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 ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم      2 أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ            1امل  + 
 أَم حِسب الَِّذين يعملُونَ السيئَاِت أَن يسِبقُونا سـاء        3وا ولَيعلَمن الْكَاِذِبني    فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُ   

 ومن جاهد فَِإنمـا     5 من كَانَ يرجو ِلقَاء اللَِّه فَِإنَّ أَجلَ اللَِّه لَآٍت وهو السِميع الْعِليم              4ما يحكُمونَ   
 والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنكَفِّرنَّ عنهم سـيئَاِتِهم  6ِسِه ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني    يجاِهد ِلنفْ 

  7ولَنجِزينهم أَحسن الَِّذي كَانوا يعملُونَ 
ك ِلتشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَلَا تِطعهما ِإلَـي            ووصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه حسنا وِإن جاهدا     

  9 والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَندِخلَنهم ِفي الصاِلِحني 8مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
 فَِإذَا أُوِذي ِفي اللَِّه جعلَ ِفتنةَ الناِس كَعذَاِب اللَِّه ولَـِئن جـاء   وِمن الناِس من يقُولُ آمنا ِباللَّهِ    

               الَِمنيوِر الْعدا ِفي صِبم لَمِبأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنِإن قُولُنلَي كبن رم رص10ن     اللَّـه نلَمعلَـيو 
لَيوا ونآم الَِّذين اِفِقنينالْم نلَم11ع  

وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنوا اتِبعوا سِبيلَنا ولْنحِملْ خطَاياكُم وما هم ِبحاِمِلني ِمن خطَاياهم              
اِلِهم ولَيسأَلُن يوم الِْقيامِة عمـا كَـانوا         ولَيحِملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَ     12من شيٍء ِإنهم لَكَاِذبونَ     

  _13يفْترونَ 
|     |     | 

وذلك . وقد ذكرت بعض الروايات أن اإلحدى عشرة آية األوىل مدنية         . سورة العنكبوت مكية  
 يف سـبب  وقد ورد . ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية      "  . . املنافقني " فيها وذكر  " اجلهاد " لذكر

وإسالم سعد كان يف مكة بـال  . نزول اآلية الثامنة أا نزلت يف إسالم سعد بن أيب وقاص كما سيجيء      
. لذلك نرجح مكية اآليات كلـها     . وهذه اآلية ضمن اآليات اإلحدى عشرة اليت قيل إا مدنية         . جدال

أي جهاد الـنفس لتصـرب وال       . ألا واردة بصدد اجلهاد ضد الفتنة     . أما تفسري ذكر اجلهاد فيها فيسري     
 . وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة منوذج من الناس. وهذا واضح يف السياق. تفنت

 .  والسورة كلها متماسكة يف خط واحد منذ البدء إىل اخلتام
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وعن تكاليف اإلميـان احلقـة الـيت        ،   إا تبدأ بعد احلروف املقطعة باحلديث عن اإلميان والفتنة        
إمنا هو الصرب على املكاره والتكاليف      ،  فليس اإلميان كلمة تقال باللسان    . ف عن معدنه يف النفوس    تكش

 . يف طريق هذه الكلمة احملفوفة باملكاره والتكاليف
فإن سياقها ميضي بعد ذلك املطلـع يسـتعرض   ؛   ويكاد هذا أن يكون حمور السورة وموضوعها      

استعراضا سـريعا   ،  ومثود وقارون وفرعون وهامان   وقصص عاد   ،  قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب    
 . على امتداد األجيال. يصور ألوانا من العقبات والفنت يف طريق الدعوة إىل اإلميان

بالتصـغري  ،  مث يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة يف وجه احلق واهلدى           
 : عاوقد أخذها اهللا مجي، من قيمة هذه القوى والتهوين من شأا

ومنهم مـن   ،  ومنهم من أخذته الصيحة   ،  فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا    ،  فكال أخذنا بذنبه   " 
  . .  " ومنهم من أغرقنا، خسفنا به األرض

 :  ويضرب هلذه القوى كلها مثال مصورا جيسم وهنها وتفاهتها
البيوت لبيت  وإن أوهن   ،  مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا           " 

 .  " العنكبوت لو كانوا يعلمون
مث ؛   ويربط بعد ذلك بني احلق الذي يف تلك الدعوات واحلق الذي يف خلق السماوات واألرض              

ومـن  . وكلها دعوة واحدة إىل اهللا    . فكلها من عند اهللا    ع يوحد بني تلك الدعوات مجيعا ودعوة حممد      
وهم يطلبون اخلوارق غري مكـتفني      ؛  قبال املشركني له  مث ميضي يف احلديث عن الكتاب األخري وعن است        

. ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين     . ذا الكتاب وما فيه من رمحة وذكرى لقوم يؤمنون        
ولـئن   "  . .  " ! ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا       :  " ويتناقضون يف منطقهم  

فـإذا ركبـوا يف      "  . .  " ! فأحيا به األرض بعد موا ليقولن اهللا      سألتهم من نزل من السماء ماء       
 . ولكنهم مع هذا كله يشركون باهللا ويفتنون املؤمنني . .  " الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين

 إذ،  غري خائفني من املوت   ،   ويف ثنايا هذا اجلدل يدعو املؤمنني إىل اهلجرة فرارا بدينهم من الفتنة           
وكأين من دابة ال حتمل     :  " غري خائفني من فوات الرزق    .  " ائقة املوت مث إلينا يرجعون    كل نفس ذ  " 

  . .  " رزقها اهللا يرزقها وإياكم
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والذين جاهدوا فينا   :  "  وخيتم السورة بتمجيد ااهدين يف اهللا وطمأنتهم على اهلدى وتثبيتهم         
،  اخلتام مع املطلع وتتضح حكمة السياق يف السورة        فيلتئم . .  " وإن اهللا ملع احملسنني   ،  لنهدينهم سبلنا 

 . حول حمورها األول وموضوعها األصيل، ومتاسك حلقاا بني املطلع واخلتام
 : وميضي سياق السورة حول ذلك احملور الواحد يف ثالثة أشواط

.  والكافرين ومصري املؤمنني واملنافقني  ،  وسنة االبتالء والفتنة  ،   الشوط األول يتناول حقيقة اإلميان    
  " وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتـرون      :  " مث فردية التبعة فال حيمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة          

 . . 
وما يصوره من فنت وعقبات يف طريق الدعوات        ،   والشوط الثاين يتناول القصص الذي أشرنا إليه      

ويتحدث عن احلق الكـامن يف دعـوة        . هللاوالتهوين من شأا يف النهاية حني تقاس إىل قوة ا         ،  والدعاة
 . وكله من عند اهللا. وهو ذاته احلق الكامن يف خلق السماوات واألرض، الرسل

وعن . إال الذين ظلموا منهم   .  والشوط الثالث يتناول النهي عن جمادلة أهل الكتاب إال باحلسىن         
وخيتم . وجيادل فيه املشركون  ،  رونواحتاده مع هذا الدين األخري الذي جيحد به الكاف        ،  وحدة الدين كله  

  . .  " وإن اهللا ملع احملسنني:  " بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدين يف اهللا املهديني إىل سبل اهللا
|     |     | 

ـز  . ويتخلل السورة من املطلع إىل اخلتام إيقاعات قوية عميقة حول معىن اإلميـان وحقيقتـه              
وإال . فإما النهوض ا وإما النكوص عنـها      ؛  تكاليف اإلميان وقفة جد صارم    وتقفه أمام   . الوجدان هزا 

 . فهو النفاق الذي يفضحه اهللا
فنكتفي باإلشـارة   .  وهي إيقاعات ال سبيل إىل تصويرها بغري النصوص القرآنية اليت وردت فيها           

 . إليها هنا حىت نستعرضها يف موضعها مع السياق
|     |     | 

  . .  " يمم. الم. ألف " 
 احلروف املقطعة اليت اخترنا يف تفسريها أا للتنبيه إىل أا مادة الكتاب الذي أنزلـه اهللا علـى                  

؛ امليسرة هلم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القـول        ،  املألوفة للقوم ،  مؤلفا من مثل هذه احلروف     ع رسوله
 . ع اهللا ال من صنع إنسانألنه من صن؛ ولكنهم ال ميلكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب
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إما مباشـرة   ،  إن السور اليت صدرت ذه احلروف تتضمن حديثا عن القرآن         :  وقد قلنا من قبل   
اتـل مـا    :  " فقد ورد فيها  . كما هو احلال يف هذه السورة     ،  وإما يف ثنايا السورة   ،  بعد هذه احلروف  

وما كنت تتلو من قبله من      . .  "   " وكذلك أنزلنا إليك الكتاب    . .  "  " أوحي إليك من الكتاب   
مما يتمشى   . .  " أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم         . .  "  " كتاب وال ختطه بيمينك   

 . مع القاعدة اليت اخترناها لتفسري هذه األحرف يف افتتاح السور
؛ منون لتحقيق هذا اإلميان   والفتنة اليت يتعرض هلا املؤ    ،   وبعد هذا االفتتاح يبدأ احلديث عن اإلميان      

 : وكشف الصادقني والكاذبني بالفتنة واالبتالء
ولقد فتنا الـذين مـن قبلـهم        ؟  آمنا وهم ال يفتنون   : أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا      " 

 .  " فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني
رة استفهام استنكاري ملفهوم    يساق يف صو  .  إنه اإليقاع األول يف هذا املقطع القوي من السورة        

 . وحسبام أنه كلمة تقال باللسان، الناس لإلميان
  "  . . ؟ آمنا وهم ال يفتنون: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا " 

وجهـاد حيتـاج إىل   ؛ وأمانة ذات أعباء؛  إن اإلميان ليس كلمة تقال إمنا هو حقيقة ذات تكاليف         
حـىت  ،  وهم ال يتركون هلذه الدعوى    . آمنا: يكفي أن يقول الناس   فال  . وجهد حيتاج إىل احتمال   ،  صرب

كما تفنت النـار الـذهب      . يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها وخيرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم         
 وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله داللته وظله وإحيـاؤه          - لتفصل بينه وبني العناصر الرخيصة العالقة به      

 . الفتنة بالقلوبوكذلك تصنع  -
 : يف ميزان اهللا سبحانه، وسنة جارية، هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت

  . .  " فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني، ولقد فتنا الذين من قبلهم " 
ولكن االبتالء يكشف يف عامل الواقع ما هو مكشـوف          ؛   واهللا يعلم حقيقة القلوب قبل االبتالء     

فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم ال على جمرد مـا يعلمـه               ؛  مغيب عن علم البشر   ،  لعلم اهللا 
فـال  ،  وتربية للناس من جانـب    ،  وعدل من جانب  ،  وهو فضل من اهللا من جانب     . سبحانه من أمرهم  

 ! . فليسوا بأعلم من اهللا حبقيقة قلبه. ومبا حققه فعله، يأخذوا أحدا إال مبا استعلن من أمره
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ود إىل سنة اهللا يف ابتالء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حىت يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم                 ونع
 . الكاذبني

ويف قلوم  ،  ال حيملها إال من هم هلا أهل وفيهم على محلها قدرة          ،   إن اإلميان أمانة اهللا يف األرض     
وعلـى املتـاع    ،  من والسـالمة  وعلى األ ،  وإال الذين يؤثروا على الراحة والدعة     . جترد هلا وإخالص  

فهي . وحتقيق كلمته يف عامل احلياة    ،  وقيادة الناس إىل طريق اهللا    ،  وإا ألمانة اخلالفة يف األرض    . واإلغراء
ومن مث حتتاج إىل طراز خاص يصـرب        ؛  وهي من أمر اهللا يضطلع ا الناس      ؛  وهي أمانة ثقيلة  ؛  أمانة كرمية 

 . على االبتالء
مث ال جيد النصري الذي يسـانده ويـدفع         ؛   املؤمن لألذى من الباطل وأهله      ومن الفتنة أن يتعرض   

وهذه هي الصورة البارزة    . وال جيد القوة اليت يواجه ا الطغيان      ؛  وال ميلك النصرة لنفسه وال املنعة     ،  عنه
 صور  فهناك فنت كثرية يف   . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة    . املعهودة يف الذهن حني تذكر الفتنة     ،  للفتنة
 . رمبا كانت أمر وأدهى، شىت

. وهو ال ميلك عنهم دفعا  ،   هناك فتنة األهل واألحباء الذين خيشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه          
واتقاء اهللا يف الرحم الـيت يعرضـها        ،  وينادونه باسم احلب والقرابة   ؛  وقد يهتفون به ليسامل أو ليستسلم     

 . إىل لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسريوقد أشري يف هذه السورة . لألذى أو اهلالك
، تف هلـم الـدنيا    ،  ورؤية الناس هلم ناجحني مرموقني    ،   وهناك فتنة إقبال الدنيا على املبطلني     

وهو مهمل  . وتصفو هلم احلياة  ،  وتصاغ هلم األجماد  ،  وتتحطم يف طريقهم العوائق   ،  وتصفق هلم اجلماهري  
وال يشعر بقيمة احلق الذي معه إال القليلون من أمثاله الذين           ،  مي عنه أحد  وال حيا ،  منكر ال حيس به أحد    

 . ال ميلكون من أمر احلياة شيئا
حني ينظر املؤمن فريى كل ما حوله وكـل         ،   وهنالك فتنة الغربة يف البيئة واالستيحاش بالعقيدة      

 . وهو وحده موحش غريب طريد؛ من حوله غارقا يف تيار الضاللة
فتنة أن جيد املؤمن أمما ودوال غارقـة يف         .  من نوع آخر قد نراها بارزة يف هذه األيام          وهناك فتنة 

جيد الفرد فيها من الرعاية واحلمايـة مـا         ،  متحضرة يف حياا  ،  وهي مع ذلك راقية يف جمتمعها     ،  الرذيلة
 ! وهي مشاقة هللا، وجيدها غنية قوية. يناسب قيمة اإلنسان

وثقلة ،  وجاذبية األرض . فتنة النفس والشهوة  .  من هذا كله وأعنف    أكرب.  وهنالك الفتنة الكربى  
وصعوبة االستقامة علـى صـراط      . أو يف الدعة واالطمئنان   ،  والرغبة يف املتاع والسلطان   ،  اللحم والدم 
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ويف ،  ويف مالبسـات احليـاة    ،  مع املعوقات واملثبطات يف أعماق النفس     ،  اإلميان واالستواء على مرتقاه   
 ! ويف تصورات أهل الزمان، منطق البيئة

ومل . وكان االبتالء أشـد وأعنـف  . كانت الفتنة أشد وأقسى ،  وأبطأ نصر اهللا  ،   فإذا طال األمد  
ويؤمتنون على تلك األمانة    ،  وهؤالء هم الذين حيققون يف أنفسهم حقيقة اإلميان       . يثبت إال من عصم اهللا    

 . إلنسانوأمانة اهللا يف ضمري ا، أمانة السماء يف األرض، الكربى
ولكنه اإلعداد احلقيقي   . وأن يؤذيهم بالفتنة  ،  أن يعذب املؤمنني باالبتالء    - حاشا هللا  -  وما باهللا 

وإال باالسـتعالء   ؛  فهي يف حاجة إىل إعداد خاص ال يتم إال باملعاناة العملية للمشـاق            . لتحمل األمانة 
، الثقة احلقيقية يف نصر اهللا أو يف ثوابـه        وإال ب ،  وإال بالصرب احلقيقي على اآلالم    ،  احلقيقي على الشهوات  

 . وعلى الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء
وتستجيش كامن قواهـا املـذخورة فتسـتيقظ        ؛   والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها اخلبث     

فال ،  وكذلك تفعل الشدائد باجلماعات   . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل      . وتتجمع
النصر : وثقة فيما عنده من احلسنيني    ،  وأشدها اتصاال باهللا  ،  وأقواها طبيعة ؛   أصلبها عودا  يبقى صامدا إال  

 . مؤمتنني عليها بعد االستعداد واالختبار. وهؤالء هم الذين يسلمون الراية يف النهاية، أو األجر
ذلوا هلا مـن    ومبا ب ؛   وإم ليتسلمون األمانة وهي عزيزة على نفوسهم مبا أدوا هلا من غايل الثمن            

ومـن  ،  والذي يبذل من دمه وأعصـابه     . ومبا ذاقوا يف سبيلها من اآلالم والتضحيات      ؛  الصرب على احملن  
يشعر وال شك بقيمة األمانة الـيت      ؛  مث يصرب على األذى واحلرمان    . ومن رغائبه ولذاته  ،  راحته واطمئنانه 
 . مفال يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات واآلال؛ بذل فيها ما بذل

فـإن  . وما يشك مؤمن يف وعد اهللا     .  فأما انتصار اإلميان واحلق يف النهاية فأمر تكفل به وعد اهللا          
وحسـب  . وليس أحد بأغري على احلق وأهله مـن اهللا        . فيها اخلري لإلميان وأهله   ،  أبطأ فلحكمة مقدرة  

ليكونوا أمناء علـى    ،   من اهللا  أن يكونوا هم املختارين   ،  ويقع عليهم البالء  ،  املؤمنني الذين تصيبهم الفتنة   
 : وأن يشهد اهللا هلم بأن يف دينهم صالبة فهو خيتارهم لالبتالء. حق اهللا

يبتلى الرجل على   ،  مث األمثل فاألمثل  ،  مث الصاحلون ،  أشد الناس بالء األنبياء   :  "  جاء يف الصحيح  
  "  . . فإن كان يف دينه صالبة زيد له يف البالء، حسب دينه

مهما . فما هم مبفلتني من عذاب اهللا وال ناجني       ،  ويعملون السيئات ،  ن يفتنون املؤمنني   وأما الذي 
 : وعد اهللا كذلك وسنته يف اية املطاف. وبدا عليه االنتصار والفالح، انتفخ باطلهم وانتفش
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  "  . . ! ساء ما حيكمون؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا " 
واختل ،  وفسد تقديره ،  ومن حيسب هذا فقد ساء حكمه     ،  لت وال سابق   فال حيسنب مفسد أنه مف    

هو الـذي   ؛  فإن اهللا الذي جعل االبتالء سنة ليمتحن إميان املؤمن ومييز بني الصادقني والكاذبني            . تصوره
 . جعل أخذ املسيئني سنة ال تتبدل وال تتخلف وال حتيد

فإذا كانت الفتنة   .  اإليقاع األول ويعادله   الذي يوازن ،   وهذا هو اإليقاع الثاين يف مطلع السورة      
فخيبة املسيئني وأخذ املفسدين سنة جارية ال بـد أن          ،  سنة جارية المتحان القلوب ومتحيص الصفوف     

 . جتيء
 : ووصل قلوم به يف ثقة ويف يقني،  أما اإليقاع الثالث فيتمثل يف تطمني الذين يرجون لقاء اهللا

  . .  " وهو السميع العليم،  أجل اهللا آلتمن كان يرجو لقاء اهللا فإن " 
؛ انتظار الواثق املسـتيقن   ،  ولتنتظر ما وعدها اهللا إياه    ؛   فلتقر القلوب الراجية يف لقاء اهللا ولتطمئن      

 . ولتتطلع إىل يوم اللقاء يف شوق ولكن يف يقني
املوصول ،  ملشتاقصورة الراجي ا  .  والتعبري يصور هذه القلوب املتطلعة إىل لقاء اهللا صورة موحية         

. يدخلها يف تلك القلـوب ، ويعقب عليه بالطمأنينة الندية. وجييب على التطلع بالتوكيد املريح. مبا هناك 
 .  " وهو السميع العليم:  " ويعلم تطلعها، فإن اهللا يسمع هلا

هـد  بأـا إمنـا جتا    ،  ومشاق اجلهاد ،   واإليقاع الرابع يواجه القلوب اليت حتتمل تكاليف اإلميان       
وإنه ،  وإال فما باهللا من حاجة إىل أحد      ؛  وإلصالح أمرها وحياا  ،  لنفسها وخلريها والستكمال فضائلها   

 : لغىن عن كل أحد
  . .  " إن اهللا لغين عن العاملني، ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه " 

فإمنا ،  ملشاق فإذا كتب اهللا على املؤمنني الفتنة وكلفهم أن جياهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال ا             
واجلهاد يصلح من نفـس ااهـد       . وحتقيق اخلري هلم يف الدنيا واآلخرة     ،  وتكميلهم،  ذلك إلصالحهم 

ويستجيش أفضل ما يف كيانه     ،  ويستعلي به على الشح بالنفس واملال     ؛  ويرفع من تصوراته وآفاقه   ؛  وقلبه
وما يعود عليها مـن     ،   املؤمنة وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إىل اجلماعة        . من مزايا واستعدادات  

 . والصالح فيها على الفساد، وغلبة اخلري فيها على الشر، واستقرار احلق بينها، صالح حاهلا
 .  " ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه " 
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وميـن  ؛  يطلب من اهللا مثن جهاده    ؛  وقد مضى يف اجلهاد شوطا    ،   فال يقفن أحد يف وسط الطريق     
وليس يف حاجة إىل    . فإن اهللا ال يناله من جهاده شيء      ! املكافأة على ما ناله   ويستبطئ  ،  عليه وعلى دعوته  

وأن ،  وإمنا هو فضل من اهللا أن يعينه يف جهاده        .  " إن اهللا لغين عن العاملني    :  " جهد بشر ضعيف هزيل   
 : وأن يأجره يف اآلخرة بثوابه، يستخلفه يف األرض به

ولنجزينهم أحسن الـذي كـانوا   ، نهم سيئاموالذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن ع      " 
 .  " يعملون

. وجزاء علـى احلسـنات    ،  من تكفري للسيئات  ،   فليطمئن املؤمنون العاملون على ما هلم عند اهللا       
ينتظرام يف ، فاألمل املشرق واجلزاء الطيب  ؛  وليثبتوا على الفتنة واالبتالء   ؛  وليصربوا على تكاليف اجلهاد   

 . حلسب املؤمن حىت لو فاته يف احلياة االنتصافوإنه . اية املطاف
|     |     | 

فيفصـل يف   . فتنة األهل واألحبـاء   : مث جييء إىل لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه يف مطلع السورة           
 : ال إفراط فيه وال تفريط، املوقف الدقيق بالقول احلازم الوسط

،  يب ما ليس لك به علم فال تطعهمـا      وإن جاهداك لتشرك  . ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا    " 
 .  " والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني      . إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون     

 . 
واجب : وإن هلما لواجبا مفروضا   ؛  وإن هلما لرمحا  ،  وإن هلما لفضال  .  إن الوالدين ألقرب األقرباء   
:  " وهـذا هـو الصـراط     . ليس هلما من طاعة يف حق اهللا      ولكن  . احلب والكرامة واإلحترام والكفالة   

  . .  " وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما. ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا
فـإن كـان الوالـدان      . والرابطة يف اهللا هي العروة الوثقى     ،   إن الصلة يف اهللا هي الصلة األوىل      

وإن هي إال احلياة الدنيا مث يعود اجلميـع إىل          . طاعة وال االتباع  ال ال ،  مشركني فلهما اإلحسان والرعاية   
 . اهللا

  . .  " إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون " 
ولو مل يعقد بينـهم نسـب وال        ،  فإذا املؤمنون أهل ورفاق   .  ويفصل ما بني املؤمنني واملشركني    

 : صهر
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  . .  " نيوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحل " 
وتذهب روابط الدم والقرابـة     ؛  كما هم يف احلقيقة   ،   وهكذا يعود املوصولون باهللا مجاعة واحدة     

النقطاعها عـن العـروة     ،  فهي روابط عارضة ال أصيلة    ،  وتنتهي بانتهاء احلياة الدنيا   ،  والنسب والصهر 
 . الوثقى اليت ال انفصام هلا

وأمه محنة بنت أيب     ا لت يف سعد بن أيب وقاص      روى الترمذي عند تفسري هذه اآلية أا نز       
واهللا ال آكل وال أشرب حىت ترجـع        ؟  ما هذا الدين الذي أحدثت    : فقالت له . وكان بارا بأمه  ،  سفيان

مث إا مكثت يومـا وليلـة مل        . يا قاتل أمه  : يقال،  فتتعري بذلك أبد الدهر   ،  إىل ما كنت عليه أو أموت     
يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسـا نفسـا مـا    : قالفجاء سعد إليها و  ،  تأكل ومل تشرب  

فأنزل اهللا هـذه    . فلما أيست منه أكلت وشربت    . وإن شئت فال تأكلي   ،  فكلي إن شئت  ،  تركت ديين 
 . وعدم طاعتهما يف الشرك، اآلية آمرا بالرب بالوالدين واإلحسان إليهما

وإن املؤمن لعرضة ملثل    . ي اإلحسان والرب  واستبق؛   وهكذا انتصر اإلميان على فتنة القرابة والرحم      
 . فليكن بيان اهللا وفعل سعد مها راية النجاة واألمان؛ هذه الفتنة يف كل آن

|     |     | 
مث االدعـاء   ،  مث يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس يف استقبال فتنة اإليـذاء باالسـتخذاء             

 :  واضحة املالمح بارزة السماتصورة، يرمسها يف كلمات معدودات. العريض عند الرخاء
فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ولئن جـاء          . آمنا باهللا : ومن الناس من يقول    " 

ولـيعلمن اهللا الـذين   ؟ أو ليس اهللا بأعلم مبا يف صدور العاملني. إنا كنا معكم: نصر من ربك ليقولن  
  . .  " وليعلمن املنافقني، آمنوا

ال ،  هينة املؤونـة  ،  يعلن كلمة اإلميان يف الرخاء حيسبها خفيفة احلمل       ،  ن الناس  ذلك النموذج م  
جعل فتنـة   " بسبب الكلمة اليت قاهلا وهو آمن معاىف      " فإذا أوذي يف اهللا   " ،    تكلف إال نطقها باللسان   

ور وتص؛  واهتزت يف ضمريه العقيدة   ،  واختلت يف نفسه القيم   ،  فاستقبلها يف جزع   " الناس كعذاب اهللا  
ها هو ذا عذاب شديد ألـيم       : وقال يف نفسه  ؛  حىت عذاب اهللا  ،  أن ال عذاب بعد هذا األذى الذي يلقاه       

وإن هـو إال    ؟  وعذاب اهللا ال يزيد على ما أنا فيه من عذاب         ،  فعالم أصرب على اإلميان   ،  ليس وراءه شيء  
 . وعذاب اهللا الذي ال يعرف أحد مداه، اخللط بني أذى يقدر على مثله البشر
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 .  هذا موقف ذلك النموذج من الناس يف استقبال الفتنة يف ساعة الشدة
 !  " إنا كنا معكم: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن " 

وسوء ،  وذلك كان موقفهم يف ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي          . .  إنا كنا معكم  
، وينتفش املرتوون املتخـاذلون ، ريضةولكن حني جييء الرخاء تنبث الدعوى الع. التصوير وخطأ التقدير 

 !  " إنا كنا معكم:  " فيقولون، ويستأسد الضعفاء املهزومون
  "  . . ؟ أو ليس اهللا بأعلم مبا يف صدور العاملني " 

فمـن الـذي   ؟ ومن إميان أو نفاق، أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صرب أو جزع         
 ؟ خيدعه هؤالء وعلى من ميوهون

  . .  " ليعلمن اهللا الذين آمنوا وليعلمن املنافقنيو " 
 . فما كانت الفتنة إال ليتبني الذين آمنوا ويتبني املنافقون؛  وليكشفنهم فيعرفون

 ونقف حلظة أمام التعبري القرآين الدقيق وهو يكشف عن موضع اخلطأ يف هذا النموذج من الناس                
 : حني يقول
  . .  " جعل فتنة الناس كعذاب اهللا " 

فمثل هذا يقع للمؤمنني الصادقني يف      ،   فليست الغلطة أن صربهم قد ضعف عن احتمال العذاب        
ولكنهم يظلون يفرقون تفرقـة واضـحة يف تصـورهم           - وللطاقة البشرية حدود   - بعض اللحظات 

 فال خيتلط يف حسـهم    ؛  وبني عذاب اهللا العظيم   ،  وشعورهم بني كل ما ميلكه البشر هلم من أذى وتنكيل         
حىت يف اللحظة اليت يتجاوز عذاب الناس هلم مدي الطاقـة           ،  أبدا عامل الفناء الصغري وعامل اخللود الكبري      

 . . مهما جتاوز األذى طاقته واحتمالـه     ،  إن اهللا يف حس املؤمن ال يقوم له شيء         . . . وجهد االحتمال 
 . وهذا هو مفرق الطريق بني اإلميان يف القلوب والنفاق

|     |     | 
؛ ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعـة واجلـزاء         ؛  وأخريا يعرض فتنة اإلغواء واإلغراء    

، الذي حيقق العدل يف أجلى مظـاهره      ،  ويقرر فردية التبعة وشخصية اجلزاء وهو املبدأ اإلسالمي الكبري        
 : وأفضل أوضاعه
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و ما هم حبـاملني مـن       . اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم   : وقال الذين كفروا للذين آمنوا     " 
وليسألن يوم القيامـة عمـا      ،  وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم    . إم لكاذبون . خطاياهم من شيء  

  . .  " كانوا يفترون
 وقد كان الذين كفروا يقولون هذا متشيا مع تصورهم القبلي يف احتمـال العشـرية للـديات                 

 على احتمال جريرة الشـرك بـاهللا عـن سـواهم            حيسبون أم قادرون  . املشتركة والتبعات املشتركة  
 : ذلك إىل التهكم على قصة اجلزاء يف اآلخرة إطالقا. وإعفائهم منها

  . .  " اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم " 
ال حيمل أحد عنه    ،  يؤاخذه بعمله ،  فريد كل إنسان إىل ربه فردا     ،   ومن مث يرد عليهم الرد احلاسم     

 : شيئا
  . .  "  من خطاياهم من شيءوما هم حباملني " 

 :  وجيبهم مبا يف قولتهم هذه من كذب وادعاء
  . .  " إم لكاذبون " 

دون أن يعفي هؤالء مـن      . ووزر إضالهلم لآلخرين  ،   وحيملهم وزر ضالهلم وشركهم وافترائهم    
 : تبعة الضالل

 .  "  يفترونوليسألن يوم القيامة عما كانوا. وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم " 
، إمنا حياسبهم أفرادا  . فيعلم الناس أن اهللا ال حياسبهم مجاعات      ؛   ويغلق هذا الباب من أبواب الفتنة     

  . . وأن كل امرىء مبا كسب رهني
|     |     | 

خذَهم الطُّوفَانُ وهـم    ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإلَّا خمِسني عاما فَأَ            + 
  15 فَأَجنَيناه وأَصحاب السِفينِة وجعلْناها آيةً لِّلْعالَِمني 14ظَاِلمونَ 

دونَ  ِإنما تعب  16وِإبراِهيم ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ              
     وا ِعنـدغتقًا فَابِرز ِلكُونَ لَكُمموِن اللَِّه لَا يونَ ِمن ددبعت لُقُونَ ِإفْكًا ِإنَّ الَِّذينختا وثَانوِن اللَِّه أَوِمن د

 أُمم من قَبِلكُم وما علَـى   وِإن تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب17اللَِّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه ِإلَيِه ترجعونَ        
 ِبنيلَاغُ الْموِل ِإلَّا الْبس18الر  
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              ِسريلَى اللَِّه يع ِإنَّ ذَِلك هِعيدي ثُم لْقالْخ اللَّه ِدئبي فا كَيوري لَمِض     19أَووا ِفي الْأَرقُلْ ِسري 
 يعذِّبُ مـن    20ه ينِشئُ النشأَةَ الْآِخرةَ ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير           فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّ     

 وما أَنتم ِبمعِجِزين ِفي الْأَرِض ولَا ِفي السماء وما لَكُم مـن        21يشاء ويرحم من يشاء وِإلَيِه تقْلَبونَ       
    و ِليوِن اللَِّه ِمن وِصٍري   د22لَا ن           لَِئكأُوِتي ومحوا ِمن رِئسي لَِئكِلقَاِئِه أُواِت اللَِّه ووا ِبآيكَفَر الَِّذينو 

 أَِليم ذَابع م23لَه  
ي ذَِلـك لَآيـاٍت     فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَجنَاه اللَّه ِمن الناِر ِإنَّ فِ               

 وقَالَ ِإنما اتخذْتم من دوِن اللَِّه أَوثَانا مودةَ بيِنكُم ِفي الْحياِة الدنيا ثُم يوم الِْقيامِة                24لِّقَوٍم يؤِمنونَ   
 ارالن اكُمأْوما وضعكُم بضعب نلْعيٍض وعكُم ِببضعب كْفُري اِصِرينن نا لَكُم مم25و  

             ِكيمالْح ِزيزالْع وه هي ِإنبِإلَى ر اِجرهي مقَالَ ِإنلُوطٌ و لَه ن26فَآم     قُوبعيو قحِإس ا لَهنبهوو 
ينِفي الد هرأَج اهنيآتو ابالِْكتةَ ووبِتِه النيا ِفي ذُرلْنعجو اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي الْآِخر هِإن27ا و  

                ـالَِمنيالْع نٍد مأَح ا ِمنقَكُم ِبهبا سةَ مونَ الْفَاِحشأْتلَت كُمِمِه ِإنلُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَو28و   كُمأَِئـن 
م الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَن قَالُوا ائِْتنـا           لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السِبيلَ وتأْتونَ ِفي ناِديكُ      

 اِدِقنيالص ِمن ذَاِب اللَِّه ِإن كُنت29ِبع فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِني عرانص ب30 قَالَ ر  
أَهِل هِذِه الْقَريِة ِإنَّ أَهلَها كَانوا ظَـاِلِمني     ولَما جاءت رسلُنا ِإبراِهيم ِبالْبشرى قَالُوا ِإنا مهِلكُو         

31 اِبِرينالْغ ِمن تكَان هأَترِإلَّا ام لَهأَهو هنيجنا لَنن ِفيهِبم لَمأَع نحا لُوطًا قَالُوا ن32 قَالَ ِإنَّ ِفيه  
       و ا لُوطًا ِسيَء ِبِهملُنسر اءتا أَن جلَمو          وكجنا منْ ِإنزحلَا تو فخقَالُوا لَا تا وعذَر ِبِهم اقض

       اِبِرينالْغ ِمن تكَان كأَترِإلَّا ام لَكأَهـا            33واء ِبممالس نا مزِة ِرجيِذِه الْقَرِل هلَى أَهِرتلُونَ عا مِإن 
  35ا ِمنها آيةً بينةً لِّقَوٍم يعِقلُونَ  ولَقَد تركْن34كَانوا يفْسقُونَ 

وِإلَى مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ يا قَوِم اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآِخر ولَا تعثَوا ِفـي الْـأَرِض           
 فِْسِدينوا ِفي36محبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّب  اِثِمنيج اِرِهم37 د  

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساِكِنِهم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عِن السـِبيِل               
 ِصِرينبتسوا مكَان38و  

      ى ِبالْبوسم ماءهج لَقَدانَ وامهنَ ووعِفرونَ وقَاروا         وـا كَـانمِض ووا ِفي الْـأَرركْبتاِت فَاسني
 اِبِقني39س  
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فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من أَخذَته الصيحةُ وِمنهم من خسـفْنا       
ما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضونَ ِبِه الْأَرظِْلمي مهوا أَنفُسلَِكن كَانو مهظِْلمِلي 40ا كَانَ اللَّه  

               تيوِت لَبيالْب نهِإنَّ أَوا وتيب ذَتخوِت اتنكَبثَِل الْعاء كَمِليوِن اللَِّه أَوذُوا ِمن دخات ثَلُ الَِّذينم
 42 اللَّه يعلَم ما يدعونَ ِمن دوِنِه ِمن شيٍء وهو الْعِزيز الْحِكيم              ِإنَّ 41الْعنكَبوِت لَو كَانوا يعلَمونَ     

  43وِتلْك الْأَمثَالُ نضِربها ِللناِس وما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمونَ 
 اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمـن       44لْمؤِمِنني  خلَق اللَّه السماواِت والْأَرض ِبالْحق ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً لِّ         

الِْكتاِب وأَِقِم الصلَاةَ ِإنَّ الصلَاةَ تنهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ                
45_  

|     |     | 
وفتنتهم حـىت   ،   ابتالء الذين خيتارون كلمة اإلميان     انتهى الشوط األول باحلديث عن سنة اهللا يف       

والفتنة بـاإلغواء   ،  والفتنة بالقرابة ،  وقد أشار إىل الفتنة باألذى    . يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبني     
 . واإلغراء

 ويف هذا الشوط يعرض مناذج من الفنت اليت اعترضت دعوة اإلميان يف تاريخ البشرية الطويل من                
مفصال بعـض   . يعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل محلة دعوة اهللا منذ فجر البشرية          . عليه السالم لدن نوح   

 . جممال فيما عداها، الشيء يف قصة إبراهيم ولوط
 . ومن الصعاب والعقبات يف طريق الدعوة،  ويف هذا القصص تتمثل ألوان من الفنت

فقد لبث يف قومه ألـف  ،  احلصيلةتتبدى ضخامة اجلهد وضآلة - عليه السالم -  ففي قصة نوح 
  . .  " فأخذهم الطوفان وهم ظاملون " مث مل يؤمن له إال القليل، سنة إال مخسني عاما

، فقد حاول هداهم ما اسـتطاع     .  ويف قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء اجلزاء وطغيان الضالل         
 .  " لوه أو حرقوهاقت: فما كان جواب قومه إال أن قالوا:  " وجادهلم باحلجة واملنطق

واحندار البشـرية   ،  وسفورها بال حياء وال حترج    ،   ويف قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعالا      
: فما كان جواب قومه إال أن قالوا      :  " مع االستهتار بالنذير  ؛  إىل الدرك األسفل من االحنراف والشذوذ     
  . .  " ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني
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فأخـذم  :  " والتكذيب،  ب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على احلق والعدل         ويف قصة شعي  
 .  " الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني

 .  وتذكر اإلشارة إىل عاد ومثود باالعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة
 . ومترد النفاق، واستبداد احلكم،  كما تذكر اإلشارة إىل قارون وفرعون وهامان بطغيان املال

وهـي مهمـا   ، ويعقب على هذا القصص مبثل يضربه هلوان القوى املرصودة يف طريق دعوة اهللا       
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبـوت لـو كـانوا          . كمثل العنكبوت اختذت بيتا    " علت واستطالت 

 .  " يعلمون
وأن يدع األمر بعـد     ،  وأن يقيم الصالة  ،  أن يتلو الكتاب   ع  وينتهي هذ الشوط بدعوة الرسول    

  . .  " واهللا يعلم ما تصنعون " لك هللاذ
|     |     | 

فأخذهم الطوفان وهـم    ،  ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما            " 
  . .  " فأجنيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني. ظاملون

وقد سبقتها فتـرة  . مخسني عاما والراجح أن فترة رسالته اليت دعا فيها قومه كانت ألف سنة إال    
، وهو عمر طويل مديد   . وأعقبتها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غري حمددة        ،  قبل الرسالة غري حمددة   

 ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر يف هذا الوجـود        . يبدو لنا اآلن غري طبيعي وال مألوف يف أعمار األفراد         
إن عدد البشـرية يومـذاك      : سريا فإننا نستطيع أن نقول    فإذا أردنا له تف    - وهذا وحده برهان صدقه    -

لعمارة األرض  ،  فليس ببعيد أن يعوض اهللا هذه األجيال عن كثرة العدد طول العمر           ،  كان قليال وحمدودا  
حىت إذا تكاثر الناس وعمرت األرض مل يعد هناك داع لطول األعمار وهـذه الظـاهرة     . وامتداد احلياة 

كما يف النسور وبعض    ،  فكلما قل العدد وقل النسل طالت األعمار      . األحياءملحوظة يف أعمار كثري من      
بينما الذباب الذي يتوالـد بـاملاليني ال        . حىت ليبلغ عمر بعضها مئات األعوام     . الزواحف كالسلحفاة 

 : والشاعر يعرب عن هذه الظاهرة بقوله. تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعني
 )1(وأم الصقر مقالة نزور      بغاث الطري أكثرها فراخا

                                                 
 . ومقالة نزور، أي مقلة يف الفراخ. ضعافه:  بغاث الطري)1(
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وكـل شـيء عنـده      . وهللا احلكمة البالغة  . وتقل أعمار بغاث الطري   . ومن مث يطول عمر الصقر    
وجرف الطوفـان   . غري العدد القليل الذين آمنوا لنوح      - إال مخسني عاما   - ومل تثمر ألف سنة   . مبقدار

وجنا العدد القليل مـن     ،  املديدةالكثرة العظمى وهم ظاملون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة          
حتدثهم عـن عاقبـة      " آية للعاملني  " ومضت قصة الطوفان والسفينة   . وهم أصحاب السفينة  ،  املؤمنني

 . الكفر والظلم على مدار القرون
|     |     | 

 : رسالة إبراهيم. وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حىت يصل إىل الرسالة الكربى
إمنا تعبدون  . ذلكم خري لكم إن كنت تعلمون     . اعبدوا اهللا واتقوه  : ل لقومه وإبراهيم إذ قا   " 

إن الذين تعبدون من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقا فابتغوا عنـد             . وختلقون إفكا ،  من دون اهللا أوثانا   
وما علـى   ،  وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم      . إليه ترجعون ،  واشكروا له ،  اهللا الرزق واعبدوه  

  . .  " ال البالغ املبنيالرسول إ
وهي مرتبة يف عرضها ترتيبا دقيقـا  ؛  لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة ال تعقيد فيها وال غموض  

  . . حيسن أن يتماله أصحاب الدعوات
 :  لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة اليت يدعوهم إليها

  . .  " اعبدوا اهللا واتقوه " 
 : لو كانوا يعلمون أين يكون اخلري، ما تتضمنه من اخلري هلمو،  مث ثىن بتحبيب هذه احلقيقة إليهم

  . .  " ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون " 
وهو يف الوقت ذاته    . واختيار اخلري ألنفسهم  ،   ويف هذا التعقيب ما حيفزهم إىل نفي اجلهل عنهم        

 ! حقيقة عميقة ال جمرد ييج خطايب
أوهلا أم يعبدون مـن     :  عليه من العقيدة من عدة وجوه       ويف اخلطوة الثالثة بني هلم فساد ما هم       

وخباصة إذا كانوا يعدلون ا عـن  ، وهي عبادة سخيفة - التمثال من اخلشب : والوثن - دون اهللا أوثانا  
وإمنا خيلقـون إفكـا وينشـئون    ، أم ذه العبادة ال يستندون إىل برهان أودليل    : وثانيها . . عبادة اهللا 

 . . وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بال أصـل وال قاعـدة          ،  خلقا بال سابقة أو مقدمة    خيلقونه  ،  باطال
 : وال ترزقهم شيئا، أن هذه األوثان ال تقدم هلم نفعا: وثالثها
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  . .  " إن الذين تعبدون من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقا " 
 : لذي يهمهم وميس حاجتهماألمر ا.  ويف اخلطوة الرابعة يوجههم إىل اهللا ليطلبوا منه الرزق

  . .  " فابتغوا عند اهللا الرزق " 
و لكن ابتغاء الـرزق مـن اهللا        . وخباصة تلك اليت مل يستغرقها اإلميان     ،   والرزق مشغلة النفوس  

 . وحده حقيقة ال جمرد استثارة للميول الكامنة يف النفوس
 : بدوه ويشكروهليع،  ويف النهاية يهتف م إىل واهب األرزاق املتفضل بالنعم

  . .  " واعبدوه واشكروا له " 
 : فمن اخلري أن يثوبوا إليه مؤمنني عابدين شاكرين،  وأخريا يكشف هلم أنه ال مفر من اهللا

  . .  " إليه ترجعون " 
فقد . ولن خيسر رسوله شيئا   ،  فلن يضر اهللا شيئا   ! فما أهون ذلك   - بعد ذلك كله   -  فإن كذبوا 

 : وما على الرسول إال واجب التبليغ، لكذب الكثريون من قب
  . .  " وما على الرسول إال البالغ املبني، وإن تكذبوا قفد كذب أمم من قبلكم " 

ويوقع على أوتارهـا يف دقـة       ،  ويدخل إىل قلوم من مداخلها    ،   وهكذا يأخذهم خطوة خطوة   
لينسجوا على  ،  صحاب كل دعوة  وهذه اخلطوات تعد منوذجا لطريقة الدعوة جديرا بأن يتماله أ         ،  عميقة

 . منواله يف خماطبة النفوس والقلوب
|     |     | 

يقف وقفة خياطب ا كل منكر لدعوة اإلميان باهللا علـى  ، وقبل أن ميضي السياق إىل اية القصة 
 : املكذبني بالرجعة إىل اهللا والبعث واملآب؛ اإلطالق

سريوا يف األرض   : قل. إن ذلك على اهللا يسري    ؟  أو مل يروا كيف يبدىء اهللا اخللق مث يعيده         " 
يعذب من يشاء   ،  إن اهللا على كل شيء قدير     ،  مث اهللا ينشى ء النشأة اآلخرة     ،  فانظروا كيف بدأ اخللق   

وما لكم مـن دون اهللا   ،  وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء       . وإليه تقلبون ،  ويرحم من يشاء  
 وأولئك هلم عذاب أليم   ،  يات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت      والذين كفروا بآ  . من ويل وال نصري   

 " . .  
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على طريقة  ؛  وجماله السماء واألرض  ؛  خطاب دليله هذا الكون   .  إنه خطاب لكل منكر هللا ولقائه     
تبحـث  ،  وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب   ؛  القرآن يف اختاذ الكون كله معرضا آليات اإلميان ودالئله        

ومشاهد الكون وظـواهره   . وصدق وعده ووعيده  ،  وترى دالئل وجوده ووحدانيته   ،  فيها عن آيات اهللا   
ويضعف إيقاعهـا   ؛  ولكنها تفقد جدا يف نفوس الناس بطول األلفة       . حاضرة أبدا ال تغيب عن إنسان     
وإىل تلـك اآليـات   ، فريدهم القرآن الكرمي إىل تلك الروعة الغـامرة . على قلوب البشر بطول التكرار  

ويثري تطلعهم وانتبـاههم إىل     ،  احمليي للمشاهد والظواهر يف القلوب والضمائر     ،   بتوجيهه املوحي  الباهرة
وال يتخـذ طرائـق   ، وجيعل منها دالئله وبراهينه اليت تراها األبصار وتتأثر ا املشاعر      . أسرارها وآثارها 

ك اليت وفدت علـى الـتفكري       تل . . اجلدل الذهين البارد والقضايا املنطقية اليت ال حياة فيها والحركة         
  . . ويف القرآن املثل واملنهج والطريق، اإلسالمي من خارجه فظلت غريبة عليه

  . .  " إن ذلك على اهللا يسري. مث يعيده؟ أو مل يروا كيف يبدى ء اهللا اخللق " 
 كل ما مل    ويف،  ويف البيضة واجلنني  . يرونه يف النبتة النامية   .  وإم لريون كيف يبدى ء اهللا اخللق      

وإن سـر   ! مما ال متلك قدرة البشر جمتمعني ومنفردين أن خيلقوه أو يدعوا أم خـالقوه             ؛  يكن مث يكون  
ودع عنك أن حياوله أحد أو       - معجز يف معرفة منشئه وكيف جاء     ؛  كان وما يزال  ،  احلياة وحده ملعجز  

 حلظـة حتـت أعـني النـاس     وال تفسري له إال أنه من صنع اهللا الذي يبدى ء اخللق يف كـل     - يدعيه
 ! وهم يرون وال ميلكون اإلنكار، وإدراكهم

 : فالذي أنشأه يعيده؛  فإذا كانوا يرون إنشاء اخللق بأعينهم
  . .  " إن ذلك على اهللا يسري " 

فاإلعادة أيسـر مـن     . ولكنه يقيس للبشر مبقاييسهم   .  وليس يف خلق اهللا شيء عسري عليه تعاىل       
وإمنا هو توجه   . واإلعادة كالبدء بالقياس إىل قدرة اهللا سبحانه      ،   فالبدء كاإلعادة  وإال. البدء يف تقديرهم  

  . . كن فيكون: اإلرادة وكلمة
يف اجلامـد واحلـي     ،  وتتبع صنع اهللا وآياته يف اخللق واإلنشاء      ،   مث يدعوهم إىل السري يف األرض     

 : ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بال عناء، سواء
إن اهللا علـى  . مث اهللا ينشىء النشأة اآلخرة  ؛  ألرض فانظروا كيف بدأ اخللق    سريوا يف ا  : قل " 

  . .  " كل شيء قدير
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.  والسري يف األرض يفتح العني والقلب على املشاهد اجلديدة اليت مل تألفها العني ومل ميلها القلب               
يكاد ينتبه إىل شيء من     وإن اإلنسان ليعيش يف املكان الذي ألفه فال         . وهي لفتة عميقة إىل حقيقة دقيقة     

وإىل كل مظهـر    ،  حىت إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إىل كل مشهد          ؛  مشاهده أو عجائبه  
ورمبا عـاد إىل    . مما كان مير على مثله أو أروع منه يف موطنه دون التفات وال انتباه             ،  يف األرض اجلديدة  

وعادت . كن يهتم به قبل سفره وغيبته     موطنه حبس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب مبا مل ي          
أو كانت ال تفصح لـه بشـى ء وال          ؛  مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافال عن حديثها          

 ! تناجيه
 . اخلبري مبداخل القلوب وأسرار النفوس،  فسبحان مرتل هذا القرآن

  . .  " سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق: قل " 
بعد األمر بالسري يف األرض لينظروا كيف بـدأ          " كيف بدأ اخللق   " نا بلفظ املاضي   إن التعبري ه  

وكيفيـة  ،  ترى هنالك يف األرض ما يدل على نشأة احلياة األوىل          . . يثري يف النفس خاطرا معينا    . اخللق
؟ نشـأت كيـف   ؛  كاحلفريات اليت يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط احلياة         . بدء اخلليقة فيها  
ومن ؟ ،   ما هي : وإن كانوا مل يصلوا إىل شيء يف معرفة سر احلياة          -؟    وكيف ارتقت ؟  وكيف انتشرت 

ويكون ذلك توجيها من اهللا للبحث عن        -؟    وكيف وجد فيها أول كائن حي     ؟  أين جاءت إىل األرض   
  . . نشأة احلياة األوىل واالستدالل به عند معرفتها على النشأة اآلخرة

ذلك أن املخاطبني ذه اآلية أول مرة مل يكونوا مـؤهلني        . نب هذا اخلاطر خاطر آخر     ويقوم جبا 
فلم يكونوا مبستطيعني يومئذ أن يصلوا من ورائه إىل احلقيقـة  ؛ ملثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثا 

يف فال بد أن القرآن كان يطلب منهم أمرا آخـر داخـال              - لو كان ذلك هو املقصود     - املقصودة به 
ويكون املطلوب حينئذ أن ينظروا كيف      . حيصلون منه على ما ييسر هلم تصور النشأة اآلخرة        ،  مقدورهم

ويكون السري يف األرض كمـا أسـلفنا لتنبيـه          . تبدأ احلياة يف النبات واحليوان واإلنسان يف كل مكان        
ر قدرة اهللا على إنشاء احليـاة       ودعوا إىل التأمل والتدبر يف آثا     ،  احلواس واملشاعر برؤية املشاهد اجلديدة    

 . اليت تربز يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار
وهو أنه يوجه توجيهاته اليت تناسـب حيـاة         ؛   وهناك احتمال أهم يتمشى مع طبيعة هذ القرآن       

ليأخذ كل منها   . ووسائلهم مجيعا ،  ومالبسات حيام مجيعا  ،  ومستوايام مجيعا ،  الناس يف أجياهلم مجيعا   
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ومن مث ال يكون    . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة احلياة ومنوها أبدا       .  تؤهله له ظروف حياته ومقدراته     مبا
 . هناك تعارض بني اخلاطرين

 .  هذا أقرب وأوىل
  . .  " إن اهللا على كل شيء قدير " 

 حيسـبونه   ومـا ،   يبدأ احلياة ويعيدها ذه القدرة املطلقة اليت ال تتقيد بتصورات البشر القاصرة           
 ! مبا يعرفونه من جتارم احملدودة، قوانني يقيسون عليها املمكن وغري املمكن

ال يعجـزه  ؛ وإليه وحده املآب، تعذيبه ملن يشاء ورمحته ملن يشاء   :  ومن قدرة اهللا على كل شيء     
 : وال ميتنع عليه أحد، أحد

ن يف األرض وال يف     ومـا أنـتم مبعجـزي     . وإليه تقلبون ،  يعذب من يشاء ويرحم من يشاء      " 
  . .  " وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري. السماء

وخلـق  ؛  من حيث أنه بني طريق اهلدى وطريـق الضـالل         ؛  والعذاب والرمحة يتبعان مشيئة اهللا    
وما خيتار غري   ،  وهو بعد ذلك  ،  ويسر له الطريقني سواء   ،  لإلنسان من االستعداد ما خيتار به هذا أو ذاك        

وإعراضه عـن    - كما كتب على نفسه    - ينتهيان به إىل عون اهللا له     ،  ىل اهللا ورغبته يف هداه    أن اجتاهه إ  
 . ومن مث تكون الرمحة ويكون العذاب. دالئل اهلدى وصده عنها يؤديان به إىل اإلنقطاع والضالل

  . .  " وإليه تقلبون " 
 : يناسب املعىن بعده،  تعبري عن املآب فيه عنف

  . .  " ين يف األرض وال يف السماءما أنتم مبعجز " 
، ال من قـوتكم يف األرض     .  فليس لكم من قوة يف هذا الوجود متتنعون ا من االنقالب إىل اهللا            
 . وال من قوة ما تعبدونه أحيانا من املالئكة واجلن وحتسبون له قوة يف السماء

  . .  " وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري " 
وكلـهم  ؟  أو من املالئكة واجلن   ؟  أين الويل والنصري من الناس    ؟  هللا الويل والنصري   وأين من دون ا   

 ؟ عباد من خلق اهللا ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا فوق أن ميلكوا لسواهم شيئا
  . .  " والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم " 
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وكـذلك  . وينقطع ما بينه وبني ربه    ،  سان من رمحة اهللا إال حني يكفر قلبه        ذلك أنه ال ييأس اإلن    
والعاقبـة  . ومل يعد له إىل رمحة اهللا سبيل، وجفت نداوته،  هو ال يكفر إال وقد يئس من اتصال قلبه باهللا         

  . .  " وأولئك هلم عذاب أليم:  " معروفة
|     |     | 

الذي جاء خطابا لكل منكر لدعوة اإلميـان ولقـوم          ،  وبعد هذا اخلطاب املعترض يف ثنايا القصة      
، فيبدو هذا اجلواب غربيـا عجيبـا   ،  بعد هذا اخلطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم        . . إبراهيم ضمنا 

 : مبا ميلك من قوة ومن سلطان، ويكشف عن تبجح الكفر والطغيان
إن يف ذلـك  .  مـن النـار  فأجناه اهللا. اقتلوه أو حرقوه: فما كان جواب قومه إال أن قالوا  " 

  . .  " آليات لقوم يؤمنون
ردا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة املرتبة اليت خاطـب ـا قلـوم               . .  اقتلوه أو حرقوه  

 . وعقوهلم على النحو الذي بينا قيمته يف عرض الدعوات
وال ،  لك له دفعـا   مي - عليه السالم  - ومل يكن إبراهيم  ؛   وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكاحل      

تتـدخل  . فهنا تتدخل القدرة سافرة كـذلك     . وهو فرد أعزل ال حول له وال طول       . يستطيع منه وقاية  
 : باملعجزة اخلارقة ملألوف البشر

  . .  " فأجناه اهللا من النار " 
 مل  ولكن القوم .  وكان يف جناته من النار على النحو اخلارق الذي متت به آية ملن يأ قلبه لإلميان               

إمنا هواالسـتعداد  ، فدل هذا على أن اخلوارق ال دي القلوب، يؤمنوا على الرغم من هذه اآلية اخلارقة      
 : للهدى واإلميان

  . .  " إن يف ذلك اليات لقوم يؤمنون " 
واآلية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد          .  اآلية األوىل هي تلك النجاة من النار      

واآلية الثالثة هي أن اخلارقة ال دي القلوب اجلاحدة ذلك ملن يريـد أن يتـدبر تـاريخ      . نجاةاهللا له ال  
 . وعوامل اهلدى والضالل، وتصريف القلوب، الدعوات

فلقد يئس من إميان القوم الـذين مل تلـن قلـوم            . وميضي يف القصة بعد جناة إبراهيم من النار       
 : قبل أن يعتزهلم مجيعا، ة أمرهمفإذا هو جيبههم حبقيق. للمعجزة الواضحة
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مث يـوم القيامـة يكفـر       ،  إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا          : وقال " 
  . .  " وما لكم من ناصرين، ومأواكم النار، ويلعن بعضكم بعضا، بعضكم ببعض

إمنـا  ؛  اعا بأحقية هذه العبـادة    ال اعتقادا واقتن  ،  إنكم اختذمت األوثان من دون اهللا     :  إنه يقول هلم  
وال يريد الصـاحب أن يتـرك عبـادة        ؛  على هذه العبادة  ،  ويوافق بعضكم بعضا  ،  جيامل بعضكم بعضا  

وإن هذا ليقـع    ! استبقاء ملا بينكم من مودة على حساب احلق والعقيدة         - حني يظهر احلق له    - صاحبه
ويرى ؛  لصاحب صاحبه على حساب العقيدة    فيسترضي ا ،  يف اجلماعات اليت ال تأخذ العقيدة مأخذ اجلد       

اجلد الذي ال يقبل اونا وال استرخاء وال        . وهي اجلد كل اجلد   ! أمرها أهون من أن خيالف عليه صديقه      
 . استرضاء

فإذا املودة اليت خيشون أن ميسـوها بـاخلالف علـى           .  مث يكشف هلم عن صفحتهم يف اآلخرة      
 : إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام . .  حمافظة عليهواليت يبقون على عبادة األوثان، العقيدة

  . .  " مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا " 
، ويتهم كل فريق صاحبه أنـه أضـله       ،  ويكفر األولياء باألولياء  ،   يوم يتنكر التابعون للمتبوعني   
 ! ويلعن كل غوي صاحبه الذي أغواه

 : وال يدفع عن أحد عذابا، والتالعن شيئا مث ال جيدي ذلك الكفر 
  . .  " ومأواكم النار وما لكم من ناصرين " 

 ! فأما هم فال نصرة هلم وال جناة. فنصره اهللا منها وجناه،  النار اليت أرادوا أن حيرقوه ا
انتهت هذه وتلك بإميان فرد واحـد       . واملعجزة اليت ال شك فيها    ،   وانتهت دعوة إبراهيم لقومه   

إىل ،  وهاجر معه من أور الكلدانيني يف العراق      . ابن أخيه فيما تذكر بعض الروايات     . غري امرأته هو لوط   
 : ما وراء األردن حيث استقر ما املقام

  . .  " إنه هو العزيز احلكيم، إين مهاجر إىل ريب: وقال، فآمن له لوط " 
ومل . إنه مل يهاجر للنجـاة . ى فيم هاجرلنر . .  " إين مهاجر إىل ريب:  "  ونقف أمام قولة لوط   

هـاجر إليـه    . هاجر متقربا له ملتجئا إىل محاه     . إمنا هاجر إىل ربه   . يهاجر إىل أرض أو كسب أو جتارة      
هاجر إليه ليخلص له عبادته وخيلص له قلبه وخيلص له كيانه           . بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه      
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بعد أن مل يبق رجاء يف أن يفيء القـوم إىل اهلـدى             .  والضالل بعيدا عن موطن الكفر   ،  كله يف مهجره  
 . واإلميان حبال

عوضه عن هذا كله ذرية متضـي فيهـا          -  وعوض اهللا إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله        
وهـو  . فكل األنبياء وكل الدعوات بعده كانت يف ذريته. رسالة اهللا إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها   

 : دنيا ويف اآلخرةعوض ضخم يف ال
وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه     . وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب    . ووهبنا له إسحاق ويعقوب    " 

 .  " يف اآلخرة ملن الصاحلني
يتجلى فيه رضوان اهللا سبحانه على الرجل الـذي يتمثـل فيـه             ،   وهو فيض من العطاء جزيل    

، فكان كل شيء من حوله بـردا وسـالما        ،  ه بالنار والذي أمجع الطغيان على حرق    ،  اخللوص هللا بكليته  
 . جزاء وفاقا. وعطفا وإنعاما

|     |     | 
مث ؛ فرتال بـوادي األردن ، بعد ما هاجر إىل ربه مع إبراهيم  ،  مث تأيت قصة لوط عقب قصة إبراهيم      

كانت و. عاش لوط وحده يف إحدى القبائل على ضفاف البحر امليت أو حبرية لوط كما مسيت فيما بعد                
 . وصار لوط منهم بالصهر واملعيشة. تسكن مدينة سدوم

. يذكر القرآن أنه يقع ألول مرة يف تـاريخ البشـرية  ،  مث حدث أن فشا يف القوم شذوذ عجيب       
لتتكـون مـن    ،  ذلك هو امليل اجلنسي املنحرف إىل الذكور بدال من اإلناث الاليت خلقهن اهللا للرجال             

إذ . ل امتداد احلياة بالنسل وفق الفطرة املطردة يف مجيـع األحيـاء           اجلنسني وحدات طبيعية منتجة تكف    
 : فلم يقع الشذوذ واالحنراف إىل اجلنس املماثل قبل قوم لوط هؤالء. ذكرانا وإناثا: خلقها اهللا أزواجا

أئـنكم  . إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد مـن العـاملني      : ولوطا إذ قال لقومه    " 
ائتنا : فما كان جواب قومه إال أن قالوا      . وتأتون يف ناديكم املنكر   ،  وتقطعون السبيل ،  لتأتون الرجال 

 .  " رب انصرين على القوم املفسدين: قال. بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني
فهم يأتون الفاحشـة    .  ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه           

 : حد من العاملنيالشاذة اليت مل يسبقهم ا أ
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فالفطرة . وهي فاحشة شاذة قذرة تدل على احنراف الفطرة وفسادها من أعماقها          .  يأتون الرجال 
ولكنها داخلة يف نطاق    ،  فتكون هذه اجلرمية فاحشة   ،  قد تفسد بتجاوز حد االعتدال والطهارة مع املرأة       

وفسـاد يف التركيـب     . ياء مجيعا فأما ذلك الشذوذ اآلخر فهو اخنالع من فطرة األح        . الفطرة ومنطقها 
فقد جعل اهللا لذة املباشرة اجلنسية بني الزوجني متناسقة مـع خـط             . النفسي والتركيب العضوي سواء   

وجهز كيان كل من الزوجني باإلسـتعداد       . وامتداده بالنسل الذي ينشأ عن هذه املباشرة      ،  احلياة األكرب 
ومل جيهز  ،  فأما املباشرة الشاذة فال هدف هلا     ،  ك التناسق وفقا لذل ،  نفسيا وعضويا ،  لإللتذاذ ذه املباشرة  

فإذا وجد فيها أحد لذة فمعىن هذا أنه انسلخ ائيا مـن            . اهللا الفطرة بالتذاذها تبعا النعدام اهلدف منها      
 ! وعاد مسخا ال يرتبط خبط احلياة، خط الفطرة

وهي . الرجال بالفاحشة كرها  ويعتدون على   ،  ويروعون املارة ،  فينهبون املال ،   ويقطعون السبيل 
  . . إىل جانب السلب والنهب واإلفساد يف األرض، خطوة أبعد يف الفاحشة األوىل

ال خيجل بعضـهم مـن      ،  يأتونه جهارا ويف شكل مجاعي متفق عليه      .  ويأتون يف ناديهم املنكر   
 ! معه صالحوالتبجح بالرذيلة إىل حد ال يرجى ، وفساد الفطرة، وهي درجة أبعد يف الفحش. بعض

وأم أصروا على ما    ؛  وظاهر أن لوطا أمرهم يف أول األمر واهم باحلسىن        ،   والقصة هنا خمتصرة  
 : وجبههم بشناعة جرائمهم الكربى، فخوفهم عذاب اهللا، هم فيه

  . .  " ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني: فما كان جواب قومه إال أن قالوا " 
. والشرود الذي ال تنتظر منه أوبة     ،  والتحدي املصحوب بالتكذيب  ،  نذار فهو التبجح يف وجه اإل    

 : وقد أعذر إليهم رسوهلم فلم يبق إال أن يتوجه إىل ربه طالبا نصره األخري
  . .  " رب انصرين على القوم املفسدين: قال " 

ـ . لريفع عن االستجابة،  وهنا يسدل الستار على دعاء لوط     ة املكلفـون  و يف الطريق يلم املالئك
 : يبشرونه بولد صاحل من زوجه اليت كانت من قبل عقيما، بالتنفيذ بإبراهيم

إن أهلـها كـانوا     ،  إنا مهلكو أهل هذه القرية    : وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا      " 
  " ينلننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغـابر   ،  حنن أعلم مبن فيها   : قالوا. إن فيها لوطا  : قال. ظاملني
 . . 
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قد سبق يف   ؛  خمتصر يف هذا املوضع ألنه ليس مقصودا      . مشهد املالئكة مع إبراهيم   .  وهذا املشهد 
ومن مث مل يفصل    ،  ووالدة اسحاق هي موضوع البشرى    ؛  قصة إبراهيم أن اهللا وهب له إسحاق ويعقوب       

مث أخـربوه   .  للبشرى فذكر أن مرور املالئكة بإبراهيم كان     . قصتها هنا ألن الغرض هو إمتام قصة لوط       
  . .  " إن أهلها كانوا ظاملني. إنا مهلكوا أهل هذه القرية:  " مبهمتهم األوىل

وهو صاحل ولـيس    ؛  فراح يذكر املالئكة أن يف هذه القرية لوطا       ،   وأدركت إبراهيم رقته ورأفته   
 ! بظامل

 ! م أوىل ذه املعرفةويكشف له عن معرفتهم مبهمتهم وأ،  وأجابه الرسل مبا يطمئنه من ناحيته
  . .  " لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين؛ حنن أعلم مبن فيها: قالوا " 

 . وهو أمر عجيب، تقر جرائمهم واحنرافهم،  وقد كان هواها مع القوم
وهو يعلم  ؛  مشهد لوط وقد جاء إليه املالئكة يف هيئة فتية صباح مالح          .  وينتقل إىل مشهد ثالث   

فضاق صدره وساءه حضـورهم     . وما ينتظر ضيوفه هؤالء منهم من سوء ال ميلك له دفعا          ،   قومه شنشنة
 : يف هذا الظرف العصيب، إليه

  . .  " وملا أن جاءت رسلنا لوطا سيء م وضاق م ذرعا " 
 . . وهم يف سعار الشذوذ املـريض     ،  وحماورة لوط هلم  ،   وخيتصر هنا هجوم القوم على الضيوف     

وهو يف هذا الكرب    ،  وخيربونه مبهمتهم ،  إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم     .  النهاية األخرية  وميضي إىل 
 : وذلك الضيق

إنا مرتلـون   . إنا منجوك وأهلك إال امرأتك كانت من الغابرين       . ال ختف وال حتزن   : وقالوا " 
  . .  " على أهل هذه القرية رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون

 - إال لوطا وأهله املـؤمنني     - مشهد التدمري الذي أصاب القرية وأهلها مجيعا       وترسم هذه اآلية    
؛ ويغلب أا ظاهرة بركاينة قلبت املدينة وابتلعتـها     . وقد كان هذا التدمري بأمطار وأحجار ملوثة بالطني       
 . وأمطرت عليها هذا املطر الذي يصاحب الرباكني

 : ات اهللا ملن يعقلها ويتدبرها من القرون وما تزال آثار هذا التدمري باقية حتدث عن آي
  . .  " ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون " 
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فلم تعد صاحلة لإلمثـار     ،   وكان هذا هو املصري الطبيعي هلذه الشجرة اخلبيثة اليت فسدت وأنتنت          
 . ومل تعد تصلح إال لالجتثاث والتحطيم. وللحياة

|     |     | 
 : ب ومدينمث إشارة إىل قصة شعي

وال تعثـوا يف    ،  يا قوم اعبدوا اهللا وارجوا اليـوم اآلخـر        : فقال،  وإىل مدين أخاهم شعيبا    " 
  . .  " فأصبحوا يف دارهم جامثني، فكذبوه فأخذم الرجفة. األرض مفسدين

وعبادة .  " اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر    :  " ولباب العقيدة ،   وهي إشارة تبني وحدة الدعوة    
ورجاء اليوم اآلخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه يف هـذه احليـاة             .  الواحد هي قاعدة العقيدة    اهللا

وخبس ،  وغصب املارين بطريقهم للتجارة   ،  الدنيا من الكسب املادي احلرام بالتطفيف يف الكيل وامليزان        
 . واالستطالة على اخللق، واإلفساد يف األرض، الناس أشياءهم

على سـنة اهللا    ،  وأخذهم باهلالك والتدمري  ؛  نتهاء أمرهم إىل تكذيب رسوهلم    ويف اختصار يذكر ا   
 . يف أخذ املكذبني

  . .  " فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني " 
 وقد تقدم بيان الرجفة اليت زلزلت عليهم بالدهم ورجتها بعد الصيحة املدوية الـيت أسـقطت                

جزاء ما كـانوا    . فأصبحوا فيها جامثني  . ارهم ال يتحركون  قلوم وتركتهم مصعوقني حيث كانوا يف د      
 ! يروعون الناس وهم خيرجون عليهم مغريين صائحني

|     |     | 
 : وإشارة كذلك إىل مصرع عاد ومثود

فصدهم عن السبيل   ،  وزين هلم الشيطان أعماهلم   ؛  وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم       " 
  . .  " وكانوا مستبصرين

ومثود كانت تسكن   ،   كانت تسكن باألحقاف يف جنوب اجلزيرة بالقرب من حضرموت          وعاد
وهلكت مثـود   ،  وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية     . باحلجر يف مشال اجلزيرة بالقرب من وادي القرى       

ويشـهدون  ،  وبقيت مساكنها معروفة للعرب ميرون عليها يف رحليت الشتاء والصيف         . بالصيحة املزلزلة 
 . بعد العز والتمكني، آثار التدمري
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 . وهو سر ضالل اآلخرين،  وهذه اإلشارة املة تكشف عن سر ضالهلم
 .  " وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين " 

ولكن الشيطان اسـتهواهم وزيـن هلـم        ؛  وكانت أمامهم دالئل اهلدى   ،   فقد كانت هلم عقول   
، وإعجام مبا يأتونه من األعمـال     ،  وهي غرورهم بأنفسهم  ،  ة املكشوفة وأتاهم من هذه الثغر   . أعماهلم

سبيل الدى الواحد املـؤدي إىل       " فصدهم عن السبيل   " . واخنداعهم مبا هم فيه من قوة ومال ومتاع       
 . وفيهم مدارك وهلم عقول، ميلكون التبصر " وكانوا مستبصرين " وضيع عليهم الفرصة. اإلميان

|     |     | 
، فاسـتكربوا يف األرض   ،  ولقد جاءهم موسى بالبينات   .  " ارة إىل قارون وفرعون وهامان    وإش

  . .  " وما كانوا سابقني
ومل يستمع نصح الناصحني باإلحسان     ،   وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه        

، ع اجلرائم وأغلظها  يرتكب أبش ،  وفرعون كان طاغية غشوما   . واالعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد    
وهامان كـان   . ويقتل ذكور بين إسرائيل ويستحيي نساءهم عتوا وظلما       ،  ويسخر الناس وجيعلهم شيعا   

 . املعني له على ظلمه وبطشه، وزيره املدبر ملكائده
  . .  " ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكربوا يف األرض " 

ومل جتعلهم ناجني وال مفلتني من      ،  ن أخذ اهللا  مل تعصمهم م  .  فلم يعصمهم الثراء والقوة والدهاء    
 . بل أدركهم وأخذهم كما سيجيء، عذاب اهللا
  . .  " وما كانوا سابقني " 

|     |     | 
بعد ما فتنوا الناس    . قد أخذهم اهللا مجيعا   ،  هؤالء الذين ملكوا القوة واملال وأسباب البقاء والغلبة       

 : وآذوهم طويال
ومنهم مـن   ،  ومنهم من أخذته الصيحة   ،  منهم من أرسلنا عليه حاصبا    ف،  فكال أخذنا بذنبه   " 

 .  " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان اهللا ليظلمهم. ومنهم من أغرقنا، خسفنا به األرض
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،  فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر اليت تتطاير معها حصباء األرض فتضرم وتقتلـهم             
وذهبوا مجيعا  . وفرعون وهامان غرقا يف اليم    ،  به وبداره األرض  وقارون خسف   . ومثود أخذم الصيحة  

  . .  " وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.  " مأخوذين بظلمهم
|     |     | 

. واآلن . . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مـدار القـرون            . واآلن
اآلن يضرب املثـل حلقيقـة القـوى         . . ة عن الفتنة واالبتالء واإلغراء    وبعد احلديث يف مطالع السور    

وما عداها من قوة اخللق فهـو هزيـل         . إن هنالك قوة واحدة هي قوة اهللا       . . املتصارعة يف هذا اال   
فهي وما حتتمي   . فهو كالعنكبوت الضعيفة حتتمي ببيت من خيوط واهية       ،  من تعلق به أو احتمى    ،  واهن

 : به سواء
وإن أوهن البيوت لبيت    ،  مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا          "  

وتلـك  . إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه من شئ وهوالعزيز احلكـيم           . العنكبوت لو كانوا يعلمون   
  . .  " وما يعقلها إال العاملون، األمثال نضرا للناس

، احلقيقة اليت يغفل عنها الناس أحيانـا      . ى يف هذا الوجود    إنه تصوير عجيب صادق حلقيقة القو     
وال . وختتل يف أيديهم مجيع املوازين    ،  ويفسد تصورهم جلميع االرتباطات   ،  فيسوء تقديرهم جلميع القيم   

 ؟ ماذا يأخذون وماذا يدعون. يعرفون إىل أين يتوجهون
ـ          ، يت تعمـل يف هـذه األرض       وعندئذ ختدعهم قوة احلكم والسلطان حيسبوا القوة القادرة ال

أو ،  ويترضوا ليكفوا عن أنفسهم أذاها    ،  وخيشوا ويفزعون منها  ،  فيتوجهون إليها مبخاوفهم ورغائبهم   
 ! يضمنوا ألنفسهم محاها

ويتقدمون إليهـا يف  . حيسبوا القوة املسيطرة على أقدار الناس وأقدار احلياة ،   وختدعهم قوة املال  
 ! ول عليها ليستطيلوا ا ويتسلطوا على الرقاب كما حيسبونويسعون للحص؛ رغب ويف رهب

وأصل سائر القوى اليت يصول ـا مـن         ،   وختدعهم قوة العلم حيسبوا أصل القوة وأصل املال       
 ! ويتقدمون إليها خاشعني كأم عباد يف احملاريب، ميلكها وجيول

، يدي اجلماعات ويف أيدي الدول    ختدعهم يف أيدي األفراد ويف أ     .  وختدعهم هذه القوى الظاهرة   
 ! وكما يتهافت الفراش على النار، كما يدور الفراش على املصباح، ويتهافتون عليها، فيدورون حوهلا
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وتسخرها ،  وتوجهها،  ومتنحها،  ومتلكها،   وينسون القوة الوحيدة اليت ختلق سائر القوى الصغرية       
 . حيثما تريد، كما تريد

 . . أو الـدول ، أو اجلماعات، ك القوى سواء كانت يف أيدي األفراد     وينسون أن االلتجاء إىل تل    
، حشرة ضعيفة رخوة واهنة ال محاية هلا من تكوينها الرخو          . . . كالتجاء العنكبوت إىل بيت العنكبوت    

 . وال وقاية هلا من بيتها الواهن
 . وإال ركنه القوي الركني، وإال محاه،  وليس هنالك إال محاية اهللا

فكانت ا أقوى مـن  ، حلقيقة الضخمة هي اليت عين القرآن بتقريرها يف نفوس الفئة املؤمنة  هذه ا 
وداست ا على كربياء اجلبابرة يف األرض ودكـت ـا املعاقـل             ؛  مجيع القوى اليت وقفت يف طريقها     

 . واحلصون
وجـرت  ، واختلطت بالدم ،  وعمرت كل قلب  ،  لقد استقرت هذه احلقيقة الضخمة يف كل نفس       

، بل بديهة مستقرة يف الـنفس     . وال قضية حتتاج إىل جدل    ،  ومل تعد كملة تقال باللسان    ،  معه يف العروق  
 . ال جيول غريها يف حس وال خيال
؛ وما عداها فهو واهن ضئيل هزيـل      . ووالية اهللا وحدها هي الوالية    .  قوة اهللا وحدها هي القوة    

 .  وسائل البطش والطغيان والتنكيلومهما ملك من، ومهما جترب وطغى، مهما عال واستطال
وإن أوهـن البيـوت     :  " وما متلك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت       :  إا العنكبوت 

 .  " لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
جلديرون أن يقفـوا    . ولإلغراء واإلغواء ،   وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة واألذى      

هذه تضر م وحتـاول أن  . وهم يواجهون القوى املختلفة   ،   ينسوها حلظة  أمام هذه احلقيقة الضخمة وال    
ويف ،  وكلها خيوط العنكبـوت يف حسـاب اهللا        . . وهذه تستهويهم وحتاول أن تشتريهم    . تسحقهم

 . وحني تعرف حقيقة القوى وحتسن التقومي والتقدير، حساب العقيدة حني تصح العقيدة
  . .  " شيءإن اهللا يعلم ما يدعون من دونه  " 

وهي احلقيقة اليت   .  إم يستعينون بأولياء يتخذوم من دون اهللا واهللا يعلم حقيقة هؤالء األولياء           
 ! عنكبوت حتتمي خبيوط العنكبوت . . صورت يف املثل السابق

  . .  " وهو العزيز احلكيم " 
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 .  هو وحده العزيز القادر احلكيم املدبر هلذا الوجود
  . .  "  نضرا للناس وما يعقلها إال العاملونوتلك األمثال " 

إن : وقـالوا .  فلقد اختذها مجاعة من املشركني املغلقي القلوب والعقول مادة للسخرية والتهكم          
ومل يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب ألم ال يعقلـون          . رب حممد يتحدث عن الذباب والعنكبوت     

  . .  " نوما يعقلها إال العاملو:  " وال يعلمون
|     |     | 

مث يربط تلك احلقيقة الضخمة اليت قدمها باحلق الكبري يف تصميم هذا الكون كله علـى طريقـة              
 : القرآن يف ربط كل حقيقة بذلك احلق الكبري

  . .  " إن يف ذلك آلية للمؤمنني. خلق اهللا السماوات واألرض باحلق " 
، وعقب املثل املصور حلقيقة القـوى يف الوجـود       ، وهكذا جتيء هذه اآلية عقب قصص األنبياء      

صلة احلقائق املتناثرة كلها بـاحلق الكـامن يف خلـق      . بتلك الصلة امللحوظة  ،  متناسقة معها مرتبطة ا   
يف ذلك النظام الدقيق الذي ال يتخلـف وال     ،  والذي قامت به السماوات واألرض    ؛  السماوات واألرض 

 ! ألنه حق متناسق ال عوج فيه، يبطئ وال خيتلف وال يصدم بعضه بعضا
  . .  " إن يف ذلك آلية للمؤمنني " 

املشـهودة يف   ،   الذين تتفتح قلوم آليات اهللا الكونية املبثوثة يف تضاعيف هذا الكون وحنايـاه            
ألـم  ،  واملؤمنون هم الـذين يـدركوا     . املنثورة يف جوانبه حيثما امتدت األبصار     ،  تنسيقه وتنظيمه 

 . ائر واملشاعر للتلقي واإلدراكمفتوحو البص
|     |     | 

باحلق الـذي   ،  ويربط الصالة وذكر اهللا    ع ويف اية الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على حممد        
 : وبسلسلة الدعوة إىل اهللا من لدن نوح عليه السالم، يف السماوات واألرض

،  عن الفحشـاء واملنكـر     إن الصالة تنهى  ،  وأقم الصالة ،  اتل ما أوحي إليك من الكتاب      " 
  . .  " ولذكر اهللا أكرب واهللا يعلم ما تصنعون

واحلق املرتبط  ،  واآلية الربانية املصاحبة هلا   ،   اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة        
 . باحلق الكامن يف خلق السماوات واألرض
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فهي اتصال بـاهللا خيجـل      . تنهى عن الفحشاء واملنكر    - حني تقام  -  وأقم الصالة إن الصالة   
وهي تطهر وجترد ال يتسق     ،  صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى اهللا ا          

من صلى صالة مل تنهه عن الفحشاء واملنكر مل يزدد ا مـن             .  " معها دنس الفحشاء واملنكر وثقلتهما    
فهـي   . . وفرق كبري بينـهما  . . أداء ومل يقمهاوما أقام الصالة كما هي إمنا أداها . )1( " اهللا إال بعدا 

وأكرب من  . أكرب إطالقا أكرب من كل اندفاع ومن كل نزوع        .  " ولذكر اهللا أكرب  .  " حني تقام ذكر هللا   
 . كل تعبد وخشوع

  . .  " واهللا يعلم ما تصنعون " 
  . .  تصنعونفمجازيكم مبا. وأنتم إليه راجعون. وال يلتبس عليه أمر،  فال خيفى عليه شيء

|     |     | 
ولَا تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا ِمنهم وقُولُوا آمنـا ِبالَّـِذي               + 

 وكَذَِلك أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتـاب      46 أُنِزلَ ِإلَينا وأُنِزلَ ِإلَيكُم وِإلَهنا وِإلَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ         
 ومـا   47فَالَِّذين آتيناهم الِْكتاب يؤِمنونَ ِبِه وِمن هؤلَاء من يؤِمن ِبِه وما يجحد ِبآياِتنا ِإلَّا الْكَاِفرونَ                

        ِميِنكِبي طُّهخلَا تاٍب وِلِه ِمن ِكتلُو ِمن قَبتت ِطلُونَ     كُنتبالْم ابتِفـي       48 ِإذًا لَّار اتنيب اتآي ولْ هب 
 وقَالُوا لَولَا أُنِزلَ علَيِه آيات من ربِه قُلْ         49صدوِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم وما يجحد ِبآياِتنا ِإلَّا الظَّاِلمونَ          

    ِإناللَِّه و ِعند اتا الْآيمِإن     ِبنيم ِذيرا نا أَنِإنَّ ِفي           50م ِهملَيلَى عتي ابالِْكت كلَيا علْنا أَنزأَن كِْفِهمي لَمأَو 
 قُلْ كَفَى ِباللَِّه بيِني وبينكُم شِهيدا يعلَم ما ِفي السـماواِت            51ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم يؤِمنونَ      

  52أَرِض والَِّذين آمنوا ِبالْباِطِل وكَفَروا ِباللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ والْ
ويستعِجلُونك ِبالْعذَاِب ولَولَا أَجلٌ مسمى لَجاءهم الْعذَاب ولَيأِْتينهم بغتةً وهم لَا يشـعرونَ             

53  ِبالْع كِجلُونعتسي       ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ جِمـن      54ذَاِب وو ِقِهمِمن فَو ذَابالْع ماهشغي موي 
  55تحِت أَرجِلِهم ويقُولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ 

كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت ثُم ِإلَينـا        56يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا ِإنَّ أَرِضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدوِن          
 والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنبوئَنهم من الْجنِة غُرفًا تجِري ِمن تحِتهـا الْأَنهـار               57ترجعونَ  

                                                 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : احلسن قال حدثنا علي حدثنا إمساعيل بن مسلم عن        :  رواه ابن جرير قال    )1(

 . . وذكر احلديث 
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      اِمِلنيالْع رأَج ما ِنعِفيه اِلِدين58خ   وا وربص كَّلُونَ     الَِّذينوتي ِهمبلَى رِملُ      59عحٍة لَا تابن ِمن دكَأَيو 
 ِليمالْع ِميعالس وهو اكُمِإيا وقُهزري ا اللَّهقَه60ِرز  

ه فَأَنى يؤفَكُـونَ  ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّ     
61          ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِإنَّ اللَّه لَه قِْدرياِدِه وِعب اء ِمنشن يِلم قزطُ الرسبي ـن  62 اللَّهم مهأَلْتلَِئن سو 

ه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعِقلُـونَ  نزلَ ِمن السماء ماء فَأَحيا ِبِه الْأَرض ِمن بعِد موِتها لَيقُولُن اللَّ   
 فَِإذَا  64 وما هِذِه الْحياةُ الدنيا ِإلَّا لَهو ولَِعب وِإنَّ الدار الْآِخرةَ لَِهي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ                 63

     ِلِصنيخم ا اللَّهوعوا ِفي الْفُلِْك دِكبِركُونَ           رشي مِإذَا ه رِإلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد وا   65 لَهكْفُـرِلي 
 أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آِمنا ويتخطَّـف النـاس ِمـن             66ِبما آتيناهم وِليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ      

  اِطِل يأَفَِبالْب ِلِهموونَ     حكْفُرِة اللَِّه يمِبِنعونَ وِمن67ؤ           كَـذَّب ا أَولَى اللَِّه كَِذبى عرِن افْتِمم أَظْلَم نمو 
 ى لِّلْكَاِفِرينثْوم منهِفي ج سأَلَي اءها جلَم ق68ِبالْح  
  _69اللَّه لَمع الْمحِسِنني والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ 

|     |     | 
وحمـور  . وقد مضى منها شوطان يف اجلزء العشرين      . هذا هو الشوط األخري يف سورة العنكبوت      

لتمحـيص القلـوب    ،   هو احلديث عن الفتنة واالبتالء ملن يقول كلمة اإلميان         - كما أسلفنا    -السورة  
وذلك مع التهوين من شـأن القـوى         . . رب على الفتنة واالبتالء   ومتييز الصادقني واملنافقني مبقياس الص    

وتوكيد أخـذ اهللا    ،  وتفتنهم باألذى وتصدهم عن السبيل    ؛  األرضية اليت تقف يف وجه اإلميان واملؤمنني      
سنة اهللا اليت مضت يف الدعوات      . ويثبتون لالبتالء ،  للمسيئني ونصره للمؤمنني الذين يصربون على الفتنة      

واليت ترتبط باحلق الكبري املتلـبس بطبيعـة هـذا    ، وهي السنة اليت ال تتبدل  . عليه السالم من لدن نوح    
 . والذي يتمثل كذلك يف دعوة اهللا الواحدة اليت ال تتبدل طبيعتها، الكون

واملؤمنني به إىل تالوة ما أوحي     ع    وقد انتهى الشوط الثاين يف اية اجلزء السابق بدعوة الرسول         
 . ومراقبة اهللا العليم مبا يصنعون، وإقامة الصالة لذكر اهللا، بإليه من الكتا

ويأمر . والعالقة بينه وبني الكتب قبله    ،   ويف الشوط األخري يستطرد يف احلديث عن هذا الكتاب        
،  إال الذين ظلموا منـهم فبـدلوا يف كتـام          -املسلمني أال جيادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن          

فهـي  ،   وأن يعلنوا إميام بالدعوات كلها وبالكتب مجيعها       -والشرك ظلم عظيم    ،  كواحنرفوا إىل الشر  
 . حق من عند اهللا مصدق ملا معهم
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 مث يتحدث عن إميان بعض أهل الكتاب ذا الكتاب األخري على حني يكفر به املشركون الذين                
 ذا الفضل املتمثل يف ترتيـل       وال مكتفني ،  غري مقدرين هلذه املنة الضخمة    ،  أنزل اهللا الكتاب على نبيهم    
ومل يكن يتلو من قبله كتابـا وال خيطـه          . وحيدثهم بكالم اهللا  ،  خياطبهم به ،  الكتاب على رسول منهم   

 ! فتكون هناك أدىن شبهة يف أنه من عمله ومن تأليفه، بيمينه
وإحاطة  ،ويصور هلم قربه منهم   ،  ويهددهم مبجيئه بغتة  ،   وحيذر املشركني استعجاهلم بعذاب اهللا    

 . وحاهلم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم، جهنم م
حيضهم على اهلجره بدينـهم إىل اهللا       ؛   مث يلتفت إىل املؤمنني الذين يتلقون الفتنة واإليذاء يف مكة         

وكل معـوق   ،  يعاجل كل هاجسة ختطر يف ضمائرهم     ،  يلتفت إليهم يف أسلوب عجيب    . ليعبدوه وحده 
قلب قلوم بني أصابع الرمحن يف طسات تشهد بأن مرتل هذا القرآن هـو خـالق هـذه                 وي،  يقعد م 
 . ويلمسها هكذا إال خالقها اللطيف اخلبري، فما يعرف مسارا ومداخلها اخلفية؛ القلوب

وهم يتخبطون يف تصورام فيقرون هللا      ،   وينتقل من هذا إىل التعجيب من حال أولئك املشركني        
وإحيـاء  ،  وترتيل املاء من السـماء    ،  وتسخري الشمس والقمر  ،  السماوات واألرض  خبلق   - سبحانه   -

مث هم بعد ذلك يشـركون       . . وإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا وحده خملصني له الدين         ؛  األرض املوات 
ويذكر املشركني بنعمة اهللا عليهم ـذا       . ويفتنون املؤمنني به  ،  ويؤذون رسوله ،  ويكفرون بكتابه ،  باهللا
وهم يفتـرون علـى اهللا الكـذب        . والناس من حوهلم يف خوف وقلق     ،  رم اآلمن الذي يعيشون فيه    احل

 . ويعدهم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين. ويشركون به آهلة مفتراة
جمتـازين  ،  يريدون أن خيلصـوا إليـه     ،   وختتم السورة بوعد من اهللا أكيد داية ااهدين يف اهللا         

 . وكثرة املعوقني، شاق وطول الطريقالعوائق والفنت وامل
|     |     | 

آمنـا  :  وقولـوا  - إال الذين ظلموا منهم      -وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن          " 
  . . "وحنن له مسلمون ، وإهلنا وإهلكم واحد، بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

 ه حىت وصلت إىل خامت النبيني حممـد        والرسل بعد  - عليه السالم    -إن دعوة اهللا اليت محلها نوح       
وهدايتـها  ،  هو رد البشرية الضالة إىل را     ،  ذات هدف واحد  ،  هلي دعوة واحدة من عند إله واحد      ع  

كلـهم أمـة    : وإن املؤمنني بكل رسالة إلخوة للمؤمنني بسائر الرساالت       . وتربيتها مبنهاجه ،  إىل طريقه 
. صنف املؤمنني وهم حـزب اهللا     :  أجياهلا لصنفان اثنان   وإن البشرية يف مجيع   . تعبد إهلا واحدا  ،  واحدة
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وكل جيل من   . بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد املكان      ،  وصنف املشاقني هللا وهم حزب الشيطان     
 . أجيال املؤمنني هو حلقة يف تلك السلسلة الطويلة املمتدة على مدار القرون

واليت تقررها هذه اآلية مـن      ؛  م عليها اإلسالم   هذه هي احلقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة اليت يقو       
أو ،  أو جنس ،  هذه احلقيقة اليت ترفع العالقات بني البشر عن أن تكون جمرد عالقة دم أو نسب              ؛  القرآن
ممثلة يف عقيدة واحدة تذوب فيها األجناس       ،  ترفعها عن هذا كله لتصلها باهللا     . أو تبادل أو جتارة   . وطن

وال تبقى إال العروة الـوثقى      . ويتالشى فيها الزمان واملكان   ؛  وميات واألوطان وختتفي فيها الق  ؛  واأللوان
 . يف اخلالق الديان

لبيان حكمـة جمـيء الرسـالة       ؛   ومن مث يكشف املسلمني عن جمادلة أهل الكتاب إال باحلسىن         
ألخرية واإلقناع بضرورة األخذ بالصورة ا    ،  والكشف عما بينها وبني الرساالت قبلها من صلة       ،  اجلديدة

"  . . املكملة هلا وفق حكمة اهللا وعلمه حباجة البشر       ،  املوافقة ملا قبلها من الدعوات    ،  من صور دعوة اهللا   
وأشركوا بـاهللا وأخلـوا     ؛  فاحنرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية       " إال الذين ظلموا منهم     

ء هم الذين حارم اإلسالم عندما قامت له        وهؤال. فهؤالء ال جدال معهم وال حماسنة     . مبنهجه يف احلياة  
 . دولة يف املدينة

أنه حاسن أهل الكتاب وهو يف مكـة مطـارد مـن             ع    وإن بعضهم ليفتري على رسول اهللا     
وهو افتـراء   ! خمالفا كل ما قاله فيهم وهو يف مكة       ،  فلما أن صارت له قوة يف املدينة حارم       . املشركني

ومل ،  فمجادلة أهل الكتاب باحلسىن مقصورة على من مل يظلم منهم         . ظاهر يشهد هذا النص املكي عليه     
 . وعن التوحيد اخلالص الذي جاءت به مجيع الرساالت. ينحرف عن دين اهللا

  . . "وحنن له مسلمون ، و إهلنا وإهلكم واحد، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم: وقولوا " 
واملسـلمون  ،  وكلهم يؤمنون بإله واحد   . دل والنقاش واجل،   وإذن فال حاجة إىل الشقاق والرتاع     
 . واملنهج اإلهلي متصل احللقات، وهو يف صميمه واحد، يؤمنون مبا أنزل إليهم وما أنزل إىل من قبلهم

، ومن هؤالء من يؤمن به    ،  فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به    . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب    " 
 . .  "وما جيحد بآياتنا إال الكافرون 

وعلى الطريقة الـيت   . وعلى السنة الواحدة اليت ال تتبدل     . على النهج الواحد املتصل   . "كذلك   " 
صف يؤمن به   : فوقف الناس بإزائه يف صفني     . . "وكذلك أنزلنا إليك الكتاب     " يوحي ا اهللا لرسله     

، بصـدقة وصف جيحده ويكفر به مع إميان أهل الكتـاب وشـهادم            ،  من أهل الكتاب ومن قريش    
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فهـذه اآليـات مـن الوضـوح         . . "وما جيحد بآياتنا إال الكافرون      "  . . وتصديقه ملا بني أيديهم   
والكفـر هـو    ! فال يراها وال يتمالها   ،  واالستقامة حبيث ال ينكرها إال الذي يغطي روحه عنا ويسترها         

 . وهو ملحوظ يف مثل هذا التعبري، التغطية واحلجاب يف أصل معناه اللغوي
  . . "إذن الرتاب املبطلون . وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك " 

عـاش   ع   فرسول اهللا .  وهكذا يتتبع القرآن الكرمي مواضع شبهام حىت الساذج الطفويل منها         
مث جاءهم ذا الكتاب العجيب الذي يعجز القـارئني         ؛  ال يقرأ وال يكتب   ،  بينهم فترة طويلة من حياته    

 ؟ فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم. ولرمبا كانت تكون هلم شبهة لو أنه كان من قبل قارئا كاتبا. الكاتبني
 ع  فحىت على فرض أن رسول اهللا     . إنه يتتبع مواضع شبهام حىت الساذج الطفويل منها       :  ونقول

فهـو  . البشـر فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع   . ما جاز هلم أن يرتابوا    ،  كان قارئا كاتبا  
واحلق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كاحلق الذي يف         . وآفاق البشر ،  أكرب جدا من طاقة البشر ومعرفة البشر      

ال يصدران  ،  وبأن يف عباراته سلطانا   ،  وكل وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة        . هذا الكون 
 ! عن بشر

  . . "جيحد بآياتنا إال الظاملون وما ، بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم " 
وال شبهة فيهـا  ، ال لبس فيها وال غموض،  فهو دالئل واضحة يف صدور الذين وهبهم اهللا العلم 

. قال تطلب عليها دليال وهي الـدليل ، تطمئن إليها قلوم ،  دالئل جيدوا بينة يف صدورهم    . وال ارتياب 
يكشف ؛  منبعثا منها ،  مستقرا فيها ،  لصدور يف قرارا  هو الذي جتده ا   ،  والعلم الذي يستحق هذا االسم    

الذين ال يعدلون يف     . . "وما جيحد بآياتنا إال الظاملون      " ! ويصلها باخليط الواصل إىل هناك    ،  هلا الطريق 
 . والذين يتجاوزون احلق والصراط املستقيم، تقدير احلقائق وتقومي األمور

  . . "وإمنا أنا نذير مبني ، إمنا اآليات عند اهللا: قل .لوال أنزل عليه آيات من ربه: وقالوا " 
واليت ال تقـوم    .  يعنون بذلك اخلوارق املادية اليت صاحبت الرساالت من قبل يف طفولة البشرية           

بينما هذه هي الرسالة األخرية اليت تقوم حجتها على كل من بلغته            . حجة إال على اجليل الذي يشاهدها     
ومن مث جاءت آياا اخلوارق آيات متلوة من القرآن الكرمي          .  األرض ومن عليها   دعوا إىل أن يرث اهللا    

والذي هو آيات بينات يف صـدور       ؛  والذي تتفتح كنوزه جلميع األجيال    ؛  املعجز الذي ال تنفد عجائبه    
وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سـلطاا       ،  حيسوا خوارق معجزة كلما تدبروها    ،  الذين أوتوا العلم  

 ! يبالعج
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ولـيس يل أن    . وفق تقديره وتدبريه  ،  يظهرها عند احلاجة إليها    . . "إمنا اآليات عند اهللا     : قل " 
أنذر وأحـذر وأكشـف   . "وإمنا أنا نذير مبني " ليس هذا من شأين وال من أديب . أقترح على اهللا شيئا   

 . وهللا األمر بعد ذلك والتدبري. فأؤدي ما كلفته؛ وأبني
فال تتلبس  . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر خمتار     . ة من كل وهم وكل شبهة      إنه جتريد العقيد  

وال تغيم حوهلا الشبهات اليت غامت على الرساالت حـني بـرزت فيهـا              . بصفات اهللا الواحد القهار   
 . ونشأت عنها االحنرافات. حىت اختلطت يف حس الناس والتبست باألوهام واخلرافات، اخلوارق املادية

 : ن يطلبون اخلوارق يغفلون عن تقدير فضل اهللا عليهم بترتيل هذا القرآن وهؤالء الذي
إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنـون  ؛ أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم  " 

" . .  
أو مل يكفهم أن يعيشوا مع السـماء      .  وإنه للبطر بنعمة اهللا ورعايته اليت جتل عن الشكر والتقدير         

ويشعرهم أن عني اهللا    ؛  ويكشف هلم عما حوهلم   ،  حيدثهم مبا يف نفوسهم   ،  وهو يترتل عليهم  ؟  لقرآنذا ا 
وهم هذا اخللق الصـغري     . ويقص عليهم القصص ويعلمهم   ،  وأنه معين م حىت ليحدثهم بأمرهم     ،  عليهم

رات تائهة يف   ذ . . وهم وأرضهم ومشسهم اليت تدور عليها أرضهم      . الضئيل التائه يف ملكوت اهللا الكبري     
مث . واهللا بعد ذلك يكرمهم حىت ليرتل عليهم كلماته تتلى علـيهم . هذا الفضاء اهلائل ال ميسكهن إال اهللا 

 ! هم ال يكتفون
  . . "إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون  " 

وهم الذين يتذكرون فضـل اهللا      ،   فالذين يؤمنون هم الذين جيدون مس هذه الرمحة يف نفوسهم         
ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إىل حضرته وإىل مائدته وهـو          ؛   منته على البشرية ذا الترتيل     وعظيم

ويفتح هلم عـن كنـوزه وميـنحهم        ،  ألنه حييا يف قلوم   ،  وهم الذين ينفعهم هذا القرآن    . العلي الكبري 
 . ويشرق يف أرواحهم باملعرفة والنور، ذخائره

هؤالء املطموسون الذين   ! ن آية يصدقون ا هذا القرآن     فيطلبو،   فأما الذين ال يشعرون ذا كله     
 ! وليترك أمر الفصل بينه وبينهم إىل اهللا؛ هؤالء ال جدوى من احملاولة معهم. ال تتفتح قلوم للنور

والذين آمنوا بالباطـل    . يعلم ما يف السموات واألرض    ،  كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا    : قل " 
  . . "سرون وكفروا باهللا أولئك هم اخلا
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 : وهو الذي يعلم أم على الباطل.  وشهادة من يعلم ما يف السماوات واألرض أعظم شهادة
  . . "والذين آمنوا بالباطل وكفروا باهللا أولئك هم اخلاسرون  " 

اخلاسرون ألنفسـهم   . اخلاسرون للدنيا واآلخرة  . اخلاسرون لكل شيء  . اخلاسرون على اإلطالق  
 . والطمأنينة واحلق والنوروللهدى واالستقامة 

إنـه طمأنينـة يف     . واألجر عليه بعد ذلك فضل من اهللا      . كسب يف ذاته  .  إن اإلميان باهللا كسب   
. ويقني بالعاقبـة  ،  واطمئنان للحمى ،  وثقة بالسند ؛  وثبات على األحداث  ،  القلب واستقامة على الطريق   
  . . "و أؤلئك هم اخلاسرون " . وهو هو الذي خيسره الكافرون؛ وإن هذا يف ذاته هلو الكسب

|     |     | 
 : وجهنم منهم قريب. عن استعجاهلم بالعذاب. مث ميضي يف احلديث عن أولئك املشركني

وليأتينـهم بغتـة وهـم ال       ،  ولوال أجل مسمى جلاءهم العذاب    ،  ويستعجلونك بالعذاب  " 
هم العذاب من فوقهم ومـن      يوم يغشا . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين     . يشعرون

  . . "ذوقوا ما كنتم تعملون : ويقول، حتت أرجلهم
فيستعجلون ؛  وال يدركون حكمة اهللا يف إمهاهلم إىل حني       ،   ولقد كان املشركون يسمعون النذير    

وكثريا ما يكون إمهال اهللا استدراجا للظاملني ليزدادوا عتـوا          . بالعذاب على سبيل التحدي    ع   الرسول
. وليتخلف عن صفوفهم من ال يطيق الصرب والثبـات       ؛  و امتحانا للمؤمنني ليزدادوا إميانا وثباتا     أ. وفسادا

أو استبقاء ملن يعلم سبحانه أن فيهم خريا من أؤلئك املنحرفني حىت يتبني هلم الرشد من الغي فيثوبوا إىل                   
  كان آباؤهم من الضالني    أو استخراجا لذرية صاحلة من ظهورهم تعبد اهللا وتنحاز إىل حزبه ولو           . اهلدى
  . . أو لغري هذا وذاك من تدبري اهللا املستور. . 

فكانوا يستعجلون بالعـذاب    ،   ولكن املشركني مل يكونوا يدركون شيئا من حكمة اهللا وتدبريه         
وهنا يوعدهم اهللا مبجيء العـذاب       . . "ولوال أجل مسمى جلاءهم العذاب      "  . . على سبيل التحدي  

وحيث يبهتون له ويفاجـأون     . ولكن حيث ال ينتظرونه وال يتوقعونه     . جميئه يف حينه   .الذي يستعجلونه 
  . . "وليأتينهم بغتة وهم ال يشعرون " : به

ومل . ورأوا بأعينهم كيف حيق وعـد اهللا      .  ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد يف بدر وصدق اهللا         
 مل يستجب هلم يف إظهار خارقة مادية كي         كما أنه ؛  يأخذهم اهللا باهلالك الكامل كأخذ املكذبني قبلهم      
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، ألنه قدر للكثريين منهم أن يؤمنوا فيما بعد       . ال حيق عليهم وعده الك من يكذبون بعد اخلارقة املادية         
إىل أمـد   ،  وأخرج من ظهورهم من محلوا الراية جيال بعد جيـل         ؛  وأن يكونوا من خرية جند اإلسالم     

 . الذي ال يعلمه إال اهللاوكان ذلك كله وفق تدبري اهللا . طويل
جعل يكرر استنكاره الستعجاهلم    ،   وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم ال يشعرون         

 : وجهنم هلم باملرصاد، بالعذاب
  . . "يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين  " 

صور هلم جهنم حميطـة     ،  ودويف استحضار املستقبل كأنه مشه    ،   وعلى طريقة القرآن يف التصوير    
ولكنه بالقياس إىل الواقع املكشوف لعلم اهللا حاضـر         ؛  وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور    . بالكافرين

فـأىن  . ويزيد استعجاهلم بالعذاب نكارة   ،  وتصويره على حقيقته املستورة يوقع يف احلس رهبة       . مشهود
 ! خمدوع ؟وم أن تطبق عليه وهو غافل ، يستعجل من حتيط به جهنم

 : وهم يستعجلون بالعذاب؛  ويرسم هلم صورم يف جهنم هذه احمليطة م
  . . "ذوقوا ما كنتم تعملون : ويقول، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم " 

 "ذوقوا ما كنتم تعملون     " : يصاحبه التقريع املخزي والتأنيب املرير    ،   وهو مشهد مفزع يف ذاته    
 . . واالستخفاف بالنذير؛ اية االستعجال بالعذابفهذه . 

|     |     | 
، ويدع اجلاحدين املكذبني املستهترين يف مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن حتت أرجلـهم             

يلتفت إليهم   . . ومينعوم من عبادة رم   ،  الذين يفتنهم أولئك املكذبون عن دينهم     ،  ليلتفت إىل املؤمنني  
ويف أسلوب ميس كـل     ،  يف نداء حبيب ويف رعاية سابغة     . والنجاة بعقيدم ،  بدينهميدعوهم إىل الفرار    

 : أوتار القلوب
كل نفس ذائقة املـوت مث إلينـا    . فإياي فاعبدون ،  يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة       " 
ين والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفا جتري من حتتها األـار خالـد       . ترجعون

وكأي من دابـة ال حتمـل رزقهـا اهللا          . الذين صربوا وعلى رم يتوكلون    ،  نعم أجر العاملني  ،  فيها
  . . "وهو السميع العليم ، يرزقها وإياكم
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وما يستكن يف   ،  العارف مبا يهجس فيها   ،  العليم خبفاياها ،  اخلبري مبداخلها ،   إن خالق هذه القلوب   
يناديها هكذا وهو   : يا عبادي الذين آمنوا   : يها هذا النداء احلبيب   إن خالق هذه القلوب ليناد     . . حناياها

" : بنسبتها إىل را وإضافتها إىل موالها     . لتحس منذ اللحظة األوىل حبقيقتها    ،  يدعوها إىل اهلجرة بدينها   
  . . "يا عبادي 

  . . "إن أرضي واسعة " : واللمسة الثانية.  هذه هي اللمسة األوىل
، فما الذي ميسككم يف مقامكم الضيق     . فسيحة تسعكم . وهي واسعة .  أرضي وهذه. أنتم عبادي 

غادروا هذا الضيق يا عبادي إىل أرضي       ؟  وال متلكون أن تعبدوا اهللا موالكم     ،  الذي تفتنون فيه عن دينكم    
 . "فإياي فاعبدون " أحرارا يف عبادتكم ، ناجني بدينكم، الواسعة

. جس األول الذي يتحرك يف النفس اليت تدعى للـهجرة       إن هاجس األسى ملفارقة الوطن هو اهلا      
إن " : وبالسـعة يف األرض   " يا عبادي   " : بالنداء احلبيب القريب  : ومن هنا ميس قلوم اتني اللمستني     

فأحب بقعة منها إذن هي اليت جيدون فيها السعة لعبادة اهللا           ،  وما دامت كلها أرض اهللا    " أرضي واسعة   
 . وحده دون سواه

. فإذا اخلاطر الثاين هو اخلوف من خطـر اهلجـرة         . ضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها     مث مي 
وال يسمحون  ،   وقد كان املشركون ميسكون باملؤمنني يف مكة       -خطر املوت الكامن يف حماولة اخلروج       

 مث خطر الطريق لو قـدر هلـم أن          -هلم باهلجرة عندما أحسوا خبطرهم بعد خروج املهاجرين األولني          
 : ومن هنا جتيء اللمسة الثانية. جوا من مكةخير

  . . "مث إلينا ترجعون . كل نفس ذائقة املوت " 
وإىل اهللا . وهـم ال يعلمـون أسـبابه   ، فال داعي أن حيسبوا حسابه،   فاملوت حتم يف كل مكان    

 عبـاده   وهم. وهم عائدون إليه يف اية املطاف     ،  يف أرضه الواسعة  ،  فهم مهاجرون إليه  . املرجع واملآب 
بعـد هـذه    ،  أو يهجس يف ضمريه القلق    ،  فمن ذا يساوره اخلوف   . الذين يؤويهم إليه يف الدنيا واآلخرة     

 ؟ اللمسات
وإم ليفارقون  . بل يكشف عما أعده هلم هناك     ؛   ومع هذا فإنه ال يدعهم إىل هذا اإليواء وحده        

عوض من نوعهـا وأعظـم      . عوضويفارقون بيوتا فلهم يف اجلنة منها       . وطنا فلهم يف األرض عنه سعة     
 : منها
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خالـدين  ،  والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفا جتري من حتتها األار            " 
 . "فيها 

 :  وهنا يهتف هلم بالعمل والصرب والتوكل على اهللا
  . . "الذين صربوا وعلى رم يتوكلون ، نعم أجر العاملني " 

يف موقف القلقلة واخلوف واحلاجـة إىل التثبيـت         ،  ع هلذه القلوب   وهي ملسة التثبيت والتشجي   
 . والتشجيع

بعد مغادرة الوطن واملال وجمال العمل والنشـاط        ،   مث يهجس يف النفس خاطر القلق على الرزق       
 : فال يدع هذا اخلاطر دون ملسة تقر هلا القلوب. وأسباب الرزق املعلومة، املألوف

  . . "اهللا يرزقها وإياكم ، قهاوكأي من دابة ال حتمل رز " 
فكم من دابة ال حتصل رزقها وال جتمعـه وال          .  ملسة توقظ قلوم إىل الواقع املشهود يف حيام       

ومع هذا فإن اهللا يرزقهـا     . وال كيف حتتفظ به معها    ،  وال تعرف كيف توفره لنفسها    ،  حتمله وال تم به   
إمنا يهبهم  . يل إليهم أم خيلقون رزقهم وينشئونه     ولو خ . وكذلك يرزق الناس  . وال يدعها متوت جوعا   

فال جمـال   . ال سبيل هلم إليه إال بتوفيق اهللا      ،  وهذه اهلبة يف ذاا رزق من اهللا      . اهللا وسيلة الرزق وأسبابه   
كما يرزق  . فهم عباد اهللا يهاجرون إىل أرض اهللا يرزقهم اهللا حيث كانوا          . للقلق على الرزق عند اهلجرة    

 . ولكن اهللا يرزقها وال يدعها، مل رزقهاالدابة ال حت
فهو يسمع هلـم    ،  وإشعارهم برعايته وعنايته  ،   وخيتم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باهللا      

  . . "وهو السميع العليم " : وال يدعهم وحدهم، ويعلم حاهلم
ر هجـس   ولبت كل خاط  ؛  وقد ملست كل حنية يف تلك القلوب      ؛   وتنتهي هذه اجلولة القصرية   

ومكان كـل تعـب   ، ومكان كل قلق ثقة، وقد تركت مكان كل خمافة طمأنينة. فيها يف حلظة اخلروج  
 . وقد هدهدت تلك القلوب وغمرا بشعور القرىب والرعاية واألمان يف كنف اهللا الرحيم املنان. راحة

 إال الـذي    وال يداوي القلوب هكذا   .  أال إنه ال يدرك هواجس القلوب هكذا إال خالق القلوب         
 . يعلم ما يف القلوب

|     |     | 
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فهـم  . وبعد هذه اجلولة مع املؤمنني يرتد السياق إىل التناقض يف موقف املشركني وتصـورام             
يقرون خبلق اهللا للسماوات واألرض وتسخريه للشمس والقمر وإنزاله املاء من السماء وإحيائـه األرض               

وهم يتوجهون هللا وحده بالدعاء عند      . ق هلم أو تضييقه عليهم    وما يتضمنه هذا من بسط الرز     . بعد موا 
ويفتنوم عن عقيدم اليت    ،  ويؤذون من يعبدونه وحده   ،  مث هم بعد ذلك كله يشركون باهللا       . . اخلوف

وهم يروعون عباده   ،  وينسون نعمة اهللا عليهم يف تأمينهم يف البيت احلرام        ،  ال تناقض فيها وال اضطراب    
 : يف بيته احلرام

فـأىن  . اهللا: وسخر الشمس والقمر ليقـولن    ،  من خلق السماوات واألرض   : ولئن سألتهم  " 
من : ولئن سألتهم . إن اهللا بكل شيء عليم    ،  اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له        ؟  يؤفكون

 بـل أكثـرهم ال    ،  احلمـد هللا  : قل. اهللا: نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موا ليقولن          
فإذا . لو كانوا يعلمون  ،  وإن الدار اآلخرة هلي احليوان    ،  وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب      . يعقلون

ليكفـروا مبـا    ،  فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشـركون       . ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين       
؟ النـاس مـن حـوهلم   أو مل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف         . آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون   

؟ ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه           ؟  أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا يكفرون    
  . . "؟ أليس يف جهنم مثوى للكافرين

مث ؛ وتوحي بأنه كان هلا أصل مـن التوحيـد  ؛  وهذه اآليات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك 
 وقد كانوا   - عليهما السالم    -هذا فهم من أبناء إمساعيل بن إبراهيم        وال عجب يف    . وقع فيها االحنراف  

ومل يكونوا حيفلـون  ؛ وكانوا يعتزون بعقيدم على هذا األساس، بالفعل يعتقدون أم على دين إبراهيم  
. يماعتزازا منهم بأم على دين إبـراه ، كثريا بالديانة املوسوية أو املسيحية ومها معهم يف اجلزيرة العربية        
 . غري منتبهني إىل ما صارت إليه عقيدم من التناقض واالحنراف

ومـرتل املـاء مـن      ،  ومسخر الشمس والقمر  ،   كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات واألرض      
ولكنـهم مـع هـذا      . يقرون أن صانع هذا كله هو اهللا       . . وحميي األرض بعد موا ذا املاء     ،  السماء

وإن مل  ،  وجيعلـوم شـركاء هللا يف العبـادة       ؛  أو يعبدون املالئكة  ،   اجلن أو يعبدون ،  يعبدون أصنامهم 
فـأىن  " : تناقض يعجب اهللا منه يف هذه اآليـات       . هو تناقض عجيب   . . جيعلوهم شركاء له يف اخللق    

فلـيس  " بل أكثرهم ال يعقلون     " ؟  أي كيف يصرفون عن احلق إىل هذا التخليط العجيب        " ؟  يؤفكون
 ! هذا التخليطيعقل من يقبل عقله 
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والسؤال عن مرتل املـاء     ؛   وبني السؤال عن خالق السماوات واألرض ومسخر الشمس والقمر        
يقرر أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له فريبط سنة             . من السماء وحميي األرض بعد موا     

إن اهللا  " :  اهللا بكل شيء   ويكل هذا إىل علم   ،  الرزق خبلق السماوات واألرض وسائر آثار القدرة واخللق       
  . . "بكل شيء عليم 

وبسط الـرزق  . وعالقتها باحلياة واملاء والزرع واإلنبات  ،   والرزق ظاهر االرتباط بدورة األفالك    
، فموارد الرزق من مـاء يـرتل      . وفق األوضاع والظواهر العامة املذكورة يف اآليات      ؛  وتضييقه بيد اهللا  

وصـيد يف الـرب     ،  ومن معادن وفلزات يف جوف األرض     . ن يتكاثر وحيوا،  وزروع تنبت ،  وأار جتري 
وتسـخري الشـمس    ،  تتبع كلها نواميس السماوات واألرض    ،  إىل اية موارد الرزق العامة     . . والبحر

ولو تغريت تلك النواميس عما هي عليه أدىن تغيري لظهر أثر هذا يف احليـاة         . والقمر تبعية مباشرة ظاهرة   
فحىت هذا املخبوء . ويف املخبوء فيها من الثروات الطبيعية األخرى سواء بسواء       ؛  كلها على سطح األرض   

إمنا يتم تكوينه وختزينه واختالفه من مكان إىل مكان وفق أسباب من طبيعـة األرض          ؛  يف جوف األرض  
 ! )1(ومن جمموعة تأثراا بالشمس والقمر 

وهي جمال النظـر والتـدبر      ،   وحجته  والقرآن جيعل الكون الكبري ومشاهده العظيمة هي برهانه       
الشـاعر بيـد    ،  اليقظ لعجائبه ،  ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة املتفكر املتدبر       . للحق الذي جاء به   

إمنا حتتاج إىل   ،  ال حتتاج إىل علم شاق عسري     ،  بلفتة هادئة يسرية  ،  املدرك لنواميسه اهلائلة  ،  الصانع وقدرته 
من آيات اهللا يف الكون وقف أمامها يسبح حبمـد اهللا ويـربط             وكلما جال آية    . حس يقظ وقلب بصري   

 . "! بل أكثرهم ال يعقلون. قل احلمد هللا" : القلوب باهللا
يضع أمامـه امليـزان     ،   ومبناسبة احلديث عن احلياة يف األرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض          

 : حني تقاس باحلياة يف الدار اآلخرةفإذا احلياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها هلو ولعب . الدقيق للقيم كلها
  . . "لو كانوا يعلمون ، وإن الدار اآلخرة هلي احليوان، وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب " 

حني تكون هي   .  فهذه احلياة الدنيا يف عمومها ليست إال هلوا ولعبا حني ال ينظر فيها إىل اآلخرة              
فأما احلياة اآلخرة فهي احليـاة الفائضـة   . يها هو الغاية من احلياةحني يصبح املتاع ف. الغاية العليا للناس  

 . لشدة ما فيها من احليوية واالمتالء" احليوان " هي . باحليوية

                                                 
 . يف سورة الفرقان اجلزء التاسع عشر من الظالل " وخلق كل شيء فقدره تقديرا : "  يراجع تفسري قوله تعاىل )1(
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إن هـذا  . والقرآن ال يعين ذا أن حيض على الزهد يف متاع احلياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيدا        
كما . والوقوف فيه عند حدود اهللا    ،  مراعاة اآلخرة يف هذا املتاع    إمنا يعين   . ليس روح اإلسالم وال اجتاهه    

واملسألة مسألة قـيم    ! يكلفها ما يكلفها فال تتأىب عليه     ،  يقصد االستعالء عليه فال تصبح النفس أسرية له       
مث يسري يف   ؛  فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة اآلخرة كما ينبغي أن يستشعرها املؤمن          . يزا مبيزاا الصحيح  

واآلخرة حيـاة مليئـة     ،  الدنيا هلو ولعب  : مالكا حلريته معتدال يف نظرته    ،  تاع احلياة الدنيا على ضوئها    م
 . باحلياة

 :  وبعد هذه الوقفة للوزن والتقومي ميضي يف عرض ما هم فيه من متناقضات
  . .  "فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون. فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين " 

وأصبحوا على وجـه الـيم      ؛  فهم إذا ركبوا يف الفلك    .  وهذا كذلك من التناقض واالضطراب    
. ومل يشعروا إال بقوة واحدة يلجأون إليها هـي قـوة اهللا      . مل يذكروا إال اهللا   ؛  كاللعبة تتقاذفها األمواج  

فلما جنـاهم إىل  " : وأطاعوا فطرم اليت حتس وحدانية اهللا؛ ووحدوه يف مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء     
ونسوا وحي الفطرة املستقيم ونسوا دعاءهم هللا وحده خملصني له الدين واحنرفوا            " الرب إذا هم يشركون     

 ! إىل الشرك بعد اإلقرار والتسليم
وما ،  وما آتاهم من الفطرة   ،   وغاية هذا االحنراف أن ينتهي م إىل الكفر مبا آتاهم اهللا من النعمة            

، مث يكون بعد ذلك ما يكون     . وأن يتمتعوا متاع احلياة الدنيا احملدود إىل األجل املقدور        ؛  آتاهم من البينة  
 . وهو الشر والسوء

  . . "ليكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون  " 
 ! وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون

فال يذكرون نعمة   ؛  ذي يعيشون فيه   مث يذكرهم بنعمة اهللا عليهم يف إعطائهم هذا احلرم اآلمن ال          
 : بل إم لريوعون املؤمنني فيه. اهللا وال يشكروا بتوحيده وعبادته

أفبالباطل يؤمنـون وبنعمـة اهللا      ؟  أومل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم          " 
  . . "؟ يكفرون

ومـن حـوهلم    ،  ل بيت اهللا  يعظمهم الناس من أج   ،   ولقد كان أهل احلرم املكي يعيشون يف أمن       
فكان . فال جيدون األمان إال يف ظل البيت الذي آمنهم اهللا به وفيه           ،  ويفزع بعضهم بعضا  ،  القبائل تتناحر 
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وبنعمـة  ؟  أفبالباطل يؤمنون " ! ولعبادة غري اهللا أيا كان    ،  عجيبا أن جيعلوا من بيت اهللا مسرحا لألصنام       
 " ؟ اهللا يكفرون

ألـيس يف جهـنم مثـوى       ؟   اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه       ومن أظلم ممن افترى على     " 
  . . "؟ للكافرين

. وهم كذبوا باحلق ملا جاءهم وجحدوا به      .  وهم قد افتروا على اهللا الكذب بنسبة الشركاء إليه        
 ! بلى وعن يقني؟ أليس يف جهنم مثوى للكافرين

|     |     | 
الذين احتملوا  . ويتصلوا به ؛  وا يف اهللا ليصلوا إليه    الذين جاهد . وخيتم السورة بصورة الفريق اآلخر    

الذين . الذين صربوا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس     . يف الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ومل ييأسوا        
أولئك لن يتركهم اهللا وحدهم ولـن        . . محلوا أعباءهم وساروا يف ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب        

وسينظر إىل جهـادهم إليـه      . إنه سينظر إليهم من عليائه فريضاهم     .  ينسى جهادهم  ولن،  يضيع إميام 
وسينظر إىل صربهم وإحسام فيجازيهم خري      . وسينظر إىل حماولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم     . فيهديهم

 : اجلزاء
  . . "وإن اهللا ملع احملسنني . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    وة اىل اهلجرة إىل اهللادع |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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