إىل نصرة احلق الذي                . واألحالم
 . اعتنقوه

 ومن هؤالء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها يف إبان املعركة مع الشرك واملشـركني               
مـن شـعراء     ي وكعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحة      ،  سان بن ثابت  ح ع على عهد رسول اهللا   

وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وقد كانا يهجوان رسول           ،  ومنهم عبد اهللا بن الزبعرى    ،  األنصار
 . فلما أسلما حسن إسالمهما ومدحا رسول اهللا ونافحا عن اإلسالم، يف جاهليتهما ع اهللا

وجربيـل   - أو قال هاجهم   - اهجهم:  " قال حلسان  ع اهللا وقد ثبت يف الصحيح أن رسول       
إن اهللا عز وجل قد أنزل يف الشـعراء          ع وعن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه أنه قال للنيب          "  . . معك

إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموم به            :  " ع فقال رسول اهللا  . ما أنزل 
  ]إلمام أمحد رواه ا[  " نضح النبل

 والصور اليت يتحقق ا الشعر اإلسالمي والفن اإلسالمي كثرية غري هذه الصورة اليت وجـدت               
، وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسالمي للحياة يف أي جانب من جوانبـها               . وفق مقتضياا 

 . ليكون شعرا أو فنا يرضاه اإلسالم
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وال أن يكون دعوة مباشرة لإلسالم وال متجيـدا  ؛ عا وليس من الضروري أن يكون دفاعا وال دف    
. ليس من الضروري أن يكون يف هذه املوضوعات ليكون شعرا إسالميا           . . له أو أليام اإلسالم ورجاله    

ممزوجة بشعور املسلم الذي يربط هذه املشاهد باهللا يف حسه          ،  وإن نظرة إىل سريان الليل وتنفس الصبح      
، أو ذا الوجـود الـذي أبدعـه اهللا   ، وإن حلظة إشراق واتصال باهللا   . مههلي الشعر اإلسالمي يف صمي    

 . لكفيلة أن تنشئ شعرا يرضاه اإلسالم
فأميا شعر نشأ   . وللعالقات والروابط فيها  ،   ومفرق الطريق أن لإلسالم تصورا خاصا للحياة كلها       

 . من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه اإلسالم
|     |     | 

 : سورة ذا التهديد اخلفي املوختتم ال
  . .  " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " 

واستهتارهم بالوعيد واسـتعجاهلم    ،   السورة اليت اشتملت على تصوير عناد املشركني ومكابرم       
 . كما اشتملت على مصارع املكذبني على مدار الرساالت والقرون. بالعذاب

؛ وكأنه اإليقاع األخـري املرهـوب  . الذي يلخص موضوع السورة. يف تنتهي ذا التهديد املخ  
 . وتزلزل كيان الظاملني زلزاال شديدا. يتمثلها اخليال ويتوقعها، يتمثل يف صور شىت
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 . لهبتجريد املتابعة

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   امللوك وهل أفسد الدين إال 

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

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

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