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 رب  4 ِإنَّ ِإلَهكُـم لَواِحـد       3 فَالتاِلياِت ِذكْـرا     2 فَالزاِجراِت زجرا    1والصافَّاِت صفا   + 
برا ومهنيا بمِض والْأَراِت واوماِرِق السش5 الْم  

 لَا يسمعونَ ِإلَى الْملَِإ     7 وِحفْظًا من كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد       6ِإنا زينا السماء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب       
 الْخطْفَـةَ فَأَتبعـه      ِإلَّا من خِطف   9 دحورا ولَهم عذَاب واِصب      8الْأَعلَى ويقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جاِنٍب      

 ثَاِقب اب10ِشه  
 بلْ عِجبت ويسخرونَ    11فَاستفِْتِهم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا ِإنا خلَقْناهم من ِطٍني لَّاِزٍب             

  14 وِإذَا رأَوا آيةً يستسِخرونَ 13 وِإذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ 12
       ِبنيم رذَا ِإلَّا ِسحقَالُوا ِإنْ هوثُـونَ          15وعبا لَما أَِئنِعظَاما وابرا تكُنا ونـا   16 أَِئذَا ِمتناؤآبأَو 

لُوا يا ويلَنا    وقَا 19 فَِإنما ِهي زجرةٌ واِحدةٌ فَِإذَا هم ينظُرونَ         18 قُلْ نعم وأَنتم داِخرونَ      17الْأَولُونَ  
 احشروا الَِّذين ظَلَموا وأَزواجهـم      21 هذَا يوم الْفَصِل الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ         20هذَا يوم الديِن    

  24م مسئُولُونَ  وِقفُوهم ِإنه23 ِمن دوِن اللَِّه فَاهدوهم ِإلَى ِصراِط الْجِحيِم 22وما كَانوا يعبدونَ 
 وأَقْبلَ بعضهم علَى بعٍض يتسـاءلُونَ       26 بلْ هم الْيوم مستسِلمونَ      25ما لَكُم لَا تناصرونَ     

نا علَيكُم من    وما كَانَ لَ   29 قَالُوا بل لَّم تكُونوا مؤِمِنني       28 قَالُوا ِإنكُم كُنتم تأْتوننا عِن الْيِمِني        27
      ا طَاِغنيمقَو ملْ كُنتلْطَاٍن با لَذَاِئقُونَ        30سا ِإننبلُ را قَونلَيع ق31 فَح      ا غَاِوينا كُنِإن اكُمني32 فَأَغْو 

  34ني  ِإنا كَذَِلك نفْعلُ ِبالْمجِرِم33فَِإنهم يومِئٍذ ِفي الْعذَاِب مشتِركُونَ 
 ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُوا آِلهِتنـا ِلشـاِعٍر        35ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه يستكِْبرونَ           

ما تجزونَ ِإلَّا ما     و 38 ِإنكُم لَذَاِئقُو الْعذَاِب الْأَِليِم      37 بلْ جاء ِبالْحق وصدق الْمرسِلني       36مجنوٍن  
  39كُنتم تعملُونَ 

     لَِصنيخاللَِّه الْم اد40ِإلَّا ِعب      لُومعم قِرز ملَه لَِئكونَ     41 أُومكْرم مهو اِكهاِت   42 فَونِفي ج 
 لَـا   46 بيضاء لَذٍَّة لِّلشاِرِبني     45ِعٍني   يطَاف علَيِهم ِبكَأٍْس ِمن م     44 علَى سرٍر متقَاِبِلني     43النِعيِم  

 49 كَأَنهن بـيض مكْنـونٌ   48 وِعندهم قَاِصرات الطَّرِف ِعني      47ِفيها غَولٌ ولَا هم عنها يرتَفُونَ       
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 يقُولُ أَِئنـك لَِمـن      51كَانَ ِلي قَِرين     قَالَ قَاِئلٌ منهم ِإني      50فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعٍض يتساءلُونَ      
 ِقنيدصونَ 52الْمِدينا لَما أَِئنِعظَاما وابرا تكُنا ون53 أَِئذَا ِمت  

 56 قَالَ تاللَِّه ِإنْ ِكدت لَترِديِن       55 فَاطَّلَع فَرآه ِفي سواء الْجِحيِم       54قَالَ هلْ أَنتم مطَِّلعونَ     
 ِرينضحالْم ِمن ي لَكُنتبةُ رملَا ِنعلَو57و  

    ِتنييِبم نحا ن58أَفَم        ذَِّبنيعِبم نحا نما الْأُولَى ونتتو59 ِإلَّا م        ِظـيمالْع زالْفَو وذَا لَه60 ِإنَّ ه 
  61ِلِمثِْل هذَا فَلْيعملْ الْعاِملُونَ 

   ريخ قُّوِم     أَذَِلكةُ الزرجش لًا أَمز62ن   ةً لِّلظَّاِلِمنينا ِفتاهلْنعا جِفـي   63 ِإن جـرخةٌ ترجا شهِإن 
 66 فَِإنهم لَآِكلُونَ ِمنها فَماِلؤونَ ِمنها الْبطُـونَ  65 طَلْعها كَأَنه رؤوس الشياِطِني  64أَصِل الْجِحيِم   

  _68 ثُم ِإنَّ مرِجعهم لَِإلَى الْجِحيِم 67نَّ لَهم علَيها لَشوبا من حِميٍم ثُم ِإ
|     |     | 

، كثرية املشاهد واملواقـف   ،  سريعة اإليقاع ،  قصرية الفواصل  - كسابقتها - هذه السورة املكية  
 . يف التأثريعن، وبعضها عنيف الوقع، عميقة املؤثرات، متنوعة الصور والظالل
وختليصها من شوائب الشرك    ،  بناء العقيدة يف النفوس    - كسائر السور املكية   -  وهي تستهدف 
تعاجل صورة معينة من صور الشرك الـيت كانـت           - بصفة خاصة  - ولكنها. يف كل صوره وأشكاله   

الا بوسـائل   وتكشف عن زيفها وبط   ؛  وتقف أمام هذه الصورة طويالً    . سائدة يف البيئة العربية األوىل    
 - وهي تزعم أن هناك قرابـة بـني اهللا       ،  تلك هي الصورة اليت كانت جاهلية العرب تستسيغها        .. شىت

واجلنـة   - تعـاىل  - وتستطرد يف تلك األسطورة فتزعم أنه من التزاوج بني اهللا         . وبني اجلن  - سبحانه
 ! وأن بنات اهللا، مث تزعم أن املالئكة إناث. ولدت املالئكة
ونظراً ألـا   . تكشف عن افتها وسخفها   ؛  األسطورة تتعرض حلملة قوية يف هذه السورة       هذه  

والصـافات  :  " فإا تبدأ باإلشارة إىل طوائف من املالئكـة   ،  هي املوضوع البارز الذي تعاجله السورة     
 للرجم  وتعرضهم،  ويتلوها حديث عن الشياطني املردة     "  .. فالتاليات ذكراً . فالزاجرات زجراً . صفاً

ولو كانوا حيث تـزعم هلـم      ؛  وال يتسمعوا ملا يدور فيه    . بالشهب الثاقبة كي ال يقربوا من املأل األعلى       
كذلك يشبه مثار شجرة الزقوم اليت يعذب ـا الظـاملون يف            ! أساطري اجلاهلية ما طوردوا هذه املطاردة     

السورة تأيت احلملة املباشرة علـى      ويف اية   ! جهنم بأا كرؤوس الشياطني يف معرض التقبيح والتفظيع       
أم خلقنـا املالئكـة إناثـاً وهـم         ؟  فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون    :  " تلك األسطورة املتهافتة  
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ما لكم  ؟  أصطفى البنات على البنني   . ولد اهللا وإم لكاذبون   : أال إم من إفكهم ليقولون    ؟  شاهدون
وجعلوا بينـه   . فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني    ؟  أم لكم سلطان مبني   ؟  أفال تذكرون ؟  كيف حتكمون 

  "  .. ! سبحان اهللا عما يصفون .. وبني اجلنة نسباً ولقد علمت اجلنة إم حملضرون
 وإىل جانب عالج هذه الصورة اخلاصة من صور الشرك اجلاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة              

إن إهلكم لواحـد    :  " وحيد مستدلة بالكون املشهود   فتثبت فكرة الت  . األخرى اليت تتناوهلا السور املكية    
وتنص على أن الشرك هو السبب يف عذاب         "  .. رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق      

إنـا كـذلك نفعـل      . فإم يومئذ يف العذاب مشتركون     " املعذبني يف ثنايا مشهد من مشاهد القيامة      
أئنا لتاركوا آهلتنـا لشـاعر      : ويقولون؛  ه إال اهللا يستكربون   ال إل : إم كانوا إذا قيل هلم    . بارمني

 وما جتزون إال ما كنتم تعملون     . إنكم لذائقوا العذاب األليم   . بل جاء باحلق وصدق املرسلني    ؟  جمنون
 ..  " 

إن هذا إال سحر مبني أإذا متنا وكنا        : وقالوا.  "  كذلك تتناول قضية البعث واحلساب واجلزاء     
مث تعرض ذه املناسـبة      "  .. قل نعم وأنتم داخرون   ؟  أو آباؤنا األولون  ؟   أإنا ملبعوثون  تراباً وعظاماً 

 ! مشهداً مطوالً فريداً من مشاهد القيامة احلافلة باملناظر واحلركات واالنفعاالت واملفاجآت
؟ أئنا لتاركوا آهلتنا لشـاعر جمنـون      :  "  وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوهلم       

  "  .. بل جاء باحلق وصدق املرسلني: لرد عليهموا
وموسـى  . نوح وإبراهيم وبنيـه   :  ومبناسبة ضالهلم وتكذيبهم تعرض سلسلة من قصص الرسل       

تتكشف فيها رمحة اهللا ونصره لرسله وأخذه للمكـذبني بالعـذاب           . ويونس. ولوط. وإلياس. وهارون
فانظر كيف كـان عاقبـة      . لنا فيهم منذرين  ولقد أرس . ولقد ضل قبلهم أكثر األولني    :  " والتنكيل
  "  .. إال عباد اهللا املخلصني. املنذرين

قصة الذبح والفداء وتـربز فيهـا       .  وتربز يف هذا القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إمساعيل         
الص وتبلغ الذروة اليت ال يبلغها إال اإلميان اخل       ؛  الطاعة واالستسالم هللا يف أروع صورها وأعمقها وأرفعها       

 . الذي يرفع النفوس إىل ذلك األفق السامق الوضيء
|     |     | 

 : تتمثل بشكل واضح يف،  واملؤثرات املوحية اليت تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها
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وحفظاً . إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب     :  "  مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها    
ن إىل املأل األعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهلـم عـذاب             ال يسمعو . من كل شيطان مارد   

  "  .. إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب. واصب
واملشاهد اليت حتويها   . وانفعاالا القوية ،  ومفاجآا الفريدة ،   ويف مشاهد القيامة ومواقفها املثرية    

 .  يف مكانه من السورةهذه السورة ذات طابع فريد حقاً سنلمسه عند استعراضه تفصيالً
عليهمـا   - وخباصة يف قصة إبراهيم وولده الـذبيح إمساعيـل        .  ويف القصص ومواقفه وإحياءاته   

 . وترتفع املؤثرات املوحية هنا إىل الذروة اليت ز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً، السالم
وظالهلا ومشـاهدها    ذلك إىل اإليقاع املوسيقي يف السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مع صورها              

 . ومواقفها وإحياءاا املتالحقة العميقة
|     |     | 

 :  وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاا يف ثالثة أشواط رئيسية
. والصـافات صـفا   :  الشوط األول يتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من املالئكة         

مث جتـيء   . مزين السماء بالكواكب  ،  اهللا رب املشارق  فالتاليات ذكراً على وحدانية     . فالزاجرات زجراً 
 أهم أشد خلقاً  :  " يتلوها سؤال هلم  . مسألة الشياطني وتسمعهم للمأل األعلى ورمجهم بالشهب الثاقبة       

للتوصل من هذا إىل تسفيه مـا       ؟  املالئكة والسماء والكواكب والشياطني والشهب    : أم تلك اخلالئق  " 
ومن مث يعرض ذلك املشهد     . بات ما كانوا يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه     وإث،  كانوا يقولونه عن البعث   

  .. وهو مشهد فريد. املطول للبعث واحلساب والنعيم والعذاب
الذين جاءم النذر فكان أكثرهم     ،   والشوط الثاين يبدأ بأن هؤالء الضالني هلم نظائر يف السابقني         

 قوم نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط        ويستطرد يف قصص أولئك املنذرين من     . من الضالني 
 . وكيف كانت عاقبة املنذرين وعاقبة املؤمنني؛ ويونس

ويقـرر  . إسطورة اجلن واملالئكة  .  والشوط الثالث يتحدث عن تلك األسطورة اليت مر ذكرها        
املنصورون وإن  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إم هلم        :  " كذلك وعد اهللا لرسله بالظفر والغلبة     

وينتهي خبتام السورة بترتيه اهللا سبحانه والتسليم علـى رسـله واالعتـراف              "  .. جندنا هلم الغالبون  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

6

 "  واحلمد هللا رب العـاملني    . وسالم على املرسلني  . سبحان ربك رب العزة عما يصفون     :  " بربوبيته
  .. وهي القضايا اليت تتناوهلا السورة يف الصميم.. 

 :  يف التفصيل واآلن نأخذ
|     |     | 

رب السـماوات  . إن إهلكم لواحـد ،  فالتاليات ذكراً ،  فالزاجرات زجراً ،  والصافات صفاً  " 
  "  .. واألرض وما بينهما ورب املشارق

واليت . طوائف من املالئكة ذكرها هنا بأعماهلا اليت يعلمها        .. .  والصافات والزاجرات والتاليات  
والزاجرت ملن يستحق   . أو أجنحتها يف ارتقاب أمر اهللا     ،  فات قوائمها يف الصالة   جيوز أن تكون هي الصا    

الزجر من العصاة يف أثناء قبض أرواحهم مثالً أو عند احلشر والسوق إىل جهنم أو يف أية حالة ويف أي                    
 . القرآن أو غريه من كتب اهللا أو املسبحات بذكر اهللا .. والتاليات للذكر. موضع

ومناسبة  "  .. إن إهلكم لواحد  :  " حانه ذه الطوئف من املالئكة على وحدانيته       يقسم اهللا سب  
هو تلك األسطورة اليت كانت شائعة يف جاهلية العرب من نسبة املالئكـة              - كما أسلفنا  - هذا القسم 

 ! بنات اهللا - بزعمهم - واختاذهم آهلة مبا أم، إىل اهللا
 : ملناسبة للوحدانية مث يعرف اهللا عباده بنفسه يف صفته ا

  "  .. رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق " 
حتدثهم عن اخلالق البارى ء املدبر هلذا امللكـوت         ؛   وهذه السماوات واألرض قائمة حيال العباد     

وال ميلك أحد أن يهرب مـن االعتـراف خلالقـه           ؛  الذي ال يدعي أحد أنه ميلك خلقه وتدبريه       ؛  اهلائل
وخملوقات دقيقة  ،  وضوء ونور ،  من هواء وسحاب   "  .. وما بينهما .  " ملطلقة والربوبية احلقة  بالقدرة ا 

 ! وخيفى عليهم منها أكثر مما يكشف هلم، يعرف البشر شيئاً منها احلني بعد احلني
 والسماوات واألرض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع واجلمال والتناسق حبيث            

والتفكـر  ،  والروعـة البالغـة   ،  من التأثر العميق   - حني يستيقظ قلبه   - نسان نفسه أمامها  ال ميلك اإل  
فيفقـد التـأثر   ، وما مير اإلنسان ذا اخللق العظيم من غري ما تأثر وال تدبر إال حني ميوت قلبه       . الطويل

 . واالستجابة إليقاعات هذا الكون احلافل بالعجائب
  "  .. ورب املشارق " 
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فهي مشارق كثرية يف كل جانـب مـن جوانـب           ،  ولكل كوكب مشرق  ،  م مشرق  ولكل جن 
وللتعبري داللة أخرى دقيقة يف التعبري عن الواقع يف هذه األرض اليت نعيش عليها               .. السماوات الفسيحة 

 - كما تتواىل املغـارب    - فاألرض يف دورا أمام الشمس تتواىل املشارق على بقاعها املختلفة         . كذلك
وكان هنـاك مغـرب علـى    ، اء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع       فكلما ج 

حىت إذا حتركت األرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التايل           . القطاع املقابل له يف الكرة األرضية     
وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس يف زمان نزول القرآن           .. ومغرب آخر على القطاع املقابل له وهكذا      

 ! ولكن خربهم ا اهللا يف ذلك الزمان القدمي؛ الكرمي
وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون يف       .  وهذا النظام الدقيق يف توايل املشارق على هذه األرض        

ما يهتف به إىل تدبر     ،  كالمها جدير بأن يوقع يف القلب البشري من التأثرات املوحية          .. مطالع املشارق 
مبا يبدو من آثار الصـنعة املوحـدة الـيت ال           ،  وإىل اإلميان بوحدانية اخلالق املدبر    ،  صنعة الصانع املبدع  

 . اختالف يف طابعها الدقيق اجلميل
وسنرى أن ذكر السماء    .  تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات اهللا الواحد يف هذا املقام            

 احلديث عن الكواكب والشهب     عند. وذكر املشارق له مناسبة أخرى فيما يلي هذه اآليات من السورة          
  .. والشياطني والرجوم

|     |     | 
ال يسمعون إىل املـأل     ،  وحفظاً من كل شيطان مارد    ،  إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب      " 

إال من خطف اخلطفة فأتبعه شـهاب       ،  دحوراً وهلم عذاب واصب   ،  األعلى ويقذفون من كل جانب    
  " . ثاقب

عاد ميس هنا شطرها الثاين وهو      ،   السورة شطر األسطورة اخلاص باملالئكة      بعد ما مس يف مطلع    
وبعضهم كانوا يعبدون الشياطني علـى     . وكانوا يزعمون أن بني اهللا وبني اجلنة نسباً       . اخلاص بالشياطني 

  .. وعلى أساس أن الشياطني يعرفون الغيب التصاهلم باملأل األعلى. هذا األساس
. إما مشارق النجوم والكواكـب     .. ألرض وما بينهما وذكر املشارق     وبعد ذكر السماوات وا   

جيـيء ذكـر     .. وإما هذه وتلك وأنوارهـا وأضـوائها      . وإما املشارق املتوالية على قطاعات األرض     
 : الكواكب
  "  .. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب " 
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مال عنصر مقصـود يف بنـاء هـذا         وإلدراك أن اجل  ؛   ونظرة إىل السماء كافية لرؤية هذه الزينة      
وأن اجلمال فيه فطرة عميقـة ال عـرض         ؛  وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين مجيلة التنسيق       ؛  الكون

فكـل  . وأن تصميمه قائم على مجال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء             ؛  سطحي
 . عه مجيلوهو يف جممو؛ وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة، شيء فيه بقدر

وكـل  . وال متل طول النظر إليه    . أمجل مشهد تقع عليه العني    ،  وتناثر الكواكب فيها  .  والسماء
فإذا أنت حدقت   ؛  وكأنه عني حمبة ختالسك النظر    ؛  جنمة توصوص بضوئها وكل كوكب يوصوص بنوره      

ا ليلة بعد ليلـة     وتتبع مواقعها وتغري منازهل   ! وإذا أنت التفت عنها أبرقت وملعت     ؛  فيها أغمضت وتوارت  
 ! وآناً بعد آن متعة نفسية ال متلها النفس أبداً

وأن منها شهباً ترجم ا الشياطني كي ال        ،   مث تقرر اآلية التالية أن هلذه الكواكب وظيفة أخرى        
 : تدنو من املأل األعلى

 ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً         . وحفظاً من كل شيطان مارد     " 
  "  .. إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهلم عذاب واصب

 فمن الكواكب رجوم حتفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتذوده عن االستماع إىل مـا                
وله يف اآلخـرة    ،  فتدحره دحراً ،  فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب       ؛  يدور يف املأل األعلى   

فيتبعـه  ،  خيطف الشيطان املارد خطفة سريعة مما يدور يف املأل األعلـى          ولقد  . عذاب موصول ال ينقطع   
 . شهاب يالحقه يف هبوطه فيصيبه وحيرقه حرقاً

وال كيـف يـرجم     ؛  وال كيف خيطف اخلطفـة    ؛   وحنن ال نعرف كيف يتسمع الشيطان املارد      
وجمالنا فيهـا هـو     ؛  ألن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياا         . بالشهاب الثاقب 

 ! ؟ وهل نعلم عن شيء يف هذا الكون إال القشور. تصديق ما جاء من عند اهللا فيها
ومن التسمع ملا يدور فيه هـي       ،   واملهم أن هذه الشياطني اليت متنع من الوصول إىل املأل األعلى          

وملا كان  . وجه املعاملة ولو كان شيء من هذا صحيحاً لتغري        ،  اليت يدعي املدعون أن بينها وبني اهللا نسباً       
 ! هو املطاردة والرجم واحلرق أبداً - بزعمهم - مصري األنسباء واألصهار

|     |     | 
وذكر الكواكب اليت تزين السـماء      . وذكر السماوات واألرض وما بينهما    . وبعد ذكر املالئكة  

ن يسأهلم أهم أشد خلقاً أم       أ عيكلف الرسول    .. وذكر الشياطني املردة والقذائف اليت تالحقها     . الدنيا
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، وإذا كانت هذه اخلالئق أشد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعـث ويسـخرون منـها              ؟  هذه اخلالئق 
 : وهي ال تقاس إىل خلق تلك اخلالئق الكربى، ويستبعدون وقوعها

. بل عجبت ويسخرون  . إنا خلقناهم من طني الزب    ؟  فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا       " 
أإذا متنا وكنـا  . إن هذا إال سحر مبني   : وقالوا: وإذا رأوا آية يستسخرون   . روا ال يذكرون  وإذا ذك 

  " . ؟ أو آباؤنا األولون؟ تراباً وعظاماً أإنا ملبعوثون
 فاستفتهم واسأهلم إذا كانت املالئكة والسماوات واألرض وما بينهما والشياطني والكواكـب            

 ؟ هم أشد وأصعب من خلق هذه األكوان واخلالئقفهل خلقهم . والشهب كلها من خلق اهللا
. إمنا هو سؤال االستنكار والتعجيب من حاهلم العجيـب        ؛  فاألمر ظاهر ،   وال ينتظر منهم جواباُ   

وهي . ومن مث يعرض عليهم مادة خلقهم األوىل      . والسخرية من تقديرهم لألمور   ،  وغفلتهم عما حوهلم  
 : حدى تلك اخلالئقاليت هي إ، طني رخو لزج من بعض هذه األرض

  "  .. إنا خلقناهم من طني الزب " 
وهم يسخرون من آيـات     . وموقفهم إذن عجيب  !  فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك اخلالئق       

 وهم يف موقفهم    عوسخريتهم هذه تثري العجب يف نفس الرسول        . ومن وعده هلم بالبعث واحلياة    ،  اهللا
 : سادرون

  "  .. وإذا رأوا آية يستسخرون. كروا ال يذكرونوإذا ذ. بل عجبت ويسخرون " 
 عفإن املؤمن الذي يرى اهللا يف قلبه كما يراه حممد           .  أن يعجب من أمرهم    ع وحق لرسول اهللا    

ويدهش كيف ميكن أن     - ال شك  - يعجب،  كثرية هذه الكثرة  ،  ويرى آيات اهللا واضحة هذا الوضوح     
 ! ذا املوقف العجيبوكيف ميكن أن تقف منها ه؟ تعمى عنها القلوب

إذا هم يسخرون من القضية الواضـحة الـيت         ،   يعجب منهم هذا العجب    ع وبينما رسول اهللا    
وإذا هم مطموسون ال تتفتح قلوم      . أو يف شأن البعث والنشور    ،  سواء يف وحدانية اهللا   ،  يعرضها عليهم 

واستدعاء أسـباب   ،  ريهم إياها والتعجيب ممن ي  ،  وإذا هم يتلقون آيات اهللا بالسخرية الشديدة      . للتذكري
  " ! يستسخرون " السخرية وطلبها طلباً كما يوحي لفظ

 : وعجبهم مما يعدهم به من البعث،  ومن ذلك وصفهم القرآن بأنه سحر
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أو آباؤنـا   ؟  أإذا متنا وكنا تراباً وعظامـاً أإنـا ملبعوثـون         . إن هذا إال سحر مبني    : وقالوا " 
  "  .. ؟ األولون

غفلوا عن آثار هذه القدرة يف خلق       . ويف ذات أنفسهم  ،  ن آثار قدرة اهللا فيما حوهلم      لقد غفلوا ع  
ويف ؛  ويف خلق املالئكـة والشـياطني     ؛  ويف خلق الكواكب والشهب   ؛  السماوات واألرض وما بينهما   

غفلوا عن آثار القدرة يف هذا كله ووقفوا يستبعدون على هـذه             .. خلقهم هم أنفسهم من طني الزب     
وما يف هذا البعث واإلعادة من      ! هم وآباءهم األولني  ،  ن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاماً      القدرة أ 

يف ضوء هذه املشاهدات اليت     ؛  ملن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر      ؛  غريب على تلك القدرة وال بعيد     
 . حتيط م يف اآلفاق ويف أنفسهم

|     |     | 
فهو يـوقظهم إذن    . ويف طمأنينة وهدوء  ،   املشاهدات يف هوادة ويسر    وإذ كانوا ال يتدبرون هذه    

 : )1(ويصور هلم ذلك املشهد وهم فيه يضطربون . على مشهدهم يف اآلخرة مبعوثني، بشدة وعنف
  "  .. نعم وأنتم داخرون: قل " 

غـري  . مستسـلمون ،  ذلولـون ،  ستبعثون وأنتم داخرون  .  نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم األولون    
وإذا هم أمام مشـهد مـن       . مث يدخل يف استعراض ذلك كيف يكون       .. نعم .. تعصني وال متأبني  مس

يلتقـي  . املزدمحة باملناظر احلية واحلركات املتتابعة    . املتنوعة األساليب . املشاهد املطولة املتعددة اجلوانب   
ويتخلل عـرض   . أخرىمث تنتقل إىل نسق احلوار      ،  فتسري على نسق احلكاية فترة    . فيها الوصف باحلوار  

 : وبذلك يستكمل املشهد كل مسات احلياة. األحداث واحلركات تعليقات وتعقيبات عليها
  "  .. فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون " 

للداللة على لون مـن      " زجرة " تسمى. هكذا يف ومضة خاطفة مبقدار ما تنبعث صيحة واحدة        
فجأة وبال متهيد    "  .. فإذا هم ينظرون   ..  " تعالء يف مصدرها  واالس،  والعنف يف توجيهها  ،  الشدة فيها 
 : وإذا هم يصيحون مبهوتني. أو حتضري

  "  .. هذا يوم الدين. يا ويلنا: وقالوا " 

                                                 
مـع  " دار الشروق   " نشر  " مشاهد القيامة يف القرآن     :  "  نستعري هنا يف تفسري هذا املشهد صفحات من كتاب         )1(

 . تصرف قليل
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 :  وبينما هم يف تتهم وبغتتهم إذا صوت حيمل إليهم التقريع من حيث ال يتوقعون
  ! "  .. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون " 

وإن هـي إال    .  وهكذا ينتقل السياق من اخلرب إىل اخلطاب موجهاً ملن كانوا يكذبون بيوم الدين            
 : مث يوجه األمر إىل املوكلني بالتنفيذ. تقريعة واحدة حامسة

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فأهـدوهم إىل صـراط                " 
  " . وقفوهم إم مسؤولون. اجلحيم

 ويف األمـر  .. فهم أزواج متشاكلون،  احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من املذنبني       
فمـا   "  .. فاهدوهم إىل صراط اجلحـيم    :  " كم واضح يف قوله    - على ما فيه من هلجة جازمة      -

. ى القومي وإا هلي الرد املكاىف ء ملا كان منهم من ضالل عن اهلد           . أعجبها من هداية خري منها الضالل     
 ! فليهتدوا اليوم إىل صراط اجلحيم، وإذ مل يهتدوا يف الدنيا إىل الصراط املستقيم

وهـا هـو ذا     . ووقفوا على استعداد للسؤال   . هدوا إىل صراط اجلحيم   .  وها هم أوالء قد هدوا    
 ! اخلطاب يوجه إليهم بالتقريع يف صورة سؤال بريء

  " ! ؟ ما لكم ال تناصرون " 
ومعكم ! ؟  وكلكم يف حاجة إىل الناصر املعني     ؟  وأنتم هنا مجيعاً  ،  ينصر بعضكم بعضاً   ما لكم ال    

 ! آهلتكم اليت كنتم تعبدون
 : إمنا يرد التعليق والتعقيب!  وال جواب بطبيعة احلال وال كالم

  "  .. بل هم اليوم مستسلمون " 
 ! ! ! ومعبودين.  عابدين

 : ويعرض مشهدهم جيادل بعضهم بعضاً ، مث يعود السياق مرة أخرى إىل احلكاية
  "  .. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني: قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " 

فـأنتم   - كما هو املعتاد يف حالة الوسوسة باألسرار غالباً        -  أي كنتم توسوسون لنا عن مييننا     
 . مسؤولون عما حنن فيه

 : وإلقاء التبعة على موجهيه، ام وعندئذ ينربي املتهمون لتسفيه هذا اال
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  "  .. بل مل تكونوا مؤمنني: قالوا " 
  .. وأضلتكم بعد هدى،  فلم تكن وسوستنا هي اليت أغوتكم بعد إميان

  "  .. وما كان لنا عليكم من سلطان " 
 . ونضطركم إليه اضطراراً ال ترغبون فيه،  نرغمكم به على قبول ما نراه

  "  .. غنيبل كنتم قوماً طا " 
 . ظاملني ال تقفون عند حد، متجاوزين للحق

  "  .. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون " 
 . وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب،  فاستحققنا حنن وأنتم العذاب

 : وما فعلنا بكم إال أنكم اتبعتمونا يف غوايتنا،  وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية
  "  ..  إنا كنا غاوينفأغويناكم " 

ويعرض ما كـان    ،  حيمل أسبابه ،  وكأنه حكم يعلن على رؤوس األشهاد     ،   وهنا يرد تعليق آخر   
 : منهم يف الدنيا مما حقق قول اهللا عليهم يف اآلخرة

ال إله  : إم كانوا إذا قيل هلم    . إنا كذلك نفعل بارمني   . فإم يومئذ يف العذاب مشتركون     " 
  " . أإنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون: ويقولون؛ ونإال اهللا يستكرب

 :  مث يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الكالم املرذول
وما جتـزون إال مـا كنـتم        . إنكم لذائقو العذاب األليم   . بل جاء باحلق وصدق املرسلني     " 

  "  .. إال عباد اهللا املخلصني. تعملون
يعـرض صـفحة     - الذين استثناهم من تذوق العذاب األليم      - د اهللا املخلصني   وعلى ذكر عبا  

ويعود العرض متبعاً نسق اإلخبار املصور للنعيم الذي يتقلبـون يف           . هؤالء العباد املخلصني يف يوم الدين     
  : - يف مقابل ذلك العذاب األليم للمكذبني - أعطافه

يطاف . على سرر متقابلني  . يف جنات النعيم  . فواكه وهم مكرمون  . أولئك هلم رزق معلوم    " 
وعندهم قاصـرات  . ال فيها غول وال هم عنها يرتفون      . بيضاء لذة للشاربني  . عليهم بكأس من معني   

  " .  .. . كأن بيض مكنون. الطرف عني
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وجتد فيه  . نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به احلس      .  وهو نعيم مضاعف جيمع كل مظاهر النعيم      
 . ا تشتهيه من ألوان النعيمكل نفس م
 " –ثانيـاً    - وهم. ويف هذه اإلشارة أعلى مراتب التكرمي     . عباد اهللا املخلصون   - أوالً -  فهم

وهـم   " . سرر متقابلني  " وهم على  " فواكه " مث إن هلم  ! وياله من تكرمي  . يف املأل األعلى   " مكرمون
يطاف عليهم بكـأس مـن      :  " والرضوان والنعيم خيدمون فال يتكلفون شيئاً من اجلهد يف دار الراحة          

، وتلك أمجل أوصاف الشـراب     "  .. ال فيها غول وال هم عنها يرتفون      . بيضاء لذة للشاربني  . معني
وال منع وال انقطاع يـذهب بلـذة        ،  فال مخار يصدع الرؤوس   . وتنفي عقابيله ،  اليت حتقق لذة الشراب   

حييات ال متتد أبصارهن إىل غري أصـحان حيـاء          حور   " وعندهم قاصرات الطرف عني   !  " املتاع
:  " وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومـة       ! واسعات مجيالت العيون   " عني " مع أن ،  وعفة

 ! ال تبتذله األيدي وال العيون "  .. كأن بيض مكنون
ـ      - فإذا عباد اهللا املخلصون هؤالء    ؛   مث ميضي يف احلكاية املصورة     ل ألـوان  بعد ما يسرت هلم ك

وذلك يف مقابل التخاصم والتالحـي       - يتذاكرون فيه املاضي واحلاضر   ،  ينعمون بسمر هادىء   - املتاع
ويقص على إخوانه طرفاً مما وقـع       ،  وإذا أحدهم يستعيد ماضيه    - الذي يقع بني ارمني يف أول املشهد      

 : له
إذا متنا وكنا تراباً وعظامـاً      أ. أإنك ملن املصدقني  : يقول. إين كان يل قرين   : قال قائل منهم   " 

  "  .. ؟ أإنا ملدينون
أهو من املصدقني بـأم     : ويسائله يف دهشة  ،   لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم اآلخر       

 ! ؟ مبعوثون فمحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام
ذاك خيطر له أن يتفقد صـاحبه وقرينـه         ،   وبينما هو ماض يف قصته يعرضها يف مسره مع إخوانه         

 : فيتطلع ويدعو إخوانه إىل التطلع معه. وهو يعرف بطبيعة احلال أنه قد صار إىل اجلحيم. ليعرف مصريه
  "  .. فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم؟ هل أنتم مطلعون:  "  قال

لقد كـدت  . يا هذا: يتوجه إليه ليقول له   .  عندئذ يتوجه إىل قرينه الذي وجده يف وسط اجلحيم        
 : فعصمين من االستماع إليك، لوال أن اهللا قد أنعم علي. لردى بوسوستكتوردين موارد ا

  "  .. ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين. تاهللا إن كدت لتردين: قال " 
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 .  أي لكنت من الذين يساقون إىل املوقف وهم كارهون
انـه مـن عبـاد اهللا     وتثري رؤيته لقرينه يف سواء اجلحيم شعوره جبزالة النعمة اليت ناهلا هو وإخو          

 : تلذذاً ا وزيادة يف املتاع ا فيقول، ويطمئن إىل دوامها، فيحب أن يؤكدها ويستعرضها. املخلصني
  "  .. إن هذا هلو الفوز العظيم؟ وما حنن مبعذبني؟ أفما حنن مبيتني إال موتتنا األوىل " 

 : ل هذا املصري وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إىل العمل والتسابق ملث
وال ،  وال يعقبـه مـوت    ،  وال خيشى عليه من نفـاد     ،  النعيم الذي ال يدركه فوت     " ملثل هذا  " 

وما عداه مما ينفق فيـه      . فهذا هو الذي يستحق االحتفال     .. ملثل هذا فليعمل العاملون   . يتهدده العذاب 
 . الناس أعمارهم على األرض زهيد زهيد حني يقاس إىل هذا اخللود

واملصري اآلخر الذي ينتظر    ؛   يتضح الفارق اهلائل بني هذا النعيم اخلالد اآلمن الدائم الراضي           ولكي
فإن السياق يستطرد إىل ما ينتظر هذا الفريق بعد موقف احلشر واحلساب الـذي ورد يف                . الفريق اآلخر 

 : مطلع املشهد الفريد
إا شـجرة ختـرج يف أصـل    . نيإنا جعلناها فتنة للظامل! أذلك خري نزالً أم شجرة الزقوم      " 

مث إن هلـم عليهـا      . فإم آلكلون منها فمالئون منها البطون     . طلعها كأنه رؤوس الشياطني   . اجلحيم
  "  .. مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم. لشوباً من محيم

 ؟  أذلك النعيم املقيم خري مرتالً ومقاماً أم شجرة الزقوم
 ؟  وما شجرة الزقوم

  "  .. طلعها كأنه رؤوس الشياطني.  يف أصل اجلحيمإا شجرة خترج " 
وجمرد تصورها يـثري  . ولكنها مفزعة وال شك!  والناس ال يعرفون رؤوس الشياطني كيف تكون  

 ! ؟ فكيف إذا كانت طلعاً يأكلونه وميألون منه البطون. الفزع والرعب
كيف تنبت شجرة   : ا وقالوا فحني مسعوا بامسها سخرو   .  لقد جعل اهللا هذه الشجرة فتنة للظاملني      

يا معشر قريش هـل     :  " وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه         . يف اجلحيم وال حتترق   
واهللا لئن اسـتمكنا    ! قال عجوة يثرب بالزبد   : ال: قالوا؟  تدرون ما شجرة الزقوم اليت خيوفكم ا حممد       

 ! آخر غري ذلك الطعام الذي كانوا يعرفونولكن شجرة الزقوم هذه شيء  " ! منها لرتقمنها تزقماً
  "  .. فإم آلكلون منها فمالئون منها البطون " 
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وهي تنبت يف أصل اجلحيم      - وحرقت بطوم  -  فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطني     
فـإم  . وتطلعوا إىل برد الشراب ينقع الغلة ويطفـى ء اللـهيب           -!  وال حتترق ألا من نوع اجلحيم     

  "  .. مث إن هلم عليها لشوباً من محيم:  " اربون عليها ماء ساخناً مشوباً غري خالصلش
ويا لـه مـن     ! ويا له من نزل   .  وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك املائدة عائدين إىل مقرهم املقيم         

 ! معاد
  "  .. مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم " 

وكأمنا كان قطعـة مـن الواقـع    . ن السورةوينتهي الشوط األول م.  بذلك خيتم املشهد الفريد 
 . املشهود

|     |     | 
 +     الِّنيض ماءها آبأَلْفَو مهونَ      69ِإنعرهي لَى آثَاِرِهمع م70 فَه      ِلنيالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدو 

71      نِذِرينا ِفيِهم ملْنسأَر لَقَدكَ   72 و فكَي فَانظُر     نذَِرينةُ الْماِقب73انَ ع      لَِصـنيخاللَِّه الْم ادِإلَّا ِعب 
74  

 وجعلْنا ذُريته هم    76 ونجيناه وأَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيِم       75ولَقَد نادانا نوح فَلَِنعم الْمِجيبونَ      
  اِقنيِه ِفي الْآ    77الْبلَيا عكْنرتو   78ِخِرين       الَِمنيوٍح ِفي الْعلَى نع لَامـِزي       79 سجن ـا كَـذَِلكِإن 

 ِسِننيح80الْم ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن ه81 ِإن ِرينا الْآخقْنأَغْر 82 ثُم  
     اِهيمرِتِه لَِإبِإنَّ ِمن ِشيعِليٍم       83وِبقَلٍْب س هباء رونَ       ِإذْ قَا  84 ِإذْ جدبعاذَا تِمِه مقَو85لَ ِلأَِبيِه و 
 فَقَالَ ِإني   88 فَنظَر نظْرةً ِفي النجوِم      87 فَما ظَنكُم ِبرب الْعالَِمني      86أَِئفْكًا آِلهةً دونَ اللَِّه تِريدونَ      

  ِقيم89س     ِبِريندم هنا علَّووفَ    90 فَت ِتِهماغَ ِإلَى آِلهأْكُلُونَ     فَرنِطقُـونَ       91قَالَ أَلَا تلَا ت ا لَكُم92 م 
 واللَّه خلَقَكُـم    95 قَالَ أَتعبدونَ ما تنِحتونَ      94 فَأَقْبلُوا ِإلَيِه يِزفُّونَ     93فَراغَ علَيِهم ضربا ِبالْيِمِني     

 98 فَأَرادوا ِبِه كَيدا فَجعلْناهم الْأَسفَِلني       97وه ِفي الْجِحيِم     قَالُوا ابنوا لَه بنيانا فَأَلْقُ     96وما تعملُونَ   
 101 فَبشرناه ِبغلَاٍم حِليٍم     100 رب هب ِلي ِمن الصاِلِحني       99وقَالَ ِإني ذَاِهب ِإلَى ربي سيهِديِن       

      ينا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما با               فَلَملْ مِت افْعا أَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر كحي أَذْباِم أَننى ِفي الْمي أَرِإن 
        اِبِرينالص ِمن اء اللَّهِني ِإن شِجدتس رمؤِبِني      102تِللْج لَّهتا ولَما أَس103 فَلَم     اِهيمرا ِإبأَنْ ي اهنيادنو 

104  دص قَد        ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكا ِإنيؤالر 105قْت       ِبنيلَاء الْمالْب وذَا لَه106 ِإنَّ ه  اهنيفَدو 
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 كَـذَِلك نجـِزي     109 سلَام علَـى ِإبـراِهيم       108 وتركْنا علَيِه ِفي الْآِخِرين      107ِبِذبٍح عِظيٍم   
  ِسِننيحمِ  110الْم هِإن     ِمِننيؤا الْماِدنِعب 111ن       اِلِحنيالص نا مِبين قحِبِإس اهنرشبـا   112 وكْناربو 

 ِبنيفِْسِه ملِّن ظَاِلمو ِسنحا مِتِهميِمن ذُرو قحلَى ِإسعِه ولَي113ع  
 115هما وقَومهمـا ِمـن الْكَـرِب الْعِظـيِم           ونجينا 114ولَقَد مننا علَى موسى وهارونَ      

     اِلِبنيالْغ موا هفَكَان ماهنرصن116و       ِبنيـتسالْم ـابا الِْكتماهنيآتاطَ     117 وـرا الصماهنيـدهو 
  ِقيمتس118الْم      ا ِفي الْآِخِرينِهملَيا عكْنرتى   119 ووسلَى مع لَامونَ    ساره120 و     ـا كَـذَِلكِإن 

 ِسِننيحِزي الْمج121ن ِمِننيؤا الْماِدنِعب ا ِمنمه122 ِإن  
     ِلنيسرالْم لَِمن اسِإنَّ ِإلْيقُونَ       123وتِمِه أَلَا ت124 ِإذْ قَالَ ِلقَو      ـنسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت 

  اِلِقنيال 125الْخو       ِلنيالْأَو اِئكُمآب برو كُمبر ونَ     126لَّهرضحلَم مهفَِإن وه127 فَكَذَّب    ـادِإلَّا ِعب 
   لَِصنيخ128اللَِّه الْم  ِه ِفي الْآِخِرينلَيا عكْنرت129 و اِسنيلَى ِإلْ يع لَامـِزي  130 سجن ا كَذَِلكِإن 

 ِسِننيحِإ131الْم  ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن ه132ن  
     ِلنيسرالْم ِإنَّ لُوطًا لَِّمن133و      ِعنيمأَج لَهأَهو اهنيج134 ِإذْ ن      اِبِرينا ِفي الْغوزج135 ِإلَّا ع 

 ِرينا الْآخنرمد 136ثُم ِبِحنيصِهم ملَيونَ عرملَت كُمِإنِب137 وِقلُونَ  وعِل أَفَلَا ت138اللَّي  
     ِلنيسرالْم لَِمن سونِإنَّ يوِن       139وحشِإلَى الْفُلِْك الْم ق140 ِإذْ أَب       فَكَـانَ ِمـن مـاهفَس 

  ِضنيحد141الْم      ِليمم وهو وتالْح هقَم142 فَالْت       ِحنيبسالْم كَانَ ِمن هلَا أَنلَِبـثَ ِفـي    لَ 143 فَلَو
 146 وأَنبتنا علَيِه شجرةً مـن يقِْطـٍني         145 فَنبذْناه ِبالْعراء وهو سِقيم      144بطِْنِه ِإلَى يوِم يبعثُونَ     

  _148 فَآمنوا فَمتعناهم ِإلَى ِحٍني 147وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ 
   |     ||   

ويف جمـايل النعـيم ودارات      ،  يف هذا الدرس يعود السياق من اجلولة األوىل يف ساحة اآلخـرة           
يعرض فيها قصة اهلـدى  ، يعود ليستأنف جولة أخرى يف تاريخ البشر مع آثار الذاهبني األولني    ،  العذاب

 عجهون الرسول   وإذا القوم الذين يوا   ؛  فإذا هي قصة مكرورة معادة    ؛  والضالل منذ فجر البشرية األوىل    
، ويكشف هلؤالء عما جرى ملن كان قبلهم      . يف مكة بالكفر والضالل بقية من أولئك املكذبني الضالني        

ويطمئن املؤمنني برعاية اهللا اليت مل تتخـل يف         . ويلمس قلوم ذه الصفحات املطوية يف بطون التاريخ       
 . املاضي عن املؤمنني
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وموسـى  ،  وإمساعيـل وإسـحاق   ،  وإبراهيم،  وحويف هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص ن       
يعرض فيها عظمة   . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإمساعيل       .. ويونس،  ولوط،  وإلياس،  وهارون

يف حلقـة ال    ،  وطبيعة اإلسالم احلقيقية كما هي يف نفسي إبراهيم وإمساعيل        ،  اإلميان والتضحية والطاعة  
 وهذا القصص هو قوام هذا الدرس األصـيل        ..  هذا السياق  وال ترد إال يف   ،  تعرض يف غري هذه السورة    

 .. 
|     |     | 

ولقد . ولقد ضل قبلهم أكثر األولني    . فهم على آثارهم يهرعون   ،  إم ألفوا آباءهم ضالني    " 
  "  .. إال عباد اهللا املخلصني. فانظر كيف كان عاقبة املنذرين. أرسلنا فيهم منذرين

بـل يطـريون    ؛  وهم يف الوقت ذاته مقلدون ال يفكرون وال يتدبرون        ،  ة إم عريقون يف الضالل   
 : معجلني يقفون خطى آبائهم الضالني غري ناظرين وال متعقلني

  "  .. فهم على آثارهم يهرعون، إم ألفوا آباءهم ضالني " 
 :  وهم وآباؤهم صورة من صور الضالل اليت ميثلها أكثر األولني

  " . األولنيولقد ضل قبلهم أكثر  " 
 :  وكان ضالهلم بعد اإلنذار والتحذير

  "  .. ولقد أرسلنا فيهم منذرين " 
وكيـف كانـت عاقبـة عبـاد اهللا         ؟  كيف كانت عاقبة املكذبني   ؟   ولكن كيف كانت العاقبة   

 : وهذا اإلعالن يف مقدمتها للتنبيه. إا معروضة يف سلسلة القصص؟ املخلصني
  "  .. إال عباد اهللا املخلصني، نذرينفانظر كيف كان عاقبة امل " 

|     |     | 
 : وتقرر عناية اهللا بعباده املخلصني، ويبدأ بقصة نوح يف إشارة سريعة تبني العاقبة

وجعلنـا ذريتـه هـم      . وجنيناه وأهله من الكرب العظيم    . ولقد نادانا نوح فلنعم ايبون     " 
إنـه مـن    . إنا كذلك جنزي احملسنني   . ح يف العاملني  سالم على نو  ،  وتركنا عليه يف اآلخرين   . الباقني

  " . مث أغرقنا اآلخرين. عبادنا املؤمنني
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إجابتها من  . وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية    ،   وتتضمن هذه اإلشارة توجه نوح بالنداء إىل ربه       
كـرب  . ظيموتتضمن جناته هو وأهله من الكرب الع       "  .. فلنعم ايبون .  " اهللا سبحانه . خري جميب 

وتتضمن قدر اهللا بأن جيعـل مـن         .. الطوفان الذي مل ينج منه إال من أراد له اهللا النجاة وقدر له احلياة             
وتركنـا  :  " وأن يبقى ذكره يف األجيال اآلتية إىل آخر الزمـان  . ذرية نوح عماراً هلذه األرض وخلفاء     

سالم على نـوح يف     :  " جزاء إحسانه . وتعلن يف اخلافقني سالم اهللا على نوح       "  .. عليه يف اآلخرين  
أما مظهر  ! والذكر الباقي مدى احلياة   . وأي جزاء بعد سالم اهللا     "  .. إنا كذلك جنزي احملسنني   . العاملني

فأمـا   .. وهذه هي عاقبة املؤمنني    "  .. إنه من عبادنا املؤمنني   :  " اإلحسان وسبب اجلزاء فهو اإلميان    
ومضت سنة   "  .. مث أغرقنا اآلخرين  :  " غري املؤمنني من قوم نوح فقد كتب اهللا عليهم اهلالك والفناء          

. ولقد أرسلنا فـيهم منـذرين     :  " وفق ذلك اإلمجال يف مقدمة القصص     . اهللا منذ فجر البشرية البعيد    
  "  .. إال عباد اهللا املخلصني. فانظر كيف كان عاقبة املنذرين

|     ||      
ومههم به  ،  وحتطيم األصنام ،  حلقة دعوته لقومه  : جتيء يف حلقتني رئيسيتني   . مث جتيء قصة إبراهيم   

وحلقة جديـدة   - وهي حلقة تكررت من قبل يف سور القرآن - ومحاية اهللا له وخذالن شانئيه،  ليقتلوه
لة املراحل واخلطـوات    مفص،  وهي اخلاصة حبادث الرؤيا والذبح والفداء     . ال تعرض يف غري هذه السورة     

ممثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسـليم يف         ! يف أسلوا األخاذ وأدائها الرهيب    ،  واملواقف
 . عامل العقيدة يف تاريخ البشرية الطويل

أإفكاً ؟  ماذا تعبدون : إذ قال ألبيه وقومه   . إذ جاء ربه بقلب سليم    . وإن من شيعته إلبراهيم    " 
  "  .. ؟ فما ظنكم برب العاملني؟ تريدونآهلة دون اهللا 

وبينـهما صـلة مـن      . نقلة من نوح إىل إبراهيم     .. واملشهد األول فيها  ،   هذا هو افتتاح القصة   
ولكنه املنهج  ؛  فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بني الرسولني والرسالتني         . العقيدة والدعوة والطريق  

 . بطان به ويشتركان فيهالذي يلتقيان عنده ويرت، اإلهلي الواحد
 :  ويربز من صفة إبراهيم سالمة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمري

  "  .. إذ جاء ربه بقلب سليم " 
وصـورة النقـاء والطهـارة والـرباءة        . تتمثل يف جميئه لربه   .  وهي صورة االستسالم اخلالص   

وهو يف الوقت ذاته بسيط     ،  مصور ملدلوله والتعبري بالسالمة تعبري موح     . واالستقامة تتمثل يف سالمة قلبه    



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

 واإلخالص واالسـتقامة  ،  ومع أنه يتضمن صفات كثرية من الرباءة والنقاوة       . قريب املعىن واضح املفهوم   
وتلـك  ! ويؤدي معناه بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها جمتمعات        ،  إال أنه يبدو بسيطاً غري معقد     .. 

 . إحدى بدائع التعبري القرآين الفريد
استنكار احلس السليم لكل ما تنبو عنـه        . استنكر ما عليه قومه واستبشعه    ،   وذا القلب السليم  

 : الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك
؟  فما ظنكم برب العـاملني    ؟  أإفكاً آهلة دون اهللا تريدون    ؟  ماذا تعبدون : إذ قال ألبيه وقومه    " 

مـاذا  . م هتاف الفطرة السليمة يف استنكار شديد      فيهتف  . وهو يراهم يعبدون أصناماً وأوثاناً    .. 
وما يعبده اإلنسـان  ! وال أن يكون له عابدون، فإن ما تعبدون ليس من شانه أن يعبد  ؟  ماذا " ؟  تعبدون

فهل أنتم تقصـدون إىل اإلفـك       . واالفتراء الذي ال شبهة فيه    . إمنا هو اإلفك احملض   . يف شبهة من حق   
وهـل يهـبط    ؟  وما هو تصـوركم هللا     " ؟  أإفكاً آهلة دون اهللا تريدون     :  "قصداُ وإىل االفتراء عمداً   

وهـي   "  .. ؟  فما ظنكم برب العاملني   :  " وينحرف إىل هذا املستوى الذي تنكره الفطرة ألول وهلة        
وهي تطلع على األمر البني الذي يصدم احلس والعقـل          ،  كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة الربيئة      

 . والضمري
وميضي مباشرة يف املشهد التايل إىل عزميته اليت        ؛  وحوارهم معه ،  يسقط السياق هنا ردهم عليه     و

 : قررها يف نفسه جتاه هذا اإلفك املكشوف
أال : فراغ إىل آهلتـهم فقـال     . فتولوا عنه مدبرين  . إين سقيم : فقال. فنظر نظرة يف النجوم    " 

  "  .. منيفراغ عليهم ضرباً بالي؟ مالكم ال تنطقون؟ تأكلون
، خيرجون فيه إىل احلدائق واخللـوات      - رمبا كان هو عيد النريوز     -  ويروى أنه كان للقوم عيد    

مث يعودون بعد الفسحة واملـرح فيأخـذون طعـامهم          . بعد أن يضعوا الثمار بني يدي آهلتهم لتباركها       
باحنراف فطرم االحنراف   وأيقن  ؛  بعد أن يئس من استجابتهم له      - عليه السالم  - وأن إبراهيم ! املبارك

. وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن املعابد واألصنام لينفذ ما اعتـزم . اعتزم أمراً، الذي ال صالح له   
، فلما دعي إىل مغادرة املعبـد     ،  وكان الضيق مبا هم فيه من احنراف قد بلغ منه أقصاه وأتعب قلبه وقواه             

فإمنـا  . ال طاقة يل باخلروج إىل املترتهات واخللـوات        "  .. إين سقيم :  " وقال،  قلب نظره إىل السماء   
وقلب إبراهيم مل يكـن يف راحـة         - أخلياء القلوب من اهلم والضيق    ،  خيرج إليها طالب اللذة واملتاع    

 . ونفسه مل تكن يف استرواح
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كان إمنا  . ومل يكن هذا كذباً منه    . وأفصح عنه ليتركوه وشأنه   .  قال ذلك معرباً عن ضيقه وتعبه     
 ! وإن الضيق ليمرض ويسقم ذويه. له أصل يف واقع حياته يف ذلك اليوم

فلم يتلبثـوا   ؛   وكان القوم معجلني ليذهبوا مع عادام وتقاليدهم ومراسم حيام يف ذلك العيد           
 . وكانت هذه هي الفرصة اليت يريد. مشغولني مبا هم فيه، بل تولوا عنه مدبرين، ليفحصوا عن أمره

أال :  " فقـال يف كـم    . وأمامها أطايب الطعام وبواكري الثمار    . إىل آهلتهم املدعاة   لقد أسرع   
ما :  " فاستطرد يف كمه وعليه طابع الغيظ والسخرية      . ومل جتبه األصنام بطبيعة احلال     "  .. ؟  تأكلون

، قتـه أن يوجه اإلنسان كالمه إىل مـا يعلـم حقي         . وهي حالة نفسية معهودة    "  .. ؟  لكم ال تنطقون  
!  إمنا هو الضيق مبا وراء اآلهلة املزعومة من القوم وتصورهم السـخيف          ! ويستيقن أنه ال يسمع وال ينطق     

فراغ عليهم ضـرباً    :  " وهنا أفرغ شحنة الغيظ املكتوم حركة ال قوالً       ! ! ومل جتبه اآلهلة مرة أخرى    .. 
  .. . ! وشفى نفسه من السقم واهلم والضيق "  .. باليمني

وخيتصـر  ! وقد عاد القوم فاطلعوا على جـذاذ اآلهلـة        .  هذا املشهد فيليه مشهد جديد      وينتهي
واستدالهلم يف النهاية على    ،  السياق ما يفصله يف سورة أخرى من سؤاهلم عمن صنع بآهلتهم هذا الصنع            

 ! خيتصر هذا ليقفهم وجهاً لوجه أمام إبراهيم. الفاعل اجلريء
  "  .. فأقبلوا إليه يزفون " 
 .. فأقبلوا إليه يسرعون اخلطى وحيدثون حوله زفيفـاً       ،  وعرفوا من الفاعل  ،  قد تسامعوا باخلرب   ل

فرد واضح التصور   . فرد يعرف طريقه  . ولكنه فرد مؤمن  . وهو فرد واحد  ،  وهم مجع كثري غاضب هائج    
 هـذه   فهو أقوى مـن   . ويراها يف الكون من حوله    ،  يدركها يف نفسه  . عقيدته معروفة له حمدودة   . إلهله

ومن مث جيبههم باحلق الفطري البسـيط ال        . املضطربة التصور ،  املدخولة العقيدة ،  الكثرة اهلائجة املائجة  
 ! يبايل كثرم وهياجهم وزفيفهم

  "  .. ؟ واهللا خلقكم وما تعملون؟ أتعبدون ما تنحتون: قال " 
عبود احلـق ينبغـي أن      وامل "  .. ؟  أتعبدون ما تنحتون  :  "  إنه منطق الفطرة يصرخ يف وجههم     

فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن       "  .. واهللا خلقكم وما تعملون   :  " يكون هو الصانع ال املصنوع    
 . يكون املعبود
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ومىت  - إال أن القوم يف غفلتهم ويف اندفاعهم مل يستمعوا له         ،   ومع وضوح هذا املنطق وبساطته    
أصحاب األمر والنهي فيهم يزاولـون طغيـام يف         واندفع   -؟    استمع الباطل إىل صوت احلق البسيط     

 : صورته الغليظة
  "  .. ابنوا له بنياناً فألقوه يف اجلحيم: قالوا " 

عندما تعوزهم احلجـة وينقصـهم      ؛   إنه منطق احلديد والنار الذي ال يعرف الطغاة منطقاً سواه         
 . وحينما حترجهم كلمة احلق اخلالصة ذات السلطان املبني. الدليل

ليعرض العاقبة اليت حتقـق وعـد اهللا لعبـاده          ،  وخيتصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك        
 : املخلصني ووعيده ألعدائهم املكذبني

  "  .. فأرادوا به كيداً فجعلناهم األسفلني " 
من الطغـاة    - وماذا ميلك أولئك الضعاف املهازيل    ؟   وأين يذهب كيد العباد إذا كان اهللا يريد       

 .. ؟  إذا كانت رعاية اهللا حتوط عباده املخلصني - ين وأصحاب السلطان وأعوام من الكرباءواملتجرب
لقد أرادوا به اهلالك يف     . لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه      .. مث جتيء احللقة الثانية من قصة إبراهيم      

 . أمجعنيوجناه من كيدهم ؛ وأراد اهللا أن يكونوا هم األسفلني، النار اليت أمسوها اجلحيم
 : وطوى صفحة لينشر صفحة؛  عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة

  "  .. إين ذاهب إىل ريب سيهدين: وقال " 
. وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجـرة مكانيـة         . إا اهلجرة  .. إين ذاهب إىل ريب    ..  هكذا

اه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطـه  يترك أب. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته        
ويهاجر إىل ربه متخففاً مـن      . ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل      . وؤالء الناس ،  ذه األرض 

، موقن أن ربـه سـيهديه     . مسلماً نفسه لربه ال يستبقي منها شيئاً      ،  طارحاً وراءه كل شيء   ،  كل شيء 
 . وينقلها يف الطريق املستقيم، وسريعى خطاه

ومن أواصر شىت إىل آصرة واحدة      ،  ومن وضع إىل وضع   ،   إا اهلجرة الكاملة من حال إىل حال      
 . إنه التعبري عن التجرد واخللوص واالستسالم والطمأنينة واليقني. ال يزمحها يف النفس شيء

، وهو يترك وراءه أواصر األهـل والقـرىب       ؛   وكان إبراهيم حىت هذه اللحظة وحيداً ال عقب له        
والـيت  ،  وكل ما يشده إىل األرض اليت نشأ فيهـا        ،  وكل مألوف له يف ماضي حياته     . صحبة واملعرفة وال
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اجته إليه يسأله   . فاجته إىل ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه       ! احنسم ما بينه وبني أهلها الذين ألقوه يف اجلحيم        
 : الذرية املؤمنة واخللف الصاحل

  "  .. رب هب يل من الصاحلني " 
  .. وجاء إليه بقلب سليم، الذي ترك وراءه كل شيء، جاب اهللا دعاء عبده الصاحل املتجرد واست

  "  .. فبشرناه بغالم حليم " 
وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو         - كما يرجح سياق السرية والسورة     -  هو إمساعيل 

لنا أن نتصور فرحته    . من أهله وقرابته  ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد املفرد املهاجر املقطوع          . غالم
 . الذي يصفه ربه بأنه حليم، ذا الغالم

. بل يف حياة البشر أمجعني    .  واآلن آن أن نطلع على املوقف العظيم الكرمي الفريد يف حياة إبراهيم           
ة أبيها  وآن أن نقف من سياق القصة يف القرآن أمام املثل املوحي الذي يعرضه اهللا لألمة املسلمة من حيا                 

  .. إبراهيم
يـا  : قال. فانظر ماذا ترى  ،  يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك       : قال. فلما بلغ معه السعي    " 

  "  .. ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين: أبت افعل ما تؤمر
  .. ويالروعة اإلميان والطاعة والتسليم!  ياهللا

ها هو ذا يرزق يف     . املهاجر من األرض والوطن    .املقطوع من األهل والقرابة   .  هذا إبراهيم الشيخ  
وها هو ذا ما    . فلما جاءه جاء غالماً ممتازاً يشهد له ربه بأنه حليم         . طاملا تطلع إليه  . كربته وهرمه بغالم  

ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح        .. ويرافقه يف احلياة  ،  ويبلغ معه السعي  ،  وصباه يتفتح ،  يكاد يأنس به  
إنـه ال  ؟  فمـاذا . ويدرك أا إشارة من ربه بالتضحية     . حىت يرى يف منامه أنه يذحبه     ،  دذا الغالم الوحي  

. جمـرد إشـارة   . نعم إا إشارة   .. وال خيطر له إال خاطر التسليم     ،  وال خياجله إال شعور الطاعة    ،  يتردد
ـ    .. وهذا يكفي  .. ولكنها إشارة من ربه   . وال أمراً مباشراً  ،  وليست وحياً صرحياً   ي لـيليب   هـذا يكف

 ! ؟ ملاذا يا ريب أذبح ابين الوحيد .. ودون أن يسأل ربه. ودون أن يعترض. ويستجيب
كال إمنا هو القبـول      .. وال يطيع يف اضطراب   ،  وال يستسلم يف جزع   ،   ولكنه ال يليب يف انزعاج    

وء ويف  يبدو ذلك يف كلماته البنه وهو يعرض عليه األمر اهلائـل يف هـد             . والرضى والطمأنينة واهلدوء  
 : اطمئنان عجيب
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  "  .. فانظر ماذا ترى. يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك: قال " 
وهي يف  . والواثق بأنه يؤدي واجبه   ،  املطمئن لألمر الذي يواجهه   ،   فهي كلمات املالك ألعصابه   

، تـهي يف اندفاع وعجلة لـيخلص منـه وين       ،  الذي ال يهوله األمر فيؤديه    ،  الوقت ذاته كلمات املؤمن   
 ! ويستريح من ثقله على أعصابه

وال . فهو ال يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيـد إىل معركـة     - ما يف ذلك شك    -  واألمر شاق 
 .. يتوىل ذحبه ؟  يتوىل ماذا . إمنا يطلب إليه أن يتوىل هو بيده       .. يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته       

ويطلب إليـه أن يتـروى يف       ؛  ويعرض على ابنه هذا العرض     ،يتلقى األمر هذا التلقي    - مع هذا  - وهو
 ! وأن يرى فيه رأيه، أمره

إمنا يعرض األمر عليـه كالـذي يعـرض         . وينتهي.  إنه ال يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه        
وابنه ينبغي أن   . على العني والرأس  . فليكن ما يريد  . ربه يريد . فاألمر يف حسه هكذا   . املألوف من األمر  

وليسلم هـو   ،  لينال هو اآلخر أجر الطاعة    . ال قهراً واضطراراً  ،  وأن يأخذ األمر طاعة وإسالماً    . رفيع
وأن ينال اخلري الـذي     ؛  إنه حيب البنه أن يتذوق لذة التطوع اليت ذاقها        ! اآلخر ويتذوق حالوة التسليم   
  .. يراه هو أبقى من احلياة وأقىن

 ؟ تصديقاً لرؤيا رآها أبوه، ليه الذبحالذي يعرض ع،  فماذا يكون من أمر الغالم
 :  إنه يرتقي إىل األفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه

  "  .. من الصابرين - إن شاء اهللا - ستجدين. يا أبت افعل ما تؤمر: قال " 
  .. ولكن يف رضى كذلك ويف يقني.  إنه يتلقى األمر ال يف طاعة واستسالم فحسب

بـل ال   . فشبح الذبح ال يزعجه وال يفزعه وال يفقده رشـده         . وقرىبيف مودة    "  .. يا أبت  " 
 . يفقده أدبه ومودته

وأن اإلشارة  . حيس أن الرؤيا إشارة   . فهو حيس ما أحسه من قبل قلب أبيه        "  .. افعل ما تؤمر   " 
 . وأا تكفي لكي يليب وينفذ بغري جللجة وال متحل وال ارتياب. أمر

واالستعانة بربه علـى ضـعفه   ؛ رفة حدود قدرته وطاقته يف االحتمالومع،   مث هو األدب مع اهللا    
 : ومساعدته على الطاعة، ونسبة الفضل إليه يف إعانته على التضحية

  "  .. ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين " 
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ومل يظهـر   . ومل يأخذها اندفاعاً إىل اخلطر دون مباالة      . ومل يأخذها شجاعة  .  ومل يأخذها بطولة  
وأصربه ،  إمنا أرجع الفضل كله هللا إن هو أعانه على ما يطلب إليه            ..  ظالً وال حجماً وال وزناً     لشخصه

  "  .. من الصابرين - إن شاء اهللا - ستجدين:  " على ما يراد به
 ! ويالعظمة التسليم. ويالنبل الطاعة. ويالروعة اإلميان!  يا لألدب مع اهللا

 : خيطو إىل التنفيذ .. ار والكالم وخيطو املشهد خطوة أخرى وراء احلو
  "  .. فلما أسلما وتله للجبني " 

وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنـو         . وعظمة اإلميان .  ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة    
  .. اإلنسان

وقـد  . وإن الغالم يستسلم فال يتحرك امتناعاً     .  إن الرجل ميضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً       
 . ألمر إىل أن يكون عياناًوصل ا

 ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسـليم    . هذا هو اإلسالم يف حقيقته    .  لقد أسلما فهذا هو اإلسالم    
 . وكالمها ال جيد يف نفسه إال هذه املشاعر اليت ال يصنعها غري اإلميان العظيم .. وتنفيذ.. 

يقتـل و   ،  يندفع ااهد يف امليدان   لقد  . وليس االندفاع واحلماسة  .  إا ليست الشجاعة واجلراءة   
ولكن هذا كله شيء والـذي يصـنعه إبـراهيم          . ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد ال يعود        . يقتل

وال محاسة دافعة وال اندفاع يف عجلـة ختفـي وراءهـا            ،  ليس هنا دم فائر    .. وإمساعيل هنا شيء آخر   
، العارف مبـا يفعـل    ،   املتعقل القاصد املريد   إمنا هو االستسالم الواعي   ! اخلوف من الضعف والنكوص   

 ! ال بل هنا الرضى اهلادى ء املستبشر املتذوق للطاعة وطعمها اجلميل. املطمئن ملا يكون
ومل يكـن   . كانا قد حققا األمر والتكليف    . كان قد أسلما  .  وهنا كان إبراهيم وإمساعيل قد أديا     

بعـدما  ، وهذا أمر ال يعين شيئاً يف ميـزان اهللا    .. روحهوتزهق  ،  ويسيل دمه ،  باقياً إال أن يذبح إمساعيل    
  .. وضع إبراهيم وإمساعيل يف هذا امليزان من روحهما وعزمهما ومشاعرمها كل ما أراده منهما رما

ومل يعـد إال    . وغاياته قد حتققت  . ونتائجه قد ظهرت  . واالمتحان قد وقع  .  كان االبتالء قد مت   
وال يريـد  . واهللا ال يريد أن يعذب عبـاده بـاالبتالء       . واجلسد الذبيح . سفوحواإل الدم امل  . األمل البدين 

، وقد حققوا التكليف  ،  ومىت خلصوا له واستعدوا لألداء بكليام فقد أدوا       . دماءهم وأجسادهم يف شيء   
 . وقد جازوا االمتحان بنجاح
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 : افاعتربمها قد أديا وحققا وصدق.  وعرف اهللا من إبراهيم وإمساعيل صدقهما
إن هذا هلـو الـبالء      . إنا كذلك جنزي احملسنني   . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا       " 

  "  .. وفديناه بذبح عظيم. املبني
فاهللا ال يريد إال اإلسالم واالستسالم حبيث ال يبقى يف الـنفس  .  قد صدقت الرؤيا وحققتها فعالً   

ولو كانـت هـي     . ولو كان هو االبن فلذة الكبد     ،  ونهما تكنه عن اهللا أو تعزه عن أمره أو حتتفظ به د           
وجدت به يف رضـى     . وبأعز شيء . جدت بكل شيء  . قد فعلت  - يا إبراهيم  - وأنت. النفس واحلياة 

أي ذبـح مـن دم      . وهذا ينوب عنه ذبح   . فلم يبق إال اللحم والدم    . ويف هدوء ويف طمأنينة ويف يقني     
إنه كبش وجده إبـراهيم     : قيل. يفديها بذبح عظيم  . أدتويفدي اهللا هذه النفس اليت أسلمت و      ! وحلم

 ! مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذحبه بدالً من إمساعيل
وجنزيهم بتوجيه  . جنزيهم باختيارهم ملثل هذا البالء     "  .. إنا كذلك جنزي احملسنني   :  "  وقيل له 

وجنزيهم كذلك باستحقاق   . وجنزيهم بإقدارهم وإصبارهم على األداء    . قلوم ورفعها إىل مستوى الوفاء    
 ! اجلزاء

ذكرى هلذا احلادث العظيم الذي يرتفع منـارة حلقيقـة   ،   ومضت بذلك سنة النحر يف األضحى     
، والذي ترجع إليه األمة املسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم         . وعظمة التسليم . ومجال الطاعة . اإلميان

رك طبيعة العقيدة اليت تقوم ا أو تقوم عليها ولتعرف          ولتد. والذي ترث نسبه وعقيدته   ،  الذي تتبع ملته  
وال تتلجلج يف حتقيق إرادته عند      ؟  أا االستسالم لقدر اهللا يف طاعة راضية واثقة ملبية ال تسأل را ملاذا            

وال ختتار فيما تقدمه لرا هيئـة وال        ،  وال تستبقي لنفسها يف نفسها شيئا     . أول إشارة منه وأول توجيه    
 ! تقدميه إال كما يطلب هو إليها أن تقدمطريقة ل

إمنا يريد أن تأتيـه طائعـة       ،  وال أن يؤذيها بالبالء   ،   مث لتعرف أن را ال يريد أن يعذا باالبتالء        
فإذا عرف منها الصدق يف هذا أعفاهـا        ،  وال تتأىل عليه  ،  مستسلمة ال تقدم بني يديه    . ملبية وافية مؤدية  

  .. وأكرمها كما أكرم أباها. وقبل منها وفداها. ها هلا وفاء وأداءواحتسب. من التضحيات واآلالم
  "  .. وتركنا عليه يف اآلخرين " 

وهو أبـو هـذه األمـة       . وهو أبو األنبياء  . وهو أمة .  فهو مذكور على توايل األجيال والقرون     
فجعلها اهللا له عقبـاً  . هيموقد كتب اهللا هلا وعليها قيادة البشرية على ملة إبرا    . وهي وارثة ملته  . املسلمة

 . ونسباً إىل يوم الدين
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  "  .. سالم على إبراهيم " 
 . ويرقم يف طوايا الوجود الكبري. سالم يسجل يف كتابه الباقي.  سالم عليه من ربه

  "  .. كذلك جنزي احملسنني " 
 . والتكرمي. والسالم. والذكر. والوفاء ..  كذلك جنزيهم بالبالء

  "  .. دنا املؤمننيإنه من عبا " 
 . وتلك حقيقته فيما كشف عنه البالء املبني.  وهذا جزاء اإلميان

ويباركه ويبـارك   .  مث يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسحاق يف شيخوخته            
 : وجيعل إسحاق نبياً من الصاحلني. إسحاق

  "  ..  إسحاقوباركنا عليه وعلى. وبشرناه بإسحاق نبياً من الصاحلني " 
ولكن وراثة هذه الذرية هلما ليست وراثة الدم والنسب إمنا هـي            .  وتتالحق من بعدمها ذريتهما   

 : ومن احنرف فهو ظامل ال ينفعه نسب قريب أو بعيد. فمن اتبع فهو حمسن: وراثة امللة واملنهج
  "  .. ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني " 

|     |     | 
 :  موسى وهارونومن ذريتهما

ونصرناهم فكـانوا   . وجنينامها وقومهما من الكرب العظيم    . ولقد مننا على موسى وهارون     " 
. وتركنا عليهما يف اآلخـرين    . وهدينامها الصراط املستقيم  . وآتينامها الكتاب املستبني  . هم الغالبني 

  "  .. ننيإما من عبادنا املؤم. إنا كذلك جنزي احملسنني. سالم على موسى وهارون
.  وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون تعىن بإبراز منة اهللا عليهما باختيارمهـا واصـطفائهما              

وبالنصر والغلبة على   . الذي تفصله القصة يف السور األخرى      " من الكرب العظيم   " وبنجاما وقومهما 
. ىل الصـراط املسـتقيم    وهدايتهما إ . وبإعطائهما الكتاب الواضح املستبني   . جالديهم من فرعون وملئه   

وتنتهي هـذه   . وبإبقاء ذكرمها يف األجيال اآلتية والقرون األخرية      . صراط اهللا الذي يهدي إليه املؤمنني     
والتعقيب املتكرر يف السورة لتقرير نوع اجلزاء الذي يلقاه         . اللمحة بالسالم من اهللا على موسى وهارون      

  .. ؤمنونوقيمة اإلميان الذي يكرم من أجله امل، احملسنون
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|     |     | 
واألرجح أنه النيب املعروف يف العهد القـدمي باسـم          ،  وتعقب تلك اللمحة حملة مثلها عن إلياس      

وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل      . وقد أرسل إىل قوم يف سورية كانوا يعبدون صنماً يسمونه بعالً          . إيلياء
 . على آثار هذه العبادة

. أتدعون بعالً وتذرون أحسن اخلـالقني     ؟  إذ قال لقومه أال تتقون     .وإن إلياس ملن املرسلني    " 
وتركنـا عليـه يف     . إال عباد اهللا املخلصني   . فكذبوه فإم حملضرون  ؟  اهللا ربكم ورب آبائكم األولني    

  "  .. إنه من عبادنا املؤمنني. إنا كذلك جنزي احملسنني. سالم على إلياسني. اآلخرين
رـم   " أحسن اخلـالقني  " وتركهم، مستنكراً عبادم لبعل ،  التوحيدولقد دعا إلياس قومه إىل      

وكما استنكر كل رسول عبـادة      . كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه لألصنام      . ورب آبائهم األولني  
 . قومه الوثنيني

واهللا سبحانه يقسم ويؤكد أم سيحضرون مكرهني ليلقوا جزاء         .  وكانت العاقبة هي التكذيب   
 . إال من آمن منهم واستخلصه اهللا من عباده فيهم. ذبنياملك

لتكـرمي رسـل اهللا     ،   وختتم اللمحة القصرية عن إلياس تلك اخلامتة املكررة املقصودة يف السورة          
 . وقيمة إميان املؤمنني. ولبيان جزاء احملسنني. بالسالم عليهم من قبله

: ونقف لنلم بالناحية الفنية يف اآلية     . لقصرية وسرية إلياس ترد هنا ألول مرة يف مثل تلك اللمحة ا          
 " إلياسـني  " سالم على إلياسني فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها املوسيقي يف إرجاع اسم إلياس بصيغة            

 . )1(على طريقة القرآن يف مالحظة تناسق اإليقاع يف التعبري 
|     |     | 

 : ى تالية لقصة إبراهيماليت ترد يف املواضع األخر. مث تأيت حملة عن قصة لوط
. مث دمرنا اآلخـرين . إال عجوزاً يف الغابرين. إذ جنيناه وأهله أمجعني. وإن لوطاً ملن املرسلني  " 

  "  .. ؟ وبالليل أفال تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحني

                                                 
 " . دار الشروق " فقرة اإليقاع املوسيقي " التصوير الفين يف القرآن " :   يراجع فصل التناسق الفين يف كتاب)1(
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فهي تشري إىل رسالة لوط وجناته مـع أهلـه إال           .  وهي أشبه باللمحة اليت جاءت عن قصة نوح       
وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين ميرون علـى دار قـوم لـوط يف              . وتدمري املكذبني الضالني  . رأتهام

 ! وال ختاف عاقبة كعاقبتها احلزينة. الصباح واملساء وال تستيقظ قلوم وال تستمع حلديث الديار اخلاوية
|     |     | 

 : وختتم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب احلوت
فالتقمه . فساهم فكان من املدحضني   . إذ أبق إىل الفلك املشحون    .  ملن املرسلني  وإن يونس  " 

فنبذناه بالعراء وهـو    . للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون     . فلوال أنه كان من املسبحني    . احلوت وهو مِليم  
 "  فآمنوا فمتعناهم إىل حني   . وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون     . وأنبتنا عليه شجرة من يقطني    . سقيم

 .. 
وتذكر . ولكن املفهوم أم كانوا يف بقعة قريبة من البحر        .  وال يذكر القرآن أين كان قوم يونس      

فقـاده  . وغادرهم مغضباً آبقاً  . فأنذرهم بعذاب قريب  . الروايات أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه      
ـ     . الغضب إىل شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة        . اح واألمـواج  ويف وسط اللجة ناوأا الري

وأنه ال بد أن    . وكان هذا إيذاناً عند القوم بأن من بني الركاب راكباً مغضوباً عليه ألنه ارتكب خطيئة              
 - فخرج سـهم يـونس    . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة     . يلقى يف املاء لتنجو السفينة من الغرق      

. أو ألقى هو نفسـه    . ه يف البحر  ولكن سهمه خرج بشكل أكيد فألقو     . وكان معروفاً عندهم بالصالح   
وتـرك قومـه    ،  ألنه ختلى عن املهمة اليت أرسله اهللا ا       ،  أي مستحق للوم   " مليم " فالتقمه احلوت وهو  

وعندما أحس بالضيق يف بطن احلوت سبح اهللا واستغفره وذكر أنه كان من             . مغاضباً قبل أن يأذن اهللا له     
. فسمع اهللا دعاءه واستجاب لـه      " . ك إين كنت من الظاملني    ال إله إال أنت سبحان    :  " وقال. الظاملني

وقد خرج من بطـن      " . فلوال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون          .  " فلفظه احلوت 
يظللـه بورقـه    . وهو القرع  " . وأنبتنا عليه شجرة من يقطني     " . احلوت سقيماً عارياً على الشاطىء    

فلمـا  . وكان هذا من تدبري اهللا ولطفه     .  الذي يقال إنه ال يقرب هذه الشجرة       العريض ومينع عنه الذباب   
وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد         . استكمل عافيته رده اهللا إىل قومه الذين تركهم مغاضباً        

نوا فـآم :  " وطلبوا العفو من اهللا فسمع هلم ومل يرتل م عذاب املكذبني          ،  واستغفروا،  فآمنوا،  خروجه
 . )1(وقد آمنوا أمجعني . وكانوا مائة ألف يزيدون وال ينقصون " فمتعناهم إىل حني

                                                 
 .  تراجع القصة يف سورة األنبياء اجلزء السابع عشر)1(
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جبانب ما تبينه القصص السابقة مـن عاقبـة         ،   وهذه اللمحة بسياقها هنا تبني عاقبة الذين آمنوا       
 ! !  إحدى العاقبتني كما يشاءونعفيختار قوم حممد . الذين ال يؤمنون

، من السورة بعد تلك اجلولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح            وكذلك ينتهي هذا الشوط     
  .. املؤمنني منهم وغري املؤمنني: مع املنذرين

|     |     | 
 أَلَا  150 أَم خلَقْنا الْملَاِئكَةَ ِإناثًا وهم شاِهدونَ        149فَاستفِْتِهم أَِلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ      + 

قُولُونَ     ِإنلَي ِإفِْكِهم نم مونَ      151هلَكَاِذب مهِإنو اللَّه لَد152 و      ِننيلَى الْباِت عنطَفَى الْبا  153 أَصم 
 فَأْتوا ِبِكتاِبكُم ِإن كُنـتم      156 أَم لَكُم سلْطَانٌ مِبني      155 أَفَلَا تذَكَّرونَ    154لَكُم كَيف تحكُمونَ    

ص 157اِدِقني  
 سبحانَ اللَّـِه عمـا      158وجعلُوا بينه وبين الِْجنِة نسبا ولَقَد عِلمِت الِْجنةُ ِإنهم لَمحضرونَ           

  160 ِإلَّا ِعباد اللَِّه الْمخلَِصني 159يِصفُونَ 
  163 ِإلَّا من هو صاِل الْجِحيِم 162 ِبفَاِتِنني  ما أَنتم علَيِه161فَِإنكُم وما تعبدونَ 

 لُومعم قَامم ا ِإلَّا لَها ِمنمافُّونَ 164والص نحا لَنِإنونَ 165 وحبسالْم نحا لَنِإن166 و  
 لَكُنا ِعباد اللَّـِه الْمخلَِصـني       168   لَو أَنَّ ِعندنا ِذكْرا من الْأَوِلني      167وِإنْ كَانوا لَيقُولُونَ    

  170 فَكَفَروا ِبِه فَسوف يعلَمونَ 169
      ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس لَقَدونَ     171وورنصالْم ملَه مه172 ِإن      ـما لَهننـدِإنَّ جو 

 أَفَِبعذَاِبنا يسـتعِجلُونَ    175 وأَبِصرهم فَسوف يبِصرونَ     174ى ِحٍني    فَتولَّ عنهم حت   173الْغاِلبونَ  
176        نذَِرينالْم احباء صفَس ِتِهماحلَ ِبسزى ِحٍني      177 فَِإذَا نتح مهنلَّ عوت178 و   فوفَس ِصرأَبو 

  179يبِصرونَ 
   الِْعز بر كبانَ رحبِصفُونَ    سا يم180ِة ع     ِلنيسرلَى الْمع لَامس181 و      بِللَّـِه ر ـدمالْحو 

 الَِمني182الْع_  
|     |     | 

وما اشتمل عليه مـن حقيقـة       ،  على ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاين يف السورة          
ين يعبدون غري اهللا أو يشركون معه بعـض         الذ،  ومن أخذه املكذبني ذه احلقيقة    ،  الصلة بني اهللا وعباده   
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يوجه يف هـذا الشـوط       .. وعلى ضوء تلك احلقيقة ذاا كما تضمنها الدرس األول يف السورة          . خلقه
.  أن يناقش معهم تلك األسطورة اليت يزعمون فيها أن املالئكة بنات اهللا            عاألخري من السورة الرسول     

وأن يواجههم مبا كـانوا     . وبني اجلنة نسباً   - سبحانه - نهواألسطورة األخرى اليت يزعمون فيها أن بي      
ومن أم على استعداد للهدى     ،  يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة من متنيهم أن يرسل اهللا فيهم رسوالً            

وختتم السورة بتسجيل وعد اهللا لرسله أم        .. وكيف كفروا عندما جاءهم الرسول    . لو جاءهم رسول  
  .. والتوجه باحلمد هللا رب العاملني. يه اهللا سبحانه عما يصفونوبترت، هم الغالبون

|     |     | 
أال إـم مـن   ؟ أم خلقنا املالئكة إناثاً وهم شاهدون؟ فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون     " 

أفـال  ؟  مالكم كيف حتكمون  ؟  أصطفى البنات على البنني   . وإم لكاذبون . ولد اهللا : إفكهم ليقولون 
  "  .. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني؟ أم لكم سلطان مبني؟ نتذكرو

وهم . وحياجهم مبنطقهم ومنطق بيئتهم اليت يعيشون فيها      ؛   إنه حياصر أسطورم يف كل مسارا     
. ويعدون األنثى خملوقاً أقل رتبة من الذكر      ،  ويعدون والدة األنثى حمنة   ؛  كانوا يؤثرون البنني على البنات    

 ! وأم بنات اهللا. ن يدعون أن املالئكة إناثمث هم هم الذي
ويأخذهم به لريوا مدى افت األسطورة وسخفها حـىت         ،   فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم     

 : مبقاييسهم الشائعة
 ؟  " ألربك البنات وهلم البنون .. فاستفتهم " 

أو اختار اهللا   ! ؟  م بالبنني جعلوا لرم البنات واستأثروا ه    ؛   أإذا كان اإلناث أقل رتبة كما يدعون      
 . فاسأهلم عن هذا الزعم املتهافت السقيم! إن هذا أو ذاك ال يستقيم! ؟ البنات وترك هلم البنني

وهل هـم   ؟  من أين جاءهم علم أن املالئكة إناث      .  واستفتهم كذلك عن منشأ األسطورة كلها     
 ؟ شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم

  " . ؟ شاهدونأم خلقنا املالئكة إناثاً وهم  " 
 :  ويستعرض نص مقولتهم املفتراة الكاذبة على اهللا

  "  .. وإم لكاذبون. ولد اهللا: أال إم من إفكهم ليقولون " 
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فكيف .  وهم كاذبون حىت حبكم عرفهم الشائع ومنطقهم اجلاري يف اصطفاء البنني على البنات            
 ؟ اصطفى اهللا البنات على البنني

  " !  البننيأصطفى البنات على " 
 :  ويعجب من حكمهم الذي ينسون فيه منطقهم اجلاري

  " . ؟ أفال تذكرون؟ كيف حتكمون؟ مالكم " 
 ؟  ومن أين تستمدون السند والدليل على احلكم املزعوم

  "  .. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني؟ أم لكم سلطان مبني " 
 : وبني اجلنة - سبحانه - أسطورة الصلة بينه. واألسطورة األخرى

  "  .. ولقد علمت اجلنة إم حملضرون. وجعلوا بينه وبني اجلنة نسباً " 
وذلك هـو النسـب     ! ولدم له اجلنة   - بزعمهم -  وكانوا يزعمون أن املالئكة هم بنات اهللا      

 معاملـة  وما هكذا تكون. وأا حمضرة يوم القيامة بإذن اهللا. واجلن تعلم أا خلق من خلق اهللا      ! والقرابة
 ! النسب والصهر

 :  وهنا يرته ذاته سبحانه عن هذا اإلفك املتهافت
  "  .. سبحان اهللا عما يصفون " 

وقـد كـان يف اجلـن       .  ويستثىن من اجلن الذين حيضرون للعذاب مكرهني تلك الطائفة املؤمنة         
  .. مؤمنون

  "  .. إال عباد اهللا املخلصني " 
. وما هم عليه من عقائد منحرفـة ،  وما يعبدون من آهلة مزعومة     مث يتوجه اخلطاب إىل املشركني      

 : من املالئكة كما يبدو من التعبري، يتوجه اخلطاب إليهم
وما منا إال لـه مقـام       . إال من هو صال اجلحيم    ،  ما أنتم عليه بفاتنني   ،  فإنكم وما تعبدون   " 

  " . وإنا لنحن املسبحون. وإنا لنحن الصافون. معلوم
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ا تعبدون ال تفتنون على اهللا وال تضلون من عباده إال من هو حمسوب مـن أهـل                   أي إنكم وم  
وما أنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطـرة حمسـوب مـن    . الذين قدر عليهم أن يصلوها،  اجلحيم
 . ويستمع للفاتنني؛ طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة، فللجحيم وقود من نوع معروف. الطائعني

هلم . فهم عباد من خلق اهللا    . بأن لكل منهم مقامه الذي ال يتعداه      ،   على األسطورة   ويرد املالئكة 
ويقف كل منـهم علـى درجـة ال         . ويسبحون حبمد اهللا  ،  فهم يصفون للصالة  . وظائف يف طاعة اهللا   

 . واهللا هو اهللا. يتجاوز حده
|     |     | 

يـوم  ،  عرض عهودهم ووعودهم  في؛  مث يعود للحديث عن املشركني الذين يطلقون هذه األساطري        
مـن   - ويقولون لو كان عندنا ذكر من األولـني       ؛  كانوا حيسدون أهل الكتاب على أم أهل كتاب       

 : لكنا على درجة من اإلميان يستخلصنا اهللا من أجلها ويصطفينا - إبراهيم أو من جاء بعده
  "  ..  املخلصنيلكنا عباد اهللا. لو أن عندنا ذكراً من األولني: وإن كانوا ليقولون " 

 :  حىت إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إىل هذه األرض تنكروا ملا كانوا يقولون
  "  .. فسوف يعلمون. فكفروا به " 

ومبناسـبة  ! هو الالئق بالكفر بعد التمين والوعود      " فسوف يعلمون :  "  فالتهديد اخلفي يف قوله   
 : التهديد يقرر وعد اهللا لرسله بالنصر والغلبة

  "  .. وإن جندنا هلم الغالبون. إم هلم املنصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني " 
على ،  وقام بناء اإلميان  ؛  ولقد استقرت جذور العقيدة يف األرض     .  والوعد واقع وكلمة اهللا قائمة    

. الدعاة واملتـبعني وعلى الرغم من التنكيل ب    ،  وعلى الرغم من تكذيب املكذبني    ،  الرغم من مجيع العوائق   
. وبقيت العقائد اليت جاء ا الرسـل      ؛  وذهبت سطوم ودولتهم  . ولقد ذهبت عقائد املشركني والكفار    

وما تزال على الرغم من كل شيء هي      . وتكيف تصورام وأفهامهم  ،  تسيطر على قلوب الناس وعقوهلم    
ليت بذلت حملو العقائد اإلهلية الـيت       وكل احملاوالت ا  . أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر يف أحناء األرض        

باءت بالفشل حىت يف األرض اليت      . وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل        ،  جاء ا الرسل  
 . إم هلم املنصورون وإن جنده هلم الغالبون. وحقت كلمة اهللا لعباده املرسلني. نبعث منها

 . يف مجيع العصور. اع األرضيف مجيع بق. وهي ظاهرة ملحوظة.  هذه بصفة عامة
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إا غالبة منصورة   . ويتجرد هلا الدعاة  ،  خيلص فيها اجلند  .  وهي كذلك متحققة يف كل دعوة هللا      
ومهما رصد هلا الباطل من قوى احلديـد        . وقامت يف طريقها العراقيل   ،  مهما وضعت يف سبيلها العوائق    

مث تنتـهي   . وإن هي إال معارك ختتلف نتائجها     ،  وقوى احلرب واملقاومة  ،  وقوى الدعاية واالفتراء  ،  والنار
الوعـد  . والذي ال خيلف ولو قامت قوى األرض كلـها يف طريقـه           . إىل الوعد الذي وعده اهللا لرسله     

 . بالنصر والغلبة والتمكني
سنة ماضية كما متضي هذه الكواكب والنجوم يف دوراا         .  هذا الوعد سنة من سنن اهللا الكونية      

وكما تنبثق احلياة يف األرض امليتـة       ؛  يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار الزمان       وكما  ؛  املنتظمة
ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقيـاس      . حيققها حني يشاء  ،  ولكنها مرهونة بتقدير اهللا    .. يرتل عليها املاء  

 يـدركها البشـر     ولكنها ال ختلف أبداً وال تتخلف وقد تتحقق يف صورة ال          . إىل أعمار البشر احملدودة   
 ! وال يدركون حتقق السنة يف صورة جديدة إال بعد حني، ألم يطلبون املألوف من صور النصر والغلبة

ويريد اهللا صـورة    .  ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة جلند اهللا وأتباع رسله            
ة وطول األمد أكثر ممـا كـانوا        ولو تكلف اجلند من املشق    . فيكون ما يريده اهللا   . أخرى أكمل وأبقى  

ولقد أراد املسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هلم عري قريش وأراد اهللا أن تفـوم القافلـة                   .. ينتظرون
وكان ما أراده اهللا هـو اخلـري هلـم          . وأن يقابلوا النفري وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة       ؛  الراحبة اهلينة 

 . اهللا لرسوله وجنده ودعوته على مدى األياموكان هو النصر الذي أراده . ولإلسالم
ألن ؛  ويقسو عليهم االبـتالء   ،  وتدور عليهم الدائرة  ،   ولقد يهزم جنود اهللا يف معركة من املعارك       

وألن اهللا يهىيء الظروف من حوهلم ليؤيت النصر يومئذ مثاره يف جمـال     . اهللا يعدهم للنصر يف معركة أكرب     
 . ومويف أثر أد، ويف خط أطول، أوسع

 : وثبتت سنته ال تتخلف وال حتيد، ومضت إرادته بوعده،  لقد سبقت كلمة اهللا
  " . ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون " 

|     |     | 
 ، أن يتـوىل عنـهم   عيأمر اهللا رسـوله     ،  وهذه الكلمة السابقة  ،  وعند إعالن هذا الوعد القاطع    

ويدعهم ليبصروا ويـروا رأى     ،  ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة     ،  ويدعهم لوعد اهللا وكلمته   
 : العني كيف تكون
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فـإذا نـزل   ؟ أفبعـذابنا يسـتعجلون  . وأبصرهم فسوف يبصرون. فتول عنهم حىت حني   " 
  "  .. وأبصر فسوف يبصرون. وتول عنهم حىت حني. بساحتهم فساء صباح املنذرين

ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعـد            ؛  وأعرض وال حتفلهم  ،  نهم فتول ع 
فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم      . فياويلهم يوم يرتل م   ،  وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا   . اهللا فيك وفيهم  

 . وقد قدم له النذير، مبا يسوء
وتول :  " مللفوف يف ذلك األمر املخيف    ويكرر األمر باإلعراض عنهم واإلمهال لشأم والتهديد ا       

 "  .. وأبصر فسـوف يبصـرون    :  " كما يكرر اإلشارة إىل هول ما سيكون       "  .. عنهم حىت حني  
  .. ويدعه جممالً يوحي باهلول املرهوب

|     |     | 
د وبإعالن احلم . وبالسالم من اهللا على رسله    . وخيتم السورة بترتيه اهللا سبحانه واختصاصه بالعزة      

  .. رب العاملني بال شريك .. هللا الواحد
 "  واحلمد هللا رب العاملني   . وسالم على املرسلني  . عما يصفون  - رب العزة  - سبحان ربك  " 

 .. 
 . امللخص للقضايا اليت عاجلتها السورة.  وهو اخلتام املناسب ملوضوعات السورة
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 ع، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد 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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة       د جبهاد الطواغيت كل الطواغيت     دعوة إىل حتقيق التوحي    |
 .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 لذينوالرهبان ا

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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