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ثالثـة   ع القرآن الذي ظل يترتل على رسـول اهللا        . . من القرآن املكي   . . هذه السورة مكية  

تكـاد  ولكن طريقة عرضـها ال  ، قضية واحدة ال تتغري  . حيدثه فيها عن قضية واحدة    ،  عشر عاما كاملة  
 ! حىت لكأمنا يطرقها للمرة األوىل، ذلك أن األسلوب القرآين يدعها يف كل عرض جديدة. تتكرر

" ،    يف هذا الدين اجلديـد    ،  والقضية األساسية ،  والقضية الكربى ،   لقد كان يعاجل القضية األوىل    
 . ن عالقةوما بينهما م، األلوهية والعبودية . . ممثلة يف قاعدا الرئيسية " قضية العقيدة

ويف هذا اال يسـتوي      . . اإلنسان مبا أنه إنسان    " . اإلنسان "  لقد كان خياطب ذه القضية    
. كما يستوي اإلنسان العريب وكل إنسان     . اإلنسان العريب يف ذلك الزمان واإلنسان العريب يف كل زمان         

 ! يف ذلك الزمان ويف كل زمان
قضـية  . ألا قضية وجوده يف هذا الكون وقضية مصـريه         ،اليت ال تتغري   " اإلنسان "  إا قضية 

وهي قضية   . . وقضية عالقته خبالق هذا الكون وخالق هذه األحياء       ،  عالقته ذا الكون وؤالء األحياء    
 ! ألا قضية الوجود واإلنسان، ال تتغري

كـان   .  . لقد كان هذا القرآن املكي يفسر لإلنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله             
مـن ذا   ؟  وإىل أين يذهب يف اية املطـاف      ؟  وملاذا جاء ؛  وكيف جاء ؛  ومن أين جاء  ؟  من هو : يقول له 

مـا  : وكان يقول له  . . ؟    ومن ذا الذي يذهب به وما مصريه هناك       ؟  الذي جاء به من العدم واهول     
 أنشأ هـذا الوجـود      من؟  والذي حيس أن وراءه غيبا يستشرفه وال يراه       ،  هذا الوجود الذي حيسه ويراه    

وكان . . ؟    ومن ذا جيدد فيه ويغري على النحو الذي يراه        ؟  من ذا يدبره ومن ذا حيوره     ؟  املليء باألسرار 
كيف يتعامل العباد مع خـالق      ،  ومع الكون أيضا  ،  كيف يتعامل مع خالق هذا الكون     : يقول له كذلك  

 . العباد
وستظل هـي القضـية      " . اإلنسان "  وكانت هذه هي القضية الكربى اليت يقوم عليها وجود        

  . . على توايل األزمان، الكربى اليت يقوم عليها وجوده
القضية اليت ليس وراءهـا     .  وهكذا انقضت ثالثة عشر عاما كاملة يف تقرير هذه القضية الكربى          

  . . شيء يف حياة اإلنسان إال ما يقوم عليها من املقتضيات والتفريعات
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كي هذه القضية األساسية إىل شيء مما يقوم عليها من التفريعات املتعلقـة             ومل يتجاوز القرآن امل   
وأا استقرت استقرارا مكينـا     ،  إال بعد أن علم اهللا أا قد استوفت ما تستحقه من البيان           ،  بنظام احلياة 

وأن تتوىل هي   ؛  اليت قدر اهللا هلا أن يقوم هذا الدين عليها        ،  ثابتا يف قلوب العصبة املختارة من بين اإلنسان       
 . إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين

|     |     | 
خليقـون  ؛ وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين يف واقع احلياة      ،  وأصحاب الدعوة إىل دين اهللا    

  . .ظاهرة تصدي القرآن املكي خالل ثالثة عشر عامـا         . . أن يقفوا طويال أمام هذه الظاهرة الكبرية      
، مث وقوفه عندها ال يتجاوزها إىل شيء من تفصيالت النظام الذي يقـوم عليهـا              ؛  لتقرير هذه العقيدة  

  . . والتشريعات اليت حتكم اتمع املسلم الذي يعتنقها
 لقد شاءت حكمة اهللا أن تكون قضية العقيدة هي القضية اليت تتصدى الدعوة هلا منـذ اليـوم                  

بدعوة الناس أن يشهدوا أن ال إلـه إال         ،  أوىل خطواته يف الدعوة    ع  اهللا وأن يبدأ رسول  . األول للرسالة 
 . ويعبدهم له دون سواه، وأن ميضي يف دعوته يعرف الناس برم احلق؛ اهللا

هي أيسر السبل إىل قلوب      - يف ظاهر األمر ويف نظرة العقل البشري احملجوب        -  ومل تكن هذه  
كانوا يعرفـون أن     "  . . ال إله إال اهللا   :  " ومعىن " إله:  " ىنفلقد كانوا يعرفون من لغتهم مع     ! العرب

معنـاه  ،  ا - سبحانه - وكانوا يعرفون أن توحيد األلوهية وإفراد اهللا       . . األلوهية تعين احلاكمية العليا   
السـلطان   . . ورده كله إىل اهللا   ،  نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل واألمراء واحلكام        

والسلطان ،  السلطان يف املال   . . والسلطان على واقعيات احلياة   ،  والسلطان على الشعائر  ،  على الضمائر 
ثورة على السلطان    " ال إله إال اهللا   :  " كانوا يعلمون أن   . . والسلطان يف األرواح واألبدان   ،  يف القضاء 
تقوم على قاعدة من هـذا      وثورة على األوضاع اليت     ،  الذي يغتصب أوىل خصائص األلوهية    ،  األرضي

ومل يكن يغيب عن     . . وخروج على السلطات اليت حتكم بشريعة من عندها مل يأذن ا اهللا           ؛  االغتصاب
ماذا تعنيـه    - "  ال إله إال اهللا   :  " ويعرفون املدلول احلقيقي لدعوة   ،  وهم يعرفون لغتهم جيدا    - العرب

 أو هذه الثورة   - ومن مث استقبلوا هذه الدعوة     . . هذه الدعوة بالنسبة ألوضاعهم ورياسام وسلطام     
  . . وحاربوها تلك احلرب اليت يعرفها اخلاص والعام، ذلك االستقبال العنيف -

 ؟ ومل اقتضت حكمة اهللا أن تبدأ بكل هذا العناء؟  فلم كانت هذه نقطة البدء يف هذه الدعوة
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إمنـا  ؛ وأغناها ليست يف أيدي العرب وأخصب بالد العرب    ،  ذا الدين  ع  لقد بعث رسول اهللا   
 ! هي يف يد غريهم من األجناس

وبـالد  . حيكمها أمراء من العرب من قبل الرومان      ،   بالد الشام كلها يف الشمال خاضعة للروم      
ولـيس يف أيـدي      . . اليمن كلها يف اجلنوب خاضعة للفرس حيكمها أمراء من العرب من قبل الفرس            

 ! اليت تتناثر فيها الواحات اخلصبة هنا وهناك، إليهما من الصحارى القاحلةالعرب إال احلجاز وجند وما 
الذي حكمه أشراف قريش قبـل ذلـك يف         ؛  وهو الصادق األمني   ع  وكان يف استطاعة حممد   

والذي هو يف الذؤابة من بين هاشم أعلى        ؛  منذ مخسة عشر عاما   ،  وارتضوا حكمه ،  وضع احلجر األسود  
الـيت أكلتـها    ،  ستطاعته أن يثريها قومية عربية تستهدف جتميع قبائل العرب        كان يف ا   . . قريش نسبا 

وتوجيهها وجهة قومية الستخالص أرضها املغتصبة مـن اإلمرباطوريـات          ،  ومزقتها الرتاعات ،  الثارات
وإنشاء وحدة قوية يف    ؛  وإعالء راية العربية والعروبة   ؛  الرومان يف الشمال والفرس يف اجلنوب     ؛  املستعمرة

  . . أرجاء اجلزيرةكل 
بـدال   - على األرجح  - هذه الدعوة الستجابت له العرب قاطبة      ع ولو دعا يومها رسول اهللا    

 ! من أن يعاين ثالثة عشر عاما يف اجتاه معارض ألهواء أصحاب السلطان يف اجلزيرة
ولوه وبعد أن ي  ؛  كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه االستجابة         ع إن حممدا :  ورمبا قيل 

أن يستخدم هذا كله يف      . . وبعد استجماع السلطان يف يديه واد فوق مفرقه       ؛  فيهم القيادة والسيادة  
 ! ويف تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه، إقرار عقيدة التوحيد اليت بعثه ا ربه

إمنا وجهه إىل أن    ! ههذا التوجي  ع مل يوجه رسوله  ،  وهو العليم احلكيم   - سبحانه -  ولكن اهللا 
 ! وأن حيتمل هو والقلة اليت تستجيب له كل هذا العناء: يصدع بال إله إال اهللا

يعلم  - سبحانه - إمنا هو  . . ال يريد أن يعنت رسوله واملؤمنني معه       - سبحانه - إن اهللا ؟   ملاذا
 .  طاغوت فارسي  ليس الطريق أن ختلص األرض من يد طاغوت روماين أو          . . أن ليس هذا هو الطريق    

وال . وجيـب أن ختلـص هللا     ،  إن األرض هللا  !  . . فالطاغوت كله طاعوت   . . إىل يد طاغوت عريب   . 
وليس الطريق أن يتحرر الناس يف هذه األرض         "  . . ال إله إال اهللا   :  " ختلص هللا إال أن ترتفع عليها راية      

إن النـاس   ! لطاغوت كله طاغوت  فا . . إىل طاغوت عريب   . . من طاغوت روماين أو طاغوت فارسي     
 " ال اله اال اهللا    "  . .  " ال إله إال اهللا   :  " وال يكونون عبيدا هللا وحده إال أن ترتفع راية        ،  عبيد هللا وحده  

وال سلطان  ،  وال شريعة إال من اهللا    ،  ال حاكمية إال هللا   : كما كان يدركها العريب العارف مبدلوالت لغته      
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، وألن اجلنسية اليت يريدها اإلسالم للناس هي جنسية العقيدة         . . كله هللا ألن السلطان   ،  ألحد على أحد  
 . اليت يتساوي فيها العريب والروماين والفارسي وسائر األجناس واأللوان حتت راية اهللا

  . .  وهذا هو الطريق
 لعدالةواتمع العريب كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا للثروة وا        ،  ذا الدين  ع  وبعث رسول اهللا  

وكثرة كـثرية ال متلـك إال       . وتتعامل بالربا فتضاعف جتارا وماهلا    ؛  قلة قليلة متلك املال والتجارة    . . 
ومجاهري كثيفة ضائعة مـن     ؛  والذين ميلكون الثروة ميلكون معها الشرف واملكانة       . . الشظف واجلوع 
 ! املال واد مجيعا

؛ وأن يثريها حربا على طبقة األشـراف      ؛  ماعيةأن يرفعها راية اجت    ع  وكان يف استطاعة حممد   
 ! وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل األوضاع ورد أموال األغنياء على الفقراء

الكثرة الغالبة فيه مـع     : النقسم اتمع العريب صفني   ،  هذه الدعوة  ع  ولو دعا يومها رسول اهللا    
ال إلـه   :  " ف اتمع كله صفا يف وجه     بدال من أن يق   . يف وجه طغيان املال والشرف    ،  الدعوة اجلديدة 

 . اليت مل يرتفع إىل أفقها يف ذلك احلني إال األفذاذ من الناس " إال اهللا
فيغلب ا القلـة  ؛ وتوليه قيادها؛ كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة    ع إن حممدا :  ورمبا قيل 

ويف ،  قيدة التوحيد اليت بعثه ا ربه     أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه يف إقرار ع        . . ويسلس له مقادها  
 ! تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه

  . . مل يوجهه هذا التوجيه، وهو العليم احلكيم - سبحانه -  ولكن اهللا
كان يعلم أن العدالة االجتماعية ال       . . يعلم أن هذا ليس هو الطريق      - سبحانه -  لقد كان اهللا  

    ويقبل عن رضى وعن طواعية مـا       ؛  يرد األمر كله هللا   ؛  تمع من تصور اعتقادي شامل    بد أن تنبثق يف ا
ويستقر معه يف قلب اآلخذ واملأخوذ منه أنه        ؛  ومن تكافل بني اجلميع   ،  يقضي به اهللا من عدالة يف التوزيع      

 متتلى ء قلوب    فال. ويرجو على الطاعة فيه اخلري واحلسىن يف الدنيا واآلخرة سواء         ؛  ينفذ نظاما يرضاه اهللا   
وال ! وبالتخويف واإلرهاب ؛  وال تسري األمور كلها بالسيف والعصا     ؛  وال متتلىء قلوب باحلقد   ،  بالطمع

ال إلـه إال    :  " كما يقع يف األوضاع اليت نراها قد قامت على غري         ؛  تفسد القلوب كلها وختتنق األرواح    
  "  . . اهللا

يرة العربية يف الدرك األسفل يف جوانب منـه         واملستوى األخالقي يف اجلز    ع  وبعث رسول اهللا  
 . إىل جانب ما كان يف اتمع من فضائل اخلامة البدوية - شىت
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 : زهري بن أىب سلمى: تعرب عنه حكمة الشاعر،  كان التظامل فاشيا يف اتمع
 ومن ال يظلم الناس يظلم، ومن مل يذد عن حوضه بسالحه يهدم

  " . انصر أخاك ظاملا أو مظلوما :  " ويعرب عنه القول املتعارف
يعرب عن هـذه اخلصـلة      !  وكانت اخلمر وامليسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخرة كذلك         

 : كالذي يقوله طرفة بن العبد . . الشعر اجلاهلي جبملته
 فلوال ثالث هن من زينة الفىت وجدك مل أحفل مىت قام عودي

 !  ما تعل باملاء تزبدفمنهن سبقي العاذالت بشربة كميت مىت
 اخل  . . . 

كالذي روته عائشـة رضـي اهللا        . . من معامل هذا التجمع    - يف صور شىت   - وكانت الدعارة 
 : عنها

خيطب الرجل إىل   : فنكاح منها نكاح الناس اليوم    : إن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء        " 
إذا طهـرت    - لنكاح اآلخر كان الرجل يقول المرأته     وا . . فيصدقها مث ينكحها  ،  الرجل وليته أو بنته   

ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك          . أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه     - من طمثها 
وإمنا يفعل ذلك رغبـة يف جنابـة        . فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب      . الرجل الذي تستبضع منه   

جيتمع الرهط ما دون العشرة فيـدخلون       : ونكاح آخر  . .  االستبضاع فكان هذا النكاح نكاح   ! الولد
، أرسلت إلـيهم  ،  بعد أن تضع محلها   ،  ومر عليها ليال  ،  فإذا محلت ووضعت  . كلهم يصيبها ،  على املرآة 

وقد ،  قد عرفتم الذي كان من أمركم     : تقول هلم ،  حىت جيتمعوا عندها  ،  فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع     
. وال يستطيع أن ميتنع به الرجـل      ،  تسمي من أحبت بامسه فيلحق به ولدها      ،   فالن فهو ابنك يا  ،  ولدت

وهن البغايا كـن ينصـنب    - والنكاح الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها         
، فإذا محلت إحداهن ووضـعت محلـها       - فمن أرادهن دخل عليهن   ،  على أبوان الرايات تكون علما    

[  "  . . . ودعي ابنه ال ميتنع من ذلـك      ،  مث أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه     ،   هلا ودعوا القافة   مجعوا
 . ]أخرجه البخاري يف كتاب النكاح 

، وتطهري اتمـع  ،  تتناول تقومي األخالق  ،  أن يعلنها دعوة إصالحية    ع  وكان يف استطاعة حممد   
  . . وتعديل القيم واملوازين، وتزكية النفوس
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يؤذيهـا هـذا   ، نفوسا طيبـة  - كما جيد كل مصلح أخالقي يف أية بيئة     - كان واحدا وقتها   و
  . . وتأخذها األرحيية والنخوة لتلبية دعوة اإلصالح والتطهري؛ الدنس

؛ مجهرة صاحلة  - يف أول األمر   - ذلك فاستجابت له   ع إنه لو صنع رسول اهللا    :  ورمبا قال قائل  
بدال من أن تثري دعـوة أن        . . فتصبح أقرب إىل قبول العقيدة ومحلها     ،  هاوتزكو أرواح ،  تتطهر أخالقها 

 ! ال إله إال اهللا املعارضة القوية منذ أول الطريق
  . . إىل مثل هذا الطريق ع مل يوجه رسوله، وهو العليم احلكيم - سبحانه - ولكن اهللا

 أن األخـالق ال تقـوم إال        كان يعلم ! يعلم أن ليس هذا هو الطريق      - سبحانه -  لقد كان اهللا  
؛ وتقرر القيم وتقرر السلطة اليت ترتكن إليها هذه املوازين والقيم         ،  تضع املوازين ،  على أساس من عقيدة   

وأنه قبل تقرير تلك العقيدة     . كما تقرر اجلزاء الذي متلكه هذه السلطة وتوقعه على امللتزمني واملخالفني          
، وبال سلطان ،  بال ضابط ؛  ليت تقوم عليها متأرجحة كذلك    وتظل األخالق ا  ؛  تظل القيم كلها متأرجحة   

 ! وبال جزاء
 . . وتقررت السلطة اليت ترتكن إليها هذه العقيـدة        - بعد اجلهد الشاق   -  فلما تقررت العقيدة  

 . ومن سلطان الشهوات سواء   ،  ملا حترر الناس من سلطان العبيد      . . ملا عرف الناس رم وعبدوه وحده     
 . صنع اهللا ا وبأهلها كل شيء مما يقترحه املقترحـون  "  . . ال إله إال اهللا  :  "  القلوب ملا تقررت يف  . 
 . 

ولكن ليتقرر فيهـا     . . ال ليتقرر فيها سلطان العرب     . .  تطهرت األرض من الرومان والفرس    
 . رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء: لقد تطهرت من الطاغوت كله . . سلطان اهللا

ويزن مبيزان  ،  وقام النظام اإلسالمي يعدل بعدل اهللا     . اتمع من الظلم االجتماعي جبملته     وتطهر  
؛ ال يقرن إليها امسـا آخـر      ،  ويسميها راية اإلسالم  ؛  اهللا ويرفع راية العدالة االجتماعية باسم اهللا وحده       

  " ! ال إله إال اهللا:  " ويكتب عليها
دون أن حيتـاج األمـر إىل احلـدود         ؛  األرواحوزكت القلوب و  ،   وتطهرت النفوس واألخالق  

وألن الطمع يف   ؛  ألن الرقابة قامت هنالك يف الضمائر      - إال يف الندرة النادرة    - والتعازير اليت شرعها اهللا   
  . . واحلياء واخلوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات، رضى اهللا وثوابه

إىل القمة السامقة اليت مل ترتفـع       ،  ويف حياا كلها  ،  ويف أخالقها ،  مها وارتفعت البشرية يف نظا   
  . . واليت مل ترتفع إليها من بعد إال يف ظل اإلسالم؛ إليها من قبل قط



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

كانوا قـد  ؛  ولقد مت هذا كله ألن الذين أقاموا هذا الدين يف صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام              
وكانوا قد  . يف صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك     ،   ويف حيام  أقاموا هذا الدين من قبل يف ضمائرهم      

وال حىت هلذا الدين علـى       . . ال يدخل فيه الغلب والسلطان    ،  وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحدا      
هذا كل ما وعدوه     . . وعدا واحدا هو اجلنة    . . وعدا واحدا ال يتعلق بشيء يف هذه الدنيا        . . أيديهم

ومواجهة اجلاهلية باألمر الذي يكرهه أصحاب      ،  واملضي يف الدعوة  ،  واالبتالء الشاق ،  ضينعلى اجلهاد امل  
  " ! ال إله إال اهللا:  " وهو، يف كل زمان ويف كل مكان، السلطان

وملا أن علم اهللا منـهم      ؛  وملا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم      ؛   فلما أن ابتالهم اهللا فصربوا    
كائنا ما كان هذا اجلزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على             -  األرض أم ال ينتظرون جزاء يف هذه     

وال اعتزاز  ،  وملا مل يعد يف نفوسهم اعتزاز جبنس وال قوم         - وقيام هذا الدين يف األرض جبهدهم     ،  أيديهم
  . . وال اعتزاز بعشرية وال بيت. بوطن وال أرض

. أمناء على هذه األمانة الكـربى      - إذن - علم أم قد أصبحوا   ،   ملا أن علم اهللا منهم ذلك كله      
ويف ،  أمناء على العقيدة اليت يتفرد فيها اهللا سبحانه باحلاكمية يف القلوب والضمائر ويف السلوك والشعائر              

وأمناء على السلطان الذي يوضع يف أيديهم ليقوموا به          . . ويف األوضاع واألحوال  ،  األرواح واألموال 
دون أن يكون هلم من ذلك السلطان شيء ألنفسهم         ،  وعلى عدل اهللا يقيمونه    ،على شريعة اهللا ينفذوا   

ألـم  ،  إمنا يكون السلطان الذي يف أيديهم هللا ولدينه وشريعته        ؛  وال لعشريم وال لقومهم وال جلنسهم     
 . هو الذي آتاهم إياه، يعلمون أنه من اهللا

إال أن تبدأ الدعوة ذلك     ،  ستوى الرفيع  ومل يكن شيء من هذا املنهج املبارك ليتحقق على هذا امل          
وإال  . . وال ترفع معها سـواها  . . راية ال إله إال اهللا . . وإال أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها   ،  البدء

 . املبارك امليسر يف حقيقته؛ أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق يف ظاهره
أو ،  ن الدعوة بدأت خطواا األوىل دعوة قوميـة       لو أ ،   وما كان هذا املنهج املبارك ليخلص هللا      

 "  ال إله إال اهللا   :  " أو رفعت أي شعار إىل جانب شعارها الواحد        . . أو دعوة أخالقية  ،  دعوة اجتماعية 
 . . 

|     |     | 
واختيار هذا  ،  يف القلوب والعقول   " ال إله إال اهللا   :  " ذلك شأن تصدي القرآن املكي كله لتقرير      

  . . واإلصرار على هذا الطريق؛ وعدم اختيار السبل اجلانبية األخرى - على مشقته يف الظاهر - الطريق
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دون التطرق إىل تفصيالت النظام الـذي    ،   فأما شأن هذا القرآن يف تناول قضية االعتقاد وحدها        
ـ        . . والشرائع اليت تنظم املعامالت فيها    ،  يقوم عليها  ه أصـحاب   فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمام

  . . الدعوة هلذا الدين وقفة واعية
 . . فهو دين يقوم كله على قاعدة األلوهية الواحدة        . .  إن طبيعة هذا الدين هي اليت قضت ذا       

وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة       . . كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا األصل الكبري        
ال بد هلا أن تضرب جبذورها يف التربـة علـى    . . الضاربة يف اهلواء، املديدة الظالل املتشابكة األغصان  

 . . فكذلك هذا الـدين    . . تناسب ضخامتها وامتدادها يف اهلواء    ؛  ويف مساحات واسعة  ،  أعماق بعيدة 
وينظم حياة اإلنسان ال يف هـذه       ؛  ويتوىل شؤون البشرية كبريها وصغريها    ؛  إن نظامه يتناول احلياة كلها    

وال يف عامل الشهادة وحده ولكن كذلك يف عـامل          ؛  ولكن كذلك يف الدار اآلخرة    ،  دنيا وحدها احلياة ال 
 . ولكن يف أعماق الضمري ودنيا السرائر والنوايا      ،  وال يف املعامالت الظاهرة املادية    ؛  الغيب املكنون عنها  

 السعة والضخامة   وال بد له إذن من جذور وأعماق ذه        . . فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية     . 
  . . والعمق واالنتشار أيضا

وجيعـل بنـاء    ؛  حيدد منهجه يف بناء نفسه ويف امتداده      ؛   هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته      
ضرورة من ضرورات النشأة     . . ومشول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها      ،  العقيدة ومتكينها 

والضارب مـن   ،  ناسق بني الظاهر من الشجرة يف اهلواء      وضمانا من ضمانات االحتمال والت    ،  الصحيحة
  . . جذورها يف األعماق

استقر معها يف نفس الوقت     ،  يف أعماقها الغائرة البعيدة    " ال إله إال اهللا   :  "  ومىت استقرت عقيدة  
 استقرت  وتعني أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس اليت       ؛   " ال إله إال اهللا   :  " النظام الذي تتمثل فيه   

وقبل أن  ،  واستسلمت هذه النفوس ابتداء هلذا النظام حىت قبل أن تعرض عليها تفصيالته            . . فيها العقيدة 
ومبثل هذا االستسالم تلقت النفـوس       . . فاالستسالم ابتداء هو مقتضى اإلميان    . تعرض عليها تشريعاته  

منه فور صدوره إليها وال تتلكأ يف       ال تعترض على شيء     ،  تنظيمات اإلسالم وتشريعاته بالرضى والقبول    
وأبطلت العادات اجلاهليـة    ،  وأبطل امليسر ،  وأبطل الربا ،  وهكذا أبطلت اخلمر  . تنفيذه مبجرد تلقيها له   

بينما احلكومات األرضية جتهد يف شيء       ع أو كلمات من رسول اهللا    ،  أبطلت بآيات من القرآن   ،  كلها
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فـال   . . ودعايتها وإعالمها ،  وجندها وسلطاا ،  وضاعهامن هذا كله بقوانينها وتشريعاا ونظمها وأ      
 ! )1(بينما اتمع يعج باملنهيات واملنكرات ؛ تبلغ إال أن تضبط الظاهر من املخالفات

إن هذا الدين منهج عملـي       . .  وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى يف هذا املنهج القومي          
يقره أو يعدله أو     . . ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره     ؛  جاء ليحكم احلياة يف واقعها     . . حركي جاد 

يف جمتمع يعترف ابتداء حباكميـة اهللا       ،  ومن مث فهو ال يشرع إال حلاالت واقعة فعال         . . يغريه من أساسه  
 . وحده

فال بد أوال أن يقـوم اتمـع        ! إنه منهج يتعامل مع الواقع    !  إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض     
ويرفض أن يقر باحلاكمية ألحـد      ؛  وأن احلاكمية ليست إال هللا    ،  لذي يقر عقيدة أن ال إله إال اهللا       املسلم ا 

  . . ويرفض شرعية أي وضع ال يقوم على هذه القاعدة؛ من دون اهللا
وعندئـذ   . . حتتاج إىل تنظيم وإىل تشريع    ،  تكون له حياة واقعية   ،   وحني يقوم هذا اتمع فعال    

، لقوم مستسلمني أصـال للـنظم والشـرائع        . .  يف تقرير النظم ويف سن الشرائع      فقط يبدأ هذا الدين   
  . . رافضني ابتداء لغريها من النظم والشرائع

 وال بد أن يكون للمؤمنني ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى جمتمعهم ما يكفل تنفيذ                
فوق مـا يكـون      . . يكون للشريعة جديتها  حىت تكون للنظام هيبته و    ؛  النظام والشرائع يف هذا اتمع    

 . حلياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي األنظمة والشرائع من فورها
وما كانت هلـم حيـاة   .  واملسلمون يف مكة مل يكن هلم سلطان على أنفسهم وال على جمتمعهم        

؛ ذه الفترة تنظيمات وشـرائع    ومن مث مل يرتل اهللا يف ه       . . واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اهللا      
فلما صارت هلـم     . . وخلقا منبثقا من العقيدة بعد اسقرارها يف األعماق البعيدة        ،  وإمنا نزل هلم عقيدة   

الذي يواجه حاجـات اتمـع      ؛  وتقرر هلم النظام  ؛  دولة يف املدينة ذات سلطان ترتلت عليهم الشرائع       
  . . ا اجلدية والنفاذوالذي تكفل له الدولة بسلطا؛ املسلم الواقعية

حىت تطبق مبجرد قيـام     ،  ليختزنوها جاهزة ،   ومل يشأ اهللا أن يرتل عليهم النظام والشرائع يف مكة         
إنه ال يفتـرض    ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية      ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! الدولة يف املدينة  

                                                 
 وكيف عجزت أمريكا عن ذلك 667 - 663م اهللا اخلمر يف اجلزء اخلامس من هذه الظالل ص      يراجع كيف حر   )1(

 . ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: يف كتاب
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 حبجمه وشكله ومالبسـاته لصـوغه يف قالبـه          إمنا هو يواجه الواقع    . . املشكالت ليفترض هلا حلوال   
  . . وفق حجمه وشكله ومالبساته، اخلاص

بينما  . . وأن يصوغ تشريعات حياة   ،   والذين يريدون من اإلسالم اليوم أن يصوغ قوالب نظام        
مـع  ، ورفض كل شريعة سـواها ، ليس على وجه األرض جمتمع قد قرر فعال حتكيم شريعة اهللا وحدها       

، الذين يريدون من اإلسالم ذلك ال يدركون طبيعة هذا الدين          . . اليت تفرض هذا وتنفذه   متلكه للسلطة   
  . . كما يريد له اهللا؛ وال كيف يعمل يف احلياة

وحياولون . ومناهج بشرية ،   إم يريدون منه أن يغري طبيعته ومنهجه وتارخيه ليشابه أنظمة بشرية          
 وقتية يف نفوسهم إمنا تنشئها اهلزمية الداخلية يف أرواحهم          أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليليب رغبات      

تواجه مسـتقبال غـري     ،  إم يريدون منه أن يصوغ نفسه يف قالب فروض         . . جتاه أنظمة بشرية صغرية   
وتفرض سـلطاا علـى     ،  عقيدة متأل القلب   . . واهللا يريد هلذا الدين أن يكون كما أراده        . . موجود
وبعد أن يوجد النـاس     . وال يتلقوا الشرائع إال من اهللا     ،   أال خيضع الناس إال هللا     عقيدة مقتضاها . الضمري

، تبدأ التشريعات ملواجهة حاجـام الواقعيـة      ،  ويصبح هلم السلطان يف جمتمعهم    ،  الذين هذه عقيدم  
 . وتنظيم حيام الواقعية كذلك

دعون النـاس إلعـادة     أم حني ي  ،   كذلك جيب أن يكون مفهوما ألصحاب الدعوة اإلسالمية       
! حىت ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمني      - جيب أن يدعوهم أوال إىل اعتناق العقيدة      ،  إنشاء هذا الدين  

ال إله  : جيب أن يعلموهم أن اإلسالم هو أوال إقرار عقيدة         - وتشهد هلم شهادات امليالد بأم مسلمون     
وطرد املعتدين على سلطان اهللا بادعاء هذا       ،  هم كله إال اهللا مبدلوهلا احلقيقي وهو رد احلاكمية هللا يف أمر         

  . . وإقرارها يف أوضاعهم وواقعهم، إقرارها يف ضمائرهم وشعائرهم . . احلق ألنفسهم
 ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إىل اإلسالم كما كانت هـي أسـاس دعـوم إىل              

  . . املكي طوال ثالثة عشر عاما كاملةهذه الدعوة اليت تكفل ا القرآن  . . اإلسالم أول مرة
فهذه العصبة هي اليت تصلح     ،  عصبة من الناس   - مبفهومه هذا األصيل   -  فإذا دخل يف هذا الدين    

ألا قررت بينها وبني نفسها أن تقوم حياا علـى هـذا            ؛  ملزاولة النظام اإلسالم يف حياا االجتماعية     
 . اهللاوأال حتكم يف حياا كلها إال ؛ األساس
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كما يأخذ هذا اتمـع     ؛   وحني يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام اإلسالمي عليه          
فهـذا   . . يف إطار األسس العامة للنظام اإلسالمي، نفسه يف سن التشريعات اليت تقتضيها حياته الواقعية   

  . . هو الترتيب الصحيح خلطوات املنهج اإلسالمي الواقعي العملي اجلاد
وطبيعـة منهجـه    ،  ممن ال يتدبرون طبيعة هذا الدين     ،   ولقد خييل إىل بعض املخلصني املتعجلني     

نقول لقـد    . . وعلمه بطبائع البشر وحاجات احلياة    ،  املؤسس على حكمه العليم احلكيم    ،  الرباين القومي 
النـاس  على   - بل التشريعات اإلسالمية كذلك    - خييل لبعض هؤالء أن عرض أسس النظام اإلسالمي       

 ! وحيبب الناس يف هذا الدين، مما ييسر هلم طريق الدعوة
يف  ع أن تقوم دعوة رسول اهللا    : وهم كالذي كان يقترحه املقترحون    !  وهذا وهم تنشئه العجلة   

 ! تيسريا للطريق، أو أخالقية، أو اجتماعية، أوهلا حتت راية قومية
بقبول شرعه وحده ورفض كل شـرع       ،  وتعلن عبوديتها له  ،   إن النفوس جيب أن ختلص أوال هللا      

 ! قبل أن ختاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه . . من ناحية املبدأ . . غريه
ال من   . . والتحرر من سلطان سواه   ،   إن الرغبة جيب أن تنبثق من الرغبة يف إخالص العبودية هللا          

 . ا وكذا على وجه التفصيلخري مما لديها يف كذ . . يف ذاته . . أن النظام املعروض عليها
ولكن  . . ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع اهللا      . ألنه من شرع اهللا   ،   إن نظام اهللا خري يف ذاته     

إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اهللا وحدة ورفض كل شرع غـريه هـو         . . هذه ليست قاعدة الدعوة   
فقد فصل يف هذه القضية ومل يعـد        فمن رغب يف اإلسالم     . وليس لإلسالم مدلول سواه   . ذاته اإلسالم 

 ! فهذه إحدى بديهيات اإلميان . . حباجة إىل ترغيبه جبمال النظام وأفضليته
|     |     | 

إنـه   . . وبعد فال بد أن نقول كيف عاجل القرآن املكي قضية العقيدة يف خالل الثالثة عشر عاما               
ومل يعرضـها يف صـورة جـدل         " هوتال " ومل يعرضها يف صورة    " ! نطرية " مل يعرضها يف صورة   

  " ! علم الكالم " أو " علم التوحيد " كالمي كالذي زاوله فيما بعد ما مسي ب
مبا يف وجوده هو ومبا يف الوجود من         " اإلنسان " لقد كان القرآن الكرمي خياطب فطرة      . .  كال

 االستقبال الفطرية مما ران     وخيلص أجهزة ؛  كان يستنقذ فطرته من الركام     . . حوله من دالئل وإحياءات   
والسورة اليت بني    . . ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى املوحيات املؤثرة وتستجيب هلا       ؛  عليها وعطل وظائفها  

  . . أيدينا منوذج كامل من هذا املنهج املتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل
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كـان   . . ة حية واقعيـة   وبصفة خاصة كان القرآن خيوض ذه العقيدة معرك       .  هذا بصفة عامة  
 ومن مث مل يكن شكل     . . يف نفوس آدمية حاضرة واقعة     . . خيوض ا معركة مع الركام املعطل للفطرة      

إمنا كان هو شكل املواجهة احليـة للعقابيـل         . هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع احلاضر       " النظرية" 
ومل يكن اجلدل الـذهين      . . س احلاضرة احلية  والسدود واحلواجز واملعوقات النفسية والواقعية يف النفو      

فلقد كان القـرآن     . . هو الشكل املناسب كذلك   ،  علم التوحيد  - يف العصور املتأخرة   - الذي انتهجه 
 . وخياطب الكينونة البشرية جبملتها يف خضم هذا الواقع       ؛  يواجه واقعا بشريا كامال بكل مالبساته احلية      

إال أـا   ،  فإن العقيدة اإلسالمية ولو أا عقيـدة      .  الشكل املناسب  هو " الالهوت " وكذلك مل يكن  . 
وال تقبع يف الزاوية الضيقة اليت تقبـع فيهـا األحبـاث            ؛  عقيدة متثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي      

 ! الالهوتية النظرية
 معركـة   كان القرآن وهو يبين العقيدة يف ضمائر اجلماعة املسلمة خيوض ذه اجلماعة املسـلمة    

كما خيوض ا معركة ضخمة مـع رواسـب اجلاهليـة يف ضـمريها              ؛  ضخمة مع اجلاهلية من حوهلا    
وال يف صورة الهوت    ،  ال يف صورة نظرية   ،  ومن هذه املالبسات ظهر بناء العقيدة      . . وأخالقها وواقعها 

ماعة املسلمة  ممثل يف اجل  ،  ولكن يف صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة       . . وال يف صورة جدل كالمي    
ويف ،  ويف سلوكها الواقعي وفق هذا التصـور      ،  وكان منو اجلماعة املسلمة يف تصورها االعتقادي      . ذاا

، كان هذا النمو ذاته ممثال متاما لنمو البناء العقيدي         . . دربتها على مواجهة اجلاهلية كمنظمة حماربة هلا      
  . . بيعته كذلكوهذا هو منهج اإلسالم الذي ميثل ط . . وترمجة حية له

 وإنه ملن الضروري ألصحاب الدعوة اإلسالمية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه يف احلركة              
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة اليت طالت يف العهد املكي على هـذا     . . على هذا النحو الذي بيناه    

 . والبناء الواقعي للجماعة املسلمة   ،  يةمل تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة اإلسالم        ،  النحو
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعـة        ! ودراستها " النظرية " مل تكن مرحلة تلقي   . 

  . . وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . . وللحركة وللوجود الفعلي معا
 . . وأن تتم خطواا على مهل ويف عمـق وتثبـت         ؛  قيدة هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء الع      

ولكن مرحلـة ترمجـة هلـذه    ؛ وهكذا ينبغي أال تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة       
ومتمثلة يف بناء مجاعي يعرب منوه عن منـو         ؛  متمثلة يف ضمائر متكيفة ذه العقيدة     ،  العقيدة يف صورة حية   

 يف حركة واقعية تواجه اجلاهلية وختوض معها املعركـة يف الضـمري ويف الواقـع         ومتمثلة؛  العقيدة ذاا 
 . لتتمثل العقيدة حية وتنمو منوا حيا يف خضم املعركة؛ كذلك
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أن تتبلور النظرية يف صورة نظرية جمـردة للدراسـة           - بالقياس إىل اإلسالم   -  وخطأ أي خطأ  
  . . طر كذلكبل خطر أي خ . . املعرفية الثقافية . . النظرية

 . .  إن القرآن مل يقض ثالثة عشر عاما كاملة يف بناء العقيدة بسبب أنه كان يترتل للمرة األوىل                
مث ترك أصحابه يدرسونه ثالثة عشر عاما أو أكثر أو          ؛  فلو أراد اهللا ألنزل هذا القرآن مجلة واحدة       ! كال
  " ! النظرية اإلسالمية " حىت يستوعبوا، أقل

كان يريـد بنـاء     . كان يريد منهجا معينا متفردا    . كان يريد أمراً آخر    - سبحانه -  ولكن اهللا 
وأن ،  كان يريد أن يبين اجلماعة واحلركة بالعقيـدة       . اجلماعة وبناء احلركة وبناء العقيدة يف وقت واحد       

واقـع  وأن يكون   ،  كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع اجلماعة الفعلي        ! يبين العقيدة باجلماعة واحلركة   
يعلم أن بناء النفوس واجلماعات      - سبحانه - وكان اهللا  . . اجلماعة احلركي الفعلي هو صورة العقيدة     

 فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة املدى الذي يستغرقه بناء النفوس واجلماعة             . . ال يتم بني يوم وليلة    
  . . قعي هلذا النضوجحىت إذا نضج التكوين العقيدي كانت اجلماعة هي املظهر الوا. . 

وال بد أن نعرف طبيعته      - كما تستخلص من منهج القرآن املكي      -  هذه هي طبيعة هذا الدين    
فهو ذه الطبيعة   ! وال حناول أن نغريها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية           ؛  هذه

 مرة يراد أن يعاد إخراج األمـة املسـلمة          وا يصنع األمة املسلمة يف كل     ،  صنع األمة املسلمة أول مرة    
  . . كما أخرجها اهللا أول مرة، للوجود

يف حتويل العقيدة اإلسالمية احلية اليت جيب أن تتمثل         ،  وخطرها معا ،   جيب أن ندرك خطأ احملاولة    
 " نظرياتال " للدراسة واملعرفة الثقافية رد أننا نريد أن نواجه        " نظرية " إىل،  يف واقع تام حي متحرك    

 ! البشرية اهلزيلة بنظرية إسالمية
ويف حركة تتفاعل مـع     ،  ويف تنظيم واقعي  ،   إن العقيدة اإلسالمية جيب أن تتمثل يف نفوس حية        

بوصفهم كـانوا مـن أهـل     - كما تتفاعل مع اجلاهلية الراسبة يف نفوس أصحاا   ،  اجلاهلية من حوهلا  
وهي يف صورا هذه تشـغل      . نتزعها من الوسط اجلاهلي   اجلاهلية قبل أن تدخل العقيدة إىل نفوسهم وت       

 - وتشمل؛   " النظرية " من القلوب والعقول ومن احلياة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله           
 . ولكنها ال تقتصر عليها. مساحة النظرية ومادا - فيما تشمل

ولكنـه  . تصور شامل كامل،   إن التصور اإلسالمي لأللوهية وللوجود الكوين وللحياة ولإلنسان       
ألن هـذا   . أن يتمثل يف جمرد تصور ذهين معـريف        - بطبيعته - وهو يكره . كذلك تصور واقعي إجيايب   
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وطريقتـه يف    . . ويف حركة واقعية  ،  ويف تنظيم حي  ،  وجيب أن يتمثل يف أناسي    . خيالف طبيعته وغايته  
حىت يكتمل نظريا يف نفس الوقـت  ؛ واقعيةالتكون أن ينمو من خالل األناسي والتنظيم احلي واحلركة ال    

  . . بل يظل ممثال يف الصورة الواقعية؛ وال ينفصل يف صورة نظرية؛ الذي يكتمل فيه واقعيا
هو خطأ وخطـر كـذلك      ،  وال يتمثل من خالله   ،   وكل منو نظري يسبق النمو احلركي الواقعي      

 . وطريقة تركيبه الذايت، وغايته، بالقياس إىل طبيعة هذا الدين
 :  واهللا سبحانه يقول

  . .  " ونزلناه ترتيلًا، لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه " 
 " ليتم البناء التكويين املؤلف من عقيدة يف صـورة         . . واملكث مقصود كذلك  .  فالفرق مقصود 

  " ! نظرية معرفية " ال يف صورة " منظمة حية
فـإن منهجـه يف     ،  نه كما أن هذا الدين دين رباين      أ،   جيب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا      

وأنه ال ميكن فصل حقيقة هذا الدين عـن منهجـه يف            . متواف مع طبيعته  ،  العمل منهج رباين كذلك   
 . العمل

ومن مث يغري الواقع     - وجيب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغري التصور االعتقادي            
 املنهج الفكري واحلركي الذي يبين به التصور االعتقادي ويغري بـه            فكذلك هو قد جاء ليغري     - احليوي

مث لينشىء منهج تفكري خاصا به بنفس الدرجة اليت          . . جاء ليبين عقيدة وهو يبين أمة      . . الواقع احليوي 
وال انفصال بني منهج تفكريه اخلاص وتصـوره االعتقـادي          . ينشىء ا تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا     

 . فكلها حزمة واحدة، حليويوبنائه ا
وليس منـهج   ؛  فلنعرف أن هذا املنهج أصيل    ،   فإذا عرفنا منهجه يف العمل على النحو الذي بيناه        

إمنا هو املنهج الذي ال يقوم بناء هـذا         . مرحلة وال بيئة وال ظروف خاصة بنشأة اجلماعة املسلمة األوىل         
 . الدين إال به

ولكن كانت وظيفته أن يغري     .  عقيدة الناس وواقعهم فحسب     إنه مل تكن وظيفة اإلسالم أن يغري      
ذلك أنه منهج رباين خمالف يف طبيعته كلها ملناهج البشـر           . وتناوهلم للتصور وللواقع  ،  طريقة تفكريهم 
 . القاصرة اهلزيلة
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 وحنن ال منلك أن نصل إىل التصور الرباين واحلياة الربانية إال عن طريق منـهج تفكـري ربـاين                   
 . نهج أراد اهللا أن يقيم منهج الناس يف التفكري على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم احليويم. كذلك

 وحنن حني نريد من اإلسالم أن جيعل من نفسه نظرية للدراسة خنرج عن طبيعة املنهج الربـاين                  
املنهج الرباين  كأمنا  ! وخنضع اإلسالم لطرائق التفكري البشرية    . وعن طبيعة املنهج الرباين للتفكري    ؛  للتكوين

 ! وكأمنا نريد لنرتقي مبنهج اهللا يف التصور واحلركة ليوازي مناهج العبيد! أدىن من املناهج البشرية
 ! واهلزمية تكون قاتلة.  واألمر من هذه الناحية يكون خطريا
منهجا خاصا للـتفكري     - حنن أصحاب الدعوة اإلسالمية    -  إن وظيفة املنهج الرباين أن يعطينا     

واليت تضغط على عقولنا وتترسـب يف       ؛   به من رواسب مناهج التفكري اجلاهلية السائدة يف األرض         نربأ
فإذا حنن أردنا أن نتناول هذا الدين مبنهج تفكري غريب عن طبيعته من مناهج التفكري اجلاهلية                 . . ثقافتنا
فرصة اخلالص من ضغط املنهج     وحرمنا أنفسنا   ؛  كنا قد أبطلنا وظيفته اليت جاء ليؤديها للبشرية       ،  الغالبة

 . وفرصة اخلالص من رواسبه يف عقولنا وتكويننا، اجلاهلي السائد يف عصرنا
  . . واخلسارة تكون قاتلة،  واألمر من هذه الناحية كذلك يكون خطريا

ال يقل قيمة وال ضرورة عن منهج التصور االعتقادي         ،   إن منهج التفكري واحلركة يف بناء اإلسالم      
ومهما خيطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهـذا النظـام يف             . . وال ينفصل عنه كذلك   ؛   احليوي والنظام

يف األرض يف صـورة حركـة     " اإلسالم " فيجب أال يغيب عن بالنا أن هذا ال ينشى ء         ،  صورة تعبريية 
غلون فعـال   بل جيب أال يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقدمينا اإلسالم يف هذه الصورة إال املشت                ،  واقعية

وأن قصارى ما يفيده هؤالء من تقدمي اإلسالم هلم يف هـذه الصـورة هـو أن                 . حبركة إسالمية واقعية  
 ! يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعال يف أثناء احلركة

وأن يكـون   ؛   ومرة أخرى أكرر أن التصور االعتقادي جيب أن يتمثل من فوره يف جتمع حركي             
 .  الوقت ذاته متثيال صحيحا وترمجة حقيقية للتصور االعتقاديالتجمع احلركي يف

وأنه منهج أعلى وأقـوم     ،   ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو املنهج الطبيعي لإلسالم الرباين          
وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقـدميها يف                

وقبـل أن  ؛ قبل أن يكون هؤالء الناس مشتغلني بالفعل حبركـة واقعيـة         ،  دة للناس الصورة الذهنية البار  
 . يكونوا هم أنفسهم ترمجة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك املفهوم النظري
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فيما خيتص بتقدمي أسس النظام الذي       - بطبيعة احلال  - وإذا صح هذا يف أصل النظرية فهو أصح       
 .  التشريعات املفصلة هلذا النظامأو تقدمي، يتمثل فيه التصور اإلسالمي

 إن اجلاهلية اليت حولنا كما أا تضغط على أعصاب بعض املخلصني مـن أصـحاب الـدعوة                 
كذلك هي تتعمـد أحيانـا أن حتـرجهم         ،  اإلسالمية فتجعلهم يستعجلون خطوات املنهج اإلسالمي     

ه من حبوث ومن تفصيالت ومن      وماذا أعددمت لتنفيذ  ؟  أين تفصيالت نظامكم الذي تدعون إليه     : فتسأهلم
؛ وأن جتعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيـدة      ،  وهي يف هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم       ؟  مشروعات

ويتحدد فيها النظـام   ،  اليت تتبلور فيها النظرية من خالل احلركة      ،  وأن حيولوا منهجهم الرباين عن طبيعته     
  . .  مواجهة احلياة الواقعية مبشكالا احلقيقيةوتسن فيها التشريعات يف ثنايا، من خالل املمارسة

من واجبهم أن يرفضوا إمـالء      !  ومن واجب أصحاب الدعوة اإلسالمية أال يستجيبوا للمناورة       
 ! من واجبهم أال يستخفهم من ال يوقنون! منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم

وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج     ؛   ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة اإلحراج وأن يستعلوا عليها        
 . وهذا هو مصدر قوم كذلك، فهذا من أسرار قوته. هذا الدين يف احلركة

وكل منهج غريـب ال ميكـن أن         . . وال انفصام بينهما  ؛   إن املنهج يف اإلسالم يساوي احلقيقة     
ولكنها ال ميكـن أن     ؛ ؛   ةواملناهج الغربية الغريبة ميكن أن حتقق أنظمتها البشري       . حيقق اإلسالم يف النهاية   

. فالتزام املنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام يف كل حركة إسـالمية            . . حتقق نظامنا الرباين  
 ! ال يف احلركة اإلسالمية األوىل كما يظن بعض الناس

 ولطبيعـة ،  وإنين ألرجو أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن املكـي          . .  هذه هي كلميت األخرية   
، ويثقوا بـه ، وأن يعرف أصحاب الدعوة اإلسالمية طبيعة منهجهم      ؛  قد بلغت ،  املنهج الرباين املتمثل فيه   

إن هذا القرآن يهدي لليت هـي        . .  " وأم هم األعلون  ،  ويعلموا أن ما عندهم خري    ؛  ويطمئنوا إليه 
  . . صدق اهللا العظيم . .  " أقوم

 .  ومنضي بعد ذلك ملواجهة السورة
    ||     |  

منوذج كامل   - وهي أوىل السور املكية اليت نتعرض هلا هنا يف سياق هذه الظالل            - هذه السورة 
وهي متثل طبيعة هـذا     ؛  للقرآن املكي الذي حتدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه يف الصفحات السابقة          

 . . لعرض سـواء  ويف طريقة ا  ،  ويف منهج التناول  ،  يف موضوعها األساسي  ،  القرآن وخصائصه ومنهجه  
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واليت ال ختطئها   ؛  وفق الظاهرة امللحوظة يف كل سور القرآن      ؛  اخلاصة " بشخصيتها " ذلك مع احتفاظها  
وطريقـة عرضـها    ،  وحمورهـا ،  ومالحمها،  فلكل سورة شخصيتها   . . املالحظة البصرية يف أية سورة    

؛  واجلـو الـذي يظللـها   والصور والظـالل ؛  واملؤثرات املوحية املصاحبة للعرض   ؛  ملوضوعها الرئيسي 
حىت وهي تتناول موضـوعا   . . . وتكون أشبه باللوازم املطردة فيها؛ والعبارات اخلاصة اليت تتكرر فيها    

ولكنه هـذه املالمـح     ؛  فليس املوضوع هو الذي يرسم شخصية السورة      . واحدا أو موضوعات متقاربة   
 ! والسمات اخلاصة ا
إا يف كل حملة منـها       . . ا األساسي بصورة فريدة   تعاجل موضوعه  - مع ذلك  -  وهذه السورة 

، وتشده احلـس  ،  الروعة اليت تبده النفس    "  . . الروعة الباهرة  " متثل،  ويف كل مشهد  ،  ويف كل موقف  
 ! وهو يالحق مشاهدها وإيقاعها وموحياا مبهورا؛ وتبهر النفس أيضا

 ياق السورة ومشاهدها وإيقاعاا   حقيقة أجدها يف نفسي وحسي وأنا أتابع س       ! هذه حقيقة !  نعم
. إن الروعة فيها تبلغ فعال حد البهر       . . وما أظن بشرا ذا قلب ال جيد منها لونا من هذا الذي أجد            . . 

 ! حىت ال ميلك القلب أن يتابعها إال مبهورا مبدوها
مـا  ك،  تعرضها يف جمال الكـون واحليـاة       "  . . حقيقة األلوهية  " تعرض - يف مجلتها  -  إا

كما تعرضـها يف جماهيـل      ،  وتعرضها يف جماهيل هذا الكون املشهود     ،  تعرضها يف جمال النفس والضمري    
كمـا  ،  وتعرضها يف مشاهد النشأة الكونية والنشأة احليوية والنشأة اإلنسـانية          . . ذلك الغيب املكنون  

 وهـي تواجـه     وتعرضها يف مشاهد الفطـرة     . . تعرضها يف مصارع الغابرين واستخالف املستخلفني     
كما تعرضها يف مظاهر القدرة اإلهلية واهليمنـة يف         ،  وتواجه النعماء والضراء  ،  وتواجه األحداث ،  الكون

، وأخريا تعرضها يف مشـاهد القيامـة       . . ويف أحواهلم الواقعة واملتوقعة   ،  حياة البشر الظاهرة واملستكنة   
  . . ومواقف اخلالئق وهي موقوفة على را اخلالق

بكل مقوماـا وبكـل     ،  عها الذي تعاجله من مبدئها إىل منتهاها هو موضوع العقيدة          إن موضو 
وراء ينابيع العقيدة وموحياا    ،  وتطوف ا يف الوجود كله    ،  وهي تأخذ مبجامع النفس البشرية    . مكوناا

إا تطوف بالنفس البشـرية يف ملكـوت السـماوات           . . املستسرة والظاهرة يف هذا الوجود الكبري     
وتسرح يف اجلنات املعروشات    . وترقب الشمس والقمر والنجوم   ،  تلحظ فيها الظلمات والنور   ،  واألرض

وآثارهـا  ،  وتقف ا على مصارع األمم اخلاليـة      ؛  واملياه اهلاطلة عليها واجلارية فيها    ،  وغري املعروشات 
واحلي خيرج مـن امليـت      ،  وأسرار الغيب والنفس  ،  مث تسبح ا يف ظلمات الرب والبحر      . البائدة والباقية 
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مث متوج  . والنطفة املستكنة يف ظلمات الرحم    ،  واحلبة املستكنة يف ظلمات األرض    ،  وامليت خيرج من احلي   
واحلفظة على الـنفس بالليـل      ،  واملوتى واألحياء ،  واألولني واآلخرين ،  والطري والوحش ،  باجلن واإلنس 

  . . والنهار
، مث إا اللمسات املبدعة احملييـة      . . وأقطار احلس ،  س إنه احلشد الكوين الذي يزحم أقطار النف      

وإذا كل مكرور مألوف مـن املشـاهد         . . اليت تنتفض بعدها املشاهد واملعاين أحياء يف احلس واخليال        
 ! وكأمنا مل يطلع عليه من قبل ضمري إنسان؛ كأمنا تتلقاه النفس أول مرة، جديد نابض، واملشاعر

دافع ذه املشاهد واملواقف واملوحيات واإليقاعات والصور والظـالل          وهي تشبه يف سياقها املت    
ما تكاد املوجة تصل إىل قرارها حىت تبدو املوجة التالية مالحقة           . جمرى النهر املتدافع باألمواج املتالحقة    

 ! يف ارى املتصل املتدفق؛ متشابكة معها، هلا
 " الروعة البـاهرة   " تبلغ حد ،  حقة املتشابكة  وهي يف كل موجة من هذه املوجات املتدافعة املتال        

وتأخذ علـى الـنفس أقطارهـا        - مع تناسق منهج العرض يف شىت املشاهد كما سنبني         - اليت وصفنا 
وباإليقاع التصويري والتعبريي واملوسيقي وبـالتجمع واالحتشـاد        ،  وباحليوية الدافقة ،  بالروعة الباهرة 

 ! ةومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذ
على يقني أننا لسنا ببالغني شيئا يف نقل إيقاعات هذه السورة إىل أي قلـب إال                 - سلفا -  وحنن

لسنا ببـالغني شـيئا      . . إىل هذا القلب  ،  وإيقاعها الذايت ،  بأن ندع السورة ذاا تنطلق بسياقها الذايت      
ة بني املعزولني عـن هـذا       ولكنها جمرد احملاولة إلقامة القنطر     . . بالوصف البشري واألسلوب البشري   

 ! وبني هذا القرآن - حبكم بعدهم عن احلياة يف جو القرآن - القرآن
 " إن هذا ليس   . . وقراءته واالطالع على علومه   ؛   واحلياة يف جو القرآن ال تعين مدارسة القرآن       

ويف ،   يف جـو   هو أن يعيش اإلنسان   : إن الذي نعنيه باحلياة يف جو القرآن       . . الذي نعنيه  " جو القرآن 
 . . كاليت كان يترتل فيها هذا القرآن      . . ويف اهتمامات ،  ويف صراع ،  ويف معاناة ،  ويف حركة ،  ظروف

، ويف حركته ،  ويف مهه ،  ويف قلبه ،  أن يعيش اإلنسان يف مواجهة هذه اجلاهلية اليت تعم وجه األرض اليوم           
مرة أخرى يف مواجهـة     ،   حياة الناس  ويف حياته ويف  ،  اإلسالم يف نفسه ويف نفوس الناس      " ينشى ء  " أن

وكـل ضـغطها   ؛ وكل واقعها العملـي ، وكل اهتماماا وكل تقاليدها   ،  بكل تصوراا . هذه اجلاهلية 
وكل استجاباا كـذلك هلـذا      ؛  ومنهجه الرباين ،  ومناهضتها لعقيدا الربانية  ،  وحرا له ،  كذلك عليه 

  . . صراربعد الكفاح واجلهاد واإل؛ املنهج وهلذه العقيدة
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فهو يف مثل هذا     . . فيتذوق هذا القرآن  ؛   هذا هو اجلو القرآين الذي ميكن أن يعيش فيه اإلنسان         
والذين ال يعيشون يف مثل هذا اجلو معزولون عن القرآن مهما            . . ويف مثل هذا اخلضم عمل    ،  اجلو نزل 

  . . استغرقوا يف مدارسته وقراءته واالطالع على علومه
إال ،  ليست بالغة شـيئا   ،  يت نبذهلا إلقامة القنطرة بني املخلصني من هؤالء وبني القرآن          واحملاولة ال 

حقـا   " جو القرآن  " وحياولوا أن يعيشوا يف   ؛  ويصلوا إىل املنطقة األخرى   ؛  بعد أن جيتاز هؤالء القنطرة    
هللا ا على مـن     ويتمتعون ذه النعمة اليت ينعم ا     ؛  وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن    . بالعمل واحلركة 

  . . يشاء
|     |     | 

تعاجلها بتعريف العباد    . . قضية األلوهية والعبودية   . . هذه السورة تعاجل قضية العقيدة األساسية     
من ذا الذي جاء    ؟  من هم العباد  ؟  ماذا وراءه من أسرار   ؟  ما مصدر هذا الوجود   ؟  من هو  . . برب العباد 

مـن يقلـب أفئـدم      ؟  من يدبر أمرهم  ؟  من يكفلهم ؟  ن يطعمهم م؟  من أنشاهم ؟  م إىل هذا الوجود   
؟ وألي أجل أجلـهم   ؟  ألي شيء خلقهم  ؟  من يبدئهم مث يعيدهم   ؟  من يقلب ليلهم وارهم   ؟  وأبصارهم

هـذا املـاء    . . ؟    من بثها يف هذا املوات     . . هذه احلياة املنبثقة هنا وهناك    . . ؟    وألي مصري يسلمهم  
هـذا الليـل    . هذا الصبح البـازغ   . هذا النجم الثاقب  . هذا احلب املتراكب  . غهذا الربعم الناب  . اهلاطل
هـذه  . . ؟    ومن أخبـار  ،  وماذا وراءه من أسرار   ؟  هذا كله من وراءه    . . هذا الفلك الدوار  . السادل
؟ ومن ذا يهلكهـا   ؟  من ذا يستخلفها   . . ولك وتستخلف ،  اليت تذهب وجتيء  ،  وهذه القرون ،  األمم

وماذا بعد االستخالف واالبتالء والوفاة من مصـري وحسـاب          ؟  وملاذا يدركها البوار   ؟ملاذا تستخلف 
 ؟ ؟ ؟ وجزاء

 . . ويف هذه األغوار واألعمـاق    ،   هكذا تطوف السورة بالقلب البشري يف هذه اآلماد واآلفاق        
 سابقةالذي أسلفنا احلديث عنه يف الصفحات ال       . . ولكنها متضي يف هذه كله على منهج القرآن املكي        

إا ال دف إىل تصوير نظرية يف العقيدة وال إىل جدل الهويت يشـغل               . . وعلى منهج القرآن كله    -
لتصل من هذا التعريف إىل تعبيد النـاس        ؛  إمنا دف إىل تعريف الناس برم احلق       . . األذهان واألفكار 

وتعبيد ،   تقاليدهم وشعائرهم  وتعبيد،  وتعبيد سعيهم وحركتهم  ،  تعبيد ضمائرهم وأرواحهم  . لرم احلق 
  . . سلطان اهللا الذي ال سلطان لغريه يف األرض وال يف السماء . . واقعهم كله هلذا السلطان املتفرد
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فـاهللا هـو     . . من أوهلا إىل آخرهـا     . .  ويكاد اجتاه السورة كله ميضي إىل هذا اهلدف احملدد        
واهللا هـو العلـيم   . هو صاحب القدرة والقهر والسلطانواهللا . واهللا هو املالك  . واهللا هو الرازق  . اخلالق

وكذلك جيـب    . . واهللا هو الذي يقلب القلوب واألبصار كما يقلب الليل والنهار         . بالغيوب واألسرار 
وال حتليـل  ، وال شرع وال حكم، وأال يكون لغريه ى وال أمر؛ أن يكون اهللا هو احلاكم يف حياة العباد    

ال ، وال جيوز أن يزاوله يف حياة الناس أحـد مـن دون اهللا            ،  خصائص األلوهية فهذا كله من    . وال حترمي 
وال ميلك لنفسه وال لغـريه  ، وال مينح وال مينع  ،  وال يضر وال ينفع   ،  وال حييي وال مييت   ،  وال يرزق ،  خيلق

واقف وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته يف تلك املشاهد وامل           . . شيئا يف الدنيا وال يف اآلخرة     
مـن  ،  واليت تواجه القلب باحلشود احلاشدة من املؤثرات املوحية       ؛  واإليقاعات البالغة حد الروعة الباهرة    

 ! كل درب ومن كل باب
يف .  والقضية الكبرية اليت تعاجلها السورة هي قضية األلوهية والعبودية يف السـماوات واألرض            

املناسبة ،  سبة احلاضرة يف حياة اجلماعة املسلمة حينذاك      ولكن املنا  . . ويف جماهلا الشامل  ،  حميطها الواسع 
هي ما تزاوله اجلاهلية من حق التحليـل والتحـرمي يف الـذبائح    ، التطبيقية هلذه القاعدة الكبرية الشاملة   

وهي املناسبة الـيت     . . ومن حق تقرير بعض الشعائر يف النذور من الذبائح والثمار واألوالد          ،  واملطاعم
 : ذه اآليات يف أواخر السورةتتحدث عنها ه

وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا        . إن كنتم بآياته مؤمنني   ،  فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه      " 
، وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علـم      ،  وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه         ،  عليه

إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كـانوا        ،  وذروا ظاهر اإلمث وباطنه   . إن ربك هو أعلم باملعتدين    
وإنه لفسق وإن الشـياطني ليوحـون إىل أوليـائهم        ،  وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه       . يقترفون

 .  ]118 - 121[  . .  " وإن أطعتموهم إنكم ملشركون، ليجادلوكم
وهـذا   - بـزعمهم  - هـذا هللا  : فقـالوا ،  وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا        " 
سـاء مـا    ،  وما كان هللا فهو يصل إىل شـركائهم       ،  فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا      . لشركائنا
، وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم           ! حيكمون

  يطعمها إال من نشاء    ال،  هذه أنعام وحرث حجر   : وقالوا. فذرهم وما يفترون  ،  ولو شاء اهللا ما فعلوه    
سيجزيهم  - افتراء عليه  - وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها     ،  وأنعام حرمت ظهورها   - بزعمهم -

وإن يكـن   ،  ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا         : وقالوا. مبا كانوا يفترون  
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ذين قتلوا أوالدهم سفها بغري     قد خسر ال  . إنه حكيم عليم  ،  سيجزيهم وصفهم . ميتة فهم فيه شركاء   
 - 140[  . .  " قد ضلوا وما كـانوا مهتـدين       - افتراء على اهللا   - وحرموا ما رزقهم اهللا   ؛  علم

136[   
اليت تتمثل فيهـا تلـك       - واجلاهلية حوهلا  -  هذه هي املناسبة احلاضرة يف حياة األمة املسلمة       

قضية األلوهية والعبوديـة الـيت       . . لقضية الكربى ومن ورائها ا   . . قضية التشريع  . . القضية الكبرية 
كما يعاجلها القرآن املدين أيضا كلما جـاء ذكـر          ،  ويعاجلها القرآن املكي كله   ،  تعاجلها السورة كلها  

 . النظام فيه وذكر التشريع
وهو يواجه اجلاهلية وأهلـها يف  ،   واحلشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات واملؤثرات        

وربطها بقضـية    - وهي املناسبة اليت تتمثل فيها قضية حق التشريع        - ذه األنعام والذبائح والنذور   أمر ه 
 . . ومسألة إسالم أو جاهليـة    ،  وجعلها مسألة إميان أو كفر     - قضية األلوهية والعبودية   - العقيدة كلها 
، ختصـر بالسـورة   على النحو الذي سنحاول أن نستعرض مناذج منه يف هذا التعريف امل            - هذا احلشد 

يوقع يف النفس تلك     - والذي سيتجلى على حقيقته يف املواجهة التفصيلية للنصوص يف السياق بعد ذلك           
وهي أن كل جزئية صغرية يف احلياة اإلنسانية جيـب أن ختضـع             . احلقيقة األصيلة يف طبيعة هذا الدين     
هو اخلروج من هذا الدين مجلة من أجـل         وإال ف . املمثلة يف شريعته  ،  خضوعا مطلقا حلاكمية اهللا املباشرة    

 . اخلروج على حاكمية اهللا املطلقة يف تلك اجلزئية الصغرية
 كذلك يدل ذلك احلشد على مدى األمهية اليت ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر احلياة كله من                

ـ  - كرب أم صغر  ،  جل أم حقر   - ظالل حاكمية البشر يف أي شأن من شؤون البشر         ن وربط أي شأن م
وهو حاكمية اهللا املطلقة اليت تتمثـل فيهـا          . . هذه الشؤون باألصل الكبري الذي يتمثل فيه هذا الدين        

 . كما تتمثل ألوهيته يف الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بال شريك، ألوهيته يف األرض
ور منها ومـن    والنذ،   إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر اجلاهلية يف شأن األنعام والثمار           

وبعضـها  ،  لتصوير مدى السخف والتناقض يف هذه الشـعائر       ،  بعضها مباشر . األوالد تعقيبات منوعة  
ولبيان أن اتباع أمر اهللا فيها هـو    ،  للربط بني مزاولة البشر حلق التحرمي والتحليل وقضية العقيدة الكربى         

لنحو التايل بعد ذكر تلك الشعائر يف       على ا  . . الذي خيرج من ال يتبعه عن هذا الدين       ،  صراطه املستقيم 
 : اآليات السابقة
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والزيتون ،  والنخل والزرع خمتلفا أكله   ،  وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات       " 
وال تسرفوا إنه ال حيب     ،  كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده        . والرمان متشاا وغري متشابه   

إنه لكم عدو   ،  كلوا مما رزقكم اهللا وال تتبعوا خطوات الشيطان       ،  رشاومن األنعام محولة وف   . املسرفني
أم ما اشـتملت    ؟  آلذكرين حرم أم األنثيني   : قل. مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن املعز اثنني       . مبني

آلـذكرين  : ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قل      . نبئوين بعلم إن كنتم صادقني    ؟  عليه أرحام األنثيني  
فمن أظلـم   ؟  أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا ذا      ؟  أما اشتملت عليه أرحام األنثيني    ؟  األنثينيحرم أم   

ال أجد فيمـا    : قل. إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني     ،  ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم        
 - إنه رجس ف - أو حلم خرتير  ،  أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميته أو دما مسفوحا            

وعلى الذين هـادوا    . فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم         . أو فسقا أهل لغري اهللا به     
إال ما محلت ظهورمها أو احلوايـا   - ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما     ،  حرمنا كل ذي ظفر   
 ذو رمحة واسعة    ربكم: فإن كذبوك فقل  . وإنا لصادقون ،  ذلك جزيناهم ببغيهم   - أو ما اختلط بعظم   

وال ،  لو شاء اهللا ما أشـركنا وال آباؤنـا        : سيقول الذين أشركوا  . وال يرد بأسه عن القوم ارمني     
هـل عنـدكم مـن علـم        : قل. كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا       . حرمنا من شيء  

فلو شاء هلـداكم    قل فلله احلجة البالغة     . وإن أنتم إال خترصون   ،  إن تتبعون إال الظن   ؟  فتخرجوه لنا 
وال تتبـع  ، فإن شهدوا فال تشهد معهم، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اهللا حرم هذا  . أمجعني

تعالوا أتل ما حـرم     : قل. وهم برم يعدلون  ،  والذين ال يؤمنون باآلخرة   ،  أهواء الذين كذبوا بآياتنا   
 أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم      وال تقتلوا . وبالوالدين إحسانا ،  أال تشركوا به شيئا   : ربكم عليكم 

 - إال باحلق  - وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا     ،  وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن       ،  وإياهم
، حىت يبلغ أشـده    - إال باليت هي أحسن    - وال تقربوا مال اليتيم   . ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون    
ولو كـان ذا     - وإذا قلتم فاعدلوا   -  وسعها ال نكلف نفسا إال    - وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط   

وال ،  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه    . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون    . وبعهد اهللا أوفوا   - قرىب
   ]141 - 153[  "  . . ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 والتحليل يف األنعام والنـذور يف األنعـام          وكذلك نرى أن هذه املسألة اجلزئية اخلاصة بالتحرمي       
باهلـدى  : يربطها السياق بتلك القضايا الكبرية     - على ما كان متبعا يف اجلاهلية      - ويف األوالد ،  والثمار

وبرمحة اهللا أو بأسه وبالشهادة بوحدانية اهللا أو        ،  واتباع منهج اهللا أو اتباع خطوات الشيطان      . والضالل
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ويستخدم نفس التعبريات اليت استخدمها وهو      .  صراطه مستقيما أو التفرق عنه     وباتباع. عدل غريها به  
  . . بصدد القضية الكربى يف حميطها الشامل

مشهد اخللق واإلحياء يف     - يف هذا املوضع وحده    -  كما نراه حيشد هلا من املؤثرات واملوحيات      
 ألوانه والزيتون والرمان متشاا وغري      ومشهد النخل والزرع خمتلفا   . اجلنات املعروشات وغري املعروشات   

  . . وموقف البأس والتدمري على املشركني. وموقف اإلشهاد واملفاصلة. متشابه
وهو يتناول قضـية العقيـدة      ،   وهي ذات املشاهد اليت حشدها السياق يف السورة كلها من قبل          

 هذا داللته اليت ال ختطـى ء علـى          ولكل. قبل أن يتعرض هلذه املناسبة اخلاصة اليت تتمثل فيها        ،  جبملتها
  . . ونظرته لقضية احلاكمية والتشريع يف الكثري والقليل، طبيعة هذا الدين

|     |     | 
، وحنن نبني منهجها املوضوعي وهي تتناول قضية العقيدة جبملتها        ؛  ولعلنا قد سبقنا سياق السورة    

إا اقتضت ذلـك    : وهي املناسبة اليت ال نقول     .يف مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع واحلاكمية       
وهذا البيان الرائع الباهر حلقيقة     ،  احلشد املتجمع املتدفق من التقريرات والتأثريات يف سياق السورة كله         

فدل ؛  إا املناسبة اليت ربطت يف سياق السورة ذا كله        : ولكننا نقول . األلوهية يف جماهلا الواسع الشامل    
ويف اجلليـل   ،  ونظرته لقضية التشريع واحلاكمية يف الكبري والصـغري       ؛  طبيعة هذا الدين  هذا الربط على    

  . . كما أسلفنا . . واحلقري من شؤون هذه احلياة الدنيا
على النحو الذي ألفناه يف هـذه       ،   فاآلن منضي يف التعريف امل بالسورة وخصائصها ومالحمها       

 :  للسياققبل الدخول يف االستعراض املفصل، الظالل
|     |     | 

وعن أنس بن مالك وعن عبـداهللا       ،  وعن جابر ،  وعن أمساء بنت يزيد   ،  يف روايات عن ابن عباس    
 . وأا نزلت كلها مجلة واحدة، أن هذه السورة مكية - مجيعا ي - بن مسعود

 وليس يف موضوعها كذلك ما حيدد زمن      ؛   وليس يف هذه الروايات ما يعني تاريخ نزول السورة        
؛ وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن جييء ترتيبها بعد سورة احلجـر            . . نزوهلا من العهد املكي   

ال  - كما بينا من قبل يف التعريف بسورة البقـرة         - ولكننا . . وتكون هي السورة اخلامسة واخلمسني    
يف  - عليـه عنـدهم  فاملعول . نستطيع مبثل هذه املعلومات أن جنزم بشيء عن تاريخ حمدد لرتول السور    

وقد تكـون هنـاك      - ال مجلتها  - يف ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول أوائلها          - الغالب
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 . إذ املعول يف الترتيب على أوائل السورة      . أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة         
غري أننا نـرجح أـا      . يد تاريخ نزوهلا  ولكننا ال منلك حتد   . أما يف سورة األنعام فقد نزلت كلها مجلة       . 

وال نعتمد يف هذا الترجيح على       . . رمبا اخلامسة أو السادسة    . . كانت بعد السنوات األوىل من الرسالة     
، والتوسع يف عرضها على هـذا النحـو       ،  مث على سعة املوضوعات اليت تناولتها     ؛  أكثر من رقم الترتيب   

أصـبح  ،  وطول اإلعراض منهم والتكذيب لرسـول اهللا      ،  كنيالذي يشي بأن الدعوة واجلدل مع املشر      
عن طـول    ع كما يقتضي تسلية رسول اهللا    ؛  يقتضي التوسع يف عرض القضايا العقيدية على هذا النحو        

  . . الصد واإلعراض والتكذيب
:  قوله تعاىل . أن السورة مكية كلها إال آيتني منها نزلتا باملدينة        :  ويف رواية عن ابن عباس وقتادة     

من أنزل الكتاب الذي جاء     : قل. وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء             " 
وعلمتم ما مل تعلموا أنـتم وال      ،  جتعلونه قراطيس تبدوا وختفون كثريا    ،  به موسى نورا وهدى للناس    

 مالك بن الصـيف     نزلت يف . 91: وهي اآلية  . .  " مث ذرهم يف خوضهم يلعبون    ،  اهللا: قل،  آباؤكم
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشـات        :  " وقوله تعاىل . وكعب بن األشرف اليهوديني   

وآتـوا  ،  كلوا من مثره إذا أمثر    ،  والزيتون والرمان متشاا وغري متشابه    ،  والنخل والزرع خمتلفا أكله   
نزلت يف ثابت بن قيس     ،  141وهي اآلية    . .  " وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني     ،  حقه يوم حصاده  
 . نزلت يف معاذ ابن جبل: وقال ابن جريج واملاوردي . . مشاس األنصاري

بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى           ؛   والرواية عن اآلية األوىل حمتملة    
ك روايـات   وإن كان هنـا    . .  " جتعلونه قراطيس تبدوا  :  " ومواجهة لليهود يف قوله تعاىل    ،  للناس

ما أنزل اهللا على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن           : وعن ابن عباس أن الذين قالوا     ،  أخرى عن جماهد  
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للنـاس جتعلونـه           :  " وهناك قراءة . اآلية مكية 

. ليسـت خطابـا هلـم     فهي على هذه القراءة خرب عن اليهود و        . .  " قراطيس تبدوا وخيفون كثريا   
وعلى هذا   . . وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة        . وسياق اآلية كله عن املشركني    

  . . تكون اآلية مكية
ألن السياق بدوا ينقطع ما قبلها فيه عمـا         .  وأما اآلية الثانية فالسياق ال حيتمل أن تكون مدنية        

وعن جعلـه محولـة     ،  ث متصل عن إنشاء اهللا للجنات املعروشات      واحلدي. بعدها يف املعىن ويف العبارة    
وال تتبعـوا   ،  ومن األنعام محولة وفرشا كلوا مما رزقكـم اهللا        :  " وفرشا من األنعام يف اآلية اليت تليها      
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الذي كان  ،  مث ميضي السياق يف تكملة احلديث عن األنعام        . .  " خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني     
هو الذي حتدثنا عنه يف الفقرة السابقة اخلاصـة       ،  جيمعها كلها موضوع واحد    . .  الثمار قد بدأه قبل آية   

 . بقضية التحرمي والتحليل والنذور
كلوا من مثره إذا أمثر     :  "  وإمنا الذي جعل بعضهم يعتربها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعاىل            

والزكاة مل تتقرر بأنصبتها احملـددة يف       . الزكاةواعتبارهم هذا األمر يعين      . .  " وآتوا حقه يوم حصاده   
إذ أن هناك أقـواال مـأثورة يف        . ولكن هذا املعىن ليس متعينا يف اآلية       . . الزروع والثمار إال يف املدينة    
أو ؛  أو بأا تعين اإلطعام منها ملن مير م يوم احلصـاد أو جـين الثمـار               ،  تفسريها بأا تعين الصدقات   

 . وعلى هذا تكون اآلية مكية . .  الزكاة حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشروأن . . لقرابتهم
 .  " وما قدروا اهللا حق قدره    :  " سورة األنعام مكية إال ست آيات نزلت باملدينة       :  وقال الثعليب 

  . . إىل آخر ثالث آيات . .  " تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: قل " و. إىل آخر ثالث آيات. 
إذ ينطبق على اآليتني الثانية والثالثة من هذه اموعة ما ينطبق على            ،  ات األوىل بينا مكيتها    واآلي

  . . اآلية األوىل منها
رواية عن صحايب وال تابعي عـن        - فيما وصل إليه اطالعي    -  أما اموعة الثانية فليس هناك    

؛ هي تتحدث عن تصـورات جاهليـة      و. وليس يف موضوعها ما يدعو إىل اعتبارها مدنية       ؛  كوا مدنية 
 . . اتصاال وثيقـا  ،  وهي متصلة مبوضوع التحرمي والتحليل يف الذبائح والنذور الذي سبق احلديث عنه           

  . . لذلك منيل إىل اعتبارها مكية كذلك
، 23،  91،  92،  114،  141،  151،  152،  153[   ويف املصحف األمـريي أن اآليـات      

ولـيس يف     ]151 - 153[  و  ]141[  و  ]91 - 92[  توقد حتدثنا عن اآليـا    . مدنية  ]20
وهذا ليس دليال   . ما يدعو إىل الظن بأا مدنية إال ذكر أهل الكتاب فيها            ]20،  23،  114[  اآليات

  . . فقد ورد مثل هذه يف اآليات املكية
ملتها يف مكـة  اليت تنص على أن السورة نزلت جب،  هلذا كله حنن منيل إىل اعتبار الروايات املطلقة  

ويف الرواية عن أمساء حتديـد للروايـة   ، وقد وردت عن ابن عباس وعن أمساء بنت يزيد     . يف ليلة واحدة  
 : حبادث مصاحب على النحو التايل

نزلت سورة  :  " قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت              " 
  " . إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ع اقة النىبمجلة وأنا آخذة بزمام ن ع األنعام على النيب
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 :  أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطرباين قال
، عن علي بن زيـد    ،  حدثنا محاد بن سلمة   ،  حدثنا حجاج بن منهال   ،   حدثنا علي بن عبد العزيز    

حوهلا سبعون ألف   ،  ةمجلة واحد ؛  نزلت األنعام مبكة ليلة   :  " قال،  عن ابن عباس  ،  عن يوسف بن مهران   
  "  . . ملك جيأرون حوهلا بالتسبيح

وذلـك باإلضـافة إىل     .  وهاتان الروايتان أوثق من األقوال اليت جاء فيها أن بعض اآليات مدنية           
 . التحليل املوضوعي الذي أسلفنا

ـ                   ر  والواقع أن سياق السورة يف متاسكه ويف تدافعه ويف تدفقه يوقع يف القلب أن هذه السورة
أو علـى   ،  وإن بناءها ذاته ليصدق متاما هذه الروايات      ؛  بال حواجز وال فواصل   ،  أو سيل يتدفع  ،  يتدفق

 . األقل يرجحها ترجيحا قويا
|     |     | 

أما موضوع السورة األساسي وشخصيتها العامة فقد أمجلنا اإلشارة إليهما يف مطلـع احلـديث               
  . . ا التعريفولكن ال بد من شيء من التفصيل يف هذ. عنها

نزلـت   " ع قال رسـول اهللا   : عن أنس بن مالك قال     - بإسناده -  روى أبو بكر بن مردويه    
 " . واألرض م ترتج  ،  هلم زجل بالتسبيح  ،  سورة األنعام معها موكب من املالئكة سد ما بني اخلافقني         

  . .  "  . . سبحان اهللا العظيم. سبحان اهللا العظيم:  " ورسول اهللا يقول
موكـب  . إا هي ذاا موكـب    !  . . واضح ظلهما يف السورة   ،  وهذا االرجتاج ،   هذا املوكب 

!  . . إا زمحة من املواقف واملشاهد واملوحيـات واإليقاعـات  !  . . ويرتج له الكون، ترتج له النفس  
يقاعـات  تشبه يف سياقها املتدافع ذه املشاهد واملواقف واملوحيـات واإل          - كما قلنا من قبل    - وهي

ما تكاد املوجه تصل إىل قرارها حىت تبدو املوجة التالية مالحقة           . جمرى النهر املتدافع باألمواج املتالحقة    
 ! يف ارى املتصل املتدفق، ومتشابكة معها، هلا

كل مقطـع منـها     ،  فال ميكن جتزئة السورة إىل مقاطع     ؛   واملوضوع الرئيسي الذي تعاجله متصل    
 . وكل موجة تتفق مع اليت قبلها وتكملها . . إمنا هي موجات . . وضوعيعاجل جانبا من امل

وإمنا سنحاول فقط   ؛   ومن مث فلن حناول عرض املوضوعات اليت حتتويها السورة يف هذا التعريف           
 : عرض مناذج من هذه املوجات املتالحقة فيها
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ينما دالئل التوحيد جتبههم    ب،  الذين يتخذون مع اهللا آهلة أخرى     ،   تبدأ السورة مبواجهة املشركني   
تبدأ مبواجهتهم حبقيقة األلوهية متجليـة يف        . . وتواجههم وحتيط م وتطالعهم يف اآلفاق ويف أنفسهم       

تبدأ يف ملسات ثالث ترسم جمايل الوجود        . . وتشمل وجودهم كله  ؛  ملسات عريضة تشمل الوجود كله    
 : الكبرية على أقصى عمق واتساع

مث الذين كفروا بـرم  ، وجعل الظلمات والنور، لق السماوات واألرض  احلمد هللا الذي خ    " 
وهـو اهللا يف    . مث أنتم متترون  ،  وأجل مسمى عنده  ،  هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجال       . يعدلون

  . .  " ويعلم ما تكسبون، يعلم سركم وجهركم، السماوات ويف األرض
وتذرع الوجود اإلنساين كله يف اآليـة       ،  وىل ثالث آيات تذرع الوجود الكوين كله يف اآلية األ        

 ! مث حتيط األلوهية بالوجودين كليهما يف اآلية الثالثة . . الثانية
 ! وأية إحاطة! وأي مشول! وأية روعة!  أي إعجاز

. وأمام هذا الوجود اإلنساين الشاهد بتـدبريه      .  وأمام هذا الوجود الكوين الشاهد بوحدة اخلالق      
يبدو شـرك    . . العاملة بالسر واجلهر والكسب   ؛   احلاكمة يف السماوات ويف األرض     وأمام هذه األلوهية  

وال ،  وال مكان له يف فطرة النفس     ،  عجبا منكرا ال مكان له يف نظام الكون       ،  وامتراء املمترين ،  املشركني
 ! سند له يف القلب والعقل

هللا هذه املبثوثـة يف الكـون        ويف هذه اللحظة تبدأ املوجة التالية تعرض موقف املكذبني بآيات ا          
ويتجلى السلطان  ،  وتعرض مصارع الغابرين  ،  جييء التهديد ،  ومع عرض املوقف املنكر الغريب    ؛  واحلياة

فيبدو عجيبا منكرا تعنت املنكرين أمام هذا احلـق  . وهذه القوارع، القاهر الذي تدل عليه هذه املصارع     
 : وتفتح القلب للدليل، لدليل ولكنه صدق النيةويبدو أن املنكرين ليس الذي ينقصهم هو ا؛ املبني

فقد كذبوا باحلق ملـا جـاءهم       . وما تأتيهم من آية من آيات رم إال كانوا عنها معرضني           " 
أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض           ،  فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون      

فأهلكناهم بذنوم  ،  وجعلنا األار جتري من حتتهم    ،  دراراوأرسلنا السماء عليهم م   ،  ما مل منكن لكم   
لقـال الـذين    ،  ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم       . وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين    

ولو أنزلنا ملكا لقضـي األمـر مث ال         ! لوال أنزل عليه ملك   : وقالوا. إن هذا إال سحر مبني    : كفروا
؛ ولقد استهزئ برسل من قبلك    . وللبسنا عليهم ما يلبسون   ،  علناه رجلًا ولو جعلناه ملكا جل   . ينظرون
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مث انظروا كيـف كـان      ،  سريوا يف األرض  : قل. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون       
  . .  " عاقبة املكذبني

 متجلية يف ملكيـة اهللا سـبحانه ملـا يف         ،   ومن هنا تبدأ موجة ثالثة يف التعريف حبقيقة األلوهية        
. ومتجلية يف كونه الرازق الذي يطعم وال يطعـم        . وملا سكن بالليل والنهار   ،  السماوات وما يف األرض   

وهو الذي يعـذب    . الذي جيب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده       . فهو من مث الويل الذي ال ويل غريه       
. اهر فوق عبـاده   وهو الق . وهو على كل شيء قدير    . وهو الذي ميلك الضر واخلري    . العصاة يف اآلخرة  
  . . وهو احلكيم اخلبري

، وبـني القـوم   ع يف اإلشهاد واملفاصلة بني الرسول    ،   وتبلغ املوجة قمتها بعد هذا التمهيد كله      
 : يف رنة عالية فاصلة جازمة، وإعالن التوحيد يف مواجهتهم، وإنذارهم والتربؤ من شركهم

 نفسه الرمحة ليجمعـنكم إىل يـوم        كتب على . هللا: قل؟  قل ملن ما يف السماوات واألرض      " 
وله ما سكن يف الليل والنـهار وهـو         . الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون     ،  القيامة ال ريب فيه   

إين : قـل ؟  وهو يطعم وال يطعـم    ،  أغري اهللا أختذ وليا فاطر السماوات واألرض      : قل،  السميع العليم 
إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم        :قل. وال تكونن من املشركني   ،  أمرت أن أكون أول من أسلم     

وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال        . وذلك الفوز املبني  ،  من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه     . عظيم
: قـل . وهو احلكيم اخلبري  ،  وهو القاهر فوق عباده   . وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير       ،  هو

. يل هذا القرآن ألنذركم به ومـن بلـغ  وأوحي إ، قل اهللا شهيد بيين وبينكم    ؟  أي شيء أكرب شهادة   
وإنـين بـريء ممـا    ، قل إمنا هو إله واحـد   . ال أشهد : قل؟  أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى      

  . .  " تشركون
 مث تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هلذا الكتاب اجلديد الـذي يكـذب بـه                  

قف املشركني أمام مشهدهم يـوم احلشـر وهـم          وت؛  وتصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم     ؛  املشركون
وتصور حاهلم وأجهزة االستقبال الفطرية     ؛  يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك ويذهب عنهم االفتراء       

وهـم  ،  وقلوم حمجوبة ال تدرك دالئل اإلميـان      ،  ال تلتقط موحيات اإلميان وال تستجيب     ،  فيهم معطلة 
، إم يهلكون أنفسهم وهم ينهون غريهم عن اهلدى       : قول هلم وت؛  يدعون أن هذا القرآن أساطري األولني     

يا ليتنا نرد وال نكـذب بآيـات ربنـا          : مث تصور حاهلم وهم موقوفون على النار يقولون       . وينأون عنه 
مث تعقب على هـذا بتصـوير       . مث تعود م إىل الدنيا وهم ينكرون البعث واملعاد        ! ونكون من املؤمنني  
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. وهم حيملون أوزارهم على ظهـورهم     ؛  وهم يسألون عن هذا اإلنكار    ،  رمحاهلم وهم موقوفون على     
وتفاهة احلياة الدنيا إىل جانب الدار اآلخرة املـدخرة         ،  وتنتهي املوجة بتقرير خسارة املكذبني بلقاء اهللا      

 : للذين يتقون
الذين خسـروا أنفسـهم فهـم ال        ،  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم       " 

ويوم حنشـرهم   . إنه ال يفلح الظاملون   ؛  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته         . ؤمنوني
: مث مل تكن فتنتهم إال أن قـالوا       . أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون    : مث نقول للذين أشركوا   . مجيعا

ومنهم من  . نوضل عنهم ما كانوا يفترو    ،  انظر كيف كذبوا على أنفسهم    . واهللا ربنا ما كنا مشركني    
، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ـا       ،  يستمع إليك وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقرا          

وهم ينهون عنه وينأون    . إن هذا إال أساطري األولني    : حىت إذا جاؤوك جيادلونك يقول الذين كفروا      
يا ليتنا نـرد وال     : فقالوا،  ارولو ترى إذ وقفوا على الن     . وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون     ،  عنه

ولو ردوا لعادوا ملا وا     ،  بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل       . نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني     
ولو ترى إذ وقفوا على رم      . إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني       : وقالوا. وإم لكاذبون ،  عنه
قد خسر الـذين    . فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون    : قال! بلى وربنا : قالوا؟  أليس هذا باحلق  : قال

وهـم حيملـون   ، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها     : حىت إذا جاءم الساعة بغتة قالوا     ،  كذبوا بلقاء اهللا  
وللدار اآلخـرة خـري     ،  وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو     ! أال ساء ما يزرون   ،  أوزارهم على ظهورهم  

 "  . .  أفال تعقلون، للذين يتقون
يسليه ويسري عنه ما حيزنـه مـن    ع يلتفت فيها السياق إىل رسول اهللا    ،   مث تبدأ موجة خامسة   

وجيعل له أسوة يف الرسل قبله ممن صربوا على ما كذبوا وأوذوا            . تكذيبهم له وملا جاءهم من عند اهللا به       
ال يصـرب    ع فإن كـان  ! ولكنها كذلك ال تستعجل   ،  ويقرر أن سنة اهللا ال تتبدل     . حىت أتاهم نصر اهللا   

إمنا اقتضـت   . ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى     ! فليبذل جهده البشري يف إتيام خبارقة     ،  على إعراضهم 
أن يستجيب الذين ال تتعطل أجهزمت الفطرية        - وهو وحده صاحب األمر املتصرف     - مشيئته يف خلقه  

وهـم  ،  واهللا يبعثهم . هلدى وال يستجيبون  واملوتى ال حياة فيهم فهم ال يستقبلون موحيات ا        . عن التلقي 
  . . إليه يرجعون

. ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون    ،  فإم ال يكذبونك  ،  قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون      " 
وال مبدل لكلمـات  ، فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا، ولقد كذبت رسل من قبلك 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

31

وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغـي نفقـا يف             . ولقد جاءك من نبأ املرسلني    ،  اهللا
. فال تكونن من اجلاهلني   ،  ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى     . األرض أو سلما يف السماء فتأتيهم بآية      

  . .  " مث إليه يرجعون، واملوتى يبعثهم اهللا، إمنا يستجيب الذين يسمعون
لعلـها  ، على هذا النسق الذي عرضنا منه مناذج    وهكذا ميضي سياق السورة موجة يف إثر موجة         

وهي تبلغ يف بعض موجاا ذروة أعلى من ذرى هـذه           . . كما تصور موضوعها  ،  تصور طبيعة السورة  
ولكننـا ال    . . كما أن تدفقها يف بعض املسالك أشد جيشانا وأعلى إيقاعا         ؛  املوجات اليت استعرضناها  

  . . وسيأتى شيء من ذلك يف الفقرة التالية، تعريف املمنلك أن نستعرض السورة كلها يف هذا ال
|     |     | 

إذ أا يف كل حملـة      ،  ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعاجل موضوعها األساسي بصورة فريدة          
وتبهر ،  اليت تبده النفس وتشده احلس     " الروعة الباهرة  " تبلغ حد ،  منها ويف كل موقف ويف كل مشهد      

  . . حق مشاهدها وإيقاعاا وموحيااالنفس وهو يال
ذلك أن الوصف مهما    .  فاآلن ندع نصوصا من السورة ذاا تصور هذه احلقيقة بأسلوا القرآين          

 ! ال يبلغ شيئا يف نقل هذه احلقيقة إىل القلب البشري، بلغ
ضـوع  هـو املو ، وتعبيدهم لـه وحـده  ، وتعريف الناس برم احلق،  إن تقرير حقيقة األلوهية 

 : فلنسمع إذن تقرير السياق القرآين هلده احلقيقة يف مواقف منه شىت. األساسي للسورة
وحيث يواجه ا   ؛  حيث تتجلى تلك احلقيقة يف القلب املؤمن ا       ،   يف موقف اإلشهاد واملفاصلة   

 : ويصدع ا يف قوة ويف يقني، املخالفني
إين أمرت أن   : قل! وهو يطعم وال يطعم   ،  أغري اهللا أختذ وليا فاطر السماوات واألرض      : قل " 

. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظـيم        : قل. وال تكونن من املشركني   ،  أكون أول من أسلم   
، وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هـو         ،  وذلك الفوز املبني  ،  من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه     

أي : قـل . باده وهو احلكيم اخلـبري  وهو القاهر فوق ع   . وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير       
أئنكم . وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ       ،  اهللا شهيد بيين وبينكم   : قل؟  شيء أكرب شهادة  

 .  " وإنين بريء مما تشركون   ،  إمنا هو إله واحد   : قل. ال أشهد : قل؟  لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى     
 . 
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وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها     ؛  حميطا بالعباد حيث يتجلى سلطان اهللا     ،   ويف موقف التهديد  
 : وأمام مصارع املكذبني، أمام اهلول، وتتجه إىل را احلق وحده وتنسى اآلهلة الزائفة، الركام

بـل  ؟  أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة أغري اهللا تدعون إن كنتم صادقني             : قل " 
ولقد أرسلنا إىل أمـم مـن    . وتنسون ما تشركون   -  شاء إن - إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه     

ولكن قسـت   ! فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا    . قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون     
، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء         . وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون     ،  قلوم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا       . فإذا هم مبلسون  ،  تةحىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغ      
من إله غري اهللا يـأتيكم      ،  أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم        : قل: رب العاملني 

؟ أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهـرة        : قل. مث هم يصدفون  ،  انظر كيف نصرف اآليات   ؟  به
  "  . . ؟ املونهل يهلك إال القوم الظ

مع القـدرة والقهـر     ،  واألنفاس واألعمار ،   ويف موقف التعريف بإحاطة اهللا بالغيوب واألسرار      
 : واحلياة واملمات، والدنيا واألخرة، والنهار والليل، والسيطرة يف الرب والبحر

 إال  وما تسقط من ورقـة    ،  ويعلم ما يف الرب والبحر    ،  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو       " 
وهو الـذي يتوفـاكم     . وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني            ،  يعلمها
مث ينبئكم مبـا  ، مث إليه مرجعكم، مث يبعثكم فيه لتقضى أجل مسمى ،  ويعلم ما جرحتم بالنهار   ،  بالليل

توفتـه  ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املـوت          ،  وهو القاهر فوق عباده   . كنتم تعملون 
  . .  " أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني. مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق. رسلنا وهم ال يفرطون

مبجرد تفتحها الستقبال دالئل اهلدى     ،  واهتدائها الذايت إىل را احلق    ،   ويف موقف شهادة الفطرة   
 : قها املكنونةاليت ختاطب الفطرة بلسان مفهوم اإليقاع يف أعما، وموحياته يف صفحات الكون

وكذلك . إين أراك وقومك يف ضالل مبني     ؟  أتتخذ أصناما آهلة  : وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر     " 
، فلما جن عليه الليل رأى كوكبـا      . نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني       

: فلما أفل قال  ،   ريب هذا: فلما رأى القمر بازغا قال    . ال أحب اآلفلني  : فلما أفل قال  ؛  هذا ريب : قال
فلما ،  هذا أكرب ،  هذا ريب : فلما رأى الشمس بازغة قال    . لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني       

، إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا       . يا قوم إين بريء مما تشركون     : أفلت قال 
 - وال أخاف ما تشركون بـه ؟ دانأحتاجوين يف اهللا وقد ه: قال، وحاجه قومه . وما أنا من املشركني   
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وكيف أخاف مـا أشـركتم وال       ؟  وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون       - إال أن يشاء ريب شيئا    
؟ فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون      ؟  ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا         
  . .  " هم مهتدونالذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن و

ومشـهد النجـوم   ، ومشهد اإلصباح واإلمساء،   ويف مشهد احلياة النابضة يف الفصائل واألنواع      
حيث تتجلى وحدانية    . . والثمر اليانع ،  والزرع النامي ،  ومشهد املاء اهلاطل  ،  والظلمات يف الرب والبحر   

ألبنـاء سـخفا تنكـره العقـول        وحيث تبدو دعوى الشركاء وا    ،  املبدع بال شبيه  ،  اخلالق بال شريك  
 : والقلوب

ذلكـم اهللا فـأىن     ،  وخمرج امليت من احلي   ،  إن اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت         " 
. ذلك تقدير العزيز العلـيم    ،  والشمس والقمر حسبانا  ،  وجعل الليل سكنا  ،  تؤفكون فالق اإلصباح  

. قد فصلنا اآليات لقوم يعلمـون     ،  لبحروهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا يف ظلمات الرب وا          
وهو الذي  . قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون    ،  وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع       

ومـن  ،  فأخرجنا منه خضرا خنرج منه حبا متراكبا      ،  أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء        
انظروا إىل  . والرمان مشتبها وغري متشابه   والزيتون  ،  النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب       

وخرقوا  - وخلقهم - وجعلوا هللا شركاء اجلن   . إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون     ،  مثره إذا أمثر وينعه   
أىن يكون له ولـد     ،  بديع السماوات واألرض  . سبحانه وتعاىل عما يصفون   ،  له بنني وبنات بغري علم    

ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل         . شيء عليم وهو بكل   ،  وخلق كل شيء  ،  ومل تكن له صاحبة   
وهـو اللطيـف    ،  ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار     . وهو على كل شيء وكيل    ،  شيء فاعبدوه 

  "  . . اخلبري
وحميـا  ،  والتجرد له صالة ونسكا   ،   وأخريا يف موقف االبتهال واإلنابة إىل اهللا الواحد بال شريك         

ورد األمر إليه كله يف الدنيا يف أمر االسـتخالف          ،  ريه ربا وهو رب كل شيء     واستنكار ابتغاء غ  ،  ومماتا
 : حيث ختتم السورة ذا االبتهال اخلاشع املنيب، ويف اآلخرة يف أمر احلساب واجلزاء، واالبتالء

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن            : إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم     : قل " 
وأنـا  ، وبذلك أمرت، ال شريك له. اليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني إن ص : قل. املشركني

وال تزر  ،  وال تكسب كل نفس إال عليها     ،  وهو رب كل شيء   ،  أغري اهللا أبغي ربا   : قل. أول املسلمني 
وهو الذي جعلكم خالئف    . فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون    ،  مث إىل ربكم مرجعكم   ،  وازرة وزر أخرى  
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إن ربك سريع العقاب وإنه لغفـور  ، ع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم  ورف،  األرض
  . .  " رحيم

الـذي يبلغـه    " الروعة الباهرة "  وليست هذه النماذج الستة اليت اخترناها إال مناذج تصور حد     
  . . ويف كل إحياء، ويف كل إيقاع، ويف كل مشهد، يف كل موقف، سياق السورة

|     |     | 
مع ؛  إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة يف كل مشهد ويف كل موقف            : كذلك سبق القول  

 . ووعدنا أن نبني ما نعنيه ذا التناسق؛ تناسق يف منهج العرض للمشاهد واملواقف
.  ولن نعرض هنا إال بعض النماذج يف انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريـف امـل            

 : تناسق بثالثة ألوان منه بارزة يف سياق السورةونكتفي من هذا ال
إنـه يف كـل      . . ولكنها تلتقي يف ظاهرة واحدة    ؛   إن السياق يعرض املشاهد واملواقف منوعة     

يقفه أمامـه    . . وأمام املواقف يتدبره  ،  كأمنا يأخذ بالسامع ليقفه أمام املشهد يتماله      ،  مشهد أو موقف  
يـراهم السـامع يف     ،   املشاهد واملواقف ذاا فيها ناس موقوفون      كما أن ! حبركة تكاد األلفاظ جتسمها   

 ! والسياق يقفه هو اآلخر ليشاهدهم ويتمالهم، وقفتهم
 :  ففي مشاهد القيامة ومشاهد االحتضار ترد هذه الوقفات

 يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني         : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا       " 
 ". .   

فـذوقوا  : قـال ! بلى وربنـا  : قالوا؟  أليس هذا باحلق  : قال. ولو ترى إذ وقفوا على رم      " 
  . .  " العذاب مبا كنتم تكفرون

اليوم ،  أخرجوا أنفسكم : واملالئكة باسطوا أيديهم  ،  ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت       " 
ولقد جئتمونـا   . عن آياته تستكربون  جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم            

وما نرى معكـم شـفعاءكم      ،  وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم    ،  فرادى كما خلقناكم أول مرة    
  . .  " وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم. الذين زعمتم أم فيكم شركاء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

35

مث مل  ؟  عمـون أين شركاؤكم الذين كنـتم تز     : ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا       " 
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما        . واهللا ربنا ما كنا مشركني    : تكن فتنتهم إال أن قالوا    

  . .  " كانوا يفترون
يقفهم أمام هذا الـبطش     ،   ويف مواقف التهديد ببطش اهللا وأخذ املكذبني بسلطانه الذي ال يرد          

 : كأم يعاينونه
بل ؟  أغري اهللا تدعون إن كنتم صادقني     ؛   أو أتتكم الساعة   أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا    : قل " 

  . .  " وتنسون ما تشركون - إن شاء - فيكشف ما تدعون إليه، إياه تدعون
؟ من إله غري اهللا يأتيكم بـه      ،  أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم        : قل " 

هل ،  م إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة       أرأيتك: قل . . مث هم يصدفون  ،  انظر كيف نصرف اآليات   
  " . ؟ يهلك إال القوم الظاملون

يرسم مشهدا شاخصا   ،  والرجوع عن احلق بعد االهتداء إليه     ،   ويف متثيل حالة الضالل بعد اهلدى     
 : ولو مل يكن يف اللفظ أمر بالنظر أو إشارة إىل الوقوف، يقف السامع أمامه يتماله

، ونرد على أعقابنـا بعـد إذ هـدانا اهللا         ،   ما ال ينفعنا وال يضرنا     أندعوا من دون اهللا   : قل " 
  . .  . .  " ائتنا؛ له أصحاب يدعونه إىل اهلدى، كالذي استهوته الشياطني يف األرض حريان

والـيت  ،   كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الثمار اليانعة يف اجلنات اليت تتمثل فيها احلياة             
 : املبدعة لأللوان والثمارتتجلى فيها يد اهللا 

، فأخرجنا منه خضرا  ،  فأخرجنا به نبات كل شيء    ،  وهو الذي أنزل من السماء ماء      . . .  " 
والزيتون والرمـان   ،  وجنات من أعناب  ،  ومن النخل من طلعها قنوان دانية     ،  خنرج منه حبا متراكبا   
  . .  " لكم آليات لقوم يؤمنونإن يف ذ. انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه . . مشتبها وغري متشابه

 .  وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام
  . . مواقف اإلشهاد . . ميت إىل هذا اللون بصلة كذلك،  لون آخر من ألوان التناسق

ـ                  ركني  إن مشاهد القيامة يف السورة تعرض كأمنا هي مواقف إشهاد على ما كـان مـن املش
 . . وقد سبق عرض مناذج منـها      . . وتوجيه لألنظار إىل هذه املواقف    ؛  ومواقف تشهري م  ؛  واملكذبني

  "  . . . ولو ترى:  " ويف كل منها
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 . كلتامها سواء . . ومواقف اإلشهاد على الشريعة،  وتلتقي ا مواقف اإلشهاد على العقيدة
 : يطها الشامل جييء هذا املوقف يف أول السورة عند احلديث عن العقيدة يف حم

وأوحي إيل هذا القرآن ألنـذركم      ،  اهللا شهيد بيين وبينكم   : قل؟  أي شيء أكرب شهادة   : قل " 
وإنـين  ، إمنا هو إله واحـد : قل. ال أشهد: قل؟ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى   . به ومن بلغ  

 .  " بريء مما تشركون
املتعلقة بالعقيدة يف قضية التحرمي والتحليـل  ، اخلاصة يف السورة حىت إذا جاء السياق إىل املناسبة      

للداللة ،  كاإلشهاد على تلك القضية العامة    ،  ودعا إىل إشهاد على هذه القضية اخلاصة      ،  أقام مشهدا آخر  
 : )1(ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبري القرآين العام ؛ على أا هي هي من ناحية املوضوع

وال ،  فإن شهدوا فال تشهد معهـم     . هداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا      هلم ش : قل " 
  . .  " وهم برم يعدلون، تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة

والذي يتمثل  . هو التناسق التعبريي الذي يقتضيه التقرير املوضوعي      ؛   لون ثالث من ألوان التناسق    
 . ينها للداللة على أا تعبريعن حقيقة واحدة يف صور متعددةيف تكرار عبارات بع

مث .  وهذا كالتعبري يف أول السورة عن الذين كفروا حني يشركون باهللا غريه بأم برم يعدلون              
 : على النحو التايل. التعبري كذلك يف أواخرها عن الذين يشرعون ألنفسهم بأم كذلك برم يعدلون

مث الذين كفروا بـرم  ، وجعل الظلمات والنور،  خلق السماوات واألرض   احلمد هللا الذي   " 
  . .  " يعدلون

وال ،  فإن شهدوا فال تشهد معهـم     . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا       : قل " 
 .  " وهم برم يعدلون. والذين ال يؤمنون باآلخرة، تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا

ويف الثانية هم يعدلون بـرم ألـم         . . م يعدلون برم آلم يشركون به      ففي اآلية األوىل ه   
  . . ممثال هذا الشرك يف ادعاء حق األلوهية يف التشريع. يشركون به كذلك

  . . . ومجاله التعبريي أيضا،  وهلذا داللته املوضوعية

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التناسق :  " فصل" التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع كتاب)1(
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 التشريع على هـذا  وهو يعرب عن قضية؛ وهو يعرب عن اإلسالم مجلة، كذلك يكرر كلمة الصراط  
 : النحو

ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا        ،  فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم        " 
. وهذا صراط ربك مستقيما   . كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون       . كأمنا يصعد يف السماء   

  . .  " قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون
واحلالل واحلرام يف اية السورة كما جـاء يف مقدمـة           ،  حلرث وبعد أن يتحدث عن األنعام وا     

 : التعريف بالسورة يقول
ذلكم وصاكم  : وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله      ،  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه     " 

  . .  " به لعلكم تتقون
ـ  .  فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة        وأن ، راط اهللاوأن االلتزام فيها هو املضي على ص

كمـا   . . وجاهلية أو إسالم  ،  وأا قضية إميان أو كفر     . . االحنراف فيها هو اخلروج عن هذا الصراط      
 ! فصلنا ذلك يف مطلع الكالم

لنواجه نصوص السورة يف سياقها القرآين بعـون        ،   وإىل هنا حيسن أن نكتفي يف التعريف امل       
 ال درسا درسا كما تعودنا ذلك يف السور املدنية         - ة موجة ووفق طبيعة السورة سنعرضها موج     . . اهللا
  . . وإىل حتقيق التناسق بينها وبني ظالهلا كذلك؛ فهذه الطريقة يف العرض أدىن إىل طبيعة السورة -

  . .  وباهللا التوفيق



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

38

 

لنور ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم     الْحمد ِللِّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وجعلَ الظُّلُماِت وا        + 
  2 هو الَِّذي خلَقَكُم من ِطٍني ثُم قَضى أَجالً وأَجلٌ مسمى ِعنده ثُم أَنتم تمترونَ 1يعِدلُونَ 

لَمعيو كُمهرجو كُمِسر لَمعِض يِفي اَألراِت واومِفي الس اللّه وهونَ وكِْسبا ت3 م_  
|     |     | 

وهي ترسم القاعدة   . واإليقاعات املديدة يف مطلع السورة    ؛  إا اللمسات العريضة للحقيقة الكبرية    
 : الكلية ملوضوع السورة وحلقيقة العقيدة

مث الذين كفروا بـرم  ، وجعل الظلمات والنور، احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض      " 
  .  . " يعدلون

، واعترافا بأحقيته للحمد والثناء   ،  وتسبيحا له ،  ثناء عليه . تبدأ باحلمد هللا   . .  إا اللمسات األوىل  
 . . بذلك تصل بني األلوهية احملمـودة وخصيصـتها األوىل      . . على ألوهيته املتجلية يف اخللق واإلنشاء     

مث يف أضـخم الظـواهر       . . رضالسـماوات واأل   . . وتبدأ باخللق يف أضخم جمايل الوجود      . . اخللق
فهي اللمسة العريضـة     . . الظلمات والنور  . . الناشئة عن خلق السماوات واألرض وفق تدبري مقصود       

والظواهر الشـاملة   ،  واملسافات اهلائلة بني تلك األجرام    ،  اليت تشمل األجرام الضخمة يف الكون املنظور      
يرون صفحة الوجود الضخمة اهلائلة الشاملة تنطـق        لتعجب من قوم     . . الناشئة عن دورا يف األفالك    

وهم بعد ذلك كلـه ال يؤمنـون وال يوحـدون وال            ،  بقدرة اخلالق العظيم كما تنطق بتدبريه احلكيم      
 : بل جيعلون هللا شركاء يعدلوم به ويساوونه؛ حيمدون

  . .  " مث الذين كفروا برم يعدلون " 
يا للمفارقة الـيت    ! وآثارها الضائعة يف النفس   ،  لناطقة يف الكون   فيا للمفارقة اهلائلة بني الدالئل ا     

  . . بل تزيد . . والظواهر الشاملة، واملسافات الشاسعة، تعدل األجرام الضخمة
 :  واللمسة الثانية

 :  " مث أنتم متترون، وأجل مسمى عنده، مث قضى أجال، هو الذي خلقكم من طني " 
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ملسـة  . ولظاهريت الظلمات والنور  . لتايل يف وجوده للوجود الكوين    ا،   إا ملسة الوجود اإلنساين   
؛ ملسة النقلة العجيبة من عتمة الطني املظلم إىل نور احلياة البـهيج           . احلياة اإلنسانية يف هذا الكون اخلامد     

ملسة األجـل   : وإىل جانبها ملسة أخرى متداخلة     "  . . الظلمات والنور  " تتناسق تناسقا فنيا مجيال مع    
ملستان متقابلتان يف اهلمود واحلركـة كتقابـل    . . واألجل الثاين املسمى للبعث ،  األول املقضى للموت  

وكان مـن    . . وبني كل متقابلني مسافة هائلة يف الكنه والزمن        . . الطني اهلامد واخللق احلي يف النشأة     
ولكن املخـاطبني بالسـورة   . قائهواليقني بل، شأن هذا كله أن ينقل إىل القلب البشري اليقني بتدبري اهللا  

 : يشكون يف هذا وال يستيقنون
  . .  " مث أنتم متترون " 

وتقرر ألوهيـة اهللا يف الكـون واحليـاة         ؛   واللمسة الثالثة تضم اللمستني األوليني يف إطار واحد       
 : اإلنسانية سواء

  . .  " ويعلم ما تكسبون، يعلم سركم وجهركم، وهو اهللا يف السماوات ويف األرض " 
هو املتفرد باأللوهية فيهما    .  إن الذي خلق السماوات واألرض هو اهللا يف السماوات ويف األرض          

وائتمار ،  من خضوع للناموس الذي سنه اهللا هلما      ،  وكل مقتضيات األلوهية متحققة عليهما    . على السواء 
 كما خلـق السـماوات      فلقد خلقه اهللا  . وكذلك ينبغي أن يكون الشأن يف حياة اإلنسان       . بأمره وحده 

وما رزقه من خصائص جعلت منه إنسانا رزقـه         ؛  وهو يف تكوينه األول من طني هذه األرض       ؛  واألرض
يعطـى   - رضي أم كـره    - وهو خاضع من ناحية كيانه اجلسمي للناموس الذي سنه اهللا له          ؛  إياه اهللا 

فهما يلتقيان ولكن ال ميلكـان أن       : هال مبشيئته هو وال مبشيئة أبيه وأم      ،  وجوده وخلقه ابتداء مبشيئة اهللا    
وهو يتنفس  ! وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه اهللا ملدة احلمل وظروف الوالدة          ! يعطيا جنينا وجوده  

، وهو حيس ويتأمل  . ويتنفسه بالقدر وبالكيفية اليت أرادها اهللا له      ؛  هذا اهلواء الذي أوجده اهللا مبقاديره هذه      
علـى غـري إرادة منـه وال    ، وفق ناموس اهللا . . وباجلملة يعيش  . .ويأكل ويشرب،  وجيوع ويعطش 

 . شأنه يف هذا شأن السماوات واألرض سواء . . اختيار
 . ويعلم ما يكسب يف حياته يف سره وجهره. يعلم سره وجهره - سبحانه -  واهللا

ـ       - ناموس اهللا يف حياته االختيارية     - إذن -  واألليق به أن يتبع    ورات فيما يتخـذه مـن تص
مـع حياتـه    ؛  لتستقيم حياته الفطرية احملكومة بناموس اهللا      - وأوضاع حيوية ،  وقيم اعتبارية ،  اعتقادية
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وال يتمـزق  ؛  وال يصادم بعضه بعضـا    ،  ولكي ال يناقض بعضه بعضا    . الكسبية حني حتكمها شريعة اهللا    
  . . أحدمها إهلي واألخر بشري وما مها بسواء: مزقا بني ناموسني وشرعني

  ||     |    
إمنا ختاطب القلب البشري والعقـل البشـري        ،  إن هذه املوجة العريضة الشاملة يف مطلع السورة       

ولكنـها ال ختاطـب مـا اإلدراك         . . ممثلني يف اآلفاق ويف األنفس     " احلياة " ودليل " اخللق " بدليل
حيث يواجهها حبركـة    ،  ةولكن خطابا موحيا موقظا للفطر    ! الهوتيا أو فلسفيا  ،  البشري خطابا جدليا  

وبسلطان اليقني املستمد   ؛  يف صورة التقرير ال يف صورة اجلدل      ؛  وحركة التدبري واهليمنة  ؛  اخللق واإلحياء 
 . ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيما تراه؛ من تقرير اهللا

وحياة اإلنسان   - ةونشأة احليا ؛  وتدبريمها وفق هذا النظام الواضح    ،   ووجود السماوات واألرض  
ويوقع فيها  ،  كالمها يواجه الفطرة البشرية باحلق     . . وسريها يف هذا اخلط الذي سارت فيه       - يف قمتها 

 - بـل القـرآن كلـه      - والوحدانية هي القضية اليت تستهدف السورة كلها       . . اليقني بوحدانية اهللا  
دائما يف تاريخ البشرية هي مشكلة عدم       فلقد كانت املشكلة    . اهللا " وجود " وليست هي قضية  . تقريرها

 ! ومل تكن هي مشكلة عدم اإلميان بوجود إله؛ بصفاته احلقة، معرفة اإلله احلق
بـل كـانوا    ؛   ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا جيحدون اهللا البتة           

كمـا   - إىل كثري من الصفات   .  . احمليي املميت ،  املالك،  وبأنه اخلالق الرازق  ،  يقرون بوجوده سبحانه  
ولكن احنرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أـم         - ويف حكاية أقواهلم  ،  يقرر القرآن ذلك يف مواجهتهم    

ونفي الشركاء لـه  ؛ يف أمرهم كله - سبحانه - من حتكيم اهللا: ما كانوا يعترفون مبقتضى اعترافهم ذاك 
ورفض مبدأ حتكيم غـري اهللا يف أي شـأن مـن    ، اواختاذ شريعته وحدها قانون  ؛  يف تدبري شؤون حيام   

 . شؤون احلياة
ووصـفه بتلـك    ،  مع إقرارهم بوجود اهللا سـبحانه     ؛   هذا هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر     

كمـا  ،  مبا أنه اخلالق الرازق املالك    ،  اليت من مقتضاها أن يتفرد سبحانه باحلكم يف شأم كله         ،  الصفات
ومن ،   مطلع هذه السورة بصفات اهللا هذه من اخللق للكون ولإلنسان          ومواجهتهم يف  . . كانوا يعترفون 

إمنا هـو    . . ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم      ؛  تدبريه ألمر الكون وأمر اإلنسان    
كما أوضحنا يف التعريف امـل      ،  املقدمة اليت يرتب عليها ضرورة إفراده سبحانه باحلاكمية والتشريع        

 . هجهاخبط السورة ومن
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ولتقريـر  ،   ودليل اخللق ودليل احلياة كما أما صاحلان ملواجهة املشركني لتقريـر الوحدانيـة            
  . . مها كذلك صاحلان ملواجهة اللوثات اجلاهلية احلديثة التافهة يف إنكار اهللا، احلاكمية

الظن أا  فأغلب  !  واحلقيقة أن هناك شكا كثريا فيما إذا كان هؤالء امللحدون يصدقون أنفسهم           
كي ،  مث استغلها اليهود لرغبتهم يف تدمري قاعدة احلياة البشرية األساسية         ؛  بدأت مناورة يف وجه الكنيسة    

كما يقولون يف بروتوكوالت حكمـاء       - ال يبقى على وجه األرض من يقوم على هذه القاعدة غريهم          
 الذين سـيحافظون علـى      مبا أم هم وحدهم   ،  ومن مث تنهار البشرية وتقع حتت سيطرم       - صهيون

 ! مصدر القوة احلقيقية الذي توفره العقيدة
اليت جتـد يف    ،  ال ميلكون أن يغلبوا الفطرة البشرية      - مهما بلغ من كيدهم ومكرهم     -  واليهود

كما أا تنحـرف  ؛ وإن كانت تضل فقط يف معرفة اإلله احلق بصفاته احلقة          - قرارا اإلميان بوجود إله   
ولكن بعض النفوس تفسد     - فتوصم بالشرك والكفر على هذا األساس     ،  نه يف حياا  بعدم توحيد سلطا  

وهذه النفوس وحدها هي الـيت ميكـن أن         . وتتعطل فيها أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية     ،  فطرا
ولكن هذه النفوس املعطلة الفطرة سـتظل       . يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي وجود اهللا فيها         

وامللحدون احلقيقيـون علـى ظهـر األرض اليـوم ال            . .  وشاذة يف جمموع البشر يف كل زمان       قليلة
يتجاوزون بضعة ماليني يف روسيا والصني من بني مئات املاليني الذين حيكمهم امللحـدون باحلديـد                

 ! عالمعلى الرغم من اجلهد الناصب خالل أربعني عاما يف نزع اإلميان بكل وسائل التعليم واإل؛ والنار
وطرده مـن واقـع     . وهو حتويل الدين إىل جمرد مشاعر وشعائر      .  إمنا يفلح اليهود يف حقل آخر     

مع أن هناك أربابا أخرى هي اليت تشـرع         ؛  وإيهام املعتقدين به أم ميكن أن يظلوا مؤمنني باهللا        . احلياة
 .  أا ال تزال تؤمن باهللاحىت مع ومهها، ويصلون بذلك إىل تدمري البشرية فعال! حليام من دون اهللا

أم مل يغلبهم   ،  ألم يعرفون من تارخيهم كله     - قبل كل دين آخر    -  وهم يستهدفون اإلسالم  
مع تومههم أم   ؛  وأم غالبوا أهله طاملا أهله ال حيكمونه يف حيام        . إال هذا الدين يوم كان حيكم احلياة      

 - وهو غري موجـود يف حيـاة النـاس         -  بوجود الدين  فهذا التخدير ! ما يزالون مسلمني مؤمنني باهللا    
 ! أو يأذن اهللا فيصحو الناس . . ضروري لتنجح املؤامرة

قد يئسوا مـن    ،  كليهما،  والنصارى الصليبيني ،  أن اليهود الصهيونيني   - واهللا أعلم  -  وأحسب
يئسوا من أن حيولـوا       . .هذا الدين يف هذه املنطقة اإلسالمية الواسعة يف إفريقية وآسيا وأوربا كذلك           

كما يئسوا كذلك من حتويلهم إىل ديانات أخرى         - عن طريق املذاهب املادية    - الناس فيها إىل اإلحلاد   
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ذلك أن الفطرة البشرية بذاا تنفر من اإلحلاد وترفضه حـىت بـني              . . عن طريق التبشري أو االستعمار    
أو ،   ال جترؤ على اقتحام قلب عرف اإلسـالم        وأن الديانات األخرى   - فضال على املسلمني   - الوثنيني

 ! حىت ورث اإلسالم
أنه كان من مثرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهـود والصـهيونيون               - واهللا أعلم  - وأحسب

فعـدلوا إىل   ؛  والنصارى الصليبيون عن مواجهة اإلسالم جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشري            
؛ جلأوا إىل إقامة أنظمة وأوضاع يف املنطقة كلها تتزيا بزي اإلسالم           . . روإىل حبائل أمك  ،  طرائق أخبث 

تنفذ مجيع املشـروعات    ،  مث هي حتت هذا الستار اخلادع      . . وال تنكر الدين مجلة   ؛  وتتمسح يف العقيدة  
 ! مث عجزت عن تنفيذها كلها يف املدى الطويل، اليت أشارت ا مؤمترات التبشري وبروتوكوالت صهيون

بينما هي   - أو على األقل تعلن احترامها للدين      - ن هذه األنظمة واألوضاع ترفع راية اإلسالم       إ
وتنشر تصورات وقيما ماديـة     ؛  وحتل ما حرم اهللا   ؛  وتقصي شريعة اهللا عن احلياة    ؛  حتكم بغري ما أنزل اهللا    

ه واإلعالم لتـدمري    وتسلط مجيع أجهزة التوجي   ؛  عن احلياة واألخالق تدمر التصورات والقيم اإلسالمية      
وتنفذ ما نصـت عليـه مـؤمترات        ؛  وسحق التصورات واالجتاهات الدينية   ،  القيم األخالقية اإلسالمية  

وجعلـها فتنـة    ،  من ضرورة إخراج املرأة املسلمة إىل الشـارع       ،  املبشرين وبروتوكوالت الصهيونيني  
 األيدي العاملة يف هذه الـبالد       بينما ماليني ؛  باسم التطور والتحضر ومصلحة العمل واإلنتاج     ،  للمجتمع

كل ذلك   . . وتيسر وسائل االحنالل وتدفع اجلنسني إليها دفعا بالعمل والتوجيه        ! متعطلة ال جتد الكفاف   
وأـم هـم    ،  والناس يتومهون أم يعيشون يف جمتمع مسلم      ! وهي تزعم أا مسلمة وأا حتترم العقيدة      

أما أن تكون احلاكمية هللا وحـده أو تكـون   ؟ صومونأليس الطيبون منهم يصلون وي ! كذلك مسلمون 
فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية والتبشـري واالسـتعمار واالستشـراق         ،  لألرباب املتفرقة 

ويف ؛  وأن املسلمني ميكن أن يكونوا مسلمني     . وأفهمتهم أنه ال عالقة له بالدين     ؛  وأجهزة اإلعالم املوجهة  
 ! كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانني ليست من هذا الدينبينما حيام ؛ دين اهللا

فإا تثري  ،  وإمعانا من الصهيونية العاملية والصليبية العاملية يف التخفي       ؛   وإمعانا يف اخلداع والتضليل   
بينها وبني هـذه األنظمـة      ،  وعداوات مصطنعة يف شىت الصور     - باردة أو ساخنة   - حروبا مصطنعة 

، وحترسها بالقوى الظـاهرة واخلفيـة     ،  يت أقامتها واليت تكفلها باملساعدات املادية واألدبية      واألوضاع ال 
 ! وجتعل أقالم خمابراا يف خدمتها وحراستها املباشرة
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ولتبعد الشـبهة عـن   ؛ لتزيد من عمق اخلدعة   ،   تثري هذه احلروب املصطنعة والعداوات املصطنعة     
من تـدمري القـيم     ؛  هي عن إمتامه يف خالل ثالثة قرون أو تزيد        الذين يقومون هلا مبا عجزت      ،  العمالء

 وجتريد املسلمني يف هذه الرقعة العريضة من مصدر قوم األول         ؛  وسحق العقائد والتصورات  ؛  واألخالق
وتنفيذ املخططـات الرهيبـة الـيت تضـمنتها          . . وهو قيام حيام على أساس دينهم وشريعتهم      . . 

 ! يف غفلة من الرقباء والعيون؛ مؤمترات املبشرينبروتوكوالت الصهيونيني و
؛ ومل تستسلم للتخدير باسم الدين املزيـف      ؛   فإذا بقيت بقية يف هذه الرقعة مل جتز عليها اخلدعة         

والفسـق  ؛  ولوصف الكفر بأنه اإلسـالم    ؛  وباسم األجهزة الدينية املسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه       
إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها احلرب السـاحقة          . . م وجتدد بأنه تطور وتقد  ،  والفجور واالحنالل 

بينما وكاالت األنباء العامليـة وأجهـزة       ،  وصبت عليها التهم الكاذبة الفاجرة وسحقت سحقا      ؛  املاحقة
 ! ! ! اإلعالم العاملية خرساء صماء عمياء

ال عالقة هلـا    ،  يةأو طائف ،   ذلك بينما الطيبون السذج من املسلمني حيسبون أا معركة شخصية         
من تأخذه احلمية للدين منـهم       - ويروحون يشتغلون يف سذاجة بلهاء    ؛  باملعركة املشبوبة مع هذا الدين    

وحيسبون أم أدوا واجبهم كامال ذه      ،  وإىل منكرات صغرية  ،  بالتنبيه إىل خمالفات صغرية    - ولألخالق
وبينما سـلطان اهللا يغتصـبه      ؛  من أساسه ويدمر  ،  بينما الدين كله يسحق سحقا     . . الصيحات اخلافتة 

 ! هو الذي حيكم حياة الناس مجلة وتفصيال - الذي أمروا أن يكفروا به - وبينما الطاغوت، املغتصبون
؛  إن اليهود الصهيونيني والنصارى الصليبيني يفركون أيديهم فرحا بنجاح اخلطة وجواز اخلدعة           

فترة ،  أو حيولوا الناس عنه باسم التبشري     ،  جهة باسم اإلحلاد  بعدما يئسوا من هذا الدين أن يقضوا عليه موا        
  . . طويلة من الزمان

وهـو  . وهم ميكرون واهللا خري املـاكرين     ،  والثقة يف هذا الدين أعمق    ؛   إال أن األمل يف اهللا أكرب     
فـال  . وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبـال         ،  وقد مكروا مكرهم  :  " الذي يقول 

  . .  " إن اهللا عزيز ذو انتقام، اهللا خملف وعده رسلهحتسنب 
|     |     | 

ال جيد امللحدون إزاءها إال     ،  فهي مواجهة قوية  ،  أما مواجهة دليل اخللق ودليل احلياة للوثة اإلحلاد       
 : املماحلة واملغالطة وااللتواء
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رة البديهي ومبنطق العقل    مبنطق الفط  - يستلزم،  ذا النظام اخلاص  ،   إن وجود هذا الكون ابتداء    
  . . أن يكون وراءه خالق مدبر - الواعي على السواء

إال بتصور إله ينشـى ء      ،   فاملسافة بني الوجود والعدم مسافة ال ميلك اإلدراك البشري أن يعربها          
 . وخيلق ويوجد هذا الوجود

إنه ال داعـي ألن     : ويقولون.  والذين يلحدون يعمدون إىل هذه الفجوة فرييدون مألها باملكابرة        
 " الروحيـة  " ومن هؤالء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف     !  . . نفترض أنه كان هناك عدم قبل الوجود      

 " املسـلمني  " وعلى هذا األساس رمبا أشاد به بعض املخدوعني مـن          " . املادية " املدافع عنها يف وجه   
 برجسون " هذا الفيلسوف هو   . .  العبيد واستأنسوا بأقواله لدينهم كأمنا ليؤازروا دين اهللا بقول عبد من         

 ! ! ! اليهودي"  . . 
وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشـى ء مـن          ! إن هذا الوجود الكوين مل يسبقه عدم      :  إنه يقول 

  . . طبيعة العقل البشري الذي ال يستطيع أن يتصور إال على هذا النحو
 ؟ الوجود الكوين مل يسبقه عدم فإىل أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن يف إثبات أن 

إىل وحي من   ! ال ميكن أن يتصور إال وجودا بعد عدم        - كما يقرر  - فإن العقل . ال؟   إىل العقل 
إن حدس املتصوفة كان دائما جيد إهلا وال بد أن نصدق هـذا             : وإن كان يقول  . إنه ال يدعي هذا   ؟  اهللا

فأين املصدر الثالث    . . ]! اهللا إمنا هو احلياة   اإلله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو        [  احلدس املطرد 
 ! ال ندري؟ إذن يف إثبات أن الوجود الكوين غري مسبوق بعدم ]برجسون [  الذي يعتمد عليه

ال بد من االلتجاء إىل هذا التصـور         . .  إنه ال بد من االلتجاء إىل تصور خالق خلق هذا الكون          
ولكنه وجـد حمكومـا     .  احلال أنه مل يوجد جمرد وجود      فكيف إذا كان   . . لتعليل جمرد وجود الكون   

بعد ،  قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافا منها      ،  حمسوبا فيها كل شيء مبقاييس    ،  بنواميس ال تتخلف  
 )1(! ؟ التدبر الطويل

                                                 
كان كل مههم يف القرن الثـامن عشـر         " اهللا  " العباد باسم    اهلاربون من الكنيسة اليت كانت تستطيل على رقاب          )1(

" و  ! ليعطوه كل خصـائص اهللا وصـفاته      " العقل  " منهم اختاروا   " املثاليني  " ولكن  " . اهللا  " والتاسع عشر إنكار    
من اقتراض  ليعطوها هذه اخلصائص والصفات، ألنه مل يكن هلؤالء وال هلؤالء مفر            " الطبيعة  " منهم اختاروا   " املاديني  

ليخلصـوا  . وفقط كانوا يريدون إنكار اهللا. . شيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسري هذا الوجود وما جيري فيه      
 ! ! ! من قبضة الكنيسة
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 أيا كان مدلول املادة ولو كان هو اإلشعاع        - واملسافة بينها وبني املادة   . كذلك نشأة هذه احلياة   
وتسمح ؛  خيلق الكون حبالة تسمح بنشأة احلياة فيه      . ميكن تعليلها إال بتصور وجود إله خالق مدبر       ال   -

وأصله  . . واحلياة اإلنسانية خبصائصها الباهرة درجة فوق جمرد احلياة       . بكفالة احلياة أيضا بعد وجودها    
ومتنحه خصـائص  ، ياةوال بد من إرادة مدبرة متنحه احل؛ أي من مادة هذه األرض وجنسها . . من طني 

 . اإلنسان عن قصد واختيار
 عند العقل البشري ذاتـه  -  وكل احملاوالت اليت بذهلا امللحدون لتعليل نشأة احلياة باءت بالفشل     

املتفلسف األمريكي للتقريب بني نوع احلركة الذي        ]ديورانت  [  وآخر ما قرأته يف هذا الباب حماولة       -
وذلك يف جهد مسـتميت     . ونوع احلياة املعروف يف األحياء     -  احلياة وهو يسميه درجة من    - يف الذرة 

 ! بقصد االستغناء عن اإلله الذي ينشى ء احلياة يف املوات. مللء الفجوة بني املادة اهلامدة واحلياة النابضة
ذلك أنه إن كانـت احليـاة        . .  ولكن هذه احملاولة املستميتة ال تنفعه وال تنفع املاديني يف شيء          

فما الذي جيعل احليـاة الـيت يف        ،  ومل يكن وراء هذه املادة قوة أخرى ذات إرادة        ،  ة كامنة يف املادة   صف
فتتبدى يف الذرة جمرد حركة آلية غـري        ؟  املادة الكونية تتبدى يف درجات بعضها أرقى وأعقد من بعض         

ـ  . مث تتبدى يف النبات يف صورة عضوية      . واعية ورة عضـوية أكثـر   مث تتبدى يف األحياء املعروفة يف ص
  . . تركيبا وتعقيدا

يأخذ بعضها من عنصر احلياة أكثر مما يأخذ         - املتضمنة للحياة كما يقال    -  ما الذي جعل املادة   
 ! ؟ ختتلف يف مدارجها املترقية، ما الذي جعل احلياة الكامنة يف املادة؟ بال إرادة مدبرة، البعض األخر

فأمـا  .  هناك إرادة مدبرة هي اليت تصنع ذلك خمتارة مريدة          إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن      
فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم        ،  هي وحدها  ]! احلية ولنفرض ذلك  [  حني تكون املادة  

 ! هذا التفاوت أو يعلله
 ال   إن التعليل اإلسالمي النبثاق احلياة يف درجاا املتفاوتة هو احلل الوحيد هلذه الظـاهرة الـيت               

 ! تعللها احملاوالت املادية البائسة
فإننا ال منضي أكثـر مـن هـذا يف          ؛  ال خنرج عن املنهج القرآين     - يف هذه الظالل   -  وإذ كنا 

. فالقرآن الكرمي مل جيعل قضية وجود اهللا قضـيته         . . مواجهة لوثة اإلحلاد برباهني اخللق والتدبري واحلياة      
؛ وتقرير سلطانه يف حياة العبـد     ؛  إمنا القضية هي قضية توحيد اهللا     . هلعلم اهللا أن الفطرة ترفض هذه اللوث      

 . وهي القضية اليت تتوخاها السورة يف هذه املوجة اليت استعرضناها
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|     |     | 
 +            ِرِضنيعا مهنواْ عِإالَّ كَان ِهمباِت رآي نٍة مآي نأِْتيِهم ما تمواْ ِبالْ   4وكَذَّب فَقَد    ماءها جلَم قح

 أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا ِمن قَبِلِهم من قَرٍن مكَّناهم ِفـي            5فَسوف يأِْتيِهم أَنباء ما كَانواْ ِبِه يستهِزؤونَ        
         لْنعجا وارردِهم ملَياء عما السلْنسأَرو كِّن لَّكُممن ا لَمِض مم      اَألراهلَكْنفَأَه ِتِهمحِري ِمن تجت ارها اَألن

 ِرينا آخنقَر ِدِهمعا ِمن بأْنشأَنو وِبِهم6ِبذُن  
                ِبنيم رـذَا ِإالَّ ِسحواْ ِإنْ هكَفَر لَقَالَ الَِّذين ِديِهمِبأَي وهسطَاٍس فَلَما ِفي ِقرابِكت كلَيا علْنزن لَوو

7  
 ولَو جعلْناه ملَكًـا     8وقَالُواْ لَوال أُنِزلَ علَيِه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَّقُِضي األمر ثُم الَ ينظَرونَ              

  9لَّجعلْناه رجالً ولَلَبسنا علَيِهم ما يلِْبسونَ 
 قُـلْ   10ق ِبالَِّذين سِخرواْ ِمنهم ما كَانواْ ِبِه يستهِزؤونَ         ولَقَِد استهِزىَء ِبرسٍل من قَبِلك فَحا     

 كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فواْ كَيانظُر ِض ثُمواْ ِفي اَألر11ِسري_  
|     |     | 

وجـة  امل . . بعد املوجة األوىل ذات اللمسات العريضة     ؛  هذه هي املوجة التالية يف افتتاح السورة      
منشـئة للظلمـات    ،  اليت غمرت الكون كله حبقيقة الوجود اإلهلي متجلية يف خلق السماوات واألرض           

واالحتفاظ بسـر   ؛  وتقدير أجله الذي ينتهي باملوت    ؛  مث يف خلق اإلنسان من مادة هذه األرض       ؛  والنور
  . . جلهروما يكسبون يف السر وا، واإلحاطة بسر الناس وجهرهم؛ األجل اآلخر املضروب للبعث

؛ ليس مثله وجود  ؛  هو وجود متفرد متوحد   ،   هذا الوجود اإلهلي الذي يتجلى يف اآلفاق واألنفس       
كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب يف ظله واإلعراض عـن هـذه   ؛ ألنه ما من خالق غري اهللا  

  . . وال عذر لصاحبه، ال سند له، منكرا قبيحا، اآليات اهلائلة
ض السياق موقف املشركني الذين يعارضون الدعوة اإلسالمية يف ظل هذا الوجـود              ومن مث يعر  
حىت يف حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن        ،  فيبدو هذا املوقف منكرا قبيحا    ؛  الغامر الباهر القاهر  

من على الرغم   ،  يكسبها يف أعماق فطرة الناس    . ويكسب القرآن املعركة يف اجلولة األوىل     ! ذه احلقيقة 
 ! مكابرم ومن عنادهم الظاهرين
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وبتوجيه القلوب إىل   ؛  ويواجهها بالتهديد مرة  ؛   وهو يعرض يف هذه املوجة صورة العناد واملكابرة       
بعد اهلزة األوىل اليت مضـت ـا   . وحيشد فيها عدة مؤثرات وموحيات    ؛  مصارع املكذبني من قبل مرة    

 : تلك املوجة العريضة
|     |     | 

فقد كذبوا باحلق ملـا جـاءهم       . يهم من آية من آيات رم إال كانوا عنها معرضني         وما تأت  " 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض                  

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا األار جتري من حتتهم فأهلكناهم بـذنوم            ،  ما مل منكن لكم   
  . .  " نشأنا من بعدهم قرنا آخرينوأ

فليس الذي ينقصهم هـو اآليـات الداعيـة إىل          .  إم يتخذون موقف اإلعراض عنادا واصرارا     
وال الرباهني الناطقة مبا وراء الدعوة والداعيـة        ،  وال العالمات الدالة على صدق الدعوة والداعية      ،  اإلميان

إمنـا  ،  ليس هذا هو الذي ينقصـهم      . . ا واالستسالم هلا  هي اليت يدعون إىل اإلميان      ،  من ألوهية حقة  
 : ويقعد م اإلعراض عن النظر والتدبر، وميسك م العناد واإلصرار، تنقصهم الرغبة يف االستجابة

  . .  " وما تأتيهم من آية من آيات رم إال كانوا عنها معرضني " 
وتـواتر  ،  مع توافر األدلة   - قصوداحني يكون اإلعراض متعمدا وم    .  وحني يكون األمر كذلك   

فإن التهديد بالبطش قد حيدث اهلزة اليت تفتح نوافذ الفطرة حني تسقط عنها              - اآليات ووضوح احلقائق  
 : حاجز الكرب والعناد

  . .  " فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون. فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم " 
وخالق ،  وجاعل الظلمات والنور  ،  الق السماوات واألرض   إنه احلق هذا الذي جاءهم من لدن خ       

 . . واإلله يف السماوات ويف األرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسـبون            ،  اإلنسان من طني  
 . . مستهزئني بالدعوة إىل اإلميان   ،  معرضني عن اآليات  ،  مصرين على التكذيب  ،  إنه احلق وقد كذبوا به    

 ! رب اليقني عما كانوا به يستهزئونفلريتقبوا إذن أن يأتيهم اخل
يتركهم يتوقعـون يف     . . الذي ال يعرفون نوعه وال موعده     ،   ويتركهم أمام هذا التهديد امل    

 ! حيث يتكشف هلم احلق أمام العذاب املرتقب اهول! كل حلظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
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 قلوم وأعصام إىل مصارع املكذبني من قبلهم       ويف موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم و      
وكانت أطالهلم باقية ميـر عليهـا       ،  وقد كانوا يعرفون بعضها يف دور عاد باألحقاف ومثود باحلجر          -

كما كانوا ميرون بقرى لـوط املخسـوفة        ،  العرب يف رحلة الشتاء للجنوب ويف رحلة الصيف للشمال        
 . فالسياق يلفتهم إىل هذه املصارع وبعضها منهم قريب - ديثويعرفون ما يتناقله احمليطون ا من أحا

وأرسلنا السماء  ،  أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم               " 
  " وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين    ،  فأهلكناهم بذنوم . وجعلنا األار جتري من حتتهم    ،  عليهم مدرارا 

 . . 
وأعطاهم من أسـباب القـوة      ،  وقد مكنهم اهللا يف األرض    . ارع األجيال الغابرة   أمل يروا إىل مص   

وأرسل املطر عليهم متتابعـا ينشـى ء يف         ؛  والسلطان ما مل يعط مثله للمخاطبني من قريش يف اجلزيرة         
، فأخذهم اهللا بـذنوم   ،  مث عصوا رم  ؟  مث ماذا  . . حيام اخلصب والنماء ويفيض عليهم من األرزاق      

فقد ورثها قوم   ! ومضوا هم ال حتفل م األرض     ؛  ورث األرض من بعدهم   ،   من بعدهم جيال آخر    وأنشأ
ومـا  ؛  ما أهوم علـى اهللا    ! فما أهون املكذبني املعرضني أصحاب القوة والتمكني من البشر َ         ! آخرون

ا عمرها  إمن؛  لقد أهلكوا وغربوا فما أحست هذه األرض باخلالء واخلواء        ! أهوم على هذه األرض أيضا    
ومضت احلياة يف حركتها كأن مل يكن       ؛  ومضت األرض يف دورا كأن مل يكن هنا سكان        ؛  جيل آخر 
 ! هنا أحياء

ينسون أن هذا التمكني إمنا مت مبشـيئة        .  وهي حقيقة ينساها البشر حني ميكن اهللا هلم يف األرض         
مبا أنـه    - والتلقي منه وحده  ،   وحده من العبودية له  ،  أيقومون عليه بعهد اهللا وشرطه    : ليبلوهم فيه ،  اهللا

تـدعي حقـوق األلوهيـة    ، أم جيعلون من أنفسهم طواغيت - هو صاحب امللك وهم مستخلفون فيه  
 . ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف املالك ال املستخلف؛ وخصائصها

 وعندئذ ينحرفون عن عهـد اهللا وعـن شـرط          - إال من عصم اهللا    -  إا حقيقة ينساها البشر   
ويقـع  ،  وال يتبني هلم يف أول الطريق عواقب هذا االحنـراف         ؛  وميضون على غري سنة اهللا    ؛  االستخالف

مث  . . وحيـق وعـد اهللا  ؛ حىت يستويف الكتاب أجله . . الفساد رويدا رويدا وهم يرتلقون وال يشعرون    
 حتت أرجلـهم    بعذاب من فوقهم أو من     - مرة يأخذهم اهللا بعذاب االستئصال    : ختتلف أشكال النهاية  

ومرة يأخذهم بالسنني ونقص األنفس والثمرات كما حـدث كـذلك            - كما وقع لكثري من األقوام    
، ويدمر بعضـهم بعضـا    ،  فيعذب بعضهم بعضا  ؛  ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض       - ألقوام
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ـ   ؛  فتضعف شوكتهم يف النهاية   ؛  وال يعود بعضهم يأمن بعضا    ،  ويؤذي بعضهم بعضا   يهم ويسلط اهللا عل
مث يسـتخلف اهللا العبـاد      ؛  ويقتلعوم مما مكنوا فيه   ،  خيضدون شوكتهم  - طائعني أو عصاة   - عبادا له 

ومن وعى أنـه    ،  السعيد من وعى أا السنة     . . وهكذا متضي دورة السنة    . . اجلدد ليبتليهم مبا مكنهم   
، وظن أنه أوتيها بعلمـه ، قةوالشقي من غفل عن هذه احلقي. فعمل بعهد اهللا فيما استخلف فيه     ؛  االبتالء

 ! أو أوتيها جزافا بال تدبري، أو أوتيها حبيلته
ممكنا لـه يف    ،  أو امللحد الكافر  ،  أو املستهتر الفاسد  ،   وإنه ملا خيدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي       

 وال؛  إم يرون أول الطريق أو وسـطه       . . ولكن الناس إمنا يستعجلون    . . غري مأخوذ من اهللا   ،  األرض
ال ترى إال يف مصارع الغابرين بعـد أن         ! واية الطريق ال ترى إال بعد أن جتيء        . . يرون اية الطريق  
يف  - والقرآن الكرمي يوجه إىل هذه املصارع ليتنبه املخدوعون الـذين ال يـرون             . . يصبحوا أحاديث 

 ! صرية وحيسبونه اية الطريقفيخدعهم ما يرون يف حيام الق؛ اية الطريق - حيام الفردية القصرية
وهو يتكرر كثريا يف القـرآن      ،  وما مياثله  . .  " فأهلكناهم بذنوم :  "  إن هذا النص يف القرآن    

  . . ويقرر طرفا من التفسري اإلسالمي ألحداث التاريخ، ويقرر سنة، إمنا يقرر حقيقة . . الكرمي
وأن هـذه  ؛  هو الذي يهلك املذنبني بذنوم  وأن اهللا ،   إنه يقرر حقيقة أن الذنوب لك أصحاا      

ولكنها سنة تصـري إليهـا       - أو جيل يف أجله احملدود    ،  ولو مل يرها فرد يف عمره القصري       - سنة ماضية 
كذلك هي جانب مـن التفسـري        . . وحني تقوم حياا على الذنوب    ؛  األمم حني تفشو فيها الذنوب    

؛ فعل الذنوب يف جسم األمـم  ،  من عوامله ؛  الف األجيال فإن هالك األجيال واستخ   : اإلسالمي للتاريخ 
 كما كان حيدث يف التاريخ القدمي      - إما بقارعة من اهللا عاجلة    ؛  وتأثريها يف إنشاء حالة تنتهي إىل الدمار      

وهي توغـل يف     - مع الزمن  - الذي يسري يف كيان األمم    ،  وإما باالحنالل البطيء الفطري الطبيعي     -
 ! متاهة الذنوب

والـدعارة  ،  الشواهد الكافية على فعل االحنالل األخالقي      - نسبيا - امنا يف التاريخ القريب    وأم
أمامنا الشواهد الكافية من فعل      . . والتلهي بالنعيم ،  والترف والرخاوة ،  واختاذ املرأة فتنة وزينة   ،  الفاشية

وتلوح ،   الذي تتجلى أوائله   ويف االيار  - وقد أصبحوا أحاديث   - هذا كله يف ايار اإلغريق والرومان     
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على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض        - كفرنسا واجنلترا كذلك  ،  ايته يف األفق يف أمم معاصرة     
)1( . 

 إن التفسري املادي للتاريخ حيذف هذا اجلانب حذفا باتا من تفسريه ألطوار األمـم وأحـداث                
واستعباد القاعدة االعتقادية اليت    ،  ر األخالقي من احلياة   ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنص      ،  التاريخ

ولكن هذا التفسري يضطر إىل مماحكات مضحكة يف تفسري أحداث وأطـوار يف حيـاة                . . يقوم عليها 
 . البشرية ال سبيل إىل تفسريها إال على أساس القاعدة االعتقادية

الـيت   -  يغفل أثر العناصر املاديـة ال - بشمولة وجديته وصدقه وواقعيته  -  والتفسري اإلسالمي 
؛ ولكنه يعطيها مكاا الذي تستحقه يف رقعة احليـاة العريضـة         - املادي هي كل شيء   . جيعلها التفسري 

يربز قدر   . . ويربز العناصر الفعالة األخرى اليت ال ينكرها إال أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود            
ويربز السلوك  ؛  لداخلي يف الضمائر واملشاعر والعقائد والتصورات     ويربز التغري ا  ؛  اهللا من وراء كل شيء    

 . . وال يغفل عامال واحدا من العوامل اليت جتري ا سنة اهللا يف احليـاة              . . الواقعي والعنصر األخالقي  
)2( 

|     |     | 
ا مـن   فريسم منوذجا عجيب  ؛  اليت ينبعث منها ذلك اإلعراض    ،  مث ميضي السياق يصور طبيعة العناد     

جيده اإلنسان يف كل عصر ويف كل بيئة ويف كـل           ،  ولكنه منوذج مع ذلك مكرور     . . النفوس البشرية 
واليت تنكر ما ال ينكر ألنه من الوضوح        ! اليت خيرق احلق عينها وال تراه     ،  منوذج النفس املكابرة   . . جيل

يرسم هذا النموذج شاخصـا     والقرآن  !  . . على األقل من باب احلياء    ! حبيث خيجل املخالف أن ينكره    
 : )3(على طريقة التعبري القرآين املبدعة املعجزة يف التعبري والتصوير ، يف كلمات قالئل

إن هذا إال سـحر     : لقال الذين كفروا  ،  ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم        " 
  . .  " مبني

                                                 
وفصل " شهادة التاريخ " وفصل " اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع فصل)1(

 " . دار الشروق " .  " التطور والثبات يف حياة البشرية :  " يف كتاب" ين شهادة القرن العشر" 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته "  يراجع بتوسع كتاب )2(
مناذج :  " وفصل" طريقة القرآن :  " وفصل" التصوير الفين :  " فصل" كتاب التصوير الفين يف القرآن "  يراجع يف  3
 " . دار الشروق " .  " شرية ب
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أو ،  أو غـامض  ،  لى صدقها ضعيف  أن الربهان ع  ،   إنه ليس الذي جيعلهم يعرضون عن أيات اهللا       
وهـو  ! إمنا الذي جيعلهم يقفون هذا املوقف هو املكابرة الغليظة والعنـاد الصـفيق            . ختتلف فيه العقول  

 - سبحانه - ولو أن اهللا  ! اإلصرار مبدئيا على الرفض واإلنكار وعدم اعتبار الربهان أو النظر إليه أصال           
ولكـن يف ورقـة منظـورة       ؛  يق الوحي الذي ال يرونه    ال عن طر  ،  هذا القرآن  ع نزل على رسول اهللا   

ما  - وال جمرد رؤية بعيوم   ،  ال مساعا عن غريهم    - مث ملسوا هم هذه الورقة بأيديهم     ؛  ملموسة حمسوسة 
 : ولقالوا جازمني مؤكدين، سلموا ذا الذي يرونه ويلمسونه

 .  " إن هذا إال سحر مبني " 
صورة تثري النفس لتتقدم    ! وتستعدي من يراها عليها   ،  ئزازتثري االمش ،  منكرة،   وهي صورة صفيقة  

 ! حيث ال جمال مع هذه اجلبالت حلجة أو جدل أو دليل! فتصفعها
يؤدي غرضني أو عدة     - وهي صورة متثل حقيقة لنماذج مكرورة      -  وتصويرها على هذا النحو   

 : أغراض
كالـذي يرفـع املـرآة      ؛  غيض إنه جيسم للمعارضني أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه الب        

 ! وخيجل منها، لريى نفسه يف هذه املرآة، ، لصاحب الوجه الشائه والسحنة املنكرة
ويثبـت  ؛   وهو يف الوقت ذاته يستجيش ضمائر املؤمنني جتاه إعراض املشركني وإنكار املنكرين           

 . ذاءفال تتأثر باجلو احمليط من التكذيب واإلنكار والفتنة واإلي، قلوم على احلق
وهم يف مثـل هـذا      ،   كذلك هو يوحي حبلم اهللا الذي ال يعجل على هؤالء املعارضني املكذبني           

 . العناد املنكر الصفيق
 وكلها أسلحة وحركة يف املعركة اليت كانت ختوضها اجلماعة املسلمة ذا القرآن يف مواجهـة               

 . املشركني
كما ميليها اجلهـل    ،  ليها التمحل والعناد  اليت مي ،   بعد ذلك حيكي منوذجا من اقتراحات املشركني      

ملكا يصاحبه يف تبليـغ      ع على الرسول  - سبحانه - ذلك إذ يقترحون أن يرتل اهللا      . . وسوء التصور 
، مث يبني هلم ما يف هذا االقتراح من جهل بطبيعة املالئكة           . . ويصدقه يف أنه مرسل من عند اهللا      ؛  الدعوة

 :  هلم رمحة اهللا م يف أن ال يستجيب هلم فيما يقترحونكما يبني، وبسنة اهللا يف إرساهلم
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ولو جعلناه ملكا   . ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون       ! لوال أنزل عليه ملك   : وقالوا " 
  . .  " وللبسنا عليهم ما يلبسون، جلعلناه رجال

وام كـثريون علـى     والذي اقترحه من قبلهم أق    ؛   وهذا االقتراح الذي كان املشركون يقترحونه     
هـذا وذاك    . . والرد القرآين عليه يف هذا املوضـع       - كما حيكي القرآن الكرمي يف قصصهم      - رسلهم

 : يثريان مجلة حقائق نلم ا هنا بقدر اإلمكان
ولكنهم كانوا يريـدون    ؛  أن أولئك املشركني من العرب مل يكونوا جيحدون اهللا        :  احلقيقة األوىل 

م مرتل مـن عنـد اهللا       7وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليه     ؛  مرسل من عنده   ع برهانا على ان الرسول   
ومل  . . هو أن يرتل اهللا عليه ملكًا يصاحبه يف الدعوة ويصـدق دعـواه            : ويقترحون برهانا معينا  . حقا

وذلـك  . ورد ذكرها يف القرآن يف مواضع منه شىت       ،  يكن هذا إال اقتراحا من اقتراحات كثرية من مثله        
واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت       ،  وهو يتضمن هذا االقتراح   ،  د يف سورة اإلسراء   كالذي ور 

:  " كما تدل على اجلهل بكثري من احلقائق الكونية وكثري من القيم احلقيقية           ،  الذي وصفته اآلية السابقة   
ن نؤمن لـك    ل: وقالوا. فأىب أكثر الناس إال كفورا    ،  ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل        

أو . أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األار خالهلا تفجريا          . حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا     
، أو يكون لك بيت من زخرف     . أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال    ،  تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا     

هل كنـت إال  ! حان ريبسب: قل. ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا كتابا نقرؤه    ،  أو ترقى يف السماء   
: قـل ؟  أبعث اهللا بشرا رسوال   : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا          ؟  بشرا رسوال 

: اإلسراء[  . . .  " لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء ملكا رسولًا             
89 - 95[  . 

وإال فقد كان هلم من خلق رسول        . . تتبني اجلهالة  ومن مثل هذه االقتراحات يتبني التعنت كما        
، ما يدهلم على صدقة وأمانته وهم كانوا يلقبونـه األمـني          ؛  الذي يعرفونه جيدا باخلربة الطويلة     ع اهللا

يرد  ا وترك ابن عمه عليا    ع وقد هاجر ؛  ويودعون لديه أمانام حىت وهم معه على أشد اخلالف        
وكـذلك  ! وهم معه على اخلالف الذي يدبرون معه قتله       ؛  تزال عنده إىل قريش ودائعهم اليت كانت ما       

حـني   - فإنه ملا دعاهم أول مرة دعوة مجاعية جهرية على الصفا         ؛  كان صدقه عندهم مستيقنا كأمانته    
فلو  . . أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق    ،  إن كانوا يصدقونه لو أنبأهم بنبأ     : وسأهلم - أمره ربه بذلك  

 . . إنـه لصـادق   : ولقد كانوا يعلمون  ،  يعلموا صدقه لقد كان هلم يف ماضيه برهان       كانوا يريدون أن    
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قد نعلم إنـه ليحزنـك الـذي        :  " أم ال يكذبونه  : وسيأيت يف سياق السورة خرب اهللا الصادق لنبيه       
فهـي الرغبـة يف اإلنكـار        . .  " ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحـدون     . فإم ال يكذبونك  . يقولون
 ! ع وليس أم يشكون يف صدقه. وهو العناد واالستكبار عن احلق؛ ضواإلعرا

فـإن هـذا    .  مث لقد كان هلم يف القرآن ذاته برهان أصدق من هذه الرباهني املادية اليت يطلبون              
 وهم مل يكونوا جيحدون اهللا     . . على أنه من عند اهللا    ،  بتعبريه مث مبحتوى هذا التعبري    ،  القرآن شاهد بذاته  

كانوا يعرفون حبسهم اللغـوي األديب       . . كانوا حيسون ذلك ويعرفونه    - على وجه التأكيد   - وهم. . 
وهذا اإلحساس يعرفه من ميارس      - ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا املدى      ؛  الفين مدى الطاقة البشرية   

ك إدراكـا   وكل من مارس فن القول يدر     . فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه املمارسة          
! ال ينكر هذا إال معاند جيد احلق يف نفسه مث خيفيه          ؛  واضحا أن هذا القرآن فوق ما ميلك البشر أن يبلغوا         

كما أن احملتوى القرآين من التصور االعتقادي واملنهج الذي يتخذه لتقرير هـذا االعتقـاد يف اإلدراك                 
د يف طبيعة التصورات البشرية واملنـاهج  كلها غري معهو . . ونوع املؤثرات واللمسات املوحية ،  البشري
والعرب مل يكن خيفي عليهم الشـعور        . . والطرائق البشرية يف اإلداء النفسي والتعبريي أيضا      ،  البشرية

وأقواهلم ذاا وأحواهلم تقرر أم ما كانوا يشكون يف أن هذا القرآن من عنـد               . ذا يف قرارة نفوسهم   
  . . اهللا

؛ إمنا كانت وسيلة من وسائل اإلعنـات      ؛  القتراحات مل تكن طلبا للربهان     وهكذا يبدو أن هذه ا    
وأم كانوا كما قال اهللا سـبحانه عنـهم يف   ؛ وخطة للمماحكة واملعاندة؛ وأسلوبا من أساليب التعنت   

 : اآلية السابقة
إن هذا إال سـحر     : لقال الذين كفروا  ،  ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم        " 

 !  " نيمب
وكانوا يطلبون أن يرتل اهللا على رسوله ملكا        ؛  أن العرب كانوا يعرفون املالئكة    :  واحلقيقة الثانية 

وكـانوا  ؛  ولكنهم مل يكونوا يعرفون طبيعة هذا اخللق الـيت ال يعلمهـا إال اهللا              . . يدعو معه ويصدقه  
 . . ونوع عالقته باألرض وأهلـها ؛ ويف نوع عالقته بربه؛ خيبطون يف التيه بال دليل يف تصور هذا اخللق      

وصححها كلها هلم   ؛  وقد حكى القرآن الكرمي كثريا من ضالالت العرب وأساطري الوثنية حول املالئكة           
وكـان  . وتصح معرفتهم هلذا الكون وما يعمره من خالئق       ؛  ليستقيم تصور من يهتدي ذا الدين منهم      
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، كما كان منهجا لتقومي القلب والضـمري      ،  الشعورمنهجا لتقومي العقل و    - من هذا اجلانب   - اإلسالم
  . . ومنهجا لتقومي األوضاع واألحوال سواء

أم كـانوا يظنـون أن      ،   وحكى القرآن الكرمي من أضاليل العرب ومن جهاالم يف جاهليتهم         
الـراجح  و! هلم شفاعة عند اهللا ال ترد - من مث  - وأم! سبحانه وتعاىل عما يصفون   ! املالئكة بنات اهللا  

كما حكى قوهلم هذا يف طلبهم أن يرتل اهللا على رسوله           ! أن بعض كبار األصنام كانت رموزا للمالئكة      
  . . ملكا ليصدقه يف دعواه

 : كالذي جاء يف سورة النجم.  وقد صحح هلم القرآن ضاللتهم األوىل يف مواضع منه شىت
تلـك إذا قسـمة     ؟  لذكر وله األنثى  ألكم ا ؟  ومناة الثالثة األخرى  ؟  أفرأيتم الالت والعزى   " 

إن يتبعون إال الظن وما     ،  إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان            ! ضيزى
وكـم مـن    . فلله اآلخرة واألوىل  ؟  أم لإلنسان ما متىن   . ولقد جاءهم من رم اهلدى    ،  وى األنفس 

إن الـذين ال    . عد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى      ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من ب         
وإن الظـن  ، وما هلم به من علم إن يتبعون إال الظن    . يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى     

 .  " ال يغين من احلق شيئًا
 كما صحح هلم ضاللتهم الثانية يف تصورهم لطبيعة املالئكة يف هاتني اآليتني يف هذه السورة ويف                

 : ضع أخرى كثريةموا
  . .  " ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون! لوال أنزل عليه ملك: وقالوا " 

ولكـن  . إم يقترحون أن يرتل اهللا ملكا      . .  وهذا جانب من التعريف ذا اخللق من عباد اهللا        
، ن يرتلوا للتدمري عليهم   أ - حني يرتلون إىل األرض على قوم كذبوا برسوهلم        - سنة اهللا أن يرتل املالئكة    

لقضـي  ،  ولو أن اهللا استجاب للمشركني من العرب فأنزل ملكا        . وحتقيق أمر اهللا فيهم باهلالك والدمار     
وهـال  ؟  فهل هذا ما يريدون وما يقترحـون      ! ومل ينظروا إىل مهلة بعد هذا الترتيل      ،  ومت التدمري ،  األمر

هكـذا يقفهـم   !  . . ؟ نفسهم من اهلالك املـبني يستشعرون رمحة اهللا يف عدم إجابتهم ملا يقترحون أل   
وجهلهم بسنة اهللا   ،  وأمام جهلهم مبصلحة أنفسهم   ؛  السياق وجها لوجه أمام رمحة اهللا م وحلمه عليهم        

يرفضون اهلدى ويرفضون الرمحة    ،  وهم ذا اجلهل الذي يكاد يدمر عليهم حيام        . . يف ترتيل املالئكة  
 ! ويتعنتون يف طلب الدليل

 : واجلانب الثاين من التعريف ذا اخللق من عباد اهللا تتضمنه اآلية الثانية 
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  . .  " وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال " 
ولكـن   . . يصـدقه يف دعـواه     ع ملكا على رسوله   - سبحانه -  إم يقترحون أن يرتل اهللا    

، كما يقول اهللا عنهم    - وهم. ق ذو طبيعة خاصة يعلمها اهللا     خل. املالئكة خلق آخر غري اخللق اإلنساين     
ال يستطيعون أن ميشوا يف األرض يئتهم الـيت          - وحنن ال علم لنا م إال مما يقوله عنهم الذي خلقهم          

من اخلصـائص مـا      - مع ذلك  - ولكن هلم ؛  ألم ليسوا من سكان هذا الكوكب     ؛  خلقهم اهللا عليها  
أو التدمري  ؛  كتبليغ الرسالة ؛  شر حني يؤدون وظيفة من وظائفهم يف حياة البشر        جيعلهم يتخذون هيئة الب   

إىل آخر   . . أو قتال أعدائهم وقتلهم   ،  أو تثبيت املؤمنني  ؛  على من يريد اهللا أن يدمر عليهم من املكذبني        
ن مـا   فال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلـو      ،  الوظائف اليت يقص القرآن الكرمي أم يكلفون ا من رم         

 . يؤمرون
ال يف صـورته     - لتبدى للناس يف صـورة رجـل      ،   فلو شاء اهللا أن يرسل ملكا يصدق رسوله       

 ع وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم احلقيقة وحممد      ! وعندئذ يلتبس عليهم األمر مرة أخرى      - املالئكية
كيف يكون اللـبس إذا     ف،   . . أنا حممد الذي تعرفونه أرسلين اهللا إليكم ألنذركم وأبشركم        : يقول هلم 

بينمـا   . . أنا ملك أرسلين اهللا ألصدق رسوله     : يقول هلم  - يف صورة رجل ال يعرفونه     - جاءهم ملك 
فلو أرسل اهللا ملكا جلعله رجال وللـبس        . إم يلبسون احلقيقة البسيطة   ! ؟  هم يرونه رجال كأي منهم    
 ! وملا اهتدوا قط إىل يقني؛ عليهم احلقيقة اليت يلبسوا

كما كشف هلم جهلـهم يف معرفـة        ،  جهلهم بطبيعة خالئقه   - سبحانه - هكذا يكشف اهللا   و
 ! وبال دليل، وبال معرفة، وذلك باإلضافة إىل كشف تعنتهم وعنادهم بال مربر . . سنته

هي طبيعة التصور اإلسالمي ومقومات هـذا       :  واحلقيقة الثالثة اليت يثريها النص القرآين يف الفكر       
وأن يتعامل  ،   بينها تلك العوامل الظاهرة واملغيبة اليت علم اإلسالم املسلم أن يدركها أوال            ومن - التصور

وقد جعل اإلسالم اإلميان ا مقومـا مـن          . . ومن بني تلك العوامل املغيبة عامل املالئكة       - معها أخريا 
سله واليوم اآلخر والقدر خريه     اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ور     . . ال يتم اإلميان إال به    ،  مقومات اإلميان 

  . . وشره
ما ملخصه أن اإلميان    :  وقد سبق أن ذكرنا يف هذه الظالل وحنن نتحدث عن مطلع سورة البقرة            

ألن خروجه من دائرة احملسوس الضيقة إىل إدراك أن هناك غيبـا            ؛  بالغيب نقلة يف حياة اإلنسان ضخمة     
نقلة من دائرة احلس احليواين إىل جمـال اإلدراك          - بال شك  - هو،  جمهوال ميكن وجوده وميكن تصوره    
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وهو ما حتاولـه املـذاهب      ؛  وأن إغالق هذا اال دون اإلدراك اإلنساين نكسة به إىل الوراء          . اإلنساين
 " الغيـب  " بشيء من التفصيل عـن     - إن شاء اهللا   - وسنتحدث " ! تقدمية " وتدعوه؛  املادية احلسية 

فنقصـر   . .  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمهـا إال هـو        :  "  قوله تعاىل  عندما نواجه يف هذه السورة    
 . من عامل الغيب، احلديث هنا عن املالئكة

. أن هناك خلقا من عبـاد اهللا امسهـم املالئكـة      ،   لقد تضمن التصور اإلسالمي عن عامل الغيب      
 . مل معهم يف حدودهويكفي للتعا، يكفي هلذا التصور، وأخربنا القرآن الكرمي عن قدر من صفام

ال نـدري    - وهم قريبون من اهللا   ؛  وبالطاعة املطلقة ،  يدين هللا بالعبودية  ،   فهم خلق من خلق اهللا    
بل عبـاد   ! سبحانه. اختذ الرمحن ولدا  : وقالوا :  " - كيف وال ندري نوع القرب على وجه التحديد       

هم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن       يعلم ما بني أيدي   ،  ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون     ،  مكرمون
، ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسـرون         . .  "  " ارتضى وهم من خشيته مشفقون    
  . .  " يسبحون الليل والنهار ال يفترون
ال ندري كيف فليس لنا من علـم         - وحيفون به يوم القيامة كذلك    ،   وهم حيملون عرش الرمحن   

الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم         :  " - ا يف هذا الغيب   إال بقدر ما كشف اهللا لن     
وقضـى  ،  وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رـم          "  . .  "  . . . ويؤمنون به 

  . .  " احلمد هللا رب العاملني: بينهم باحلق وقيل
ويسـتقبلون أهـل النـار      ،  الدعاءيستقبلون أهل اجلنة بالسالم و    ،   وهم خزنة اجلنة وخزنة النار    

وقال هلـم  ، حىت إذا جاؤوها فتحت أبواا  ،  وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا     :  " بالتأنيب والوعيد 
! بلـى : قالوا؟  أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا           : خزنتها

اب جهنم خالدين فيها فبـئس مثـوى        ادخلوا أبو : قيل: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين     
وقـال هلـم    ،  حىت إذا جاؤوها وفتحت أبواـا     ،  وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمرا      . املتكربين
  . .  " وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة . .  "  " طبتم فادخلوها خالدين، سالم عليكم: خزنتها

 :  وهم يتعاملون مع أهل األرض يف صور شىت
ويتوفوم ؛  يتابعوم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم      ؛  قومون عليهم حفظة بأمر اهللا     فهم ي 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت توفتـه              :  " إذا جاء أجلهم  
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   " . . من أمـر اهللا    . . له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفطونه        . .  "  " رسلنا وهم ال يفرطون   
  . .  " ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. .  " 

أن  - سـبحانه  - وقد أعلمنا اهللا   . .  وهم يبلغون الوحي إىل الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم        
يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء        :  " جربيل عليه السالم هو الذي يقوم منهم ذه الوظيفة        

قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزلـه علـى           . .  "  "  إله إال أنا فاتقون    أن أنذروا أنه ال   : من عباده 
رآه على هيئته    ع وأن رسول اهللا   ]أي قوة   [  بأنه ذو مرة   - سبحانه - ووصفه . .  " قلبك بإذن اهللا  

ما ضـل   . والنجم إذا هوى  :  " بينما جاءه يف صور شىت يف مرات الوحي التالية        ،  املالئكية مرتني اثنتني  
ذو مـرة   . علمه شديد القـوى   . إن هو إال وحي يوحى    . وما ينطق عن اهلوى   . بكم وما غوى  صاح

. فأوحى إىل عبده ما أوحـى  . فكان قاب قوسني أو أدىن    . مث دنا فتدىل  . وهو باألفق األعلى  . فاستوى
عنـدها  . عند سدرة املنتهى  . ولقد رآه نزلة أخرى   . أفتمارونه على ما يرى   . ما كذب الفؤاد ما رأى    

 . لقد رأى من آيات ربه الكربى     . ما زاغ البصر وما طغى    . إذ يغشى السدرة ما يغشى    .  املأوى جنة
 . .  . . "  

:   وهم يترتلون على املؤمنني بالتثبيت واملدد والتأييد يف معركتهم الكربى مع الباطل والطـاغوت             
ا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة الـيت  إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال ختافو         " 

ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكـة          : إذ تقول للمؤمنني   . .  "  " كنتم توعدون 
بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف مـن املالئكـة                . مرتلني

وما النصر إال مـن عنـد اهللا العزيـز          ،   به وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم       . مسومني
سـألقي يف قلـوب   ، أين معكم فثبتوا الذين آمنوا    : إذ يوحي ربك إىل املالئكة     "  . .  "  . . احلكيم

  . .  " فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان، الذين كفروا الرعب
ويدعون رم  ،  نوا من ذنوم  ويستغفرون للذين آم  ،  يسبحون رم ،   وهم مشغولون بأمر املؤمنني   

الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمـد        :  " هلم دعاء احملب املشفق املشغول بشأن من حيب       
فاغفر للذين تـابوا    ،  ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما     ،  ويستغفرون للذين آمنوا  ،  رم ويؤمنون به  
ومن صـلح مـن     ،  ليت وعدم ربنا وأدخلهم جنات عدن ا    . وقهم عذاب اجلحيم  ،  واتبعوا سبيلك 

ومن تق السيئات يومئذ فقد     ،  وقهم السيئات . إنك أنت العزيز احلكيم   ،  آبائهم وأزواجهم وذريام  
  . .  " وذلك هو الفوز العظيم، رمحته
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ويسـتقبلوم بالبشـرى يف اآلخـرة       ،  وهم كذلك يبشرون املؤمنني باجلنة عند قبض أرواحهم       
سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبـا      : يقولون،  ين تتوفاهم املالئكة طيبني   الذ:  " ويسلمون عليهم يف اجلنة   

، جنات عدن يدخلوا ومن صلح من آبـائهم وأزواجهـم وذريـام            "  . .  . .  " كنتم تعملون 
  . .  " فنعم عقىب الدار، سالم عليكم مبا صربمت، واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب

ويقاتلوم يف معارك احلـق      - كما سبق  - بالتأنيب والوعيد  وهم يستقبلون الكافرين يف جهنم      
ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات      :  " وكذلك هم يستلون أرواحهم يف تعذيب وتأنيب ومهانة       . كذلك

اليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون علـى         ،  أخرجوا أنفسكم : املوت واملالئكة باسطوا أيديهم   
فكيف إذا توفتهم املالئكة يضـربون وجـوههم         . .  "  " ه تستكربون اهللا غري احلق وكنتم عن آيات     

  "  . . ! وأدبارهم
كما أن هذه الصلة امتدت يف طول احليـاة         ،   ولقد كان هلم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم         

وشـأن  . وعرضها حىت جمال احلياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه يف املقتطفات القرآنيـة السـابقة               
وإذ قـال ربـك      " : كالذي جاء يف سورة البقـرة     ،  املالئكة مع النشأة اإلنسانية يرد يف مواضع شىت       

وحنن نسبح  ،  أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء      : قالوا. للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة     
، املالئكةوعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على        . إين أعلم ما ال تعلمون    : قال؟  حبمدك ونقدس لك  

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنـك أنـت           : قالوا. أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني     : فقال
إين أعلم غيـب    : أمل أقل لكم  : فلما أنبأهم بأمسائهم قال   ،  يا آدم أنبئهم بأمسائهم   : قال. العليم احلكيم 

اسجدوا آلدم فسجدوا   : الئكةوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للم        ،  السماوات واألرض 
  . .  . .  " إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين

وفسحة ،  هو فسحة يف التصور   ،   فهذا اال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر ذا املأل األعلى          
ور يتيحها التص ،  وفسحة يف احلركة النفسية والفكرية    ،  وفسحة يف الشعور  ،  يف إدراك حقائق هذا الوجود    

وعامل الغيب املتصل مبا هو فيه مـن عـامل          ،  والقرآن يعرض عليه هذا اال الفسيح     ؛  اإلسالمي للمسلم 
 . الشهود

إمنا يريدون   . . وجمال عامل الغيب كله    . . هذا اال  " اإلنسان "  والذين يريدون أن يغلقوا على    
ويريدون بذلك أن يزجوا به     ؛   احملدود يريدون أن يغلقوا عامله على مدى احلس القريب        . . به أقبح الشر  

وأن يعيش يف   ؛  اليت ميلك ا أن يدرك ما ال تدركه البهائم        ؛  وقد كرمه اهللا بقوة التصور    ؛  يف عامل البهائم  
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وأن يتطهر وهـو    ؛  وأن ينطلق بعقله وقلبه إىل مثل هذا العامل       ! وحببوحة من الشعور  ،  حببوحة من املعرفة  
 ! نوريرف بكيانه كله يف مثل هذا ال
من هـذا   [  كانوا - على كل ما يف هذه اجلاهلية من خطأ يف التصور          -  والعرب يف جاهليتهم  

ويعدون اإلميـان   ! الذين يسخرون من الغيب كله    ؛  احلديثة ]! العلمية[  أرقى من أهل اجلاهلية    ]اجلانب  
! يف الكفة األخرى   " علميةال " و،  يف كفة  " الغيبية " ويضعون! مبثل هذه العوامل الغيبية سذاجة غريعلمية     

هذه الـدعوى الـيت ال       " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      :  " وسنناقش عند مواجهة قوله تعاىل    
 . أما هنا فنكتفي بكلمة خمتصرة عن شأن املالئكة. كما أنه ال سند هلا من الدين، سند هلا من العلم
حيتم عليهم نفـي هـذا اخللـق      ،   علمهم ذاته  من،   " العلمية " ماذا عند أدعياء العقلية   :  ونسأل

 ؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك؟ وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق، املسمى باملالئكة
 إن علمهم ال ميلك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غري احلياة املعروفة يف األرض يف أجـرام                   

فلماذا جيزمـون    . . عن جو األرض وظروفها   خيتلف تركيب جوها وختتلف طبيعتها وظروفها       ،  أخرى
 ؟ وهم ال ميلكون دليال واحدا على نفي وجودها، بنفي هذه العوامل

الـذي   " علمهـم  " إمنا حنـاكمهم إىل   ! وال إىل قول اهللا سبحانه    ،   إننا ال حناكمهم إىل عقيدتنا    
هي اليت تقـودهم     -  العلم من غري أي دليل من هذا      - فال جند إال أن املكابرة وحدها      . . يتخذونه إهلا 

لقد نرى حني نناقش هـذه القضـية أن         ؟  ارد أن هذه العوامل غيب     " ! غري العلمي  " إىل هذا اإلنكار  
حىت يف عامل الشهادة    ؛  اليوم بوجودها  " العلم " الغيب الذي ينكرونه هو احلقيقة الوحيدة اليت جيزم هذا        

 . الذي تلمسه األيدي وتراه العيون
   |     ||   

ودعوة املكـذبني إىل تـدبر مصـارع        . وتنتهي هذه املوجة بعرض ما وقع للمستهزئني بالرسل       
 : الناطقة بسنة اهللا يف املستهزئني املكذبني؛ والسري يف األرض لرؤية هذه املصارع، أسالفهم

: قـل . فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون       ،  ولقد استهزئ برسل من قبلك     " 
  . .  " مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني،  األرضسريوا يف

؛ وبعد بيان ما يف اقتراحام من عنت وجهالة       ؛  بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا     -  إن هذه اللفتة  
 : لترمي إىل غرضني ظاهرين - وما يف عدم االستجابة هلذه املقترحات من رمحة من اهللا وحلم
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؛ وعنـت املكـذبني   ،  مما يلقاه من عناد املعرضـني     ،   عنه والتسرية ع تسلية رسول اهللا  :  األول
وتأسيته كذلك بـأن هـذا      ؛  إىل سنة اهللا سبحانه يف أخذ املكذبني ملستهزئني بالرسل         ع وتطمني قلبه 

وقـد لقـي    ؛  فقد لقي مثله الرسـل قبلـه      . اإلعراض والتكذيب ليس بدعا يف تاريخ الدعوة إىل احلق        
ومن غلبة احلق على الباطل يف      ،  ا كانوا يستهزئون به من العذاب     املستهزئون جزاءهم احلق وحاق م م     

  . . اية املطاف
: ملس قلوب املكذبني املستهزئني من العرب مبصارع أسالفهم من املكذبني املسـتهزئني           :  والثاين

 - وقد أخـذ اهللا . وتذكريهم ذه املصارع اليت تنتظرهم إن هم جلوا يف االستهزاء والسخرية والتكذيب  
كما قال هلـم يف     ،  وأكثر منهم ثراء ورخاء   ؛  قرونا كانت أشد منهم قوة ومتكينا يف األرض        - من قبلهم 

 . اليت ترج القلوب رجا ذه رجا ذه اللفتات الواقعية املخيفة؛ مطلع هذه املوجة
 :  ومما يستدعي االنتباه ذلك التوجيه القرآين

  . .  " اقبة املكذبنيمث انظروا كيف كان ع، سريوا يف األرض: قل " 
، وملعرفة سـنن اهللا مرتسـمة يف األحـداث        ؛   والسري يف األرض لالستطالع والتدبر واالعتبار     

ويف التاريخ املروي يف األحاديث املتداولة حول هذه اآلثـار يف           ،  مسجلة يف اآلثار الشاخصة   ؛  والوقائع
أمور كلـها كانـت      . . ل هذا الوعي  ومبث،  ملثل هذا اهلدف  ،  السري على هذا النحو    . . أرضها وقومها 

تصور مدى النقلة اليت كان املنهج اإلسالمي الرباين ينقلهم إليها من جاهليتهم إىل             ؛  جديدة على العرب  
 . هذا املستوى من الوعي والفكر والنظر واملعرفة

وما يتعلق بـالعيش مـن      ،  ويتنقلون يف أرجائها للتجارة والعيش    ،   لقد كانوا يسريون يف األرض    
وكان هذا املنهج   . فهذا كان جديدا عليهم    . . أما أن يسريوا وفق منهج معريف تربوي       . . صيد ورعي 

إىل القمة السامقة الـيت     ،  يف الطريق الصاعد  ،  وهو يأخذ بأيديهم من سفح اجلاهلية     ؛  اجلديد يأخذهم به  
 . بلغوا إليها يف النهاية

؛ ة كهذة اليت كان القرآن يوجه إليها العرب        ولقد كان تفسري التاريخ اإلنساين وفق قواعد منهجي       
وبنـاء  ؛  ويستطيع الناس مالحظتها   - بإذن اهللا  - ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما حتققت أسباا       

كان هذا املنهج برمتـه يف تفسـري         . . ومعرفة مراحلها وأطوارها  ؛  تصورام للمقدمات والنتائج عليها   
إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ ومـا  . شري كله يف ذلك الزمان التاريخ شيئا جديدا على العقل الب     

ال يربط بينـها منـهج      ؛  جمرد مشاهدات أو روايات عن األحداث والعادات والناس       ،  يدون من األخبار  
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وبني املراحـل   ،  كما حيدد الترابط بني املقدمات والنتائج     ،  حتليلي أو تكويين حيدد الترابط بني األحداث      
ويشرع هلم منـهج النظـر يف أحـداث    ؛ جاء املنهج القرآين ينقل البشرية إىل هذا األفق       ف . . واألطوار

هو الـذي    "  . . املنهج " إمنا هو . وهذا املنهج ليس مرحلة يف طرائق الفكر واملعرفة       . التاريخ اإلنساين 
 . )1(ميلك وحده إعطاء التفسري الصحيح للتاريخ اإلنساين 

للنقلة اهلائلة اليت انتقل إليها العرب يف خالل ربع قـرن مـن              والذين يأخذهم الدهش والعجب     
وهي فترة ال تكفي إطالقا حلدوث تطـور فجـائي يف األوضـاع             ،  الزمان على عهد الرسالة احملمدية    

لو أم حولوا انتباههم مـن البحـث يف العوامـل           ،  سريتفع عنهم الدهش ويزول العجب    ،  االقتصادية
من عند اهللا العليم     ع الذي جاءهم به حممد   ،  يف هذا املنهج الرباين اجلديد    ليبحثوا عن السر    ؛  االقتصادية

ويف هذا املنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويال عند اإلله           ،  ففي هذا املنهج تكمن املعجزة     . . اخلبري
  . . إله االقتصاد . . الزائف الذي أقامته املادية حديثا

الذي ينشـى ء مـن التصـورات    ؛ فاجئ يف اجلزيرة العربية وإال فأين هو التحول االقتصادي امل  
كل هذا الذي   ،  وأوضاع اتمع ،  وآماد املعرفة ،  وقيم األخالق ،  ومناهج الفكر ،  االعتقادية ونظام احلكم  

 ! ؟ نشأ يف ربع قرن من الزمان
 :  إن هذه اللفتة

 .  " قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني " 
أمل يروا كم أهلكنـا مـن       :  " نب اللفتة اليت جاءت يف صدر هذه املوجة من قوله تعاىل           إىل جا 

وجعلنا األـار   ،  وأرسلنا السماء عليهم مدرارا   ،  قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم         
  . .  " وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأهلكناهم بذنوم، جتري من حتتهم

 هذه السورة ويف القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على               إىل جانب أمثاهلا يف   
  . . ومنهج كذلك فريد. وهو منهج باق. الفكر البشري

|     |     | 

                                                 
دار " القسـم الثـاين   " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته   :  " يف كتاب " التفسري اإلسالمي للتاريخ    "  يراجع   )1(

 " . الشروق 
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قُل لِّمن ما ِفي السماواِت واَألرِض قُل ِللِّه كَتب علَى نفِْسِه الرحمةَ لَيجمعنكُم ِإلَى يـوِم                + 
 ولَه ما سكَن ِفي اللَّيِل والنهاِر وهـو         12ِقيامِة الَ ريب ِفيِه الَِّذين خِسرواْ أَنفُسهم فَهم الَ يؤِمنونَ           الْ

 ِليمالْع ِميع13الس  
 يطْعم قُلْ ِإنـي أُِمـرت أَنْ        قُلْ أَغَير اللِّه أَتِخذُ وِليا فَاِطِر السماواِت واَألرِض وهو يطِْعم والَ          

         ِركَنيشالْم ِمن نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مِظيٍم          14أَكُونَ أَوٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع افأَخ يقُلْ ِإن 
15           ِبنيالْم زالْفَو ذَِلكو هِحمر ِئٍذ فَقَدموي هنع فرصن ي16 م      فَالَ كَاِشـف رِبض اللّه كسسمِإن يو 

            يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وٍر فَهيِبخ كسسمِإن يو وِإالَّ ه 17لَه        ِكـيمالْح وهاِدِه وِعب قفَو الْقَاِهر وهو 
 ِبري18الْخ  

ي وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ُألنـِذركُم ِبـِه          قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللِّه شِهيد ِبينِ        
ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللِّه آِلهةً أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَـه واِحد وِإنِني بـِريٌء              

  _19مما تشِركُونَ 
|     |     | 

جتيء يف أعقاب احلديث عن التكـذيب       ،  املوجة اجلديدة ذات املد العايل واإليقاع الرهيب      هذه  
مع توجيـه   ؛  وما ختم به هذا احلديث وما ختلله من التهديد املخيف         ؛  واإلعراض والسخرية واالستهزاء  

فتتاح السابقة  كما أا جتيء بعد موجة اال      . . األنظار والقلوب إىل االعتبار مبصارع املكذبني املستهزئني      
ويف اـال اإلنسـاين     ؛  واليت عرضت حقيقة األلوهية يف اال الكوين العريض       ؛  للحديث عن املكذبني  

ومع مؤثرات كذلك   ؛  بإيقاعات جديدة ،  وهي كذلك تعرض حقيقة األلوهية يف جماالت أخرى       . العميق
بدو أمره يف غاية النكـارة      وي؛  فيقع احلديث عن التكذيب بني موجة االفتتاح وهذه املوجة         . . جديدة

 ! ويف غاية البشاعة
وجعل الظلمات  ،   ولقد عرضت املوجة األوىل حقيقة األلوهية ممثلة يف خلق السماوات واألرض          

مقررة مشـول   . وتسمية األجل الثاين لبعثه   ،  وقضاء األجل األول لعمره   ،  وخلق اإلنسان من طني   ،  والنور
 . . لمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه يف السر واجلهـر         وإحاطة ع ،  ألوهية اهللا للسماوات ولألرض   

ولكن لتقرير مقتضيات هذه احلقائق يف      . كل أولئك ال رد التقرير الالهويت أو الفلسفي النظري السليب         
ومـن  . وال متتري يف هذه الوحدانية    ،  ال تعدل به أحدا   ،  من إسالمها جبملتها هللا وحده    . احلياة اإلنسانية 
ومن ترتيـب النتـائج   . ل األلوهية لشئون الكون ولشئون احلياة اإلنسانية يف السر واجلهر     إقرارها بشمو 
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الطبيعية هلذه احلقائق يف االستسالم حلاكمية اهللا وحده يف شؤون احلياة األرضـية كاالستسـالم هلـذه           
  . . احلاكمية يف الشؤون الكونية

ويف ، ممثلة يف امللك والفاعليـة ،  أللوهية فأما هذه املوجة اجلديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة ا        
كل ذلك ال رد التقرير الالهويت أو الفلسفي         . . ويف النفع والضر  ؛  ويف القدرة والقهر  ؛  الرزق والكفالة 
وتوحيد االستسالم  ؛  ولكن لتقرير مقتضيات هذه احلقائق من توحيد الوالية والتوجه         . . النظري السليب 

أن يستنكر أن    ع فإذا أمر رسول اهللا   . الية والتوجه مظهر االستسالم والعبودية    واعتبار الو  . . والعبودية
وقائم ثانيـا علـى أن   ؛ بني أن هذا االستنكار قائم أوال على أن اهللا يطعم وال يطعم        ؛  يتخذ غري اهللا وليا   

  . . تويل غري اهللا نقض ملا أمر به من اإلسالم وعدم الشرك أيضا
مجلة مؤثرات قويـة ختلخـل      ،  يف هذه الصورة وهلذا الغرض    ،  ة ويصاحب عرض حقيقة األلوهي   

وعـرض  . وحقيقة أن اهللا هو الذي يطعـم وال يطعـم       . تبدأ بعرض حقيقة امللكية لكل شيء     . القلوب
. وعرض القدرة على الضـر واخلـري  . العذاب الرعيب الذي يعد جمرد صرفه رمحة من اهللا وفوزا عظيما         

املتمثـل يف األمـر     ،  مث اإليقاع الرهيب املزلزل    . . كمة واخلربة وعرض احل . وعرض االستعالء والقهر  
 : قل. قل. قل: العلوي اهلائل

إيقاع اإلشـهاد    . . جاء اخلتام باإليقاع العايل الجل    ،   فإذا مت هذا العرض بكل مؤثراته العميقة      
: قل:  " كل فاصلة مصحوبا كذلك باألمر العلوي يف      ؛  واملفاصلة احلامسة ،  وإنكار الشرك ،  على التوحيد 

  " إمنا هو إله واحـد    : قل . .  "  " ال أشهد : قل . .  "  " اهللا: قل "  . .  " ؟  أي شيء أكرب شهادة   
 ! ويضفي على األمر كله طابع جد مرهوب؛ مما يضفي على اجلو كله رهبة غامرة. . 

|     |     | 
ليجمعـنكم إىل يـوم   ، لرمحةكتب على نفسه ا، قل هللا؟  ملن ما يف السماوات واألرض    : قل " 

وهـو  ،  وله ما سكن يف الليل والنـهار      . الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون     ،  القيامة ال ريب فيه   
  . .  " السميع العليم

هلـذه   ع ومن مث يبدأ بتوجيـه الرسـول       . . مث املفاصلة ،   إنه موقف املواجهة للبيان والتقرير    
فيجعلون لـه   ؛  ون أن اهللا هو اخلالق مث يعدلون به من ال خيلق          الذين يعرف  - مواجهة املشركني . املواجهة

لكـل مـا يف      - بعـد اخللـق    - مواجهتهم بالسؤال عن امللكية    - شركاء مع اهللا يف تصريف حيام     
 : مسقصيا ذا السؤال حدود امللكية يف املكان، السماوات واألرض
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والـيت  ؛ مل يكونوا هم جيادولن فيهـا  مع تقرير احلقيقة اليت      . .  " ما يف السماوات واألرض    " 
 : حكى القرآن يف مواضع إقرارهم الكامل ا

  . .  " هللا: قل؟ ملن ما يف السماوات واألرض: قل " 
على كل ما يف هذه اجلاهلية من ضالل يف التصور ينشأ عنـه              -  ولقد كان العرب يف جاهليتهم    

الـيت ال تعـرف هـذه      ،  احلديثة " العلمية " هليةمن اجلا  - يف هذا اجلانب   - أرقى - احنطاط يف احلياة  
كانوا يعرفـون ويقـررون أن هللا مـا يف          ! واليت تغلق فطرا وتعطلها دون رؤية هذه احلقيقة       ،  احلقيقة

بـإفراد اهللا سـبحانه     ؛  ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه احلقيقة نتائجها املنطقية        . السماوات واألرض 
ومسيت ،  وذا اعتربوا مشركني   . . صرف فيه إال بإذن اهللا وحده وشرعه      وعدم الت ،  باحلاكمية فيما ميلك  

ويزاولوا هم  ؛  فكيف مبن خيرجون احلاكمية يف أمرهم كله من اختصاص اهللا سبحانه          ! حيام باجلاهلية 
فهـو   . . ال بد من إعطائهم صفة أخرى غري الشرك       ؟  مباذا يوصفون ومباذا توصف حيام    ! ؟  بأنفسهم

أيا كانت دعواهم يف اإلسالم وأيا كانت الصفة الـيت           . . لم والفسق كما يقرر اهللا سبحانه     الكفر والظ 
 ! تعطيها هلم شهادات امليالد

ملا يف السماوات وما يف      - سبحانه - لنجد السياق يلحق ذا التقرير مللكية اهللا      .  ونعود إىل اآلية  
 : سبحانه - أنه، األرض

   . . " كتب على نفسه الرمحة " 
. كتب على نفسـه الرمحـة      - فضال منه ومنة   - ولكنه،  ال ينازعه منازع  ،   فهو سبحانه املالك  

إال  - وال يقتضيها منه مقتض   ؛  ال يوجبها عليه موجب وال يقترحها عليه مقترح       ؛  كتبها بإرادته ومشيئته  
دة معاملته هلـم يف     وقاع،  قاعدة قضائه يف خلقه    - الرمحة - وهي - إرادته الطليقة وإال ربوبيته الكرمية    

فرمحة اهللا بعبـاده    ،  واالعتقاد إذن ذه القاعدة يدخل يف مقومات التصور اإلسالمي         . . الدنيا واآلخرة 
، فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم ذا االبتالء حلمل أمانتـه       . حىت يف ابتالئه هلم أحيانا بالضراء     ،  هي األصل 

وليميز اخلبيث مـن    ؛  داد والتهيؤ عن طريق هذا االبتالء     بعد اخللوص والتجرد واملعرفة والوعي واالستع     
وليهلك من هلك عن بينة وحييا مـن   ؛  وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه       ،  الطيب يف الصف  

  . . والرمحة يف هذا كله ظاهرة . . حي عن بينة
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ظة إال وتغمـر  فما من حل  . على أن تلمس مواضع رمحة اهللا ومظاهرها يستغرق األعمار واألجيال         
ألن هذه هي اليت قد تزيغ فيهـا القلـوب          ،  إمنا ذكرنا الرمحة يف االبتالء بالضراء      . . العباد فيها الرمحة  

 ! واألبصار
وإن كنا سنشري إشارة جمملة إىل       -  ولن حناول حنن أن نتقصى مواضع الرمحة اإلهلية أو مظاهرها         

 : ال أمام هذا النص القرآين العجيبولكننا سنحاول أن نقف قلي - شيء من ذلك فيما يلي
 .  " كتب على نفسه الرمحة " 

 .  " كتب ربكم على نفسه الرمحة:  "  وقد تكرر وروده يف السورة يف موضع آخر سيأيت
تفضـل   . .  إن الذي يستوقف النظر يف هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليـه               

بأن جيعل رمحته بعباده يف هـذه        - سبحانه - تفضله . . عبادهاخلالق املالك ذي السلطان القاهر فوق       
مبحض إرادته ومطلـق     . . وجعلها عهدا منه لعباده   ؛  كتبها هو على نفسه    . . مكتوبة عليه  . . الصورة
حني يقف لتدبرها   ؛  وهي حقيقة هائلة ال يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها           . . مشيئته

  . . لعجيبةيف هذه الصورة ا
 -  كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل اآلخر الذي يتجلى يف إخباره لعباده مبا كتبه              

ال يقل عن ذلـك     ،  فإن العناية بإبالغهم هذه احلقيقة هي تفضل آخر       . على نفسه من رمحته    - سبحانه
وأن ؟  دة اهللا يف املأل األعلى    فمن هم العباد حىت تبلغ العناية م أن يبلغوا ما جرت به إرا            ! التفضل األول 

الفائض من خلـق اهللا     ،  إال أنه الفضل العميم   ؟  من هم ؟  يبلغوا بكلمات منه سبحانه حيملها إليهم رسوله      
 ! ؟ الكرمي

كما يدعه يف أنس ويف     ؛   إن تدبر هذه احلقيقة على هذا النحو ليدع القلب يف عجب ويف دهش            
 ! هروح ال تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشي

ليس موكوال إىل التعبري البشري ليبلغ شـيئا     ؛  وما تثريه يف القلب من مشاعر     ،   ومثل هذه احلقائق  
 ! ال لتعريفه، وإن كان القلب البشري مهيأ لتذوقه؛ يف تصويره

وعالقة ،   ومتثل هذه احلقيقة يف التصور اإلسالمي يكون جانبا أساسيا من تصور حقيقة األلوهية            
يعجب اإلنسان معه ملناكيد اخللق الذين يتقولـون        .  تصور مجيل مطمئن ودود لطيف     وهو . . العباد ا 

على حنو ما تقـول      -!  ألنه ال يقول ببنوة أحد من عباد اهللا هللا        ،  على التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب     
يبلغ ،  فالتصور اإلسالمي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية         - التصورات الكنسية احملرفة  
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يف الوقت ذاته من تصوير العالقة الرحيمة بني اهللا وعباده هذا املستوى الذي يعجز التعبري البشري عـن                  
  . . كما يروعه جبالل إيقاعة، والذي يترع القلب حبالوة مذاقه. وصفه

وهـي  . وتقوم حيام ،  وا يقوم وجودهم  ؛  وتسعهم مجيعا ؛   ورمحة اهللا تفيض على عباده مجيعا     
فأما يف حياة البشر خاصة فال منلك       .  يف كل حلظة من حلظات الوجود أو حلظات احلياة للكائنات          تتجلى

 : ولكننا نذكر منها حملات يف جماليها الكبرية؛ أن نتابعها يف كل مواضعها ومظاهرها
ويف إعطـائهم هـذا   . يف نشأم من حيث ال يعلمـون    .  إا تتجلى ابتداء يف وجود البشر ذاته      

 . بكل ما فيه من خصائص يتفضل ا اإلنسان على كثري من العاملني؛ اإلنساين الكرميالوجود 
وهذا هو الرزق يف    . من قوى الكون وطاقاته   ،   وتتجلى يف تسخري ما قدر اهللا أن يسخره لإلنسان        

 . الذي يتقلب اإلنسان يف حببوحة منه يف كل حلظة من حلظات حياته. مضمونه الواسع الشامل
وتقدير التوافق بني استعدادته    ؛  بإعطائه ابتداء االستعداد للمعرفة   ،   تعليم اهللا لإلنسان    وتتجلى يف 

وهـو الـذي   ،  هذا العلم الذي يتطاول به بعض املناكيد علـى اهللا          . . هذه وإحياءات الكون ومعطياته   
 . وهو من رزق اهللا مبعناه الواسع الشامل كذلك! علمهم إياه

. مبواالة إرسال الرسل إليه باهلـدى     ،   اخللق بعد استخالفه يف األرض      وتتجلى يف رعاية اهللا هلذا    
وهو . ومل يصغ للتحذير  ،  ومل يسمع صوت النذير   ؛  وأخذه باحللم كلما جل يف الضالل     ؛  كلما نسي وضل  

 . وحلم اهللا وحده هو الذي يسعه، ولكن رمحة اهللا وحدها هي اليت متهله. على اهللا هني
وبكتابة الرمحـة   ،  عن سيئاته إذا عمل السوء جبهالة مث تاب        - بحانهس -  وتتجلى يف جتاوز اهللا   

 . على نفسه ممثلة يف املغفرة ملن أذنب مث أناب
واملضاعفة بعد ذلك ملن    . وجمازاته على احلسنة بعشر أمثاهلا    ،   وتتجلى يف جمازاته عن السيئة مبثلها     

 أحد أن يدخل اجلنة بعمله إال أن يتغمـده          فال يبلغ . وكله من فضل اهللا    . . وحمو السيئة باحلسنة  . يشاء
 . يف معرفة كاملة بعجز البشر وفضل اهللا، كما قال عن نفسه ع حىت رسول اهللا. اهللا برمحته

. هو أجـدر وأوىل   ،  وإعالن القصور والعي عنها   ،   واإلقصار منا عن متابعة رمحة اهللا يف مظاهرها       
؛ دة يفتح اهللا فيها أبواب رمحته لقلب العبد املـؤمن         وإن حلظة واح  ! وإال فما حنن ببالغني من ذلك شيئا      

إن حلظة واحـدة     . . ويستروح يف ظله  ؛  ويأمن يف كنفه   - سبحانه - ويطمئن إليه ؛  ويعرفه؛  فيتصل به 
 . فضال على وصفها والتعبري عنها، من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن متليها واستجالئها
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 : ذه الرمحة مبا يقرا للقلوب شيئا ماهل ع  فلننظر كيف مثل رسول اهللا
ملـا قضـى اهللا      ع قال رسول اهللا  :  " قال - ت   بإسناده عن أىب هريرة    - أخرج الشيخان  

إن رمحـيت سـبقت   : كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش    - ملا خلق اهللا اخللق   : وعند مسلم  - اخللق
  "  . . لبت غضيبإن رمحيت غ:  " وعند البخاري يف رواية أخرى "  . . غضيب

جعل اهللا الرمحة مائـة     :  " ع قال رسول اهللا  : قال - ت   بإسناده عنه  -  وأخرج الشيخان 
. فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئـق     . وأنزل يف األرض جزءا واحدا    ،  فأمسك عنده تسعة وتسعني   . جزء

  "  . . حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه
إن هللا مائـة    :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا ه عن سلمان الفارسي   بإسناد -  وأخرج مسلم 

  "  . . وتسعة وتسعون ليوم القيامة، فمنها رمحة يتراحم ا اخللق بينهم. رمحة
كل رمحة طبـاق    ،  إن اهللا تعاىل خلق يوم خلق السماوات واألرض مائة رمحة         :  "  وله يف أخرى  

والوحش ،  فيها تعطف الوالدة على ولدها    ،   رمحة واحدة  فجعل منها يف األرض   . ما بني السماء واألرض   
  "  . . فإذا كان يوم القيامة أكملها اهللا تعاىل ذه الرمحة. والطري بعضها على بعض

ذلك إذ ينظر إىل     . . يقرب لإلدراك البشري تصور رمحة اهللا تعاىل      ،   وهذا التمثيل النبوي املوحي   
وإىل رمحة القلوب البشـرية بالطفولـة       ،  ية ويتمالها ويعجب هلا   رمحة األمهات بأطفاهلا يف اخلالئق احل     

وبرمحة الطري والوحش بعضها علـى      ؛  وباألقرباء واألوداء واألصحاب  ؛  والضعف واملرض ،  والشيخوخة
مث يرى أن هذا كله من فيض رمحة واحدة من رمحـات   - ومنها ما يدعو إىل الدهش والعجب  - بعض

 !  إدراكه تصور هذه الرمحة الكربى شيئا مافهذا مما يقرب إىل. اهللا سبحانه
 : ال يين يعلم أصحابه ويذكرهم ذه الرمحة الكربى ع  وكان رسول اهللا

فإذا امرأة من السيب تسعى قد      . بسيب ع قدم على رسول اهللا   : قال ا  عن عمر بن اخلطاب   
أترون هذه املرأة   :  " ع الفق. فألزقته ببطنها فأرضعته  ،  فأخذته،  إذ وجدت صبيا يف السيب    ،  حتلب ثديها 

فاهللا تعاىل أرحم بعباده من     :  " قال. ال واهللا وهي تقدر على أال تطرحه      : قلنا" ؟    طارحة ولدها يف النار   
 . ]أخرجه الشيخان [  "  . . هذه بولدها

 ؟ من فيض رمحة واحدة من رمحات اهللا الواسعة، وهذه املرأة إمنا ترحم ولدها.  وكيف ال
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كان ينتقل م   ،  ذا األسلوب املوحي  ،  ألصحابه هذه احلقيقة القرآنية    ع سول اهللا  ومن تعليم ر  
ولتتـذوق  ؛  ليترامحوا فيما بينهم ولريمحوا األحياء مجيعا     ،  ليتخلقوا خبلق اهللا هذا يف رمحته     ؛  خطوة أخرى 

 . كما تذوقتها يف معاملة اهللا هلم ا من قبل، قلوم مذاق الرمحة وهم يتعاملون ا
ارمحـوا  . الرامحون يرمحهم اهللا تعاىل    " ع قال رسول اهللا  : قال ب ن ابن عمرو بن العاص     ع

 . ]أخرجه أبو داود والترمذي [  "  . . من يف األرض يرمحكم من يف السماء
[  "  . . . ال يرحم اهللا من ال يـرحم النـاس        :  " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن جرير 

 . ]أخرجه الشيخان والترمذي 
 ال ترتع الرمحة إال من شقي     :  " ع قال : ا يف رواية أليب داود والترمذي عن أىب هريرة        و

 . " 
وعنده األقرع بـن     ب احلسن بن علي   ع قبل رسول اهللا  :  " قال.  وعن أىب هريرة كذلك   

:  " مث قـال   ع فنظر إليه رسول اهللا   ! إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا        : فقال األقرع . حابس
 . ]أخرجه الشيخان [  "  . . ال يرحم ال يرحممن 

وقد علم  . عند حد الرمحة بالناس    - رضوان اهللا عليهم   - يقف يف تعليمه ألصحابه    ع  ومل يكن 
وأن اإلنسان ال يبلغ متام     ؛  وأن املؤمنني مأمورن أن يتخلقوا بأخالق اهللا      . أن رمحه ربه وسعت كل شيء     

وكان تعليمه هلـم بالطريقـة املوحيـة الـيت          . لق اهللا سبحانه  إنسانيته إال حني يرحم كل حي ختلقا خب       
 : عهدناها

، بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطـش        " ع قال رسول اهللا  : قال ا  عن أىب هريرة  
لقـد  : فقال الرجل . وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش      ،  مث خرج ،  فرتل فيها فشرب  ،  فوجد بئرا 

مث أمسكه بفيـه حـىت      ،  فمأل خفه ماء  ،  فرتل البئر ،  لذي كان بلغ مين   بلغ هذا الكلب من العطش مثل ا      
:  قال؟  يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم ألجرا       : قالوا " . فشكر اهللا تعاىل له فغفر له     . فسقى الكلب ،  رقي

 . ]أخرجه مالك والشيخان [  "  . . يف كل كبد رطبة أجر" 
لسانه مـن    ]أي أخرج   [  قد أدلع ،  حار يطيف ببئر  إن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم        :  ويف أخرى 

 . فغفر هلا به ]أي خفها [  العطش فرتعت له موقها
[  فرأينا محرة . يف سفر  ع كنا مع رسول اهللا   : قال ا  وعن عبد الرمحن بن عبداهللا عن أبيه      

 وتـدنو  أي ترخي جناحيها [  - ]أو تفرش   [  فجاءت احلمرة تعرش  . معها فرخان هلا فأخذنامها    ]طائر  
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ورأى قريـة    " . ردوا ولدها إليها  ؟  من فجع هذه بولدها   :  " قال ع فلما جاء رسول اهللا    ]من األرض   
 "  إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار        : قال. حنن: قلنا؟  من أحرق هذه  :  " منل قد أحرقناها فقال   

  . . ]أخرجه أبو داود [ . . 
قرصت منلة نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمـل          " ع قال رسول اهللا  : قال ا  وعن أىب هريرة  

أخرجـه  [ "  . . . ؟  أن قرصتك منلة أحرقت أمة من األمـم تسـبح  : فأوحي اهللا تعاىل إليه  . فحرقت
 . ]الشيخان 

 ليتذوقوا رمحة اهللا من خالل مزاولتهم للرمحة      . أصحابه هدى القرآن   ع  وهكذا علم رسول اهللا   
 ! ؟ رامحون برمحة واحدة من رمحات اهللا الكثريةأليس أم إمنا يت. . 

 وبعد فإن استقرار هذه احلقيقة يف تصور املسلم لينشى ء يف حسه ويف حياته ويف خلقـه آثـارا                   
كي ال خنرج مـن نطـاق     ،  وال بد من االكتفاء باإلشارة السريعة إليها      ؛  يصعب كذلك تقصيها  ؛  عميقة

 ! إىل قضية مستقلة، الظالل القرآنية
حىت وهـو    - الشعور ذه احلقيقة على هذا النحو ليسكب يف قلب املؤمن الطمأنينة إىل ربه             إن  

، فهو يستيقن أن الرمحة وراء كل حملـة        - اليت تزيغ فيها القلوب واألبصار    ،  مير بفترات االبتالء بالضراء   
فإن اهللا ال يطرد     .أو طرده من رمحته   ،  وأن ربه ال يعرضه لالبتالء ألنه ختلى عنه       ؛  وكل وضع ،  وكل حالة 

إمنا يطرد الناس أنفسهم من هذه الرمحة حني يكفرون باهللا ويرفضون رمحتـه             . من رمحته أحدا يرجوها   
 ! ويبعدون عنها

 . . وباهلدوء والراحة ،  وبالرجاء واألمل ،   وهذه الطمأنينة إىل رمحة اهللا متأل القلب بالثبات والصرب        
 ! ال يبعد عنه يف الشرودما دام ، يستروح ظالله، فهو يف كنف ودود

فإن الطمـع يف    .  والشعور ذه احلقيقة على هذا النحو يستجيش يف حس املؤمن احلياء من اهللا            
إمنا يستجيش احلياء مـن اهللا الغفـور         - كما يتوهم البعض   - املغفرة والرمحة ال جيرى ء على املعصية      

لـذلك ال   ! يتذوق حالوة اإلميان احلقيقية   والقلب الذي جترئه الرمحة على املعصية هو قلب مل          . الرحيم
أستطيع أن أفهم أو أسلم ما جيري على ألسنة بعض املتصوفة من أم يلجون يف الذنب ليتذوقوا حالوة                  

 ! إن هذا ليس منطق الفطرة السوية يف مقابلة الرمحة اإلهلية . . أو الرمحة، أو املغفرة، احللم
وهو يعلم أنـه    ،  ا النحو يؤثر تأثريا قويا يف خلق املؤمن        كذلك فإن الشعور ذه احلقيقة على هذ      

 وهو يرى نفسه مغمورا برمحة اهللا مع تقصريه وذنبه وخطئـه  - سبحانه - مأمور أن يتخلق بأخالق اهللا   
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 ع كما رأينـا يف تعلـيم الرسـول        . . وكيف يغفر ،  وكيف يعفو ،  فيعلمه ذلك كله كيف يرحم     -
  . . ه احلقيقة الكبريةمستمدا تعليمه هلم من هذ؛ ألصحابه

 : أن اهللا كتب ليجمعنهم إىل يوم القيامة:  ومن مواضع رمحة اهللا اليت تقررها اآلية الكرمية
ليجمعـنكم إىل يـوم   . كتب على نفسه الرمحة. هللا: قل؟ قل ملن ما يف السماوات واألرض      " 

  "  . .  . . القيامة ال ريب فيه
ذلك اجلمع الذي يشي مبـا وراءه        . . ع الذي ال ريب فيه    ذلك اجلم ،   فمن هذه الرمحة املكتوبة   

ومل ،  واستخلفهم يف هذه األرض لغايـة     ؛  فقد خلقهم ألمر  ؛  بعباده من الناس   - سبحانه - من عناية اهللا  
فهذا اليوم هو اية املطـاف الـذي         - ولكن جيمعهم إىل يوم القيامة    . ومل يتركهم سدى  ،  خيلقهم عبثا 

وينقدهم أجر عملـهم يف دار      ،  فيعطيهم جزاء كدحهم إليه    - لراحل إىل وجهته  يفيئون إليه كما يفيء ا    
ويف هذه العنايـة تتجلـى       . . إمنا يوفون أجورهم يوم القيامة    ؛  فال يضيع عليهم كدح وال أجر     . الدنيا

واحلسنة بعشرة  ،  كما أن ما يتجلى من فضل اهللا يف جزاء السيئة مبثلها           . . الرمحة يف مظهر من مظاهرها    
كل أولئك من مظاهر الرمحة اليت تتجلى        . . والتجاوز عما يشاء ملن يشاء    ،  واإلضعاف ملن يشاء  ،  مثاهلاأ

 . يف هذا اجلمع أيضا
 قبل أن مين اهللا عليهم ذا الدين ويرفعهم إىل مستواه الكـرمي            -  ولقد كان العرب يف جاهليتهم    

لذلك جاء التعبري يف    ! ! ! احلديثة " العلمية " شأم يف هذا شأن أهل اجلاهلية      - يكذبون بيوم القيامة   -
 : ملواجهة ذلك التكذيب، هذه الصيغة املؤكدة بشىت التوكيدات

  . .  " ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه " 
 وهؤالء لن خيسروا شيئا ويكسبوا شيئا      . .  ولن خيسر يف هذا اليوم إال الذين مل يؤمنوا يف الدنيا          

أليس . فلم يعودوا ميلكون أن يكسبوا شيئا     ،  فقد خسروا أنفسهم كلها    . . ا كل شيء  هؤالء خسرو . . 
 ! . ؟ وملن يكسب؟ فإذا خسر نفسه ذاا فماذا يكسب؟ أن اإلنسان إمنا يكسب لنفسه

  . .  " الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون " 
 . ري دقيق عن حالة واقعة    وهو تعب !  . . فلم تعد هلم نفس تؤمن    ؛   لقد خسروا أنفسهم وفقدوها   

هـؤالء ال    - مع عمق ندائه وإحيائه للفطرة مبوحيات اإلميان ودالئله        - إن الذين ال يؤمنون ذا الدين     . 
ال بد أن تكون أجهزة االستقبال واالسـتجابة الفطريـة يف           ! بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرم       

بفقـدام أجهـزة   ، ذه احلالة قد خسروا أنفسهم ذاافهم يف ه  . أو حمجوبة مغلفة  ؛  كيام معطلة خمربة  
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إذ أم مل يعـودوا ميلكـون        . . ومن مث فهم ال يؤمنون    ،  االستقبال واالستجابة الفطرية احلية يف كياا     
وهذا هو التفسري العميق لعدم إميام مع توافر دالئل اإلميان وموحياته مـن              . . أنفسهم اليت ا يؤمنون   

وهو اخلسارة الكربى املترتبة على خسارم من       .  هو الذي حيدد مصريهم يف ذلك اليوم       وهذا . . حوهلم
 ! قبل لنفوسهم

 كما استقصاها يف اآلية السابقة يف املكان       -  بعد ذلك ميضي السياق يستقصي اخلالئق يف الزمان       
 : ومسعه احمليطني ا - سبحانه - وعلمه؛ مبلكيتها - سبحانه - ليقرر تفرد اهللا -

  . .  " وهو السميع العليم، وله ما سكن يف الليل والنهار " 
وهو  - كما ذكر الزخمشري يف الكشاف     - أنه من السكىن   " ما سكن :  "  وأقرب تأويل لقوله  

كما قـرر   . ويقرر ملكيتها هللا وحده   ؛  فهو يعين مجيع اخلالئق   ؛  ذا يعين كل ما اختذ الليل والنهار سكنا       
؟ ملن ما يف السماوات واألرض    : قل:  " غري أنه يف اآلية األوىل    .  كلها له سبحانه   من قبل ملكية اخلالئق   

 وله ما سكن يف الليل والنهار     :  " ويف هذه اآلية الثانية   . قد استقصى اخلالئق من ناحية املكان      " هللا: قل
تجـه إىل   ومثله معروف يف التعبري القـرآين حـني ي         . . قد استقصى اخلالئق من ناحية الزمان      . . " 

 . وهذا هو التأويل الذي نطمئن إليه يف اآليتني من بني شىت التأويالت . . االستقصاء
وبكل ما يقال عنها كـذلك مـن        ،   والتعقيب بصفيت السمع والعلم يفيد اإلحاطة ذه اخلالئق       

، ولقد كانوا مع إقرارهم بوحدانيـة اخلـالق املالـك      . . مقوالت املشركني الذي يواجههم هذا النص     
 - كما سيجيء يف اية السـورة      - جيعلون ألربام املزعومة جزءا من الثمار ومن األنعام ومن األوالد         

. ليواجههم ا فيما جيعلونه للشركاء بغـري إذن مـن اهللا    ؛  فهو يأخذ عليهم اإلقرار هنا مبلكية كل شيء       
مبا أنه هو املالـك     ،  والية هللا وحده  كما أنه ميهد بتقرير هذه امللكية اخلالصة ملا سيلي يف هذه الفقرة من              

وبكل مـا   ،  الذي حييط مسعه وعلمه بكل شيء     ،  يف كل مكان ويف كل زمان     . املتفرد مبلكية كل شيء   
 ! يقال عن كل شيء كذلك

|     |     | 
جيـيء االسـتنكار    . . . وأن اهللا وحده هو املالـك    ،  وقد تقرر أن اهللا وحده هو اخلالق      ،  واآلن

ويتقرر أن هذا مناقض حلقيقة اإلسالم      . والوالء لغري اهللا  ،  والعبودية لغري اهللا  ،   بغري اهللا  العنيف لالستنصار 
أنه فاطر السـماوات    : وتذكر من صفات اهللا سبحانه    . وأنه هو الشرك الذي ال جيتمع مع اإلسالم       ،  هللا
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ـ    . وأنه القادر القاهر  ،  وأنه الضار النافع  ،  وأنه الرازق املطعم  ،  واألرض ذاب املخـوف   كما يـذكر الع
 : يف إيقاع مدو عميق، فتجلل املوقف كله ظالل اجلالل والرهبة . . املرهوب

إين أمرت أن   : قل؟  وهو يطعم وال يطعم   ،  فاطر السماوات واألرض  ،  أغري اهللا أختذ وليا   : قل " 
. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظـيم        : قل. وال تكونن من املشركني   ،  أكون أول من أسلم   

، وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هـو         . وذلك الفوز املبني  ،  نه يومئذ فقد رمحه   من يصرف ع  
  . .  " وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري. وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير

أي اختاذه وحـده     " . الويل " بكل معاين كلمة  . قضية اختاذ اهللا وحده وليا     . .  إن هذه القضية  
ويدين لـه بالعبـادة لـه       ؛   معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته وحده          ربا وموىل 

إن هـذه    . . ويتوجه إليه يف امللمـات    ،  واختاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه      . شعائرها وحده 
وإما .  اإلسالم فهو - ذه املعاين كلها   - فإما إخالص الوالء هللا   . القضية هي قضية العقيدة يف صميمها     

 ! فهو الشرك الذي ال جيتمع يف قلب واحد هو واإلسالم، إشراك غريه معه يف أي منها
 :  ويف هذه اآليات تقرر هذه احلقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع

إين أمرت أن   : قل؟  وهو يطعم وال يطعم   ،  فاطر السماوات واألرض  ،  أغري اهللا أختذ وليا   : قل " 
  . .  "  تكونن من املشركنيوال، أكون أول من أسلم

ملـن إن مل يكـن لفـاطر        ؟  ملن يكون الوالء وملن يتمحض     . .  إنه منطق الفطرة القوي العميق    
ملن إن مل يكن لرازق من يف السـماوات واألرض الـذي      ؟  السماوات واألرض الذي خلقهما وأنشأمها    

 ؟ يطعم وال يطلب طعاما
أي منطق يسمح بأن يتخذ غـري اهللا         . .  صفاته سبحانه  وهذه . .  " أغري اهللا أختذ وليا   : قل " 

فله السـلطان يف السـماوات      ،  فاهللا هو فاطر السماوات واألرض    ،  إن كان يتواله لينصره ويعينه    ؟  وليا
. فاهللا هو الرازق املطعم ملن يف السماوات ومـن يف األرض          ،  وإن كان يتواله لريزقه ويطعمه    . واألرض

 ؟ طان الرزاقففيم الوالء لغري صاحب السل
واإلسـالم   . .  " إين أمرت أن أكون أول من أسلم وال تكونن من املشركني          : قل . .  "  مث

ولـن  . هو الشرك  - بأي معىن  - فاختاذ غري اهللا وليا   . وعدم الشرك معنامها املتعني أال أختذ غري اهللا وليا        
  . . يكون الشرك إسالما
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إما أفراد اهللا سبحانه بالتوجه والتلقـي والطاعـة          . . عاال تقبل لينا وال متي    ،   قضية واحدة حمددة  
واإلقرار له وحده باحلاكمية يف كل أمر من هذه األمور ورفض إشـراك             ؛  واخلضوع والعبادة واالستعانة  

إما هذا كله فهـو      . . يف الشعرية والشريعة له وحده بال شريك      ،  ووالء القلب والعمل  ؛  غريه معه فيها  
الذي ال جيتمع يف قلـب      . اك أحد من عباده معه يف شيء من هذا كله فهو الشرك           وإما إشر  . . اإلسالم

 . واحد مع اإلسالم
أن يعلن هذا االستنكار يف وجه املشركني الذين كانوا يدعونه إىل املالينة             ع  لقد أمر رسول اهللا   

تـرك هلـم بعـض      ولي. مقابل أن يدخلوا معه يف هذا الـدين       ،  ليجعل آلهلتهم مكانا يف دينه    ؛  واملداهنة
وأوهلـا تقاليـد التحـرمي      . . ،    خصائص األلوهية يزاولوا إبقاء على مكانتهم وكربيائهم ومصاحلهم       

ويزوجوه ،  وجيمعوا له من ماهلم   ؛  وأن جيعلوه رئيسا فيهم   ،  يف مقابل أن يكفوا عن معارضته      . . والتحليل
 ! أمجل بنام

  . . وميدون يدا باإلغراء واملصاحلة واللني،  لقد كانوا يرفعون يدا لإليذاء واحلرب والتنكيل
وـذا  ،  أن يقذف ذا االستنكار العنيـف      ع  ويف وجه هذه احملاولة املزدوجة أمر رسول اهللا       

 . وذا التقرير الذي ال يدع جماال للتمييع، احلسم الصريح
ه جلدية األمر   يف الوقت الذي يعلن فيه تصور     ؛  وأمر كذلك أن يقذف يف قلوم بالرعب والترويع       

 : إن عصاه فيما أمر به من اإلسالم والتوحيد، والتكليف وخلوفه هو من عذاب ربه
وذلك ،  من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه     . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       : قل " 

  . .  " الفوز املبني
العذاب الـذي   . وجتسيم خلوفه من عذابه   ؛  جتاه أمر ربه له    ع  إنه تصوير حلقيقة مشاعر الرسول    

ولكنه يف الوقت ذاته محله مزلزلـة علـى قلـوب    . يعترب جمرد صرفه عن العبد رمحه من اهللا وفوزا مبينا 
محلة مزلزلة تصور العذاب يف ذلك اليوم       . وقلوب املشركني باهللا يف كل زمان     ،  املشركني يف ذلك الزمان   

رفه عنها إال القدرة القادرة اليت تأخـذ        فال تص . ويهجم ليأخذها ،  وحيلق عليها ،  يطلب الفريسة ؛  العظيم
يف انتظار هـذه     - وهو يتمثل املشهد   - وإن أنفاس القاريء هلذا التصوير لتحتبس     ! خبطامه فتلويه عنها  

 ! )1(اللقطة األخرية 

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب. طريقة القرآن:  يراجع فصل)1(
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ويعرض نفسه للشرك الذي ى عنه وللمخالفة عن اإلسالم الذي          ،   مث إنه ملاذا يتخذ غري اهللا وليا      
ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر        . . ؟    عقب املعصية من هذا العذاب اهلائل الرعيب      وملا ي ،  أمر به 

إن هذا كلـه    . . ؟    ورجاء نفع الناس له بالسراء    ؛  رجاء نصرة الناس له يف الضراء     ؟  يف هذه احلياة الدنيا   
كمة واخلـربة يف    وعنده احل ؛  وله القهر كذلك على العباد    ؛  وله القدرة املطلقة يف عامل األسباب     ؛  بيد اهللا 

 : املنع والعطاء
. وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير       ،  وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو         " 

  . .  " وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري
ومطارح الظنون  ،  وتتبع مكامن الرغائب واملخافات   ؛   إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر     

وصـدق املعرفـة حبقيقـة      ،  ووضوح التصور ،  وفرقان اإلميان ،   كله بنور العقيدة   والشبهات وجتليه هذا  
 : ويف مجلة هذا القرآن، ذلك خلطورة القضية اليت يعاجلها السياق القرآين يف هذا املوضع. األلوهية

|     |     | 
 واإلنذار  يف موقف اإلشهاد  ؛  وجييء اإليقاع املدوي العميق   ؛  وأخريا جتيء قمة املد يف هذه املوجة      

 : ويف حسم رهيب، كل ذلك يف رنة عالية . . واملفاصلة والتربؤ من املشاركة يف الشرك
وأوحي إيل هذا القرآن ألنـذركم      ،  شهيد بيين وبينكم  . قل اهللا ؟  أي شيء أكرب شهادة   : قل " 

نـين  وإ، إمنا هو إله واحـد : قل، ال أشهد: قل؟ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى  ،  به ومن بلغ  
  . .  " بريء مما تشركون

وإن هذا التتابع لريسم املوقـف حلظـة        ؛   إن تتابع املقاطع واإليقاعات يف اآلية الواحدة عجيب       
  . . ويكاد ينطق مبالمح الوجوه فيه وخلجات الصدور، ومشهدا مشهدا، حلظة

 الذين يتخذون   مث ها هو ذا يواجه املشركني      . . يؤمر من ربه هذا األمر     ع  فها هو ذا رسول اهللا    
أن يقرهم على    ع ويدعون رسول اهللا  ؛  جيعلون هلم بعض خصائص األلوهية مع اهللا      ؛  من دون اهللا أولياء   

وكأنـه ميكـن أن جيتمـع       ! كأن ذلك ميكن أن يكون    ! هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به        
ي ال يزال يتصوره ناس يف      والذ؛  اإلسالم والشرك يف قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه          

؛ بينما هو يتلقى من غري اهللا يف شـؤون احليـاة         ؛  من أنه ميكن أن يكون اإلنسان مسلما هللا       ،  هذا الزمان 
 ! ويتوىل غري اهللا، وبينما هو خيضع لغري اهللا ويستنصر بغري اهللا
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وبـني  ،  ينهمليبني هلم مفرق الطريق بني دينه ود      ؛  يواجه هؤالء املشركني   ع ها هو ذا رسول اهللا    
إال أن  ،  أنه ال موضع للقـاء بينـه وبينـهم        : وليقرر هلم . وبني إسالمه وجاهليتهم  ،  توحيده وشركهم 

ألنه يفترق معهم يف أول     ؛  وأنه ال وجه للمصاحلة يف هذا األمر      . يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا يف دينه      
 ! الطريق

 : شوف وها هو ذا يبدأ معهم مشهد اإلشهاد العلين املفتوح املك
  "  . . ؟ أي شيء أكرب شهادة: قل " 

أي شـاهد  ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة؟  أي شاهد يف هذا الوجود كله هو أكرب شهادة 
 ؟ حتسم شهادته يف القضية فال يبقى بعد شهادته شهادة

يكـون  : ال يستقصى وزنه يف مقام الشهادة      شيء حىت ال يبقى يف الوجودكله    ،   وللتعميم املطلق 
  " . ؟ أي شيء أكرب شهادة:  " لسؤالا

ذلك أنـه ال جـواب غـريه        . فهو يؤمر كذلك باجلواب   ،  بالسؤال ع  وكما يؤمر رسول اهللا   
 : وال جواب غريه يف حقيقة األمر والواقع. باعتراف املخاطبني أنفسهم

  . .  " اهللا: قل " 
 . . احلق وهو خري الفاصلني   هو الذي يقص     . . هو أكرب شهادة   - سبحانه وتعاىل  - فاهللا!  نعم

 . وقد قضي األمر، فإذا قال فقد انتهى القول. وال قول بعد قوله، هو الذي ال شهادة بعد شهادته
هـو   - سبحانه - أعلن هلم أنه  ،  حقيقة أن اهللا سبحانه هو أكرب شهادة      :  فإذا أعلن هذه احلقيقة   
 : الشهيد بينه وبينهم يف القضية

 . .   " شهيد بيين وبينكم " 
وهو : فهذا التقطيع يف العبارة هو األنسب يف جو املشهد         - هو شهيد بيين وبينكم   :  على تقدير 

 .  " قل اهللا شهيد بيين وبينكم:  " أوىل من الوصل على تقدير
تضمنها ،  أعلن إليهم أن شهادة اهللا سبحانه     ،  مبدأ حتكيم اهللا سبحانه يف القضية     :  فإذا تقرر املبدأ  

فهو حجـة   . أو من بعد   ع وينذر به كل من يبلغه يف حياته      ؛  ذي أوحاه إليه لينذرهم به    ال،  هذا القرآن 
اليت تقوم عليها الـدنيا     ؛  ألنه يتضمن شهادة اهللا يف هذه القضية األساسية       ؛  عليهم وعلى من يبلغه غريهم    

 : ويقوم عليها الوجود كله والوجود اإلنساين ضمنا، واآلخرة
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  . .  " ذركم به ومن بلغوأوحي إيل هذا القرآن ألن " 
فقد قامت عليه احلجـة     ،  وحيصل منها حمتواه  ،  بلغة يفهمها ،   فكل من بلغه هذا القرآن من الناس      

فأما من حيول عدم فهمه للغة القرآن       [  . . إن كذب بعد البالغ   ،  وحق عليه العذاب  ،  وبلغه اإلنذار ،  به
على أهل هذا الدين الذين مل يبلغوه بلغته الـيت          ويبقى إمثه   ؛  فال تقوم عليه احلجة به    ،  دون فهمه لفحواه  

  . . ]هذا إذا كان مضمون القرآن مل يترجم إىل لغته  . . يفهم ا مضمون هذا الشهادة
أعلن إليهم مضمون هـذه     ،  متضمنة يف هذا القرآن    - سبحانه -  فإذا أعلن إليهم أن شهادة اهللا     

. املختلفة يف أساسها عن شـهادة اهللا سـبحانه        ،  الشهادة يف صورة التحدي واالستنكار لشهادم هم      
وأنه يعلن غريها ويقرر عكسها ويشهد لربـه بالوحدانيـة          ؛  وعالنهم بأنه ينكر شهادم هذه ويرفضها     

وأنه يتربأ من شركهم يف صـيغة       ؛  وأنه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق      ؛  املطلقة واأللوهية املتفردة  
 : التشديد والتوكيد

وإنين بريء  ،  إمنا هو إله واحد   : قل،  ال أشهد : قل؟  شهدون أن مع اهللا آهلة أخرى     أئنكم لت  " 
  . .  " مما تشركون

ز القلوب مبا ال ميلك البيـان البشـري أن        ،  وبإيقاعاا هذه ،   والنصوص القرآنية مبقاطعها هذه   
 . يفعل فال أريد أن أوقف تدفقها وانسكاا يف القلب بأي تعليق

|     |     | 
إن هـذه    . . وجرت ا هذه املوجة   ،  ولكين أريد أن أحتدث عن القضية اليت تضمنها هذا املقطع         

هي قضـية    . . قضية الوالء والتوحيد واملفاصلة    . . القضية اليت عرضها السياق القرآين يف هذه اآليات       
ف أمام هـذا الـدرس      وان العصبة املؤمنة اليوم خلليقة بأن تق      . وهي احلقيقية الكربى فيها   ؛  هذه العقيدة 

  . . الرباين فيها وقفة طويلة
نفس ما كانت تواجهه العصبة اليت      ،   إن هذه العصبة تواجه اليوم من اجلاهلية الشاملة يف األرض         

 - وحتتـاج ؛  ولتسري على هذا الضوء يف طريقها     ،  لتحدد على ضوئها موقفها   ،  ترتلت عليها هذه اآليات   
 . لترسم طريقها على هداها، ه اآلياتأن تقف وقفة طويلة أمام هذ - من مث

وعادت البشرية إىل مثل املوقف الذي      ؛   لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية         
:  " ويوم جاءها اإلسالم مبينا على قاعدته الكـربى        ع كانت فيه يوم ترتل هذا القرآن على رسول اهللا        

أن ال إله إال اهللا مبعناها الذي عرب عنه ربعي بن عامر رسول قائـد  شهادة   "  . . شهادة أن ال إله إال اهللا     



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

77

اهللا ابتعثنا لنخرج من    :  " فيقول" ؟    ما الذي جاء بكم   :  " وهو يسأله ،  املسلمني إىل رستم قائد الفرس    
ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األديـان           ،  شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده       

وال ؛  وهو يعلم أن رستم وقومه ال يعبدون كسرى بوصفه إهلا خالقا للكـون             "  . .  عدل اإلسالم  إىل
فيعبدونه ذا املعىن الـذي ينـاقض       ،  ولكنهم إمنا يتلقون منه الشرائع    ؛  يقدمون له شعائر العبادة املعروفة    

، ع اليت يعبد العباد فيها العباد    فأخربه أن اهللا ابتعثهم ليخرجوا الناس من األنظمة واألوضا        ؛  اإلسالم وينفيه 
وهي احلاكمية والتشريع واخلضوع هلذه احلاكميـة والطاعـة هلـذا            - ويقرون هلم خبصائص األلوهية   

 . إىل عبادة اهللا وحده وإىل عدل اإلسالم . . ]وهي األديان [  - التشريع
فقد ارتدت البشرية إىل    . هللا لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية بال إله إال ا             

ال :  " وإن ظل فريق منها يردد على املآذن      ،  ونكصت عن ال إله إال اهللا     ؛  وإىل جور األديان  ،  عبادة العباد 
 ودون أن يرفض شرعية   ،  ودون أن يعين هذا املدلول وهو يرددها      ،  دون أن يدرك مدلوهلا   ؛   " إله إال اهللا  

أو ،  سـواء ادعوهـا كـأفراد      - وهي مرادف األلوهيـة    - هماليت يدعيها العباد ألنفس    " احلاكمية" 
فليس هلا إذن حق    ،  ليست آهلة ،  كالشعوب،  كالتشكيالت،  فاألفراد. أو كشعوب ،  كتشكيالت تشريعية 

فأعطـت هلـؤالء العبـاد      . وارتدت عن ال إله إال اهللا     ،  إال أن البشرية عادت إىل اجلاهلية      . . احلاكمية
  . . وختلص له الوالء، د اهللاومل تعد توح. خصائص األلوهية

:  مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن يف مشارق األرض ومغارا كلمات           ،   البشرية جبملتها 
ألـم ارتـدوا إىل     ،  وهؤالء أثقل إمثا وأشد عذابا يوم القيامة       . . بال مدلول وال واقع    " ال إله إال اهللا   " 

 ! ومن بعد أن كانوا يف دين اهللا - ىمن بعدما تبني هلم اهلد - عبادة العباد
 !  فما أحوج العصبة املسلمة اليوم أن تقف طويال أمام هذه اآليات البينات

 :  ما أحوجها أن تقف أمام آية الوالء
إين أمرت أن   : قل؟  وهو يطعم وال يطعم   ،  أغري اهللا أختذ وليا فاطر السماوات واألرض      : قل " 

  . .  " املشركنيوال تكونن من ، أكون أول من أسلم
، وهـي اخلضـوع والطاعـة      "  . . الـويل  " بكل معاين  -  ذلك لتعلم أن اختاذ غري اهللا وليا      

 . ألنه هو الشرك الذي جاء اإلسالم ليخرج منه الناس        ،  يتعارض مع اإلسالم   . . واالستنصار واالستعانة 
األمر  . .  اهللا يف الضمري أو يف احلياة      ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الوالء لغري اهللا هو تقبل حاكمية غري            . 

ولتعمل أا تستهدف اليوم إخراج الناس مجيعا من عبادة العباد          . الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء     
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واجلماعة املسلمة حني تلقي هذه      ع وأا تواجه جاهلية كاليت واجهها رسول اهللا      ؛  إىل عبادة اهللا وحده   
  . . اآليات

أن تستصحب يف مواجهتها للجاهلية تلك احلقائق واملشاعر اليت تسكبها يف القلب             وما أحوجها   
 : املؤمن اآليات التالية

وذلك ،  من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه     . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       : قل " 
وإن ميسسك خبري فهو على كـل شـيء         ،  وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو        . الفوز املبني 

  . .  " وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري. قدير
، وبالتوائهـا وكيـدها   ،  وبإعراضها وعنادها ،   فما أحوج من يواجه اجلاهلية بطاغوا وجربوا      

أن يستصحب يف قلبه هذه احلقائق وهـذا        ،  ما أحوج من يواجه هذا الشر كله       . . وبفسادها واحنالهلا 
واليقني بـأن   . . وخمافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة     . والء لغري اهللا  خمافة املعصية وال   . . املشاعر

إن قلبا ال   . وأن اهللا هو القاهر فوق عباده فال معقب على حكمه وال راد ملا قضاه             . الضار والنافع هو اهللا   
اإلسالم من جديـد يف وجـه        " إنشاء " يستصحب هذه احلقائق وهذه املشاعر لن يقوى على تكاليف        

 ! وهي تكاليف هائلة تنوء ا اجلبال . . اهلية الطاغيةاجل
وبعد أن تستوضح   ؛  بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها يف األرض اليوم        -  مث ما أحوج العصبة املؤمنة    

وبعـد أن   ؛  حقيقة العقيدة اليت تدعو إليها ومقتضياا من إفراد اهللا سبحانه بـالوالء بكـل مدلوالتـه               
ما أحوجها بعد ذلك كله إىل موقف اإلشهاد        . لشاقة تلك احلقائق واملشاعر   تستصحب معها يف مهمتها ا    

والقطع واملفاصلة والتربؤ من الشرك الذي تزاوله اجلاهلية البشرية اليوم كما كانـت تزاولـه جاهليـة                 
مبا قذف به يف    ،  وأن تقذف يف وجه اجلاهلية    ؛  أن يقوله  ع وأن تقول ما أمر رسول اهللا     . البشرية األوىل 

 : تنفيذا ألمر به العظيم، ها الرسول الكرميوجه
وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم     ،  شهيد بيين وبينكم  ،  اهللا: قل؟  أي شيء أكرب شهادة   : قل " 

وإنـين  ، إمنا هو إله واحـد : قل. ال أشهد: قل؟ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى   . به ومن بلغ  
  . .  " بريء مما تشركون

ال بد  . هذا املوقف ،  من اجلاهلية اليت تغمر األرض    ،  العصبة املسلمة يف األرض    إنه ال بد أن تقف      
مث تتجه إىل اهللا تعلم      . . مزلزلة رهيبة ،  قاطعة فاصلة ،  أن تقذف يف وجهها بكلمة احلق هذه عالية مدوية        

 تجـربون مبا فيهم الطواغيت امل - وأن هؤالء العباد . وأنه هو القاهر فوق عباده    ،  أنه على كل شيء قدير    
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وأم ليسوا بضارين مـن أحـد إال   ! وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه   ،  أضعف من الذباب   -
 . وأن اهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون، وليسوا بنافعني أحدا إال بإذن اهللا؛ بإذن اهللا

 وعـد اهللا بـالتكمني يف        وال بد أن تستيقن العصبة املسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق هلا            
وقبل أن تعلن كلمـة احلـق يف وجـه          . قبل أن تفاصل اجلاهلية على احلق عند مفترق الطريق        ،  األرض

، وتعلنها هـذا اإلعـالن    ،  وتنذرها هذه النذارة  ،  وقبل أن تشهد على اجلاهلية هذا اإلشهاد      ،  الطاغوت
  . . وتتربأ منها هذه الرباءة، وتفاصلها هذه املفاصلة

إمنا جاء منهجا مطلقا خارجا عن قيود الزمـان         ؛  ا القرآن مل يأت ملواجهة موقف تارخيي       إن هذ 
وهـي  . منهجا تتخذه اجلماعة املسلمة حيثما كانت يف مثل املوقف الذي ترتل فيه هذا القرآن             . واملكان

سـالم يف   وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشـيء اإل          ؛  اليوم يف مثل هذا املوقف متاما     
. والشعور الواضح حبقيقة قـدرة اهللا وقهـره       . فليكن اليقني اجلازم حبقيقة هذا الدين      . . األرض إنشاء 

واهللا خري حافظا وهو أرحم      . . لتكن هذه عدة اجلماعة املسلمة     . . واملفاصلة احلامسة مع الباطل وأهله    
  . . الرامحني

|     |     | 
 +  الِْكت ماهنيآت ونَ           الَِّذينِمنؤالَ ي مفَه مهواْ أَنفُسِسرخ الَِّذين ماءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي اب

20  
 ويـوم   21ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللِّه كَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِتِه ِإنه الَ يفِْلـح الظَّـاِلمونَ                 

 ثُم لَم تكُن ِفتنتهم     22ثُم نقُولُ ِللَِّذين أَشركُواْ أَين شركَآؤكُم الَِّذين كُنتم تزعمونَ          نحشرهم جِميعا   
       ِرِكنيشا ما كُنا منباللِّه رواْ  23ِإالَّ أَن قَالُواْ وـا كَـانم مهنلَّ عضو لَى أَنفُِسِهمواْ عكَذَب فكَي انظُر  

  24يفْترونَ 
وِمنهم من يستِمع ِإلَيك وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَن يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإن يرواْ كُلَّ                

 25آ ِإالَّ أَساِطري اَألوِلـني      آيٍة الَّ يؤِمنواْ ِبها حتى ِإذَا جآؤوك يجاِدلُونك يقُولُ الَِّذين كَفَرواْ ِإنْ هذَ            
 ولَو ترى ِإذْ وِقفُواْ علَى الناِر       26وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وِإن يهِلكُونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ            

 بلْ بدا لَهم ما كَانواْ يخفُونَ ِمـن    27ونَ ِمن الْمؤِمِنني    فَقَالُواْ يا لَيتنا نرد والَ نكَذِّب ِبآياِت ربنا ونكُ        
  28قَبلُ ولَو ردواْ لَعادواْ ِلما نهواْ عنه وِإنهم لَكَاِذبونَ 
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          وِثنيعبِبم نحا نما وينا الدناتيِإالَّ ح قَالُواْ ِإنْ ِهيى ِإذْ     29ورت لَوو      سقَالَ أَلَي ِهمبلَى رِقفُواْ عو
  30هذَا ِبالْحق قَالُواْ بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُواْ العذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ 

             نترسا حةً قَالُواْ يتغةُ باعالس مهاءتى ِإذَا جتواْ ِبِلقَاء اللِّه حكَذَّب الَِّذين ِسرخ ا    قَدطْنا فَرلَى ما ع
 وما الْحياةُ الدنيا ِإالَّ لَِعب ولَهـو        31ِفيها وهم يحِملُونَ أَوزارهم علَى ظُهوِرِهم أَالَ ساء ما يِزرونَ           

  _32ولَلدار اآلِخرةُ خير لِّلَِّذين يتقُونَ أَفَالَ تعِقلُونَ 
|     |     | 

املكـذبني  ،  عودة إىل مواجهة املشركني املكذبني بالقرآن الكرمي       - أو هذه املوجه   - اجلولةهذه  
وال تواجههم مبصارع الغابرين مـن      ؛  ولكنها ال تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم      . . بالبعث واآلخرة 

الـذي  إمنا تواجههم مبصريهم يف يوم البعـث         - كما سبق يف سياق السورة     - املكذبني من أسالفهم  
تواجههم ذا اجلزاء وبذلك املصري يف مشاهد حيـة          . . وجبزائهم يف اآلخرة اليت ينكروا    ؛  يكذبون به 

وسؤال التشـهري   ،  مسؤولون سؤال التبكيت والتأنيب   ،  تواجههم به وهم حمشورون مجيعا     . . شاخصة
ع وذهـول   ويف تضعض ،  وهم يف رعب وفزع    " ؟  أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون    :  " والتعجيب

وتواجههم به وهـم    !  . .  " واهللا ربنا ما كنا مشركني    :  " يقسمون باهللا ويعترفون له وحده بالربوبية     
يا ليتنا نـرد    :  " ويف ندم وحسرة يقولون   ،  وهم يف رعب وفزع   ،  حمبوسون عليها ،  موقوفون على النار  

وهـم  ،  قوفون على رـم   وتواجههم به وهم مو   !  . .  " وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني      
أليس هـذا   :  " يسأهلم سبحانه  - جل جالله  - وهو؛  ومن الروع واهلول  ،  يتذاوبون من اخلجل والندم   

: قـال :  " فال جيديهم هذا االعتراف شيئا    .  " بلى وربنا :  " فيجيبون يف استخذاء وتذاوب    " ؟  باحلق
 خسروا أنفسهم وخسروا كل شـيء       ويواجهون به وهم قد    . .  " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون    

وأخذهم ،  وهم جيأرون باحلسرة على تفريطهم يف األخرة      ؛  وجاءوا حيملون أوزارهم على ظهورهم    ؛  إذن
 ! للصفقة اخلاسرة

ويفتح العـني   ،  ويهز الكيان ،  وخيلخل املفاصل ،  وكل مشهد يزلزل القلوب   ،   مشهد وراء مشهد  
والكتاب  ع على احلق الذي يواجههم به رسول اهللا       - بهعند من يشاء اهللا أن يفتح عينه وقل        - والقلب

 ! بينما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؛ الذي يكذبون به
|     |     | 
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 الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون     ،  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم       " 
 " . .  

أو ؛  هلذا القرآن  - وهم اليهود والنصارى   - الكرمي ذكر معرفة أهل الكتاب     لقد تكرر يف القرآن     
تكرر ذكر هذه احلقيقة سواء يف مواجهة        . . وترتيل هذا القرآن عليه من عند اهللا       ع لصحة رساله حممد  

ومن هذا الدين وقفة املعارضة واإلنكار واحلرب        ع عندما كانوا يقفون من النىب    ،  أهل الكتاب أنفسهم  
، لتعريفهم أن أهل الكتـاب    ؛  أو يف مواجهة املشركني من العرب      ]وكان هذا غالبا يف املدينة      [  عداءوال

يف  ع ويعرفون صدق رسـول اهللا    ،  يعرفون هذا القرآن  ،  الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية     
 . أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إىل الرسل من قبله

يفيد أا   - إذن - وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو      . مكية - كما رجحنا  -  وهذا اآلية 
وإذا ؛  يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم     ،  كانت مواجهة للمشركني بأن هذا القرآن الذي ينكرونه       
، شأم يف هذا شأن املشركني    . فهم ال يؤمنون  ،  كانت كثرم مل تؤمن به فذلك ألم خسروا أنفسهم        

. والسياق قبل هذه اآلية وبعدها كله عن املشـركني        ! فلم يدخلوا يف هذا الدين    ،  أنفسهمالذين خسروا   
  . . مما يرجح مكيتها كما قلنا من قبل يف التعريف بالسورة

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونـه كمـا       :  "  وقد جرى املفسرون على تفسري مثل هذا التقرير       
رسـول مـن     ع أو على أن النىب   ؛  ه مرتل من عند اهللا حقا     على أم يعرفون أن    . .  " يعرفون أبناءهم 

  . . يوحى إليه ذا القرآن، عنداهللا حقا
باستصحاب الواقع التارخيي وموقـف أهـل        -  وهذا جانب من مدلول النص فعال ولكنا نلمح       

علمه أراد أن ي   - سبحانه - لعل اهللا ؛  أن هناك جانبا آخر من مدلول النص       - الكتاب من هذا الدين فيه    
  . . وهي تواجه أهل الكتاب ذا الدين، ليستقر يف وعيها على مدار التاريخ، للجماعة املسلمة

مـا فيـه مـن      - من مث  - ويعرفون؛   إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند اهللا          
األخالق اليت  وب؛  ومن طاقة دافعة لألمة اليت تدين بالعقيدة اليت جاء ا         ؛  ومن خري وصالح  ؛  سلطان وقوة 

ويعلمون جيـدا أن    ؛  وحيسبون كل حساب هلذا الكتاب وأهله     . وبالنظام الذي يقوم عليها   ؛  تنبثق منها 
 . . ويعرفون ما هم فيه من باطل     ،  إم يعرفون ما فيه من حق     !  . . األرض ال تسعهم وتسع أهل الدين     

ال ميكـن أن  ، وأخالقهم وأنظمتهموصارت إليها أوضاع قومهم ، ويعرفون أن اجلاهلية اليت صاروا إليها 
معركة ال دأ حىت جتلو اجلاهليـة عـن هـذه            - من مث  - وأا . . أو يبقى عليها  ،  يهادا هذا الدين  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

82

وأن ؛  أي أن يكون السلطان يف األرض كله هللا        . . ويكون الدين كله هللا   ،  ويستعلي هذا الدين  ،  األرض
  . . وبذلك وحده يكون الدين كله هللا. يطارد املعتدون على سلطان اهللا يف األرض كلها

 . ويعرفونه ا كما يعرفون أبناءهم     . .  إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه احلقيقة يف هذا الدين         
وعن مداخلـة  ؛ وينقبون عن أسرار قوته؛ وهم جيال بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة  . 

؟ ف يستطيعون أن يفسدوا القوة املوجهة يف هـذا الـدين          كي: ويبحثون جبد ؛  إىل النفوس ومساربه فيها   
كيف يصـدون   ؟  كيف حيرفون الكلم فيه عن مواضعه     ؟  كيف يلقون بالريب والشكوك يف قلوب أهله      

كيف حيولونه من حركة دافعة حتطم الباطل واجلاهلية وتسترد سلطان اهللا يف            ؟  أهله عن العلم احلقيقي به    
وإىل ،  إىل حركة ثقافيـة بـارده      . . وجتعل الدين كله هللا   ،  لسلطاناألرض وتطارد املعتدين على هذا ا     

كيف يفرغون مفهوماتـه يف اوضـاع   ؟ وإىل جدل الهويت أو فقهي أو طائفي فارغ      ،  حبوث نظرية ميتة  
كيف يف النهايـة    ! ؟  مع إيهام أهله أن عقيدم حمترمة مصونة      ،  وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له     

ليجهزوا علـى اجلـذور     ،  بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات أخرى     ميألون فراغ العقيدة    
 ! ؟ العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة

 ال ألم يبحثون عن احلقيقيـة     ؛   إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة         
ما يتصـور بعـض     ك - وال لينصفوا هذا الدين وأصله     -!  كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين       -

إمنـا هـم   ! كال -!  املخدوعني حينما يرون اعترافا من باحث أو مستشرق جبانب طيب يف هذا الدين        
ألم يبحثـون عـن   ! ألم يبحثون عن مقتل هلذا الدين، يقومون ذه الدراسة اجلادة العميقة الفاحصة  

ألـم  ! سرار قوته ليقاوموه منـها    ألم يبحثون عن أ   ! منافذه ومساربه إىل الفطرة ليسدوها أو مييعوها      
يريدون أن يعرفوا كيف يبين نفسه يف النفوس ليبنوا على غراره التصورات املضادة اليت يريـدون مـلء                  

 ! فراغ الناس ا
 !  وهم من أجل هذه األهداف واملالبسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

ا حنن األوىل بأن نعرف ديننا كما نعرف        وأن نعرف معه أنن    . .  ومن واجبنا حنن أن نعرف ذلك     
 ! أباءنا

هي هذه احلقيقـة الـيت       . .  إن الواقع التارخيي من خالل أربعة عشر قرنا ينطق حبقيقة واحدة          
 . .  " الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفـون أبنـاءهم        :  " يقررها القرآن الكرمي يف هذه اآلية     

إن البحوث اليت تكتب عن اإلسالم       . . ترة وتتجلى بصورة خاصة   ولكن هذه احلقيقة تتضح يف هذه الف      
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وتنطق هذه البحوث مبدى     . . بلغة من اللغات األجنبية   ؛  يف هذه الفترة تصدر مبعدل كتاب كل أسبوع       
، ووسائل مقاومته ،  ومصادر قوته ،  معرفة أهل الكتاب بكل صغرية وكبرية عن طبيعة هذا الدين وتارخيه          

فهم يعلمـون أن اهلجـوم   ؛ ال يفصح عن نيته هذه - بطبيعة احلال - ومعظمهم !وطرق إفساد توجيهه 
وأن احلركات اليت قامت لطرد اهلجوم املسلح       ؛  الصريح على هذا الدين كان يثري محاسة الدفاع واملقاومة        

إمنا كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديين أو على األقـل             - املمثل يف االستعمار   - على هذا الدين  
سيظل يـثري محاسـة      - ولو يف الصورة الفكرية    - وأن استمرار اهلجوم على اإلسالم    ؛  العاطفة الدينية 

حىت ينوم  ،  يلجأ إىل إزجاء الثناء هلذا الدين      . . لذلك يلجأ معظمهم إىل طريقة أخبث     ! الدفاع واملقاومة 
  . . هوينال ثقة القارى ء واطمئنان، وخيدر احلماسة املتحفزة، املشاعر املتوفزة

ولكنه ينبغـي أن يتطـور    . . هذا الدين نعم عظيم  . .  مث يضع السم يف الكأس ويقدمها مترعة      
وينبغي أال يقـف موقـف      ! احلديثة " اإلنسانية " مبفهوماته ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري احلضارة     

يف  - وينبغي! القويف قيم األخ  ،  ويف أشكال احلكم  ،  املعارضة للتطورات اليت وقعت يف أوضاع اتمع      
ويدع احلياة الواقعية تنظمها نظريات وجتارب وأساليب       ،  أن يتمثل يف صورة عقيدة يف القلوب       - النهاية

ويقف فقط ليبارك ما تقرره األرباب األرضية مـن هـذه التجـارب             ! احلديثة " اإلنسانية " احلضارة
  . . ! ! ! وبذلك يظل دينا عظيما . . واألساليب

وهي ظاهريا تبدو يف صورة اإلنصـاف        - رض مواضع القوة والعمق يف هذا الدين       ويف أثناء ع  
وإىل ،  لينبههم إىل خطورة هـذا الـدين      ؛  يقصد املؤلف قومه من أهل الكتاب      - اخلادع والثناء املخدر  

وليعرفوا . ليسددوا ضربام على اهلدف   ،  ويسري أمام األجهزة املدمرة ذا الضوء الكشاف      ؛  أسرار قوته 
 !  الدين كما يعرفون أبناءهمهذا

وهـم  ؛  كلما عاشوا يف ظاللـه    ؛  جديده دائما ؛   إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف ألصحابه      
ويـرون  . ويطالعون بوعي أحداث احلاضر   ؛  ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ   ؛  خيوضون معركة العقيدة  

  . . وينري الطريق، الذي يكشف احلق. بنور اهللا
|     |     | 

ويوم حنشـرهم   . إنه ال يفلح الظاملون   ؟  ن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته         وم " 
: مث مل تكن فتنتهم إال أن قـالوا       ؟  أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون    : مجيعا مث نقول للذين أشركوا    

  . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. واهللا ربنا ما كنا مشركني
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ووصف موقفهم وعملهم يف تقـدير اهللا       ،   هذا استطرد يف مواجهة املشركني حبقيقة ما يزاولونه       
وذلك فيما كانوا يدعونـه  ؛ مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على اهللا         . . سبحانه

رمونه من األنعـام  ومن زعمهم أن ما حيلونه وما حي؛ من أم على دينه الذي جاء به إبراهيم عليه السالم     
هو مـن    -  " بزعمهم:  " كالذي سيجيء يف آخر السورة مشفوعا بقوله تعاىل        - واملطاعم والشعائر 

وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أم على دين اهللا الذي جاء به              . وليس من أمره   . . أمر اهللا 
ذلـك أـم    . فترى علـى اهللا   وهو من الكذب امل    " ! مسلمون " ويقولون عن أنفسهم إم    ع حممد

ويبتدعون قيما من عند أنفسهم يغتصبون فيها سلطان اهللا ويدعونه          ،  يصدرون أحكاما وينشئون أوضاعا   
ويزعم هلم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مثوى يف دركـات            ؛  ويزعمون أا هي دين اهللا    ،  ألنفسهم
فردوهـا   ع اليت جاءهم ا النىب   ،  بآيات اهللا وباستنكار تكذيبهم كذلك    !  . . أنه هو دين اهللا   ،  اجلحيم

بينما هم يزعمون أن ما يزاولونه يف جاهليتـهم       . إا ليست من عند اهللا    : وقالوا. وعارضوها وجحدوها 
  . . حذوك النعل بالنعل . . وذلك كالذي حيدث من أهل اجلاهلية اليوم! هو الذي من عند اهللا

 : ه أظلم الظلمووصفه بأن؛  يواجههم باستنكار هذا كله
  "  . . ! ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته " 

وهو التعـبري الغالـب يف السـياق    . يف صورة التفظيع له والتقبيح  . والظلم هنا كناية عن الشرك    
وظلـم  ،  ذلك أن الشرك ظلم للحـق     . وذلك حني يريد أن يبشع الشرك وينفر منه       . القرآين عن الشرك  

واعتداء على  . يف أن يوحد ويعبد بال شريك      - سبحانه - هو اعتداء على حق اهللا    .  للناس وظلم،  للنفس
وإفسـاد حيـام    ،  واعتداء على الناس بتعبيدهم لغري رم احلق      . النفس بإيرادها موارد اخلسارة والبوار    

 يقول عنه   كما،  ومن مث فالشرك ظلم عظيم     . . باألحكام واألوضاع اليت تقوم على أساس هذا االعتداء       
 : ولن يفلح الشرك وال املشركون. رب العاملني
  . .  " إنه ال يفلح الظاملون " 

أو للظلم   - ويصف احلصيلة النهائية للشرك واملشركني    ؛  يقرر احلقيقة الكلية   - سبحانه -  واهللا
فهـذا هـو     .  .فالحا وجناحـا  ،  يف األمد القريب  ،  فال عربة مبا تراه العيون القصرية النظر       - والظاملني

 . . ؟  ومن أصدق من اهللا حديثا . . االستدراج املؤدي إىل اخلسار والبوار
يف هذا املشهد احلـي الشـاخص       ،   وهنا يصور من عدم فالحهم موقفهم يوم احلشر واحلساب        

 : املوحي
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مث مل  ؟  أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمـون     : مث نقول للذين أشركوا   ،  ويوم حنشرهم مجيعا   " 
وضل عنهم ما   ،  انظر كيف كذبوا على أنفسهم    . واهللا ربنا ما كنا مشركني    : هم إال أن قالوا   تكن فتنت 

  . .  " كانوا يفترون
وليست الصورة الساذجة اليت تتـراءى       . . واملشركني ألوان ،  والشركاء ألوان ،   إن الشرك ألوان  

أن هناك ناسـا كـانوا      من  : للناس اليوم حني يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة املشركني         
 ! هي الصورة الوحيدة للشرك . . اخل . . أو نارا، أو جنوما، أو أشجارا، يعبدون أصناما أو أحجارا

سـواء   . . بإحدى خصائص األلوهية   - سبحانه -  إن الشرك يف صميمه هو االعتراف لغري اهللا       
ت هي التقدم لغري اهللا بالشـعائر       أو كان . كانت هي االعتقاد بتسيري إرادته لألحداث ومقادير الكائنات       

كلها ألوان   . . أو كانت هي تلقي الشرائع من غري اهللا لتنظيم أوضاع احلياة          . التعبدية والنذور وما إليها   
 ! يتخذون ألوانا من الشركاء، يزاوهلا ألوان من املشركني، من الشرك

ة متثل هذه األلـوان مـن       ويعرض مشاهد يوم القيام   ؛   والقرآن الكرمي يعرب عن هذا كله بالشرك      
وال ؛  وال يقصر وصف الشرك على واحد منها      ،  وال يقتصر على لون منها    ؛  الشرك واملشركني والشركاء  

  . . يفرق يف املصري واجلزاء بني ألوان املشركني يف الدنيا ويف اآلخرة سواء
 :  ولقد كان العرب يزاولون هذه األلوان من الشرك مجيعا

 عن طريق الشفاعة امللزمة عنداهللا     - هلا مشاركة ،  اك كائنات من خلق اهللا     كانوا يعتقدون أن هن   
كـاجلن بـذوام أو      - أو عن طريق قدرا علـى األذى      . كاملالئكة. يف تسيري األحداث واألقدار    -

وكل أولئك   - كأرواح اآلباء واألجداد   - أو عن طريق هذه وتلك     - باستخدام الكهان والسحرة هلم   
، فتحل هلم ما حتـل    ؛  ويستنطقها الكهان ؛  ه باألصنام اليت تعمرها أرواح هذه الكائنات      كانوا يرمزون ل  

 ! هم الشركاء . . وإمنا هم الكهان يف احلقيقة . . وحترم عليهم ما حترم
ويف احلقيقة   - وتقدمي القربان هلا والنذور   ؛   وكانوا يزاولون الشرك يف تقدمي الشعائر هلذه األصنام       

كانوا يعتقدون يف الكواكب ومشـاركتها يف تسـيري          - نقال عن الفرس   - بعضهمكما أن    - للكهان
ومن هنا عالقة احللقة املـذكورة  [  ويتقدمون هلا كذلك بالشعائر    - عن طريق املشاركة هللا    - األحداث

  . . ]يف هذه السورة من قصة إبراهيم عليه السالم مبوضوع السورة كما سيأيت 
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 عن طريق الكهان والشيوخ    - ن الثالث من الشرك بإقامتهم ألنفسهم     وكذلك كانوا يزاولون اللو   
وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هـو             . . مل يأذن ا اهللا   ،  شرائع وقيما وتقاليد   -

 ! شريعة اهللا
كل أنواع املشركني بكل ألوان      - يواجه املشركني  - مشهد احلشر واملواجهة   - ويف هذا املشهد  

وال يكفـون   ؛  فإنه ال يبدو هلم أثر    ؟  أين هم  - كل أصناف الشركاء   - بسؤاهلم عن الشركاء   - ركالش
 : عن أتباعهم اهلول والعذاب

  "  . . ؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون: مث نقول للذين أشركوا، ويوم حنشرهم مجيعا " 
أين :  " األليم . . ظيمواملشركون مسؤولون ذلك السؤال الع    ،  واحلشر واقع ،   واملشهد شاخص 

  "  . . ؟ شركاؤكم الذين كنتم تزعمون
هنا ينعـدم   . . هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها يف الدنيا . .  وهنا يفعل اهلول فعله  

فيشعرون أنه مل يكـن  ؛ وجود الشركاء - كما هو منعدم يف الواقع واحلقيقة  - من الفطرة ومن الذاكرة   
يفتنون فيذهب   " هنا . . مل يكن هلذا كله من وجود ال يف حقيقة وال واقع           . . ركاءومل يكن ش  ،  شرك

  : - من فتنة الذهب بالنار ليخلص من اخلبث والزبد - ويسقط الركام، اخلبث
  . .  " واهللا ربنا ما كنا مشركني: مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا " 

هي ختليهم عن ماضـيهم كلـه       ،   تبلورت فيها الفتنة   أو اليت ،   إن احلقيقة اليت جتلت عنها الفتنه     
ولكن حيث ال ينفع     . . وتعريهم من الشرك الذي زاولوه يف حيام الدنيا       ؛  وإقرارهم بربوبية اهللا وحده   

لقد فـات    . . فهو إذن بالء هذا الذي متثله قولتهم وليس بالنجاة         . . اإلقرار باحلق والتعري من الباطل    
  . . واليوم لتقرير ما كان ال السترجاع ما كان . . جزاء ال للعملفاليوم لل . . األوان

أم كذبوا على أنفسهم يوم اختـذوا       ،  من أمر القوم   ع معجبا رسوله ،   لذلك يقرر اهللا سبحانه   
وأم اليوم غاب عنهم ما كـانوا       . حيث ال وجود لشركتهم مع اهللا يف احلقيقة       ،  هؤالء الشركاء شركاء  

 :  باحلق بعد ما غاب عنهم االفتراءفاعترفوا، يفترونه
  . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم " 

وافتـروا  ،  فهم كذبوها وخدعوها يوم اختذوا مع اهللا شريكا       ؛   فالكذب منهم كان على أنفسهم    
 ! يف يوم احلشر واحلساب، وقد ظل عنهم ما كانوا يفترون وغاب. على اهللا هذا االفتراء
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أم مـا كـانوا     :  هذا هو التأويل الذي أستريح إليه يف حلفهم باهللا يوم القيامة وهم يف حضرته             
وأن ،  فهم ال جيرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على اهللا        . ويف تأويل كذم على أنفسهم كذلك     . مشركني

فهم يوم القيامة    - كما تقول بعض التفاسري    - حيلفوا أم ما كانوا مشركني عامدين بالكذب على اهللا        
وأمنحاء هـذا الباطـل     ؛  إمنا هو تعري الفطرة عن الشرك أمام اهلول الرعيب         . . ال يكتمون اهللا حديثا   

من كذم الذي كذبوه علـى       - سبحانه - مث تعجيب اهللا  . الكاذب حىت ال أثر له يف حسهم يومذاك       
 ! القيامةوالذي ال ظل له يف حسهم وال يف الواقع يوم ؛ أنفسهم يف الدنيا

  . . إمنا هو احتمال . . واهللا أعلم مبراده على كل حال . . 
|     |     | 

 . . ويقرر مصريهم يف مشهد من مشاهد القيامة      ؛  وميضي السياق يصور حال فريق من املشركني      
جيـادلون  ،  معاندين مكـابرين  ،  مطموسي الفطرة ،  يصور حاهلم وهم يستمعون القرآن معطلي اإلدراك      

ويدعون على هذا القرآن الكرمي أنه أساطري       ،  وهم على هذا النحو من االستغالق والعناد       ع رسول اهللا 
ويف ،  يصور حاهلم هكذا يف الدنيا يف صـفحة        . . وينأون عن مساعه وينهون غريهم عنه أيضا      ؛  األولني

هـي  و، وهم موقوفون على النار حمبوسـون عليهـا  ؛ الصفحة األخرى يرسم هلم مشهدا كئيبا مكروبا  
يتمنون لو يـردون إىل     ؛  ويتهاوون متحسرين ؛  وهم يتهافتون متخاذلني  ؛  تواجههم ول املصري الرعيب   

فريدون عن هـذا الـتمين      . الذي انتهى م إىل هذا املصري     ،  الدنيا فيكون هلم موقف غري ذلك املوقف      
 : بالتصغري والتحقري

وإن يـروا   ،  وه ويف آذام وقرا   وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقه     ،  ومنهم من يستمع إليك    " 
. إن هذا إال أساطري األولـني     : يقول الذين كفروا  ،  حىت إذا جاؤوك جيادلونك   ،  كل آية ال يؤمنوا ا    

ولو ترى إذ وقفوا على النـار       . وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون     ،  وهم ينهون عنه وينأون عنه    
، بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبـل        !  املؤمنني يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من        : فقالوا

  . .  " وإم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه
وصـفحة يف اآلخـرة     ؛  صفحة يف الدنيا يرتسم فيها العناد واإلعراض      : إما صفحتان متقابلتان  

وخياطـب  ؛  ر املوحي ويعرضهما هذا العرض املؤث   ،  يرمسها السياق القرآين   . . يرتسم فيها الندم واحلسرة   
ولعـل مغاليقهـا   ، لعل الركام الذي ران عليها يتسـاقط  ،  ويهز ا هذه الفطر هزا    ؛  ما الفطر اجلاسية  

 . ولعلها تفيء إىل تدبر هذا القرآن قبل فوات األوان، الصلدة تتفتح
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وإن يـروا   ،  وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقرا        ،  ومنهم من يستمع إليك    " 
  . .  " كل آية ال يؤمنوا ا

الصمم الذي حيـول دون  : والوقر؛ األغلفة اليت حتول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه    :  واألكنة
  . . هذه اآلذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع

وكأن ليس هلـا  ؛ كأن ليس هلا قلوب تدرك، ولكنها ال تفقه؛  وهذه النماذج البشرية اليت تستمع 
 . . يف كل زمان ويف كل مكان     ،  اذج مكرورة يف البشرية يف كل جيل ويف كل قبيل         من . . آذان تسمع 

كأن آذام صماء ال تـؤدي      . ولكنهم يسمعون القول وكأم ال يسمعونه      . . إم أناسي من بين آدم    
 ! وكأن إدراكهم يف غالف ال تنفذ إليه مدلوالت ما مسعته اآلذان. وظيفتها

إن هذا إال   : يقول الذين كفروا  . حىت إذا جاؤوك جيادلونك   . وا ا وإن يروا كل آية ال يؤمن      " 
  . .  " أساطري األولني

 ! أو كأن ما تبصره ال يصل إىل قلوم وعقوهلم. ولكن كأا ال تبصر.  فأعينهم ترى كذلك
بينما هلـم آذان    . ما الذي حيول بينهم وبني التلقي واالستجابة      ؟   فما الذي أصاب القوم يا ترى     

  : - سبحانه - يقول اهللا؟ م عيون وهلم عقولوهل
  . .  " وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا. وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقرا " 

وبأال تـؤدي أمسـاعهم   ؛  وهذا يعرب عن قضاء اهللا فيهم بأال يتلقى إدراكهم هذا احلق وال يفقهه           
مهما يروا من دالئل اهلدى وموحيات      ،  ن هذا احلق فتستجيب له    وظيفتها فتنقل إىل إدراكهم ما تسمع م      

 . اإلميان
والذين جاهدوا فينـا    :  " إنه سبحانه يقول   . .  غري أنه يبقى أن نلتمس سنة اهللا يف هذا القضاء         

، قد أفلح من زكاهـا    ،  فأهلمها فجورها وتقواها  ،  ونفس وما سواها  :  " ويقول . .  " لنهدينهم سبلنا 
وأن يفلح مـن    ؛  أن يهدي من جياهد ليبلغ اهلدى      - سبحانه - فشأن اهللا  . .  " دساهاوقد خاب من    

ومل حياولوا أن يسـتخدموا     ؛  فأما هؤالء فلم يتوجهوا إىل اهلدى ليهديهم اهللا        . . يزكي نفسه ويطهرها  
؛ طرية ابتداء هؤالء عطلوا أجهزم الف    . . فييسر اهللا هلم االستجابة   ،  أجهزة االستقبال الفطرية يف كيام    
وجرى قضاؤه فيهم ذا الذي جرى جزاء علـى فعلـهم األول            ؛  فجعل اهللا بينهم وبني اهلدى حجابا     

وأن يفلـح مـن     ،  ومن أمر اهللا أن يهدي من جياهد      . وكل شيء إمنا يكون بأمر اهللا      . . ونيتهم األوىل 
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وإن يروا كل آيـة  ، م وقرا ومن أمر اهللا أن جيعل على قلوب املعرضني أكنة أن يفقهوه ويف آذا            . يتزكى
إمنا ،  وعلى قضائه فيهم  ،  والذين حييلون ضالهلم وشركهم وخطاياهم على إرادة اهللا م         . . ال يؤمنوا ا  

:  " وهو حيكي أقواهلم يف هذا الشأن ويسـفهها       ،  واهللا سبحانه جيبههم باحلق   . يغالطون يف هذه اإلحالة   
وال حرمنا من دونه من     ،  من دونه من شيء حنن وال آباؤنا      لو شاء اهللا ما عبدنا      : وقال الذين أشركوا  

ولقد بعثنـا يف كـل أمـة        ؟  فهل على الرسل إال البالغ املبني     . كذلك فعل الذين من قبلهم    . شيء
، ومنهم من حقت عليـه الضـاللة  ، فمنهم من هدى اهللا   ،  أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت    : رسوال

؛ فدل هذا على إنكار اهللا عليهم قـوهلم        . .  " قبة املكذبني فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عا      
  . . بفعلهم - بعد النذارة - وعلى أن الضاللة إمنا حقت عليهم

ليجعلوا منـها    . . وإرادة العبد وكسبه  ،  واجلرب واالختيار ،   والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر    
إمنا جيانبون منهج القرآن يف عـرض       ،  راتختضع ملا تتصوره عقوهلم من فروض وتقدي      ،  مباحث الهوتية 

وأن ؛ اليت تقرر أن كل شيء إمنا يكون بقدر مـن اهللا         ؛  هذه القضية يف صورا الواقعية التقريرية البسيطة      
واليت جرى ا قدر اهللا   ،  اجتاه اإلنسان على هذا النحو أو ذاك داخل يف حدود فطرته اليت خلقه اهللا عليها              

وأن اجتاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتـائج وآثـار يف الـدنيا                 ؛فكانت على ما كانت عليه    
ولكن علـى    . . وذا يكون مرجع األمر كله إىل قدر اهللا        . . فتكون،  واآلخرة جيري ا قدر اهللا أيضا     

 وليس وراء هذا التقريـر إال      . . النحو الذي يرتب على إرادة اإلنسان املوهوبة له ما يوقعه قدر اهللا به            
 ! اجلدل الذي ينتهي إىل املراء

يف هـذا   ،   واملشركون كانت معروضة عليهم أمارات اهلدى ودالئل احلق وموحيـات اإلميـان           
لو اجتهت إليهـا     - وهي وحدها كانت كفيلة   ؛  الذي يلفتهم إىل آيات اهللا يف األنفس واآلفاق       ،  القرآن
لتتلقـى  ،  ارك الغافية فتوقظهـا وحتييهـا     وأن ز فيها املد   ،  أن توقع على أوتار هذه القلوب      - قلوم

فجعل اهللا بينـهم وبـني      ؛  بل عطلوا فطرم وحوافزها   ؛  إال أم هم مل جياهدوا ليهتدوا      . . وتستجيب
ال جييئـون مفتـوحي األعـني واآلذان         ع وصاروا حني جييئون إىل الرسول    ؛  موحيات اهلدى حجابا  

ولكن ليجـادلوا ويتلمسـوا أسـباب الـرد         ؛  احلقليتدبروا ما يقوله هلم تدبر الباحث عن        ؛  والقلوب
 : والتكذيب
  . .  " إن هذا إال أساطري األولني: حىت إذا جاؤوك جيادلونك يقول الذين كفروا " 
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وكانوا يطلقوا على احلكايات اليت تتضمن اخلوارق املتعلقة باألهلـة          .  واألساطري مجع أسطورة  
 .  كانت الوثنية الفارسية وأساطريهاوأقرا إليهم. واألبطال يف قصص الوثنيات

؛ ولكنهم إمنا كـانوا جيـادلون     .  وهم كانوا يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطري األولني         
وكانوا جيدون فيما يتلـى      . . ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة   ؛  ويبحثون عن أسباب الرد والتكذيب    

فمن باب التمحـل    . رع الغابرين من املكذبني   وعن مصا ؛  عليهم من القرآن قصصا عن الرسل وأقوامهم      
 !  " إن هذا إال أساطري األولني:  " قالوا عن هذا القصص وعن القرآن كله، والتماس أوهى األسباب

فرية أن هذا القرآن إن      . . وتثبيت هذه الفرية  ،  وإمعانا يف صرف الناس عن االستماع هلذا القرآن       
وهو حيفظ أساطري فارسية عن رستم واسفنديار مـن         ،  بن النضر كان مالك    . . هو إال أساطري األولني   

إن كان  : فيقول للناس . وهو يتلو القرآن   ع جيلس جملسا قريبا من رسول اهللا     ،  أبطال الفرس األسطوريني  
، مث يروح يقص عليهم مما عنده من األسـاطري        ! فعندي أحسن منها  ،  حممد يقص عليكم أساطري األولني    

 ! ىل القرآن الكرميليصرفهم عن االستماع إ
وينـأون هـم عـن       - وهم كـرباؤهم   -  ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن االستماع إليه       

 : االستماع خشية التأثر واالستجابة
  . .  " وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون، وينأون عنه، وهم ينهون عنه " 

ه بأساطري األولني ال جتـدي لـو     وأن مواجهت .  لقد كانوا على يقني من أنه ليس أساطري األولني        
وكان كرباء قريش خيافون على أنفسهم من تأثري هذا القرآن فيها كما خيافون على              ! ترك الناس يسمعون  

أن ،  والباطل الواهن املتـداعي   ،  فلم يكن يكفي إذن يف املعركة بني احلق النفاذ بسلطانه القوي          . أتباعهم
ومن مث كانوا ينهون أتباعهم أن يسـتمعوا هلـذا          ! األولنيجيلس النضر بن احلارث يروي للناس أساطري        

وحكاية األخـنس    - خوفا عليها أن تتأثر وتستجيب     - كما كانوا هم أنفسهم ينأون بأنفسهم     ؛  القرآن
وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن اليت تشدهم شـدا إىل            ،  وأيب سفيان بن حرب   ،  بن شريق 

 . )1(اية مشهورة يف السرية التسمع يف خفية هلذا القرآن حك
؛  وهذا اجلهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ومينعوا غريهم من االستماع هلذا القـرآن              

كمـا   - هذا اجلهد كله إمنا كانوا يبذلونه يف احلقيقة إلهالك أنفسهم          . . ومن التأثر به واالستجابة له    
  : - سبحانه - يقرر اهللا

                                                 
 . 822ومذكورة يف اجلزء السادس من الظالل ص. . بن هشام  اجلزء األول من السرية ال)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

91

 !  " فسهم وما يشعرونوإن يهلكون إال أن " 
يف الـدنيا   ،   وهل يهلك إال نفسه من جياهد نفسه وجياهد غريه دون اهلدى والصالح والنجـاة             

 ؟ واآلخرة
 إم مساكني أولئك الذين جيعلون مههم كله يف احليلولة بني أنفسهم والناس معهم وبني هـدى                

كني فهم ال يهلكـون إال أنفسـهم يف         مسا! ولو تبدوا يف ثياب اجلبابرة وزي الطواغيت      ! مساكني! اهللا
 . وإن بدا هلم حينا من الدهر وبدا للمخدوعني بالزبد أم راحبون مفلحون. الدنيا واآلخرة

 :  ومن شاء ان يرى فلينظر يف الصفحة األخرى املواجهة هلذه الصفحة األوىل
ونكـون مـن   ، نـا وال نكذب بآيات رب، يا ليتنا نرد: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا      " 

 !  " املؤمنني
يف مقابل  . مشهد االستخذاء والندامة واخلزي واحلسرة     . .  إنه املشهد املقابل ملشهدهم يف الدنيا     

 ! مشهد اإلعراض واجلدال والنهي والنأي واالدعاء العريض
  . .  " ولو ترى إذ وقفوا على النار " 

وال ميلكون  ! ر ال ميلكون اإلعراض والتويل    لو تراهم وقد حبسوا على النا     !  لو ترى ذلك املشهد   
 ! اجلدل واملغالطة

 : ولرأيتهم يقولون!  لو ترى لرأيت ما يهول
  . .  " ونكون من املؤمنني، وال نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد " 

وعندئـذ فلـن    . وهم يتمنون لو يردون إىل الدنيا     !  " آيات ربنا  " فهم يعلمون اآلن أا كانت    
 ! وعندئذ سيكونون من املؤمنني، م تكذيب ذه اآلياتيكون منه

 !  ولكنها ليست سوى األماين اليت ال تكون
إم لـو ردوا ملـا      : وقوهلم هذا عن أنفسهم   . فهي جبلة ال تؤمن   .  على أم إمنا جيهلون جبلتهم    

ـ             ،  كذبوا ولكانوا مؤمنني   ! ن سـبيل  إمنا هو كذب ال يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان إلجابتهم م
إال ألنه تكشف هلم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا مـن قبـل               ،  وإم ما يقولون قولتهم هذه    

 . وأم مفلحون، وأم ناجون، خيفونه على أتباعهم ليومهوهم أم حمقون
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  . .  " وإم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه. بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل " 
ويعلم أن رجفة املوقف الرعيب على النـار       ؛  ويعلم إصرارهم على باطلهم   ؛  اهللا يعلم طبيعتهم   إن  

 ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه وإم لكاذبون        "  . . هي اليت أنطقت ألسنتهم ذه األماين وهذه الوعود       
 " . .  

 ! التكذيبوهذا الرد يصفع وجوهم باملهانة و،  ويدعهم السياق يف هذا املشهد البائس
|     |     | 

أحـدمها يف   : ويرسم هلما مشهدين متقابلني   ؛  يدعهم ليفتح صفحتني جديدتني متقابلتني كذلك     
وثانيهما يف اآلخرة وهم موقوفـون      . وال حساب وال جزاء   ،  الدنيا وهم جيزمون بأن ال بعث وال نشور       

فيجيبـون   . . الذي يزلزل ويذيب  السؤال   "  . . ؟  أليس هذا باحلق  :  " على رم يسأهلم عما هم فيه     
مث ميضي   . . فيجبهون عندئذ باجلزاء األليم مبا كانوا يكفرون       . . طوربنا  ! بلى:  " إجابة املهني الذليل  

وهم حيملـون   ؛  فتنتام احلسرة ،  بعدما كذبوا بلقاء اهللا   ،  السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهم بغتة     
 :  حقيقة وزن الدنيا واآلخرة يف ميزان اهللا الصحيحويف النهاية يقرر! أوزارهم على ظهورهم

أليس : ولو ترى إذ وقفوا على رم قال      . وما حنن مببعوثني  ،  إن هي إال حياتنا الدنيا    : وقالوا " 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء      . . فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون    : قال. بلى وربنا : قالوا؟  هذا باحلق 

وهم حيملون أوزارهم علـى     ،  يا حسرتنا على ما فرطنا فيها     : عة بغتة قالوا  اهللا حىت إذا جاءم السا    
أفـال  . وللدار اآلخرة خري للذين يتقون    ،  وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو     ،  ظهورهم أال ساء ما يزرون    

  " ؟ تعقلون
 الـيت جـاء ـا     ،   وقضية البعث واحلساب واجلزاء يف الدار اآلخرة من قضايا العقيدة األساسية          

 - واليت ال يقوم هـذا الـدين      . واليت يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية األلوهية         ؛  اإلسالم
  . . وا . . إال عليها - وشريعة ونظاما، وخلقا وسلوكا، عقيدة وتصورا

كما قال هلـم     - ورضيه هلم دينا  ،  وأمت به نعمته على املؤمنني به     ،   إن هذا الدين الذي أكمله اهللا     
 " يتكامـل  . .  " متكامل متناسق يف تكوينـه    ،  هو منهج للحياة كامل يف حقيقته      - يف كتابه الكرمي  

وتقوم كلها على قاعدة واحدة      . . مع شرائعه التنظيمية  ،  ويتناسق فيه تصوره االعتقادي مع قيمه اخللقية      
 . من حقيقة األلوهية فيه وحقيقة احلياة اآلخرة
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وليسـت  ؛  ليست هي هذه الفترة القصرية اليت متثل عمر الفرد         - مييف التصور اإلسال   -  فاحلياة
كما أا ليست هي هذه الفترة املشهودة اليت متثل         ؛  هي هذه الفترة احملدودة اليت متثل عمر األمة من الناس         

 . عمر البشرية يف هذه احلياة الدنيا
ومتتد عمقـا يف  ، رضا يف اآلفاقومتتد ع،  متتد طوال يف الزمان    - يف التصور اإلسالمي   - إن احلياة 

عن تلك الفترة اليت يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون احلياة اآلخرة            . . ومتتد تنوعا يف احلقيقة   ،  العوامل
 . من حسام وال يؤمنون ا

فترة احليـاة    - فتشمل هذه الفترة املشهوده   ،  متتد يف الزمان   - يف التصور اإلسالمي   -  إن احلياة 
واليت تعد فترة احلياة الدنيا بالقياس إليها سـاعة  ؛ وفترة احلياة األخرى اليت ال يعلم مداها إال اهللا  - الدنيا

 ! من ار
جنـة عرضـها    : دارا أخرى ؛  فتضيف إىل هذه األرض اليت يعيش عليها البشر       ،   ومتتد يف املكان  

ـ         ؛  كعرض السماوات واألرض   ه األرض ماليـني    ونارا تسع الكثرة من مجيع األجيال اليت عمرت وج
 ! املاليني من السنني

وال ؛  فتشمل هذا الوجود املشهود إىل وجود مغيب ال يعلم حقيقة كلها إال اهللا            ،   ومتتد يف العوامل  
وعامل املـوت   . وينتهي يف الدار اآلخرة   ،  وجود يبدأ من حلظة املوت    . نعلم حنن عنه إال ما أخربنا به اهللا       
 . وكالمها ميتد فيه الوجود اإلنساين يف صور ال يعلمها إال اهللا .وعامل اآلخرة كالمها من غيب اهللا

إىل تلـك املسـتويات     ،  فتشمل هذا املستوى املعهود يف احلياة الـدنيا       ؛   ومتتد احلياة يف حقيقتها   
وهي ألوان من احلياة ذات مذاقات ليست من         . . يف اجلنة ويف النار سواء     . . اجلديدة يف احلياة األخرى   

 ! جناح بعوضة - بالقياس إليها - وال تساوي الدنيا . .  احلياة الدنيامذاقات هذه
ويف ،  ميتد وجودها يف هذه األبعاد من الزمـان        - يف التصور اإلسالمي   -  والشخصية اإلنسانية 

ويتسع تصورها للوجود    . . ويف هذه األعماق واملستويات من العوامل واحليوات      ،  هذه اآلفاق من املكان   
بقدر ذلك  ،  وتكرب اهتماماا وتعلقاا وقيمها   ؛  ويتعمق تذوقها للحياة  ؛  ا للوجود اإلنساين  وتصوره؛  كله

يتضـاءل  ،  بينما أولئك الذين ال يؤمنون باآلخرة      . . االمتداد يف األبعاد واآلفاق واألعماق واملستويات     
وقـيمهم  وهم حيشرون أنفسهم وتصـورام      ؛  وتصورهم للوجود اإلنساين  ،  تصورهم للوجود الكوين  

 ! وصراعهم يف ذلك اجلحر الضيق الصغري الضئيل من هذه احلياة الدنيا
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ويتجلى  . . ويبدأ االختالف يف النظم   ،   ومن هذا االختالف يف التصور يبدأ االختالف يف القيم        
، تصورا واعتقـادا  : وتتبني قيمة احلياة اآلخرة يف بنائه     ؛  كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق       

  . . ا وسلوكا وشريعة ونظاماوخلق
غري إنسان يعيش   ،   إن إنسانا يعيش يف هذا املدى املتطاول من الزمان واملكان والعوامل واملذاقات           

وال جلزاء عما يفعله ومـا  ، بال انتظار لعوض عما يفوته   ،  ويصارع اآلخرين عليه  ،  يف ذلك اجلحر الضيق   
  !إال يف هذه األرض ومن هؤالء الناس . . يفعل به

 إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشى ء سعة يف النفس وكـربا يف االهتمامـات ورفعـة يف                  
فاذا أضيف  ! غري خلق الذين يعيشون يف اجلحور وسلوكهم      ،  ينشأ عنها هي بذاا خلق وسلوك     ! املشاعر

ويف ،  ةواالعتقاد يف عدل اجلزاء يف الـدار اآلخـر        ،  طبيعة هذا التصور  ،  إىل سعة التصور وعمقه وتنوعه    
استعدت النفس للبذل يف سبيل احلق واخلري والصالح الذي تعلـم        ؛  ضخامة العوض عما يفوت ونفاسته    

مىت استيقن من اآلخرة     - وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه    ؛  وأنه مناط العوض واجلزاء   ،  أنه من أمر اهللا   
، ألفراد تسوء وتنحرف  اليت ال يتركها ا   ،  وصلحت األوضاع واألنظمة   - كما هي يف التصور اإلسالمي    

ولكنه حيـرمهم   ؛  وهم يعلمون أن سكوم على فسادها ال حيرمهم صالح احلياة الدنيا وحدها وخرياا            
 ! فيخسرون الدنيا واآلخرة، كذلك العوض يف اآلخرة

؛ إا تدعو الناس إىل السلبية يف احلياة الـدنيا        : والذين يفترون على عقيدة احلياة اآلخرة فيقولون      
وإىل تركها للطغاة واملفسدين تطلعا إىل      ؛  وتركها بال جهد لتحسينها وإصالحها    ؛  مهال هذه احلياة  وإىل إ 

فهم خيلطون  ! الذين يفترون هذا االفتراء على عقيدة اآلخرة يضيفون إىل االفتراء اجلهالة           . . نعيم اآلخرة 
رة كما هي يف ديـن اهللا       وعقيدة اآلخ  - كما هي يف التصورات الكنسية املنحرفة      - بني عقيدة اآلخرة  

واجلهاد يف احلياة الدنيا إلصالح هـذه       . هي مزرعة اآلخرة   - يف التصور اإلسالمي   - فالدنيا . . القومي
ودفع الطواغيت وحتقيـق العـدل      ،  ورد االعتداء عن سلطان اهللا فيها     ،  ورفع الشر والفساد عنها   ،  احلياة

ويعوضهم ،  وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب اجلنة     ؛  كل أولئك هو زاد اآلخرة     . . واخلري للناس مجيعا  
  . . وما أصام من األذى، عما فقدوا يف صراع الباطل

أو ،  أو تفسد وختتل  ،   فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراا أن يدع أهلها احلياة الدنيا تركد وتأسن           
وينتظرون فيهـا   ،  رةوهم يرجون اآلخ   . . أو تتخلف يف الصالح والعمران    ،  يشيع فيها الظلم والطغيان   

 ؟ اجلزاء من اهللا
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ويدعون الفسـاد والشـر والظلـم       ؛   إن الناس إذا كانوا يف فترات من الزمان يعيشون سلبيني         
فإمنا هم يصنعون ذلك كله أو       - مع ادعائهم اإلسالم   - والطغيان والتخلف واجلهالة تغمر حيام الدنيا     
ال ألـم  ! قينهم يف اآلخرة قد تزعزع وضـعف وألن ي ؛  بعضه ألن تصورهم لإلسالم قد فسد واحنرف      

، فما يستيقن أحد من لقاء اهللا يف اآلخـرة       . ويستيقنون من لقاء اهللا يف اآلخرة     ؛  يدينون حبقيقة هذا الدين   
أو راضـيا بالشـر والفسـاد     ،  أو متخلفـا  ،  مث يعيش يف هذه احلياة سلبيا     ،  وهو يعي حقيقة هذا الدين    

 . والطغيان
ويستمتع بطيباا أو يزهـد     . وهو يشعر أنه أكرب منها وأعلى     ،  هذه احلياة الدنيا   إمنا يزاول املسلم    

وجياهد لترقية هذه احلياة وتسـخري طاقاـا        . فيها وهو يعلم أا حالل يف الدنيا خالصة له يوم القيامة          
ذى ويكافح الشر والفساد والظلـم حمـتمال األ  . وقواها وهو يعرف أن هذا واجب اخلالفة عن اهللا فيها       

؛ إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة اآلخـرة         . . والتضحية حىت الشهادة وهو إمنا يقدم لنفسه يف اآلخرة        
وأن الدنيا صغرية زهيدة ولكنها من نعمة اهللا اليت جيتـاز           ؛  وأن ليس هنالك طريق لآلخرة ال مير بالدنيا       

  . . منها إىل نعمة اهللا الكربى
وما تنشئه يف التصور من     ؛   منظور فيها إىل حقيقية احلياة اآلخرة       وكل جزئية يف النظام اإلسالمي    

؛ وما تنشئه يف اخللق من رفعة وتطهر ومساحة ومن تشدد يف احلق وحترج وتقوى             ؛  سعة ومجال وارتفاع  
 . وما تنشئه يف النشاط اإلنساين من تسديد وثقة وتصميم

ومن أجل ذلك كله كان     .  اآلخرة  من أجل ذلك كله ال تستقيم احلياة اإلسالمية بدون يقني يف          
  . . هذا التوكيد يف القرآن الكرمي على حقيقة األخرة

ال تتسع آفاقهم التصورية والشعورية      - وبسبب من هذه اجلاهلية    -  وكان العرب يف جاهليتهم   
وال يف  : وال يف عامل آخر غري هذا العامل احلاضر       ؛  والفكرية لالعتقاد يف حياة أخرى غري هذه احلياة الدنيا        

مشاعر وتصورات أشـبه     . . امتداد الذات اإلنسانية إىل آماد وآفاق وأعماق غري هذه اآلماد احملسوسة          
كمـا يصـر     " العلمية . .  " شأم يف هذا شأن اجلاهلية احلاضرة      . . شيء مبشاعر احليوان وتصوراته   

 ! أهلها على تسميتها
  . .  " بعوثنيإن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مب: وقالوا " 

يعلم أن االعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ يف ظله حياة إنسانية              - سبحانه -  وكان اهللا 
وتلصق تصـوره   ،  اليت تلصق اإلنسان باألرض   ،  هذه اآلفاق الضيقة يف الشعور والتصور      . . رفيعة كرمية 
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، اليت تطلق السـعار يف الـنفس      ،  انوهذه الرقعة الضيقة من الزمان واملك      . . باحملسوس منها كالبهيمة  
كما تطلق الشهوات مـن عقاهلـا تعربـد         ،  والعبودية هلذا املتاع الصغري   ،  والتكالب على املتاع احملدود   

الـيت ال   ،  إن مل تقض هذه الشهوات اهلابطة الصغرية      ،  وال أمل يف عوض   ،  وال هدنة ،  وحدها بال كابح  
اليت تنشأ يف األرض منظورا فيهـا إىل هـذه        ،  األوضاعوهذه األنظمة و  !  . . تكاد تبلغ نزوات البهيمة   

إال أن يصارع األفـراد      . . وال قسط وال ميزان   ،  بال عدل وال رمحة   ؛  الرقعة الضيقة من الزمان واملكان    
وينطلق الكـل يف     . . وتصارع األجناس بعضها بعضا   ،  وتصارع الطبقات بعضها بعضا   ،  بعضهم بعضا 

 "  . . احلضارة " كما نشهد اليوم يف عامل    ! على انطالق الوحوش والغيالن   الغابة انطالقا ال يرتفع كثريا      
  . . يف كل مكان

ويعلم أن األمة اليت قدر أن يعطيها مهمة اإلشراف علـى           ؛  يعلم هذا كله   - سبحانه -  كان اهللا 
 . . صورة واقعية وقيادا إىل القمة السامقة اليت يريد أن تتجلى فيها كرامة اإلنسانية يف             ،  احلياة البشرية 

أن هذه األمة ال ميكن أن تؤدي واجبها هذا إال بأن خترج بتصوراا وقيمها من ذلك اجلحر الضـيق إىل        
  . . من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة . . تلك اآلفاق واآلماد الواسعة

وثانيـا ألن   . قواهللا يقص احل  . أوال ألا حقيقة   . .  وهلذا كان ذلك التوكيد على حقيقة اآلخرة      
 . وشريعة ونظاما، وخلقا وسلوكا، تصورا واعتقادا: اليقني ا ضرورة الستكمال إنسانية اإلنسان

 .  ومن مث كانت هذه اإليقاعات العنيفة العميقة اليت نراها يف هذه املوجة من ر السورة املتدفق               
وتستيقظ أجهزة االستقبال   ،  تفتح نوافذها ف؛  اإليقاعات اليت يعلم اهللا أن فطرة اإلنسان تز هلا وترجف         . 

 : ذلك كله فضال على أا متثل احلقيقة . . وتتأهب للتلقي واالستجابة، وتتحرك وحتيا، فيها
فـذوقوا  : قـال . بلى وربنـا  : قالوا؟  أليس هذا باحلق  : قال. ولو ترى إذ وقفوا على رم      " 

  . .  " العذاب مبا كنتم تكفرون
وهذا هو مشـهدهم   . .  " إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني     :  " ا هذا مصري الذين قالو   

وكأمنـا  . ال يربحون املوقف  ،  وهم موقوفون يف حضرة رم الذي كذبوا بلقائه       ؛  البائس املخزي املهني  
 : أخذ بأعناقهم حىت وقفوا يف هذا املشهد اجلليل الرهيب

  "  . . ؟ أليس هذا باحلق: قال " 
 ! خيزي ويذيب وهو سؤال 

  . .  " بلى وربنا: قالوا " 
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 ! يف املوقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون. وهم موقوفون على رم.  اآلن
جييء األمر العلوي بالقضـاء     ،  وهول املصري ،  ورهبة املشهد ،  ويف اختصار يناسب جالل املوقف    

 : األخري
  . .  " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون: قال " 

وهو مصري يتفق مع اخلالئق اليت أبت على نفسها سعة التصور اإلنساين وآثرت عليـه جحـر                  
وأقامت حياـا   ،  وأخلدت إىل األرض  ،  واليت أبت أن ترتفع إىل األفق اإلنساين الكرمي       ! التصور احلسي 

لقد ارتكست هذه اخلالئق حىت أهلت نفسـها هلـذا          ! وعاشت على أساس ذلك التصور اهلابط اهلزيل      
بـذلك  ! الذين عاشوا ذلك املستوى اهلابط من احليـاة    ؛  الذي يناسب طبائع الكافرين باآلخرة    ؛  لعذابا

 ! التصور اهلابط اهلزيل
ويستكمل السياق املشهد الذي ختمه هناك ذا القضاء العلوي تنسيقا له مع اجلـالل والروعـة       

 : يستكمله بتقرير حقيقته . . واهلول
يا حسرتنا علـى مـا    : حىت إذا جاءم الساعة بغتة قالوا     . اء اهللا قد خسر الذين كذبوا بلق     " 
خسارة الدنيا بقضاء احلياة فيها يف ذلك املسـتوى          . . فهي اخلسارة احملققة املطلقة    "  . . ! فرطنا فيها 

واملفاجأة اليت مل حيسب هلـا أولئـك الغـافلون           . . وخسارة اآلخرة على النحو الذي رأينا      . . األدىن
 : ون حسابااجلاهل

  "  . . ! يا حسرتنا على ما فرطنا فيها: حىت إذا جاءم الساعة بغتة قالوا " 
 :  مث مشهدهم كالدواب املوقرة باألمحال

  . .  " وهم حيملون أوزارهم على ظهورهم " 
! ولكن هؤالء حيملون أوزارا من اآلثام     . فهي حتمل أوزارا من األثقال    .  بل الدواب أحسن حاال   

 : مشيعني بالتأثيم. وهؤالء يذهبون بأوزارهم إىل اجلحيم. اب حتط عنها أوزارها فتذهب لتستريحوالدو
  "  . . ! أال ساء ما يزرون " 

 . . بعد ذلك املشهد الناطق باهلول والرهبـة      ،   ويف ظالل هذا املشهد الناطق باخلسارة والضياع      
وقيمة هـذه الـدنيا     ؛   ووزن اآلخرة يف ميزان اهللا     حبقيقة وزن الدنيا  ؛  جييء اإليقاع األخري يف هذا القطع     

 : وقيمة اآلخرة يف هذا امليزان الصحيح
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  "  . . ؟ أفال تعقلون. وللدار اآلخرة خري للذين يتقون، وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو " 
أن يكون  وما ميكن    . .  هذه هي القيمة املطلقة األخرية يف ميزان اهللا للحياة الدنيا وللدار اآلخرة           

حني توازن بذلك األبد األبيـد يف  ، إال على هذا النحو ،  على هذا الكوكب الصغري   ،  وزن ساعة من ار   
وما ميكن أن تكون قيمة نشاط ساعة يف هذه العبادة إال لعبا وهلوا حني تقـاس إىل           . ذلك امللك العريض  

  . . اجلد الرزين يف ذلك العامل اآلخر العظيم
إمهاال للحياة الـدنيا     - كما قلنا  - ولكنه يف التصور اإلسالمي ال ينشى ء       . .  هذا تقييم مطلق  

وليس ما وقع من هذا اإلمهال والسلبية واالنعزال وخباصة يف بعـض           . . وال سلبية فيها وال انعزاال عنها     
إمنا هو عدوى مـن التصـورات       . بنابع من التصور اإلسالمي أصال     " والزهد "  " التصوف " حركات
ومن بعض التصورات اإلشراقية اإلغريقية املعروفـة بعـد         . ومن التصورات الفارسية  ؛  ة الرهبانية الكنسي

 ! انتقاهلا للمجتمع اإلسالمي
 . . مل تكن سـلبية وال انعزاليـة  ،  والنماذج الكبرية اليت متثل التصور اإلسالمي يف أكمل صورة     

ما قهروه يف األنظمة اجلاهلية السائدة من       ك،  الذين قهروا الشيطان يف نفوسهم    ؛  فهذا جيل الصحابة كله   
هذا اجليل الذي كان يدرك قيمة       . . حيث كانت احلاكمية للعباد يف اإلمرباطوريات     ؛  حوهلم يف األرض  

، هو الذي عمل لآلخرة بتلك اآلثار اإلجيابية الضخمة يف واقع احلياة          ،  احلياة الدنيا كما هي يف ميزان اهللا      
 . يف كل جانب من جوانبها احلية الكثرية، وطاقة فائضة، ية ضخمةوهو الذي زاول احلياة حبيو

لقـد  . أم مل يصبحوا عبيدا للـدنيا     ،   إمنا أفادهم هذا التقييم الرباين للحياة الدنيا وللدار اآلخرة        
ولقد قاموا باخلالفة عن اهللا فيهـا       ! وعبدوها فذللوها هللا ولسلطانه ومل تستعبدهم     ! ركبوها ومل تركبهم  

، ولكنهم كانوا يبتغون يف هذه اخلالفـة وجـه اهللا         ،   تقتضيه اخلالفة عن اهللا من تعمري وإصالح       بكل ما 
 ! مث سبقوهم كذلك يف اآلخرة، ويرجون الدار اآلخرة فسبقوا أهل الدنيا يف الدنيا

والعمل هلا خري للمـتقني يعرفـه       . وارتقاء يف العقل  . فاألميان ا سعة يف التصور    . واآلخرة غيب 
 : يعقلونالذين 

  . .  " وللدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون " 
فالعلم علـم    . . إمنا هم اجلهال الذين يدعون العلم      " غيب "  والذين ينكرون اآلخرة اليوم ألا    

مل يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إال حقيقة الغيب وحقيقة             ]كما سنذكر فيما بعد     [  - الناس
 ! ! ! اهول
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|     |     | 
قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم الَ يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللِّه يجحدونَ              + 

ـ             33 ى أَتتأُوذُواْ حواْ وا كُذِّبلَى مواْ عربفَص ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب لَقَدلَ       وـدبالَ ما ونـرصن ماه
        ِلنيسرِإ الْمبِمن ن اءكج لَقداِت اللِّه وأَن           34ِلكَِلم تطَعـتفَـِإِن اس مهاضرِإع كلَيع رِإن كَانَ كَبو 

للّه لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ تكُونن      تبتِغي نفَقًا ِفي اَألرِض أَو سلَّما ِفي السماء فَتأِْتيهم ِبآيٍة ولَو شاء ا            
 اِهِلنيالْج ونَ 35ِمنعجرِه يِإلَي ثُم اللّه مثُهعبى يتوالْمونَ وعمسي الَِّذين ِجيبتسا يم36 ِإن  

اِدر علَى أَن ينزٍل آيـةً ولَــِكن أَكْثَـرهم الَ         وقَالُواْ لَوالَ نزلَ علَيِه آيةٌ من ربِه قُلْ ِإنَّ اللّه قَ          
 وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإالَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا ِفي الِكتـاِب                  37يعلَمونَ  

ين كَذَّبواْ ِبآياِتنا صم وبكْم ِفي الظُّلُماِت من يشـِإ اللّـه             والَّذِ 38ِمن شيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشرونَ       
 ) 39يضِللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى ِصراٍط مستِقيٍم 

|     |     | 
 يطيب اهللا  ع يتجه احلديث إىل رسول اهللا    ؛  يف هذه املوجة من موجات السياق املتدفق يف السورة        

فإم ال يظنون بـه     ،  وهو الصادق األمني  ،  مما يالقيه من تكذيب قومه له     ،  خاطره يف أوله   - سبحانه -
ألمر آخر غري ظنهم    ،  إمنا هم مصرون على اجلحود بآيات اهللا وعدم االعتراف ا وعدم اإلميان           ،  الكذب

 الصـرب   وما وقع منهم مـن    ،  كما يواسيه مبا وقع إلخوانه الرسل قبله من التكذيب واألذى         ! به الكذب 
حىت إذا انتـهى مـن       . . وفق سنته اليت ال تتبدل    . مث ما انتهى إليه أمرهم من نصر اهللا هلم        ،  واالحتمال

إـا   . . يقرر له احلقيقية الكربى يف شأن هذه الدعوة        ع التفت إىل النيب  ،  املواساة والتسرية والتطمني  
إن اهللا هو الذي يتصرف يف األمـر         . . لبيانوليس للداعية فيها إال التبليغ وا     ،  جتري بقدر اهللا وفق سنته    

حىت . ال يستعجل خطوة وال يقترح على اهللا شيئا       ،  فليس على الداعية إال أن ميضي وفق هذا األمر        ،  كله
، يف منهج الـدعوة    - وال الناس عامة   - وال يستمع إىل مقترحات املكذبني    ! ولو كان هو النيب الرسول    

أما موتى القلـوب    ،  واألحياء الذين يسمعون سيستجيبون    . . ة عليه وال يف اقتراح براهني وآيات معين     
واألمر إىل اهللا إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حىت يرجعوا إليـه يـوم               ،  فهم موتى ال يستجيبون   

 . القيامة
. واهللا قادر على أن يرتل آيـة      ،   وهم يطلبون آية خارقة على حنو ما كان يقع لألقوام من قبلهم           

فإذا كرب على الرسول إعراضهم فليحاول هـو إذن جبهـده            - حلكمة يراها  - بحانه ال يريد  ولكنه س 
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، وعنـده أسـرار خلقهـم     ،  هو خالق اخلالئق مجيعا    - سبحانه - إن اهللا !  . . البشري أن يأتيهم بآية   
ويضل ،  وهو يترك املكذبني من البشر صما وبكما يف الظلمات        . وحكمة اختالف خصائصهم وطباعهم   

  . . شاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمه من حكمة اخللق والتنويعمن ي
|     |     | 

 ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون    . فإم ال يكذبونك  . قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون      " 
 " . .  

 - وخاصة تلك الطبقة اليت كانت تتصدى للدعوة من قريش         -  إن مشركي العرب يف جاهليتهم    
ومل يعلموا عنه كذبة واحدة يف حياتـه        ،  فلقد عرفوه صادقا أمينا    ع يشكون يف صدق حممد   مل يكونوا   

كذلك مل تكن تلك الطبقة اليت تتزعم املعارضة لدعوته تشـك يف صـدق              ،  الطويلة بينهم قبل الرسالة   
  . . وال ميلك البشر أن يأتوا مبثله، ويف أن هذا القرآن ليس من كالم البشر، رسالته

ويرفضون الدخول يف الدين    ،  كانوا يرفضون إظهار التصديق    - على الرغم من ذلك    -  ولكنهم
 . . ولكن ألن يف دعوته خطرا على نفوذهم ومكانتـهم         ع إم مل يرفضوا ألم يكذبون النيب     ! اجلديد

  . . والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه، وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا اجلحود بآيات اهللا
 : ألخبار اليت تقرر األسباب احلقيقية ملوقف قريش هذا وحقيقة ظنهم ذا القرآن كثرية وا

أن أبـا سـفيان بـن       ،  أنه حدث : حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري      :  قال ابن اسحاق  
خرجوا ،  حليف بين زهرة  ،  واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي       ،  وأبا جهل بن هشام   ،  حرب

. وهو يصلي من الليل يف بيته فأخذ كل رجل منهم جملسا يستمع فيـه              ع  رسول اهللا  ليلة ليستمعوا من  
، فجمعهـم الطريـق   ،  حىت إذا طلع الصبح تفرقـوا     ،  فباتوا يستمعون له  . وكل ال يعلم مبكان صاحبة    

. مث انصرفوا . ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم ألوقعتم يف نفسه شيئا         : وقال بعضهم لبعض  ،  فتالوموا
حىت إذا طلـع الفجـر      ،  فباتوا يستمعون له  ،  ا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه         حىت إذ 
حىت إذا كانت الليلـة  . مث انصرفوا. فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة   ،  فجمعهم الطريق ،  تفرقوا

، جمعهم الطريـق  ف،  حىت إذا طلع الفجر تفرقوا    . فباتوا يستمعون له  ،  الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه     
فلما أصـبح    . . مث تفرقوا  . . فتعاهدوا على ذلك  . ال نربح حىت نتعاهد أال نعود     : فقال بعضهم لبعض  

أخـربين يـا أبـا    : فقال، مث خرج حىت أتى أبا سفيان بن حرب يف بيته، األخنس بن شريق أخذ عصاه 
وأعرف ما يراد   ،  ت أشياء أعرفها  واهللا لقد مسع  ،  يا أبا ثعلبة  : قال؟  حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد      
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مث خرج مـن    . وأنا والذي حلفت به   : قال األخنس . ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد ا        ،  ا
: قال؟  ما رأيك فيما مسعت من حممد     ،  يا أبا احلكم  : فقال،  فدخل عليه يف بيته   ،  عنده حىت أتى أبا جهل    

وأعطـوا  ،  ومحلوا فحملنا ،  أطعموا فأطعمنا  . . الشرفتنازعنا حنن وبنو عبد مناف      : قال؟  ماذا مسعت 
فمىت ،  منا نيب يأتيه الوحي من السماء     : قالوا،  وكنا كفرسي رهان  ،  حىت إذا جتاثينا على الركب    ،  فأعطينا

  . . فقام عنه األخنس وتركه: قال! واهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه؟ ندرك هذه
قد نعلم إنه ليحزنـك الـذي   :  " يف قوله - ديمن طريق أسباط عن الس     -  وروى ابن جرير  

قال األخـنس   ،  ملا كان يوم بدر    . .  " ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون    ،  يقولون فإم ال يكذبونك   
فإن كان نبيا   ،  فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته      ،  يا بين زهرة إن حممدا ابن أختكم      : بن شريق لبين زهرة   

فإن غلب  ،  قفوا حىت ألقى أبا احلكم    . ا كنتم أحق من كف عن ابن أخته       وإن كان كاذب  ،  مل تقاتلوه اليوم  
فيومئذ مسي األخنس وكـان      - وإن غلب حممد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئا        ،  حممد رجعتم ساملني  

أصادق هـو أم    : يا أبا احلكم أخربين عن حممد     : فقال،  فخال به ،  فالتقى األخنس بأيب جهل    - امسه أيب 
واهللا إن حممدا   ! وحيك: فقال أبو جهل  ! ا هنا من قريش غريي وغريك يستمع كالمنا       فإنه ليس ه  ؟  كاذب
فماذا يكون  ،  ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية واحلجابة والنبوة        ،  وما كذب حممد قط   ،  لصادق

  . .  " فإم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون:  " فذلك قوله؟ لسائر قريش
بينما احلادثة املذكورة كانت يف     ؛  وهذه اآلية مكية ال شك يف ذلك      ،  أن السورة مكية   : ونالحظ
 . .  " كـذا : فذلك قولـه  :  " ولكن إذا عرفنا أم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما          . . املدينة يوم بدر  

نطبـاق  ولكن بسبب ا  ؛  ويقرنون إليها حادثا ما ال للنص على أا نزلت بسبب احلادث الذي يذكرونه            
  . . فإننا ال نستغرب هذه الرواية . . بغض النظر عما إذا كان سابقا أو الحقا، مدلوهلا على احلادث

حدثت أن عتبة بن    : قال،  عن حممد بن كعب القرظي    ،  حدثين يزيد بن زياد   :  وقال ابن إسحاق  
: سجد وحده جالس يف امل   ع ورسول اهللا ،  قال يوما وهو جالس يف نادي قريش       - وكان سيدا  - ربيعة

فنعطيه أيهـا شـاء   ، أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها،  يا معشر قريش  
 يزيدون ويكثرون  ع ورأوا أصحاب رسول اهللا   ،  وذلك حني أسلم محزة رضي اهللا عنه       -؟    ويكف عنا 

يـا ابـن   : فقال ع ىل رسول اهللافقام إليه عتبة حىت جلس إ . بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه      : فقالوا -
وإنك قد أتيت قومك بأمر     . واملكان يف النسب  ،  إنك منا حيث علمت من البسطة يف العشرية        . . أخي
وكفرت به من مضـى مـن       ،  وعبت به آهلتهم ودينهم   ،  وسفهت أحالمهم ،  فرقت به مجاعتهم  ،  عظيم
:  ع فقال له رسول اهللا   : قال. بعضهالعلك تقبل منها    ،  فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها      . آبائهم
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إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعنا لك             ،  يا ابن أخي  : قال " يا أبا الوليد أمسع   : قل" 
وإن ،  وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع امرا دونك           ،  من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال     
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا             ،  كنت تريد به ملكا ملكناك علينا     

أو  . . فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه        ،  وبذلنا فيها أموالنا حىت نربئك منه     ،  لك األطباء 
: قـال " ؟    أفرغت يا أبا الوليد   :  " قال - يستمع منه  ع ورسول اهللا ،  حىت إذا فرغ عتبة    . . كما قال 

ــ ــال. منعــ ــين:  " قــ ــتمع مــ ــال " . فاســ ــل: قــ ــال. أفعــ  : قــ
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيـا لقـوم        . ترتيل من الرمحن الرحيم   . حم: بسم اهللا الرمحن الرحيم    " 

فيها وهـو    ع مث مضى رسول اهللا    "  . . . بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون      . يعلمون
حـىت  ،  يستمع منـه  ،  معتمدا عليهما ،  قى يديه خلف ظهره   وأل،  فلما مسع عتبة أنصت هلا    . يقرؤها عليه 

 فأنت وذاك ،  قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت      :  " مث قال . إىل السجدة منها فسجد    ع انتهى رسول اهللا  
حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الـذي          : فقال بعضهم لبعض  . فقام عتبة إىل أصحابة   "  . . 

ورائي أين مسعت قوال واهللا مـا مسعـت         : قال؟  ما وراءك يا أبا الوليد    :  قالوا فلما جلس إليهم  ! ذهب به 
 . . يا معشر قريش أطيعـوين واجعلوهـا يل       . وال بالكهانة ،  وال بالشعر ،  واهللا ما هو بالسحر   . مثله قط 

ه فإن تصبه العرب كفيتمو   ،  فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ     ،  فاعتزلوه،  خلوا بني الرجل وما هو فيه     
سحرك : قالوا . . وكنتم أسعد الناس به   ،  وعزه عزكم ،  وإن يظهر على العرب فملكه ملككم     ،  بغريكم

 ! هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم: قال! واهللا يا أبا الوليد بلسانه
 أن رسول اهللا   ا عن جابر بن عبداهللا    - )1(بإسناده   -  وقد روى البغوي يف تفسريه حديثا     

 . .  " فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عـاد ومثـود          :  " لهمضى يف قراءته إىل قو     ع
إىل  . . . واحتبس عنـهم ، ومل خيرج إىل قريش، ورجع إىل أهله، وناشده الرحم، فأمسك عتبة على فيه  

وقد علمتم أن حممـدا     . وناشدته الرحم أن يكف   ،  فأمسكت بفيه : مث ملا حدثوه يف هذا قال      . . . آخره
  . . مل يكذب فخشيت أن يرتل بكم العذابإذا قال شيئا 

وقـد   - وكان ذا سن فيهم    - إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش        :  وقال ابن اسحاق  
وإن وفود العرب ستقدم علـيكم      ،  إنه قد حضر هذا املوسم    ،  يا معشر قريش  : فقال هلم . حضر املوسم 

ويـرد  ،  وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا    ،  ا واحدا فامجعوا فيه رأي  ،  وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا    ،  فيه

                                                 
 ). وقد ضعف بعض الشيء (  يف إسناده عبد اهللا الكندي الكويف قال عنه ابن كثري )1(
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. أمسع: بل أنتم فقولوا  : قال. وأقم لنا رأيا نقل به    ،  فأنت يا أبا عبد مشس فقل     : قالوا. قولكم بعضه بعضا  
! فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه     ،  لقد رأينا الكهان  ،  ال واهللا ما هو بكاهن    : قال! كاهن: نقول: قالوا
فما هـو خبنقـه وال ختاجلـه وال    ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ،  ما هو مبجنون  : قال! جمنون: فنقول: قالوا

لقد عرفنا الشعر كله رجـزه وهزجـه وقريضـه          ،  ما هو بشاعر  : قال! شاعر: فنقول: قالوا! وسوسته
لقد رأينـا السـحار     ،  ما هو بساحر  : قال! ساحر: فنقول: قالوا! فما هو بالشعر  ،  ومقبوضه ومبسوطه 

، واهللا إن لقوله حلالوة   : قال؟  فما نقول يا أبا عبد الشمس     : قالوا! ا هو بنفثهم وال عقدهم    فم،  وسحرهم
وإن أقرب القـول    ! وما أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطل         ،  وإن فرعه جلناة  ،  وإن أصله لعذق  
وبني املـرء   ،  وأخيهوبني املرء   ،  يفرق به بني املرء وأبيه    ،  جاء بقول هو سحر   ،  هو ساحر : فيه ألن تقولوا  

 حني قدموا املوسم   - فجعلوا جيلسون بسبل الناس   . فتفرقوا عنه بذلك   . . وبني املرء وعشريته  ،  وزوجته
 ! وذكروا له أمره، ال مير م أحد إال حذروه إياه -

، عن عبادة بن منصور   ،  عن معمر ،  حدثنا حممد بن ثورة   ،  حدثنا ابن عبد األعلى   :  وقال ابن جرير  
فبلغ ذلك أبا جهـل     . فكأنه رق له  ،  فقرأ عليه القرآن   ع أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب       :عن عكرمة 

، يعطونكـه : قـال ؟  مل: قال! إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال      ! أي عم : فأتاه فقال له  . بن هشام 
 أنه أشـد ـا      يريد اخلبيث أن يثري كربياءه من الناحية اليت يعرف        [ ! فإنك أتيت حممدا تتعرض ملا قبله     

، فقل فيه قوال يعلم قومك أنك منكر ملا قـال         : قال! قد علمت قريش أين أكثرها ماال     : قال ]! اعتزازا
وال أعلـم برجـزه وال      ،  فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين      ؟  فماذا أقول فيه  : قال! وأنك كاره له  

، واهللا إن لقوله الذي يقوله حلـالوة      . ذاواهللا ما يشبه الذي يقوله شيئا من ه       ! وال بأشعار اجلن  ،  بقصيده
 . واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه      : قال. وإنه ليعلو وما يعلى   ،  وإنه ليحطم ما حتته   ،  وإن عليه لطالوة  

ذرين :  " فرتلت. يؤثره عن غريه  . إن هذا إال سحر يؤثر    : فلما فكر قال   . . فدعين حىت أفكر فيه   : قال. 
 .  " عليها تسعة عشر:  " بلغحىت  "  . . ومن خلقت وحيدا

أنـا  : فقال أبو جهـل   ! لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها     :  ويف رواية أخرى أن قريشا قالت     
أما ترون أنه يفرق بني     . إنه سحر يؤثر   - بعد التفكري الطويل   - وأنه قال  . . مث دخل عليه  ! أكفيكموه

 . املرء وأهله وولده ومواليه
يكذم فيما   ع  أن هؤالء املكذبني مل يكونوا يعتقدون أن رسول اهللا          فهذه الروايات كلها تبني   

وما وراءها  ،  وإمنا هم كانوا مصرين على شركهم ملثل هذه األسباب اليت وردت ا الروايات            . يبلغه هلم 
الـذي  ،  وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السـلطان املغتصـب            ،  من السبب الرئيسي  
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. كما هو مدلول شهادة أن ال إله إله إال اهللا اليت يقوم عليها اإلسـالم       . طان اهللا وحده  وهو سل ،  يزاولونه
وهو إمنا  . وكانوا ال يريدون أن يسلموا مبدلول هذه الشهادة       ؛  وهم كانوا يعرفون جيدا مدلوالت لغتهم     

 : وصدق اهللا العظيم . . ميثل ثورة كاملة على كل سلطان غري سلطان اهللا يف حياة العباد
 ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون    ،  فإم ال يكذبونك  . قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون      " 

 " . .  
 . كما يغلب يف التعبري القرآين الكرمي.  والظاملون يف هذا املوضع هم املشركون

وبيان األسباب احلقيقية ملوقف املكـذبني منـه ومـن           ع  ويستطرد من تطييب خاطر الرسول    
يستطرد من هذا إىل تـذكريه مبـا وقـع           . . ن آيات اهللا الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به        وم،  دعوته

مث ما كان منهم من الصرب واملضـي يف          - وقد جاءه من أخبارهم يف هذا القرآن       - إلخوانه الرسل قبله  
تراحات وال يغري منها اق   ،  ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات اليت ال تتبدل        . حىت جاءهم نصر اهللا   ،  الطريق

 : كما أا ال تستعجل مهما يرتل بالدعاة من األذى والتكذيب والضيق، املقترحني
وال مبدل  ،  فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا       ،  ولقد كذبت رسل من قبلك     " 

  . .  " ولقد جاءك من نبأ املرسلني، لكلمات اهللا
، ماض يف الطريق الالحب   ،  شعاب الزمن ضارب يف   ،   إن موكب الدعوة إىل اهللا موغل يف القدم       

، يعترض طريقه ارمون مـن كـل قبيـل        . ثابت األقدام ،  مستقيم اخلطي  . . ماض يف اخلط الواصب   
وتسيل الدماء وتتمزق   ،  ويصيب األذى من يصيب من الدعاة     ،  ويقاومه التابعون من الضالني واملتبوعون    

مهمـا  ،  والعاقبة هي العاقبة   . .  وال ينكص وال حييد    واملوكب يف طريقه ال ينحين وال ينثين       . . األشالء
 : إن نصر اهللا دائما يف اية الطريق . . طال الزمن ومهما طال الطريق

وال مبدل  ،  فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا       ،  ولقد كذبت رسل من قبلك     " 
  . .  " ولقد جاءك من نبأ املرسلني، لكلمات اهللا

، وللتسـرية وللمواسـاة   ،  كلمات للـذكرى   . . ع لرسوله - سبحانه - اهللا كلمات يقوهلا   
كمـا  ،  ودورهم حمددا ،  طريقهم واضحا  ع وهي ترسم للدعاة إىل اهللا من بعد رسول اهللا         . . والتأسية

  . . . مث ما ينتظرهم بعد ذلك كله يف اية الطريق، ترسم هلم متاعب الطريق وعقباته
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دعـوة   . . وحدة ال تتجزأ. كما اا كذلك وحدة.  يف الدعوات واحدة إا تعلمهم أن سنة اهللا    
وصرب من الدعاة على التكذيب وصرب كـذلك         . . وتتلقى أصحاا باألذى  ،  تتلقاها الكثرة بالتكذيب  

ال يعجلها عن هذا املوعـد      . ولكنها جتيء يف موعدها    . . وسنة جتري بالنصر يف النهاية     . . على األذى 
وال أن ارمني الضالني واملضلني يقدرون      ،  برياء الطيبني املخلصني يتلقون األذى والتكذيب     أن الدعاة األ  

وال يعجلها كذلك عن موعدها أن صـاحب الـدعوة املخلـص            ! على أذى املخلصني األبرياء الطيبني    
مـن  ويأسى على ما هم فيـه       ،  املتجرد من ذاته ومن شهواته إمنا يرغب يف هداية قومه حبا يف هدايتهم            

ال يعجلها عن موعدها شيء      . . وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب يف الدنيا واألخرة        ،  ضالل وشقوة 
سواء تعلقت هذه الكلمـات  . وال مبدل لكلماته. فإن اهللا ال يعجل لعجلة أحد من خلقه  . من ذلك كله  
 . أم تعلقت باألجل املرسوم، بالنصر احملتوم

  . . ىل جانب التطمني والتسرية واملواساة والتسليةإ، واحلسم اجلازم،  إنه اجلد الصارم
، من الرغبة البشرية   ع يف مواجهة ما عساه يعتمل يف نفس رسول اهللا        ،   مث يبلغ اجلد الصارم مداه    

وهي الرغبة اليت كانت    . املتطلعة إىل االستجابة ملا يطلبونه من آية لعلهم يهتدون        ،  املشتاقة إىل هداية قومه   
. واليت تشري إليها آيات أخرى يف السورة آتية يف السياق         ،   املسلمني يف ذلك احلني    جتيش يف صدور بعض   

، ولكن يف صدد احلسم يف طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسـل فيهـا             . وهي رغبة بشرية طبيعية   
 : جتيء تلك املواجهة الشديدة يف القرآن الكرمي، ودور الناس أمجعني

أو سـلما يف    ،  فإن استطعت أن تبتغـي نفقـا يف األرض        ،  وإن كان كرب عليك إعراضهم     " 
إمنا يستجيب الذين   . ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني         ! فتأتيهم بآية ،  السماء

  . .  " مث إليه يرجعون، واملوتى يبعثهم اهللا. يسمعون
نسان إن يدرك حقيقـة     وما ميلك اإل   . .  وإنه للهول اهلائل ينسكب من خالل الكلمات اجلليلة       

 . أن هذه الكلمات موجهة من رب العاملني إىل نبيه الكرمي         : إال حني يستحضر يف كيانه كله     ،  هذا األمر 
مل يدع علـيهم    ،  الذي لقي ما لقي من قومه صابرا حمتسبا        . . النيب الصابر من أويل العزم من الرسل      . 

 ! ما يذهب حبلم احلليم ،وقد لقي منهم سنوات طويلة - عليه السالم - دعوة نوح
وكنت ،  وشق عليك تكذيبهم  ،  فإن كان قد كرب عليك إعراضهم      - يا حممد  - تلك سنتنا  . . . 

فـأم  ،  فإن استطعت فابتغ لك نفقا يف األرض أو سلما يف السـماء            . . إذن . . ترغب يف إتيام بآية   
 ! بآية
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ي ينقص هو اآلية اليت تدهلم على احلق        فليس الذ . إن هداهم ال يتوقف على أن تأتيهم بآية        . . . 
إما بتكوين فطرم من األصل على أن ال تعرف سوى          : ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى      . . فيما تقول 

وإما . وإما بتوجيه قلوم وجعلها قادرة على استقبال هذا اهلدى واالستجابة إليه           - كاملالئكة - اهلدى
 . وإما بغري هذه من الوسائل وكلها يقدر اهللا عليها. بإظهار خارقة تلوي أعناقهم مجيعا

، خلق هذا اخللق املسمى باإلنسـان      - حلكمته العليا الشاملة يف الوجود كله      -  ولكنه سبحانه 
أن تكون له استعدادات معينة غـري اسـتعدادات          - يف تدبريه العلوي الشامل    - تقتضي،  لوظيفة معينة 

والتنوع ،  والتنوع يف استقبال دالئل اهلدى وموحيات اإلميان      ،  تعداداتمن بينها التنوع يف االس    . املالئكة
بالقدر الذي يكون عدال معـه  ، يف حدود من القدرة على االجتاه . يف االستجابة هلذه الدالئل واملوحيات    

  . . تنوع اجلزاء على اهلدى والضالل
م باهلدى وترك هلم اختيـار      ولكنه أمره ،   لذلك مل جيمعهم اهللا على اهلدى بأمر تكويين من عنده         

 . فأعلم ذلك وال تكن مما جيهلونه . . وتلقي اجلزاء العادل يف اية املطاف، الطاعة أو املعصية
 .  " فال تكونن من اجلاهلني. ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى " 

  . . جيهولكنه املقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التو! ويا حلسم التوجيه!  يا هلول الكلمة
الذي ال  ،  وملواقفهم املختلفة يف مواجهة اهلدى    ،   وبعد ذلك بيان للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها        

 : تنقصه البينة وال ينقصه الدليل
  . .  " مث إليه يرجعون. واملوتى يبعثهم اهللا. إمنا يستجيب الذين يسمعون " 

 : ن عند اهللا وهم فريقان إن الناس يواجهون هذا احلق الذي جاءهم به الرسول م
. وهؤالء يستجيبون للهـدى    . . مفتوحة،  عاملة،  أجهزة االستقبال الفطرية فيه حية    ،   فريق حي 

، فهو من القوة والوضوح واالصطالح مع الفطرة والتالقي معها إىل احلد الـذي يكفـي أن تسـمعه                 
 : فتستجيب له

  . .  " إمنا يستجيب الذين يسمعون " 
ليس الذي   . . ومن مث ال يتأثر وال يستجيب     ،  ال يسمع وال يستقبل   ،  ل الفطرة معط،   وفريق ميت 

، ومىت بلغ إىل الفطرة وجدت فيهـا مصـداقه        ،  فدليله كامن فيه   - ينقصه أن هذا احلق ال حيمل دليله      
وقيام أجهزة االستقبال   ،  إمنا الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة          - فاستجابت إليه حتما  
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. إمنا يتعلق أمرهم مبشيئة اهللا    . وال جمال معهم للربهان   ،  وهؤالء ال حيلة فيهم للرسول    ! ا مبجرد التلقي  فيه
وبقوا أمواتا  ،  وإن شاء مل يبعثهم يف هذه احلياة الدنيا       ،  إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن حيييهم         

 . باحلياة حىت يرجعوا إليه يف اآلخرة
  . .  "  إليه يرجعونمث. واملوتى يبعثهم اهللا " 

وحتدد واجب الرسول   ،  تكشف حقيقة املوقف كله   !  هذه هي قصة االستجابة وعدم االستجابة     
 . وتترك األمر كله لصاحب األمر يقضي فيه مبا يريد، وعمله

|     |     | 
ينتقل السياق إىل حكاية ما يطلبه املشركون من إنـزال  ، ذه احلقيقة  ع ومن خطاب رسول اهللا   

ومن سوء إدراك لرمحته م أال يستجيب هلذا        ،  وإىل بيان ما يف هذا الطلب من اجلهالة بسنة اهللا         ،  ارقةخ
ويعرض جانبا من دقة التـدبري اإلهلـي وإحاطتـه          ! اإلقتراج الذي يف أعقابه التدمري هلم لو أجيبوا إليه        

ير ما وراء اهلدى والضالل مـن       وينتهي بتقر . يوحي حبكمة السنة الشاملة لألحياء مجيعا     ،  باألحياء مجيعا 
 . أسرار وسنن جتري ا مشيئة اهللا طليقة

ولكن أكثـرهم ال    ،  إن اهللا قادر على أن يرتل آية      : قل! لوال نزل عليه آية من ربه     : وقالوا " 
وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتـاب مـن         ،  وما من دابة يف األرض    . يعلمون

ومـن  ، من يشأ اهللا يضلله. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات . م حيشرون مث إىل ر  ،  شيء
  . .  " يشأ جيعله على صراط مستقيم

وال يقنعون بآية   ،   لقد كانوا يطلبون آية خارقة كاخلوارق املادية اليت صاحبت الرساالت السابقة          
وحتترم هـذا الرشـد     ،  عهد الرشد اإلنساين  وتعلن  ،  اليت ختاطب اإلدراك البشري الراشد    ،  القرآن الباقية 

بل تظل باقية تواجه    ؛  واليت ال تنتهي بانتهاء اجليل الذي يرى اخلارقة املادية        ؛  فتخاطبه هذا اخلطاب الراقي   
  . . اإلدراك البشري بإعجازها إىل يوم القيامة

،  جمـيء اخلارقـة  وال يفطنون إىل سنة اهللا يف أخذ املكذبني بالدعوة بعد ،   وكانوا يطلبون خارقة  
وهو يعلم أم سـيجحدون     ،  وال يدركون حكمة اهللا يف عدم جميئهم ذه اخلارقة        . وإهالكهم يف الدنيا  

بينما يريد اهللا أن ميهلـهم ليـؤمن        ،  فيحق عليهم اهلالك   - كما وقع يف األقوام قبلهم     - ا بعد وقوعها  
وال يشكرون نعمـة اهللا علـيهم يف        . ةفمن مل يؤمن استخرج اهللا من ظهره ذرية مؤمن        . منهم من يؤمن  

 ! الذي ال يعلمون جرائره، وذلك بعدم االستجابة القتراحهم، إمهاهلم
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ويعقب عليه بأن أكثرهم ال يعلمون ما وراءه وال يعلمون حكمـه            ،  والقرآن يذكر اقتراحهم هذا   
ورمحته الـيت   ،  تقتضيولكن حكمته هي اليت     ،  ويقرر قدرة اهللا على ترتيل اآلية     ،  اهللا يف عدم االستجابة   

 : كتبها على نفسه هي اليت متنع البالء
ولكن أكثـرهم ال    . إن اهللا قادر على أن يرتل أية      : قل! لوال نزل عليه آية من ربه     : وقالوا " 

 .  " يعلمون
ويوقظ فيها قـوى املالحظـة      .  ويأخذ السياق القرآين طريقه إىل قلوم من مدخل آخر لطيف         

 : لو تدبروه وعقلوه،  حوهلم من دالئل اهلدى وموحيات اإلميانوالتدبر ملا يف الوجود
ما فرطنا يف الكتاب مـن      ،  وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم      ،  وما من دابة يف األرض     " 

  . .  " مث إىل رم حيشرون، شيء
وحىت تكـون حيـام     ،  حىت يكون وجودهم مصادفة   ،   إن الناس ليسوا وحدهم يف هذا الكون      

ويـوحي  ،  يوحي بالقصد والتـدبري واحلكمـة     ،  كلها ذات أمر منتظم   ،  إن حوهلم أحياء أخرى   ! سدى
  . . ووحدة التدبري الذي يأخذ به خلقه كله، كذلك بوحدة اخلالق

وهذا يشمل كل األحياء من حشرات وهـوام وزواحـف           -  إنه ما من دابة تدب على األرض      
وهذا يشمل كل طائر من طري أو حشرة غري ذلـك       - واءوما من طائر يطري جبناحية يف اهل       - وفقاريات

ذات خصـائص   ،  ما من خلق حي يف هذه األرض كلها إال وهو ينتظم يف أمة             . . من الكائنات الطائرة  
ما ترك اهللا شيئا من      . . شأا يف هذا شأن أمة الناس      . . وذات طريقة يف احلياة واحدة كذلك     ،  واحدة

فيقضي يف أمرها مبـا      . . ويف النهاية حتشر اخلالئق إىل را      . . حيصيهوعلم  ،  خلقه بدون تدبري يشمله   
  . . يشاء

لتهز القلب مبا ترسم     - فوق تقريرها احلاسم يف حقيقة احلياة واألحياء       -  إن هذه اآلية القصرية   
وكـل  .  . هللا ذي اجلالل  ،  والقدرة القادرة ،  والعلم احمليط ،  والتدبري الواسع ،  من آفاق اإلشراف الشامل   

فنجـاوزه  ،  )1(جانب من هذه اجلوانب ال منلك التوسع يف احلديث عنه حىت ال خنرج عن منهج الظالل                 
إىل أن وجـود هـذه   ، إذ املقصود األول هنا هو توجيه القلوب والعقـول     . . إذن لنتمشى مع السياق   

 . . إىل را يف اية املطاف    مث حشرها   ،  وإحصاءها يف علم اهللا   ،  ومشوهلا ذا التدبري  ،  اخلالئق ذا النظام  
                                                 

خصـائص  :  " يف كتـاب  " حقيقة اإلنسان   " و  " حقيقة احلياة   " و  " حقيقة األلوهية   :  "  يراجع بتوسع فصول   )1(
 " . دار الشروق " القسم الثاين من الكتاب " : التصور اإلسالمي ومقوماته 
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أكـرب مـن اآليـات      ،  توجيه القلوب والعقول إىل ما يف هذه احلقيقة اهلائلة الدائمة من دالئل وأمارات            
 ! واخلوارق اليت يراها جيل واحد من الناس

وما ،  بتقرير ما وراء اهلدى والضالل من مشيئة اهللا وسنته         - أو هذه املوجة   -  وختتم هذه اجلولة  
 :  عليه من فطرة الناس يف حاالت اهلدى وحاالت الضالليدالن

ومن يشأ جيعلـه علـى      ،  من يشأ اهللا يضلله   . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات       " 
  . .  " صراط مستقيم

وموت الذين  ،   وهو إعادة لتقرير احلقيقة اليت مضت يف هذه اجلولة عن استجابة الذين يسمعون            
إن الذين كذبوا بآيـات اهللا هـذه املبثوثـة يف     . .  صورة أخرى ومشهد آخرولكن يف. ال يستجيبون 

إمنا كذبوا ألن أجهزة االسـتقبال      ،  وآياته األخرى املسجلة يف صفحات هذا القرآن      ،  صفحات الوجود 
إم كذلك  ! غارقون يف الظلمات ال يبصرون    ،  بكلم ال يتكلمون  ،  إم صم ال يسمعون    . . فيهم معطلة 
فكأمنـا  ،  ولكن إدراكهم معطل   . . فإن هلم عيونا وآذانا وأفواها    . ة التكوين اجلثماين املادي   ال من ناحي  

وإنه لكذلك فهذه اآليات حتمل يف ذاـا فاعليتـها وإيقاعهـا            !  . . هذه احلواس ال تستقبل وال تنقل     
فلـم يعـد   ، هوما يعرض عنها معرض إال وقد فسدت فطرت! لو أا استقبلت وتلقاها اإلدراك ،  وتأثريها

 . ومل يعد أهال لذلك املستوى الراقي من احلياة، صاحلا حلياة اهلدى
املشيئة الطليقة اليت قضت أن يكون هذا اخللق املسمى باإلنسان           . .  ووراء ذلك كله مشيئة اهللا    

وكذلك  . . ال عن اقتضاء أو إلزام    ،  عن اختيار وحكمة  ،  على هذا االستعداد املزدوج للهدى والضالل     
وتضل من  ،  اليت تعني من جياهد   ،  مبشيئته تلك . ل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء إىل صراطه املستقيم         يض

 . وال تظلم أحدا من العباد. يعاند
كالمها ينشأ من خلقته اليت فطـره اهللا        ،  أو اجتاهه إىل الضالل   ،   إن اجتاه اإلنسان إىل طلب اهلدى     

والنتائج اليت تترتب على هذا االجتاه وذاك من        . داء مبشيئة اهللا  فهذا االجتاه وذاك خملوق ابت    . عليها مبشيئته 
واحلساب واجلزاء إمنا يقومـان     . فاملشيئة فاعلة ومطلقة  . االهتداء والضالل إمنا ينشئها اهللا مبشيئته كذلك      

  .  .)1(وإن كان االستعداد لالجتاه املزدوج هو يف األصل من مشيئة اهللا ، الذي ميلكه. على اجتاه اإلنسان
|     |     | 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته " يف القسم األول من " التوازن "  راجع فصل )1(
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نقف وقفة قصرية السـتخالص عـربة   ، واآلن بعد االنتهاء من استعراض هذه املوجة من السياق     
فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز املناسبة      ،  التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إىل هذا الدين يف كل جيل          

ال ،  منهجا للدعوة إىل هذا الدين    ويرسم  ،  ومجيع الدعاة ،  وينسحب على مجيع األجيال   ،  التارخيية اخلاصة 
فنقف منه إذن عند معـامل      ،  وحنن ال منلك هنا أن نفصل كل جوانب هذا املنهج         . يتقيد بالزمان واملكان  

 : الطريق
إال أن  ،  ومع أن نصر اهللا للحق آت ال ريب فيه        ،  حمفوف باملكاره ،   إن طريق الدعوة إىل اهللا شاق     
 - وهو غيب ال يعلم موعده أحـد      ،  وفق علمه وحكمته  ،  قدره اهللا هذا النصر إمنا يأيت يف موعده الذي ي       

من التكذيب واإلعراض اللـذين     : واملشقة يف هذا الطريق تنشأ من عاملني أساسيني        - حىت وال الرسول  
مث من الرغبة البشرية يف      . . واحلرب واألذى اللذين يعلنان على الدعاة     ،  تقابل ما الدعوة يف أول األمر     

! واحلماسة للحق والرغبة يف استعالنه    ،  وعرف طعمه ،   يف هداية الناس إىل احلق الذي تذوقه       نفس الداعية 
 ! فكلها من دواعي مشقة الطريق. وهذه الرغبة ال تقل مشقة عن التكذيب واإلعراض واحلرب واألذى

ر أن  ذلك حني يقر   . .  والتوجيه القرآين يف هذه املوجه من السياق يعاجل هذه املشقة من جانبيها           
وأن ،  يعلمون علم اليقني أن ما يدعون إليـه هـو احلـق           ،  الذين يكذبون ذا الدين أو حياربون دعوته      

ويستمرون يف جحودهم   ،  ولكنهم مع هذا العلم ال يستجيبون     . الرسول الذي جاء به من عنداهللا صادق      
وهـو  ،  ل صـدقه  وأن هذا احلق حيمل معه دلي     ! ألن هلم هوى يف اإلعراض والتكذيب     ،  عنادا وإصرارا 

إمنـا  :  " وأجهزة االستقبال فيهـا صـاحلة  ، مىت كانت هذه الفطرة حية    ،  خياطب الفطرة فتستجيب له   
فأما الذين جيحدون فإن قلوم ميتة وهم موتى وهو صـم وبكـم يف    . .  " يستجيب الذين يسمعون 

فذلك . أن يبعث املوتى  والداعية ليس عليه    . والرسول ال يسمع املوتى وال يسمع الصم الدعاء       . الظلمات
كـل مـا     . . فإن نصر اهللا آت ال ريب فيه      ،  ومن اجلانب اآلخر  ،  هذا كله من جانب    . . من شأن اهللا  

من ناحيـة  ،  وكلماته ال تتبدل  ،  وكما أن سنة اهللا ال تستعجل     ،  هنالك أنه جيري وفق سنة اهللا وبقدر اهللا       
واهللا ال يعجـل     . . من ناحية املوعد املرسوم   فكذلك هي ال تتبدل وال تستعجل       ،  جميء النصر يف النهاية   

فإن استسالم صاحب الـدعوة نفسـه        - ولو كانوا هم الرسل    - ألن األذى والتكذيب يلحق بالدعاة    
كلها مطلوبة من وراء     . . ويقينه يف العاقبة بال شك    ،  وصربه على األذى بال متلمل    ،  لقدر اهللا بال عجلة   

 . تأجيل النصر إىل موعده املرسوم
إنـه   - ودور الدعاة بعده يف كل جيل      - حيدد هذا التوجيه القرآين دور الرسول يف هذا الدين         و

أما هدى الناس أو ضالهلم فهو خارج عـن          . . والصرب على مشاق الطريق   ،  واملضي يف الطريق  ،  التبليغ
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 رغبة الرسول يف    وال يغري منها  ،  واهلدى والضالل إمنا يتبعان سنة إهلية ال تتبدل        . . حدود واجبه وطاقته  
إن شخصه ال اعتبار له يف هـذه         . . كما ال يغري منها ضيقه ببعض من يعاند وحيارب        ،  هداية من حيب  

وما استقام كما   ،  إمنا حسابه على ما أدى وما صرب وما التزم        ،  وحسابه ليس على عدد املهتدين    ،  القضية
 يضلله ومن يشأ جيعله علـى صـراط         من يشأ اهللا   . .  " وأمر الناس بعد ذلك إىل رب الناس       . . أمر

  . .  " ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى . .  "  " مستقيم
وقد بينا من قبل عالقة مشيئة اهللا الطليقة يف اهلدى والضالل            " إمنا يستجيب الذين يسمعون    " 

 . مبا فيه الكفاية. باجتاه الناس وجهادهم
أن يستجيب القتراحات املقترحني ممن يوجـه       ،   من هنا ال ينبغي لصاحب الدعوة إىل هذا الدين        

وال أن حياول تزيني هذا الدين هلم وفق رغبام         ؛  يف حتوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية      ،  إليهم الدعوة 
وفـق مـألوف زمـام ومسـتوى      - ولقد كان املشركون يطلبون اخلوارق   . . وأهوائهم وشهوام 

لوال أنزل عليـه  : وقالوا " منها يف هذه السورة، ع منه شىتمداركهم كما حكى عنهم القرآن يف مواض 
وأقسموا باهللا جهد أميام لئن جـاءم     . .  "  " لوال نزل عليه آية من ربه     : وقالوا "  . .  " ! ملك

ذلك كالـذي  . ويف السور األخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه االقتراحات . .  " آية ليؤمنن ا 
أو تكـون   . لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا        : وقالوا:  " رة اإلسراء حكاه عنهم يف سو   

علينـا   - كما زعمـت   - أو تسقط السماء  . لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األار خالهلا تفجريا        
ولن نـؤمن   . أو ترقى يف السماء   ،  أو يكون لك بيت من زخرف     . أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال    ،  كسفا

وقالوا ما هلذا   :  " وكالذي حكاه عنهم يف سورة الفرقان      "  . . ! ل علينا كتابا نقرؤه   لرقيك حىت ترت  
، أو يلقى إليه كرت   . فيكون معه نذيرا  ،  لوال أنزل إليه ملك   ،  الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق     

  "  . . ! أو تكون له جنة يأكل منها
واملؤمنني أن يرغبـوا يف      ع رة ى رسول اهللا    والتوجيه القرآين املباشر يف هذه املوجه من السو       

فـإن  ،  وإن كان كرب عليـك إعراضـهم      :  " ع وقيل للرسول . مما يطلبون  - أية آية  - إتيام بآية 
ولو شـاء اهللا جلمعهـم علـى        ،  استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء فتأتيهم بآية           

  " مث إليه يرجعون  ،  واملوتى يبعثهم اهللا  ،  لذين يسمعون إمنا يستجيب ا  . فال تكونن من اجلاهلني   ،  اهلدى
وقيل للمؤمنني الذين رغبت نفوسهم يف االستجابة للمشركني يف طلبهم آية عندما أقسـموا بـاهللا                . . 

وما يشـعركم أـا إذا      ،  إمنا اآليات عند اهللا   : قل:  " قيل هلم ! جهد أميام لئن جاءم آية ليؤمنن ا      
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 ونذرهم يف طغيام يعمهون   ،  نقلب أفئدم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة        و. جاءت ال يؤمنون  
ولكن الذي ينقصهم أم    ،  ليعلموا أوالأن الذي ينقص املكذبني ليس هو اآلية والدليل على احلق           . . " 

 - فناوفق سنة اهللا يف اهلدى والضالل كما اسل        - وأن اهللا مل يقسم هلم اهلدى     ،  وأم موتى ،  ال يسمعون 
وأنه أعز من أن يصبح حتت رغبات املقترحني        ،  مث ليعلموا كذلك أن هذا الدين جيري وفق سنة التتبدل         

 ! وأهوائهم
وال حمصـورا يف    ،  إنه ليس خاصا بـزمن     . . وهذا يقودنا إىل اال األمشل هلذا التوجيه القرآين       

وأصـحاب  . ثل يف اقتراحات أخـرى    وأهواء الناس تتم  ،  فالزمن يتغري . وال مقيدا باقتراح معني   ،  حادث
إن الرغبة يف االستجابة ملقترحات املقترحني هي        . . الدعوة إىل دين اهللا ينبغي أال تستخفهم أهواء البشر        

نظريـة   " اليت تقود بعض أصحاب الدعوة اإلسالمية اليوم إىل حماولة بلورة العقيدة اإلسالمية يف صورة             
اليت يصوغها البشر لفتـرة     ،  النظريات املذهبية األرضية الصغرية   على الورق كالذي جيدونه يف       " مذهبية

وهي اليت تقـود بعـض      !  . . مث ميضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات       ؛  من الفترات 
أو  - علـى الـورق    - أصحاب هذه الدعوة إىل حماولة بلورة النظام اإلسالمي يف صورة مشروع نظام           

تواجه ما عليه أهل اجلاهلية احلاضرة مـن أوضـاع ال            - رق أيضا على الو  - صورة تشريعات مفصلة  
إن اإلسالم عقيدة وال عالقة لـه بالنظـام العـام           : ألن أهل هذه اجلاهلية يقولون    [  عالقة هلا بإالسالم  

، بينما هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون إىل الطـاغوت   ؛  وتنظم هلم هذه األوضاع    ]! الواقعي للحياة 
ال جيـوز للمسـلم أن حياوهلـا        ،  وكلها حماوالت ذليلة   . . يتحاكمون إىل شريعة اهللا   وال حيكمون أو    

 )1(! باسم تطور وسائل الدعوة إىل اهللا. اليت ال تثبت على حال، استجابة ألزياء التفكري البشري املتقلبة
 ويصفونه بصفات من الـيت    ،   وأذل من هذه احملاولة حماولة من يضعون على اإلسالم أقنعة أخرى          

ظانني أم إمنا    . . وما إليها  . . والدميقراطية . . كاالشتراكية . . تروج عند الناس يف فترة من الفترات      
مذهب اجتماعي اقتصـادي مـن صـنع     " االشتراكية " إن!  . . خيدمون اإلسالم ذه التقدمة الذليلة  

حيمل ،  كم من صنع البشر كذلك    نظام للحياة أو للح    " الدميقراطية " وإن. قابل للصواب واخلطأ  ؛  البشر
، واإلسالم منهج حياة يشـمل التصـور االعتقـادي         . . صنع البشر من القابلية للصواب واخلطأ أيضا      

وهو من صنع اهللا املربأ مـن الـنقص          . . والنظام التنفيذي والتشكيلي  ،  والنظام االجتماعي االقتصادي  

                                                 
دار " .  " اإلسالم ومشكالت احلضارة    :  " يف كتاب " طريق اخلالص   " كما يراجع فصل    .  تراجع مقدمة السورة   )1(

 " . الشروق 
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عند البشر بوصفه بصفة     - سبحانه - نهج اهللا فأين يقف من اإلسالم من يريد أن يستشفع مل         . . والعيب
عند العبيد بقول مـن   - سبحانه - بل أين يقف من اإلسالم من يريد أن يستشفع هللا      ؟  من أعمال البشر  

 !  . . ؟ أقوال هؤالء العبيد
 . .  لقد كان كل شرك املشركني يف اجلاهلية العربية أم يستشفعون عنـد اهللا بـبعض خلقـه           

 : ءيتخذوم أوليا
! فهذا هو الشرك   "  . . والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى            " 

 - ولكنـهم ، فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين ال يستشفعون ألنفسهم عند اهللا بأولياء من عبيده              
 من مـذاهب العبيـد      عند العبيد مبذهب أو منهج     - سبحانه - يستشفعون هللا  -!  ويا للنكر والبشاعة  

 ! ؟ ومناهجهم
ذلـك   . . والدميقراطية هي الدميقراطيـة . واالشتراكية هي االشتراكية .  إن اإلسالم هو اإلسالم   

وهذه وتلـك   . . والصفة اليت وصفه ا، منهج اهللا وال عنوان له وال صفة إال العنوان الذي جعله اهللا له            
وال ينبغـي   . . ختاروها فليختاروها على هذا األسـاس     وإذا ا  . . ومن جتارب البشر  . من مناهج البشر  

وهـو  . أن يستجيب إلغراء الزي الرائج من أزياء اهلوى البشري املتقلب         ،  لصاحب الدعوة إىل دين اهللا    
 ! حيسب أنه حيسن إىل دين اهللا

إذا كنتم تقـدمون     . . ومل يقدروا اهللا حق قدره    ،   على أننا نسأل هؤالء الذين هان عليهم دينهم       
. ألن هذين زيان من أزياء االجتاهات املعاصرة      ،  وباسم الدميقراطية ،  اإلسالم اليوم للناس باسم االشتراكية    

فلقد كانت الرأمسالية يف فترة من الفترات هي الزي احملبوب عند الناس وهم خيرجون ا مـن النظـام                   
يف فترة التجميـع القـومي      كما كان احلكم املطلق يف فترة من الفترات هو الزي املطلوب            ! اإلقطاعي

وغدا من يدري ماذا يكون الـزي       ! للواليات املتناثرة كما يف أملانيا وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيين مثال         
فكيـف يـا تـرى    ، الشائع من األنظمة االجتماعية األرضية وأنظمة احلكم اليت يضعها العبيد للعبيـد           

 ! ؟ لذي حيبه الناسلتقدموه للناس يف الثوب ا؟ ستقولون غدا عن اإلسالم
 . . يشمل هذا كله   - ويف غريها كذلك   -  إن التوجيه القرآين يف هذه املوجة اليت حنن بصددها        

وال حياول تزيني هـذا     ؛  فال يستجيب القتراحات املقترحني   ؛  إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه      
ومـن مل   . إن اهللا غين عن العاملني     . . تهوال خماطبة الناس به بغري منهجه ووسيل      ؛  الدين بغري امسه وعنوانه   
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 كما أنه ال حاجـة هللا ، فال حاجة هلذا الدين به، وانسالخا من العبودية لسواه ،  يستجب لدينه عبودية له   
 . بأحد من الطائعني أو العصاة - سبحانه -

.  البشرية اليت يريد اهللا أن تسود    ،   مث إنه إذا كان هلذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه          
إن الذي نزل هذا     . . ويف أسلوبه يف خطاب الفطرة البشرية     ،  فإن له كذلك أصالته يف منهجه يف العمل       

ويعلم مـا   ،  الذي خلق اإلنسان   - سبحانه - هو،  ومبنهجه احلركي وأسلوبه  ،  الدين مبقوماته وخصائصه  
  . . توسوس به نفسه

منوذج من منـاذج متنوعـة       . . طرة اإلنسانية  ويف هذه املوجة من السورة منوذج من خماطبته للف        
، ويدع اإليقاعات الكونية تواجه الفطرة البشـرية      ،  فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوين      . . شىت

وهو يعلم أا تستجيب هلا مىت بلغتـها بعمقهـا           . . ويثري انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه اإليقاعات      
  . .  " ين يسمعونإمنا يستجيب الذ:  " وقوا

 :  والنموذج الذي يواجهنا يف هذه املوجة هو
ولكن أكثـرهم ال    . إن اهللا قادر على أن يرتل آية      : قل! لوال نزل عليه آية من ربه     : وقالوا " 

  . .  " يعلمون
مث  . .  ويف هذه اآلية حيكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي            

 واهللا قادر على أن يرتل اآلية     ! إنه األخذ والتدمري  ! م مبا يكمن وراء هذا االقتراح لو أجيب       يلمس قلو . 
  . . وحكمته هي اليت اقتضت أال يستجيب هلم فيها، ولكن رمحته هي اليت اقتضت أال يرتهلا. 

 الكربى  إىل اآليات . إىل الكون الواسع  ،   وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق يف التصور والتفكري        
اآليات الباقية يف صلب الكون لألجيـال       . اآليات اليت تتضاءل دوا تلك اآلية اليت يطلبوا       . من حوهلم 

 : كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها
ما فرطنا يف الكتاب مـن      . وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم      ،  وما من دابة يف األرض     " 

  . .  " مث إىل رم حيشرون. شيء
حيث مل يكن هلم علم      - هي حقيقة تستطيع مالحظتهم وحدها حينذاك      . . هي حقيقة هائلة   و

هلـا مساـا     . . حقيقة جتمع احليوان والطري واحلشرات من حوهلم يف أمـم          . . أن تشهد ا   - منظم
 ولكن،  وهي احلقيقة اليت تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر          . . وخصائصها وتنظيماا كذلك  
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وهي إحاطة علم اهللا اللـدين      ،  وإىل جانبها احلقيقة الغيبية املوصولة ا     ! علمهم ال يزيد شيئا على أصلها     
  . . وهي احلقيقة اليت تشهد ا تلك احلقيقة املشهودة . . وتدبري اهللا لكل شيء، بكل شيء

روا حيثمـا امتـدت     أمام اخلارقة الكربى اليت ي    ،   فأين تذهب اخلارقة املادية اليت كانوا يطلبون      
 ؟ أبصارهم ومالحظتهم وقلوم فيما كان وفيما سيكون

وأن يفتح النوافذ   ،  ال يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود       - يف هذا النموذج   - إن املنهج القرآين  
وأن يدع هذا الوجود اهلائل العجيب يوقع إيقاعاته اهلائلـة العميقـة يف الكيـان          ،  بني الوجود والفطرة  

  . . يناإلنسا
 ]كعلـم التوحيـد     [  وال يقدم هلا جدال كالميا    .  إنه ال يقدم للفطرة جدال الهوتيا ذهنيا نظريا       

 - إمنا يقدم هلا هذا الوجود الواقعي     ،  وال يقدم هلا فلسفة عقلية أو حسية      . الغريب على املنهج اإلسالمي   
ولكـن يف   ،  تتلقى عنه وتستجيب  و،  ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب    - بعامليه عامل الغيب وعامل الشهادة    

 . تضل يف املتاهات والدروب - وهي تتلقى من الوجود - ظل منهج ضابط ال يدعها
 :  مث خيتم الفقرة بالتعقيب على موقف املكذبني ذه اآليات الكربى

ومن يشأ جيعلـه علـى      ،  من يشأ اهللا يضلله   . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات       " 
  . . "  صراط مستقيم

ويقرر سـنة اهللا يف      . . إم صم وبكم يف الظلمات     . .  فيقرر حقيقة حالة املكذبني وطبيعتهم    
 . وفق الفطرة اليت فطر اهللا عليها العباد، إا تعلق مشيئة اهللا ذا أو ذاك . . اهلدى والضالل

وتقريـر  ، لدعوةإىل جانب وضوح املنهج يف ا.  بذلك تلتئم جوانب التصور اإلسالمي لألمر كله      
 . ويواجه النفوس البشرية يف كل حال ويف كل جيل        ،  وهو يتحرك ذه العقيدة   ،  موقف صاحب الدعوة  

 . 
عن املنهج يكون فيها مـا يـنري    - إىل جانب ما تقدم يف مقدمة السورة -  ولعل هذه اللمسات 

  . . وباهللا التوفيق. الطريق
|     |     | 

 40تاكُم عذَاب اللِّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللِّه تدعونَ ِإن كُنتم صاِدِقني             قُلْ أَرأَيتكُم ِإنْ أَ   + 
  41بلْ ِإياه تدعونَ فَيكِْشف ما تدعونَ ِإلَيِه ِإنْ شاء وتنسونَ ما تشِركُونَ 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

116

      فَأَخ ِلكن قَبٍم مآ ِإلَى أُملنسأَر لَقَدونَ      وعرضتي ملَّهاء لَعرالضاء وأْسِبالْب ماهال ِإذْ    42ذْنفَلَـو 
 فَلَما نسواْ ما    43جاءهم بأْسنا تضرعواْ ولَـِكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانواْ يعملُونَ             

   ِهملَيا عنحواْ ِبِه فَتـونَ               ذُكِّرِلسبم مةً فَِإذَا هتغم باهذْنواْ أَخا أُوتواْ ِبمى ِإذَا فَِرحتٍء حيكُلِّ ش ابوأَب 
44 الَِمنيالْع بِللِّه ر دمالْحواْ وظَلَم ِم الَِّذينالْقَو اِبرد 45 فَقُِطع  

      أَبو كُمعمس ذَ اللّهِإنْ أَخ متأَيأِْتيكُم ِبـِه           قُلْ أَراللِّه ي رغَي ِإلَـه نلَى قُلُوِبكُم مع متخو كُمارص
  46انظُر كَيف نصرف اآلياِت ثُم هم يصِدفُونَ 

  47 قُلْ أَرأَيتكُم ِإنْ أَتاكُم عذَاب اللِّه بغتةً أَو جهرةً هلْ يهلَك ِإالَّ الْقَوم الظَّاِلمونَ
                 ـمالَ هو ِهملَـيع فـوفَالَ خ لَحأَصو نآم نفَم نِذِرينمو ِرينشبِإالَّ م ِلنيسرِسلُ الْمرا نمو

  _49 والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا يمسهم الْعذَاب ِبما كَانواْ يفْسقُونَ 48يحزنونَ 
|     |     | 

بل يواجههم بفطـرم    . يواجه السياق القرآين فطرة املشركني ببأس اهللا       - هذه املوجه يف   - هنا
وحني يهزها اهلـول فيتسـاقط   ، حني تتعرى من الركام يف مواجهة اهلول       . . ذاا حني تواجه بأس اهللا    

ا تسـأله   وتتجه من فورها إىل را الذي تعرفه يف قرار        ؛  وتنسى حكاية اآلهلة الزائفة   ! عنها ذلك الركام  
 ! وحده اخلالص والنجاة

ويف الطريق يريهم كيف جتـري      ،   مث يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسالفهم        
بعـد تكذيبـهم   ، ويكشف ألبصارهم وبصائرهم عن استدراج اهللا هلم. وكيف يعمل قدر اهللا، سنة اهللا 

 مث االبتالء بالرخاء والنعماء   ،  ء بالبأساء والضراء  االبتال - وكيف قدم هلم االبتالء بعد االبتالء     ،  برسل اهللا 
وغرم النعمـة   ،  حىت إذا استنفدوا الفرص كلها    ،  لينتبهوا من الغفلة  ،  وأتاح هلم الفرصة بعد الفرصة     -

فقطع دابر القوم   :  " وفق سنته اجلارية وجاءهم العذاب بغته     ،  جرى قدر اهللا  . بعد أن مل توقظهم الشدة    
 .  " هللا رب العاملنيالذين ظلموا واحلمد 

حىت جييء يف أعقابه مشهد آخـر وهـم         ،   وما يكاد هذا املشهد الذي يهز القلوب هزا يتوارى        
مث ال جيدون إهلا غـري اهللا يـرد         ،  وخيتم على قلوم  ،  فيأخذ مسعهم وأبصارهم  ،  يتعرضون لبأس اهللا أيضا   

 . عليهم مسعهم وأبصارهم وإدراكهم
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إا البشـارة    . . رائعني اهلائلني يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل       ويف مواجهة هذين املشهدين ال    
وال أن يسـتجيبوا ملقترحـات      ،  ليس هلم أن يـأتوا بـاخلوارق       . . ليس وراء ذلك شيء    . . والنذارة

مث يؤمن فريق من الناس ويعمل صاحلا فيـأمن اخلـوف           . يبشرون وينذرون . إمنا هم يبلغون  ! املقترحني
، فمن شاء فليـؤمن   .  فريق ويعرض فيمسه العذاب ذا اإلعراض والتكذيب       ويكذب. وينجو من احلزن  
  . . فهذا هو املصري . . ومن شاء فليكفر

|     |     | 
 - إن كنتم صادقني   - أغري اهللا تدعون  ،  أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة       : قل " 

  . .  " ما تشركونوتنسون  - إن شاء - فيكشف ما تدعون إليه، بل إياه تدعون
 هذا طرف من وسائل املنهج الرباين يف خطاب الفطرة اإلنسانية ذه العقيدة يضـم إىل ذلـك                 

 . الطرف الذي سبق بيانه يف الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك يف سياق السورة
مبـا يف علـم اهللا مـن    و؛  لقد خاطبها هناك مبا يف عوامل األحياء من آثار التدبري اإلهلي والتنظيم   

ومبوقف الفطرة إزاءه حني يواجهها يف صورة مـن صـورة          ؛  وهو هنا خياطبها ببأس اهللا    . إحاطة ومشول 
وتتعرى فطرا من هذا الركام الذي حيجب عنها        ؛  فيتساقط عنها ركام الشرك   ،  اليت ز القلوب  ،  اهلائلة

 :  أيضاومن توحيدها له، ما هو مستقر يف أعماقها من معرفتها برا
إن كنـتم    . . أغـري اهللا تـدعون     . . أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة       : قل " 
  . .  " صادقني

أو جميء الساعة   ؛  عذاب اهللا يف الدنيا عذاب اهلالك والدمار       . .  إا مواجهة الفطرة بتصور اهلول    
ويعلم اهللا سـبحانه     - تدرك؛  اهلولوتتصور هذا   ؛  والفطرة حني تلمس هذه اللمسة     . . على غري انتظار  

يعلم بارئها سبحانه أا كامنـة      ،  ألنه ميثل حقيقة كامنة فيها    ؛  وتز له ،  حقيقة هذا التصور   - أا تدرك 
 ! فتهتز هلا وترجتف وتتعرى؛ فيها وخياطبها ا على سبيل التصور

 :  الصدق يف فطرمليكون تعبريا عن؛  وهو يسأهلم ويطلب إليهم اجلواب بالصدق من ألسنتهم
 .  " إن كنتم صادقني . . أغري اهللا تدعون " 

 : ولو مل تنطق به ألسنتهم، املطابق ملا يف فطرم بالفعل،  مث يبادر فيقرر اجلواب الصادق
 .  " وتنسون ما تشركون . . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . . بل إياه تدعون " 
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فتتجـه   - حينئـذ  - إن اهلول يعري فطرتكم     . . !وتنسون شرككم كله  ؛   بل تدعونه وحده  
إن معرفتـها    . . بل تنسى هذا الشرك ذاته    . وتنسى أا أشركت به أحدا    . بطلب النجاة إىل اهللا وحده    

. بفعل عوامل أخـرى   ،  فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها       ؛  برا هي احلقيقة املستقرة فيها    
، وتطايرت هذه القشرة  ،  فإذا هزها اهلول تساقط هذا الركام     . عليهاقشرة سطحية يف الركام الذي ران       

ترجوه أن يكشف عنها اهلول     ،  وحتركت الفطرة حركتها الفطرية حنو بارئها     ،  وتكشفت احلقيقة األصيلة  
  . . وال حيلة هلا فيه، الذي ال يد هلا به

 - فأمـا شـأن اهللا     . . يواجه السياق القرآين به املشركني    ؛   هذا شأن الفطرة يف مواجهة اهلول     
ال يـرد  ، فمشيئته طليقـة  - إن شاء - فهو يكشف ما يدعونه إليه. فيقرره يف ثنايا املواجهة   - سبحانه

وفـق  ،  وإن شاء مل يستجب   ؛  فإذا شاء استجاب هلم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه          . عليها قيد 
 . تقديره وحكمته وعلمه

نتيجة ،  بسبب ما يطرأ عليها من االحنراف     ،  زاوله أحيانا  هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي ت       
 . . حقيقة اجتاهها إىل را ومعرفتها بوحدانيته      . . تغطي على نصاعة احلقيقة الكامنة فيها     ،  عوامل شىت 

 ؟ فما هو موقفها من اإلحلاد وإنكار وجود اهللا أصال
ارسون اإلحلاد يف صـورته     يف أن أولئك الذين مي     - كما قلنا من قبل    -  حنن نشك شكا عميقا   

مث يبلغ به األمـر     ،  حنن نشك يف أن هناك خلقا أنشأته يد اهللا        . هذه صادقون فيما يزعمون أم يعتقدونه     
خمتلطا بتكوينه متمثال   ،  ويف صميم كينونته هذا الطابع    ؛  حقيقة أن ينطمس فيه متاما طابع اليد اليت أنشأته        

 ! يف كل خلية ويف كل ذرة
ومـن الكبـت    ،  ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة    ،  يخ الطويل من العذاب البشع     إمنا هو التار  

إىل آخـر    . . ومن أنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي يف اللذائذ املنحرفة           ،  والقمع
حلاد هو الذي دفع األوربيني يف هذه املوجة من اإل         . . هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوربا قرونا طويلة       

 . )1(من الغول الكريه ، فرارا يف التية . . يف النهاية
ليسـلس هلـم    ؛  ودفع النصارى بعيدا عن دينهم    ؛   ذلك إىل استغالل اليهود هلذا الواقع التارخيي      

على حد   - كاحلمري - وليتيسر هلم استخدامهم  ،  ويسهل عليهم إشاعة االحنالل والشقاء فيهم     ،  قيادهم

                                                 
 " . دار الشروق "  " املستقبل هلذا الدين :  " يف كتاب" الفصام النكد :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله شـيئا        "  . . حكماء صهيون  " روتوكوالتب " و " التلمود " تعبري
 . لدفع الناس إىل اإلحلاد هربا من الكنيسة، إال باستغالل ذلك التاريخ األوريب النكد

 وهي إحدى املنظمات اليهودية    - "  الشيوعية " املتمثل يف حماولة  ،   ومع كل هذا اجلهد الناصب    
فإن الشعب الروسـي    ،  مبعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة    ،  ل أكثر من نصف قرن    خال،  لنشر اإلحلاد  -

كمـا   - الوحشـي  " ستالني " ولقد اضطر  . . نفسه مل يزل يف أعماق فطرته احلنني إىل عقيدة يف اهللا          
وأن يفرج عـن كـبري      ،  يف أثناء احلرب العاملية الثانية    ،  أن يهادن الكنسية   -!  يصوره خلفه خروشوف  

مهما  . . ألن ضغط احلرب كان يلوي عنقه لالعتراف للعقيدة يف اهللا بأصالتها يف فطرة الناس             ،  ةاألساقف
 . يكن رأيه ورأي القليلني من امللحدين من ذوي السلطان حوله

أن ينشروا موجة    - الذين يستخدموم من الصليبيني    " احلمري " مبساعدة -  ولقد حاول اليهود  
ومع أن اإلسالم كان قد ت وذبـل يف         . اليت تعلن اإلسالم عقيدة هلا ودينا     من اإلحلاد يف نفوس األمم      

احنسرت على الرغم    . . أتاتورك يف تركيا   " البطل " فإن املوجة اليت أطلقوها عن طريق      . . هذه النفوس 
وعلى كل ما ألفوه من الكتب عـن البطـل          . من التمجيد واملساعدة   - وللبطل - من كل ما بذلوه هلا    

أال ،  ومن مث استداروا يف التجارب اجلديدة يستفيدون من جتربة أتاتورك          . . ربة الرائدة اليت قام ا    والتج
كمـا  ،  كي ال تصدم الفطرة   . إمنا يرفعون عليها راية اإلسالم    . يرفعوا على التجارب الرائدة راية اإلحلاد     

نقعات والقـاذورات واالحنـالل   مث جيعلون حتت هذه الراية ما يريدون من املست  . صدمتها جترية أتاتورك  
 . ومن أجهزة التدمري للخامة البشرية جبملتها يف الرقعة اإلسالمية، اخللقي

وتـدين لـه    ،  هي أن الفطرة تعرف رـا جيـدا       ،   غري إن العربة اليت تبقى من وراء ذلك كله        
ركام كله وتعرت منه    فإا إذا هزها اهلول تساقط عنها ذلك ال       ،  فإذا غشي عليها الركام فترة    ،  بالوحدانية

أما ذلك الكيد كله فحسـبه   . . مؤمنة طائعة خاشعة . . وعادت إىل بارئها كما خلقها أول مرة   ،  مجلة
ويف األرض مـن    ،  ولن يذهب الباطل ناجيا   . وترد الفطرة إىل بارئها سبحانه    ،  صيحة حق تزلزل قوائمه   

 . هذه الصيحةولن خيلوا وجه األرض مهما جهدوا ممن يطلق . يطلق هذه الصيحة
|     |     | 

فلـوال إذ   . فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضـرعون     ،  ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك      " 
فلما نسـوا مـا     . وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون     ،  ولكن قست قلوم  ،  جاءهم بأسنا تضرعوا  
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. اهم بغتة فإذا هم مبلسـون     حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذن     ،  ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء      
 .  " فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني

منوذج يعـرض ويفسـر     . منوذج من الواقع التارخيي   .  إا املواجهة بنموذج من بأس اهللا سبحانه      
، وكيف مينحهم اهللا الفرصة بعد الفرصة     ،  وكيف تكون عاقبة تعرضهم له    ،  كيف يتعرض الناس لبأس اهللا    

ومل توجههم الشدة إىل التوجه إىل اهللا والتضرع        ،  فإذا نسوا ما ذكروا به    ؛  ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه    
كانت فطرم قد فسدت الفساد الذي ال يرجـى         ،  ومل توجههم النعمة إىل الشكر واحلذر من الفتنة       ،  له

. قت علـيهم كلمـة اهللا     فح. وكانت حيام قد فسدت الفساد الذي ال تصلح معه للبقاء         ،  معه صالح 
  . . ونزل بساحتهم الدمار الذي ال تنجو منه ديار

فلـوال إذ   . فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضـرعون     ،  ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك      " 
  . .  " وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون، جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوم
اليت قص القرآن الكرمي على اإلنسـانية خـرب         ،  من هذه األمم   ولقد عرف الواقع البشري كثريا      

فالتاريخ الذي سجله بنو اإلنسان حـديث       ! الذي صنعه اإلنسان   " التاريخ " قبل أن يولد  ،  الكثري منها 
وهـذا  ! ال يكاد يعي إال القليل من التاريخ احلقيقي للبشر على ظهر هـذه األرض             ،  صغري السن ،  املولد

وبالعجز والقصور عن اإلحاطة    ؛  باألكاذيب واألغاليط  - على قصره  - لبشر حافل التاريخ الذي صنعه ا   
ويتوارى بعضـها   ،  واليت يكمن بعضها يف أغوار النفس     ؛  جبميع العوامل املنشئة واحملركة للتاريخ البشري     

، وخيطئون يف تفسريه  ،  وهذا البعض خيطى ء البشر يف مجعه      ،  وال يبدو منها إال بعضها    ،  وراء ستر الغيب  
ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشـري         - إال قليال  - وخيطئون أيضا يف متييز صحيحه من زائفة      

هي أكرب أكذوبة ميكن أن      . . وأنه جيزم حبتمياته املقبلة أيضا     " علميا " وأنه ميلك تفسريه تفسريا   ،  علما
ولو قال ذلك   ! يصدقهاواألشد إثارة للعجب أن بعضهم      ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها    ! يدعيها بشر 

ولكـن إذا وجـد      . . لكان ذلك مستساغا   ]حتميات  [  ال عن  ]توقعات  [  إنه يتحدث عن  : املدعي
 ! ؟ املفتري من املغفلني من يصدقه فلماذا ال يفتري

جانبـا   - رمحة منه وفضال   - ويقص على عبيده  . وملاذا كان ،  ويعلم ماذا كان  ؛   واهللا يقول احلق  
وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التارخيي من عوامل        ؛  ليأخذوا حذرهم ويتعظوا  ؛  همن أسرار سنته وقدر   
ومن وراء هذه املعرفـة     . يفسرون ا هذا الواقع التارخيي تفسريا كامال صحيحا       ؛  كامنة وأسباب ظاهرة  
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 . م عنها هذه السنة اليت يكشف اهللا هل      . . استنادا إىل سنة اهللا اليت ال تتبدل      ،  ميكن أن يتوقعوا ما سيكون    
 . 

. فكـذبوا . أمم جاءم رسلهم   . .  ويف هذه اآليات تصوير وعرض لنموذج متكرر يف أمم شىت         
البأساء والضراء اليت    . . يف أحواهلم وأوضاعهم  . يف أمواهلم ويف أنفسهم   . فأخذهم اهللا بالبأساء والضراء   

  . . عذاب التدمري واالستئصالوهو ، الذي حتدثت عنه اآلية السابقة " عذاب اهللا " ال تبلغ أن تكون
يف قصة   . . ومن البأساء والضراء اليت أخذها ا     ،   وقد ذكر القرآن منوذجا حمددا من هذه األمم       

فإذا جـاءم   . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون         :  " فرعون وملئه 
ولكـن  ،  أال إمنا طائرهم عند اهللا    . من معه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى و     ،  لنا هذه : احلسنة قالوا 

فأرسلنا علـيهم   . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني          : وقالوا. أكثرهم ال يعلمون  
  . .  " فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني، آيات مفصالت، الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم

  . . ا اآلية وهو منوذج من مناذج كثرية تشري إليه
لعلهم ،  وينقبوا يف ضمائرهم ويف واقعهم    ؛   لقد أخذهم اهللا بالبأساء والضراء لريجعوا إىل أنفسهم       

ويـدعون اهللا أن    ،  ويرتلون عن عنادهم واستكبارهم   ،  ويتذللون له ،  حتت وطأة الشدة يتضرعون إىل اهللا     
ولكنهم مل يفعلـوا     . . م أبواب الرمحة  ويفتح هل ،  فريفع اهللا عنهم البالء   ،  يرفع عنهم البالء بقلوب خملصة    

ومل ،  ومل ترد إليهم الشدة وعـيهم     ،  ومل يرجعوا عن عنادهم   ،  مل يلجأوا إىل اهللا   . ما كان حريا أن يفعلوا    
 : وكان الشيطان من ورائهم يزين هلم ما هم فيه من الضالل والعناد. ومل تلني قلوم، تفتح بصريم

  . .  " شيطان ما كانوا يعملونوزين هلم ال، ولكن قست قلوم " 
ومات فلـم   !  والقلب الذي ال ترده الشدة إىل اهللا قلب حتجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة              

فلم يعد يستشعر هذه الـوخزة      ،  وتعطلت أجهزة االستقبال الفطرية فيه    ! تعد الشدة تثري فيه اإلحساس    
، فمن كان حيا أيقظتـه    ؛  والشدة ابتالء من اهللا للعبد     .اليت تنبه القلوب احلية للتلقي واالستجابة     ،  املوقظة

ومن كان   . . وكانت رمحه له من الرمحة اليت كتبها اهللا على نفسه         ؛  وردته إىل ربه  ،  وفتحت مغاليق قلبه  
وكانـت موظئـة   ، وكانت عليه شقوة، وإمنا أسقطت عذرة وحجته ،  ومل تفده شيئا  ،  ميتا حسبت عليه  

 ! للعذاب
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مل  . . ومن وراءه من أمتـه     ع من أنبائها على رسوله    - سبحانه - قص اهللا  وهذه األمم اليت ي   
وهنـا   . . ومل ترجع عما زينه هلا الشيطان من اإلعراض والعناد، مل تتضرع إىل اهللا . تفد من الشدة شيئا   

 : ويستدرجها بالرخاء - سبحانه - ميلي هلا اهللا
حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخـذناهم       . ءفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي          " 

  . .  " واحلمد هللا رب العاملني، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. فإذا هم مبلسون، بغتة
واهللا يبتلـي   ! وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبـة الشـدة        .  إن الرخاء ابتالء آخر كابتالء الشدة     

واملؤمن يبتلى بالشـدة     . . ذه وبذاك سواء   .يبتلي الطائعني والعصاة سواء   . بالرخاء كما يبتلي بالشدة   
عجبا للمؤمن إن أمره كله     :  " ويف احلديث  . . ويكون أمره كله خريا   . ويبتلى بالرخاء فيشكر  ،  فيصرب

وإن أصابته ضراء صرب فكان     ،  إن أصابته سراء شكر فكان خريا له      ،  له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن      
 . ]رواه مسلم [  " خريا له

، فإم ملا نسوا ما ذكروا به     . واليت يقص اهللا من أنبائها هنا     ،  ا هذه األمم اليت كذبت بالرسل      فأم
فأما هؤالء فقد فـتح   . . وابتالهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا،  أم مهلكون  - سبحانه - وعلم اهللا 

  . . عليهم أبواب كل شيء لالستدراج بعد االبتالء
، واملتـاع ،  يصور األرزاق واخلريات   . .  " نا عليهم أبواب كل شيء    فتح:  "  والتعبري القرآين 

وهي مقبلة عليهم بال عناء وال كـد وال حـىت           ! بال حواجز وال قيود   ؛  متدفقة كالسيول  . . والسلطان
 ! حماولة

 . )1(على طريقة التصوير القرآين العجيب ؛ يرسم حالة يف حركة؛  إنه مشهد عجيب
  . .  " تواحىت إذا فرحوا مبا أو " 

 - بال شكر وال ذكر    - واستغرقوا يف املتاع ا والفرح هلا     ؛   وغمرم اخلريات واألرزاق املتدفقة   
واحنصرت اهتمامام يف لذائـذ املتـاع       ؛  وخلت قلوم من االختالج بذكر املنعم ومن خشيته وتقواه        

ة املسـتغرقني يف اللـهو      وخلت حيام من االهتمامات الكبرية كما هي عـاد        ،  واستسلموا للشهوات 
وجر هذا وذلك إىل نتائجـه      ؛  بعد فساد القلوب واألخالق   ،  وتبع ذلك فساد النظم واألوضاع    . واملتاع

 : عندئذ جاء موعد السنة اليت ال تتبدل . . الطبيعية من فساد احلياة كلها

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  "  يراجع فصل)1(
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  . .  " فإذا هم مبلسون، أخذناهم بغتة " 
فإذا هم حائرون منقطعو الرجـاء يف النجـاة         . كرةوهم يف سهوة وس   ؛   فكان أخذهم على غرة   

 . واذا هم مهلكون جبملتهم حىت آخر واحد منهم. عاجزون عن التفكري يف أي اجتاه
  . .  " فقطع دابر القوم الذين ظلموا " 

!  .  ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي جييء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أوىل               
كما هو التعبري القرآين يف أغلب املواضع عن الشـرك           . . تعين هنا الذين أشركوا    " ن ظلموا الذي " و. 

  . . بالظلم وعن املشركني بالظاملني
  . .  " واحلمد هللا رب العاملني " 

وهـل   . . بعد هذا االستدراج اإلهلي والكيد املتني      ]املشركني  [   تعقيب على استئصال الظاملني   
أو على رمحة أجل من رمحته لعباده ذا        ،  أجل من نعمة تطهري األرض من الظاملني      ،  عمةحيمد اهللا على ن   

 ؟ التطهري
كما أخذ الفراعنة واإلغريق والرومان     ،   لقد أخذ اهللا قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل وقوم لوط          

وهـذا القـدر   ؛ ذلك السر املغيب من قدر اهللا، ووراء ازدهار حضارم مث تدمريها؛ وغريهم ذه السنة 
 . وهذا التفسري الرباين هلذا الواقع التارخيي املعروف؛ الظاهر من سنته

وكان هلا مـن الرخـاء      ؛  وكان هلا من التمكني يف األرض     ؛   ولقد كان هلذه األمم من احلضارة     
مسـتغرقة يف السـلطان     ؛  عما تتمتع به اليوم أمـم      - إن مل يزد يف بعض نواحيه      - ما ال يقل  ؛  واملتاع
  . . خادعة لغريها ممن ال يعرفون سنة اهللا يف الشدة والرخاء؛ خمدوعة مبا هي فيه؛ اء واملتاعوالرخ

والذين يدورون  . وال تشعر أن اهللا يستدرجها وفق هذه السنة       ،   هذه األمم ال تدرك أن هناك سنة      
وهـي  ،  ذه األمم وخيدعهم إمالء اهللا هل   ،  ويتعاظمهم الرخاء والسلطان  ،  يف فلكها يبهرهم الألالء اخلاطف    

وهي تعيـث   ،  وهي تدعي ألنفسها خصائص ألوهيته    ،  وهي تتمرد على سلطانه   ،  ال تعبد اهللا أو ال تعرفه     
  . . وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان اهللا، يف األرض فسادا

أرى رأي العني مصداق قـول       - يف أثناء وجودي يف الواليات املتحدة األمريكية       -  ولقد كنت 
فإن املشهد الذي ترمسـه   . .  " فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء     :  " بحانهاهللا س 
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ال يكاد يتمثل يف األرض     !  . . مشهد تدفق كل شيء من اخلريات واألرزاق بال حساب         . . هذه اآلية 
 ! كلها كما يتمثل هناك

 " الرجل األبيض  " وقف على وشعورهم بأنه   ،   وكنت أرى غرور القوم ذا الرخاء الذي هم فيه        
ويف صلف على أهل االرض     ! ويف وحشية كذلك بشعة   ،  وطريقة تعاملهم مع امللونني يف عجرفة مرذولة      

كلهم ال يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود يف األرض كلها حىت صار علما علـى الصـلف                    
وخباصة إذا كان هـؤالء     ! ة أشد وأقسى  بينما األمريكي األبيض يزاوله جتاه امللونني يف صور       . العنصري

  . . امللونون من املسلمني
وأكاد أرى خطواا وهـي تـدب إىل        ،  وأتوقع سنة اهللا  ،   كنت أرى هذا كله فأذكر هذه اآلية      

 : الغافلني
فقطع دابر القوم الذين ظلمـوا      . حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون          " 

  . .  " نيواحلمد هللا رب العامل
. فهناك ألوان من العذاب باقيـة     ع  وإذا كان اهللا قد رفع عذاب االستئصال بعد بعثة رسول اهللا          

على الرغم من هذا    . تذوق منها الكثري   - وخباصة األمم اليت فتحت عليها أبواب كل شيء        - والبشرية
 ! ومن هذا الرزق الغزير، النتاج الوفري

الذي تقاسي منه    . . واالحنالل اخللقي ،  والشذوذ اجلنسي ،  وحيوالشقاء الر ،   إن العذاب النفسي  
وليكاد يصبغ احلياة كلها بالنكـد والقلـق   ؛ ليكاد يغطي على اإلنتاج والرخاء واملتاع   ،  هذه األمم اليوم  

اليت تباع فيها أسـرار     ،  ذلك إىل جانب الطالئع اليت تشري إليها القضايا األخالقية السياسية         ! )1(والشقاء  
وهي طالئع ال ختطـى ء علـى ايـة           . . يف مقابل شهوة أو شذوذ    ،  وتقع فيها اخليانة لألمة   ،  ةالدول

 ! املطاف
إذا رأيت اهللا يعطي العبد من      :  " قال ع وصدق رسول اهللا   . .  وليس هذا كله إال بداية الطريق     

ما ذكروا به فتحنـا     فلما نسوا   :  " مث تال  "  . . فإمنا هو استدراج  . ما حيب  - على معاصيه  - الدنيا
رواه ابـن   [  . .  " حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون         . عليهم أبواب كل شيء   

 . ]وابن أىب حامت ، جرير

                                                 
 " . دار الشروق " .  " ارة اإلسالم ومشكالت احلض:  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع بتوسع فصل)1(
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 ]حق  [  أن يقوم يف األرض    ]الباطل  [  التنبية إىل أن سنة اهللا يف تدمري      ،  مع ذلك ،   غري أنه ينبغي  
فال يقعدن أهـل احلـق       . .  باحلق على الباطل فيدمغة فإذاهو زاهق      مث يقذف اهللا   . . ]أمة  [  يتمثل يف 

 وال يكونون أهله  ،  فإم حينئذ ال ميثلون احلق    . كساىل يرتقبون أن جتري سنة اهللا بال عمل منهم وال كد          
وتـدفع  ،  واحلق ال يتمثل إال يف أمة تقوم لتقر حاكميـة اهللا يف األرض             . . . وهم كساىل قاعدون  . . 

ولـوال   . .  " واحلق األصيل، هذا هو احلق األول . .  هلا من الذين يدعون خصائص األلوهية      املغتصبني
  . .  " دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض

|     |     | 
يف أمسـاعهم   ،  يف ذوات أنفسـهم   ،  أمام بأس اهللا  ،  بعد ذلك يقف السياق القرآين املشركني باهللا      

يرد علـيهم أمسـاعهم   ، وهم ال جيدون كذلك إهلا غري اهللا   ،  ون عن رده  وهم عاجز ،  وأبصارهم وقلوم 
 : وأبصارهم وقلوم إن أخذها اهللا منهم

؟ من إله غري اهللا يأتيكم بـه      ،  أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم        : قل " 
  "  . . ! انظر كيف نصرف اآليات مث هم يصدفون

كما يصور هلم حقيقـة مـا       ،  جزهم أمام بأس اهللا من جانب      وهو مشهد تصويري جيسم هلم ع     
إن  . . ولكن هذا املشهد يهزهم من األعمـاق       . . يشركون به من دون اهللا يف موقف اجلد من جانب         

أـا   . . وما وراءه من حق   ،  خالق الفطرة البشرية يعلم أا تدرك ما يف هذا املشهد التصويري من جد            
، وأن خيتم على القلوب   ،  قادر على أن يأخذ األمساع واألبصار     . فعل ا هذا  تدرك أن اهللا قادر على أن ي      

  . . فليس هناك من إله غريه يرد بأسه - إن فعل ذلك - وأنه. فال تعود هذه األجهزة تؤدي وظائفها
ويقرر يف الوقت ذاته تفاهة     ،  الذي يبعث بالرجفة يف القلوب واألوصال     ،   ويف ظالل هذا املشهد   

يف ظالل هذا املشهد يعجب من أمر هؤالء الذين          . . وضالل اختاذ األولياء من دون اهللا     ،  كعقيدة الشر 
مث هم مييلون عنها كالبعري الذي يصدف أي مييـل خبفـة إىل اجلانـب               ،  وينوعها،  يصرف هلم اآليات  

 ! الوحشي اخلارجي من مرض يصيبه
  "  . . ! مث هم يصدفون، انظر كيف نصرف اآليات " 
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والذي يذكرهم مبشهد الـبعري     ،  املعروف عند العرب  ! ب مصحوب مبشهد الصدوف    وهو تعجي 
 ! فيثري يف النفس السخرية واالستخفاف والعزوف! )1(املؤوف 

|     |     | 
يريهم فيه  ،  ليس على اهللا ببعيد   ،  وقبل أن يفيقوا من تأثري ذلك املشهد املتوقع يتلقاهم بتوقع جديد          

وهو يرسم مصارع الظاملني حني يباغتهم عـذاب اهللا أو           -  املشركون أي: وهم الظاملون  - مصارعهم
 : وحني يأتيهم على غرة أو وهم مستيقظون؛ يواجههم

  "  . . ؟ هل يهلك إال القوم الظاملون، أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة: قل " 
 بغتـة وهـم غـارون ال        وسواء جاءهم العذاب  .  إن عذاب اهللا يأيت يف أية صورة ويف أية حالة         

أي املشـركني    - فإن اهلالك سيحل بالقوم الظاملني    . أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون     ،  يتوقعونه
ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة       . وسيناهلم هم دون سواهم    - كغالبية التعبري يف القرآن الكرمي    

. عنهم أحد ممن يتولوم من الشـركاء      ولن يدفعه   ! فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه      . أو جهرة 
 ! فكلهم من عبيداهللا الضعفاء

يعلـم أن    - سبحانه - واهللا. ويتقوا أسبابه قبل أن جييء    ،  وهو توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه     
وتعرف ما وراءه من    ،  عرض هذا التوقع يف هذا املشهد خياطب الكينونة البشرية خطابا تعرفه يف قرارا            

 ! ا القلوبحقيقة ترجف هل
واإليقاعـات  ،  والتعقيبات املوحية ،  بعرض هذه املشاهد املتوالية   ،  وحني تبلغ املوجة أقصى مدها    
، الذين تطالبهم أقوامهم بـاخلوارق    ،  ختتم ببيان وظيفة الرسل    . . اليت حتمل اإلنذار إىل أعماق السرائر     

وفق مـا يتخذونـه   ،  اس ما يكون  مث يكون بعد ذلك من أمر الن      ،  مبشرين ومنذرين ،  وإن هم إال مبلغني   
 : ألنفسهم من مواقف يترتب عليها اجلزاء األخري

فمن آمن وأصلح فال خوف علـيهم وال هـم          . وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين      " 
  . .  " والذين كذبوا بآياتنا ميسهم العذاب مبا كانوا يفسقون. حيزنون

                                                 
التصوير الفـين يف    :  " يف كتاب " طريقة القرآن   :  " وفصل" التخييل احلسي والتجسيم    :  "  يراجع بتوسع فصل   )1(

 " . دار الشروق "  " القرآن 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

127

ويؤهلها الستخدام هذه األداة العظيمـة الـيت        ،  لي لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العق       
ويف أطـوار   ،  وهبها اهللا لإلنسان استخداما كامال يف إدراك احلق الذي تنبث آياته يف صفحات الوجود             

  . . والذي جاء هذا القرآن لكشفه وجتليته وتوجيه اإلدراك البشري أليه؛ ويف أسرار اخللق، احلياة
اليت تلوي األعنـاق وجتـرب      ؛   بالبشرية من عهد اخلوارق احلسية      وكان هذا كله يقتضي االنتقال    

إىل توجيه اإلدراك البشـري ملالحظـة       ! أمام القهر باخلارقة املادية البادية للعيان     ،  املنكرين على اإلذعان  
ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها      . . وهي يف ذاا خوارق معجزة    . بدائع الصنعة اإلهلية يف الوجود كله     

معجز يف تعـبريه    ،  وإىل خماطبة هذا اإلدراك بكتاب من عند اهللا باهر        . ويتألف منها قوامه  ،  الوجودكيان  
ومعجز يف الكيان االجتماعي العضوي احلركي الذي يرمي إىل إنشائه علـى غـري              ،  ومعجز يف منهجه  

 ! والذي مل يلحق به من بعده أي مثال. مثال
حىت يألف اإلدراك البشري هذا اللون مـن   ،  ا طويال وتوجيه،   وقد اقتضى هذا األمر تربية طويلة     

يف ظـل   ،  وحىت يتجه اإلنسان إىل قراءة سفر الوجود بإدراكه البشـري         ؛  وهذا املدى من الرقي   ،  النقلة
قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إجيابيـة يف آن           . . والتربية النبوية ،  والضبط القرآين ،  التوجيه الرباين 

هج التصورات الذهنية التجريدية اليت كانت سائدة يف قسم من الفلسفة اإلغريقيـة             بعيدة عن من  ،  واحد
وعن منهج التصورات احلسية املادية اليت كانت سائدة يف قسم من تلك الفلسـفة              ،  والالهوت املسيحي 

مع اخلروج من احلسية السـاذجة الـيت        ،  ويف بعض الفلسفة اهلندية واملصرية والبوذية واوسية كذلك       
 ! نت سائدة يف العقائد اجلاهلية العربيةكا

وحقيقة دوره يف الرسـالة     ،   وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل يف بيان وظيفة الرسول          
، فالرسول بشر  - كما ستعرضه املوجة التالية يف سياق السورة       - على النحو الذي تعرضه هاتان اآليتان     

وميضي قدر اهللا ومشيئته من خـالل       ،  وتبدأ استجابة البشر  ،  فتهوهنا تنتهي وظي  ،  يرسله اهللا ليبشر وينذر   
فمن آمن وعمل صاحلا يتمثل فيـه        . . وينتهي األمر باجلزاء اإلهلي وفق هذه االستجابة      ،  هذه االستجابة 

والثـواب  ،  فهناك املغفرة على ما أسلف    . فال خوف عليه مما سيأيت وال هو حيزن على ما أسلف          ،  اإلميان
واليت لفته إليهـا يف صـفحات هـذا         ،  ومن كذب بآيات اهللا اليت جاءه ا الرسول        .  .على ما أصلح  

حيث يعـرب    " مبا كانوا يفسقون  :  " الذي يعرب عنه هنا بقوله    ،  ميسهم العذاب بسبب كفرهم   . الوجود
  . . القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق يف معظم املواضع
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وبيان حمكم عن الرسول ووظيفته وحدود عملـه  . وال غموض تصور واضح بسيط ال تعقيد فيه   
، ويرد إىل مشيئة اهللا وقدره األمر كله      ؛  تصور يفرد اهللا سبحانه باأللوهية وخصائصها      . . يف هذا الدين  

ويبني مصائر الطائعني هللا والعصـاة  ، حرية اجتاهه وتبعة هذا االجتاه    - من خالل ذلك   - وجيعل لإلنسان 
مما كـان سـائدا يف      ،  في كل األساطري والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله        وين؛  بيانا حامسا 
دون أن يضرب ـا يف تيـه الفلسـفات          ؛  وبذلك ينقل البشرية إىل عهد الرشد العقلي       . . اجلاهليات

 ! ! ! الذي استنفذ طاقة اإلدراك البشري أجياال بعد أجيال، واجلدل الالهويت، الذهنية
|     |     | 

قُل الَّ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزآِئن اللِّه وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما                    +
  50يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبِصري أَفَالَ تتفَكَّرونَ 

ن يحشرواْ ِإلَى ربِهم لَيس لَهم من دوِنِه وِلي والَ شِفيع لَّعلَّهم يتقُونَ             وأَنِذر ِبِه الَِّذين يخافُونَ أَ    
 والَ تطْرِد الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ وجهه ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شـيٍء                 51

  اِبكِحس ا ِمنمو         الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت مهدطْرٍء فَتين شِهم ملَيٍض       52 ععم ِبـبـهضعا بنفَت كَذَِلكو 
            اِكِرينِبالش لَمِبأَع اللّه سا أَلَيِننين بِهم ملَيع اللّه نالء مـؤقُولواْ أَهونَ     53لِّيِمنؤي الَِّذين اءكِإذَا جو 

آياِتنا فَقُلْ سالَم علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَ أَنه من عِملَ ِمنكُم سوًءا ِبجهالٍَة ثُم تاب ِمن                  ِب
 ِحيمر غَفُور هفَأَن لَحأَصِدِه وع54ب  

 ) 55ني وكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت وِلتستِبني سِبيلُ الْمجِرِم
|     |     | 

 - مبناسبة طلبهم للخوارق  ؛  وطبيعة الرسول ،  هذه املوجة بقية يف مواجهة املشركني حبقيقة الرسالة       
 - وبقية يف تصحيح التصـورات اجلاهليـة       - اليت ذكرنا مناذج منها يف الفقرة السابقة يف هذا السياق         

 ذه التصورات جاهليات العرب وغريهم      بعدما عبثت ؛  عن الرساالت والرسل   - والبشرية بصفة عامة  
؛ وحقيقـة الرسـول   ،  وحقيقة الوحي ،  فابتعدت ا عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة      ؛  من األمم حوهلم  

واخـتلط  ،  حىت اختلطت النبوة بالسحر والكهانـة     ؛  ودخلت ا يف خرافات وأساطري وأوهام وأضاليل      
وأن يصنع ما   ؛  وأن يأيت باخلوارق  ،   أن يتنبأ بالغيب   وأصبح يطلب من النيب   ! الوحي باجلن واجلنون أيضا   

مث جاءت العقيدة اإلسالمية لتقذف بـاحلق علـى         !  . . عهد الناس أن يصنعه صاحب اجلن والساحر      
ولـتخلص  ،  ولترد إىل التصور اإلمياين وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته       ،  الباطل فتدمغة فإذا هو زاهق    
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اليت شاعت يف اجلاهليات    ،  اخلرافات واألساطري واألوهام واألضاليل   صورة النبوة وصورة النيب من تلك       
وكان أقرا إىل مشركي العرب جاهليات أهل الكتاب من اليهود والنصارى على اختالف امللل              . كلها

 ! وكلها تشترك يف تشويه صورة النبوة وصورة النيب أقبح تشويه، والنحل بينهم
وتقدميها للناس مربأة من كل ما علق بصورة النبـوة          ،  رسولوبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة ال     

، يقدم القرآن عقيدته للناس جمردة من كل إغراء خارج عن طبيعتـها           . وصورة النيب من أوهام وأضاليل    
وال يعلـم  ، ال ميلك خزائن اهللا، فالرسول الذي يقدمها للناس بشر  . . ومن كل زينة زائدة عن حقيقتها     

والـذين  . وال يتبع إال ما يوحى إليه منه      ،  وهو ال يتلقى إال من ربه      . . إين ملك  :وال يقول هلم  ،  الغيب
وأن يبلغهم ما كتبه اهللا هلـم       ،  وأن يهش هلم  ،  وعليه أن يلزمهم  ،  يقبلون دعوته هم أكرم البشر عند اهللا      

يصـلوا  ل؛  كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرمهم من خشية اآلخرة         . على نفسه من الرمحة واملغفرة    
تنحصر  " تلقي الوحي  " ويف " البشرية " كما أنه يف  ،  ويف هذا وذلك تنحصر وظيفته    ،  إىل مرتبة التقوى  

تسـتبني  ، وذا اإلنـذار ، مث إنه ذا التصحيح . . فتصح يف التصورات حقيقته ووظيفته مجيعا  . حقيقته
ض والوهم حـول طبيعـة      وينكشف الغمو ،  ويتضح احلق والباطل  ،  عند مفرق الطريق  ،  سبيل ارمني 

وتـتم  ،  كما ينكشف الغموض حول حقيقة اهلدى وحقيقة الضـالل        ،  الرسول وحول حقيقة الرسالة   
 . املفاصلة بني املؤمنني وغري املؤمنني يف نور ويف يقني

وعالقة الرسول  ،   ويف ثنايا اإلفصاح عن هذه احلقائق يعرض السياق حوانب من حقيقة األلوهية           
ويتحدث عن طبيعة اهلدى وطبيعة الضالل عـن         - الطائعني منهم والعصاة   - مجيعاوعالقة الناس   ،  ا

واهللا كتب على نفسه الرمحة متمثلة يف التوبة على         . فاهلدى إليها بصر والضالل عنها عمى     . هذه احلقيقة 
تسـتبني  وهو يريد أن   . عباده واملغفرة ملا يرتكبونه من املعاصي يف جهالة مىت تأبوا منها وأصلحوا بعدها            

ويتخذ الناس مواقفهم يف وضوح ال      ،  ويضل من يضل عن بينة    ،  فيؤمن من يؤمن عن بينة    ،  سبيل ارمني 
  . . تغشيه األوهام والظنون

|     |     | 
إن أتبـع  . إين ملك: وال أقول لكم، وال أعلم الغيب، عندي خزائن اهللا: ال أقول لكم  : قل " 

  . .  " أفال تتفكرون؟ ى والبصريهل يستوي األعم: إال ما يوحى إيل قل
 - بآية من اخلوارق يصدقونه ا     ع  لقد كان املعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول اهللا         

وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه اآلية حتويل         - وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه وال يشكون فيه        
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وتارة !  ليصبح مكاما خصبا خمضرا بالزروع والثمار      وتارة تكون إبعادمها عن مكة    ! الصفا واملروة ذهبا  
وتارة تكون طلـب    ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه     ! تكون إنباءهم مبا سيقع هلم من أحداث مغيبة       

إىل آخر هذه املطالب اليت يوارون وراءهـا         . . كتاب مكتوب يف قرطاس يرونه يترتل عليه من السماء        
 ! تعنتهم وعنادهم

طالب كلها إمنا كانوا يصوغون فكرا من تلك األوهام واألساطري اليت أحاطـت              ولكن هذه امل  
وأقرا إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطريهم حول       ،  بصورة النبوة وصورة النيب يف اجلاهليات من حوهلم       

  . . بعدما احنرفوا عما جاءم به رسلهم من احلق الواضح يف هذه األمور، النبوة
ويصدقها  " متنبئون " يدعيها،  الزائفة " النبوءات " جلاهليات املتنوعة صور من    ولقد شاعت يف ا   

حيث يدعي املتنبئون قدرم على     ! ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم واجلنون       . . خمدوعون
 أو بالـدعوات  ،  وتسخري نواميس الطبيعة بالرقى والتعاويـذ     ،  واالتصال باجلن واألرواح  ،  العلم بالغيب 

وختتلف بعد ذلـك يف     ،  وتتفق كلها يف الوهم والضاللة    . أو بغريها من الوسائل واألساليب    ،  والصلوات
 . النوع والشكل واملراسم واألساليب

فنبوءة السحر يغلب عليها أا موكلة باألرواح اخلبيثة تسخرها لالطالع علـى اهـول أو                " 
ال تطيـع   !  " باألربـاب  " غلب عليها أا موكلـة    ونبوءة الكهانة ي  . السيطرة على احلوادث واألشياء   

وترشده بالعالمـات   ،  ولكنها تليب دعواته وصلواته وتفتح هلا مغالق اهول يف يقظته أو منامه           ،  الكاهن
ختالفان نبوة   - نبوءة السحر ونبوءة الكهانة    - ولكنهما! وال تليب سائر الدعوات والصلوات    ،  واألحالم

ويريدان قصدا ما يطلبانـه بـالعزائم   ،  ن الساحر والكاهن يدريان مبا يطلبان     أل. اجلذب واجلنون املقدس  
ينطلق لسانه بالعبارات املبهمة    ،  ولكن املصاب باجلذب أو اجلنون املقدس مغلوب على أمره        ،  والصلوات

ر ويكثر بني األمم اليت تشيع فيها نبوة اجلذب أن يكون مع اذوب مفس            . ولعله اليعيها ،  وهو ال يعنيها  
 "  "  مـانيت  " وقد كانوا يف اليونان يسمون اذوب     . وحلن رموزه وإشاراته  ،  يدعي العلم مبغزى كالمه   

ومن هذه الكلمة نقل األوربيـون      . أى املتكلم بالنيابة عن غريه     "  "  " بروفيت:  " ويسمون املفسر " 
ن الكاهن متوليا للتفسري والتعـبري  إال أن يكو  ،  وقلما يتفق الكهنة واذوبون   . كلمة النبوة جبميع معانيها   

وحيدث يف أكثر األحيان أن خيتلفا ويتنازعـا ألمـا          . ومضامني رموزه وإشاراته  ،  عن مقاصد اذوب  
فاذوب ثائر ال يتقيد باملراسم واألوضاع      . خمتلفان بوظيفتهما االجتماعية خمتلفان بطبيعة النشأة والبيئة      

وتتوقـف  . قى علمه املوروث يف أكثر األحيان من آبائه وأجـداده         والكاهن حمافظ يتل  ،  املصطلح عليها 
وال يتوقـف   ؛  الكهانة على البيئة اليت تنشأ فيها اهلياكل والصوامع املقصودة يف األرجاء القريبة والبعيدة            
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كما يعتريه يف احلاضر املقصود مـن أطـراف         ،  ألنه قد يعتري صاحبه يف الربية     ،  اجلذب على هذه البيئة   
 . )1( " البالد

وقد كثر عدد األنبياء يف قبائل بين إسرائيل كثرة يفهم منها أم كانوا يف أزمنتـهم املتعاقبـة                   " 
ألم جاوزوا املئات يف بعض     ،  ودراويش الطرق الصوفية  ،  يشبهون يف العصور احلديثة أصحاب األذكار     

التوسل إىل حالة اجلـذب     واصطنعوا من الرياضة يف مجاعام ما يصطنعه هؤالء الدراويش من           ،  العهود
 . وتارة باالستماع إىل آالت الطرب، تارة بتعذيب اجلسد

 : جاء يف كتاب صموئيل األول " 
وشاول واقـف بينـهم     ،  فرأوا مجاعة األنبياء يتنبأون    . .  "  أن شاول أرسل ألخذ داود رسال     

فخلع  . . .  فتنبأ هؤالء  وأرسل غريهم . فتنبأوا هم أيضا  ،  فهبط روح اهللا على رسل شاول     . رئيسا عليهم 
  "  . . وانتزع عاريا ذلك النهار كله وكل الليل، وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل، هو أيضا ثيابه

 : وجاء يف كتاب صموئيل كذلك " 
، وأمامهم رباب ودف وناي وعـود     ،  أنك تصادف زمرة من األنبياء نازلني من األكمة        "  . . 

 . وتتحول إىل رجل آخر، فتتنبأ معهم ،فيحل عليهم روح الرب، وهم يتنبأون
إذ قال  :  " وكانت النبوة صناعة وراثية يتلقاها األبناء من اآلباء كما جاء يف سفر امللوك الثاين              " 

 " فلنذهب إىل األردن  ،  هو ذا املوضع الذي حنن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا          : بنو األنبياء يا ليشع   
 . 

حيـث  . كما جاء يف سفر األيـام األول      ،  ش يف بعض املواضع   وكانت هلم خدمة تلحق باجلي     " 
 إن داود ورؤساء اجليش أفرزوا للخدمة بين أساف وغريهم من املتنبئني بالعيدان والرباب والصنوج             : قيل
 ")1( . . .  

                                                 
به وحنن ننقل عن الكتاب ما نستشهد  . . 60لألستاذ العقاد ص" حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه :  "  عن كتاب)1(

 مبا فيها األديـان     -يف هذا املوضع دون إقرار ملنهج املؤلف يف تقريره لتطور صورة األلوهية وصورة النبوة يف األديان                 
وال عربة مبـا    . فهذه الصورة واحدة يف مجيع األديان السماوية الصحيحة       .  حىت بلغت كماهلا يف اإلسالم     -السماوية  

. ىل اجلاهلية، وحتريفهم ملا جاءهم به الرسل، وإخضاعه لتصورام اجلاهلية دخل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إ
وال عربة مبا يقوله علماء األديان الغربيون يف هذا مـن           . والقرآن الكرمي، وهو أصدق سجل، يقرر هذا الذي نقول        . 

 ! الفروض والظنون
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ومنها اجلاهليات اليت احنرفت عن التصور الصحيح الذي جاءت به           - وهكذا حفلت اجلاهليات  
وكان الناس ينتظرون   . مبثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النيب         - الرساالت السماوية 

وبالتأثري يف النواميس الكونية عن طريق      ؛  ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة   ؛  ممن يدعي النبوة مثل هذه األمور     
 ع  اهللا ومن هذا املعني كانت اقتراحات املشـركني علـى رسـول           . . الكهانة أو طريق السحر تارة    

ولتصحيح هذه األوهام كلها جاءت التقريرات املكررة يف القرآن الكرمي عن طبيعة الرسـالة وطبيعـة                
 : ومنها هذا التقرير . . الرسول

إن أتبـع   . إين ملك : وال أقول لكم  ،  وال أعلم الغيب  ،  ال أقول لكم عندي خزائن اهللا     : قل " 
  "  . . ؟ أفال تتفكرون ؟هل يستوي األعمى والبصري: قل. إال ما يوحى إيل

يؤمر من ربه أن يقدم هلم نفسه بشرا جمردا من كل األوهام اليت سادت اجلاهليات عـن                  ع  إنه
 وال ادعاء . ال ثراء  . . وأن يقدم هلم كذلك هذه العقيدة بذاا جمردة من كل إغراء          . طبيعة النيب والنبوة  

 ! تنري له الطريق، ال ميلك إال هداية اهللا، إا عقيدة حيملها رسول. . 
ليغدق منها علـى    ،  إنه ال يقعد على خزائن اهللا      . .  وال يتبع إال وحي اهللا يعلمه ما مل يكن يعلم         

وال هو ملك كما يطلبون أن يرتل اهللا        ؛  وال ميلك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن         ،  من يتبعه 
  . . يف صورا الناصعة الواضحة البسيطة، هاوإمنا هي هذه العقيدة وحد؛ إمنا هو بشر رسول . . ملكا

فهـي  . وإىل اهللا ،  وقوام هذه احلياة ودليل الطريق إىل اآلخـرة       ،   إا العقيدة هتاف هذه الفطرة    
. وهي عنده قيمة أكرب من كل قيمة      ،  من أرادها لذاا فهو ا حقيق      . . مستغنية بذاا عن كل زخرف    

وال ،  وهي ال متنحـه زادا    ،  وال يعرف قيمتها  ،  هو ال يدرك طبيعتها   ف،  ومن أرادها سلعة يف سوق املنافع     
  . . غناء

ألا غنية عـن    ،  عاطلة من كل زخرف   ،  أن يقدمها للناس هكذا    ع  لذلك كله يؤمر رسول اهللا    
وال إىل  ،  وال إىل وجاهة دنيا   ،  وليعرف من يفيئون إىل ظلها أم ال يفيئون إىل خزائن مال          ؛  كل زخرف 
 . إمنا يفيئون إىل هداية اهللا وهي أكرم وأغىن. اس بغري التقوىمتيز على الن
إين ملك إن أتبع إال     : وال أقول لكم  ،  وال أعلم الغيب  ،  ال أقول لكم عندي خزائن اهللا     : قل " 

  . .  " ما يوحى إيل

                                                                                                                                               
 . 66 املصدر السابق )1(
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 : وخيرجون من الظالم والعماء،  مث ليعلموا أم حينئذ إمنا يفيئون إىل النور والبصرية
  "  . . ؟ أفال تتفكرون؟ هل يستوي األعمى والبصري: قل " 
هذا مـا    . . واملتروك بغري هذا اهلادي متروك أعمى     ،  إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر      . .  مث

 ؟ فما شأن العقل البشري يف هذا اال . . تقرره هذه اآلية يف وضوح وصرامة
ذا العقل الذي وهبه اهللا لإلنسان قادر       إن ه  . .  سؤال جوابه يف التصور اإلسالمي واضح بسيط      

؛ مث هذه هي فرصته يف النور واهلدايـة        . . وهذه وظيفته  . . وإدراك مدلوالته ،  على تلقي ذلك الوحي   
 . ويف االنضباط ذا الضابط الصحيح الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

فإنه يتعـرض حينئـذ للضـالل       ،  لوحي فأما حني يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن ا         
 . وسوء التدبري، وسوء التقدير، ونقص الرؤية، وسوء الرؤية، واالحنراف

جتربـة بعـد    .  يتعرض هلذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاا يف رؤية الوجود أجزاء ال كال واحدا             
ليقيم علـى   ،  لةحيث يتعذر عليه أن يرى الوجود مج       . . وصورة بعد صورة  ،  وحادثة بعد حادثة  ،  جتربة

ومـن   . . ملحوظا فيه الشمول والتوازن، ويضع على أساسها نظاما، أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما   
ويضطرب ،  ويبدل النظام ،  ويغري األحكام ،  يرتاد التجارب  - حني ينعزل عن منهج اهللا وهداه      - مث يظل 

وهو يف ذلك كلـه حيطـم       . .  ويتخبط من أقصى اليمني إىل أقصى الشمال      ،  بني الفعل وردود الفعل   
وجعـل  ؛  ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله        . . وأجهزة إنسانية كرمية  ،  كائنات بشرية عزيزة  

وهـي جمالـه     "  . . اآلالت " ويف " األجهزة " ويف " املادة " ويف " األشياء " التجارب والتقلبات يف  
 ! ال أنفس وأرواح. اية مواد وأشياءواخلسارة يف النه. الطبيعي الذي ميكن أن يستقل فيه

بسبب ما ركب يف الكيان البشـري مـن شـهوات     - بعد طبيعة تركيبه -  ويتعرض هلذا كله  
وال ، يضمن أن تؤدي وظائفها يف استمرار حياة البشرية وارتقائها        ،  ال بد هلا من ضابط    ،  وأهواء ونزعات 

وهذا الضابط ال ميكن أن يكون هو العقل        ! كاسهاتتعدى هذا احلد املأمون فتؤدي إىل تدمري احلياة أو انت         
 وهي شىت  - فال بد هلذا العقل الذي يضطرب حتت ضغط األهواء والشهوات والرتعات          ؛  البشري وحده 

ويرجع إليه هذا العقل بكل     ،  وحيرسه بعد أن يضبطه من اخللل أيضا      ؛  من ضابط آخر يضبطه هو ذاته      -
 . وليضبط به اجتاهه وحركته، ليقوم به جتربته وحكمه - يةيف جمال احلياة البشر - وكل حكم، جتربة
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باعتبـار أن   ،   والذين يزعمون للعقل البشري درجة من األصالة يف الصواب كدرجـة الـوحي            
هؤالء إمنا يستندون إىل تقريرات عـن        . . من صنع اهللا فال بد أن يتطابقا       - العقل والوحي  - كليهما

 ! ومل يقل ا اهللا سبحانه، من البشرقيمة العقل قال ا بعض الفالسفة 
حىت عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من           -  والذين يرون أن هذا العقل يغين عن الوحي       

فاهللا قد جعل حجته على الناس هـي الـوحي           . . إمنا يقولون يف هذه القضية غري ما يقول اهللا         - الكرب
وال حىت فطرم اليت فطرهم اهللا عليها من معرفـة          ،  يومل جيعل هذه احلجة هي عقلهم البشر      ،  والرسالة

وأنه . وأن الفطرة وحدها تنحرف   ،  ألن اهللا سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل       . را الواحد واإلميان به   
 . )1(وهو النور والبصرية ، إال أن يكون الوحي هو الرائد اهلادي، ال عاصم لعقل وال لفطرة

 - وهو من منتجـات العقـل      - أو أن العلم  ؛   العقل عن الدين    والذي يزعمون أن الفلسفة تغين    
فـالواقع   . . إمنا يقولون قوال ال سند له من احلقيقة وال من الواقع كـذلك    ؛  يغين البشرية عن هدى اهللا    

هي أبأس حياة يشقى    ،  يشهد أن احلياة البشرية اليت قامت أنظمتها على املذاهب الفلسفية أو على العلم            
ومهما تيسرت  ؛  ومهما تضاعف اإلنتاج واإليراد   ؛  مهما فتحت عليه أبواب كل شيء      " ناإلنسا " فيها

وليس مقابل هذا أن تقوم احلياة على اجلهل         . . )2(أسباب احلياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق         
فإن اإلسالم منهج حياة يكفـل للعقـل البشـري          ! فالذين يضعون املسألة هكذا مغرضون    ! والتلقائية

وعيوب الضغوط اليت تقع عليه مـن األهـواء والشـهوات           ،  لضمانات اليت تقيه عيوب تركيبه الذايت     ا
اليت تكفل اسـتقامته يف انطالقـه للعلـم واملعرفـة           ،  ويضع له القواعد  ،  مث يقيم له األسس   . والرتعات
فال يضغط عليه    - وفق شريعة اهللا   - كما تكفل له استقامة احلياة الواقعية اليت يعيش يف ظلها         ؛  والتجربة

 ! الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك
واقتران احلديث عن تلقي    ،  وبترك وحي اهللا وهداه أعمى    ،  والعقل مبصاحبة وحي اهللا وهداه بصري     

 : بالسؤال التحضيضي على التفكري، باإلشارة إىل العمى والبصر، من الوحي وحده ع الرسول
  "  . . ؟ أفال تتفكرون: يستوي األعمى والبصريهل : إن أتبع إال ما يوحى إيل قل " 

                                                 
يف اجلزء السادس " ين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل رسالً مبشر:  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(

 . 809 - 805ص: من هذه الطبعة من الظالل
 " . دار الشروق " .  " اإلسالم ومشكالت احلضارة :  " يف كتاب" ختبط واضطراب :  "  يراجع فصل)2(
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فالتفكر  . . أمر ذو داللة يف التعبري القرآين     ،   اقتران اإلشارات وتتابعها على هذا النحو يف السياق       
الذي ميضي معه مبصـرا يف      ،  ولكنه التفكر املضبوط بضابط الوحي    ؛  واحلض عليه منهج قرآين   ،  مطلوب

  . . بال دليل وال هدى وال كتاب منري، بط يف الظالم أعمىال مطلق التفكر الذي خي؛ النور
إمنا يتحرك يف جمال واسع     ،   والعقل البشري حني يتحرك يف إطار الوحي ال يتحرك يف جمال ضيق           

كمـا  ؛  الذي حيتوي عامل الشهادة وعامل الغيب أيضـا       ،  يتحرك يف جمال هو هذا الوجود كله       . . جدا
فالوحي ال يكف العقل عن شـيء إال         . . وجماالت احلياة مجيعا  ،  داثحيتوي أغوار النفس وجمايل األح    

وبعد ذلك يدفعه إىل احلركـة والنشـاط        ! وسوء الرؤية والتواء األهواء والشهوات    ،  عن احنراف املنهج  
إمنا وهبها له لتعمل وتنشط يف حراسـة     . . العقل . . فهذه األداة العظيمة اليت وهبها اهللا لإلنسان      . دفعا

  . . فال تضل إذن وال تطغى . . واهلدى الرباينالوحي 
|     |     | 

. وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون                 " 
ومـا  ،  ما عليك من حسام من شيء     ،  وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه        

: وكذلك فتنا بعضهم بـبعض ليقولـوا  . دهم فتكون من الظاملني  فتطر. من حسابك عليهم من شيء    
: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقـل      ؟  أليس اهللا بأعلم بالشاكرين   ؟  أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا     

مث تاب مـن بعـده      ،  أنه من عمل منكم سوءا جبهالة     : كتب ربكم على نفسه الرمحة    ،  سالم عليكم 
  .  . " فأنه غفور رحيم، وأصلح

وختلصها من االعتبـارات البشـرية   ، واستعالؤها على قيم األرض الزائفة  ،   إا عزة هذه العقيدة   
  . . الصغرية

ودون إطماع يف شيء من قيم      ؛  أن يقدمها للناس دون زخرف وال طالء       ع  لقد أمر رسول اهللا   
وأن يؤوي إليه   ،  الدعوةكذلك أمر أن يوجه عنايته إىل من يرجى منهم االنتفاع ب           . . األرض وال إغراء  

وأال يقيم وزنا بعد ذلك لشيء      ؛  ويتجهون بقلوم إىل اهللا وحده يريدون وجهه      ؛  الذين يتلقوا خملصني  
 : وال لشيء من اعتبارات البشر الصغرية؛ من قيم اتمع اجلاهلي الزائفة

 لعلهم يتقون ،  عوأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رم ليس هلم من دونه ويل وال شفي               " 
 " . .  
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حالة أن ليس من دونه ويل ينصرهم وال شفيع         ،   أنذر به هؤالء الذين خيافون أن حيشروا إىل رم        
إال ملـن   - بعـد اإلذن  - وهو ال يشفع يومئذ،  ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند اهللا إال بإذنه         . خيلصهم

 - تشعر قلوم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه       فهؤالء الذين تس   . . ارتضى اهللا أن يتشفع عند اهللا فيهم      
لعلهم أن يتوقوا يف حيام      . . وأكثر انتفاعا به  ،  وأمسع له ،  أحق باإلنذار ،  ويل وال شفيع   - من دون اهللا  

بيان يكشف هلم ما    . فاإلنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح      . الدنيا وما يعرضهم لعذاب اهللا يف اآلخرة      
 : فال يقعون فيما وا عنه بعدما تبني هلم؛  يدفع قلوم للتوقي واحلذرومؤثر، يتقونه وحيذرونه

  . .  " وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه " 
يريـدون  ؛  فاجتهوا لعبادته ودعائه يف الصباح واملساء     ؛   ال تطرد هؤالء الذين أخلصوا نفوسهم هللا      

فإن الواحد   . . واألدب،  واحلب،  وهي صورة للتجرد   . . رضاهوال يبتغون إال وجهه و    ! وجهه سبحانه 
وهـو ال يبغـي   . إال إذا جترد، وهو ال يبغي وجه اهللا . منهم ال يتوجه إال إىل اهللا وحده بالعبادة والدعاء        

بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهـه      - سبحانه - وهو ال يفرد اهللا   . وجه اهللا وحده حىت يكون قلبه قد أحب       
  . . وصار ربانيا يعيش هللا وباهللا، قد تعلم األدبإال ويكون 

؛ أنفوا أن يستجيبوا إىل دعوة اإلسالم     ،  العرب " أشراف "  ولقد كان أصل القصة أن مجاعة من      
من أمثال صهيب وبالل وعمار وخباب وسـلمان وابـن          ،  يؤوي إليه الفقراء الضعاف    ع ألن حممدا 

ومكانتهم االجتماعيـة ال    ؛  منها رائحة العرق لفقرهم   وعليهم جباب تفوح     . . ومن إليهم  . . مسعود
أن  ع فطلب هؤالء الكـرباء إىل رسـول اهللا       ! تؤهلهم ألن جيلس معهم سادات قريش يف جملس واحد        

ال يكون فيـه   ،  فاقترحوا أن خيصص هلم جملسا وخيصص لألشراف جملسا آخر         . . فأىب . . يطردهم عنه 
 ع فهم! امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم يف اتمع اجلاهلي     كي يظل للسادة    ،  هؤالء الفقراء الضعاف  

 : فجاءه أمر ربه. رغبة يف إسالمهم أن يستجيب هلم يف هذه
  . .  " وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه " 

: ع فقال املشركون للنيب  . ستة نفر  ع كنا مع النيب  : قال،   روى مسلم عن سعد بن أىب وقاص      
ورجـالن  ،  وبالل،  ورجل من هذيل  ،  وكنت أنا وابن مسعود   : قال! رد هؤالء عنك ال جيترئون علينا     اط

:  فأنزل اهللا عز وجل   . فحدث نفسه . ما شاء اهللا أن يقع     ع فوقع يف نفس رسول اهللا     . . لست أمسيهما 
  . .  " وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه" 
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؛ مبجلسه وبعنايتـه   ع الذين خيصهم رسول اهللا   ،  الكرباء على هؤالء الضعاف    ولقد تقول أولئك    
من نفـور    ع وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم يف جملس رسول اهللا               

ورد دعواهم  ؛  فقضى اهللا سبحانه يف هذه الدعوى بقضائه الفصل        . . السادة وعدم إقباهلم على اإلسالم    
 : دحضها دحضامن أساسها و

فتطردهم فتكون مـن    ،  وما من حسابك عليهم من شيء     ،  ما عليك من حسام من شيء      " 
  . .  " الظاملني

وكوم فقراء مقدر عليهم يف الرزق هـذا        . وحسابك على نفسك  ،   فإن حسام على أنفسهم   
وال دخـل   .  به كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند اهللا ال شأن هلم         . ال شأن لك به   ،  حسام عند اهللا  

فإن أنت طردم من جملسك حبساب الفقر والغىن كنت ال تـزن            . هلذه القيم يف قضية اإلميان واملرتلة فيه      
 ! أن يكون من الظاملني ع وحاشا لرسول اهللا . . فكنت من الظاملني . . وال تقوم بقيمة، مبيزان اهللا

بقي ضعاف اجلاه األقوياء بـاهللا يف       و ع  وبقي فقراء اجليوب أغنياء القلوب يف جملس رسول اهللا        
واستقرت مـوازين   . والذي يستحقونه بدعائهم هللا ال يبتغون إال وجهه       ؛  مكام الذي يؤهلهم له إميام    

  . . اإلسالم وقيمه على املنهج الذي قرره اهللا
كيف ميكن أن خيتص اهللا من بيننا بـاخلري هـؤالء           :  عندئذ نفر املستكربون املستنكفون يقولون    

فليس ! وهلدانا اهللا به قبل أن يهديهم     ؛  إنه لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقونا إليه          ؟  الضعاف الفقراء 
من املعقول أن يكون هؤالء الضعاف الفقراء هم الذين مين اهللا عليهم من بيننا ويتركنا وحنن أصـحاب                  

 ! املقام واجلاه
والذين مل يدركوا طبيعـة     ؛  الني باملال والنسب   وكانت هذه هي الفتنة اليت قدرها اهللا هلؤالء املتع        

مصعدة ذه البشـرية إىل     ،  مشرقة اآلفاق ،  وطبيعة الدنيا اجلديدة اليت يطلع ا على البشرية       ؛  هذا الدين 
وما تزال غريبـة يف مـا       ؛  اليت كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها        ؛  تلك القمة السامقة  

 ! ختالف أشكاهلا وأمسائهايسمونه الدميقراطيات على ا
  "  . . ؟ أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا " 

 :  ويرد السياق القرآين على هذا االستفهام االستنكاري الذي يطلقه الكرباء
 ؟  " أليس اهللا بأعلم بالشاكرين " 
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 :  هذا الرد احلافل باإلحياءات واإلمياءات
تداء أن اهلدى جزاء جيزي به اهللا من يعلم من أمرهم أم إذا هدوا سيشكرون هـذه                  إذ يقرر اب  

ولكن اهللا يقبل منه جهده وجيزيه عليه هذا اجلزاء اهلائل الذي ال            ،  اليت ال كفاء هلا من شكر العبد      ،  النعمة
 . يعدله جزاء

تسـود يف اجلاهليـات      وإذ يقرر أن نعمة اإلميان ال تتعلق بقيمة من قيم األرض الصغرية الـيت               
ال يهم أن يكونوا مـن املـوايل والضـعاف          . إمنا خيتص اهللا ا من يعلم أم شاكرون عليها        . البشرية
 ! فميزان اهللا ال مكان فيه لقيم األرض الصغرية اليت تتعاظم الناس يف اجلاهليات. والفقراء

وأن توزيـع   . لة حبقائق األشياء   وإذ يقرر أن اعتراض املعترضني على فضل اهللا إمنا ينشأ من اجلها           
وما اعتراض املعترضـني  . هذا الفضل على العباد قائم على علم اهللا الكامل مبن يستحقه من هؤالء العباد       

  . . إال جهل وسوء أدب يف حق اهللا
وهو رسول اهللا أن يبدأ أولئك الذين أسبغ علـيهم فضـل             ع  وميضي السياق يأمر رسول اهللا    

وأن يبشرهم   . . أن يبدأهم بالسالم  !  . . ذين يسخر منهم أولئك الكرباء األشراف     وال؛  السبق باالسالم 
متمثال يف معفرته ملن عمل منهم سوءا جبهالة مث تـاب مـن بعـده               ؛  مبا كتبه اهللا على نفسه من الرمحة      

 : وأصلح
 كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه من      ،  سالم عليكم : وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل      " 

  . .  " فأنه غفور رحيم، مث تاب من بعده وأصلح، عمل منكم سوءا جبهالة
 - حـىت ليجعـل اهللا    ،  والرمحة يف اجلزاء  ،  بعد نعمة اإلميان واليسر يف احلساب      -  وهو التكرمي 

أن يبلغهم ما كتبه رـم عـل         ع ويأمر رسوله ؛  الرمحة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته       - سبحانه
إذ يفسر   - مىت تابوا من بعده وأصلحوا    ،  لتبلغ الرمحة أن يشمل العفو واملغفرة الذنب كله       وحىت  . نفسه

وعلى ذلـك يكـون     ؛  فما يذنب اإلنسان إال من جهالة     ؛  بعضهم اجلهالة بأا مالزمة الرتكاب الذنب     
ويؤيد هذا الفهم النصوص األخـرى      . مىت تاب من بعده وأصلح    ؛  النص شامال لكل سوء يعمله صاحبه     

مستوجبة للمغفرة مبا كتب اهللا على نفسه من        ،  واإلصالح بعده  - أيا كان  - ليت جتعل التوبة من الذنب    ا
  . . الرمحة

إىل بعض اآلثار اليت وردت عـن        - قبل االنتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة        -  ونعود
ى حقيقة النقلة اهلائلة الـيت      وعن داللة هذه اآلثار مع النصوص القرآنية عل       ؛  مالبسات نزول هذه اآليات   
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واليت ما تزال البشرية حىت اليوم دون القمة اليت بلغتها يومها           ؛  كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك      
  . . مث تراجعت عنها جدا

عـن كـردوس   ، عن أشـعث ، حدثنا أبو زبيد، حدثنا هناد بن السري:  قال أبو جعفر الطربي  
، وعنده صهيب وعمـار وبـالل وخبـاب        ع مر املأل من قريش بالنيب    : قال،  عن ابن مسعود  ،  الثعليب

أهؤالء الذين من اهللا علـيهم      ؟  رضيت ؤالء من قومك   ،  يا حممد : فقالوا. وحنوهم من ضعفاء املسلمني   
وال :  " فرتلت هذه اآلية  ! فلعلك إن طردم أن نتبعك    ! اطردهم عنك ؟  أحنن نكون تبعا هلؤالء   ؟  من بيننا 

إىل آخـر    وكذلك فتنا بعضهم ببعض    . .  " دعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه     تطرد الذين ي  
 . اآلية

، عن السدي ،  حدثنا أسباط ،  حدثنا أيب : قال،  حدثين احلسني بن عمرو بن حممد العنقزي      :  وقال
 :  "عن خباب يف قول اهللا تعاىل ذكره      ،  عن أىب الكنود   - وكان قارى ء األزد    - عن أىب سعيد األزدي   

  " فتكون من الظاملني  :  " إىل قوله  . .  " وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه        
قاعدا مع بـالل     ع فوجد النيب ،  وعيينة بن حصن الفزاري   ،  جاء األقرع ابن حابس التميمي    : قال. . 

إنـا  : وه فقـالوا  فأت. فلما رأوهم حقروهم  . يف أناس من الضعفاء من املؤمنني     ،  وصهيب وعمار وخباب  
فنسـتحي أن ترانـا     ،  فإن وفود العرب تأتيك   ،  حنب أن جتعل لنا منك جملسا تعرف لنا العرب به فضلنا          

! نعم: قال! فإذا حنن فرغنا فاقعد معهم إن شئت      ؛  فإذا حنن جئناك فأقمهم عنا    ؛  العرب مع هؤالء األعبد   
وحنـن قعـود يف     : قال.  عليا ليكتب  ودعا،  فدعا بالصحيفة : قال. فاكتب لنا عليك بذلك كتابا    : قالوا
وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه مـا           :  " إذ نزل جربيل ذه اآلية    ،  ناحية

 . .  " فتكون من الظاملني  ،  فتطردهم،  وما من حسابك عليهم من شيء     ،  عليك من حسام من شيء    
ألـيس اهللا بـأعلم     ؟  اهللا عليهم من بيننـا    أهؤالء من   : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا     " مث قال 

كتب ربكم على   ،  سالم عليكم : وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل     :  " مث قال  "  . . ؟  بالشاكرين
، سالم عليكم :  " مث دعانا فأتيناه وهو يقول    ؛  الصحيفة من يده   ع فألقى رسول اهللا   . .  " نفسه الرمحة 

:  " فأنزل اهللا تعاىل  . فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا     ،  كنا نقعد معه  ف "  . . كتب ربكم على نفسه الرمحة    
وال تعد عيناك عنهم تريد زينة      ،  واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه         
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فإذا بلغ السـاعة  ،  يقعد معنا بعد   ع فكان رسول اهللا  : قال  ]28: سورة الكهف [  . .  " احلياة الدنيا 
 ! )1(فيها قمنا وتركناه حىت يقوم اليت يقوم 

احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرين ريب         :  " وقال،  بعدها إذا رآهم بدأهم بالسالم     ع  وكان
  " . أن أبدأهم بالسالم

. ونفـر ، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبالل ،  عن عائذ بن عمرو   :  ويف صحيح مسلم  
أتقولون هذا لشيخ قريش    : فقال أبو بكر  : قال!  عدو اهللا مأخذها   واهللا ما أخذت سيوف اهللا من     : فقالوا

لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت     . لعلك أغضبتهم ،  يا أبا بكر  :  " فقال. فأخربه ع فأتى النيب ؟  وسيدهم
  . . ال يغفر اهللا لك يا أخي: قالوا؟ أغضبتكم، يا إخوتاه: فأتاهم أبو بكر فقال " . ربك

|     |     | 
والبشرية جبملتها يف حاجة إىل هذه الوقفـة   . . جة إىل وقفة طويلة أمام هذه النصوص     حنن يف حا  

إـا  !  "  . . حقوق اإلنسان  " إن هذه النصوص ال متثل جمرد مبادى ء وقيم ونظريات يف           . . كذلك
نقلها هـذا   متثل نقلة واسعة     . . إا متثل شيئا هائال حتقق يف حياة البشرية فعال         . . أكرب من ذلك بكثري   

 . . متثل خطا وضيئا على األفق بلغته هذه البشرية ذات يوم يف حياا احلقيقة             . . الدين للبشرية جبملتها  
ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا اخلط الوضيء الذي صعدت إليه يف خطو ثابت على حداء هذا                  

ومـن أمهيـة   ؛ ء الذي حتقق يوماومن ضخامة هذا الشي؛ فإن هذا ال يقلل من عظمة تلك النقلة ،  الدين
. إن قيمة ارتسام هذا اخلط وبلوغه ذات يـوم         . . هذا اخلط الذي ارتسم بالفعل يف حياة البشر الواقعية        

 . . فهو يف طوقها إذن ويف وسعها     ؛  ما دام أا قد بلغته    ؛  أن حتاول البشرية مرة ومرة ومرة االرتفاع إليه       
فال يبقى إال العزم والثقة      . . وهذا الدين هو هذا الدين    ؛  لبشريةوالبشرية هي ا  ،  واخلط هناك على األفق   

  . . واليقني

                                                 
ث غريب، فإن هذه اآلية مكية، واألقرع بن حابس وهذا حدي:  "  عقب ابن كثري يف تفسريه على هذا احلديث قال)1(

. فإن قوهلما هذا إمنا كان قبل إسالمهما قطعاً       . ومل أجد هلذا التعقيب وجهاً    "  . . وعيينة إمنا أسلما بعد اهلجرة بدهر       
. ة بدهر ومن مث فال تعارض بني هذه الرواية وبني أن إسالمهما كان بعد اهلجر            ! فهما ال يقوالن ما قاال ومها مسلمان      

 . . فهما أعرضا عن اإلسالم يومها حيث مل يستجب لقوهلما 
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مـن   . .  وقيمة هذه النصوص أا ترسم للبشرية اليوم ذلك اخلط الصاعد بكل نقطه ومراحله             
وأطلعتهم يف األرض   ،  إىل القمة السامقة اليت بلغ م إليها      ،  سفح اجلاهلية الذي التقط اإلسالم منه العرب      

 ! يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إىل تلك القمة اليت بلغوها
فهـو   - وكانت يف البشرية كلها  -  فأما ذلك السفح اهلابط الذي كان فيه العرب يف جاهليتهم         

أهؤالء الذين مـن    ؟  رضيت ؤالء من قومك   ،  يا حممد :  " من قريش  " املأل:  " يتمثل واضحا يف قوله   
أو يف  !  "  . . فلعلك إن طردم أن نتبعك    ! اطردهم عنك ؟  أحنن نكون تبعا هلؤالء   ؟  نااهللا عليهم من بين   

 ع للسابقني من أصـحاب رسـول اهللا      ،  وعيينة بن حصن الفزاري   ،  احتقار األقرع بن حابس التميمي    
إنا حنب أن جتعل لنا منـك       : ع وقوهلما للنيب ؛  وأمثاهلم من الضعفاء  ،  وخباب،  وعمار،  وصهيب،  بالل
!  فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤالء األعبد      ،  فإن وفود العرب تأتيك   ؛  سا تعرف لنا العرب به فضلنا     جمل

 . .  " 
عصبية النسـب    . . واعتباراا الصغرية ،  وقيمها اهلزيلة ! هنا تتبدى اجلاهلية بوجهها الكاحل     . . 

! بعضهم ليسوا مـن العـرب     هؤالء  . وما إىل ذلك من اعتبارات     . . واجلنس واعتبارات املال والطبقة   
ذات القيم اليت تروج يف كـل  !  . . وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء  ! وبعضهم ليسوا من طبقة األشراف    

 ! واليت ال ترتفع عليها جاهليات األرض اليوم يف نعراا القومية واجلنسية والطبقية! جاهلية
 ال يقيم وزنا هلذه القيم اهلزيلـة        الذي! وعلى القمة السامقة اإلسالم    . .  هذا هو سفح اجلاهلية   

اإلسالم الذي نزل من السماء ومل ينبت مـن         !  . . وهلذه النعرات السخيفة  ،  وهلذه االعتبارات الصغرية  
هذا السفح الذي ال ميكن أن ينبت هـذه النبتـة الغريبـة         . . فاألرض كانت هي هذا السفح    . األرض

حممد رسول اهللا الـذي يأتيـه        ع حممد - أول من يأمتر   - اإلسالم الذي يأمتر به    . . اجلديدة الكرمية 
والذي يأمتر به    . . والذي هو من قبل يف الذؤابة من بين هاشم يف الذروة من قريش            ؛  الوحي من السماء  

نعم هؤالء األعبد الذين خلعوا عبوديـة      "  . . هؤالء األعبد  " يف شأن ؛  ع أبو بكر صاحب رسول اهللا    
 ! فكان من أمرهم ما كان؛  وحدهوصاروا أعبدا هللا؛ كل أحد

 . . ويف مشاعر األقرع وعيينة   ،   وكما أن سفح اجلاهلية اهلابط يرتسم يف كلمات املأل من قريش          
 : ع لرسوله، فإن قمة اإلسالم السامقة ترتسم يف أمر اهللا العلي الكبري

م مـن   ما عليك من حسـا    . وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه         " 
وكذلك فتنا بعضهم بـبعض     . وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظاملني         ،  شيء
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وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا     ؟  أليس اهللا بأعلم بالشاكرين   ؟  أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا     : ليقولوا
مث تاب من بعده    ،  أنه من عمل منكم سوءا جبهالة     : كتب ربكم على نفسه الرمحة    ،  سالم عليكم : فقل

  . .  " فأنه غفور رحيم، وأصلح
الذين أمره رم أن يبدأهم بالسـالم        "  . . هؤالء األعبد  " مع ع  ويتمثل يف سلوك رسول اهللا    

 وهو بعد ذلك   - وأن يصرب معهم فال يقوم حىت يقوموا وهو حممد بن عبداهللا بن عبد املطلب بن هاشم               
 ! ن شرفت م احلياةوأعظم م، رسول اهللا وخري خلق اهللا -

 " سيوف اهللا  " ونظرم لسيوفهم واعتبارها  ؛  ملكام عند اهللا   " هؤالء األعبد  "  مث يتمثل يف نظرة   
بعد أن أخره يف الصف املسلم كونه من الطلقاء الـذين            " شيخ قريش وسيدهم   " ونظرم أليب سفيان  

 يف الصف كوم مـن السـابقني إىل         وقدمهم هم  ع أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اهللا       
حـذره صـاحبه    ،  يف أمر أىب سفيان    ا فلما أن عاتبهم أبو بكر     . . اإلسالم وهو يف شدة االبتالء    

فما ميلـك أي    ! يا اهللا  - فيكون قد أغضب اهللا    " ! هؤالء األعبد  " أن يكون قد أغضب    ع رسول اهللا 
لريضـى   " األعبد " يترضى ا ذهب أبو بكر  وي! تعليق أن يبلغ هذا املدى وما منلك إال أن نتماله         

  " ! يغفر اهللا لك. ال يا أخي:  " فيقولون؟  " أغضبتكم. يا إخوتاه:  " اهللا
أية نقلة واسعة هذه اليت قـد متـت يف واقـع    ؟  أي شيء هائل هذا الذي حتقق يف حياة البشرية     

واألرض هي األرض والبيئة هي      ؟يف آن ،  ويف املشاعر والتصورات  ،  أي تبدل يف القيم واألوضاع    ؟  الناس
إال أن وحيا نـزل مـن      ،  وكل شيء على ما كان     . . واالقتصاد هو االقتصاد  ،  والناس هم الناس  ،  البيئة

وحيـدو  ،  خياطب فطرة البشر من وراء الركـام       . . فيه من اهللا سلطان   ،  على رجل من البشر   ،  السماء
 . . فوق . . إىل القمة السامقة   - ل الطريق على طو  - فيستجيشهم احلداء ،  للهابطني هنالك عند السفح   

 ! هنالك عند اإلسالم . . فوق
 - مرة أخـرى   - وتقوم. وتنحدر مرة أخرى إىل السفح    ؛   مث تتراجع البشرية عن القمة السامقة     

تلـك  !  " احلضارة " ويف غريها من أرض    . . ويف جوهانسربج  . . وشيكاغو،  وواشنطن،  يف نيويورك 
 طبقية " و " قومية " و " وطنية " وتقوم هنا وهناك عصبيات   ،  صبيات اجلنس واللون  ع. العصبيات النتنة 

  . . ال تقل نتنا عن تلك العصبيات" 
يبقـى   . . حيث ارتسم اخلط الوضيء الذي بلغته البشرية       . .  ويبقى اإلسالم هناك على القمة    

 . . وترفع عينيها عن احلمأة   ،  ن الوحل لعلها أن ترفع أقدامها م     - رمحة من اهللا بالبشرية    - اإلسالم هناك 
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وتعرج مرة أخرى إىل القمة     ؛  وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين     ؛  وتتطلع مرة أخرى إىل اخلط الوضيء     
  . . السامقة على حداء اإلسالم

 . . أن نستطرد إىل أبعد من هذه اإلشـارة  - يف حدود منهجنا يف هذه الظالل  -  وحنن ال منلك  
اليت ندعو البشرية كلها أن تقفها أمـام هـذه النصـوص     " الوقفة الطويلة " نا تلك ال منلك أن نقف ه    

وهي تصعد على   ؛  لتحاول أن تستشرف املدى اهلائل الذي يرتسم من خالهلا يف تاريخ البشرية           . وداللتها
 ى عواء مث بط مرة أخرى عل     . . إىل تلك القمة السامقة البعيدة    ،  حداء اإلسالم من سفح اجلاهلية اهلابط     

ولتحاول كذلك أن تدرك إىل أين ميلك اإلسـالم         !  . . اخلاوية من الروح والعقيدة    " احلضارة املادية " 
، ومجيـع األوضـاع  ، ومجيع املذاهب، بعد أن فشلت مجيع التجارب؛ اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى   

سهم بعيدا عـن منـهج اهللا       اليت ابتدعها البشر ألنف   ،  ومجيع التصورات ؛  ومجيع األفكار ،  ومجيع األنظمة 
وأن تضمن لإلنسان حقوقه الكرميـة  ؛ فشلت يف أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إىل تلك القمة    . . وهداه

وهـي تنقـل     - مع هذه النقلة اهلائلـة     - وأن تفيض على القلوب الطمأنينة    ؛  يف هذه الصورة الوضيئة   
وبال ؛  ستثنائية تقضي على احلريات األساسية    وبال إجراءات ا  ؛  وبال اضطهادات ؛  البشرية إليها بال مذابح   

وبال عرض واحد من أعراض الـنقالت الـيت         ،  وبال فقر ،  وبال جوع ،  وبال تعذيب ،  وبال فزع ،  رعب
  . . ويتعبد فيها بعضهم بعضا من دون اهللا؛ حياوهلا البشر يف ظل األنظمة البائسة اليت يضعها البشر

، ءات القوية العميقة اليت تفيض ـا النصـوص ذاـا          وحسبنا اإلحيا  . . فحسبنا هذا القدر هنا   
 . )1(وتسكبها يف القلوب املستنرية 

|     |     | 
  . .  " ولتستبني سبيل ارمني، وكذلك نفصل اآليات " 

كمـا  .  ختام هذه الفقرة اليت قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول يف هذه النصاعة الواضـحة             
وفصلت االعتبارات والقيم اليت جاءت هذه العقيدة لتلغيها        ؛   كل زخرف  قدمت هذه العقيدة عارية من    

  . . واالعتبارات والقيم اليت جاءت لتقررها؛ من حياة البشرية
  . .  " وكذلك نفصل اآليات " 

                                                 
. عبس وتوىل، أن جاءه األعمى    :  "  الستكمال بعض جوانب الرؤية هلذه احلقيقة الكبرية، يراجع تفسري قوله تعاىل           )1(

 . يف اجلزء الثالثني من هذه الظالل. .  " 
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اليت ال تدع   ،  تفصل اآليات  . . ومبثل هذا البيان والتفصيل   ،  ومبثل هذه الطريقة  ،   مبثل هذا املنهج  
، فاحلق واضح ؛  وال تبقى معها حاجة لطلب اخلوارق     ؛  وال تدع يف هذا األمر غموضا     ؛  ريبةيف هذا احلق    

  . . مبثل ذلك املنهج الذي عرض السياق القرآين منه ذلك النموذج، واألمر بني
ومن بيان للحقائق   ؛   على أن كل ما سبق يف السورة من تفصيل لدالئل اهلدى وموحيات اإلميان            

 :  داخال يف مدلول قوله تعاىليعترب، وتقرير للوقائع
  . .  " وكذلك نفصل اآليات " 

 : أما ختام هذه اآلية القصرية 
  . .  " ولتستبني سبيل ارمني " 

إن ! إنه يكشف عن خطة املنهج القرآين يف العقيدة واحلركة ذه العقيدة          !  . .  فهو شأن عجيب  
إمنا يعين كـذلك    . ني سبيل املؤمنني الصاحلني فحسب    هذا املنهج ال يعين ببيان احلق وإظهاره حىت تستب        

إن استبانة سبيل اـرمني ضـرورية        . . ببيان الباطل وكشفه حىت تستبني سبيل الضالني ارمني أيضا        
 ! وذلك كاخلط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق. الستبانة سبيل املؤمنني

ذلـك أن    . . ليتعامل مع النفوس البشرية    - سبحانه -  إن هذا املنهج هو املنهج الذي قرره اهللا       
؛ اهللا سبحانه يعلم أن إنشاء اليقني االعتقادي باحلق واخلري يقتضي رؤية اجلانب املضاد من الباطل والشر               

كمـا أن قـوة      . . وأن ذلك حق ممحض وخري خالص     ؛  والتأكيد من أن هذا باطل حمض وشر خالص       
ولكن كذلك من شعوره بأن الذي      ؛  ق أنه على احلق   االندفاع باحلق ال تنشأ فقط من شعور صاحب احل        

الذين يذكر اهللا يف آية أخرى أنه جعل        ؛  وأنه يسلك سبيل ارمني    . . حياده وحياربه إمنا هو على الباطل     
ليستقر يف نفس النيب ونفـوس   . .  " وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ارمني      " لكل نيب عدوا منهم   

 . وعن يقني، ويف وضوح، عن ثقة؛ وم إا هم ارمونأن الذين يعاد، املؤمنني
واسـتبانة سـبيل    .  إن سفور الكفر والشر واإلجرام ضروري لوضوح اإلميان واخلري والصالح         

ذلك أن أي غبش أو شبهة يف موقف اـرمني ويف           . ارمني هدف من أهداف التفصيل الرباين لآليات      
 وطريقان مفترقتان ،  فهما صفحتان متقابلتان  . منني ويف سبيلهم  سبيلهم ترتد غبشا وشبهة يف موقف املؤ      

  . . وال بد من وضوح األلوان واخلطوط. . 
جيب إن تبـدأ  .  ومن هنا جيب أن تبدأ كل حركة إسالمية بتحديد سبيل املؤمنني وسبيل ارمني    

والعنـوان املميـز    . ووضع العنوان املميز للمـؤمنني    ؛  من تعريف سبيل املؤمنني وتعريف سبيل ارمني      
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فيعرف أصحاب الدعوة اإلسالمية واحلركة اإلسـالمية       . يف عامل الواقع ال يف عامل النظريات      ،  للمجرمني
وحتديـد  ،  بعد حتديد سبيل املؤمنني ومنهجهم وعالمتهم     . من هم املؤمنون ممن حوهلم ومن هم ارمون       

وال تلتبس املالمـح    ،   وال يتشابه العنوانان   حبيث ال خيتلط السبيالن   . سبيل ارمني ومنهجهم وعالمتهم   
  . . والسمات بني املؤمنني وارمني

يوم كان اإلسالم يواجـه املشـركني يف      ،  وهذا الوضوح كان كامال   ،   وهذا التحديد كان قائما   
وكانـت سـبيل    . ومن معـه   ع فكانت سبيل املسلمني الصاحلني هي سبيل الرسول      . اجلزيرة العربية 
ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان       . . مني هي سبيل من مل يدخل معهم يف هذا الدين         املشركني ار 

 يفصل اآليات على ذلك النحو الذي سبقت منه مناذج يف السورة           - سبحانه - القرآن يترتل وكان اهللا   
 ! لتستبني سبيل ارمني - ومنها ذلك النموذج األخري -

واإلحلاد والديانات املنحرفة املتخلفة من الـديانات ذات         وحيثما واجه اإلسالم الشرك والوثنية      
حيثما واجه اإلسالم هـذه الطوائـف      . . األصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدا التحريفات البشرية       

ال  . . وسبيل املشركني الكافرين ارمني واضحة كذلك     ،  وامللل كانت سبيل املؤمنني الصاحلني واضحة     
 ! جيدي معها التلبيس

إا  . .  ولكن املشقة الكربى اليت تواجه حركات اإلسالم احلقيقية اليوم ليست يف شيء من هذا             
، يف أوطان كانت يف يوم من األيام دارا لالسالم        ،  تتمثل يف وجود أقوام من الناس من سالالت املسلمني        

، جر االسالم حقيقة  ،  واذا هذه االقوام  ،  مث اذا هذه االرض    . . وحتكم بشريعته ،  يسيطر عليها دين اهللا   
! وإن ظنت أا تدين باإلسـالم اعتقـادا       . وإذا هي تتنكر ملقومات اإلسالم اعتقادا وواقعا      . وتعلنه امسا 

هو  - وحده - وشهادة أن ال إله إال اهللا تتمثل يف االعتقاد بأن اهللا           . . فاإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا      
هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط         - وحده - وأن اهللا . خالق هذا الكون املتصرف فيه    

هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع وخيضعون حلكمه يف شـأن حيـام    - وحده - وأن اهللا . احلياة كله 
. فإنه مل يشهد ومل يدخل يف اإلسالم بعد        - ذا املدلول  - وأميا فرد مل يشهد أن ال إله إال اهللا         . . كله

 -  - ذا املدلول  - وأميا أرض مل تتحقق فيها شهادة أن ال إله إال اهللا          .  ما كان امسه ولقبه ونسبه     كائنا
  . . ومل تدخل يف اإلسالم بعد، فهي أرض مل تدن بدين اهللا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

146

وفيهـا  . وهم من سالالت املسلمني   ؛   ويف األرض اليوم أقوام من الناس أمساؤهم أمساء املسلمني        
بذلك  - ولكن ال األقوام اليوم تشهد أن ال إله إال اهللا          . .  األيام دارا لإلسالم   أوطان كانت يف يوم من    

  . . وال األوطان اليوم تدين هللا مبقتضى هذا املدلول - املدلول
 !  وهذا أشق ما تواجهه حركات اإلسالم احلقيقية يف هذه األوطان مع هؤالء األقوام

، موض واللبس الذي أحاط مبدلول ال إلـه إال اهللا          أشق ما تعانيه هذه احلركات هو الغبش والغ       
  . . ومبدلول الشرك ومبدلول اجلاهلية يف اجلانب اآلخر؛ ومدلول اإلسالم يف جانب

وطريـق املشـركني    ،   أشق ما تعانيه هذه احلركات هو عدم استبانة طريق املسلمني الصـاحلني           
والتيه الذي ال تتحدد فيـه مفـارق     ؛  الصفاتوالتباس األمساء و  ؛  واختالط الشارات والعناوين  ؛  ارمني
 ! الطريق

. فيعكفون عليها توسيعا ومتييعا وتلبيسا وختليطا     .  ويعرف أعداء احلركات اإلسالمية هذه الثغرة     
 " ! ! املسلمني " مة تكفري !  . . حىت يصبح اجلهر بكلمة الفصل مة يؤخذ عليها بالنواصي واألقدام         

ال إىل قـول اهللا     ،  سالم والكفر مسألة املرجع فيها لعرف الناس واصطالحهم       ويصبح احلكم يف أمر اإل    ! 
 ! وال إىل قول رسول اهللا

وهذه كذلك هي العقبة األوىل اليت ال بـد أن جيتازهـا أصـحاب     . .  هذه هي املشقة الكربى  
 ! الدعوة إىل اهللا يف كل جيل

وجيب أال تأخذ أصحاب     . . يل ارمني  جيب أن تبدأ الدعوة إىل اهللا باستبانة سبيل املؤمنني وسب         
وأال ؛  وأال تأخذهم فيها خشـية وال خـوف       . الدعوة إىل اهللا يف كلمة احلق والفصل هوادة وال مداهنة         

 ! إم يكفرون املسلمني! انظروا: وال صيحة صائح، تقعدهم عنها لومة الئم
اإلسـالم   . . ني والكفر بـني إن اإلسالم ب  !  إن اإلسالم ليس ذا التميع الذي يظنه املخدوعون       

ومن مل يقمها يف احليـاة      ؛  فمن مل يشهدها على هذا النحو      - بذلك املدلول  - شهادة أن ال إله إال اهللا     
  . . ارمني . . فحكم اهللا ورسوله فيه أنه من الكافرين الظاملني الفاسقني، على هذا النحو

 . .   " ولتستبني سبيل ارمني، وكذلك نفصل اآليات " 
كي ؛  وأن تتم يف نفوسهم هذه االستبانة     ؛   أجل جيب أن جيتاز أصحاب الدعوة إىل اهللا هذه العقبة         

فإن طاقـام ال    . وال مييعها لبس  ،  وال يعوقها غبش  ،  تنطلق طاقام كلها يف سبيل اهللا ال تصدها شبهة        
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 طريقهم ويصدوم ويصدون    وأن الذين يقفون يف    " املسلمون " تنطلق إال إذا اعتقدوا يف يقني أم هم       
كذلك فإم لن حيتملوا متاعب الطريق إال إذا استيقنوا أـا            "  . . ارمون " الناس عن سبيل اهللا هم    

وأم يف ديـن    . وأم على ملة وقومهم على ملة     ،  وأم وقومهم على مفرق الطريق    . قضية كفر وإميان  
 : وقومهم يف دين

  . .  "  سبيل ارمنيوكذلك نفصل اآليات ولتستبني " 
  . . وصدق اهللا العظيم . . 

|     |     | 
قُلْ ِإني نِهيت أَنْ أَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللِّه قُل الَّ أَتِبع أَهواءكُم قَد ضلَلْت ِإذًا وما                  + 

    ِدينتهالْم اْ ِمن56أَن     ٍة منيلَى بي عِإالَّ             قُلْ ِإن كْمِجلُونَ ِبِه ِإِن الْحعتسا تا ِعنِدي مم ِبِه متكَذَّبي وبن ر
       الْفَاِصِلني ريخ وهو قالْح قُص57ِللِّه ي            كُمنيبِني ويب راَألم ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسا تأَنَّ ِعنِدي م قُل لَّو 

 وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ               58ِمني  واللّه أَعلَم ِبالظَّالِ  
 وهـو   59ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني                  

                 ثُم كُمِجعرِه مِإلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضِفيِه ِلي ثُكُمعبي اِر ثُمهم ِبالنتحرا جم لَمعيِل وفَّاكُم ِباللَّيوتالَِّذي ي
حفَظَةً حتى ِإذَا جاء أَحـدكُم       وهو الْقَاِهر فَوق ِعباِدِه ويرِسلُ علَيكُم        60ينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ     

 ثُم ردواْ ِإلَى اللِّه موالَهم الْحق أَالَ لَه الْحكْم وهو أَسـرع             61الْموت توفَّته رسلُنا وهم الَ يفَرطُونَ       
 اِسِبني62الْح  

      حالْبو راِت الْبن ظُلُميكُم مجنن يقُلْ م          نكُـونـِذِه لَنه ا ِمنأَجنَان ةً لَِّئنفْيخعاً ورضت هونعدِر ت
 اِكِرينالش ِركُونَ 63ِمنشت مأَنت ٍب ثُمِمن كُلِّ كَرا وهنيكُم مجني 64 قُِل اللّه  

كُم أَو ِمن تحِت أَرجِلكُم أَو يلِْبسكُم ِشيعاً        قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقِ         
  _65ويِذيق بعضكُم بأْس بعٍض انظُر كَيف نصرف اآلياِت لَعلَّهم يفْقَهونَ 

|     |     | 
وجة يف امل  " حقيقية الرسالة وحقيقة الرسول    " بعد بيان  " حقيقة األلوهية  " هذه املوجه عودة إىل   

كما ذكرنا ذلـك     - وبعد استبانة سبيل ارمني واستبانة سبيل املؤمنني      ؛  السابقة هلا يف السياق املتالحم    
 . يف اية الفقرة السابقة
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قبل تفصيلها يف استعراض     - جنملها هنا ؛   وحقيقة األلوهية يف هذه املوجة تتجلى يف جماالت شىت        
 : النصوص القرآنية

ال يزعزعـه   ،  هو منها على يقني   ،  وهو جيد يف نفسه بينة من ربه       ع  تتجلى يف قلب رسول اهللا    
 ويفاصل قومه مفاصلة املستيقن من ضالهلم يقينه من هداه        ،  ومن مث خيلص نفسه لربه    . تكذيب املكذبني 

قد ضللت إذا وما أنا من      ،  ال أتبع أهواءكم  : قل. إين يت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا        : قل" 
يقص ،  إن احلكم إال اهللا   ،  ما عندي ما تستعجلون به    . إين على بينة من ريب وكذبتم به      : لق. املهتدين

  . .  " احلق وهو خري الفاصلني
وعدم استجابته القتراحام أن يرتل عليهم خارقة مادية حىت         ،   وتتجلى يف حلم اهللا على املكذبني     

 ولو كان رسول اهللا   . وهو قادر عليه   - كما جرت سنته تعاىل    - ال يعجل هلم بالعذاب عند تكذيبهم ا      
فإمهـاهلم هـذا    . ولضاقت بشريته م وبتكذيبهم   ،  ما أمسكه عنهم  ،  ميلك هذا الذي يستعجلون به     ع

لو أن عنـدي  : قل:  " كما أا جمال تتجلى فيه ألوهيته ،  اإلمهال هو مظهر من مظاهر حلم اهللا ورمحته       
  . .  " اهللا أعلم بالظاملنيو، ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم

يف صورة ال تكـون  ؛ وإحاطة هذاالعلم بكل ما يقع يف هذا الوجود؛  وتتجلى يف علم اهللا بالغيب   
، ويعلم ما يف الرب والبحر    ،  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      :  " وال يصورها هكذا إال اهللا    ؛  إال هللا 

 وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني       ،  ات األرض وال حبة يف ظلم   . وما تسقط من ورقة إال يعلمها     
 " . .  

يف ،  يف النوم والصـحو   ،   وتتجلى يف هيمنة اهللا على الناس وقهره للعباد يف كل حالة من حاالم            
مث يبعثكم  ،  ويعلم ما جرحتم بالنهار   ،  وهو الذي يتوفاكم بالليل   :  " يف الدنيا واآلخرة  ،  املوت واحلياة 

، وهو القاهر فـوق عبـاده     . مث ينبئكم مبا كنتم تعملون    ،  مث إليه مرجعكم  ،  فيه ليقضى أجل مسمى   
مث ردوا إىل اهللا    . وهم ال يفرطـون   ،  حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا      ،  ويرسل عليكم حفظة  

 .  " أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني. موالهم احلق
مث  . .  يدعون إال اهللا لرفعه عنهم     فال؛  حني يواجهون اهلول  ،   وتتجلى يف فطرة املكذبني أنفسهم    

قادر علـى أن يـذيقهم ألـوان        ،  الذي يدعونه لكشف الضر   ،  وينسون أن اهللا  ،  هم مع ذلك يشركون   
لئن : من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعا وخفية        : قل:  " العذاب فال يدفعه عنهم أحد    

: قل. مث أنتم تشركون  ،  نها ومن كل كرب   اهللا ينجيكم م  : قل؟  أجنانا من هذه لنكونن من الشاكرين     
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أو يلبسكم شـيعا ويـذيق      ،  هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم            
 .  " انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون. بعضكم بأس بعض

|     |     | 
 ضللت إذا وما    قد. قل ال أتبع أهواءكم   . قل إين يت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا          " 

إن احلكـم   . ما عندي ما تستعجلون به     - وكذبتم به  - قل إين على بينة من ريب      . . أنا من املهتدين  
، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم         : قل. وهو خري الفاصلني  ،  إال هللا يقص احلق   

  . .  " واهللا أعلم بالظاملني
اليت تتمثل يف شىت اإليقاعات اليت تواجه القلب البشـري          ،  ية حتتشد هذه املوجة باملؤثرات املوح    

 قل . . قل:  " ذلك اإليقاع املتكرر  ،  ومن بني هذه املؤثرات العميقة     . . حبقيقة األلوهية يف شىت جماليها    
وال ؛  وال يتبع غريه  ؛  وما ال ميلك غريه   ؛  ما يوحيه إليه  ،  ليبلغ عن ربه   ع خطابا لرسول اهللا   "  . . قل. . 
 : توحي غريهيس

، قد ضـللت إذا   . ال أتبع أهواءكم  : قل. إين يت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا        : قل " 
  . .  " وما أنا من املهتدين

أن يواجه املشركني بأنه منهي من ربه عـن عبـادة الـذين             ،  ع رسوله - سبحانه -  يأمر اهللا 
وهم إمنـا يـدعون      -  منهي عن اتباع أهوائهم    ذلك أنه  . . يدعوم من دون اهللا ويتخذوم أندادا هللا      

وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضـل وال         - وال عن حق  ،  الذين يدعون من دون اهللا عن هوى ال عن علم         
 . فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إال إىل الضالل. يهتدي

،  املفاصـلة  وأن يفاصلهم هذه  ،  أن يواجه املشركني هذه املواجهة     ع نبيه - سبحانه -  يأمر اهللا 
ال : قـل ؟ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى :  " كما أمره من قبل يف السورة مبثل هذا وهو يقول         

  . .  " وإنين بريء مما تشركون، إمنا هو إله واحد: قل. ِأشهد
وأن ! فيوافقوه على دينـه   ،  أن يوافقهم على دينهم    ع  ولقد كان املشركون يدعون رسول اهللا     

! وكأن الشرك واإلسالم جيتمعـان يف قلـب       ! كأن ذلك ميكن أن يكون    ! يسجدوا إلهله يسجد آلهلتم ف  
فاهللا أغىن الشـركاء عـن      . وهو أمر ال يكون أبدا    ! وكأن العبودية هللا ميكن أن تقوم مع العبودية لسواه        
ـ ؛ الشرك وهو يطلب من عباده أن خيلصوا له العبودية         ن وال يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء م

  . . يف قليل أو كثري . . العبودية لغرية
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بأنه منهي عن عبـادة أي ممـا يـدعون           ع  ومع أن املقصود يف اآلية أن يواجههم رسول اهللا        
 : يف قوله تعاىل الذين فإن التعبري ب، ويسمون من دون اهللا

  . .  " قل إين يت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا " 
وما ،  واألصنام،  ولو كان املقصود هي األوثان    . ين تطلق على العقالء   فكلمة الذ . يستوقف النظر 

مـع األصـنام     - فال بد أن يكون املقصود بالذين نوعا آخر        . .  " الذين " بدل " ما " إليها لعرب ب  
، فغلـب العقـالء    " الذين:  " نوعا من العقالء الذين يعرب عنهم باالسم املوصول        - واألوثان وما إليها  

ومع املصطلحات اإلسـالمية    ؛  وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة       . . ميع بوصف العقالء  ووصف اجل 
 : يف هذا املقام من جهة

ولكـن  .  فمن جهة الواقع جند أن املشركني ما كانوا يشركون باهللا األصنام واألوثان وحـدها             
 يف أن جيعلوا هلم حـق       وهم ما كانوا يشركون الناس إال      . . كانوا يشركون معه اجلن واملالئكة والناس     

وحيكمـون بينـهم يف   ؛ ويضعون هلـم التقاليـد  ، حيث يسنون هلم السنن. التشريع للمجتمع ولألفراد 
  . . منازعام وفق العرف والرأي

ويعتـرب أن حتكـيم     ؛  فاإلسالم يعترب هذا شركا    . .  وهنا نصل إىل جهة املصطلحات اإلسالمية     
وينهى اهللا عنه يه عن السجود لألصنام        . . لهم أندادا من دون اهللا    وجع؛  الناس يف أمور الناس تأليه هلم     

 ! ودعوة أنداد من دون اهللا، شرك باهللا . . فكالمها يف عرف اإلسالم سواء؛ واألوثان
 :  مث جييء اإليقاع الثاين موصوال باإليقاع األول ومتمما له

يقص ،  إن احلكم إال هللا   . جلون به ما عندي ما تستع   ،  وكذبتم به ؛  إين على بينة من ريب    : قل " 
  . .  " وهو خري الفاصلني، احلق

مبا جيده   - أن جيهر يف مواجهة املشركني املكذبني برم       ع لنبيه - سبحانه -  وهو أمر من اهللا   
 . . بربـه ،  واإلحساس الوجداين العميـق   ،  والدليل الداخلي البني  ،  يف نفسه من اليقني الواضح الراسخ     

وعربوا عنه مثـل هـذا      ،  وهو الشعور الذي وجده الرسل من رم      . ووحيه إليه ،  يتهووحدان،  ووجوده
 : التعبري أو قريبا منه
وآتاين رمحـة   ،  يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب        : قال :  " - عليه السالم  -  قاهلا نوح 

  "  . . ؟ أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون؟ من عنده فعميت عليكم
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يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منـه            : قال :  " - عليه السالم  -  وقاهلا صاحل 
  . .  " فما تزيدونين غري ختسري؟ فمن ينصرين من اهللا إن عصيته، رمحة

  "  . . ؟ أحتاجوين يف اهللا وقد هدان: قال. وحاجه قومه :  " - عليه السالم -  وقاهلا إبراهيم
. فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصـريا         :  " لبنيه - عليه السالم  -  وقاهلا يعقوب 

  "  . . ؟ إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون: قال أمل أقل لكم
 - فيجدونـه ؛  ممن يتجلى اهللا هلم يف قلوم     ؛   فهي حقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلوب أوليائه       

وهي .  أعماقهم تسكب يف قلوم اليقني ا      وجيدون هذه احلقيقة بينة هنالك يف     ؛  حاضرا فيها  - سبحانه
الذين يطلبون منه اخلوارق لتصديق     ؛  احلقيقة اليت يأمر اهللا نبيه أن جيهر ا يف مواجهة املشركني املكذبني           

 : احلقيقة اليت جيدها هو كاملة واضحة عميقة يف قلبه، ما جاءهم به من حقيقة ربه
  . .  " وكذبتم به، قل إين على بينة من ريب " 

ليصدقوا أنه جاءهم من عنـد      ،   كذلك كانوا يطلبون أن يرتل عليهم خارقة أو يرتل م العذاب          
وأن يفرق فرقانا كامال بينـها وبـني        ؛  وكان يؤمر أن يعلن هلم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول         . . اهللا

وهو لـيس   ؛  اهللا وحده فالذي ميلكه هو    ؛  وإن جيهر بأنه ال ميلك هذا الذي يستعجلونه       ؛  حقيقة األلوهية 
 : إمنا هو رسول، إهلا

  . .  " يقص احلق وهو خري الفاصلني، إن احلكم إال هللا، ما عندي ما تستعجلون به " 
. وهللا وحده احلكم والقضاء   ؛   إن إيقاع العذاب م بعد جميء اخلارقة وتكذيبهم ا حكم وقضاء          

ل يف األمر بني الداعي إىل احلق واملكذبني        وهو وحده الذي يفص   ؛  فهو وحده الذي يقص احلق وخيرب به      
 . وليس هذا أو ذلك ألحد من خلقه. به

أو تدخل يف شأن القضاء الذي يرتلـه اهللا  ، نفسه من أن تكون له قدرة    ع  وبذلك جيرد الرسول  
ال ليرتل قضـاء    ؛  ليبلغ وينذر ،  وهو بشر يوحي إليه   ،  فهذا من شأن األلوهية وحدها وخصائصها     . بعباده

فهو كذلك الذي يقضي يف األمر ويفصل       ؛  وكما أن اهللا سبحانه هو الذي يقص احلق وخيرب به         . ويفصل
  . . عن ذوات العبيد، وخصائصه - سبحانه - وليس بعد هذا ترتيه وجتريد لذات اهللا . . فيه

،  مث يؤمر أن يلمس قلوم وعقوهلم ويلفتها إىل داللة قوية على أن هذا األمـر مـن عنـد اهللا                   
مـا   - وهـو بشـر    - يف مقدوره  - مبا فيها إنزال العذاب    - فلو أن أمر اخلوارق   . وك ملشيئة اهللا  ومتر



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

152

ولكـن ألن األمـر بيـد اهللا        . وهم يلحفون هذا اإلحلاف   ،  استطاع أن ميسك نفسه عن االستجابة هلم      
 : ل مبن قبلهمإن هم كذبوا ا كما فع، فال جييئهم خبارقة يتبعها العذاب املدمر؛ فهو حيلم عليهم، وحده

  . .  " واهللا أعلم بالظاملني، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم: قل " 
علـى   - وما حيلم على البشر وميهلـهم     .  إن للطاقة البشرية حدودا يف الصرب واحللم واإلمهال       

  . . إال اهللا احلليم القوي العظيم - عصيام ومتردهم وتبجحهم
وتبلغ منه الروح   ،  فإن اإلنسان لريى من بعض اخللق ما يضيق به الصدر          . . لعظيم وصدق اهللا ا  

ويغـدق أحيانـا    ،  ويسقيهم،  ويطعمهم،  يسعهم يف ملكه   - سبحانه - مث ينظر فيجد اهللا    . . احللقوم
 ا وما جيد اإلنسـان إال أن يقـول قولـه أيب بكـر             . . ويفتح عليهم أبواب كل شيء    ،  علهيم

رب ! رب ما أحلمـك   :  " حىت ما يعرف له أنف من عني      ،  ه الضرب املربح الغليظ   واملشركون يضربون 
 ! وهو يستدرجهم من حيث ال يعلمون . . فإمنا هو حلم اهللا وحده!  "  . . ما أحلمك
  . .  " واهللا أعلم بالظاملني " 

مـا  وحيلم عليهم وهو قادر علـى أن جييبـهم إىل   ، وميلي هلم عن حكمة  ،   فهو ميهلهم عن علم   
  . . مث يرتل م العذاب األليم، يقترحون

|     |     | 
جيلي هذه احلقيقة يف    ؛  واستطرادا يف بيان حقيقة األلوهية    ؛  بالظاملني - سبحانه - ومبناسبة علم اهللا  

وعلم اهللا احمليط ذا الغيب إحاطته بكل       ،  جمال الغيب املكنون   . . جمال ضخم عميق من جماالا الفريدة     
 : ويرسل سهاما بعيدة املدى تشري إىل آماده وآفاقه من بعيد؛ سم صورة فريدة هلذا العلموير، شيء

وما تسقط من ورقـة إال      ،  ويعلم ما يف الرب والبحر    ،  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو       " 
  . .  " إال يف كتاب مبني، وال رطب وال يابس، وال حبة يف ظلمات األرض، يعلمها

يف األرض  ،  الذي ال يند عنه شيء يف الزمان وال يف املكـان          ؛  م اهللا الشامل احمليط    إا صورة لعل  
من حـي وميـت ويـابس    ، يف جوف األرض وال يف طباق اجلو  ،  يف الرب وال يف البحر    ،  وال يف السماء  

  . . . ورطب
؟ بمن ذلك النسق القرآين العجي     - بأسلوبنا البشري املعهود   -  ولكن أين هذا الذي نقوله حنن     

 ؟ من ذلك التصوير العميق املوحي، وأين هذا التعبري اإلحصائي ارد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

153

وعامل الغيب وعـامل    ،   إن اخليال البشري لينطلق وراء النص القصري يرتاد آفاق املعلوم واهول          
وإن  . . ووراء حدود هذا الكون املشـهود     ،  وهو يتبع ظالل علم اهللا يف أرجاء الكون الفسيح        ،  الشهود

 - أو حياول أن يرتـاد     - وهو يرتاد . لريتعش وهو يستقبل الصور واملشاهد من كل فج وواد        الوجدان  
مفاحتها كلها   . . البعيدة اآلماد واآلفاق واألغوار   ؛  أستار الغيوب املختومة يف املاضي واحلاضر واملستقبل      

ويتبـع  . ة كلها لعلم اهللاملكشوف، وجيول يف جماهل الرب ويف غيابات البحر . . ال يعلمها إال هو ؛  عند اهللا 
. هنا وهنا وهناك  ،  وعني اهللا على كل ورقة تسقط     ،  ال حيصيها عد  ،  األوراق الساقطة من أشجار األرض    

ويرقب كل رطب وكل يابس يف هذا       . ويلحظ كل حبة خمبوءة يف ظلمات األرض ال تغيب عن عني اهللا           
  . . ال يند منه شيء عن علم اهللا احمليط، الكون العريض

وأغـوار  ،  وآفاق من املكان  ،  جولة يف آماد من الزمان    . وتذهل العقول ،  ا جولة تدير الرؤوس    إ
يعيا بتصور آمادهـا    ،  جولة بعيدة موغلة مترامية األطراف     . . واملعلوم واهول ،  من املنظور واحملجوب  

  . . وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة يف بضع كلمات . . اخليال
 !  أال إنه اإلعجاز

 . الناطق مبصدر هذا القرآن،  وننظر إىل هذه اآلية القصرية من أي جانب فنرى هذا اإلعجاز
فليس عليـه   ؛  فنجزم للوهلة األوىل بأن هذا كالم ال يقوله بشر        ،   ننظر إليها من ناحية موضوعها    

موضـوع مشـول العلـم    : حني يتحدث عن مثل هذا املوضـوع  - إن الفكر البشري . . طابع البشر 
إن مطارح الفكر البشري وانطالقاته يف هذا اال هلا طابع آخـر             . . ال يرتاد هذه اآلفاق    - طتهوإحا

فما اهتمام الفكـر البشـري بتقصـي         . . إنه ينتزع تصوراته اليت يعرب عنها من اهتماماته       . وهلا حدود 
 الفكر البشـري    إن املسألة ال ختطر على بال     ؟  يف كل أحناء األرض   ،  وإحصاء الورق الساقط من الشجر    

ومن مث ال خيطر لـه أن       . ال خيطر على باله أن يتتبع وحيصي ذلك الورق الساقط يف أحناء األرض            . ابتداء
ويعرب ؛  إمنا الورق الساقط شأن حيصيه اخلالق     ! يتجه هذا االجتاه وال أن يعرب هذا التعبري عن العلم الشامل          

 ! عنه اخلالق
إن أقصى ما حيفل به بنو البشـر  ؟ بوءة يف ظلمات األرض وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة خم   

فأما تتبع كل حبة خمبوءة يف ظلمـات         . . هو احلب الذي خيبأونه هم يف جوف األرض ويرتقبون إنباته         
وال أن يعربوا به عن العلم      ،  وال أن يلحظوا وجوده   ،  فمما ال خيطر للبشر على بال أن يهتموا به        ؛  األرض
 ! ويعرب عنه اخلالق، خبوء يف ظلمات األرض شان حيصيه اخلالقإمنا احلب امل! الشامل
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إن أقصى ما يتجه إليه      . .  " وال رطب وال يابس   :  "  وما اهتمام الفكر البشري ذا اإلطالق     
. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشـامل       . . تفكري البشر هو االنتفاع بالرطب واليابس مما بني أيديهم        

، إمنا كل رطب وكل يابس شأن حيصيه اخلـالق        ! د يف اجتاه البشر وتعبريام كذلك     فهذا ليس من املعهو   
 ! ويعرب عنه اخلالق

وكل رطب وكـل يـابس يف       ،  وكل حبة خمبوءة  ،   وال يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة       
لـذي  إمنا ا ؟  وما احتفاهلم بتسجيله  ؟  وما فائدته هلم  ،  فما شأم ذا   . . ويف سجل حمفوظ  . كتاب مبني 

واحلقـري  ؛  الصـغري كـالكبري    . . الذي ال يند عنه شيء يف ملكه      ،  حيصيه ويسجله هو صاحب امللك    
  . . والبعيد كالقريب؛ واهول كاملعلوم؛ واملخبوء كالظاهر؛ كاجلليل

، مشهد الورق الساقط من شجر األرض مجيعا       . .  إن هذا املشهد الشامل الواسع العميق الرائع      
إن هـذا املشـهد    . . والرطب واليابس يف أرجاء األرض مجيعا،  أطواء األرض مجيعاواحلب املخبوء يف 

وال تلـم بـه   ؛ وكذلك ال تلحظه العني البشرية؛ كما أنه ال يتجه إليه الفكر البشري واالهتمام البشري  
، املشرف على كـل شـيء     ؛  إنه املشهد الذي يتكشف هكذا جبملته لعلم اهللا وحده         . . النظرة البشرية 

، الصـغري كـالكبري    . . الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء     ،  احلافظ لكل شيء   . . حمليط بكل شيء  ا
  . . والبعيد كالقريب، واهول كاملعلوم، واملخبوء كالظاهر، واحلقري كاجلليل

،  والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبري من بين البشر يدركون جيدا حدود التصور البشـري             
ال خيطـر علـى     ،  أن مثل هذا املشهد    - من جتربتهم البشرية   - ويعلمون. بري البشري أيضا  وحدود التع 

والذين ميارون يف هذا عليهم أن يراجعـوا         . . كما أن مثل هذا التعبري ال يتأتى له أيضا        ؛  القلب البشري 
 ! لريوا إن كانوا قد اجتهوا مثل هذا االجتاه أصال، قول البشر كله

  . . ا يف القرآن الكرمي تكفي وحدها ملعرفة مصدر هذا الكتاب الكرمي وهذه اآلية وأمثاهل
فنرى آفاقا من اجلمـال والتناسـق ال        ،   كذلك ننظر إليها من ناحية اإلبداع الفين يف التعبري ذاته         

 : على هذا املستوى السامق، تعرفها أعمال البشر
يف . املطلـق  " اهول "  وأغوار يف  آماد وآفاق  . .  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو       " 

  . . ويف أحداث احلياة وتصورات الوجدان، ويف املاضي واحلاضر واملستقبل، الزمان واملكان
علـى اسـتواء وسـعة    ،  " املنظور " آماد وآفاق وآغوار يف    . .  " ويعلم ما يف الرب والبحر     " 

 . فاق واألغوار يف عامل الغيب احملجوبتناسب يف عامل الشهود املشهود تلك اآلماد واآل . . ومشول
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من ،  وحركة السقوط واالحندار  ؛  حركة املوت والفناء   . .  " وما تسقط من ورقة إال يعلمها      " 
 . ومن حياة إىل اندثار، علو إىل سفل

ومن ،  املنبثقة من الغور إىل السطح    ،  حركة البزوغ والنماء   . .  " وال حبة يف ظلمات األرض     " 
 . إىل اندفاع وانطالقكمون وسكون 

، الذي يشمل احلياة واملـوت    ،  التعميم الشامل  . .  " وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني        " 
  . . يف كل حي على اإلطالق؛ واألزدهار والذبول

من . . ؟    ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق واجلمال      ؟   فمن ذا الذي يبدع ذلك االجتاه واالنطالق      
 ! إال اهللا؟ من . . يف مثل هذا النص القصري، له وذلك كلهذا الذي يبدع هذا ك

|     |     | 
 :  مث نقف أمام قوله تعاىل

  . .  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو " 
 . . ا " بالعلم  " - سبحانه - واختصاص اهللا  " مفاحته " و " الغيب "  نقف لنقول كلمة عن   

ألا من مقومات العقيدة اإلسالمية     ؛  األساسية " ت التصور اإلسالمي  مقوما " ذلك أن حقيقة الغيب من    
تالك يف هذه    " الغيبية " و " الغيب " وذلك أن كلمات   . . الرئيسية " اإلميان " ومن قواعد ؛  األساسية

والقـرآن   "  . . العلميـة  " و " العلم " وتوضع يف مقابل   - بعد ظهور املذهب املادي    - األيام كثريا 
 . . ويقرر أن ما أوتيه اإلنسان من العلم قليـل     . إال اهللا  " مفاحته " ال يعلم  " غيبا "  يقرر أن هناك   الكرمي

 وأن الناس ال يعلمون   . من طاقته ومن حاجته    - سبحانه - وهذا القليل إمنا آتاه اهللا له بقدر ما يعلم هو         
 - كما يقـرر   . .  يغين من احلق شيئا    وأن الظن ال  ،  إال ظنا  - فيما وراء العلم الذي أعطاهم اهللا إياه       -

وأنه علم اإلنسان أن يبحث عن هـذه        ؛  وجعل له سننا ال تتبدل    ،  أن اهللا قد خلق هذا الكون      - سبحانه
وأنه سيكشف له من هذه السنن يف        - يف حدود طاقته وحاجته    - ويتعامل معها ؛  السنن ويدرك بعضها  

دون أن خيـل هـذا       . . جاءه من عند ربه هو احلـق      األنفس واآلفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي         
والـذي سـيظل كـذلك      ،  اهول لإلنسان  " الغيب " حبقيقة،  الكشف عن سنن اهللا اليت ال تبديل هلا       

ينشى ء هذا احلدث    ،  وال حبقيقة طالقة مشيئة اهللا وحدوث كل شيء بقدر غييب خاص من اهللا            ،  جمهوال
 . ويف تصور املسلم الناشى ء من حقائق العقيدة       ،  قيدة اإلسالمية يف تناسق تام يف الع     . . ويربزه للوجود 

 . 
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يف  - حتتاج منا هنا   - على هذا النحو املتعدد اجلوانب املتناسق املتكامل       -  فهذه احلقائق جبملتها  
وأال خترج عن حدود املنهج الذي اتبعنـاه يف   ،  إىل كلمة حناول بقدر اإلمكان أن تكون جمملة        - الظالل
 . )1(أيضا الظالل 

فيجعـل  ؛   إن اهللا سبحانه يصف املؤمنني يف مواضع كثرية من القرآن بأم الذين يؤمنون بالغيب             
 : هذه الصفة قاعدة من قواعد اإلميان األساسية

، ويقيمون الصـالة  ،  الذين يؤمنون بالغيب  : هدى للمتقني ،  ذلك الكتاب ال ريب فيه    . امل " 
أولئك . ن مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون          والذين يؤمنو ،  ومما رزقناهم ينفقون  
 .  ]1 - 5: البقرة[  . .  " وأولئك هم املفلحون، على هدى من رم
؛ غيب بالقياس إىل البشـر     - سبحانه - فذات اهللا . هو إميان بالغيب   - سبحانه -  واإلميان باهللا 

 . وال كيفيات أفعاله، وال يدركون ذاته، لهجيدون آثار فع، فإذا آمنوا به فإمنا يؤمنون بغيب
وما يكون فيها من    ،  فالساعة بالقياس إىل البشر غيب    . هو إميان بالغيب  ،   واإلميان باآلخرة كذلك  

 . تصديقا خلرب اهللا سبحانه، بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به املؤمن
 يذكرها القرآن الكرمي يف وصف       والغيب الذي يتحقق اإلميان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى        

 : واقع املؤمنني وعقيدم الشاملة
ال . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله       . آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون        " 

 285: البقـرة [  . .  " وإليك املصري ،  غفرانك ربنا . مسعنا وأطعنا : وقالوا. نفرق بني أحد من رسله    
[ . 

وآمن مبا   - وهو غيب  - كل آمن باهللا  ،  واملؤمنني كذلك  ع نص أن رسول اهللا    فنجد يف هذا ال   
على جانب مـن الغيـب       ع وما أنزل اهللا على رسوله فيه جانب من إطالعه         - أنزل اهللا على رسوله   
عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا       :  " كما قال يف اآلية األخرى     - سبحانه - بالقدر الذي قدره اهللا   

 .  ]26 - 27: اجلن[  . .  " ارتضى من رسولإال من 
على قـدر طاقتـهم     ،  ال يعرف عنه البشر إال ما خيربهم به اهللا         - وهي غيب  -  وآمن باملالئكة 

 . )1(وحاجتهم 

                                                 
 " . دار الشروق .  " بقسميه"  ومقوماته خصائص التصور اإلسالمي:  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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وهو غيب ال يعلمه اإلنسان      - قدر اهللا :  ويبقى من الغيب الذي ال يقوم اإلميان إال بالتصديق به         
 "  ]اخرجه الشيخان   [  "  . . . والقدر خريه وشره  :  "  . . . إلميانكما جاء يف حديث ا     - حىت يقع 

 . . 
غيب يف املاضـي وغيـب يف       . .  على أن الغيب يف هذا الوجود حييط باإلنسان من كل جانب          

غيب يف   . . وغيب يف الكون كله من حوله     ،  غيب يف نفسه ويف كيانه     . . وغيب يف املستقبل  ،  احلاضر
وغيب ،  غيب يف نشأة احلياة وخط سريها      . . وغيب يف طبيعته وحركته   ،   سريه نشأة هذا الكون وخط   

 ! وغيب فيما يعرفه كذلك، غيب فيما جيهله اإلنسان . . يف طبيعتها وحركتها
حىت ليجهل اللحظة ما جيري يف كيانة هو ذاتـه فضـال     . .  ويسبح اإلنسان يف حبر من اهول     
وفضال عما جيري بعد اللحظة احلاضرة له وللكون كله مـن           ؛  على ما جيري حوله يف كيان الكون كله       

 ! وكل خلية وكل جزئي من خلية؛ وكل كهرب من ذرة، ولكل ذره: حوله
إمنا يسبح يف حبـر      - تلك الذبالة القريبة املدى    - والعقل البشري  . . إنه اهول  . .  إنه الغيب 

، ولوال عـون اهللا لـه     .  منها معامل يف اخلضم    فال يقف إال على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ        . اهول
وقليل من   . .  " ولكنه ال يشكر   . . ما استطاع شيئا  ،  وتعليمه هو بعض نواميسه   ،  وتسخري هذا الكون  

ومبا آتاه مـن العلـم      ،  بل إنه يف هذه األيام ليتبجح مبا كشف اهللا له من السنن            . .  " عبادي الشكور 
ويتبجح !  ومل يعد يف حاجة إىل إله يعينه       )2( " اإلنسان يقوم وحده   " نيتبجح فيزعم أحيانا أ    . . القليل

وأنه ال   " الغيبية " يف التفكري والتنظيم تقابل    " العلمية " وأن " الغيب " يقابل " العلم " أحيانا فيزعم أن  
 ! كما أنه ال لقاء بني العقلية العلمية والعقلية الغيبية؛ لقاء بني العلم والغيب

من بين البشر    " العلماء " يف حبوث وأقوال   "  . . الغيب " أمام " العلم " ظرة على وقفة   فلنلق ن 
وما أوتيتم   " –بعد أن نقف أمام كلمة الفصل اليت قاهلا العليم اخلبري عن علم اإلنسان القليل                - أنفسهم

األنفس ولقد جـاءهم    إن يتبعون إال الظن وما وى        "  ]85: اإلسراء[  . . .  " من العلم إال قليلًا   
  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      :  " وأن الغيب كله هللا     ]29: النجم[  . .  " من رم اهلدى  

 "  . . ؟ أعنده علم الغيب فهو يـرى :  " وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى    ]59: األنعام[ . . . 
 .  . وهي ناطقة بذاا عن مدلوالا . . .  ]35: النجم[ 

                                                                                                                                               
 . 1042 - 1039 يراجع ما جاء عن املالئكة يف هذا اجلزء ص)1(
 Man Stands Alone:  عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي)2(
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يف حبوث وأقوال العلماء من بـين اإلنسـان ال           " الغيب " أمام " العلم "  فلنلق نظرة على وقفة   
ولكننـا   - فحاشا للمؤمن أن يصدق قول اهللا بقول البشـر  - لنصدق ا كلمة الفصل من اهللا سبحانه     

ما يؤمنون هم به    إىل  ،  والعلمية والغيبية ،  نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب        
وال يكونوا  ؛  ليعيشوا يف زمام   " املعرفة " و " الثقافة " ليعلموا أن عليهم هم أن حياولوا     ! من قول البشر  

الوحيدة املستيقنة   " العلمية " هو احلقيقة  " الغيب " وليستيقنوا أن ! متخلفني عن عقليته ومقررات جتاربه    
يف ضوء التجـارب والنتـائج       " العلمية " وأن! ين ذاته من وراء كل التجارب والبحوث والعلم اإلنسا      

اجلهلية اليت تعيش    " ! ! ! اجلهلية " أما الذي يقابل الغيبية حقا فهو      "  . . للغيبية " األخرية مرادفة متاما  
 ! ! ! ولكنها ال تعيش يف القرن العشرين - رمبا - يف القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر

 : جبملتها " العلم " اليت يصل إليها " احلقائق " يقول عن - من أمريكا -  عامل معاصر
ولكنها مع ذلك تتأثر خبيال اإلنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقـة            ؛  إن العلوم حقائق خمتربة    " 

فهي بذلك مقصورة على    . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه احلدود     . يف مالحظاته وأوصافه واستنتاجاته   
ولـيس   . . وتنتهي باالحتماالت كـذلك   ،  وهي تبدأ باالحتماالت  . ن الكمية يف الوصف والتنبؤ    امليادي

ونتائجهـا  ؛ وعرضة لألخطاء احملتملة يف القيـاس واملقارنـات  ، ونتائج العلوم بذلك تقريبية   . . باليقني
ما يصل إىل قانون    وإننا لنرى أن العامل عند    . وليست ائية ،  وقابلة للتعديل باإلضافة واحلذف   ،  اجتهادية

 ويترك الباب مفتوحا ملا قد يستجد من التعديالت       ،  إن هذا هو ما وصلنا إليه حىت اآلن       : أو نظرية يقول  
 ")1( . 

واليت ميكـن أن يصـل إليهـا        ،   وهذه الكلمة تلخص حقيقة مجيع النتائج اليت وصل إليها العلم         
ه احملدود بالقياس إىل األزل واألبد هو الذي        بل بوجود ،  بوسائله احملدودة  " اإلنسان " فطاملا أن . كذلك

وهلا مثل خصائصه   ،  فإنه من احلتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا اإلنسان        ؛  حياول الوصول إىل هذه النتائج    
  . . والتعديل والتبديل، وقابلة للخطأ والصواب؛ من كوا حمدودة املدى

مث يعمـم   ،  فهو جيرب . هي التجربة والقياس   على أن الوسيلة اليت يصل ا اإلنسان إىل أية نتيجة           
وسيلة تؤدي إىل نتيجـة      - باعتراف العلم وأهله   - والقياس؛  النتيجة اليت يصل إليها عن طريق القياس      

وهي التجربة واالستقصاء مبعـىن      - والوسيلة األخرى . وال ميكن أبدا أن تكون قطعية وال ائية       ؛  ظنية

                                                 
اهللا :  " عن كتاب . . ملاريت ستانلي كوجندن، العامل الطبيعي الفيلسوف       " درس من شجرية الورد     :  "  من مقال  )1(
 . ترمجة الدكتور الدمرداش عبد ايد سرحان" جلى يف عصر العلم يت
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 -  ما وقعت عليه التجارب يف مجيع األزمنة ويف مجيع الظروف          تعميم التجربة على كل ما هو من جنس       
وال سبيل إىل نتيجة قطعيـة      . وهي إحدى الوسائل املوصلة إىل نتائج قطعية      . وسيلة غري مهيأة لإلنسان   

ومن مث يبقى علم اإلنسان فيما وراء ما قـرره          . وحقيقة يقينية إال عن طريق هدى اهللا الذي يبينه للناس         
 !  ظنيا ال يصل إىل مرتبة اليقني حبالعلما، اهللا له

  . . . ضارب حول اإلنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظين ذاك " الغيب "  على أن
إنه ما يزال يضرب يف الفروض والنظريات حول مصـدره ونشـأته             . .  هذا الكون من حوله   

اطه بالزمان وارتباط ما جيري     وارتب " املكان " ما هو وحول   " الزمان " وحول،  وطبيعته وحول حركته  
 . يف الكون بالزمان واملكان

 " وارتباطها ذا الوجود  . واملؤثرات فيها . وخط سريها . وطبيعتها. ونشأا. ومصدرها.  واحلياة
وغـري طبيعـة     " الفكر " إن كان هناك يف الكون مادة على اإلطالق ذات طبيعة غري طبيعة            " ! املادي

 ! الطاقة على العموم
وكيف جاء إىل   ؟  وما الذي مييزه عن بقية األحياء     ؟  ما الذي مييزه من املادة    ؟  ما هو  " واإلنسان  "

ومـا مصـريه بعـد املـوت        ؟  الذي يتميز به ويتصرف    " العقل " وما؟  هذه األرض وكيف يتصرف   
 . . ؟  واإلحنالل

وكيف ؟  ل حلظة ما الذي جيري يف داخله من حتليل وتركيب يف ك         ،   بل هذا الكيان اإلنساين ذاته    
  . . )1(؟ جيري

حىت على سـبيل الظـن      ،  وال يكاد يقتحهما  ،  يقف العلم على حافاا   ،   إا كلها ميادين للغيب   
 ! وإن هي إال فروض واحتماالت. والترجيح

وحقيقـة  ،  من حقيقة األلوهيـة    - إال قليال يف هذا القرن     -  ولندع ما ال يشغل العلم به نفسه      
وحقيقـة  . وحقيقة اآلخرة، ومن حقيقة املوت. ئكة وجن وخلق ال يعلمه إال اهللا     العوامل األخرى من مال   

ومن هذا الغيب يقف العلم     ،  الكفاية،  القريب " الغيب " لندع هذا كله حلظة ففي     . . احلساب واجلزاء 
 ! والتبجح على اإلخالص " العلم " الذي ال خيرج عنه إال من يؤثرون املراء على، وقفة التسليم

  . .  بعض األمثالونضرب

                                                 
 . ألليكسيس كاريل" اإلنسان ذلك اهول  " )1(
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 : يف قاعدة بناء الكون وسلوكه - 1 
وليست هي أصغر وحدة يف بناء هـذا        . قاعدة بناء الكون   - فيما يقول العلم احلديث    -  الذرة

 ]طاقـة كهربيـة سـالبة       [  والكترونـات  ]طاقة كهربية موجبة    [  فهي مؤلفة من بروتونات   . العامل
 ]قة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سالبة متعادلتني ساكنتني         طاقة حمايدة مكونه من طا    [  ونيوترونات

. ولكنها ال تسلك يف املعمل سلوكا حتميا موحدا        ]اإللكترونات  [  وحني حتطم الذرة تتحرر الكهارب    
وإمنـا  . وال ميكن حتديد سلوكها املقبل مقدما     . فهي تسلك مرة كأا أمواج ضوئية ومرة كأا قذائف        

، وكـذلك تسـلك الـذرة نفسـها       . هو قانون االحتماالت   - غري احلتمية  - خرهي ختضع لقانون آ   
 - يقول سـري جـيمس جيننـر      . هذا السلوك  ]يف صورة جزيئات    [  واموعة احملدودة من الذرات   

 : األستاذ يف الطبيعيات والرياضيات - اإلجنليزي
: أن تسلك إال طريقا واحـدا     أن الطبيعة ال تستطيع     ،  لقد كان العلم القدمي يقرر تقرير الواثق       " 

ويف تسلسل مستمر بـني علـة       ،  لتسري فيه من بداية الزمن إىل ايته      ،  وهو الطريق الذي رسم من قبل     
أما العلم احلديث فكل ما يستطيع أن يقوله         ]ب  [  تتبعها احلالة  ]أ  [  وأال مناص من أن احلالة    ،  ومعلول

أو غريهـا مـن احلـاالت        ]د  [  أو ]ج  [  أو ]ب  [  حيتمل أن تتبعها   ]أ  [  أن احلالة : حىت اآلن هو  
أكثر أحتماال مـن   ]ب [  إن حدوث احلالة: نعم إن يف استطاعته أن يقول   . األخرى اليت خيطئها احلصر   

وهكذا بل إن يف مقدوره أن       . . ]د  [  أكثر احتماال من احلالة    ]ج  [  وإن احلالة  ]ج  [  حدوث احلالة 
ولكنه ال  . بعضها بالنسبة إىل بعض    ]د  [  و ]ج  [  و ]ب  [  احلاالتحيدد درجة احتمال كل حالة من       

أما ما جيـب أن     . ألنه يتحدث دائما عما حيتمل    . أي احلاالت تتبع األخرى   : يستطيع أن يتنبأ عن يقني    
 !  " . مهما تكن حقيقة هذه األقدار - حيدث فأمره موكول إىل األقدار

إن مل يكن هو هذا الذي      ،  هللا املغيب عن علم اإلنسان    وماذا يكون قدر ا    " الغيب "  فمإذا يكون 
 ؟ وتقف على عتباته يف صلب الكون وذراته، تنتهي إليه جتارب العلم اإلنساين

وهي خاضعة متامـا   . . وحتوهلا إىل رصاص وهليوم،  ويضرب مثال لذلك إشعاع ذرات الراديوم    
 : يقف دونه علم اإلنسان، وغيب مستور، لقدر جمهول

من املعروف أن ذرات الراديوم وغريه من املـواد         : رب لذلك مثال ماديا يريده وضوحا     ولنض " 
. وختلف وراءها ذرات من الرصاص واهلليوم     ،  تتفكك مبجرد مرور الزمن عليها    ،  ذات النشاط اإلشعاعي  

ي والقانون العام الذ  . وحيل مكاا رصاص وهليوم   ،  وهلذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار       
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ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقـة الـيت           . يتحكم يف معدل التناقص غريب غاية الغرابة      
وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفـاة واحـدة         ،  إذا مل جتد عليهم مواليد    ،  ينقص ا عدد من السكان    

ترسل عليهم  أو أا تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من اجلند معرضني لنريان             ؛  بغض النظر عن السن   
وجممل القول إنه ليس لكرب السن أثـر مـا يف ذرة            . ومن غري أن يكون أحدهم مقصودا لذاته      ،  اعتباطا

بل ألن املنية قـد أصـابتها خـبط    ، فإا ال متوت ألا قد استوفت حظها من احلياة       . الراديوم الواحدة 
 . )1(عشواء 

فـإن  . جرتنا ألفني من ذرات الراديوم    إذا فرض أن حب   : ولنوضح هذه احلقيقة مبثل مادي فنقول      " 
بل كل ما يسـتطيعه هـو أن يـذكر فقـط            . كم منها يبقى حيا بعد عام     : العلم ال يستطيع أن يقول    

وأكثر األمور احتماال يف الواقـع      . وهكذا،  1998 أو   1999 أو   2000االحتماالت اليت ترجح بقاء     
هي ،  رة واحدة ال أكثر من األلفي ذرة      أي أن أرجح االحتماالت هو أن ذ      ،  1999هو أن يكون العدد     

 . اليت تتحلل يف العام التايل
وقد نشعر يف بادى ء     . ولسنا ندري بأية طريقة ختتار تلك الذرة املعينة من بني هذه األلفي ذرة             " 

أو اليت تقع يف    ،  األمر مبيل إىل افتراض أن هذه الذرة ستكون هي اليت تتعرض لالصطدام أكثر من غريها              
ولكن هذا كله غـري     . أو اليت يصادفها غري هذا أو ذاك من األسباب يف العام التايل           ،  مكنة حرارة أشد األ 
فإن يف استطاعتها أيضا    ،  ألنه إذا كان يف استطاعة الصدمات أو احلرارة أن تفكك ذرة واحدة           ،  صحيح

ضـغطه أو  ويكون يف استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم مبجـرد       ،   ذرة الباقية  1999أن تفكك ال    
بل هو يعتقد علـى األرجـح أن        ؛  ولكن كل عامل من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل         ؛  تسخينه

. ويضطرها إىل أن تتفكـك    ،   من ذرات الراديوم   2000املوت يصيب يف كل عام ذرة واحدة من كل          
  1903يف عام  " سدي " و " رذرفورد " اليت وضعها " التفكك التلقائي " وهذه هي نظرية

كيف إذن يكون القدر الغييب إن مل يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غري اختيار منها                   ف
 ! ؟ وعلى غري علم منها وال من أحد. وال من أحد

                                                 
أما . وحنن نأخذ من قوله النتيجة العلمية اليت وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية. .  هكذا يقول الرجل  )1(

لم أا قد استوفت حظها، وأن املنية أصابتها بقدر مـن اهللا يعلـم هـو     فنحن نع ! تعبريه بأا خبط عشواء فال يهمنا     
والناس هكذا ميوتـون    . ال فرق بني ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من األحياء          " لكل أجل كتاب    " وأنه  . حكمته

 ! عند استيفاء األجل املغيب عن العيون
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بل إنـه   . ال يريد أن يثبت به القدر اإلهلي املغيب عن الناس         ،   إن الرجل الذي يقول هذا الكالم     
ولكن حقيقـة الغيـب     .  ينتهي إليها العلم البشري ذاته     ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتائج اليت       
 ! تفرض نفسها عليه فرضا على النحو الذي نراه

فهـي كـذلك    ،  نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته      " الغيب " وكما تفرض حقيقة   - 2 
 . البشريتفرض نفسها على قاعدة انبثاق احلياة وحركتها بنفس القوة يف النتائج اليت ينتهي إليها العلم 

 : األستاذ جبامعة فرانكفورت بأملانيا " رسل تشارلز إرنست "  يقول عامل األحياء والنبات
فذهب بعض الباحثني   ؛  لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة احلياة من عامل اجلمادات           " 

. تينية الكبرية أو من جتمع بعض اجلزئيات الربو     ،  أو من الفريوس  ،  إىل أن احلياة قد نشأت من الربوتوجني      
وقد خييل إىل بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة اليت تفصل بني عـامل األحيـاء وعـامل                    

ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن مجيع اجلهود اليت بذلت للحصول علـى املـادة        . اجلمادات
كر وجود اهللا ال يستطيع أن      ومع ذلك فإن من ين    . قد باءت بفشل وخذالن ذريعني    ،  احلية من غري احلية   

ميكـن أن   ،  يقيم الدليل املباشر للعامل املتطلع على أن جمرد جتمع الذرات واجلزيئات عن طريق املصادفة             
وللشخص مطلـق   . يؤدي إىل ظهور احلياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة اليت شاهدناها يف اخلاليا احلية           

فإمنا يسـلم بـأمر   ، ولكنه إذ يفعل ذلك  ! فهذا شأنه وحده  ،  احلرية يف أن يقبل هذا التفسري لنشأة احلياة       
 . الذين خلق األشياء ودبرها، أشد إعجازا وصعوبة على العقل من االعتقاد بوجود اهللا

وأن . إنين أعتقد أن كل خلية من اخلاليا احلية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها                " 
دة على سطح األرض تشهد بقدرته شهادة تقوم علـى الفكـر            ماليني املاليني من اخلاليا احلية املوجو     

 . )1( " ولذلك فإنين أؤمن بوجود اهللا إميانا راسخا. واملنطق
كنشأة الكـون  ،  والذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر احلياة ونشأا غيب من غيب اهللا       

ما أشـهدم خلـق     :  " ظيموصدق اهللا الع  . وأن ليس لدى البشر عن ذلك إال االحتماالت       ؛  وحركته
  . . .  " السماوات واألرض وال خلق أنفسهم

                                                 
وحنب أن ننبه أننـا إذ      "  . .  اهللا يتجلى يف عصر العلم       :  "يف كتاب " اخلاليا احلية تؤدي رسالتها     :  "  من مقال  )1(

وليس هذا إقراراً منا يصحة كل ما نستشهد به وسالمة . . بلغتهم " العلميني " نقتطف ما نقتطف إمنا خناطب املاديني 
 . منهجه التفكريي والتعبريي يف القضية اليت تعرضها
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إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل حتتوي على         . . وخنطو خطوة واسعة لنصل إىل اإلنسان      - 3 
وال  . . كلها تدخل يف سباق لتلحق بالبويضة يف رحم املـرآة          . . حنو ستني مليونا من احليوانات املنوية     

مبا فيهم الرجل واملرأة صاحبا      - أو هو قدر غييب ال علم للبشر به       ،  فهو غيب ! الذي يسبق يعلم أحد من    
ويلتحم مع البويضة ليكونا معـا خليـة        ! مث يصل السابق من بني ستني مليونا       -!  الدور يف هذا األمر   

بينمـا  ،  وملا كانت كل كروموسـومات البويضـة مؤنثـة        . واحدة ملقحة هي اليت ينتج منها اجلنني      
فإن غلبة عدد كروموسومات التـذكري أو       ؛  كروموسومات احليوان املنوي بعضها مذكر وبعضها مؤنث      

ذكرا أو   - هو الذي يقرر مصري اجلنني    ،  كروموسومات التأنيث يف احليوان املنوي الذي يلتحم بالبويضة       
اهللا :  " ني أنفسـهما  مبا فيهم أبوا اجلن    - وهذا خاضع لقدر اهللا الغييب ال علم به وال دخل للبشر           - أنثى

عامل الغيب والشهادة   . وكل شيء عنده مبقدار   . يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد         
هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء           "  ]8 - 9: الرعد[  . .  " الكبري املتعال 

 . .  " إنه عليم قدير  ،  عل من يشاء عقيما   أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجي    . إناثا ويهب ملن يشاء الذكور    
خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث ذلكم اهللا              "  ]49 - 50: الشورى[ 

 .  ]6: الزمر[  "  . . . ؟ ال إله إال هو فأين تصرفون، ربكم له امللك
بينمـا   . . رن العشرين ويواجهه يف الق  ؛  البشري " العلم " الذي يقف أمامه   " الغيب "  هذا هو 

وأن اتمـع الـذي    " . العلمية " تنايف " الغيبية " الذين يعيشون على فتات القرون املاضية يزعمون أن    
 . . ذلك بينما العلم البشري ذاتـه     ! يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية           

وإن احلقيقـة    " ! االحتمـاالت  " يه من النتائج هـو    إن كل ما يصل إل    : يقول . . علم القرن العشرين  
 ! ال شك فيه " غيبا " املستيقنة الوحيدة هي أن هنالك

 " ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعـة    ،   على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة املة أمام حقيقة الغيب          
 . ميةويف العقلية اإلسال، ويف التصور اإلسالمي، يف العقيدة اإلسالمية " الغيب

وهو املصدر األساسي للعقيدة اإلسالمية اليت تنشى ء التصـور اإلسـالمي             -  إن القرآن الكرمي  
، فليس كل ما حييط باإلنسـان غيبـا       . يقرر أن هناك عاملا للغيب وعاملا للشهادة       - والعقلية اإلسالمية 

  . . وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون جمهوال
حسـب  ،  أن يعرف منها القدر الالزم لـه       " اإلنسان " ميلك؛   إن هنالك سننا ثابته هلذا الكون     

وقد أودعه اهللا القدرة على معرفة هذا القدر من         . للقيام باخلالفة يف هذه األرض    ،  طاقته وحسب حاجته  
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وترقيـة  ،  وتعمري األرض ،  وعلى تسخري قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض باخلالفة        ؛  السنن الكونية 
  . . واالنتفاع بأقواا وأرزاقها وطاقاا، احلياة

ال تقيدها هـذه السـنن وإن       ؛  مشيئة اهللا الطليقة   - يف عمومها  - وإىل جانب هذه السنن الثابته    
، فهي ليست آلية حبتـة    . وهناك قدر اهللا الذي ينفذ هذه السنن يف كل مرة تنفذ فيها           . كانت من عملها  

وهذا القدر الذي   . وإن جرت وفق السنة اليت أودعها اهللا إياها       ؛  ى كل حركة فيها   فالقدر هو املسيطر عل   
وأقصى ما يصل إليه الناس هو      ؛  ال يعلمه أحد علم يقني     " غيب " ينفذ هذه السنن يف كل مرة تنفذ فيها       

  . . وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا "  . . االحتماالت " الظنون و
 " غيـب  " وكلها؛   من العمليات لتتم يف كيان اإلنسان يف اللحظة الواحدة          وإن ماليني املاليني  

وهو ال  ؛  ومثلها ماليني ماليني العمليات اليت تتم يف الكون من حوله         ! وهي جتري يف كيانه   ،  بالقياس إليه 
 ! يعلمها

 ومستقبله ومستقبل الكون  . وحاضره وحاضر الكون  .  وإن الغيب ليحيط مباضيه وماضي الكون     
وينتفع ا انتفاعا علميا منظما يف النهوض بعبء        ،  اليت يعرف بعضها  ،  وذلك مع وجود السنن الثابتة    . . 

 . اخلالفة
وإنه ليـذهب   ! ليجيء إىل هذا العامل على غري رغبة منه وال علم مبوعد قدومه            " اإلنسان "  وإن

ومهما تعلـم    . . شيء حي وكذلك كل   !  . . عن هذا العامل على غري رغبة منه وال علم مبوعد رحيله          
 ! فإن هذا لن يغري من هذا الواقع شيئا، ومهما عرف

 " العلـم  " بشـهادة  " العلمية " هي " الغيبية " ألن " غيبية علمية  "  إن العقلية اإلسالمية عقلية   
 ! اليت يتعامل أصحاا وهم ذه اجلهالة " اجلهلية " أما التنكر للغيب فهو . . والواقع

وبـني  ؛ ية اإلسالمية لتجمع بني االعتقاد بالغيب املكنون الذي ال يعلم مفاحتـه إال اهللا        وإن العقل 
، واليت متكن معرفة اجلوانب الالزمة منـها حليـاة اإلنسـان يف األرض            ،  االعتقاد بالسنن اليت ال تتبدل    

يفوتـه كـذلك    وال  ،  البشري يف جماله   " العلم " فال يفوت املسلم   . . والتعامل معها على قواعد ثابته    
  . . بالقدر الذي يشاء، إال من شاء، وهي أن هنالك غيبا ال يطلع اهللا عليه أحدا؛ إدراك احلقيقة الواقعية

الذي ال يدرك إال ما      " احليوان " فيتجاوز مرتبة  " الفرد "  واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها     
لوجود أكرب وأمشل من ذلك احليز الصغري احملدود        الذي يدرك أن ا    " اإلنسان " إىل مرتبة ،  تدركه حواسه 

وهي نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان        - أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس      - الذي تدركه احلواس  
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ويف إحساسه  ؛  وحلقيقة القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود      ،  وحلقيقة وجوده الذايت  ،  حلقيقة الوجود كله  
فليس من يعيش   . كما أا بعيدة اآلثر يف حياته على األرض       . ن قدرة وتدبري  وما وراء الكون م   ،  بالكون

ويتلقى ؛  يف احليز الصغري الذي تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته              
ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيـه             ؛  أصداءه وإحياءاته يف أطوائه وأعماقه    

هي اليت صدر   ،  حقيقة أكرب من الكون    . . ظاهرة وخافية  . . وأن وراء الكون  ؛   عمره القصري احملدود   يف
وال حتـيط ـا     ،  حقيقة الذات اإلهلية اليت ال تدركها األبصار       . . واستمد من وجودها وجوده   ،  عنها

  . . العقول
ولكـن  . ان عن عامل البهيمة   لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنس          . . .  " 

 يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقـرى  - كجماعة املاديني يف كل زمان  - مجاعة املاديني يف هذا الزمان    
وهو النكسة الـيت     " ! تقدمية " ويسمون هذا ! الذي ال وجود فيه لغري احملسوس     ،  إىل عامل البهيمة  . . 

واحلمـد هللا علـى      . . . الذين يؤمنون بالغيب  : هي صفة فجعل صفتهم املميزة    . وقى اهللا املؤمنني إياها   
 . )1( " والنكسة للمنتكسني واملرتكسني؛ نعمائه

كأن كل   " احلتمية التارخيية  " يتحدثون كذلك عن   " العلمية " و " الغيبية " والذين يتحدثون عن  
 حتميات " ست هنالك ولي " احتماالت " إن هناك : يف هذا الزمان يقول    " العلم " و! املستقبل مستيقن 

 ! " 
 ؟ ولكن أين نبوءات ماركس اليوم " ! باحلتميات "  ولقد كان ماركس من املتنبئني

نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن مث قمة الرأمسالية         ،   لقد تنبأ حبتمية قيام الشيوعية يف اجنلترا      
يف  . . كثر الشعوب ختلفا صـناعيا    فإذا الشيوعية تقوم يف أ     . . يف جانب والفقر العمايل يف جانب آخر      

 ! وال تقوم قط يف البالد الصناعية الراقية . . روسيا والصني وما إليها
وهـا هـو ذا     .  ولقد تنبأ لينني وبعده ستالني حبتمية احلرب بني العامل الرأمسايل والعامل الشيوعي           

  " ! التعايش السلمي " حيمل راية " خروشوف " خليفتهما
 ! فهي ال تستحق جدية املناقشة! التنبؤية " احلتميات "  مع هذه وال منضي طويال

                                                 
 . 40 - 39 عن اجلزء األول من ظالل القرآن من )1(
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وإن هنالـك   . وكل ما عداها احتمـاالت    ،   إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب       
 وإن هنالك . وقدر اهللا غيب ال يعلمه إال هو      . حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به اهللا وجيري به قدره          

، ويستعني ا يف خالفـة األرض     ،  ميلك اإلنسان أن يتعرف إليها    ،  ون ثابته سننا للك  - مع هذا وذلك   -
إن هـذا    . .  " وهذا قوام األمر كلـه     . . وغيب اهللا اهول  ؛  مع ترك الباب مفتوحا لقدر اهللا النافذ      

 .  " القرآن يهدي لليت هي أقوم
|     |     | 

ينتقل السياق إىل جمـال مـن       ،  ت الكون ومبا جيري يف جنبا   ،  ومن علم اهللا الشامل مبفاتح الغيب     
 : بعد العلم احمليط، وجمال كذلك من جماالت اهليمنة اإلهلية، يف ذوات البشر، جماالت هذا العلم الشامل

مث ،  مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى     ،  ويعلم ما جرحتم بالنهار   ،  وهو الذي يتوفاكم بالليل    " 
  . .   "مث ينبئكم مبا كنتم تعملون، إليه مرجعكم

وأشارات إىل مـدى العلـم      ،  كاليت رمست آفاق الغيب وآماده وأغواره     ،   بضع كلمات أخرى  
 سبحانه - بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها يف قبضة اهللا          . . اإلهلي ومشوله يف اآلية السابقة    

ولكـن    . .حشرهم وحسـام  . موم وبعثهم  . . صحوهم ومنامهم  . . ويف علمه وقدره وتدبريه    -
مـع كـل    ،  ويف ملس املشاعر واستجاشتها   ،   املعجزة يف اإلحياء والتشخيص    )1( " طريقة القرآن  " على

 . صورة وكل مشهد وكل حركة يرمسها تعبريه العجيب
  . .  " وهو الذي يتوفاكم بالليل " 

هي الوفاة يف صورة من صورها مبا يعتري احلـاس مـن            ؛   فهي الوفاة إذن حني يأخذهم النعاس     
أي  - وما يعتري الوعي من سـبات     ،  وما يعتري العقل من سكون    ،  وما يعتري احلس من سهوة    ،  غفلة

يف  " الغيـب  " وهو؛  وإن عرفوا ظواهره وآثاره   ؛  وهو السر الذي ال يعلم البشر كيف حيدث        - انقطاع
ىت من  ح - وهؤالء هم البشر جمردين من كل حول وطول        . . صورة من صوره الكثرية احمليطة باإلنسان     

كما هـم دائمـا يف       - ها هم أوالء يف قبضه اهللا     . ها هم أوالء يف سبات وانقطاع عن احلياة        - الوعي
 ! فما أضعف البشر يف قبضة اهللا . . ال يردهم إىل الصحو واحلياة الكاملة إال إرادة اهللا - احلقيقة

  . .  " ويعلم ما جرحتم بالنهار " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" طريقة القرآن :  "  يراجع فصل)1(
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وهـؤالء   . . ال وعند اهللا علم مبا كسبت من خري أو شر         إ،  فما تتحرك جوارحهم ألخذ أو ترك     
مما تكسبه جوارحهم بعـد     ،  ال يند عن علم اهللا منهم شيء      ؛  هم البشر مراقبني يف احلركات والسكنات     

 ! الصحو بالنهار
  . .  " مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى " 

وهـؤالء هـم     . . اها اهللا لتتم آجالكم اليت قض   ؛   أي يوقظكم يف النهار من سباتكم وانقطاعكم      
 ! وال منتهى هلم سواه، ال مهرب هلم منه. البشر داخل اال الذي قدره اهللا

  . .  " مث إليه مرجعكم " 
 !  فهي األوبة إىل الراعي بعد انقضاء املراح

  . .  " مث ينبئكم مبا كنتم تعملون " 
 .  يظلم يف اجلزاءوهو العدل الدقيق الذي ال،  فهو عرض السجل الذي وعى ما كان

، ذلك الشريط احلافل بالصور واملشـاهد     ،  ذات الكلمات املعدودة  ،   وهكذا تشمل األية الواحدة   
وكيف تكون اآليات   ؟  فمن ذا الذي ميلك أن يصنع ذلك       . . واإلحياءات والظالل ،  واملقررات واحلقائق 

وارق املادية ومـا يتبعهـا مـن        ويطلبون اخل ،  اليت يغفل عنها املكذبون   ؟  إن مل تكن هي هذه    ،  اخلوارق
 ! العذاب األليم

|     |     | 
. والرقابة الدائمة اليت ال تغفل    . ملسة القوة القاهرة فوق العباد     . . وملسة أخرى من حقيقة األلوهية    

واحلساب األخري  . واملصري احملتوم الذي ال مفر منه وال مهرب       ،  والقدر اجلاري الذي ال يتقدم وال يتأخر      
 : وكله من الغيب الذي يلف البشر وحييط بالناس . . يين وال ميهلالذي ال 

حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسـلنا        ،  ويرسل عليكم حفظة  ،  وهو القاهر فوق عباده    " 
  . .  " أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني، مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق. وهم ال يفرطون

  . .  " وهو القاهر فوق عباده " 
ال ؛  هم ضعاف يف قبضة هذا السلطان     . وهم حتت سيطرته وقهره   ؛   فهو صاحب السلطان القاهر   

  . . وهم خاضعون له مقهورون. والقهر فوقهم. هم عباد. قوة هلم وال ناصر
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 - وهذه هي احلقيقة اليت ينطق ا واقع النـاس         . .  وهذه هي العبودية املطلقة لأللوهية القاهرة     
إن كل نفس من     - ومن القدرة ليقوموا باخلالفة   ،  ومن العلم ليعرفوا  ،  رية ليتصرفوا مهما ترك هلم من احل    

وكل حركة يف كيام خاضعة لسلطان اهللا مبا أودعه يف كيام من ناموس ال ميلكون أن                ؛  أنفاسهم بقدر 
 ! وإن كان هذا الناموس جيري يف كل مرة بقدر خاص حىت يف النفس واحلركة. خيالفوه

  . .  " ليكم حفظةويرسل ع " 
ويف مواضع أخرى أم مالئكة حيصون على كل إنسان كـل            . .  ال يذكر النص هنا ما نوعهم     

ظل الشعور بأن   . أما هنا فاملقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة املباشرة على كل نفس            . . ما يصدر عنه  
اك حفيظ عليها رقيب حيصي كل      فهن. وغري متروكة لذاا حلظة واحدة    ،  النفس غري منفردة حلظة واحدة    

وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان        . . وحيفظ ما يصدر عنها ال يند عنه شيء       ؛  حركة وكل نأمة  
 . وتستيقظ فيه كل خاجلة وكل جارحة؛ البشري

  . .  " حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون " 
فهـو   - متروكة ألجل ال تعلمه   ،  معدودة األنفاس فكل نفس    . . يف صورة أخرى  ،   الظل نفسه 

وكـل  . ال يتقدم وال يتـأخر ، بينما هو مرسوم حمدد يف علم اهللا - بالنسبة هلا غيب ال سبيل إىل كشفه     
فهو حفـيظ    - ال يغفو وال يغفل وال يهمل     ،  نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر       

 والنفس غافلة مشغولة   - ذا جاءت اللحظة املرسومة املوعودة    فإ - وهو رسول من املالئكة    - من احلفظة 
وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش لـه الكيـان           . . وقام الرسول برسالته  ،  أدى احلفيظ مهمته   -

ويف كل نفس قد حيـني   ،  ويعرف أنه يف كل حلظة قد يقبض      ؛  وهو حيس بالقدر الغييب حييط به     ؛  البشري
 . األجل احملتوم

  . .  " إىل اهللا موالهم احلقمث ردوا  " 
 . والذي أطلقهم للحياة ما شاء    ،  موالهم الذي أنشأهم   . .  موالهم احلق من دون اآلهلة املدعاة     

 : ليقضي فيهم حبكمه بال معقب؛ مث ردهم إليه عندما شاء . . يف رقابته اليت ال تغفل وال تفرط. 
  . .  " وهو أسرع احلاسبني، أال له احلكم " 

 . . وال ميهـل يف اجلـزاء  ، وهو ال يبطى ء يف احلكـم     . وهو وحده حياسب  ،  حده حيكم  فهو و 
 ! فهو ليس متروكا ولو إىل مهلة يف احلساب. ولذكر السرعة هنا وقعه يف القلب البشري



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

169

 وتصور املسلم لألمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته يف احلياة واملـوت والبعـث         
  . . يف أمر العباد - يف هذه األرض - ع كل تردد يف إفراد اهللا سبحانه باحلكمكفيل بأن يرت، واحلساب

وال حياسب النـاس  ؛ إمنا يقوم على عمل الناس يف الدنيا      ،   إن احلساب واجلزاء واحلكم يف اآلخرة     
يوم مما حياسبون   ،  على ما اجترحوا يف الدنيا إال أن تكون هناك شريعة من اهللا تعني هلم ما حيل وما حيرم                 

  . . وتوحد احلاكمية يف الدنيا واآلخرة على هذا األساس؛ القيامة على أساسه
أحياسـبون  ؟  فعالم حياسبون يف اآلخرة   ؛   فأما حني حيكم الناس يف األرض بشريعة غري شريعة اهللا         

أم حياسبون وفـق شـريعة اهللا       ؟  ويتحاكمون إليها ؛  وفق شريعة األرض البشرية اليت كانوا حيكمون ا       
 ؟ وال يتحاكمون إليها؛ ماوية اليت مل يكونوا حيكمون االس

وأم إن مل   .  إنه ال بد أن يستيقن الناس أن اهللا حماسبهم على أساس شريعته هو ال شريعة العباد               
فإن ،  وفق شريعة اهللا يف الدنيا     - كما يقيمون شعائرهم وعبادام    - ويقيموا معامالم ،  ينظموا حيام 

 - وأم يومئذ سيحاسبون على أـم مل يتخـذوا اهللا      . ا حياسبون عليه بني يدي اهللا     هذا سيكون أول م   
وأم حماسبون إذن على الكفر بألوهية      . ولكنهم اختذوا من دونه أربابا متفرقة     ؛  إهلا يف األرض   - سبحانه

 النظـام  واتباعهم شـريعة غـريه يف  ، أو الشرك به باتباعهم شريعته يف جانب العبادات والشعائر      - اهللا
واهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر مـا   - ويف املعامالت واالرتباطات ،  االجتماعي والسياسي واالقتصادي  

  . . دون ذلك ملن شاء
|     |     | 

؛ وتلتجى ء إىل إهلها احلق يف سـاعة الشـدة  ؛ مث حياكمهم إىل فطرم اليت تعرف حقيقة األلوهية 
يف مشهد قصري    . . وكيف خيالفون عنها يف اليسر والرخاء     ؛  والكربويرسم هلم هذه الفطرة أمام اهلول       

 . وموح مؤثر، ولكنه واضح حاسم، سريع
فهـم  .  إن اهلول والكرب الذي ترتعد له الفرائض ليس مؤجال دائما إىل يوم احلشر واحلسـاب              

ن الكـرب إال    وال ينجيهم م  ؛  فال يتوجهون عند الكرب إال هللا     . يصادفون اهلول يف ظلمات الرب والبحر     
 : ولكنهم يعودون إىل ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء . . اهللا

لئن أجنانـا مـن هـذه       : تدعونه تضرعا وخفية  ،  من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر     : قل " 
  . .  " مث أنتم تشركون، اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب: قل. لنكونن من الشاكرين
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ويـذكران  ،  ويرققان القلوب الغليظة  ،  قد يردان النفوس اجلاحمة   ،  اهلولوتذكر  ،   إن تصور اخلطر  
 : كما يذكراا رمحة الفرج ونعمة النجاة؛ النفس حلظات الضعف واإلنابة

لئن أجنانا من هذه لنكونن     : قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعا وخفية          " 
  . .  " من الشاكرين

وظلمـات الـرب     . . أو رأى املكروبني يف حلظة الضيق     ،  ن وقع يف ضيقة    إا جتربة يعرفها كل م    
، واخلطـر ظـالم   ،  فاملتاهة ظالم . وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات       . والبحر كثرية 

وحيثما وقع الناس يف ظلمة مـن ظلمـات الـرب         . . والغيب الذي ينتظر اخللق يف الرب والبحر حجاب       
إن الفطرة تتعرى حينئذ من      . . أنفسهم إال اهللا يدعونه متضرعني أو يناجونه صامتني       والبحر مل جيدوا يف     

وتتجه إىل اهللا احلـق بـال        . . حقيقة األلوهية الواحدة   . . فتواجه احلقيقة الكامنة يف أعماقها    ؛  الركام
 . عودويبذل املكروبون الو! وتدرك انعدام الشريك، ألا تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك؛ شريك

  . .  " لئن أجنانا من هذه لنكونن من الشاكرين " 
 : ليذكرهم حبقيقة األمر ع يقول لرسوله - سبحانه -  واهللا

ويقدر علـى دفـع     ،  فليس هنالك غريه يستجيب   .  " اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب     : قل " 
  . . الكروب

 :  مث ليذكرهم بتصرفهم املنكر العجيب
  .  . " مث أنتم تشركون " 

|     |     | 
مث يفلتون من القبضة    ،  فما هي مرة وتنتهي   ! وهنا يواجههم ببأس اهللا الذي قد يأخذهم بعد النجاة        

 : كما يتصورون
أو يلبسـكم  ، أو من حتت أرجلكم،  هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم        : قل " 

  . .  " قهونانظر كيف نصرف اآليات لعلهم يف. ويذيق بعضكم بأس بعض، شيعا
أشد وقعا يف النفس من تصوره آتيا عن ميني         ،  أو النابع من حتت   ،   وتصور العذاب الغامر من فوق    

أما العـذاب الـذي   ! فالوهم قد خييل لإلنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من ميني أو مشال   . أو مشال 
! قاومة له وال ثبات معـه     ال م ،  فهو عذاب غامر قاهر مزلزل    ،  أو يأخذه من حتت   ،  يصب عليه من فوق   
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وهو يقرر حقيقة قدرة اهللا على أخذ       ،  والتعبري املوحي يتضمن هذا املؤثر القوي يف حس اإلنسان وومهه         
 . العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء

لونـا آخـر    ؛  واليت قد يأخذ العباد ا مىت شاء      ؛   ويضيف إىل ألوان العذاب الداخلة يف قدرة اهللا       
 :  ينهي أمرهم كله يف حلظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهارال؛ بطيئا طويال
  . .  " ويذيق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا " 

إذ ؛  وجيرعونه ألنفسـهم  ،  الذي يذوقونه بأيديهم  ؛   وهي صورة من العذاب املقيم الطويل املديد      
فهي أبدا يف جدال    ،  وال يفاصل بعضها بعضا   ،  متداخلة ال يتميز بعضها عن بعض     ،  جيعلهم شيعا وأحزابا  

  . . ويف بالء يصبه هذا الفريق على ذاك، ويف خصومة ونزاع، وصراع
كلما احنرفـت عـن     ،   ولقد عرفت البشرية يف فترات كثرية من تارخيها ذلك اللون من العذاب           

تصريف احليـاة    .  .منهج اهللا وتركت ألهواء البشر ونزوام وشهوام وجهالتهم وضعفهم وقصورهم         
وكلما ختبط الناس وهم يضـعون      . وفق تلك األهواء والرتوات والشهوات واجلهالة والضعف والقصور       

؛ يتعبد ا الناس بعضعهم بعضا    ؛  أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانني وقيما وموازين من عند أنفسهم         
والـبعض اآلخـر يـأىب      ،  آلخـر ويريد بعضهم أن خيضع ألنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض ا         

. وتتصارع رغبام وشهوام وأطمـاعهم وتصـورام      . وأولئك يبطشون مبن يأىب ويعارض    ،  ويعارض
ألم ال يفيئون مجيعـا إىل      ،  وينكر بعضهم بعضا  ،  وحيقد بعضهم على بعض   ،  فيذوق بعضهم بأس بعض   

د أحدهم يف نفسه استكبارا عـن       حيث ال جي  ،  يضعه هلم املعبود الذي يعنوا له كل العبيد       ؛  ميزان واحد 
 . وال حيس يف نفسه صغارا حني خيضع له، اخلضوع له

مث يزاول  ،   إن الفتنة الكربى يف األرض هي أن يقوم من بني العباد من يدعي حق األلوهية عليهم               
ة أو  ألم من ناحية املظهر يبدون أمـة واحـد        ؛  إا الفتنة اليت جتعل الناس شيعا ملتبسة      ! هذا احلق فعال  
ويكون بعضهم يف يده السلطة اليت      ؛  ولكن من ناحية احلقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض       ،  جمتمعا واحدا 

ويـذوق   . . ويكون بعضهم يف نفسه احلقد والتـربص       - ألا غري مقيدة بشريعة من اهللا      - يبطش ا 
 منفصله وال   ولكنها ليست متميزة وال   ؛  وهم شيع ! الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض      

 ! مفاصلة
 ! واألرض كلها تعيش اليوم يف هذا العذاب البطيء املديد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

172

وضرورة مسارعتها بالتميز مـن اجلاهليـة       .  وهذا يقودنا إىل موقف العصبة املسلمة يف األرض       
وال يفـرد اهللا    ،  واجلاهلية كل وضع وكل حكم وكل جمتمع ال حتكمه شريعة اهللا وحدها            - احمليطة ا 
باعتبار نفسها أمة متميزة مـن      ؛  وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوهلا     - األلوهية واحلاكمية سبحانه ب 

 . والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها، قومها الذي يؤثرون البقاء يف اجلاهلية
ـ    :  "  إنه ال جناة للعصبة املسلمة يف كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب              يعا أو يلبسـكم ش

إال بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهـل             . .  " ويذيق بعضكم بأس بعض   
وإال أن تشعر شـعورا كـامال    - تعتصم ا " دار إسالم " حىت يأذن اهللا هلا بقيام - اجلاهلية من قومها  

جاهليـة وأهـل    ،  لت فيه ممن مل يدخلوا فيما دخ    ،  وأن ما حوهلا ومن حوهلا     " األمة املسلمة  " بأا هي 
وأن تطلب بعد ذلك من اهللا أن يفتح بينها وبني قومها           ؛  وأن تفاصل قومها على العقيدة واملنهج     . جاهلية

 . باحلق وهو خري الفاحتني
وهو أن تظل شيعة    . حق عليها وعيد اهللا هذا    ،  ومل تتميز هذا التميز   ،   فإذا مل تفاصل هذه املفاصلة    

. وال يتبينها الناس ممـا حوهلـا      ،  وال تتبني نفسها  ،   تتلبس بغريها من الشيع    شيعة،  من الشيع يف اتمع   
 ! دون أن يدركها فتح اهللا املوعود؛ وعندئذ يصيبها ذلك العذاب املقيم املديد

غـري أن هـذه      . .  إن موقف التميز واملفاصلة قد يكلف العصبة املسلمة تضحيات ومشـقات          
كرب من اآلالم والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفهـا          التضحيات واملشقات لن تكون أشد وال أ      

  . . ونتيجة اندغامها ومتيعها يف قومها واتمع اجلاهلي من حوهلا، وعدم متيزه
يعطينا اليقني اجلازم بـأن فـتح اهللا        ،   ومراجعة تاريخ الدعوة إىل اهللا على أيدي مجيع رسل اهللا         

قبل متيز العصبة املسلمة    ،  مل يقع يف مرة واحدة     . . آمنوا معهم وحتقيق وعده بغلبة رسله والذين      ،  ونصره
وانفصاهلا بعقيدا ودينها عن عقيـدة       - أي الدين  - ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج احلياة      

وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريـق يف الـدعوات             - أي نظام حياا   - اجلاهلية ودينها 
 . مجيعا

صلوات ،  ولن يكون يف شأا إال ما كان على عهود رسل اهللا مجيعا           . ذه الدعوة واحد   وطريق ه 
 : اهللا عليهم وسالمه

  . .  " انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون " 
  . .  واهللا نسأل أن جيعلنا ممن يصرف اهللا هلم اآليات فيفقهون
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|     |     | 
 +    قالْح وهو كمِبِه قَو كَذَّبِكيٍل      وكُم ِبولَيع تونَ      66 قُل لَّسلَمعت فوسو قَرتسٍإ مبلِّكُلِّ ن 

67  
وِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيـِرِه وِإمـا                

    دعب دقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيي      ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى ماِبِهم       68 الذِّكْرِحس قُونَ ِمنتي لَى الَِّذينا عمو 
  69من شيٍء ولَـِكن ِذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ 

 أَن تبسـلَ نفْـس ِبمـا        وذَِر الَِّذين اتخذُواْ ِدينهم لَِعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر ِبهِ          
                الَّـِذين لَــِئكا أُوهذْ ِمنخؤٍل الَّ يدِدلْ كُلَّ ععِإن تو ِفيعالَ شو ِليوِن اللِّه وا ِمن دلَه سلَي تبكَس

 ) 70رونَ أُبِسلُواْ ِبما كَسبواْ لَهم شراب من حِميٍم وعذَاب أَِليم ِبما كَانواْ يكْفُ
|     |     | 

هم الذين كذبوا مبا جاءهم      ع فقوم النيب ؛  إا جولة لتقرير املفاصلة اليت انتهت ا املوجة السابقة        
وأمر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنـه لـيس         ؛  ومن مث انفصل ما بينه وبني قومه وانبت        - وهو احلق  - به

وأمر أن يعرض عنهم فال جيالسهم مـىت رآهـم          ،  توأنه يتركهم ملصريهم الذي ال بد آ      ،  عليهم بوكيل 
أن  - مـع ذلـك    - وأمر،  وال يوقرونه التوقري الواجب للدين    ،  ويتخذونه لعبا وهلو  ،  خيوضون يف الدين  

وأمتـان  ،  فريقان خمتلفان  - وهم قومه  - ولكن على أنه وإياهم   ،  يذكرهم وحيذرهم ويبلغهم وينذرهم   
إمنا هو الدين الذي يربط ما بـني         . . ة وال أهل يف اإلسالم    فال قوم وال جنس وال عشري      . . متميزتان

وحني يوجد أساس الـدين توجـد       . وإمنا هي العقيدة اليت جتمع بني الناس أو تفرق         . . الناس أو يفصم  
 . وحني تنفصم هذه العروة تفصم الروابط والصالت. تلك الروابط األخرى

 . اق وهذه هي اخلالصة املة هلذه املوجة من السي
|     |     | 

لكل نبـأ مسـتقر وسـوف     . لست عليكم بوكيل  : قل - وهو احلق  - وكذب به قومك   " 
  . .  " تعلمون
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. الثقة اليت متأل القلـب بالطمأنينـة      ،  ويعطي املؤمنني من ورائه   ،  يعطيه ع  واخلطاب لرسول اهللا  
إمنـا كلمـة    ،  يف هذا األمر  فما هم باحلكم     - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب       - الثقة باحلق 

 ! وأن ال قيمة وال وزن لتكذيب القوم. وهو يقرر أنه احلق. الفصل فيه هللا سبحانه
، وأن يعلنـهم ـذه املفاصـلة      ،  وينفض منهم يده  ،  أن يربأ من قومه    ع  مث يأمر اهللا تعاىل نبيه    
وال مكلفا أن يهدي    ،  لبالغوأنه ليس حارسا عليهم وال موكال م بعد ا        ؛  ويعلمهم أنه ال ميلك هلم شيئا     

؛ فقد انتهى بينه وبينـهم األمـر   ،  ومىت أبلغهم ما معه من احلق      - فليس هذا من شأن الرسول     - قلوم
فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويسـتقر        . وأنه خيلي بينهم وبني املصري الذي ال بد أن ينتهي إليه أمرهم           

 ! وعندئذ يعلمون ما سيكون. عنده
  . .  " ستقر وسوف تعلمونلكل نبأ م " 

  . .  ويف هذا اإلمجال من التهديد ما يزلزل القلوب
الواثقة بأخـذ اهللا للمكـذبني يف       ،  الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح    ؛   إا الطمأنينة الواثقة باحلق   

 . وكل حاضر إىل مصري؛ الواثقة من أن كل نبأ إىل مستقر، األجل املرسوم
، واجلفوة من عشـريم   ،  يف مواجهة التكذيب من قومهم     - ة إىل اهللا   وما أحوج أصحاب الدعو   

ما أحوجهم إىل هذه الطمأنينـة الواثقـة الـيت           . . واألذى والشدة والتعب واألواء   ،  والغربة يف أهلهم  
 ! يسكبها القرآن الكرمي يف القلوب

|     |     | 
مأمور بعد ذلـك أال      ع فإنه . . صلةوإذا واجه تكذيبهم ذه املفا    ،  فإذا أى إليهم هذا البالغ    

ويتحدثون عن الـدين    ؛  إذا رآهم خيوضون يف آيات اهللا بغري توقري        - حىت للبالغ والتذكري   - جيالسهم
حـىت ال   ؛  بالقول أو بالفعل  ؛  وجيعلون الدين موضعا للعب واللهو    ؛  بغري ما ينبغي للدين من اجلد واملهابة      

أو قلة غرية على الدين     ؛  موافقة ضمنية على ما هم فيه      - حلالوهم على مثل هذه ا     - تكون جمالسته هلم  
قـام مـن    ،  مث تذكر ،  فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم    . الذي ال يغار املسلم على حرمة كما يغار عليه        

 : فوره وفارق جملسهم
وإمـا  . وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غـريه              " 

  . .  " ان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملنيينسينك الشيط
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 . وميكن يف حدود النص أن يكون أمرا ملن وراءه من املسلمني           ع  ولقد كان هذا األمر للرسول    
وحيث كـان غـري     . يقف عند حدود الدعوة    ع حيث كان عمل الرسول   . كان هذا األمر يف مكة    . 

وحيث كان االجتاه واضـحا لعـدم االصـطدام         . الفترةمأمور بقتال للحكمة اليت أرادها اهللا يف هذه         
مىت رآهم خيوضون يف    ؛  يف جمالس املشركني   ع فكان هذا األمر بأال جيلس النيب      . . باملشركني ما أمكن  

مبجـرد أن    - لو أنساه الشيطان   - واملسارعة إىل ترك هذه االس    ،  آيات اهللا ويذكرون دينه بغري توقري     
والقـوم   . . كان املسلمون كذلك مأمورين ذا األمر كما تقول بعض الروايات  و. يتذكر أمر اهللا ويه   

  . . كما هو التعبري الغالب يف القرآن الكرمي. املقصود م هنا القوم املشركون، الظاملون
وكان اجلهاد  . شأن آخر مع املشركني    ع فكان للنيب ،  فأما بعد أن قامت لإلسالم دولة يف املدينة       

 ! حيث ال جيترى ء أحد على اخلوض يف آيات اهللا. ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللاوالقتال حىت 
وبـني   ع كما قررها من قبل بني الرسـول      ،   مث يكرر السياق املفاصلة بني املؤمنني واملشركني      

 : ويقرر اختالف التبعة واختالف املصري. املشركني
  . .  " كرى لعلهم يتقونولكن ذ، وما على الذين يتقون من حسام من شيء " 

وإن احتدتا يف اجلنس     - فهما أمتان خمتلفتان  .  فليست هنالك تبعة مشتركة بني املتقني واملشركني      
أي [  والظـاملون ،  إمنا املتقـون أمـة     . . وال يف اعتبار اإلسالم   ،  والقوم فهذه ال وزن هلا يف ميزان اهللا       

ولكنهم إمنا يقومون بتـذكريهم     . الظاملني وحسام وليس على املتقني شيء من تبعة       ،  أمة ]املشركون  
 ! إذا مل تكن مشاركة يف عقيدة، وإال فال مشاركة يف شيء . . وينضموا إليهم، رجاء أن يتقوا مثلهم

ولكن ليعلم أنه خيرج من دين اهللا كله إذ يقول          . وملن شاء أن يقول غريه     . .  هذا دين اهللا وقوله   
 ! ما يقول

 : ويف بيان احلدود اليت تكون فيها املعاملة؛ تقرير هذه املفاصلةويستمر السياق يف 
وذكر به أن تبسـل نفـس مبـا         ،  وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرم احلياة الدنيا         " 

أولئـك الـذين   . وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منـها ،  كسبت ليس هلا من دون اهللا ويل وال شفيع        
  . .  " محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرونهلم شراب من ، أبسلوا مبا كسبوا

 :  ونقف من اآلية أمام عدة أمور
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مأمور أن يهمل شأن الذين يتخـذون        - وينسحب األمر على كل مسلم     ع أن الرسول :  أوهلا
فالذي ال جيعل لدينه وقاره واحترامه باختـاذه         . . وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل      . . دينهم لعبا وهلوا  

والـذي   . . إمنا يتخذ دينه لعبا وهلـوا     ،  وشريعة وقانونا ،  وخلقا وسلوكا ،  ياته اعتقادا وعبادة  قاعدة ح 
 كالذين يتحدثون عن  . يتحدث عن مبادى ء هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافا تدعو إىل اللعب واللهو            

وهي  " اةالزك " والذين يتحدثون عن  . حديث االستهزاء  - وهو أصل من أصول العقيدة     - "  الغيب" 
وهي من مبادى    - والذين يتحدثون عن احلياء واخللق والعفة     . ركن من أركان الدين حديث االستصغار     

والـذين  ! الزائلة " الربجوازية " أو، أو اإلقطاعية، بوصفها من أخالق اتمعات الزراعية - ء هذا الدين 
والـذين يصـفون    . ر أو اسـتنكار   يتحدثون عن قواعد احلياة الزوجية املقررة يف اإلسالم حديث إنكا         

 . وقبل كل شيء وبعد كل شيء     !  "  . . أغالل " الضمانات اليت جعلها اهللا للمرأة لتحفظ عفتها بأا       
السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية      . . الذين ينكرون حاكمية اهللا املطلقة يف حياة الناس الواقعية        . 

أولئـك   . . . وا هذا االختصاص دون التقيد بشـريعة اهللا       إن للبشر أن يزاول   : ويقولون . . والتشريعية
وبـأن املسـلم مـأمور مبفاصـلتهم        . مجيعا من املعنيني يف هذه اآليات بأم يتخذون دينهم لعبا وهلوا          

فلـهم  ، والكافرون الذين أبسلوا مبا كسبوا - أي املشركون - وبأم الظاملون . ومقاطعتهم إال للذكرى  
  . . يم ملا كانوا يكفرونشراب من محيم وعذاب أل

مأمور بعد إمهال شأن هؤالء الـذين        - وينسحب االمر على كل مسلم     ع أن الرسول :  وثانيها
أن يقوم بتذكريهم وختويفهم من أن ترن نفوسهم مبـا           - اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرم احلياة الدنيا      

كما أنه ال يقبـل منـهم       ؛   شفيع يشفع هلم   وال،  وأن يالقوا اهللا ليس هلم من دونه ويل ينصرهم        ،  كسبوا
 . فدية لتطلق نفوسهم بعد اراا مبا كسبت

 :  وللتعبري القرآين مجاله وعمقه وهو يقول
وإن تعدل كـل    ،  وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهللا ويل وال شفيع               " 

  . .  " عدل ال يؤخذ منها
حالة أن ليس هلا من دون اهللا ويل        ،  مبا كسبت  ]وتؤخذ  أي ترن   [   فكل نفس على حدة تبسل    

 ! وال شفيع وال يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة
وحق ؛   فأما أولئك الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرم احلياة الدنيا فهؤالء قد ارنوا مبا كسبوا              

 : وكتب عليهم هذا املصري؛ عليهم ما سبق يف اآلية
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  . .  " هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون، ن أبسلوا مبا كسبواأولئك الذي " 
وعـذاب ألـيم   ؛ شراب ساخن يشوي احللوق والبطـون : وهذا جزاؤهم؛  لقد أخذوا مبا فعلوا   

  . . الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم، بسبب كفرهم
  . .  "  لعبا وهلواالذين اختذوا دينهم:  " قول اهللا تعاىل يف املشركني:  وثالثها

 . . ؟   فهل هو دينهم
وقـد وجـد هـذا       . . مث اختذ دينه هذا لعبا وهلوا     ،   إن النص ينطبق على من دخل يف اإلسالم       

  . . ولكن هذا كان يف املدينة . . الصنف من الناس وعرف باسم املنافقني
هو ديـن    . . م هو الدين  إن اإلسال ؟   فهل هو ينطبق على املشركني الذين مل يدخلوا يف اإلسالم         

باعتبار أنه الـدين   . . فالذي رفضه إمنا رفض دينه . . سواء من آمن به ومن مل يؤمن       . . البشرية مجيعا 
 . الوحيد الذي يعده اهللا دينا ويقبله من الناس بعد بعثة خامت النبيني

 :  وهلذه األضافة داللتها يف قوله
  . . "  وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا " 

. من اعتبار اإلسالم دينا للبشرية كافـة      ،  إشارة إىل هذا املعىن الذي أسلفناه      - واهللا أعلم  -  فهي
  . . ولو كان من املشركني . . فإمنا يتخذ دينه كذلك، ، فمن اختذه لعبا وهلوا

إم الذين يشـركون بـاهللا أحـدا يف         ؟   وال نزال جندنا يف حاجة إىل تقرير من هم املشركون         
أو . أو بتقدمي الشعائر التعبدية ألحد مـع اهللا       . سواء يف االعتقاد بألوهية أحد مع اهللا      . خصائص األلوهية 

مهمـا  ، ومن باب أوىل من يدعون ألنفسهم واحدة من هذه      . بقبول احلاكمية والشريعة من احد مع اهللا      
 ! فلنكن من أمر ديننا على يقني! تسموا بأمساء املسلمني

وقـد   . . والذين يتخذون دينهم لعبا وهلوا     - أي املشركني  - السة الظاملني حدود جم :  ورابعها
أو ؛ مىت مسع اخلوض يف آيـات اهللا  - فليست لشيء وراء ذلك . سبق القول بأا رد التذكري والتحذير     

  . . ظهر اختاذها لعبا وهلوا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلها
 : اجلامع ألحكام القرآن بصدد هذه اآلية: ابه وقد جاء يف قول القرطيب يف كت

، على من زعم أن األئمة الذين هم حجج وأتباعهم        ،  يف هذه اآلية رد من كتاب اهللا عز وجل         " 
  . .  " ويصوبوا آراءهم تقية، هلم أن خيالطوا الفاسقني
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 الفاسقني  إن املخالطة بقصد املوعظة والتذكري وتصحيح الفاسد واملنحرف من آراء         :  وحنن نقول 
أما خمالطة الفاسقني والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعـل           . تبيحها اآلية يف احلدود اليت بينتها     

وفيه تلبـيس علـى     . وشهادة ضد احلق  ،  إقرار للباطل  - يف ظاهرة  - ألنه. من باب التقية فهو احملظور    
 . لة يكون النهي واملفارقةويف هذه احلا. ومهانة لدين اهللا وللقائمني على دين اهللا، الناس

 :  كذلك روى القرطيب يف كتابه هذه األقوال
 - مؤمنا كان أو كافرا    - من خاض يف آيات اهللا تركت جمالسته وهجر       : قال ابن خويز منداد    " 

وجمالسـة الكفـار    ،  )1(ودخول كنائسهم والبيع    ،  وكذلك منع أصحابنا الدخول إىل أرض العدو      : قال
وقد قال بعض أهـل البـدع أليب        . وال يسمع كالمهم وال مناظرم    ،  تقد مودم وأال تع ؛  وأهل البدع 

ومثلـه عـن أيـوب      ! . )2(وال نصف كلمـة     : وقال،  فأعرض عنه ،  امسع مين كلمة  : عمران النخعي 
، وأخرج اإلسالم من قلبه   ،  من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا عمله      : وقال الفضيل بن عياض   . السختياين

وإذا علـم  ، ومن جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة      ؛  بتدع فقد قطع رمحها   ومن زوج كرميته من م    
 وروى أبو عبداهللا احلاكم عـن عائشـة  . اهللا من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اهللا له   

  "  . . من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم " ع قال رسول اهللا: قالت ل
وكله ال يبلغ مدى من يـدعي خصـائص          . .  على دين اهللا    فهذا كله يف صاحب البدعة وهو     

، ولكنه كفر كافر  ؛  فليس هذا بدعة مبتدع    . . ومن يقره على هذا االدعاء    ؛  األلوهية مبزاولته للحاكمية  
فمنذ أن قام اإلسالم يف األرض مل يبلغ        . مما مل يتعرض له السلف ألنه مل يكن يف زمام         . أو شرك مشرك  

ومل يقع شيء من ذلك إال بعد احلملة الفرنسية         . وهو يزعم اإلسالم   -  الدعوى من أحد أن يدعي هذه    
وكذلك مل يعد يف قول هؤالء السـلف         - إال من عصم اهللا    - اليت خرج بعدها الناس من إطار اإلسالم      

  . . فقد جتاوز كل ما حتدثوا عنه مبثل هذه األحكام! ما ينطبق على هذا الذي كان
|     |     | 

 أَندعو ِمن دوِن اللِّه ما الَ ينفَعنا والَ يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا بعد ِإذْ هدانا اللّه كَالَِّذي                  قُلْ+ 
 هـو  استهوته الشياِطني ِفي اَألرِض حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هـدى اللّـهِ        

                                                 
ألن . إمنا كان يف دار عهـد وذمـة  . ولكنه مل يكن يف دار عدو.  صلى عمر رضي اهللا عنه يف كنيسة بيت املقدس )1(

 . النصارى يومئذ يف هذه البقعة كانوا معاهدين ذميني
 "  . . فأعرض عمن توىل عن ذكرنا، ومل يرد إال احلياة الدنيا :  " ن يف القرآ)2(
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      الَِمنيالْع بِلر ِلمسا ِلننأُِمرو ىدونَ           71الْهـرشحِه تِإلَي الَِّذي وهو قُوهاتالةَ وواْ الصأَنْ أَِقيم72 و 
            لَهو قالْح لُهكُونُ قَوقُولُ كُن فَيي مويو قِبالْح ضاَألراِت واومالس لَقالَِّذي خ وهو    نفَخي موي لْكالْم 

 ِبريالْخ ِكيمالْح وهِة وادهالشِب ويالْغ اِلمِر عو73ِفي الص_  
|     |     | 

؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعـد اهلـدى       ؛  هذا اإليقاع القوي حبقيقة األلوهية وخصائصها     
وبتقرير أن هدى اهللا وحده     ؛   يف التيه بال اجتاه    وحريته؛  ومبشهد الذي يرجع القهقري مرتدا عن دين اهللا       

وعن ؛  يف األمر واخللق  ،  عن سلطان اهللا املطلق   . هذا اإليقاع خيتم برنة عالية عميقة مدوية       . . هو اهلدى 
ويبعث من   يوم ينفخ يف الصور    - حىت للمنكرين املطموسني   - انكشاف هذا السلطان وتفرده بالظهور    

 : وأن إليه املصري، يكن يستيقن أن امللك هللا وحدهويستيقن من مل ؛ يف القبور
|     |     | 

، ونرد على أعقابنـا بعـد إذ هـدانا اهللا         ،  أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا        : قل " 
إن هدى اهللا   : قل. ائتنا. له أصحاب يدعونه إىل اهلدى    ،  حريان،  كالذي استهوته الشياطني يف األرض    

  . .  " وأن أقيموا الصالة واتقوه. نسلم لرب العاملنيوأمرنا ل، هو اهلدى
وأن ،  الذي يوحي بأن هذا األمـر هللا وحـده        ؛  اإليقاع القوي املتكرر يف السورة     . .  " قل " 

إمنـا   ع وأن الرسول ؛  والذي يوحي جبالل هذا األمر وعلويته ورهبته      ؛  إمنا هو منذر ومبلغ    ع الرسول
 . هو مأمور به من ربه

  "  . . ؟ دعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرناأن: قل " 
 قل هلم يا حممد ما هم عليه من دعوة غري اهللا واالستعانة به وإسالم مقـادهم هلـؤالء الـذين                    

، حجرا أو شجرا  ،  سواء كان ما يدعونه وثنا أو صنما      . وهم ال ميلكون نفعا وال ضرا     ،  يدعوم من دونه  
فهم أعجز مـن    . فكلهم سواء يف أم ال ينفعون شيئا وال يضرون         . . اشيطانا أم إنسان  ،  روحا أم ملكا  

وال يكون إال قدره وما     ،  فما مل يأذن به اهللا ال يكون      . وكل حركة إمنا جتري بقدر من اهللا      . النفع والضر 
  . . جرى به قضاؤه من األمور

. واخلضـوع لغـري اهللا    ،  واالستعانة بغـري اهللا   ،  وعبادة غري اهللا  ،   قل هلم مستنكرا دعوة غري اهللا     
 وسواء كان ذلك ردا على ما كان يقترحه املشركون على النيب           . . وسخف هذا التصرف وهذا االجتاه    
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، أو كان ذلك استنكارا مبتدأ ملا عليه املشـركون       ! من مشاركتهم عبادة آهلتهم ليشاركوه عبادة ربه       ع
وهـو  ؛  فإن املؤدى يف النهاية واحـد      . . واملؤمنني ع وإعالنا للمفارقة واملفاصلة فيه من جانب النيب      

بعيدا عـن املوروثـات     ؛  استنكار هذا السخف الذي يرفضه العقل البشري ذاته مىت عرض له يف النور            
 ! وبعيدا كذلك عن العرف السائد يف البيئة، الراسبة

ه  ولتجسيم السخف وتضخيم االستنكار يعرض هذه املعتقدات يف ضوء ما هدى اهللا املسلمني إلي             
 : والدينونه له وحده بال شريك، واختاذه وحده إهلا، من عبادته وحده

  "  . . ؟ أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا: قل " 
  . . بعد التقدم واالرتقاء؛ ورجوع إىل الوراء؛  فهو ارتداد على األعقاب

 :  مث هذا املشهد الشاخص املتحرك املوحي املثري
  " ائتنا: له أصحاب يدعونه إىل اهلدى     . . حريان . . كالذي استهوته الشياطني يف األرض     " 

 . . 
ومن يتوزع  ،   إنه مشهد حي شاخص متحرك للضاللة واحلرية اليت تنتاب من يشرك بعد التوحيد            

 فيذهب يف التيه  ،  ويتفرق إحساسه بني اهلدى والضالل    ! واآلهلة املتعددة من العبيد   ،  قلبه بني اإلله الواحد   
ولفظ االستهواء لفظ    -  " الذي استهوته الشياطني يف األرض    :  " إنه مشهد ذلك املخلوق التعيس    . . 

 - فيكون له اجتاه صاحب القصد املوحـد      ،  ويا ليته يتبع هذا االستهواء يف اجتاهه       - مصور بذاته ملدلوله  
، يدعونـه إىل اهلـدى    ،  اب له مهتدون  أصح،  من اجلانب اآلخر  ،   ولكن هناك  –! ولو يف طريق الضالل   

وال أي الفـريقني    ،  ال يدري أين يتجه    حريان وهو بني هذا االستهواء وهذا الدعاء      -  " ائتنا " وينادونه
 ! جييب

 ! حىت ليكاد حيس ويلمس من خالل التعبري،  إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك
رية والتأرجح والقلقلة كلما قـرآت       ولقد كنت أتصور هذا املشهد وما يفيض به من عذاب احل          

ويفيض منها  ،  يتمثل فيها هذا املوقف   ،  حىت رأيت حاالت حقيقية    . . ولكن جمرد تصور   . . هذا النص 
مث  - أيا كانت درجة هذه املعرفة وهذا التـذوق        - حاالت ناس عرفوا دين اهللا وذاقوه      . . هذا العذاب 

 . . مث إذا هم يف مثل هذا البؤس املرير        . . ر اخلوف والطمع  حتت قه ،  ارتدوا عنه إىل عبادة اآلهلة الزائفة     
 ! وماذا يعين هذا التعبري، وعندئذ عرفت ماذا تعين هذه احلالة
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 . يغمر النفس بالوجل من هذا املصري التعيس      ،   وبينما ظل املشهد احلي الشاخص املتحرك املوحي      
 : يأيت التقرير احلاسم باالجتاه الثابت املستقيم. 

  . .  " وأن أقيموا الصالة واتقوه، وأمرنا لنسلم لرب العاملني، إن هدى اهللا هو اهلدى: لق " 
، فالنفس اليت ترتسم هلا صورة احلـرية الطاغيـة      ،   إنه التقرير احلاسم يف الظرف النفسي املناسب      
القرار احلاسم  تكون أقرب ما تكون إىل استقبال       ،  والعذاب املرير من هذه احلرية اليت ال تستقر على قرار         

  . . بالراحة والتسليم
 :  مث إنه احلق يف ذلك التقرير احلاسم

  . .  " إن هدى اهللا هو اهلدى: قل " 
  . . وإنه لكذلك عن يقني - كما يفيد التركيب البياين للجملة -  هو وحدة اهلدى

استبدلت بـه   أو احنرفت عن شيء منه و     ،  كلما تركت هذا اهلدى   ،   وإن البشرية لتخبط يف التيه    
 " بغـري ،  وقيمها وموازينها ،  وشرائعها وقوانينها ،  وأنظمتها وأوضاعها ،  شيئا من تصوراا هي ومقوالا    

  "  . . كتاب منري " وال " هدى " وال " علم
، موهوب من اهللا القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقـواه            " اإلنسان "  إن

ولكن هذا اإلنسان ذاته غري موهوب مـن اهللا          . . وترقية هذه احلياة  ،   األرض لالنتفاع ا يف اخلالفة يف    
وال على اإلحاطة بأسرار الغيوب اليت تلفه من كـل  ، القدرة على استكناه احلقائق املطلقة يف هذا الكون     

، بل غيب وظائف جسمه واألسباب الكامنة وراء هذه الوظائف        ،  ومنها غيب عقله هو وروحه    ،  جانب
 . ويف هذا االجتاه، وذا االنتظام، دفعها للعمل هكذاواليت ت

إىل هدى اهللا يف كل ما خيتص بكينونته وحياتـه مـن عقيـدة               " اإلنسان "  ومن مث حيتاج هذا   
  . . وشرائع وقوانني حتكم هذه الكينونة وتنظم هلا واقع احلياة، وأنظمة وأوضاع، وموازين وقيم، وخلق

وكلما بعد كليـة    . ألن هدى اهللا هو اهلدى    . إىل هدى اهللا اهتدى    " اإلنسان "  وكلما فاء هذا  
 . ألن ما ليس من هدى اهللا فهو ضالل       . أو احنرف بعض االحنراف واستبدل به شيئا من عنده ضل         ،  عنه
  " . ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل " إذ ليس هنالك نوع ثالث. 

يف  " حتمـي  " ما هـو  - كلها تذوقوما تزال  -  ولقد ذاقت البشرية من ويالت هذا الضالل  
الوحيدة املستيقنة ألا من     " احلتمية التارخيية  " فهذه هي  . . تاريخ البشرية حني تنحرف عن هدى اهللا      
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والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية يف احنرافها عـن          ! ال تلك احلتميات املدعاة   ،  ومن خرب اهللا  ،  أمر اهللا 
ويصرخ منه العقالء   ،  حوله يف كل أرض تراه األعني وتلمسه األيدي       فهو  ،  ال حيتاج أن ينقب   ،  هدى اهللا 

 . )1(يف كل مكان 
وخمافتـه  ، وعبادته وحـده ،  ومن مث يستطرد السياق يف اآلية ليقرر ضرورة االستسالم هللا وحده 

 : وتقواه
  . .  " وأن أقيموا الصالة واتقوه، وأمرنا لنسلم لرب العاملني " 

فهـو  . أمرنا أن نسلم لرب العاملني     - من مث  - وأننا؛  دى اهللا هو اهلدى    قل يا حممد وأعلن أن ه     
من بني   - فماذا الذي جيعل اإلنسان وحده    ،  فالعوامل كلها مستسلمة له   . وحده الذي يستسلم له العاملون    

 ؟ يشذ عن االستسالم هلذه الربوبية الشاملة اليت تستسلم هلا العوامل يف السماوات واألرضني - العاملني
إنه يقرر احلقيقة اليت ال مناص من االعتراف ا وهي           . .  إن ذكر الربوبية للعاملني هنا له موضعه      

وهي ال متلـك    ؛  للنواميس اليت وضعها اهللا هلا    ،  وما فيه من عوامل مشهودة ومغيبة     ،  استسالم الوجود كله  
وال ،  لنـواميس كرهـا   يستسلم كذلك هلذه ا    - من ناحية تركيبه العضوي    - واإلنسان،  اخلروج عليها 

وهـو  ،  فال يبقى إالأن يستسلم يف اجلانب الذي ترك له اخليار فيه ليبتلى فيـه              . . ميلك اخلروج عليها  
السـتقام  ،  ولو استسلم فيه استسالم كيانه العضـوي       . . اختيار اهلدى أو الضالل    . . جانب االختيار 

  . . )2(ودنياه وآخرته ، وجسمه وروحه، وتناسق تكوينه وسلوكه، أمره
إحياء مؤثر ملن يفـتح     ،  أم أمروا باالستسالم فاستسلموا   ،  واملسلمني معه  ع  ويف إعالن الرسول  

 . اهللا قلبه للتلقي واالستجابة على مدى الزمان
 :  وبعد إعالن االستسالم لرب العاملني جتيء التكاليف التعبدية والشعورية

 .  " وأن أقيموا الصالة واتقوه " 

                                                 
" شهادة القرن العشرين    " وفصل  " اإلسالم ومشكالت احلضارة    " يف كتاب   " ختبط واضطراب   :  "  يراجع فصل  )1(

 " . دار الشروق " .  " التطور والثبات يف حياة البشرية " يف كتاب 
للسيد أيب األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية       " مبادئ اإلسالم   " يف كتاب    " اإلسالم"  يراجع بتوسع فصل     )2(

 . بباكستان
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مث جتـيء العبـادات     . وسلطانه وتربيته وتقوميـه   ،  االستسالم لربوبية رب العاملني    فاألصل هو   
فإا ال تقوم إال إذا رسـخت        . . لتقوم على قاعدة االستسالم    . . وجتيء الرياضات النفسية  ؛  الشعائرية

 . هذه القاعدة ليقوم عليها البناء
حقيقـة  : حلقائق األساسية يف العقيدة    ويف اإليقاع األخري يف الفقرة حيشد السياق املؤثرات من ا         

 . . وحقيقة احلكمة واخلربة  . وحقيقة العلم بالغيب والشهادة   . وحقيقة السلطان . وحقيقة اخللق . احلشر
 : اليت هي املوضوع الرئيسي يف هذه السورة، من خصائص األلوهية

كـن  : ويوم يقـول  . وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق     . وهو الذي إليه حتشرون    " 
  . .  " وهو احلكيم اخلبري، عامل الغيب والشهادة، وله امللك يوم ينفخ يف الصور، قوله احلق. فيكون

  . .  " وهو الذي إليه حتشرون " 
فأوىل هلـم أن     . . فهو الذي إليه حتشر اخلالئق     . .  إن االستسالم لرب العاملني ضرورة وواجب     

قبل ؛  وأوىل هلم أن يستسلموا اليوم له استسالم العاملني       ؛  يهمما ينج  - احلتمي - يقدموا بني يدي احلشر   
موحيا باالستسـالم    - حقيقة احلشر  - وكذلك يصبح تصور هذه احلقيقة     . . أن يقفوا أمامه مسؤولني   

 ! ما دام أنه ال مفر من االستسالم يف املصري، يف املبدأ
  . .  " وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق " 

فاهللا الذي يؤمرون باالستسالم له هو الـذي خلـق       . . ة أخرى حتشد كمؤثر آخر     وهذه حقيق 
 " ولقد خلق السماوات واألرض    - والذي خيلق ميلك وحيكم ويقضي ويتصرف      - السماوات واألرض 

وفضال عما يقرره هذا النص من نفي األوهام اليت عرفتها الفلسـفة             . . فاحلق قوام هذا اخللق   .  " باحلق
من أن هذا العامل احملسوس وهم ال وجود لـه علـى             - وخباصة األفالطونية واملثالية   - كونعن هذا ال  

فإن النص يوحي بأن احلق أصيل يف بنيـة هـذا           ،  فضال على تصحيح مثل هذه التصورات      -!  احلقيقة
، عتهفاحلق الذي يلوذ به الناس يستند إىل احلق الكامن يف فطرة الوجود وطبي            . ويف مآالته كذلك  ،  الكون

وإمنا هو كشجرة خبيثة اجتثت     ،  الذي ال جذور له يف بنية الكون      ،  ال يقف هلا الباطل   ،  فيؤلف قوة هائلة  
 . . كـاحلق  . . إذ ال أصالة له يف بناء الكون      ،  وكالزبد يذهب جفاء  . من فوق األرض ما هلا من قرار      

  . . ومؤثر كذلك عميق، وهذه حقيقة ضخمة
إمنا يتصـل بـاحلق      - هو شخصيا ويف حدود ذاته     -  الذي معه   إن املؤمن الذي يشعر أن احلق     

فيتصل احلـق الكـبري    ] " ذلك بأن اهللا هو احلق:  " ويف اآلية األخرى[ . الكبري يف كيان هذا الوجود   
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إن املؤمن الذي يشعر ذه احلقيقة على هـذا النحـو            . . الذي يف الوجود باحلق املطلق يف اهللا سبحانه       
إال فقاعـة    - مهما تضخم وانتفخ وطغى وجترب وقدر على األذى املقـدر          -  الباطل ال يرى يف  ،  اهلائل

وتذهب كـأن مل تكـن يف هـذا         ،  تنفثى ء من قريب   ؛  ال جذور هلا وال مدد    ؛  طارئة على هذا الوجود   
 . الوجود

 ! وقد يستسلم ويثوب.  كما أن غري املؤمن يرجتف حسه أمام تصور هذه احلقيقة
  . .  " كونكن في: ويوم يقول " 

وعرض هذه   . . يف اخللق واإلبداع والتغيري والتبديل    ،  وهي املشيئة الطليقة  ،   فهو السلطان القادر  
هو كذلك مؤثر موح يف نفوس       - فضال على أنه من عمليات البناء للعقيدة يف قلوب املؤمنني          - احلقيقة

 . كن فيكون: ذي يقولال . . الذين يدعون إىل االستسالم هللا رب العاملني اخلالق باحلق
  . .  " قوله احلق " 

أو يف القول الذي يأمر به باالستسالم       .  " كن فيكون :  "  سواء يف القول الذي يكون به اخللق      
أو يف القول الذي خيرب به عن املاضـي         . أو يف القول الذي يشرع به للناس حني يستسلمون        . له وحده 

 . حلشر واجلزاءوعن اخللق والنشأة وا. واحلاضر واملستقبل
فأوىل أن يستسلم له وحده من يشركون به ما ال ينفع وال يضر مـن                . .  قوله احلق يف هذا كله    

 . يف أي اجتاه. ومن يتبعون قول غريه كذلك وتفسريه للوجود وتشريعه للحياة. خلقه
  . .  " وله امللك يوم ينفخ يف الصور " 

وهو اليوم الذي    ]هو القرن اوف كالبوق     [  الصوريوم ينفخ يف     . .  ففي هذا اليوم يوم احلشر    
والصـور  . فهي من غيب اهللا الذي احتفظ بـه ، بكيفية غيبية ال يعلمها البشر؛ يكون فيه البعث والنشر  

: تقول؛  والروايات املأثورة ،  ومن ناحية كيفية استجابة املوتى له     ،  كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته     
 وهذه هي النفخة الثانية    - حيث يهبون للنشور  ،  فيسمع من يف القبور   ،   ملك هو بوق من نور ينفخ فيه     

:  " أما األوىل فيصعق هلا من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا كما جاء يف آيـة الزمـر                  -
مث نفخ فيـه أخـرى    - إال من شاء اهللا - ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض       

أنه علـى    - عن يقني  - وهذه األوصاف للصور وآلثار النفخة فيه تعطينا       . .  " ينظرونفإذا هم قيام    
 . وهو من مث غيب من غيب اهللا       . . غري ما ميكن أن يكون البشر قد عهدوه يف هذه األرض أو تصوروه            
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. وال يقني ،  وال نتجاوز هذا القدر الذي ال أمان يف جتاوزه        ،  نعلمه بقدر ما أعطانا اهللا من وصفه وأثره       . 
 ! إمنا هي الظنون

 - حىت للمطموسـني   - ويظهر - حىت للمنكرين  -  يف هذا اليوم الذي ينفخ فيه يف الصور يربز        
فأوىل ملن يأبون االستسالم لـه       . . وال إرادة إال إرادته   ،  وأنه ال سلطان إال سلطانه    ،  أن امللك هللا وحده   

 . لطانه املطلق يوم ينفخ يف الصوريف الدنيا طائعني أن يستسلموا قبل أن يستسلموا لس
  . .  " عامل الغيب والشهادة " 

والذي ال ختفي عليه خافية من      . كما يعلم هذا الكون املشهود    ،   الذي يعلم ذلك الغيب احملجوب    
وهكـذا تـذكر   . فأوىل هلم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . . وال يند عنه شأن من شؤوم  ،  أمر العباد 

 . وتتخذ مؤثرا موحيا يف مواجهة املكذبني واملعارضني، ااهذه احلقيقة لذ
  . .  " وهو احلكيم اخلبري " 

 وأمور العباد الذين ميلكهم يف الدنيا واآلخرة باحلكمة واخلربة        ،   يصرف أمور الكون الذي خلقه    
. حـده ويفيئوا إىل هـداه و    . ويسعدوا بآثار حكمته وخربته   ،  فأوىل أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه    . . 

  . . وإىل كنف اهلدى والبصرية، إىل ظالل احلكمة واخلربة، ومن احلرية، وخيرجوا من التيه
  . .  وهكذا تتخذ هذه احلقيقة مؤثرا موحيا للعقول والقلوب
|     |     | 

 +          مقَوو اكي أَرةً ِإنا آِلهامنِخذُ أَصتأَت رَألِبيِه آز اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبـِبٍني        وـالٍَل مِفـي ض 74ك 
          وِقِننيالْم كُونَ ِمنِليِض واَألراِت واومالس لَكُوتم اِهيمرِري ِإبن كَذَِلكـلُ      75وِه اللَّيلَيع نا جفَلَم 

           اآلِفِلني ا أَفَلَ قَالَ ال أُِحبي فَلَمبـذَا را قَالَ هكَبأَى كَوأ76َرا رــذَا    فَلَماِزغًا قَـالَ هب رى الْقَم
             الِّنيِم الضالْقَو ِمن ني ألكُونبِدِني رهي ا أَفَلَ قَالَ لَِئن لَّمي فَلَمباِزغَةً قَـالَ       77رب سمأَى الشا رفَلَم 

           ِريٌء مي بِم ِإنا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رـذَآ أَكْبي هبـذَا رِركُونَ   هشا ت78م      ِهـيجو ـتهجي وِإن 
 ِرِكنيشالْم اْ ِمنا أَنمِنيفًا وح ضاَألراِت واومالس 79ِللَِّذي فَطَر  

ربـي  وحآجه قَومه قَالَ أَتحاجوني ِفي اللِّه وقَد هداِن والَ أَخاف ما تشِركُونَ ِبِه ِإالَّ أَن يشاء                 
 وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخـافُونَ أَنكُـم          80شيئًا وِسع ربي كُلَّ شيٍء ِعلْما أَفَالَ تتذَكَّرونَ         

             مِن ِإن كُنتِباَألم قِن أَحالْفَِريقَي ا فَأَيلْطَانس كُملَيلْ ِبِه عزني ا لَمم ِباللِّه مكْترونَ   أَشلَمع81 ت   الَّـِذين 
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 وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبـراِهيم  82آمنواْ ولَم يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ          
 ِليمع ِكيمح كباء ِإنَّ رشن ناٍت مجرد فَعرِمِه نلَى قَو83ع  

وو               وبأَيانَ وملَيسو وداوِتِه ديِمن ذُرلُ وا ِمن قَبنيدا هوحنا ونيده كُال قُوبعيو قحِإس ا لَهنبه
       ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكونَ وارهى ووسمو فوسي84و       ـنكُلٌّ م اسِإلْيى وِعيسى ويحيا وكَِريزو  

  اِلِحني85الص           ـالَِمنيلَى الْعا علْنفض كُاللُوطًا وو سونيو عسالْياِعيلَ ومِإس86 و     ـاِئِهمآب ِمـنو 
مـن   ذَِلك هدى اللِّه يهِدي ِبـِه        87وذُرياِتِهم وِإخواِنِهم واجتبيناهم وهديناهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم        

 أُولَـِئك الَِّذين آتينـاهم الِْكتـاب       88يشاء ِمن ِعباِدِه ولَو أَشركُواْ لَحِبطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ           
              ا ِبكَاِفِرينواْ ِبهسا لَّيما قَوا ِبهكَّلْنو الء فَقَدـؤا هِبه كْفُرةَ فَِإن يوبالنو كْمالْح89و   الَِّذين لَـِئكأُو 

 الَِمنيى ِللْعِإالَّ ِذكْر وا ِإنْ هرِه أَجلَيع أَلُكُمقُل الَّ أَس ِدهاقْت ماهدفَِبه ى اللّهد90ه  
                أَنز نٍء قُلْ مين شٍر مشلَى بع لَ اللّها أَنزِرِه ِإذْ قَالُواْ مقَد قح واْ اللّهرا قَدمالَِّذي   و ابلَ الِْكت

جاء ِبِه موسى نورا وهدى لِّلناِس تجعلُونه قَراِطيس تبدونها وتخفُونَ كَِثريا وعلِّمتم ما لَـم تعلَمـواْ                
 أَنزلْناه مبـارك مصـدق       وهـذَا ِكتاب  91أَنتم والَ آباؤكُم قُِل اللّه ثُم ذَرهم ِفي خوِضِهم يلْعبونَ           

                 ـالَِتِهملَى صع مهونَ ِبِه وِمنؤِة يونَ ِباآلِخرِمنؤي الَِّذينا ولَهوح نمى والْقُر أُم نِذرِلتِه ويدي نيالَِّذي ب
  92يحاِفظُونَ 

       ا أَولَى اللِّه كَِذبى عرِن افْتِمم أَظْلَم نمأُنِزلُ           ون قَالَ سمٌء ويِه شِإلَي وحي لَمو ِإلَي ِحيقَالَ أُو 
ِمثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى ِإِذ الظَّاِلمونَ ِفي غَمراِت الْموِت والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ أَيـِديِهم أَخِرجـواْ                 

ِن ِبما كُنتم تقُولُونَ علَى اللِّه غَير الْحـق وكُنـتم عـن آياِتـِه               أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ عذَاب الْهو    
 ولَقَد ِجئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة وتركْتم ما خولْناكُم وراء ظُهـوِركُم              93تستكِْبرونَ  

ِذين زعمتم أَنهم ِفيكُم شركَاء لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم مـا كُنـتم        وما نرى معكُم شفَعاءكُم الَّ    
  _94تزعمونَ 

|     |     | 
إنه يعاجل املوضوع األساسي     . . يتناول موضوعا متصل الفقرات   ؛  هذا الدرس بطوله حلمة واحدة    

ومـا  ،  ن التعريف الشامل حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية      وهو بناء العقيدة على قاعدة م      - يف السورة 
 . . ولكنه يعاجله يف أسلوب آخر غري ما جرى به السياق منـذ أول السـورة               - بينهما من ارتباطات  

؛ مع استصحاب املؤثرات املوحية اليت تزخر ا السـورة         . . يعاجله يف أسلوب القصص والتعقيب عليه     
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وذلك كله يف نفس طويل رتيب يتوسط املوجات املتالحقـة          ؛  ل السمات ومنها مشهد االحتضار الكام   
  . . اليت حتدثنا عنها يف تقدمي السورة

 ع إىل حممـد  ،  عليه السالم  - يعرض موكب اإلميان املوصول منذ نوح      - يف مجلته  -  والدرس
 -  الصـاحلني كما تتجلى يف فطرة عبد من عباد اهللا    - ويف مطلع هذا املوكب يستعرض حقيقة األلوهية      

الـذي  ،  وهي تبحث عن إهلها احلـق     ،  ويرسم مشهدا رائعا حقا للفطرة السليمة      - إبراهيم عليه السالم  
إىل أن خيلص هلا تصـور      . بينما هي تصطدم يف اخلارج باحنرافات اجلاهلية وتصوراا       ،  جتده يف أعماقها  

ه يف أطوائها من برهان داخلي هـو       ويقوم على ما حتد   . يطابق ما ارتسم يف أعماقها عن إهلها احلق       ،  حق
ذلك حني حيكي السياق عن إبراهيم عليه السالم بعد اهتدائـه إىل            ! أقوى وأثبت من املشهود احملسوس    

وال ؟  أحتاجوين يف اهللا وقد هدان    : قال. وحاجه قومه :  " واطمئنانه إىل ما وجده يف قلبه منه      ،  ربه احلق 
وكيـف  ؟  أفال تتـذكرون  ،  وسع ريب كل شيء علما    ،  إال أن يشاء ريب شيئا    ،  أخاف ما تشركون به   

فأي الفريقني أحـق    ؟  أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا             
  " . ؟ باألمن إن كنتم تعلمون

يقوده الرهط الكرمي من رسل اهللا علـى تـوايل          ؛   مث ميضي السياق مع موكب اإلميان املوصول      
يتناثر على جـانيب املوكـب      ،  دو شرك املشركني وتكذيب املكذبني لغوا ال وزن له        حيث يب ؛  العصور
يقتدي آخرها  ،  فيؤلف األمة الواحدة  ؛  وحيث يلتحم آخره مع أوله    . املاضي يف طريقه املوصول   ،  اجلليل

ودون اعتبـار   ،  ودون اعتبار جلنس أو قـوم     ؛  دون اعتبار لزمان أو مكان    ،  باهلدى الذي اهتدى به أوهلا    
 . فاحلبل املوصول بني اجلميع هو هذا الدين الواحد الذي حيمله ذلك الرهط الكرمي . . سب أو لونلن

يبدو من خالل قول اهللا تعاىل لرسوله الكرمي بعد اسـتعراض املوكـب             ؛   إنه مشهد رائع كذلك   
ـ ، ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده :  " العظيم . ونولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعمل

فإن يكفر ا هؤالء فقد وكلنا ا قوما ليسـوا ـا            . أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة     
إن هـو إال ذكـرى   ، ال أسألكم عليه أجـرا    : قل. أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده     . بكافرين
  . .  " للعاملني

ومل يـرتل   ،  اهللا مل يرسل رسال    وبعد استعراض هذا املوكب اجلليل جييء التنديد مبن يزعمون أن           
 - سـبحانه  - إنـه : فما قدر اهللا حق قدره من يقول. إم مل يقدروا اهللا حق قدره  . . على بشر كتابا  

فما يليق هـذا    . تارك الناس ألنفسهم وعقوهلم وما يتعاورها من األهواء والشهوات والضعف والقصور          
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إمنا اقتضت رمحة اهللا وعلمه ورمحته وعدله أن         . . هوعلمه وحكمته وعدله ورمحت   ،  بألوهية اهللا وربوبيته  
، ليحاولوا مجيعا هداية البشـرية إىل بارئهـا       ،  وأن يرتل على بعض الرسل كتبا     ،  يرسل إىل عباده رسال   

 . ويعطل أجهزة االلتقاط واالستجابة فيها    ،  ويغلق منافذها ،  واستنقاد فطرا من الركام الذي يرين عليها      
وهذا الكتاب الذي يصدق ما بني يديه مـن الكتـب          .  الذي أنزل على موسى    ويضرب مثال الكتاب  . 

  . . مجيعا
وادعاء من يزعم   ،   وينتهي الدرس الطويل املتالحم الفقرات باستنكار االفتراء ممن يفتري على اهللا          

ـ      . . وادعاء القدرة على ترتيل مثل ما أنزل اهللا       ،  أنه يوحى إليه من اهللا     دعيها وهي الدعاوى اليت كان ي
 . وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة، بعض من يواجهون الدعوة اإلسالمية

 : ويف اخلتام جييء مشهد االحتضار املكروب للمشركني
اليوم ،  أخرجوا أنفسكم : واملالئكة باسطوا أيديهم  ،  ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت       " 

ولقد جئتمونـا   .  غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون      جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا       
وما نرى معكـم شـفعاءكم      ،  وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم    ،  فرادى كما خلقناكم أول مرة    
  "  . . ! وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم! الذين زعمتم أم فيكم شركاء

جزاء االسـتكبار   . لتنديد والتأنيب جيلله اهلوان ويصاحبه ا   ؛   وهو مشهد كئيب مكروب رعيب    
  . . واإلعراض واالفتراء والتكذيب

|     |     | 
 . . إين أراك وقومـك يف ضـالل مـبني        ؟  أتتخذ أصناما آهلة  : وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر     " 

فلما جن عليه الليـل      . . وليكون من املوقنني  ،  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض     
، هـذا ريب  : فلما رأى القمر بازغا قال    . ال أحب اآلفلني  : فلما أفل قال  ،  هذا ريب : لقا. رأى كوكبا 

، هذا ريب : فلما رأى الشمس بازغة قال    . لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني       : فلما أفل قال  
إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات      . يا قوم إين بريء مما تشركون     : فلما أفلت قال  ،  هذا أكرب 

  . .  " وما أنا من املشركني، رض حنيفاواأل
 - مشهد الفطرة وهـي  . .  إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرمسه السياق القرآين يف هذه اآليات        

وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هـذه        . تنكر تصورات اجلاهلية يف األصنام وتستنكرها      - للوهلة األوىل 
ولكنها ال تتبينه يف وعيهـا      ،  الذي جتده يف ضمريها   ،  قاخلرافة يف شوق عميق دافق تبحث عن إهلها احل        
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حىت إذا اختربته   ! وهي تتعلق يف هلفتها املكنونة بكل ما يلوح أنه ميكن أن يكون هو هذا اإلله              . وإدراكها
مث وهي جتد احلقيقـة      . . ومل جتد فيه املطابقة ملا هو مكنون فيها من حقيقة اإلله وصفته           ،  وجدته زائفا 

وهي تعلـن يف    ،  ذه احلقيقة ،  واالمتالء اجلياش ،  وهي تنطلق بالفرحة الكربى   . تتجلى هلا تشرق فيها و  
جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة احلقيقة اليت انتهت إليها بوعيها للحقيقة اليت كانـت                 

 - لسـالم عليـه ا  - إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى يف قلب إبـراهيم   !  . . كامنة من قبل فيها   
إا قصة الفطـرة مـع احلـق     . . والسياق يعرض التجربة الكربى اليت اجتازها يف هذه اآليات القصار  

وال جيامل على حساا أبـا   ؛  وقصة العقيدة كذلك يصدع ا املؤمن وال خيشى فيها لومة الئم          . والباطل
 :  الوقفه الصلبة احلامسة الصرحيةكما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه . . وال أسرة وال عشرية وال قوما

  . .  " إين أراك وقومك يف ضالل مبني؟ أتتخذ أصناما آهلة: وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر " 
ولكن فطرتـه    - إىل إهلة  - إنه مل يهتد بعد بوعيه وإدراكه     .  إا الفطرة تنطق على لسان إبراهيم     

وقوم إبراهيم من الكلدانيني بالعراق      - دها قومه آهلة  السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه األصنام اليت يعب        
والذي يتوجه إليـه    ،  فاإلله الذي يعبد   - كانوا يعبدون األصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم       

هذا اإلله يف فطرة إبراهيم ال ميكن أن يكون          . . والذي خلق الناس واألحياء   ،  العباد يف السراء والضراء   
وإذا مل تكن هذه االصنام هي اليت ختلـق وتـرزق وتسـمع              . . ثنا من خشب  أو و ،  صنما من حجر  

وما هي باليت تتخذ آهلـة      ؛  فما هي باليت تستحق أن تعبد      - وهذا ظاهر من حاهلا للعيان     - وتستجيب
 ! حىت على سبيل أن تتخذ واسطة بني اإلله احلق والعباد

وهـي النمـوذج    . للوهلة األوىل  - المعليه الس  -  وإذن فهو الضالل البني حتسه فطرة إبراهيم      
، مث هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضالل الـبني     . . الكامل للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها      

 : حينما يكون األمر هو أمر العقيدة، وجتهر بكلمة احلق وتصدع، فتنكره وتستنكره
  . .  " إين أراك وقومك يف ضالل مبني؟ أتتخذ أصناما آهلة " 

كما ،  وهو األواه احلليم الرضي اخللق السمح اللني      . ألبيه - عليه السالم  -  كلمة يقوهلا إبراهيم  
وفوق مشـاعر   ،  والعقيدة فوق روابط األبوة والبنوة    . ولكنها العقيدة هنا  . ترد أوصافه يف القرآن الكرمي    

والقصة تعرض لتكون   . ه أن يتأسوا ا   وإبراهيم هو القدوة اليت أمر اهللا املسلمني من بني        . احللم والسماحة 
  . . أسوة ومثاال
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بصفاء فطرته وخلوصـها للحـق أن يكشـف اهللا           - عليه السالم  -  وكذلك استحق إبراهيم  
 : والدالئل املوحية باهلدى يف الوجود، لبصريته عن األسرار الكامنة يف الكون

  . .  " وقننيوليكون من امل، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض " 
ومـن  ،  وعلى هذا النحو من اخللوص للحق     ؛  وهذه البصرية املفتوحة  ،   مبثل هذه الفطرة السليمة   

ونطلعه علـى    . . ملك السماوات واألرض   . . نري إبراهيم حقيقة هذا امللك     . . إنكار الباطل يف قوة   
ونصل بني قلبه   ،  ئف الوجود ونكشف له عن اآليات املبثوثة يف صحا      ،  األسرار املكنونة يف صميم الكون    

لينتقل من درجة اإلنكار على عبـادة       . وفطرته وموحيات اإلميان ودالئل اهلدى يف هذا الكون العجيب        
  . . إىل درجة اليقني الواعي باإلله احلق، اآلهلة الزائفة

وبصر يلحظ ما يف الكـون      . وعي ال يطمسه الركام    . .  وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق     
وهداية من اهللا جزاء علـى       . . وتدبر يتبع املشاهد حىت تنطق له بسرها املكنون       .  عجائب صنع اهللا   من

  . . اجلهاد فيه
، وجده يف إدراكه ووعيه    . . ويف هذا الطريق وجد اهللا     - عليه السالم  -  وكذلك سار إبراهيم  

لوعي واإلدراك مطابقة ملـا     ووجد حقيقة األلوهية يف ا     . . بعد أن كان جيده فحسب يف فطرته وضمريه       
 . استكن منها يف الفطرة والضمري

إا رحلة هائلة وإن كانـت تبـدو هينـة          . .  فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة      
اإلميان الذي يقـوم عليـه التكليـف        ! رحلة من نقطة اإلميان الفطري إىل نقطة اإلميان الوعي        ! ميسرة

فيبينه هلم يف   ،  مجهرة الناس فيه إىل عقوهلم وحدها      - سبحانه - ي ال يكل اهللا   والذ؛  بالفرائض والشرائع 
وهـي منـاط    ،  هي حجته علـيهم    - ال الفطرة وال العقل البشري     - وجيعل الرسالة ،  رساالت الرسل 
  . . وخربة حبقيقة اإلنسان وعلما، عدال منه ورمحة، احلساب واجلزاء

  . . خليل الرمحن وأبو املسلمني! راهيمفهو إب - عليه السالم -  فأما إبراهيم
  . .  " ال أحب اآلفلني: فلما أفل قال، هذا ريب: قال. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا " 

ملا يعبد أبوه وقومه مـن       - بل اإلنكار اجلازم   - وقد ساورها الشك  ،   إا صورة لنفس إبراهيم   
صورة يزيدها التعبري شخوصـا      . . وتزحم عامله ،  وقد باتت قضية العقيدة هي اليت تشغل باله       . األصنام

ليعـيش  ،  وكأمنا يعزله عن الناس حوله    ،  كأمنا الليل حيتويه وحده    . .  " فلما جن عليه الليل   :  " بقوله
 : ومع مهه اجلديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره، مع نفسه وخواطره وتأمالته
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  . .   "هذا ريب: قال، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا " 
 - فلما أن يئس من أن يكون إهلة احلق        - كما أسلفنا  -  وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم    

فلعله رجا أن جيـده يف  ، صنما من تلك األصنام    - الذي جيده يف فطرته يف صورة غري مدركة وال واعية         
 ! شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة

.  أن قومه يتجهون بالعبادة إىل الكواكب والنجـوم     وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم       
ينطق له مبا مل ينطـق       - الليلة - ولكن الكوكب  . . وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا        

 : ويزحم عليه عامله، ويوحي إىل خاطره مبا يتفق مع اهلم الذي يشغل باله، من قبل
  . .  " هذا ريب: قال " 

إنـه  ! ولكـن ال  !  . . إىل أن يكون ربـا     - من األصنام  - ارتفاعه أقرب  فهو بنوره وبزوغه و   
 : يكذب ظنه
  . .  " ال أحب اآلفلني: فلما أفل قال " 

إذا كان الرب    . . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها       . يغيب عن هذه اخلالئق    . .  إنه يغيب 
 ! فالرب ال يغيب، إنه ليس ربا، ال! ؟ يغيب

إمنا ينطلـق   ،  ال يستشري القضايا املنطقية والفروض اجلدلية      . . طرة البديهي القريب   إنه منطق الف  
  . . ألن الكينونة البشرية كلها تنطق به يف يقني عميق. مباشرة يف يسر وجزم

  . .  " ال أحب اآلفلني " 
ال   "وفطرة إبـراهيم   . . واآلصرة هي آصرة القلب   ؛   فالصلة بني الفطرة وإهلها هي صلة احلب      

  . . ! ال يغيب . . إن اإلله الذي حتبه الفطرة. وال تتخذ منهم إهلا، اآلفلني " حتب
لئن مل يهدين ريب ألكونن مـن القـوم         : فلما أفل قال  . هذا ريب : فلما رأى القمر بازغا قال     " 
  . .  " الضالني

فهو الليلة  ! يعبدونهومل يعرف أن أهله وقومه      ؛  وكأن إبراهيم مل ير القمر قط     .  إن التجربة تتكرر  
 : يف نظره جديد

  . .  " هذا ريب: قال " 
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 والرب!  . . ولكنه يغيب  . . وتفرده يف السماء بنوره احلبيب    ؛   بنوره الذي ينسكب يف الوجود    
 ! ال يغيب - كما يعرفة إبراهيم بفطرته وقلبه -

ربه الـذي  . ريه وفطرته هنا حيس إبراهيم أنه يف حاجة إىل العون من ربه احلق الذي جيده يف ضم              
إن مل ميد   . وحيس أنه ضال مضيع إن مل يدركه ربه دايته         . . ولكنه بعد مل جيده يف إدراكه ووعيه      ،  حيبه

 : ويكشف له عن طريقه. إليه يده
  . .  " لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني: قال " 
يا قوم إين بريء ممـا      : ا أفلت قال  فلم. هذا أكرب . هذا ريب : فلما رأى الشمس بازغة قال     " 
 .  " وما أنا من املشركني، إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا. تشركون

والشمس  . . الشمس . .  إا التجربة الثالثة مع أضخم األجرام املنظورة وأشدها ضوءا وحرارة         
إنه اليوم يرى األشياء بكيانه     . لق جديد ولكنها اليوم تبدو لعيين إبراهيم كأا خ      . تطلع كل يوم وتغيب   

 : ويستقر على قرار ثابت بعد احلرية املقلقة واجلهد الطويل؛ املتطلع إىل إله يطمئن به ويطمئن إليه
 .  " هذا أكرب. هذا ريب: قال " 

  . .  ولكنها كذلك تغيب
ويغمـر النـور    ،  احلقويتم االتصال بني الفطرة الصادقة واهللا       ،  وتنطلق الشرارة ،  هنا يقع التماس  

جيـده يف وعيـه     . . هنا جيد إبراهيم إهلـه     . . القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي       
هنا يقع التطابق بني اإلحساس الفطري املكنون والتصور العقلي          . . وإدراكه كما هو يف فطرته وضمريه     

  . . الواضح
 . وال يف مشس تسطع   ،  وال يف قمر يطلع   ،  ب يلمع ولكنه ال جيده يف كوك    .  وهنا جيد إبراهيم إهله   

ويف ،  ويف عقله ووعيـه   ،  إنه جيده يف قلبه وفطرته     . . وال فيما حيسه احلس   ،  وال جيده فيما تبصر العني    . 
 . وتدركه العقول، وحيسه احلس، إنه جيده خالقا لكل ما تراه العني . . الوجود كله من حوله

ويربأ يف  ؛  املة بينه وبني قومه يف كل ما يعبدون من آهلة زائفة           وعندئذ جيد يف نفسه املفاصلة الك     
وهم مل يكونـوا جيحـدون اهللا        - حسم ال مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك           

 : وإبراهيم يتجه إىل اهللا وحده بال شريك - ولكنهم كانوا يشركون هذه األرباب الزائفة، البتة
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إين وجهت وجهي للذي فطـر السـماوات واألرض         .  مما تشركون  يا قوم إين بريء   : قال " 
  . .  " حنيفا وما أنا من املشركني

وهـي  . االجتاه احلنيف الذي ال ينحرف إىل الشـرك       .  فهو االجتاه إىل فاطر السماوات واألرض     
 للعقل مـن    فال تردد بعد ذلك وال حرية فيما جتلى        . . واالجتاه األخري ،  واليقني اجلازم ،  الكلمة الفاصلة 

  . . تصور مطابق للحقيقة اليت يف الضمري
|     |     | 

، مشهد العقيدة وقـد اسـتعلنت يف الـنفس         . . ومرة أخرى نشهد ذلك املشهد الرائع الباهر      
نشهدها وقد مـألت     . . بعدما وضحت وضوحها الكامل واجنلى عنها الغبش      ،  واستولت على القلب  

وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجـده يف قلبـه            . شيءفلم يعد وراءها    ،  الكيان اإلنساين 
 . وهو مشهد يتجلى بكل روعته وائه يف الفقرة التالية يف السياق . . وعقله ويف الوجود من حوله

وقـد  . يف ضمريه وعقله ويف الوجود من حولـه        - سبحانه -  لقد انتهى إبراهيم إىل رؤية اهللا     
واآلن جييء قومـه     . . وقد احس بيد اهللا تأخذ بيده وتقود خطاه يف الطريق         . اطمأن قلبه واستراح باله   

وليخوفوه آهلتهم اليت تنكر هلا أن      ؛  وفيما انشرح له صدره من توحيد     ؛  ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقني     
رة لربـه  ويف رؤيته الباطنة والظـاه ؛ ويف إميانه الراسخ؛ وهو يواجههم يف يقينه اجلازم   . . ترتل به سوءا  

 : احلق الذي هداه
وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب         ؟  أحتاجوين يف اهللا وقد هدان    : قال،  وحاجه قومه  " 

وال ختـافون أنكـم     ،  وكيف أخاف ما أشـركتم    ؟  أفال تتذكرون . وسع ريب كل شيء علما    ،  شيئا
  "  . . ؟ كنتم تعلمونفأي الفريقني أحق باألمن إن ؟ أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا

وتتسع الزاوية ويبعد اخلط عـن نقطـة        ،  مث تتمادى يف ضالهلا   ؛   إن الفطرة حني تنحرف تضل    
يعبـدون أصـناما     - عليه السـالم   - وهؤالء قوم إبراهيم   . . حىت ليصعب عليها أن تثوب    ،  االبتداء

ومل يكـن   . يف نفس إبراهيم  فال يتفكرون وال يتدبرون هذه الرحلة اهلائلة اليت متت          . وكواكب وجنوما 
وهم على هـذا الـوهن الظـاهر يف         . بل جاءوا جيادلونه وحياجونه   . هذا داعيا هلم رد التفكر والتدبر     

 . تصورام ويف ضالل مبني
يـواجههم  ،   ولكن إبراهيم املؤمن الذي وجد اهللا يف قلبه وعقله ويف الوجود كله مـن حولـه               

 : مستنكرا يف طمأنينة ويقني



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

194

  "  . . ؟ أحتاجوين يف اهللا وقد هدان :قال " 
لقد أخذ   . . ويعرفين به ،  ويهديين إليه ،  ويفتح بصرييت ،   أجتادلونين يف اهللا وقد وجدته يأخذ بيدي      

كما ،  لقد رأيته يف ضمريي ويف وعيي      - وهذا هو يف نفسي دليل الوجود      - بيدي وقادين فهو موجود   
فهدايتـه يل   . ر أنا أجده يف نفسي وال أطلب عليه الدليل        فما جدالكم يف أم   . رأيته يف الكون من حويل    

 ! ؟ إليه هي الدليل
  . .  " وال أخاف ما تشركون به " 

هزيلة وكل   - غري قوة اهللا   - وكل قوة ؟  وماذا خياف ومن ذا خياف    ؟   وكيف خياف من وجد اهللا    
 ! ؟ ال خياف - غري سلطان اهللا - سلطان

ال يريد أن جيزم بشيء إال مرتكنا إىل مشـيئة          ،  تسالم وجدانه واس،   ولكن إبراهيم يف عمق إميانه    
 : وإىل علم اهللا الشامل، اهللا الطليقة
 .  " وسع ريب كل شيء علما. إال أن يشاء ريب شيئا " 

ألنه يركن إىل محاية   ،  ويعلن أنه ال خياف من آهلتهم شيئا      ؛   فهو يكل إىل مشيئة اهللا محايته ورعايته      
  . . ووسعه علمه الذي يسع كل شيء، م أنه ال يصيبه إال ما شاءه اهللاويعل. اهللا ورعايته
فأي ؟  وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا          ،  وكيف أخاف ما أشركتم    " 

  " . ؟ الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون
 قمينا باخلوف فليس هـو      إنه إن كان أحد   .  إنه منطق املؤمن الواثق املدرك حلقائق هذا الوجود       

 - وكيف خياف آهلة عاجزة    - وليس هو املؤمن الذي يضع يده يف يد اهللا وميضي يف الطريق            - إبراهيم
وهم أمام قدرة اهللا    ؛  واليت تتبدى أحيانا يف صورة جبارين يف األرض بطاشني        ،  كائنة ما كانت هذه اآلهلة    

وال خيافون هم أم أشـركوا      ،  الزائفة العاجزة كيف خياف إبراهيم هذه اآلهلة       -!  مهزولون مضعوفون 
الذي يـؤمن بـه     ؟  وأي الفريقني أحق باألمن   ؟  باهللا ما مل جيعل له سلطانا وال قوة من األشياء واألحياء          

لو كان هلـم  ، أي الفريقني أحق باألمن؟ أم الذي يشرك باهللا ما ال سلطان له وال قوة        ؟  ويكفر بالشركاء 
 ! ؟ شيء من العلم والفهم

 : ويقضي اهللا حبكمه يف هذه القضية؛ هنا يترتل اجلواب من املأل األعلى 
  . .  " أولئك هلم األمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم " 
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. ال خيلطون ذا اإلميان شركا يف عبادة وال طاعة وال اجتـاه           ،   الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم هللا    
 هم املهتدون وهؤالء ، هؤالء هلم األمن

  . .  " وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء " 
.  ولقد كانت هذه هي احلجة اليت أهلمها اهللا إبراهيم ليدحض ا حجتهم اليت جاءوا ا جيادلونه               

 وواضح أـم  . . ولقد كشف هلم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه اآلهلة متلك أن تسيء إليه      
ولكنهم كانوا يشـركون    ،  وال أنه هو صاحب القوة والسلطان يف الكون       ؛  ما كانوا جيحدون وجود اهللا    

فأما من يشـرك    ،  بأن من كان خيلص نفسه هللا ال خياف من دونه         ،  فلما واجههم إبراهيم  . به هذه اآلهلة  
، سـقطت حجتـهم   ،  ياهاملا واجههم ذه احلجة اليت آتاها اهللا له وأهلمه إ          . . باهللا فهو أحق باملخافة   

. وهكذا يرفع اهللا من يشاء درجـات     . . وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومرتلة      ،  وعلت حجته 
 : متصرفا يف هذا حبكمته وعلمه

  . .  " إن ربك حكيم عليم " 
  وقبل أن نغادر هذه الفقرة حنب أن نستمتع بنفحة من نفحات احلياة يف عصر صحابة رسول اهللا                

وتتعامل به وتتعـايش مبدلوالتـه   ؛ وتعيش به وله  ؛  وتشربه نفوسهم ؛  لقرآن يترتل عليهم غضا   وهذا ا  ع
ونـدرك منـه   ؛ تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ،  يف جد ويف وعي ويف التزام عجيب      ،  وإحياءاته ومقتضياته 

 قرن  يف ربع ،  وكيف صنع اهللا ذا الرهط ما صنع من اخلوارق        ،  كيف كان هذا الرهط الفريد من الناس      
 : من الزمان

الذين آمنـوا   : ملا نزلت هذه اآلية   :  " قال،  عن عبداهللا بن إدريس    - بإسناده -  روى ابن جرير  
فقـال  : قال؟  أينا مل يظلم نفسه   : وقالوا ع شق ذلك على أصحاب رسول اهللا     ،  ومل يلبسوا إميام بظلم   

  تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم      ال:  " وإمنا هو ما قال لقمان البنه     . ليس كما تظنون   ع رسول اهللا 
 " . .  

الـذين آمنـوا ومل     :  " أن عمر بن اخلطاب قرأ    ،  عن ابن املسيب   - بإسناده -  وروى كذلك 
. قرأت آية من كتاب اهللا    ،  يا أبا املنذر  : فقال. فأتى أىب بن كعب   . فلما قرأها فزع   " يلبسوا إميام بظلم  

أما مسعـت اهللا    ! غفر اهللا لك  : فقال؟  فأينا ال يظلم نفسه   . .  فقرأها عليه . . ؟    ما هي : فقال؟  من يسلم 
 . ومل يلبسوا إميام بشرك: إمنا هو؟  " إن الشرك لظلم عظيم:  " تعاىل ذكره يقول
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يا : فقال،  أن زيد بن صوحان سأل سلمان     ،  عن أىب األشعر العبدي عن أبيه      - بإسناده -  وروى
!  " الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلـم       :  " -  مين كل مبلغ   آية من كتاب اهللا قد بلغت     ،  أبا عبداهللا 

وأن يل مثل كل    ،  ما يسرين ا أين مل أمسعها منك      : فقال زيد . هو الشرك باهللا تعاىل ذكره    : فقال سلمان 
 . شيء أمسيت أملكه

كيـف  .  فهذه اآلثار الثالثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكرمي ذا القرآن الكـرمي              
كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريـرات           . انت جدية وقعه يف نفوسهم    ك

وكيف كانوا يفزعون حني يظنون أن هناك مفارقة بني طاقتـهم           . وأحكام ائية للنفاذ  ،  حامسة للطاعة 
ت وكيف كانوا جيزعون أن يؤاخذوا بأي درجـة مـن درجـا           . احملدودة ومستوى التكليف املطلوب   

 . حىت يأتيهم من اهللا ورسوله التيسري. والتفاوت بني عملهم وبني مستوى التكليف، التقصري
وكانت سـتارا    . . مشهد هذه النفوس اليت محلت هذا الدين       . .  إنه مشهد كذلك رائع باهر    

  . . ومنفذا ملشيئته يف واقع احلياة؛ لقدر اهللا
|     |     | 

من نـوح   : يقوده ذلك الرهط الكرمي من الرسل     ،  ان اجلليل بعد ذلك يعرض السياق موكب اإلمي     
يعرض السياق هذا املوكب ممتـدا       - صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني     - إىل إبراهيم إىل خامت النبيني    

كما  - وال يراعي التسلسل التارخيي يف هذا العرض       - وخباصة منذ إبراهيم وبنيه من النبيني      - موصوال
 : ال تسلسله التارخيي، ألن املقصود هنا هو املوكب جبملته - ىيالحظ يف مواضع أخر

ومـن ذريتـه داود      - ونوحا هدينا من قبل    - كال هدينا  - ووهبنا له إسحاق ويعقوب    " 
وزكريا وحيىي وعيسـى     . . وكذلك جنزي احملسنني   . . وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون    

 . . وكال فضلنا علـى العـاملني      . . ع ويونس ولوطا  وإمساعيل واليس . كل من الصاحلني   . . وإلياس
ذلـك هـدى اهللا      . . واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم     . . ومن آبائهم وذريام وإخوام   

أولئـك الـذين آتينـاهم    . ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون، يهدي به من يشاء من عباده  
أولئك الـذين   . ء فقد وكلنا ا قوما ليسوا ا بكافرين       فإن يكفر ا هؤال   . الكتاب واحلكم والنبوة  

  . .  " إن هو إال ذكرى للعاملني. ال أسألكم عليه أجرا: قل، فبهداهم اقتده، هدى اهللا
من آبـائهم    وإشارة إىل آخرين   - غري نوح وإبراهيم   - ويف اآليات ذكر لسبعة عشر نبيا رسوال      

وكال فضلنا   . .  "  " وكذلك جنزي احملسنني  :  " ذا املوكب والتعقيبات على ه   . . وذريام وإخوام 
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وكلها تعقيبات تقرر إحسـان      . .  " واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم     . .  "  " على العاملني 
 . وهدايته إىل الطريق املستقيم، هذا الرهط الكرمي واصطفاءه من اهللا

كلـه متهيـد   ، ملوكب يف هـذه الصـورة  واستعراض هذا ا ،   وذكر هذا الرهط على هذا النحو     
 : للتقريرات اليت تليه

  " ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملـون       ،  ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده         " 
 . . 

. فهدى اهللا للبشر يتمثل فيما جـاءت بـه الرسـل          .  وهذا تقرير لينابيع اهلدى يف هذه األرض      
أنه هو   - سبحانه - الذي يقرر اهللا  ،  يف هذا املصدر الواحد   ،  اعهوالذي جيب اتب  ،  وينحصر املستيقن منه  

ولو أن هؤالء العباد املهديني حـادوا عـن          . . وأنه هو الذي يهدي إليه من خيتار من عباده        ؛  هدى اهللا 
، وأشركوا باهللا يف االعتقاد أو العبادة أو التلقـي        ،  وتوحيد املصدر الذي يستمدون منه هداه     ،  توحيد اهللا 

ويهلك كما لك الدابة اليت ترعـى نبتـا         ،  أي ان يذهب ضياعا   : ريهم أن حيبط عنهم عملهم    فإن مص 
 ! وهذا هو األصل اللغوي للحبوط . . مسموما فتنتفخ مث متوت

فإن يكفر ا هؤالء فقد وكلنا ـا قومـا          . أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة      " 
  . .  " ليسوا ا بكافرين
وقصره على هدى اهللا الذي جاءت به       ،  فقرر يف األول مصدر اهلدى     . . لتقرير الثاين  وهذا هو ا  

هم الـذين آتـاهم اهللا الكتـاب        ،  وقرر يف الثاين أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم         . الرسل
وكـال   - جييء مبعىن احلكمة كما جييء مبعىن السلطان كـذلك         واحلكم - واحلكمة والسلطان والنبوة  

والزبور مـع   ،  فهؤالء الرسل أنزل اهللا على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى         . نيني حمتمل يف اآلية   املع
وكلهم أويت السلطان على معىن      - وبعضهم آتاه اهللا احلكم كداود وسليمان     . واإلجنيل مع عيسى  ،  داود

 النفـوس وعلـى     وأن الدين الذي جاءوا به حيمل سلطان اهللا على        ،  أن ما معه من الدين هو حكم اهللا       
كما جاء يف   ،  وما أنزل الكتاب إال ليحكم بني الناس بالقسط       ،  فما أرسل اهللا الرسل إال ليطاعوا     . األمور

حيملونه إىل  ،  وأولئك هم الذين وكلهم اهللا بدينه      . . وكلهم أويت احلكمة وأويت النبوة    . اآليات األخرى 
:  " فر بالكتاب واحلكم والنبوة مشركو العرب     فإذا ك  . . ويؤمنون به وحيفظونه  ،  ويقومون عليه ،  الناس
إـا  !  . . وهؤالء الرهط الكرام واملؤمنون م هم حسب هذا الدين        ؛  فإن دين اهللا غين عنهم     " هؤالء

ودعوة واحدة محلها رسـول بعـد       ؛  وموكب موصول متاسكت حلقاته   ،  حقيقة قدمية امتدت شجرا   
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وهـو تقريـر    !  . . مبا يعلمه من استحقاقه للهدايـة     ؛  ايةوآمن ا ويؤمن من يقسم اهللا له اهلد       ؛  رسول
إن هذه العصبة ليست     - أيا كان عددها   - ويف قلوب العصبة املسلمة   ،  يسكب الطمأنينة يف قلب املؤمن    

وحلقة ،  إا فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها يف السماء         ! ليست مقطوعة من شجرة   . وحدها
، يف أي أرض ويف أي جيل     ،  إن املؤمن الفرد   . . سبابه باهللا وهداه  موصولة أ ،  يف موكب جليل موصول   

إنه من تلك الشجرة املتينة السامقة الضاربة اجلذور يف أعماق الفطرة البشـرية             ،  وكبري كبري ،  قوي قوي 
 . وعضو من ذلك املوكب الكرمي املوصول باهللا وهداه منذ أقدم العصور، ويف أعماق التاريخ األنساين

إن هـو إال ذكـرى      . ال أسألكم عليه أجـرا    : قل. الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده    أولئك   " 
  . .  " للعاملني

هم الذين هـداهم    ،  فهؤالء الرهط الكرام الذين يقودون موكب اإلميان       . .  وهو التقرير الثالث  
 هو الذي   فهذا اهلدى وحده  . ومن آمن به   ع وهداهم الذي جاءهم من اهللا فيه القدوة لرسول اهللا        . اهللا

 . وهذا اهلدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به        ،  وهذا اهلدى وحده هو الذي حيتكم إليه      . يسري عليه 
 : قائال ملن يدعوهم. 

ال خيتص به قوم     . . للعاملني . .  " إن هو إال ذكرى للعاملني     . .  "  " ال أسألكم عليه أجرا    " 
وإمنا . ومن مث فال أجر عليه يتقاضاه     .  لتذكري البشر كافة   إنه هدى اهللا   . . وال جنس وال قريب وال بعيد     

 ! أجره على اهللا
وال ،  ويصمهم بأم ال يقـدرون اهللا قـدره       ،  مث ميضي السياق يندد مبنكري النبوات والرساالت      

وأن ؛  ويقرر أن الرسالة األخرية إمنا جتري على سنة الرساالت قبلـها          . يعرفون حكمة اهللا ورمحته وعدله    
 : مما يتفق مع ظل املوكب الذي سبق عرضه ويتناسق . .  األخري مصدق ملا بني يديه من الكتبالكتاب

من أنزل الكتـاب    : قل. ما أنزل اهللا على بشر من شيء      : وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا       " 
وعلمتم مـا مل     - جتعلونه قراطيس تبدوا وختفون كثريا     - الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس      

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصـدق      . مث ذرهم يف خوضهم يلعبون    . اهللا: قل؟  علموا أنتم وال آباؤكم   ت
وهم على صالم   ،  والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به    ،  ولتنذر أم القرى ومن حوهلا    ،  الذي بني يديه  

  . .  " حيافظون
ومل ؛  ل رسوال من البشـر    إن اهللا مل يرس   :  لقد كان املشركون يف معرض العناد واللجاج يقولون       

ومل يكونـوا   ؛  بينما كان إىل جوارهم يف اجلزيرة أهل الكتاب من اليهود         . يرتل كتابا يوحي به إىل بشر     
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إمنا هـم كـانوا    - عليه السالم - وال أن اهللا أنزل التوارة على موسى    ،  ينكرون عليهم أم أهل كتاب    
لذلك يواجههم القرآن الكـرمي      ع برسالة حممد ليكذبوا  ،  يقولون ذلك القول يف زمحة العناد واللجاج      

 : كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل؛ ما أنزل اهللا على بشر من شيء: بالتنديد بقولتهم
  . .  " ما أنزل اهللا على بشر من شيء: وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا " 

ومنـهم  ؛  يقوله أمثاهلم يف كل زمـان     ،   وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة يف جاهليتهم        
وأا تطورت وترقـت بتطـور البشـر        ؛  ممن يزعمون أن األديان من صنع البشر      ؛  الذين يقولونه اآلن  

كالوثنيـات كلـها قـدميا      ،  ال يفرقون يف هذا بني ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم          . وترقيهم
وبني ديانـات   .  تظل خارج دين اهللا كله     ولكنها،  ترتقي وتنحط بارتقاء أصحاا واحنطاطهم    ،  وحديثا

فتقبلتها فئة وعتت عنها    ؛  جاء ا كل رسول   ؛  وهي ثابتة على أصوهلا األوىل    ،  جاء ا الرسل من عند اهللا     
بـذات  ،  فعاد الناس إىل جاهليتهم يف انتظار رسول جديد       ،  مث وقع االحنراف عنها والتحريف فيها     ؛  فئة

 . الدين الواحد املوصول
ومـن ال يعـرف كـرم اهللا        ؛  من ال يقدر اهللا حق قدره      - قدميا أو حديثا   - ل يقوله  وهذا القو 

كما ! إن اهللا ال يرسل من البشر رسوال ولو شاء ألنزل مالئكة          : إم يقولون  . . ورمحته وعدله ،  وفضله
يف   "الضـئيل  " إن خالق هذا الكون اهلائل ال ميكن أن يعين باإلنسان         : أو يقولون . كان العرب يقولون  

ويرتل على الرسل الكتب هلدايـة هـذا        ؛  حبيث يرسل له الرسل   ! هذه الذرة الفلكية اليت امسها األرض     
أو ! وذلك كما يقول بعض الفالسفة يف القـدمي واحلـديث         ! املخلوق الصغري يف هذا الكوكب الصغري     

خداع بعضـهم   إمنا هي أوهام الناس أو       . . إنه ليس هناك من إله وال من وحي وال من رسل          : يقولون
 ! كما يقول املاديون امللحدون! لبعض باسم الدين

ال  . . . العليم احلكـيم  ،  فاهللا الكرمي العظيم العادل الرحيم     - سبحانه -  وكله جهل بقدر اهللا   
، ونقصه وضـعفه ، وطاقاته وقواه، وهو يعلم سره وجهره ،  وهو خلقه ،  يدع هذا الكائن اإلنساين وحده    

، وأوضـاعه ونظامـه   ،  وأقواله وأعماله ،  قسط اليت يرجع إليها بتصوراته وأفكاره     وحاجته إىل املوازين ال   
أن العقل الذي أعطـاه   - سبحانه - ويعلم . . أو كانت خطأ وفسادا  ،  لريى إن كانت صوابا وصالحا    

فضال على أنه موكل بطاقات األرض      ،  يتعرض لضغوط كثرية من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته       ،  له
وال ، وليس موكال بتصور الوجـود تصـورا مطلقـا       ،  يها سلطان بسبب تسخريها له من اهللا      اليت له عل  

فتنشىء له تصورا سليما للوجـود      ؛  فهذا جمال العقيدة اليت تأيت له من اهللا       . بصياغة األسس الثابتة للحياة   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

200

ه مـن معرفـة   وال يكله كذلك إىل ما أودع فطرت، ومن مث ال يكله اهللا إىل هذا العقل وحده      . . واحلياة
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب مـا يقـع           . . وليأذ به يف الشدائد   ،  وشوق إليه ،  لدنية برا احلق  

، وبسبب اإلغواء واالستهواء الذي يقوم به شياطني اجلن واإلنـس         ،  عليها من ضغوط داخلية وخارجية    
لـريد  ،   وحيه ورسله وهداه وكتبه    إمنا يكل اهللا الناس إىل     . . بكل ما ميلكون من أجهزة التوجيه والتأثري      

وليجلو عنهم غاشية التضليل مـن      ،  ولريد عقوهلم إىل صحتها وسالمتها    ،  فطرم إىل استقامتها وصفائها   
 وحكمته وعلمه ،  ورمحته وعدله ،  وهذا هو الذي يليق بكرم اهللا وفضله       . . داخل أنفسهم ومن خارجها   

وما :  "  حياسبهم يوم القيامة ومل يبعث فيهم رسوال       مث . . مث يتركهم سدى  ،  فما كان ليخلق البشر   . . 
فتقدير اهللا حق قدره يقتضي االعتقاد بأنه أرسـل إىل عبـاده             . . )1( " كنا معذبني حىت نبعث رسولًا    

واالنطالق للنظـر   ،  ويساعدون عقوهلم على اخلالص من الضغوط     ،  رسال يستنقذون فطرم من الركام    
وأنزل على بعضـهم كتبـا   ، وحى إىل هؤالء الرسل منهج الدعوة إىل اهللا وأنه أ . اخلالص والتدبر العميق  

أو تبقي إىل آخر الزمـان كهـذا         - ككتب موسى وداود وعيسى    - تبقى بعدهم يف قومهم إىل حني     
 . القرآن

فقد ،  وكان أهل الكتاب معروفني هناك    ،   وملا كانت رسالة موسى معروفة بني العرب يف اجلزيرة        
 : بتلك احلقيقة؛  يواجه املشركني املنكرين ألصل الرسالة والوحيأمر اهللا رسوله أن

جتعلونه قراطيس تبـدوا     - من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس         : قل " 
  . .  " وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم - وختفون كثريا

مث ذكرنا  . ن املخاطبني ا هم اليهود    وأ،   وقد عرضنا يف تقدمي السورة للقول بأن هذه اآلية مدنية         
 . .  " جيعلونه قراطيس يبدوا وخيفون كثريا     " هناك ما اختاره ابن جرير الطربي من القراءة األخرى        

وهذا خرب عن اليهود مبا كان واقعا منهم من جعل التوراة يف صحائف             ،  وأن املخاطبني ا هم املشركون    
والتالعـب باالحكـام   ، ما يتفق مع خطتهم يف التضـليل واخلـداع  فيبدون منها للناس ، يتالعبون ا 

مما كان العرب يعلمون بعضه ومـا       ! وخيفون ما ال يتفق مع هذه اخلطة من صحائف التوراة         ؛  والفرائض

                                                 
يف "  . . رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل            :  "  يراجع بتوسع تفسري قوله تعاىل     )1(

اإلسـالم  :  " يف كتـاب  " اضـطراب   ختبط و "  وفصل   812 - 805اجلزء السادس من الظالل ص    . سورة النساء 
 " . دار الشروق " .  " ومشكالت احلضارة 
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فهذا خرب عن اليهود معترض يف سياق اآلية ال خطابـا       . . أخربهم اهللا به يف هذا القرآن من فعل اليهود        
 . وحنن خنتار ما اختاره ابن جرير . . ى هذا مكية ال مدنيةواآلية عل . . هلم

مما جيعلـه اليهـود     ،  من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس         :  فقل هلم يا حممد   
كذلك واجههم  ! صحائف خيفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للبانام من وراء هذا التالعب الكرية           

فكـان حقـا علـيهم أن       ؛  من احلقائق واألخبار ما مل يكونوا يعملون      بأن اهللا علمهم مبا يقص عليهم       
 . وال ينكروا أصله بإنكار أن اهللا نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه؛ يشكروا فضل اهللا

أن حيسم القول معهم يف هـذا        ع إمنا أمر رسول اهللا   .  ومل يترك هلم أن جييبوا على ذلك السؤال       
 :  جلدل ال يثريه إال اللجاجوأال جيعله جماال؛ الشأن

  . .  " مث ذرهم يف خوضهم يلعبون. اهللا: قل " 
ويف . ودعهم خيوضون الهني العـبني    ،  مث ال حتفل جداهلم وجلاجهم ومراءهم      . . اهللا أنزله :  قل

 فحني يبلغ العبث أن يقول الناس     ؛  قدر ما فيه من احلق واجلد     ،  قدر ما فيه من االستهانة    ،  هذا من التهديد  
 ! حيسن احترام القول وحسم اجلدل وتوفري الكالم، مثل ذلك الكالم

فـإذا  . الذي ينكر اجلاحدون أن يكون اهللا نزله      ،   وميضي السياق حيكي شيئا عن الكتاب اجلديد      
فليس بدعا من الكتب اليت يرتهلا اهللا على من يشاء من رسـله             ،  هو حلقة مسبوقة جاءت قبلها حلقات     

 : الكرام
والـذين  . ولتنذر أم القرى ومن حوهلا    ،  ب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه      وهذا كتا  " 

  . .  " وهم على صالم حيافظون، يؤمنون باآلخرة يؤمنون به
الذي ،  وهذا الكتاب اجلديد  . وأن يرتل اهللا عليهم الكتب    ،   إا سنة من سنن اهللا أن يرسل الرسل       

  . . فإنه واهللا ملبارك . . وصدق اهللا . . هو كتاب مبارك، ينكرون ترتيله
ومبارك يف حمله   . باركه اهللا وهو يرتله من عنده     . إنه مبارك يف أصله    . .  مبارك بكل معاين الربكة   

فإن هو إال   . ومبارك يف حجمه وحمتواه    . . قلب حممد الطاهر الكرمي الكبري     . . الذي علم اهللا أنه له أهل     
ولكنه حيوي مـن املـدلوالت واإلحيـاءات        ؛   يكتبها البشر  صفحات قالئل بالنسبة لضخام الكتب اليت     

يف أضـعاف   ،  واملؤثرات والتوجيهات يف كل فقرة منه ما ال حتتويه عشرات من هذه الكتب الضـخام              
وعاجل قضـية   ؛  وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غريه من بين البشر           ! أضعاف حيزه وحجمه  

 أكثر مما يدرك الذين ال يزاولون فن القول وال يعـاجلون قضـايا            ليدرك،  التعبري باأللفاظ عن املدلوالت   
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وأن هنالك استحالة يف أن يعرب البشر يف مثل هذا          . أن هذا النسق القرآين مبارك من هذه الناحية       ،  التعبري
عن كل ما حيمله التعبري القرآين من مدلوالت ومفهومات وموحيات           - وال يف أضعاف أضعافه    - احليز

أن اآلية الواحدة تؤدي من املعاين وتقرر من احلقائق ما جيعل االستشهاد ا على فنون شىت                و! ومؤثرات
وهو خياطـب   . وإنه ملبارك يف أثره    . . من أوجه التقرير والتوجيه شيئا متفردا ال نظري له يف كالم البشر           

من كل منفـذ وكـل   ويواجهها ؛ الفطرة والكينونة البشرية جبملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف املدخل 
وليس يف قول القائلني    . ذلك أن به من اهللا سلطانا     . فيفعل فيها ما ال يفعله قول قائل      ؛  درب وكل ركن  

 ! من سلطان
وما حنن ببالغني لو مضينا شـيئا       .  وال منلك أن منضي أكثر من هذا يف تصوير بركة هذا الكتاب           

 ! ابففيها فصل اخلط " مبارك " أكثر من شهادة اهللا له بأنه
  . .  " مصدق الذي بني يديه " 

يف صورا اليت مل حتـرف ال فيمـا    -  فهو يصدق ما بني يديه من الكتب اليت نزلت من عنداهللا 
. هو يصدقها ألا جاءت باحلق الذي جاء به يف أصول العقيـدة  - إنه من عنداهللا : حرفته اامع وقالت  

 . يف حدود العقيدة الكربى يف اهللا، أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا
أو جـاء   ؛  إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة يف توحيد اهللا        : والذين يكتبون عن اإلسالم فيقولون    
 . . أو جاء بالعقيدة الكاملة يف اآلخرة واحلساب واجلـزاء     ؛  بالعقيدة الكاملة يف حقيقة الرسالة والرسول     

ولو قرأوه لسمعوا اهللا تعاىل يقـرر أن        ! ؤالء ال يقرآون القرآن   ه!  . . وهم يقصدون الثناء على اإلسالم    
جاءوا بالتوحيد املطلق اخلالص الذي ال ظل فيه للشرك يف           - صلوات اهللا عليهم وسالمه    - مجيع رسله 

وبشريته وأنه ال ميلك هلـم وال لنفسـه    ،  وأم مجيعا أخربوا الناس حبقيقة الرسول      . . صورة من صوره  
وأم مجيعا أنذروا قومهم باآلخرة وما فيها        . . وال يبسط أو يقبض رزقا    ،  وال يعلم غيبا  ،  ضرا وال نفعا  

وصـدق   . . وأن سائر حقائق العقيدة اإلسالمية األساسية جاء ا كل رسول          . . من حساب وجزاء  
ليت تزعم أن   ا. إمنا تلك األقوال أثر من آثار الثقافة األوربية        . . الكتاب األخري ما جاءت به الكتب قبله      

وما ميكن أن   ! بتطور األقوام وترقيها  ،  قد تطورت وترقت   - مبا فيها العقائد السماوية    - أصول العقيدة 
 ! ! ! فليحذر الكتاب والقارئون هذا املزلق اخلطري! يدافع عن اإلسالم دم أصوله اليت يقررها القرآن

 : وما حوهلا - أم القرى -  مكةأهل ع فلكي ينذر به الرسول،  فأما حكمة إنزال هذا الكتاب
  . .  " ولتنذر أم القرى ومن حوهلا " 
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ألا تضم بيت اهللا الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا اهللا فيه وحده              ،   ومسيت مكة أم القرى   
ومل تكن  ؛  ومنه خرجت الدعوة العامة ألهل األرض     ؛  وجعله مثابة أمن للناس ولألحياء مجيعا     ؛  بال شريك 
 ! ليعودوا إىل البيت الذي خرجت منه الدعوة، وإليه حيج املؤمنون ذه الدعوة؛  من قبلدعوة عامة

أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن       ،  كما يتصيد أعداء اإلسالم من املستشرقني     ،   وليس املقصود 
ن ما كان يقصد يف أول األمـر أ        ع ليزعموا أن حممدا  ،  فهم يقتطعون هذه اآلية من القرآن كله      . حوهلا

وأنه إمنا حتول من هذا اال الضيق الذي مـا كـان       . يوجه دعوته إال إىل أهل مكة وبعض املدن حوهلا        
ملصادفات مل   . . مث هم أن يتخطاها   ،  فتوسع يف اجلزيرة كلها   ؛  خياله يطمح يف أول األمر إىل أوسع منه       

ففـي   . . وكذبوا!  . . ه ا وقيام دولت ،  وذلك بعد هجرته إىل املدينة    ! يكن يف أول األمر على علم ا      
 . . .  " وما ارسلناك إال رمحة للعاملني     " ع قال اهللا سبحانه لرسوله   ،  ويف أوائل الدعوة  ،  القرآن املكي 

ولعـل    ]28: سـبأ [  . .  " وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونـذيرا     "  . .  ]107: األنبياء[ 
 ! ط ا الكرب واالبتالءالدعوة يومذاك كانت حمصورة يف شعاب مكة حيي

  . .  " وهم على صالم حيافظون، والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به " 
يؤمنون بأن اهللا ال بد مرسل للنـاس رسـوال          ،   فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا وجزاء      

هـذا  بل إم ليجدون داعيـا يـدعوهم إىل   ؛ وال جيدون يف نفوسهم مشقة يف التصديق به       ؛  يوحي إليه 
ليكونوا على صلة دائمة وثيقة     ،  كما أم إلميام باآلخرة وذا الكتاب حيافظون على صالم        . التصديق

صدقت ،  مىت صدقت باآلخرة واستيقنتها    . . فهي طبيعة نفس   . . وليقوموا بطاعته ممثلة يف الصالة    ؛  باهللا
 مناذج النفوس البشرية تصدق يف      ومالحظة . . وحرصت على الصلة باهللا وطاعته    ،  ذا الكتاب وترتيله  

 . الواقع هذا الكالم الصادق بذاته
|     |     | 

مشـهد   . . وخيتم هذه اجلولة املتالحقة األشواط مبشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيـب           
أو يدعون أم أوحي إلـيهم ادعـاء ال   ،  الذين يفترون على اهللا الكذب     ]رأي املشركني   [  . . الظاملني

الـذين ال    - مشهد هؤالء الظاملني   . . و يزعمون أم مستطيعون أن يأتوا مبثل هذا القرآن        أ. حقيقة له 
ويطلبون ،  واملالئكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب    ،  وهم يف غمرات املوت    - يقاس إىل ظلمهم هذا ظلم    

 . وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم، والتأنيب جيبه وجوههم. أرواحهم
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: ومـن قـال   ،  أوحي إيل ومل يوح إليه شيء     : أو قال ،  ظلم ممن افترى على اهللا كذبا     ومن أ  " 
أخرجوا : واملالئكة باسطو أيديهم  ،  ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت      ؟  سأنزل مثل ما أنزل اهللا    

وكنـتم عـن آياتـه      ،  مبا كنتم تقولون على اهللا غـري احلـق        ،  اليوم جتزون عذاب اهلون   . أنفسكم
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ومـا       ،  ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة       .تستكربون

وضل عـنكم مـا كنـتم       ،  لقد تقطع بينكم  ! نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أم فيكم شركاء       
  . .  " تزعمون

أن اآلية نزلت يف مسيلمة الكذاب وسجاح بنت احلارث          ي  وقد ورد عن قتادة وابن عباس     
أما الـذين   . وادعوا أن اهللا أوحى إليهم     ع وهم الذين تنبأوا يف حياة الرسول     ؛  سود العنسي زوجته واأل 

ففي رواية عن ابن عباس أنه عبداهللا بن سـعد      - أو قال أوحي إيل كذلك     - قال سأنزل مثلما أنزل اهللا    
 " :  " منـون املؤ " وأنه ملا نزلت اآلية اليت يف      ع وكان أسلم وكتب الوحي لرسول اهللا     ،  بن أيب سرح  

مث :  " فأمالها عليه فلمـا انتـهى إىل قولـه         ع دعاه النيب  " ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني      
.  " تبارك اهللا أحسن اخلـالقني    :  " عجب عبداهللا يف تفصيل خلق اإلنسان فقال       " أنشأناه خلقا آخر  

لئن كان حممد صادقا لقد     : الفشك عبداهللا حينئذ وق    "  . . هكذا أنزلت علي  :  " ع رسول اهللا : فقال
. وحلق باملشـركني  ،  فارتد عن اإلسالم  ! ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال      ،  أوحى إيل كما أوحى إليه    

  . . ]رواه الكليب عن ابن عباس [  . .  " سأنزل مثل ما أنزل اهللا: ومن قال:  " فذلك قوله
مشهد مفـزع مرعـب      ]ي املشركني   أ[   واملشهد الذي يرمسه السياق يف جزاء هؤالء الظاملني       

 - ولفظ غمرات يلقـي ظلـه املكـروب        - الظاملون يف غمرات املوت وسكراته    . مكروب مرهوب 
 : وهم يتابعوم بالتأنيب! وهم يطلبون أرواحهم للخروج، واملالئكة يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب

أخرجوا أنفسكم اليـوم    : مولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديه          " 
  . .  " وكنتم عن آياته تستكربون، جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق

وكلـه ممـا     . . وجزاء الكذب على اهللا هذا التأنيب الفاضح      ،   وجزاء االستكبار العذاب املهني   
 ! يقتأخذ باخلناق من اهلول والكآبة والض، يضفي على املشهد ظالال مكروبة

، وها هم أوالء بني يديـه     ،  الذي كذبوا عليه  ،  ذلك التوبيخ والتأنيب من اهللا تعاىل     ،   مث يف النهاية  
 : يواجههم يف موقف الكربة والضيق

 !  " ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة " 
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ول كما خلقكـم أ   . تلقون ربكم أفرادا ال مجاعة    . ومفردة كذلك ؛   فما معكم إال ذواتكم جمردة    
 ! يرتل أحدكم من بطن أمة فردا عريان أجرد غلبان، مرة أفرادا

وما عدمت تقدرون على شيء مما ملككم اهللا        ؛  وتفرق عنكم كل أحد   ،   ولقد ند عنكم كل شيء    
 ؛ إياه

  . .  " وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم " 
، متروك وراءكم كله هناك    . . وجاه وسلطان ،  وأوالد ومتاع ،   تركتم كل شيء من مال وزينة     

 ! وال تقدرون منه على قليل أو كثري، ليس معكم شيء منه
  . .  " وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أم فيكم شركاء " 

وكنـتم تشـركوم يف حيـاتكم       ،   هؤالء الذين كنتم تزعمون أم يشفعون لكم يف الشدائد        
مـا نعبـدهم إال     :  " الذين كانوا يقولون  ك[  إم سيكونون عند اهللا شفعاءكم    : وتقولون،  وأموالكم

أو كانوا متاثيـل مـن      ؛  سواء كانوا ناسا من البشر كهانا أو ذوي سلطان         ] " ! ليقربونا إىل اهللا زلفى   
وجيعلون لـه  ، أو كواكب أو غريها مما يرمزون به إىل اآلهلة الزائفة   ،  أو جنا أو مالئكة   ،  أو أوثانا ،  احلجر

 . الدهم كما سيجيء يف السورةشركا يف حيام وأمواهلم وأو
 ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء؟  فأين

  . .  " لقد تقطع بينكم " 
 ! كل سبب وكل حبل. كل ما كان موصوال.  تقطع كل شيء

  . .  " وضل عنكم ما كنتم تزعمون " 
ومـا هلـم مـن      ،  ومنها أولئك الشركاء  .  وغاب عنكم كل ما كنتم تدعونه من شىت الدعاوى        

 ! ند اهللا أو تأثري يف عامل األسبابشفاعة ع
ويلقي ظاللـه علـى     ؛  وهو يشخص ويتحرك  .  إنه املشهد الذي يهز القلب البشري هزا عنيفا       

  . . وإحياءاته العنيفة املرهوبة، ظالله الرعيبة املكروبة، ويسكب إحياءاته يف القلب، النفس
  . . إنه القرآن . .  إنه القرآن

|     |     | 
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للّه فَاِلق الْحب والنوى يخِرج الْحي ِمن الْميِت ومخِرج الْميِت ِمن الْحي ذَِلكُم اللّـه               ِإنَّ ا + 
 فَاِلق اِإلصباِح وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا ذَِلك تقْـِدير الْعِزيـِز              95فَأَنى تؤفَكُونَ   

 وهو الَِّذي جعلَ لَكُم النجوم ِلتهتدواْ ِبها ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر قَد فَصلْنا اآلياِت ِلقَوٍم                96عِليِم  الْ
اِت ِلقَوٍم يفْقَهونَ    وهو الَِّذي أَنشأَكُم من نفٍْس واِحدٍة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا اآلي           97يعلَمونَ  

 وهو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماء ماء فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا ِمنه خِضرا نخِرج ِمنه حبا                  98
 والزيتونَ والرمـانَ مشـتِبها وغَيـر        متراِكبا وِمن النخِل ِمن طَلِْعها ِقنوانٌ داِنيةٌ وجناٍت من أَعنابٍ         

  99متشاِبٍه انظُرواْ ِإِلى ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وينِعِه ِإنَّ ِفي ذَِلكُم آلياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
         اٍت ِبغنبو ِننيب قُواْ لَهرخو ملَقَهخو كَاء الِْجنرلُواْ ِللِّه شعجـا    ومـالَى ععتو هانحـبِر ِعلٍْم سي

 بِديع السماواِت واَألرِض أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صاِحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء وهو                100يِصفُونَ  
    ِليمٍء عي101ِبكُلِّ ش        اِلقخ وِإالَّ ه ال ِإلَـه كُمبر اللّه ٍء         ذَِلكُميلَى كُلِّ شع وهو وهدبٍء فَاعيكُلِّ ش 

  103 الَّ تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار وهو اللَِّطيف الْخِبري 102وِكيلٌ 
  104ناْ علَيكُم ِبحِفيٍظ قَد جاءكُم بصآِئر ِمن ربكُم فَمن أَبصر فَِلنفِْسِه ومن عِمي فَعلَيها وما أَ

  105وكَذَِلك نصرف اآلياِت وِليقُولُواْ درست وِلنبينه ِلقَوٍم يعلَمونَ 
              ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَعو وِإالَّ ه ال ِإلَـه كبِمن ر كِإلَي ا أُوِحيم ِبعـا      106اتم اء اللّهش لَوو 

رِكيٍل          أَشِهم ِبولَيع ا أَنتمِفيظًا وح ِهملَيع اكلْنعا جموِن        107كُواْ وونَ ِمـن دعدي واْ الَِّذينبسالَ تو 
              هِجعرِهم مبِإلَى ر ثُم ملَهمٍة عا ِلكُلِّ أُمنيز ِر ِعلٍْم كَذَِلكيا ِبغودع واْ اللّهبسواْ    اللِّه فَيا كَانم ِبمئُهبنفَي م

  108يعملُونَ 
                كُمِعرشا يماللِّه و ِعند اتا اآليما قُلْ ِإنِبه نِمنؤةٌ لَّيآي مهاءتلَِئن ج اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْسو

هم وأَبصارهم كَما لَم يؤِمنواْ ِبِه أَولَ مرٍة ونذَرهم ِفي           ونقَلِّب أَفِْئدت  109أَنها ِإذَا جاءت الَ يؤِمنونَ      
 )1( 110طُغياِنِهم يعمهونَ 

              واْ ِليا كَانالً مٍء قُبيكُلَّ ش ِهملَيا عنرشحى وتوالْم مهكَلَّمآلِئكَةَ والْم ِهما ِإلَيلْنزا ننأَن لَوواْ وِمنؤ
  _111ِإالَّ أَن يشاء اللّه ولَـِكن أَكْثَرهم يجهلُونَ 

|     |     | 
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يف  . . حنن يف حاجة إىل أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف ـا           
الـيت  ،  الباهرةوعن الروعة   ؛  حاجة ألن نستحضر ما قلناه عن تدافع املوجات املتالحقة يف ارى املتدفق           

 : يصل إليها التعبري والتصوير واإليقاع من سياقها
ويف كـل   ،  إا يف كل حملة منـها      . . وهذه السورة تعاجل موضوعها األساسي بصورة فريدة       " 

وتبـهر  ،  وتشده احلـس  ،  الروعة اليت تبده النفس    "  . . الروعة الباهرة  " متثل،  ويف كل مشهد  ،  موقف
 ! مشاهدها وإيقاعها وموحياا مبهوراوهو يالحق ، النفس أيضا

وهي تشبه يف سياقها املتدافع ذه املشاهد واملواقف واملوحيات واإليقاعات والصـور             . . .  " 
حىت جتـد املوجـة     ،  ال تكاد املوجة تصل إىل قرارها     . جمرى النهر املتدافع باألمواج املتالحقة    ،  والظالل

 .  ارى املتصل املتدفقيف، ومتشابكة معها، التالية مالحقة هلا
تبلغ حد الروعة الباهرة اليت     ،  وهي يف كل موجة من هذه املوجات املتدافعة املتالحقة املتشابكة          " 

، وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة البـاهرة       . . مع تناسق منهج العرض يف شىت املشاهد       . . وصفنا
ومواجهة الـنفس   ،  وبالتجمع واالحتشاد ،  املوسيقيوباإليقاع التصويري والتعبريي و   ،  وباحليوية الدافقة 

  "  . . من كل درب ومن كل نافذة
 )1( . . . اخل . . . اخل . . . 

إن القارى ء حيـس كأمنـا        . . على أمتها وأوفاها  ،  أن هذه السمات كلها تتجلى يف هذا الدرس       
كما تتـدافع   ،   انبثاقها أمام احلس   وهي تتدافع يف  . املشاهد تنبثق انبثاقا هي ومدلوالا يف التماع وألالء       

واملشاهد والتعبري يتوافيان كذلك مع املدلوالت اليت يعـربان        . إيقاعات التعبري اللفظي عنها لتتناسق معها     
 ! ويهدفان إليها، عنها

وتتجلى للحواس  !  إن كل مشهد من هذه املشاهد كأمنا هو انبثاقه المعة رائعة جتيء من اهول             
  . .  اء أخاذوالقلب والعقل يف

. وإيقاع العبارة يتناسق يف اء مع املشهد ومع املـدلول         !  والعبارة ذاا كأمنا هي انبثاقة كذلك     
 . ويف شدة الألالء، يتناسق معه يف قوة االنبثاق

                                                 
 .  يف هذا اجلزء1017 - 1015 ص)1(
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ومـا يكـاد   ! يتابعها احلس يف ر،  وتتدفق املدلوالت واملشاهد والعبارات يف موجات متالحقة      
كالذي حاولنـا أن     . .  قرارها حىت جيد نفسه مندفعا مرة أخرى مع موجة جديدة          يصل مع املوجة إىل   

 ! نصف به السورة يف مطالعها من قبل
من هنـا ومـن      - تتواثب: وكدت أقول  - واملشاهد تتواىل .  وصفحة الوجود جبملتها مفتوحة   

  . . هناك يف الصفحة الفسيحة األرجاء
املشـاهد منتقـاة     . . مال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة     اجل . .  واجلمال هو السمة البارزة هنا    

واملـدلوالت  . ويف داللتـها ،  والعبارات كذلك يف بنائها اللفظي اإليقاعي     . وملتقطة من الزاوية اجلمالية   
 تتناول هذه احلقيقة من الزاوية اجلماليـة  - على كل ما تزخر به احلقيقة األصيلة يف هذه العقيدة   - أيضا
 ! قيقة ذاا وكأمنا تتألأل يف اءفتبدو احل. . 

 ومما يوحي بالسمت اجلمايل السابغ ذلك التوجيه الرباين إىل متلي اجلمـال يف ازدهـار احليـاة                 
للنظـر   . . فهو التوجيه املباشر إىل اجلمال البـاهر       . .  " انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه     :  " وازدهائها

 . )1(والتملي واالستمتاع الواعي 
حني يصـل   ،   ينتهي هذا اجلمال إىل ذروته اليت تروع وتبهر يف ختام االستعراض الكوين احلي              مث

إىل بديع السماوات واألرض الذي أودع الوجود كـل         . . إىل ما وراء هذا الكون اجلميل البهيج الرائع       
ال تدركه  :  " ذااحديثا ال تنقل روعته إال العبارة القرآنية ب        - سبحانه - فيتحدث عنه  . . هذه البدائع 

  . .  " وهو اللطيف اخلبري، األبصار وهو يدرك األبصار
. الذي مير به الغافلون يف كل حلظة      ،  أمام كتاب الكون املفتوح    - يف هذا الدرس   -  وبعد فنحن 

وها هو ذا    . . ومير به املطموسون فال تتفتح عيوم على عجائبه وبدائعه        ،  فال يقفون أمام خوارقه وآياته    
ويفتح ،  فيقفنا أمام معامله العجيبة   ،  كأمنا بط إليه اللحظة   ،  لنسق القرآين العجيب يرتاد بنا هذا الوجود      ا

 ! ويثري تطلعنا إىل بدائعه اليت مير عليها الغافلون غافلني، أعيننا على مشاهده الباهرة
خارقـة انبثـاق    . . ر ها هو ذا يقفنا أمام اخلارقة املعجزة اليت تقع يف كل حلظة من الليل والنها              

إال أـا    - وال ندري من أين جاءت    ،  ال ندري كيف انبثقت    . . احلياة النابضة من هذا املوات اهلامد     
 ! ال يقدر بشر على إدراك كنهها بله ابتداعها. جاءت من عند اهللا وانبثقت بقدر من اهللا

                                                 
منـهج  :  " يف كتاب " مشاهد الطبيعة يف القرآن     :  " وفصل" اجلمال يف التصور اإلسالمي     "  يراجع بتوسع فصل     )1(

 " . دار الشروق " " .  الفن اإلسالمي حملمد قطب 
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وهي خارقة ال    . . لدائبة الدقيقة الدورة اهلائلة ا   . .  وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة        
  . . بل تتم يف كل ثانية وحلظة. وهي تتم يف كل يوم وليلة . . يعدهلا شيء مما يطلبه الناس من اخلوارق

وأمـام تكاثرهـا بتلـك     . . من نفس واحدة . .  وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة احلياة البشرية     
 . الطريقة

والـزروع  ،  وأمام مشاهد األمطار اهلاطلـة     . . اة يف النبات   وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة احلي       
لو نشاهدها بـاحلس    . وجمال للتأمل والريادة  ،  وهي حشد من احليوات واملشاهد    . والثمار اليانعة ،  النامية

 . املتوفز والقلب املتفتح
متحركـا تـدب    ،  حيا يعاطفنا ونعاطفـه   . جديدا كأمنا نراه أول مرة    ،   وها هو ذا الوجود كله    

 داال بآياته على تفرده وقدرته    . ناطقا بذاته عن خالقه   . عجيبا يشده احلواس واملشاعر   ،  حلركة يف أوصاله  ا
 . . 

غريبا غريبـا    - والسياق يواجه الشرك واملشركني ذا االستعراض      -  وعندئذ يبدو الشرك باهللا   
 احلافل بدالئل اهلـدى     وشائها شائها يف ضمري من يشاهد هذا الوجود       . على فطرة هذا الوجود وطبيعته    

  . . يف مواجهة هذا اإلميان الغامر يف جمايل الوجود العجيب، وتسقط حجة الشرك واملشركني. ويتأمله
؛ ويف بيانه ملوقف العبودية منـها     ؛  يف خطاب الكينونة البشرية حبقيقة األلوهية      -  واملنهج القرآين 

وحقيقة كفالة احلياة بالرزق الذي     ،  نشاء للحياة وحقيقة اخللق واإل  ،  جيعل حقيقة اخللق واإلنشاء للكون    
 . . وحقيقة السلطان الذي خيلق ويرزق ويتصرف يف عامل األسباب بال شـريك ،  ييسره هلا اهللا يف ملكه    

مـن العبوديـة هللا     : وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعو إليه البشر       . جيعل من هذه احلقائق مؤثرا موحيا     
بعـد   - وكذلك جييء يف السياق    . . دة والطاعة واخلضوع له وحده    وإخالص االعتقاد والعبا  ،  وحده

الـدعوة إىل    - وانكشاف حقيقة اخللق واإلنشاء والرزق والكفالة والسلطان      ؛  استعراض صفحة الوجود  
وجعل احلاكميـة   ؛  يف حياة العباد كلها   ،  أي إىل إفراده سبحانه باأللوهية وخصائصها     ،  عبادة اهللا وحده  

 . واستنكار ادعاء األلوهية أو إحدى خصائصها، ه يف شؤون احلياة كافةوالتحاكم إليه وحد
خالق كـل شـيء   ، ال إله إال هو، ذلكم اهللا ربكم :  "  وكذلك جند يف هذا الدرس قوله تعاىل      

بـإفراد  ،  منوذجا للمنهج القرآين يف ربط العبادة اخلالصـة        . .  " وهو على كل شيء وكيل    ،  فاعبدوه
 وهو على كل شيء وكيل     . .  "  " خالق كل شيء   " –سبحانه   - ع تقرير أنه  م،  األلوهية هللا وحده  

 " . .  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

210

يكشف عن تفاهة طلب     - وبعد عرض هذه اآليات يف صفحة الوجود كله        -  ويف اية الدرس  
اليت ال تتخلف عـن اإلميـان لـنقص يف اآليـات     ، كما يكشف عن طبيعة املكذبني املعاندة   ،  اخلوارق
 . وإال فهذه اآليات تزحم الوجود! بع فيها مطموسولكن لط؛ والدالئل

|     |     | 
ذلكم اهللا فـأىن    . وخمرج امليت من احلي   ،  خيرج احلي من امليت   ،  إن اهللا فالق احلب والنوى     " 
  "  . . ؟ تؤفكون

 معجزة احلياة نشـأة     )1(! فضال على أن ميلك صنعها أحد     ؛   إا املعجزة اليت ال يدري سرها أحد      
. وتنفلق النواة اهلامدة عن شجرة صاعدة     ،  ويف كل حلظة تنفلق احلبة الساكنة عن نبتة نامية         .  .وحركة

وال يعلم  ؛  ال يعلم حقيقته إال اهللا    ،  سر مكنون ،  النامية يف النبتة والشجرة   ،  واحلياة الكامنة يف احلبة والنواة    
وبعد كل ما درست من     ،  شكاهلاوتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر احلياة وأ          . . مصدره إال اهللا  

، تدرك الوظيفـة واملظهـر    ،  تقف أمام السر املغيب كما وقف اإلنسان األول        . . خصائصها وأطوارها 
 ! ! ! واملعجزة تقع يف كل حلظة. واحلياة ماضية يف طريقها، وجتهل املصدر واجلوهر

 ألقل كانت هذه األرض   أو على ا   - فقد كان هذا الكون   .  ومنذ البدء أخرج اهللا احلي من امليت      
وهي منذ  ! ال ندري ؟  كيف . . أخرجها اهللا من املوات    . . مث كانت احلياة   . . ومل يكن هناك حياة    -

إىل مواد عضوية    - عن طريق األحياء   - فتتحول الذرات امليتة يف كل حلظة     ؛  ذلك احلني خترج من امليت    
والعكـس   . . إىل خاليا حيـة    - ميتةوأصلها ذرات    - وتتحول؛  حية تدخل يف كيان األجسام احلية     

إىل أن يتحول الكائن احلي كله ذات يوم        ؛  ففي كل حلظة تتحول خاليا حية إىل ذرات ميتة         . . كذلك
 ! إىل ذرات ميتة

  . .  " وخمرج امليت من احلي، خيرج احلي من امليت " 
وال .  منذ البدء من املوات    ال يقدر إال اهللا أن ينشى ء احلياة        . .  وال يقدر إال اهللا أن يصنع ذلك      

وال يقدر إال اهللا على     . يقدر إال اهللا أن جيهز الكائن احلي بالقدرة على إحالة الذرات امليتة إىل خاليا حية              

                                                 
والفرق بني . .  يطنطن املاديون بأنه أمكن حتضري بعض املواد اليت مل يكن ميكن حتضريها إال يف تفاعالت كائن حي )1(

كما أن هذه املادة احملضرة إمنا صنعت من مواد خملوقة ومل خيلقهـا البشـر، وال                . . املادة العضوية واملادة احلية كبري      
 ! يستطيعون
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وال كيف  ،  يف دورة مل يعلم أحد يقينا بعد مىت بدأت         . . حتويل اخلاليا احلية مرة أخرى إىل ذرات ميتة       
 ! ! ! واحتماالتوإن هي إال فروض ونظريات  . . تتم

ومنذ أن شرد    . . على غري أساس أا من خلق اهللا      ،   لقد عجزت كل حماولة لتفسري ظاهرة احلياة      
وهم حياولون تفسـري     "  . . ! كأم محر مستنفرة فرت من قسورة      . .  " الناس من الكنيسة يف أوربا    

ولكن هذه احملاوالت كلها     . . اهللابدون التجاء إىل االعتراف بوجود      ،  نشأة الكون وتفسري نشأة احلياة    
وال تـدل علـى     ،  ومل تبق منها يف القرن العشرين إال مماحكات تدل علـى العنـاد             . . فشلت مجيعا 

 ! اإلخالص
تصـور  ،  الذين عجزوا عن تفسري وجود احلياة إال باالعتراف بـاهللا          " علمائهم "  وأقوال بعض 

 نسوقها ملن ال يزالون عندنا يقتاتون على فتـات          وحنن. نفسه من هذه القضية    " علمهم " حقيقة موقف 
 " الغيـب  " ألنه يثبـت ، عازفني عن هذا الدين   ،  القرنني الثامن عشر والتاسع عشر من موائد األوربيني       

  " !  . . غيبيون " ال!  " علميون " وهم
 ! ! ! أمريكًا "  وخنتار هلم هؤالء العلماء من

كتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة احليوية جبامعـة         ماجستري ود [  " . فرانك أللن  "  يقول
 اهللا يتجلى يف عصر العلم    :  " من كتاب ؟  نشأة العامل هل هو مصادفة أو قصد      : يف مقال  ]مانيتوبا بكندا   

 . الدمرداش عبد ايد سرحان: ترمجة الدكتور"  . . 
د أن تكون قد نشـأت عـن        فال ب ،  فإذا مل تكن احلياة قد نشأت حبكمة وتصميم سابق         . .  " 

 ؟ طريق املصادفة فما هي تلك املصادفة إذن حىت نتدبرها ونرى كيف ختلق احلياة
إن نظريات املصادفة واالحتمال هلا اآلن من األسس الرياضية السليمة ما جيعلها تطبق علـى                 " 

قـرب إىل   وتضع هذه النظريات أمامنـا احلكـم األ       . نطاق واسع حيثما انعدم احلكم الصحيح املطلق      
ولقد تقدمت دراسة نظرية املصادفة واالحتمـال        - مع تقدير احتمال اخلطأ يف هذا احلكم       - الصواب

: اليت نقـول  ،  حىت أصبحنا قادرين على التنبؤ حبدوث بعض الظواهر       ،  من الوجهة الرياضية تقدما كبريا    
ل قذف الزهر يف لعبة النرد      مث[  واليت ال نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى       ،  إا حتدث باملصادفة  

وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بني ما ميكن أن حيدث بطريق املصـادفة                 . ]
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وأن حنسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر يف مدى معـني        ،  وما يستحيل حدوثه ذه الطريقة    ،  )1(
 : ه املصادفة يف نشأة احلياةولننظر اآلن إىل الدور الذي تستطيع أن تلعب . . من الزمان
؛ وهي تتكون من مخسة عناصـر     . إن الربوتينات من املركبات األساسية يف مجيع اخلاليا احلية         " 

ويبلغ عدد الذرات يف اجلزيء      . . والكربيت،  واألكسجني،  والنيتروجني،  واألدروجني،  الكربون: هي
موزعة كلها توزيعـا    ،   عنصرا 92لطبيعة  وملا كان عدد العناصر الكيموية يف ا      .  ذرة 40 000الواحد  

ميكن ،  لكي تكون جزئيا من جزيئات الربوتني     ،  فإن احتمال اجتماع هذه العناصر اخلمسة     ،  )2(عشوائيا  
مث ملعرفـة طـول     ؛  حسابه ملعرفة كمية املادة اليت ينبغي أن ختلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا اجلزيء             

 . جتماع بني ذرات اجلزيء الواحدالفترة الزمنية الالزمة لكي حيدث هذا اال
فوجد أن  ،  وقد قام العامل الرياضي السويسري تشارلز يوجني جاي حبساب هذه العوامل مجيعا            " 

أي ،  160 10 إىل   1إال بنسـبة    ،  الفرصة ال تتهيأ عن طريق املصادفة لتكوين جزيء بروتيين واحـد          
  ميكن النطق به أو التعبري عنه بكلمات       وهو رقم ال  .  مرة 160 إىل رقم عشرة مضروبا يف نفسه        1بنسبة  

وينبغي أن تكون كمية املادة اليت تلزم حلدوث هذا التفاعل باملصادفة حبيث ينتج جزيء واحد أكثر                . . 
 ويتطلب تكوين هذا اجلزيء على سطح األرض وحـدها  . . مما يتسع له كل هذا الكون مباليني املرات     

قدرها العامل السويسري بأا عشرة مضروبة يف       ،  من السنوات باليني ال حتصى     - عن طريق املصادفة   -
 . ] سنة 243 10[   مرة من السنني243نفسها 

فكيف تتـألف ذرات هـذه      . إن الربوتينات تتكون من سالسل طويلة من األمحاض األمينية         " 
بل تصري يف بعض    . تصري غري صاحلة للحياة   ،  غري اليت تتآلف ا   ،  إا إذا تآلفت بطريقة أخرى    ؟  اجلزيئات

الطرق اليت ميكن أن تتآلف ا الـذرات   . . سيثر. ب. ج: وقد حسب العامل االجنليزي   ،  األحيان مسوما 
وعلى ذلك فإنـه      ]48 10[  فوجد أن عددها يبلغ املاليني    ،  يف أحد اجلزيئات البسيطة من الربوتينات     

 . وتينيا واحدامن احملال عقال أن تتآلف كل هذه املصادفات لكي تبين جزيئا بر

                                                 
:  وإمنا هو قدر اهللا خيلق به كل شيء. واحدة يف هذا الوجود" مصادفة "  بتصورنا اإلسالمي ال نعرف أن هناك  حنن)1(

ويف كل مرة تنفذ فيها السنة فإا تنفذ بقدر      . وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس     " إنا كل شيء خلقناه بقدر      " 
" العلماء " وحنن حني نقتطف من حديث . . كل مرة جيري فيها  فالقانون العام واخلارقة كالمها مير بقدر خاص يف -

 . فإن هذا ال يعين املوافقة على كل ما يقولونه
 . فإن هذا ال يعين املوافقة على كل ما يقولونه" العلماء "  واحدة من خبط - كذلك - وهذه )2(
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وال تدب فيها احلياة إال عندما حيـل        ،  ولكن الربوتينات ليست إال مواد كيماوية عدمية احلياة        " 
الذي ،  وهو اهللا وحده  . )1(إنه العقل الالائي    ،  الذي ال ندري من كنهه شيئا     ،  فيها ذلك السر العجيب   

فبناه ،   يصلح ألن يكون مستقرا للحياة     أن مثل هذا اجلزيء الربوتيين    ،   ببالغ حكمته  )2(استطاع أن يدرك    
  "  . . وأغدق عليه سر احلياة، وصوره

دكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي يف وراثة النباتـات وأسـتاذ العلـوم           [  ويقول إيرفنج وليام  
 : من الكتاب نفسه " املادية وحدها ال تكفي:  " يف مقال ]الطبيعية جبامعة ميتشجان 

ع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغرية املتناهية يف صغرها واليت             إن العلوم ال تستطي    " 
باالعتماد على   - كما ال تستطيع العلوم أن تفسر لنا      . وهي اليت تتكون منها مجيع املواد     ،  ال حيصيها عد  

وال شك أن النظرية الـيت      . فكرة املصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغرية لكي تكون احلياة          
عي أن مجيع صور احلياة الراقية قد وصلت إىل حالتها الراهنة من الرقـي بسـبب حـدوث بعـض        تد

إن هذه النظرية ال ميكن األخذ ا إال عن طريـق           : نقول . . الطفرات العشوائية والتجمعات واهلجائن   
  " . )3(! فهي ال تقوم على أساس املنطق واإلقناع. التسليم

. متخصص يف علم األحياء دكتوراه من جامعة تكساس       [  " رألربت ماكومب ونشت  :  "  ويقول
 : من الكتاب نفسه " العلوم تدعم إمياين باهللا:  " يف مقال ] . . . أستاذ علم األحياء جبامعة بايلور

وهو من امليادين العلمية الفسيحة اليت تم بدراسـة     . وقد اشتغلت بدراسة علم األحياء     "  . . . 
 . لوقات اهللا أروع من األحياء اليت تسكن هذا الكونوليس بني خم. احلياة

فهل تستطيع أن جتد له نظريا      . وقد منا على أحد جوانب الطريق     . انظر إىل نبات برسيم ضئيل     " 
إنه آله حية تقوم بصورة دائبـة ال   ؟  يف روعته بني مجيع ما صنعه اإلنسان من تلك العدد واآلالت الرائعة           

ويتم كل ذلك حتت سيطرة     ؛  بآالف من التفاعالت الكيموية والطبيعية    ،  لنهارتنقطع آناء الليل وأطراف ا    
 . وهو املادة اليت تدخل يف تركيب مجيع الكائنات احلية - الربوتوبالزم

                                                 
واملسلم ال  ! الرجل ألنه من رواسب ثقافته    يستخدمه  . راسب من رواسب الفلسفة   " العقل الالائي   "  هذا التعبري    )1(

 .  إال مبا مسى به نفسه من أمسائه احلسىن- سبحانه -يعرب عن اهللا 
 ! ! !  وهذه كذلك)2(
 !  وقد أشار يف مقاله من قبل إىل قول برتراند بنشأة احلياة مصادفة وزواهلا كذلك جبربية آلية)3(
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، ولكنه خلق احليـاة ، إن اهللا مل يصنعها هكذا وحدها؟ فمن أين جاءت هذه اآللة احلية املعقدة   " 
مع االحتفاظ بكـل اخلـواص      . لى االستمرار من جيل إىل جيل     وع،  وجعلها قادرة على صيانة نفسها    

إن دراسة التكاثر يف األحياء تعترب أروع دراسات         . . واملميزات اليت تعيننا على التمييز بني نبات وآخر       
تبلغ مـن   ،  إن اخللية التناسلية اليت ينتج عنها النبات اجلديد        . . وأكثرها إظهارا لقدرة اهللا   ،  علم األحياء 

ومن العجيب أن كل صفة مـن  .  درجة كربى حبيث يصعب مشاهدا إال باستخدام اهر املكرب       الصغر
يتم تكوينها حتت   ،  وكل جذر أو ورقة   ،  وكل فرع على ساق   ،  وكل شعرية ،  كل عرق : صفات النبات 

فاستطاعوا العيش داخل اخللية اليت ينشـأ منـها     ،  إشراف مهندسني قد بلغوا من دقة احلجم مبلغا كبريا        
 .  ])1(ناقالت الوراثة [  تلك الفئة من املهندسني هي فئة الكروموسومات . . النبات

  . .  " ذلكم اهللا:  "  ويف هذا القدر كفاية لنعود إىل اجلمال املشرق يف سياق القرآن
وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا لـه         . . هو اهللا  . .  مبدع هذه املعجزة املتكررة املغيبة السر     

 . )2(بالعبودية واخلضوع واالتباع  .  .وحده
  "  . . ؟ فأىن تؤفكون " 

 !  فكيف تصرفون عن هذا احلق الواضح للعقول والقلوب والعيون
كما جييء ذكر خلـق      - إن معجزة انبثاق احلياة من املوات جييء ذكرها كثريا يف القرآن الكرمي           

لينتهي منـها   ،  آثارها الدالة على وحدة اخلالق    و،  يف معرض التوجيه إىل حقيقة األلوهية      - الكون ابتداء 
، والطاعة لربوبيته وحـده   ،  باالعتقاد يف ألوهيته وحده   ؛  الذي يدين له العباد   ،  إىل ضرورة وحدة املعبود   

والدينونة لشريعته كذلك   ،  والتلقي منه وحده يف منهج احلياة كله      ،  والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية    
  . . وحدها

إن هـذا   ! ئل ال تذكر يف القرآن الكرمي يف صورة قضايا الهوتية أو نظريات فلسفية             وهذه الدال 
إمنا يهـدف إىل تقـومي      . الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر يف قضايا الهوتية ونظريات فلسفية            

 . لينتهي إىل تقومي حياة البشر الباطنة والظاهرة - بإعطائهم العقيدة الصحيحة - تصور البشر

                                                 
 . . وبقدر اهللا الذي تتم به كل حركة يف الوجود كله .  بإذن اهللا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى)1(
للسيد أيب األعلى املودودي، أمري اجلماعـة       " املصطلحات األربعة يف القرآن     :  " يف كتاب " الرب  "  يراجع كلمة    )2(

 . اإلسالمية بباكستان
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وإال أن تكـون  . ذلك ال يكون أبدا إال بردهم إىل عبادة اهللا وحده وإخراجهم من عبادة العباد         و
، وإال أن خيرج الناس من سلطان املتسلطني      ،  ويف شئون احلياة اليومية هللا وحده     ،  الدينونة يف احلياة الدنيا   

؛  زائفة وأربابـا كـثرية     ويصبحون آهلة ،  فيزاولون احلاكمية يف حياة البشر    ،  الذين يدعون حق األلوهية   
 ! حني يستعبد الناس فيها لغري اهللا، فتفسد احلياة

 :  ومن هنا نرى التعقيب على معجزة احلياة
  . .  " ذلكم اهللا فأىن تؤفكون " 

  . . والرب هو املرىب واملوجه والسيد واحلاكم . .  ذلكم اهللا الذي يستحق الربوبية فيكم
  . .  اهللا ومن مث جيب أال يكون الرب إال

  " ذلك تقدير العزيز العلـيم . والشمس والقمر حسبانا، وجعل الليل سكنا،  فالق اإلصباح  " 
 . . 

وجعل الشمس  ،  وهو الذي جعل الليل للسكون    ،   إن فالق احلب والنوى هو فالق اإلصباح أيضا       
ـ        . . والقمر حمسوبة حركاما مقدرة دوراما     ، ى كـل شـيء    مقدرا ذلك كله بقدرته اليت يمن عل

 . وبعلمه الذي حييط بكل شيء
وانبثاق النور يف تلك    .  وانفالق اإلصباح من الظالم حركة تشبه يف شكلها انفالق احلبة والنواة          

وبينهما من مشابه احلركة واحليوية والبهاء واجلمال مسـات          . . كانبثاق الربعم يف هذه احلركة    ،  احلركة
  . . ق املشتركة يف طبيعتهما وحقيقتهما كذلكملحوظة يف التعبري عن احلقائ، مشتركة

إن اإلصـباح    . .  وبني انفالق احلب والنوى وانفالق اإلصباح وسكون الليل صـلة أخـرى           
ذات عالقة مباشـرة بالنبـات       - أو يف هذه األرض    - يف هذا الكون  ،  واحلركة والسكون ،  واإلمساء

 . واحلياة
وكون القمر ذا احلجم وـذا      ؛  مام الشمس  إن كون األرض تدور دورا هذه حول نفسها أ        

هـي   . . وكون الشمس كذلك ذا احلجم وهذا البعد وهذه الدرجة من احلـرارة           ؛  البعد من األرض  
ولوال هذه التقديرات مـا      . . ذي العلم الشامل   " العليم " ذي السلطان القادر   " العزيز " تقديرات من 

  . . من احلب والنوى، ملا انبثق النبت والشجرو، انبثقت احلياة يف األرض على هذا النحو
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 . ونوع هذه احلياة  ،  ودرجة هذه احلياة  ،  ومقدر فيه حساب احلياة   .  إنه كون مقدر حبساب دقيق    
  . . وحىت ما يسمونه املصادفة خاضع لقانون ومقدر حبساب - كون ال جمال للمصادفة العابرة فيه. 

. بل يبدو أنه يعاديها   . وأن الكون ال حيفلها   . برة يف الكون  إن هذه احلياة فلتة عا    :  والذين يقولون 
إن هـذه   : بل يقول بعضـهم   . وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من احلياة توحي ذا كله            

الذي يسمونه  ،  إىل آخر ذلك اللغو   !  . . الضآلة توحي بأنه لو كان للكون إله ما عىن نفسه ذه احلياة           
 ! وهو ال يستأهل حىت مناقشته " ! فلسفة " ويسمونه أحيانا !  "علما " أحيانا

وال حيكمون حىت نتائج علمهم اليت تفـرض        ؛   إن هؤالء إمنا حيكمون أهواء مستقرة يف نفوسهم       
!  ويقرأ هلم اإلنسان فيجد كأمنا هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفا أال يواجهوها             ! نفسها عليهم 

وكلمـا  !  الذي تواجههم دالئل وجوده ووحدانيته وقدرته املطلقة يف كل اجتاه          إم هاربون من اهللا   . . 
فعـادوا يف ذعـر إىل سـكة        ،  سلكوا طريقا يهربون ا من مواجهة هذه احلقيقة وجدوا اهللا يف ايتها           

 ! يف ايتها كذلك - سبحانه - ليواجهوا اهللا. أخرى
 فروا . . سة وإهلها الذي تستذل به الرقاب     لقد فروا ذات يوم من الكني     ! بائسون!  إم مساكني 

 . مث ما زالوا يف فرارهم التقليدي حىت أوائل هذا القرآن          . .  " كأم محر مستنفرة فرت من قسورة     " 
كما انقطعت   - )1(أم انقطعت منها    . دون أن يتلفتوا وراءهم لريوا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم          . 

 . األنفاس - منهم
 . . ؟  فإىل أين الفرار . . ني بائسون ألن نتائج علومهم ذاا تواجههم اليوم أيضا إم مساك

العامل الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله يف الفقرة السابقة عن نشـأة              " فرانك أللن  "  يقول
 : احلياة

 إن مالءمة األرض للحياة تتخذ صورا عديدة ال ميكن تفسريها علـى أسـاس املصـادفة أو                 " 
وهي ،  فيكون يف ذلك تتابع الليل والنهار     ،  فاألرض كرة معلقة يف الفضاء تدور حول نفسها       . العشوائية

الذي يؤدي بـدوره إىل زيـادة       ،  فيكون يف ذلك تتابع الفصول    ،  تسبح حول الشمس مرة يف كل عام      
ا لو كانـت    ويزيد من اختالف األنواع النباتية أكثر مم      ،  مساحة اجلزء الصاحل للسكىن من سطح كوكبنا      

 وميتد حوهلا إىل ارتفاع كبري    ،  وحييط باألرض غالف غازي يشتمل على الغارات الالزمة للحياة        . ساكنة
 . ]ميل 500يزيد على [ 

                                                 
 " . لشروق دار ا" .  " املستقبل هلذا الدين :  " يف كتاب" الفصام النكد :  "  يراجع فصل)1(
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ويبلغ هذا الغالف الغازي من الكثافة درجة حتول دون وصول ماليني الشهب القاتلة يوميـا                " 
الف اجلوي الذي حييط باألرض حيفظ درجة حرارا يف         والغ. منقضة بسرعة ثالثني ميال يف الثانية     ،  إلينا

حيث ميكن أن   ،  وحيمل خبار املاء من احمليطات إىل مسافات بعيدة داخل القارات         ،  احلدود املناسبة للحياة  
ولواله ألصـبحت األرض صـحراء      ،  واملطر مصدر املاء العذب   . يتكاثف مطر حييي األرض بعد موا     

ومن هنا نرى أن اجلو واحمليطات املوجودة على سـطح األرض متثـل             . جرداء خالية من كل أثر للحياة     
  "  . . عجلة التوازن يف الطبيعة

تتكاثر يف وجوههم وتتجمع لتعلن عجز املصادفة عجزا كامال عن تعليـل             " العلمية "  إن األدلة 
ال حتصى يف تصـميم     من موافقات    - وللنمو والبقاء والتنوع بعدها    - مبا يلزم هلذه النشأة   ،  نشأة احلياة 

فال يبقى إال   . ووراءها من نوعها كثري   ،  منها هذه املوافقات اليت ذكرها العامل الطبيعي السابق        . . الكون
  . . والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى. تقدير العزيز العليم

|     |     | 
قد فصلنا اآليات لقـوم     .  ظلمات الرب والبحر   وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا يف        " 

  . .  " يعلمون
تتمة لعرض املشهد الكوين اهلائل الرائع مرتبطا       .  تتمة ملشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره وجنومه      

 : حبياة البشر ومصاحلهم واهتمامام
  . .  " لتهتدوا ا يف ظلمات الرب والبحر " 

ختتلف  . . كانوا كذلك وما يزالون    . .  فيها البشر بالنجوم   متاهات الرب والبحر ظلمات يهتدي    
: وتبقى القاعدة ثابتـة    . . وسائل االهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب املنوعة        

سواء يف ذلك الظلمات احلسـية أو ظلمـات          . . قاعدة االهتداء ذه األجرام يف ظلمات الرب والبحر       
فتجـد  ،  قى النص القرآين اجلامع خياطب البشرية يف مدارجها األوىل ذه احلقيقـة           ويب. التصور والفكر 

وخياطبها ا وقد فتح عليها ما أراد أن يفـتح مـن األسـرار يف       . مصداقها يف واقع حياا الذي تزاوله     
  . . فتجدها كذلك مصداق قوله يف واقع حياا الذي تزاوله. األنفس واآلفاق

ولكـن يف    " نظرية " ال يف صورة  ،   القرآين يف خماطبة الفطرة باحلقائق الكونية       وتبقى مزية املنهج  
صورة مؤثرة يف   . وتدبريه،  ورمحته،  وتقديره،  صورة تتجلى من ورائها يد املبدع      "  . . واقعية " صورة

للوصول وإىل استخدام العلم واملعرفة     ،  دافعة إىل التدبر والتذكر   ،  موحية للبصرية والوعي  ،  العقل والقلب 
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لذلك يعقب على آية النجوم اليت جعلها اهللا للنـاس ليهتـدوا ـا يف                . . إىل احلقيقة الكربى املتناسقة   
 : ظلمات الرب والبحر هذا التعقيب املوحي

  . .  " قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون " 
 . قعها ومداراا  فاالهتداء بالنجوم يف ظلمات الرب والبحر حيتاج إىل علم مبسالكها ودوراا وموا           

هو  - كما قلنا  - فاالهتداء . . كما حيتاج إىل قوم يعلمون داللة هذا كله على الصانع العزيز احلكيم           . 
والـذين يسـتخدمون النجـوم       . . ويف ظلمات العقل والضمري   ،  االهتداء يف الظلمات احلسية الواقعية    

وهم ؛  قوم مل يهتدوا ا تلك اهلداية الكربى      هم  ،  مث ال يصلون ما بني داللتها ومبدعها      ،  لالهتداء احلسي 
  . . وبني آيات هذا الكون وداللتها على املبدع العظيم، الذين يقطعون بني الكون وخالقه

|     |     | 
  " قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون    . فمستقر ومستودع ،  وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة      " 

 . . 
النفس البشـرية الواحـدة     . اللمسة يف ذات النفس البشرية     . . رة إا اللمسة املباشرة يف هذه امل     

. تبدأ احلياة فيها خطوا األوىل للتكاثر باخلليـة امللقحـة         . )1(املوحدة الكنة واحلقيقة يف الذكر واألنثى       
مث تأخـذ    . . ونفس هي مستقر هلا يف رحم األنثـى       ،  فنفس هي مستودع هلذه اخللية يف صلب الرجل       

وإذا النمـاذج   ؛  وإذا شعوب وقبائل  ؛  وإذا شيات ولغات  ؛  فإذا أجناس وألوان  . نمو واالنتشار احلياة يف ال  
 . واألمناط اليت ما تزال تتنوع ما دامت احلياة، اليت ال حتصى

  . .  " قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون " 
. اذج واألمنـاط اليت تنبثق منها النم،  فالفقة هنا ضروري إلدراك صنع اهللا يف هذه النفس الواحدة       

وإلدراك املوافقات العجيبة الكامنة وراء اختاذ التالقح وسيلة لإلكثار وتوفري األعداد املناسبة دائما مـن               
لتتم عملية التزاوج اليت قدر اهللا أن تكون هي وسيلة اإلخصاب            - يف عامل اإلنسان   - الذكور واإلناث 

  " ! اإلنسانية " وجتعلهم أكفاء للحياة " انيتهمإنس " ووسيلة تنشئة األطفال يف ظروف حتفظ. واإلكثار

                                                 
من "  أثراً إسالمياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعاىل                 - فيما قرأت    - مل أجد    )1(

 . والظاهر يل أا نفس واحدة ال حتاد الذكر واألنثى يف الكنه واحلقيقة"  . . نفس واحدة 
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 -  وال منلك هنا يف الظالل أن نبعد يف عرض هذه املسألة بكل تفصيالا جلالء هذه املوافقـات                
ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكرا أو أنثى وكيف يتم            - )1(فهي يف حاجة إىل حبث متخصص       
اج القدر الكايف من الذكور ومن األنات دائما لكي تتوافر األعـداد            عن طريق التوزيع الغييب الرباين إنت     

  . . املناسبة لبقاء احلياة وامتدادها
أن  . .  " وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      :  "  ولقد ذكرنا من قبل عند تفسري قوله تعاىل       
أن يكون عدد كروموسومات    هو أن جيري قدر اهللا ب     ،  الذي يقرر صريورة البويضة امللقحة ذكرا أو أنثى       

احليوان املنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكري على كروموسـومات التأنيـث أو              
  . . ال سلطان ألحد عليه إال اهللا. وأن جريان القدر ذا أو ذاك غيب من غيب اهللا، العكس

حيـافظ  ،  ملن يشاء الـذكور   فيهب ملن يشاء إناثا ويهب      ،   هذا القدر الذي جيريه اهللا يف كل مرة       
وعدد من جيري ـم ليكونـوا       ،  على توازن دائم يف األرض كلها بني عدد من جيري م ليكونوا إناثا            

الـذي عـن طريقـة يـتم        . يف هذا التوازن   - على مستوى البشرية كلها    - فال يقع اختالل  . ذكورا
ذلك أن األخصـاب واإلكثـار        . .وتتم به حياة زوجية مستقرة يف الوقت ذاته       ،  اإلخصاب واإلكثار 

ولكن اهللا قدر يف احلياة اإلنسانية أن هذا ليس هو غاية االلتقاء             . . وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور      
هي استقرار احلياة الزوجية بـني ذكـر    - اليت متيز اإلنسان من احليوان - إمنا الغاية؛ بني الذكر واألنثى  

وأمهها استقرار الذرية يف كنـف أبـوين يف         . أهداف ال تتم إال به    ملا وراء هذا االستقرار من       . . وأنثى
فوق إعدادها لتحصيل القوت ومحاية      - اخلاص " اإلنساين " ليتم إعداد هذه الذرية لدورها    ،  حميط أسرة 

اخلاص حيتاج إىل االستقرار بني أبوين يف أسرة فترة أطول جدا            " اإلنساين " والدور - النفس كاحليوان 
 ! )2( إليه طفولة احليوان مما حتتاج

ولكـن   . .  وهذه املوازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبري اخلالق وحكمته وتقديره           
 : لقوم يفقهون

  . .  " قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  "  التصور اإلسالمي ومقوماته خصائص:  " يف كتاب" حقيقة احلياة :  "  يراجع فصل)1(
كما تراجـع   . لألستاذ أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية ببكاستان       " احلجاب  "  يراجع بتوسع كتاب     )2(

 . 622 - 620ص: اجلزء اخلامس: الظالل
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 " . الغيبيـة  " الذين يسخرون من   " العلمية " ويف أوهلم أصحاب   . .  أما املطموسون احملجوبون  
  " . وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا:  "  ميرون على هذه اآليات كلها مطموسني حمجوبنيفإم

|     |     | 
، وتستجليها احلواس ،  تراها األعني . مث ميضي السياق إىل مشاهد احلياة املتفتحة يف جنيات األرض         

 -  صـفحة الكـون    كما هي يف   - والسياق يعرضها  . . وترى فيها بدائع صنع اهللا    . وتتدبرها القلوب 
ويلمس الوجدان مبا فيها من حيـاة       ؛  وشىت أنواعها ،  وشىت أشكاهلا ،  ويلفت إليها النظر يف شىت أطوارها     

كما يوجه القلب إىل استجالء مجاهلـا واالسـتمتاع ـذا           ؛  وداللة على القدرة اليت تبدع احلياة     ،  نامية
 : اجلمال

فأخرجنا منه خضرا خنـرج     . ت كل شيء  فأخرجنا به نبا  ،  وهو الذي أنزل من السماء ماء      " 
مشـتبها  ، وجنات من أعناب والزيتون والرمان. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. منه حبا متراكبا  

  . .  " إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون. انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه. وغري متشابه
 . نبات واملاء كثريا ما يذكر يف القرآن يف صدد ذكر احلياة واإل

  . .  " وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء " 
 ويعرفه اجلاهل والعامل  ،  ودور املاء الظاهر يف إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي واملتحضر           

. ولكن دور املاء يف احلقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي خياطب به القرآن الناس عامـة                 . . 
إذا صـحت   [  يف جعل تربة األرض السطحية صاحلة لإلنبـات        - بتقدير اهللا  - ارك املاء ابتداء  فقد ش 

مث صلبا ال توجد فيه التربـة الـيت تنبـت    ،  النظريات اليت تفترض أن سطح األرض كان يف فترة ملتهبا         
ـ     ]مث مت ذلك بتعاون املاء والعوامل اجلوية على حتويلها إىل تربة لينة             ،  الزرع اء يشـارك يف    مث ظـل امل

من اجلو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة       ]األزوت   - النتروجني[  وذلك بإسقاط ،  إخصاب هذه التربة  
ليعيد اخلصـوبة إىل    ،  النتروجني الصاحل للذوبان يف املاء ويسقط مع املطر       ،  اليت تقع يف اجلو   ،  الكهربائية

فأصـبح يصـنعه اآلن بـنفس       ،  صنعهوهو السماد الذي قلد اإلنسان القوانني الكونية يف          . . األرض
 ! وهو املادة اليت خيلو وجه األرض من النبات لو نفدت من التربة! الطريقة

وجنات من  . ومن النخل من طلعها قنوان دانية     . فأخرجنا منه خضرا خنرج منه حبا متراكبا       " 
  . .  " والزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه. أعناب
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هذا  "  . . أخضر " وأعمق ألفة من لفظ   ،  أرق ضال  " خضر " فظوالل.  وكل نبت يبدأ أخضر   
 ومن النخل من طلعها قنوان دانية     .  " كالسنابل وأمثاهلا  . .  " خيرج منه حبا متراكبا    " النبت اخلضر 

 " قنـوان  " ولفظة. ويف النخلة هو العذق الذي حيمل الثمر      . وقنوان مجع قنو وهو الفرع الصغري      . . " 
 "  . . وظل املشهد كله ظـل وديـع حبيـب        . يشتركان يف إلقاء ظل لطيف أليف      " نيةدا " ووصفها

مشـتبها   " –هذا النبات كله بفصائله وسالالته      .  " والزيتون والرمان  . .  "  " وجنات من أعناب  
  . .والقلب الـيقظ  ،  انظروا باحلس البصري   . .  " انظروا إىل مثرة إذا أمثر وينعه      "  -  " وغري متشابه 

، ال يقول هنـا    . . انظروا إليه واستمتعوا جبماله   . عند كمال نضجه  ،  وازدهائه،  انظروا إليه يف ازدهاره   
ألن اال هنـا جمـال مجـال         " انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه     :  " ولكن يقول ،  كلوا من مثره إذا أمثر    

 . )1(اة وبدائع صنعته يف جمايل احلي، كما أنه جمال تدبر يف آيات اهللا، ومتاع
  . .  " إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون " 

، وينبه أجهزة االستقبال واالستجابة يف الفطـرة      ،  وينري البصرية ،   فاإلميان هو الذي يفتح القلب    
وإال فإن هناك قلوبا     . . ويدعو الوجدان إىل اإلميان باهللا خالق اجلميع      ،  ويصل الكائن اإلنساين بالوجود   

فال حتس ـا وال     ،  وذه اآليات كلها  ،  متر ذا اإلبداع كله   ،  وفطرا منتكسة ،  وبصائر مطموسة ،  مغلقة
 ! وإمنا يدرك هذه اآليات الذين يؤمنون،  " إمنا يستجيب الذين يسمعون . .  " تستجيب

|     |     | 
وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجـود احلافلـة          ؛  وعندما يبلغ السياق إىل هذا املقطع     

وقد وصـل   ،  وقد غمر الوجدان بتلك الظالل الكونية املوحية      ،  وقدرته،  ووحدانيته،  ود اهللا بدالئل وج 
عندما يبلغ إىل هـذا املقطـع    . . الناطق ببديع صنع اخلالق  ،  الضمري بقلب الوجود النابض يف كل حي      

ويعـرض  . فإذا هو غريب غريب يف هذا اجلو املؤمن املوصول مببدع الوجـود           ،  يعرض شرك املشركني  
. وسرعات ما يعقب عليها باالسـتنكار     . وهام املشركني فإذا هي سخف تشمئز منه القلوب والعقول        أ

 : واجلو كله مهيأ لالستنكار

                                                 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" منهج الفن اإلسالمي :  " يف كتاب" الطبيعة يف القرآن "  يراجع فصل )1(
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سبحانه وتعـاىل   . وخرقوا له بنني وبنات بغري علم      - وخلقهم - وجعلوا هللا شركاء اجلن    " 
وخلق كل شيء وهو    ؟  بةأىن يكون له ولد ومل تكن له صاح       ،  بديع السماوات واألرض  ! عما يصفون 

  . .  " بكل شيء عليم
ولكنها أوهـام   ! وهم ال يعرفون من هم اجلن      . . وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون اجلن      

وانفرجـت  ؛  والنفس مىت احنرفت عن التوحيد املطلق قيد شرب انساقت يف احنرافها إىل أي مدى             ! الوثنية
وهؤالء املشركون كانوا على ديـن      ! غرية ال تكاد تلحظ   املسافة بينها وبني نقطة االحنراف اليت بدأت ص       

ولكنهم احنرفوا عن هذا     . . دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السالم يف هذه املنطقة           . . إمساعيل
 . . مث انتهى إىل مثل هذا االحنـراف الشـنيع         . . وال بد أن يكون االحنراف قد بدأ يسريا        . . التوحيد

 : وهم من خلقه سبحانه . . ل اجلن شركاء هللالذي يبلغ أن جيع
 !  " –وخلقهم  - وجعلوا هللا شركاء اجلن " 

تشـبه فكـرة     -  ولقد عرفت الوثنيات املتعددة يف اجلاهليات املتنوعة أن هناك كائنات شريرة          
ني وقدموا هلا القراب   - سواء كانت أرواحا شريرة أو ذوات شريرة       - وخافوا هذه الكائنات   - الشياطني

 ! مث عبدوها؛ اتقاء لشرها
يف صـورة   ،   والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات اليت وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة           

  . . سبحانه . . )1(واختاذهم شركاء هللا ، عبادة للجن
 : يواجههم بكلمة واحدة . .  والسياق القرآين يواجههم بسخف هذا االعتقاد

  . .  " وخلقهم " 
 " فإذا كان اهللا سبحانه هو الـذي      ! ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور     ،  لفظة واحدة  وهي  

 ! ؟ فكيف يكونون شركاء له يف األلوهية والربوبية " خلقهم
بل . فأوهام الوثنية مىت انطلقت ال تقف عند حد من االحنراف         .  ومل تكن تلك وحدها دعواهم    
 : كانوا يزعمون له سبحانه بنني وبنات

 .  " خرقوا له بنني وبنات بغري علمو " 

                                                 
 " . كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن :  "  قال الكليب يف كتاب األصنام)1(
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يرسم مشـهد الطلـوع     ؛  ويف لفظها جرس خاص وظل خاص      . . اختلقوا: أي " خرقوا "  و
 ! بالفرية اليت خترق وتشق
: عند املشـركني  . وخرقوا له بنات  : املسيح: وعند النصارى . عزير: عند اليهود :  خرقوا له بنني  

فاالدعاءات كلها ال تقوم على     !  يدري أحد طبعا ملاذا هم إناث      وال . . وقد زعموا أم إناث   . املالئكة
  . .  " بغري علم " فكلها . . أساس من علم

  . .  " سبحانه وتعاىل عما يصفون " 
ويناقشهم يف هذه التصورات مبا يكشف عما       ،   مث يواجه فريتهم هذه وتصورام باحلقيقة اإلهلية      

 : فيها من هلهلة
وهـو  ،  وخلق كل شيء  . أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة       . ألرضبديع السماوات وا   " 

  . .  " بكل شيء عليم
واخللف إمنـا هـو     ؟  !  إن الذين يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إىل اخللف            

 ! ولذة من ال يبدعون، وعون الضعفاء، امتداد الفانني
فكيف يكـون هللا     . . ن صاحبة أنثى من جنسه    أن يكون للكائ   . . مث هم يعرفون قاعدة التكاثر    

فأىن يكون النسـل بـال   . ليس كمثله شيء، مفرد أحد - سبحانه - وهو - وليست له صاحبة   - ولد
 ! ؟ تزاوج

وختاطبهم باألمثلـة القريبـة مـن حيـام         ؛  ولكنها تواجه مستواهم التصوري   ،   وهي حقيقة 
 ! ومشاهدام

فـاملخلوق ال   . لنفي كل ظل للشرك    " اخللق " لى حقيقة ع - يف مواجهتهم  -  ويتكى ء السياق  
كما يواجههم بعلم اهللا املطلق الـذي ال   : وحقيقة اخلالق غري حقيقة املخلوق    . يكون أبدا شريكا للخالق   

 : تقابله منهم إال أوهام وظنون
  . .  " وخلق كل شيء " 
  . .  " وهو بكل شيء عليم " 

|     |     | 
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لريتب عليها افت تصورام بـأن    ،  خلق كل شيء    القرآين حبقيقة أن اهللا    وكما واجههم السياق  
فإنه يتكى ء على هذه احلقيقـة        - وهو خلقهم  - أو أن له شركاء اجلن    ،  بنني وبنات  - سبحانه - هللا

، ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شـيء        ،  لتقرير أن الذي يعبد وخيضع له ويطاع      . مرة أخرى 
 : وال رب إذن سواه، ريهفال إله إذن غ

  . .  " وهو على كل شيء وكيل، فاعبدوه؛ خالق كل شيء، ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو " 
. واملتفرد باخللق وامللك يتفرد كذلك بالرزق     . يفرده سبحانه بامللك  ،   إن تفرد اهللا سبحانه باخللق    

فكل مـا يقتاتـه     . حد شرك فيه  فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس أل       ،  فهو خالق خلقه ومالكهم   
اخللـق   . . فإذا تقررت هذه احلقائق    . . اخللق وكل ما يستمتعون به فإمنا هو من هذا امللك اخلالص هللا           

فتكون لـه وحـده     . أن تكون الربوبية له سبحانه     - ضرورة وحتما  - تقرر معها  . . وامللك والرزق 
والنظام الذي يتجمع عليه    ،  ذي خيضع له ويطاع   وهي القوامة والتوجيه والسلطان ال     - خصائص الربوبية 

 . ومنها الطاعة واخلضوع واالستسالم. وتكون له وحده العبادة بكل مدلوالا - )1(العباد 
، وخـالق النـاس   ،  ينكرون أن اهللا هو خالق هذا الكـون        - يف جاهليتهم  -  ومل يكن العرب  

وكذلك مل تكن اجلاهليـات     !  . . لعبادالذي ليس وراءه ملك تقتات منه ا      ،  ورازقهم كذلك من ملكه   
ومل تكن هنالـك هـذه       -!  على قلة من الفالسفة املاديني من اإلغريق       - األخرى تنكر هذه احلقائق   

لذلك مل يكن اإلسالم يواجه يف       . . املذاهب املادية اليت تنتشر اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام اإلغريق          
على سبيل الزلفى والقرىب من      - مع اهللا  - وجه بالشعائر التعبدية آلهلة   اجلاهلية العربية إال االحنراف يف الت     

أي أنه مل يكن يواجه اإلحلاد       . . وإال االحنراف يف تلقي الشرائع والتقاليد اليت حتكم حياة الناس          -!  اهللا
اب أو كما يتبجحون بغري علم وال هدى وال كت         " ! ناس " كما يقول اليوم   - سبحانه - يف وجود اهللا  

 ! منري
إمنا االحنراف األساسـي    . وسيظلون قلة .  واحلق أن هؤالء الذين جيادلون يف وجود اهللا اليوم قلة         

وهذا هـو الشـرك     . . وهو تلقي الشرائع يف شؤون احلياة من غري اهللا        . هو ذاته الذي كان يف اجلاهلية     
 ! يضاوكل اجلاهليات أ، التقليدي األساسي الذي قامت عليه اجلاهلية العربية

                                                 
لألستاذ أيب األعلى املودودي أمـري اجلماعـة اإلسـالمية يف           " املصطلحات األربعة يف القرآن     :  "  يراجع كتاب  )1(

 . األلوهية والربوبية والعبادة: فصول: باكستان
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. وإن كانت هـذه دعواهـا    " العلم " والقلة الشاذة اليت جتادل يف وجود اهللا اليوم ال تعتمد على          
فالعلم البشري ذاته ال ميلك أن يقرر هذا اإلحلاد وال جيد عليه دليال ال من هذا العلم وال مـن طبيعـة                      

نت تستذل به الرقاب من غري      إمنا هي لوثة سببها األول الشرود من الكنيسة وإهلها الذي كا           . . الكون
ينشأ عنه تعطل يف الوظائف األساسية      ،  مث نقص يف التكوين الفطري هلؤالء اادلني       . . أصل من الدين  
  . . ! )1(كما يقع لألمساخ من املخلوقات  . . للكينونة البشرية

يف القـرآن   مل تكن تسـاق      - كحقيقة انبثاق احلياة أيضا    -  ومع أن حقيقة اخللق والتقدير فيه     
إمنا  - إذ كان اجلدال يف وجوده تعاىل سخفا ال يستحق من جدية القرآن العناية به              - إلثبات وجود اهللا  

كي ينفذوا يف حيام ما تقتضيه تلك احلقيقة من ضرورة إفـراد اهللا      ،  كانت تساق لرد الناس إىل الرشاد     
  . . وعبادته وحده بال شريك؛ لهاسبحانه باأللوهية والربوبية والقوامة واحلاكمية يف حيام ك

تقذف يف وجوه الـذين      - كحقيقة انبثاق احلياة أيضا    -  مع هذا فإن حقيقة اخللق والتقدير فيه      
وإال التبجح الذي يصل إىل     . باحلجة الدامغة اليت ال ميلكون بإزائها إال املراء        - سبحانه - جيادلون يف اهللا  

 ! حد االستهتار يف كثري من األحيان
اإلنسـان يف العـامل      " وكتاب " اإلنسان يقوم وحده  :  " مؤلف كتاب  " جوليان هاكسلي   "
وهو يقذف باملقررات اليت ال سند هلا إل هـواه وهـو            ؛   من هؤالء املتبجحني املستهترين    )2( " احلديث

 ! ذلك الكالم " الدين كمسألة موضوعية:  " يف فصل؛  " اإلنسان يف العامل احلديث " يقول يف كتاب
، ولقد أوصلنا تقدم العلوم واملنطق وعلم النفس إىل طور أصبح فيه اإلله فرضا عدمي الفائـدة                " 

أو  " أول سـبب   " وأصبح جمرد ،  حىت اختفى كحاكم مدبر للكون    ،  وطردته العلوم الطبيعية من عقولنا    
 . أساسا عاما غامضا

، ن الفلسفة تبحـث عـن اهللا      إ:  يقول )3( " مباهج الفلسفة  " مؤلف كتاب  " ول ديورانت  "  و
وهو قـانون العـامل   ؛ بل إله الفالسفة. إله الالهوتيني الذين يتصورونه خارج عامل الطبيعة  " ولكنه ليس 

 ! ولكنه كالم يقال! وهو كالم ال تستطيع إمساكه "  . . وحياته ومشيئته، وهيكله

                                                 
دار " االقسم الثاين " خصائص التصور اإلسالمي وممقوماته :  " يف كتاب" ألوهية وعبودية :  "  يراجع بتوسع فصل)1(

 " . الشروق 
 .  عامل أحياء اجنليزي معاصر من املشتغلني بالداروينية احلديثة)2(
 .  متفلسف أمريكي معاصر)3(
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م كذلك إىل عقولنا املنضـبطة      وال حناكمه ،   وحنن ال حناكم هؤالء اخلابطني يف الظالم إىل قرآننا        
وإىل العلم البشري الذي يواجه هذه القضـية         " العلماء " إمنا نكلهم إىل أندادهم من    . دى هذا القرآن  

  . . بشيء من اجلد والتعقل
. دكتوراه من جامعة كورنيـل    . من علماء الكيمياء والرياضة   [ :  يقول جون كليفالند كوتران   

اهللا يتجلى يف   :  " من كتاب  " النتيجة احلتمية :  " من مقال . ]امعة دولث   رئيس قسم العلوم الطبيعية جب    
  " : عصر العلم
أن املادة اردة من العقل واحلكمة قد أوجدت نفسها         ،  أو يعتقد ،  أو يفكر ،  فهل يتصور عاقل   " 

ال ؟ نفسـها مث فرضته على ، أو أا هي اليت أوجدت هذا النظام وتلك القوانني؟ بنفسها مبحض املصادفة 
فإن ،  بل إن املادة عندما تتحول إىل طاقة أو تتحول الطاقة إىل مادة           . شك أن اجلواب سوف يكون سلبيا     

واملادة الناجتة ختضع لنفس القوانني اليت ختضع هلا املادة اليت وجـدت            . كل ذلك يتم طبقا لقوانني معينة     
 . قبلها

ولكن بعضها يسري حنـو الفنـاء   ؛ ال أو الفناءوتدلنا الكيميا على أن بعض املواد يف سبيل الزو  " 
ومعىن ذلك أيضا أا ليسـت      . وعلى ذلك فإن املادة ليست أبدية     . بسركة كبرية واآلخر بسرعة ضئيلة    

وتدل الشواهد من الكيميا وغريها من العلوم على أن بداية املادة مل تكن بطيئة أو               . إذ أن هلا بداية   . أزلية
. وتستطيع العلوم أن حتدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه املـواد           . ائيةبل وجدت بصورة فج   ،  تدرجيية

وهو منذ أن خلق خيضع لقوانني وسنن كونيـة  . وعلى ذلك فإن هذا العامل املادي ال بد أن يكون خملوقا    
 . )1(ليس لعنصر املصادفة بينها مكان ، حمددة

فال بـد   ،  حيدد القوانني اليت خيضع هلا    أو  ،  فإذا كان هذا العامل املادي عاجزا عن أن خيلق نفسه          " 
وتدل الشواهد مجيعا على أن هذا اخلالق ال بد أن يكون           . أن يكون اخللق قد مت بقدره كائن غري مادي        

كما يف ممارسـة الطـب       - إال أن العقل ال يستطيع أن يعمل يف العامل املادي         . متصفا بالعقل واحلكمة  
وال بد ملن يتصف باإلرادة أن يكـون موجـودا          .  إرادة دون أن يكون هنالك    - والعالج السيكلوجي 

وعلى ذلك فإن النتيجة املنطقية احلتمية اليت يفرضها علينا العقل ليست مقصورة علـى               . . وجودا ذاتيا 
حـىت  ، بل ال بد أن يكون هذا اخلالق حكيما عليما قادرا على كل شيء           ،  أن هلذا الكون خالقا فحسب    

                                                 
ال نتخذ من هذا القول حجة على صدق اإلسالم إمنا حنن نواجه            وحنن  .  سببق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية        )1(

 ! به من يرتكنون للعلم وحيتجون به
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تتجلى آياته يف   ،  وال بد أن يكون هذا اخلالق دائم الوجود       ؛  ينظمه ويدبره يستطيع أن خيلق هذا الكون و     
كما أشرنا إىل    - خالق هذا الكون وموجهه   ،  وعلى ذلك فإنه ال مفر من التسليم بوجود اهللا        . كل مكان 

 . ذلك يف بداية املقال
ما ،  بق هلا مثيل  إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن جيعلنا نؤكد بصورة مل يس              " 

  "  . . فإن العلوم سوف تضطرنا إىل اإلميان باهللا، من أننا إذا فكرنا تفكريا عميقا، قاله من قبل
من  " نشأة العامل هل هو مصادفة أو قصد       "  ويقول فرانك أللن عامل الطبيعة البيولوجية يف مقال       

 : الكتاب نفسه
ولكننا إذا سلمنا بأن هـذا الكـون        . اج إىل خالق  إن هذا الكون املادي ال حيت     : كثريا ما يقال   " 

فإما أن يكـون    : هنالك أربعة احتماالت لإلجابة على هذا السؤال      . . ؟    فكيف نفسر وجوده  ،  موجود
وإمـا أن    - وهو ما يتعارض مع القضية اليت سلمنا ا حول وجـوده           - هذا الكون جمرد وهم وخيال    

وإمـا أن   . وإما أن يكون أزليا ليس لنشأته بدايـة       . العدميكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من          
 . يكون له خالق

فهـو يعـين أن     ،   أما االحتمال األول فال يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور واإلحساس          
ليس لـه ظـل مـن       ،  إحساسنا ذا الكون وإدراكنا ملا حيدث فيه ال يعدو أن يكون ومها من األوهام             

الذي يـرى أن هـذا      ،  )1( هذا الرأي يف العلوم الطبيعية أخريا سري جيمس جيرت           ولقد عاد إىل  . احلقيقة
إننا نعـيش   : وتبعا هلذا الرأي نستطيع أن نقول     . وأنه جمرد صورة يف أذهاننا    ،  الكون ليس له وجود فعلي    

وـا ركـاب    ؛  فمثال هذه القطارات اليت نركبها ونلمسها ليست إال خيـاالت         ! يف عامل من األوهام   
وهو رأي ومهي ال حيتـاج إىل  . اخل . . وتسري فوق جسور غري مادية،  وتعرب أارا ال وجود هلا    ،  نومهيو

 ! مناقشته أو جدال
، قد نشأ هكذا وحده من العدم     ،  مبا فيه من مادة وطاقة    ،  أما الرأي الثاين القائل بأن هذا العامل       " 

 . ون موضعا للنظر أو املناقشةوال يستحق هو أيضا أن يك؛ فهو ال يقل عن سابقه سخفا ومحاقة

                                                 
ورأيـه  . . املترجم إىل اللغة العربية     " الكون الغامض   :  "  عامل طبيعي رياضي اجنليزي معاصر، وهو مؤلف كتاب        )1(

 سنة من اجلدل بـني املـدارس        150حوايل  فقد سبق يف فلسفة أفالطون؛ مث استغرق        . هذا ليس هو أول من قال به      
 ! وما يزالون خمتلفني"  . . الوضعية " و " املثالية " وخاصة بني ! الفلسفية
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إمنا يشـترك مـع     ،  )1(والرأي الثالث الذي يذهب إىل أن هذا الكون أزيل ليس لنشأته بداية              " 
وإذن فنحن إمـا أن     - وذلك يف عنصر واحد هو األزلية      - الرأي الذي ينادي بوجود خالق هلذا الكون      

وليس هنالك صـعوبة فكريـة يف       ،   حي خيلق  وإما أن ننسبها إىل إله    ،  ننسب صفة األزلية إىل عامل ميت     
تـدل علـى أن      " الديناميكا احلرارية  " ولكن قوانني . األخذ بأحد هذين االحتمالني أكثر مما يف اآلخر       

إىل يوم تصري فيه مجيع األجسـام حتـت          وأا سائرة حتما  ،  مكونات هذا الكون تفقد حرارا تدرجييا     
وال مناص  . وتستحيل احلياة ،  ويومئذ تنعدم الطاقة  ؛  صفر املطلق هي ال ،  درجة من احلرارة بالغة االخنفاض    

،  من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة األجسام إىل الصـفر املطلـق            )2(من حدوث هذه احلالة     
فكلها دليل واضح   ،  واألرض الغنية بأنواع احلياة   ،  والنجوم املتوهجة ،  أما الشمس املستعرة  . مبضي الوقت 

 . . فهو إذن حدث مـن األحـداث      ،  ن أو أساسة يرتبط بزمان بدأ من حلظة معينة        على أن أصل الكو   
قـوي لـيس    ،  عليم حميط بكل شيء   ،  ليس له بداية  ،  ومعىن ذلك أنه ال بد ألصل الكون من خالق أزيل         

  " . وال بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه، لقدرته حدود
|     |     | 

  . .  إله إال هوال. خالق كل شيء - سبحانه -  اهللا
ووجوب ربوبيته  .  هذه هي القاعدة اليت يقيم عليها السياق القرآين هنا وجوب عبادة اهللا وحده            

 : بكل مدلوالت الربوبية من احلكم والتربية والتوجيه والقوامة - وحده
 .  " وهو على كل شيء وكيل    . فاعبدوه. خالق كل شيء  : ال إله إال هو   . ذلكم اهللا ربكم   " 

 . 
 . مبا أنه هو خالق كل شيء     . ولكن على كل شيء كذلك    ،  هي القوامة ال على البشر وحدهم      ف

. جيحـدوا  - يف جاهليتـهم   - اليت مل يكن املشركون   ،  وهذا هو املقصود من تقرير تلك القاعدة      . . 

                                                 
 ! وكذلك اهلندوكية والبوذية.  وهو رأي الوضعيني واملذاهب املادية مجلة من قدمي)1(
إمنا هي  . نني الديناميكا احلرارية ليست يقيناً    وقوا.  هذه التوكيدات احلتمية مل يعد منطق العلم البشري ذاته يتحملها          )2(

وحنن كما قلنا ال نتخذ من      . وقد يظهر بطالا من أساسها    . وقد تدخل عليها تعديالت غداً    . نظرية يف تفسري الكون   
. . م إهلاً من حيسبون العل" العلمية " إمنا حنن نواجه ذه النتائج . العلم برهاناً على صحة اإلسالم، وال مصداقاً ملقرراته
 ! فهذا قول إهلهم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي
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بال اخلضوع والطاعة حلاكمية اهللا وحده والدينونة لسلطانه        : وهو. ولكنهم ما كانوا يسلمون مبقتضاها    
  . . شريك

|     |     | 
يغشى اجلوانح واحلنايا بظالل ما أحسب أن لغة البشر متلك هلـا            ،  مث تعبري عن صفة اهللا سبحانه     

وترسم املشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صـفة  ؛ فلندعها تلقي ظالهلا يف شفافية ولني     ،  وصفا
 : ويشف شفافية النور، مبا يطمئن ويروح، اهللا

  . .  " وهو اللطيف اخلبري، وهو يدرك األبصار، ركه األبصارال تد " 
! كالذين يطلبون يف مساجة دليال ماديا علـى اهللا       ،   إن الذين كانوا يطلبون يف سذاجة أن يروا اهللا        

 ! هؤالء وهؤالء ال يدركون ماذا يقولون
اولوا ا التعامل   كلها إمنا خلقت هلم ليز     . .  إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهين كذلك      

وإدراك آثار الوجود اإلهلي يف صفحات هـذا الوجـود           . . والقيام باخلالفة يف األرض   ،  مع هذا الكون  
ألنه ال طاقـة للحـادث      . فهم مل يوهبوا القدرة على إدراكها      - سبحانه - فأما ذات اهللا   . . املخلوق

وهي الوظيفة اليت   . زم هلم يف خالفة األرض    فضال على أن هذه الرؤية ال تل      . الفاين أن يرى األزيل األبدي    
  . . هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم هلا

إن هؤالء يتحدثون   ! ولكنه ال ميلك أن يفهم مساجة اآلخرين      .  وقد يفهم اإلنسان سذاجة األولني    
ة وال  وواحد منهم مل ير ذر     "  . . النيوترون " وعن " الربوتون " وعن " الكهرب " وعن " الذرة " عن

 . فلم يوجد بعد اجلهاز املكرب الذي يضبط هذه الكائنات        . كهربا وال بروتونا وال نيوترونا يف حياته قط       
ومصداق هذا الفرض أن يقدروا آثارا معينة تقع لوجـود هـذه            ،  ولكنها مسلمة من هؤالء كفرض    . 

ينما قصارى ما تصل إليه     ب! بوجود الكائنات اليت أحدثتها    ]جزموا  [  فإذا وقعت هذه اآلثار   . الكائنات
ولكنهم حني يقـال    !  . . وجود هذه الكائنات على الصفة اليت افترضوها       " احتمال " هذه التجربة هو  

! عن طريق آثار هذا الوجود اليت تفرض نفسها فرضا علـى العقـول             - سبحانه - هلم عن وجود اهللا   
كـأن هـذا     . . يال ماديا تراه األعـني    ويطلبون دل ،  جيادلون يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري         

 ! وكأن هذه احلياة بأعاجيبها ال تكفي لتكون هذا الدليل، الوجود جبملته
|     |     | 
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 وكذلك يعقب السياق القرآين على ما عرضه من آيات يف صـفحة الوجـود ويف مكنونـات                 
 : وعلى تقريره عن ذات اهللا سبحانه بأنه. النفوس

 .  " وهو اللطيف اخلبري، وهو يدرك األبصار ،ال تدركه األبصار " 
 : بقوله . .  يعقب السياق على هذا الوصف الذي ال متلك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه

  " وما أنا عليكم حبفيظ   ،  ومن عمي فعليها  ،  فمن أبصر فلنفسه  ،  قد جاءكم بصائر من ربكم     " 
 . . 

 . بصائر . . وهذا بذاته  . . ئر تدي ودي  والبصا . . بصائر . .  فهذا الذي جاء من عند اهللا     
فما يبقى على الضالل    . وليس وراء ذلك إال العمى    . فمن أبصر فلنفسه فإمنا جيد اهلدى والنور      . دي. 

  . . مطموس الضمري. مغلق املشاعر. معطل احلواس . . بعد هذه اآليات والبصائر إال أعمى
 : ومغبتهأن يعلن براءته من أمرهم  ع  ويوجه النيب

  . .  " وما أنا عليكم حبفيظ " 
يف صـفة اهللا    :  وال يفوتنا أن نلمح التناسق يف اجلو والظالل والعبارة بني قوله يف اآلية السـابقة              

وبني قوله يف اآليـة      . .  " وهو اللطيف اخلبري  ،  وهو يدرك األبصار  ،  ال تدركه األبصار  :  " سبحانه
واسـتخدام   . .  " ومن عمي فعليهـا   ،  فمن أبصر فلنفسه  ،  مقد جاءكم بصائر من ربك    :  " الالحقة

  . . يف السياق املتناسق املتناغم، والبصر والعمى، األبصار والبصائر
|     |     | 

الذي ،  فيتحدث عن تصريف اآليات على هذا املستوى       ع بعد ذلك يلتفت السياق إىل الرسول     
ولكن  - ملن تتفتح بصريته   - اته على مصدره الرباين   والذي يدل بذ  ؛  وبيئته ع ال يتناسب مع أمية النيب    

إن حممـدا درس هـذه القضـايا        : ومن مث كانوا يقولون   . املشركني ما كانوا يريدون االقتناع باآليات     
وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا علـى هـذا             ! العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب     

يبلغون شيئا مـن هـذا       - وما يزالون  - وما كان أهل األرض مجيعا    ؛  املستوى الذي حيدثهم حممد فيه    
إىل اتباع ما أوحي إليه      ع ومن مث يوجه الرسول   . املستوى السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون        

 : واإلعراض عن املشركني
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اتبع ما أوحي إليك من     . ولنبينه لقوم يعلمون  ،  درست: وليقولوا،  وكذلك نصرف اآليات   " 
وما ،  وما جعلناك عليهم حفيظا   . ولو شاء اهللا ما أشركوا    . وأعرض عن املشركني  ،  الإله إال هو   ،ربك

  . .  " أنت عليهم بوكيل
 - ألنه ليس نابعا مـن بيئتـهم  ؛   إن اهللا يصرف آياته على هذا املستوى الذي ال عهد للعرب به           

 : لتصريف إىل نتيجتني متقابلتني يف البيئةفينتهي هذا ا - كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم
فهـؤالء  . وال جياهدون ليبلغـوا احلقيقـة     ،  وال يرغبون يف العلم   ،   فأما الذين ال يريدون اهلدى    

وسيختلقون ما يعلمون    - وهو منهم  - سيحاولون أن جيدوا تعليال هلذا املستوى الذي خياطبهم به حممد         
: ولكنـهم يقولـون    . . خافيا عليهم قبل الرسالة وال بعدها     فما كان شيء من حياة حممد       . أنه مل يقع  

وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا على هذا          ! درست هذا يا حممد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم        
واملسـافة  . وهذه كتب أهل الكتاب اليت كانت بني أيديهم يومذاك ما تزال بـني أيـدينا               . . املستوى

إن ما بني أيديهم إن هو إال روايات ال          . . يف أيديهم وهذا القرآن الكرمي    شاسعة شاسعة بني هذا الذي      
هذا فيمـا    - ضابط هلا عن تاريخ األنبياء وامللوك مشوبة بأساطري وخرافات من صنع أشخاص جمهولني            

فما يزيد كذلك على أن يكون روايـات         - وهو األناجيل  - فأما العهد اجلديد   - خيتص بالعهد القدمي  
وتداولتها اـامع بـالتحريف والتبـديل       ؛  بعد عشرات السنني   - عليه السالم  - ميذ املسيح رواها تال 

وحىت املواعظ اخللقية والتوجيهات الروحية مل تسلم من التحريف واإلضـافة           . والتعديل على ممر السنني   
لـه مـن    فأين هذا ك   . . وما يزال ،  وهذا هو الذي كان بني أيدي أهل الكتاب حينذاك         . . والنسيان

وأعجب العجب أن جـاهليني     ؛  كانوا يقولون هذا   - يف جاهليتهم  - ولكن املشركني ! ؟  القرآن الكرمي 
 حبثًا " و " علما " يقولون هذا القول فيسمى اآلن     " ! املتمسلمني " و " املستشرقني " يف هذا العصر من   

 ! ال يبلغة إال املستشرقون " حتقيقًا " و" 
فإن تصريف اآليات على هذا النحو يؤدي إىل بيـان احلـق هلـم    ، حقا  "يعلمون "  فأما الذين 

 : فيعرفونه
  . .  " ولنبينه لقوم يعلمون " 

 ! وقوم عمي ال يعلمون،  مث تقع املفاصلة بني قوم مبصرين يعلمون
 . فافترق الناس يف مواجهتها فريقني    ،  وقد صرف اهللا اآليات   ،   ويصدر األمر العلوي للنيب الكرمي    

فال حيفلهم وال حيفـل     ،  وأن يعرض عن املشركني   ،  أن يتبع ما أوحي إليه     ع در األمر العلوي للنيب   يص. 
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فإمنا سبيله أن يتبع ما أوحي      . وال يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم وجلاجهم     ،  ما يقولون من قول متهافت    
؛ ن املشـركني  وال عليه م  . ويصوغ نفوس أتباعه كذلك   ؛  فيصوغ حياته كلها على أساسه    ؛  إليه من ربه  

 ! ؟ فماذا عليه من العبيد، الذي ال إله إال هو، فإمنا هو يتبع وحي اهللا
  . .  " وأعرض عن املشركني، اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو " 

ولو شاء أن خيلقهـم ابتـداء ال يعرفـون إال اهلـدى             ،   ولو شاء اهللا أن يلزمهم اهلدى أللزمهم      
وتركه خيتار طريقـه    ،  ه سبحانه خلق اإلنسان ذا االستعداد للهدى وللضالل       ولكن. كاملالئكة خللقهم 

ولكنها ال ترغم   ،  يف حدود املشيئة املطلقة اليت ال يقع يف الكون إال ما جتري به             - ويلقى جزاء االختيار  
وليؤدي دوره يف هذا الوجـود      ؛  وخلقه على هذا النحو حلكمة يعلمها      - إنسانا على اهلدى أو الضالل    

 : باستعداداته هذه وتصرفاته. كما قدره اهللا له
  . .  " ولو شاء اهللا ما أشركوا " 

 : وهو مل يوكل بقلوم فالوكيل عليها هو اهللا، مسؤوال عن عملهم ع وليس الرسول
  . .  " وما أنت عليهم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظا " 

كما حيدد هذا   : وعمله ع اوله اهتمام الرسول  حيدد اال الذي يتن    ع  وهذا التوجيه لرسول اهللا   
  . . اال خللفائه وأصحاب الدعوة إىل دينه يف كل أرض ويف كل جيل

الذين ال  ،  املعاندين،   إن صاحب الدعوة ال جيوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله باملعرضني عن الدعوة            
وأن يوجه أمله وعمله للـذين      ،  غ قلبه إمنا جيب أن يفر    . . تتفتح قلوم لدالئل اهلدى وموحيات اإلميان     

قاعـدة   . . فهؤالء يف حاجة إىل بناء كيام كله على القاعدة اليت دخلوا الدين عليها       . مسعوا واستجابوا 
ويف . ويف حاجة إلنشاء تصور هلم كامل عميق عن الوجود واحلياة على أساس هذه العقيدة              . . العقيدة

وهذا كله حيتاج إىل    . اء جمتمعهم الصغري على هذا األساس نفسه      وبن؛  حاجة إىل بناء أخالقهم وسلوكهم    
فجزاؤهم اإلمهال واإلعراض بعـد الـدعوة       ،  فأما الواقفون على الشق اآلخر    . ويستحق اجلهد . اجلهد

فيقذف باحلق على الباطل فيدمغه فـإذا هـو     ،  وحني ينمو احلق يف ذاته فإن اهللا جيري سنته         . . والبالغ
، فإن شأن الباطل هـني    ،  ق أن يوجد ومىت وجد احلق يف صورته الصادقة الكاملة         إن على احل   . . زاهق

 ! وعمره كذلك قريب
|     |     | 
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فقد وجه املؤمنني إىل أن يكون هذا اإلعـراض يف  ، باإلعراض عن املشركني ع ومع أمر الرسول  
ملشركني خمافة أن حيمـل هـذا       لقد أمروا أال يسبوا آهلة ا      . . يليق باملؤمنني ،  ويف ترفع ،  ويف وقار ،  أدب

فيكون سـب    - وهم ال يعلمون جالل قدره وعظيم مقامه       - أولئك املشركني على سب اهللا سبحانه     
 : املؤمنني آلهلتهم املهينة احلقرية ذريعة لسب اهللا اجلليل العظيم

كذلك زينا لكـل أمـة      . وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم            " 
 .  " فينبئهم مبا كانوا يعملون، مث إىل رم مرجعهم. ملهمع

فـإن  ! ويدافع عنـه  ،  فإنه يستحسنه ،  أن كل من عمل عمال    ،   إن الطبيعة اليت خلق اهللا الناس ا      
وإن . وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافـع عنـها        . كان يعمل الصاحلات استحسنها ودافع عنها     

 . . فهذه طبيعـة يف اإلنسـان     ! ان على الضالل رآه حسنا كذلك     وإن ك ،  كان على اهلدى رآه حسنا    
ولكـن إذا    . . مع علمهم وتسليمهم بأن اهللا هو اخلالق الرازق        . . وهؤالء يدعون من دون اهللا شركاء     

دفاعا عما زين هلم من عبادم      ،  سب املسلمون آهلتهم هؤالء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية اهللا          
 : فليدعهم املؤمنون ملا هم فيه!  . . وضاعهم وتقاليدهموتصورام وأ

  . .  " مث إىل رم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون " 
الذي ال  ،  اهلادىء القلب . الواثق من احلق الذي هو عليه     ،  املطمئن لدينه ،   وهو أدب يليق باملؤمن   

. م إىل اهلدى وال يزيدهم إال عنـادا       فإن سب آهلتهم ال يؤدي      . يدخل فيما ال طائل وراءه من األمور      
من سب املشـركني    . وإمنا قد جيرهم إىل مساع ما يكرهون      . فما للمؤمنني وهذا الذي ال جدوى وراءه      

 ! ؟ لرم اجلليل العظيم
|     |     | 

يف كـل   ،  الذي استعرض فيه صفحة الوجود احلافلة باآليات واخلوارق       ،  وأخريا خيتم هذا الدرس   
أي  - خيتمه بأن هؤالء املشركني يقسمون باهللا جهد أميام أن لو جاءم آيـة       . . أو ار حلظة من ليل    

األمر الذي جعل بعض املسلمني حني مسعوا أميام        ! ليؤمنن ا  - خارقة مادية كخوارق الرسل السابقة    
سـم علـى    وجييء الـرد احلا   !  . . أن يسأل ربه هذه اآلية اليت يطلبون       ع يقترحون على رسول اهللا   

 : ببيان طبيعة التكذيب يف هؤالء املكذبني، املؤمنني
ومـا  . إمنا اآليـات عنـد اهللا     : قل. وأقسموا باهللا جهد أميام لئن جاءم آية ليؤمنن ا         " 

ونذرهم ،  كما مل يؤمنوا به أول مرة     ،  ونقلب أفئدم وأبصارهم  ؟  يشعركم أا إذا جاءت ال يؤمنون     
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وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيء قبال مـا         ،  ننا نزلنا إليهم املالئكة   ولو أ . يف طغيام يعمهون  
  . .  " ولكن أكثرهم جيهلون - إال أن يشاء اهللا - كانوا ليؤمنوا

بعد توجيهه إليها على هذا النحـو        -  إن القلب الذي ال يؤمن بآيات اهللا املبثوثة يف هذا الوجود          
وال توحي آيات اهللا املبثوثة يف األنفس واآلفاق إليه أن           - بالعجيب الذي تكفل به هذا الكتاب العجي      

والذي عاق هؤالء عن اإلميان يف       . . إن هذاالقلب هو قلب مقلوب     . . ويثوب إىل كنفه  ،  يبادر إىل ربه  
أن يعوقهم عن اإلميان بعـد ظهـور        ،  ما الذي يدري املسلمني الذين يقترحون إجابة طلبهم       ،  أول األمر 

ألنه يعلم  ،  وهو يذر املكذبني يف طغيام يعمهون      . .  هو الذي يعلم حقيقة هذه القلوب      إن اهللا ؟  اخلارقة
ال يستجيبون ولـو نـزل       . . كما يعلم عنهم أم ال يستجيبون     ؛  منهم أم يستحقون جزاء التكذيب    

اهللا ولو حشر    -!  كما اقترحوا كذلك   - ولو بعث هلم املوتى يكلموم    ! إليهم املالئكة كما يقترحون   
 إال أن يشاء اهللا    - إم ال يؤمنون  !  . . عليهم كل شيء يف هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إىل اإلميان         

وهذه هي احلقيقة اليت جيهلها      . . ألم هم ال جياهدون يف اهللا ليهديهم اهللا إليه        ،  واهللا سبحانه ال يشاء    -
  . . أكثر الناس عن طبائع القلوب

إمنا الذي   . . ين يلجون يف الضالل أنه ال توجد أمامهم دالئل وبراهني          إنه ليس الذي ينقص الذ    
  . . وانطماس يف الضمري، وعطل يف الفطرة، ينقصهم آفة يف القلب

  . . والذين جياهدون فيه،  وإن اهلدى جزاء ال يستحقه إال الذين يتجهون إليه
|     |     | 

  تابع تفسري سورة األنعام/بداية تفسري اجلزء الثامن من القرآن الكرمي 
اليت سـبق شـطرها    - الشطر األول هو بقية سورة األنعام  : هذا اجلزء الثامن مؤلف من شطرين     

  . . والشطر الثاين هو من سورة األعراف - األول يف اجلزء السابع
وسنحاول هنا أن نصل قارئ هـذا اجلـزء         ؛   ولقد سبق التعريف بسورة األنعام يف اجلزء السابع       

 - إن شاء اهللا   - أما الكالم عن سورة األعراف فسيجيء يف موضعه       . عريف الذي تضمنه ذلك اجلزء    بالت
 . عندما نواجه السورة

|     |     | 
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.  متضي بقية سورة األنعام على منهج السورة الذي أوضحناه يف التعريف ا يف اجلـزء السـابع                
 : والذي حيسن أن نشري إليه ملخصاً يف فقرات جمملة

 : اء يف التعريف بالسورة هذه الفقرات ج
كما تعرضها  . تعرضها يف جمايل الكون واحلياة     " . حقيقة األلوهية  " تعرض - يف مجلتها  - إا " 

كما تعرضها يف جماهيـل ذلـك       ،  وتعرضها يف جماهيل هذا الكون املشهود      . . يف جمايل النفس والضمري   
  . . الغيب املكنون

كمـا تعرضـها يف مصـارع       ؛  والنشأة اإلنسانية ،  والنشأة احليوية ،  ونية وتعرضها يف النشأة الك   
وتواجـه  ،  وتعرضها يف مشاهد الفطرة وهـي تواجـه الكـون          . . واستخالف املستخلفني ،  الغابرين

كما تعرضها يف مظاهر القدرة اإلهلية واهليمنـة يف حيـاة البشـر             ؛  وتواجه النعماء والضراء  ،  األحداث
ومواقـف  ،  وأخرياً تعرضها يف مشـاهد القيامـة       . .  أحواهلم الواقعة واملتوقعة   ويف،  الظاهرة واملستكنة 

  . . . وهي موقوفة على را اخلالق، اخلالئق
 . . ويف هذه األغوار واألعماق   ،  هكذا تطوف السورة بالقلب البشري يف هذه اآلماد واآلفاق         " 

لفنا احلديث عنه يف الصفحات السـابقة       الذي أس  - ولكنها متضي يف هذا كله على منهج القرآن املكي        
وال إىل جدل الهويت    ،  يف العقيدة  " نظرية " إا ال دف إىل تصوير     . . وعلى منهج القرآن كله    - )1(

لتصل من هذا التعريف إىل تعبيـد       ،  إمنا دف إىل تعريف الناس برم احلق       . . يشغل األذهان واألفكار  
وتعبيـد تقاليـدهم    ،  وتعبيد سـعيهم وحركتـهم    ،  هم وأرواحهم تعبيد ضمائر  . . الناس لرم احلق  

سلطان اهللا الذي ال سلطان غريه يف األرض وال          . . وتعبيد واقعهم كله هلذا السلطان املتفرد     ،  وشعائرهم
 . يف السماء
فـاهللا هـو     . . من أوهلا إىل آخرها    . . ويكاد اجتاه السورة كله ميضي إىل هذا اهلدف احملدد         " 

واهللا هـو العلـيم   . واهللا هو صاحب القدرة والقهر والسلطان. واهللا هو املالك ،  اهللا هو الرازق  و. اخلالق
وكذلك جيـب    . . واهللا هو الذي يقلب القلوب واألبصار كما يقلب الليل والنهار         . بالغيوب واألسرار 

وال حتليـل  ،  حكموال شرع وال، وأال يكون لغريه أمر وال ي؛ أن يكون اهللا هو احلاكم يف حياة العباد    
ال ،  وال جيوز أن يزاوله يف حياة الناس أحد من دون اهللا          ،  فهذا كله من خصائص األلوهية     . . وال حترمي 

وال ميلك لنفسـه وال لغـريه   ، وال مينح وال مينع، وال يضر وال ينفع، خيلق وال يرزق وال حييي وال مييت    
                                                 

 . 1015 - 1004ص:  إشارة إىل ما سبق يف التعريف بالقرآن املكي مجلة يف اجلزء السابع)1(
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ق على هذه القضية أدلته يف تلك املشاهد واملواقف         وسياق السورة يسو   . . شيئاَ يف الدنيا وال يف اآلخرة     
مـن  ،  واليت تواجه القلب باحلشود احلاشدة من املؤثرات املوحية       ،  واإليقاعات البالغة حد الروعة الباهرة    

 ! كل درب ومن كل باب
يف السماوات واألرض    " األلوهية والعبودية  " والقضية الكربى اليت تعاجلها السورة هي قضية       " 

 . . ولكن املناسبة احلاضرة يف حياة اجلماعة املسلمة حينـذاك         . . ويف جماهلا الشامل  ،  يطها الواسع يف حم 
هي ما تزاوله اجلاهلية من حق التحرمي والتحليـل يف           . . املناسبة التطبيقية هلذه القاعدة الكبرية الشاملة     

وهي املناسـبة   . . واالوالد . . مارومن حق تقرير الشعائر يف النذور من الذبائح والث؛ الذبائح واملطاعم 
 : اليت تتحدث عنها هذه اآليات يف أواخر السورة

وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسـم اهللا         . فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني          " 
وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغـري       - إال ما اضطررمت إليه    - وقد فصل لكم ما حرم عليكم     ،  عليه

إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبـا       . وذروا ظاهر اإلمث وباطنه   . إن ربك هو أعلم باملعتدين    . لمع
وإن الشـياطني ليوحـون إىل      ،  وانه لفسـق  ،  وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه       . كانوا يقترفون 

   ]121 - 118[  . . .  " وإن أطعتموهم إنكم ملشركون، أوليائهم ليجادلوكم
وهـذا   - بـزعمهم  - هـذا هللا  : فقـالوا ،  هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً      وجعلوا   " 
سـاء مـا    . وما كان هللا فهو يصل إىل شـركائهم       ،  فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا      . لشركائنا
وليلبسـوا علـيهم    ،  لريدوهم،  وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم       ! حيكمون

ال يطعمهـا إال    ،  هذه أنعام وحرث حجر   : وقالوا. فذرهم وما يفترون  ،  ما فعلوه ولو شاء اهللا    . دينهم
 - افتراء عليه  - وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها     ،  وأنعام حرمت ظهورها   - بزعمهم - من نشاء 

، وحمرم على أزواجنا  ،  ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا      : وقالوا. سيجزيهم مبا كانوا يفترون   
قد خسر الذين قتلوا أوالدهـم  . إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم. ميتة فهم فيه شركاءوإن يكن   

[  . . .  " قد ضلوا وما كانوا مهتـدين      - افتراء على اهللا   - وحرموا ما رزقهم اهللا   ،  سفها بغري علم  
136 - 140[  . 

ليت تتمثل فيها تلك    ا - واجلاهلية من حوهلا   - هذه هي املناسبة احلاضرة يف حياة األمة املسلمة        " 
قضـية االلوهيـة     . . ومن ورائها القضـية الكـربى      . . قضية التشريع واحلاكمية   . . القضية الكبرية 
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، كما يعاجلها القرآن املـدين أيضـاَ      ،  ويعاجلها القرآن املكي كله   ،  والعبودية اليت تواجهها السورة كلها    
 . كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع

وهو يواجه اجلاهلية وأهلـها     ،  ي يتدفق به سياق السورة من التقريرات واملؤثرات       واحلشد الذ  " 
 - يف أمر هذه األنعام والذبائح والنذور وهي املناسبة اليت تتمثل فيها قضية حق احلاكميـة والتشـريع                

ة ومسـأل ،  وجعلها مسألة إميان أو كفـر      . . قضية األلوهية والعبودية   . . وربطها بقضية العقيدة كلها   
على هذا النحو الذي سنحاول أن نستعرض مناذج منـه يف هـذا              - هذا احلشد  . . إسالم أو جاهلية  

والذي سيتجلى على حقيقته يف املواجهة التفصيلية للنصوص يف السياق بعد           ،  التعريف املختصر بالسورة  
غرية يف احليـاة    وهي أن كل جزئية ص    . يوقع يف النفس تلك احلقيقة األصيلة يف طبيعة هذا الدين          - ذلك

وإال فهو اخلروج مـن     . اإلنسانية جيب أن ختضع خضوعاً مطلقاً حلاكمية اهللا املباشرة املمثلة يف شريعته           
 . من أجل اخلروج على حاكمية اهللا املطلقة يف تلك اجلزئية الصغرية، هذا الدين مجلة

 مظهر احلياة كلـه     كذلك يدل ذلك احلشد على مدى األمهية اليت ينوطها هذا الدين بتخليص            " 
وربط أي شـأن   - كرب أم صغر ،  جل أم حقر   - من ظالل حاكمية البشر يف أي شأن من شؤون البشر         

وهو حاكمية اهللا املطلقة اليت تتمثل فيها        . . من هذه الشؤون باألصل الكبري الذي يتمثل فيه هذا الدين         
  . . )1( هذا الكون كله بال شريك كما تتمثل ألوهيته يف الكون كله بتصريف أمر، ألوهيته يف األرض

|     |     | 
والـيت عاجلهـا     - واجلاهلية من حوهلا   - هذه املناسبة اليت كانت حاضرة يف حياة األمة املسلمة        

هي هي موضوع بقيـة      . . سياق السورة على هذا النحو الذي سبقت اإلشارة إليه يف هذه املقتطفات           
بعدما مضى الشطر األول من السورة يف عرض قضـية األلوهيـة            . السورة اليت سنعاجلها يف هذا اجلزء     

فربط بينها وبني القضية    ،  وانتهى السياق إىل مواجهة هذه املناسبة الواقعية      ؛  والعبودية يف حميطها الشامل   
 . ذلك الربط القوي املباشر، الكربى

؛ ملطاعم وحتليل بعضها  ملواجهة تلك التقاليد اجلاهلية يف حترمي بعض ا        -  إن السياق القرآين حيشد   
ويربطها جبملة مـن    ؛  حشداً ضخماً من املؤثرات والتقريرات     - ويف النذور من الثمار واألنعام واألوالد     

ويقدم هلا ويعقب عليها تقدمات ضـخمة       ؛  هي حقائق هذا الدين وقواعده األساسية     ،  احلقائق والقواعد 
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بتخليص احلياة كلها مـن قبضـة       ،  طها هذا الدين  مما يدل على األمهية البالغة اليت ينو      ؛  وتعقيبات هائلة 
  . . أي إىل سلطان اهللا وحده . . وردها جبملتها إىل اإلسالم؛ اجلاهلية

. جنـهم وإنسـهم   :  وهكذا يبدأ السياق بتقدمه هلذه القضية عن إحاطة مشيئة اهللا بالعباد مجيعاً           
؛ اء الرسل من شياطني اإلنس واجلـن  واستدراجه ألعد ؛  وجريان األحداث يف هذه العوامل مبشيئته وقدره      

ولو شاء اهللا لقهرهم على اهلدى ولكفهم عن الضـالل قهـراً أو   ؛ ليقترفوا ما هم مقترفون  ،  وإمهاله هلم 
فهـم ال   . أو لكفهم عن أذى الرسل واملؤمنني فلم يصلوا إلـيهم         . هلداهم إىل احلق وشرح صدورهم له     

فهم أعجز من أن خيرجـوا      ؛   على سلطان اهللا ومشيئته    خروجاً،  وال يقترفون ما يقترفون   ،  يعادون الرسل 
إمنا هي مشيئة اهللا اقتضت أن يترك هلم اخليار والقدرة على اهلـدى وعلـى               . على سلطان اهللا ومشيئته   

، وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنـس واجلـن         :  " وهم يف قبضته على كل حال     ؛  الضالل
. فـذرهم ومـا يفتـرون     ،  ولو شاء ربك ما فعلوه    ،  يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً      

  . .  " وليقترفوا ما هم مقترفون، ولريضوه، ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة
، وأن هؤالء الشـياطني   .  فإذا تقرر أن عداء شياطني اإلنس واجلن للرسل سنة جيري ا قدر اهللا            

هكـذا   . . غري اهللا  " حكما " أن يبتغي  ع  رسول اهللا  استنكر. هم يف قبضة اهللا   ،  على كل ما يرتكبونه   
ذلك أن حتكيم غري اهللا يف شأن هذه املطاعم هو كالتحكيم            . . يف أي شأن ويف أي أمر     ،  على اإلطالق 

وأعقب ذلـك تقريـر أن    . . وهو إقامة ربوبية غري ربوبية اهللا ينكرها رسول اهللا   . لغري اهللا يف كل شأن    
وحذر رسول  . وال حكم لبشر  ،  لكتاب وذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل       كلمة ربه قد متت ذا ا     

ومـن  ؛  وال علم عندهم يسـتيقن    ؛  فإن أكثرهم ال يتبعون إال الظن     ؛  أن يطيع البشر يف دين اهللا      ع اهللا
وكان ذلك كله متهيداً لألمر      . . واهللا وحده هو الذي يعلم الضالني واملهتدين من عباده        . يطعهم يضلوه 

. والنهي عن األكل مما مل يذكر اسم اهللا عليـه         ،  ألكل مما ذكر اسم اهللا عليه ان كان املسلمون مؤمنني         با
وأيت : وإال فهم مثلهم مشركون   . وحتذيرهم أن يطيعوا أولياء الشياطني يف شيء من التحليل والتحرمي         

:  " رين اىل هذا الذي يقترفـون     والدوافع اليت تدفع بالكاف   ،  الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان      
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنـه      ،  أفغري اهللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً         

، ومتت كلمة ربك صدقا وعدالً ال مبـدل لكلماتـه         . فال تكونن من املمترين   ،  مرتل من ربك باحلق   
إن يتبعون إال الظـن وإن      ،  ن سبيل اهللا  وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك ع       . وهو السميع العليم  

فكلوا مما ذكر اسم     . . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين          . هم إال خيرصون  
وقد فصل لكم ما حـرم      ،  وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه        . اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني     
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إن ربـك هـو أعلـم       ،   ليضلون بأهوائهم بغري علـم     وإن كثريا  - إال ما اضطررمت إليه    - عليكم
وال  . . إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كـانوا يقترفـون  ،  وذروا ظاهر اإلمث وباطنه   . باملعتدين

، وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجـادلوكم       - وإنه لفسق  - تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه      
وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن        ،   من كان ميتاً فأحييناه    أو . . وإن أطعتموهم إنكم ملشركون   

وكذلك جعلنا يف كـل     . كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون     ؟  مثله يف الظلمات ليس خبارج منها     
لن : وإذا جاءم آية قالوا   . وما ميكرون إال بأنفسهم وما يشعرون     ،  قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها    

سيصيب الذين أجرموا صـغار     . اهللا أعلم حيث جيعل رسالته    . لما أويت رسل اهللا   نؤمن حىت نؤتى مث   
  . .  " عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون

وأن . كالمها إمنا يتم بقدر مـن اهللا  . .  مث يعود السياق فيقرر أن هدى املهتدين وضالل الضالني       
فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره       :  " وقدرهويف إطار مشيئته    ،  هؤالء كهؤالء يف قبضة اهللا وسلطانه     

كـذلك جيعـل اهللا     . ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السـماء            . لإلسالم
 .  " الرجس على الذين ال يؤمنون

هـو صـراط اهللا     ،  ومن االعتقاد والتصور  ،   وينهي هذه الفقرة بتقرير أن ما مر من األمر والنهي         
وجيعلـهما حزمـة   ، بط بني ذلك األمر والنهي وبني أصول االعتقاد يف مشيئة اهللا وقـدره   فري. املستقيم
لينتهوا إىل دار السـالم     ،  كما جيعلهما صراط اهللا املستقيم الذي يأمر اهللا العباد أن يسلكوه إليه           . واحدة

ـ          :  " وهو وليهم وناصرهم  ،  واألمن عند رم   وم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصـلنا اآليـات لق
 .  " وهو وليهم مبا كانوا يعملون، هلم دار السالم عند رم. يذكرون

حىت يعرض السـياق مصـري      ،   وال تنتهي التعقيبات على مسالة األمر والنهي يف تناول الذبائح         
صـاحب السـلطان     - وهم يف قبضة اهللا   ؛  شياطني اإلنس واجلن الذين جيادلون املؤمنني يف هذه القضية        

وحىت يعرض سلطان اهللا كذلك يف استخالف من يسـتخلف يف هـذه              - ملصائروصاحب احلكم يف ا   
بسبب ما منحه اهللا     - وديد من يركب رأسه منهم يف الدنيا      . والذهاب مبن يريد له أن يذهب     ،  األرض

واألخذ مبا كسب يف فترة االبـتالء       ؛  بانتهاء املهلة  - ابتالء من اهللا واختبارا   ،  من حرية يف اختيار طريقه    
وقـال أوليـاؤهم مـن      ! يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس      : ويوم حيشرهم مجيعاً  :  " ختبارواال

 - النار مثواكم خالدين فيها   : قال. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا    ،  ربنا استمتع بعضنا ببعض   : اإلنس
يـا  . وكذلك نويل بعض الظاملني بعضاً مبا كانوا يكسـبون        . إن ربك حكيم عليم    - إال ما شاء اهللا   
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: قالوا؟  وينذرونكم لقاء يومكم هذا   ،  أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت      ،  معشر اجلن واإلنس  
ذلك أن مل يكن    . وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين     ،  وغرم احلياة الدنيا  ،  شهدنا على أنفسنا  

. مـا يعملـون  ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع       . ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون     
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قـوم              ،  وربك الغين ذو الرمحة   

، يا قوم اعملوا علـى مكـانتكم إين عامـل         : قل. وما أنتم مبعجزين  ،  إن ما توعدون آلت   . آخرين
  . .  " إنه ال يفلح الظاملون، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

؛ ومن املشاهد واملواقف واملؤثرات املوحيـة     ،  لعجيب من حقائق العقيدة األساسية     ذا احلشد ا  
والـدوافع  ؛  ومن تسليط األضواء على حقائق املشيئة وحقائق الوجود الكوين وحقائق النفس البشـرية            

ويف ؛ ومن التقريرات الشاملة عن سـلطان اهللا يف السـماوات واألرض   . الظاهرة واخلفية يف حياة البشر    
ذا احلشد كله يواجه املنهج القـرآين ظـاهرة    . . . ويف حياة البشر املستترة والظاهرة    ؛  يا واآلخرة الدن

إا القضية األساسـية يف  . . ؟  فماذا . . واحدة من ظواهر اجلاهلية يف األكل أو عدم األكل من ذبيحة        
قضية األلوهية والربوبية وملـن       . .وبالتعبري املرادف  . .  . . قضية احلاكمية وملن تكون    . . هذا الدين 

  . . ومن مث تنال هذه املالبسة اجلزئية كل هذا االحتشاد والتجمع واالحتفال . . تكون
 ومبثل هذا االحتشاد وهذا االحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور يف اجلاهلية مـن               

  . . واألوالد . . الثمار واألنعام
ولكنـها إمنـا    ! ومل تكن جتعل معه إهلا آخر يساويه      . حد اهللا البتة   إن جاهلية العرب مل تكن جت     

إم إمنا يتخذون مـن هـذه       : وكانوا يقولون ! أقل منه مرتلة ورتبة    - من دونه  - كانت جتعل معه آهلة   
 ! و ذا كانوا مشركني. ويف هذا كان شركهم . . اآلهلة شفعاء يقربوم إىل اهللا

 - يقوم بذلك كهام ومشاخيهم    - وا هم من عند أنفسهم     وكان من شركهم كذلك أن يبتدع     
إم مل يكونوا من التبجح يف      !  . . وأمرهم ا ،  مث يزعمون أن اهللا شرعها هلم     ؛  شرائع وتقاليد يف حيام   

ويدعون أن هلم هم سلطة احلاكمية العليا اليت يصدرون         ؛  الشرك حبيث ينسبون هذه الشرائع إىل أنفسهم      
مل يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشـركو هـذا             ! قلني عن سلطان اهللا   ا الشرائع مست  

وـذا كـانوا    ؛  ويف هذا كذلك كـان شـركهم       . . السلطان - من دون اهللا   - ممن يدعون ؛  الزمان
 ! مشركني
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 من هذه الشرائع والتقاليد اليت ابتدعوها وزعموا أا شريعة اهللا ما كانوا ينذرونه مـن الثمـار                 
 " مث يتصرفون بعد ذلك على هواهم او على هوى السدنة والكهنة          ! األنعام هللا سبحانه وآلهلتهم املدعاة    و

 !  " فهو يصل إىل شركائهم، وما كان هللا، فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا
عـرف  وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعاً ل؛  ومنها ما كانوا ينذرونه من أوالدهم لآلهلة املزعومة  

 ! القبيلة
وهـم الـذين     - ال يطعمه إال من شـاء اهللا      ؛  ومنها ما كانوا حيجرونه من األنعام ومن الزروع       

 ! وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء اهللا أن يطعموها، يزعمون حترميها
 ! )1(كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي . ومنها ما كانوا حيرمون ركوبه من األنعام

 ! زاعمني أن هذا من أمر اهللا.  ما كانوا مينعون أن يذكر اسم اهللا عليه من الذبائح ومنها
إال . للذكور منهم دون اإلناث    - من احلمل الذي يف بطون األنعام      -  ومنها ما كانوا خيصصونه   

 ! وكانوا جيعلون هذا حراماً وذلك حالالً . . إذا نزل ميتاً فيشارك فيه اإلناث
 ! فهي حالل بذبح اهللا. ذحبها اهللا:  كانوا حيلوا ويقولون ومنه امليتة اليت

واملشـاهد  ؛ حيشد فيها من املقررات األساسية يف العقيدة ؛   والقرآن يواجه هذا كله حبملة كاشفة     
ألا هـي هـي    . . ما حيشده يف مواجهة قضية الشرك واإلميان يف سياق السورة كله   ؛  واحلقائق املؤثرة 

  . . يف صورة تطبيقية واقعة، واإلميانبعينها قضية الشرك 
فهذه .  ومن خالل هذه احلملة يتبني أن القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية هذه العقيدة               

إمنا زينها للمشركني شركاؤهم الذين يشرعوا هلم ليدمروا حيام ويلبسوا عليهم           ،  التشريعات والتقاليد 
؛ فإما شرع اهللا فهو الدين الواضح واحلياة السليمة       . مها مرتبطان وتلبيس الدين وتدمري احلياة كال    . دينهم

وكذلك زين لكثري من املشركني قتل      :  " وإما شرع غري اهللا فهو الدين الغامض واحلياة املهددة بالردى         
  . .  " أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم

وأن . إىل شرع الشـركاء ودينـهم     ،  ودينه ويتبني أن الشياطني وراء هذا العدول عن شرع اهللا          
كلوا ممـا رزقكـم اهللا وال       :  " الشيطان وهو العدو املبني يقود خطى املشركني إىل اخلسران والتدمري         

  . .  " تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني
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لـة  وأن إحا ،  فهو شرك مثله  . هو والشرك سواء   - بغري شرع اهللا   -  ويتبني أن التحرمي والتحليل   
فقـد شـاءت    . شيء من هذا كله إىل مشيئة اهللا القاهرة هو دعوى يدعيها املشركون يف مجيع العصور              

إمنـا  ؛  ومن مث فال قهر على الشرك يف كل صوره        ؛  إرادة اهللا أن تعطي الناس قدراً من االختيار تبتليهم به         
لو شاء اهللا مـا     : شركواسيقول الذين أ  .  " وهم غري مفلتني من قبضة اهللا على كل حال        ،  هو االبتالء 

هـل  : قل. كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا       . أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء      
، فلله احلجة البالغـة   : قل. إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون       ؟  عندكم من علم فتخرجوه لنا    

 .  " فلو شاء هلداكم أمجعني
يذكرنا مبوقف اإلشهاد على قضـية      ؛   حرم هذا الذي حيرمونه     مث جند موقفاً لإلشهاد على أن اهللا      

فمزاولة التشـريع مزاولـة خلصـائص       . ذلك أا قضية واحدة يف احلقيقة      . . األلوهية يف أول السورة   
فـإن  . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا       : قل:  " وهي هي بذاا القضية    . . األلوهية

وهم برم  ،  والذين ال يؤمنون باآلخرة   ،  تتبع أهواء الذين كذّبوا بآياتنا    وال  . شهدوا فال تشهد معهم   
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم يف قضية األلوهية يف            " يعدلون " ويذكرنا التعبري  . .  " يعدلون

 . )1(كما ذكرنا يف التعريف بالسورة . أول السورة
اهللا يف قضية التشريع والتقاليد يف الثمـار واألنعـام    مث ختتم هذه احلملة ببيان أن هذا الذي قرره         

 . ذات التعبري الذي استخدم من قبل يف قضية حترمي الذبائح وحتليلها           . . واألوالد هو صراط اهللا املستقيم    
وأن هـذا   :  " كما استخدم بذاته يف قضية األلوهية يف أول السورة كما ذكرنا يف التعريف بالسورة             . 

 " ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون    . اتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله       صراطي مستقيماً ف  
 . 

بل ميضي يف طريقه يتحدث      . .  وال ينتهي السياق ذا احلشد الذي اقتطفنا منه هذه اإلشارات         
تفصيالً لكل شيء وهدى ورمحة لعلـهم بلقـاء رـم           :  " عن كتاب موسى الذي جاء لقوم موسى      

ولتنقطـع  . ا الكتاب املبارك الذي نزله اهللا ليتبعه املسلمون ويتقوا لعلـهم يرمحـون            وعن هذ  " يؤمنون
وأم هم مل جيئهم كتاب يفصل هلم كـل         . حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود والنصارى من قبل         

 ! وما يقال هلم إنه من شرع اهللا افتراء؛ شيء فيعرفوا ما شرعه اهللا حقاً
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ويبقون على ما هم عليه مـن شـرائع        ع  يتبعون ما جاء به رسول اهللا       يتبع هذا ديد الذين ال    
 . . ويتعللون بطلب اخلوارق اليت حتملهم على التصديق واالتبـاع        ،  جاهلية ينسبوا إىل اهللا افتراء عليه     

حيث يتبعهـا الـدمار     ؛  ديدهم بأن هذه اخلوارق اليت يطلبوا ستكون يوم جتيء هي فصل اخلطاب           
يوم يأيت بعض   ؟  هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك              :  "واهلالك

انتظـروا إنـا    : قل. آيات ربك ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً               
  . .  " منتظرون

ولئك الـذين حيلـون     وبني أ ؛  والدين الذي جاء به واألمة املسلمة      ع مث مفاصلة بني رسول اهللا    
إن الذين فرقـوا دينـهم      :  " ويشترعون ألنفسهم مث يزعمون أا شريعة اهللا      ؛  وحيرمون بغري شرع اهللا   

هكذا واضحة   . .  " مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون    ،  إمنا أمرهم إىل اهللا   . وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء     
  . .  " لست منهم يف شيء:  " صرحية

السياق الذي واجه قضية الشرع واحلكم هذه املواجهة مبناسبة تبدو يف            - له ويف ختام السياق ك   
العقيـدة   . . ولقضية الـدين برمتـها    ؛  جييء اإليقاع الشامل لقضية العقيدة جبملتها      - ظاهرها جزئية 

إنـين  : قـل :  " والدين الذي يترجم هذه العقيدة إىل نظام ومنهج للحياة        . املستكنة يف القلب والضمري   
إن صـاليت  : قـل .  ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني        هداين

: قـل . وأنا أول املسـلمني   ،  وبذلك أمرت  - ال شريك له   - ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني     
، وال تزر وازرة وزر أخرى    ،  وال تكسب كل نفس إال عليها     ؟  أغري اهللا أبغي رباً وهو رب كل شيء       

ورفـع  ، وهو الذي جعلكـم خالئـف األرض  .  إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون مث
 .  " إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم

يف . يف العمـل واجلـزاء    . يف احمليا واملمات  . يف الدنيا واآلخرة  :  إا مجلة قضايا العقيدة والدين    
على ،  كلها جيمعها املنهج الرباين ليعقب ا يف ذلك اإليقاع اجلليل الرهيب احلبيب            . . عبادة والسلوك ال

ذلك أا هـي  ! ممثلة يف أبسط مظاهرها يف احلياة اليومية ومطاعمها ومشارا       ،  قضية احلاكمية والتشريع  
  . . قضية األلوهية والربوبية يف أضخم جماالا وأخطر مواقفها

 . كما يعرضه مصدره الرباين الكرمي. هو اإلسالموهذا 
|     |     | 
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ولَو أَننا نزلْنا ِإلَيِهم الْمآلِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيِهم كُلَّ شيٍء قُـبالً مـا كَـانواْ     ( 
هأَكْثَر لَـِكنو اء اللّهشواْ ِإالَّ أَن يِمنؤلُونَ ِليهجي 111م  

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل              
ـ      112غُرورا ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ           ِذين الَ يؤِمنـونَ     وِلتصغى ِإلَيِه أَفِْئـدةُ الَّ

 ) 113ِباآلِخرِة وِليرضوه وِليقْتِرفُواْ ما هم مقْتِرفُونَ 
|     |     | 

ومتعلقة مبا كان يقترحـه      - يف اية اجلزء السابع    - اآلية األوىل تكملة لفقرة سابقة يف السياق      
 يأيت هلم ا فيصدقوه وما كـان مـن          من اخلوارق اليت يريدون أن     ع مشركوا العرب على رسول اهللا    

مما جعـل بعـض   ! حلفهم باهللا حلفا مكررا مؤكدا أن لو جاءم هذه اآليات اليت يطلبون إم ليؤمنون      
أن يسأل ربه    ع ويقترحون على رسول اهللا   ! املسلمني انفسهم يشتهون أن لو جييبهم اهللا إىل ما يطلبون         

 ! هذه اآليات اليت يقترحها املقترحون
 : لفقرة كلها جاءت هكذا وا
ومـا  . إمنا اآليـات عنـد اهللا     : قل. لئن جاءم آية ليؤمنن ا    : وأقسموا باهللا جهد أميام    " 

 - كما مل يؤمنـوا بـه أول مـرة    - ونقلب أفئدم وأبصارهم  ؟  يشعركم أا إذا جاءت ال يؤمنون     
وحشرنا عليهم كـل    ،  لمهم املوتى وك،  ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة     . . ونذرهم يف طغيام يعمهون   

  . .  " ولكن أكثرهم جيهلون - إال أن يشاء اهللا - ما كانوا ليؤمنوا، شيء قبال
فاآلن نتحدث عن احلقائق العامة     . )1( ولقد سبق احلديث عن هذه اآليات يف اية اجلزء السابع           

 : واليت مل نتعرض هلا هناك يف تفسريها؛ اليت تتناوهلا هذه النصوص
ال تتعلق بالرباهني واألدلـة      . . . واهلدى أو الضالل  . هي أن اإلميان أو الكفر    : واحلقيقة األوىل  

وله من السلطان على القلب البشري ما جيعله يقبله ويطمـئن إليـه             . فاحلق هو برهان ذاته   . على احلق 
 - وقات يقـول اهللا   وهذه املع ،  ولكنها املعوقات األخرى هي اليت حتول بني القلب واحلق         . . ويرضخ له 

 : للمؤمنني بشأا - سبحانه
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ونقلـب أفئـدم    ؟  ال يؤمنـون   ]أي اآليات واخلـوارق     [  وما يشعركم أا إذا جاءت     " 
  . .  " ونذرهم يف طغيام يعمهون، وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة

 - بعد نزول اآلية   - ميكن أن يتكرر وقوعه كذلك    ،   فما وقع هلم يف أول مرة ومنعهم من اهلدى        
  . . فيمنعهم من اهلدى كرة أخرى

وليسـت متعلقـة بعوامـل      ؛  ويف احلق كذلك بذاته   ؛   إن موحيات اإلميان كامنة يف القلب ذاته      
  . . فيجب أن تتجه احملاولة إذن إىل ذلك القلب لعالجه من آفاته ومن معوقاته . . خارجية

فقد اقتضت هـذه  . جع األخري يف أمر اهلدى والضاللهي أن مشيئة اهللا هي املر    :  واحلقيقة الثانية 
وجعل هذا القدر موضـع ابـتالء       ؛  املشيئة أن تبتلي البشر بقدر من حرية االختيار والتوجه يف االبتداء          

وإن كان ال يعلم     - فمن استخدمه يف االجتاه القليب إىل اهلدى والتطلع إليه والرغبة فيه          . للبشر وامتحان 
ومن استخدمه يف الرغبة    . اقتضت مشيئة اهللا أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إىل سبيله         فقد   - حينئذ أين هو  

فقد اقتضت مشيئة اهللا أن يضله وأن يبعده عن الطريـق وأن            ،  عن اهلدى والصدود عن دالئله وموحياته     
 يف  ومرد األمر كلـه إليـه     ،  وإرادة اهللا وقدره حميطان بالبشر يف كل حالة        . . يدعه يتخبط يف الظلمات   

 . النهاية
 :  وهذه احلقيقة يشري إليها السياق يف قوله تعاىل

 .  " ونذرهم يف طغيام يعمهون - كما مل يؤمنوا به أول مرة - ونقلب أفئدم وأبصارهم " 
ما ،  وحشرنا عليهم كل شيء قبالً    ،  ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى      :  "  ويف قوله 

  . .  " ولكن أكثرهم جيهلون - أن يشاء اهللاإال  - كانوا ليؤمنوا
 :  كما يشري إليها يف آية سابقة على هذه الفقرة يف سياق السورة قوله تعاىل

ولـو شـاء اهللا مـا       . اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشـركني              " 
  . .  " وما أنت عليهم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظاً. أشركوا

 . تتكرر اإلشارة إليها يف اآلية التالية هلذه الفقرةكما 
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول               " 

  "  . .  . . . فذرهم وما يفترون - ولو شاء ربك ما فعلوه - غروراً
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وهو ؛  أخذوا بأسلوب اهلدى  هو الذي شاء أال يهديهم ألم مل ي       ،   فاألمر كله مرهون مبشيئة اهللا    
وهو الـذي يهـديهم إذا جاهـدوا     ؛  الذي شاء أن يدع هلم هذا القدر من االختيار على سبيل االبتالء           

بني طالقـة    - يف التصور اإلسالمي   - بال تعارض  . . وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضالل     ؛  للهدى
 . ) )1ذا القدر من االختيار املشيئة اإلهلية وهذا اال الذي ترك للبشر البتالئهم فيه

فهـم  . وحتت قهره وسلطانه سواء ،  هي أن الطائعني والعصاة يف قبضة اهللا سواء       :  واحلقيقة الثالثة 
 . ال ميلكون مجيعاً أن حيدثوا شيئاً إال بقدر اهللا وفق مشيئته اليت جرت بتلك السنن يف تصريف أمر العباد                  

بني اخلضوع القهري املفـروض علـيهم        - تروك هلم لالختيار  يف القدر امل   - ولكن املؤمنني يطابقون  . 
وبني اخلضوع  ؛  لسلطان اهللا يف ذوات أنفسهم ويف حركة خالياهم ويف طبائع تكوينهم العضوي النفسي            

وبذلك يعيشون يف سـالم مـع       . االختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على املعرفة واهلدى واالختيار        
ب القهري فيها واجلانب االختياري يتبعان ناموسا واحـدا وسـلطانا واحـدا             ألن اجلان ،  أنفسهم ذاا 

فأما اآلخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس اهللا الفطري الذي يقهرهم وال ميلكون             ! وحكومة واحدة 
بينما يف اجلانب الذي ترك هلم االختيار فيه هم         ،  أن خيرجوا منه يف تكوينهم اجلسمي وحاجام الفطرية       

وهم بعـد هـذا   ! أشقياء ذا الفصام يف شخصيتهم. ن على سلطان اهللا املمثل يف منهجه وشرعه     ناشزو
 ! وال حيدثون شيئاً إال بقدره، كله يف قبضة اهللا ال يعجزونه يف شيء

فهـي  .  وهذه احلقيقة الثالثة ذات أمهية خاصة يف القضايا اليت يعرضها الشطر الباقي من السورة             
يواجه قضية   - كما بينا من قبل    - ذلك أن هذا الشطر كله    ،  ة يف صور متنوعة   تتكرر يف مواضع متعدد   

ومن مث يتكئ السياق علـى تقريـر أن    . . األلوهية وسلطاا يف حياة البشر وشريعتهم اليت يعيشون ا     
 مبا  وأم ال يؤذون أولياء اهللا إال     ،  حىت يف كيان العصاة الناشزين عن منهج اهللا وشرعه        . السلطان كله هللا  

إمنـا  ! فكيف يكون هلم على املؤمنني سلطان     ،  فهم أعجز من أن يكون هلم يف ذوام سلطان        . شاء اهللا 
 . هي مشيئة اهللا يكون ا ما يشاء يف الطائعني والعصاة سواء

 :  قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل
مـا كـانوا    ،  وحشرنا عليهم كل شيء قبال    ،  ىوكلمهم املوت ،  ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة     " 

  . .  " ولكن أكثرهم جيهلون - إال أن يشاء اهللا - ليؤمنوا

                                                 
 " . دار الشروق .  " القسم األول" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته :  " يف كتاب" التوازن :  "  يراجع فصل)1(
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يا حممد آيس من فالح هؤالء العادلني بـرم األوثـان            ع لنبيه حممد  - تعاىل ذكره  - يقول[  
الئكة حىت يروهـا عيانـا   فإننا لو نزلنا إليهم امل   " لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك     " : القائلني لك ،  واألصنام

وأن مـا   ،  وأخربوهم أنك حمق فيما تقول    ،  وداللة على نبوتك  ،  وكلمهم املوتى بإحيائنا إياهم حجة لك     
ما آمنوا وال صدقوك وال     . )1(وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبال        ؛  جئتهم به حق من عند اهللا     

ولكـن أكثـر   : يقول . .  " ثرهم جيهلونولكن أك " –إال أن يشاء اهللا ذلك ملن شاء منهم        - اتبعوك
، مىت شاءوا آمنـوا ، والكفر بأيديهم، حيسبون أن اإلميان إليهم. هؤالء املشركني جيهلون أن ذلك كذلك    

وال يكفر  ،  ال يؤمن منهم إال من هديته له فوفقته       . ذلك بيدي ،  وليس ذلك كذلك  . ومىت شاءوا كفروا  
 . ]إال من خذلته عن الرشد فأضللته 

الـيت   - ولكنه حيتاج إىل زيادة اإليضاح    .  األصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح         وهذا
إن  . . باستلهام جمموعة النصوص القرآنية عن اهلدى والضاللة ومشيئة اهللا وجهد اإلنسـان            - أسلفناها

 : وما يقع يف هذا الوجود حدث إال بقدر من اهللا ينشئه. اإلميان حدث والضالل حدث
فأما السنة اليت جيري على اساسها ذلك القدر بوقـوع إميـان            .  " ل شيء خلقناه بقدر   إنا ك  " 

وهي أن اإلنسان مبتلي بقدر مـن االختيـار يف          . فهي اليت تبينها جمموعة النصوص    ،  فالن وضالل فالن  
ىل الضـالل  وإذا اجته إ. فإذا اجته إىل اهلدى وجاهد فيه هداه اهللا ووقع هداه وحتقيق بقدر من اهللا       . االجتاه

. وهو على احلالني يف قبضة اهللا وسـلطانه        . . ووقع ضالله وحتقق بقدر من اهللا     . وكره اهلدى أضله اهللا   
 . وسنته اليت وضعتها مشيئته الطليقة، وحياته جتري بقدر اهللا وفق مشيئته الطليقة

|     |     | 
 واحلقائق الـيت تسـتهدفها      مها من ناحية تكملة للمعاين    ؛  بعد ذلك جتيء آيتان يف سياق السورة      

ومن ناحية مها متهيد للقضايا العقيدية املتعلقـة بالسـلطان          . الفقرة السابقة اليت انتهينا من احلديث عنها      
  . . وهي القضايا اليت تستغرق ما تبقى من السورة. والشريعة واحلاكمية

 :  اآليتان

                                                 
 .  يعين مواجهة)1(
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ضهم إىل بعض زخرف القول     وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن يوحي بع          " 
ولتصغى إليه أفئـدة الـذين ال يؤمنـون         . فذرهم وما يفترون   - ولو شاء ربك ما فعلوه     - غروراً

 .  " وليقترفوا ما هم مقترفون، ولريضوه، باآلخرة
، كالذي قدرناه من أن أولئك املشركني الذين يعلقون إميام مبجيء اخلـوارق            . . كذلك . . 

  . . ال يقع منهم اإلميان ولو جاءم كل آية، هلدى وموحياته يف الكون والنفسويعرضون عن دالئل ا
. قدرنا أن يكون لكل نيب عدوهم شياطني اإلنـس واجلـن          ،  كذلك الذي قدرناه يف شأن هؤالء     

. وقدرنا أن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم حبرب الرسل وحرب اهلدى              
ويقترفوا ما يقترفونه مـن     ،  ويرضوه،  ذا الزخرف أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة      وقدرنا أن تصغي إىل ه    
  . . ومن الضالل والفساد يف األرض؛ العداوة للرسل وللحق

وملضت مشيئته بغري هـذا     . ولو شاء ربك ما فعلوه    . وفق مشيئته ؛   كل ذلك إمنا جرى بقدر اهللا     
وليس شيء من هذا كلـه      . ن هذا كله باملصادفة   فليس شيء م  . وجلرى قدره بغري هذا الذي كان     ؛  كله

 ! بسلطان من البشر كذلك أو قدرة
 فإذا تقرر أن هذا الذي جيري يف األرض من املعركة الناشبة اليت ال دأ بني الرسل واحلق الـذي        

إذا تقرر أن هذا الذي جيـري يف         . . وبني شياطني اإلنس واجلن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم      ،  معهم
فإن املسلم ينبغي أن يتجه إذن إىل تدبر حكمة اهللا مـن            ،  منا جيري مبشيئة اهللا ويتحقق بقدر اهللا      األرض إ 

  . . بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي جيري والقدرة اليت وراءه؛ وراء ما جيري يف األرض
يوحي بعضهم إىل بعـض زخـرف       ،  شياطني اإلنس واجلن  ،  وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا     " 

  . .   "القول غروراً
والشـيطنة   . . هذا العدو هو شياطني اإلنس واجلن      . . جعلنا لكل نيب عدوا   ،  بإرادتنا وتقديرنا 

وكما أن الذي يتمـرد مـن    . وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق اإلنس كما تلحق اجلن          
 .  والغواية فكذلك الذي يتمرد من اإلنس ويتمحض للشر      ؛  اجلن ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطاناً     

الكلب األسـود   :  " وقد ورد ! وقد يوصف ذه الصفة احليوان أيضا إذا شرس ومترد واستشرى أذاه          . 
  " . شيطان

خيدع بعضـهم  ، الذين قدر اهللا أن يكونوا عدوا لكل نيب - من اإلنس واجلن  -  هؤالء الشياطني 
وحي التأثري الداخلي الذي ينتقل     ومن معاين ال   - الذي يوحيه بعضهم إىل بعض    ،  بعضا بالقول املزخرف  
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وحيرض بعضهم بعضاً على التمـرد والغوايـة        ،  ويغر بعضهم بعضا   - به األثر من كائن إىل كائن آخر      
  . . والشر واملعصية

ومناذجهم ومناذج عدائهم لكـل     ،   وشياطني اإلنس أمرهم معروف ومشهود لنا يف هذه األرض        
 . فة ميلك أن يراها الناس يف كل زمانمعرو، وللمؤمنني به، وللحق الذي معه، نيب

ال نعرف عنه إال ما خيربنا به مـن         ،  فهم غيب من غيب اهللا     - واجلن كله  -  فأما شياطني اجلن  
ومن ناحية مبدأ وجود خالئق أخرى يف هـذا الكـون غـري              . . عنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو      

نقول من ناحية املبدأ وحنن نـؤمن        . . ن األحياء اإلنسان وغري األنواع واألجناس املعروفة يف األرض م       
لينكروا مـا    " بالعلم " فأما أولئك الذين يتترسون   . ونصدق خبربه يف احلدود اليت قررها     ،  بقول اهللا عنها  

إن علمهم البشري ال يزعم أنه أحاط بكل أجنـاس  ؟ فال ندري عالم يرتكنون   ،  يقرره اهللا يف هذا الشأن    
وكل ما  ! ماذا يف األجرام األخرى    " يعلم " كما أن علمهم هذا ال    ! األرضييف هذا الكوكب    ،  األحياء

أن نوع احلياة املوجودة يف األرض ميكن أوال ميكن أن يوجد يف بعض الكواكـب                " يفترضه " ميكن أن 
أن أنواعا أخرى من احلياة وأجناساً       - حىت لو تأكدت الفروض    - وهذا ال ميكن أن ينفي     . . والنجوم

فمـن  ! عنـها شـيئاً    " العلم " األحياء ميكن أن تعمر جوانب أخرى يف الكون ال يعلم هذا          أخرى من   
 . وجود هذه العوامل احلية األخرى " العلم " التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم

 - والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية     ؛   وأما من ناحية طبيعة هذا اخللق املسمى باجلن       
حنن ال نعلم   ،  من ناحية طبيعة هذا اخللق املسمى باجلن       . . ما يتشيطن بعض اإلنس   ك - كإبليس وذريته 

 . ع وعن رسول اهللا - سبحانه - عنه إال ما جاءنا اخلرب الصادق به عن اهللا
وأنه مزود بالقدرة على احليـاة يف األرض        .  وحنن نعرف أن هذا اخللق خملوق من مارج من نار         

. وأنه ميلك احلركة يف هذه ااالت باسرع مما ميلك البشـر          . رض أيضاَ ويف باطن األرض ويف خارج األ     
يف هيئتـه    - وأنه يرى بين آدم وبنو آدم ال يرونه       . ومنه الشياطني املتمردين  ،  وأن منه الصاحلني املؤمنني   

وأن الشياطني منه مسـلطون علـى بـين    ! وكم من خالئق ترى اإلنسان وال يراها اإلنسان     - األصلية
وأن هـؤالء   . وهم قادرون على الوسوسة هلم واإلحياء بطريقة ال نعلمهـا         ،   يغووم ويضلوم  اإلنسان

، وأن الشيطان مع املؤمن إذا ذكر اهللا خنس وتـوارى         . الشياطني ال سلطان هلم على املؤمنني الذاكرين      
ن حيشـر   وأن عامل اجل  . وأن املؤمن اقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف       ! وإذا غفل برز فوسوس له    
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وأن اجلن حني يقاسون إىل املالئكة      . وجيازى باجلنة وبالنار كاجلنس اإلنساين    ؛  وحياسب؛  مع عامل اإلنس  
 ! يبدون خلقاً ضعيفاً ال حول له وال قوة

  . .  ويف هذه اآلية نعرف أن اهللا سبحانه قد جعل لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن
وأال ؛ أال يتمـردوا  . . أال يفعلوا شيئاً من هـذا      - لو شاء  - قادراً - سبحانه -  ولقد كان اهللا  

كـان اهللا    . . وأال يضلوا الناس عن سبيل اهللا     ؛  وأال يؤذوا املؤمنني  ؛  وأال يعادوا األنبياء  ؛  يتمحضوا للشر 
أو أن يعجـزهم عـن      ؛  أو أن يهديهم لو توجهوا للهـدى      ؛  سبحانه قادراً أن يقهرهم قهراً على اهلدى      

وأذن هلـم أن    . ولكنه سبحانه ترك هلم هذا القدر من االختيار        . . ء واحلق واملؤمنني به   التصدي لألنبيا 
وقدر أن يبتلي أولياءه     - بالقدر الذي تقضي به مشيئته وجيري به قدره        - متتد أيديهم باألذى ألولياء اهللا    

فما ميلك هؤالء أن    . هكما يبتلي أعداءه ذا القدر من االختيار والقدرة الذي أعطاهم إيا          ؛  بأذى أعدائه 
 : يوقعوا بأولياء اهللا من األذى إال ما قدره اهللا

  . .  " ولو شاء اهللا ما فعلوه " 
 ؟  فما الذي خيلص لنا من هذه التقريرات

 " هـم  . . ويقفون باألذى ألتباع األنبياء   ؛  أن الذين يقفون بالعداوة لكل نيب     :  خيلص لنا ابتداء  
وظيفـة   - شياطني اإلنس واجلن   - وأم يؤدون مجيعاً   . . نس ومن اجلن  شياطني من اإل   " ! . شياطني
وأن بعضهم خيدع بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم مجيعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أوليـاء               ! واحدة

  . . اهللا
وال يقدرون على شيء مـن      ،  أن هؤالء الشياطني ال يفعلون شيئاً من هذا كله        :  وخيلص لنا ثانياً  

وهو يبتلـي ـم أوليـاءه ألمـر         . إمنا هم يف قبضة اهللا    . ء األنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم      عدا
فإذا . وامتحان صربهم على احلق الذي هم عليه أمناء       ،  وتطهري قلوم ،  من متحيص هؤالء األولياء   0يريده

وعجز هؤالء األعـداء أن     . وكف عنهم هؤالء األعداء   . اجتازوا االمتحان بقوة كف اهللا عنهم االبتالء      
وبـأوزارهم كاملـة    ؛  وآب أعداء اهللا بالضعف واخلذالن    . ميدوا إليهم أيديهم باألذى وراء ما قدر اهللا       

 : حيملوا على ظهورهم
  . .  " ولو شاء اهللا ما فعلوه " 

أن حكمة اهللا اخلالصة هي اليت اقتضت أن يترك لشياطني اإلنـس واجلـن أن               :  وخيلص لنا ثالثا  
وأن يدعهم يؤذون أولياءه     - فهو إمنا يبتليهم يف القدر الذي تركه هلم من االختيار والقدرة           - يطنوايتش
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أيثبتون على ما معهم من احلق بينما       ؟  أيصربون: فهو إمنا يبتلي أولياءه كذلك لينظروا      - فترة من الزمان  
علـى  ،  ا بيعة واحدة هللا   أخيلصون من حظ أنفسهم يف أنفسهم ويبيعو      ؟  الباطل ينتفش عليهم ويستطيل   

وإال فقد كان اهللا قادراً على أال يكون شيء من          ؟  ويف املنشط واملكره سواء   . السراء وعلى الضراء سواء   
 ! هذا الذي كان

فما يسـتطيلون   . وهو أن كيدهم وأذاهم   ،  هو أن الشياطني من اإلنس واجلن     :  وخيلص لنا رابعاً  
واملؤمن الذي يعلم أن ربه هـو        . .  ما أذن اهللا به على أيديهم      وما ميلكون أن يتجاوزوا   ؛  بقوة ذاتية هلم  

مهمـا تبلـغ قـوم الظـاهرة     ؛ خليق أن يستهني بأعدائه من الشياطني، وهو الذي يأذن،  الذي يقدر 
 : ومن هنا هذا التوجيه العلوي لرسول اهللا الكرمي. وسلطام املدعى

  . .  " فذرهم وما يفترون " 
  . . مدخر هلم جزاءهم، أنا من ورائهم قادر على أخذهمف.  دعهم وافتراءهم

، لقد قدر اهللا أن يكون هذا العداء       . . وابتالء املؤمنني ،   وهناك حكمة أخرى غري ابتالء الشياطني     
 : حلكمة أخرى . . وأن يكون هذا الغرور بالقول واخلداع، وأن يكون هذا االحياء

أي  " وليقترفوا ما هم مقترفـون    ،  ولريضوه،  آلخرةولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون با       " 
فهؤالء حيصرون مههـم كلـه يف        . . لتستمع إىل ذلك اخلداع واإلحياء قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة         

وهم يرون الشياطني يف هذه الدنيا يقفون باملرصاد لكل نيب وينالون باألذى أتباع كل نيب ويزين                . الدنيا
. معجبني بسلطام اخلادع  ،  معجبني بزخرفهم الباطل  ،  فيخضعون للشياطني بعضهم لبعض القول والفعل     

 . وبسبب هذا اإلصغاء  ،  يف ظل ذلك اإلحياء   . مث يكسبون ما يكسبون من اإلمث والشر واملعصية والفساد        
 . 

وملا فيه من إعطاء    . ملا وراءه من التمحيص والتجربة    . وهذا أمر أراده اهللا كذلك وجرى به قدره       
 . ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس؛ رصته ليعمل ملا هو ميسر لهكل أحد ف

وحيمـل الشـياطني    ؛  ويتمحض اخلري بالصـرب   ؛  ويتميز احلق باملفاصلة  ؛   مث لتصلح احلياة بالدفع   
أمر أعدائه وأمر أوليائـه علـى        . . وليجري األمر كله وفق مشيئة اهللا      . . أوزارهم كاملة يوم القيامة   

  . . واهللا يفعل ما يشاء، ة اهللاإا مشيئ . . السواء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

252

وكـل نـيب    ،   واملشهد الذي يرمسه القرآن الكرمي للمعركة بني شياطني اإلنس واجلن من ناحية           
هذا املشهد بكل جوانبـه     . . ومشيئة اهللا املهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة       ؛  وأتباعه من ناحية أخرى   

 : جدير بأن نقف أمامه وقفة قصرية
تتجمع يف تعاون    . . شياطني اإلنس واجلن   . .  تتجمع فيها قوى الشر يف هذا الكون        إا معركة 

خطة مقررة فيها    . . هي عداء احلق املمثل يف رساالت األنبياء وحربه        . . وتناسق إلمضاء خطة مقررة   
 ميد بعضهم بعضاً بوسائل اخلداع     . .  " يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً       . .  " وسائلها
وهي ظاهرة ملحوظة يف كل جتمع للشر يف حرب احلق          ! ويف الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضا     ؛  والغواية

إـم ال يهـدون   ! ويعني بعضهم بعضاً على الضالل أيضاً ؛  إن الشياطني يتعاونون فيما بينهم     . . وأهله
املعركـة معـه    ولكن يزين بعضهم لبعض عداء احلق وحربه واملضي يف          . بعضهم البعض إىل احلق أبداً    

 ! طويالً
ال يقدر الشياطني علـى      . . إنه حماط به مبشيئة اهللا وقدره      . .  ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً     

على ضخامته وجتمـع     - ومن هنا يبدو هذا الكيد    . شيء منه إال بالقدر الذي يشاؤه اهللا وينفذه بقدره        
وال يصيب من   . نطلق كما يشاء بال قيد وال ضابط      إنه ال ي  ! مقيداً مغلوالً  - قوى الشر العاملية كلها عليه    
ليعلقوا قلوم  ،  كما حيب الطغاة أن يلقوا يف روع من يعبدوم من البشر           - يشاء بال معقب وال مراجع    

وما يضرون أولياء   . وقدرم حمدودة بقدر اهللا   . إن إرادم مقيدة مبشيئة اهللا    ! كال . . مبشيئتهم وإرادم 
 . ومرد األمر كله إىل اهللا - يف حدود االبتالء - أراده اهللاهللا بشيء إال مبا 

 ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطني جدير بأن يسترعي وعي أصحاب احلق ليعرفوا              
ومشهد إحاطة مشيئة اهللا وقدره خبطة الشياطني وتدبريهم جدير كذلك بأن            . . طبيعة اخلطة ووسائلها  

وأن يعلق قلوم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر       ،  والطمأنينة واليقني ميأل قلوب أصحاب احلق بالثقة      
وأن يطلق وجدام من التعلق مبا يريـده أو ال يريـده      ،  وبالسلطان احلق األصيل يف هذا الوجود     ،  النافذ

 أمـا . بعد بنائه يف قلوم هم ويف حيـام ، وأن ميضوا يف طريقهم يبنون احلق يف واقع اخللق     ! الشياطني
 . فليدعومها للمشيئة احمليطة والقدر النافذ، وكيد الشياطني، عداوة الشياطني

  . .  " فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه " 
|     |     | 
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 +            مـاهنيآت الَِّذينالً وفَصم ابالِْكت كُملَ ِإلَيزالَِّذي أَن وها وكَمِغي حتاللِّه أَب ريأَفَغ   ـابالِْكت 
           ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت قِبالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعالً     114يـدعقًا وِصد كبر تكَِلم تمتو 

       ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه وِل ِلكَِلمدب115الَّ م       ِض ين ِفي اَألرم أَكْثَر ِطعِإن تِبيِل اللِّه ِإن      ون سع ِضلُّوك
 ِإنَّ ربك هو أَعلَم من يِضلُّ عن سـِبيِلِه وهـو أَعلَـم              116يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ        

  ِدينتهاِتهِ         117ِبالْمِبآي مِه ِإن كُنتلَياللِّه ع ماس ا ذُِكرفَكُلُواْ ِمم    ِمِننيؤا      118 مأْكُلُواْ ِممأَالَّ ت ا لَكُممو 
ذُِكر اسم اللِّه علَيِه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيِه وِإنَّ كَِثريا لَّيِضلُّونَ ِبأَهواِئِهم                  

 وذَرواْ ظَاِهر اِإلثِْم وباِطنه ِإنَّ الَِّذين يكِْسـبونَ اِإلثْـم           119الْمعتِدين  ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ ربك هو أَعلَم بِ      
 والَ تأْكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه وِإنه لَِفسق وِإنَّ الشياِطني             120سيجزونَ ِبما كَانواْ يقْتِرفُونَ     

  121لَى أَوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ لَيوحونَ ِإ
                   سـاِت لَـيِفي الظُّلُم ثَلُهن ماِس كَمِشي ِبِه ِفي النما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتين كَانَ مم أَو

 وكَذَِلك جعلْنا ِفي كُـلِّ قَريـٍة أَكَـاِبر          122لْكَاِفِرين ما كَانواْ يعملُونَ     ِبخاِرٍج منها كَذَِلك زين لِ    
 وِإذَا جاءتهم آيةٌ قَالُواْ لَن نؤِمن    123مجِرِميها ِليمكُرواْ ِفيها وما يمكُرونَ ِإالَّ ِبأَنفُِسِهم وما يشعرونَ          

 ما أُوِتي رسلُ اللِّه اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته سيِصيب الَِّذين أَجرمواْ صغار ِعنـد                حتى نؤتى ِمثْلَ  
 فَمن يِرِد اللّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم ومن يِرد           124اللِّه وعذَاب شِديد ِبما كَانواْ يمكُرونَ       

يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماء كَذَِلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَِّذين الَ                أَن  
  125يؤِمنونَ 

السـالَِم ِعنـد    لَهم دار 126وهـذَا ِصراطُ ربك مستِقيما قَد فَصلْنا اآلياِت ِلقَوٍم يذَّكَّرونَ       
  _127ربِهم وهو وِليهم ِبما كَانواْ يعملُونَ 

|     |     | 
واليت كان التمهيد هلا مطرداً يف سياق السـورة         ؛  اآلن جنيء إىل القضية اليت تعاجلها بقية السورة       

 العقيديـة الطويلـة يف   ومن واقع املعركـة ؛  وآخر هذا التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة الكبرية        ؛  كله
ومن تقرير سلطان اهللا املطلق فيما يقع من املعركة بني شياطني اإلنس واجلن وكـل               . اآليتني السابقتني 

إىل آخـر مـا      . . . ومن قواعد اهلدى والضالل وسنة اهللا اليت جيري وفقها الضـالل واهلـدى            . نيب
 . استعرضناه يف الصفحات السابقة
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قضية احلل واحلرمـة فيمـا    . . يت جعلت هذه املقدمات كلها قاعدة هلا اآلن جنيء إىل القضية ال   
وهي تأخذ أمهيتها من ناحية تقرير املبـدأ         . . ذكر اسم اهللا عليه وما مل يذكر اسم اهللا عليه من الذبائح           

 وجتريد البشر من ادعاء هذا احلق أو مزاولتـه يف         ؛  مبدأ حق احلاكمية املطلقة هللا وحده     : اإلسالمي األول 
وحني تكون القضية هي قضية هذا املبدأ فإن الصغرية تكون كالكبرية يف حتقيق              . . أية صورة من الصور   

أو أن يكون أمر دولة     ؛  وال يهم أن يكون األمر أمر ذبيحة يؤكل منها أوال يؤكل           . . هذا املبدأ أو نقضه   
؛  االعتراف بألوهية اهللا وحده    وهذه كتلك تعين  . فهذه كتلك من ناحية املبدأ    . تقام أو نظام جمتمع يوضع    

 . أو تعين رفض هذه األلوهية
وال ميل تكراره حيثمـا     .  واملنهج القرآين يتكئ كثرياً جدا على هذا املبدأ لتقريره يف كل مناسبة           

وهـو  ،  ذلك أن هذا املبدأ هو العقيـدة       . . جاءت مناسبته أمام كل تشريع للصغري وللكبري من األمور        
 . وليس وراءه من هذا الدين كله إال التطبيقات والتفريعات ؛وهو اإلسالم، الدين

أن تقرير هـذا املبـدأ    - كما سنجد يف بقيتها إىل ختامها -  وسنجد يف هذا املقطع من السورة 
ويتضح ارتباط هذه الشـرائع والتقاليـد       ؛  مبناسبة عرض شرائع اجلاهلية وتقاليدها    ؛  يكرر يف صور شىت   

ومن مث يسـلط    ،  وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غري الوهية اهللا        ؛  المبالشرك واالستكبار عن اإلس   
ويربطها هذا الربط باصل االعتقاد وأصل اإلميان       ،  املنوعة األساليب ،  عليها القرآن هذه احلمالت العنيفة    

 . واإلسالم
|     |     | 

قرير جهة احلاكمية يف التحليل     متهيدا لت  - إن السياق يبدأ بتقرير جهة احلاكمية يف أمر العباد كله         
 األمر الذي يزاول فيه املشركون حق احلاكمية افتراء على اهللا واعتداء على سلطانه            ،  والتحرمي يف الذبائح  

 : وميهد هلذا األمر متهيداً طويالً كما نلحظ من سياق اآليات يف هذا املوضع -
والذين آتينـاهم الكتـاب   ، صالًوهو الذي أنزل إليكم الكتاب مف   ،  أفغري اهللا أبتغي حكما    " 

ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبـدل        . فال تكونن من املمترين   ،  يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق     
إن يتبعـون إال    ،  وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا         . وهو السميع العليم  ،  لكلماته

 .  " وهو أعلم باملهتدين ،إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. الظن وإن هم إال خيرصون
مث ،   هذا التمهيد كله جييء قبل أن يدخل يف املوضوع الواقع احلاضر الذي ميهد له هذا التمهيـد                

 : يربطه ربطاً مباشراً بقضية اإلميان أو الكفر
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وما لكم أال تأكلوا ممـا ذكـر         . . إن كنتم بآياته مؤمنني    . . فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه      " 
 .  " إال ما اضطررمت إليه - وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ليهاسم اهللا ع

يفصل بني فقرتني    - بعد ذلك التمهيد كله    -  وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحرمي       
 : حتوي مؤثرات قوية من األمر والنهي والبيان والوعيد، بتوجيهات وتعقيبات أخرى

وذروا ظـاهر اإلمث    . إن ربك هو أعلم باملعتـدين     . وإن كثرياً ليضلون بأهوائهم بغري علم      " 
  . .  " إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا يقترفون. وباطنه

 : فريبطها مباشرة بقضية اإلسالم والشرك؛  مث يستأنف احلديث يف قضية التحليل والتحرمي
يوحون إىل أوليـائهم    وإن الشياطني ل   - وإنه لفسق  - وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه        " 

  . .  " وإن أطعتموهم إنكم ملشركون . . ليجادلوكم
شـوطاً كأنـه    . .  مث ميضي بعد ذلك شوطاً آخر يف احلديث عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميـان          

 . تعقيب على أمر التحليل والتحرمي
التشـريع  تتمثل طبيعة نظـرة اإلسـالم لقضـية         ،  وهذا التوكيد ،  وهذا الربط ،  ومن هذا التتابع  

  . . يف شؤون احلياة اليومية، واحلاكمية
|     |     | 

والذين آتينـاهم الكتـاب   ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً   ،  أفغري اهللا أبتغي حكماً    " 
  . .  " فال تكونن من املمترين، يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق

ن يبتغي حكما غري اهللا يف شأن مـن         استنكار أ . لالستنكار ع  إنه سؤال على لسان رسول اهللا     
. وإفرادها ذا احلق الذي ال جـدال فيـه        ،  وتقرير جلهة احلاكمية يف األمر كله     . الشؤون على االطالق  

 : ونفي أن يكون هناك أحد غري اهللا جيوز أن يتجه إليه طالباً حكمه يف أمر احلياة كله
  "  . . ؟ أفغري اهللا أبتغي حكماً " 
إن  . . وللمالبسات اليت جتعل حتكيم غري اهللا شيئاً مستنكراً غريبـاً         ،  ذا اإلنكار تفصيل هل  . .  مث

حيكمونه يف ما يعـرض هلـم مـن         ،  ومل جيعل العباد حمتاجني إىل مصدر آخر      ؛  اهللا مل يترك شيئاً غامضاً    
 : مشكالت احلياة

  . .  " وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً " 
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ولتتمثـل فيـه حاكميـة اهللا       ،  بالعدل بني الناس فيما اختلفوا فيه      لقد نزل هذا الكتاب ليحكم      
حمتوياً على املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظـام احليـاة           ،  مث لقد نزل هذا الكتاب مفصالً     . وألوهيته

 كما أنه تضمن أحكاماً تفصيلية يف املسائل اليت يريد اهللا تثبيتها يف اتمع اإلنساين مهما اختلفت               . مجلة
وذا وذلك كان يف هذا الكتاب غناء عن حتكيم غـري            . . مستوياته االقتصادية والعلمية والواقعية مجلة    

إن : فمن شـاء أن يقـول     . عن كتابه  - سبحانه - هذا ما يقرره اهللا    . . اهللا يف شأن من شؤون احلياة     
والعياذ  - إنه . . يقل معه ولكن ل  . . البشرية يف طور من أطوارها ال جتد يف هذا الكتاب حاجتها فليقل           

 ! مكذب بقول رب العاملني، كافر ذا الدين - باهللا
 مث إن هناك من حوهلم مالبسة أخرى جتعل ابتغاء غري اهللا حكماً يف شأن مـن الشـؤون أمـراً                    

وهـم  ،  إن الذين اوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب مرتل من عنـد اهللا               . . مستنكراً غريباً 
 : الكتاب ألم من أهل الكتاباعرف ب

  . .  " والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق " 
سواء أقـر    . . خياطب اهللا ا املشركني   ،   ولقد كانت هذه مالبسة حاضرة يف مكة ويف اجلزيرة        

أو كتموهـا    - كما وقع من بعضهم ممن شـرح اهللا صـدره لإلسـالم            - أهل الكتاب ا وجهروا   
وخـربه هـو     - وهو إخبار اهللا سـبحانه    ؛  كما وقع من بعضهم فاألمر يف احلالني واحد        - وجحدوها

كما أن احلق متلبس بترتيله     ؛  فاحلق حمتواه  . . أن أهل الكتاب يعلمون أنه مرتل من ربه باحلق         - الصدق
  . . من اهللا

ا يزالون يعلمون أن قـوة      وم.  وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب مرتل من اهللا باحلق           
من أجـل    - وما يزالون . ومن هذا احلق الذي حيتويه    ،  هذا الدين إمنا تنبثق من هذا احلق الذي يتلبس به         

وأشد هـذه احلـرب      . . حرباً ال دأ  ،  وحياربون هذا الكتاب  ،  حياربون هذا الدين   - علمهم ذا كله  
وجعـل  . ىل شرائع كتب أخرى من صنع البشر      إ؛  هو حتويل احلاكمية عن شريعة هذا الكتاب      ،  وأنكاها

وإقامة ألوهيات أخـرى يف     . وال يصبح لدين اهللا وجود    ،  حىت ال تقوم لكتاب اهللا قائمة     ،  غري اهللا حكماً  
وال تشـاركها  ؛ يوم كانت حتكمها شريعة اهللا اليت يف كتابـه ؛ البالد اليت كانت األلوهية فيها هللا وحده   

وأصـول  ، تستمد منها أوضـاع اتمـع   ،  كتاب اهللا كتب أخرى   وال يوجد إىل جوار     ،  شريعة أخرى 
 - وأهل الكتـاب  ! ويرجع إليها ويستشهد بفقراا كما يستشهد املسلم بكتاب اهللا وآياته         ،  التشريعات
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ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام ملثل هذه األهداف          ؛  من وراء هذا كله    - من صليبيني وصهيونيني  
 ! اخلبيثة

وأن أهل الكتاب يعلمون أنه مرتل من اهللا        ؛   أن هذا الكتاب أنزله اهللا مفصالً       وحني يقرر السياق  
يهون عليه وعليهم شأن التكذيب واجلـدل  ؛ ومن وراءه من املؤمنني به ع يلتفت إىل رسول اهللا   ،  باحلق

 : وشأن الكتمان واجلحود الذي جيدونه من بعض أهل الكتاب؛ الذي جيدونه من املشركني
  . .  " ن املمترينفال تكونن م " 

فإن كنـت يف    :  " عندما أنزل اهللا عليه    ع ولقد ورد أنه  . وال امترى  ع  وما شك رسول اهللا   
فال تكـونن   ،  لقد جاءك احلق من ربك    . شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك         

  " . وال أسأل، ال أشك:  " قال . .  " من املمترين
 ع تدل على ضخامة ما كان يلقاه     ؛  وهذا التثبيت على احلق ونظائره    ؛  مثاله ولكن هذا التوجيه وأ   

به وـم ـذا      - سبحانه - ورمحة اهللا ؛  واجلماعة املسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب واجلحود       
  . . التوجيه والتثبيت

، هلا بفعل اخللق  وأنه ال مبدل    ؛  يقرر أن كلمة اهللا الفاصلة قد متت      ؛   وميضي السياق يف هذا االجتاه    
 : بالغاً ما بلغ كيدهم

  . .  " وهو السميع العليم، ال مبدل لكلماته، ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً " 
فلـم   - فيما شرع وحكم  - وعدالً - فيما قال وقرر   - صدقاً - سبحانه -  لقد متت كلمة اهللا   

ومل يبق بعد ذلك قـول  .  أو ميزانيبق بعد ذلك قول لقائل يف عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة              
  . . وال معقب حلكمه وال جمري عليه . . او عادة أو تقليد، لقائل يف شريعة أو حكم

  . .  " وهو السميع العليم " 
 . وما يصلحهم، كما يعلم ما يصلح هلم، ويعلم ما وراءه،  الذي يسمع ما يقوله عباده

يقرر أن ما يقرره البشـر      ،   الكتاب الذي أنزله اهللا    هو ما تضمنه   " احلق "  وإىل جانب تقرير أن   
وأن البشـر ال  . واتباعه ال ينتـهي إال اىل الضـالل  ؛ وما يرونه إن هو إال اتباع الظن الذي ال يقني فيه         

أن  ع وحيـذر الرسـول   ؛  يقولون احلق وال يشريون به إال إذا أخذوه من ذلك املصدر الوحيد املستيقن            
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فاجلاهلية هي اجلاهلية مهما    ؛  مهما بلغت كثرم  ؛   به عليه من عند أنفسهم     يطيع الناس يف شيء يشريون    
 : كثر أتباعها الضالون

وإن هـم إال    ،  إن يتبعون إال الظـن    . وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا          " 
  . .  " خيرصون

مل يكونوا   . . ةمن أهل اجلاهلي   - كما هو احلال اليوم بالضبط     -  ولقد كان أكثر من يف األرض     
ومل . ومل يكونوا جيعلون شريعة اهللا اليت يف كتابه هي قانوم كله          ،  جيعلون اهللا هو احلكم يف أمرهم كله      

 . . ومناهج تفكريهم ومناهج حيام من هدى اهللا وتوجيهـه        ،  يكونوا يستمدون تصورام وأفكارهم   
ال ميلكون أن يشريوا برأي وال بقـول وال         ؛  يف ضاللة اجلاهلية   - كما هو احلال اليوم    - ومن مث كانوا  

كما  - كانوا . . وال يقودون من يطيعهم ويتبعهم إال اىل الضالل       ؛  حبكم يستند على احلق ويستمد منه     
 والظن واحلدس ال ينتهيان إال اىل الضالل       . . يتركون العلم املستيقن ويتبعون الظن واحلدس      - هم اليوم 

هكذا علـى وجـه    . . عتهم واتباعهم كي ال يضلوا عن سبيل اهللا    وكذلك حذر اهللا رسوله من طا     . . 
وإن كانت املناسبة احلاضرة حينذاك كانت هي مناسبة حترمي بعض الذبائح وحتليل بعضها كما              . اإلمجال

  . . سيجيء يف السياق
ألن اهللا وحده هـو     .  مث قرر أن الذي حيكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو اهللا وحده              

 : وهو الذي يقرر ما هو اهلدى وما هو الضالل، ذي يعلم حقيقة العبادال
  . .  " إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين " 

.  فال بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصورام وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعماهلم            
كي ال يكون األمر يف هذه املقومـات         - يف هذا كله  ال بد من قاعدة لتقرير ما هو احلق وما هو الباطل            

مث ال بد من جهة تضـع        . . هو أمر هوى الناس املتقلب واصطالحهم الذي ال يقوم على علم مستيقن           
 . ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء، املوازين هلذه املقومات

وصـاحب  . ق يف وضع هذا امليزان    صاحب احل  - وحده - يقرر هنا أنه هو    - سبحانه -  واهللا
 . ومن هو الضال، وتقرير من هو املهتدي، احلق يف وزن الناس به

ليس اتمع الذي    . . هو الذي يصدر هذه األحكام وفق اصطالحاته املتقلبة        " اتمع "  إنه ليس 
، جتمع الزراعـي  حيث تكون قيم وأخالق للم     . . فتتغري قيمه وأحكامه  ،  تتغري أشكاله ومقوماته املادية   

وحيث تكون هناك قـيم وأخـالق للمجتمـع الرأمسـايل           . وقيم وأخالق أخرى للمجتمع الصناعي    
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مث ختتلف موازين الناس وموازين      . . وقيم وأخالق أخرى للمجتمع االشتراكي أو الشيوعي      ،  الربجوازي
 ! األعمال وفق مصطلح هذه اتمعات

 - سـبحانه  - اإلسالم يعني قيماً ذاتية له يقررها اهللا        . . اإلسالم ال يعرف هذا األصل وال يقره      
واتمع الذي خيرج عليها له امسه يف االصـطالح          . . اتمعات " أشكال " وهذه القيم تثبت مع تغري    

من  - ألنه يدع لغري اهللا   ،  جمتمع مشرك باهللا   . . جمتمع جاهلي  . . إنه جمتمع غري إسالمي    . . اإلسالمي
واألنظمـة  ،  ح على غري ما قرره اهللا من القيم واملـوازين والتصـورات واألخـالق             أن يصطل  - البشر

 . . وهذا هو التقسيم الوحيد الذي يعرفه اإلسالم للمجتمعـات وللقـيم ولألخـالق             . . واألوضاع
 ! ! بغض النظر عن الصور واألشكال . . إسالمي وجاهلي . . إسالمي وغري إسالمي

|     |     | 
مبنية على القاعدة األساسية اليت أقامهـا       ،  يد التقريري الطويل جتيء قضية الذبائح     بعد هذا التمه  

 : ذلك التمهيد التقريري الطويل
وما لكم أال تأكلوا ممـا ذكـر         . . إن كنتم بآياته مؤمنني    . . فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه      " 

وإن كثريا ليضلون بأهوائهم     - إال ما اضطررمت إليه    - وقد فصل لكم ما حرم عليكم     ،  اسم اهللا عليه  
إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون     ،  وذروا ظاهر اإلمث وباطنه   . إن ربك هو أعلم باملعتدين    ،  بغري علم 

وإن الشياطني ليوحـون إىل   - وإنه لفسق - وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه . مبا كانوا يقترفون  
  . .  " ونوإن أطعتموهم إنكم ملشرك، أوليائهم ليجادلوكم

يهمنا أن نربز املبـادئ األساسـية       ،   وقبل أن ندخل يف تفصيل هذه األحكام من الناحية الفقهية         
 . اإلعتقادية اليت تقررها

ويعلق إميان النـاس    . والذكر يقرر الوجهة وحيدد االجتاه    .  إنه يأمر باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه       
 : بطاعة هذا األمر الصادر إليهم من اهللا

  . .  " إن كنتم بآياته مؤمنني . . فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه " 
وقـد  ؟ وقد جعله اهللا هلم حالال   ،  وما هلم يف االمتناع من األكل مما ذكر اسم اهللا عليه          : مث يسأهلم 

ويف األكـل   ؛  فانتهى ذا البيان كل قول يف حله وحرمته       ؟  بني هلم احلرام الذي ال يأكلونه إال اضطراراً       
 ؟  تركهمنه أو
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وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضـطررمت                    " 
  "  . . ؟ إليه

حيث كان املشركون ميتنعـون     ،   وملا كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك يف البيئة          
فـإن السـياق    -!  ع اهللاويزعمون أن هذا هو شـر  - وحيلون ذبائح حرمها اهللا؛ من ذبائح أحلها اهللا  

، فيقرر أم إمنا يشرعون بأهوائهم بغري علم وال اتبـاع  ،  يفصل يف أمر هؤالء املشترعني املفترين على اهللا       
ويعتدون علـى ألوهيـة اهللا وحاكميتـه مبزاولتـهم     ، ويضلون الناس مبا يشرعونه هلم من عند أنفسهم   

 : خلصائص األلوهية وهم عبيد
  . .  " إن ربك هو أعلم باملعتدين . . بأهوائهم بغري علموإن كثرياً ليضلون  " 

ومنه هذا الذي يزاولونه من إضالل النـاس         - ظاهره وخافيه  -  ويأمرهم بأن يتركوا اإلمث كله    
وحيذرهم مغبة هـذا    ! وافتراء أا شريعة اهللا   ،  ومحلهم على شرائع ليست من عند اهللا      ؛  باهلوى وبغري علم  

 : اإلمث الذي يقترفونه
  . .  " إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا يقترفون. وذروا ظاهر اإلمث وباطنه " 

؛  مث ينهى عن األكل مما مل يذكر اسم اهللا عليه من الذبائح اليت كانوا يذكرون عليها أمساء آهلتهم                 
يزعمون ،  ني يف حترميها  أو من امليتة اليت كانوا جيادلون املسلم      ؛  أو ينحروا للميسر ويستقسموا باألزالم    

وهو تصـور مـن     ! ؟  وال يأكلون مما ذبح اهللا    ،  فكيف يأكل املسلمون مما ذحبوا بأيديهم     ! أن اهللا ذحبها  
مـن   - وهذا ما كانت الشـياطني    ! تصورات اجلاهلية اليت ال حد لسخفها وافتها يف مجيع اجلاهليات         

 : ه من أمر هذه الذبائح مما تشري إليه اآلياتتوسوس به ألوليائها ليجادلوا املسلمني في - اإلنس واجلن
وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم       - وإنه لفسق  - وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه        " 

  "  . .  . . وإن أطعتموهم إنكم ملشركون . . ليجادلوكم
كميـة والطاعـة    لنتدبر هذا احلسم وهذه الصراحة يف شأن احلا       ،   وأمام هذا التقرير األخري نقف    

  . . واالتباع يف هذا الدين
 إن النص القرآين لقاطع يف أن طاعة املسلم ألحد من البشر يف جزئية من جزئيات التشريع الـيت                  

أن طاعة املسـلم يف هـذه        . . وال تعتمد على االعتراف له وحده باحلاكمية      ،  ال تستمد من شريعة اهللا    
 . ك باهللاإىل الشر، اجلزئية خترجه من اإلسالم هللا
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 :  ويف هذا يقول ابن كثري
أي حيث عدلتم عن أمـر اهللا لكـم          . .  " وإن أطعتموهم إنكم ملشركون   :  " وقوله تعاىل  " 

اختـذوا أحبـارهم    :  " كقوله تعاىل  . . فهذا هو الشرك   . . فقدمتم عليه غريه  ،  إىل قول غريه  ،  وشرعه
يا : ى الترمذي يف تفسريها عن عدي بن حامت أنه قال         وقد رو . اآلية . .  " ورهبام أرباباً من دون اهللا    

فـذلك  ،  فاتبعوهم. وحرموا عليهم احلالل  ،  إم أحلوا هلم احلرام   ! بلى:  " فقال. رسول اهللا ما عبدوهم   
  " . عبادم إياهم

اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً مـن دون       :  "  كذلك روى ابن كثري عن السدي يف قوله تعاىل        
وما :  " وهلذا قال تعاىل  . ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم    ،  استنصحوا الرجال [ : اآلية قوله  "   . . .اهللا

وما شرعه  ،  وما حلله فهو احلالل   ،  أي الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام       " أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً    
  . . ]وما حكم به نفذ ، اتبع

مستمدة  - مها يقرر يف حسم وصرامة ووضوح     وكال . .  فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثري      
ومن حسم التفسري النبوي للقرآن وصـرامته ووضـوحه         ،  من حسم النص القرآين وصرامته ووضوحه     

وإن كان  . فإمنا هو مشرك  ،  ولو يف جزئية صغرية   ،  أن من اطاع بشراً يف شريعة من عند نفسه         - كذلك
: مهما بقي بعد ذلـك يقـول   . . م اىل الشرك أيضاًيف األصل مسلماً مث فعلها فإمنا خرج ا من اإلسال      

 . ويطيع غري اهللا، بينما هو يتلقى من غري اهللا. أشهد أن ال إله إال اهللا بلسانه
فإننـا نـرى اجلاهليـة     - يف ضوء هذه التقريرات احلامسة -  وحني ننظر إىل وجه األرض اليوم    

فأنكر على األرباب األرضية ما تدعيـه       ،  هللاإال من عصم ا    - وال شيء غري اجلاهلية والشرك     - والشرك
  . . إال يف حدود اإلكراه . . . ومل يقبل منها شرعاً وال حكماً؛ من خصائص األلوهية

 . وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق         :  " فأما احلكم الفقهي املستفاد من قوله تعاىل      
تسمية وعدم التسمية فقد خلصها ابن كثري يف التفسـري يف           فيما يتعلق حبل الذبائح وحرمتها عند ال       " . 

 : هذه الفقرات قال
وإن ، استدل ذه اآلية الكرمية من ذهب إىل أن الذبيحة ال حتل إذا مل يذكر اسـم اهللا عليهـا      " 

  "  . . كان الذابح مسلماً
 : وقد اختلف األئمة رمحهم اهللا يف هذه املسألة على ثالثة اقوال " 
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وهو . وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً     . ال حتل هذه الذبيحة ذه الصفة     : م من قال  فمنه " 
، وهو رواية عن اإلمـام مالـك      . وحممد بن سريين  ،  وعامر الشعيب ،  ونافع مواله ،  مروي عن ابن عمر   

داود و،  وهو اختيار أيب ثور   . نصرها طائفة من أصحابه املتقدمني واملتأخرين     ،  ورواية عن أمحد بن حنبل    
واختار ذلك ابو الفتوح حممد بن حممد بن علي الطائي من متـأخري الشـافعية يف كتابـه                  . الظاهري
فكلوا مما أمسكن علـيكم واذكـروا   :  " وبقوله يف آية الصيد،  واحتجوا ملذهبهم ذه اآلية   ،  األربعني

: وقيـل ،  د على األكل  عائ: والضمري قيل  " وإنه لفسق :  " مث قد أكد ذلك بقوله     . .  " اسم اهللا عليه  
كحديثي عدي  ،  وباألحاديث الواردة يف األمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد       . عائد على الذبح لغري اهللا    

ومهـا   " . إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل ما أمسك عليك           :  " بن حامت وأيب ثعلبة   
وهـو يف    " . ر اسم اهللا عليـه فكلـوه      ما أر الدم وذك   :  " وحديث رافع بن خديج   . يف الصحيحني 

  . . . الصحيحني أيضاً
فإن تركها عمداً أو نسياناً     ،  بل هي مستحبة  ،  أنه ال يشترط التسمية   : واملذهب الثاين يف املسألة    " 

ورواية عن اإلمام أمحد نقلـها عنـه        . ومجيع أصحابه ،  رمحه اهللا ،  وهذا مذهب اإلمام الشافعي   . ال يضر 
وحكي عـن   . ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه        ،  ن اإلمام مالك  وهو رواية ع  . حنبل

وال تأكلوا مما   :  " ومحل الشافعي اآلية الكرمية   . واهللا أعلم . وعطاء بن أيب رباح   ،  وأيب هريرة ،  ابن عباس 
.  "  به أو فسقا أهل لغري اهللا    :  " على ما ذبح لغري اهللا كقوله تعاىل       " مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق      

ينهى عن ذبائح كانت    : قال . .  " وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه       :  " وقال ابن جريج عن عطاء    
  . . . وهذا املسلك الذي طرقه اإلمام الشافعي قوي . . وينهى عن ذبائح اوس، تذحبها قريش لألوثان

عن سعيد بن جبري    ،  عن عطاء ،   جرير أنبأنا،  حدثنا حيىي بن املغرية   ،   وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب     
وقد اسـتدل هلـذا     . هي امليتة : قال " وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه       :  " عن ابن عباس يف اآلية    

املذهب مبا رواه أبو داود يف املراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي موىل سـويد بـن     
:  " ع قـال رسـول اهللا  : قال.  حبان يف كتاب الثقاتميمون أحد التابعني الذين ذكرهم أبو حامت بن  

وهذا مرسـل    "  . . إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم اهللا       . ذكر اسم اهللا أو مل يذكر     ،  ذبيحة املسلم حالل  
فـإن  . إذا ذبح املسلم ومل يذكر اسم اهللا فليأكـل        :  " يعضد مبا رواه الدارقطين عن ابن عباس أنه قال        

  " .  اهللاملسلم فيه اسم من أمساء
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 . . وإن تركها عمدا مل حتـل     ،  إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً مل يضر       : املذهب الثالث  " 
وإسحاق بن  . وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه    ،  هذا هو املشهور من مذهب اإلمام مالك وأمحد بن حنبل         

، حلسن البصـري  وا،  وطاووس،  وعطاء،  وسعيد بن املسيب  ،  وابن عباس ،  وهو حمكي عن علي   . راهويه
  . . .  " وربيعة بن ايب عبد الرمحن، وجعفر بن حممد، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأيب مالك
فقـال  ؟ هل نسخ من حكمها شيء أم ال: وقد اختلف أهل العلم يف هذه اآلية  : قال ابن جرير   " 

. أهـل العلـم   وعلى هذا قول جماهد وعامة      . وهي حمكمة فيما عينت به    ،  مل ينسخ منها شيء   : بعضهم
، عن احلسني بن واقد   ،  وروي عن احلسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن محيد حدثنا حيىي بن واضح             

 " فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني         :  " قال اهللا : قاال،  عن عكرمة واحلسن البصري   
وطعام :  " واستثىن من ذلك فقال   ،  فنسخ " وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق         :  " وقال

قرأ علي العباس بن الوليد بـن       : وقال ابن أيب حامت    " الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم       
أنـزل اهللا يف    : عن مكحـول قـال     - يعين ابن املنذر   - أخربين النعمان ،  حدثنا حممد بن شعيب   ،  يزيد

اليـوم  :  " مث نسخها الرب ورحم املسلمني فقال     .  " هوال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا علي       :  " القرآن
. وأحل طعام أهل الكتاب   ،  فنسخها بذلك  " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم     ،  أحل لكم الطيبات  

أنه ال تعارض بني حل طعام أهل الكتاب وبني حترمي مامل يذكر اسـم اهللا               : والصواب: مث قال ابن جرير   
واهللا سبحانه  ،  فإمنا أراد التخصيص  ،  ومن أطلق من السلف النسخ هنا      .وهذا الذي قاله صحيح    . . عليه

 . انتهى "  . . . وتعاىل أعلم
|     |     | 

وعن قدر اهللا يف أن جيعل يف كـل         . بعد ذلك جييء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان         
ومينعهم من  . ارمني األكابر وعن الكرب الذي حييك يف نفوس هؤالء        . قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها    

وحالة الكفر اليت   ،  وخيتم الشوط بالتصوير الرائع الصادق حلالة اإلميان اليت يشرح اهللا هلا الصدر           . اإلسالم
فيتصل هذا الشوط كلـه مبوضـوع التحـرمي         !  . . جيعل الصدر فيها ضيقاً حرجاً مكروب األنفاس      
ويدل على عمق هذا الفرع وشدة عالقته       ؛  فرع التطبيقي والتحليل يف الذبائح اتصال األصل القاعدي بال      

 : باألصل الكبري
وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات لـيس             ،  أو من كان ميتاً فأحييناه     " 

وكذلك جعلنا يف كل قرية أكـابر جمرميهـا         . كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون     ؟  خبارج منها 
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لن نؤمن حىت نـؤتى     : وإذا جاءم آية قالوا   . رون إال بأنفسهم وما يشعرون    وما ميك ،  ليمكروا فيها 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعـذاب  . اهللا أعلم حيث جيعل رسالته   . مثل ما أويت رسل اهللا    

ومن يرد أن يضـله جيعـل       ،  فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم       . شديد مبا كانوا ميكرون   
 .  " كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون،  كأمنا يصعد يف السماءصدره ضيقا حرجاً

 إن هذه اآليات يف تصوير طبيعة اهلدى وطبيعة اإلميان إمنا تعرب تعبرياً حقيقياً واقعياً عن حقيقـة                 
؛ ثرةإن ما يبدو فيها من تشبيه وجماز إمنا هو لتجسيم هذه احلقيقة يف الصورة املوحية املؤ               . واقعية كذلك 

 . ولكن العبارة يف ذاا حقيقية
فهـي  .  إن نوع احلقيقة اليت تعرب هذه اآليات عنها هو الذي يقتضي هذه االيقاعات التصويرية             

وال متلك العبارة إال أن تستحضـر       . حقيقة تذاق بالتجربة  . ولكنها حقيقة روحية وفكرية   . نعم،  حقيقة
 ! مذاق التجربة ولكن ملن ذاقها فعال

حياة يعيد ـا    . وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات    ؛  لعقيدة تنشئ يف القلب حياة بعد املوت       إن هذه ا  
ونـوراً  . وتقدير كل شيء حبس آخر مل يكن يعرفه قبل هذه احلياة، وتصور كل شيء ،  تذوق كل شيء  

 . يبدو كل شيء حتت أشعته ويف جماله جديداً كما مل يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره اإلميان
والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة حتمل       . . يعرفها فقط من ذاقها   .  هذه التجربة ال تنقلها األلفاظ    

 . ألا تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. حقيقة هذه التجربة
فهـو  . اليت ال تفىن وال تغيض وال تغيـب       ،   إن الكفر انقطاع عن احلياة احلقيقية األزلية األبدية       

وانطمـاس يف أجهـزة    . . فهو مـوت  . . زال عن القوة الفاعلة املؤثرة يف الوجود كله     وانع . . موت
  . . فهو موت . . االستقبال واالستجابة الفطرية

  . . فهو حياة . . واستجابة، واستمداد،  واإلميان اتصال
وختم علـى    . . فهو ظلمة  . .  إن الكفر حجاب للروح عن االستشراق االستشراف واالطالع       

  . . فهو ظلمة . . وتيه يف التيه وضالل . . فهو ظلمة . . جلوارح واملشاعرا
  . . فهو نور بكل مقومات النور . . وإدراك واستقامة،  وإن اإلميان تفتح ورؤية

 . فهو عسر  . . وشرود عن الطريق الفطري امليسر     . . فهو ضيق  . .  إن الكفر انكماش وحتجر   
  . . فهو قلق . . لكنف اآلمنوحرمان من االطمئنان إىل ا. 
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  . .  وإن اإلميان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود
إن هو إال فرد     . . إن هو إال نبتة ضالة ال وشائج هلا يف تربة هذا الوجود وال جذور             ؟   وما الكافر 

 ال تربطه به إال روابط هزيلـة مـن وجـوده       . فهو منقطع الصلة بالوجود   ،  منقطع الصلة خبالق الوجود   
حدود احلس وما يدركه احلـس      . يف احلدود اليت تعيش فيها البهيمة     . يف أضيق احلدود  . الفردي احملدود 

 ! من ظاهر هذا الوجود
مث تصله بـالكون    . لتصل الفرد الفاين باألزل القدمي واألبد اخلالد      ،  والصلة يف اهللا  ،   إن الصلة باهللا  

املوصولة .  واألمة الواحدة الضاربة يف جذور الزمان      مث تصله مبوكب اإلميان    . . احلادث واحلياة الظاهرة  
الزاخـر   " الوجود " ويف ثراء من  . ويف ثراء من الروابط   ،  فهو يف ثراء من الوشائج     . . على مدار الزمان  

 . الذي ال يقف عند عمره الفردي احملدود، املمتد الالحب
، ومنهجه يف العمل واحلركـة     ،فتتكشف له حقائق هذا الدين    ،   وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور     

مشـهد   . . إنه مشهد رائع باهر هذا الذي جيده اإلنسان يف قلبه حني جيد هذا النور              . . تكشفا عجيبا 
ومشهد التكامل اجلميل الدقيق يف منهجه للعمل       . التناسق الشامل العجيب يف طبيعة هذا الدين وحقائقه       

 تصميما " إمنا يبدو  . . وعبادات وشرائع وتوجيهات  إن هذا الدين ال يعود جمموعة معتقدات        . وطريقته
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معـه يف ألفـة             . . واحدا متداخال متراكبا متناسقا   " 

 ! ويف حب ودود، عميقة ويف صداقة وثيقة
، سوحقائق النـا  ،  وحقائق احلياة ،  فتتكشف له حقائق الوجود   ؛  وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور     

تتكشف له يف مشهد كذلك رائع       . . وحقائق األحداث اليت جتري يف هذا الكون وجتري يف عامل الناس          
 . . مشهد السنة الدقيقة اليت تتواىل مقدماا ونتائجها يف نظام حمكم ولكنـه فطـري ميسـر                . . باهر

 . . ها حميطـة طليقـة    ومشهد املشيئة القادرة من وراء السنة اجلارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائ            
 . ومشهد الناس واألحداث وهم يف نطاق النواميس وهي يف هذا النطاق أيضاً

 . .  وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور فيجد الوضوح يف كل شأن ويف كل أمر ويف كل حـدث                 
وجيد الوضوح فيما جيري حوله سواء من       . جيد الوضوح يف نفسه ويف نواياه وخواطره وخطته وحركته        

وجيد تفسـري األحـداث     ! أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم املستترة والظاهرة       ،  ة اهللا النافذة  سن
 ! كأنه يقرأ من كتاب، والتاريخ يف نفسه وعقله ويف الواقع من حوله
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وجيد الراحـة يف  ! فيجد الوضاءة يف خواطره ومشاعره ومالحمه     ،   وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور     
! ويف استقبال األحداث واسـتدبارها    ،  وجيد الرفق واليسر يف إيراد األمور وإصدارها       !باله وحاله ومآله  

 ! وجيد الطمأنينة والثقة واليقني يف كل حالة ويف كل حني
 :  وهكذا يصور التعبري القرآين الفريد تلك احلقيقة بإيقاعاته املوحية

كمن مثله يف الظلمات لـيس      ،  اسوجعلنا له نوراً ميشي به يف الن      ،  أو من كان ميتا فأحييناه     " 
  " . ؟ خبارج منها

ويطلق فيهـا   ،  قبل أن ينفخ اإلميان يف أرواحهم فيحييها      .  كذلك كان املسلمون قبل هذا الدين     
وكانـت  . كانت قلـوم مواتـا     . . هذه الطاقة الضخمة من احليوية واحلركة والتطلع واالستشراف       

، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضـيء      ،  ها اإلميان فتهتز  مث إذا قلوم ينضح علي     . . أرواحهم ظالما 
، وحترر املستعبد ،  وتطمئن اخلائف ،  وتلتقط الشارد ،  ويفيض منها النور فتمشي به يف الناس دي الضال        

الـذي  ؛  اإلنسان املتحرر املستنري  . وتكشف معامل الطريق للبشر وتعلن يف األرض ميالد اإلنسان اجلديد         
 !  وحده من عبودية العبيدخرج بعبوديته هللا

ال خمرج  ،  كمن حاله أنه يف الظلمات     . . وأفاض على قلبه النور   ،   أفمن نفخ اهللا يف روحه احلياة     
 ؟ له منها

 ؟ فما الذي ميسك مبن يف الظلمات والنور حوله يفيض! إما عاملان خمتلفان شتان بينهما شتان
  . .  " كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون " 

والذي ينشئ هذا التزيني ابتـداء هـو   ! إن هناك تزيينا للكفر والظلمة واملوت . .  هذا هو السر 
تبتليـه  ،  مشيئة اهللا اليت أودعت فطرة هذا الكائن اإلنساين االستعداد املزدوج حلب النور وحب الظلمة             

خيرج مـن الظلمـة وال      وجل يف الضالل حىت ال      ؛  فإذا اختار الظلمة زينت له    . باالختيار للظلمة أو النور   
ويزينـون  ،  مث إن هناك شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القـول غـروراً              ،  يعود

وال ؛  يسمع يف الظلمة للوسوسة   ،  والقلب الذي ينقطع عن احلياة واإلميان والنور       . . للكافرين ما يعملون  
وكذلك زين للكافرين ما كانوا      . . ! يرى وال حيس وال مييز اهلدى من الضالل يف ذلك الظالم العميق           

  . . يعملون
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وعلى هذه القاعدة جعل اهللا يف كل قرية أكـابر جمرميهـا            ،  ولنفس األسباب ،   وبنفس الطريقة 
وينال كل  ،  وميضي كل فيما هو ميسر له     ؛  وتتحقق احلكمة ؛  وينفذ القدر ؛  ليتم االبتالء  . . ليمكروا فيها 

 : جزاءه يف اية املطاف
وما ميكرون إال بأنفسـهم ومـا       ،  علنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها       وكذلك ج  " 
 .  " يشعرون

نفر من أكابر ارمني     - وهي املدينة الكبرية والعاصمة    - إا سنة جارية أن ينتدب يف كل قرية       
بر من السلطان   ذلك أن دين اهللا يبدأ من نقطة جتريد هؤالء األكا         . يقفون موقف العداء من دين اهللا     ،  فيها

ومن احلاكمية اليت يستذلون ـا      ،  ومن الربوبية اليت يتعبدون ا الناس     ،  الذي يستطيلون به على الناس    
  . . إله الناس . . ملك الناس . . رب الناس . . ويرد هذا كله إىل اهللا وحده، الرقاب

الذي جيرد مدعي األلوهية    ذا احلق    . . أن يرسل اهللا رسله باحلق     . .  إا سنة من أصل الفطرة    
مث ميكـرون مكـرهم يف      . فيجهر هؤالء بالعداوة لدين اهللا ورسل اهللا      . من األلوهية والربوبية واحلاكمية   

ويتعاونون مع شياطني اجلن يف املعركة مع احلق        . ويوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً      ،  القرى
  . . ذا الكيد الظاهر واخلايفواستخفاف الناس ، ويف نشر الباطل والضالل، واهلدى

ألا تقوم على أساس التناقض الكامل بني القاعـدة األوىل يف           . ومعركة حمتومة .  إا سنة جارية  
  . . بل بني وجودهم أصالً. وبني أطماع ارمني يف القرى - وهي رد احلاكمية كلها هللا - دين اهللا

وال مفر للمؤمنني بالنيب أن خيوضـوها       ،  ن يتقيها فهو ال ميلك أ   ،   معركة ال مفر للنيب أن خيوضها     
مهمـا ضـخم    - إن كيد أكابر ارمني . . واهللا سبحانه يطمئن أولياءه . . وأن ميضوا إىل النهاية فيها 

، إن املؤمنني ال خيوضون املعركة وحدهم فاهللا وليهم فيهـا         . ال حييق إال م يف اية املطاف       - واستطال
 : على الكائدين كيدهموهو يرد ، وهو حسبهم

 .  " وما ميكرون إال بأنفسهم وما يشعرون " 
 !  فليطمئن املؤمنون

الكـرب الـذي     . .  مث يكشف السياق القرآين عن طبيعة الكرب يف نفوس أعداء رسل اهللا ودينه            
 هلـم  فهم يطلبون امتيـازاً ذاتيـاً حيفـظ   ، خيفة أن يرجعوا عباداً هللا كسائر العباد  ؛  مينعهم من اإلسالم  

وقد تعودوا أن يكونـوا يف مقـام        ،  ويكرب عليهم أن يؤمنوا للنيب فيسلموا له      . خصوصيتهم بني األتباع  
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 . وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة واخلضوع     ،  وأن يشرعوا هلم فيقبلوا منهم التشريع     ،  الربوبية لألتباع 
 :  مثلما أويت رسل اهللالن نؤمن حىت نؤيت: من أجل ذلك يقولون قولتهم املنكرة الغبية كذلك. 

 .  " لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا: وإذا جاءم آية قالوا " 
، ألين أكرب منـك سـنا     ،  لو كانت النبوة حقا لكنت أوىل ا منك       :  وقد قال الوليد بن املغرية    

 ! حي كما يأتيهإال أن يأتينا و، واهللا ال نرضى به وال نتبعه أبداً: وقال أبو جهل! وأكثر منك ماال
ومظهـر هـذه    ،  وما اعتاده األكابر من اخلصوصية بـني األتبـاع        ،   وواضح أن الكرب النفسي   

واضح أن هذا من أسباب تـزيني       !  . . اخلصوصية األول هو األمر منهم والطاعة واالتباع من األتباع        
 . ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء، الكفر يف نفوسهم

أوال بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسـالة موكـول إىل            . . تهم املنكرة الغبية   ويرد اهللا على قول   
 : ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقري وسوء املصري . . علمه احمليط مبن يليق ذا األمر الكوين اخلطري

سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شـديد مبـا           . اهللا أعلم حيث جيعل رسالته     " 
  . .  " ميكرونكانوا 

. أمر كوين تتصل فيه اإلرادة األزلية األبدية حبركة عبد من العبيـد           .  إن الرسالة أمر هائل خطري    
ويتمثل فيه  ،  والدنيا باآلخرة ،  وتتصل فيه السماء باألرض   . ويتصل فيه املأل األعلى بعامل اإلنسان احملدود      

وتتجرد فيها كينونة بشرية من حفظ ذاا       . ويف حركة تاريخ  ،  ويف واقع ناس  ،  يف قلب بشر  ،  احلق الكلي 
ولكن كذلك خلوص احملل الذي ميلؤه هـذا األمـر          ،  ال خلوص النية والعمل وحده    ،  لتخلص هللا كاملة  

وهي ال تتصل هـذه     . تصبح موصولة ذا احلق ومصدره صلة مباشرة كاملة        ع فذات الرسول . اخلطري
  . . ة للتلقي املباشر الكامل بال عوائق وال سدودالصلة إال أن تكون من ناحية عنصرها الذايت صاحل

وخيتار هلا الذات اليت تنتدب من بـني  ، هو الذي يعلم أين يضع رسالته - سبحانه -  واهللا وحده 
 . أنت منتدب هلذا األمر اهلائل اخلطري: ويقال لصاحبها، ألوف املاليني

هـم أوال مـن      . . ثل ما أويت الرسول   أو يطلبون أن يؤتوا م    ؛   والذين يتطلعون إىل مقام الرسالة    
والرسل مـن طبيعـة   ! فهم يتخذون من ذوام حموراً للوجود الكوين   . طبيعة ال تصلح أساساً هلذا األمر     

ويؤتاها من غري تطلع وال ،  وينسى فيها ذاته  ،  ويهب هلا نفسه  ،  طبيعة من يتلقى الرسالة مستسلماً    ،  أخرى
مث هم بعد ذلك جهـال   . .  " إال رمحة من ربك،  الكتابوما كنت ترجو أن يلقى إليك :  " ارتقاب
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وال يعلمون أن اهللا وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل            ،  ال يدركون خطورة هذا األمر اهلائل     
  . . الصاحل

 :  لذلك جييبهم الرد احلاسم
  . .  " اهللا أعلم حيث جيعل رسالته " 

وجعل الرسل هـم ذلـك      ،  ا أكرم خلقه وأخلصهم   واختار هل ،   وقد جعلها سبحانه حيث علم    
 . حىت انتهت إىل حممد خري خلق اهللا وخامت النبيني، الرهط الكرمي

 : وبالعذاب الشديد املهني،  مث التهديد بالصغار واهلوان على اهللا
  . .  " سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون " 

والتطاول إىل مقام رسـل     ،  واالستكبار عن احلق  ،  قابل االستعالء عند األتباع    والصغار عند اهللا ي   
 . واألذى للمؤمنني، والعداء للرسل، والعذاب الشديد يقابل املكر الشديد!  . . اهللا

 :  مث ختتم اجلولة بتصوير حالة اهلدى وحالة االميان يف داخل القلوب والنفوس
ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا        .  لإلسالم فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره       " 

  . .  " كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون . . كأمنا يصعد يف السماء
وفق سنته اجلارية من هداية من يرغب يف اهلدى ويتجه إليـه بالقـدر               -  من يقدر اهللا له اهلداية    

ويسـتقبله يف يسـر     ؛  فيتسع له ؛   " ه لإلسالم يشرح صدر  " –املعطى له من االختيار بقصد االبتالء       
 . ويستروح به ويستريح له؛ ويطمئن إليه، ويتفاعل معه، ورغبة

 –وفق سنته اجلارية من إضالل من يرغب عن اهلدى ويغلق فطرته عنه              -  ومن يقدر له الضالل   
املشـقة يف   فهو مغلق مطموس جيد العسر و      . .  " جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء       " 

، من ضـيق الـنفس    ،  وهي حالة نفسية جتسم يف حالة حسية       . .  " كأمنا يصعد يف السماء    " ،  قبوله
كما هو يف قـراءة   -  " يصعد " وبناء اللفظ ذاته! والرهق املضين يف التصعد إىل السماء     ،  وكربة الصدر 

مع احلالة  ،  شهد الشاخص فيتناسق امل ،  وجرسه خييل هذا كله   . فيه هذا العسر والقبض واجلهد     - حفص
 . )1(مع التعبري اللفظي يف إيقاع واحد ، الواقعة

                                                 
 " . دار الشروق " .  " قرآن التصوير الفين يف ال" يف كتاب " التخييل احلسي والتجسيم :  "  يراجع فصل)1(
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 :  وينتهي املشهد ذا التعقيب املناسب
  . .  " كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون " 

ومـن  ،  مبثل هذا الذي جيري به قدر اهللا من شرح صدر الذي يريد اهللا به اهلدى               . . كذلك . . 
 . كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون . .  واملشقة ملن يريد به الضاللالعسر واجلهد

وكالمها يلون هـذا العـذاب       - االرتكاس: ومن معانيه كذلك  . العذاب:  ومن معاين الرجس  
 ! وهو الظل املقصود! مبشهد الذي يرتكس يف العذاب ويعود إليه وال يفارقه

|     |     | 
فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره       :  " س بقية من احلديث عن قوله تعاىل      على أنه تبقى يف النف    

كـذلك جيعـل اهللا     . ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السـماء            . لإلسالم
  . .  " الرجس على الذين ال يؤمنون

الـيت تتعلـق     إن تصور احلقيقة اليت يقررها هذا النص وأمثاله يف القرآن الكرمي من النصـوص               
وما ،  وما يصيبهم من اهلدى والضالل    ؛  واجتاهات البشر  - سبحانه - بالتعامل واالرتباط بني مشيئة اهللا    

إن هذا كله حيتاج إىل استخدام منطقة أخرى من منـاطق            . . يناهلم بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب      
أن هذه القضية سواء يف تـاريخ       وكل ما ثار من اجلدل بش     ! اإلدراك البشري وراء منطقة املنطق الذهين     

وكـل   - أو يف تاريخ الالهوت والفلسفة     - وخباصة بني املعتزلة وأهل السنة واملرجئة     ،  الفكر اإلسالمي 
 . موسومة بطابع املنطق الذهين، القضايا والتعبريات عنها

طقة  إن تصور هذه احلقيقة حيتاج إىل استخدام منطقة أخرى من مناطق اإلدراك البشري وراء من              
فالقرآن يصور   " . القضايا الذهنية  " ال مع  " الواقع الفعلي  " وكذلك يقتضي التعامل مع   . املنطق الذهين 

وهذه احلقيقة يتراءى فيها التشابك بني مشيئة اهللا        ؛  احلقيقة الفعلية يف الكينونة البشرية ويف الوجود الواقع       
 . نطق الذهين كلهيف حميط ال يدركه امل. وقدره وبني إرادة اإلنسان وعمله

مل تكن هذه هـي احلقيقـة        . . إن إرادة اهللا تدفع اإلنسان دفعا إىل اهلدى أو الضالل         :  فإذا قيل 
مل تكن هذه هـي احلقيقـة الفعليـة         . . إن إرادة اإلنسان هي اليت تقرر مصريه كله       : وإذا قيل . الفعلية
بني طالقة املشيئة اإلهلية وسلطاا      - وغيبية كذلك  - إن احلقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة      ! كذلك
  . . بال تعارض بني هذه وتلك وال تصادم. وبني اختيار العبد واجتاهه اإلرادي، الفاعل
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. كما هي يف واقعها هذا ال ميكن أن يتم يف حدود املنطق الذهين             " الفعلية "  ولكن تصور احلقيقة  
إن نوع احلقيقة هو الذي حيـدد منـهج تناوهلـا            .  .ويف شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها      

 . وهذه احلقيقة ال يصلح هلا منهج املنطق الذهين وال القضايا اجلدلية . . وأسلوب التعبري عنها
 كذلك حيتاج تصور هذه احلقيقة كما هي يف واقعها الفعلي إىل تذوق كامل يف جتربة روحيـة                 

 . . هو من صنع اهللا قطعـاً      . . م جيد يف صدره انشراحاً له     إن الذي تتجه فطرته إىل اإلسال      . . وعقلية
والذي تتجه فطرته إىل الضالل جيد يف صـدره         . فاالنشراح حدث ال يقع إال بقدر من اهللا خيلقه ويربزه         

ألنه حدث ال يتم وقوعه الفعلي إال بقدر مـن اهللا            . . هو من صنع اهللا قطعا     . . ضيقا وتقبضا وعسراً  
إمنا هي اإلرادة   . ولكنها ليست إرادة القهر    . . وكالمها من إرادة اهللا بالعبد     . . ذلكخيلقه وجيري به ك   

وأن . اليت انشأت السنة اجلارية النافذة من أن يبتلي هذا اخللق املسمى باإلنسان ذا القدر مـن اإلرادة                
 . للهدى أو للضاللجيري قدر اهللا بإنشاء ما يترتب على استخدامه هلذا القدر من اإلرادة يف االجتاه 

بـدون  ،  وحني يتم التعامل مع هذه القضـايا      . وحني توضع قضية ذهنية يف مواجهة قضية ذهنية       
فإنه ال ميكن أبداً أن يتم تصور       ،  والتجربة الواقعية يف التعامل معها    ،  استصحاب املالمسة الباطنية للحقيقة   

 ! ويف غريه كذلك . . يوهذا ما وقع يف اجلدل اإلسالم . . كامل وصحيح هلذه احلقيقة
  . .  إنه ال بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه احلقيقة الكبرية

|     |     | 
 : مث نعود إىل السياق القرآين

، فترتبط هذه بتلـك   ؛   إن هذه املوجة جبملتها جتيء كالتعقيب على قضية الذبائح اليت سبق بياا           
فقضية الـذبائح   . وحزمة واحدة يف بناء هذا الدين     ،  احدة يف الشعور  وحزمة و ،  حزمة واحدة يف السياق   

ومن هنا   . . وقضية احلاكمية هي قضية اإلميان    . وقضية التشريع هي قضية احلاكمية    . هي قضية التشريع  
 . يكون احلديث عن اإلميان على هذا النحو يف موضعه املطلوب

فهذه وتلك صـراط     . . وتلك الرباط األخري   مث جييء التعقيب األخري يف هذا املقطع يربط هذه          
 . واالستقامة عليهما معاً  . واخلروج يف واحدة منهما هو اخلروج عن هذا الصراط املستقيم         . اهللا املستقيم 

 : ووالية اهللا لعباده الذاكرين، هي االستقامة على الصراط املؤدي إىل دار السالم . . العقيدة والشريعة. 
هلم دار السالم عند رـم      . قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون    . يماوهذا صراط ربك مستق    " 

  . .  " وهو وليهم مبا كانوا يعملون
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 . . املبشرة بالنهايـة  ؛  ذه اإلضافة املطمئنة املوحية بالثقة     . . صراط ربك  . .  هذا هو الصراط  
، ء يف ميـزان اهللا    كالمها سـوا  . وتلك هي شريعته يف احلل واحلرمة     ؛  هذه هي سنته يف اهلدى والضالل     

 . وكالمها حلمة يف سياق قرآنه
ولكن الذين يتذكرون وال ينسون وال يغفلون هم الذين ينتفعون ذا           .  وقد فصل اهللا آياته وبينها    

وقلب حـي   . وقلب منشرح مبسوط مفتوح   . فالقلب املؤمن قلب ذاكر ال يغفل     . البيان وهذا التفصيل  
 . يستقبل ويستجيب

مضمونة عند رم ال     . . دار الطمأنينة واألمان   . . م دار السالم عند رم    هل،   والذين يتذكرون 
فهو اجلـزاء علـى      . . ذلك مبا كانوا يعملون    . . وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم     . . تضيع

 . النجاح يف االبتالء
ملستقيم حيث يتمثل صراط اهللا ا    .  ومرة أخرى جندنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة         

إا طبيعة هذا الدين كما يقررهـا رب         . . ومن ورائهما يتمثل اإلميان والعقيدة    . يف احلاكمية والشريعة  
  . . العاملني

|     |     | 
 ويوم ِيحشرهم جِميعا يا معشر الِْجن قَِد استكْثَرتم من اِإلنِس وقَالَ أَوِليآؤهم من اِإلنـسِ              + 

                  اء اللّها شا ِإالَّ مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتأَج ا الَِّذيلَنا أَجنلَغبٍض وعا ِببنضعب عتمتا اسنبر
     ليمع ِكيمح كب128ِإنَّ ر        واْ يا كَانا ِبمضعب الظَّاِلِمني ضعلِّي بون كَذَِلكونَ   و129كِْسب    ـرشعا مي 

الِْجن واِإلنِس أَلَم يأِْتكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياِتي وينِذرونكُم ِلقَاء يوِمكُم هــذَا قَـالُواْ                
 ذَِلـك أَن    130نهم كَانواْ كَاِفِرين    شِهدنا علَى أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشِهدواْ علَى أَنفُِسِهم أَ         

 وِلكُلٍّ درجات مما عِملُواْ وما ربك ِبغاِفـٍل         131لَّم يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها غَاِفلُونَ         
  132عما يعملُونَ 

ِهبكُم ويستخِلف ِمن بعِدكُم ما يشاء كَمآ أَنشـأَكُم مـن           وربك الْغِني ذُو الرحمِة ِإن يشأْ يذْ      
 ِرينٍم آخِة قَوي133ذُر ِجِزينعم ِبما أَنتمونَ آلٍت ودوعا ت134 ِإنَّ م  

لَه عاِقبةُ الـداِر ِإنـه الَ   قُلْ يا قَوِم اعملُواْ علَى مكَانِتكُم ِإني عاِملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ             
  _135يفِْلح الظَّاِلمونَ 
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|     |     | 
من جنس املوجات املتعاقبة    . إمنا هو امتداد له   . هذا املقطع جبملته ليس منفصالً عن الدرس السابق       

ري الذين  بعد ما بني مص    - فهو من ناحية استطراد يف بيان مصائر شياطني اإلنس واجلن          . . اليت يتضمنها 
وهو من ناحية استطراد يف قضية اإلميان والكفر اليت تذكر يف هذا املوضع              - يستقيمون على صراط اهللا   

وربط هلذه القضية األخرية باحلقائق األساسية يف العقيـدة         . من السورة مبناسبة قضية احلاكمية والتشريع     
وحقيقـة   - بعد النذارة والبشـارة    - اومنها حقيقة اجلزاء يف اآلخرة على الكسب يف الدني        ؛  اإلسالمية

وحقيقـة  ، سلطان اهللا القادر على الذهاب بالشياطني وأوليائهم وبالناس مجيعا واستبدال غريهـم ـم        
وكلها حقائق عقيدية تذكر يف معرض احلديث عن التحليل والتحـرمي           . ضعف البشر مجلة أمام بأس اهللا     

؛  احللقة التالية عن النذور من الثمار واألنعـام واألوالد         مث جييء بعدها احلديث يف     - قبلها - يف الذبائح 
وتبـدو يف   ؛  فيلتحم احلديث عن هذه القضايا مجيعـا      ؛  وعن تقاليد اجلاهلية وتصوراا يف هذه الشؤون      

ال فرق بينها   . وهي أا كلها مسائل اعتقادية على السواء      . وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين      
 . ما يقيمه يف كتابه الكرميك، يف ميزان اهللا

|     |     | 
فتبقى قلوم ذاكرة   ؛  لقد مضى يف احللقة السابقة حديث عن الذين يشرح اهللا صدورهم لإلسالم           

فاآلن يعرض الصفحة املقابلة     . . منتهون إىل والية رم وكفالته    ،  وأم ماضون إىل دار السالم    ؛  التغفل
، يعرض شياطني اإلنس واجلن    - )1( " مشاهد القيامة  " لبة يف عرض  على طريقة القرآن الغا    - يف املشهد 

ويقـف بعضـهم    ؛  الذين قضوا احلياة يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً وخداعاً وإضالالً           
ويوحي بعضهم إىل بعض ليجادلوا املؤمنني يف ما شرعه اهللا هلم من احلالل             ؛  مبساندة بعض عدوا لكل نيب    

، حافل باحلوار واالعتراف والتأنيب واحلكم والتعقيـب      ،   يف مشهد شاخص حي    يعرضهم . . واحلرام
 . فائض باحلياة اليت تزخر ا مشاهد القيامة يف القرآن

: وقال أولياؤهم من اإلنـس    ! يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس      : ويوم حيشرهم مجيعا   " 
إال مـا    - النار مثواكم خالدين فيها   : قال! وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا    ،  ربنا استمتع بعضنا ببعض   

يـا   . . وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسـبون         . . إن ربك حكيم عليم    - شاء اهللا 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن :  "  يراجع كتاب)1(
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: قالوا؟  وينذرونكم لقاء يومكم هذا   ،  أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت      ،  معشر اجلن واإلنس  
  . .  "  على انفسهم أم كانوا كافرينوشهدوا، وغرم احلياة الدنيا! شهدنا على أنفسنا

ولكنه يسـتحيل واقعـا للسـامع       . . يوم حيشرهم مجيعا  ،   إن املشهد يبدأ معروضاً يف املستقبل     
 -  " ويوم حيشرهم مجيعا  " ،    فتقدير الكالم . وذلك حبذف لفظة واحدة يف العبارة     . يتراءى له مواجهة  

ينتقل بالتعبري املصور نقلـة      - يقول - ن حذف كلمة  ولك "  . . . يا معشر اجلن واإلنس    " –فيقول  
وذلك من خصائص التصوير القرآين العجيـب       ! إىل واقع ينظر  ،  وحييل السياق من مستقبل ينتظر    ؛  بعيدة

)1( . . .  
 :  فلنتابع املشهد الشاخص املعروض

  "  . . ! يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس " 
املتـبعني  ،  املطـيعني لوسوسـتكم   ،  املستمعني إلحيائكم ،  اإلنس استكثرمت من التابعني لكم من      

إمنا يقصد به   ! وهو إخبار ال يقصد به اإلخبار فاجلن يعلمون أم قد استكثروا من اإلنس             . . خلطواتكم
ويقصد به   -!  جرمية إغواء هذا احلشد الكبري الذي نكاد نلمحه يف املشهد املعروض           - تسجيل اجلرمية 

لذلك ال جييب اجلن على هذا      ! ه اجلرمية اليت تتجمع قرائنها احلية يف هذا احلشد احملشود         التأنيب على هذ  
 : ولكن األغرار األغمار من اإلنس املستخفني بوسوسة الشياطني جييبون . . القول بشيء

 "  . ! وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا    ،  ربنا استمتع بعضنا ببعض   : وقال أولياؤهم من اإلنس    " 
 . 

كما يكشـف عـن مـدخل       ؛  جواب يكشف عن طبيعة الغفلة واخلفة يف هؤالء األتباع         وهو  
لقد كانوا يستمتعون بإغواء اجلن هلم وتزيينه ما كان يزين هلم            . . الشيطان إىل نفوسهم يف دار اخلداع     

ل فمن منفذ االستمتاع دخ   ! ومن اإلمث ظاهره وباطنه   ،  ومن املكابرة واالستهتار  ،  من التصورات واألفكار  
؛ كانت تستهويهم وتعبـث ـم      . . وكانت الشياطني تستمتع ؤالء األغرار األغفال     ! إليهم الشيطان 

وهؤالء األغرار املستخفون حيسبون أنه كان استمتاعا       ! وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس يف عامل اإلنس      
 : ومن مث يقولون! وأم كانوا ميتعون فيه ويتمتعون، متبادال

  "  . . ! نا ببعضربنا استمتع بعض " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " طريقة القرآن " التصوير الفين :  " فصل" التصوير الفين يف القرآن :  "  يراجع كتاب)1(
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الذي يعلمون اليوم فقط أن اهللا هو الـذي         ،  حىت حان األجل  ،   ودام هذا املتاع طوال فترة احلياة     
 : وأم كانوا يف قبضته يف أثناء ذلك املتاع؛ أمهلهم إليه
 !  " وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا " 

 : باجلزاء العادل،  عند ذلك جييء احلكم الفاصل
  " –إال ما شاء اهللا  - مثواكم خالدين فيهاالنار : قال " 

لتبقى صـورة    " إال ما شاء اهللا    . .  " وهي إقامة الدوام  . واملثوى لإلقامة .  فالنار مثابة ومأوى  
فطالقة املشيئة اإلهلية قاعدة مـن قواعـد هـذا          . املشيئة الطليقة هي املسيطرة على التصور االعتقادي      

 . وال يف مقرراا هي. تقيدواملشيئة ال تنحبس وال ت. التصور
 .  " إن ربك حكيم عليم " 

  . . ينفرد ما احلكيم العليم؛ ميضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم
 : يتحول السياق للتعقيب على شطر املشهد املنتهي،  وقبل استئناف احلوار إلمتام املشهد

  . .  " وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون " 
مبثل  . . ومبثل ما انتهى إليه هذا الوالء من مصري       ؛  مبثل هذا الذي قام بني اجلن واإلنس من والء         

حبكم مـا  ؛ جنعل بعضهم أولياء بعض. نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون     ،  وعلى قاعدته ،  ذلك
وحبكم ما ينتظـرهم     ،وحبكم ما بينهم من اتفاق يف الوجهة واهلدف       ؛  بينهم من تشابه يف الطبع واحلقيقة     

  . . من وحدة يف املصري
إنه يتناول طبيعة الوالء بـني      ،   وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود املناسبة اليت كانت حاضرة          

 - وهم الذين يشركون باهللا يف صورة مـن الصـور          - فإن الظاملني . الشياطني من اإلنس واجلن عامة    
. ويعني بعضهم بعضا يف عداء كل نيب واملؤمنني بـه          ؛يتجمع بعضهم إىل بعض يف مواجهة احلق واهلدى       

، هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة     - مهما اختلفت األشكال   - إم فضال على أم من طينة واحدة      
 كما تقوم على االنطالق مع اهلوى بال قيد من حاكمية اهللا          ،  تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس      

 . . 
على ما بينـهم مـن خالفـات         -  واحدة يساند بعضهم بعضا     وحنن نراهم يف كل زمان كتلة     

فبحكم ما بينهم من اتفاق يف       . . إذا كانت املعركة مع دين اهللا ومع أولياء اهللا         - وصراع على املصاحل  
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وحبكم ما يكسبون من الشر واإلمث تتفق مصـائرهم يف           . . واتفاق يف اهلدف يقوم ذلك الوالء     ،  الطينة
 ! ينا يف املشهد املعروضاآلخرة على حنو ما رأ

جتمعا ضخما لشياطني اإلنس من الصـليبني        - ومنذ قرون كثرية   -  وإننا لنشهد يف هذه الفترة    
ولكنه جتمع موجه إىل     - على اختالف هذه املعسكرات فيما بينها      - والصهيونيني والوثنيني والشيوعيني  

 . لهاوإىل سحق طالئع حركات البعث اإلسالمي يف األرض ك، اإلسالم
مع القـوى املاديـة     ،  جتتمع له خربة عشرات القرون يف حرب اإلسالم       ،   وهو جتمع رهيب فعال   

مع األجهزة املسخرة يف املنطقة ذاا للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططـه الشـيطانية               ،  والثقافية
 مبـا كـانوا     وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا    :  " وهو جتمع يتجلى فيه قول اهللا سبحانه       . . املاكرة

  " ولو شاء اهللا ما فعلوه فذرهم وما يفتـرون        :  " ع كما ينطبق عليه تطمني اهللا لنبيه      . .  " يكسبون
وتعلـم   ع ولكن هذا التطمني يقتضي أن تكون هناك العصبة املؤمنة اليت تسري على قدم رسول اهللا              . . 

  . . املؤمننيوعلى ، أا تقوم مقامه يف هذه املعركة املشبوبة على هذا الدين
 :  مث نعود مع السياق إىل شطر املشهد األخري

وينذرونكم لقاء يومكم   ،  أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت      ،  يا معشر اجلن واإلنس    " 
  . .  " وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين، وغرم احلياة الدنيا، قالوا شهدنا على أنفسنا؟ هذا

. يعلم ما كان من أمـرهم يف احليـاة الـدنيا           - سبحانه - فاهللا. تسجيل وهو سؤال للتقرير وال   
  . . واجلواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا اجلزاء يف اآلخرة
فهل أرسل اهللا إىل اجلن رسال منهم كما         . .  واخلطاب موجه إىل اجلن كما هو موجه إىل اإلنس        

ولكن النص ميكن تأويله بأن اجلن      . ملغيب عن البشر  اهللا وحده يعلم شأن هذا اخللق ا      ؟  أرسل إىل اإلنس  
كالذي رواه القرآن الكرمي مـن      . وينطلقون إىل قومهم منذرين به    ،  كانوا يسمعون ما أنزل على الرسل     

فلمـا حضـروه    . وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن       :  " أمر اجلن يف سورة األحقاف    
يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى         : قالوا. مهم منذرين فلما قضي ولوا إىل قو    . أنصتوا: قالوا

يغفـر  ،  يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به      . يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم     ،  مصدقاً ملا بني يديه   
وليس له  ،  ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض        . وجيركم من عذاب أليم   ،  لكم من ذنوبكم  
فجائز أن يكون السؤال واجلواب للجن مـع اإلنـس           . .  " أولئك يف ضالل مبني   . من دونه أولياء  
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واألمر كله مما اختص اهللا سبحانه بعلمه والبحث فيما وراء هذا القـدر ال               . . قائمني على هذه القاعدة   
 ! طائل وراءه

 هـو   إمنـا . أن السؤال ليس على وجهه    ،   وعلى أية حال فقد أدرك املسؤولون من اجلن واإلنس        
وسـجلوا علـى    ؛  فأخذوا يف االعتراف الكامـل    ؛  كما أنه للتأنيب والتوبيخ   ؛  سؤال للتقرير والتسجيل  

 : أنفسهم استحقاقهم ملا هم فيه
 :  " شهدنا على أنفسنا: قالوا " 

 :  وهنا يتدخل املعقب على املشهد ليقول
 ؛  " وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين؛ وغرم احلياة الدنيا " 

مث . وقادهم الغرور إىل الكفر   ؛  فقد غرم هذه احلياة   .  وهو تعقيب لتقرير حقيقة حاهلم يف الدنيا      
فأي مصري أبأس مـن أن       . . حيث ال جتدي املكابرة واإلنكار    ؛  ها هم أوالء يشهدون على أنفسهم به      

وال بكلمة  ! اإلنكاروال بكلمة   ،  الذي ال ميلك أن يدفع عن نفسه فيه       ،  جيد اإلنسان نفسه يف هذا املأزق     
 ! الدفاع

ورد املسـتقبل املنظـور     ؛   ونقف حلظة أمام األسلوب القرآين العجيب يف رسم املشاهد حاضرة         
 ! وجعل احلاضر القائم ماضياً بعيداً؛ واقعاً مشهوداً

ولكنه يعرض  . ويف هذه األرض املعهودة   ؛   إن هذ القرآن يتلى على الناس يف هذه الدنيا احلاضرة         
فننسى أن ذلك مشهد سيكون يـوم  ! ومشهد الدنيا كأا ماض بعيد؛ خرة كأنه حاضر قريب مشهد اآل 

وأنه يتحدث عن الدنيا اليت كانت كما يتحدث عن التـاريخ  ! ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل ؛  القيامة
 ! البعيد

  . .  " كافرين - كانوا - وشهدوا على أنفسهم أم، وغرم احلياة الدنيا " 
 ! ك من عجائب التخييل وذل

|     |     | 
وإىل ؛  ومن وراءه مـن املـؤمنني      ع وعلى ختام املشهد يلتفت السياق باخلطاب إىل رسول اهللا        

وبإحالة هـذا احلشـد   ؛ ليعقب على هذا احلكم الصادر جبزاء الشياطني من اإلنس واجلن؛ الناس أمجعني 
وتنـذرهم لقـاء    ،  تقص عليهم آيات اهللا   ،  إليهموعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت       ؛  احلاشد إىل النار  
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وأن ؛  بأن عذاب اهللا ال ينال أحدا إال بعد اإلنذار        ،  ليعقب على هذا املشهد وما كان فيه       . . يومهم هذا 
، وتقص علـيهم اآليـات    ؛  إال بعد أن ينبهوا من غفلتهم      ]أي بشركهم   [  اهللا ال يأخذ العباد بظلمهم    

 : وينذرهم املنذرون
  . .  " وأهلها غافلون - بظلم -  يكن ربك مهلك القرىذلك أن مل " 

علـى  ،   لقد اقتضت رمحة اهللا بالناس أال يؤاخذهم على الشرك والكفر حىت يرسل إليهم الرسل             
وعلى الرغم مما أعطاهم من قـوة        - فقد تضل هذه الفطر    - الرغم مما أودعه فطرم من االجتاه إىل را       

وعلى الرغم مما يف كتاب الكون املفتـوح         - يضل حتت ضغط الشهوات   فالعقل قد    - العقل واإلدراك 
 . فقد تتعطل أجهزة االستقبال كلها يف الكيان البشري - من آيات

،  لقد ناط بالرسل والرساالت مهمة استنقاذ الفطرة من الركام ال واستنقاذ العقل من االحنـراف              
مرهونا بالتكـذيب والكفـر بعـد الـبالغ         وجعل العذاب   . واستنقاذ البصائر واحلواس من االنطماس    

 . واإلنذار
كذلك تصور قيمة املدارك البشرية     ،   وهذه احلقيقة كما أا تصور رمحة اهللا ذا اإلنسان وفضله         

وال تصـرب علـى     ،  وال دي إىل يقني   ،  ال تعصم من الضالل    - وحدها - وتقرر أا ؛  من فطرة وعقل  
  . . )1(ة وما مل يضبطها الدين ما مل تساندها العقيد . . ضغط الشهوات

 : للمؤمنني وللشياطني سواء . .  مث يقرر السياق حقيقة أخرى يف شأن اجلزاء
  . .  " وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا " 

. وفق األعمال ! درجة حتت درجة  : وللشياطني درجات . درجة فوق درجة  :  فللمؤمنني درجات 
 :  يغيب منها شيءواألعمال مرصودة ال

 .  " وما ربك بغافل عما يعملون " 
|     |     | 

                                                 
يف اجلزء  "  لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل          رسالً مبشرين ومنذرين  :  "  يراجع بتوسع تفسري قوله تعاىل     )1(

 . 812 - 806ص: السادس من الظالل
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وعن إميام به وعبادم    ؛  فهو غين عنهم  ؛  إمنا يرسل رسله رمحة بالعباد     - سبحانه - على أن اهللا  
كذلك تتجلى رمحته يف اإلبقاء على اجليـل        . وإذا أحسنوا فإمنا حيسنون ألنفسهم يف الدنيا واآلخرة       . له

 : وينشئ جيال آخر يستخلفه، وهو القادر على أن يهلكه، لظامل املشركالعاصي ا
كما أنشأكم من   . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء       . وربك الغين ذو الرمحة    " 

 .  " ذرية قوم آخرين
وأن ما يف أيديهم من سلطان      ؛  وأن بقاءهم معلق مبشيئة اهللا    ؛   فال ينس الناس أم باقون برمحة اهللا      

؛ فما ألحد يف نشأته ووجوده من يـد       . وال وجودا خمتارا  ،  فليس هو سلطاناً أصيالً   . إمنا خوهلم اهللا إياه   
كمـا أنـه    . وذهام واستخالف غريهم هني علـى اهللا      . وما ألحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة       

 . واستخلفوا هم من بعده بقدر من اهللا. أنشأهم من ذرية جيل غرب
ة وإيقاعات عنيفة على قلوب الظاملني من شياطني اإلنس واجلن الذين ميكـرون              إا طرقات قوي  

وهم هكذا يف قبضة اهللا يبقـيهم        . . وجيادلون يف شرع اهللا مبا يشرعون     ،  وحيرمون وحيللون ،  ويتطاولون
كما أا ايقاعات مـن التثبيـت        . . ويستخلف من بعدهم ما يشاء    ،  ويذهب م أىن شاء   ،  كيف شاء 
ومـن أذى   ؛  اليت تلقى العنت من كيد الشياطني ومكـرهم       ،  نة والثقة يف قلوب العصبة املسلمة     والطمأني

 ! فهؤالء هم يف قبضة اهللا ضعافا حىت وهم يتجربون يف األرض وميكرون . . ارمني وعدائهم
 :  مث إيقاع ديدي آخر

  " وما أنتم مبعجزين، إن ما توعدون آلت " 
ويـوم احلشـر     . . فلستم مبفلتني أو مستعصني   . ورهن مشيئته وقدره  ،   إنكم يف يد اهللا وقبضته    

ولن تعجزوا اهللا   ،  ولن تفلتوا يومها  ،  وإنه آلت ال ريب فيه    ؛  الذي شاهدمت منه مشهدا منذ حلظة ينتظركم      
 . القوي املتني

 : عميق اإلحياء والتأثري يف القلوب، وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف
إنه ،  فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار      ،  وا على مكانتكم إين عامل    يا قوم اعمل  : قل " 

 .  " ال يفلح الظاملون
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والقوة اليت وراء ، ومن القوة اليت يف احلق    ؛  واحلق الذي وراءه  ،  إنه ديد الواثق من احلق الذي معه      
واثـق مـن    ،  حلقواثق مما هو عليه من ا     ،  بأنه نافض يديه من أمرهم     ع التهديد من الرسول   . . احلق

 : وواثق من مصريهم الذي هم إليه منتهون، واثق كذلك مما هم عليه من الضالل، منهجه وطريقه
  . .  " إنه ال يفلح الظاملون " 

. الذين يتخذون من دون اهللا أولياء     ،  إنه ال يفلح املشركون    . .  فهذه هي القاعدة اليت ال تتخلف     
وليس وراءه إال الضـالل البعيـد وإال        . ن ال يتبعون هدى اهللا    والذي. وليس من دون اهللا ويل وال نصري      

  . . اخلسران املبني
|     |     | 

نقف وقفة سريعة مع هذه احللقة الوسيطة بـني         ،  وقبل أن منضي مع سياق السورة حلقة جديدة       
ـ    - ما ذكر اسم اهللا عليه وما مل يذكر اسم اهللا عليه           - حديث عن تشريع الذبائح    ذور وحديث عن الن

هذه احللقة اليت تضمنت تلك احلقائق األساسية من حقـائق العقيـدة             . . من الثمار واألنعام واألوالد   
وعن املعركـة بـني     ؛  كما تضمنت مشاهد وصوراً وتقريرات عن طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر         ؛  البحتة

شد من املؤثرات املوحية    كما تضمنت ذلك احل   ،  الشياطني من اإلنس واجلن وبني أنبياء اهللا واملؤمنني م        
  . . اليت سبقت نظائرها يف سياق السورة وهو يواجه ويعرض حقائق العقيدة الكربى يف حميطها الشامل

لنرى كم حيفل املنهج القرآين ذه الواقعيات       ؛   نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه احللقة الوسيطة       
وعلى تقريـر   ؛  وكم حيفل بانطباقها على شريعة اهللا      ؛وهذه اجلزئيات التطبيقية يف احلياة البشرية     ،  العملية

  . . أو بتعبري آخر ربوبية اهللا . . وهو حاكمية اهللا؛ األصل الذي جيب أن تستند إليه
 ؟  فلماذا حيفل املنهج القرآين هكذا ذه القضية
 " . لدينا " كما تلخص قضية  ؛  العقيدة يف اإلسالم   "  حيفل ا ألا من ناحية املبدأ تلخص قضية       

وذه الشهادة خيلع املسلم مـن قلبـه        . أن ال إله إال اهللا    : فالعقيدة يف اإلسالم تقوم على أساس شهادة      
ومن مث خيلع احلاكمية عن كل أحد وجيعل احلاكمية كلها          . ألوهية كل أحد من العباد وجيعل األلوهية هللا       

، فهو من مث مزاولة حلق األلوهيـة      . للكبريةوالتشريع للصغرية هو مزاولة حلق احلاكمية كالتشريع         . . هللا
كمـا هـو األمـر يف        - والدين يف اإلسالم هو دينونة العباد يف واقعهم العملي         . . يأباه املسلم إال اهللا   

ونفض كل دينونة يف هذا الواقع لغري اهللا مـن العبـاد            ،  أللوهية واحدة هي ألوهية اهللا     - العقيدة القلبية 
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ومن مث جيعـل     . . واخلضوع للتشريع هو الدينونة هلذه األلوهية     ،  مزاولة لأللوهية والتشريع هو   ! املتأهلني
 ! وخيلع ويرفض الدينونة لغري اهللا من العباد املتأهلني؛ املسلم دينونته يف هذا هللا وحده

واالتكاء عليها علـى  ،  من هنا ذلك االحتفال كله يف القرآن كله بتقرير هذه األصول االعتقادية        
كمـا أسـلفنا يف    - والقرآن املكـي  . . و الذي نرى صورة منه يف سياق هذه السورة املكية   هذا النح 

مل يكن يواجه قضية النظام والشـرائع يف حيـاة اجلماعـة             - )1(التقدمي هلذه السورة يف اجلزء السابع       
بتقرير هذا  ومع هذا فإن السورة حتفل هذا االحتفال        . ولكنه كان يواجه قضية العقيدة والتصور     ؛  املسلمة

  . . )2(وهلذا داللته العميقة الكبرية  . . األصل االعتقادي يف موضوع احلاكمية
|     |     | 

وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرأَ ِمن الْحرِث واَألنعاِم نِصيبا فَقَالُواْ هــذَا ِللّـِه ِبـزعِمِهم وهــذَا                 + 
آِئِهم فَالَ يِصلُ ِإلَى اللِّه وما كَانَ ِللِّه فَهو يِصلُ ِإلَى شـركَآِئِهم سـاء مـا                 ِلشركَآِئنا فَما كَانَ ِلشركَ   

 وكَذَِلك زين ِلكَِثٍري من الْمشِرِكني قَتلَ أَوالَِدِهم شركَآؤهم ِليـردوهم وِليلِْبسـواْ             136يحكُمونَ  
   ش لَوو مهِدين ِهملَيونَ        عرفْتا يمو مهفَذَر لُوها فَعم الَّ        137اء اللّه ـرثٌ ِحجرحو امعـِذِه أَنقَالُواْ هو 

يطْعمها ِإالَّ من نشاء ِبزعِمِهم وأَنعام حرمت ظُهورها وأَنعام الَّ يذْكُرونَ اسم اللِّه علَيها افِْتراء علَيـِه           
ونَ     سرفْتواْ يا كَانِزيِهم ِبمجلَـى           138يع مرحما وةٌ لِّذُكُوِرناِلصاِم خعـِذِه اَألنطُوِن ها ِفي بقَالُواْ مو 

             ِليمع ِحِكيم هِإن مفَهصو ِزيِهمجيكَاء سرِفيِه ش مةً فَهتيكُن مِإن يا واِجنوـ     139أَز ِذين  قَد خِسـر الَّ
                  ـِدينتهواْ ما كَانملُّواْ وض لَى اللِّه قَداء عافِْتر اللّه مقَهزا رواْ ممرحِر ِعلٍْم ويا ِبغفَهس مهالَدلُواْ أَوقَت

140  
         خم عرالزلَ وخالناٍت ووشرعم رغَياٍت ووشرعاٍت منأَ جالَِّذي أَنش وهـونَ    وتيالزو ِلفًا أُكُلُهت

والرمانَ متشاِبها وغَير متشاِبٍه كُلُواْ ِمن ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وآتواْ حقَّه يوم حصاِدِه والَ تسـِرفُواْ ِإنـه الَ                   
   ِرِفنيسالْم ِحبا كُلُواْ مِ      141يشفَرولَةً وماِم حعاَألن ِمنطَاِن        وياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تو اللّه قَكُمزا رم

     ِبنيم ودع لَكُم هأَِم                142ِإن مـرِن حيِن قُـلْ آلـذَّكَريِز اثْنعالْم ِمنِن ويأِْن اثْنالض ناٍج موةَ أَزاِنيثَم 
    حِه أَرلَيع لَتمتا اشِن أَمياُألنثَي        اِدِقنيص موِني ِبِعلٍْم ِإن كُنتؤبِن نياُألنثَي 143ام     ِمنِن ويِل اثْناِإلب ِمنو 

                                                 
 . 1015 - 1004 ص)1(
دار " .  " خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف القسم الثاين من كتاب    " ألوهية وعبودية   :  "  يراجع فصل  )2(

 " . الشروق 
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                 اكُمصاء ِإذْ ودهش مكُنت ِن أَمياُألنثَي امحِه أَرلَيع لَتمتا اشِن أَميأَِم اُألنثَي مرِن حيِن قُلْ آلذَّكَريقَِر اثْنالْب
للّه ِبهـذَا فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللِّه كَِذبا ِليِضلَّ الناس ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ اللّه الَ يهـِدي الْقَـوم                    ا

 144الظَّاِلِمني  
              كُونَ مِإالَّ أَن ي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ِحيا أُوِفي م قُل الَّ أَِجد      ا أَوـفُوحسا ممد ةً أَوتي

                    ِحيمر غَفُور كباٍد فَِإنَّ رالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه ِبِه فَميقًا أُِهلَّ ِلغِفس أَو سِرج هِخِرتيٍر فَِإن ملَح
ِر والْغنِم حرمنا علَيِهم شـحومهما ِإالَّ مـا          وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَ         145

 فَـِإن   146حملَت ظُهورهما أَِو الْحوايا أَو ما اختلَطَ ِبعظٍْم ذَِلك جزيناهم ِببغِيِهم ِوِإنا لَصـاِدقُونَ               
درالَ يٍة واِسعٍة ومحذُو ر كُمبفَقُل ر وككَذَّب ِرِمنيجِم الْمِن الْقَوع هأْس147 ب  

                 كَـذَّب ٍء كَذَِلكيا ِمن شنمرالَ حا وناؤالَ آبا وكْنرا أَشم اء اللّهش كُواْ لَورأَش قُولُ الَِّذينيس
تخِرجوه لَنا ِإن تتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ أَنتم        الَِّذين ِمن قَبِلِهم حتى ذَاقُواْ بأْسنا قُلْ هلْ ِعندكُم من ِعلٍْم فَ           

 قُلْ هلُم شهداءكُم الَِّذين     149 قُلْ فَِللِّه الْحجةُ الْباِلغةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمِعني          148إَالَّ تخرصونَ   
      ِهدـذَا فَِإن شه مرح ونَ أَنَّ اللّهدهشي           الَِّذينا واِتنواْ ِبآيكَذَّب اء الَِّذينوأَه ِبعتالَ تو مهعم دهشواْ فَالَ ت
  150الَ يؤِمنونَ ِباآلِخرِة وهم ِبربِهم يعِدلُونَ 

واِلـديِن ِإحسـانا والَ تقْتلُـواْ       قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تشِركُواْ ِبِه شيئًا وِبالْ           
أَوالَدكُم من إمالٍَق نحن نرزقُكُم وِإياهم والَ تقْربواْ الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَـن والَ تقْتلُـواْ                  

         اكُمصو ذَِلكُم قِإالَّ ِبالْح اللّه مرالَِّتي ح فْسِقلُونَ    النعت لَّكُمِتـيِم ِإالَّ        151ِبِه لَعـالَ الْيواْ مبقْرالَ تو 
ِبالَِّتي ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقسِط الَ نكَلِّف نفْسا ِإالَّ وسـعها وِإذَا                 

 وأَنَّ هـذَا   152ا قُربى وِبعهِد اللِّه أَوفُواْ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ           قُلْتم فَاعِدلُواْ ولَو كَانَ ذَ    
ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُـم تتقُـونَ                 

153 _ 
|     |     | 

يف سياق سـورة     - باإلضافة إىل الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه       - هذا الشوط الطويل كله   
إال ما   - والذي مل يتعرض لشيء من الشريعة     ؛  من القرآن املكي الذي كان موضوعه هو العقيدة       ،  مكية

فصان اهللا هذه الشريعة أن     ؛  حيث مل تكن لإلسالم دولة تنفذ شريعته       - خيتص بتأصيل أصلها االعتقادي   
ويسلم ،  قبل أن يهىيء هلا اتمع الذي يدخل يف السلم كافة         ؛  وموضوعات دراسة ،  تصبح حديث ألسن  
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اليت حتكم ـذه    ،  ويعبد اهللا بالطاعة لشريعته يف وقبل أن يهىيء هلا الدولة ذات السلطان           ،  نفسه هللا مجلة  
وكمـا هـو    ،  كما هي طبيعة هذا الدين    ،  ونة بتنفيذه وجتعل معرفة احلكم مقر   ؛  الشريعة بني الناس فعال   

  . . الذي يكفل له اجلدية واحلرارة والوقار، منهجه
فيـدل علـى   . يتناول قضية التشريع واحلاكمية؛ هذا الشوط الطويل كله يف سورة مكية   :  نقول

إا قضـيته   .  . ويدل على جدية هذه القضية يف هذا الدين        . . إا قضية عقيدية   - طبيعة هذه القضية  
  . . )1(الرئيسية 

 . . حنب أن نعيش يف ظالل السياق القرآين جبملته       ،   وقبل أن منضي يف مواجهة النصوص تفصيال      
  . . ولنرى داللته وإحياءاته كذلك. لنرى حمتوياته على وجه اإلمجال

ن الثمـار    إنه يبدأ بعرض جمموعة التصورات واملزاعم اجلاهلية حول ما كانوا يزاولونه يف شـأ             
فنجد هذه التصورات واملزاعم تتمثل     . يف جاهليتهم  - أي يف شأن املال واالجتماع     - واألنعام واألوالد 

 : يف
قسم جيعلونـه  : إىل قسمني، وأنشأ هلم من زروع وأنعام،   تقسيمهم ما رزقهم اهللا من رزق      1 - 

اآلهلة املدعاة اليت يشـركوا يف   وهي   - وقسم جيعلونه لشركائهم   - زاعمني أن هذا مما شرعه اهللا      - هللا
هذا : فقالوا. وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا       :  " أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم من دون اهللا     

 !  " وهذا لشركائنا - بزعمهم - هللا
فيأخذون جانبا منه ويضـمونه إىل    . جيورون على النصيب الذي قسموه هللا     ،   أم بعد ذلك   2 - 

فما كان لشركائهم فال يصـل      ! :  " وال يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء      ،  شركائناما قسموه ل  
 !  " وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم، إىل اهللا

وهم يف هذه احلالة إمنا هم الكهان واملشترعون         -  أم يقتلون أوالدهم بتزيني من الشركاء      3 - 
، حبكم الضغط االجتماعي مـن ناحيـة      ،  ألفراد يف اتمع  ممن يصنعون التقاليد اليت خيضع هلا ا       - فيهم

كما قـد   . وكان هذا القتل يتناول البنات خمافة الفقر والعار        - وحكم التأثر باألساطري الدينية من ناحية     
كالذي نذره عبد املطلب أن لو رزقه اهللا عشرة أبناء حيمونه ليذحبن أحـدهم              ،  يتناول الذكور يف النذور   

                                                 
" .  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته     :  " يف القسم الثاين من كتاب     " عبودية وألوهية :  "  يراجع بتوسع فصل   )1(

 " . دار الشروق " 
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 لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم   ،  ك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم       وكذل!  " لآلهلة
 " ! 

فيزعمون أا ال تطعم إال بإذن خـاص        ؛   أم كانوا حيجزون بعض األنعام وبعض الزروع       4 - 
ومينعون أن يـذكر    ،  كما كانوا مينعون ظهور بعض األنعام من الركوب        -!  هكذا يزعمون  - من اهللا 

مع الزعم بأن هذا    .  على بعضها عند الذبح أو الركوب أوال يركبوا يف احلج ألن فيه ذكر اهللا              اسم اهللا 
وأنعام  - بزعمهم - هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء        : وقالوا.:  " كله قد أمر اهللا به    
  " .  ! - افتراء عليه - وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها، حرمت ظهورها

 - 5 وجيعلونه حمرما علـى    ،  م كانوا يسمون ما يف بطون بعض األنعام من احلمل لذكورهم           وأ
مع نسبة هذه الشريعة املضحكة إىل      ! إال أن يرتل احلمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور واإلناث         . إناثهم

 فهم فيه   وإن يكن ميتة  ،  ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا         : وقالوا:  " اهللا
  . .  " سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. شركاء

،  هذه هي جمموعة التصورات واملزاعم والتقاليد اليت كانت تصبغ وجه اتمع العريب يف اجلاهلية             
وتطهري النفوس والقلوب   ،  للقضاء عليها  - يف سورة مكية   - واليت يتصدى هذا السياق القرآين الطويل     

 . الواقع االجتماعيوإبطاهلا كذلك يف ، منها
 :  ولقد سلك السياق القرآين هذا املنهج يف خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة

افتراء على   -  لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا             
 . بغري علموأعلن ضالهلم املطلق يف هذه التصورات واملزاعم اليت ينسبوا إىل اهللا  - اهللا

 .  مث لفت أنظارهم إىل أن اهللا هو الذي أنشأ هلم هذه األموال اليت يتصرفون فيها هذه التصرفات                
والـذي   . . وهو الذي خلق هلم هذه األنعام     . هو الذي أنشأ هلم جنات معروشات وغري معروشات       . 

ويف هذه   . . موالوهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه األ         ،  يرزق هو وحده الذي ميلك    
اللفتة استخدم حشدا من املؤثرات املوحية من مشاهد الزروع والثمار واجلنـات املعروشـات وغـري                

، ومن نعمة اهللا عليهم يف األنعام اليت جعل بعضها محولة هلم يركب وحيمل وبعضها فرشـاً               ،  املعروشات
ملتأصـل بـني بـين آدم       كما استخدم ذكرى العـداء ا      . . يؤكل حلمه ويفرش جلده وصوفه وشعره     

 ! ؟ وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو املبني، فكيف يتبعون خطوات الشيطان. والشيطان
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وخلوها مـن كـل   ،  بعد ذلك استعرض يف تفصيل شديد سخافة تصورام فيما خيتص باألنعام  
ايـة هـذا    ويف   . . وألقى األضواء على ظلمات التصورات حىت لتبدو تافهة مهلهلة متهافتـة          ،  منطق

أم كنتم شهداء   :  " عالم ترتكنون يف هذه التشريعات اخلالية من كل حجة ومنطق         : االستعراض يسأل 
ويشنع جبرمية االفتراء علـى     ! فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم        " ؟  إذ وصاكم اهللا ذا   

  . . اليت يستخدمهاوجيعل هذا التشنيع أحد املؤثرات املتنوعة . وإضالل الناس بغري علم، اهللا
سواء . ويبني ما حرمته هذه السلطة فعال من املطاعم       .  وهنا يقرر السلطة صاحبة احلق يف التشريع      

 . ما حرم على املسلمني وما حرم على اليهود خاصة وأحله اهللا للمسلمني
 يف مستوى   املمثلة يف الشرك باهللا وحترمي ما أحل اهللا وكالمها         -  مث يناقش إحالتهم هذه اجلاهلية    

لو شاء اهللا ما أشركنا وال      :  " على إرادة اهللا وقوهلم    - اآلخر من ناحية داللته ووصفه الشرعي عند اهللا       
وقد قاهلـا  ، فيقرر أن هذه املقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل          . .  " آباؤنا وال حرمنا من شيء    

فالشرك كالتحرمي   " حىت ذاقوا بأسنا  كذلك كذب الذين من قبلهم      :  " املكذبون حىت جاءهم بأس اهللا    
ويسأهلم يف استنكار عالم حتيلون هذه املقررات الـيت         . كالمها مسة املكذبني بآيات اهللا    ،  بدون شرع اهللا  

 !  " وإن أنتم إال خترصون، إن تتبعون إال الظن. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا: قل:  " تقرروا
متاماً كما دعـاهم إىل   - م إىل موقف اإلشهاد واملفاصلة مث ينهي مناقشتهم يف هذا الشأن بدعو 

بل نفس  ،  مع استخدام نفس العبارات واألوصاف     - هذا املوقف يف أول السورة يف شأن أصل االعتقاد        
: قـل :  " وقضية التشريع بغري إذن من اهللا     ،  قضية الشرك باهللا  : للداللة على أن القضية واحدة    ،  األلفاظ

وال تتبع أهواء الذين    . فإن شهدوا فال تشهد معهم    ،  شهدون أن اهللا حرم هذا    هلم شهداءكم الذين ي   
ونرى من اآلية اىل جانب وحـدة   . .  " وهم برم يعدلون ،  كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة     

وهـم الـذين    . أن الذين يزاولون هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم        ،  املشهد والعبارة واللفظ  
فلو أم صدقوا بآيات اهللا وآمنوا بـاآلخرة واتبعـوا          . وهم الذين ال يؤمنون باآلخرة    .  بآيات اهللا  كذبوا

 . وما حرموا وحللوا بغري إذن من اهللا. هدى اهللا ما شرعوا ألنفسهم وللناس من دون اهللا
ساسـية  وهنا نرى مجلة من املبادئ األ      . .  ويف اية الشوط يدعوهم ليبني هلم ما حرمه اهللا حقاً         

فجعلـها  ،  وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحرميات أغلب     . يف مقدمتها توحيد اهللا   ،  للحياة االجتماعية 
 : عنواناً للكل
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وى عن قتل األوالد من الفقر مع طمأنتـهم         . وأمر باإلحسان للوالدين  . لقد ى اهللا عن الشرك    
وى عن قتل النفس اليت حـرم اهللا         .وى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن         . على الرزق 

وأمر بإيفاء الكيـل وامليـزان      . وى عن مس مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده           . إال باحلق 
. وأمر بالوفاء بعهد اهللا كله    . ولو كان ذا قرىب    - يف الشهادة واحلكم   - وأمر بالعدل يف القول   . بالقسط

 . عقب كل مجلة من األوامر والنواهيوجعل هذا مجيعه وصية من اهللا كررها 
اللتني تتجمعان هذا التجمـع يف      ؛   هذا احلشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادى الشريعة        

بصورة ال ختفى داللتها علـى      ،  وكتلة واحدة ،  وتعرضان مجلة واحدة  ؛  ومتتزجان هذا االمتزاج  ،  السياق
 : ا احلشد كله يقال عنه يف اية الشوط الطويلهذ . . من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه

ذلكم وصاكم  . وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله      ،  وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه     " 
  . .  " به لعلكم تتقون

 : وصوغها يف تقرير واحد واضح حاسم؛  وذلك إلبراز تلك الداللة املستفادة من السياق كله
بل إن شريعته من عقيدته     . عقيدته يف تقرير صفة الشرك أو صفة اإلسالم        إن هذا الدين شريعته ك    

كما تتجلى هـذه     . . . إذ هي الترمجة الواقعية هلا     . . بل إن شريعته هي عقيدته     . . . يف هذه الداللة  
  . . وعرضها يف املنهج القرآين، احلقيقة األساسية من خالل النصوص القرآنية

يف نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطـردة          " الدين " زح مفهوم  وهذه هي احلقيقة اليت زح    
 - حىت انتهى األمر بأكثر املتحمسني هلذا الدين       . . بشىت األساليب اجلهنمية اخلبيثة   ،  خالل قرون طويلة  

أن تصبح قضية احلاكميـة يف نفوسـهم    - ودعك من أعدائه واملستهزئني واملستهترين الذين ال حيفلونه  
وال يعدون املروق منها مروقاً     ! ال جتيش هلا نفوسهم كما جتيش للعقيدة      !  عن قضية العقيدة   قضية منفصلة 

وهذا الدين ال يعرف الفصـل بـني العقيـدة والعبـادة            ! كالذي ميرق من عقيدة أو عبادة     ،  من الدين 
كميـة اىل   حىت انتهت مسألة احلا   ،  قروناً طويلة ،  إمنا هي الزحزحة اليت زاولتها أجهزة مدربة      . والشريعة

وهي هي القضية اليت حتتشد هلا سـورة        ! حىت يف حس أشد املتحمسني هلذا الدين      ،  هذه الصورة الباهتة  
وحتشد هلا كل هذه     - إمنا موضوعها هو العقيدة   ،  موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة       - مكية

ذلك أا  .  احلياة االجتماعية  بينما هي تتصدى جلزئية تطبيقية من تقاليد      ؛  وكل هذه التقريرات  ،  املؤثرات
وذلك أن هذا األصل الكبري يتعلق بقاعـدة هـذا الـدين             . . أصل احلاكمية  . . تتعلق باألصل الكبري  

  . . وبوجوده احلقيقي
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. وال حيكمون على املتحاكم إىل الطاغوت بالشرك      ،   إن الذين حيكمون على عابد الوثن بالشرك      
وال يعرفون طبيعـة هـذا   . إن هؤالء ال يقرأون القرآن  . . كويتحرجون من هذه وال يتحرجون من تل      

  " وإن أطعتموهم إنكم ملشـركون    :  " وليأخذوا قول اهللا جبد   ،  فليقرأوا القرآن كما أنزله اهللا     . . الدين
 . . 

أو ،   وإن بعض هؤالء املتحمسني هلذا الدين ليشغلون باهلم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون              
وتأخذهم الغـرية علـى بعـض       . . منطبقاً على شريعة اهللا أو غري منطبق      ،  أو هذا القول  ،  ءهذا اإلجرا 

فال ينقص وجوده وقيامه وكماله إال أن متتنع هـذه          ،  كأن اإلسالم كله قائم    . . املخالفات هنا وهناك  
 ! املخالفات

بـل  . نيؤذون هذا الدين من حيـث ال يشـعرو        ،   هؤالء املتحمسون الغيورون على هذا الدين     
إم يفرغون الطاقة العقيدية الباقيـة يف        . . يطعنونه الطعنة النجالء مبثل هذه االهتمامات اجلانبية اهلزيلة       

. إم يؤدون شهادة ضمنية هلذه األوضاع اجلاهليـة        . . نفوس الناس يف هذه االهتمامات اجلانبية اهلزيلة      
بينمـا الـدين كلـه      . ن تصحح هذه املخالفات   ال ينقصه ليكمل إال أ    ،  شهادة بأن هذا الدين قائم فيها     

احلاكمية فيها هللا وحـده مـن دون        ،  ما دام ال يتمثل يف نظام وأوضاع      ،  أصالً " الوجود " متوقف عن 
 . العباد

 . . فإذا انتفى هذا األصل انتفى وجود هذا الـدين .  إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اهللا   
وتغتصـب  ،  هلي قيام الطواغيت اليت تعتدي على ألوهيـة اهللا        ،  وإن مشكلة هذا الدين يف األرض اليوم      

وهـي هـي     . . وجتعل ألنفسها حق التشريع باإلباحة واملنع يف األنفس واألمـوال واألوالد          ،  سلطانه
ويربطها بقضية  ،  املشكلة اليت كان يواجهها القرآن الكرمي ذا احلشد من املؤثرات واملقررات والبيانات           

 . وميزان اجلاهلية أو اإلسالم، وجيعلها مناط اإلميان أو الكفر، يةاأللوهية والعبود
حىت ،  مل تكن هي املعركة مع اإلحلاد      " وجوده "  إن املعركة احلقيقية اليت خاضها اإلسالم ليقرر      

ومل تكن هي املعركـة مـع الفسـاد         ! هو ما يسعى إليه املتحمسون هلذا الدين       " التدين " يكون جمرد 
لقـد كانـت    !  . . هذا الدين  " وجود " فهذه معارك تالية ملعركة    - لفساد األخالقي االجتماعي أو ا  

 . . وتقرير ملـن تكـون   " احلاكمية " هي معركة " وجوده " املعركة األوىل اليت خاضها اإلسالم ليقرر   
خاضها ليثبت  . وال يتعرض للنظام والشريعة   ،  خاضها وهو ينشيء العقيدة   . لذلك خاضها وهو يف مكة    

فلمـا   . . وال يقر مدعيها على دعواه مسلم     ،  ال يدعيها لنفسه مسلم   ،   الضمري أن احلاكمية هللا وحده     يف
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 . . يسر اهللا هلم مزاولتها الواقعية يف املدينـة       ،  أن رسخت هذه العقيدة يف نفوس العصبة املسلمة يف مكة         
 !  املفهوم احلقيقي هلذا الدينبعد أن يدركوا. فلينظر املتحمسون هلذا الدين ما هم فيه وما جيب أن يكون

 .  وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل
|     |     | 

وهذا لشركائنا   - بزعمهم - هذا هللا : فقالوا. وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً        " 
  "  . . ! نساء ما حيكمو. وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم، فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا

أن اهللا هو الـذي   - وهو يصف تصورات اجلاهلية وتقاليدها يف احلرث واألنعام      -  يقرر السياق 
مث يذكر بعـد   . . فما من أحد غري اهللا يرزق الناس من األرض والسماء؛ أنشأ هلم هذه الزروع واألنعام    

[  جيعلون ألوثام وأصنامهم جـزءا و، إذ جيعلون له منه سبحانه جزءا. هذا التقرير ما يفعلونه مبا رزقهم    
مث هم بعد ذلك جيـورون علـى        . ]! وطبيعي أن سدنة األوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا اجلزء األخري          

 ! على النحو الذي تقرره اآلية. اجلزء الذي جعلوه هللا
. تهمجعلوا منه هللا سهما وسهما آلهل     ،  كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما     :  عن ابن عباس قال   

. وكانت إذا هبت الريح من حنو الذي جعلوه آلهلتهم إىل الذي جعلوه هللا ردوه إىل الذي جعلوه آلهلـتم          
:  " فذلك قولـه  . أقروه ومل يردوه  ،  وإذا هبت الريح من حنو الذي جعلوها هللا إىل الذي جعلوه آلهلتهم           

 .  " ساء ما حيكمون
فما ذهبت به الريح    . كائهم وأوثام جزءا  ولشر،  يسمون هللا جزءا من احلرث    :  وعن جماهد قال  

اهللا عـن   :  " وقالوا. وما ذهب من جزء أوثام إىل جزء اهللا ردوه        . مما مسوا هللا إىل جزء أوثام تركوه      
 . السائبة والبحرية اليت مسوا: واألنعام " ! هذا غين

 هللا وجـزءاً    عمد ناس من أهل الضاللة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جـزءاً          :  وعن قتادة قال  
فإذا خالط شيء مما جزأوا     . لشركائهم وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا هللا فيما جزأوا لشركائهم خلوه           

استعانوا مبـا   ]يعين اجلدب [  وكانوا إذا أصابتهم السنة. لشركائهم فيما جزأوا هللا ردوه على شركائهم  
 .  " ا حيكمونساء م " ، قال اهللا. وأقروا ما جزأوا لشركائهم، جزأوا هللا

. ويزرعون زرعا فيجعلونـه هللا ، كانوا يقسمون من أمواهلم قسما فيجعلونه هللا: وعن السدي قال  
فإذا هلك الذي   . وما خرج هللا تصدقوا به    ،  فما خرج لآلهلة أنفقوه عليها     . . وجيعلون آلهلتهم مثل ذلك   

وأخذوا الذي هللا فأنفقوه على      " ! ةليس بد آلهلتنا من نفق    :  " قالوا،  وكثر الذي هللا  ،  يصنعون لشركائهم 
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فال يردون عليه    " ! لو شاء أزكى الذي له    :  " قالوا،  وكثر الذي آلهلتهم  ،  وإذا أجدب الذي هللا   . آهلتهم
أن يأخـذوا مـين وال      : لو كانوا صادقني فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا         . . قال اهللا . شيئا مما لآلهلة  

 .  "  حيكمونساء ما:  " فذلك حني يقول! يعطوين
فإنه خرب من اهللا جل ثناؤه عن فعـل هـؤالء            " ساء ما حيكمون  :  " وأما قوله :  وعن ابن جرير  

إذ أخـذوا مـن نصـييب       ،  وقد أساءوا يف حكمهم   : يقول جل ثناؤه  . املشركني الذين وصف صفتهم   
لـهم  اخلـرب عـن جه   - تعاىل ذكره - وإمنا عىن بذلك،  ومل يعطوين من نصيب شركائهم    ،  لشركائهم
وأنعم عليهم بالنعم   ،  بأم مل يرضوا أن عدلوا مبن خلقهم وغذاهم       ،  وذهام عن سبيل احلق   ،  وضاللتهم

 ! حىت فضلوه يف أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه، ما ال يضرهم وال ينفعهم، اليت ال حتصى
 يف األنعـام     هذا هو ما كان شياطني اإلنس واجلن يوحون به إىل أوليائهم ليجادلوا به املـؤمنني              

. وظاهر يف هذه التصورات والتصرفات أثر املصلحة للشياطني يف هذا الذي يزينونه ألوليائهم            . والزروع
فهي متمثلة أوال يف االسـتيالء علـى         - من الكهنة والسدنة والرؤساء    - فأما مصلحة شياطني اإلنس   

! ن تصورات باطلة وعقائد فاسدة    وحتريكهم على هواهم وفق ما يزينونه هلم م       ،  قلوب األتباع واألولياء  
وهو مـا   ؛  ومتمثلة ثانيا يف املصاحل املادية اليت تتحقق هلم من وراء هذا التزيني واالستهواء جلماهري الناس              

وأما مصلحة شياطني اجلن فتتمثل يف جنـاح        !  . . يعود عليهم مما يقسمه هؤالء األغرار املغفلون لآلهلة       
ويقـودوهم ذلـالً إىل   ، ويفسدوا عليهم دينهم  ،  فسدوا عليهم حيام  اإلغواء والوسوسة لبين آدم حىت ي     
 ! الدمار يف الدنيا والنار يف اآلخرة

: وكانت تقع نظائرها يف اجلاهليات األخـرى      ،  وهذه الصورة اليت كانت تقع يف جاهلية العرب       
لصور كلها ليست إال    هذه ا  . . . واليت ما تزال تقع يف اهلند وإفريقية وآسيا       ،  لإلغريق والفرس والرومان  

فاجلاهلية احلاضرة تتصرف كذلك يف األموال مبـا        ! صورا من التصرف يف املال ال تقتصر عليها اجلاهلية        
. تلتقـي يف األصـل والقاعـدة   . وعندئذ تلتقي يف الشرك مع تلك اجلاهليات القدميـة  . مل يأذن به اهللا   

وال عربة بعد ذلـك بـاختالف       . اهللافاجلاهلية هي كل وضع يتصرف يف شؤون الناس بغري شريعة من            
وكذلك زين لكثري من املشركني      . .  " فإن هي إال اشكال    . . األشكال اليت يتمثل فيها هذا التصرف     

فـذرهم ومـا    . ولو شاء اهللا ما فعلـوه     . وليلبسوا عليهم دينهم  ،  قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم   
 .  " يفترون
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ذلك التصرف يف أمواهلم كذلك زينـوا هلـم قتـل           وكما زين الشركاء والشياطني هلم      :  يقول
ومـن   - أو خشية السيب والعار    - وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية اإلمالق         . . أوالدهم

إن رزقـه اهللا    ،  قتل بعض األبناء يف النذر لآلهلة كالذي روي عن عبد املطلب من نذره ذبح أحد ولده               
 ! بعشرة منهم حيمونه ومينعونه

والشركاء . العرف الذي وضعه الناس للناس    . ر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف اجلاهلية         وظاه
ومـن القرنـاء    ،  من الكهنة والسدنة والرؤساء من اإلنس      . . املذكورون هنا هم شياطني اإلنس واجلن     

 ! بالتعاون واملواالة فيما بينهم، املوسوسني من اجلن
 :  والنص يصرح باهلدف الكامن وراء التزيني

 .  " وليلبسوا عليهم دينهم، لريدوهم " 
فأما اهلالك   . . ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبساً غامضاً ال يقفون منه على تصور واضح           

وصـريورة النـاس    ،  ويتمثل أخرياً يف فساد احلياة االجتماعية جبملتها      ؛  فيتمثل ابتداء يف قتلهم ألوالدهم    
حـىت ليتحكمـون يف     ! وفق أهوائهم ومصاحلهم  ،  ون حيثما شاءوا  ماشية ضالة يوجهها رعاا املفسد    

ألن . فال جتد هذه الغنم الضالة هلا مفـرا مـن اخلضـوع           ،  أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم بالقتل واهلالك    
تتعـاون مـع العـرف      ،  بكل ثقلها وعمقهـا    - وما هي منها   - التصورات املتلبسة بالدين والعقيدة   

؛ ما مل تعتصم منه بدين واضـح      . ى ثقالً ساحقاً ال تقف له مجاهري الناس       وتنش،  االجتماعي املنبثق منها  
 . وما مل ترجع يف أمرها كله إىل ميزان ثابت
ويضـغط علـى    ،  وهذا العرف االجتماعي الذي ينبثق منها     ؛   وهذه التصورات املبهمة الغامضة   

فنحن نشـهده   . ليات القدمية ال ينحصر يف تلك الصور اليت عرفتها اجلاه        . . مجهرة الناس بثقله الساحق   
هذه العادات والتقاليد اليت تكلف الناس العنت الشديد يف          . . اليوم بصورة أوضح يف اجلاهليات احلديثة     

، هذه األزياء واملراسم اليت تفرض نفسها على الناس فرضاً         . . مث ال جيدون ألنفسهم منها مفراً     ،  حيام
ومع . مث تفسد أخالقهم وحيام   ،  وتأكل حيام واهتمامام  ،  وتكلفهم أحياناً ما ال يطيقون من النفقة      

، األزياء القصرية  . . وأزياء املساء ،  وأزياء بعد الظهر  ،  أزياء الصباح  . . ذلك ال ميلكون إال اخلضوع هلا     
إىل آخر هذا االسـترقاق      . . . وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف   ! واألزياء املضحكة ،  واألزياء الضيقة 

وتقف وراءه شـركات    . تقف وراءه بيوت األزياء   ؟  من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه       . . لّاملذ
ويقف وراءه املرابون يف بيوت املال والبنوك من الذين يعطون أمواهلم للصناعات ليأخذوا هـم               ! اإلنتاج



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

291

كنـهم ال   ول!  . . ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمري البشرية كلها ليحكموهـا         ! حصيلة كدها 
ويؤصـلوا  ، إمنا يقفون بالتصورات والقيم الـيت ينشـئوا      ،  يقفون بالسالح الظاهر واجلند املكشوف    

فهم يعلمـون أن    . ]عرف اجتماعي   [  ويطلقوا تضغط على الناس يف صورة     ؛  )1(بنظريات وثقافات   
تماعي غامض ال   ويف عرف اج  ،  وأوضاع جمتمع ،  النظريات وحدها ال تكفي ما مل تتمثل يف أنظمة حكم         

 ! ألنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه، يناقشه الناس
وتتحد ،  وإا اجلاهلية ختتلف أشكاهلا وصورها     . . شياطني اإلنس واجلن   . .  إنه فعل الشياطني  

  . . وتتماثل قوائمها وقواعدها، جذورها ومنابعها
إمنا هو  ! أنه حديث عن جاهليات كانت    إذا حنن قرأناه وفهمناه على      ،   وإننا لنبخس القرآن قدره   

ومواجهة للواقع املنحرف دائماً ورده إىل صـراط اهللا         . حديث عن شىت اجلاهليات يف كل أعصار احلياة       
  . . املستقيم

ويكشف عن احلقيقة   ،  فإن السياق القرآين يهون أمر اجلاهلية     ،  وثقل الواقع ،   ومع ضخامة الكيد  
إن هؤالء الشياطني وأوليـاءهم لفـي قبضـة اهللا           . . جلانب الظاهر الكربى اليت قد خيدع عنها هذا ا      

مبشـيئة اهللا   ؛  ولكن بترك احلبل ممدوداً هلم قليالً     . وهم ال يفعلون ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم       . وسلطانه
لـى  فال ع . ولكنه شاء لالبتالء  . ولو شاء أال يفعلوه ما فعلوه     . حتقيقاً حلكمة اهللا يف ابتالء عباده     ،  وقدره
 : فليمضوا يف طريقهم وليدعوا له الشياطني وما يفترون على اهللا وما يكيدون. وال على املؤمنني ع النيب

  . .  " فذرهم وما يفترون. ولو شاء اهللا ما فعلوه " 
إن هذه التصورات والتصرفات من عند      :  وال بد أن نذكر أم ما كانوا جيرؤون على أن يقولوا          

ينسبوا بـذلك إىل شـريعة إبـراهيم         . . فيزعمون أنه هو شرعها هلم    ،  على اهللا إمنا يفترون   . أنفسهم
 ! بزعمهم - وإمساعيل

إن معظمهم ال يستطيع أن يتبجح تـبجح         . . كذلك يفعل الشياطني اليوم يف اجلاهليات احلديثة      
ألسـلوب الـذي    إمنا يلجأ إىل نفس ا    . فينفي وجود اهللا مجلة ويتنكر للدين عالنية      ؛  الشيوعيني امللحدين 

ويزعمون أن مـا يشـرعونه      ! إم حيترمون الدين  : يقولون! كان يلجأ إليه الشياطني يف جاهلية العرب      
إنه خيـدر   ! إنه أسلوب أألم وأخبث من أسلوب الشيوعيني امللحدين       !  . . للناس له أصل من هذا الدين     

فاإلسـالم  ، ن مل تكن هي اإلسـالم وإ - العاطفة الدينية الغامضة اليت ال تزال تعيش يف قرارات النفوس         
                                                 

 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" التطور والثبات يف حياة البشرية :  " يف كتاب" اليهود الثالثة :  "  يراجع فصل)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

292

ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية يف قوالـب   - منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة املبهمة الغامضة  
 ! وهذا أخبث الكيد وأألم األساليب. جاهلية ال إسالمية

 فيفرغون جهدهم يف استنكار جزيئات هزيلة على هـامش        ؛  هلذا الدين  " املتحمسون "  مث جييء 
املغتصـبة أللوهيـة اهللا وسـلطانه       ،  ال تروق هلم يف هذه األوضاع اجلاهلية املشركة       ،  احلقيقة اإلسالمية 

ويشهدون هلـا   . وذه الغرية الغبية يسبغون على هذه األوضاع اجلاهلية املشركة طابع اإلسالم          . باجلملة
 ! نه يف هذه اجلزئيات اهلزيلةولكنها ختالف ع، شهادة ضمنية خطرية بأا تقوم على أصل من الدين حقاً

وهو نفس الدور الذي تؤديه     .  ويؤدي هؤالء املتحمسون دورهم لتثبيت هذه األوضاع وتطهريها       
وإن كان اإلسالم بالذات ال يعرف املسوح وال ينطق         ! اليت تلبس مسوح الدين   ،  األجهزة الدينية احملترفة  
 ! بامسه كاهن وال سادن

وأنعـام حرمـت     - بزعمهم - ال يطعمها إال من نشاء    ،  جرهذه أنعام وحرث ح   : وقالوا " 
  . .  " سيجزيهم مبا كانوا يفترون - افتراء عليه - ظهورها وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها

عن هؤالء اجلهلة مـن      - تعاىل ذكره  - وهذا خرب من اهللا   :  "  قال أبو جعفر بن جرير الطربي     
 " من غري أن يكون اهللا أذن هلم بشيء من ذلك         ،   من قبل أنفسهم   إم كانوا حيرمون وحيللون   . املشركني

 . 
أن مـا    - مـع ذلـك    - الذين يدعون ،  فهؤالء املعتدون على سلطان اهللا     . . احلرام:  واحلجر

 - كما تقـدم   - فعزلوها آلهلتهم ،  قد عمدوا إىل بعض الزروع وبعض األنعام      ،  يشرعونه هو شريعة اهللا   
 -!  بزعمهم -!  ال يطعمها إال من شاء اهللا     .  الثمار حمرمة عليهم ال يطعموا     هذه األنعام وهذه  : وقالوا

: وعمدوا إىل أنعام قيـل ! والذي يقرر ما يقرر يف هذا الشأن هم بطبيعة احلال الكهنة والسدنة والرؤساء    
 " )1( حـام    ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال         :  " إا هي األنواع املسماة يف آية املائدة      
هذه ال يذكر اسم اهللا عليها عنـد        : كما عمدوا إىل أنعام فقالوا    . فجعلوا ظهورها حراما على الركوب    

 افتراء على اهللا   " كل ذلك ! إمنا تذكر أمساء اآلهلة وختلص هلا      . . وال عند ذحبها  ،  ركوا وال عند حلبها   
 " ! 

                                                 
 . 990 - 989 سبق بيان أوصافها يف اجلزء السابع ص)1(
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فعل هؤالء املشركون   : فإنه يقول  " )1(هللا  افتراء على ا   " وأما قوله :  "  قال أبو جعفر بن جرير    
ألـم  ،  وخترصاً بالباطل عليه  ،  كذباً على اهللا  ،  وقالوا ما قالوا من ذلك    ،  ما فعلوا من حترميهم ما حرموا     

، إىل أن اهللا هو الذي حرمه     ،  على ما وصفه عنهم جل ثناؤه يف كتابه       ،  أضافوا ما كانوا حيرمون من ذلك     
  " . وأخرب نبيه واملؤمنني أم كذبة فيما يدعون. كذموأ، فنفى اهللا ذلك عن نفسه

وذلك قبـل أن يبلـغ      ،  اليت تتكرر يف معظم اجلاهليات    ،   وهنا كذلك تبدو لنا أساليب اجلاهلية     
أن ،  وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من ال ينكرون اهللا البتة         ! التبجح بناس من البشر أن يقولوا مبادية الوجود       

 ! يهيمن على احلياة، وليس نظاماً اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا " عقيدة " جمرد"  الدين " جيهروا بأن
احلاكمية فيه للبشـر    ،   وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب اجلاهلية اليت تقيم نظاماً أرضياً            

لوب هو أخبث   أن ندرك أن هذا األس     . . مث تزعم أا حتترم الدين وتستمد منه أوضاعها اجلاهلية        ،  ال هللا 
ولقد عمدت الصليبية العاملية والصهيونية العاملية إىل هذا األسلوب يف          ! األساليب وأمهرها على اإلطالق   

بعدما تبني هلا فشل التجربة التركية اليت قـام ـا           . املنطقة اليت كانت يوما دار إسالم حتكم بشريعة اهللا        
ربة دورا هاما يف حتطيم اخلالفة كـآخر مظهـر          لقد أدت هلم هذه التج    !  . . البطل الذي صنعوه هناك   

ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون منوذجاً يؤثر يف بقيـة        ،  للتجمع اإلسالمي يف األرض   
الذين ما يزال الدين عاطفـة غامضـة يف         ،  فأصبحت أجنبية عن اجلميع   ،  لقد اخنلعت من الدين   . املنطقة

اليت تستهدف نفس   ،  ليبية العاملية والصهيونية يف التجارب التالية     ومن مث عمدت الص    . . قرارات نفوسهم 
فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم لـه     . أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية     ،  اهلدف

أو باسـتنكار جزئيـات هزيلـة يـوهم     ؛ سواء بالدعاية املباشرة، أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة     
 وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطني اإلنس واجلن هلذا الدين           ! ا عداها سليم  استنكارها أن م  

 . . 
وبكـل تضـامنها    ،   على أن األجهزة الصليبية والصهيونية اليت تعمل بكل ثقلها يف هذه الفترة           

ن هـذه  بأن تـزعم أ ، حتاول أن تسترد الغلطة يف التجربة التركية ذاا      ،  وبكل جتارا وخربا  ،  وجتمعها
وأننا جيب أال نصدقها فيما أعلنته عن نفسها        ! التجربة ذاا كانت حركة من حركات البعث اإلسالمي       

 ! تنبذ الدين وتعزله عن احلياة عزالً ]علمانية [  من أا

                                                 
 ). افتراء عليه ( فأما يف هذه اآلية فالذي ورد . وردت يف آية سابقة" ء على اهللا افترا " )1(
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يف تطهـري التجربـة      ]وهم األداة الفكرية لالستعمار الصلييب الصهيوين       [   وجيهد املستشرقون 
وهو  . . ذلك أن انكشاف إحلادها جعلها تؤدي دورا حمدوداً        . . إلحلاد جهداً كبرياً  الكمالية من مة ا   

 - ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور اآلخر        . . سحق آخر مظهر للتجمع اإلسالمي يف األرض      
 من تفريغ املفهومات الدينية واحلماسـة الدينيـة يف         - الذي حتاول أن تؤديه التجارب التالية يف املنطقة       

ومن إفساد اخللق واملقومات الفطرية األصـيلة       ! ومن تبديل الدين باسم الدين    ! أوضاع وأشكال جاهلية  
ومن إلباس اجلاهلية ثوب اإلسالم لتؤدي به دورها يف كل البقاع اليت ما يزال فيهـا                . باسم الدين أيضا  

األمر الذي   . . بية والصهيونية وقيادا ذا اخلطام املزور اخلادع إىل حماضن الصلي       ؛  عاطفة دينية غامضة  
 ! من الكيد لإلسالم، عجزت عنه احلمالت الصليبية والصهيونية طوال ألف وثالث مائة عام

  . .  " سيجزيهم مبا كانوا يفترون . .  " 
وإن يكن ميتة فهـم     ،  ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا         : وقالوا " 
  . .  " إنه حكيم عليم، صفهمسيجزيهم و. فيه شركاء

ومن ترك  ،  النابعة من احنرافات الشرك والوثنية    ،   لقد استطردوا يف أوهام التصورات والتصرفات     
استطردوا يف هذه   . مع االدعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الذي شرعه اهللا         ؛  أمر التحليل والتحرمي للرجال   

 ولعلها تلك املسماة البحرية والسائبة والوصـيلة       - عاماألوهام فقالوا عن األجنة اليت يف بطون بعض األن        
إال أن تكون ميتة فيشارك فيهـا اإلنـاث         ،  حمرمة على اإلناث  ،  إا خالصة للذكور منهم حني تنتج      -

إال أهواء الرجال اليت يصوغون منـها دينـا غامضـاً    ،  هكذا بال سبب وال دليل وال تعليل       . . الذكور
 . ملتبسا يف األفهام
ملن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على اهللا فوصفوها بأا         ؛   السياق القرآين تعقيب التهديد     ويعقب

 : من شرع اهللا
  . .  " سيجزيهم وصفهم " 
  . .  " إنه حكيم عليم " 

 . ال كما يتصرف هؤالء املشركون اجلهال، ويتصرف فيها حبكمة، يعلم حقائق األحوال
وما حتمله أصـحاا    ،   السياق القرآين هذه الضالالت    وهو يستعرض مع  ،   وإن اإلنسان ليعجب  
تلك اليت يتحملـها    ،  يعجب لتكاليف االحنراف عن شرع اهللا وجه       . . من أعباء وخسائر وتضحيات   

وألغـالل  . وألثقال اخلرافة والغموض والوهم اليت يتبعها الضـالون       . املنحرفون عن صراط اهللا املستقيم    
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، نعم يعجب للعقيدة املنحرفة تكلف الناس حىت فلذات أكبادهم         . . لضمريالعقيدة الفاسدة يف اتمع وا    
. سوى الوهم واهلـوى والتقليـد     ،  والسري فيها بال ضابط   ،  فوق ما تكلفهم من تعقيد احلياة واضطراا      

ويطلـق العقـل    ؛  يطلق الضمري البشري من أوهام الوهم واخلرافـة       ؛  وأمامهم التوحيد البسيط الواضح   
 " اإلنسـان  " ويطلق؛  ويطلق اتمع البشري من اجلاهلية وتكاليفها     ؛  ل التقليد األعمى  البشري من عقا  

وحيل حمل هـذا   - وما يصنعونه من قيم وموازين   ،  سواء فيما يشترعونه من قوانني     - من العبودية للعبيد  
ة ورؤية حلقائق الوجـود واحليـا     ،  وتصورا واضحا ميسرا مرحيا   ،  كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة    

املقـام الـذي ال      . . وارتفاعا إىل مقام العبودية هللا وحده     ،  وانطالقا من العبودية للعبيد   ،  كاملة عميقة 
 ! يرتقي إىل أعلى درجاته إال األنبياء

حني تنحرف البشرية عـن صـراط اهللا         - هنا يف الدنيا قبل اآلخرة     -  أال إا اخلسارة الفادحة   
 : وترجع إىل العبودية الذليلة ألرباب من العبيد ؛وتتردى يف محأة اجلاهلية؛ املستقيم

افتراء علـى    - وحرموا ما رزقهم اهللا    - سفها بغري علم   - قد خسر الذين قتلوا أوالدهم     " 
  . .  " قد ضلوا وما كانوا مهتدين - اهللا

خسروا . خسروا أنفسهم وخسروا أوالدهم   . خسروا يف الدنيا واآلخرة   .  خسروا اخلسارة املطلقة  
وأسـلموا  ؛  خسروا الكرامة اليت جعلها اهللا هلم بإطالقهم من العبودية لغريه         . هلم وخسروا أرواحهم  عقو

، وقبل ذلك كله خسروا اهلدى خبسارة العقيـدة       ! حني أسلموها حلاكمية العبيد   ؛  أنفسهم لربوبية العبيد  
 : وضلوا الضالل الذي ال هداية فيه، خسروا اخلسارة املؤكدة

 .  " وا مهتدينقد ضلوا وما كان " 
|     |     | 

واليت أشار إليها إشارة يف أول هـذا        ،  بعد ذلك يردهم السياق إىل احلقيقة األولية اليت ضلوا عنها         
يـردهم إىل مصـدر احلـرث        . .  " وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا       :  " احلديث بقوله 

لقون يف شأا من شياطني اإلنس واجلن الـذين مل          ويت؛  واألنعام اليت يتصرفون يف شأا هذه التصرفات      
ذرأهـا هلـم    ؛  متاعا للناس ونعمـة   ،  إن اهللا هو الذي ذرأ احلرث واألنعام       . . خيلقوها هلم ومل ينشئوها   

إمنا هـو  ؛ فهو الغين ذو الرمحة، وما به سبحانه من حاجة إىل شكرهم وعبادم  - ويعبدوه؛  ليشكروا له 
فيمـا ذرأ اهللا مـن احلـرث        ،  فما باهلم حيكمون من مل خيلق شيئاً       - همصالح حاهلم يف دينهم ودنيا    
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حتـت   - مث ال يقفون عند هذا احلد فيتالعبـون       ،  وألولئك نصيبا ،  وما باهلم جيعلون هللا نصيبا    ؟  واألنعام
 ! ؟ يف النصيب الذي جعلوه هللا - استهواء أصحاب املصلحة من الشياطني

الذي ال جيوز أن يتصرف يف هذا املال إال بإذنـه ممـثال يف              .  إن اخلالق الرازق هو الرب املالك     
ال فيما يدعي األرباب املغتصبون لسـلطان اهللا أنـه          ،  وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده       . شرعه

 ! شريعة اهللا
والزيتون ،  والنخل والزرع خمتلفا أكله   ،  وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات       " 
وال تسرفوا إنـه ال     ،  وآتوا حقه يوم حصاده   ،  كلوا من مثره إذا أمثر    . وغري متشابه متشاا  ،  والرمان

إنـه  ، وال تتبعوا خطوات الشـيطان    ،  كلوا مما رزقكم اهللا   . ومن األنعام محولة وفرشا   . حيب املسرفني 
 .  " لكم عدو مبني
 - من املـوات  فهو الذي أخرج احلياة      - هو الذي خلق هذه اجلنات ابتداء      - سبحانه -  إن اهللا 

ومنها الربيات الـيت    ؛  وهذه اجلنات منها اإلنسيات املعروشات اليت يتعهدها اإلنسان بالعرائش واحلوائط         
وإن اهللا هو الذي أنشـأ النخـل        . وتنمو بال مساعدة من اإلنسان وال تنظيم       - بقدر اهللا  - تنبت بذاا 

منوع الصـنوف   ،  خلق الزيتون والرمان  وإن اهللا هو الذي     . والزرع خمتلف األلوان والطعوم واألشكال    
عالية القوائم   " محولة " هو الذي خلق هذه األنعام وجعل منها       - سبحانه - وإنه،  متشاا وغري متشابه  

صغرية األجسام قريبة مـن األرض يتخـذ مـن           " فرشا " وجعل منها . بعيدة يف األرض محالة لألثقال    
  . . أصوافها وأشعارها الفرش

وجعلـها مناسـبة    ؛  ونوعها هذا التنويع  ؛  الذي بث احلياة يف هذه األرض      - نهسبحا -  إنه هو 
يف مواجهة هذه اآليات وهـذه       - فكيف يذهب الناس   . . للوظائف اليت تتطلبها حياة الناس يف األرض      

 ؟ إىل حتكيم غري اهللا يف شأن الزروع واألنعام واألموال - احلقائق
ليتخذ منها برهانا   ،  ة الرزق الذي خيتص اهللا مبنحه للناس       إن املنهج القرآين يكثر من عرض حقيق      

هو احلقيـق   ؛  فإن اخلالق الرازق الكافل وحده    . على ضرورة إفراد اهللا سبحانه باحلاكمية يف حياة الناس        
 : بال جدال . . بأن تكون له الربوبية واحلاكمية والسلطان وحده
حيشد هذه   . . ألنعام وما فيها من نعم اهللا     ومشاهد ا ،   وهنا حيشد السياق مشاهد الزرع واإلمثار     

فيدل على أن هذه     . . كما حشدها من قبل يف صدد قضية األلوهية       ،  املؤثرات يف صدد قضية احلاكمية    
 . وتلك قضية واحدة يف العقيدة اإلسالمية
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 :  وعندما يذكر الزروع والثمار يقول
  . .  " إنه ال حيب املسرفني، فواكلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسر " 

.  واألمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه اآلية إا مدنيـة                
ألن السياق يف اجلزء املكي من السورة ال يتصـور تتابعـه            ،  إن اآلية مكية  : وقد قلنا يف التقدمي للسورة    

وهذا األمر  .  لو كانت قد تأخرت حىت نزلت يف املدينة        فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها     . بدون هذه اآلية  
وهنـاك روايـات يف اآليـة أن        . ال يتحتم أن يكون املقصود به الزكاة      ،  بإيتاء حق الزرع يوم حصاده    

أما الزكاة بأنصبتها احملددة فقد حددا السنة بعد ذلـك يف السـنة             . . املقصود هو الصدقة غري احملددة    
  . . الثانية من اهلجرة

 :  وقوله تعاىل
  . .  " وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني " 

فقال ،  فقد روي أم تباروا يف العطاء حىت أسرفوا       . كما ينصرف إىل األكل   ،   ينصرف إىل العطاء  
  . .  " وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني:  " اهللا سبحانه

 :  وعندما يذكر األنعام يقول
  . .  " إنه لكم عدو مبني، وال تتبعوا خطوات الشيطان،  طيباكلوا مما رزقكم اهللا حالال " 

؟ فما باهلم يتبعونه يف رزق اهللا     . والشيطان مل خيلق شيئا   ،   ذلك ليذكرهم أن هذا رزق اهللا وخلقه      
 ! ؟ فما باهلم يتبعون خطواته وهو العدو املبني. مث ليذكرهم أن الشيطان هلم عدو مبني

|     |     | 
، ليلقـي عليهـا الضـوء     ،  ق يف مواجهة دقيقة يتتبع ا مكامن األوهام اجلاهليـة         مث يأخذ السيا  

فيكشف فيها عن السخف الذي ال ميكن تعليله وال الدفاع          ؛  وجزئية جزئية ،  ويستعرضها واحدا واحدا  
وحني يرى أن ال سند له فيه مـن         ؛  حني يكشف له يف النور    ،  والذي قد خيجل منه صاحبه نفسه     ؛  عنه

 :  وال كتاب منريعلم وال هدى
أما اشتملت  ؟  آلذكرين حرم أم األنثيني   : قل. من الضأن اثنني ومن املعز اثنني     : مثانية أزواج  " 

آلـذكرين  : قل. ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني! نبئوين بعلم إن كنتم صادقني    ؟  عليه أرحام األنثيني  
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فمن أظلـم   ؟   شهداء إذ وصاكم اهللا ذا     أم كنتم ؟  أما اشتملت عليه أرحام األنثيني    ؟  حرم أم األنثيني  
  "  . . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني؟ ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم

هي مثانيـة   ،  واليت ذكر يف اآلية السابقة أن اهللا خلقها هلم        ؛   فهذه األنعام اليت يدور حوهلا اجلدل     
زوج مـن الضـأن      - زوج عندما يكون مع رفيقه    وكل من الذكر واألنثى يطلق عليه لفظ         - أزواج

 ؟ أم إنه حرم أجنتها يف البطون؟ فأي منها حرمه اهللا على أي من الناس. وزوج من املعز
  . .  " نبئوين بعلم إن كنتم صادقني " 

 . وال يشرع فيها بغري سلطان معلوم، وال يقضى فيها باحلدس،  فهذه الشئون ال يفىت فيها بالظن
أم أجنتها هـي    ؟  فأيها كذلك حرم  . وذكر وأنثى من البقر   ؛  زواج ذكر وأنثى من اإلبل     وبقية األ 

 : ومن أين هذا التحرمي؟ اليت حرمها اهللا على الناس
  "  . . ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا ذا " 

فما ينبغي أن يكون هناك حترمي بغري أمـر         .  فحضرمت وشهدمت وصية اهللا لكم خاصة ذا التحرمي       
 . ال يرجع فيه إىل الرجم والظنون، من اهللا مستيقن

وقد كانوا يزعمون أن اهللا هو الذي شرع هذا          . .  وذا يرد أمر التشريع كله إىل مصدر واحد       
 : لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد. الذي يشرعونه

  " قوم الظاملني إن اهللا ال يهدي ال    . فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم           " 
 . . 

وهـو يقصـد أن   ! شريعة اهللا: مث يقول،  إنه ال أحد أظلم ممن يفتري على اهللا شريعة مل يأذن ا     
فقد قطعوا ما بينـهم     ؛  أولئك لن يهديهم اهللا    . . إمنا هو حييلهم إىل هدى أو ظن      ،  يضل الناس بغري علم   
  . . واهللا ال يهدي القوم الظاملني. .  وأشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطانا. وبني أسباب اهلدى

|     |     | 
وقـد  . واآلن وقد كشف هلم عما يف معتقدام وتصورام وتصرفام من وهن وسخف وهزال            

وقد ردهم إىل نشأة احلرث واألنعام اليت يتصـرفون         . بني هلم أا ال تقوم على علم وال بينة وال أساس          
إمنا الذي خلقها هلم    ،  بينما هؤالء مل خيلقوها هلم    ،  ينهم وشركائهم أو بوحي شياط  ،  فيها من عند أنفسهم   
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 وفيما أعطى من األموال للعباد    ،  الذي جيب أن تكون له وحده احلاكمية فيما خلق وفيما رزق          ،  هو اهللا 
 . . 

ال عن ظـن    ،  ما حرمه اهللا حقاً عن بينة ووحي      .  اآلن يقرر هلم ما حرمه اهللا عليهم من هذا كله         
بال ؛  وإذا أحله فهو حالل   ،  الذي إذا حرم الشيء فهو حرام     ،   هو صاحب احلاكمية الشرعية    واهللا. ووهم

وباملناسبة يذكر ما حرمـه      . . تدخل من البشر وال مشاركة وال تعقيب يف سلطان احلاكمية والتشريع          
شرع فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن          ،  وأحله للمسلمني ،  اهللا على اليهود خاصة   

 ! اهللا
أو دماً مسفوحاً أو    ،  إال أن يكون ميتة   ،  ال أجد فيما أوحي إيلّ حمرماً على طاعم يطعمه        : قل " 
فإن ربـك    - غري باغ وال عاد    - فمن اضطر . أو فسقاً أهل لغري اهللا به      - فإنه رجس  - حلم خرتير 

 - ليهم شحومهما ومن البقر والغنم حرمنا ع    . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر      . غفور رحيم 
فـإن  . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصـادقون      - إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم         

  . .  " وال يرد بأسه عن القوم ارمني، ربكم ذو رمحة واسعة: كذبوك فقل
 :  قال أبو جعفر بن جرير الطربي

 الذين جعلوا اهللا مما ذرأ من احلـرث         هلؤالء،  يا حممد ،  قل ع لنبيه حممد  - جل ثناؤه  - يقول " 
هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمهـا إال        : والقائلني. ولشركائهم من اآلهلة واألنداد مثله    ،  واألنعام نصيباً 

. والتاركني ذكر اسم اهللا علـى أخـر منـها         ،  واحملرمني من أنعام أخر ظهورها     - بزعمهم - من نشاء 
احملرمني ما رزقهم   . ومحليه لذكورهم ،  لى إناثهم وأزواجهم  واحملرمني بعض ما يف بطون بعض أنعامهم ع       

أجـاءكم مـن اهللا     : وإضافة ما حيرمون من ذلك إىل أن اهللا هو الذي حرمه عليهم           ؛  اهللا افتراء على اهللا   
فسمعتم منه حترميـه    ،  أم وصاكم اهللا بتحرميه مشاهدة منكم له      ،  فأنبئونا به ،  رسول بتحرميه ذلك عليكم   

ألنكم إذا ادعيتمـوه علـم      ،  وال ميكنكم دعواه  ،  فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك    ؟  موهذلك عليكم فحرمت  
ممـا  ،  فإين ال أجد فيما أوحي إيل من كتابه وآي ترتيله شيئاً حمرماً على آكـل يأكلـه                . الناس كذبكم 

 " إال أن يكون   - بزعمكم - تذكرون أنه حرمه من هذه األنعام اليت تصفون حترمي ما حرم عليكم منها            
فإنـه   " أو إال أن يكون حلم خرتير،  وهو املنصب ،   " دماً مسفوحاً  " أو،  قد ماتت بغري تذكية   ،   " تةمي

أو إال أن يكون مذبوحاً ذحبـه       : يعين بذلك ،  أو إال أن يكون فسقاً    : يقول " أو فسقا  . .  "  " رجس
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ى اهللا عنـه  ، ذبح فسقفإن ذلك ال  . ذابح من املشركني من عبدة األوثان لصنمه وآهلته فذكر اسم وثنه          
 . وى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك ألنه ميتة، وحرمه

للمشركني الذين جادلوا نيب اهللا وأصحابه يف حترمي امليتة مبا           - جل ثناؤه  - وهذا إعالم من اهللا    " 
 حرمه  وأن الذي زعموا أن اهللا    ،  أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو احلرام الذي حرمه اهللا          ،  جادلوهم به 

  "  . . وأم كذبة يف إضافتهم حترميه إىل اهللا؛ حالل أحله اهللا
 :  " فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم:  "  وقال يف تأويل قوله تعاىل

فمن اضطر إىل أكل ما حرم اهللا من أكل امليتة والـدم املسـفوح أو حلـم                 : أن معناه  . . .  " 
وال عـاد يف    ؛  ال لضرورة حالة من اجلـوع     ،  غري باغ يف أكله إياه تلذذاً     ،   به أو ما أهل لغري اهللا    ،  اخلرتير

وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه اخلوف على نفسه بترك           ،  أكله بتجاوزه ما حده اهللا وأباحه له من أكله        
ن فـإ  " . فال حرج عليه يف أكله ما أكل من ذلك        . . مل يتجاوز ذلك إىل أكثر منه      . . أكله من اهلالك  

 " رحـيم .  " ولو شاء عاقبـة عليـه     . بتركه عقوبته عليه  ،  فساتر عليه ،  فيما فعل من ذلك    " اهللا غفور 
  " . ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه

واملقدار املبـاح منـها فحوهلمـا       ؛   أما حد االضطرار الذي يباح فيه األكل من هذه احملرمات         
ورأي أنه يباح ما     . . فرأي أنه يباح ما حيفظ احلياة فقد عند خوف اهلالك لو امتنع            . . ةخالفات فقهي 

 . ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر ألكالت أخرى إذا خيف انقطاع الطعام             . . حيقق الكفاية والشبع  
 . فهذا القدر منها يكفي يف هذا املوضع . . وال ندخل يف تفصيالت الفروع. 

؛ أي كل حيوان قدمه غري مشـقوقة       - فقد حرم اهللا عليهم كل ذي ظفر من احليوان        فأما اليهود   
أو الـدهن   ،  إال شحم الظهـر    - وحرم كذلك شحم البقر والغنم    . وذلك كاإلبل والنعام واألوز والبط    

وكان ذلك عقوبة هلم على بغـيهم بتجـاوز أوامـر اهللا             . . أو ما اختلط منه بالعظم    ،  امللتف باألمعاء 
 : وشرائعه

إال  - ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شـحومهما  . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر       " 
 .  " وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم - ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم

ال مـا   ،  ويؤكد أن هذا هو الصدق    ،  وهو سبب خاص باليهود   ،   والنص يبني سبب هذا التحرمي    
هو الذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم          ،  وهو يعقوب جدهم  ،   من أن إسرائيل   يقولونه هم 
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فجازاهم اهللا ـذا    ،  ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا     . لقد كان هذا مباحا حالالً ليعقوب      . . على نفسه 
 . احلرمان من الطيبات

  . .  " رمنيوال يرد بأسه عن القوم ا، ربكم ذو رمحة واسعة: فإن كذبوك فقل " 
 - فرمحتـه . وبغريهم مـن خلقـه    ،  ومبن كان مؤمنا من عباده    ،   فقل ربكم ذو رمحة واسعة بنا     

فإن بعضهم  . حلما منه ورمحة  ؛  وهو ال يعجل على من استحق العقاب      ؛  تسع احملسن واملسيء   - سبحانه
من إمهاهلم إىل أجـل     وما قدره   ،  ولكن بأسه شديد ال يرده عن ارمني إال حلمه         . . قد يثوب إىل اهللا   

 . مرسوم
واهللا الذي خلق قلوب    .  وهذا القول فيه من اإلطماع يف الرمحة بقدر ما فيه من اإلرهاب بالبأس            

 . لعلها تز وتتلقى وتستجيب؛ خياطبها ذا وذاك؛ البشر
|     |     | 

يواجـه  ،  هموسد الذرائع يف وجوه   ،  وعندما يصل السياق إىل هذا احلد من تضييق اخلناق عليهم         
إم جمربون ال   : إم يقولون  . . مهرم األخري الذين حييلون عليه شركهم وضالل تصورام وتصرفام        

فلو كان اهللا ال يريد منهم الشرك والضالل ملنعهم منه بقدرتـه            . خمريون فيما اعتسفوا من شرك وضالل     
 : اليت ال يعجزها شيء

كـذلك  . وال حرمنا من شـيء    ،  أشركنا وال آباؤنا  لو شاء اهللا ما     : سيقول الذين أشركوا   " 
إن تتبعـون إال    ؟  هل عندكم من علم فتخرجوه لنـا      : قل. كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا      

 :  " فلو شاء هلداكم أمجعني، فلله احلجة البالغة: قل. وإن أنتم إال خترصون، الظن
اإلسالمي بني أهل السنة واملعتزلة واربة       وقضية اجلرب واالختيار كثر فيها اجلدل يف تاريخ الفكر          

فتعقد ،  وتدخلت الفلسفة اإلغريقية واملنطق اإلغريقي والالهوت املسيحي يف هذا اجلدل          . . . واملرجئة
، ولو أخذ األمر مبنهج القرآن املباشر امليسر اجلاد        . . تعقيداً ال تعرفه العقلية اإلسالمية الواضحة الواقعية      

 . وما سار يف ذلك الطريق الذي سار فيه، دلما اشتد هذا اجل
 : فنجد قضية واضحة بسيطة حمددة،  وحنن نواجه قول املشركني هذا والرد القرآين عليه
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فهـم   . .  " سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شـيء        " 
وادعاءهم أن هذا من شرع اهللا بغري       ،  مه اهللا وحترميهم ما حرموه مما مل حير     ،  حييلون شركهم هم وآباؤهم   

  . . فلو شاء اهللا ما أشركوا وال حرموا. حييلون هذا كله على مشيئة اهللا م . . علم وال دليل
 ؟  فكيف واجه القرآن الكرمي هذه املقولة

. وقد ذاق املكذبون من قبلهم بـأس اهللا       ،   لقد واجهها بأم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم        
 : بأس اهللا ينتظر املكذبني اجلددو

  . .  " كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا " 
  . . وتوجه إىل العربة، وتوقظ من الغفلة،  وهذه هي اهلزة اليت قد حترك املشاعر

إن اهللا أمرهم بـأوامر وـاهم عـن          . .  واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر      
، فأما مشيئة اهللا فهي غيب ال وسيلة هلم إليه         . . ا ما ميلكون أن يعلموه علماً مستيقناً      وهذ . . حمظورات

 : وإذا مل يعلموه يقيناً فكيف حييلون عليه؟ فكيف يعلمونه
  . .  " إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا: قل " 

ليمضـوا وراء   ،  فلماذا يتركون هذه املعلومات القطعية    ،  قطعياً إن هللا أوامر ونواهي معلومة علماً       
 ؟ احلدس واخلرص يف واد ال يعلمونه

إن اهللا ال يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقـدره            . .  هذا هو فصل القول يف هذه القضية      
 . على حسبها ليكيفوا أنفسهم   ،  إمنا يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه     . حىت يكيفوا أنفسهم على حسبه    

وهـذا   . . ويشرح صـدورهم لإلسـالم    ،  وهم حني حياولون هذا يقرر اهللا سبحانه أنه يهديهم إليه         . 
بريئة من غموض ذلك اجلدل     ،  يسرية واضحة  - يف واقعها العملي   - حسبهم يف القضية اليت تبدو عندئذ     

 ! وحتكماته
أو يقهـرهم علـى     ،   تعرف إال اهلدى    إن اهللا قادر لو شاء على أن خيلق بين آدم ابتداء بطبيعة ال            

شـاء أن   ! شاء غري هذا   - سبحانه - ولكنه . . . أو يقذف باهلدى يف قلوم فيهتدوا بال قهر       . اهلدى
، ليعني من يتجه منهم إىل اهلدى على اهلـدى        ،  يبتلي بين آدم بالقدرة على االجتاه إىل اهلدى أو الضالل         

  . . وجرت سنته مبا شاء . .  عمايتهوليمد من يتجه منهم إىل الضالل يف غيه ويف
 .  " فلو شاء هلداكم أمجعني، فلله احلجة البالغة: قل " 
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فأما املعاظلة فيها واادلة فهي     . مصوغة يف أيسر صورة يدركها اإلدراك البشري      ،   قضية واضحة 
سفة أو أي الهوت    ومل ينته اجلدل فيها يف أية فل       . . غريبة على احلس اإلسالمي وعلى املنهج اإلسالمي      

  . . ألنه جدل يتناول القضية بأسلوب ال يناسب طبيعتها. إىل نتيجة مرحية
احلقيقة املاديـة   . وأسلوب التعبري عنها كذلك   ،   إن طبيعة أي حقيقة هي اليت حتدد منهج تناوهلا        

ـ . واحلقيقة الرياضية ميكن تناوهلا بفروض الذهن   . ميكن تناوهلا بتجارب املعمل    يت وراء هـذا  واحلقيقة ال
منهج التذوق الفعلي هلذه احلقيقة يف جماهلا       : هو كما قلنا من قبل     . . ال بد أن تتناول مبنهج آخر     ،  املدى
وحماولة التعبري عنها بغري أسلوب القضايا الذهنية اليت عوجلت ا يف كل ما جرى حوهلـا مـن                  . الفعلي

 . اجلدل قدمياً وحديثاً
فاإلحالة على املشيئة   . حتدده أوامر ونواه واضحة   ؛  ق واقعاً عملياً   وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحق     

ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق يف العمل اإلجيايب         ،  يرتادها العقل بغري دليل   ،  الغيبية دخول يف متاهة   
 . الواقعي املشهود

|     |     | 
ف اإلشهاد على قضـية     إىل مواجهة املشركني يف موق     ع رسوله - سبحانه - وأخرياً يوجه اهللا  

 : كما واجههم من قبل يف موقف اإلشهاد على قضية األلوهية يف أوائل السورة، التشريع
 :  يف أوائل السورة قال له

وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنـذركم      ،  شهيد بيين وبينكم  . قل اهللا ؟  أي شيء أكرب شهادة   : قل " 
وإنـين  ، إمنا هو إله واحـد : قل. ال أشهد: قل؟ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى   . به ومن بلغ  

  . .  " بريء مما تشركون
 :  وهنا قال له

وال . فإن شهدوا فال تشهد معهـم     . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا       : قل " 
  . .  " وهم برم يعدلون، تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة

إن  . . وداللتها على طبيعة هذا الدين غري خافيـة       . ومواجهة كذلك فاصلة  ،  لة إا مواجهة هائ  
وبني الشرك اآلخر الذي يتمثل يف      ؛  هذا الدين يسوي بني الشرك العلين الواضح باختاذ آهلة أخرى مع اهللا           

يشرعونه دون اعتبار ملا يدعونه هم من أن ما          - مزاولة حق احلاكمية والتشريع للناس مبا مل يأذن به اهللا         
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وال يؤمنـون  ، كما أنه يصم الذين يرتكبون هذه الفعلة بأم يكـذبون بآيـات اهللا   -!  هو شريعة اهللا 
وهو ذات التعبري الذي جاء يف أول آيـة   . . أي جيعلون له أنداداً تعدله    . . وهم برم يعدلون  ،  باآلخرة

 : يف السورة وصفا للذين كفروا
مث الذين كفروا بـرم  ، وجعل الظلمات والنور، واألرضاحلمد هللا الذي خلق السماوات       " 

  . .  " يعدلون
دون اعتبـار   -  هذا حكم اهللا على الذين يغتصبون حق احلاكمية ويزاولونه بالتشـريع للنـاس            

وليس بعد حكم اهللا رأي ألحـد يف هـذه القضـية             -!  لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة اهللا       
 . اخلطرية

غـري  ؛  وملاذا يعدهم مكذبني بآياته   ؟  ذا احلكم  - سبحانه - نفهم ملاذا يقضي اهللا    فإذا أردنا أن    
فتدبر حكمة اهللا يف شـرعه      . فإن لنا أن حناول الفهم     . . مشركني يعدلون برم غريه   ،  مؤمنني باآلخرة 

  . . وحكمه أمر مطلوب من املسلم
بـأم   - قالوا أنه من شرع اهللا    مهما   -  إن اهللا قد حكم على املشرعني للناس من عند أنفسهم         

 . . كلها تشهد بأنه اخلالق الرازق الواحد      - إن كان املراد ا آياته الكونية      - ألن آياته . يكذبون بآياته 
 - سـبحانه  - فمن مل يفـرده  . . فيجب أن يكون وحده املتصرف احلاكم   . واخلالق الرازق هو املالك   

فالنصوص فيها حامسة وصـرحية     ،  ان املقصود آياته القرآنية   وإن ك  . . باحلاكمية فقد كذب بآياته هذه    
واختاذ شـريعته وحـدها     ،  باحلاكمية يف حياة البشر الواقعية     - سبحانه - وواضحة يف وجوب إفراده   

  . . وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ واحلكم القاهر، قانونا
ويوقن أنه  ،  فالذي يؤمن باآلخرة    . .بأم ال يؤمنون باآلخرة    - سبحانه -  كذلك حكم عليهم  

وهو حق  . ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به     ،  ال ميكن أن يعتدي على ألوهية اهللا      ،  مالق ربه يوم القيامة   
  . . ويف شريعته وحكمه، ممثلة هذه احلاكمية يف قضائه وقدره. احلاكمية املطلقة يف حياة البشر

أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف بـه          . . ن مث حكم عليهم يف النهاية بأم برم يعدلو       
. يف حق احلاكمية الذي تفرد به      - سبحانه - ذلك أم لو كانوا موحدين ما شاركوا اهللا        . . الكافرين

 ! أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون
 للناس ما مل    هي علة حكم اهللا على من يزاولون حق احلاكمية ويشرعون          - فيما يبدو لنا   -  هذه

أما احلكم ذاته فال     . . وعدم اإلميان باآلخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر       ،  بالتكذيب بآياته ،  يأذن به 
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 " مسلم " فلينظر كل . فقد صدرت فيه كلمة الفصل اليت ال معقب عليها        . أن جيادل فيه   " مسلم " ميلك
  . . كيف يتأدب أمام كلمة العزيز احلكيم

|     |     | 
يلقي إليهم باملقررات اإلهلية اليت تتضـمن    ،  عد موقف اإلشهاد ورفض ما يقررونه من احملرمات       وب

وهـذه  . وسنجد إىل جانب ما حرمه بعض التكاليف اإلجيابية اليت هلا مقابل حمرم            . . ما حرمه اهللا حقاً   
،  اليت جيب أن تتقـرر     ألن هذه هي القاعدة األوىل     . . وهو الشرك باهللا   . . احملرمات تبدأ باحملرم األول   

 : ملن استسلم هلا وأسلم، لتقوم عليها احملرمات والنواهي
وال تقتلوا  ،  وبالوالدين إحسانا . أال تشركوا به شيئاً   : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم     : قل " 

وال تقتلـوا   . وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن       . حنن نرزقكم وإياهم  ،  أوالدكم من إمالق  
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت       . . ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون     . . اليت حرم اهللا إال باحلق    النفس  

وإذا  - ال نكلف نفسا إال وسـعها      - وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط   ،  حىت يبلغ أشده  ،  هي أحسن 
وأن هـذا   . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون     . . ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا أوفوا       - قلتم فاعدلوا 

ذلكم وصاكم بـه لعلكـم       . . وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله      ،  صراطي مستقيماً فاتبعوه  
  " .  . . تتقون

اليت ترد يف السياق مبناسبة احلديث عن تشريعات األنعـام والثمـار             -  وننظر يف هذه الوصايا   
إـا قـوام حيـاة الضـمري      . . هفإذا هي قوام هذا الدين كل    - وأوهام اجلاهلية وتصوراا وتصرفاا   

وقوام حياة اتمع بالتكافل والطهارة فيما جيري فيه من         ،  وقوام حياة األسرة بأجياهلا املتتابعة    ،  بالتوحيد
كما أا بدئت   ،  مرتبطة بعهد اهللا  ،  وقوام حياة اإلنسانية وما حيوط احلقوق فيها من ضمانات        ،  معامالت

  . . بتوحيد اهللا
وكـل  ؛ يقرر أن هذا صراطه املستقيم - سبحانه وتعاىل - فإذا اهللا، هذه الوصايا وننظر يف ختام  

  . . الوحيد . . ما عداه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل
أمر هائل جييء يف أعقاب قضية تبدو كأـا          . .  إنه أمر هائل هذا الذي تتضمنه اآليات الثالث       

بداللة ربطها ذه الوصـايا     ؛  يقة هي قضية هذا الدين األساسية     ولكنها يف احلق  ؛  حملة جانبية من اجلاهلية   
  . . اهلائلة الكلية

  . .  " تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: قل " 
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لقد  ! - ال ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم       - تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم      :  قل
وإذن  - وامة والتربية والتوجيه واحلاكميـة    وهي الق  - الذي له وحده حق الربوبية     ربكم حرمه عليكم 

  . . واهللا هو وحده الذي جيب أن يكون ربا " الرب " فالذي حيرم هو. وموضع سلطانه، فهو اختصاصه
  . .  " أال تشركوا به شيئاً " 

وتستمد منها احلقـوق    ،  وترجع إليها التكاليف والفرائض   ؛   القاعدة اليت يقوم عليها بناء العقيدة     
وقبـل الـدخول يف     ؛  القاعدة اليت جيب أن تقوم أوالً قبل الدخول يف األوامر والنواهي           . . باتوالواج

جيب  . . وقبل الدخول يف الشرائع واألحكام    ؛  وقبل الدخول يف النظام واألوضاع    ،  التكاليف والفرائض 
ال ؛  يف عقيـدم ابتداء أن يعترف الناس بربوبية اهللا وحده هلم يف حيام كما يعترفون بألوهيته وحـده       

يعترفون لـه وحـده بأنـه       . وال يشركون معه أحداً يف ربوبيته كذلك      ،  يشركون معه أحداً يف ألوهيته    
ويعترفون له وحده بأنه املتصرف يف حسام       ؛  املتصرف يف شؤون هذا الكون يف عامل األسباب واألقدار        

العباد يف عامل احلكـم والشـريعة       ويعترفون له وحده بأنه هو املتصرف يف شؤون         ؛  وجزائهم يوم الدين  
  . . كلها سواء

وتنقية اتمع من تقاليد    ،  وتنقية العقل من أوشاب اخلرافة    ،   إا تنقية الضمري من أوشاب الشرك     
  . . وتنقية احلياة من عبودية العباد للعباد، اجلاهلية

املنكر األول الـذي    وهو  . هو احملرم األول ألنه جير إىل كل حمرم        - يف كل صوره   -  إن الشرك 
وال حاكم هلم   ،  وال رب هلم إال اهللا    ،  حىت يعترف الناس أن ال إله هلم إال اهللا        ؛  جيب حشد اإلنكار كله له    

  . . كما أم ال يتوجهون بالشعائر لغري اهللا. وال مشرع هلم إال اهللا، إال اهللا
من عبـادة أو    ،  ءها شيء آخر  هلو القاعدة األوىل اليت ال يغين غنا       - على إطالقه  -  وإن التوحيد 

  . . خلق أو عمل
 :  من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها ذه القاعدة

  . .  " أال تشركوا به شيئاً " 
لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنـه يف مقدمـة    ،   وينبغي أن نلتفت إىل ما قبل هذه الوصايا       

 التشريع ومزاولة حق احلاكمية يف إصـداره      قضية   - لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة       - الوصايا
 : وقبل آية واحدة كان موقف اإلشهاد الذي حيسن أن نعيد نصه -
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وال . فإن شهدوا فال تشهد معهـم     . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا       : قل " 
  . .  " وهم برم يعدلون، والذين ال يؤمنون باآلخرة، تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا

وما قلناه عنها يف الصفحات السابقة لندرك ماذا يعين السياق القرآين           ،   جيب أن نذكر هذه اآلية    
فالسـياق  . كما أنه الشرك يف احلاكميـة   ،  إنه الشرك يف االعتقاد    . . هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداءً     

  . . واملناسبة فيه حاضرة، حاضر
 جهود الشياطني يف زحزحة هذا الدين عن مفهوماتـه        ألن،   وحنن حنتاج إىل هذا التذكري املستمر     

، فجعلت مسألة احلاكمية تتزحزح عـن مكـان العقيـدة          - مع األسف  - قد آتت مثارها  ،  األساسية
يتحدثون لتصـحيح   ،  ومن مث جند حىت الغيورين على اإلسالم      ! وتنفصل يف احلس عن أصلها االعتقادي     

ولكنهم ال يتحدثون عن    . و ملخالفة من املخالفات القانونية    أ؛  أوالستنكار احنالل أخالقي  ؛  شعرية تعبدية 
وال يسـتنكرون   ،  يستنكرون املنكرات اجلانبية الفرعية   ! وموقعها من العقيدة اإلسالمية   ،  أصل احلاكمية 
  . . باحلاكمية - سبحانه - أي على غري إفراد اهللا؛ وهو قيام احلياة يف غري التوحيد؛ املنكر األكرب

يف موضع مـن السـياق      . أوصاهم أال يشركوا به شيئا    ،  أن يوصي الناس أي وصية     إن اهللا قبل    
 ! القرآين حيدد املعين بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه مجيع الوصايا

وترتبط ا اجلماعة باملعيار الثابـت      ،   إا القاعدة اليت يرتبط على أساسها الفرد باهللا على بصرية         
فال تظل بـاً لـريح       . . وبالقيم األساسية اليت حتكم احلياة البشرية     ؛  الذي ترجع إليه يف كافة الروابط     

  . . واصطالحات البشر اليت تتراوح مع الشهوات والرتوات، الشهوات والرتوات
  . .  " وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم. وبالوالدين إحسانا " 

 - ولقد علم اهللا   - وم بعد الرابطة يف اهللا ووحدة االجتاه      تق -  إا رابطة األسرة بأجياهلا املتالحقة    
وربـط  ؛  وأوصى اآلباء باألبنـاء   ،  فأوصى األبناء باآلباء  . أنه أرحم بالناس من اآلباء واألبناء      - سبحانه

فال ، إنه هو الذي يكفل هلم الرزق  : وقال هلم . واالرتباط بربوبيته املتفردة  ،  الوصية مبعرفة ألوهيته الواحدة   
وال خيافوا الفقر واحلاجة فـاهللا      ،  وال جتاه األوالد يف ضعفهم    ؛  قوا بالتبعات جتاه الوالدين يف كربما     يضي

  . . يرزقهم مجيعاً
  . .  " وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " 
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 - كما يقوم عليها اتمـع كلـه   - وصاهم بالقاعدة اليت تقوم عليها،   وملا وصاهم اهللا باألسرة   
فهو ي مرتبط متامـاً      . . فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها    . ي قاعدة النظافة والطهارة والعفة    وه

 . وبالوصية األوىل اليت تقوم عليها كافة الوصايا . . بالوصية السابقة عليها
إنه ال   . . يف وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن       ،  وال استقامة جمتمع  ،   إنه ال ميكن قيام أسرة    

والذين حيبون أن تشيع الفاحشة هـم الـذين         . من طهارة ونظافة وعفة لتقوم األسرة وليقوم اتمع       بد  
 . حيبون أن تتزعزع قوائم األسرة وأن ينهار اتمع

وإن كانت أحيانا ختص بنوع منها هو فاحشـة          - أي جتاوز احلد   - كل ما أفحش  :  والفواحش
ألن اال جمال تعديد حمرمـات      . عىن املراد يف هذا املوضع    ويغلب على الظن أن يكون هذا هو امل       . الزنا
والشرك باهللا  ،  وأكل مال اليتيم فاحشة   ،  وإال فقتل النفس فاحشة   . فتكون هذه واحدة منها بعينها    ،  بذاا

ألن ،  وصيغة اجلمع . هنا بفواحش الزنا أوىل بطبيعة السياق      " الفواحش " فتخصيص. فاحشة الفواحش 
، واالخـتالط املـثري   ،  والتـهتك ،  فالتربج. قدمات ومالبسات كلها فاحشة مثلها    هذه اجلرمية ذات م   

كلـها   . . . واإلغراء والتزيني واالسـتثارة   ،  والكلمات واإلشارات واحلركات والضحكات الفاجرة    
منها املستسر يف الضـمري     . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن     . فواحش حتيط بالفاحشة األخرية   

، وكلها مما حيطم قوام األسـرة     ! منها املخبوء املستور ومنها املعلن املكشوف     . ي يف اجلوارح  ومنها الباد 
ومن مث جـاءت بعـد      ،  وحيقر من اهتمامام  ،  فوق ما يلطخ ضمائر األفراد    ،  وينخر يف جسم اجلماعة   

 . احلديث عن الوالدين واألوالد
للنهي عـن جمـرد      . .  "  تقربوا وال:  " كان التعبري ،   وألن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية     

بعد  - لذلك حرمت النظرة الثانية    . . واتقاء للجاذبية اليت تضعف معها اإلرادة     ،  سداً للذرائع ،  االقتراب
حـىت   - ولذلك كان التربج  . ولذلك كان االختالط ضرورة تتاح بقدر الضرورة       - األوىل غري املتعمدة  
ممنوعة يف  ،  واإلشارت املثرية ،  والضحكات املثرية ،  ات املثرية وكانت احلرك ،  حراماً - بالتعطر يف الطريق  

فهذا الدين ال يريد أن يعرض الناس للفتنة مث يكلـف أعصـام عنتـا يف                 . . احلياة اإلسالمية النظيفة  
وهو دين محايـة للضـمائر واملشـاعر    . ويوقع العقوبات، فهو دين وقاية قبل أن يقيم احلدود     ! املقاومة

  . . وهو اللطيف اخلبري، وربك أعلم مبن خلق. رحواحلواس واجلوا
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من يزينـون للنـاس     ،  وحبياة اتمع كله وحبياة األسرة    ،   وكذلك نعلم ما الذي يريده ذا الدين      
ومن يطلقون الغرائر من عقاهلا بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وباملعسكر املختلط وبسائر            ،  الشهوات

 ! أدوات التوجيه واإلعالم
  . .  " وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق " 

وقتـل  ،  والزنا،  الشرك:  ويكثر يف السياق القرآين جميء النهي عن هذه املنكرات الثالثة متتابعة          
والثانية جرمية قتـل    ؛  اجلرمية األوىل جرمية قتل للفطرة    ! ذلك أا كلها جرائم قتل يف احلقيقة       . . النفس

. )1(إن الفطرة اليت ال تعيش على التوحيد فطـرة ميتـة             . . مية قتل للنفس املفردة   والثالثة جر ،  للجماعة
واحلضارة اإلغريقية واحلضـارة    . منتهية حتماً إىل الدمار   ،  واجلماعة اليت تشيع فيها الفاحشة مجاعة ميتة      

الغربية تـنىبء   ومقدمات الدمار وااليار يف احلضارة      . شواهد من التاريخ  . الرومانية واحلضارة الفارسية  
جمتمـع  ،  واتمع الذي تشيع فيه املقاتل والثارات     . )2(باملصري املرتقب ألمم ينخر فيها كل هذا الفساد         

ألنه يريد محاية جمتمعـه     ،  ومن مث جيعل اإلسالم عقوبة هذه اجلرائم هي أقسى العقوبات         . مهدد بالدمار 
 . من عوامل الدمار

فيوحي بأن كل   . عامة النفس فاآلن ينهى عن قتل   . إمالق ولقد سبق النهي عن قتل األوالد من        
، أنه من قتل نفساً    . . . :  " تؤيد هذا الفهم آية   . يف عمومه  " النفس " قتل فردي إمنا يقع على جنس     
 . .  " ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعـاً      ،  فكأمنا قتل الناس مجيعاً   ،  بغري نفس أو فساد يف األرض     

وعلى هذه القاعدة كفـل اهللا      . وعلى النفس البشرية يف عمومها    ،  ع على حق احلياة ذاا    فاالعتداء إمنا يق  
وانطالق كل فـرد فيهـا      ،  وهناك طمأنينة اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم وأمنها       . حرمة النفس ابتداء  

، هللا يف شريعته  واحلق الذي تؤخذ به النفس بينه ا      . ال يؤذى فيها إال باحلق    ،  ليعمل وينتج آمناً على حياته    
وأصبح هلـا   ،  ولكنه مل يبينه ليصبح شريعة إال بعد أن قامت الدولة املسلمة          . ومل يتركه للتقدير والتأويل   

 ! من السلطان ما يكفل هلا تنفيذ الشريعة
فحىت هذه القواعد   .  وهذه اللفتة هلا قيمتها يف تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين يف النشأة واحلركة            

 . مل يفصلها القرآن إال يف مناسبتها العملية، حياة اتمعاألساسية يف 

                                                 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس :  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(

 .  يف هذا اجلزء1201 - 1199ص"  . . خبارج منها 
 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" طور والثبات الت:  "  راجع كتاب)2(
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يفصل بني هذا القسم والذي يليه بـإبراز        ،   وقبل أن ميضي السياق يف بيان احملرمات والتكاليف       
 : وصية اهللا وأمره وتوجيهه

 .  " ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون " 
تقريرا لوحدة السـلطة    . وكل ي باهللا   وهذا التعقيب جييء وفق املنهج القرآين يف ربط كل أمر           

وربطاً لألوامر والنواهي ذه السلطة اليت جتعل لألمر والنهي وزنه يف ضمائر            ،  اليت تأمر وتنهى يف الناس    
 ! الناس

فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي اليت تعبد          .  كذلك جتيء فيه اإلشارة إىل التعقل     
 ! لطة اخلالق الرازق املتصرف يف حياة الناسوقد سبق أا س. الناس لشرعها

. وما بني الطائفة الثانية كذلك من التجانس      .  وهذا وذلك فوق ما يف الطائفة األوىل من التجانس        
 . وبينهما هذا اإليقاع، وتلك يف آية، فجعل هذه يف آية

  . .  " وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده " 
 ومن مث يقع ضعفه على اجلماعة املسلمة      . بفقده الوالد احلامي واملريب   ،   ضعيف يف اجلماعة    واليتيم

وكان اليتيم ضائعاً    - )1(على أساس التكافل االجتماعي الذي جيعله اإلسالم قاعدة نظامه االجتماعي            -
ا أحيانا تشي مبا كان     وكثرة التوجيهات الواردة يف القرآن وتنوعها وعنفه      . يف اتمع العريب يف اجلاهلية    

فعهد إليه بأشرف مهمـة يف      ؛  حىت انتدب اهللا يتيما كرمياً فيه     ؛  فاشيا يف ذلك اتمع من ضيعة اليتيم فيه       
وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية اليتـيم   ،  حني عهد إليه بالرسالة إىل الناس كافة      . الوجود

 : وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه
 .  " وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده " 

حـىت  ،  فيصونه وينميه .  فعلى من يتوىل اليتيم أال يقرب ماله إال بالطريقة اليت هي أحسن لليتيم            
وحيسن القيـام   ،  ليحمي ماله . أي اشتداد قوته اجلسمية والعقلية    . يسلمه له كامالً ناميا عند بلوغه أشده      

 . وسلمته حقه كامال؛ وبذلك تكون اجلماعة قد أضافت إليها عضواً نافعاً. عليه

                                                 
 " . حنو جمتمع إسالمي :  " يف كتاب" جمتمع متكافل :  "  يراجع بتوسع فصل)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

311

، عند عبد الرمحن بن زيد وعند مالك       . .  وهناك خالف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ األشد        
وعند أهل املدينة بلوغ احللم     ،  وعند السدي ثالثون  . وعند أيب حنيفة مخسة وعشرون عاما     . بلوغ احللم 

 .  بدون حتديدوظهور الرشد معاً
 .  " –ال نكلف نفسا إال وسعها  - وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط " 

والسـياق يربطهـا    .  وهذه يف املبادالت التجارية بني الناس يف حدود طاقة التحري واإلنصاف          
 هنا  ومن. والذي يوصي ا ويأمر هو اهللا     . ألن املعامالت يف هذا الدين وثيقة االرتباط بالعقيدة       ؛  بالعقيدة

وعالقتـها بكـل    ،  وتذكر يف هذا املعرض الذي يربز فيه شأن العقيدة        ،  ترتبط بقضية األلوهية والعبودية   
  . . جوانب احلياة

وبـني الشـرائع    ،  تفصل بني العقيدة والعبـادات     - كما هي اليوم   -  ولقد كانت اجلاهليات  
يا شعيب أصالتك تـأمرك     : لواقا:  " من ذلك ما حكاه القرآن الكرمي عن قوم شعيب         . . واملعامالت

 ! ؟  " أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء
وبـني هـذا    ،   ومن مث يربط السياق القرآين بني قواعد التعامل يف املال والتجارة والبيع والشراء            

وبـني العبـادة    ،وتسويته بني العقيدة والشريعة   ،  للداللة على طبيعة هذا الدين    ،  املعرض اخلاص بالعقيدة  
 . املرتبطة كلها يف كيانه األصيل، يف أا كلها من مقومات هذا الدين، واملعاملة

  . .  " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب " 
علـى  ،  إىل مستوى سامق رفيع    - وقد ربطه باهللا ابتداء    -  وهنا يرتفع اإلسالم بالضمري البشري    

الضعف الذي جيعل شعور    . فهنا مزلة من مزالت الضعف البشري     .  . هدى من العقيدة يف اهللا ومراقبته     
ويف قوة القرابة   ؛  مبا أنه ضعيف ناقص حمدود األجل     ؛  الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل واالمتداد      

ومـن مث  ! ويف امتدادها جيالً بعد جيل ضمان المتـداده ، ويف سعة رقعتها كمال لوجوده  ؛  سند لضعفه 
وهنـا   . . أو القضاء بينهم وبني الناس، اه قرابته حني يقف موقف الشهادة هلم أو عليهم   جيعله ضعيفاً جت  

على هدى من االعتصام باهللا     ،  يف هذه املزلة يأخذ اإلسالم بيد الضمري البشري ليقول كلمة احلق والعدل           
 القرابـة دون  وتقوى له من الوفاء حبـق  ،  اكتفاء به من مناصرة ذوي القرىب     ،  ومراقبة اهللا وحده  ،  وحده
  . . أقرب إىل املرء من حبل الوريد - سبحانه - وهو؛ حقه

 : مذكراً بعهد اهللا - وعلى الوصايا اليت قبله -  لذلك يعقب على هذا األمر
  . .  " وبعهد اهللا أوفوا " 
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. ومن عهد اهللا توفية الكيل وامليزان بالقسط      .  ومن عهد اهللا قولة احلق والعدل ولو كان ذا قرىب         
وقبـل   . . ومن عهد اهللا حرمة النفس إال باحلق. ومن عهد اهللا أال يقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن 

حبكم ،  املأخوذ على فطرة البشر   ،  فهذا هو العهد األكرب   . من عهد اهللا أال يشركوا به شيئاً       . . ذلك كله 
اخلها كما حتكم الكـون مـن       شاعرة بوجوده يف النواميس اليت حتكمها من د       ،  خلقتها متصلة مببدعها  

 . حوهلا
 :  مث جييء التعقيب القرآين يف موضعه بعد التكاليف

  . .  " ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " 
ويذكر وصاياه املرتبطة   ،  وهو يذكر عهد اهللا كله    ،  والقلب الذاكر غري الغافل   . والذكر ضد الغفلة  

 . ذا العهد وال ينساها
سية الواضحة اليت تكاد تلخص العقيدة اإلسالمية وشريعتها االجتماعية         هذه القواعد األسا   . . . 

هذه هي صراط    . . . وما سبقها من حديث احلاكمية والتشريع     ،  مبدوءة بتوحيد اهللا وخمتومة بعهد اهللا     
 : صراطه الذي ليس وراءه إال السبل املتفرقة عن السبيل . . اهللا املستقيم
ذلكـم   . . وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله       ،  عوهوأن هذا صراطي مستقيما فاتب     " 

  . .  " وصاكم به لعلكم تتقون
 :  وهكذا خيتم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعاىل

  . .  " وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً، أفغري اهللا أبتغي حكماً " 
  .  .ذا اإليقاع العريض العميق،  وانتهى هذه النهاية

، كما تبدو يف مسـألة الـزروع واألنعـام        ،   وضم بني املطلع واخلتام قضية احلاكمية والتشريع      
اليت أفـرد هلـا     . ليدل على أا من هذه القضايا     ،  إىل كل القضايا العقيدية األساسية    ،  والذبائح والنذور 

دث عن العقيـدة يف     وربطها بكل حمتويات السورة السابقة اليت تتح      ؛  السياق القرآين كل هذه املساحة    
 . وتتناول قضية األلوهية والعبودية ذلك التناول الفريد؛ حميطها الشامل

 سبحانه - أن يفرد الناس اهللا    . . وسبيل واحدة تؤدي إىل اهللا     - صراط اهللا  -  إنه صراط واحد  
هلذه احلاكمية يف   وأن يدينوا   ؛  وأن يعلموا أن احلاكمية هللا وحده     ؛  ويدينوا له وحده بالعبودية   ،  بالربوبية -

  . . حيام الواقعية
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وليس وراءه إال السبل اليت تتفرق مبن يسـلكوا عـن          . . وهذا هو سبيله  ؛   هذا هو صراط اهللا   
 . سبيله

  . .  " ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " 
  . . والتقوى هي اليت تفيء بالقلوب إىل السبيل.  فالتقوى هي مناط االعتقاد والعمل

  |     ||    
ثُم آتينا موسى الِْكتاب تماما علَى الَِّذي أَحسن وتفِْصيالً لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لَّعلَّهم              + 

 أَن  155   وهـذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُواْ لَعلَّكُـم ترحمـونَ          154ِبِلقَاء ربِهم يؤِمنونَ    
              اِفِلنيلَغ ِتِهماسن ِدرا عِإن كُنا وِلنِن ِمن قَبيلَى طَآِئفَتع ابا أُنِزلَ الِْكتمقُولُواْ ِإنا     156تأَن قُولُواْ لَوت أَو 

           و كُمبن رةٌ منياءكُم بج فَقَد مهى ِمندا أَهلَكُن ابا الِْكتنلَيـن       أُنِزلَ عِمم أَظْلَـم نةٌ فَممحرى وده
كَذَّب ِبآياِت اللِّه وصدف عنها سنجِزي الَِّذين يصِدفُونَ عن آياِتنا سوَء الْعذَاِب ِبما كَانواْ يصِدفُونَ               

157          أَو كبر أِْتيي آلِئكَةُ أَوالْم مأِْتيهونَ ِإالَّ أَن تنظُرلْ يه     ـضعـأِْتي بي موي كباِت رآي ضعب أِْتيي 
آياِت ربك الَ ينفَع نفْسا ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيرا قُِل انتِظـرواْ ِإنـا            

  158منتِظرونَ 
    كَانو مهقُواْ ِدينفَر ـا              ِإنَّ الَِّذينم ِبمئُهبني ِإلَى اللِّه ثُم مهرا أَممٍء ِإنيِفي ش مهِمن تا لَّسعواْ ِشي

 من جاء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها ومن جاء ِبالسيئَِة فَالَ يجزى ِإالَّ ِمثْلَها وهم الَ                159كَانواْ يفْعلُونَ   
  160يظْلَمونَ 

                 ـِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرلَّةَ ِإبا مما ِقيِقيٍم ِدينتساٍط مي ِإلَى ِصرباِني ردِني هقُلْ ِإن
161           الَِمنيالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي وسنالَِتي وـ      162 قُلْ ِإنَّ ص رت  الَ شِريك لَه وِبذَِلك أُِم

    ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنا                163وهلَيفٍْس ِإالَّ عكُلُّ ن كِْسبالَ تٍء ويكُلِّ ش بر وها وبِغي راللِّه أَب رقُلْ أَغَي 
 وهو الَّـِذي    164 تختِلفُونَ   والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى ثُم ِإلَى ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيهِ            

                 ـِريعس ـكبِإنَّ ر اكُما آتِفي م كُملُوباٍت لِّيجرٍض دعب قفَو كُمضعب فَعرِض واَألر الَِئفخ لَكُمعج
 ِحيمر فُورلَغ هِإن165الِْعقَاِب و_  

|     |     | 
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وهو موضوع   - ألساسي الذي يعاجله شطر السورة األخري     مل ينقطع تدفق السياق يف املوضوع ا      
وامتداد يف  ،  وهذا الشوط اجلديد هو امتداد يف العرض       - احلاكمية والتشريع وعالقتهما بالدين والعقيدة    

 . لتقرير هذه احلقيقة، احلشد
كما كان الشطر    - بصدد التشريع واحلاكمية   -  وهو يتحدث عن املبادىء األساسية يف العقيدة      

ذلـك ليقـرر أن قضـية       . األول من السورة يتحدث عن هذه املبادىء يف صدد قضية الدين والعقيدة           
وعلى ذات املستوى الذي يعرض به املنهج القرآين        . التشريع واحلاكمية هي كذلك قضية الدين والعقيدة      

حيات واملشاهد  ومما يالحظ أن السياق يستخدم يف شطر السورة الثاين ذات املؤثرات واملو           . هذه احلقيقة 
 : والتعبريات اليت حشدها يف الشطر األول منها

 .  يتحدث عن الكتب والرسل والوحي واآليات اليت يطلبوا
 .  ويتحدث عن الدمار واهلالك الذي يعقب وقوع اآليات والتكذيب ا

 .  ويتحدث عن اآلخرة وقواعد الدينونة واجلزاء فيها
وقومه الذين يعدلون برم ويتخذون من دونـه أربابـا           ع  ويتحدث عن املفاصلة بني الرسول    

 . إىل إعالن حقيقة دينه جلية واضحة حامسة ع ويوجه الرسول. يشرعون هلم
واليت ال جيوز أن يتخذ املؤمن من دوـا ربوبيـة          ،   ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعاملني مجيعاً     

 . أخرى
وعن استخالف اهللا للنـاس     ،  ها لكل شيء  وتصريف،  ويتحدث عن ملكية رب العاملني لكل شيء      

 . وقدرته على الذهاب مبن يشاء منهم عندما يشاء، كيف شاء
واملؤثرات واملوحيات اليت حشدها يف أول السورة عند عرض         ،   وهذه هي ذاا القضايا واحلقائق    

ال ريب أن هلـذا     و . . حميط األلوهية والعبودية وما بينهما من عالئق      . حقيقة العقيدة يف حميطها الشامل    
 . داللته اليت ال ختفى على من يتعامل مع القرآن الكرمي ومع املنهج القرآين

|     |     | 
وذلك تكملـة    . . يبدأ هذا املقطع األخري يف هذا الشطر من السورة باحلديث عن كتاب موسى            

 تتبعـوا السـبل     وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال     :  " للحديث السابق عن صراط اهللا املستقيم     
علـيهم الصـالة     - لإلحياء بأن هذا الصراط ممتد من قبل يف رساالت الرسل          " فتفرق بكم عن سبيله   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

315

وقد أعطاه اهللا كتابا فصل     ؛  وأقرب شريعة كانت هي شريعة موسى عليه السالم       . وشرائعهم - والسالم
مث آتينا موسى الكتـاب       " :وجعله هدى ورمحة لعل قومه يؤمنون بلقاء اهللا يف اآلخرة         ،  فيه كل شيء  

 .  " لعلهم بلقاء رم يؤمنون، وهدى ورمحة، وتفصيالً لكل شيء، متاماً على الذي أحسن
املتضـمن  ، امللتحم بالكتاب الذي أنزل علـى موسـى  ،   ويستمر فيذكر الكتاب اجلديد املبارك    

رمحـة اهللا يف     - ني يتبعوا ح - رجاء أن ينال الناس   ،  للعقيدة وللشريعة املطلوب اتباعها والتقوى فيها     
  . .  " فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك:  " الدنيا واآلخرة

إنه مل يترتل علينا كتاب كالذي ترتل       : كي ال يقولوا  ،   ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً حلجة العرب      
فها هو ذا كتـاب يـترتل       ،  دى منهم ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أه       ؛  على اليهود والنصارى  

إمنـا أنـزل    : أن تقولوا :  " فيستحق الذين يكذبون العذاب األليم    ،  ويقطع هذه احلجة عليهم   ،  عليهم
لو أنا أنزل علينا الكتاب     : أو تقولوا . وإن كنا عن دراستهم لغافلني    . الكتاب على طائفتني من قبلنا    

فمن أظلم ممن كـذب بآيـات اهللا        ،  هدى ورمحة و،  فقد جاءكم بينة من ربكم     . . لكنا أهدى منهم  
  . .  " سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مبا كانوا يصدفون؟ وصدف عنها

ويشرعون من عنـد    ؛  ولكنهم ما يزالون يشركون باهللا    ؛   لقد انقطعت احملجة برتول هذا الكتاب     
وما يزالون يطلبـون    . هذا الذي يفترونه  بينما كتاب اهللا قائم وليس فيه       ،  أنفسهم ويزعمونه شريعة اهللا   

ولو جاءم اآليات اليت يطلبون أو بعضها لكان فيهـا          . اآليات واخلوارق ليصدقوا ذا الكتاب ويتبعوه     
يوم يأيت  ؟  هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك             :  " القضاء األخري 

      ا خريا    ،  ا مل تكن آمنت من قبل     بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إمياانتظروا : قل. أو كسبت يف إميا
 .  " إنا منتظرون

وسائر امللل املتفرقة اليت ال تقوم على توحيد         ع بني بينه  - سبحانه -  وعند هذا احلد يفصل اهللا    
لـه  وأنه هو حماسبهم وجمازيهم وفـق عد       - سبحانه وتعاىل  - ويقرر أن أمرهم إليه   . اهللا عقيدة وشريعة  

مث ينبئهم مبـا  ، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا             :  " ورمحته
ومن جاء بالسيئة فال جيـزى إال مثلـها وهـم ال            ،  من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا     . كانوا يفعلون 

 .  " يظلمون
يف تسبيحة نديـة     - ري يف السورة  وهو اإليقاع األخ   -  وهنا جييء اإليقاع األخري يف هذا القطاع      

، التوحيـد املطلـق   : تلخص أعمق أعماق احلقائق العقيدية يف هذا الدين       ،  حازمة كذلك حامسة  ،  رخية
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وسلطان اهللا املتمثل يف ربوبيته     . وفردية التبعة واالبتالء يف دار الدنيا     ،  وجدية اآلخرة ،  والعبودية اخلالصة 
كمـا ترسـم تلـك       . .  كيف شاء بال شريك وال معقب      ويف استخالفه للعباد يف ملكه    ؛  لكل شيء 

 وأطهر قلب ،  وأصفى قلب ،  وهي تتجلى يف أخلص قلب    ،  التسبيحة املديدة صورة باهرة حلقيقة األلوهية     
إنين : قل:  " وذلك يف مستوى من التجلي ال يصوره إىل التعبري القرآين ذاته           . . ع قلب رسول اهللا  . . 

إن صـاليت   : قل. وما كان من املشركني   ،  يناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً    د. هداين ريب إىل صراط مستقيم    
أغري اهللا  : قل. ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني       . ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني     

مث إىل  ؛  وال تزر وازرة وزر أخـرى     ،  وال تكسب كل نفس إال عليها     ،  أبغي رباً وهو رب كل شيء     
ورفـع بعضـكم   ، وهو الذي جعلكم خالئف األرض. ئكم مبا كنتم فيه ختتلفون  ربكم مرجعكم فينب  

  . .  " وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب، فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم
 : لنأخذ يف مواجهة النصوص بالتفصيل،  ونكتفي هنا ذا القدر من احلديث امل

|     |     | 
وهدى ورمحة لعلـهم    ،  وتفصيالً لكل شيء  ،   متاما على الذي أحسن    مث آتينا موسى الكتاب    " 

  . .  " بلقاء رم يؤمنون
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علـيكم أال         :  " وتأويله . .  هذا الكالم معطوف بثم على ما قبله      

مث  "  . . أال تشركوا : معطوفة على مجلة   . .  " وأن هذا صراطي مستقيماً    "  "  . . تشركوا به شيئا  
 ع معطوف عليهما كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقولـه هلـم            "  . . آتينا موسى الكتاب  

 . فالسياق مطرد كما أسلفنا
مث آتينا موسـى     :  " - كما اختار ابن جرير    - تأويله . .  " متاماً على الذي أحسن    "  وقوله

وقيامه مبا كلفـه    ،  على إحسانه وطاعته ربه   ،  تنا عليه تتم به كرام  ،  وأيادينا قبله ،  التوراة متاما لنعمنا عنده   
  . .  " وتبيينا لكل ما بقومه وأتباعه إليه احلاجة من أمر دينهم، من شرائع دينه
 . فيه حالله وحرامه: كما قال قتادة. وتفصيال لكل شيء:  وقوله

  . .  وهدى ورمحة لعل قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء رم فريمحهم من عذابه
لعلكم تنالون بـه    ،  جاء من أجله كتابكم   ،  هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب        .  .

 : اهلدى والرمحة
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  . .  " فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك " 
:  كما فسرنا ذلك من قبل عند ورود هذا النص يف السورة أول مـرة      -  وإنه لكتاب مبارك حقاً   

والذين يؤمنـون   ،  ولتنذر أم القرى ومن حوهلا    ،   أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه      وهذا كتاب " 
وكان ذكر هذا الكتاب     . .  ]92: اآلية[  "  . . )1(وهم على صالم حيافظون     ،  باآلخرة يؤمنون به  

ـ        ؛  هناك مبناسبة احلديث عن العقيدة يف جماهلا الشامل        نص وهو هنا يذكر مبناسبة احلديث عن الشريعة ب
، والكالم هنا جبملته يف معرض الشـريعة   . وتناط رمحتهم من اهللا ذا االتباع     ؛  ويؤمرون باتباعه ! مقارب

 . بعد ما تناولته أوائل السورة يف معرض العقيدة
. تفصيالً لكل شيء  ،  بترتيل هذا الكتاب املبارك إليكم    ،  وسقطت معذرتكم ،  وقد بطلت حجتكم  

وحبيث ال يبقى جانب من جوانب احلياة مل يتناوله فتحتاجون          ؛  اءهحبيث ال حتتاجون إىل مرجع آخر ور      
 : أن تشرعوا له من عند أنفسكم

أو . دراستهم لغـافلني  3وإن كنا عن    . إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا      : أن تقولوا  " 
فمـن  . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورمحة      . لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم       : تقولوا

سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مبا كانوا         ؟  أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف عنها      
  . .  " يصدفون

حىت إذا كانت الرسالة األخرية      . .  لقد شاء اهللا سبحانه أن يرسل كل رسول إىل قومه بلسام          
فناسب أن يكون رسوالً إليهم     ،  للبشرفهو آخر رسول من اهللا      . أرسل اهللا حممداً خامت النبيني للناس كافة      

 . أمجعني
إن كال من موسى وعيسى إمنا أرسال إىل        : يقطع احلجة على العرب أن يقولوا      - سبحانه -  واهللا

، ولو جاء إلينا كتاب بلغتنـا  . ال علم لنا به وال اهتمام     ،  وحنن كنا غافلني عن دراستهم لكتام     . قومهما
وإن  - فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منـهم  . . هل الكتاب خياطبنا وينذرنا لكنا أهدى من أ     

وهو حيمل إليهم حقائق بينة     . وجاءهم بكتاب هو بينة يف ذاته على صدقه        - كان رسوالً للناس أمجعني   
  . . ورمحة هلم يف الدنيا واآلخرة، وهو هدى ملا هم فيه من ضاللة. كذلك ال لبس فيها وال غموض

                                                 
 . 1147 اجلزء السابع ص)1(
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فمن أشد ظلماً ممن كذب بآيات اهللا وأعرض عنها وهـي تـدعوه إىل              ،   فإذا كان ذلك كذلك   
، من أشد ظلماً لنفسه وللناس بصده لنفسه وللناس عن هذا اخلـري العظـيم             ؟  اهلدى والصالح والفالح  

إن الذين يعرضون عن هذا احلق يف طبعهم آفـة           . . وبإفساده يف األرض بتصورات اجلاهلية وتشريعاا     
 " إـم ! جبسمه وال يستقيم   - أي مييل  - ة اليت تكون يف خف البعري فتجعله يصدف       كاآلف؛  متيلهم عنه 
وهم مستحقون  ! كما يصدف البعري املريض عن االعتدال واالستقامة      ،  عن احلق واالستقامة   " يصدفون

 : سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم
  . .  " سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مبا كانوا يصدفون " 

املنقول يف اللغة من حالة حسية إىل حالـة معنويـة           ،   إن التعبري القرآين يستخدم مثل هذا اللفظ      
وقد عرفنا أنه من صدف البعري إذا        " يصدف " فيستخدم هنا لفظ   . . ليستصحب يف احلس أصل املعىن    

 الصعر الـذي  وهو مأخوذ من داء " يصعر خده " كذلك يستخدم لفظ ! مال خبفه ومل يعتدل ملرض فيه     
، وال متلك أن حترك عنقها بيسر     ،  اضطراراً،  فتعرض صفحة خدها   - كما يصيب الناس   - يصيب اإلبل 

من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها مث           . .  " حبطت أعماهلم  " ومثله استخدام لفظ  
  . . ومثلها كثري! ماتت

لى ما كانوا يطلبونه من اآليات واخلـوارق حـىت     للرد ع ،   وميضي يف هذا التهديد خطوة أخرى     
وقد مضى مثل ذلك التهديد يف أوائل السورة عند ما كانت املناسـبة هنـاك                . . يصدقوا ذا الكتاب  

واملناسبة احلاضرة هي مناسبة اإلعراض عن االتبـاع        ،  وهو يتكرر هنا  . مناسبة التكذيب حبقيقة االعتقاد   
ولو أنزلنا ملكاً لقضي    ! لوال أنزل عليه ملك   : وقالوا:  "  أول السورة  فقد جاء يف  : والتقيد بشريعة اهللا  
 : وجاء هنا يف آخرها . .  " األمر مث ال ينظرون

يوم يأيت بعـض    ؟  أو يأيت بعض آيات ربك    ،  هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك         " 
انتظـروا إنـا    : قل: يف إمياا خرياً  آيات ربك ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت              

  . .  " منتظرون
فقد مضت سنة اهللا بأن يكون عذاب االستئصال حتماً إذا جـاءت   .  إنه التهديد الواضح احلاسم   

إن ما طلبوه من اخلوارق لو جاءهم بعضـه         : واهللا سبحانه يقول هلم    . . اخلارقة مث مل يؤمن ا املكذبون     
 . . وم تأيت بعض آيات اهللا تكون اخلامتة اليت ال ينفع بعدها إميان وال عمل             وإنه ي  . . لقضي عليهم بعده  
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فالعمل الصاحل هو دائمـاً قـرين اإلميـان         . ومل تكسب عمالً صاحلاً يف إمياا     ،  لنفس مل تؤمن من قبل    
 . وترمجته يف ميزان اإلسالم

هـو   " ض آيات ربـك   يوم يأيت بع  :  "  ولقد ورد يف روايات متعددة أن املقصود بقوله تعاىل        
ولكـن   . . وعدوا من ذلك أشراطاً بعينها    . اليت ال ينفع بعدها إميان وال عمل      ،  أشراط الساعة وعالماا  

:  وهو قوله تعاىل  ،  فقد سبق مثله يف أول السورة     . تأويل اآلية على وفق السنة اجلارية يف هذه احلياة أوىل         
واملالحظ أن السياق    . .  " قضي األمر مث ال ينظرون    ولو أنزلنا ملكا ل   ،  وقالوا لوال أنزل عليه ملك    " 

ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكالم عن اإلميـان           ،  يكرر وهو بصدد الكالم عن الشريعة واحلاكمية      
فأوىل أن حنمل هذا الذي يف آخر السـورة         . لتقرير حقيقة بعينها  ،  وأن هذا ملحوظ ومقصود   ،  والعقيدة

بـدون االلتجـاء إىل     ،  وهو كاف يف التأويل   . من تقرير سنة اهللا اجلارية    على ما جاء من مثله يف أوهلا        
  . . اإلحالة على ذلك الغيب اهول

|     |     | 
ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنهجه وطريقه عن كل         ع بعد ذلك يلتفت السياق إىل رسول اهللا      

  : -  العربمبا فيها ملة املشركني - امللل والنحل والشيع القائمة يف األرض
مث ينبئهم مبـا    ،  إمنا أمرهم إىل اهللا   . إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء          " 

  . .  " كانوا يفعلون
سواء  . . ودينه وشريعته ومنهجه كله وبني سائر امللل والنحل        ع  إنه مفرق الطريق بني الرسول    

شيعاً وفرقاً وقبائل وعشائر    ،  تقاليدها وعاداا وثاراا  من املشركني الذين كانت متزقهم أوهام اجلاهلية و       
أو من  . أو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم اخلالفات املذهبية ملال وحنال ومعسكرات ودوال           . وبطونا

غريهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمـة إىل يـوم                
 . الدين

إن دينه هو اإلسالم وشريعته هي الـيت يف          . . ن هؤالء كلهم يف شيء    ليس م  ع  إن رسول اهللا  
وما ميكن أن خيتلط هذا الـدين بغـريه مـن            . . ومنهجه هو منهجه املستقل املتفرد املتميز     ؛  كتاب اهللا 

ومـا   . . وال أن ختتلط شريعته ونظامه بغريه من املذاهب واألوضاع والنظريات ؛  املعتقدات والتصورات 
 . وشيء آخر  . . إسالمي . . ون هناك وصفان اثنان ألي شريعة أو أي وضع أو أي نظام           ميكن أن يك  

والنظام االجتماعي أو   . والشريعة اإلسالمية شريعة إسالمية فحسب    . إن اإلسالم إسالم فحسب   . ! ! ! 
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ليس يف شيء على اإلطالق من       ع ورسول اهللا  . . السياسي أو االقتصادي اإلسالمي إسالمي فحسب     
 !  كله إىل آخر الزمانهذا

 إن الوقفة األوىل للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي اإلسالم هي وقفة املفارقة والـرفض منـذ                 
وبالتعبري  - وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أو وضع ليست احلاكمية فيه هللا وحده             . اللحظة األوىل 

قبـل   . . لرفض والتربؤ منذ اللحظة األوىل    إا وقفة ا   - ليست األلوهية والربوبية فيه هللا وحده     : اآلخر
 ! الدخول يف أية حماولة للبحث عن مشاات أو خمالفات بني شيء من هذا كله وبني ما يف اإلسالم

ليس يف شيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا فيه على           ع ورسول اهللا  . .  إن الدين عند اهللا اإلسالم    
 . اإلسالم

ليس يف شيء ممن يتخذون غري منـهج   ع ورسول اهللا . .  والشرعوإن الدين عند اهللا هو املنهج   
  . . وغري شريعة اهللا شرعا، اهللا منهجاً

 ! بدون دخول يف التفصيالت. وللنظرة األوىل.  األمر هكذا مجلة
أمـرهم   . . حبكم من اهللا تعاىل    ع وبرئ منهم رسول اهللا   ،   وأمر هؤالء الذين فرقوا دينهم شيعا     

 : وهو حماسبهم على ما كانوا يفعلون؛ بعد ذلك إىل اهللا
  . .  " مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون، إمنا أمرهم إىل اهللا " 

.  ومبناسبة احلساب واجلزاء قرر اهللا سبحانه ما كتبه على نفسه من الرمحة يف حسـاب عبـاده                
ن جاء بالسيئة   وم. فله عشر أمثاهلا   -!  فليس مع الكفر من حسنة     - فجعل ملن جاء باحلسنة وهو مؤمن     

 : ال يظلم ربك أحداً وال يبخسه حقه؛ فال جيزى إال مثلها
  " وهم ال يظلمون  . ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها      . من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا      " 

 . . 
|     |     | 

لندية جتيء التسبيحة ا   - وختام احلديث الطويل عن قضية التشريع واحلاكمية       - ويف ختام السورة  
ويتكرر اإليقاع املـوحي   . . ويف تقرير كذلك حاسم فاصل؛ يف إيقاع حبيب إىل النفس قريب   ،  الرخية

ويلمس يف كل آية أعماق القلب البشري ملسات         . .  " قل . .  "  " قل . .  "  " قل:  " يف كل آية  
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. توحيد اإلله والـرب   . ركةتوحيد املتجه واحل  . توحيد الصراط وامللة   . . دقيقة عميقة يف مكان التوحيد    
 . مع نظرة شاملة إىل الوجود كله وسنته ومقوماته . . توحيد العبودية والعبادة

وأنـا  ،  وبذلك أمرت ،  ال شريك له  . إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني       : قل " 
وال تزر  ،  هاوال تكسب كل نفس إال علي     ،  وهو رب كل شيء   ،  أغري اهللا أبغي ربا   : قل. أول املسلمني 

وهو الذي جعلكم خالئـف    . فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون    ،  وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم      
وإنه لغفور  ،  إن ربك سريع العقاب   . ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم       ،  األرض
  . .  " رحيم

هو تعقيب ينتهي بـه     ،   متناسقاً الذي يؤلف مع مطلع السورة حلناً رائعاً باهراً       ،   هذا التعقيب كله  
تزعم أا من شـرع     ،  وما تزعمه اجلاهلية بشأا من شرائع     ،  احلديث عن قضية الذبائح والنذور والثمار     

إا داللة ال حتتاج بعد ما سبق مـن البيـان إىل            ؟  فأية داللة يعطيها هذا التعقيب     . . اهللا افتراء على اهللا   
  . . مزيد

 ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املشركني        . ىل صراط مستقيم  إنين هداين ريب إ   : قل " 
 " . .  

اليقني يف بناء العبادة اللفظي      . . ويفيض باليقني ،  ويشي بالثقة ،   إنه اإلعالن الذي يوحي بالشكر    
لشكر على اهلداية   وا . . صلة الربوبية املوجهة املهيمنة الراعية     . . والثقة بالصلة اهلادية  ،  وداللتها املعنوية 

. وهو دين اهللا القدمي منذ إبراهيم      . .  " دينا قيماً :  " الذي ال التواء فيه وال عوج     ،  إىل الصراط املستقيم  
 .  " وما كان من املشركني، ملة إبراهيم حنيفا:  " أيب هذه األمة املسلمة املبارك املخلص املنيب

وبذلك أمـرت وأنـا   . ال شريك له. لعاملنيإن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب ا    : قل " 
  . .  " أول املسلمني

. بالصـالة واالعتكـاف   . بكل خاجلة يف القلب وبكل حركة يف احلياة       ،   إنه التجرد الكامل هللا   
 . وباملمات وما وراءه، وباحلياة الواقعية، وبالشعائر التعبدية. وباحمليا واملمات

، جتمع الصالة واالعتكاف واحمليا واملمـات     ،  ودية الكاملة والعب،  املطلق " التوحيد " إا تسبيحة 
 يف . . القوام املهيمن املتصرف املريب املوجه احلاكم للعاملني       . .  " رب العاملني  " هللا. وختلصها هللا وحده  

وال حيتجز دونه شيئاً يف الضـمري      ،  كامل ال يستبقي يف النفس وال يف احلياة بقية ال يعبدها هللا            " إسالم" 
 .  " وأنا أول املسلمني:  " فسمعت وأطعت . .  " وبذلك أمرت . .  " ال يف الواقعو
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وال تـزر   ،  وال تكسب كل نفس إال عليهـا      ،  وهو رب كل شيء   ،  أغري اهللا أبغي ربا   : قل " 
  "  . . ؟ مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون، وازرة وزر أخرى

وتشتمل كل خملوق مما يعلم اإلنسـان       ؛  وما فيهن ومن فيهن    كلمة تتقصى السماوات واألرض     
مث تظللها كلها بربوبية اهللا الشاملة لكل        . . وجتمع كل حادث وكل كائن يف السر والعالنية       ؛  ومما جيهل 

 . وتعبدها كلها حلاكمية اهللا املطلقة عقيدة وعبادة وشريعة؛ كائن يف هذا الكون اهلائل
 :  مث تعجب يف استنكار

 ؟  " غري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيءأ " 
وأنا مـأخوذ بنـييت   ؟  أغري اهللا أبغي ربا حيكمين ويصرف أمري ويهيمن علي ويقومين ويوجهين          

 ؟ حماسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية، وعملي
 ؟ وأنا وأنتم يف ربوبيته؛ وهذا الكون كله يف قبضته.  أغري اهللا أبغي ربا

، وال تكسب كل نفس إال عليها     " ؟     فرد جمزي بذنبه ال حيمله عنه غريه        أغري اهللا أبغي ربا وكل    
  "  . . ؟ وال تزر وازرة وزر أخرى

 ؟  أغري اهللا أبغي ربا وإليه مرجعكم مجيعاً فيحاسبكم على ما كنتم ختتلفون فيه
ورفع بعضهم فوق بعض درجات يف      ،  وهو الذي استخلف الناس يف األرض     ،   أغري اهللا أبغي ربا   

 ؟ ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؛ عقل واجلسم والرزقال
 ؟ غفور رحيم ملن تاب، وهو سريع العقاب،  أغري اهللا أبغي ربا
وهذه الدالئل واملوحيـات  . وحكمه حكماً، وأمره أمراً، فأجعل شرعه شرعاً  ،   أغري اهللا أبغي ربا   

 ؟ ؟ ؟ الواحد املتفردوكلها هادية إىل أن اهللا وحده هو الرب ؛ وكلها شاهدة؛ كلها حاضرة
مشهد احلقيقـة  . يتجلى من خالهلا ذلك املشهد الباهر الرائع    ؛   إا تسبيحة التوحيد الرخية الندية    

 . وهو مشهد ال يعرب عن روعته وائه إال التعبري القرآين الفريد           ع كما هي يف قلب رسول اهللا     ،  اإلميانية
 . 

جيـيء متناسـقاً مـع      ؛  قضية احلاكمية والشريعة   إنه اإليقاع األخري يف السياق الذي استهدف        
: قـل :  " من ذلك قوله تعاىل   ؛  تلك اليت استهدفت قضية العقيدة واإلميان     ،  اإليقاعات األوىل يف السورة   

إين أمرت أن أكون أول من      : قل؟  وهو يطعم وال يطعم   ،  أغري اهللا أختذ ولياً فاطر السماوات واألرض      
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من يصرف عنـه    . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       : قل. وال تكونن من املشركني   ،  أسلم
  . . وغريها يف السورة كثري . . .  " وذلك الفوز املبني، يومئذ فقد رمحه

|     |     | 
فهي صـور   . وال حنتاج أن نكرر ما قلناه مراراً من داللة هذه املثاين اليت تردد يف املطالع واخلتام               

وتبدو مـرة يف صـورة      . قيقة اليت تبدو مرة يف صورة عقيدة يف الضمري        احل . . متنوعة للحقيقة الواحدة  
  . . وكلتا الصورتني تعنيان حقيقة واحدة يف مفهوم هذا الدين . . منهج للحياة

، واملسـاحة الشاسـعة   ،  على املدى املتطاول   - وقد انتهى سياق السورة    -  ولكننا نتلفت اآلن  
ما سبق منها يف اجلزء السابع ومـا نواجهـه    -  فيها أبعاد السورةتلك اليت تتراءى . . واألغوار البعيدة 

، فإذا هي كـذا صـفحة     ،  وننظر إىل حجم السورة    . . فإذا هو شيء هائل هائل     - منها يف هذا اجلزء   
ولو كان هذا يف كالم البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا احلشد               . . وكذا عبارة ،  وكذا آية 

وذلك فضـالً علـى     !  . . يف مثل هذه املساحة احملدودة    ؛  د واملؤثرات واملوحيات  من احلقائق واملشاه  
  . . والذي يبلغه التعبري عنها كذلك، املستوى املعجز الذي تبلغه هذه احلقائق بذاا

 . . هائلة األبعاد هذه اليت قطعناها مـع السـورة        ،  عميقة األغوار ،   أال إا رحلة شاسعة اآلماد    
  " ! مقومات التصور اإلسالمي " رحلة تكفي وحدها لتحصيل . . الوجود الكبريةرحلة مع حقائق 

  . .  حقيقة األلوهية بروعتها وائها وجالهلا ومجاهلا
ومن مشيئة  ،  ومن قدر جمهول  ،   وحقيقة الكون واحلياة وما وراء الكون واحلياة من غيب مكنون         

 . ون واألحياء والناس كما تشاءوحترك الك، وحتيي ومتيت، وتنشئ وتعدم، متحو وتثبت
وأهوائها ،  وظاهرها وخافيها ،  ودروا ومنحنياا ،  بأغوارها وأعماقها ،   وحقيقة النفس اإلنسانية  

وما يقود خطواا من هدى أو      . وما يوسوس هلا من شياطني اإلنس واجلن      ،  وهداها وضالهلا ،  وشهواا
  . . ضالل

ولقطات مـن   . وحلظات أمل واستبشار  ،  بة وضيق وحلظات كر ،  ومواقف حشر ،   ومشاهد قيامة 
 . ولقطات من تاريخ الكون واحلياة؛ تاريخ اإلنسان يف األرض

واليت ال تعرب عنـها إال      .  وحشود وحشود من هذه اايل اليت ال منلك تلخيصها يف هذه العجالة           
 . ويف أدائها العجيب، يف سياقها الفريد، السورة نفسها
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واحلمد هللا رب    . . واحدة من بركاته الكثرية    - بال شك  - وهذه "  . . كاملبار "  إنه الكتاب 
  . . العاملني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 . واألديان إىل عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني 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   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

هاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت           األصعدة للج  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    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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