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 الَِّذين يِقيمونَ الصـلَاةَ     2 هدى وبشرى ِللْمؤِمِنني     1طس ِتلْك آيات الْقُرآِن وِكتاٍب مِبٍني       + 

     وِقني مِة هم ِبالْآِخرهكَاةَ وونَ الزتؤي3ونَ  و             ـمفَه مـالَهمأَع ـما لَهنيِة زونَ ِبالْآِخرِمنؤلَا ي ِإنَّ الَِّذين 
 وِإنك لَتلَقَّى الْقُـرآنَ     5 أُولَِئك الَِّذين لَهم سوُء الْعذَاِب وهم ِفي الْآِخرِة هم الْأَخسرونَ            4يعمهونَ  

  _6ِمن لَّدنْ حِكيٍم عِليٍم 
|     |     | 

مقدمة وتعقيب يتمثـل    : وهي متضي على نسقها يف األداء     ؛  هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء     
، وقصص بني املقدمة والتعقيب يعني على تصوير هـذا املوضـوع   ؛  فيهما موضوع السورة الذي تعاجله    

غابرين قبلهم من شىت    ويربز فيه مواقف معينة للموازنة بني موقف املشركني يف مكة ومواقف ال           ،  ويؤكده
 . للعربة والتدبر يف سنن اهللا وسنن الدعوات، األمم

، وعبادته وحـده ، اإلميان باهللا: هو العقيدة - كسائر السور املكية  -  وموضوع السورة الرئيسي  
. ال يعلمـه سـواه    ،  واإلميان بالوحي وأن الغيب كله هللا     . وما فيها من ثواب وعقاب    ،  واإلميان باآلخرة 

واإلميـان  . وتوجيه القلب إىل شكر أنعم اهللا على البشر       ؛   بأن اهللا هو اخلالق الرازق واهب النعم       واإلميان
 . وأن ال حول وال قوة إال باهللا، بأن احلول والقوة كلها هللا

 . وعاقبة املؤمنني، وتصوير عاقبة املكذبني ا؛  ويأيت القصص لتثبيت هذه املعاين
، حلقة رؤيته النار وذهابه إليها    . تلي مقدمة السورة   - السالمعليه   -  تأيت حلقة من قصة موسى    

مث يعجل السياق خبرب تكذيبهم بآيـات اهللا        . وتكليفه الرسالة إىل فرعون وملئه    ،  وندائه من املأل األعلى   
وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلمـا       . .  " وهم على يقني من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقني        

وكذلك شأن املشركني يف مكة كان مع آيـات القـرآن           .  " ف كان عاقبة املفسدين   وعلوا فانظر كي  
 . املبني

، مث قصة سليمان مع النملـة      - عليهما السالم  -  وتليها إشارة إىل نعمة اهللا على دواد وسليمان       
وفيها تظهر نعمة اهللا على داود وسليمان وقيامهما بشـكر هـذه   . ومع ملكة سبأ وقومها،  ومع اهلدهد 

وفيها تظهر كـذلك أصـول      . وهي نعمة العلم وامللك والنبوة مع تسخري اجلن والطري لسليمان         . النعمة
 - ويربز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سـليمان         . العقيدة اليت يدعو إليها كل رسول     



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

3

ؤمنـون  وأولئـك ي . هؤالء يكذبون وجيحـدون . واستقبال قريش لكتاب اهللا - وهو عبد من عباد اهللا   
، وهو الذي ميلك كـل شـيء      . وسخر له ما سخر   ،  واهللا هو الذي وهب سليمان ما وهب      . ويسلمون

 . وما ملك سليمان وما علمه إال قطرة من ذلك الفيض الذي ال يغيض. وهو الذي يعلم كل شيء
؛ تلهوتبييتهم ق ،  ويربز فيها تآمر املفسدين منهم عليه وعلى أهله       .  وتليها قصة صاحل مع قومه مثود     

فتلك بيوم خاويـة مبـا      :  " وتدمري مثود مع املتآمرين   ،  وجناة صاحل واملؤمنني معه   ،  مث مكر اهللا بالقوم   
 . كما بيتت مثود لصاحل وللمؤمنني، وتبيت له ع وقد كانت قريش تتآمر على رسول اهللا . .  " ظلموا

حبجة أـم   ،  منون معه ومههم بإخراجه من قريتهم هو واملؤ     .  وخيتم القصص بقصة لوط مع قومه     
وأمطرنا عليهم  :  " وتركهم للدمار ،  وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم         ! أناس يتطهرون 

وتآمرت يف ذلك قبل هجرتـه       ع ولقد مهت قريش بإخراج الرسول     . .  " مطرا فساء مطر املنذرين   
 . من بني ظهرانيهم بقليل

آهللا . احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى      : قل " :  فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله     
يريهم يد الصانع   . ويف أغوار النفس  ،  مث أخذ يطوف معهم يف مشاهد الكون       "  . . ؟  خري أما يشركون  

مث عرض عليهم أحد أشراط السـاعة     . وهم إليه راجعون  ،  الذي يعلم الغيب وحده   ،  املدبر اخلالق الرازق  
 . ينتظر املكذبني بالساعة يف ذلك اليوم العظيموما ، وبعض مشاهد القيامة

إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الـذي  :  "  وخيتم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها    
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإمنـا يهتـدي         . وأمرت أن أكون من املسلمني    ،  حرمها وله كل شيء   
وما ربك بغافل   ،  سرييكم آياته فتعرفوا  . حلمد هللا ا: وقل. إمنا أنا من املنذرين   : لنفسه ومن ضل فقل   

  . .  " عما تعملون
|     |     | 

. وعلمه بالغيب خاصـة   ،  علم اهللا املطلق بالظاهر والباطن    .  والتركيز يف هذه السورة على العلم     
ـ     . والعلم الذي وهبه لداود وسليمان    . وآياته الكونية اليت يكشفها للناس     ري وتعليم سليمان منطـق الط

 " وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم      :  " ومن مث جييء يف مقدمة السورة      . . وتنويهه ذا التعليم  
ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا ومـا يشـعرون أيـان            : قل " وجييء يف التعقيب  . 

ومـا  . ا يعلنون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وم       . .  "  " بل ادارك علمهم يف اآلخرة    . يبعثون
 . .  " سرييكم آياته فتعرفوا  :  " وجييء يف اخلتام   " من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني        
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احلمد هللا الذي فضلنا على كـثري       : ولقد آتينا داود وسليمان علما وقاال     :  " وجييء يف قصة سليمان   
ويف قـول    . .  "  علمنا منطـق الطـري     يا أيها الناس  :  " ويف قول سليمان   . .  " من عباده املؤمنني  

 " أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السماوات واألرض ويعلم ما ختفون وما تعلنون             :  " اهلدهد
، ال يقدر على إحضاره يف غمضة عني عفريت من اجلن         ،  وعندما يريد سليمان استحضار عرش امللكة     . 

 .   "الذي عنده علم من الكتاب:  " إمنا يقدر على هذه
.  وهكذا تربز صفة العلم يف جو السورة تظللها بشىت الظالل يف سياقها كله من املطلع إىل اخلتام                

 . فنأخذ يف استعراضها تفصيال. حسب تتابعه الذي أسلفنا، وميضي سياق السورة كله يف هذا الظل
|     |     | 

ليت تتألف منها السورة والقـرآن      األحرف املقطعة للتنبيه على املادة األولية ا       . .  " سني. طا " 
بعـد  ،  وهم يعجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهـذا القـرآن         . وهي متاحة جلميع الناطقني بالعربية    . كله

  . . التحدي واإلفحام
 :  ويلي ذلك التنبيه ذكر القرآن

  . .  " تلك آيات القرآن وكتاب مبني " 
بدو لنا أنه للموازنة اخلفية بـني اسـتقبال         وذكره ذه الصفة هنا ي    .  والكتاب هو نفسه القرآن   

واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسـله إلـيهم          ؛  املشركني للكتاب املرتل عليهم من عند اهللا      
 . وهو عبد من عباد اهللا. سليمان

 :  مث يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه
  . .  " هدى وبشرى للمؤمنني " 

فالتعبري القرآين على هذا النحو جيعل مـادة        . دى وبشرى للمؤمنني  فيه ه :  وهذه أبلغ مما لو قيل    
. وهدى يف كل طريق   ،  والقرآن مينح املؤمنني هدى يف كل فج      . القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنني    

 . كما يطلع عليهم بالبشري يف احلياتني األوىل واآلخرة
إن القرآن ليس كتـاب      . .  ويف ختصيص املؤمنني باهلدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة        

أول ،  إمنا القرآن كتاب خياطب القلب    . علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه           
وكلما كان القلـب    . الذي يتلقاه باإلميان واليقني   ،  ويسكب نوره وعطره يف القلب املفتوح     ؛  ما خياطب 
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نيه وتوجيهاته ما ال يدركه منه القلـب الصـلد          وأدرك من معا  ؛  نديا باإلميان زاد تذوقه حلالوة القرآن     
وانتفع بصحبته مـا ال ينتفـع القـارئ         . واهتدى بنوره إىل ما ال يهتدي إليه اجلاحد الصادف        ؛  اجلاف

 ! املطموس
؛ فال تنض لـه بشـيء     ،  وهو غافل أو عجول   ،   وإن اإلنسان ليقرأ اآلية أو السورة مرات كثرية       

وتصنع يف حياته صنع املعجزة     . له عن عوامل ما كانت ختطر له ببال       فتتفتح  ،  وفجأة يشرق النور يف قلبه    
 . ومن طريق إىل طريق، ىف حتويلها من منهج إىل منهج

. إما تقوم قبل كل شيء على اإلميـان       ،   وكل النظم والشرائع واآلداب اليت يتضمنها هذا القرآن       
ن عند اهللا وعلى أن ما جاء فيه إمنا هو          وال يتلقى هذا القرآن على أنه وحي م       ،  فالذي ال يؤمن قلبه باهللا    

الذي ال يؤمن هذا اإلميان ال يهتدي بالقرآن كما ينبغي وال يستبشر مبا فيه مـن                . املنهج الذي يريده اهللا   
 . بشارات

واإلميان هو مفتـاح هـذه      .  إن يف القرآن كنوزا ضخمة من اهلدى واملعرفة واحلركة والتوجيه         
. والذين آمنوا حق اإلميان حققوا اخلوارق ذا القران       .  إال مبفتاح اإلميان   ولن تفتح كنوز القرآن   . الكنوز

فإنـه مل   . وال تتعداها إىل القلوب   ،  فتصل إىل اآلذان  ،  فأما حني أصبح القرآن كتابا يترمن املترمنون بأياته       
 ! لقد ظل كرتا بال مفتاح . . ومل ينتفع به أحد، يصنع شيئا

 : إم هم . . لذين جيدون القرآن هدى وبشرى والسورة تعرض صفة املؤمنني ا
  . .  " وهم باآلخرة هم يوقنون، ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصالة " 

شاعرة أرواحهـم   ،  يقظة قلوم ملوقفهم بني يدي اهللا     ،  فيؤدوا حق أدائها   . .  يقيمون الصالة 
مشغولة خـواطرهم   ،  ألفق الوضيء مرتفعة مشاعرهم إىل ذلك ا    ،  بأم يف حضرة ذي اجلالل واإلكرام     

 . بنجاء اهللا ودعائه والتوجه إليه يف حمضره العظيم
؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنـة املـال  ؛ فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح  . .  ويؤتون الزكاة 

 . ويقومون حبق اجلماعة املسلمة اليت هم فيها أعضاء؛ ويصلون إخوام يف اهللا ببعض ما رزقهم اهللا
، ويصدهم عن مجوح الشـهوات ، فإذا حساب اآلخرة يشغل باهلم . .  باآلخرة هم يوقنون   وهم

 . ويغمر أرواحهم بتقوى اهللا وخشيته واحلياء من الوقوف بني يديه موقف العصاة
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الطـامعون ىف   ،  املشفقون من حسابه وعقابه   ،  القائمون بتكاليفه ،   هؤالء املؤمنون الذاكرون اهللا   
وإذا هـو نـور يف      . فإذا هو هدى وبشـرى    ،  الء هم الذين تنفتح قلوم للقرآن     هؤ . . رضائه وثوابه 

وريهـم الـذي بـه    ؛ وإذا هو زادهم الذي به يبلغون. وحركة يف حيام، ودفعة يف دمائهم ،  أرواحهم
 . يشتفون

فيسـدرون  ،   وعند ذكر اآلخرة يركز عليها ويؤكد يف صورة التهديد والوعيد ملن ال يؤمنون ا             
 : حىت يالقوا مصريهم الوخيم، يف غيهم

أؤلئك الـذين هلـم سـوء       . إن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا هلم أعماهلم فيهم يعمهون          " 
  . .  " وهم يف اآلخرة هم األخسرون، العذاب

ويضمن القصـد واالعتـدال يف      ،   واإلميان باآلخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والرتوات       
وهو يظن أن الفرصة    ،  اآلخرة ال ميلك أن حيرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة          والذي ال يعتقد ب   . احلياة

ومـا تكـاد    . وهي قصرية مهما طالت   ،  الوحيدة املتاحة له للمتاع هي فرصة احلياة على هذا الكوكب         
مث ما الذي ميسكه حني ميلك إرضـاء شـهواته          ! تتسع لشيء من مطالب النفوس وأمانيها اليت ال تنال        

وال يتوقع ثوابا وال عقابـا      ؛  وهو ال حيسب حساب وقفة بني يدي اهللا       ؛  قيق لذاته ورغباته  وحت،  ونزواته
 ؟ يوم يقوم األشهاد

تندفع إليه بال معوق    ،   ومن مث يصبح كل حتقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس اليت ال تؤمن باآلخرة            
ما مل تد بآيـات     ؛  نا مجيال وأن جتده حس  ،  والنفس مطبوعة على أن حتب ما يلذ هلا       . من تقوى أو حياء   

فإذا هي جتد لـذا يف أعمـال أخـرى          . اهللا ورساالته إىل اإلميان بعامل آخر باق بعد هذا العامل الفاين          
 ! تصغر إىل جوارها لذائذ البطون واألجسام، وأشواق أخرى

 إن  وجعلها مستعدة لالهتداء  ؛  هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو        - سبحانه -  واهللا
وفق سنته اليت    - ومشيئته نافذة . مستعدة للعماء إن طمست منافذ اإلدراك فيها      ،  تفتحت لدالئل اهلدي  

ومن مث يقول القرآن عن الـذين ال يؤمنـون          . يف حاليت االهتداء والعماء    - خلق النفس البشرية عليها   
فنفذت سنة اهللا يف أن تصـبح       فهم مل يؤمنوا باآلخرة      . .  " زينا هلم أعماهلم فهم يعمهون    :  " باآلخرة

فهـم يعمهـون ال     . وهذا هو معىن التزيني يف هذا املقام       . . أعماهلم وشهوام مزينة هلم حسنة عندهم     
 . أو فهم حائرون ال يهتدون فيها إىل صواب. يرون ما فيها من شر وسوء
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وهم يف اآلخـرة  . أولئك الذين هلم سوء العذاب:  "  والعاقبة معروفة ملن يزين له الشر والسوء    
، فاخلسارة املطلقة ىف اآلخرة   ،  سواء كان سوء العذاب هلم ىف الدنيا أو ىف اآلخرة          . .  " هم األخسرون 

 . حمققة جزاء وفاقا على االندفاع يف سوء األعمال
 : ع  وتنتهي مقدمة السورة بإثبات املصدر اإلهلي الذي يترتل منه هذا القرآن على رسول اهللا

  . .  " القرآن من لدن حكيم عليموإنك لتلقى  " 
، يصنع كل شيء حبكمـة    . يلقي ظل اهلدية املباشرة السنية من لدن حكيم عليم         " تلقى " ولفظ

، وتوجيهاتـه ، وتكاليفـه ، يف منهجـه . وتتجلى حكمته وعلمه يف هذا القرآن . . ويدبر كل أمر بعلم 
 . موضوعاتهوتناسق . ويف توايل أجزائه. ويف ترتيله يف إبانه. وطريقته

 . وهو معرض حلكمة اهللا وعلمه وتدبريه اخلفي اللطيف.  مث يأخذ يف القصص
|     |     | 

 +                 لَّكُـمٍس لَّعاٍب قَـبآِتيكُم ِبِشه ٍر أَوبا ِبخهنآِتيكُم ما سارن تسي آنِلِه ِإنى ِلأَهوسِإذْ قَالَ م
 يـا   8أَن بوِرك من ِفي الناِر ومن حولَها وسبحانَ اللَِّه رب الْعالَِمني             فَلَما جاءها نوِدي     7تصطَلُونَ  

       ِكيمالْح ِزيزالْع ا اللَّهأَن هى ِإنوسا             9مي قِّبعي لَما وِبردلَّى مانٌّ وا جهكَأَن زتها تآها رفَلَم اكصأَلِْق عو 
  ى لَا توسلُونَ       مسرالْم يلَد افخي لَا يِإن ف10خ            ي غَفُـوروٍء فَِإنس دعا بنسلَ حدب ثُم ن ظَلَمِإلَّا م 

  ِحيم11ر                 مهِمِه ِإنقَونَ ووعاٍت ِإلَى ِفرِع آيوٍء ِفي ِتسِر سغَي اء ِمنضيب جرخت ِبكيِفي ج كدِخلْ يأَدو 
 ا فَاِسِقنيموا قَو12كَان  

         ِبنيم رذَا ِسحةً قَالُوا هِصربا مناتآي مهاءتا جـا       13فَلَمظُلْم مها أَنفُسهتقَنيتاسا ووا ِبهدحجو 
 فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي ا فَانظُرلُوع14و_  

|     |     | 
:  " بعد قوله تعاىل يف هذه السورة      - عليه السالم  - سريعة من قصة موسى   تعرض هذه احللقة ال   

إنك لست بدعا يف هذا      ع وكأمنا ليقول لرسول اهللا    . .  " وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم      
وليس ما تلقاه من    . وينادى ليحمل الرسالة إىل فرعون وقومه     ،  فها هو ذا موسى يتلقى التكليف     . التلقي

ولكنهم جيحدون ـا    ،  فها هم أوالء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات اهللا        . ا يف التكذيب  قومك بدع 
 ! ولينتظر قومك عاقبة اجلاحدين املكابرين " فانظر كيف كان عاقبة املفسدين.  " ظلما وعلوا
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|     |     | 
كـم  سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قـبس لعل    . إين آنست نارا  : إذ قال موسى ألهله    " 
 .  " تصطلون

ومعه زوجه  ،  وهو يف طريق عودته من أرض مدين إىل مصر        .  وقد ذكر هذ املوقف يف سورة طه      
:  " يدل على هـذا قولـه ألهلـه       . وقد ضل طريقه يف ليلة مظلمة باردة      . )1(بنت شعيب عليه السالم     

وكانت . وروكان ذلك إىل جانب الط    .  " سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون        
أو ،  فإذا جاءوها وجدوا القرى والـدفء     ؛  النريان توقد يف الربية فوق املرتفعات هلداية السالكني بالليل        

 . وجدوا الدليل على الطريق
وتوقع أن جيد عندها خرب     . فشعر هلا بالطمأنينة واألنس   ،  فقد رآها على بعد    " إين آنست نارا   " 

 . به أهله يف قر الليل يف الصحراءأو أن يقبس منها ما يستدىف ء ، الطريق
 : فإذا هو يتلقى النداء األمسى، ينشد خربا، إىل النار اليت آنسها - عليه السالم -  ومضى موسى

يا موسى إنه   . وسبحان اهللا رب العاملني   . فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا          " 
  . .  " أنا اهللا العزيز احلكيم
وخيشع له الوجـود كلـه      ؛  وتتصل به العوامل واألفالك   ،  ي يتجاوب به الكون كله     إنه النداء الذ  

وتتلقى الذرة الصـغرية دعـوة      ،  النداء الذي تتصل فيه السماء باألرض     . وترتعش له الضمائر واألرواح   
 . ويرتفع فيه اإلنسان الفاين الضعيف إىل مقام املناجاة بفضل من اهللا، خالقها الكبري

ولكنـه التـوقري واإلجـالل     - وهو معلوم  - ذا البناء للمجهول   . .  " وديفلما جاءها ن   " 
 . والتعظيم للمنادي العظيم

  . .  " نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا " 
إا على األرجح مل تكن نارا من هذه النـار الـيت            ؟  ومن ذا كان حوهلا   ؟   فمن ذا كان يف النار    

نارا أوقدا األرواح الطاهرة من مالئكـة اهللا للهدايـة          . املأل األعلى إمنا كانت نارا مصدرها     . نوقدها

                                                 
ولكـن  .  ليس هناك نص مقطوع به على أن شعيباً كان هو الشيخ الكبري الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه                )1(

مما يوحي بأمـا    . هذا هو األرجح نظراً لورود قصة موسى بعد قصة شعيب يف كل سرد تارخيي للقصتني يف القرآن                
 . نا متعاصرتني أو متوالينيكا
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 " أن بورك من يف النـار     :  " ومن مث كان النداء   . وتراءت كالنار وهذه األرواح الطاهرة فيها     . الكربى
 . . وفيمن حوهلا موسـى    . . إيذانا بفيض من الربكة العلوية على من يف النار من املالئكة ومن حوهلا            

ومضت هذه البقعة يف سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي          .  الوجود كله هذه املنحة العليا     وسجل
 . وإذنه هلا بالربكة الكربى، اجلالل عليها

يا موسى إنـه أنـا اهللا       . وسبحان اهللا رب العاملني   :  "  وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء     
  . .  " العزيز احلكيم

. وكشف لعبده أن الذي يناديه هـو اهللا العزيـز احلكـيم           ،  وبيته للعاملني  نزه اهللا ذاته وأعلن رب    
ووجـد  . إىل ذلك األفق الوضيء الكـرمي      - عليه السالم  - وارتفعت البشرية كلها يف شخض موسى     

ولكنه كـان   ،  ووجد القبس الداىفء  ؛  ولكنه كان اخلرب اهلائل العظيم    ،  موسى اخلرب عند النار اليت آنسها     
 . ي إىل الصراط املستقيمالقبس الذي يهد

ووراء االصطفاء التكليف حبمل الرسالة إىل أكرب الطغـاة يف األرض ىف            ؛   وكان النداء لالصطفاء  
 : ومن مث جعل ربه يعده وجيهزه ويقويه. ذلك احلني
. حيث ال يذكر ذلك النجاء الطويل الذي يف سورة طـه          ،  باختصار هنا  . .  " وألق عصاك  " 

 . ة هي عربة النداء والتكليفألن العربة املطلوب
  . .  " فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب " 

وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النـوع       ،  فإذا هي تدب وتسعى   ؛   فقد ألقى عصاه كما أمر    
وأخذته هزة  ،  طبيعته االنفعالية  - عليه السالم  - وأدركت موسى  " . اجلان " الصغري السريع من احليات   

وهي حركة تبدو فيهـا  ! وجرى بعيدا عن احلية دون أن يفكر يف الرجوع   ،  فاجأة اليت مل ختطر له ببال     امل
 . دهشة املفاجأة العنيفة يف مثل تلك الطبيعة الشديدة االنفعال

 : وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه؛  مث نودي موسى بالنداء العلوي املطمئن
  . .  " ف لدي املرسلونيا موسى الختف إين ال خيا " 

 . والرسل ال خيافون يف حضرة رم وهم يتلقون التكليف. فأنت مكلف بالرسالة.  ال ختف
  . .  " فإين غفور رحيم. إال من ظلم مث بدل حسنا بعد سوء " 
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ويـدعوا  ؛  ويدعوا الظلم إىل العدل   ،  ذلك إال أن يبدلوا حسنا بعد سوء      .  إمنا خياف الذين ظلموا   
 . فإن رمحيت واسعة وغفراين عظيم. ويدعوا الشر إىل اخلري،  اإلميانالشرك إىل

قبل أن يكشف له عن جهة الرسـالة        ،  جيهزه ربه باملعجزة الثانية   ،   واآلن وقد اطمأن موسى وقر    
 : ووجهة التكليف

  . .  " وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء " 
فخرجت بيضاء مشـرقة ال عـن    - وهي جيبه - وأدخل موسى يده يف فتحة ثوبه    .  وكان هذا 

؛ ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منـه اثنـتني              . ولكن عن معجزة  ،  مرض
 ! وكشف له حينئذ عن وجهته اليت من أجلها دعاه وجهزه ورعاه

  . .  " إم كانوا قوما فاسقني. يف تسع آيات إىل فرعون وقومه " 
، وهي سنون اجلدب  . اليت كشف عنها يف سورة األعراف     ،  ية هذه اآليات التسع    ومل يعدد هنا بق   

ألن التركيز هنا على قوة اآليـات ال        . والدم،  والضفادع،  والقمل،  واجلراد،  الطوفان،  ونقص الثمرات 
 : وعلى وضوحها وجحود القوم هلا. على ماهيتها

ا ا واستيقنتها أنفسـهم ظلمـا   وجحدو. هذا سحر مبني: فلما جاءم آياتنا مبصرة قالوا  " 
  . .  " فانظر كيف كان عاقبة املفسدين. وعلوا

ويصـف هـذه    . حىت ليبصره كل من له عينان     ،  الكاشفة عن احلق  ،   هذه اآليات الكثرية العدد   
إا سـحر   : ومع هذ فقد قالوا عنها    . فهي تبصر الناس وتقودهم إىل اهلدى     ،  اآليات نفسها بأا مبصرة   

وقد استيقنت نفوسهم    " ظلما وعلوا  " إمنا قالوه . وال عن شبهة فيه   ،   ذلك ال عن اقتناع به     قالوا! مبني
، ألم ال يريدون اإلميان   ،  قالوا جحودا ومكابرة  .  " واستيقنتها أنفسهم :  " أا احلق الذي ال شبهة فيه     

 . ميماستعالء على احلق وظلما له وألنفسهم ذا االستعالء الذ. وال يطلبون الربهان
وجيحدون ،  ولكنهم جيحدونه ،  ويستيقنون أنه احلق  ،   وكذلك كان كرباء قريش يستقبلون القرآن     

ملا وراءها  ،  ذلك أم كانوا يريدون اإلبقاء على ديانتهم وعقائدهم       . إياهم إىل اهللا الواحد    ع دعوة النيب 
اليت حيسـون خطـر     ،  لةوهي تقوم على تلك العقائد الباط     . ومغامن تتوافد عليهم  ،  من أوضاع تسندهم  

ومطارق احلق املبني تدمغ    . وترتج يف ضمائرهم  ،  وحيسوا تتزلزل حتت أقدامهم   ،  الدعوة اإلسالميه عليها  
 ! الباطل الواهي املريب
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جيحدونه وقد اسـتيقنته    ! بل ألم يعرفونه  .  وكذلك احلق ال جيحده اجلاحدون ألم ال يعرفونه       
أو اخلطر على مصـاحلهم     ،  أو اخلطر على أوضاعهم   ،  ى وجودهم ألم حيسون اخلطر فيه عل    ،  نفوسهم
 . وهو اضح مبني، فيقفون يف وجهه مكابرين. ومغامنهم

  . .  " فانظر كيف كان عاقبة املفسدين " 
إمنا يشري إليها هنا هـذه      . كشف عنها القرآن يف مواضع أخرى     ،   وعاقبة فرعون وقومه معروفة   

إىل عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم       ،   اجلاحدين باحلق املكابرين فيه    لعلها توقظ الغافلني من   ،  اإلشارة
 . ما أخذ املفسدين

|     |     | 
ولَقَد آتينا داوود وسلَيمانَ ِعلْما وقَالَا الْحمد ِللَِّه الَِّذي فَضلَنا علَى كَـِثٍري مـن ِعبـاِدِه                 + 
  ِمِننيؤلَ  15الْمِرثَ سوٍء ِإنَّ               ويا ِمن كُلِّ شأُوِتينِر والطَّي نِطقا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو وداوانُ دمي

 ِبنيلُ الْمالْفَض وذَا لَه16ه  
توا علَى واِدي    حتى ِإذَا أَ   17وحِشر ِلسلَيمانَ جنوده ِمن الِْجن والِْإنِس والطَّيِر فَهم يوزعونَ          

 18النمِل قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساِكنكُم لَا يحِطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ                
ي أَنعمت علَي وعلَى واِلـدي وأَنْ       فَتبسم ضاِحكًا من قَوِلها وقَالَ رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك الَّتِ          

 اِلِحنيالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرأَدو اهضرا تاِلحلَ صم19أَع  
             اِئِبنيالْغ كَانَ ِمن أَم دهدى الْهلَا أَر ا ِليفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتـ     20و ا شـذَابع هنذِّبلَأُع   ا أَوِديد

  21لَأَذْبحنه أَو لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني 
 ِإنـي وجـدت     22فَمكَثَ غَير بِعيٍد فَقَالَ أَحطت ِبما لَم تِحطْ ِبِه وِجئْتك ِمن سبٍإ ِبنبٍإ يِقٍني               

       ا علَهٍء ويِمن كُلِّ ش تأُوِتيو مِلكُهمأَةً ترام   ِظيمع شِس ِمـن     23رمونَ ِللشدجسا يهمقَوا وهدتجو 
 أَلَّا يسجدوا ِللَِّه الَِّذي   24دوِن اللَِّه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عِن السِبيِل فَهم لَا يهتدونَ             

 اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّـا هـو رب         25رِض ويعلَم ما تخفُونَ وما تعِلنونَ       يخِرج الْخبَء ِفي السماواِت والْأَ    
 اذْهب بِكتاِبي هذَا فَأَلِْقه ِإلَيِهم ثُم       27 قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت ِمن الْكَاِذِبني         26الْعرِش الْعِظيِم   

  28ا يرِجعونَ تولَّ عنهم فَانظُر ماذَ
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          كَِرمي ابِكت ِإلَي ي أُلِْقيا املَلَأُ ِإنها أَيي ـَِن          29قَالَت  ِإنه ِمن سلَيمانَ وِإنه ِبسِم اللّـِه الرحمـ
ي ِفي أَمِري ما كُنت قَاِطعـةً        قَالَت يا أَيها املَلَأُ أَفْتونِ     31 أَلَّا تعلُوا علَي وأْتوِني مسِلِمني       30الرِحيِم  

 قَالُوا نحن أُولُوا قُوٍة وأُولُوا بأٍْس شِديٍد والْأَمر ِإلَيِك فَانظُِري ماذَا تـأْمِرين              32أَمرا حتى تشهدوِن    
 وِإنـي  34 أَهِلها أَِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونَ   قَالَت ِإنَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَِعزةَ         33

  35مرِسلَةٌ ِإلَيِهم ِبهِديٍة فَناِظرةٌ ِبم يرِجع الْمرسلُونَ 
              ِديم ِبهلْ أَنتاكُم با آتمم ريخ اللَّه اِنيا آتاٍل فَمِن ِبمونِمدانَ قَالَ أَتملَياء سا جونَ  فَلَمحفْرت ِتكُم

  37 ارِجع ِإلَيِهم فَلَنأِْتينهم ِبجنوٍد لَّا ِقبلَ لَهم ِبها ولَنخِرجنهم منها أَِذلَّةً وهم صاِغرونَ 36
            ِلِمنيسوِني مأْتلَ أَن يا قَبِشهرأِْتيِني ِبعي كُما املَلَأُ أَيها أَيـا        قَا 38قَالَ يأَن الِْجـن نم لَ ِعفْريت

            أَِمني ِه لَقَِويلَيي عِإنو قَاِمكِمن م قُوملَ أَن تِبِه قَب ـا          39آِتيكـاِب أَنالِْكت نم ِعلْم هقَالَ الَِّذي ِعند 
          ها ِعندِقرتسم آها رفَلَم فُكطَر كِإلَي دترلَ أَن يِبِه قَب آِتيك         أَم كُرِني أَأَشلُوبي ِليبِل رذَا ِمن فَضقَالَ ه 

             كَِرمي ي غَِنيبفَِإنَّ ر ن كَفَرمفِْسِه وِلن كُرشا يمفَِإن كَرن شمو 40أَكْفُر       نظُـرا نهشرا عوا لَهكِّرقَالَ ن 
  41 أَتهتِدي أَم تكُونُ ِمن الَِّذين لَا يهتدونَ

 ِلِمنيسا مكُنا وِلهِمن قَب ا الِْعلْمأُوِتينو وه هكَأَن ِك قَالَتشركَذَا عِقيلَ أَه اءتا ج42فَلَم  
 ٍم كَاِفِرينِمن قَو تا كَانهوِن اللَِّه ِإنِمن د دبعت تا كَانا مهدص43و  

لَما رأَته حِسبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ ِإنه صرح ممرد مـن             ِقيلَ لَها ادخِلي الصرح فَ    
 الَِمنيالْع بانَ ِللَِّه رملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون تي ظَلَمِإن بر قَالَت اِرير44قَو_  

|     |     | 
علـيهم   - قصة عن سليمان بعد تلك احللقة من قصة موسى        وهذه ال ،  ترد هذ اإلشارة إىل داود    

إن هذا  :  " وجييء فيها ؛  يف السورة اليت تبدأ باحلديث عن القرآن      ،  وهم من أنبياء بين إسرائيل     - السالم
  . .  " أكثر الذي هم فيه خيتلفون: القرآن يقص على بين إسرائيل

.  بتوسع أكثر منها يف أية سورة أخرى       يف هذه السورة مبسوطة    - عليه السالم  -  وقصة سليمان 
ميهد هلا السـياق  . حلقة قصته مع اهلدهد وملكة سبأ   . وإن كانت ختتص حبلقة واحدة من حلقات حياته       

وشكره هللا على فضـله  . مبا يعلنه سليمان على الناس من تعليم اهللا له منطق الطري وإعطائه من كل شيء             
وإدراك سـليمان   ،  وحتذير منلة لقومها من هذا املوكب     ،  لطريمث مشهد موكبه من اجلن واإلنس وا      . املبني
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وطلبه من ربه أن جيمعه علـى الشـكر         ،  وإدراكه أن النعمة ابتالء   ،  ملقالة النملة وشكره لربه على فضله     
 . والنجاح يف هذا االبتالء

  ومناسبه ورود هذا القصص إمجاال ىف هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة حبديث عـن                
وقصـص موسـى    . وتقرير أن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون            ،  القرآن

 . وداود وسليمان من أهم احللقات ىف تاريخ بين إسرائيل
 :  أما مناسبة هذه احللقة ومقدماا ملوضوع هذه السورة فتبدو يف عدة مواضع منها ومن السورة

واإلشارة األوىل يف قصـة      - كما أسلفنا يف أوائلها    - على العلم  التركيز يف جو السورة وظالهلا      
 : داود وسليمان هي

وإعالن سليمان لنعمة اهللا عليه يبدأ باإلشـارة إىل تعليمـه    " ولقد آتينا داود وسليمان علما    " 
ة يبدأ  وعذر اهلدهد عن غيبته يف ثنايا القص      .  " يا أيها الناس علمنا منطق الطري     : وقال:  " منطق الطري 

من الكتـاب هـو      " علم " والذي عنده .  " أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني         :  " بقوله
  . . الذي يأيت بعرش امللكة يف غمضة عني

ويف القصـة   . وهم يتلقونه بالتكذيب  .  وافتتاح السورة عن القرآن كتاب اهللا املبني إىل املشركني        
ملا رأته مـن القـوى      . تلبث طويال حىت تأيت هي وقومها مسلمني      فما  ،  كتاب سليمان تتلقاه ملكة سبأ    

وهو القاهر فـوق    ،  واهللا هو الذي سخر لسليمان ما سخر      . املسخرة لسليمان من اجلن واإلنس والطري     
 . عباده وهو رب العرش العظيم

ن واستخالفه للناس وهم جيحـدو    ،  وآياته يف الكون  ،   ويف السورة استعراض لنعم اهللا على العباد      
الذي يسأل ربه أن يوفقه إىل شكر نعمتـه         ،  ويف القصة منوذج للعبد الشاكر    . وال يشكرونه ،  بآيات اهللا 

فاملناسـبات كـثرية    . . وال تطغيه القوة، وال تبطره النعمة، املتدبر آليات اهللا الذي ال يغفل عنها    ؛  عليه
 . وواضحة بني موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها

فهـي  . ولطريقة األداء الفين كذلك   ،  ع ملكة سبأ منوذج واف للقصة يف القرآن        وقصة سليمان م  
 ! وبتقطيع هذه املشاهد ووضع الفجوات الفنية بينها، وباملشاهد، وباملشاعر، قصة حافلة باحلركة

 :  فلنأخذ يف عرضها بالتفصيل
|     |     | 
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 ضلنا على كثري من عباده املؤمنني     احلمد هللا الذي ف   : وقاال. ولقد آتينا داود وسليمان علما     " 
 " . 

خرب تقريري عن أبرز النعم اليت أنعـم اهللا ـا   .  هذه هي إشارة البدء يف القصة وإعالن االفتتاح      
فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه اهللا من العلـم            . عليهما السالم نعمة العلم    - على داود وسليمان  

فتؤوب اجلبـال  ، ترتيال يتجاوب به الكون من حوله  ،  قاطع الزبور منها تعليمه الترتيل مب   . يف سور أخرى  
وجترده من العوائق واحلواجز الـيت      ،  واستغراقه يف مناجاة ربه   ،  وحرارة نرباته ،  حلالوة صوته ،  معه والطري 

، وتطويـع احلديـد لـه   ، ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة احلرب. تفصل بينه وبني ذرات هذا الوجود 
 . مما شاركه فيه سليمان، ومنها تعليمه القضاء بني الناس. ذا ما يشاءليصوغ منه من ه

باإلضـافة إىل مـا     ؛   وأما سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه اهللا من منطق الطري وما إليه             
 . وتوجيه الرياح املسخرة له بأمر اهللا، ذكر يف سور أخرى من تعليمه القضاء

وقبل أن تنتهي اآلية جييء شكر       " د آتينا داود وسليمان علما    ولق:  "  تبدأ القصة بتلك اإلشارة   
واحلمد هللا الذي فضلهما ا على كثري       ،  وإعالن قيمتها وقدرها العظيم   ،  داود وسليمان على هذه النعمة    

وتفضيل من يؤتاه على كثري من      ،  وعظمة املنة به من اهللا على العباد      ،  فتربز قيمة العلم  . من عباده املؤمنني  
 . اهللا املؤمننيعباد 

ولإلحياء بأن  .  وال يذكر هنا نوع العلم وموضوعه ألن جنس العلم هو املقصود باإلبراز واإلظهار            
، وأن يتوجه إىل اهللا باحلمد عليـه      ،  وبأن الالئق بكل ذي علم أن يعرف مصدره       ،  العلم كله هبة من اهللا    

وال منسيا لـه    ،  لم مبعدا لصاحبه عن اهللا    فال يكون الع  . وأن ينفقه فيما يرضي اهللا الذي أنعم به وأعطاه        
 وهو بعض مننه وعطاياه . إياه

ال يثمـر سـعادة     . زائغ عن مصدره وعن هدفـه     ،   والعلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد       
واحنـرف عـن    ،  ألنه انقطع عن مصدره   ،  إمنا يثمر الشقاء واخلوف والقلق والدمار     ،  لصاحبه وال للناس  

  . . هللاوضل طريقه إىل ا، وجهته
. بتحطيم الـذرة واسـتخدامها    ،   ولقد انتهت البشرية اليوم إ ىل مرحلة جيدة من مراحل العلم          

وال ، وال خيشـونه ، ولكن ماذا جنت البشرية حىت اليوم من مثل هذا العلم الذي ال يذكر أصـحابه اهللا            
 " و " . هريوشيما " ماذا جنت غري الضحايا الوحشية يف قنبليت      ؟  وال يتوجهون بعلمهم إليه   ،  حيمدون له 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

15

وغري اخلوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهـددمها بـالتحطيم والـدمار      " ناجازاكي
 ؟ )1(والفناء 

ومحدمها هللا رمـا علـى منتـه        ،   وبعد تلك اإلشارة إىل اإلنعام مبنة العلم على داود وسليمان         
 : وعرفاما بقدرها وقيمتها يفرد سليمان باحلديث

إن . وأوتينا من كل شـيء    ،  يا أيها الناس علمنا منطق الطري     : وقال. ورث سليمان داود  و " 
  . .  " هذا هلو الفضل املبني

ولكن امللك ال يذكر يف صدد احلديث عن نعمة اهللا عليـه            .  وداود أويت امللك مع النبوة والعلم     
 ! االألن امللك أصغر من أن يذكر يف هذا . إمنا يذكر العلم. وعلى سليمان

. ألنه هو القيمة العليا اليت تستأهل الـذكر       ،  واملفهوم أا وراثة العلم    " وورث سليمان داود   " 
  " وأوتينا من كل شيء   ،  يا أيها الناس علمنا منطق الطري     : قال:  " ويؤكد هذا إعالن سليمان يف الناس     

.  املصدر الذي علمه منطق الطـري      فيظهر ما علمه من منطق الطري وجيمل بقية النعم مع إسنادها إىل           . . 
وكذلك ما أوتيه من كل شيء إمنا جاءه من حيـث جـاءه   . فهو مل يرث هذا عن أبيه. وليس هو داود 

 . ذلك التعليم
 عليه السـالم  - يذيعها سليمان . .  " يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شيء       " 

إن هـذا    " ويعقب عليها . ال مباهاة وال تنفجا على الناس     ،  لهوإظهارا لفض ،  يف الناس حتدثا بنعمة اهللا     -
فما ميلك تعليم منطـق الطـري       . الدال على صاحبه  ،  فضل اهللا الكاشف عن مصدره     " هلو الفضل املبني  

 . إال اهللا - ذا التعميم - وكذلك ال يؤيت أحدا من كل شيء. لبشر إال اهللا

                                                 
بعد . األستاذ جبامعة برمنجهام وعضو اهليئة الصناعية يف إعداد القنبلة الذرية         " أويل فنيت   . ي. م"  قال الربوفسور    )1(

 : حادثي هريوشيما وناجازاكي
ف طـن يف قـوة   وأنا على يقني أنه سيظهر يف مدة قصرية على مسرح العامل قنابل تفوق القنابل األوىل بعشرة آال           " 

وإن ست قنابل من هذا القبيـل       . وستليها قنابل قوا مليون طن، وال ينفع يف التوقي منها دفاع أو احتياط            . االنفجار
 " . تكفي لتدمري اجنلترا على بكرة أبيها 

 !  أطفالوقد صحت نبوءته وانتجت القنابل اهليدروجينية اليت تعد قنبلتا هريوشيما وناجازاكي بالقياس إليها لعبة
وذه املناسبة نذكر أن قنبلة هريوشيما قد قتلت لفورها من اليابانيني من يتراوح عددهم بني عشرة ومـائيت ألـف                    

 ! ! وهم يعدون بعشرات األلوف. وأربعني ومائيت ألف وذلك غري املشوهني واحملروقني الذين ماتوا بعد ذلك
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واهللا سـبحانه   . فيما بينها  - هي لغاا ومنطقها   -  وللطيور واحليوان واحلشرات وسائل للتفاهم    
وال  " وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمـم أمثـالكم             :  " خالق هذه العوامل يقول   

و ذلـك ملحـوظ يف     . ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها    ،  تكون أمما حىت تكون هلا روابط معينة حتيا ا        
وجيتهد علماء هذه األنواع يف إدراك شيء من لغاا         . ور واحليوان واحلشرات  حياة أنواع كثرية من الطي    

عليـه   - فأما ما وهبه اهللا لسليمان    . ووسائل التفاهم بينها عن طريق احلدس والظن ال عن اجلزم واليقني          
ـ     . فكان شأنا خاصا به على طريق اخلارقة اليت ختالف مألوف البشر           - السالم ه ال على طريق احملاولة من

 كما هو حال العلماء اليوم    ،  على طريق الظن واحلدس   ،  واالجتهاد لتفهم وسائل الطري وغريه يف التفاهم      
 . . . 

 أحب أن يتأكد هذا املعىن ويتضح ألن بعض املفسرين احملدثني ممن تبهرهم انتصـارات العلـم                
أن بأنه نوع من إدراك     يف هذا الش   - عليه السالم  - احلديث حياولون تفسري ما قصه القرآن عن سليمان       

وهذا إخـراج للخارقـة عـن       . لغات الطري واحليوان واحلشرات على طريقة احملاوالت العلمية احلديثة        
، وإنه أليسر شيء وأهون شيء علـى اهللا       ! وأثر من آثار اهلزمية واالنبهار بالعلم البشري القليل       ،  طبيعتها

وإن هي  . بال حماولة وال اجتهاد   ،  هبة لدنية منه  ،  أن يعلم عبدا من عباده لغات الطري واحليوان واحلشرات        
 ! و هو خالق هذه األنواع. إال إزاحة حلواجز النوع اليت أقامها اهللا بني األنواع

أما الشق اآلخر   .  على أن هذا كله مل يكن إال شقا واحدا للخارقة اليت أتاحها اهللا لعبده سليمان              
. كجنوده من اإلنس سواء بسواء    ،  وطوع أمره ،   إمرته فكان تسخري طائفة من اجلن والطري لتكون حتت       

 . والطائفة اليت سخرها له من الطري وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها يف أمة الطري
 يبدو ذلك يف قصة اهلدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركـه أعقـل النـاس     

  . . ارقة واإلعجازوكان ذلك كذلك على طريق اخل. وأذكاهم وأتقاهم
ولكنه ال  ،   حقيقة إن سنة اهللا يف اخللق جرت على أن يكون للطري إدراك خاص يتفاوت فيما بينه               

. وإن خلقة الطري على هذا النحو حلقة يف سلسلة التناسق الكوين العام           ؛  يصل إىل مستوى إدراك اإلنسان    
 . ودها على النحو الذي وجدت بهالذي يقتضي وج، للناموس العام - كحلقة مفردة - وإا خاضعة

هو نسخة من اهلدهد الذي وجد منذ ألوف أو ماليني من           ،   وحقيقة إن اهلدهد الذي يولد اليوم     
وإن هناك عوامل وراثة خاصة جتعل منه نسخة تكـاد تكـون طبـق    . منذ أن وجدت اهلداهد،  السنني
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وإن  . . لريتقي إىل نوع آخر   ،  ن نوعه فهو ال خيرج م   ،  ومهما بلغ التحوير فيه   . األصل من اهلدهد األول   
 . ومن الناموس العام املنسق للكون، طرف من سنة اهللا يف اخللق - كما يبدو - هذا

 ولكن هاتني احلقيقتني الثابتتني ال متنعان أن تقع اخلارقة عنـدما يريـدها اهللا خـالق السـنن                  
جـزءا يظهـر يف     . ذي ال نعرف أطرافه   ال،  وقد تكون اخلارقة ذاا جزءا من الناموس العام       . والنواميس

. ويكمل ناموس اهللا يف اخللق والتناسق العام      ،  خيرق املألوف املعهود للبشر   ،  موعده الذي ال يعلمه إال اهللا     
 . ورمبا كل الطائفة من الطري اليت سخرت له يف ذلك الزمان، وهكذا وجد هدهد سليمان

عد وراثته لداود وإعالنه ما حباه اهللا به من          ونعود من هذا االستطراد إىل تفصيل قصة سليمان ب        
 علم ومتكني وإفضال 

  . .  " وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري فهم يوزعون " 
أما ،  واإلنس معروفون . يتألف من اجلن واإلنس والطري    .  فهذا هو موكب سليمان حمشود حمشور     

وهو أنه خلقهم من مارج من      . من أمرهم يف القرآن   اجلن فهم خلق ال نعرف عنهم إال ما قصه اهللا علينا            
إنه يراكم هو وقبيلـه مـن        " وأم يرون البشر والبشر ال يروم     . أي من هليب متموج من النار     . نار

وأم قادرون على الوسوسـة يف    ]الكالم عن إبليس أو الشيطان وإبليس من اجلن         [  " حيث ال تروم  
 وأن منهم طائفة آمنت برسول اهللا      - وال ندري كيف   -  هلم باملعصية  صدور الناس بالشر عادة واإلحياء    

أوحي إيل أنه استمع نفر     : قل:  " ومل يرهم هو أو يعرف منهم إميام ولكن أخربه اهللا بذلك إخبارا            ع
 "  . . ولن نشـرك بربنـا أحـدا      ،  يهدي إىل الرشد فآمنا به    ،  إنا مسعنا قرآنا عجبا   : من اجلن فقالوا  

، هللا سخر طائفة منهم لسليمان يبنون له احملاريب والتماثيـل واجلفـان الكـبرية للطعـام               ونعرف أن ا  
ومنهم هؤالء الذين يظهرون هنا يف موكبه مع إخوام         . ويأمترون بأمره بإذن اهللا   ،  ويغوصون له يف البحر   

 . من اإلنس والطري
. سخر له طائفة من اإلنس    إن اهللا سخر لسليمان طائفة من اجلن وطائفة من والطري كما            :  ونقول

إذ أن ملكه مل يتجاوز ما يعـرف اآلن          - وكما أنه مل يكن كل أهل األرض من اإلنس جندا لسليمان          
فكذلك مل يكن مجيع اجلـن وال مجيـع الطـري            - بفلسطني ولبنان وسوريا والعراق إىل ضفة الفرات      

 . إمنا كانت طائفة من كل أمة على السواء، مسخرين له
إن إبليس كان من     "  . . سألة اجلن إىل أن إبليس وذريته من اجلن كما قال القرآن          ونستند يف م  

وهؤالء  " الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس        " :  " الناس " وقال يف سورة   . .  " اجلن
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ن وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرو     . كانوا يزاولون اإلغواء والشر والوسوسة للبشر يف عهد سليمان        
 . فاملفهوم إذن أن طائفة من اجلن هي اليت كانت مسخرة له. وهو نيب يدعو إىل اهلدى. له مقيدون بأمره

ولو كانـت مجيـع     .  ونستند يف مسألة الطري إىل أن سليمان حني تفقد الطري علم بغيبة اهلدهد            
بة هدهد واحد مـن  ما استطاع أن يتبني غي،  ومنها مجيع اهلداهد  ،  حمشورة يف موكبه  ،  الطيور مسخرة له  

فهو إذن هدهد خاص بشخصه     ؟  ما يل ال أرى اهلدهد    : وملا قال . ماليني اهلداهد فضال على باليني الطري     
أو يكون صاحب النوبة يف ذلك املوكـب        ،  وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من أمة اهلداهد        ،  وذاته

 ذلك اهلدهد موهـوب إدراكـا       ويعني على هذا ما ظهر من أن      . من اموعة احملدودة العدد من جنسه     
وال بد أن هذه اهلبة كانت للطائفة اخلاصـة         . خاصا ليس من نوع إدراك اهلداهد وال الطري بصفة عامة         

فإن نوع اإلدراك الذي ظهر من ذلك اهلدهـد         . ال جلميع اهلداهد ومجيع الطيور    . اليت سخرت لسليمان  
 ! ء من الناساخلاص يف مستوى يعادل مستوى العقالء األذكياء األتقيا
جيمع أولـه   ،  وحشد كبري ،  وهو موكب عظيم  .  حشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري      

يطلـق  . فهو حشد عسكري منظم   . حىت ال يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى      " فهم يوزعون  " على آخره 
 . إشارة احلشد والتنظيم، عليه اصطالح اجلنود

ال حيطمـنكم   ،  يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم    : لةقالت من . حىت إذا أتوا على وادي النمل      " 
رب أوزعين أن أشكر نعمتـك      : وقال،  فتبسم ضاحكا من قوهلا   . سليمان وجنوده وهم ال يشعرون    

 .  " وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني    ،  وأن أعمل صاحلا ترضاه   ،  اليت أنعمت علي وعلى والدي    
 . 

جيمع آخره على   ،  يف ترتيب ونظام  . نس والطري موكب سليمان من اجلن واإل    .  لقد سار املوكب  
حىت لقد أضافه التعبري إىل النمل      ،  حىت إذا أتوا على واد كثري النمل      . وتتالءم خطاه ،  وتضم صفوفه ،  أوله

ومملكة  - هلا صفة اإلشراف والتنظيم على النمل السارح يف الوادي        . قالت منلة  " وادي النمل  " فسماه
يعجـز البشـر   ، وتؤدى كلها بنظام عجيب، تتنوع فيها الوظائف،  التنظيمالنمل كمملكة النحل دقيقة   

بالوسيلة الـيت   ،  قالت هذه النملة للنمل    - على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال       ،  غالبا عن اتباع مثله   
كـي ال حيطمـنكم      - ادخلو ا مسـاكنكم   : قالت للنمل . وباللغة املتعارفة بينها  ،  تتفاهم ا أمة النمل   

 . وهم ال يشعرون بكم.  وجنودهسليمان
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. ومبضمون ما قالـت   ،   فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت           
وانشرح صدره  . هش ملا قالت كما يهش الكبري للصغري الذي حياول النجاة من أذاه وهو ال يضمر أذاه               

ملعزولة عن الناس الستغالق التفاهم بينها وقيام       فهي نعمة اهللا عليه تصله ذه العوامل احملجوبة ا        . إلدراكه
وأن يفهـم عنـها     ،  وانشرح صدره له ألنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا اإلدراك           . احلواجز

 ! النمل فيطيع
وردت ،  وسرعان ما هزته هذه املشـاهدة      . .  " فتبسم ضاحكا من قوهلا    "  أدرك سليمان هذا  

وفتح بينه وبني تلك العوامل احملجوبة املعزولـة مـن          ؛   بنعمة املعرفة اخلارقة   قلبه إىل ربه الذي أنعم عليه     
 : واجته إىل ربه يف إنابة يتوسل إليه؛ خلقه

  . .  " رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي " 
ـ  . امجعين كلي  " أوزعين . .  " ذا النداء القريب املباشر املتصل     . .  " رب "  وارحي امجع ج

. امجعين كلي . وأعمايل وتوجهايت ،  وكلمايت وعبارايت ،  ومشاعري ولساين وجناين وخواطري وخلجايت    
لتكـون   ]وهو املدلول اللغوي لكلمة أوزعين      [  أوهلا على أخرها وآخرها على أوهلا     . امجع طاقايت كلها  

  . . كلها يف شكر نعمتك علي وعلى والدي
يف تلك اللحظة ويصـور    - عليه السالم  -  مست قلب سليمان    وهذا التعبري يشي بنعمة اهللا اليت     

ويتمثل يد اهللا عليه وعلى     ،  وهو يستشعر فضل اهللا اجلزيل    ،  وارتعاشة وجدانه ،  وقوة توجهه ،  نوع تأثره 
 . وحيس مس النعمة والرمحة يف ارتياع وابتهال، والديه

وأن أعمل صـاحلا      "  . . " رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي          " 
وسـليمان الشـاكر    ،  فالعمل الصاحل هو كذلك فضل من اهللا يوفق إليه من يشكر نعمته            . .  " ترضاه

وهو . الذي يستعني ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته يستعني ربه كذلك ليوفقه إىل عمل صاحل يرضاه               
 يشعر أن العمل الصاحل توفيق ونعمة أخرى من اهللا 

  . .  " محتك يف عبادك الصاحلنيوأدخلين بر " 
تتـدارك العبـد   ، رمحة من اهللا، فهو يعلم أن الدخول يف عباد اهللا الصاحلني        . .  أدخلين برمحتك 
فيضرع إىل ربه أن يكون من املرحومني       ،  يعلم هذا . فيسلك يف عداد الصاحلني   ،  فتوفقه إىل العمل الصاحل   

به وهو النيب الذي أنعم اهللا عليه وسخر له اجلن واإلنـس  يضرع إىل ر. املوفقني السالكني يف هذا الرعيل    
 . . وأن يقصر به شـكره    ،  خائفا أن يقصر به عمله    . حىت بعد أن اصطفاه    - غري آمن مكر اهللا   . والطري
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وكذلك تكون احلساسية املرهفة بتقوى اهللا وخشيته والتشوق إىل رضاه ورمحته يف اللحظة اليت تتجلـى      
 . لنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم اهللا له وفضله عليهفيها نعمته كما جتلت وا

وخارقة . خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها     .  ونقف هنا أمام خارقتني ال خارقة واحدة      
، وسليمان إنسان ونـيب   . فأما األوىل فهي مما علمه اهللا لسليمان      . إدراك النملة أن هذا سليمان وجنوده     

فقد تدرك النملة أن هؤالء خلـق       . قياس إليه أقرب من اخلارقة األخرى البادية يف مقالة النملة         فاألمر بال 
وقد يهرب النمل من اخلطر حبكم ما أودع اهللا فيه من القـوى             . وأم حيطمون النمل إذا داسوه    ؛  أكرب

ارقة اخلاصـة  فتلك هي اخل ،  أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هي سليمان وجنوده         . احلافظة للحياة 
 . وحتسب يف عداد اخلوارق يف مثل هذه احلال. اليت خترج على املألوف

|     |     | 
بينها فجـوات   ،  واآلن نأيت إىل قصة سليمان مع اهلدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إىل ستة مشاهد             

لى بعـض  وتتخللها تعقيبات ع،  وتكمل مجال العرض الفين يف القصة     ،  تدرك من املشاهد املعروضة   ،  فنية
وحتقق العربة اليت من أجلها يساق القصص       ؛  املشاهد حتمل التوجيه الوجداين املقصود بعرضها يف السورة       

، الفنية اجلمالية : من الناحيتني ،  وتتناسق التعقيبات مع املشاهد والفجوات تنسيقا بديعا      . يف القرآن الكرمي  
 . والدينية الوجدانية

كما تضـمن   ،   قد تضمن اإلشارة إىل اجلن واإلنس والطري        وملا كان افتتاح احلديث عن سليمان     
ويربز فيهـا دور العلـم      . فإن القصة حتتوي دورا لكل من اجلن واإلنس والطري        ،  اإلشارة إىل نعمة العلم   

وهذه مسـة فنيـة    . . وكأمنا كانت تلك املقدمة إشارة إىل أصحاب األدوار الرئيسية يف القصة         . كذلك
  .دقيقة يف القصص القرآين

، شخصـية سـليمان   :  كذلك تتضح السمات الشخصية واملعامل املميزة لشخصـيات القصـة         
كما تعرض االنفعاالت النفسـية هلـذه       . وشخصية حاشية امللكة  ،  وشخصية اهلدهد ،  وشخصية امللكة 

 . الشخصيات يف شىت مشاهد القصة ومواقفها
|     |     | 

بعدما أتوا علـى وادي     ،  م لسليمان وجنوده   يبدأ املشهد األول يف مشهد العرض العسكري العا       
 : وتوجه سليمان إىل ربه بالشكر والدعاء واإلنابة، وبعد مقالة النملة، النمل
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ألعذبنه عـذابا شـديدا أو      ؟  أم كان من الغائبني   ؟  مايل ال أرى اهلدهد   : وتفقد الطري فقال   " 
  . .  " أو ليأتيين بسلطان مبني، ألذحبنه

. ها هو ذا يتفقد الطري فال جيد اهلدهد       . يف موكبه الفخم الضخم   . سليمان.  فها هو ذا امللك النيب    
وليس هدهدا ما من تلك األلـوف أو        . معني يف نوبته يف هذا العرض     ،  ونفهم من هذا أنه هدهد خاص     

كما ندرك من افتقاد سليمان هلذا اهلدهد مسة مـن مسـات            . املاليني اليت حتويها األرض من أمة اهلداهد      
فهو مل يغفل عن غيبة جندي من هذا احلشر الضخم مـن اجلـن              . مسة اليقظة والدقة واحلزم    :شخصيته

 . الذي جيمع آخره على أوله كي ال يتفرق وينتكث، واإلنس والطري
 " ؟  أم كان من الغائبني   ؟  ما يل ال أرى اهلدهد    :  "  وهو يسأل عنه يف صيغة مترفعة مرنة جامعة       

 . 
وحينئـذ يـتعني أن     ! ميع من سؤال امللك عنه أنه غائب بغري إذن        ويعلم اجل ،   ويتضح أنه غائب  

وإذا مل  . فاألمر بعد سؤال امللك هذا السؤال مل يعـد سـرا          . كي ال تكون فوضى   ،  يؤخذ األمر باحلزم  
ومن مث جند سليمان امللك احلازم يتهدد اجلنـدي الغائـب           . يؤخذ باحلزم كان سابقة سيئة لبقية اجلند      

إمنـا  ،  ولكن سليمان ليس ملكا جبارا يف األرض       . .  "  عذابا شديدا أو ألذحبنه    ألعذبنه:  " املخالف
فال ينبغي أن يقضي يف شأنه قضاء ائيا قبل أن يسمع           ،  وهو مل يسمع بعد حجة اهلدهد الغائب      . هو نيب 

يـة  أي حجـة قو   .  " أو ليأتيين بسلطان مبني    " : ومن مث تربز مسة النيب العادل      . . ويتبني عذره ،  منه
 . وتنفي املؤاخذة عنه، توضح عذره

. وحيضر اهلدهد  ]أو لعله كان ما يزال قائما       [   ويسدل الستار على هذا املشهد األول يف القصة       
 ! ولنا حنن الذين نشهد أحداث الرواية اآلن، بل مفاجأة ضخمة لسليمان، ومعه نبأ عظيم

إين وجدت امـرأة    . بأ بنبأ يقني  وجئتك من س  ،  أحطت مبا مل حتط به    : فمكث غري بعيد فقال    " 
، وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا      . وهلا عرش عظيم  ،  وأوتيت من كل شيء   ،  متلكهم

فهم ال يهتدون أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء         ،  فصدهم عن السبيل  ،  وزين هلم الشيطان أعماهلم   
  . .  "  إال هو رب العرش العظيماهللا ال إله. ويعلم ما ختفون وما تعلنون، يف السماوات واألرض

وتضـمن  ،  فهو يبدأ حديثه مبفاجأة تطغى على موضوع غيبتـه        .  إنه يعرف حزم امللك وشدته    
فأي ملك ال يستمع وأحـد       . .  " وجئتك من سبأ بنبأ يقني    ،  أحطت مبا مل حتط به    :  " إصغاء امللك له  
 ! ؟  " أحطت مبا مل حتط به:  " رعاياه يقول له
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 - إصغاء امللك بعد هذه املفاجأة أخذ يف تفصيل النبأ اليقني الذي جاء به مـن سـبأ     فإذا ضمن   
 أوتيت من كل شيء   " ،    فذكر أنه وجدهم حتكمهم امرأة     - ومملكة سبأ تقع يف جنوب اجلزيرة باليمن      

.  " وهلا عرش عظيم  .  " وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها وتوافر أسباب احلضارة والقوة واملتاع          " 
 " وذكر أنه وجد امللكة وقومهـا     . يدل على الغىن والترف وارتقاء الصناعة     ،  أي سرير ملك فخم ضخم    

فهم ،  فأضلهم،  وهنا يعلل ضالل القوم بأن الشيطان زين هلم أعماهلم         " يسجدون للشمس من دون اهللا    
: واخلـبء  . " الذي خيرج اخلـبء يف السـماوات واألرض       " ال يهتدون إىل عبادة اهللا العليم اخلبري      

وهي . أم كان هو أسرار السماوات واألرض     ،  املخبوء إمجاال سواء أكان هو مطر السماء ونبات األرض        
وهي مقابلة   " ويعلم ما ختفون وما تعلنون    .  " كناية عن كل خمبوء وراء ستار الغيب يف الكون العريض         
 . نما ظهر منه وما بط. للخبء يف السماوات واألرض باخلبء يف أطواء النفس

فهو يلمـح يف    ؛  الذي مل يقض امللك يف أمره بعد      ،   واهلدهد إىل هذه اللحظة يقف موقف املذنب      
الذي ال تقاس إليـه     ،  صاحب العرش العظيم  ،  رب اجلميع ،  إىل اهللا امللك القهار   ،  ختام النبأ الذي يقصه   

 : ذلك كي يطامن امللك من عظمته اإلنسانية أمام هذه العظمة اإلهلية. عروش البشر
  . .  " اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم " 

 ! ذه اإلشارة اخلفية - يف سياق التعقيب على صنع امللكة وقومها -  فيلمس قلب سليمان
ويقظـة  ،  وبراعة يف عرض النبأ   ،  صاحب إدراك وذكاء وإميان   .  وجند أنفسنا أمام هدهد عجيب    

ويـدرك أـم    . رك أن هذه ملكة وأن هؤالء رعيـة       فهو يد  . . وتلميح وإمياء أريب  ،  إىل طبيعة موقفه  
ويدرك أن السجود ال يكون إال هللا الذي خيرج اخلبء يف السـماوات             . يسجدون للشمس من دون اهللا    

إمنا هو هدهد خـاص أويت هـذا        . وما هكذا تدرك اهلداهد    . . وأنه هو رب العرش العظيم    ،  واألرض
 . املألوفعلى سبيل اخلارقة اليت ختالف ، اإلدراك اخلاص

إمنا يأخذ يف   . وال يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه به      ؛   وال يتسرع سليمان يف تصديقه أو تكذيبه      
 : شأن النيب العادل وامللك احلازم. للتأكد من صحته، جتربته

، مث تول عنهم  ،  اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم    . سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني     : قال " 
 .  " فانظر ماذا يرجعون

حىت يفتح ويعلـن  ، فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه  ،   وال يعلن يف هذا املوقف فحوى الكتاب      
 ! وتعرض املفاجأة الفنية يف موعدها املناسب. هناك
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وهي تستشري املأل من    ،   ويسدل الستار على هذا املشهد لريفع فإذا امللكة وقد وصل إليها الكتاب           
 : قومها يف هذا األمر اخلطري

. وإنه باسم اهللا الرمحن الرحيم    ،  إنه من سليمان  . يا أيها املأل إين ألقي إيل كتاب كرمي       : قالت"  
  . .  " أال تعلوا علي وأتوين مسلمني

وال كيف  ،  ومن هذا نرجح أا مل تعلم من ألقى إليها الكتاب         .  فهي ختربهم أنه ألقي إليها كتاب     
ألعلنت هذه العجيبة اليت     - كما تقول التفاسري   - اء به ولو كانت تعرف أن اهلدهد هو الذي ج       . ألقاه

مما جيعلنا نرجح أا مل تعلم كيف ألقي إليهـا وال مـن             . ولكنها قالت بصيغة اهول   . ال تقع كل يوم   
 . ألقاه

أو مـن  . وهذا الوصف رمبا خطر هلا من خامته أو شـكله        .  " كرمي "  وهي تصف الكتاب بأنه   
أال تعلـوا علـي     . وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم    ،  إنه من سليمان  :  " ا للمأل حمتوياته اليت أعلنت عنه   

ولغـة  ،  ولكن صيت سليمان كان ذائعا يف هذه الرقعة       . وهي كانت ال تعبد اهللا     . .  " وأتوين مسلمني 
 . مما قد يوحي إليها ذا الوصف الذي أعلنته. الكتاب اليت حيكيها القرآن فيها استعالء وحزم وجزم

ومطلوب فيه أمر   . حوى الكتاب يف غاية البساطة والقوة فهو مبدوء باسم اهللا الرمحن الرحيم            وف
 . وأن يأتوا إليه مستسلمني هللا الذي خياطبهم بامسه، أال يستكربوا على مرسله ويستعصوا: واحد

وتعلـن  ،  مث استأنفت احلديث تطلب مشورم    ؛   ألقت امللكة إىل املأل من قومها بفحوى الكتاب       
 : برضاهم وموافقتهم، إليهم أا لن تقطع يف األمر إال بعد هذه املشورة

  . .  " يا أيها املأل أفتوين يف أمري ماكنت قاطعة أمرا حىت تشهدون: قالت " 
فواضح منذ اللحظة األوىل أا أخذت ذا الكتاب الذي ألقي          ؛   ويف هذا تبدو مسة امللكة األريبة     

وقد نقلت هذا األثر إىل نفوس املـأل مـن          . لذي يبدو فيه احلزم واالستعالء    وا،  إليها من حيث ال تعلم    
ولكنها ال تقول هذا    ،  وواضح أا ال تريد املقاومة واخلصومة      " كرمي " قومها وهي تصف الكتاب بأنه    

 ! مث تطلب الرأي بعد ذلك واملشورة. إمنا متهد له بذلك الوصف، صراحة
 : ولكنهم فوضوا للملكة الرأي. ستعدادهم للعمل وعلى عادة رجال احلاشية أبدوا ا

 .  " واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين. حنن أولو قوة وأولو بأس شديد: قالوا " 
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واليت ،  املرأة اليت تكره احلروب والتدمري    . من وراء شخصية امللكة    " املرأة "  وهنا تظهر شخصية  
 : وة واملخاشنةتنضي سالح احليلة واملالينة قبل أن تنضي سالح الق

وإين . وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون     ،  إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها     : قالت " 
 !  " مرسله إليهم دية فناظره مب يرجع املرسلون

أشاعوا  ]والقرية تطلق على املدينة الكبرية      [   فهي تعرف أن من طبيعة امللوك أم إذا دخلوا قرية         
؛ وعلى رأسها رؤساؤها  ،  وحطموا القوة املدافعة عنها   ،  وانتهكوا حرماا ،  احوا ذمارها وأب،  فيها الفساد 

 . وأن هذا هو دأم الذي يفعلونه. وجعلوهم أذلة ألم عنصر املقاومة
فإن قبلها سليمان فهـو     . وهي جتربة . وقد تفلح يف دفع القتال    ،  وتعلن الود ،   واهلدية تلني القلب  

، الذي ال يصرفه عنه مال    ،  وإن مل يقبلها فهو إذن أمر العقيدة      .  الدنيا إذن جتدي   ووسائل،  إذن أمر الدنيا  
 . وال عرض من أعراض هذه األرض
وإذا سليمان  . فإذا مشهد رسل امللكة وهديتهم أمام سليمان      ،  لريفع،   ويسدل الستار على املشهد   

ويعلن يف قوة وإصرار ديـده   . سالمأو حتويله عن دعوم إىل اإل     ،  ينكر عليهم اجتاههم إىل شرائه باملال     
 . ووعيده األخري

بـل أنـتم ـديتكم      . فما آتاين اهللا خري مما آتاكم     ؟  أمتدونن مبال : فلما جاء سليمان قال    " 
  . .  " ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا. تفرحون

:  " جمال العقيـدة والـدعوة    . ر لالجتاه إليه يف جمال غري جماله      واستنكا،   ويف الرد استهزاء باملال   
لقد آتـاين    " فما آتاين اهللا خري مما آتاكم      " ؟  أتقدمون يل هذا العرض التافه الرخيص      " ؟  أمتدونن مبال 

وتسخري اجلـن   . العلم والنبوة : ولقد آتاين ما هو خري من املال على اإلطالق        . من املال خريا مما لديكم    
وشون هلذا النـوع    .  " بل أنتم ديتكم تفرحون    " فما عاد شيء من عرض األرض يفرحين      ،  والطري

 ! وال يتلقون هداياه، الذين ال يتصلون باهللا، من القيم الرخيصة اليت تعين أهل األرض
م فلنأتينه:  " باهلدية وانتظروا املصري املرهوب    " ارجع إليهم :  "  مث يتبع هذا االستنكار بالتهديد    

:  " وال طاقة للملكة وقومها م يف نضـال       ،  جنود مل تسخر للبشر يف أي مكان       " جبنود ال قبل هلم ا    
 . مدحورون مهزومون " ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
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ويدعهم السياق ال يشري إليهم بكلمة      ،  ويسدل الستار على هذا املشهد العنيف وينصرف الرسل       
 . الم يف هذا الشأنوانتهى الك، كأمنا قضي األمر

كما  - يدرك أن هذا الرد سينهي األمر مع ملكة ال تريد العداء           - عليه السالم  -  مث إذا سليمان  
 . وقد كان. أو يؤكد. ويرجح أا ستجيب دعوته -!  يبدو من طريقتها يف مقابلة رسالته القوية دية

إمنـا  . وال ماذا اعتزمت بعدها، ا هلاوال ماذا قالو ،   ولكن السياق ال يذكر كيف عاد رسلها إليها       
وأنه يتذاكر مع جنـوده يف استحضـار      ،  وأن سليمان يعرف هذا   ،  يترك فجوة نعلم مما بعدها أا قادمة      

 : الذي خلفته يف بالدها حمروسا مصونا، عرشها
أنـا  : قال عفريت من اجلـن    ؟  يا أيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني         : قال " 

أنا آتيك  : قال الذي عنده علم من الكتاب     . وإين عليه لقوي أمني   . يك به قبل أن تقوم من مقامك      آت
  . .  " به قبل أن يرتد إليك طرفك

من استحضار عرشها قبل جميئها مسلمة مـع         - عليه السالم  -  ترى ما الذي قصد إليه سليمان     
لتـؤثر يف قلـب امللكـة       ،   اليت تؤيده  نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة اخلارقة        ؟  قومها

 . واإلذعان لدعوته، وتقودها إىل اإلميان باهللا
وكان جيلس للحكم والقضاء    .  وقد عرض عفريت من اجلن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه           

الـذي   " فإذا - فيما يبدو - فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطأها. من الصبح إىل الظهر فيما يروى  
وال ، وال يذكر امسـه   ،  يعرض أن يأيت به يف غمضة عني قبل أن يرتد إليه طرفه            " علم من الكتاب  عنده  

موهوب سرا من اهللا يستمد به      ،  إمنا نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال باهللا       . الكتاب الذي عنده علم منه    
، دي بعض املتصـلني   وهو أمر يشاهد أحيانا على أي     . من القوة الكربى اليت ال تقف هلا احلواجز واألبعاد        

وهذا أقصى ما يقـال يف      . ألنه خارج عن مألوف البشر يف حيام العادية       ،  ومل يكشف سره وال تعليله    
 ! الدائرة املأمونة اليت ال خترج إىل عامل األساطري واخلرافات

. إنه التـوراة  : فقال بعضهم  " عنده علم من الكتاب   :  "  ولقد جرى بعض املفسرين وراء قوله     
وليس فيما قيل تفسري وال     . وقال بعضهم غري هذا وذاك    . إنه كان يعرف اسم اهللا األعظم     : عضهموقال ب 

فكم يف هذا الكون من أسرار ال       ،  واألمر أيسر من هذا كله حني ننظر إليه مبنظار الواقع         . تعليل مستيقن 
ال تـدي  وكم يف النفس البشرية من أسرار كذلك وقـوى    . وكم فيه من قوى ال نستخدمها     ،  نعلمها
فحيثما أراد اهللا هدى من يريد إىل أحد هذه األسرار وإىل واحدة من هذه القوى فجاءت اخلارقة                 . إليها
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حيث ال ميلك مـن مل يـرد اهللا أن          ،  وجرت بإذن اهللا وتدبريه وتسخريه    ،  اليت ال تقع يف مألوف احلياة     
 . جيريها على يديه أن جيريها

أن تتصـل   ،  ت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلـم        كان،   وهذا الذي عنده علم من الكتاب     
ألن ما عنـده مـن علـم        ،  ببعض األسرار والقوى الكونية اليت تتم ا تلك اخلارقة اليت متت على يده            

 . والستخدام ما وهبه اهللا من قوى وأسرار، الكتاب وصل قلبه بربه على حنو يهيئه للتلقي
فلو كان  . وحنن نرجح أنه غريه    - عليه السالم  -  وقد ذكر بعض املفسرين أنه هو سليمان نفسه       

. وال داعي إلخفاء امسه فيها عند هذا املوقف البـاهر         ،  والقصة عنه . هو ألظهره السياق بامسه وملا أخفاه     
 . إن امسه آصف ابن برخيا وال دليل عليه: وبعضهم قال

ومن شكر فإمنـا    ؟  رليبلوين أأشكر أم أكف   ،  هذا من فضل ريب   : فلما رآه مستقرا عنده قال     " 
 .  " ومن كفر فإن ريب غين كرمي، يشكر لنفسه

وراعه أن حيقق اهللا له مطالبـه        - عليه السالم  -  لقد ملست هذه املفاجأة الضخمة قلب سليمان      
حيتاج إىل يقظـة    ؛  ابتالء ضخم خميف   - على هذا النحو   - واستشعر أن النعمة  ؛  على هذا النحو املعجز   

، وحيتاج إىل معرفة النعمة والشعور بفضـل املـنعم        ؛  ىل عون من اهللا ليتقوى عليه     وحيتاج إ ،  منه ليجتازه 
فينال ،  ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه    ،  واهللا غين عن شكر الشاكرين    . ليعرف اهللا منه هذا الشعور فيتواله     

 كرمي " عن الشكر  " غين " ومن كفر فإن اهللا   . وحسن املعونة على اجتياز االبتالء    ،  من اهللا زيادة النعمة   
 . يعطي عن كرم ال عن ارتقاب للشكر على العطاء" 

 - عليه السالم  -  وبعد هذه االنتفاضة أمام النعمة والشعور مبا وراءها من االبتالء ميضي سليمان           
 : يف يئة املفاجآت للملكة القادمة عما قليل

  . " ننظر أتدي أم تكون من الذين ال يهتدون. نكروا هلا عرشها: قال " 
أم يلـبس  . لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تدي إليه بعد هذا التنكري،  غريوا معامله املميزة له 

 . عليها األمر فال تنفذ إىل معرفته من وراء هذا التغيري
مث إذا مشـهد    . يف أثناء مفاجأا بعرشها   ،   ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها       

 : امللكة ساعة احلضور
  . .  " كأنه هو: قالت؟ أهكذا عرشك: فلما جاءت قيل " 
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 وعليها أقفاهلا وحراسها  ،  فأين عرشها يف مملكتها   .  إا مفاجأة ضخمة ال ختطر للملكة على بال       
 ؟ ومن ذا الذي جاء به؟ وكيف جيء به؟ أين هو من بيت املقدس مقر ملك سليمان. . 

 ! تنكري ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيري وال
إنه هو بناء على ما تراه فيـه مـن          : أم تراها تقول  ؟   ترى تنفي أنه هو بناء على تلك املالبسات       

وتدل على فراسة   ،  ال تنفي وال تثبت    " كأنه هو : قالت:  " وقد انتهت إىل جواب ذكي أريب     ؟  أمارات
 . وبديهة يف مواجهة املفاجأة العجيبة

إا استعدت للتسليم واإلسالم من     : فقالت. سر املفاجأة فكأمنا أخربت ب  .  وهنا فجوة يف السياق   
 . قبل أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد اهلدية

  . .  " وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمني " 
 مث يتدخل السياق القرآين لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من اإلميان باهللا وصدها عن اإلسـالم            

فصدها عن عبادة اهللا عبادا من دونه مـن         ،  فقد نشأت يف قوم كافرين    ؛  سليمانعندما جاءها كتاب    
 : وهي الشمس كما جاء يف أول القصة، خلقه

  . .  " إا كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا " 
، مل يكشف السياق عنها بعـد     ،  قد أعد للملكة مفاجأة أخرى     - عليه السالم  -  وكان سليمان 

وهذه طريقة أخرى يف األداء القرآين يف القصـة          - كما كشف عن املفاجأة األوىل قبل ذكر حضورها       
 : )1(غري الطريقة األوىل 

إنه صرح ممـرد    : قال! فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها      . ادخلي الصرح : قيل هلا  " 
  . .  " ملنيرب إين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب العا: قالت! من قوارير

: فلما قيل هلـا   . وظهر كأنه جلة  ،  أقيمت أرضيته فوق املاء   ،   لقد كانت املفاجأة قصرا من البلور     
فلما متت املفاجأة كشف هلـا      ؟  فكشفت عن ساقيها  . حسبت أا ستخوض تلك اللجة    ،  ادخلي الصرح 

 !  " إنه صرح ممرد من قوارير: قال:  " سليمان عن سرها

                                                 
دار .  "  من الطبعة الثالثة176 - 148صفحة . الفين يف القرآنالتصوير :  يراجع فصل القصة يف القرآن يف كتاب)1(

 " . الشروق 
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وتدل على أن سـليمان     ،   مدهوشة أمام هذه العجائب اليت تعجز البشر        ووقفت امللكة مفجوءة  
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سـلف مـن    ،  فرجعت إىل اهللا  . مسخر له قوى أكرب من طاقة البشر      

 .  " هللا رب العاملني " ولكن. ال لسليمان " مع سليمان " معلنة إسالمها. عبادة غريه
ولو كان هـو  ، عرفت أن اإلسالم هللا ليس استسالما ألحد من خلقهف.  لقد اهتدى قلبها واستنار   

ومصاحبة للمؤمنني بـه    . إمنا اإلسالم إسالم هللا رب العاملني     . سليمان النيب امللك صاحب هذه املعجزات     
 .  " وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني . .  " والداعني إىل طريقه على سنة املساواة

فهـي  . واإلسالم له ،  للكشف عن طبيعة اإلميان باهللا    ،   اللفتة وأبرزها  وسجل السياق القرآين هذه   
ال غالب  . بل اليت يصبح فيها الغالب واملغلوب أخوين يف اهللا        . العزة اليت ترفع املغلوبني إىل صف الغالبني      

 . على قدم املساواة . . رب العاملني . . منهما وال مغلوب ومها أخوان يف اهللا
ويف نفوسـهم   . إياهم إىل اإلسـالم    ع يش يستعصون على دعوة الرسول     ولقد كان كرباء قر   

فها هي ذي امرأة يف التاريخ      . فتكون له الرياسة عليهم واالستعالء    ،  الكرب أن ينقادوا إىل حممد بن عبداهللا      
فإمنا يسلمون مع رسـول اهللا    . بني القائد والتابعني  . تعلمهم أن اإلسالم هللا يسوي بني الداعي واملدعوين       

 ! هللا رب العاملني
|     |     | 

 قَالَ يا   45ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا أَِن اعبدوا اللَّه فَِإذَا هم فَِريقَاِن يختِصمونَ              + 
          ونَ اللَّهِفرغتسلَا تِة لَونسلَ الْحئَِة قَبيِجلُونَ ِبالسعتست ِم ِلمونَ   قَومحرت لَّكُم46لَع     ا ِبـكنرقَالُوا اطَّي 

  47وِبمن معك قَالَ طَاِئركُم ِعند اللَِّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ 
 قَالُوا تقَاسـموا ِباللَّـِه      48وكَانَ ِفي الْمِدينِة ِتسعةُ رهٍط يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض ولَا يصِلحونَ           

  49نبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن ِلوِليِه ما شِهدنا مهِلك أَهِلِه وِإنا لَصاِدقُونَ لَ
 فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ مكِْرِهم أَنا دمرناهم        50ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        

همقَوو   ِعنيمأَج ونَ             51ملَمعٍم يةً لِّقَولَآي وا ِإنَّ ِفي ذَِلكا ظَلَمةً ِبماِويخ مهوتيب 52 فَِتلْك   ا الَِّذيننأَجنَيو 
  _53آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

|     |     | 
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ولـوط  ،  ديف معظم املواضع يف القرآن ترد قصة صاحل ومثود يف سياق قصص عام مع نوح وهو               
أما يف هذه السورة والتركيز فيها على       . وأحيانا جتيء قصة إبراهيم يف هذا السياق أو ال جتيء         . وشعيب

واختصرت قصة هود وقصة شعيب     . فقد جاءت قصة موسى وقصة داود وسليمان      ،  قصص بين إسرائيل  
 . من السلسلة ومل جتى ء قصة إبراهيم

إمنا يذكر تبييت الـرهط      - عليه السالم  - قصة صاحل  ويف هذه السورة ال تذكر حلقة الناقة يف         
، فمكر اهللا باملفسـدين وهـم ال يشـعرون        ،  ومكرهم به وهو ال يشعر    ،  التسعة املفسدين لصاحل وأهله   

وترك بيوت املفسدين خاوية وجعلها ملـن       ،  وأجنى الذين آمنوا وكانوا يتقون    . ودمرهم وقومهم أمجعني  
  . . . ن ذه البيوت املدمرة اخلاوية ولكنهم ال يعتربونواملشركون يف مكة ميرو. بعدهم آية

|     |     | 
  . .  " فإذا هم فريقان خيتصمون، ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلا أن اعبدوا اهللا " 

فهذه هي القاعـدة   " أن اعبدوا اهللا:  " يف حقيقة واحدة - عليه السالم -  يلخص رسالة صاحل  
ومع أن كل ما حول البشـر      . ومع كل رسول  ،  الة السماء إىل األرض يف كل جيل      اليت ترتكز عليها رس   

فقد أمضـت   ،  يهتف م إىل اإلميان ذه احلقيقة الواحدة      ،  وكل ما يكمن فيهم أنفسهم    ،  يف هذا الكون  
 ،وهي تقف أمام هذه احلقيقة البسيطة وقفة اإلنكار واجلحـود         ،  البشرية أجياال وأزمانا ال يعلمها إال اهللا      

اليت ،  وجتنح إىل شىت السبل   ،  وما تزال إىل اليوم تروغ عن هذه احلقيقة اخلالدة        . أو وقفة اهلزء والتكذيب   
 . تتفرق ا عن سبيل اهللا الواحد املستقيم

وجهده معهم بأم   ،  فيحكي القرآن خالصة موقفهم بعد دعوته إياهم       - مثود -  فأما قوم صاحل  
، وكان الفريق املعارض هو الكثـرة     . وفريقا خيالف عنه  ،  جيب له فريقا يست . أصبحوا فريقني خيتصمون  

 . كما نعرف من املواضع األخرى يف القرآن عن هذه القصة
 وهنا فجوة يف السورة على طريقة القصص القرآين ندرك منها أن املكذبني املعرضني اسـتعجلوا               

شأم يف هذا شأن مشـركي    - تهبدال من أن يطلبوا هدى اهللا ورمح      ،  عذاب اهللا الذي أنذرهم به صاحل     
وحـاول أن   ،  فأنكر عليهم صاحل أن يستعجلوا بالعذاب وال يطلبوا اهلداية         - قريش مع الرسول الكرمي   

 : يوجههم إىل االستغفار لعل اهللا يدركهم برمحته
 !  " لو ال تستغفرون اهللا لعلكم ترمحون؟ يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة: قال " 
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اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك        :  " ان يبلغ من فساد القلوب أن يقول املكذبون        ولقد ك 
اللهم إن كان هذا هو     : بدال من أن يقولوا    . .  " فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم        

 ! احلق من عندك فاهدنا إىل اإلميان به والتصديق
ن لتوجيه رسوهلم إىل طريـق الرمحـة والتوبـة          وال يستجيبو .  وكذلك كان قوم صاحل يقولون    

ويتوقعون الشر من   ،  ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأم يروم شؤما عليهم          . واالستغفار
 : ورائهم

 .  " اطرينا بك ومبن معك: قالوا " 
ألـا ال   ،  ممأخوذ من عادة األقوام اجلاهلة اليت جتري وراء اخلرافات واألوها         . التشاؤم.  والتطري

فقد كان الواحد منهم إذا هم بأمر جلأ إىل طائر فزجره أي أشـار إليـه                . خترج منها إىل نصاعة اإلميان    
وإن مر بارحا عن يساره إىل ميينـه        . فإن مر ساحنا عن ميينه إىل يساره استبشر ومضى يف األمر          . مطاردا

ولكـن  . التلقائية عن شيء من اهول    وما تنبئ حركاا    ،  وما تدري الطري الغيب   ! تشاءم وتوقع الضر  
فـإذا مل  . النفس البشرية ال تستطيع أن تعيش بال جمهول مغيب تكل إليه ما ال تعرفه وما ال تقدر عليـه    

تكل اهول املغيب إىل اإلميان بعالم الغيوب وكلته إىل مثل هذه األوهام واخلرافات اليت ال تقف عنـد                  
 .  اطمئنان ويقنيوال تنتهي إىل، وال ختضع لعقل، حد

 ألـم ، ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه،  وحىت هذه اللحظة ترى الذين يهربون من اإلميان باهللا   
هؤالء الـذين ال     -!  قد انتهوا إىل حد من العلم ال يليق معه أن يركنوا إىل خرافة الدين              - بزعمهم -

وعلى مرور قط أسـود     ،  13ضخمة على رقم    نراهم يعلقون أمهية     . . يؤمنون باهللا وال بدينه وال بغيبه     
إىل آخر هذه اخلرافـات      . . .  أكثر من لفافتني بعود ثقاب واحد      0وعلى إشعال ،  يقطع الطريق أمامهم  

وركوـا  ،  وعدم استغنائها عنه  ،  وهي جوعتها إىل اإلميان   . ذلك أم يعاندون حقيقة الفطرة    . الساذجة
وبعضها لن يصل إليه يف يوم      ؛  ليت مل يصل إليها علم اإلنسان     إليه يف تفسري كثري من حقائق هذا الكون ا        

زائد على مطالب خالفته    ،  وألنه خارج عن اختصاص اإلنسان    ،  ألنه أكرب من الطاقة البشرية    ،  من األيام 
 ! اليت زود على قدرها باملواهب والطاقات، يف هذه األرض

ردهم صاحل إىل نور    ،  ه الوهم واخلرافة  الضالة يف تي  ،   فلما قال قوم صاحل قولتهم اجلاهلة الساذجة      
 : البعيدة عن الضباب والظالم، وإىل حقيقته الواضحة، اليقني

 .  " طائركم عند اهللا: قال " 
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وبني هلم الطريـق    ،  واهللا قد سن سننا وأمر الناس بأمور      .  حظكم ومستقبلكم ومصريكم عند اهللا    
ومن احنرف عن   . بدون حاجة إىل زجر الطري    ،   اخلري فهناك،  وسار على هداه  ،  فمن اتبع سنة اهللا   . املستنري
 . بدون حاجة إىل التشاؤم والتطري، فهناك الشر، وحاد عن السواء، السنة

  . .  " بل أنتم قوم تفتنون " 
وتتبع احلوادث  ،  فاليقظة وتدبر السنن  . وختتربون مبا يقع لكم من خري ومن شر       ،   تفتنون بنعمة اهللا  
ال التشاؤم والتطري ببعض خلـق  . فتنة وابتالء هو الكفيل بتحقيق اخلري يف النهايةوالشعور مبا وراءها من    

 . اهللا من الطري ومن الناس سواء
وترد قلـوم إىل    .  وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إىل الوضوح واالستقامة يف تقدير األمور          

وأن ليس شيء مما يقع عبثـا  ،  هذا كلهوتشعرهم أن يد اهللا وراء   . اليقظة والتدبر فيما يقع هلم أو حوهلم      
وبذلك يقضي اإلنسان رحلته على هذا الكوكب       . وبذلك ترتفع قيمة احلياة وقيمة الناس      . . أو مصادفة 

وبالنواميس اليت تدبر هـذا الكـون       ،  وخبالق الكون ومدبره  ،  غري مقطوع الصلة بالكون كله من حوله      
 . وحتفظه بأمر اخلالق املدبر احلكيم

ومل تنحرف االحنراف الذي ال     ،   ولكن هذا املنطق املستقيم إمنا تستجيب له القلوب اليت مل تفسد          
. تسعة نفر مل يبق يف قلوم موضع للصالح واإلصـالح         ،  من كربائهم ،  وكان من قوم صاحل   . رجعة منه 

  . . ويدبرون له وألهله يف الظالم، فراحوا يأمترون به
تقامسوا باهللا لنبيتنـه    : قالوا.  يفسدون يف األرض وال يصلحون     وكان يف املدينة تسعة رهط     " 

  . .  " وإنا لصادقون. ما شهدنا مهلك أهله: مث لنقولن لوليه، وأهله
مل يعـد ـا متسـع       ،   هؤالء الرهط التسعة الذين متحضت قلوم وأعماهلم للفساد ولإلفساد        

ومن العجـب أن    . وا فيما بينهم أمرا   وبيت،  فضاقت نفوسهم بدعوة صاحل وحجته    ،  للصالح واإلصالح 
وهو ال يدعوهم إال ، وهو قتل صاحل وأهله بياتا   ،  يتداعوا إىل القسم باهللا مع هذا الشر املنكر الذي يبيتونه         

 ! لعبادة اهللا
مـا شـهدنا    : تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله مث لنقولن لوليه      :  "  وإنه ملن العجب كذلك أن يقولوا     

فقد قتلوهم يف الظـالم فلـم يشـهدوا          . .  " وإنا لصادقون  . .  " نا مقتله وال حضر  " مهلك أهله 
 ! هالكهم أي مل يروه بسبب الظالم
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الـذي  ،  ويربرون كـذم  ،  ولكنهم يطمئنون أنفسهم ا   .  وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة    
كونـوا  نعم من العجب أن حيرص مثل هؤالء علـى أن ي          . اعتزموه للتخلص من أولياء دم صاحل وأهله      

، وخباصة حني ال تدي بنـور اإلميـان     ،  ولكن النفس اإلنسانية مليئة باالحنرافات وااللتواءات     ! صادقني
 . الذي يرسم هلا الطريق املستقيم

ويعلـم تـدبريهم   ، ولكن اهللا كان باملرصاد يراهم وال يرونه    . . وكذلك مكروا .  كذلك دبروا 
 : ويطلع على مكرهم وهم ال يشعرون

  . .  " وهم ال يشعرون. ومكرنا مكرا،  مكراومكروا " 
 ؟ وأين قوة من قوة؟ وأين تدبري من تدبري؟  وأين مكر من مكر

ويغفلون عن العني اليت ترى     ،   وكم ذا خيطئ اجلبارون وينخدعون مبا ميلكون من قوة ومن حيلة          
 : والقوة اليت متلك األمر كله وتباغتهم من حيث ال يشعرون، وال تغفل

 فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا    . أنا دمرناهم وقومهم أمجعني   . ر كيف كان عاقبة مكرهم    فانظ " 
 " . .  

وقد كانوا منذ حلظـة     . وإذا الدور اخلاوية والبيوت اخلالية    ،   ومن حملة إىل حملة إذا التدمري واهلالك      
 ! حتقيق ما ميكرونوحيسبون أم قادرون على ، يدبرون وميكرون، يف اآلية السابقة من السورة، واحدة

لتظهـر املباغتـة احلامسـة      .  وهذه السرعة يف عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة يف السياق          
ومباغتة التدبري الـذي ال خييـب للمـاكرين    ؛ مباغتة القدرة اليت ال تغلب للمخدوعني بقوم . القاضية

 . املستعزين مبكرهم
الذي عليه التركيز يف السورة وتعقيباا على       والعلم هو    . .  " إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون      " 

 القصص واألحداث 
  . .  وبعد مشهد املباغتة جييء ذكر جناة املؤمنني الذين خيافون اهللا ويتقونه

  . .  " وأجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون " 
سـي  كما جاء يف حديث قد.  والذي خياف اهللا يقيه سبحانه من املخاوف فال جيمع عليه خوفني    

 . جليل
|     |     | 
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 أَِئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً مـن       54ولُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه أَتأْتونَ الْفَاِحشةَ وأَنتم تبِصرونَ         + 
 )1( 55دوِن النساء بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ 

  56وا أَخِرجوا آلَ لُوٍط من قَريِتكُم ِإنهم أُناس يتطَهرونَ فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَن قَالُ
        اِبِرينالْغ ا ِمناهنرقَد هأَترِإلَّا ام لَهأَهو اهن57فَأَجنَي        نـذَِرينالْم طَراء ما فَسطَرِهم ملَيا عنطَرأَمو 

58_  
|     |     | 

ألنه أنكر علـيهم    ،  تربز هم قوم لوط بإخراجه    ،  ة من قصة لوط جتيء خمتصرة     هذه احللقة القصري  
فاحشة الشذوذ اجلنسي بإتيـان     . الفاحشة الشاذة اليت كانوا يأتوا عن إمجاع واتفاق وتعارف وعالنية         

 . بل عامة األحياء. على غري الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها، وترك النساء، الرجال
ألسباب مرضـية نفسـية أو      ،  فقد يشذ أفراد  . بة يف تاريخ اجلماعات البشرية     وهي ظاهرة غري  

وأكثر ما يكون هذا يف معسكرات اجلنـود حيـث ال           ؛  فيميل الذكور إلتيان الذكور   ؛  ملالبسات وقتية 
، أو يف السجون اليت يقيم فيها املسجونون فترات طويلة معرضني لضغط امليـل اجلنسـي           ،  يوجد النساء 

مع وجود  ،  أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة يف بلد بأسره           . . تصال بالنساء حمرومني من اال  
 ! فهذا هو احلادث الغريب حقا يف تاريخ اجلماعات البشرية، النساء وتيسر الزواج

ألنه جعل احلياة كلها تقوم على قاعـدة        ،   لقد جعل اهللا من الفطرة ميل اجلنس إىل اجلنس اآلخر         
 " ومن أنفسهم ومما ال يعلمون    ،  سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض         " :فقال. التزواج

. فجعل األحياء كلها أزواجا سواء نبات األرض واألنفس وما ال يعلمه الناس يف شـىت املخلوقـات                . 
فالذرة ذاا مؤلفـة مـن كهـارب         - فضال على األحياء   - والتزاوج يبدو أصيال يف بناء الكون كله      

وهي وحدة الكائنات املكرورة فيها مجيعا كمـا        . أي من كهربائية إجيابية وأخرى سلبية     . روناتوإلكت
 . يبدو حىت اآلن

حىت اليت ال يوجد    .  وعلى أية حال فاحلقيقة املضمونة أن األحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج           
 . كاثر ذا االجتماعوتت، هلا من جنسها ذكر وأنثى جتتمع خاليا التذكري والتأنيث يف آحادها

                                                 
 . ولكننا تابعنا السياق إىل اية القصة.  هذه اية اجلزء التاسع عشر يف تقسيم املصحف)1(
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فقد جعل اهللا التجاذب بني الـزوجني هـو   ،   وملا كان التزاوج هو قاعدة احلياة يف ناموس اخللق        
وذلك كي تسري احلياة يف طريقها بدافع الفطرة        . وال تتوقف علي تفكري   ،  اليت ال حتتاج إىل تعليم    ،  الفطرة
والقدرة املدبرة حتقق ما تشاؤه من وراء لذم        . واألحياء جيدون لذم يف حتقيق مطالب الفطرة      . األصيل

وقد جعل اهللا تركيب أعضاء األنثى وأعضـاء        . املودعة يف كيام بال وعي منهم وال توجيه من غريهم         
ومل جيعل هذا يف أعضاء الـذكرين       . وميول هذا وتلك حبيث حتقق اللذة الفطرية من اجتماعهما        ،  الذكر

 . وميوهلما
بدون ضـرورة   ،   تنحرف الفطرة احنرافا مجاعيا كما حدث يف قوم لوط          ومن مث يكون عجيبا أن    

 . دافعة إىل عكس اجتاه الفطرة املستقيم
 !  وهكذا واجه لوط قومه باالستنكار والعجب مما يفعلون

أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون      ؟  أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون   : ولوطا إذ قال لقومه    " 
  . .  " هلونبل أنتم قوم جت؟ النساء

وهم يبصـرون احليـاة يف مجيـع أنواعهـا          ،   عجب يف عبارته األوىل من إتيام هذه الفاحشة       
وصرح يف عبارته    . . وهم وحدهم الشواذ يف وسط احلياة واألحياء      ،  وأجناسها جتري على نسق الفطرة    

ـ        . الثانية بطبيعة تلك الفاحشة    ، ألوف البشـرية  وجمرد الكشف عنها يكفي إلبراز شذوذها وغرابتها مل
. واجلهل مبعىن السفه واحلمق   . اجلهل مبعىن فقدان العلم   : مث دمغهم باجلهل مبعنييه   . وملألوف الفطرة مجيعا  

وال يعلم  ،  فالذي ال يعرف منطق الفطرة جيهل كل شيء       . وكال املعنيني متحقق يف هذا االحنراف البغيض      
 ! ق معتد على مجيع احلقوقوالذي مييل هذا امليل عن الفطرة سفيه أمح. شيئا أصال

وهذا التوجيه إىل وحـي الفطـرة       ،   فماذا كان جواب قوم لوط على هذا االستنكار لالحنراف        
 ؟ السليمة

 - إال امرأتـه   - كان جوام يف اختصار أن مهوا بإخراج لوط ومن مسع دعوته وهم أهل بيتـه              
 ! حبجة أم أناس يتطهرون

 .  " أخرجوا آل لوط من قريتكم إم ناس يتطهرون :فما كان جواب قومه إال أن قالوا " 
وقد يكون إنكارا عليه أن يسـمى       .  وقوهلم هذا قد يكون كما بالتطهر من هذا الرجس القذر         

وقد يكـون   . فهم من احنراف الفطرة حبيث ال يستشعرون ما يف ميلهم املنحرف من قذارة            ،  هذا تطهرا 
 ! ! قالع عن ذلك الشذوذضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم اإل
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 : وأراد اهللا غري ما كانوا يريدون. وحزموا أمرهم،  على أية حال لقد مهوا مههم
 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين     . )1(فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها من الغابرين         " 

 " . .  
فنكتفي . يف السور األخرى  وال يذكر تفصيالت هنا عن هذا املطر املهلك كما وردت تفصيالته            

وهو املاء احمليي املنبت أنه مماثـل       ،  ولكننا نلمح يف اختيار هالك قوم لوط باملطر       . حنن ذا جماراة للسياق   
واهللا  . . يف غري ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب           - ماء النطف  - الستخدامهم ماء احلياة  

 . إن هو إال رأي أراه يف هذا التدبريو. وأعلم بسننه وتدبريه، أعلم بقوله ومراده
|     |     | 

 أَمـن خلَـق     59قُِل الْحمد ِللَِّه وسلَام علَى ِعباِدِه الَِّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشِركُونَ             + 
         دا ِبِه حنتاء فَأَنباء ممالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَراِت واومـوا         السنِبتأَن ت ا كَانَ لَكُمٍة مجهب ذَات اِئق

 أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ ِخلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها          60شجرها أَِإلَه مع اللَِّه بلْ هم قَوم يعِدلُونَ         
       ا أَِإلَهاِجزِن حيرحالْب نيلَ بعجو اِسيوونَ       رلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَراللَِّه ب عِإذَا  61م ـطَرضالْم ِجيبن يأَم 

 أَمن يهِديكُم ِفـي     62دعاه ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرِض أَِإلَه مع اللَِّه قَِليلًا ما تذَكَّرونَ             
   ِر وحالْبو راِت الْبـِركُونَ      ظُلُمشا يمع الَى اللَّهعاللَِّه ت عم ِتِه أَِإلَهمحر يدي نيا برشب احيِسلُ الررن يم

63                 كُمـانهروا باتاللَِّه قُلْ ه عم ِض أَِإلَهالْأَراء ومالس نقُكُم مزرن يمو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبن يِإن   أَم 
 اِدِقنيص م64كُنت  

 بِل ادارك   65قُل لَّا يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ               
ِذين كَفَروا أَِئذَا كُنـا ترابـا    وقَالَ ال66َِّعلْمهم ِفي الْآِخرِة بلْ هم ِفي شك منها بلْ هم منها عِمونَ   

 قُلْ  68 لَقَد وِعدنا هذَا نحن وآباؤنا ِمن قَبلُ ِإنْ هذَا ِإلَّا أَساِطري الْأَوِلني              67وآباؤنا أَِئنا لَمخرجونَ    
         ِرِمنيجةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيِض فَانظُروا ِفي الْأَرـا          69ِسريمٍق ميكُن ِفي ضلَا تو ِهملَينْ عزحلَا تو 

 قُلْ عسى أَن يكُونَ رِدف لَكُم بعـض         71 ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد ِإن كُنتم صاِدِقني         70يمكُرونَ  
 وِإنَّ ربـك  73 أَكْثَرهم لَا يشـكُرونَ   وِإنَّ ربك لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن 72الَِّذي تستعِجلُونَ   

  75 وما ِمن غَاِئبٍة ِفي السماء والْأَرِض ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني 74لَيعلَم ما تِكن صدورهم وما يعِلنونَ 

                                                 
 .  اهلالكني بسبب أا كانت عجوز سوء توافق قومها على االحنراف والشذوذ)1(
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 وِإنه لَهدى ورحمـةٌ     76ي هم ِفيِه يختِلفُونَ     ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بِني ِإسراِئيلَ أَكْثَر الَّذِ        
  ِمِننيؤ77لِّلْم          ِليمالْع ِزيزالْع وهكِْمِه وم ِبحهنيقِْضي بي كب78 ِإنَّ ر       قلَى الْحع كلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوفَت 

 وما أَنـت ِبهـاِدي      80سِمع الصم الدعاء ِإذَا ولَّوا مدِبِرين        ِإنك لَا تسِمع الْموتى ولَا ت      79الْمِبِني  
  81الْعمِي عن ضلَالَِتِهم ِإن تسِمع ِإلَّا من يؤِمن ِبآياِتنا فَهم مسِلمونَ 

         ِض تالْأَر نةً مابد ما لَهنجرأَخ ِهملَيلُ عالْقَو قَعِإذَا وونَ       ووِقنا لَا ياِتنوا ِبآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّم
 حتى ِإذَا جاؤوا قَالَ أَكَذَّبتم      83 ويوم نحشر ِمن كُلِّ أُمٍة فَوجا ممن يكَذِّب ِبآياِتنا فَهم يوزعونَ             82

      اذَا كُنتا أَما ِعلْمِحيطُوا ِبهت لَماِتي ولُونَ   ِبآيمعت نِطقُـونَ          84ملَا ي موا فَها ظَلَمِهم ِبملَيلُ عالْقَو قَعوو 
85  

  86أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ ِليسكُنوا ِفيِه والنهار مبِصرا ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
فَِزع من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإلَّا من شاء اللَّه وكُـلٌّ أَتـوه      ويوم ينفَخ ِفي الصوِر فَ    

  اِخِرين87د             هٍء ِإنيكُلَّ ش قَناللَِّه الَِّذي أَت عناِب صحالس رم رمت ِهيةً واِمدا جهبسحالَ تى الِْجبرتو 
 ومـن جـاء     89 من جاء ِبالْحسنِة فَلَه خير منها وهم من فَزٍع يومِئٍذ آِمنونَ             88خِبري ِبما تفْعلُونَ    

  90ِبالسيئَِة فَكُبت وجوههم ِفي الناِر هلْ تجزونَ ِإلَّا ما كُنتم تعملُونَ 
     لْدِذِه الْبه بر دبأَنْ أَع تا أُِمرمِإن     أَنْ أَكُـونَ ِمـن تأُِمـرٍء وـيكُلُّ ش لَها وهمرِة الَِّذي ح

  ِلِمنيس91الْم                نِذِرينالْم ا ِمنا أَنملَّ فَقُلْ ِإنن ضمفِْسِه وِدي ِلنتها يمى فَِإندتِن اهآنَ فَمالْقُر لُوأَنْ أَتو 
92ِريكُميِللَِّه س دمقُِل الْحلُونَ  ومعا تماِفٍل عِبغ كبا رما وهِرفُونعاِتِه فَت93 آي_  

|     |     | 
بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسليمان وصاحل         ،  هذا الدرس ختام سورة النمل    

والقصص بينهما متناسق مـع     . وهذا اخلتام متصل مبطلع السورة يف املوضوع       - عليهم السالم  - ولوط
 . كل قصة تؤدي جانبا من جوانب الغرض الذي يعاجله سياق السورة كلها. طلع واخلتامامل

ومنهم الذين  ،  من األنبياء والرسل  ،  وبالسالم على من اصطفاهم من عباده     ،   وهو يبدأ باحلمد هللا   
جولة يف مشـاهد الكـون      . يفتتح بذلك احلمد وهذا السالم جولة عن العقيدة       . ورد قصصهم من قبل   

اليت يفزع هلا مـن     ،  وأهوال احلشر ،  ويف أشراط الساعة ومشاهد القيامة    ؛  وأطواء الغيب ،   النفس وأغوار
 . يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
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|     |     | 
ال ميلكـون إنكـار    ،  يف هذه اجلولة يقفهم أمام مشاهدات يف صفحة الكون ويف أطواء الـنفس            

 . لتسليم بوجود اخلالق الواحد املدبر القديروال ميلكون تعليلها بغري ا، وجودها
؛ وأقطار املشـاعر  ،  تأخذ عليهم أقطار احلجة   ،   ويتواىل عرض هذه املشاهدات يف إيقاعات مؤثرة      

من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حـدائق         ؟  من خلق السماوات واألرض   : وهو يسأهلم أسئلة متالحقة   
وجعـل بـني البحـرين      ،  وجعل هلا رواسي  ،  ا أارا وجعل خالهل ،  من جعل األرض قرارا   ؟  ذات جة 

من يهديكم يف ظلمات    ؟  من جيعلكم خلفاء األرض   ؟  من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء      ؟  حاجزا
من يرزقكم من السـماء     ؟  من يبدأ اخللق مث يعيده    ؟  من يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته      ؟  الرب والبحر 

ال ميلكـون أن    . وهم ال ميلكون أن يدعوا هذه الدعوى      ؟  ع اهللا أ إله م  : ويف كل مرة يقرعهم   ؟  واألرض
 ! وهم مع هذا يعبدون أربابا من دون اهللا؛ إن إهلا مع اهللا يفعل من هذا كله شيئا: يقولوا

ألا إيقاعات كونية متأل صفحة الوجود من       ،   وعقب هذه اإليقاعات القوية اليت تقتحم القلوب      
، وختبطهم يف أمرهـا   ،  يستعرض تكذيبهم باآلخرة   . . وا يف قلوم  أو إيقاعات وجدانية حيس   ،  حوهلم

 . ويعقب عليه بتوجيه قلوم إىل مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون
ويرجع ـم يف ومضـة      .  وخيلص من هذا إىل عرض مشهد احلشر وما فيه من هول ومن فزع            

  . . . وكأمنا يهز قلوم هزا ويرجها رجا. مث يردهم إىل مشهد احلشر، خاطفة إىل األرض
يده من   ع ينفض رسول اهللا   . .  ويف اية اجلولة جييء اخلتام أشبه باإليقاع األخري عميقا رهيبا         

، وقد وجه قلوم إىل مشاهد الكون وأهوال احلشر       ،  املكذبني باآلخرة ،  أمر املشركني املستهزئني بالوعيد   
وحيدد منهجه ووسيلته وملن شاء أن      ؛  يتركهم إىل مصريهم الذي خيتارون    و - وعواقب الطائعني والعصاة  

 : خيتار
وأمرت أن أكـون مـن      ،  إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء            " 
  " إمنا أنا من املنـذرين    : ومن ضل فقل  ،  فمن اهتدى فأمنا يهتدي لنفسه    . و أن أتلو القرآن   . املسلمني

 . . . 
؛ ويكلهم إىل اهللا يـريهم آياتـه  ؛ اجلولة كما بدأها حبمد اهللا الذي يستأهل احلمد وحده     مث خيتم   

 : ويطلع على أعماهلم ما ظهر منها وما بطن
  . .  " وما ربك بغافل عما تعملون. سرييكم آياته فتعرفوا. احلمد هللا: وقل " 
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 .  وختتم السورة ذا اإليقاع املؤثر العميق
|     |     | 

  "  . . ؟ آهللا خري أم ما يشركون. احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى: قل " 
وأن ،  أن يقول الكلمة اليت تليق أن يفتتح ا املؤمن حديثه ودعوته وجدالـه             ع  يأمر اهللا رسوله  

، ويف أوهلا هدايتهم إليـه    ،  املستحق للحمد من عباده على آالئه      . .  " احلمد هللا : قل:  " خيتمه كذلك 
حلمل رسـالته    " وسالم على عباده الذين اصطفى    .  " ومنهجه الذي يرضاه  ،  وإىل طريقه الذي خيتاره   

 . وبيان منهجه، وتبليغ دعوته
مبتدئا بسؤال ال حيتمل إال     ،   وبعد هذا اإلفتتاح يأخذ يف توقيعاته على القلوب املنكرة آليات اهللا          

 : هلة املدعاةيستنكر به أن يشركوا باهللا هذه اآل، إجابة واحدة
  "  . . ؟ آهللا خري أم ما يشركون " 

ال يرتقي أن   ،  أو خلق من خلق اهللا على أية حال       ،  أو مالئكة وجن  ،   وما يشركون أصنام وأوثان   
وال خيطر على قلب عاقل أن يعقد مقارنة        . فضال على أن يكون خريا منه      - سبحانه - يكون شبيها باهللا  

ألنه غري قابـل أن     ،  وتوبيخ صرف ،  سؤال ذه الصيغة وكأنه كم حمض     ومن مث يبدو هذا ال    . أو موازنة 
 ! أو أن يطلب عنه جواب، يوجه على سبيل اجلد

ومن مشاهده اليت يروا    ،  مستمد من واقع هذا الكون حوهلم     ،   ومن مث يعدل عنه إىل سؤال آخر      
 : بأعينهم

نبتنا به حدائق ذات جة     فأ،  وأنزل لكم من السماء ماء    ،  أم من خلق السماوات واألرض     " 
  . .  " بل هم قوم يعدلون؟ أإله مع اهللا؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

وال ميلك كذلك أن يدعي أن      ،   والسماوات واألرض حقيقة قائمة ال ميلك أحد إنكار وجودها        
فالبداهة  .  .أو مشس أو قمر   ،  أو مالئكة وشياطني  ،  وهي أصنام أو أوثان    . . هذه اآلهلة املدعاة خلقتها   

، خملوق بذاته ،  ومل يكن أحد من املشركني يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه          . تصرخ يف وجه هذا االدعاء    
فكـان جمـرد التـذكري بوجـود        ! كما وجد من يدعي مثل هذا االدعاء املتهافت يف القرون األخرية          

وإفحـام  ،  ودحض الشرك ،  كفيال بإلزام احلجة  ،  والتوجيه إىل التفكري فيمن خلقها    ،  السماوات واألرض 
وما يزال هذا السؤال قائما فإن خلق السماوات واألرض على هذا النحو الذي يبـدو فيـه                 . املشركني
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ملجئ ،  ويظهر فيه التناسق املطلق الذي ال ميكن أن يكون فلتة وال مصادفة           ،  ويتضح فيه التدبري  ،  القصد
ناطق بأن هناك تصميما واحـدا      . نيته بآثاره الذي تتضح وحدا  ،  بذاته إىل اإلقرار بوجود اخلالق الواحد     

فال بد أنه صادر عـن إرادة واحـدة غـري           . متناسقا هلذا الكون ال تعدد يف طبيعته وال تعدد يف اجتاهه          
 . إرادة قاصدة ال يفوا القصد يف الكبري وال يف الصغري. متعددة

 فأنبتنا بـه حـدائق      وأنزل لكم من السماء ماء     . .  "  " أم من خلق السماوات واألرض     " 
  "  . . ؟ ذات جة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

 واملاء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها ويتعذر تعليلها بغـري اإلقـرار           
الـذي  ،  ذا القـدر  ،  فطر السماوات واألرض وفق هذا الناموس الذي يسمح برتول املطر         ،  خبالق مدبر 

وأن تتوافـق   ،  فما ميكن أن يقع هـذا كلـه مصـادفة         ،  ى النحو الذي وجدت به    عل،  توجد به احلياة  
. املنظور فيه إىل حاجة األحياء وخباصة اإلنسان      . وذا التقدير املضبوط  ،  املصادفات ذا الترتيب الدقيق   

والقرآن يوجـه القلـوب      "  . . . وأنزل لكم :  " هذا التخصيص الذي يعرب عنه القرآن الكرمي بقوله       
منظورا فيه إىل وجودهم وحاجام     ،  بصار إىل اآلثار احمليية هلذا املاء املرتل للناس وفق حاجة حيام          واأل

 : يوجه القلوب واألبصار إىل تلك اآلثار احلية القائمة حياهلم وهم عنها غافلون. وضرورام
  . .  " فأنبتنا به حدائق ذات جة " 

ومنظر احلدائق يبعث يف القلب البهجـة والنشـاط          .  . حدائق يجة ناضرة حية مجيلة مفرحة     
وتـدبر آثـار    . وتأمل هذه البهجة واجلمال الناضر احلي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلـوب           . واحليوية

وإن تلوين زهـرة واحـدة      . اإلبداع يف احلدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا اجلمال العجيب          
وان متوج األلـوان وتـداخل اخلطـوط وتنظـيم     . نون من البشروتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الف    

فضـال علـى   . الوريقات يف الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوا عبقرية الفن يف القدمي واحلديث   
ما كان لكم أن     :  " - وهي السر األكرب الذي يعجز عن فهمه البشر        - معجزة احلياة النامية يف الشجر    

سواء أكان يف النبات أم يف احليـوان أم     . احلياة كان وما يزال مستغلقا على الناس      وسر   " تنبتوا شجرها 
وال كيف تلبست بتلـك     ،  كيف جاءت هذه احلياة   : فما ميلك أحد حىت اللحظة أن يقول      . يف األنسان 

 . وال بد من الرجوع فيها إىل مصدر وراء هذا الكون املنظور. اخلالئق من نبات أو حيوان أو إنسان
دما يصل يف هذه الوقفة أمام احلياة النامية يف احلدائق البهيجة إىل إثـارة التطلـع واالنتبـاه          وعن

 : يهجم عليهم بسؤال، وحتريك التأمل والتفكري
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  "  . . ؟ أإله مع اهللا " 
، وعندئذ يبدو موقف القوم عجيبا     . . وال مفر من اإلقرار واإلذعان    ؛   وال جمال ملثل هذا االدعاء    

  . .  " بل هم قوم يعدلون:  " فيعبدوا عبادة اهللا،  آهلتهم املدعاة باهللاوهم يسوون
وإمـا أن يكـون     . أي يسوون آهلتهم باهللا يف العبـادة      . إما أن يكون معناها يسوون    .  ويعدلون

وهو وحده اخلالق   ؛  بإشراك أحد مع اهللا يف العبادة     . أي حييدون عن احلق الواضح املبني     . حييدون: معناها
 ! وكال األمرين تصرف عجيب ال يليق.  مل يشاركه أحد يف اخللقالذي

 : يواجههم ا كما واجههم حبقيقة اخللق األوىل،  مث ينتقل م إىل حقيقة كونية أخرى
وجعل هلا رواسي وجعل بـني البحـرين        ،  وجعل خالهلا أارا  ،  أم من جعل األرض قرارا     " 

  "  . . ؟ حاجزا
أما هذه فهي اهليئة اليت     . ية األوىل هي حقيقة خلق السماوات واألرض       لقد كانت احلقيقة الكون   

مستقرة مطمئنة صاحلة ميكن أن توجد فيها احلياة وتنمـو          ،  لقد جعلها قرارا للحياة   . خلق عليها األرض  
أو تغريت عناصـرها    ،  أو تغري حجمها  ،  أو تغري شكلها  ؛  ولو تغري وضعها من الشمس والقمر     . وتتكاثر

أو ، أو سرعة دورا حول الشـمس     ،  أو تغريت سرعة دورا حول نفسها     ،  يطة يف اجلو ا   والعناصر احمل 
وأن تتناسق  ،  إىل آخر هذه املالبسات الكثرية اليت ال ميكن أن تتم مصادفة           . . . سرعة دورة القمر حوهلا   

 . ا للحياةملا كانت األرض قرارا صاحل، لو تغري شيء من هذا كله أدىن تغيري . . كلها هذا التناسق
 " ؟  أم من جعل األرض قرارا    :  "  ورمبا أن املخاطبني إذ ذاك مل يكونوا يدركون من قوله تعاىل          

وال ميلكـون   ؛  ولكنهم كانوا يرون األرض مستقرا صاحلا للحياة على وجه اإلمجال         . كل هذه العجائب  
مث يبقـى   . وهذا يكفـي  . أن يدعوا أن أحدا من آهلتهم كان له شرك يف خلق األرض على هذا املنوال              

النص بعد ذلك مفتوحا لألجيال وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئا من معناه الضخم املتجدد علـى                 
 ! على توايل األزمان، وتلك معجزة القرآن يف خطابه جلميع العقول. توايل األجيال

  "  . . ؟ وجعل خالهلا أارا. أم من جعل األرض قرارا " 
وإىل الشـمال   ،  وهي تنتشر فيها إىل الشرق وإىل الغرب      ،   هي شرايني احلياة    واألار يف األرض  

واألار تتكون من جتمع مياه األمطار وجرياا وفق        . حتمل معها اخلصب واحلياة والنماء    ،  وإىل اجلنوب 
ونـزول  ،  واهللا الذي خلق هذا الكون هو الذي قدر يف تصميمه إمكان تكون السحب            . طبيعة األرض 
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إن أحدا سوى اخلالق املدبر قد شارك يف خلـق هـذا            : وما ميلك أحد أن يقول    . ريان األار وج،  املطر
" ؟    فمن ذا أوجد هذه احلقيقـة     . وجريان األار حقيقة واقعة يراها املشركون     ؛  الكون على هذا النحو   

  " . ؟ أإله مع اهللا
  . .  " وجعل هلا رواسي " 

حيث جتري  ،  وهي يف الغالب منابع األار    . لى األرض وهي ثابتة مستقرة ع   . اجلبال:  والرواسي
 . وتشق جمراها بسبب تدفقها من قمم اجلبال العالية بعنف وقوة؛ منها مياه األمطار إىل الوديان

 والرواسي الثابتة تقابل األار اجلارية يف املشهد الكوين الذي يعرضه القـرآن هنـا والتقابـل                
 . لذلك يذكر الرواسي بعد األار. ين وهذا واحد منهالتصويري ملحوظ يف التعبري القرآ

  . .  " وجعل بني البحرين حاجزا " 
مسامها حبرين على سبيل التغليب من حيث مادمـا     . والنهر العذب الفرات  ،   البحر امللح االجاج  

النـهر  الذي جيعل البحر ال يفيض علـى        ،  واحلاجز يف الغالب هو احلاجز الطبيعي     . املشتركة وهي املاء  
وهذا ما حيجز بينهما مع أن األار       . إذ أن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر         . فيفسده

وحىت حني ينخفض سطح النهر     . ولكن جمرى النهر يبقى مستقال ال يطغى عليه البحر        ،  تصب يف البحار  
. البحر وماء النهر  عن سطح البحر لسبب من األسباب فإن هذا احلاجز يظل قائما من طبيعة كثافة ماء                

. إذ خيف ماء النهر ويثقل ماء البحر فيظل جمرى كل منهما مميزا ال ميتزجان وال يبغي أحدمها على اآلخر                  
 . وتصميمه على هذا النحو الدقيق، وهذا من سنن اهللا يف خلق هذا الكون

  . . " ؟  أإله مع اهللا " ؟ من؟  فمن فعل هذا كله
ووحدة التصميم أمامه جتربه على االعتـراف بوحـدة         . دعوى وما ميلك أحد أن يدعي هذه ال      

  . .  " بل أكثرهم ال يعلمون . .  " اخلالق
وتـدبر  ،   ويذكر العلم هنا ألن هذه احلقيقة الكونية حتتاج إىل العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق             

 تلخـيص السـورة يف      كما ذكرنا يف  [  وألن التركيز يف السورة كلها على العلم      . السنة فيها والناموس  
 . ]اجلزء املاضي 

 :  مث ينتقل م من مشاهد الكون إىل خاصة أنفسهم
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قليال ؟  أإله مع اهللا  ؟  وجيعلكم خلفاء األرض  ،  أم من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء        " 
  . .  " ما تذكرون

 . وواقع أحواهلم،  فيلمس وجدام وهو يذكرهم خبواجل أنفسهم
ات الكربة والضيق ال جيد له ملجأ إال اهللا يدعوه ليكشف عنه الضـر والسـوء         فاملضطر يف حلظ  
وينظر اإلنسان حواليه فيجد ؛ وتتهاوى األسناد، وتتخاذل القوى ،  وتشتد اخلنقة ،  ذلك حني تضيق احللقة   

وكل ما كان يعده    . وال قوة يف األرض تنجده    ،  ال قوته . نفسه جمردا من وسائل النصرة وأسباب اخلالص      
يف هذه اللحظة    . . وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو توىل         ؛  عة الشدة قد زاغ عنه أو ختلى      لسا

ويتجه اإلنسان إىل اهللا ولو كان قد       ،  تستيقظ الفطرة فتلجأ إىل القوة الوحيدة اليت متلك الغوث والنجدة         
جييبـه  . ون سـواه  هو وحـده د   . فهو الذي جييب املضطر إذا دعاه     . نسيه من قبل يف ساعات الرخاء     

 . وينجييه من الضيقة اآلخذة باخلناق، ويرده إىل األمن والسالمة، ويكشف عنه السوء
يغفلون عنـها فيلتمسـون     . وفترات الغفلة ،   والناس يغفلون عن هذه احلقيقة يف ساعات الرخاء       

، هم الكـرب  ويضطر،  فأما حني تلجئهم الشدة   . القوة والنصرة واحلماية يف قوة من قوى األرض اهلزيلة        
 . ويرجعون إىل رم منيبني مهما يكونوا من قبل غافلني أو مكابرين، فتزول عن فطرم غشاوة الغفلة

ويسوقها هلـم يف جمـال      ،   والقرآن يرد املكابرين اجلاحدين إىل هذه احلقيقة الكامنة يف فطرم         
وإنبـات  ،  ال املاء من السماء   وإنز،  حقائق خلق السماوات واألرض   . احلقائق الكونية اليت ساقها من قبل     

فالتجاء . واحلاجز بني البحرين  ،  وإجراء األار ،  واجلبال رواسي ،  وجعل األرض قرارا  ،  احلدائق البهيجة 
هذه يف اآلفاق وتلـك يف األنفـس        . واستجابة اهللا له دون سواه حقيقة كهذه احلقائق       ،  املضطر إىل اهللا  

 . سواء بسواء
  . .  " وجيعلكم خلفاء األرض:  " واقع يف حيام وميضي يف ملس مشاعرهم مبا هو 

مث . أليس هو اهللا الـذي اسـتخلف جنسـهم يف األرض أوال           ؟   فمن جيعل الناس خلفاء األرض    
 ؟ خيلف بعضهم بعضا يف مملكة األرض اليت جعلهم فيها خلفاء، وجيال بعد جيل، جعلهم قرنا بعد قرن

وزودهـم  ،   تسمح بوجـودهم يف هـذه األرض        أليس هو اهللا الذي فطرهم وفق النواميس اليت       
النواميس . وتعدهم هلذه املهمة الضخمة الكربى    ،  بالطاقات واالستعدادات اليت تقدرهم على اخلالفة فيها      

واليت تنظم الكون كله متناسقا بعضه مع بعض حبيث تتهيأ لـألرض تلـك        ؛  اليت جتعل األرض هلم قرارا    
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لو اختل شرط واحد من الشروط الكثرية املتوافرة يف تصـميم           و. املوافقات والظروف املساعدة للحياة   
 . )1(هذا الوجود وتنسيقه ألصبح وجود احلياة على هذه األرض مستحيال 

ولو عـاش األولـون   ؛ واستخلف جيال بعد جيل،  وأخريا أليس هو اهللا الذي قدر املوت واحلياة   
ألن جتدد األجيال هـو الـذي       ،  والتفكريوألبطأ سري احلياة واحلضارة     ؛  لضاقت األرض م وباآلخرين   

بغري تصادم بني القدامى واحملدثني إال      ،  وجتدد أمناط احلياة  ،  يسمح بتجدد األفكار والتجارب واحملاوالت    
ولتعطل موكب احلياة   ! فأما لو كان القدامى أحياء لتضخم التصادم واالعتراض       . يف عامل الفكر والشعور   

 ! املندفع إىل األمام
 ؟ من؟ فمن الذي حقق وجودها وأنشأها.  حقائق يف األنفس كتلك احلقائق يف اآلفاق إا كلها

  "  . . ؟ أإله مع اهللا " 
 : مشهودة يف واقع احلياة،  إم لينسون ويغفلون هذه احلقائق كامنة يف أعماق النفوس

 !  " قليال ما تذكرون " 
وملا غفل عن   .  باهللا صلة الفطرة األوىل     ولو تذكر اإلنسان وتدبر مثل هذه احلقائق لبقي موصوال        

 . وال أشرك به أحدا، ربه
،  مث ميضي السياق إىل بعض احلقائق األخرى املمثلة يف حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب              

 : ومشاهدام اليت ال تنكر
أإله مـع   ؟  ومن يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته      ،  أم من يهديكم يف ظلمات الرب والبحر       " 

  "  . . . ! تعاىل اهللا عما يشركون؟ هللا
؛ يسلكون فجاج الرب والبحر يف أسـفارهم       - ومنهم املخاطبون أول مرة ذا القرآن      -  والناس

من أودع كيام تلك القـوى      ؟  فمن يهديهم  . . ويهتدون . . ويسربون أسرار الرب والبحر يف جتارم     
، من وصل فطرم بفطرة هذا الكـون      ؟  آلالت وباملعامل من أقدرهم على االهتداء بالنجوم وبا     ؟  املدركة

ولعيوم تلك القـدرة علـى      ،  من جعل آلذام تلك القدرة على التقاط األصوات       ؟  وطاقام بأسراره 
مث جعل هلم تلك الطاقـة املدركـة        ؟  وحلواسهم تلك القدرة على التقاط احملسوسات     ؟  التقاط األضواء 

 ؟ وجتميع جتارب احلواس واإلهلامات،  بكل املدركاتاملسماة بالعقل أو القلب لإلنتفاع
                                                 

 . 2548، ص 19جزء . يف سورة الفرقان" وخلق كل شيء فقدره تقديراً   " : يراجع تفسري قوله تعاىل)1(
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 ؟ أإله مع اهللا؟  من
  "  . . ؟ ومن يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته " 

الـذي يسـمح    ،  تابعة للتصميم الكوين األول   ،   والرياح مهما قيل يف أسباا الفلكية واجلغرافية      
مبشرة باملطر الذي تتجلى فيـه  ، إىل مكانحاملة السحب من مكان ، جبرياا على النحو الذي جتري به     

 . وهو سبب احلياة، رمحة اهللا
 ؟ من؟ فأرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته،  فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته

  " . ! تعاىل اهللا عما يشركون "  . .  " ؟ أإله مع اهللا " 
مع التحـدي   ،  اء واألرض  وخيتم هذه اإليقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادم ورزقهم من السم         

 : واإلفحام
هـاتوا  : قـل ؟  أإله مع اهللا  ؟  ومن يرزقكم من السماء واألرض    ،  أم من يبدأ اخللق مث يعيده      " 

  . .  " برهانكم إن كنتم صادقني
وال ميكن أحـدا تعليلـها بغـري وجـود اهللا           ،   وبدء اخللق حقيقة واقعة ال ميلك أحد إنكارها       

وقد باءت بالفشل املنطقـي كـل       ؛  ا الكون ملجىء لإلقرار بوجوده    وجوده ألن وجود هذ   . ووحدانيته
. حماولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو الذي يظهر فيه التدبري والقصد بغري اإلقرار بوجود اهللا                

وفيها ؛  والتدبري الواحد ،  فعليها آثار التقدير الواحد   ؛  ووحدانيته ألن آثار صنعته ملجئة لإلقرار بوحدانيته      
 . ن التناسق املطلق ما جيزم باإلرادة الواحدة املنشئة للناموس الواحدم

ولكن اإلقرار ببدء اخللق على هذا النحو       .  فأما إعادة اخللق فهذه اليت كانوا جيادلون فيها وميارون        
ليلقوا جزاءهم  ،  الذي يظهر فيه التقدير والتدبري والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة اخللق           

اليت ال يتم فيها اجلزاء احلق على األعمال وإن كان يتم فيهـا أحيانـا               ،  حلق على أعماهلم يف دار الفناء     ا
فهذا التنسيق الواضح يف خلقة الكون يقتضي أن يتم متامه بالتنسيق املطلق بـني العمـل                . بعض اجلزاء 

 رى يتحقق فيها التناسق والكمال    فال بد إذن من التصديق حبياة أخ      . وهذا ال يتم يف احلياة الدنيا     . واجلزاء
فذلك متروك حلكمة صاحب    ؟  أما ملاذا مل يتم يف هذه األرض ذلك التنسيق املطلق بني العمل واجلزاء            . . 

وهـو  . وسر الصنعة عند الصانع   . وهو سؤال ال جيوز توجيهه ألن الصانع أعلم بصنعته        . اخللق والتدبري 
 ! غيب من غيبه الذي مل يطلع عليه أحدا
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أم من يبدأ   :  "  هذا التالزم بني اإلقرار مببدىء احلياة واإلقرار مبعيدها يسأهلم ذلك السؤال            ومن
  "  . . ؟ أإله مع اهللا "  . .  " ؟ اخللق مث يعيده

ورزق العباد مـن األرض يتمثـل يف   .  والرزق من السماء واألرض متصل بالبدء واإلعادة سواء       
ومنها كنـوز األرض    ؛  للطعام والشراب واالستنشاق  ،  اء واهلواء وامل،  صور شىت أظهرها النبات واحليوان    

وقوى ،  ومنها القوى العجيبة من مغناطيسة وكهرباء     . وكنوز البحر من طعام وزينة    ؛  من معادن وفلزات  
 . ويكشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آن؛ أخرى ال يعلهما بعد إال اهللا

الضوء واحلرارة واملطر وسائر ما ييسره اهللا هلم        : لدنيا وأما رزقهم من السماء فلهم منه يف احلياة ا        
وهو مـن السـماء مبـدلوهلا        - وهلم منه يف اآلخرة عطاء اهللا الذي يقسمه هلم        . من القوى والطاقات  

 . وهو معىن االرتفاع واالستعالء؛ الذي يتردد كثريا يف القرآن والسنة، املعنوي
ألن رزق السماء واألرض لـه      ،  البدء واإلعادة  وقد ذكر رزقهم من السماء واألرض بعد ذكر         

وعالقته باإلعادة  . عالقة بالبدء واإلعادة فعالقة رزق األرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد            
وعالقة رزق   . . أن الناس جيزون يف اآلخرة على عملهم وتصرفهم يف هذا الرزق الذي أعطوه يف الدنيا              

وهكذا تبدو دقة التناسـق يف       . . وهو يف اآلخرة للجزاء   ،   الدنيا للحياة  فهو يف . السماء بالبدء واضحة  
 . السياق القرآين العجيب

، ولكنهم يغفلون عن هذه احلقـائق     .  والبدء واإلعادة حقيقة والرزق من السماء واألرض حقيقة       
 : فريدهم القرآن إليها يف حتد وإفحام

  . .  " م إن كنتم صادقنيهاتوا برهانك: قل "  . .  " ؟ أإله مع اهللا " 
وهذه طريقة القرآن يف اجلدل     . كما يعجز عنه من حياوله حىت األن      ،   وإم ليعجزون عن الربهان   

فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي يأخذ بـه         ؛  يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس    . عن العقيدة 
ويستجيش بـه املشـاعر     ؛  ل البسيط ويوقظ به الفظرة وجيلوها لتحكم منطقها الواضح الواص       ؛  القلوب

 . . وحيجبها اجلحود والكفران  ،  والوجدانات مبا هو مركوز فيها من احلقائق اليت تغشيها الغفلة والنسيان          
واليت ال تقبل املراء    ؛  ويصل ذا املنطق إىل تقرير احلقائق العميقة الثابتة يف تصميم الكون وأغوار النفس            

وفشا فيما يسـمى    ،  الذي انتقلت عدواه إلينا من املنطق اإلغريقي      ،  الباردالذي يقود إليه املنطق الذهين      
 ! أو علم الكالم، علم التوحيد

|     |     | 
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يأخذ معهم يف جولـة     . وبعد هذه اجلولة يف اآلفاق ويف أنفسهم إلثبات الوحدانية ونفي الشرك          
، وعن اآلخرة وهي غيب من غيب اهللا      ،  أخرى عن الغيب املستور الذي ال يعلمه إال اخلالق الواحد املدبر          

 : ويعجز اإلدراك والعلم البشري عن حتديد موعده؛ يشهد املنطق والبداهة والفطرة بضرورته
بـل  . وما يشعرون أيان يبعثـون    ،  ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا        : قل " 

أإذا كنـا   : ل الذين كفـروا   وقا. بل هم منها عمون   ،  بل هم يف شك منها    ،  ادارك علمهم يف اآلخرة   
: قـل ! إن هذا إال أساطري األولني    . لقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل      ؟  ترابا وآباؤنا أإنا ملخرجون   

. وال حتزن عليهم وال تكن يف ضيق مما ميكرون        . سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة ارمني       
. يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون     عسى أن   : قل؟  مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني     : ويقولون

وإن ربك ليعلم ما تكن صدوهم ومـا        . وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون         
 .  " وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني. يعلنون

 ال يستقيم منـهجها يف    ،  عنصر أصيل يف العقيدة   ،  وباحلساب واجلزاء ،   واإلميان بالبعث واحلشر  
، ويتعلق به القلـب ، ويتناسق فيه العمل واألجر،  يكمل فيه اجلزاء  ،  فال بد من عامل مرتقب    . احلياة إال به  

 . ويقيم اإلنسان نشاطه يف هذه األرض على أساس ما ينتظره هناك، وحتسب حسابه النفس
لبعث والـدار    ولقد وقفت البشرية يف أجياهلا املختلفة ورساالا املتوالية موقفا عجيبا من قضية ا            

فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثا بعد املوت             . وعلى بساطتها وضرورا  ،  اآلخرة
ومل تكن معجزة بدء احلياة الواقعة اليت ال تنكر تلهم البشرية أن احلياة األخرى أهون               . وحياة بعد الدثور  

وتسـتطرد يف الكفـر     ،  د واملعصية وتستمرى ء اجلحو  ،  ومن مث كانت تعرض عن نذير اآلخرة      . وأيسر
 . والتكذيب

، وهم كانوا يطلبون حتديد موعدها أو يكذبوا بالنـذر        . وال يعلم الغيب إال اهللا    .  واآلخرة غيب 
 ! سبق تكرارها ومل حتقق أبدا، وحيسبوها أساطري

 : وأن علمهم عن اآلخرة منته حمدود،  فهنا يقرر أن الغيب من أمر اهللا
بـل  . وما يشعرون أيان يبعثـون    ،  يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا     ال يعلم من    : قل " 

  . .  " بل هم منها عمون، بل هم يف شك منها، ادارك علمهم يف اآلخرة
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وال يعرف مما   ،  ال ينفذ إليه علمه   ،   ولقد وقف اإلنسان منذ بدء اخلليقة أمام ستر الغيب احملجوب         
فلـو  ،  وكان اخلري يف هذا الذي أراده اهللا      . منه عالم الغيوب  إال بقدر ما يكشف له      ،  وراء الستر املسدل  

 ! علم اهللا أن يف كشف هذا الستر املسبل خريا لكشفه لإلنسان املتطلع الشديد التطلع إىل ما وراءه
 لقد منح اهللا هذا اإلنسان من املواهب واالستعدادات والقوى والطاقات ما حيقق به اخلالفـة يف                

وانكشاف ستر الغيب له ليس مما يعينـه         . . وال زيادة  . . ذا التكليف الضخم  وما ينهض به    ،  األرض
ويف الطريق خيرج   . فينقب ويبحث ،  بل إن انطباق أهدابه دونه ملما يثري تطلعه إىل املعرفة         . يف هذه املهمة  

ـ      ؛  وأقطار الفضاء ،  وجوف البحر ،  املخبوء يف باطن األرض    ة ويهتدي إىل نواميس الكون والقوى الكامن
ويعـدل يف تكوينـها     ،  وحيلل يف مـادة األرض ويركـب      ،  واألسرار املودعة يف كيانه خلري البشر     ،  فيه

وحيقـق  ،  حىت يؤدي دوره كامال يف عمارة هذه األرض        . . ويبتدع يف أمناط احلياة ومناذجها    ،  وأشكاهلا
 . وعد اهللا خبالفة هذا املخلوق اإلنساين فيها

ولكن كل من يف السماوت واألرض من خلق        ،  ن غيب اهللا   وليس اإلنسان وحده هو احملجوب ع     
فكلهم موكلون بأمور ال تستدعي انكشاف سـتر        . من مالئكة وجن وغريهم ممن علمهم عند اهللا       . اهللا

 . فيبقي سره عند اهللا دون سواه، الغيب هلم
  . .  " ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا: قل " 

 . وال يبقى معه جمال للوهم واخلرافة،  بعده دعوى ملدع وهو نص قاطع ال تبقى
 وبعد هذا التعميم يف أمر الغيب خيصص يف أمر اآلخرة ألا القضية اليت عليهـا الـرتاع مـع                   

 : املشركني بعد قضية التوحيد
  . .  " وما يشعرون أيان يبعثون " 

، ال يعلمون ذا املوعد يقينا    فهم  .  ينفي عنهم العلم مبوعد البعث يف أغمض صوره وهو الشعور         
فذلك من الغيب الذي يقرر أن ال أحد يعلمه يف السـماوات وال             . وال يشعرون به حني يقترب شعورا     

 : ومدى علمهم حبقيقتها، مث يضرب عن هذا ليتحدث يف موقفهم هم من اآلخرة . . يف األرض
  . .  " بل ادارك علمهم يف اآلخرة " 

 . ووقف دوا ال يبلغها،  عن الوصول إليهاوقصر،  فانتهى إىل حدوده
  . .  " بل هم يف شك منها " 
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 . وينتظروا وقوعها، بله أن يعرفوا موعدها،  ال يستيقنون مبجيئها
  . .  " بل هم منها عمون " 

وهذه أشد   . . وال يدركون من طبيعتها شيئا    ،  ال يبصرون من أمرها شيئا    ،   بل هم منها يف عمى    
 : ية وعن األوىلبعدا عن الثان

  "  . . ؟ أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا ملخرجون: وقال الذين كفروا " 
ورمـت أجسـادنا   ، أإذا فارقتنا احلياة  :  وهذه كانت العقدة اليت يقف أمامها الذين كفروا دائما        

 إال يف وهو يقع للموتى بعد فترة من دفنـهم  - أإذا وقع هذا كله    . . وصارت ترابا ،  وتناثرت يف القبور  
وأن ،  أإذا وقع هذا لنا وآلبائنا الذين ماتوا قبلنا ميكن أن نبعث أحياء كرة أخرى              - حاالت نادرة شاذة  

 ؟ خنرج من األرض اليت اختلط رفاتنا بتراا فصار ترابا
وينسون أم خلقـوا    .  يقولون هذا وتقف هذه الصورة املادية بينهم وبني تصور احلياة األخرى          

وال يدري أحد أين كانت اخلاليا والذرات الـيت تكونـت منـها             . ونوا من قبل شيئا   أول مرة ومل يك   
فمنها ما جاء من    . فلقد كانت مفرقة يف أطواء األرض وأعماق البحار وأجواز الفضاء         . هياكلهم األوىل 

سـه  ومنها ما تنف  ،  ومنها ما قدم من الشمس البعيدة     ،  ومنها ما جاء من عناصر اهلواء واملاء      ،  تربة األرض 
مث !  . . ومنها ما انبعث من جسد رم وتبخرت بعض عناصـره يف اهلـواء            ،  إنسان أو نبات أو حيوان    

 وشعاع يستدفئون به  ،  وهواء يتنفسونه ،  وشراب يشربونه ،  متثلت هذه اخلاليا والذرات يف طعام يأكلونه      
؛ يتجمع يف هيكل إنسان    ،وال حيصي مصادره إال اهللا    ،  مث إذا هذا الشتيت الذي ال يعلم عدده إال اهللا         . . 

فهـؤالء يف خلقتـهم أول       . . حىت يصري جسدا مسجى يف كفن     ،  وهو ينمو من بويضة عالقة يف رحم      
. ولكنهم كانوا هكـذا يقولـون     ! فهل عجب أن يكونوا كذلك أو على حنو آخر يف املرة اآلخرة           ،  مرة

 ! وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من االختالف
 : مث يتبعون هذه القولة اجلاهلة املطموسة بالتهكم واالستنكار. ن هكذا كانوا يقولو

 .  " إن هذا إال أساطري األولني. لقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل " 
مما يدل على أن العرب     .  فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور           

؛ إمنا كانوا يرون أن الوعود مل تتحقق منذ بعيد        . فال من معانيها  وال غ ،  مل تكن أذهام خالية من العقيدة     
غافلني أن للساعة    ع إا أساطري األولني يرويها حممد    : فيبنون على هذا استهتارهم بالوعد اجلديد قائلني      

اهـول  ، إمنا جييء يف الوقت املعلـوم هللا ، موعدها الذي ال يتقدم الستعجال البشر وال يتأخر لرجائهم   
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وهو يسأله عـن     - عليه السالم  - جلربيل ع ولقد قال رسول اهللا   . عباد يف السماوات واألرض سواء    لل
 . )1( " ما املسؤول عنها بأعلم من السائل:  " الساعة

 :  وهنا يلمس قلوم بتوجيهها إىل مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم ارمني
 .  "  عاقبة ارمنيقل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان " 

؛ فاجليل من البشر ليس مقطوعا من شـجرة البشـرية        ،   ويف هذا التوجيه توسيع آلفاق تفكريهم     
فإن السنن  ؛  وما حدث للمجرمني من قبل حيدث للمجرمني من بعد        ؛  وهو حمكوم بالسنن املتحكمة فيها    

وفيها تفتيح لنوافذ   ،  ل فيها عربة  والسري يف األرض يطلع النفوس على مثل وسري وأحوا        . ال حتيد وال حتايب   
، والقرآن يوجه الناس إىل البحث عن السنن املطـردة        . وفيها ملسات للقلوب قد توقظها وحتييها     . مضيئة

غري متحجـرة وال مغلقـة وال       ،  ليعيشوا حياة متصلة األوشاج متسعة اآلفاق     ،  وتدبر خطواا وحلقاا  
 . ضيقة وال منقطعة

، ويدعهم ملصـريهم  ،  أن ينفض يديه من أمرهم     ع جيه يأمر رسوله   وبعد أن يوجههم هذا التو    
وأال حيزن عليهم فقد أدى     ،  فإم لن يضروه شيئا   ،  وأال يضيق صدره مبكرهم   ،  الذي وجههم إىل نظائره   

 . واجبه جتاههم وأبلغهم وبصرهم
  . .  " وال تكن يف ضيق مما ميكرون. وال حتزن عليهم " 

وحزنه على مصري قومه الذي يعلمه من مصائر املكـذبني           ع ه وهذا النص يصور حساسية قلب    
 . ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وباملسلمني حىت ليضيق صدره الرحب الكبري، قبلهم

واستهانتهم بالوعيـد بالعـذاب يف الـدنيا أو يف          ،   مث ميضي يف سرد مقوالم عن قضية البعث       
 : اآلخرة

  . .  " ن كنتم صادقنيمىت هذا الوعد إ: ويقولون " 
ومصارعهم اليت ميرون عليها مصـبحني      ،   كانوا يقولون هذا كلما خوفوا مبصائر ارمني قبلهم       

كـانوا   . . ومساكن سبأ بعد سيل العـرم ،  وآثار عاد يف األحقاف   ،  وآثار مثود يف احلجر   ،  كقرى لوط 
إن كنتم  ؟  عذاب الذي ختوفوننا به   مىت هذا ال   " مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني     :  " يقولون مستهزئني 

 ! أو خربونا مبوعده على التحديد، صادقني فهاتوه
                                                 

 . أخرجه مسلم وأصحاب السنن. يف حقيقة اإلسالم واإلميان.  من حديث عبد اهللا بن عمر)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

50

 : وظالل التهكم املنذر يف كلمات قصار،  وهنا جييء الرد يلقي ظالل اهلول املتربص
  . .  " عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون: قل " 

رديفا هلـم كمـا      - قد يكون وراءهم  ف. بذلك يثري يف قلوم اخلوف والقلق من شبح العذاب        
وهم يف غفلتهم يستعجلون به وهو خلف       . وهم ال يشعرون   - يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة     

 ! وهم يستهزئون ويستهترون. فياهلا من مفاجأة ترتعش هلا األوصال! رديف
 يكون علـى  وقد. فما يدري أحد ما وراءه. وإن الستار ملسبل. إن الغيب حملجوب  .  ومن يدري 

ومن يتهيأ ويستعد يف كل حلظة ملا وراء السـتر          ،  إمنا العاقل من حيذر   ! قيد خطوات ما يذهل وما يهول     
 ! املسدول

  . .  " ولكن أكثرهم ال يشكرون، وإن ربك لذو فضل على الناس " 
عسى أن يتوبـوا    ،   وإن فضله ليتجلى يف إمهاهلم وتأخري العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون           

إمنـا يسـتهزئون    ،  على هذا الفضل   " ولكن أكثرهم ال يشكرون   .  " ليه ويثوبوا إىل الطريق املستقيم    إ
 . أو يسدرون يف غيهم وال يتدبرون، ويستعجلون

  . .  " وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون " 
فهو . أفعاهلممع علمه مبا تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم و        ،   وهو ميهلهم ويؤخر العذاب عنهم    

 . وهم بعد ذلك حماسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون. واإلمهال عن فضل، اإلمهال عن علم
الذي ال ختفى عليه خافية يف السـماء وال يف          ،   وخيتم هذه اجلولة بتقرير علم اهللا الشامل الكامل       

 : األرض
  . .  " و ما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني " 

ومن ،  ومن قوة ،  ومن سر ،  من شيء . وراء كل غائبة  ،  ل الفكر واخليال يف السماء واألرض      وجيو
والتركيز يف السورة كلها علـى      . وال تغيب منها غائبة   ،  ال تند منها شاردة   ،  وهي مقيدة بعلم اهللا   ،  خرب
 . وهذه واحدة منها ختتم ا هذه اجلولة، واإلشارات إليه كثرية. العلم

ن علم اهللا املطلق يذكر ما ورد يف القرآن من فصل اخلطاب فيما اختلف عليه               ومبناسبة احلديث ع  
ليكـون  . ومنوذجا من فضل اهللا وقضائه بني املختلفني      ،  بوصفه طرفا من علم اهللا املستيقن     ،  بنو إسرائيل 

 : وليدعهم هللا يفصل بينه وبينهم بقضائه األخري ع هذا تعزية لرسوله
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وإنـه هلـدى ورمحـة    ،  إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفونإن هذا القرآن يقص على بين  " 
. فتوكل على اهللا إنك على احلق املـبني       . إن ربك يقضي بينهم حبكمه وهو العزيز العليم       . للمؤمنني

وما أنت ادي العمي عن ضـاللتهم  ،  إنك ال تسمع املويت وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين          
  . .  " فهم مسلمونإن تسمع إال من يؤمن بآياتنا 

 . ويف أمه مرمي - عليه السالم -  ولقد اختلف النصارى يف املسيح
إن األب واإلبن وروح القدس إن هي إال        : وقالت مجاعة ،  إن املسيح إنسان حمض   :  قالت مجاعة 

 ساألب واالبن وروح القد   ،  فاهللا بزعمهم مركب من أقانيم ثالثة     . صور خمتلفة أعلن اهللا ا نفسه للناس      
فاحندر اهللا الذي هو األب يف صورة روح القدس وجتسد يف مرمي إنسـانا وولـد                ]واإلبن هو عيسى    [ 

ولـذلك  ، إن االبن ليس أزليا كاألب بل هو خملوق من قبل العامل    : ومجاعة قالت ! منها يف صورة يسوع   
 325ة وقرر جممـع نيقيـة سـن   ! ومجاعة أنكروا كون روح القدس أقنوما    ! هو دون األب وخاضع له    

،  بأن اإلبن وروح القدس مساويان لألب يف وحدة الالهـوت          381وجممع القسطنطينية سنة    ،  ميالدية
وقرر جممع طليطلـة سـنة      . وأن اإلبن قد ولد منذ األزل من األب وأن الروح القدس منبثق من األب             

ية عنـد هـذه     فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغرب    .  بأن روح القدس منبثق من االبن أيضا       589
: وقال عن املسيح  . فجاء القرآن الكرمي يقول كلمة الفصل بني هؤالء مجيعا         . . . النقطة وظلتا خمتلفتني  

إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لـبين    . .  " إنه كلمة اهللا ألقاها إىل مرمي وروح منه وإنه بشر         
 . لفونوكان هذا فصل اخلطاب فيما كانوا فيه خيت.  " إسرائيل

إنه صلب حىت مات ودفن مث قـام        : منهم من قال  .  واختلفوا يف مسألة صلبه مثل هذا االختالف      
إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه        : ومنهم من قال  . من قربه بعد ثالثة أيام وارتفع إىل السماء       

وقـص   . . أخذ به ألقي شبهه على احلواري سيمون و     : ومنهم من قال  . ألقي عليه شبه املسيح وصلب    
يـا عيسـى إين     :  " وقال " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم      :  " القرآن الكرمي اخلرب اليقني فقال    
 . وكانت كلمة الفصل يف ذلك اخلالف "  . . متوفيك ورافعك إيل ومطهرك

الذي فجاء القرآن الكرمي يثبت األصل      ؛   ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاا اإلهلية       
، واألذن بـاألذن  ،  واألنف باألنف ،  والعني بالعني ،  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس     :  " أنزله اهللا 

  . .  " واجلروح قصاص، والسن بالسن
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جمردا من األساطري الكثرية اليت اختلفت فيهـا        ،   وحدثهم حديث الصدق عن تارخيهم وأنبيائهم     
واليت مل يكد نيب من أنبياء بين إسرائيل        ،  ا هذه الروايات باألنبياء   مطهرا من األقذار اليت ألصقته    ،  روايام

وإىل فرعون ملك   ،  قدم امرأته ألبيمالك ملك الفلسطينيني     - بزعمهم - إبراهيم!  . . خيرج منها نظيفا  
ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركـة جـده         ! مصر باسم أا أخته لعله ينال بسببها نعمة يف أعينهما         

وكانت بزعمهم هذه الربكة ألخيه األكـرب       ؛  ن والده إسحاق بطريق السرقة واحليلة والكذب      إبراهيم م 
أسكرته بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي ال يذهب مال              - بزعمهم - ولوط! عيصو

وداود رأى من سطوح قصره امرأة مجيلة عرف أـا          ! وكان ما أرادتا  . أبيها إذ مل يكن له وارث ذكر      
 وسليمان مال إىل عبادة   ! بامرأته - بزعمهم - فأرسل هذا اجلندي إىل املهالك ليفوز     ،  وجة أحد جنده  ز
 ! جماراة إلحدى نسائه اليت كان يعشقها وال ميلك معارضتها. بزعمهم ]بغل [ 

 وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤالء الرسل الكرام مما لوثتهم به األساطري اإلسـرائيلية الـيت                
 . عليه السالم - كما صحح تلك األساطري عن عيسى ابن مرمي، إىل التوراة املرتلةأضافوها 

وحيكم بينهم فيمـا    ،   وهذا القرآن املهيمن على الكتب قبله الذي يفصل يف خالفات القوم فيها           
 ! وهو احلكم الفصل بني املتجادلني، اختلفوا فيه هو الذي جيادل فيه املشركون

  . .  " مننيوإنه هلدى ورمحة للمؤ " 
ويصـلهم بالسـنن   ،  ويعني الطريـق  ،  ويوحد املنهج ،  يقيهم من االختالف والضالل    " هدى " 

والتخبط بـني   ،  يرمحهم من الشك والقلق واحلرية     " ورمحة" ،    الكونية الكربى اليت ال ختتلف وال حتيد      
، يسـكنون إىل كنفـه    ويصلهم باهللا يطمئنون إىل جواره و     ؛  املناهج والنظريات اليت ال تثبت على حال      

 . وينتهون إىل رضوان اهللا وثوابه اجلزيل، ويعيشون يف سالم مع أنفسهم ومع الناس من حوهلم
حيـث  ؛ وتركيبها وفق نسق الفطرة اخلالصة،   واملنهج القرآين منهج فريد يف إعادة إنشاء النفوس       

، يف يسر وبسـاطة    - لكونمتمشية مع السنن اليت حتكم هذا ا      ،  جتدها متسقة مع الكون الذي تعيش فيه      
ألا تعيش يف كـون ال      ؛  ومن مث تستشعر يف أعماقها السالم والطمأنينة الكربى       . بال تكلف وال تعمل   

وعرفت أن ناموسها   ،  تصطدم مع قوانينه وسننه وال تعاديه وال يعاديها مىت اهتدت إىل مواضع اتصاهلا به             
لسالم األكرب بني القلب البشري والوجود األكرب       وذلك ا ،  وهذا التناسق بني النفس والكون    . هو ناموسه 

وهذه هي الرمحة    . . وتفيض منه الطمأنينة واالستقرار   ،  والسالم بني البشر  ،  ينبع منه السالم بني اجلماعة    
  . . يف أمشل صورها ومعانيها
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 وبعد هذه اللمحة إىل فضل اهللا على القوم ذا القرآن الذي يفصـل بـني بـين إسـرائيل يف                    
أن ربه سيفصـل     ع يقرر لرسول اهللا   . . فام ويقود املؤمنني به إىل اهلدى ويسبغ عليهم الرمحة        اختال

 : حكمه القوي املبين على العلم اليقني. وحيكم بينهم حكمه الذي ال مرد له، فيما بينه وبني قومه
  . .  " فتوكل على اهللا إنك على احلق املبني " 

سنة . واختالف الليل والنهار  ،  كونية كخلق السماوات واألرض    وقد جعل اهللا انتصار احلق سنة       
. ولكن السنة ماضية  . وتتحقق ا غايات يقدرها اهللا    ،  تبطئ حلكمة يعلمها اهللا   . قد تبطئ  . . ال تتخلف 

ولـو عـد اهللا أجـل ال        . وال يتم اإلميان إال باعتقاد صدقه وانتظار حتققه       . وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده     
 . ال يستأخريستقدم عنه و

وتأسيته على مجوح القوم وجلاجهم يف العناد وإصـرارهم علـى            ع  وميضي يف تسلية الرسول   
ميضي يف تسليته والتسرية عنه      . . وبعد خماطبتهم ذا القرآن   ،  الكفر بعد اجلهد الشاق يف النصح والبيان      

، ن تعي آذام فتتحرك قلوم    ولكنه إمنا يسمع أحياء القلوب الذي     . فهو مل يقصر يف دعوته    ؛  من هذا كله  
فما ،  وعميت أبصارهم عن دالئل اهلدى واإلميان     ،  فأما الذين ماتت قلوم   . فيقبلون على الناصح األمني   

 : والضري عليه يف ضالهلم وشرودهم الطويل؛ وليس له إىل قلوم سبيل، له فيهم حيلة
وما أنت ادي العمي عن     ،  ينإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبر           " 

  . .  " ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
، حالة مجود القلب  .  والتعبري القرآين البديع يرسم صورة حية متحركة حلالة نفسية غري حمسوسة          

 وهم،  يدعو ع والرسول،  فيخرجهم مرة يف صورة املوتى    . ومهود الشعور ،  وبالدة احلس ،  ومخود الروح 
ألـم ال   ،  وخيرجهم مرة يف هيئة الصم مدبرين عن الداعي       ! ألن املوتى ال يشعرون   ،  ال يسمعون الدعاء  

وتتراءى ! ال يرون اهلادي ألم ال يبصرون     ؛  وخيرجهم مرة يف صورة العمي ميضون يف عماهم       ! يسمعون
 ! فتمثل املعىن وتعمقه يف الشعور، هذه الصور اسمة املتحركة

 . وهم املبصرون، وهم السامعون، فهم األحياء. وتى والعمي والصم يقف املؤمنون ويف مقابل امل
  . .  " إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون " 

وآية . وآية احلياة الشعور  . باحلياة والسمع والبصر  ،   إمنا تسمع الذين يأت قلوم لتلقي آيات اهللا       
وعمـل  . واملؤمنون ينتفعون حبيام ومسعهم وأبصـارهم     . ورالسمع والبصر االنتفاع باملسموع واملنظ    

 .  " فهم مسلمون " فيستسلمون لتوهم وحلظتهم، فيدهلم على آيات اهللا، هو أن يسمعهم ع الرسول
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حـىت  ،  فما يكاد القلب السليم يعرفـه     ؛   إن اإلسالم بسيط وواضح وقريب إىل الفطرة السليمة       
اليت ،  املستعدة لالستماع ،  القابلة للهدى ،   القرآن تلك القلوب   وهكذا يصور . فال يشاق فيه  ،  يستسلم له 

 . فتؤمن هلا وتستجيب، ال جتادل وال متاري مبجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات اهللا
|     |     | 

قبل اإليقاع األخري الـذي  ، وبعض مشاهدها، بعد ذلك جيول م جولة أخرى يف أشراط الساعة     
ولة يذكر فيها ظهور الدابة اليت تكلم الناس الذين كانوا ال يؤمنـون بآيـات اهللا                ج . . خيتم به السورة  

ويعود م من هذا    . ويرسم مشهدا للحشر والتبكيت للمكذبني باآليات وهم وامجون صامتون        . الكونية
 الفزع  مث يرتد م ثانية إىل مشهد     . املشهد إىل آييت الليل والنهار املعروضتني لألبصار وهم عنها غافلون         

ويعرض عليهم مشهد احملسنني آمنني من ذلك       ؛  ويوم تسري اجلبال ومتر مر السحاب     ،  يوم ينفخ يف الصور   
 : واملسيئني كبت وجوههم يف النار، الفزع

أن الناس كـانوا بآياتنـا ال       ،  وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم          " 
 .  " يوقنون

أكذبتم : حىت إذا جاءوا قال   . وجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون     ويوم حنشر من كل أمة ف      " 
 .  " ووقع القول عليهم مبا ظلموا فهم ال ينطقون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ بآيايت ومل حتيطوا ا علما

 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون؟ أمل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا " 
وكل أتـوه   ،   الصور ففزع من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا            ويوم ينفخ يف   " 

إنـه  ،  صنع اهللا الذي أتقن كل شـيء      . وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب       . داخرين
ومن جـاء بالسـيئة     . وهم من فزع يومئذ آمنون    ،  من جاء باحلسنة فله خري منها     . خبري مبا تفعلون  

  . . " ؟  هل جتزون إال ما كنتم تعملون. فكبت وجوههم يف النار
ولـيس يف هـذا     ؛   وقد ورد ذكر خروج الدابة املذكورة هنا يف أحاديث كثرية بعضها صحيح           

لذلك نضرب صـفحا عـن      . إمنا جاء وصفها يف روايات مل تبلغ حد الصحة        . الصحيح وصف للدابة  
وأن يكون  ،  ذات زغب وريش وحافر   وأن تكون   ،  فما يعين شيئا أن يكون طوهلا ستني ذراعا       ،  أوصافها
وعنقها عنق  ،  وقرا قرن أيل  . وأذا أذن فيل  ،  وعينها عني خرتير  ،  وأن يكون رأسها رأس ثور    ! هلا حلية 

وقوائمها قـوائم   ،  وذنبها ذنب كبش  ،  وخاصرا خاصرة هر  ،  ولوا لو منر  ،  وصدرها صدر أسد  ،  نعامة
 ! فسرونإخل هذه األوصاف اليت افنت فيها امل . . . بعري
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 وحسبنا أن نقف عند النص القرآين واحلديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من عالمات               
 وحق القول على الباقني فلم تقبل منهم توبة بعد          21وأنه إذا انتهى األجل الذي تنفع فيه التوبة         ،  الساعة

أو ال  ،  والدواب ال تـتكلم   . معندئذ خيرج اهللا هلم دابة تكلمه      . . ذلك وإمنا يقضى عليهم مبا هم عليه      
وقـد كـانوا ال     . ويعلمون أا اخلارقة املنبئة باقتراب الساعة     ،  ولكنهم اليوم يفهمون  . يفهم عنها الناس  

 . وال يصدقون باليوم املوعود، يؤمنون بآيات اهللا
 ومما يالحظ أن املشاهد يف سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بني طائفة من احلشرات والطري               

، وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها       " الدابة " فجاء ذكر . جلن وسليمان عليه السالم   وا
 . )1(وتوحيد اجلزيئات اليت يتألف منها املشهد العام ، حمققا لتناسق التصوير يف القرآن

 ! إىل مشهد احلشر،  ويعرب السياق من هذه العالمة الدالة على اقتراب الساعة
  . .  " شر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعونويوم حن " 

يساقون أوهلم علـى     " فهم يوزعون  " إمنا شاء أن يربز موقف املكذبني     .  والناس كلهم حيشرون  
 . حيث ال إرادة هلم وال وجهة وال اختيار، آخرهم

  " . ؟ ملونأم ماذا كنتم تع؟ أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا ا علما: حىت إذا جاءوا قال " 
أما السؤال الثاين فملـؤه     . فمعروف أم كذبوا بآيات اهللا    .  والسؤال األول للتخجيل والتأنيب   

إنكـم  : فما لكم عمل ظاهر يقال    ؟  أم كنتم تعملون ماذا   ؟  أكذبتم: وله يف لغة التخاطب نظائر    ،  التهكم
ومثل هذا السـؤال ال      . . ونإال هذا التكذيب املستنكر الذي ما كان ينبغي أن يك         ،  قضيتم حياتكم فيه  

 : كأمنا وقع على املسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه، يكون عليه جواب إال الصمت والوجوم
  . .  " ووقع القول عليهم مبا ظلموا فهم ال ينطقون " 

ذلك على حـني نطقـت      ! وهم وامجون صامتون  ،   وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم يف الدنيا      
ويف آيـات اهللا    ،  وذلك من بدائع التقابل يف التعبري القرآين      ! ومها هم الناس ال ينطقون    . البدابة قبيل ذلك  

 . اليت يعرب عنها هذا القرآن

                                                 
دار .  "  من الطبعة الثالثة   107 إىل ص    86التصوير الفين يف القرآن من ص       :  يراجع فصل التناسق الفين يف كتاب      )1(

 " . روق الش
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، هو املزاوجة بني مشاهد الدنيا ومشاهد اآلخـرة       ،   ونسق العرض يف هذه اجلولة ذو طابع خاص       
 . واال نتقال من هذه إىل تلك يف اللحظة املناسبة للتأثر واالعتبار

املبهوتني يف ساحة احلشر إىل مشهد من مشـاهد   ،   وهو هنا ينتقل من مشهد املكذبني بآيات اهللا       
ويلقي يف روعهم   ،  ويدعوهم إىل التدبر يف نظام الكون وظواهره      ،  كان جديرا أن يوقظ وجدام    ،  الدنيا

م ال مقاوما هلـا وال      وخيلق الكون مناسبا حليا   ،  ويهىيء هلم أسباب احلياة والراحة    ،  أن هناك إهلا يرعاهم   
 : حربا عليها وال معارضا لوجودها أو استمرارها

 .  " إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون؟ أمل يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا " 
خليقان أن يوقظا يف اإلنسان وجدانا دينيا جيـنح         ،  ومشهد النهار املبصر  ،   ومشهد الليل الساكن  

ولكنهم ال  ،  ومها آيتان كونيتان ملن استعدت نفسه لإلميان      ،  الذي يقلب الليل والنهار   ،  إىل االتصال باهللا  
 . يؤمنون

وكـذلك لـو    ؛   ولو مل يكن هناك ليل فكان الدهر كله ارا النعدمت احلياة على وجه األرض             
حلرقـت  ال بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما مها اآلن عشر مـرات فقـط         . كان الدهر كله ليال   

ففي الليل والنـهار    . وعندئذ تستحيل احلياة  . ولتجمد يف الليل كل نبات    ،  الشمس يف النهار كل نبات    
 . ولكنهم ال يؤمنون. حبالتهما املوافقة للحياة آيات

وحيام اآلمنة املكفولة يف ظل هذا النظام الكوين الدقيق يعرب          ،   ومن آييت الليل والنهار ىف األرض     
وما فيه من فزع يشمل السماوات واألرض ومـن فـيهن مـن    ، يوم النفخ يف الصورم يف ومضة إىل    

وما ينتهي إليه   ؛  وما فيه من تسيري للجبال الرواسي اليت كانت عالمة االستقرار         . اخلالئق إال من شاء اهللا    
 : ومن عقاب بالفزع والكب يف النار، هذا اليوم من ثواب باألمن واخلري

وكل أتـوه   ؛  فزع من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا          ويوم ينفخ يف الصور ف     " 
إنـه  ،  صنع اهللا الذي أتقن كل شيء     ،  وهي متر مر السحاب   ،  وترى اجلبال حتسبها جامدة   . داخرين

ومن جـاء بالسـيئة     . وهم من فزع يومئذ آمنون    ،  من جاء باحلسنة فله خري منها     . خبري مبا تفعلون  
  . .  " ون إال ما كنتم تعملونهل جتز. فكبت وجوههم يف النار

وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من يف السـماوات ومـن يف              .  والصور البوق ينفخ فيه   
وفيها يصعق كل حي يف السماوات       . . قيل هم الشهداء   . . إال من شاء اهللا أن يأمن ويستقر       - األرض

 . واألرض إال من شاء اهللا
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أذالء  " وكل أتـوه داخـرين     " ويف هذه حيشر اجلميع   . شرمث نفخة احل  .  مث تكون نفخة البعث   
 . مستسلمني

ومن مظاهر  . وتضطرب دورا ،   ويصاحب الفزع االنقالب الكوين العام الذي ختتل فيه األفالك        
ومشهد اجلبـال  . ومتر كأا السحاب يف خفته وسرعته وتناثره  ،  هذا االضطراب أن تسري اجلبال الراسية     

مفزوعـة مـع    ،  وكأمنا اجلبال مذعورة مع املذعورين    ؛  ويتجلى الفزع فيه  ،  لفزعهكذا يتناسق مع ظل ا    
 ! هائمة مع اهلائمني احلائرين املنطلقني بال وجهة وال قرار، املفزوعني
 .  " صنع اهللا الذي أتقن كل شيء " 

فال فلتة وال مصادفة وال ثغـرة وال        . يتجلى إتقان صنعته يف كل شيء يف هذا الوجود        !  سبحانه
فال يعثر علـى خلـة واحـدة        ،  ويتدبر املتدبر كل آثار الصنعة املعجزة     . وال تفاوت وال نسيان   ،  نقص

يـدير  ، فكل شيء بتدبري وتقـدير . واجلليل واحلقري، يف الصغري والكبري. متروكة بال تقدير وال حساب  
 . )1(الرؤوس اليت تتابعه وتتماله 

  . .  " إنه خبري مبا تفعلون " 
وجاء به يف موعده ال يسـتقدم  . قدره اهللا الذي اتقن كل شيء  . ساب عما تفعلون   وهذا يوم احل  

وليحقق التناسق بني العمل واجلزاء يف      ؛  ليؤدي دوره يف سنة اخللق عن حكمة وتدبري       ؛  ساعة وال يستأخر  
 .  " إنه خبري مبا تفعلون. صنع اهللا الذي أتقن كل شيء" ،  احلياتني املتصلتني املتكاملتني

ذا اليوم املفزع الرهيب يكون األمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسـنوا يف احليـاة                 يف ه 
 : فوق ما يناهلم من ثواب هو أجزل من حسنام وأوفر، الدنيا

 .  " وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء باحلسنة فله خري منها " 
ولقد خافوا اهللا يف الـدنيا      . منةوما بعده فضل من اهللا و     .  واألمن من هذا الفزع هو وحده جزاء      

بل أمنهم يوم يفزع من يف السماوات ومـن يف األرض إال            . فلم جيمع عليهم خوف الدنيا وفزع اآلخرة      
 . من شاء اهللا
  . .  " ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يف النار " 

 ! خويزيد عليهم التبكيت والتوبي. وهم يكبون يف النار على وجوههم.  وهو مشهد مفزع
                                                 

 . اجلزء التاسع عشر. يف سورة الفرقان" وخلق كل شيء فقدره تقدديراً :  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(
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  "  . . ؟ هل جتزون إال ما كنتم تعملون " 
فهم جيزون به كبا هلذه الوجوه يف النار وقد أعرضت          ؛  وأشاحوا عنه بوجوهم  ،   فقد تنكبوا اهلدى  

 . من قبل عن احلق الواضح وضوح الليل والنهار
|     |     | 

؛ يف الـدعوة دعوتـه ومنهجـه      ع حيث يلخص الرسول  : ويف النهاية جتيء اإليقاعات األخرية    
ويدعهم ،  وخيتم حبمد اهللا كما بدأ    ؛  ويكلهم إىل مصريهم الذي يرتضونه ألنفسهم بعد ما مضى من بيان          

 : وحياسبهم على ما يعملون، إىل اهللا يكشف هلم آياته
وأمرت أن أكـون مـن      ،  وله كل شيء  ،  إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها         " 
. إمنا أنا من املنـذرين    : ومن ضل فقل  ،  فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه    ،  وأن أتلوا القرآن  ،  املسلمني

  . .  " وما ربك بغافل عما تعملون. سرييكم آياته فتعرفوا، احلمد هللا: وقل
وكانوا يستمدون سيادم على العرب من      ؛   وهم كانوا يدينون حبرمة البلدة احلرام والبيت احلرام       

 .  اهللا الذي حرمه وأقام حيام كلها عليهمث ال يوحدون؛ عقيدة حترمي البيت
فيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الـذي          ،  يقوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم      ع  فالرسول

فرب هذه البلدة هو رب كل شيء       ،  ويكمل التصور اإلسالمي لأللوهية الواحدة    ؛  ال شريك له  ،  حرمها
ال . املسلمني كل ما فيهم لـه     . أن يكون من املسلمني   ويعلن أنه مأمور ب    " وله كل شيء   " يف الوجود 

 . وهم الرعيل املمتد يف الزمن املتطاول من املوحدين املستسلمني. شركة فيهم لسواه
 : أما وسيلة هذه الدعوة فهي تالوة القرآن.  هذا قوام دعوته

  . .  " وأن أتلو القرآن " 
وفيه . وقد أمر أن جياهد به الكفار     . كذلك فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها        

وفيه ؛  وعلى املشاعر طرقها  ،  وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها     . وحده الغناء ىف جهاد األرواح والعقول     
وما شرع القتال بعد ذلـك إال حلمايـة         . ما يزلزل القلوب اجلاسية ويهزها هزا ال تبقى معه على قرار          

أمـا  . والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السـلطان      ،  الدعوة ذا القرآن  وضمان حرية   ،  املؤمنني من الفتنة  
  . .  " وأن أتلو القرآن . .  " الدعوة ذاا فحسبها كتاا

  . .  " إمنا أنا من املنذرين: ومن ضل فقل. فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه " 
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ويف فردية التبعة تتمثـل     . الضاللفيما خيتص باهلدى و   ،   ويف هذا تتمثل فردية التبعة يف ميزان اهللا       
، إمنا هي تالوة القـرآن    . فال يساق سوق القطيع إىل اإلميان     ،  اليت يضمنها اإلسالم  ،  كرامة هذا اإلنسان  

وفـق  ،  الذي خياطب الفطـرة يف أعماقهـا      ،  وفق منهجه الدقيق العميق   ،  وتركه يعمل عمله يف النفوس    
 . ناموسها املتسق مع منهج القرآن

 : مقدمة ملا يتحدث عنه من صنع اهللا " د هللاحلم: وقل " 
  . .  " سرييكم آياته فتعرفوا " 

ويكشف هلم عن بعـض     . ففي كل يوم يري عباده بعض آياته يف األنفس واآلفاق         .  وصدق اهللا 
 أسرار هذا الكون احلافل باألسرار 

  . .  " وما ربك بغافل عما تعملون " 
 . . املخيـف . اللطيف. يف هذا التعبري امللفوف، اإليقاع األخري  وهكذا يلقي إليهم يف اخلتام هذا       

  . .  " وما ربك بغافل عما تعملون:  " ويف أنفسهم أثر اإليقاع العميق، مث يدعهم يعملون ما يعملون
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

راج العباد من عبادة    باللسان والسنان، إلخ    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    أفسد الدين إال امللوك وهل

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

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

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

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

