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 ما خلَقْنا السماواِت والْأَرض وما بينهمـا        2 تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم        1حم  + 
  3ن كَفَروا عما أُنِذروا معِرضونَ ِإلَّا ِبالْحق وأَجٍل مسمى والَِّذي

قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَروِني ماذَا خلَقُوا ِمن الْأَرِض أَم لَهم ِشرك ِفي السـماواِت              
 ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه        4ني  ِائْتوِني ِبِكتاٍب من قَبِل هذَا أَو أَثَارٍة من ِعلٍْم ِإن كُنتم صاِدقِ           

 وِإذَا حِشر الناس كَانوا لَهم أَعـداء        5من لَّا يستِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ            
 كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَان6و  

  ِهملَيلَى عتِإذَا تو             ِبنيم رذَا ِسحه ماءها جلَم قوا ِللْحكَفَر اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتقُولُونَ   7 آيي أَم 
افْتراه قُلْ ِإِن افْتريته فَلَا تمِلكُونَ ِلي ِمن اللَِّه شيئًا هو أَعلَم ِبما تِفيضونَ ِفيِه كَفَى ِبِه شـِهيدا بيِنـي                     

     ِحيمالر فُورالْغ وهو كُمنيب8و        ِبـعِإنْ أَت لَا ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدمِل وسالر نا معِبد ا كُنتقُلْ م 
فَرتم ِبِه وشِهد شاِهد من      قُلْ أَرأَيتم ِإن كَانَ ِمن ِعنِد اللَِّه وكَ        9 ِإلَّا نِذير مِبني     ِإلَّا ما يوحى ِإلَي وما أَنا     

             الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهلَا ي ِإنَّ اللَّه متركْبتاسو نلَى ِمثِْلِه فَآماِئيلَ عرِني ِإسوا      10بكَفَـر قَالَ الَّـِذينو 
          تهي ِإذْ لَمِه وا ِإلَيقُونبا سا مريكَانَ خ وا لَونآم ِللَِّذين       قَِدمي ذَا ِإفْكقُولُونَ هيوا ِبِه فَسِلـِه    11دِمن قَبو 

               ِسـِننيحى ِللْمرشبوا وظَلَم الَِّذين نِذرا لِّيِبيرا عانلِّس قدصم ابذَا ِكتهةً ومحرا وامى ِإموسم ابِكت
12  

 أُولَِئك أَصـحاب    13ستقَاموا فَلَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ        ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم ا      
  _14الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزاء ِبما كَانوا يعملُونَ 

|     |     | 
وجود قضية اإلميان بوحدانية اهللا وربوبيته املطلقة هلذا ال        . . هذه السورة املكية تعاجل قضية العقيدة     

أوحي إليـه بـالقرآن     ،  رسول سبقته الرسل   ع   واإلميان بالوحي والرسالة وأن حممدا    . ومن فيه وما فيه   
واإلميان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان يف احليـاة             . مصدقا ملا بني يديه من الكتاب     

 . الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة
ومن مث عاجلها القرآن يف كـل سـوره         . ا اإلسالم بناءه كله    هذه األسس األوىل اليت يقيم عليه     

وظل يتكيء عليها كذلك يف سوره املدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد              ،  املكية عالجا أساسيا  
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ذلك أن طبيعة هذا الدين جتعل قضـية اإلميـان بوحدانيـة اهللا    . قيام اجلماعة املسلمة والدولة اإلسالمية 
هي احملور الذي تدور عليـه آدابـه         . .  واإلميان باآلخرة وما فيها من جزاء       ع   مد  وبعثة حم ،  سبحانه

 . فتبقى حية حارة تنبعث من تأثري دائم بذلك اإلميان؛ وترتبط به أوثق ارتباط، ونظمه وشرائعه كلها
وتعرضـها يف   ؛  وتوقع فيها على كل وتـر     ؛   وتسلك السورة ذه القضية إىل القلوب كل سبيل       

ال قضية   - كما أا جتعلها قضية الوجود كله     . مصحوبة مبؤثرات كونية ونفسية وتارخيية    ،   شىت جماالت
. فتذكر طرفا من قصة اجلن مع هذا القرآن كذكرها ملوقف بعض بين إسـرائيل منـه                - البشر وحدهم 

 . سواء بسواء. وتقيم من الفطرة الصادقة شاهدا كما تقيم من بعض بين إسرائيل شاهدا
كمـا  . ويف مشاهد القيامة يف اآلخرة،  تطوف بتلك القلوب يف آفاق السماوات واألرض       مث هي   

وجتعل من السماوات واألرض كتابـا      . تطوف م يف مصرع قوم هود ويف مصارع القرى حول مكة          
 . ينطق باحلق كما ينطق هذا القرآن باحلق على السواء

|     |     | 
 . كأا شوط واحد ذو أربعة مقاطع، ابطةوميضي سياق السورة يف أربعة أشواط متر

تليهما . كما بدأت السور الست قبلها    . ميم. حا:  يبدأ الشوط األول وتبدأ السورة معه باحلرفني      
 "  . . ترتيل الكتاب من اهللا العزيـز احلكـيم       :  " اإلشارة اىل كتاب القرآن والوحي به من عند اهللا        

مـا خلقنـا    :  " وعلى التقدير والتـدبري   ،  وقيامه على احلق  ،  وعقبها مباشرة اإلشارة اىل كتاب الكون     
فيتواىف كتاب القرآن املتلـو وكتـاب        "  . . السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى       

  " . والذين كفروا عما أنذروا معرضون:  " الكون املنظور على احلق والتقدير
ضية العقيدة مبتدئا بإنكار ما كان عليه القـوم   وبعد هذا االفتتاح القوي اجلامع يأخذ يف عرض ق 

وال مـأثور مـن     ،  وال يستند اىل حق من القول     ،  من الشرك الذي ال يقوم على أساس من واقع الكون         
أم هلـم شـرك يف      ؟  أروين ماذا خلقـوا مـن األرض      ؟  أرأيتم ما تدعون من دون اهللا     : قل:  " العلم

ويندد بضالل مـن     "  . .  من علم إن كنتم صادقني     ائتوين بكتاب من قبل هذا أو أثارة      ؟  السماوات
مث هو خياصمه يوم القيامة ويربأ مـن عبادتـه يف           . يدعو من دون اهللا من ال يسمع لعابده وال يستجيب         

 ! اليوم العصيب
هذا :  "  وقوهلم له   ع   ويعرض بعد هذا سوء استقباهلم للحق الذي جاءهم به حممد رسول اهللا             

 أن يرد علـيهم      ع   ويلقن رسول اهللا    . هم يف االدعاء حىت ليزعمون أنه افتراه      وترقي "  . . سحر مبني 
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إن : قـل :  " وتفويض األمر كله إليه يف الدنيا واآلخرة      ،  النابع من خمافة اهللا وتقواه    ،  الرد الالئق بالنبوة  
وهـو  ،  كفى به شهيدا بيين وبيـنكم     . هو أعلم مبا تفيضون فيه    . افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا      

إن أتبع إال ما يوحى     ،  وما أدري ما يفعل يب وال بكم      ،  ما كنت بدعا من الرسل    : قل. الغفور الرحيم 
وحياججهم مبوقف بعض من اهتدى للحق من بين اسرائيل حينما رأى            "  . . وما أنا إال نذير مبني    ،  إيل

وينـدد   "  . . ربمتفآمن واسـتك  :  " - عليه السالم - يف القرآن مصداق ما يعرف من كتاب موسى    
 " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني     :  " بظلمهم باإلصرار على التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفني        

 . . 
:  " وهم يقولون عن املـؤمنني    ،   ويستطرد يف عرض تعالم ومعاذيرهم الواهية عن هذا اإلصرار        

وإذ مل يهتـدوا بـه      :  " وقـف املنكـر   ويكشف عن علة هذا امل     "  . . لو كان خريا ما سبقونا إليه     
  " . ! هذا إفك قدمي: فسيقولون

لينـذر  :  " وإىل وظيفته ومهمته  ،  وإىل تصديق هذا القرآن له    ،   ويشري إىل كتاب موسى من قبله     
  "  . . الذين ظلموا وبشرى للمحسنني

ن الـذين   إ:  "  وخيتم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى ملن صدق باهللا واستقام على الطريـق            
أولئك أصحاب اجلنة خالـدين فيهـا       . ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون         : قالوا

  "  . . جزاء مبا كانوا يعملون
. يف مواجهة قضية العقيدة   ،  املستقيمة واملنحرفة :  ويعرض الشوط الثاين منوذجني للفطرة البشرية     

ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشـد والتبعـة        . ان والديهم ومها يف أحض  ،  ويبدأ معهما من النشأة األوىل    
تائـب ضـارع    ،  راغب يف الوفاء بواجب الشكر    ،  فأما األول فشاعر بنعمة اهللا بار بوالديه      . واالختيار

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سـيئام يف أصـحاب              :  " مستسلم منيب 
وهـو  ،  وأما اآلخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربـه        "  . .  وعد الصدق الذي كانوا يوعدون    ،  اجلنة

أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من          :  " ومها به ضيقان متعبان   ،  جاحد منكر لآلخرة  
  "  . . إم كانوا خاسرين، قبلهم من اجلن واإلنس

ويوم يعرض  :  "  وخيتم هذا الشوط مبشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصري هذا الفريق            
فاليوم جتزون عذاب اهلون    ،  أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا      . الذين كفروا على النار   

  "  . . ومبا كنتم تفسقون، مبا كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق
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 ويعرض من القصة حلقة الريح    . عندما كذبوا بالنذير  ،   والشوط الثالث يرجع م إىل مصرع عاد      
والعذاب الذي استعجلوا بـه     ،  فإذا ا حتمل إليهم اهلالك والدمار     ؛  اليت توقعوا فيها الري واحلياة    ،  العقيم

، بل هو ما استعجلتم بـه     ،  هذا عارض ممطرنا  : فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا     :  " وطلبوه
كذلك جنزي القوم   ،  همفأصبحوا ال يرى إال مساكن    ،  تدمر كل شيء بأمر را    ،  ريح فيها عذاب أليم   

:  وهو يذكرهم بأن عادا كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثـروة          ،  ويلمس قلوم ذا املصرع    "  . . ارمني
فما أغىن عنهم مسعهـم وال      ،  وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة    ،  ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه     " 

 "  . وحاق م ما كانوا به يستهزؤون     ،  إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا    . أبصارهم وال أفئدم من شيء    
وظهـور  ،  وعجز آهلتهم املدعاة عن نصرم    ،  ويذكرهم يف اية الشوط مصارع ما حوهلم من القرى        . 

  . . لعلهم يتأثرون ويرجعون. إفكهم وافترائهم
وا فلم ميلك ،  حني صرفهم اهللا الستماعه   ،   ويتناول الشوط الرابع قصة نفر من اجلن مع هذا القرآن         

مصدقا ملا بني يديه يهـدي إىل احلـق وإىل          :  " والشهادة له بأنه احلق   ،  أنفسهم من التأثر واالستجابة   
يا قومنا أجيبوا داعي    :  " وعادوا ينذرون قومهم وحيذروم ويدعوم إىل اإلميان       "  . . طريق مستقيم 
ب داعي اهللا فليس مبعجز     ومن ال جي  . وجيركم من عذاب أليم   ،  يغفر لكم من ذنوبكم   ،  اهللا وآمنوا به  

  "  . . أولئك يف ضالل مبني، وليس له من دونه أولياء، يف األرض
 وتتضمن مقالة النفر من اجلن اإلشارة إىل كتاب الكون املفتوح الناطق بقدرة اهللا علـى البـدء                 

 حييـي   أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن              :  " واإلعادة
  "  . . بلى إنه على كل شيء قدير؟ املوتى

، فيقرون مبا كـانوا ينكـرون     ،   وهنا يلمس قلوم مبشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار         
 ! ولكن حيث ال جمال إلقرار أو يقني

فإمنا هـو أجـل     ،   إىل الصرب وعدم االستعجال هلم بالعذاب       ع    وختتم السورة بتوجيه الرسول     
، فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل هلم         :  " مث يأتيهم العذاب واهلالك   ،  نهقصري ميهلو 

 "  . ؟  فهل يهلك إال القوم الفاسقون    . بالغ. كأم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من ار          
 . 

  . .  واآلن نأخذ ىف تفصيل هذه األشواط
|     |     | 
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ما خلقنا السماوات واألرض ومـا بينـهما إال         . اهللا العزيز احلكيم  ترتيل الكتاب من    . حم " 
  "  . . والذين كفروا عما أنذروا معرضون، باحلق وأجل مسمى

وهو يلمس العالقة بني األحرف العربية اليت يتـداوهلا         ؛   هذا هو اإليقاع األول يف مطلع السورة      
وشـهادة هـذه   ،  ل من كالم البشـر    والكتاب املصوغ من جنس هذه األحرف على غري مثا        ،  كالمهم

، كما يلمس العالقة بني كتاب اهللا املتلو املـرتل مـن عنـده            . الظاهرة بأنه ترتيل من اهللا العزيز احلكيم      
 . وتقرؤه القلوب، كتاب هذا الكون الذي تراه العيون. وكتاب اهللا املنظور املصنوع بيده

هو مظهر   " من اهللا العزيز احلكيم    " الكتابفترتيل  .  وكال الكتابني قائم على احلق وعلى التدبري      
ما خلقنا السماوات   :  " وخلق السماوات واألرض وما بينهما متلبس باحلق      . للقدرة وموضع للحكمة  

تتحقق فيه حكمة اهللا مـن       " وأجل مسمى :  " وبالتقدير الدقيق  "  . . واألرض وما بينهما إال باحلق    
 . ويتم فيه ما قدره له من غاية، خلقه

، ويشـهد حبكمتـه   ،  ينطق بقدرة اهللا  ،  معروض على األمساع واألنظار   ،  وكال الكتابني مفتوح   
 . .  " وما فيه من إنذار وتبشري    ،  ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب املتلو      ،  ويشي بتدبريه وتقديره  

لكتاب وهذا هو العجب املستنكر يف ظل تلك اإلشارة إىل ا          "  . . والذين كفروا عما أنذروا معرضون    
 ! املرتل والكتاب املنظور

، مبا أنه خالق كل شـيء ، وأنه رب كل شيء،  والكتاب املرتل املتلو يقرر أن اهللا واحد ال يتعدد     
فنظامـه وتنسـيقه    ؛  وكتاب الكون احلي ينطق ذه احلقيقة ذاا      . ومقدر كل شيء  ،  ومدبر كل شيء  

وطـابع  ،  ويبدع على معرفة  ،  ي يصنع على علم   الذ،  وتناسقه كلها تشهد بوحدانية الصانع املقدر املدبر      
وماذا صنع هؤالء اآلهلة وماذا     ؟  فأىن يتخذ الناس آهلة من دونه     . الصنعة واحد يف كل ما يصنع وما يبدع       

وأي قسم مـن أقسـامه    ؟  فماذا هلم فيه  ؛  وهذا هو الكون قائما معروضا على األنظار والقلوب       ؟  أبدعوا
 ؟ أنشأوه

أم هلـم شـرك يف      ؟  أروين ماذا خلقـوا مـن األرض      ؟  ن دون اهللا  أرأيتم ما تدعون م   : قل " 
  "  . . إن كنتم صادقني، أو أثارة من علم، ائتوين بكتاب من قبل هذا؟ السماوات

الكتـاب  .  ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون املفتوح       ع    وهذا تلقني من اهللا سبحانه لرسوله       
مبا بينه وبني الفطـرة     ،  والذي خياطب الفطرة مبنطقها    - االإال مراء وحم   - الذي ال يقبل اجلدل واملغالطة    

 . يصعب التغلب عليها ومغالطتها، من صلة ذاتية خفية
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  "  . . ؟ أروين ماذا خلقوا من األرض " 
سواء كانت حجرا أم شجرا أم جنا أم مالئكـة       -  ولن ميلك إنسان أن يزعم أن تلك املعبودات       

. منطـق الواقـع   . إن منطق الفطرة  . أو خلقت يف األرض شيئا    ،  ئاقد خلقت من األرض شي     - أم غريها 
 . يصيح يف وجه أي ادعاء من هذا القبيل

  "  . . ؟ أم هلم شرك يف السماوات " 
.  ولن ميلك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك املعبودات شركة يف خلق السماوات أو يف ملكيتها               

وتـنفض عنـه    ؛  والشعور بوحدانيتـه  ،  مة اخلالق ونظرة إىل السماوات توقع يف القلب اإلحساس بعظ       
واهللا مرتل هذا القرآن يعلم أثر النظر يف الكون على قلوب بالبشـر ومـن مث                 . . االحنرافات والترهات 

 . يوجههم إىل كتاب الكون ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إىل إيقاعاته املباشرة يف القلوب
فقد يصـل ـا هـذا       . النفوس من احنراف بعيد    مث يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض          

فيطالبـها باحلجـة    ،  يأخذ عليها الطريق  . االحنراف إىل أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بال حجة وال دليل           
ويأخذها باملنهج السليم يف النظر واحلكـم   ؛  ويعلمها يف الوقت ذاته طريقة االستدالل الصحيح      ؛  والدليل
 : والتقدير

  "  . . إن كنتم صادقني، أو أثارة من علم، ل هذاائتوين بكتاب من قب " 
وكل الكتب املرتلة قبل القرآن     . وإما بقية من علم مستيقن ثابت     .  فإما كتاب من عند اهللا صادق     

أو يقول بأن   ،  وليس فيها من كتاب يقر خرافة اآلهلة املتعددة       ؛  تشهد بوحدانية اخلالق املبدع املدبر املقدر     
 . وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم املتهافت! يف السماوات شركاهلا يف األرض خلقا أو 

ويأخذ عليهم طريـق    . وهي شهادة حامسة جازمة   .  وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون     
قويـة  ، واسعة املـدى ، يف آية واحدة قليلة الكلمات. ويعلمهم منهج البحث الصحيح  . االدعاء بال بينة  

 .  الدليلحامسة، اإليقاع
وهي ال  ،  منددا بضالهلم يف اختاذها   ،   مث يأخذ م إىل نظرة موضوعية يف حقيقة هذه اآلهلة املدعاة          

 : وتنكر دعواهم يف عبادا، مث هي ختاصمهم يوم القيامة؛ وال تشعر بدعائهم يف الدنيا، تستجيب هلم
وهم عـن دعـائهم     ،  مةومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيا              " 
  "  . . وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادم كافرين؟ غافلون
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وبعضهم يتخـذ   . إما لذاا وإما باعتبارها متاثيل للمالئكة     .  وقد كان بعضهم يتخذ األصنام آهلة     
أو ال  . وكلها ال تستجيب لـداعيها أصـال       . . وبعضهم يتخذ املالئكة مباشرة أو الشيطان     ،  األشجار

. واملالئكة ال يسـتجيبون للمشـركني     . فاألحجار واألشجار ال تستجيب   . تستجيب له استجابة نافعة   
تـربأ  ، مث اذا كان يوم القيامة وحشر الناس إىل رـم    . والشياطني ال تستجيب إال بالوسوسة واإلضالل     

وقال الشـيطان ملـا     :  " حىت الشيطان كما جاء يف سورة أخرى      . هؤالء وهؤالء من عبادهم الضالني    
إال أن  ،  وما كان يل عليكم من سلطان     ،  ووعدتكم فأخلفتكم ،  قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق      

إين كفرت  . ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي     ،  فال تلوموين ولوموا أنفسكم   . دعوتكم فاستجبتم يل  
  "  . . إن الظاملني هلم عذاب أليم. مبا أشركتمون من قبل

بعدما وقفهـم   . م القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآهلا يف الدنيا واآلخرة          وهكذا يقفه 
حقيقـة  . ويف كلتا احلالتني تربز احلقيقة الثابتـة      . أمام احلقيقة الكونية اليت تنكر هذه الدعوى وترفضها       

ر إىل مآهلم   ويلزمهم ا النظ  ،  وتوجبها مصلحة املشركني أنفسهم   ،  الوحدانية اليت ينطق ا كتاب الوجود     
 . يف الدنيا واآلخرة

؛  وإذا كان القرآن يندد بضالل من يدعون من دون اهللا آهلة ال يستجيبون هلم إىل يـوم القيامـة            
فـإن الـنص    ،  وكان هذا يعين املعبودات التارخيية اليت عرفتها اجلماعات البشرية عند نزول هذا القرآن            

فمن أضل ممن يدعو من دون اهللا أحدا يف أي زمان           . يأوسع مدلوال وأطول أمدا من ذلك الواقع التارخي       
. وال ميلك أن يسـتجيب    ،  ال يستجيب بشيء ملن يدعوه     - كائنا من كان   - وكل أحد ؟  ويف أي مكان  

إن الشرك ليس مقصورا على صوره الساذجة اليت عرفها املشركون           . . وليس هناك إال اهللا فعال ملا يريد      
، ويرجون فيهم ؛  أو ذوي مال  ،  أو ذوي جاه  ،  مع اهللا ذوي سلطان   فكم من مشركني يشركون     . القدامى

وكلهم ال ميلكـون    . وكلهم أعجز من أن بستجيبوا لدعام استجابة حقيقية       . ويتوجهون إليهم بالدعاء  
ولكنه شـرك   . واخلوف منهم شرك   . . والرجاء فيهم شرك  . ودعاؤهم شرك . ألنفسهم نفعا وال ضرا   

 .  يشعرونوهم ال، خفي يزاوله الكثريون
|     |     | 

بعدما حتدث  .  وما جاءهم به من احلق      ع   مث ميضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول اهللا          
 : ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد. عن واقعهم وافت عقيدة الشرك
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أم . هـذا سـحر مـبني     : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا جاءهم           " 
كفى به شهيدا   . هو أعلم مبا تفيضون فيه    . إن افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا       : قل؟  افتراه: يقولون

إن . وما أدري ما يفعل يب وال بكم      ،  ما كنت بدعا من الرسل    : قل. وهو الغفور الرحيم  ،  بيين وبينكم 
وشـهد  ،  اهللا وكفرمت بـه   أرأيتم إن كان من عند      : قل. وما أنا إال نذير مبني    ،  أتبع إال ما يوحى إيل    

وقـال الـذين    . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني     ؟  فآمن واستكربمت ،  شاهد من بين إسرائيل على مثله     
ومن . هذا إفك قدمي  : وإذ مل يهتدوا به فسيقولون    . لو كان خريا ما سبقونا إليه     : كفروا للذين آمنوا  

لينذر الـذين ظلمـوا وبشـرى       ،  وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا    ،  قبله كتاب موسى إماما ورمحة    
  "  . . للمحسنني

 بينات " وهو آيات ،  واستنكار استقباهلم له  ،   يبدأ احلديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه       
وهم يقولون لتلـك    . مث إنه احلق الذي ال مرية فيه      . وال شبهة فيها وال ريبة    ،  ال لبس فيها وال غموض    " 

 . ومها ال خيتلطان وال يشتبهان. وشتان بني احلق والسحر "  . . هذا سحر مبني " اآليات وهلذا احلق
الذي ال يستند إىل شبهة وال      ،   وهكذا يبدأ اهلجوم منذ البدء على تقوهلم الظامل وادعائهم القبيح         

 . ظل من دليل
فال يسوقها يف صيغة اخلرب بل يف صيغة         "  . . افتراه . .  " مث يرتقي يف إنكار مقولتهم األخرى     

 : وبعيد أن يقال، كأن هذا القول ال ميكن أن يقال. الستفهاما
  "  . . ؟ أم يقولون افتراه " 

 ! ؟  فيبلغ م التطاول أن يقولوا هذه املقولة اليت ال ختطر على بال
وشـعوره  ، الذي ينم عن حقيقة شعوره بربـه     ،   أن يرد عليهم بأدب النبوة      ع    ويلقن الرسول   

 :  القوى والقيم يف هذا الوجود كلهوشعوره حبقيقة، بوظيفته
كفى به شهيدا بـيين     . هو أعلم مبا تفيضون فيه    . إن افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا       : قل " 
  "  . . وهو الغفور الرحيم. وبينكم

؟ أأفتريه لتؤمنـوا يب وتتبعـوين     ؟  وألي هدف أفتريه  ؟  وحلساب من أفتريه  ؟  كيف أفتريه : قل هلم 
فمـاذا جيـديين أن     . وهو آخذين مبا افتريـت     "  . . يته فال متلكون يل من اهللا شيئا      إن افتر :  " ولكن
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وأضـعف مـن أن   ، وأنتم أعجز من أن حتموين من اهللا حني يأخذين بافترائي      . تكونوا معي وأن تتبعوين   
 ! ؟ تنصروين

وهـو  ، وتهوال يعرف قوة غري ق، وال يرى يف الوجود غريه، يتلقى من ربه  ،   وهو الرد الالئق بنيب   
هـو  :  " مث يترك أمـرهم هللا ، جييبهم به. رد كذلك منطقي يدركه املخاطبون به لو حكموا عقوهلم فيه   

كفى به شـهيدا    .  " وهو جيزيكم مبا يعلمه من أمركم     . من القول والفعل   "  . . أعلم مبا تفيضون فيه   
وقد  "  . . و الغفور الرحيم  وه.  " ويف شهادته الكفاية ويف قضائه    ،  يشهد ويقضي  "  . . بيين وبينكم 
  . . ويغفر لكم ما كان من ضاللكم قبل اهلدى واإلميان، فيهديكم رمحة منه، يرأف بكم

. ويلمـس أوتـاره   ،  يأخذ على القلب مسالكه   . وفيه إطماع وحتضيض  .  رد فيه حتذير وترهيب   
ه يف ضمري الداعيـة أكـرب       وأن. وادعاءام العابثة ،  ويشعر السامعني أن األمر أجل من مقوالم اهلازلة       

 . وأعمق مما يشعرون
فمـاذا  . من زاوية أخرى واقعية مشـهودة      - قضية الوحي  -  وميضي معهم يف مناقشة القضية    

وليس يف األمر غريب وال     ؟  ومل يعجلون بتهمة السحر أو مة االفتراء      ؛  ينكرون من أمر الوحي والرسالة    
 : عجيب

. إن أتبع إال ما يـوحى إيل      . دري ما يفعل يب وال بكم     وما أ . ما كنت بدعا من الرسل    : قل " 
  "  . . وما أنا إال نذير مبني

بشـر  . وما كان بدعا من الرسل   . وأمره كأمرهم . فقد سبقته الرسل  .  ليس أول رسول    ع    إنه  
والرسـول   . . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها    . فيصدع مبا يؤمر  ،  يعلم اهللا أنه أهل للرسالة فيوحي إليه      

، يبلغ رسالة ربـه   ،  وال يطلب لنفسه اختصاصا إمنا ميضي يف سبيله       ،  ني يتصل قلبه ال يسأل ربه دليال      ح
فهـو ال    "  . . إن أتبع إال ما يـوحى إيل      . وما أدري ما يفعل يب وال بكم      :  " حسبما أوحي ا إليه   

 وشأن الرسالة الـيت  أو ألنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه     ؛  ميضي يف رسالته ألنه يعلم الغيب     
، مطيعا لتوجيهـه  ،  مستسلما إلرادته ،  واثقا بربه . إمنا هو ميضي وفق اإلشارة وحسب التوجيه      . يبشر ا 

وهو ال يتطلع إىل السـر مـن وراء         . سره عند ربه  ،  والغيب أمامه جمهول  . يضع خطاه حيث قادها اهللا    
فهو واقف أبدا عند حـدوده  . غري ما فتح لهوألن أدبه مع ربه ينهاه عن التطلع ل ،  الستر ألن قلبه مطمئن   

  "  . . وما أنا إال نذير مبني:  " وحدود وظيفته
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 فيمضون يف دعوم     ع   يتأسون فيها برسول اهللا     ،  وإا لطمأنينة العارفني  ،   وإنه ألدب الواصلني  
لكن ألن هذا واجبهم    و. أو ميلكون فيها قليال أو كثريا     . أو يعلمون مستقبلها  ،  ال ألم يعرفون مآهلا   . هللا

وما يطلبون ألنفسهم خصوصية فخصوصـيتهم  . وما يطلبون من رم برهانا فربهام يف قلوم . وكفى
ورسم هلم فيه مواقع أقدامهم علـى طـول         ،  وما يتجاوزون اخلط الدقيق الذي خطه هلم      . أنه اختارهم 

 : تاب الذين يعرفون طبيعة الترتيلألنه من أهل الك، لشهادته قيمتها، مث يواجههم بشاهد قريب. الطريق
فآمن ،  وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله      ،  أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به       : قل " 
  "  . . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني؟ واستكربمت

عرف أن طبيعة هذا القرآن     ،  ويكون واحد أو أكثر من بين إسرائيل      ،   وقد تكون هذه واقعة حال    
وقد وردت روايات أا نزلت     . فآمن. حبكم معرفته لطبيعة التوراة   ،  يعة الكتب املرتلة من عند اهللا     هي طب 

وقـد ورد  . لوال أن هذه السورة مكية وعبد اهللا بن سالم إمنا أسـلم يف املدينـة      . يف عبد اهللا ابن سالم    
 مكية وأا مل تـرتل      كما ورد أا   . ا كذلك أن هذه اآلية مدنية توكيدا لرتوهلا يف شأن عبد اهللا          

 . فيه
فقد آمن بعض أهل الكتاب علـى قلـة يف          .  وقد تكون إشارة إىل واقعة أخرى يف مكة نفسها        

ومن مث نوه به    . قيمته وحجيته يف وسط املشركني األميني     ،  وهم أهل كتاب  ،  وكان إلميام . العهد املكي 
 . بون بغري علم وال هدى وال كتاب منريوواجه به املشركني الذين كانوا يكذ، القرآن يف مواضع متعددة

يـراد بـه زعزعـة       " اخل . . . أرأيتم إن كان من عند اهللا     : قل:  "  وهذا األسلوب يف اجلدل   
مـا  . وإثارة التخوف يف نفوسهم والتحرج من املضي يف التكذيب        ،  اإلصرار والعناد يف نفوس أهل مكة     

ويف هذه احلالة تكـون العاقبـة       .  كما يقول حممد   دام أن هذا القرآن حيتمل أن يكون من عند اهللا حقا          
ومن األحوط  . فيحل م كل ما ينذرهم به     ،  الذي قد يصح  ،  فأوىل هلم أن حيتاطوا هلذا الفرض     . وخيمة

. قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة    ،  وأن يتدبروا األمر يف حرص ويف حذر      ،  إذن أن يتريثوا يف التكذيب    
تمال أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعـة              وخباصة إذا أضيف إىل ذلك االح     

وعلى لسان رجـل    ،  وبلغتهم،  بينما هم الذين جاء القرآن هلم     . ويتبع هذا التذوق باإلميان   ؛  الكتاب قبله 
يستحق النقمة مـن اهللا وإحبـاط       ،  وهو ظلم بني وجتاوز للحق صارخ      . . يستكربون ويكفرون ،  منهم

  "  . . هللا ال يهدي القوم الظاملنيإن ا:  " األعمال
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ليواجه شكوك القلب البشري واحنرافاتـه      ،  واتبع شىت االساليب  ،   ولقد سلك القرآن شىت السبل    
ويف أساليب القرآن املتنوعة زاد للدعوة والدعاة       . ويعاجلها بكل أسلوب  ؛  ويأخذ عليها املسالك  ؛  وآفاته

ا القرآن من عند اهللا فقد استخدم أسـلوب التشـكيك ال            ومع اليقني اجلازم بأن هذ     . . إىل هذا الدين  
  . . وهو واحد من أساليب اإلقناع يف بعض األحوال. أسلوب اجلزم للغرض الذي أسلفنا

فيحكـي  ؛   وبعد ذلك ميضي يف استعراض مقوالت املشركني عن هذا القرآن وعن هذا الـدين             
 :  املتعايل على املؤمننياعتذار املستكرب، اعتذارهم عن التكذيب به واإلعراض عنه

: وإذ مل يهتدوا به فسيقولون    . لو كان خريا ما سبقونا إليه     : وقال الذين كفروا للذين آمنوا     " 
  "  . . هذا إفك قدمي

فكان هذا مغمـزا يف     .  ولقد سارع إىل اإلسالم وسبق إليه نفر من الفقراء واملوايل يف أول األمر            
وال ،  لو كان هذا الدين خريا ما كان هؤالء أعرف منـا بـه            : ولونوراحوا يق . نظر الكرباء املستكربين  

 ! أعرف باخلري من هؤالء، يف مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرنا، فنحن. أسبق منا إليه
. فما كان مينعهم عنه أم يشكون فيه أو جيهلون احلق الذي يقـوم عليـه              .  واألمر ليس كذلك  

وفقـدان املراكـز     - كما كانوا يقولـون    - لكرب عن اإلذعان حملمد   إمنا كان هو ا   ،  واخلري الذي حيتويه  
كما كان هو االعتزاز األجوف باآلباء واألجداد وما كان عليه اآلبـاء            ،  واملنافع االقتصادية ،  االجتماعية
فأما الذين سارعوا إىل اإلسالم وسبقوا إليه فلم تكن يف نفوسهم تلك احلواجز اليت منعـت                . واألجداد
 . األشرافالكرباء و

وأن يسـلموا   ،  وأن يستمعوا لصـوت الفطـرة     ،   إنه اهلوى يتعاظم أهل الكرب أن يذعنوا للحق       
. واالدعاء بالباطل على احلق وأهله    ،  واختالق املعاذير ،  وهو الذي ميلي عليهم العناد واإلعراض     . باحلجة

 يدورون حوله ويريـدون     وهم جيعلون من ذوام حمورا للحياة كلها      ؛  فهم ال يسلمون أبدا أم خمطئون     
 : أن يديروا حوله احلياة

  "  . . هذا إفك قدمي: وإذ مل يهتدوا به فسيقولون " 
ال بد من عيب يف احلـق       . ومل يذعنوا له  ،  فال بد من عيب يف احلق ما داموا مل يهتدوا به          !  طبعا

مقدسـون  ،  ه للجماهري أو فيما يريدون أن يوحوا ب     ،  وهم يف نظر أنفسهم   . ألم هم ال جيوز أن خيطئوا     
 ! معصومون ال خيطئون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

13

 وتصديق هذا القرآن له   ،   وخيتم هذه اجلولة يف قضية الوحي والرسالة باالشارة إىل كتاب موسى          
 : كما سبقت اإلشارة يف شهادة الشاهد من بين إسرائيل -

ا لينذر الذين ظلمـو ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة  " 
  " وبشرى للمحسنني

باعتبار أن  ،  وخباصة كتاب موسى  ،   وقد كرر القرآن اإلشارة إىل الصلة بني القرآن والكتب قبله         
 إماما " ومن مث مسي كتاب موسى    . وأصل التشريع والعقيدة يف التوراة    . كتاب عيسى تكملة وامتداد له    

بكل معاين الرمحـه يف الـدنيا       ،  ضوكل رسالة السماء رمحة لألرض ومن يف األر       . ووصفه بأنه رمحة  " 
مصدق لألصل األول الذي تقـوم عليـه         "  . . وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا     . .  " ويف اآلخره 

ولالجتاه األصيل الذي توجـه البشـرية   ؛  وللمنهج اإلهلي الذي تسلكه الديانات مجيعها     ؛  الديانات كلها 
 . لتتصل برا الواحد الكرمي، إليه

وعنايتـه  ،  ورعايته هلم ،  وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم   ،  وبته لإلمتنان على العرب    واإلشارة إىل عر  
 . واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظيم، ومظهرها اختيارهم هلذه الرسالة؛ م

 : ووظيفتها،  مث بيان لطبيعة الرسالة
  "  . . لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني " 

|     |     | 
ويفسر هلم هذه البشرى اليت حيملها إليهم       ،  ا الشوط األول يصور هلم جزاء احملسنني      ويف اية هذ  

 : وهو االعتراف بربوبية اهللا وحده واالستقامة على هذا االعتقاد ومقتضياته، بشرطها، القرآن الكرمي
أولئك أصـحاب   . فال خوف عليهم وال هم حيزنون     . مث استقاموا . ربنا اهللا : إن الذين قالوا   " 

  "  . . جزاء مبا كانوا يعملون، جلنة خالدين فيهاا
إمنـا هـي    . بل إا ليست جمرد عقيدة يف الضمري      . ليست كلمة تقال   "  . . ربنا اهللا :  "  وقولة

ويقيم ميزانا للـتفكري  ؛ وكل حركة وكل خاجلة، يشمل كل نشاط فيها وكل اجتاه، منهج كامل للحياة 
 . وللروابط والوشائج يف كل هذا الوجود، ل واألحداثولألعما، وللناس واألشياء، والشعور

 . ومنه اخلشية وعليه االعتماد. وإليه االجتاه، فله العبادة " ربنا اهللا " 
 . وال خوف وال تطلع ملن عداه، فال حساب ألحد وال لشيء سواه " ربنا اهللا " 
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 . ه إىل رضاهمنظور في، فكل نشاط وكل تفكري وكل تقدير متجه إليه " ربنا اهللا " 
 . وال اهتداء إال داه، وال سلطان إال لشريعته، فال احتكام إال إليه " ربنا اهللا " 
 . فكل من يف الوجود وكل ما يف الوجود مرتبط بنا وحنن نلتقي به يف صلتنا باهللا " ربنا اهللا " 
 عقيدة سلبية بعيـدة  وال، ال كلمة تلفظها الشفاه، منهج كامل على هذا النحو    "  . . ربنا اهللا  " 

 . عن واقعيات احلياة
فاالستقامة واالطراد والثبات على هذا املنهج درجـة بعـد          . وهذه أخرى  "  . . مث استقاموا  " 

فال تتأرجح وال تضـطرب وال      ،  استقامة املشاعر واخلواجل  . استقامة النفس وطمأنينة القلب   : اختاذ املنهج 
واسـتقامة العمـل    . وهي عنيفة ومتنوعة وكثرية   . املؤثراتتشك وال ترتاب بفعل اجلواذب والدوافع و      

وفيه هواتف باالحنراف مـن هنـا       ؛  ويف الطريق مزالق وأشواك ومعوقات    . والسلوك على املنهج املختار   
 ! ومن هناك
والذين يقسم اهللا هلـم     . واالستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره      . . منهج "  . . ربنا اهللا  " 

وفيم اخلوف   "  . . فال خوف عليهم وال هم حيزنون      " وهؤالء. تقامة هم الصفوة املختارة   املعرفة واالس 
 ؟ واالستقامة عليه ضمان الوصول. واملنهج واصل . . وفيم احلزن
  "  . . أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون " 

فهي . ستقامة على هذا املنهج يف احلياة     ومعىن اال ،   " ربنا اهللا  " معىن " يعملون "  وتوضح كلمة 
ومـن   " ربنا اهللا :  " عمال منبعثا من ذلك املنهج    . تشري إىل أن هناك عمال كان اخللود يف اجلنة جزاءه         

 . االستقامة عليه واالطراد والثبات
فشهادة أن  .  ومن مث ندرك أن الكلمات االعتقادية يف هذا الدين ليست جمرد ألفاظ تقال باللسان             

اإلسالم املطلوب   " ركن " فإذا ظلت جمرد عبارة فليست هي     .  إله إال اهللا ليست عبارة ولكنها منهج       ال
 ! املعدود يف أركان اإلسالم

ولكنـها ال تتعـدى   ؛   ومن مث ندرك القيمة احلقيقية ملثل هذه الشهادة اليت ينطق ا اليوم ماليني            
بينما شفاههم تنطق   ،   على منهج جاهلي شبه وثين     وهم حييون . وال يترتب عليها أثر يف حيام     ،  شفاههم

 ! شفاههم اجلوفاء. مبثل هذه العبارة
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هذا مـا ينبغـي أن يسـتقر يف          . . منهج حياة  "  . . ربنا اهللا  " أو "  . . ال إله إال اهللا    "  إن
  . . كما تبحث عن املنهج الكامل الذي تشري إليه مثل هذه العبارة وتتحراه، الضمائر واألخالد

|     |     | 
ووصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه ِإحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وِفصالُه ثَلَـاثُونَ             + 

             ِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بةً قَالَ رنس ِعنيبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى ِإذَا بتا حرهش      لَـيع ـتمعالَِّتي أَن كتم
                 ِلِمنيسالْم ي ِمنِإنو كِإلَي تبي تِتي ِإنيِلي ِفي ذُر ِلحأَصو اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وع15و 

سيئَاِتِهم ِفي أَصحاِب الْجنِة وعد الصـدِق       أُولَِئك الَِّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عِملُوا ونتجاوز عن          
  16الَِّذي كَانوا يوعدونَ 

والَِّذي قَالَ ِلواِلديِه أُف لَّكُما أَتِعداِنِني أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ ِمن قَبِلي وهما يسـتِغيثَاِن       
    دعِإنَّ و آِمن لَكيو اللَّه          ِلنيالْأَو اِطريذَا ِإلَّا أَسا هقُولُ مفَي ق17 اللَِّه ح       ِهملَـيع ـقح الَِّذين لَِئكأُو 

 اِسِرينوا خكَان مهالِْإنِس ِإنو الِْجن نِلِهم مِمن قَب لَتخ ٍم قَدلُ ِفي أُم18الْقَو  
  19يوفِّيهم أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونَ وِلكُلٍّ درجات مما عِملُوا وِل

              موا فَالْيم ِبهتعتمتاسا وينالد اِتكُميِفي ح اِتكُمبطَي متباِر أَذْهلَى النوا عكَفَر الَِّذين ضرعي مويو
  _20ي الْأَرِض ِبغيِر الْحق وِبما كُنتم تفْسقُونَ تجزونَ عذَاب الْهوِن ِبما كُنتم تستكِْبرونَ ِف

|     |     | 
وفيما تنتهي إليه حني تستقيم وما تنتهي       ،  هذا الشوط يسري مع الفطرة يف استقامتها ويف احنرافها        

ة يف اهللا   وكثريا ما ترد هذه الوصية الحقة للكالم عن العقيد        . ويبدأ بالوصية بالوالدين  . إليه حني تنحرف  
ذلك أن وشيجة األبوة والبنوة هي أول وشيجة بعد وشيجة اإلميان يف القـوة              . أو مصاحبة هلذا احلديث   

والثانيـة أن آصـرة     . أوالمها هي هذه  : ويف هذا االقتران داللتان   . وأوالها بالرعاية والتشريف  ،  واألمهية
 . ورهامث تليها آصرة الدم يف أوثق ص، اإلميان هي األوىل وهي املقدمة

يف النموذج األول تلتقي آصرة اإلميان وآصرة الوالدين يف         :  ويف هذا الشوط منوذجان من الفطرة     
فـال  ،  ويف الثاين تفترق آصرة النسب عن آصـرة اإلميـان         . طريقهما املستقيم املهتدي الواصل إىل اهللا     

ه النار ونصيبه اسـتحقاق     والنموذج الثاين مصري  . والنموذج األول مصريه اجلنة ونصيبه البشرى     . تلتقيان
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يصـور عاقبـة الفسـوق      ،  وذه املناسبة يعرض صورة العذاب يف مشهد من مشاهد القيامة         . العذاب
 . واالستكبار

|     |     | 
  "  . . ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا " 

بدون حاجة إىل أية صـفة أخـرى      ،  قائمة على أساس إنسانيته   ،   فهي وصية جلنس اإلنسان كله    
فصفة الوالدية تقتضي هذا    . وهي وصية باإلحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد         . وراء كونه إنسانا  

ورمبـا  ، وهي وصية صادرة من خالق اإلنسان. بدون حاجة إىل أية صفة أخرى كذلك،  اإلحسان بذاا 
 أن صـغارها    فما يعرف يف عامل الطري أو احليوان أو احلشرات وما إليها          . كانت خاصة ذا اجلنس أيضا    

واملشاهد امللحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه اخلالئق أن ترعى كبارها صغارها            . مكلفة برعاية كبارها  
 . فهي وصية رمبا كانت خاصة جبنس اإلنسان. يف بعض األجناس

وال تـرد   .  الوصية باإلحسان إىل الوالـدين      ع    وتتكرر يف القرآن الكرمي ويف حديث الرسول        
ذلك أن الفطرة وحـدها تتكفـل برعايـة         . وملناسبة حاالت معينة  ،  والد إال نادرة  وصية الوالدين باأل  

وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة الـيت      . رعاية تلقائية مندفعة بذاا ال حتتاج إىل مثري       ،  الوالدين لألوالد 
 وال  ودون مـن  ،  ودون انتظار عـوض   ،  بدون تردد  - فضال على األمل   - كثريا ما تصل إىل حد املوت     

قلما يتلفت إىل اجليـل املضـحي       . أما اجليل الناشيء فقلما يتلفت إىل اخللف      ! رغبة حىت يف الشكران   
وهكـذا  ! يطلب جيال ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه       ،  ألنه بدوره مندفع إىل األمام    . الواهب الفاين 

 ! متضي احلياة
؛ ن الذي تدرج فيه الفراخ اخلضر وتكرب      واحملض؛   واإلسالم جيعل األسرة هي اللبنة األوىل يف بنائه       

والطفل الذي حيرم من حمضن األسرة ينشأ شـاذا         . وتتلقى رصيدها من احلب والتعاون والتكافل والبناء      
 - مهما توفرت له وسائل الراحة والتربية يف غري حميط األسـرة  - غري طبيعي يف كثري من جوانب حياته  

فقد ثبت أن الطفل بفطرته حيب      . هو شعور احلب  ،   األسرة وأول ما يفقده يف أي حمضن آخر غري حمضن        
ويف احملاضـن   . وال يطيق أن يشاركه فيها أحـد      . أن يستأثر وحده بأمه فترة العامني األولني من حياته        

علـى األم   ،  يتحاقدون فيما بينهم  ،  إذ تقوم احلاضنة حبضانة عدة أطفال     . الصناعية ال ميكن أن يتوفر هذا     
كذلك حيتـاج الطفـل إىل      . وتبذر يف قلوم بذرة احلقد فال تنمو بذرة احلب أبدا          ،الصناعية املشتركة 

وهذا ما ال يتيسر إال يف      . سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية            
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ات فأما يف احملاضن الصناعية فال تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لـتغري احلاضـن            . حمضن األسرة الطبيعي  
والتجارب يف احملاضـن     . . وحيرمون ثبات الشخصية  ،  فتنشأ شخصيام خملخلة  . باملناوبة على األطفال  

الـذي  ،  تكشف يف كل يوم عن حكمة أصيلة يف جعل األسرة هي اللبنة األوىل يف بناء اتمع السـليم                 
 . يستهدف اإلسالم إنشاءه على أساس الفطرة السليم

واليت ال جيزيهـا    ،  حية النبيلة الكرمية الواهبة اليت تتقدم ا األمومة        ويصور القرآن هنا تلك التض    
 : أبدا إحسان من األوالد مهما أحسنوا القيام بوصية اهللا يف الوالدين

  "  . . ومحله وفصاله ثالثون شهرا، ووضعته كرها، محلته أمه كرها " 
. محلته أمـه كرهـا    :  " كالل وتركيب األلفاظ وجرسها يكاد جيسم العناء واجلهد والضىن وال        

إا صورة  ! ويلهث باألنفاس ،  لكأا آهة جمهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس جبهد        "  . . ووضعته كرها 
 ! وصورة الوضع وطلقه وآالمه، احلمل وخباصة يف أواخر أيامه

 ويتقدم علم األجنة فإذا به يكشف لنا يف عملية احلمل عن جسامة التضحية ونبلـها يف صـورة    
  . . ية مؤثرةحس

وهي مـزودة خباصـية     .  إن البويضة مبجرد تلقيحها باخللية املنوية تسعى لاللتصاق جبدار الرحم         
حيـث تسـبح هـذه      ،  فيتوارد دم األم إىل موضعها    ؛  متزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله      . أكالة

ومتتصه لتحيـا بـه     ؛  اتالبويضة امللقحة دائما يف بركة من دم األم الغين بكل ما يف جسمها من خالص              
واألم املسكينة تأكل وتشـرب     . دائمة االمتصاص ملادة احلياة   . وهي دائمة األكالن جلدار الرحم    . وتنمو

ويف فتـرة تكـوين    ! لتصب هذا كله دما نقيا غنيا هلذه البويضة الشرهة النهمة األكول          ،  وضم ومتتص 
ذلك أا تعطي حملول عظامها يف الـدم        . اجلريعظام اجلنني يشتد امتصاصه للجري من دم األم فتفتقر إىل           

 ! وهذا كله قليل من كثري! ليقوم به هيكل هذا الصغري
ولكن آالمها اهلائلة كلها ال تقف يف وجه الفطرة وال تنسي           ،  ممزقة،  وهو عملية شاقة  ،   مث الوضع 
بينمـا هـي تـذوي      . .  ومتتد،  ومنح احلياة نبتة جديدة تعيش    ،  مثرة التلبية للفطرة  . األم حالوة الثمرة  

 ! ومتوت
وعصارة قلبها وأعصاا   ،  حيث تعطي األم عصارة حلمها وعظمها يف اللنب       .  مث الرضاع والرعاية  

. ال متل أبدا وال تكره تعب هـذا الوليـد         . وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود       . يف الرعاية 
 ! جزاؤها احلبيب الوحيدفهذا هو . وأكرب ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو
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 ؟ وهو ال يفعل إال القليل الزهيد. مهما يفعل،  فأىن يبلغ اإلنسان يف جزاء هذه التضحية
فسأل رسـول   ،   وقد جاءه رجل كان يف الطواف حامال أمه يطوف ا           ع    وصدق رسول اهللا    

 . )1( " وال بزفرة واحدة، ال:  " فأجابه؟  هل أديت حقها ع اهللا 
واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة      ،  ذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين     وخيلص من ه  

 : واهتداء القلب، مع استقامة الفطرة، إىل مرحلة النضج والرشد، يف األم
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علـي         : حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال        " 

 "  وإين من املسـلمني   ،  إين تبت إليك  ،  وأصلح يل يف ذرييت   ،  اهوأن أعمل صاحلا ترض   ،  وعلى والدي 
. . 

وفيها تكتمل  ،  واألربعون هي غاية النضج والرشد    .  وبلوغ األشد يتراوح بني الثالثني واألربعني     
ويف هذه السن تتجه الفطـرة  . ويتهيأ اإلنسان للتدبر والتفكر يف اكتمال وهدوء   ،  مجيع القوى والطاقات  

 . وتتدبر املصري واملآل. يمة إىل ما وراء احلياة وما بعد احلياةاملستقيمة السل
، بني شطر مـن العمـر وىل      ،  وهي يف مفرق الطريق   ،  ويصور القرآن هنا خواجل النفس املستقيمة     

 : وهي تتوجه إىل اهللا. وشطر يكاد آخره يتبدى
  "  . . رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي " 

املستعظم املستكثر هلذه النعمة اليت تغمره وتغمر والديه قبله فهي          ،  قلب الشاعر بنعمة ربه    دعوة ال 
 "  أوزعـين :  " يدعو ربه أن يعينه بأن جيمعه كله      . املستقل املستصغر جلهده يف شكرها    ،  قدمية العهد به  

ـ           ؛  لينهض بواجب الشكر  ..  ب الضـخم   فال يفرق طاقته وال اهتمامه يف مشاغل أخرى غري هذا الواج
 . الكبري

  "  . . وأن أعمل صاحلا ترضاه " 
. يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه      ،  فهو يطلب العون للتوفيق إىل عمل صاحل      .  وهذه أخرى 

 . وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه. فرضى ربه هو الغاية اليت يتطلع إليها
  "  . . وأصلح يل يف ذرييت " 

                                                 
 .  عن بريدة عن أبيه– بإسناده – رواه احلافظ أبو بكر البزار )1(
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وأن يؤنس قلبه شعوره    . قلب املؤمن يف أن يتصل عمله الصاحل يف ذريته        وهي رغبة ال  .  وهذه ثالثة 
وهي آثر عنده من الكنـوز      . والذرية الصاحلة أمل العبد الصاحل    . بأن يف عقبه من يعبد اهللا ويطلب رضاه       

ة والدعاء ميتد من الوالدين إىل الذرية ليصل األجيال املتعاقب        . وأروح لقلبه من كل زينة احلياة     . والذخائر
 . يف طاعة اهللا

 : هي التوبة واإلسالم، شفاعته اليت يتقدم ا بني يدي هذا الدعاء اخلالص هللا.  وشفاعته إىل ربه
  "  . . إين تبت إليك وإين من املسلمني " 

فقـد  ،  فأما شأن ربه معـه    . صاحب الفطرة السليمة املستقيمة مع ربه     ،   ذلك شأن العبد الصاحل   
 : أفصح عنه هذا القرآن

وعـد  . ونتجاوز عن سيئام يف أصحاب اجلنة     ،  أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا      "  
  "  . . الصدق الذي كانوا يوعدون

واملآل إىل اجلنة مع أصـحاا   . والسيئات مغفورة متجاوز عنها   .  فاجلزاء حبساب أحسن األعمال   
وهو جزاء الفـيض     . .  اهللا وعده  ولن خيلف . ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه يف الدنيا       . األصالء

 . والوفر واإلنعام
|     |     | 

 : فأما النموذج اآلخر فهو منوذج االحنراف والفسوق والضالل
  "  . . ؟ أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي! أف لكما: والذي قال لوالديه " 

يخاطبهما بالتأفف اجلارح اخلشـن     ف؛  والولد العاق جيحد برمها أول ما جيحد      .  فالوالدان مؤمنان 
أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون      :  " مث جيحد اآلخرة باحلجة الواهية     "  . . ! أف لكما :  " الوقح

والبعث مجلة بعد انتهاء    . والساعة مقدرة إىل أجلها    . . أي ذهبوا ومل يعد منهم أحد      "  . . ؟  من قبلي 
فليست لعبة وليسـت    . يبعث جيل مضى يف عهد جيل يايت      . ومل يقل أحد إنه جتزئة    . أجل احلياة الدنيا  

 ! إمنا هو احلساب اخلتامي للرحلة كلها بعد انتهائها. عبثا
ويـرتعش  ؛  ويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه وهلما      ،   والوالدان يريان اجلحود ويسمعان الكفر    

 "  . إن وعد اهللا حق   . ويلك آمن . ومها يستغيثان اهللا   :  "ويهتفان به ؛  حسهما هلذا التهجم والتطاول   
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:  " ويلج يف جحوده  ،  بينما هو يصر على كفره    . ويبدو يف حكاية قوهلما الفزع من هول ما يسمعان        . 
  "  . . ما هذا إال أساطري األولني: فيقول

 :  هنا يعاجله اهللا مبصريه احملتوم
إم كـانوا   ؛  لت من قبلهم من اجلن واإلنس     أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خ         " 
  "  . . خاسرين

خلت . وهم كثري .  والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال اجلاحدين املكذبني           
إـم كـانوا    .  " حسب وعيد اهللا الصادق الذي ال خيلف وال يتخلف        . من اجلن واإلنس  . م القرون 
مث خسارة الرضوان والنعـيم يف      . من خسارة اإلميان واليقني يف الدنيا     وأية خسارة أكرب     "  . . خاسرين
 ؟ مث العذاب الذي حيق على اجلاحدين املنحرفني. اآلخرة

|     |     | 
يصور دقة احلساب والتقدير لكل فرد مـن        ،  وبعد بيان العاقبة واجلزاء إمجاال للمهتدين والضالني      

 : هؤالء وهؤالء على حدة
  "  . . وهم ال يظلمون، وليوفيهم أعماهلم، ا عملواولكل درجات مم " 

 . يف حدود ذلك اإلمجال يف جزاء كل فريق، ولكل فرد عمله،  فلكل فرد درجته
الذي يكـاد حيـدد   ، ولكن جميئهما يف هذا األسلوب، فهذان النموذجان عامان يف الناس ،   وبعد

 . شخصني بذواما أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع
. ولكن مل يصح شيء من هذه الروايـات    . د وردت روايات أن كال منهما يعين إنسانا بعينه         ولق

. يدل على هذا االعتبار صيغة التعقيب على كل منوذج        . واألوىل اعتبارمها واردين مورد املثل والنموذج     
صحاب أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئام يف أ           :  " فالتعقيب على األول  

أولئك الذين حق علـيهم     :  " والتعقيب على الثاين   "  . . وعد الصدق الذي كانوا يوعدون    . اجلنة
:  " مث التعقيب العـام    "  . . إم كانوا خاسرين  ،  القول يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن واإلنس         

ن املقصود هـو    وكلها توحي بأ   "  . . وهم ال يظلمون  ،  ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهلم     
 . النموذج املكرر من هؤالء وهؤالء

|     |     | 
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 : مث يقفهم وجها لوجه أمام مشهد شاخص هلم يف يوم احلساب الذي كانوا جيحدون
. أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واسـتمتعتم ـا        . ويوم يعرض الذين كفروا على النار      " 

  "  . . ومبا كنتم تفسقون،  يف األرض بغري احلقفاليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تستكربون
ويف . إنه مشهد العرض علـى النـار      . ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة    ،   واملشهد سريع حاسم  
أذهبتم طيباتكم يف   :  " يقال هلم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إليها       ،  مواجهتها وقبيل سوقهم إليها   
ولكنهم اسـتنفدوها يف احليـاة      ،  كانوا ميلكون الطيبات إذن   فقد   "  . . حياتكم الدنيا واستمتعتم ا   

اسـتمتعوا ـا    . واستمتعوا ا غري حاسبني فيها لآلخرة حسابا      ؛  فلم يدخروا لآلخرة منها شيئا    ،  الدنيا
وال ،  وال شـاكرين هللا نعمتـه     ،  غري ناظرين فيها لآلخرة   ،  استمتاع األنعام للحصول على اللذة باملتاع     

واشتروا تلك اللمحـة    . ومن مث كانت هلم دنيا ومل تكن هلم آخرة        . احش أو حرام  متورعني فيها عن ف   
 ! اخلاطفة على األرض بذلك األمد اهلائل الذي ال يعلم حدوده إال اهللا

 "  ومبا كنتم تفسـقون ، فاليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق  " 
 . . 

وليست ألحد من عباده    . فالكربياء هللا وحده  .  يستكرب بغري حق   وكل عبد يستكرب يف األرض فإمنا     
. فجزاء االستكبار اهلـوان   . وعذاب اهلون هو اجلزاء العدل على االستكبار يف األرض        . يف كثري أو قليل   

 . فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني. وجزاء الفسوق عن منهج اهللا وطريقه االنتهاء إىل هذا اهلوان أيضا
وـذا  ؛  تهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجني ومصريمها يف النهايـة            وهكذا ين 

وهي ملسـة للقلـب     . املستكربين عن طاعته  ،  الفاسقني عن منهج اهللا   ،  املشهد املؤثر للمكذبني باآلخرة   
 . البشري تستجيش الفطر السليمة القومية الرتياد الطريق الواصل املأمون

|     |     | 
 +  اذْكُروا                ودبعلِْفِه أَلَّا تخ ِمنِه ويدِن ييِمن ب ذُرالن لَتخ قَدقَاِف وِبالْأَح همقَو اٍد ِإذْ أَنذَرا عأَخ

مـا تِعـدنا ِإن      قَالُوا أَِجئْتنا ِلتأِْفكَنا عن آِلهِتنا فَأِْتنا بِ       21ِإلَّا اللَّه ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم         
    اِدِقنيالص ِمن لُونَ              22كُنتهجا تمقَو اكُمي أَرلَِكنِبِه و ِسلْتا أُركُم ملِّغأُباللَِّه و ِعند ا الِْعلْممقَالَ ِإن 
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 بلْ هو ما استعجلْتم ِبِه ِريح ِفيها        فَلَما رأَوه عاِرضا مستقِْبلَ أَوِديِتِهم قَالُوا هذَا عاِرض ممِطرنا        
   أَِليم ذَاب24ع                 مـِزي الْقَـوجن كَـذَِلك مهاِكنسى ِإلَّا مروا لَا يحبا فَأَصهبِر رٍء ِبأَميكُلَّ ش رمدت 
 ِرِمنيج25الْم  

      جِفيِه و اكُمكَّنا ِإن مِفيم ماهكَّنم لَقَدو         مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمأَفِْئدا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنع
ولَا أَبصارهم ولَا أَفِْئدتهم من شيٍء ِإذْ كَانوا يجحدونَ ِبآياِت اللَِّه وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤون                 

26  
   ا حا ملَكْنأَه لَقَدونَ        وِجعري ملَّهاِت لَعا الْآيفْنرصى والْقُر نلَكُم م27و     الَّـِذين مهرصلَا نفَلَو 

  _28اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه قُربانا آِلهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَِلك ِإفْكُهم وما كَانوا يفْترونَ 
|     |     | 

وتأخذ القلب البشري مـن     ،  ختدم القضية اليت تعاجلها السورة    ،   جمال آخر  وهذا الشوط جولة يف   
جولة يف مصرع عاد ومصارع القرى غريها حول         . . جانب غري اجلوانب اليت عاجلها الشوطان األوالن      

 موقف املشركني من رسوهلم وأخيهم حممد       - عليه السالم  - وقد وقفوا من رسوهلم وأخيهم هود     . مكة
. وأجام نبيهم مبا يليق به من أدب النبوة يف حدود بشريته وحدود وظيفته            ،   اعتراضام  واعترضوا ع  

 وكانوا أقـوى   - فلم تغن عنهم قوم   . حني مل يسمعوا النذير   ،  مث أخذهم ما أخذهم من العذاب املدمر      
 -  أذكياء وكانوا - ومل ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدم     - وكانوا أغىن  - ومل يغن عنهم ثراؤهم    -

 . إىل اهللا - بزعمهم - ومل تغن عنهم آهلتهم اليت اختذوها تقربا
فيقفهم أمام مصـريهم هـم      ؛  وكذلك يقف املشركني يف مكة أمام مصارع أسالفهم من أمثاهلم         

خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الـذي ال يـتغري           . مث أمام اخلط الثابت املطرد املتصل     . أنفسهم
ممتدة الفروع ضاربة   ،  وتبدوا شجرة العقيدة عميقة اجلذور    . هلية اليت ال تتحول وال تتبدل     وخط السنة اإل  

 . واحدة على اختالف القرون واختالف املكان؛ يف أعماق الزمان
|     |     | 

أال  - وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه        - واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف       " 
  "  . .  أخاف عليكم عذاب يوم عظيمإين. تعبدوا إال اهللا
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ليصور صلة  . صفة األخوة لقومه  . يذكره القرآن هنا بصفته    - عليه السالم  -  وأخو عاد هو هود   
وهـي  . وحتسن ظنهم ا وبه   ،  وصلة القرابة اليت كانت كفيلة بأن تعطفهم إىل دعوته        ،  الود بينه وبينهم  

 . ه موقف املالحاة واخلصومة وقومه الذين يقفون من ع ذات الصلة بني حممد 
وقد كانت منازل عاد على املرتفعات      . وهو الكثيب املرتفع من الرمال    .  واألحقاف مجع حقف  

 . يقال يف حضرموت - املتفرقة يف جنوب اجلزيرة
يذكره ليتأسـى   .  أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه باألحقاف        ع   يوجه نبيه    - سبحانه -  واهللا

ويذكره ليذكر املشـركني يف مكـة       . ي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم       بأخ له من الرسل لق    
 . على مقربة منهم ومن حوهلم، مبصري الغابرين من زمالئهم وأمثاهلم

  . . فقد سبقته الرسل إىل أقوامهم. ومل يكن أول نذير لقومه،  وقد أنذر أخو عاد قومه
  "  . . وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه " 

واألمر ليس  . وسلسلة الرسالة ممتدة  ،  فالنذارة متصلة .  قريبا منه وبعيدا عنه يف الزمان ويف املكان       
 . فهو معهود مألوف. بدعا وال غريبا
إين أخاف عليكم عذاب يوم     . أال تعبدوا إال اهللا    :  " - ما أنذر به كل رسول قومه      -  أنذرهم

واملخالفة عنها تنتـهي إىل العـذاب    ؛  ري ومنهج يف احلياة   وعبادة اهللا وحده عقيدة يف الضم      "  . . عظيم
 "  . . عذاب يـوم عظـيم     " واإلشارة إىل اليوم  . أو فيهما على السواء   ،  العظيم يف الدنيا أو يف اآلخرة     

 . تعين حني تطلق يوم القيامة وهو أشد وأعظم
 ؟ واإلنذار بعذابه،  فماذا كان جواب قومه على التوجيه إىل اهللا

  "  . . ! فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني؟ أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا: اقالو " 
واالسـتهزاء  ،  واستعجال العذاب الذي ينذرهم بـه     ،  والتحدي للنذير ،   سوء الظن وعدم الفهم   

 ! وإصرار على الباطل واعتزاز. والتكذيب
ويف الوقوف عند حـده  ، عاءويف جترده من كل اد،  فأما هود النيب فيتلقى هذا كله يف أدب النيب      

 : ال يتعداه
  "  . . ولكين أراكم قوما جتهلون. وأبلغكم ما أرسلت به. إمنا العلم عند اهللا: قال " 
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وال كيف يكـون    ،  ولست أعلم مىت حيني موعده    .  إمنا أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم      
ولكين أراكـم   . .  " لما وال قدرة مع اهللاال أدعي ع. وإمنا أنا مبلغ عن اهللا    . فعلم ذلك عند اهللا   . شكله

وأية محاقة وأي جهل أشد من استقبال النذير الناصح واألخ القريب مبثل هذا             . وحتمقون " قوما جتهلون 
 ؟ التحدي والتكذيب

ليمضي إىل النهاية املقصودة أصال يف      ،  وجيمل السياق هنا ما كان بني هود وقومه من جدل طويل          
 .  التحدي واالستعجالردا على؛ هذا املقام
ريح : بل هو ما استعجلتم به    . هذا عارض ممطرنا  : فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا      " 

كذلك جنـزي القـوم     . فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم    ،  تدمر كل شيء بأمر را    ،  فيها عذاب أليم  
  "  . . ارمني

ودخن اجلو حوهلم من احلر     ،  م املطر واحتبس عنه ،  إنه أصاب القوم حر شديد    :  وتقول الروايات 
وهـم  ،  وخرجوا يستقبلوا يف األوديـة    ،  ففرحوا ا فرحا شديدا   ،  مث ساق اهللا إليهم سحابة    . واجلفاف

  "  . . قالوا هذا عارض ممطرنا:  " حيسبون فيها املاء
يء ريح فيها عذاب أليم تدمر كل ش      : بل هو ما استعجلتم به    :  "  وجاءهم الرد بلسان الواقع   

ما تـذر  : كما جاء يف صفتها. وهي الريح الصرصر العاتية اليت ذكرت يف سورة أخرى       "  . . بأمر را 
 . من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم

وهـي   " تدمر كل شيء بأمر را    :  "  والنص القرآين يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمري       
وكلها . وكل قوة من قواه واعية    . فهذا الوجود حي  . للنفوساحلقيقة الكونية اليت حيفل القرآن بإشعارها       

، وحني يؤمن حـق اإلميـان     . واإلنسان أحد هذه القوى   . تدرك عن را وتتوجه ملا تكلف به من لدنه        
وأن ،  وأن يتجاوب معهـا   ،  يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله       ،  ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة   

ففي . بغري الصورة الظاهرة اليت يعرفها الناس من احلياة واإلدراك        ،  ملدركةجتاوب األحياء ا  ،  تتجاوب معه 
. ولكننا ال ندرك هذا ألننا حمجوبون بالظواهر واألشكال عن البواطن واحلقائق          ،  كل شيء روح وحياة   

 . تدركها البصائر املفتوحة وال تراها األبصار، والكون من حولنا حافل باألسرار احملجوبة باألستار
أمـا   "  . . فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم     " فدمرت كل شيء  ،  د أدت الريح ما أمرت به      وق

إمنا هي املساكن قائمـة خاويـة       . هم وأما أنعامهم وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى           
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ـ     "  . . كذلك جنزي القوم ارمني    . .  " ال ديار فيها وال نافخ نار     ،  موحشة رد سنة جارية وقدر مط
 . يف ارمني

|     |     | 
 : يلمس قلوم مبا ترتعش منه القلوب، وعلى مشهد الدمار واخلراب يلتفت إىل أمثاهلم احلاضرين

فما أغىن عنهم مسعهم    . وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة    . ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه      " 
 وحاق م ما كانوا به يستهزؤون     . يات اهللا إذ كانوا جيحدون بآ   . وال أبصارهم وال أفئدم من شيء     

 . .  " 
من القوة   . . إمجاال . . مكناهم فيما مل منكنكم فيه    .  هؤالء الذين دمرم الريح املأمورة بالتدمري     

والقرآن يعرب عن قوة اإلدراك مرة بالقلب ومرة         - وآتيناهم أمساعا وأبصارا وأفئدة   . واملال والعلم واملتاع  
ولكـن هـذه احلـواس       - وكلها تعين اإلدراك يف صورة من صوره      . باللب ومرة بالعقل  بالفؤاد ومرة   

واجلحود  "  . . إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا     " إذ أم عطلوها وحجبوها   . واملدارك مل تنفعهم يف شيء    
وحاق م مـا    .  " ويفقدها احلساسية واإلشراق والنور واإلدراك    ،  بآيات اهللا يطمس احلواس والقلوب    

  . . من العذاب والبالء "  . . كانوا به يستهزئون
وال ذو  ،  وال ذو مال مباله   ،  أال يغتر ذو قوة بقوته    ،   والعربة اليت يفيدها كل ذي مسع وبصر وقلب       

فتـدمر كـل    ،  فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة واملال والعلم واملتاع           . علم بعلمه 
 . حني يأخذهم اهللا بسنته اليت يأخذ ا ارمني " مال يرى إال مساكنه " وتتركهم، شيء

وهو يسلطها حني يسلطها للتـدمري      ،  وفق النظام الكوين الذي قدره اهللا     ،  والريح قوة دائبة العمل   
كما  - فال حاجة خلرق النواميس الكونية    . تعمل وفق الناموس املرسوم   ،  وهي ماضية يف طريقها الكوين    

وكل حادث وكـل    . صاحب الناموس املرسوم هو صاحب القدر املعلوم      ف - يعترض املعترضون وامهني  
 . داخل يف تصميم الناموس، حمسوب حسابه، وكل شيء، وكل شخص، وكل اجتاه، حركة

ماضية تؤدي ما قدره هلا يف نطاق الناموس        ،   والريح كغريها من القوى الكونية مسخرة بأمر را       
املسخر هلا من قوى الكـون مـا   . شر املسخرة ملا يريده اهللا اومثلها قوة الب . املرسوم هلا وللوجود كله   

ليتم ما أراده اهللا م وفق      ،  وحني يتحرك البشر فإمنا يؤدون دورهم يف هذا الوجود        . أراد اهللا تسخريه هلا   
. وحرية إرادم يف احلركة واالختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إىل التناسق الكوين العـام              . ما يريد 

 .  شيء مقدر تقديرا ال يناله نقص وال اضطرابوكل
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|     |     | 
 : وخيتم هذا الشوط بالعربة الكلية ملصارع من حوهلم من القرى من عاد وغري عاد

فلوال نصرهم الـذين    . وصرفنا اآليات لعلهم يرجعون   ،  ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى      " 
  "  . . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون .بل ضلوا عنهم! اختذوا من دون اهللا قربانا آهلة

ومثود . كعاد باألحقاف يف جنوب اجلزيرة    .  وقد أهلك اهللا القرى اليت كذبت رسلها يف اجلزيرة        
وكذلك قرى قوم لـوط     . ومدين وكانت يف طريقهم إىل الشام     . وسبأ وكانوا باليمن  . باحلجر يف مشاهلا  

 . وكانوا ميرون ا يف رحلة الصيف إىل الشمال
، ولكنهم مضوا يف ضـاللتهم    .  ولقد نوع اهللا يف آياته لعل املكذبني يرجعون إىل رم ويثوبون          

. ويعرفها اخللف مـن ورائهـم  ، تتحدث ا األجيال من بعدهم، ألوانا وأنواعا، فأخذهم العذاب األليم  
 . ويرون آثارها غادين رائحني، وكان مشركو مكة يتسامعون ا

فقد دمر اهللا على املشركني قبلهم وأهلكهم دون أن تنجـيهم           . قة الواقعة  وهنا يلفتهم إىل احلقي   
وهي تسـترتل غضـبه     . سبحانه. زاعمني أم يتقربون ا إليه    ،  آهلتهم اليت كانوا يتخذوا من دون اهللا      

  " . فلوال نصرهم الذين اختذوا من دون اهللا قربانا آهلة:  " ونقمته
، وتركوهم وحدهم ال يعرفون طريقا إلـيهم أصـال         "  . . بل ضلوا عنهم   "  إم مل ينصروهم  

 . فضال على أن يأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس اهللا
  "  . . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون " 

فماذا ينتظر املشركون    . . اهلالك والتدمري  . . وتلك حقيقته . وذلك مآله . وهو افتراء .  فهو إفك 
 ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو املصري؟  بدعوى أا تقرم من اهللا زلفىالذين يتخذون من دون اهللا آهلة

|     |     | 
 +               ا قُِضـيوا فَلَمقَالُوا أَنِصت وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرِمعتسي الِْجن نا مفَرن كا ِإلَيفْنرِإذْ صو

     نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوِه               قَالُوا 29ويدي نيا بقًا لِّمدصى موسِد معا أُنِزلَ ِمن بابا ِكتنِمعا سا ِإننما قَوي 
 يا قَومنا أَِجيبوا داِعي اللَِّه وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم            30يهِدي ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيٍم       

 كُم مِجريذَاٍب أَِليٍم    وع وِنـِه               31نِمن د لَه سلَيِض وِجٍز ِفي الْأَرعِبم ساللَِّه فَلَي اِعيد ِجبن لَّا يمو 
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 أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْـأَرض ولَـم يعـي              32أَوِلياء أُولَِئك ِفي ضلَاٍل مِبٍني      
  33ِهن ِبقَاِدٍر علَى أَنْ يحِيي الْموتى بلَى ِإنه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ِبخلِْق

ويوم يعرض الَِّذين كَفَروا علَى الناِر أَلَيس هذَا ِبالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما                
  34كُنتم تكْفُرونَ 

صِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجل لَّهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعـدونَ لَـم            فَا
  _35يلْبثُوا ِإلَّا ساعةً من نهاٍر بلَاغٌ فَهلْ يهلَك ِإلَّا الْقَوم الْفَاِسقُونَ 

|     |     | 
فسياقة قصة النفر من اجلن     ؛  ري جولة جديدة يف جمال القضية اليت تعاجلها السورة        هذا الشوط األخ  

وانصـرفوا إىل قـومهم     ،  واطمأنت قلوم إىل اإلميـان    ،  فتنادوا باإلنصات ،  الذين استمعوا هلذا القرآن   
 يف  سياقة اخلـرب  . وحيذروم اإلعراض والضالل  ،  منذرين يدعوم إىل اهللا ويبشروم بالغفران والنجاة      

 " أنصتوا:  " وتصوير مس القرآن لقلوب اجلن هذا املس الذي يتمثل يف قوهلم          ،  ذه الصورة ،  هذا اال 
كل هذا من شأنه أن حيـرك       . وفيما دعوهم إليه  ،  يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه    ،  عندما طرق أمساعهم  

فت هذه القلـوب لفتـة      يل،  وهو إيقاع مؤثر وال شك    . الذين جاء القرآن هلم يف األصل     ،  قلوب البشر 
، ويف الوقت ذاته جتيء اإلشارة إىل الصلة بني كتاب موسى وهذا القرآن على لسان اجلن              . عنيفة عميقة 

وال خيفى ما يف هذه اللفتة من إحياء عميق متفق          . فتعلن هذه احلقيقة اليت يدركها اجلن ويغفل عنها البشر        
 . مع ما جاء يف السورة

وداللتـه علـى قـدرة اهللا    ،  من اإلشارة إىل كتاب الكون املفتوح   كذلك ما يرد يف كالم اجلن     
وهي القضية اليت جيادل فيها     . الظاهرة يف خلق السماوات واألرض الشاهدة بقدرته على اإلحياء والبعث         

 . البشر وا جيحدون
  "  . . ويوم يعرض الذين كفروا على النار "  ومبناسبة البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة

وتـركهم لألجـل    .  بالصرب عليهم وعدم االستعجال هلم      ع    ويف اخلتام جتيء الوصية للرسول      
 ! قبل اهلالك . . للبالغ . . وهو قريب قريب كأنه ساعة من ار. املرسوم

|     |     | 
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فلما قضـي  . أنصتوا: فلما حضروه قالوا، وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن   " 
، مصدقا ملا بـني يديـه     ،  يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى        : قالوا. قومهم منذرين ولوا إىل   

يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكـم مـن ذنـوبكم              . يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم     
، وليس له من دونه أولياء    ،  ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض        . وجيركم من عذاب أليم   

أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على              . أولئك يف ضالل مبني   
  "  . . بلى إنه على كل شيء قدير؟ أن حييي املوتى

: تتضمن أسس االعتقـاد الكامـل      - مع خشوعهم عند مساع القرآن     -  ومقالة النفر من اجلن   
واإلميـان  . واالعتراف باحلق الذي يهـدي إليـه      .  والقرآن ووحدة العقيدة بني التوراة   . تصديق الوحي 

واإلقرار بقوة اهللا وقدرته على اخللـق  . باآلخرة وما ينتهي إىل املغفرة وما ينتهي إىل العذاب من األعمال       
وهي األسس اليت تتضـمنها السـورة        . . والربط بني خلق الكون وإحياء املوتى     . وواليته وحده للعباد  

من عامل آخر   . كلها جاءت على لسان النفر من اجلن       . . ليت تعاجلها يف سائر أشواطها    والقضايا ا ،  كلها
 . غري عامل اإلنسان

  . .  وحيسن قبل أن نستعرض هذه املقالة أن نقول كلمة عن اجلن وعن احلادثة
 وحكاية ما قالوا وما      ع    إن ذكر القرآن حلادث صرف نفر من اجلن ليستمعوا القرآن من النيب             

ولتقرير أن اجلـن هـؤالء   . ولتقرير وقوع احلادث، هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود اجلن  . . لوافع
 ولتقرير أن اجلن خلـق       ع   يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العريب املنطوق كما يلفظه رسول اهللا            

ادة تثبيـت أو    وليس هنالك من حاجة إىل زي      . . مستعدون للهدى وللضالل  ،  قابلون لإلميان وللكفران  
 . ثبوتا - سبحانه - فما ميلك إنسان أن يزيد احلقيقة اليت يقررها اهللا؛ توكيد هلذه احلقيقة

 .  ولكنا حناول إيضاح هذه احلقيقة يف التصور اإلنساين
. حافل بالقوى واخلالئق اهولة لنا كنها وصفة وأثرا       ،   إن هذا الكون من حولنا حافل باألسرار      

ويف كـل يـوم     . وجنهل منها الكثري  ،  نعرف منها القليل  . ضان هذه القوى واألسرار   وحنن نعيش يف أح   
. ونتعرف إىل بعض هذه اخلالئق تارة بـذواا       ،  وندرك بعض هذه القوى   ،  نكشف بعض هذه األسرار   

 . وتارة مبجرد آثارها يف الوجود من حولنا. وتارة بصفاا
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الذي نعيش حنن وآباؤنـا وأجـدادنا       ،  ا الكون طريق املعرفة هلذ  .  وحنن ما نزال يف أول الطريق     
هذا الكوكب األرضي الذي ال يبلـغ        . . على ذرة من ذراته الصغرية الصغرية     ،  ويعيش أبناؤنا وأحفادنا  

 ! أن يكون شيئا يذكر يف حجم الكون أو وزنه
ن يعد بالقياس إىل معارف البشرية قبل مخسة قـرو         - وحنن يف أول الطريق    -  وما عرفناه اليوم  

ولو قال قائل للناس قبل مخسة قرون عن شيء من أسرار الـذرة             . فقط عجائب أضخم من عجيبة اجلن     
 ! أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من اجلن قطعا، اليت نتحدث عنها اليوم لظنوه جمنونا

ووفق مقتضيات  ،  املعدة للخالفة يف هذه األرض    ،   وحنن نعرف ونكشف يف حدود طاقتنا البشرية      
كيما نقوم بواجب   ،  وليكون لنا ذلوال  ،  ويف دائرة ما سخره اهللا لنا ليكشف لنا عن أسراره         ،   اخلالفة هذه

أي  - مهما امتد بنا األجل    - وال تتعدى معرفتنا وكشوفنا يف طبيعتها ويف مداها        . . اخلالفة يف األرض  
دائرة ما  . لك الدائرة ال تتعدى ت   - ومهما سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا من أسراره          - بالبشرية

 . وفق حكمة اهللا وتقديره. حنتاجه للخالفة يف هذه األرض
مما قد  ،  وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته       ،  وسنعرف كثريا ،   وسنكشف كثريا 

. ولكننا سنظل يف حدود الدائرة املرسومة للبشر يف املعرفـة         ! تعترب أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال      
قليال بالقياس إىل ما يف هـذا        "  . . وما أوتيتم من العلم إال قليال      " –سبحانه   -  حدود قول اهللا   ويف

ووسـائل  ،  ويف حدود متثيله لعلمه غري احملدود     . الوجود من أسرار وغيوب ال يعلمها إال خالقه وقيومه        
لبحر ميده من بعده سـبعة      ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم وا        :  " املعرفة البشرية احملدودة بقوله   
  "  . . أحبر ما نفدت كلمات اهللا

من عـامل   . وبتصوره أو عدم تصوره   . أن جنزم بوجود شيء أو نفيه      - واحلالة هذه  -  فليس لنا 
. رد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو جتاربنا املشـهودة ، ومن أسرار هذا الوجود وقواه   ،  الغيب اهول 

 ! فضال على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا، سرار أجسامنا وأجهزا وطاقااوحنن مل ندرك بعد كل أ
وأسرار ليست داخلة   .  وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة يف برنامج ما يكشف لنا عنه أصال            

ألن هـذا ال    ،  فال يكشف لنا إال عن صفته أو أثره أو جمرد وجوده          ،  يف برنامج ما يكشف لنا عن كنهه      
 . يفة اخلالفة يف األرضيفيدنا يف وظ

ال عـن    - عن طريق كالمه  ،   فإذا كشف اهللا لنا عن القدر املقسوم لنا من هذه األسرار والقوى           
فسبيلنا يف هذه احلالة أن نتلقـى        - طريق جتاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا املوهوبة لنا من لدنه أيضا          
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 فال نزيد عليها وال ننقص منها ألن املصدر الوحيد          نتلقاها كما هي  . هذه اهلبة بالقبول والشكر والتسليم    
وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه      . الذي نتلقى عنه مثل هذه املعرفة مل مينحنا إال هذا القدر بال زيادة            

 ! مثل هذه األسرار
ومـن  ، واألرجح أا تعبري عن احلادث نفسه، ومن نصوص سورة اجلن،  ومن هذا النص القرآين  

نسـتطيع  ،  ومن األثار النبوية الصحيحة عن هذا احلادث      ،  ى املتناثرة يف القرآن عن اجلن     النصوص األخر 
  . . وال زيادة . . أن ندرك بعض احلقائق عن اجلن

لقول إبليس يف احلديث عن     . خملوق من النار  .  هذه احلقائق تتلخص يف أن هنالك خلقا امسه اجلن        
إال :  " وإبليس من اجلن لقـول اهللا تعـاىل   "  . . ن طنيأنا خري منه خلقتين من نار وخلقته م :  " آدم

 . فأصله من أصل اجلن "  . . إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه
ومنها أنه يرى الناس وال     ،  منها خلقته من نار   .  وأن هذا اخللق له خصائص غري خصائص البشر       

 "  راكم هو وقبيله من حيث ال تروم      إنه ي  :  " - وهو من اجلن   - لقوله تعاىل عن إبليس   ،  يراه الناس 
 . . 

إنه يراكم هـو    :  " للقول السابق .  وأن له جتمعات معينة تشبه جتمعات البشر يف قبائل وأجناس         
  " .  . . . وقبيله

آلدم وإبليس  : لقوله تعاىل  - ال ندري أين   -  وأن له قدرة على احلياة يف هذا الكوكب األرضي        
  "  . .  عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حنياهبطوا بعضكم لبعض:  " معا

 واجلن الذين سخروا لسليمان عليه السالم كانوا يقومون لـه بأعمـال يف األرض تقتضـي أن                 
 . يكونوا مزودين بالقدرة على احلياة فيها

وأنـا  :  "  وأن له قدرة كذلك على احلياة خارج هذا الكوكب لقول اهللا تعاىل حكاية عن اجلن              
فمن يسـتمع  ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع،  السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا  ملسنا

  "  . . اآلن جيد له شهابا رصدا
 - غـري عبـاد اهللا   -  وأنه ميلك التأثري يف إدراك البشر وهو مأذون يف توجيه الضـالني منـهم             

فبعزتك ألغوينهم أمجعـني إال     : قال :  "ولقوله تعاىل يف حكاية حوار إبليس اللعني      ،  للنصوص السابقة 
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ولكنا ال نعرف كيف يوسوس ويوجـه       . وغري هذا من النصوص املماثلة     "  . . عبادك منهم املخلصني  
 . وبأي أداة

بداللة استماع نفر من اجلن للقرآن وفهمـه    ،   وأنه يستطيع أن يسمع صوت اإلنسان ويفهم لغته       
 . والتأثر به

وأنا منا املسـلمون ومنـا      :  " لة قول هذا النفر يف سورة اجلن       وأنه قابل للهدى وللضالل بدال    
وبدليل ذهام   "  . . وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا    ،  فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا    . القاسطون

 . وعلموا أن قومهم مل جيدوه بعد، بعدما وجدوه يف نفوسهم، إىل قومهم منذرين يدعوم إىل اإلميان
 . بال زيادة عليه ليس عليها من دليل، وهو حسبنا، املستيقن يف أمر اجلن وهذا هو القدر 

فقـد  ،  كما تشري إليه سورة اجلن كلها على األرجح       ،   فأما احلادث الذي تشري إليه هذه اآليات      
 : وردت فيه روايات متعددة نثبت أصحها

وروى . انـة ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أيب عو       ،  عن مسدد  - بإسناده -  أخرج البخاري 
حدثنا أبو عوانة وقال اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه           ،  حدثنا عفان : اإلمام أمحد يف مسنده قال    

حدثنا إمساعيـل   ،  أخربنا أمحد بن عبيد الصفار    ،  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان       : دالئل النبوة 
:  " قال ب عن ابن عباس  ،  يد بن جبري  حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سع       ،  أخربنا مسدد ،  القاضي

 يف طائفة من أصحابه عامـدين إىل         ع   انطلق رسول اهللا    .  على اجلن وال رآهم     ع   ما قرأ رسول اهللا     
فرجعت الشـياطني   ،  وأرسلت عليهم الشهب  ،  وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء      . سوق عكاظ 

ما حال  : قالوا.  خرب السماء وأرسلت علينا الشهب     حيل بيننا وبني  : فقالوا؟  ما لكم : فقالوا،  إىل قومهم 
وانظروا ما هذا الـذي     ،  فاضربوا يف مشارق األرض ومغارا    ،  بينكم وبني خرب السماء إال شيء حدث      

يبتغون ما هذا الذي حال     ،  فانطلقوا يضربون يف مشارق األرض ومغارا     . حال بينكم وبني خرب السماء    
 وهو بنخلـة   ع ولئك النفر الذين توجهوا حنو امة إىل رسول اهللا فانصرف أ. بينهم وبني خرب السماء 
هـذا  : فقالوا، فلما مسعوا القرآن استمعوا له. وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر،  عامدا إىل سوق عكاظ   

إنا مسعنـا    " وقالوا يا قومنا  : فهنالك حني رجعوا إىل قومهم    . واهللا الذي حال بينكم وبني خرب السماء      
: قل:  "  ع   وأنزل اهللا على نبيه      "  . . ولن نشرك بربنا أحدا   ،  ا يهدي إىل الرشد فآمنا به     قرآنا عجب 

 . وإمنا أوحي إليه قول اجلن "  . . أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن
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هل  ا قلت البن مسعود  : قال،  عن علقمة  - بإسناده -  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي    
ففقـدناه  ،  ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات ليلـة         : قال؟   اجلن  منكم أحد ليلة    ع   صحب النيب   

فلما أصبحنا فإذا   . فبتنا بشر ليلة بات ا قوم     . أو اغتيل ،  استطري: فقلنا. فالتمسناه يف األودية والشعاب   
:  فقال. يا رسول اهللا فقدناك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات ا قوم            : فقلنا. هو جاء من قبل حراء    

. فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياـم      : قال " . فقرأت عليهم القرآن  ،  أتاين داعي اجلن فذهبت معه    " 
، يقع يف أيديكم أوفر ما يكـون حلمـا        ،  لكم كل عظم ذكر اسم اهللا تعاىل عليه       :  " وسألوه الزاد فقال  

  "  . . ما طعام إخوانكمفال تستنجوا ما فإ "  ع فقال  " . وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم
خرب النفر من اجلن بعد خرب خروج        - فيما رواه ابن هشام يف السرية      - ساق ابن إسحاق  :  وقال
واشتداد األذى عليـه  ، بعد موت عمه أيب طالب،  إىل الطائف يلتمس النصرة من ثقيف    ع   رسول اهللا   

  ع  حىت أدموا قدميه    ،  اء واألطفال به  وإغرائهم السفه ،  ورد ثقيف له ردا قبيحا    . وعلى املسلمني يف مكة   
وقلـة  ،  اللهم إليك أشكو ضعف قويت    :  " فتوجه إىل ربه بذلك االبتهال املؤثر العميق الكرمي       . باحلجارة

إىل بعيد  ؟  إىل من تكلين  . أنت رب املستضعفني وأنت ريب    ،  يا أرحم الرامحني  . وهواين على الناس  ،  حيليت
. ولكن عافيتـك أوسـع يل  ، إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل       ؟  أم إىل عدو ملكته أمري    ؟  يتجهمين

، من أن ترتل يب غضبك    ،  وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة    ،  أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات      
  " . وال حول وال قوة إال بك. لك العتىب حىت ترضى. أو حيل علي سخطك

حىت . حني يئس من خرب ثقيف    ،   مكة  انصرف من الطائف راجعا إىل      ع   مث إن رسول اهللا     : قال
 وهـم . فمر به النفر من اجلن الذين ذكرهم اهللا تبارك وتعاىل   ،  إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي       

فلما فرغ من صـالته ولـوا إىل قـومهم          . فاستمعوا له . سبعة نفر من جن نصيبني     - فيما ذكر يل   -
وإذ صـرفنا   :  "  قال اهللا عز وجل     ع    خربهم عليه    فقص اهللا . قد آمنوا وأجابوا إىل ما مسعوا     . منذرين

:  وقال تعاىل  "  . . وجيركم من عذاب أليم   :  " إىل قوله تعاىل   " إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن     
 . إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة " أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن: قل" 

إن اجلـن  : ولكن قوله. وهذا صحيح: بن اسحاق بقوله ويعقب ابن كثري يف التفسري على رواية ا  
كما دل عليه حديث ابن     ،  فإن اجلن كان استماعهم يف ابتداء االحياء      . كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر     

وذلك قبل اهلجـرة بسـنة أو       .  إىل الطائف كان بعد موت عمه       ع   وخروجه  ،  املذكور ب عباس
 .  أعلمواهللا. سنتني كما قرره ابن إسحاق وغريه
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 وحنن نعتمد من مجيع هذه الروايات الرواية األوىل عن ابن عبـاس .  وهناك روايات أخرى كثرية   
 "  . . أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن      : قل:  " ألا هي اليت تتفق متاما مع النصوص القرآنية        ب

مث . اجلن ومل يشعر ـم وأنه مل ير   ،   إمنا علم باحلادث عن طريق الوحي       ع   وهي قاطعة يف أن الرسول      
. وتتفق معها يف هذه النقطة رواية ابن اسحاق       . إن هذه الرواية هي األقوى من ناحية اإلسناد والتخريج        

  "  . . إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم:  " كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة اجلن
 .  ويف هذا غناء يف حتقيق احلادث

|     |     | 
فلما قضـي  . أنصتوا: فلما حضروه قالوا، وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن    "

  "  . . ولوا إىل قومهم منذرين
ال مصـادفة   ،   لقد كان إذن تدبريا من اهللا أن يصرف هؤالء النفر من اجلن إىل استماع القـرآن               

وأن ؛  ا عرفت من قبل رسالة موسـى      وكان يف تقدير اهللا أن تعرف اجلن نبأ الرسالة األخرية كم          . عابرة
 . يؤمن فريق منهم وينجو من النار املعدة لشياطني اجلن كما هي معدة لشياطني اإلنس

، وهم يستمعون إىل هذا القـرآن      - وهم ما بني ثالثة وعشرة     -  ويرسم النص مشهد هذا النفر    
 أنصتوا: فلما حضروه قالوا  " .  من الروعة والتأثر والرهبة واخلشوع    ،  ويصور لنا ما وقع يف حسهم منه      

 . وتلقي هذه الكلمة ظالل املوقف كله طوال مدة االستماع"  . . 
  "  . . فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين " 

فقد اسـتمعوا صـامتني     .  وهذه كتلك تصور األثر الذي انطبع يف قلوم من اإلنصات للقرآن          
وقـد محلـت نفوسـهم      ،  ثوا أن سارعوا إىل قـومهم     فلما انتهت التالوة مل يلب    . منتبهني حىت النهاية  

وهي حالة من امتأل حسـه  . أو التلكؤ يف إبالغه واإلنذار به   ،  ومشاعرهم منه ما ال تطيق السكوت عليه      
وإبالغه ،  يدفعه دفعا إىل احلركة به واالحتفال بشأنه      ،  وحفلت مشاعره مبؤثر قاهر غالب    ،  بشيء جديد 

 : لآلخرين يف جد واهتمام
يهدي إىل احلق وإىل    ،  مصدقا ملا بني يديه   ،  يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى        : قالوا " 

  "  . . طريق مستقيم
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يصدق كتاب  ،  إنا مسعنا كتابا جديدا أنزل من بعد موسى       :  ولوا إىل قومهم مسارعني يقولون هلم     
لكتابني مبجرد مساع آيات    فأدركوا الصلة بني ا   ،  فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى     . موسى يف أصوله  
ولكن طبيعتها تشي بأا من ذلك النبع الذي        ،  قد ال يكون فيها ذكر ملوسى وال لكتابه       ،  من هذا القرآن  

مبجـرد  ،  عن مؤثرات احلياة البشـرية     - نسبيا - وشهادة هؤالء اجلن البعيدين   . نبع منه كتاب موسى   
  .ذات داللة وذات إحياء عميق، تذوقهم آليات من القرآن

 : فقالوا عنه، وما أحست ضمائرهم فيه،  مث عربوا عما خاجل مشاعرهم منه
  "  . . يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم " 

وال تصـمد لـه   ؛ ال يقف له قلب غري مطموس،  ووقع احلق واهلدى يف هذا القرآن هائل ضخم   
،  ملس هذه القلوب ألول وهلة     ومن مث . روح غري معاندة وال مستكربة وال مشدودة باهلوى اجلامح اللئيم         

 . وتعرب عما مسها منه هذا التعبري، فإذا هي تنطق ذه الشهادة
الذي حيس أن عليه واجبا يف النذارة ال بد         ،   مث مضوا يف نذارم لقومهم يف محاسة املقتنع املندفع        

 : أن يؤديه
  "  . . م من عذاب أليموجيرك، يغفر لكم من ذنوبكم، يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به " 

واعتربوا ؛   فقد اعتربوا نزول هذا الكتاب إىل األرض دعوة من اهللا لكل من بلغته من إنس وجن               
يا قومنـا   :  " فنادوا قومهم :  داعيا هلم إىل اهللا مبجرد تالوته هلذا القرآن واستماع الثقلني له            ع   حممدا  

  "  . . أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به
وعرفوا أن اإلميان واالستجابة هللا يكون معهما غفران الذنب واإلجـارة   ،   باآلخرة  وآمنوا كذلك 

 . فبشروا وأنذروا ذا الذي عرفوه. من العذاب
ولكن السياق يوحي بـأن اآليـتني       .  ويروي ابن إسحاق أن مقالة اجلن انتهت عند هذه اآلية         

 :  اآلية التاليةوحنن نرجح هذا وخباصة. التاليتني مها من مقوالت النفر أيضا
أولئك يف ضالل   . وليس له من دونه أولياء    ،  ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض         " 

  "  . . مبني
فاالحتمـال قـوي    .  فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إىل االستجابة واإلميان          

ذي ال يستجيب ال يعجز اهللا أن يأيت بـه          وأن ال . وراجح أن يبينوا هلم أن عدم االستجابة وخيم العاقبة        
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وأن هؤالء  . فال جيد له من دون اهللا أولياء ينصرونه أو يعينونه         ؛  ويذيقه العذاب األليم  . ويوقع عليه اجلزاء  
 . املعرضني ضالون ضالال بينا عن الصراط املستقيم

الـذين ال   تعجيبا مـن أولئـك      ،   وكذلك اآلية اليت بعدها حيتمل كثريا أن تكون من كالمهم         
 : أو أنه ليس هناك حساب وال جزاء، حاسبني أم سيفلتون؛ يستجيبون هللا

أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقـادر علـى أن حييـي                   " 
  "  . . إنه على كل شيء قدير. بلى؟ املوتى

وكثريا ما يتضمن السياق    . رةالذي ورد ذكره يف أول السو     ،   وهي لفتة إىل كتاب الكون املنظور     
فيـتم التطـابق بـني    ، وقول مثله جييء يف قصـة ، القرآين مثل هذا التناسق بني قول مباشر يف السورة     

 . مصدرين على احلقيقة الواحدة
ويـوحي  . السـماوات واألرض  :  وكتاب الكون يشهد بالقدرة املبدعة ابتداء هلذا اخللق اهلائل        

وصـياغة القضـية يف أسـلوب       . وهذا اإلحياء هو املقصود   .  املوت للحس البشري بيسر اإلحياء بعد    
إنه على كل شـيء     : مث جييء التعقيب الشامل   . االستفهام واجلواب أقوى وآكد يف تقرير هذه احلقيقة       

 . فتضم اإلحياء وغريه يف نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون "  . . قدير
|     |     | 

 : يرتسم مشهد احلساب كأنه شاخص للعيونوعند ذكر اإلحياء 
فـذوقوا  : قـال . بلى وربنا : قالوا؟  أليس هذا باحلق  . ويوم يعرض الذين كفروا على النار      " 

  "  . . العذاب مبا كنتم تكفرون
  "  . . ويوم يعرض الذين كفروا على النار:  "  يبدأ املشهد حكاية أو مقدمة حلكاية

وإذا احلـوار قـائم يف      . إذا املشهد يشخص بذاته   ،  ف ما سيكون   وبينما السامع يف انتظار وص    
 : املشهد املعروض

  "  . . ؟ أليس هذا باحلق " 
واليـوم  ،  بل يا هلا من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويسـتعجلون          ؟   ويا له من سؤال   

 . تتلوى أعناقهم على احلق الذي كانوا ينكرون
 : رتياع واجلواب يف خزي ويف مذلة ويف ا
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  "  . . وربنا. بلى " 
وال يستمعون لنبيه   ،  رم الذي كانوا ال يستجيبون لداعيه      "  . . وربنا:  "  هكذا هم يقسمون  

 ! مث هم اليوم يقسمون به على احلق الذي أنكروه. وال يعترفون له بربوبية
 : روينتهي احلوا، ويقضى األمر،  عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقريع

  "  . . فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون: قال " 
 ! فإىل اجلحيم. اجلاين معترف. اجلرمية ظاهرة! كما يقال . . ]كلمة ورد غطاها  [ 

 . لقد كانوا ينكرون. وال جمال ألخذ وال رد، فاملواجهة حامسة.  وسرعة املشهد هنا مقصودة
 ! واآلن يذوقون.  فاآلن يعترفون

|     |     | 
ويف . وعلى مشهد اإلميان من أبناء عامل آخـر       ،  وعلى هذا املشهد احلاسم يف مصري الذين كفروا       

جييء اإليقـاع    . .  وعن القرآن الكرمي    ع   ختام السورة اليت عرضت مقوالت الكافرين عن الرسول         
م وهـو منـه   ،  فقد رأى ما ينتظرهم   ،  وال يستعجل هلم  ،   أن يصرب عليهم    ع   توجيها للرسول   . األخري
 : قريب

كأم يوم يرون ما يوعـدون مل       ،  وال تستعجل هلم  ،  فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل       " 
  "  . . فهل يهلك إال القوم الفاسقون. بالغ. يلبثوا إال ساعة من ار

واملعـاين  ،  وكل عبارة وراءها عامل من الصور والظالل      ؛   وكل كلمة يف اآلية ذات رصيد ضخم      
 . ضايا والقيموالق، واإلحياءات
  "  . . وال تستعجل هلم. فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل " 

وهو الذي نشـأ    . وعاىن من قومه ما عاىن    ،   وهو الذي احتمل ما احتمل      ع    توجيه يقال حملمد    
. والعم. واجلد. واألم. األب. وجرد من الويل واحلامي ومن كل أسباب األرض واحدا بعد واحد          ،  يتيما

. كما هو جمرد من كل سند أو ظهـري . وخلص هللا ولدعوته جمردا من كل شاغل   . الوفية احلنون والزوج  
وهو الذي خرج مرة ومرة ومـرة       . وهو الذي لقي من أقاربه من املشركني أشد مما القى من األبعدين           

لـه  ويف بعض املرات باستهزاء السفهاء ورمجهـم        . يستنصر القبائل واألفراد فرد يف كل مرة بال نصرة        
 . فما يزيد على أن يتوجه إىل ربه بذلك االبتهال اخلاشع النبيل، باحلجارة حىت تدمى قدماه الطاهرتان
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فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل         :  "  وبعد ذلك كله حيتاج إىل توجيه ربه      
  "  . . هلم

 يف   ع    كنفس حممـد     حىت لتحتاج نفس  . وطريق مرير .  أال إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة      
حتتـاج إىل التوجيـه الربـاين    . ويف صفائها وشفافيتها، ويف ثباا وصالبتها،  جتردها وانقطاعها للدعوة  

 . بالصرب وعدم االستعجال على خصوم الدعوة املتعنتني
وإن مرارتـه   . وإن صعوبته لتحتاج إىل صـرب     ،  وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إىل مواساة      .  نعم
 . جرعة حلوة من رحيق العطف اإلهلي املختوملتحتاج إىل 
  "  . . كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم. فاصرب " 

 : مث تطمني . .  تشجيع وتصبري وتأسية وتسلية
  "  . . كأم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من ار " 

وإا لتافهـة ال    . ك اليت ميكثوا قبيل األخرة    وإا حياة خاطفة تل   . ساعة من ار  .  إنه أمد قصري  
مث . مث يالقون املصري احملتـوم     . . تترك وراءها من الوقع واألثر يف النفوس إال مثلما تتركه ساعة من ار            

 : وما كانت تلك الساعة إال بالغا قبل أن حيق اهلالك والعذاب األليم. يلبثون يف األبد الذي يدوم
  "  . . ال القوم الفاسقونفهل يهلك إ. بالغ " 
مث . فما هي إال ساعة من ـار      . وليصرب الداعية على ما يلقاه    . ال. وما اهللا يريد ظلما للعباد    .  ال

  . . . يكون ما يكون
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .عة لهبتجريد املتاب

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار    امللوك وهل أفسد الدين إال

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

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

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