
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  
 3 وِإنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنـوٍن        2 ما أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن       1ن والْقَلَِم وما يسطُرونَ     + 

 ِإنَّ ربك هو أَعلَم ِبمن ضلَّ عن        6 ِبأَييكُم الْمفْتونُ    5يبِصرونَ   فَستبِصر و  4وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم     
    ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه و7س كَذِِّبنيِطِع الْمونَ 8 فَلَا تِهندفَي ِهندت وا لَودلَّـاٍف  9 وكُلَّ ح ِطعلَا تو 

 أَن كَانَ ذَا ماٍل     13 عتلٍّ بعد ذَِلك زِنيٍم      12 مناٍع لِّلْخيِر معتٍد أَِثيٍم      11ء ِبنِميٍم    هماٍز مشا  10مِهٍني  
 ِننيب14و ِلنيالْأَو اِطريا قَالَ أَسناتِه آيلَيلَى عتطُوِم 15 ِإذَا ترلَى الْخع هِسمن16 س  

   لَوا بكَم ماهنلَوا بِإن        ِبِحنيصا مهنِرمصوا لَيمِة ِإذْ أَقْسنالْج ابحا أَصونَ     17نثْنـتسلَا ي18 و 
 أَِن  21 فَتنـادوا مصـِبِحني      20 فَأَصبحت كَالصِرِمي    19فَطَاف علَيها طَاِئف من ربك وهم ناِئمونَ        

     ص مِإن كُنت ِثكُمرلَى حوا عاغْد  ونَ     22اِرِمنيافَتختي مهكُم       23 فَانطَلَقُوا ولَـيع موا الْيهلَنخدأَن لَّا ي 
  ِكنيس24م      ٍد قَاِدِرينرلَى حا عوغَدالُّونَ       25 وا لَضا قَالُوا ِإنهأَوا رونَ     26 فَلَمومرحم نحلْ ن27 ب 

 فَأَقْبلَ بعضـهم    29 قَالُوا سبحانَ ربنا ِإنا كُنا ظَاِلِمني        28كُم لَولَا تسبحونَ    قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّ    
  عسى ربنا أَن يبِدلَنا خيرا منها ِإنا ِإلَى ربنا         31 قَالُوا يا ويلَنا ِإنا كُنا طَاِغني        30علَى بعٍض يتلَاومونَ    

  33 كَذَِلك الْعذَاب ولَعذَاب الْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 32راِغبونَ 
 ما لَكُـم كَيـف      35 أَفَنجعلُ الْمسِلِمني كَالْمجِرِمني     34ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيِم       

 أَم لَكُم أَيمـانٌ علَينـا   38 ِإنَّ لَكُم ِفيِه لَما يتخيرونَ 37 ِفيِه تدرسونَ   أَم لَكُم ِكتاب   36تحكُمونَ  
 أَم لَهم شركَاء فَلْيـأْتوا      40 سلْهم أَيهم ِبذَِلك زِعيم      39باِلغةٌ ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ         

 42 يوم يكْشف عن ساٍق ويدعونَ ِإلَى السجوِد فَلَا يسـتِطيعونَ            41ن كَانوا صاِدِقني    ِبشركَاِئِهم إِ 
  43خاِشعةً أَبصارهم ترهقُهم ِذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ ِإلَى السجوِد وهم ساِلمونَ 

 وأُمِلـي لَهـم ِإنَّ      44ِث سنستدِرجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ       فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِدي    
 ِتنيِدي مثْقَلُونَ 45كَيٍم مرغن مم ما فَهرأَج مأَلُهست ونَ 46 أَمبكْتي مفَه بيالْغ مهِعند 47 أَم  

 لَولَـا أَن تداركَـه      48لْحوِت ِإذْ نادى وهو مكْظُوم      فَاصِبر ِلحكِْم ربك ولَا تكُن كَصاِحِب ا      
 ومذْمم وهاء ورِبذَ ِبالْعِه لَنبن رةٌ مم49ِنع اِلِحنيالص ِمن لَهعفَج هبر اهبت50 فَاج  

       ا سلَم اِرِهمصِبأَب كِلقُونزوا لَيكَفَر الَِّذين كَادِإن يونٌ      ونجلَم هقُولُونَ ِإنيو وا الذِّكْرا  51ِمعمو 
 الَِمنيلِّلْع ِإلَّا ِذكْر و52ه_  
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|     |     | 
كما أنه ال ميكـن     .  ال ميكن حتديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو مجلتها            

ألن مطلـع   .  حىت ترجيح هذا االحتمال    وال - وأن سائرها نزل أخريا   ،  اجلزم بأن مطلعها قد نزل أوال     
: وقوهلم ع   وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول اهللا       ،  السورة وختامها يتحدثان عن أمر واحد     

 ! إنه جمنون
ومن املتفـق   ،  إن هذه السورة هي الثانية يف الرتول بعد سورة العلق كثرية          :  والروايات اليت تقول  

     ا       ؛  ا هي السورة الثانية   عليه يف ترتيب املصاحف املختلفة أولكن سياق السورة وموضـوعها وأسـلو
اليت جاءت بعد حنو ثالث     ،  حىت ليكاد يتعني أا نزلت بعد فترة من الدعوة العامة         . جيعلنا نرجح غري هذا   

فتقول عـن   ،  يف الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وحتارا         ،  سنوات من الدعوة الفردية   
ذلك التهديد  ،  ويهدد املناهضني للدعوة  ،  وأخذ القرآن يردها وينفيها   ؛  ك القولة الفاجرة  تل ع   رسول اهللا 

 . الوارد يف السورة
:  " وأن اجلنون املنفي فيـه .  واحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا وحده بعد مطلع سورة العلق       

من ،  فسه يف أول الوحي   على ن  ع   جاء مبناسبة ما كان يتخوفه النيب      "  . . ما أنت بنعمة ربك مبجنون    
ألن هذا التخوف ذاته على هذا النحو ليسـت         . هذا االحتمال ضعيف   . . أن يكون ذلك جنونا أصابه    

وألن سياق السورة املتماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء يف آخرهـا                ،  فيه رواية حمققة  
  " إنه نون :  مسعوا الذكر ويقولون   وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا      :  " من قوله تعاىل  

كما يتبادر إىل الذهن عند قـراءة السـورة املتماسـكة           ،  فهذا هو األمر الذي افتتح السورة بنفيه      . . 
 . احللقات

 كذلك ذكرت بعض الروايات أن يف السورة آيات مدنية من اآلية السابعة عشرة إىل اية اآلية                
واآليات من الثانية واألربعني    ،   ذكرت قصة أصحاب اجلنة وابتالءهم     وهي اآليات اليت  . الثالثة والثالثني 

ونعتقـد أن   . وحنن نستبعد هذا كذلك    . . إىل اية اخلمسني وهي اليت تشري إىل قصة صاحب احلوت         
وهو أنسب شـيء ألن جيـيء يف سـياق          . ألن طابع هذه اآليات عميق يف مكيته      . السورة كلها مكية  

 .  مع املوضوع ومع احلالة اليت تعاجلهاالسورة عند نزوهلا متسقا
وأا نزلت بعد فترة من     ؛   والذي نرجحه بشأن السورة كلها أا ليست الثانية يف ترتيب الرتول          

 " . وأنذر عشريتك األقـربني   :  " وبعد قول اهللا تعاىل له    . بالدعوة العامة  ع   البعثة النبوية بعد أمر النيب    
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أساطري :  " اليت قال عنها قائلهم   ،   شيء من قصص األولني وأخبارهم     وبعد نزول طائفة من القرآن فيها     
وأصـبحت تـدفع هـذه الـدعوة        ،  وبعدما أصبحت قريش مدعوة إىل اإلسالم كافة       "  . . األولني

، باالامات الباطلة واحلرب العنيفة اليت اقتضت تلك احلملة العنيفة الواردة يف السورة علـى املكـذبني               
:  " واملشهد األخري يف السورة يوحي ذا كذلك       . .  أوهلا ويف آخرها على السواء     والتهديد القاصم يف  

فهو مشـهد    . .  " إنه نون : وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر ويقولون         
. ادإمنا كانت الدعوة توجه إىل أفر     . ومل يكن األمر كذلك يف أول الدعوة      . دعوة عامة موعات كبرية   

كما تقول الروايات    - ومل يقع شيء من هذا    . وال تلقى إىل الذين كفروا وهم متجمعون      . بوسيلة فردية 
 . إال بعد ثالث سنوات من بدء الدعوة - الراجحة

، لاللتقـاء يف منتصـف الطريـق       ع    والسورة تشري إىل شيء من عروض املشركني على النيب        
 "  . ودوا لو تدهن فيدهنون   :  " ن عليها وهي قضية العقيدة    والتهادن على تراض يف القضية اليت خيتلفو      

وشعور ،  إمنا تكون بعد ظهورها   . وال خطر منها  ،  وظاهر أن مثل هذه احملاولة ال تكون والدعوة فردية        . 
 . املشركني خبطرها

وأن هنـاك   .  وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة األوىل            
وال يعقـل أن ثـالث      . بني بدء الدعوة وبني وقت نزوهلا      - قابلة للزيادة  - نوات على األقل  ثالث س 

وأجزاء من سور قد نزلـت يف    ،  والطبيعي أن تكون هناك سور كثرية     . سنوات مرت مل يترتل فيها قرآن     
منـذ  تتحدث عن ذات العقيدة بدون مهامجة عنيفة للمكذبني ا كالوارد يف هذه السورة              ،  هذه الفترة 

 . مطلعها
 ولكن هذا ال ينفي أن تكون هذه السورة وسورتا املدثر واملزمل قد نزلت يف الفترة األوىل مـن                  

وهـي  . لألسباب اليت أوردناها هنا   ،  وإن مل يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد يف املصاحف           . الدعوة
 . تكاد تنطبق كذلك على سوريت املزمل واملدثر

|     |     | 
تودع يف األرض ألول مـرة يف صـورا          - غرسة العقيدة اإلسالمية   - هذه الغرسة  لقد كانت   

ال يف اجلزيرة العربية وحـدها بـل        ،  وكانت غريبة على حس اجلاهلية السائدة     . الرفيعة اردة الناصعة  
 . كذلك يف أحناء األرض مجيعا
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راهيم اليت يستمسك خبيـوط      وكانت النقلة عظيمة بني الصورة الباهتة احملرفة املشوهة من ملة إب          
وبني الصـورة   ،  ويلصقون ا الترهات واألساطري واألباطيل السائدة عندهم      ،  حائلة منها مشركو قريش   

متفقة يف أصوهلا مع     ع   الباهرة العظيمة املستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة احمليطة اليت جاءهم ا حممد          
وبالغة اية الكمال الذي يناسب كوا الرسالة األخـرية          - دين إبراهيم عليه السالم    - احلنيفية األوىل 

 . الباقية لتخاطب الرشد العقلي يف البشرية إىل آخر الزمان، لألرض
والتعبد للجـن   ،  وعبادة املالئكة ومتاثيلها  ،   وكانت النقلة عظيمة بني الشرك باهللا وتعدد األرباب       

وبني الصـورة   . . يت تتألف منها العقيدة اجلاهلية وسائر هذه التصورات املضطربة املفككة ال     ،  وأرواحها
 . وتعلق إرادا بكل خملوق، الباهرة اليت يرمسها القرآن للذات اإلهلية الواحدة وعظمتها وقدرا
، والكهانـة السـائدة يف ديانتـها      ،   كذلك كانت النقلة عظيمة بني الطبقية السائدة يف اجلزيرة        

 . . لشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبني العـرب اآلخـرين         واختصاص طبقات بالذات بالسيادة وا    
 . وبني البساطة واملساواة أمام اهللا واالتصال املباشربينه وبني عباده كما جاء ا القرآن

وجاء ،   ومثلها كانت النقلة بني األخالق السائدة يف اجلاهلية واألخالق اليت جاء القرآن يبشر ا             
 . لهايدعو إليها وميث ع حممد

.  وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بني العقيدة اجلديدة وبني قريش ومعتقداا وأخالقها            
رمبا كانت أضخم يف تقدير قـريش مـن    - فقد كان إىل جانبها اعتبارات. ولكن هذه مل تكن وحدها  

 . على ضخامتها - العقيدة ذاا
:  م أن يقول كما حكى عنهم القرآن الكرمي        كانت هناك االعتبارات االجتماعية اليت دعت بعضه      

فـإن  . والقريتان مها مكـة والطـائف   "  . . ! لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم " 
مل تكن له مشيخة فيهم وال رياسـة قبـل          ،  وأنه يف الذؤابة من قريش    ،  مع شرف نسبه   ع   رسول اهللا 

يف بيئة جتعل للمشيخة والرياسة القبليـة       ،   وغريمها بينما كان هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف      . البعثة
 ! من هؤالء املشيخة ع فلم يكن من السهل االنقياد خلف حممد، كل االعتبار

يأىب أن يسلم    " عمرو بن هشام   "  وكانت هناك االعتبارات العائلية اليت جتعل رجال كأيب جهل        
وذلـك كمـا ورد يف       . . ا من بين عبد مناف    ألن نبيه ،  باحلق الذي يواجهه بقوة يف الرسالة اإلسالمية      

، حني خرجوا ثالث ليال يستمعون القرآن خفيـة       ،  قصته مع األخنس بن شريق وأيب سفيان بن حرب        
فلما سـأل   . وهم يف كل ليلة يتواعدون على عدم العودة خيفة أن يراهم الناس فيقع يف نفوسهم شيء               
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تنازعنا حنن وبنو عبـد     ؟  ماذا مسعت :  " ن جوابه األخنس بن شريق أبا جهل رأيه فيما مسع من حممد كا          
وكنـا  ،  حىت إذا جتاثينا على الركب    . وأعطوا فأعطينا ،  ومحلوا فحملنا ،  أطعموا فأطعمنا : مناف الشرف 
واهللا ال نؤمن به أبـدا وال       ؟  فمىت ندرك مثل هذه   . منا نيب يأتيه الوحي من السماء     : قالوا،  كفرسي رهان 

 !  " . نصدقه
عتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام اجلاهلية يف املشاعر والتصـورات             وكانت هناك ا  

، واألوضاع كلها حتاول قتل تلك الغرسة اجلديدة يف مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق               
 أن ع   وأمر اهللا تعاىل نبيه   ؛  وخباصة بعد أن جتاوزت دور الدعوة الفردية      . وقبل أن متتد فروعها وتتشابك    

كما أخذ القرآن يترتل بتسفيه عقيدة الشرك ومـا         ،  وأخذت معامل الدعوة اجلديدة تربز    ؛  جيهر بالدعوة 
 . وراءها من اآلهلة املدعاة والتصورات املنحرفة والتقاليد الباطلة

هـو   . . ولو أنه يتصل باملأل األعلـى     ،  ولو أنه يتلقى من ربه الوحي     ،  ولو أنه نيب   ع    والرسول
، وتلك احلرب اليت شنها عليه املشـركون      ،  وكان يتلقى هذه املقاومة العنيفة    . اعر البشر ختاجله مش ،  بشر

 . هو واحلفنة القليلة اليت آمنت به على كره من املشركني، ويعاين وقعها العنيف األليم
ويتطاولون بـه علـى     ،  ما كان يتقوله عليه املشركون    ،  يسمع واملؤمنون به يسمعون    ع   وكان

الـيت  ،  ومل تكن هذه إال واحدة من السخريات الكثرية        "  . . إنه نون : ويقولون "،    شخصه الكرمي 
وغري األذى  . وإىل الذين آمنوا معه    ع   واليت كانت توجه إىل شخصه    ؛  حكاها القرآن يف السور األخرى    

 ! الذي كان يصيب الكثريين منهم على أيدي أقربائهم األقربني
ولو كانـت   ،  مؤذيان أشد اإليذاء للنفس البشرية     - القلةمع الضعف و   -  والسخرية واالستهزاء 

 . هي نفس رسول
رسـوله   - سبحانه - أن اهللا كأمنا حيتضن    - كسور هذا اجلزء   -  ومن مث نرى يف السور املكية     

ويربز العنصر األخالقـي الـذي      . ويثين عليه وعلى املؤمنني   ،  ويواسيه ويسري عنه  ،  واحلفنة املؤمنة معه  
ويطمئن قلوب املستضعفني بأنـه     ،  وينفي ما يقوله املتقولون عنه    . لدعوة ويف نبيها الكرمي   يتمثل يف هذه ا   

 ! ويعفيهم من التفكري يف أمر هؤالء األعداء األقوياء األغنياء، هو يتوىل عنهم حرب أعدائهم
 :  ع  وجند من هذا يف سورة القلم مثل قوله تعاىل عن النيب

وإنـك  . وإن لك ألجرا غري ممنون    .  بنعمة ربك مبجنون   ما أنت . والقلم وما يسطرون  . ن " 
  "  . . لعلى خلق عظيم
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 :  وقوله تعاىل عن املؤمنني
 ! ؟  كيف حتكمون ؟  مالكم؟  أفنجعل املسلمني كارمني  . إن للمتقني عند رم جنات النعيم      " 

 . .  " 
 :  ويقول عن أحد أعداء النيب البارزين

. عتل بعد ذلك زنيم   . مناع للخري معتد أثيم   .  مشاء بنميم  مهاز. وال تطع كل حالف مهني     " 
  "  . . ! سنسمه على اخلرطوم. أساطري األولني: إذا تتلى عليه آياتنا قال. أن كان ذا مال وبنني

 :  مث يقول عن حرب املكذبني عامة
وأملي هلم إن كيدي    . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون    . فذرين ومن يكذب ذا احلديث     " 

  "  . . متني
 :  وذلك غري عذاب اآلخرة املذل للمتكربين

. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة   . يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون         " 
  "  . . وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون

ـ         - جنة الدنيا  -  ويضرب هلم أصحاب اجلنة    زين مثال على عاقبة البطر ديدا لكرباء قريش املعت
 . الكائدون للدعوة بسبب ماهلم من مال وبنني؛ بأمواهلم وأوالدهم ممن هلم مال وبنون
فاصرب حلكم ربك وال تكـن كصـاحب        :  " بالصرب اجلميل  ع    ويف اية السورة يوصي النيب    

  "  . . . احلوت
 والتهديـد   مع احلملة القاصمة على املكذبني    ،   ومن خالل هذه املواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت       

من خالل هذا كله نتـبني       . . بذاته حرم يف ذلك األسلوب العنيف      - سبحانه - يتوىل اهللا ،  الرهيب
وفترة احملاولة القاسية لغرس تلك الغرسة      ،  وفترة املعاناة والشدة  ،  فترة الضعف والقلة  ،  مالمح تلك الفترة  

 ! الكرمية يف تلك التربة العنيدة
السورة وتعبريها وموضوعاا مالمح البيئة اليت كانت الـدعوة          كذلك نلمح من خالل أسلوب      

وهي مالمح فيها سذاجة وبدائية يف التصور والـتفكري واملشـاعر واالهتمامـات             . اإلسالمية تواجهها 
 . واملشكالت على السواء
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 وهو اـام ال    " ! إنه نون  "  ع     نلمح هذه السذاجة يف طريقة حماربتهم للدعوة بقوهلم للنيب        
كمـا يفعـل    ،  وأسلوب من الجيد إال الشتمة الغليظة يقوهلا بال متهيد وال برهان          ،  حبكة فيه وال براعة   

 . السذج البدائيون
ما أنت بنعمة ربـك     :  "  ونلمحها يف الطريقة اليت يرد اهللا ا عليهم فريتهم ردا يناسب حاهلم           

 .  " بأيكم املفتون . صر ويبصرون فستب. وإنك لعلى خلق عظيم   . وإن لك ألجرا غري ممنون    . مبجنون
سنستدرجهم من حيث   . فذرين ومن يكذب ذا احلديث    :  " وكذلك يف التهديد املكشوف العنيف    . 

  . .  " وأملي هلم إن كيدي متني. ال يعلمون
. مهاز مشاء بنميم  . وال تطع كل حالف مهني    :  "  ونلمحها يف رد هذا السب على رجل منهم       

  "  . .  . . عتل بعد ذلك زنيم. مناع للخري معتد أثيم
وهي قصـة قـوم سـذج يف        . اليت ضرا اهللا هلم    - قصة أصحاب اجلنة   -  ونلمحها يف القصة  

أال يدخلنـها اليـوم     . وهم يتخافتون  " ويف حركام كذلك وأقواهلم   ،  تفكريهم وتصورهم وبطرهم  
  " . اخل . . عليكم مسكني

: أم لكم كتاب فيه تدرسـون :  "  إليهم من اجلدل وأخريا نلمح سذاجتهم من خالل ما يوجهه      
سـلهم أيهـم    ؟  أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون           ؟  إن لكم فيه ملا ختريون    

  "  . . . ؟ بذلك زعيم
وتفيـد يف دراسـة السـرية ووقائعهـا         ،   وهي مالمح تظهر بوضوح من خالل التعبري القرآين       

ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك ذه البيئة وبتلك اجلماعة يف أواخـر عهـد                ؛وخطوات الدعوة فيها  
كما يتضـح يف    . ومدى ما نقلها من هذه السذاجة يف التفكري والتصور والشعور واالهتمام           ع   الرسول

. ويف احلقائق واملشاعر والتصورات واالهتمامات بعد عشرين عاما ال تزيـد          ،  أساليب اخلطاب فيما بعد   
اليت انتقلتها اجلماعة    . . وال تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة      . ياة األمم ومضة ال تذكر    وهي يف ح  

واليت تسلمت ا قيادة البشرية فارتفعت بتصوراا وأخالقها إىل القمة الـيت مل             . يف هذا الوقت القصري   
 من ناحية آثارهـا الواقعيـة يف        وال،  ال من ناحية طبيعة العقيدة    ،  ترتفع إليها قيادة قط يف تاريخ البشرية      

وال من ناحية السعة والشمول لتضم اإلنسانية كلها بني جواحنها يف مساحـة             ،  حياة اإلنسان يف األرض   
وحاجاـا  ،  وحاجاـا االجتماعيـة   ،  وحاجاا الفكرية ،  ويف تلبية لكل حاجاا الشعورية    ،  وعطف

  . . التنظيمية يف شىت امليادين
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ى يف النقلة من هذه السذاجة اليت تبدو مالحمها من خالل مثل هذه السورة إىل                إا املعجزة تتجل  
ألن بنـاء   ،  والضعف إىل قـوة   ،  وهي نقلة أوسع وأكرب من حتول القلة إىل كثرة        . ذلك العمق والشمول  

 . النفوس والعقول أعسر من بناء األعداد والصفوف
|     |     | 

وإنـك  . وإن لك ألجرا غري ممنون    . ة ربك مبجنون  ما أنت بنعم  . والقلم وما يسطرون  ،  ن " 
وهـو  ،  إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سـبيله        . فستبصر ويبصرون بأيكم املفتون   . لعلى خلق عظيم  

مهاز مشـاء   . وال تطع كل حالف مهني    . ودوا لو تدهن فيدهنون   . فال تطع املكذبني  . أعلم باملهتدين 
: إذا تتلى عليه آياتنا قال    . أن كان ذا مال وبنني    . معتل بعد ذلك زني   . مناع للخري معتد أثيم   . بنميم

  "  . . سنسمه على اخلرطوم. أساطري األولني
 " . نـون  " والعالقة واضحة بـني احلـرف     . وبالكتابة،  وبالقلم،  بنون - سبحانه -  يقسم اهللا 

، وتوجيه إليها ،  فأما القسم ا فهو تعظيم لقيمتها      . . والكتابة،  بوصفه أحد حروف األجبدية وبني القلم     
يف ، وكانت الكتابة فيها متخلفـة ونـادرة  ، يف وسط األمة اليت مل تكن تتجه إىل التعلم عن هذا الطريق    

لتقوم بنقل  ،  وانتشارها بينها ،  الوقت الذي كان دورها املقدر هلا يف علم اهللا يتطلب منو هذه املقدرة فيها             
. مث لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة     . أرجاء األرض هذه العقيدة وما يقوم عليها من مناهج احلياة إىل          

 . وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي يف النهوض ذه املهمة الكربى
خلـق  . اقرأ باسم ربك الـذي خلـق      :  "  ومما يؤكد هذا املفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعاىل        

وأن يكـون    "  . .  ما مل يعلم   علم اإلنسان . الذي علم بالقلم  . اقرأ وربك األكرم  . اإلنسان من علق  
ولكنه بدأ الوحي إليهـا    - الذي قدر اهللا أن يكون أميا حلكمة معينة        - هذا اخلطاب موجها للنيب األمي    

وكان هـذا   . والقلم وما يسطرون  ،  مث أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون      . منوها بالقراءة والتعليم بالقلم   
وإعدادها للقيام بالدور الكوين الضخم الذي قدره هلا يف علمـه           حلقة من املنهج اإلهلي لتربية هذه األمة        

 . املكنون
|     |     | 

منوها بقيمة الكتابة معظما لشـأا كمـا        ،  بنون والقلم وما يسطرون    - سبحانه -  يقسم اهللا 
ونعمتـه علـى رسـوله      ،  مستبعدا هلا ،  تلك الفرية اليت رماه ا املشركون      ع   أسلفنا لينفي عن رسوله   

 . فضهاتر
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  "  . . ما أنت بنعمة ربك مبجنون " 
: يف تعبري يوحي بالقرىب واملودة    ،  يثبت نعمة اهللا على نبيه     . .  فيثبت يف هذه اآلية القصرية وينفي     

علـى  ،  وينفي تلك الصفة املفتراة اليت ال جتتمع مع نعمة اهللا          " . ربك:  " حني يضيفه سبحانه إىل ذاته    
  . . اهعبد نسبه إليه وقربه واصطف

وهـم الـذين    ،  من قولتهم هذه عنه   ،  يف قومه  ع    وإن العجب ليأخذ كل دارس لسرية الرسول      
وهم الذين  . علموا منه رجاحة العقل حىت حكموه بينهم يف رفع احلجر األسود قبل النبوة بأعوام كثرية              

 - فقد ثبت أن عليا   ،  بعد عدائهم العنيف له   ،  وظلوا يستودعونه أمانام حىت يوم هجرته     ،  لقبوه باألمني 
حىت وهـم   ؛  لريد إليهم ودائعهم اليت كانت عنده     ،  ختلف عن رسول اهللا أياما يف مكة       - كرم اهللا وجهه  

فلمـا سـأل    . وهم الذين مل يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة        . حيادونه ويعادونه ذلك العداء العنيف    
 - وهو عدوه قبل إسالمه    - قال أبو سفيان  ؟  هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته     : هرقل أبا سفيان عنه   

 ! ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا: فقال هرقل، ال
 إن اإلنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إىل احلد الذي يدفع مشـركي قـريش إىل أن                  

.  العقل وباخللق القومي   املشهور بينهم برجاحة  ،  يقولوا هذه القولة وغريها عن هذا اإلنسان الرفيع الكرمي        
أنه كذاب  ،  وقائلها يعرف قبل كل أحد    ! والغرض يقذف بالفرية دون حترج    ،  ولكن احلقد يعمي ويصم   

 ! أثيم
ردا علـى ذلـك     ،  هكذا يف عطف ويف إيناس ويف تكرمي       "  . . ما أنت بنعمة ربك مبجنون     " 

 . وهذا االفتراء الذميم، احلقد الكافر
  "  . . نوإن لك ألجرا غري ممنو " 

أجرا عند ربك الذي أنعم عليك بـالنبوة        ،  ال ينقطع وال ينتهي   ،   وإن لك ألجرا دائما موصوال    
وهو إيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفـوة               . . ومقامها الكرمي 

يف ؟   " نـون وإن لك ألجرا غري مم    :  " وماذا فقد من يقول له ربه     . وعن كل تان يرميه به املشركون     
 ؟ عطف ويف مودة ويف تكرمي

|     |     | 
 :  مث جتيء الشهادة الكربى والتكرمي العظيم
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  "  . . وإنك لعلى خلق عظيم " 
ويثبت هذا الثناء العلوي يف صميم      ؛   وتتجاوب أرجاء الوجود ذا الثناء الفريد على النيب الكرمي        

 ! الوجود
، صف قيمة هذه الكلمة العظيمة مـن رب الوجـود  عن و، ويعجز كل تصور،  ويعجز كل قلم 

ومـدلول   " . وإنك لعلى خلق عظـيم    :  " يقول له فيها  ،  لعبد اهللا ،  يف ميزان اهللا  ،  وهي شهادة من اهللا   
 ! اخللق العظيم هو ما هو عند اهللا مما ال يبلغ إىل إدراك مداه أحد من العاملني

 :  من نواح شىتتربز ع  وداللة هذه الكلمة العظيمة على عظمة حممد
وتتـردد يف  ، وتثبت يف كيانه، يسجلها ضمري الكون ،   تربز من كوا كلمة من اهللا الكبري املتعال       

 . املأل األعلى إىل ما شاء اهللا
قائـل هـذه    ،  وهو يعلم من ربه هذا    . لتلقيها ع   من جانب إطاقة حممد   ،   وتربز من جانب آخر   

ويعلم من هـو إىل جانـب هـذه        ؟  ما صداها ؟  ما مداها  ؟ما داللة كلماته  ؟  ما عظمته ؟  ما هو . الكلمة
 . اليت يدرك هو منها ما ال يدركه أحد من العاملني، العظمة املطلقة

ال ينسحق حتـت ضـغطها   ، وهو ثابت، من هذا املصدر، لتلقي هذه الكلمة  ع    إن إطاقة حممد  
يـه هلـا يف طمأنينـة ويف    تلق . . وال تتأرجح شخصيته حتت وقعها وتضطرب - ولو أا ثناء  - اهلائل

 . هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . . متاسك ويف توازن
وكان واقع  . وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثرية     ،   ولقد رويت عن عظمة خلقه يف السرية      

أعظـم  . ولكن هذه الكلمة أعظم بداللتها من كل شيء آخر  . سريته أعظم شهادة من كل ما روي عنه       
وبقائه بعدها ثابتـا    ،  وأعظم بتلقي حممد هلا وهو يعلم من هو العلي الكبري         . رها عن العلي الكبري   بصدو

 ! وهو الذى مسع ما مسع من العلى الكبري، وال يتعاظم، وال ينتفخ، ال يتكرب على العباد. راسخا مطمئنا
مل هذه الرسالة   من حي  - بعظمة نفسه هذه   ع   وما كان إال حممد   .  واهللا أعلم حيث جيعل رسالته    
 . كما يكون صورة حية منها، فيكون كفئا هلا. األخرية بكل عظمتها الكونية الكربى

حبيث ال حيملها إال    ،  والصدق واحلق ،  والعظمة والشمول ،   إن هذه الرسالة من الكمال واجلمال     
، ك ويف تـوازن   يف متاس . فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء     . الرجل الذي يثين عليه اهللا هذا الثناء      

 مث يتلقـى  . طمأنينة القلب الكبري الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم           . ويف طمأنينة 
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بذات التماسك وذات التـوازن وذات      ،  عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته        - بعد ذلك  -
وهو هو يف كلتا احلالتني النيب       . . كال يكتم من هذه شيئا وال تل      ،  ويعلن هذه كما يعلن تلك    . الطمأنينة
 . واملبلغ األمني. والعبد الطائع. الكرمي

. وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسـالة        .  إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة       
وقصارى ما ميلكه راصـد  . وإن احلقيقة احملمدية كاحلقيقة اإلسالمية ألبعد من مدى أي جمهر ميلكه بشر    

وأن يشري إىل مسارها الكوين دون أن حيدد هذا         .  هذه احلقيقة املزدوجة أن يراها وال حيدد مداها        لعظمة
 ! املسار

هلـذه   ع    ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقوف إىل جوار الداللة الضخمة لتلقي رسول اهللا            
 على أحـد    يثين - وهو بشر  - لقد كان  . . وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان     ،  الكلمة من ربه  

وهو بشر وصاحبه يعلم أنـه       . . فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم         ،  أصحابه
دائـرة البشـرية ذات   . ولكن يف الدائرة املعلومة احلدود. إنه نيب نعم. وأصحابه يدركون أنه بشر   . بشر

هـو  ! هو خباصة يعلم من هو اهللا. وهو يعلم من هو اهللا  . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من اهللا       . . احلدود
إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل        . . . مث يصطرب ويتماسك ويتلقى ويسري    . يعلم منه ما ال يعلمه سواه     

 ! ! ! تقدير
هـو   - وحـده  - إنه حممد  . . هو الذي يرقى إىل هذا األفق من العظمة        - وحده -  إنه حممد 

هو الـذي    - وحده - إنه حممد . نفخة اهللا يف الكيان اإلنساين    الذي يبلغ قمة الكمال اإلنساين اانس ل      
متشي على األرض يف إهاب     ،  حىت لتتمثل يف شخصه حية    ؛  يكافئ هذه الرسالة الكونية العاملية اإلنسانية     

 - واهللا أعلم حيث جيعـل رسـالته      . وحده الذي علم اهللا منه أنه أهل هلذا املقام         - إنه حممد  . . إنسان
يصـلي  ،  جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته     - وأعلن يف األخرى أنه   . أنه على خلق عظيم   وأعلن يف هذه    

وحده القادر على أن     - جل شأنه  - وهو " . إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب      " عليه هو ومالئكته  
  . . يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم

|     |     | 
وأصالة هـذا العنصـر يف      ؛  لعنصر األخالقي يف ميزان اهللا     مث إن هلذه اللفتة داللتها على متجيد ا       

 . احلقيقة اإلسالمية كأصالة احلقيقة احملمدية
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تقوم ،  جيد العنصر األخالقي بارزا أصيال فيها     ،  كالناظر يف سرية رسوهلا   ،   والناظر يف هذه العقيدة   
يف هذه العقيـدة إىل الطهـارة       الدعوة الكربى    . . عليه أصوهلا التشريعية وأصوهلا التهذيبية على السواء      

ومطابقتهما معـا  ، ومطابقة القول للفعل  ،  والنظافة واألمانة والصدق والعدل والرمحة والرب وحفظ العهد       
واالعتداء علـى   ،  والنهي عن اجلور والظلم واخلداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل         ؛  للنية والضمري 

والتشريعات يف هذه العقيدة حلمايـة       . . من الصور وإشاعة الفاحشة بأية صورة     ،  احلرمات واألعراض 
ويف . ويف أعماق الضمري ويف واقع اتمـع      ،  هذه األسس وصيانة العنصر األخالقي يف الشعور والسلوك       

 . العالقات الفردية واجلماعية والدولية على السواء
الته يف هذا اهلدف    فيلخص رس  "  . . إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق    :  "  والرسول الكرمي يقول  

وتقوم سريته الشخصية مثاال حيا وصفحة      . وتتوارد أحاديثه تترى يف احلض على كل خلق كرمي        . النبيل
 "  . . وإنك لعلى خلق عظـيم :  " تستحق من اهللا أن يقول عنها يف كتابه اخلالد       ،  وصورة رفيعة ،  نقية

، منهجه الذي جاء به هذا الـنيب الكـرمي        كما ميجد به العنصر األخالقي يف        ع   فيمجد ذا الثناء نبيه   
وهو يدهلم علـى مـا حيـب         - سبحانه - ويعلق به قلوب الراغبني إليه    ،  ويشد به األرض إىل السماء    

 . ويرضى من اخللق القومي
وال مـن   ،  فهي أخالقية مل تنبع من البيئـة      .  وهذا االعتبار هو االعتبار الفذ يف أخالقية اإلسالم       

وهي ال تستمد وال تعتمد على اعتبار من اعتبارات العـرف أو املصـلحة أو               ؛  ااعتبارات أرضية إطالق  
تستمد من هتـاف    . إمنا تستمد من السماء وتعتمد على السماء      . االرتباطات اليت كانت قائمة يف اجليل     
، وتستمد من صفات اهللا املطلقة ليحققها البشر يف حدود الطاقـة       . السماء لألرض لكي تتطلع إىل األفق     

وكي يتـأهلوا   ؛  وكي يصبحوا أهال لتكرمي اهللا هلم واستخالفهم يف األرض        ،  ققوا إنسانيتهم العليا  كي حي 
ومن مث فهي غري مقيدة وال حمدودة        "  . . يف مقعد صدق عند مليك مقتدر     :  " للحياة الرفيعة األخرى  

ألا تتطلـع   ،  البشرإمنا هي طليقة ترتفع إىل أقصى ما يطيقه         ؛  حبدود من أي اعتبارات قائمة يف األرض      
 . إىل حتقيق صفات اهللا الطليقة من كل حد ومن كل قيد

إمنـا هـي منـهج       . .  . . وبر. ورمحة. وعدل. وأمانة. صدق:  مث إا ليست فضائل مفردة    
وتقوم عليه فكرة احلياة كلـها واجتاهاـا        ؛  تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية      ،  متكامل

 ! ال إىل أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه احلياة. تهي يف خامتة املطاف إىل اهللاوتن، مجيعا
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 وقد متثلت هذه األخالقيه اإلسالمية بكماهلا ومجاهلا وتوازا واستقامتها واطرادهـا وثباـا يف              
  "  . . وإنك لعلى خلق عظيم:  " وقوله، ومتثلت يف ثناء اهللا العظيم ع حممد

|     |     | 
؛ الذين رموه بذلك البهت اللئيم    ،  عد هذا الثناء الكرمي على عبده يطمئنه إىل غده مع املشركني           وب

 : ويهددهم بافتضاح أمرهم وانكشاف بطالم وضالهلم املبني
إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سـبيله وهـو أعلـم             . بأيكم املفتون . فستبصر ويبصرون  " 
  "  . . باملهتدين

أو هو املمـتحن الـذي يكشـف    . اهللا نبيه إىل كشفه وتعيينه هو الضال     واملفتون الذي يطمئن    
 ع  وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول اهللا       . . وكال املدلولني قريب من قريب    . االمتحان عن حقيقته  

أيا كان مدلول اجلنـون الـذي        . . بقدر ما فيه من التهديد للمناوئني له املفترين عليه        ،  وللمؤمنني معه 
إمنـا  . فالواقع يكذب هذا القول   . واألقرب إىل الظن أم مل يكونوا يقصدون به ذهاب العقل         . رموه به 

كما كانوا يظنون أن لكـل       - وإحياءهم إليه ذا القول الغريب البديع     ،  كانوا يعنون به خمالطة اجلنة له     
وغريب عـن   ع   وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال النيب       -!  شاعر شيطانا هو الذي ميده ببديع القول      

 . طبيعة ما يوحى إليه من القول الثابت الصادق املستقيم
ويثبت أيهـم   .  وهذا الوعد من اهللا يشري إىل أن الغد سيكشف عن حقيقة النيب وحقيقة مكذبيه             

هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو        " ويطمئنه إىل أن ربه   . أو أيهم الضال فيما يدعيه    ؛  املمتحن مبا هو فيه   
ويف هذا ما يطمئنـه     . فهو يعلم أنه املهتدي ومن معه     ،  وربه هو الذي أوحى إليه     . .  " نأعلم باملهتدي 

 ! وما يبعث يف قلوم التوجس والقلق ملا سيجيء، وما يقلق أعداءه
|     |     | 

وهم خياصمونه وجيادلونه يف احلق الذي      ،  وحقيقة مشاعرهم ،   مث يكشف اهللا له عن حقيقة حاهلم      
الـيت يتظـاهرون    ،  وهم مزعزعو العقيدة فيما لديهم من تصورات اجلاهليـة        ،  ا يرمونه ويرمونه مب ،  معه

إم على استعداد للتخلي عن الكثري منها يف مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم                . بالتصميم عليها 
فهـم    . .على استعداد أن يدهنوا ويلينوا حيافظوا فقط على ظاهر األمر لكي يدهن هو هلم ويلني              ! إليه

 : وإمنا هم أصحاب ظواهر يهمهم أن يستروها، ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأا احلق
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  "  . . ودوا لو تدهن فيدهنون. فال تطع املكذبني " 
وفرق بني االعتقـاد    . كما يفعلون يف التجارة   . وااللتقاء يف منتصف الطريق   ،   فهي املساومة إذن  

بـل لـيس يف     . ألن الصغري منها كـالكبري    ؛   عن شيء منها   فصاحب العقيدة ال يتخلى   ! والتجارة كبري 
وال يتخلى عـن    ،  ال يطيع فيها صاحبها أحدا    . إا حقيقة واحدة متكاملة األجزاء    . العقيدة صغري وكبري  

 . شيء منها أبدا
. وال أن يلتقيـا يف أي طريـق       ،   وما كان ميكن أن يلتقي اإلسالم واجلاهلية يف منتصف الطريق         

وجاهليـة الغـد    ،  جاهلية األمس وجاهلية اليوم   . م مع اجلاهلية يف كل زمان ومكان      وذلك حال اإلسال  
وإمنـا  . وال تقبل قسمة وال صلة، وال تقام عليها قنطرة، إن اهلوة بينها وبني اإلسالم ال تعرب     . كلها سواء 

 ! هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق
ويترك سب  ؛  ليدهن هلم ويلني   ع   ملشركون للنيب  ولقد وردت روايات شىت فيما كان يدهن به ا        

وهم حافظون ماء وجـوههم     ،  أو يتابعهم يف شيء مما هم عليه ليتابعوه يف دينه         ،  آهلتهم وتسفيه عبادم  
كان حامسا يف    ع   ولكن الرسول ! على عادة املساومني الباحثني عن أنصاف احللول      ! أمام مجاهري العرب  

وهو فيما عدا الدين ألني اخللق جانبا وأحسنهم معاملة وأبـرهم           .  يلني ال يدهن فيه وال   ،  موقفه من دينه  
فـال تطـع   :  " وهو فيه عند توجيه ربه! فأما الدين فهو الدين . بعشرية وأحرصهم على اليسر والتيسري    

  " ! املكذبني
وأصـحابه  . وهو حماصر بدعوته  . يف دينه وهو يف أحرج املواقف العصيبة يف مكة         ع    ومل يساوم 

ومل يسكت عن كلمة واحـدة      . الئل يتخطفون ويعذبون ويؤذون يف اهللا أشد اإليذاء وهم صابرون         الق
ومل يسكت كـذلك عـن      . أو دفعا ألذاهم  ،  تأليفا لقلوم ،  ينبغي أن تقال يف وجوه األقوياء املتجربين      

  . . إيضاح حقيقة متس العقيدة من قريب أو من بعيد
 : اق قال روى ابن هشام يف السرية عن ابن إسح

مل يبعد منه قومه ومل يردوا      ،  وصدع به كما أمره اهللا    . قومه باإلسالم  ع   فلما بادى رسول اهللا    " 
 وأمجعوا خالفه وعداوته  ،  فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه    . حىت ذكر آهلتهم وعاا    - فيما بلغين  - عليه

عمه أبـو    ع   لى رسول اهللا  وحدب ع  - إال من عصم اهللا تعاىل منهم باإلسالم وهم قليل مستخفون          -
 .  " ال يرده عنه شيء، على أمر اهللا مظهرا ألمره ع ومضى رسول اهللا، وقام دونه، طالب ومنعه
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، ال يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهلتهم          ع   فلما رأت قريش أن رسول اهللا      " 
 رجال من أشراف قـريش إىل       مشى،  ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هلم            

وأبو البختري وامسه العـاص بـن       . وأبو سفيان بن حرب بن أمية     ،  عتبة وشيبة ابنا ربيعة    . . أيب طالب 
 " وامسه عمرو بن هشام وكان يكىن ابا احلكـم         " وأبو جهل . واألسود بن عبد املطلب بن أسد     . هشام

إن . يا أبا طالـب : فقالوا . . أو من مشى منهم .  .ونبيه ومنبه ابنا احلجاج بن عامر    ،  والوليد بن املغرية  
فإما أن تكفه عنا وإما أن ختلـي        ،  وضلل آباءنا ،  وسفه أحالمنا ،  وعاب ديننا ،  ابن أخيك قد سب آهلتنا    

وردهـم  ،  فقال هلم أبو طالب قوال رفيقا     ! فنكفيكه؛  فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه       ،  بيننا وبينه 
 . فانصرفوا عنه، ردا مجيال
 األمر بينـه    )1(مث شري   . ويدعو إليه ،  يظهر دين اهللا  : على ما هو عليه    ع   ومضى رسول اهللا   " 

وحض بعضـهم   .  فيه )2(وتذامروا   ع   وأكثرت قريش ذكر رسول اهللا    ،  وبينهم حىت تباعدوا وتضاغنوا   
ا ومرتلـة   إن لك سنا وشرف   ،  يا أبا طالب  : فقالوا له . مث إم مشوا إىل أيب طالب مرة أخرى       . بعضا عليه 

وتسفيه ،  من شتم آبائنا  : وإنا واهللا ال نصرب على هذا     ؛  وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا        . فينا
أو كما قالوا    - حىت تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني           ،  وعيب آهلتنا ،  أحالمنا

 ومل يطب نفسا بإسالم رسـول اهللا      ،  عداومفعظم على أيب طالب فراق قومه و      . مث انصرفوا عنه   . . له
أن ،  أنه حـدث  ،  وحدثين يعقوب بن عقبة بن املغرية بن األخنس       : قال ابن إسحق  . هلم وال خذالنه  ع  

إن قومـك قـد     . يا بن أخي  : فقال له  ع   قريشا حني قالوا أليب طالب هذه املقالة بعث إىل رسول اهللا          
وال حتملين مـن األمـر   ، فأبق علي وعلى نفسك " الوا لهللذي كانوا ق   " كذا وكذا : جاءوين فقالوا يل  

وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عـن        ،  أنه قد بدا لعمه فيه بداء      ع   فظن رسول اهللا  : قال. ماال أطيق 
يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف ميـيين والقمـر يف            :  "  ع   فقال رسول اهللا  : قال. نصرته والقيام معه  

 واستعرب رسـول اهللا   : قال "  . . ألمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته        يساري على أن أترك هذا ا     
 ع  فأقبل عليـه رسـول اهللا     : قال. أقبل يا بن أخي   : فلما وىل ناداه أبو طالب فقال     . مث قام . فبكىع  
  " . فواهللا ال أسلمك لشيء أبدا، اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت: فقال

، حاميه وكافيه . لى دعوته يف اللحظة اليت ختلى عنه فيها عمه        ع ع    فهذه صورة من إصرار النيب    
 ! وآخر حصن من حصون األرض مينعه املتربصني به املتذامرين فيه

                                                 
 .  زاد واشتد)1(
 . عضاً عليه تغيظوا وحض بعضهم ب)2(
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ومن حيث صـورها وظالهلـا   ،  هذه هي صورة قوية رائعة جديدة يف نوعها من حيث حقيقتها         
قوية قوة هـذه    ،  عة هذه العقيدة  رائعة رو ،  جديدة جدة هذه العقيدة    . . . ومن حيث عباراا وألفاظها   

  " . وإنك لعلى خلق عظيم:  " فيها مصداق قول اهللا العظيم. العقيدة
 كانت يف مساومة مباشرة من املشركني لرسـول اهللا        ،   وصورة أخرى رواها كذلك ابن إسحق     

 . ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه، بعد إذ أعياهم أمرهع 
حدثت أن عتبة بـن     : قال،  عن حممد بن كعب القرظي    ،  وحدثين يزيد بن زياد   :  إسحق  قال ابن 

يـا  : جالس يف املسجد وحده  ع   ورسول اهللا ،  قال يوما وهو جالس يف نادي قريش      ،  ربيعة وكان سيدا  
أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكـف                . معشر قريش 

يا أبا الوليد قـم     : فقالوا. يزيدون ويكثرون  ع   ورأوا أصحاب رسول اهللا   ،  ك حني أسلم محزة   وذل؟  عنا
مـن  : إنك منا حيث علمت   . يا بن أخي  : فقال ع   فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا       . إليه فكلمه 

، فرقـت بـه مجاعتـهم     ،  وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم     ،   يف العشرية واملكان يف النسب     )1(السطة  
فامسع مين أعـرض    . وكفرت به من مضى من آبائهم     ،  وعبت به آهلتهم ودينهم   ،  وسفهت به أحالمهم  

 قل يا أبا الوليد أمسع    :  "  ع   فقال له رسول اهللا   : قال. لعلك تقبل منها بعضها   ،  عليك أمورا تنظر فيها   
 من أموالنـا حـىت      إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعنا لك            . يا بن أخي  : قال"  . . 

وإن كنت تريد   . وإن كنت إمنا تريد به شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك            . تكون أكثرنا ماال  
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب               ،  به ملكا ملكناك علينا   

 أو كما قال له    -!  فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه        ،  وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه     
:  " قال. نعم: قال" ؟    أقد فرغت يا أبا الوليد    :  " يستمع منه قال   ع   حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا      -

كتاب . ترتيل من الرمحن الرحيم   . حم. بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " فقال. أفعل: قال " . فاستمع مين 
: وقـالوا . بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسـمعون       . ياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون    فصلت آ 

: قـل . فاعمل إننا عاملون  ،  ومن بيننا وبينك حجاب   ،  ويف آذاننا وقر  ،  قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه     
 . . .  نيإمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشـرك               

وألقى يديه خلـف ظهـره   ، فلما مسعها منه عتبة أنصت هلا. فيها يقرؤها عليه ع  مث مضى رسول اهللا   " 
قد مسعت يا أبـا     :  " مث قال . إىل السجدة منها فسجد    ع   مث انتهى رسول اهللا   . معتمدا عليها يسمع منه   

                                                 
 .  أي املرتلة الرفيعة املهيبة)1(
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حنلف باهللا لقد جاءكم    :  لبعض فقال بعضهم ،  فقام عتبة إىل أصحابه    "  . . فأنت وذاك . الوليد ما مسعت  
ورائي أنـين   : قال؟  ما وراءك يا أبا الوليد    : فلما جلس إليهم قالوا   . أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به      
يا معشر قـريش    ،  وال بالكهانة ،  وال بالسحر ،  واهللا ما هو بالشعر   ،  مسعت قوال واهللا ما مسعت مثله قط      

فواهللا ليكونن لقولـه الـذي      ،  فاعتزلوه،  جل وبني ما هو فيه    وخلوا بني هذا الر   ،  واجعلوها يب ،  أطيعوين
، وإن يظهر على العرب فملكه ملككـم      . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم     . مسعت منه نبأ عظيم   

، هـذا رأيـي فيـه     : قال. سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه     : قالوا. وكنتم أسعد الناس به   ،  وعزه عزكم 
  . . فاصنعوا ما بدا لكم

: فإن أعرضوا فقـل   :  " إىل قوله تعاىل   ع   ويف رواية أخرى أن عتبة استمع حىت جاء الرسول         
: يقـول  ع فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول اهللا "  . . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 

 ! وقام إىل القوم فقال ما قال. وذلك خمافة أن يقع النذير! أنشدك اهللا والرحم يا حممد
وهي كذلك صورة من صـور اخللـق        . أية حال فهذه صورة أخرى من صور املساومة        وعلى  

وهو يستمع إىل عتبة حىت يفرغ من قوله الفارغ الذي ال يستحق االنتباه مـن                ع   تبدو يف أدبه  . العظيم
ولكن خلقه ميسـك    . ويف ميزانه للحق ولعرض هذه األرض     ،  يف تصوره لقيم هذا الكون     ع   مثل حممد 

مث يقول  . وهو مقبل عليه  ،  حىت يفرغ الرجل من مقالته    ،  ال يتعجل وال يغضب وال يضجر     به ال يقاطع و   
إا الطمأنينة الصادقة للحـق مـع   . زيادة يف اإلمالء والتوكيد   " ؟    أقد فرغت يا أبا الوليد    :  " يف هدوء 

 . ومها معا بعض داللة اخللق العظيم . . األدب الرفيع يف االستماع واحلديث
 : ة للمساومة فيما رواه ابن اسحق قال وصورة ثالث

األسود بن املطلب بن أسد ابـن        - فيما بلغين  - وهو يطوف بالكعبة   ع   واعترض رسول اهللا   " 
وكـانوا ذوي أسـنان يف   . والعاص بن وائل السـهمي ، وأمية بن خلف، عبد العزى والوليد بن املغرية  

فـإن كـان    . فنشترك حنن وأنت يف األمر    ،  ا نعبد وتعبد م ،  هلم فلنعبد ما تعبد   ،  يا حممد : فقالوا. قومهم
وإن كان ما نعبد خريا مما تعبد كنت قـد أخـذت            ،  الذي تعبد خريا مما نعبد كنا قد أخذنا حبظنا منه         

  . . السورة كلها:  " ال أعبد ما تعبدون. يا أيها الكافرون: قل:  " فأنزل اهللا تعاىل فيهم! حبظك منه
 ما أمره ربه أن يقول     ع   وقال هلم الرسول  .  ذه املفاصلة اجلازمة    وحسم اهللا املساومة املضحكة   

 . . . 
|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

عن إطاعة أحد هـؤالء املكـذبني    ع  مث يربز قيمة العنصر األخالقي مرة أخرى يف ي الرسول 
 : ويتوعده باإلذالل واملهانة، ويصفه بصفاته املزرية املنفرة، بالذات

. عتل بعد ذلك زنيم   . مناع للخري معتد أثيم   . مهاز مشاء بنميم   .وال تطع كل حالف مهني     " 
  "  . . سنسمه على اخلرطوم. أساطري األولني: إذا تتلى عليه آياتنا قال. أن كان ذا مال وبنني

ذرين :  " وإنه هو الذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة املدثر         ،  إنه الوليد بن املغرية   :  وقد قيل 
. مث يطمع أن أزيـد    . ومهدت له متهيدا  ،  وبنني شهودا ،  ت له ماال ممدودا   وجعل،  ومن خلقت وحيدا  

؟ كيف قدر ! مث قتل ؟  كيف قدر ! فقتل. إنه فكر وقدر  . سأرهقه صعودا . إنه كان آلياتنا عنيدا   ! ! كال
. إن هذا إال قـول البشـر      . إن هذا إال سحر يؤثر    : فقال. مث أدبر واستكرب  . مث عبس وبسر  . مث نظر 

 . .  "  سأصليه سقر
، والوقوف يف وجه الدعوة   ،  وإنذار أصحابه  ع    ورويت عنه مواقف كثرية يف الكيد لرسول اهللا       

وكالمها كان   . . إن آيات سورة القلم نزلت يف األخنس بن شريق        : كما قيل  . . والصد عن سبيل اهللا   
 . وجلوا يف حربه والتأليب عليه أمدا طويال ع ممن خاصموا رسول اهللا
ويف ،  والتهديدات القاصمة يف السـورة األخـرى      ،  لقرآنية العنيفة يف هذه السورة     وهذه احلملة ا  

يف حـرب الرسـول     ،  شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو األخنس واألول أرجح           ،  سواها
 . وخلوها من اخلري، وفساد نفسه، كما هي شاهد على سوء طويته، والدعوة

  . . .  والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم
يدرك أن الناس يكذبونـه     ،  وال يكثر احللف إال إنسان غري صادق      . كثري احللف  . .  فهو حالف 

 . ويستجلب ثقة الناس، فيحلف ويكثر من احللف ليداري كذبه، وال يثقون به
وعدم ثقته  ،  وآية مهانته حاجته إىل احللف    . وال حيترم الناس قوله   ،  ال حيترم نفسه   . .  وهو مهني 

فاملهانة صفة نفسية تلصق باملرء ولو كان       . ولو كان ذا مال وذا بنني وذا جاه       . عدم ثقة الناس به   بنفسه و 
والعزة صفة نفسية ال تفارق النفس الكرمية ولو جتردت من كل أعـراض احليـاة               . سلطانا طاغية جبارا  

 ! الدنيا
وخلـق  . تهم سواء يهمز الناس ويعيبهم بالقول واإلشارة يف حضورهم أو يف غيب          . .  وهو مهاز 

وخيالف األدب يف معاملة    ،  وخيالف أدب النفس  ،  فهو خيالف املروءة  ؛  اهلمز يكرهه اإلسالم أشد الكراهية    
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:  " فقـال ؛  وقد تكرر ذم هذا اخللق يف القرآن يف غري موضع         . الناس وحفظ كرامام صغروا أم كربوا     
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا        يا أيها الذين آمنوا ال      :  " وقال "  . . ويل لكل مهزة ملزة   

 " وال تنـابزوا باأللقـاب    . وال تلمزوا أنفسكم  . منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خريا منهن         
  . . وكلها أنواع من اهلمز يف صورة من الصور

وهـو  . ويذهب مبـودام ،  ويقطع صالم ،  ميشي بني الناس مبا يفسد قلوم     .  وهو مشاء بنميم  
ال يتصف به وال يقدم عليه إنسان حيترم نفسه أو يرجو لنفسه احترامـا              ،  كما أنه خلق مهني   خلق ذميم   

حـىت  . املشاء بالسوء بني األوداء   ،  ناقل الكالم ،  حىت أولئك الذين يفتحون آذام للنمام     . عند اآلخرين 
 . هؤالء الذين يفتحون آذام له ال حيترمونه يف قرارة نفوسهم وال يودونه

وكـان  . ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغري قلبه على صاحب من أصحابه          ع    رسول اهللا   ولقد كان 
 . )1( " ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر:  " يقول

صلى  - مر رسول اهللا  :  وثبت يف الصحيحني من حديث جماهد عن طاووس عن ابن عباس قال           
أمـا أحـدمها    . وما يعذبان يف كبري   ،  إما ليعذبان :  " فقال،  بقربين - ه وعلى آله وسلم   اهللا تعاىل علي  

  " . وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة، فكان ال يستتر من البول
ال يدخل اجلنة   :  " يقول ع   مسعت رسول اهللا  : عن حذيفة قال   - بإسناده - وروى اإلمام أمحد  

 . ] ابن ماجه ورواه اجلماعة إال[ أي منام  " قتات
أال أخـربكم   :  " قال ع   أن النيب . عن يزيد بن السكن    - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد كذلك   

أال :  " مث قـال   " الذين إذا رؤوا ذُِكر اهللا عـز وجـل        :  " قال. بلى يا رسول اهللا   : قالوا" ؟    خبياركم
  " . للربآء العيبالباغون ، املشاءون بالنميمة املفسدون بني األحبة؟ أخربكم بشراركم

كما ،  الذي يفسد القلب  ،   ومل يكن بد لإلسالم أن يشدد يف النهي عن هذا اخللق الذميم الوضيع            
ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكـل سـالمة         ،  ويتدىن بالقائل قبل أن يفسد بني اجلماعة      ،  يفسد الصحب 

 !  األحاينيوجيين على األبرياء يف معظم، ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض، اتمع
. ولقد كان مينع اإلميان وهو مجاع اخلـري       . مينع اخلري عن نفسه وعن غريه      . .  وهو مناع للخري  

لئن تبع ديـن حممـد   :  ع كلما آنس منهم ميال إىل النيب     ،  وعرف عنه أنه كان يقول ألوالده وعشريته      

                                                 
 .  أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود)1(
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ن مث سجل القرآن عليه هـذه  وم. فكان مينعهم ذا التهديد عن اإلسالم   . منكم أحد ال أنفعه بشيء أبدا     
 . فيما كان يفعل ويقول " مناع للخري " الصفة

وعلى املسلمني وعلـى     ع   مث هو معتد على النيب    . متجاوز للحق والعدل إطالقا    . .  وهو معتد 
واالعتداء صفة ذميمة تنال مـن عنايـة         . . أهله وعشريته الذين يصدهم عن اهلدى ومينعهم من الدين        

حـىت يف الطعـام     ،  وينهى عنها اإلسالم يف كل صورة من صورها        . . هتماما كبريا القرآن واحلديث ا  
ألن العدل واالعتدال طابع اإلسـالم       "  . . كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه       :  " والشراب
 . األصيل

 بدون حتديد لنوع   "  . . أثيم.  " يرتكب املعاصي حىت حيق عليه الوصف الثابت       . .  وهو أثيم 
 ! وإلصاقها بالنفس كالطبع املقيم، فاجتاه التعبري إىل إثبات الصفة. اآلثام اليت يرتكبها

وهي لفظة تعرب جبرسها وظلها عن جمموعـة مـن الصـفات             "  . . عتل "  وهو بعد هذا كله   
وإنـه  . إن العتل هو الغليظ اجلايف    : فقد يقال . ال تبلغها جمموعة ألفاظ وصفات    ،  وجمموعة من السمات  

وعـن   . . السيء يف معاملته  ،  اللئيم يف نفسه  ،  وإنه الفظ يف طبعه   . وإنه الشره املنوع  . كول الشروب األ
، مجـوع للمـال   ،  أكول شروب ،  وثيق اخللق ،  العتل كل رغيب اجلوف   :  " أيب الدرداء رضي اهللا عنه    

ية الكريهـة   وأبلغ تصويرا للشخص  ،  بذاا أدل على كل هذا     " عتل " ولكن تبقى كلمة   "  . . منوع له 
  . من مجيع الوجوه

وما  - وهذه خامتة الصفات الذميمة الكريهة املتجمعة يف عدو من أعداء اإلسالم           . .  وهو زنيم 
والزنيم من معانيه اللصيق يف القوم       - يعادي اإلسالم ويصر على عداوته إال أناس من هذا الطراز الذميم          

الذي اشتهر وعرف بني الناس بلؤمـه وخبثـه         ،  انيهومن مع . أو أن نسبه فيهم ظنني    ،  ال نسب له فيهم   
وإن كان إطالق اللفظ يدمغه بصفة      . واملعىن الثاين هو األقرب يف حالة الوليد بن املغرية        . وكثرة شروره 

 . وهو املختال الفخور، تدعه مهينا يف القوم
ف الذي جيزي به    مع التشنيع ذا املوق   ،   مث يعقب على هذه الصفات الذاتيه مبوقفه من آيات اهللا         

 : نعمة اهللا عليه باملال والبنني
  "  . . أساطري األولني: أن كان ذا مال وبنني إذا تتلى عليه آياتنا قال " 

، وسخرية مـن رسـوله    ،  استهزاء بآياته ؛   وما أقبح ما جيزي إنسان نعمة اهللا عليه باملال والبنني         
 . وصف ذميموهذه وحدها تعدل كل ما مر من  . . واعتداء على دينه
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؛ يلمس يف نفسه موضع االختيال والفخر باملال والبـنني        ،  ومن مث جييء التهديد من اجلبار القهار      
 : ويسمع وعد اهللا القاطع . . كما ملس وصفه من قبل موضع االختيال مبكانته ونسبه

  "  . . سنسمه على اخلرطوم " 
واألنف ! و املقصود هنا كناية عن أنفه     ولعله ه  . .  ومن معاين اخلرطوم طرف أنف اخلرتير الربي      

! أي يف التـراب    . . وأنف يف الرغام للذليل   . أنف أشم للعزيز  : يف لغة العرب يكىن به عن العزة فيقال       
والتهديد بومسه على اخلرطوم حيوي نوعني       . . ومنه األنفة . إذا غضب معتزا  ،  ويقال ورم أنفه ومحي أنفه    

والثاين جعل أنفـه خرطومـا كخرطـوم         . . لوسم كما يوسم العبد   األوىل ا  . . من اإلذالل والتحقري  
 ! اخلرتير

فهو من أمة كانت تعد هجـاء   .  وما من شك أن وقع هذه اآليات على نفس الوليد كان قاصما           
ـذا  . فكيف بدمغه باحلق من خالق السماوات واألرض      ! مذمة يتوقاها الكرمي   - ولو بالباطل  - شاعر

مث . يف هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبـات الوجـود             .األسلوب الذي ال يبارى   
  . . يف خلود . . يستقر يف كيان الوجود

  . .  إا القاصمة اليت يستأهلها عدو اإلسالم وعدو الرسول الكرمي صاحب اخللق العظيم
|     |     | 

يضرب هلم مثال بقصة يبدو أا      ،  ونوالبطر الذي يبطره املكذب   ،   ومبناسبة اإلشارة إىل املال والبنني    
ومنع اخلري واالعتـداء علـى      ،  ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة    ،  شائعة بينهم ،  كانت معروفة عندهم  

إمنا هو ابتالء هلم كما ابتلي أصحاب      ،  ويشعرهم أن ما بني أيديهم من نعم املال والبنني        ؛  حقوق اآلخرين 
 :  متروكني ملا هم فيهوأم غري، وأن له ما بعده، هذه القصة
فطـاف  . وال يستثنون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني     " 

أن اغدوا على حـرثكم     : فتنادوا مصبحني . فأصبحت كالصرمي ،  عليها طائف من ربك وهم نائمون     
وغدوا علـى حـرد     . أال يدخلنها اليوم عليكم مسكني    : فانطلقوا وهم يتخافتون  . إن كنتم صارمني  

! أمل أقل لكم لوال تسبحون    : قال أوسطهم . بل حنن حمرومون  ،  إنا لضالون : فلما رأوها قالوا  . قادرين
، يا ويلنا إنا كنا طاغني    : قالوا،  فأقبل بعضهم على بعض يتالومون    . سبحان ربنا إنا كنا ظاملني    : قالوا

ولعذاب اآلخرة أكـرب لـو      ،  ك العذاب كذل . . عسى ربنا أن يبدلنا خريا منها إنا إىل ربنا راغبون         
  "  . . كانوا يعلمون
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ولكن السياق القرآين يكشف عما وراء حوادثها مـن         ،   وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة     
 . ويكون هذا هو اجلديد يف سياقها القرآين. ومن ابتالء وجزاء لبعض عباده، فعل اهللا وقدرته

عة من الناس سـاذجة بدائيـة أشـبه يف تفكريهـا      ومن خالل نصوصها وحركاا نلمح جممو     
ولعل هذا املستوى من النماذج البشرية كان أقـرب         . وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج     

إمنا هـي   ،  ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد    ،  الذين كانوا يعاندون وجيحدون   ،  إىل املخاطبني بالقصة  
 ! أقرب إىل السذاجة والبساطة

وفيه مفاجآت مشوقة كما أن     ؛  ن ناحية األداء متثل إحدى طرق األداء الفين يف القرآن          والقصة م 
أو  - وفيه حيوية يف العرض حىت لكأن السامع      . فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبري اهللا وكيده        

ـ   . )1(يشهد القصة حية تقع أحداثها أمامه وتتواىل        - القارئ ياقها فلنحاول أن نراها كمـا هـي يف س
 : القرآين

وها هم أوالء يبيتون يف شـأا        - جنة الدنيا ال جنة اآلخرة     - ها حنن أوالء أمام أصحاب اجلنة     
على أيام صاحبها الطيـب      - كما تقول الروايات   - لقد كان للمساكني حظ من مثرة هذه اجلنة       . أمرا

فلننظر كيـف    . . ملساكني حظهم وأن حيرموا ا  ،  ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا بثمرها اآلن      . الصاحل
 ! جتري األحداث إذن

  " . وال يستثنون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني " 
. دون أن يستثنوا منه شيئا للمسـاكني      ،   لقد قر رأيهم على أن يقطعوا مثرها عند الصباح الباكر         

فلنـدعهم يف غفلتـهم أو يف        . . ا ذا الشر فيما اعتزموه    وباتو،  وعقدوا النية عليه  ،  وأقسموا على هذا  
فإن اهللا ساهر ال ينام     . ولننظر ماذا جيري من ورائهم يف مة الليل وهم ال يشعرون          ،  كيدهم الذي يبيتوه  

وخبـل  ، جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنـع للخـري  ، وهو يدبر هلم غري ما يدبرون،  كما ينامون 
. وحركة لطيفة كحركة األشباح يف الظالم     . إن هناك مفاجأة تتم يف خفية      . . ملعلومبنصيب املساكني ا  

 : والناس نيام
  . . )2( " فأصبحت كالصرمي. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون " 

                                                 
 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " القصة يف القرآن يف كتاب:  يراجع فصل)1(
 ! فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل مثرها.  كأا مقطوعة الثمار)2(
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 .  فلندع اجلنة وما أمل ا مؤقتا لننظر كيف يصنع املبيتون املاكرون
 : وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما اعتزموا ، ها هم أوالء يصحون مبكرين كما دبروا

  "  . . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني: فتنادوا مصبحني " 
 !  يذكر بعضهم بعضا ويوصى بعضهم بعضا وحيمس بعضم بعضا

زيادة يف إحكـام  ، يتحدثون يف خفوت، فيصورهم منطلقني،  مث ميضي السياق يف السخرية منهم   
 ! وحيرموا منه املساكني، مر كله هلمليحتجنوا الث، التدبري

  " ! ! ! أال يدخلنها اليوم عليكم مسكني: فانطلقوا وهم يتخافتون " 
أجل فقد   . .  وكأمنا حنن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما ال يعلمه أصحاب اجلنة من أمرها              

ورأيناها كأمنا هي مقطوعـة     . هفتذهب بثمرها كل  ،  شهدنا تلك اليد اخلفية اللطيفة متتد إليها يف الظالم        
 . لنرى كيف يصنع املاكرون املبيتون، فلنمسك أنفاسنا إذن! الثمار بعد ذلك الطائف اخلفي الرهيب

 :  إن السياق ما يزال يسخر من املاكرين املبيتني
  " ! وغدوا على حرد قادرين " 

 ! ! تقديرحرمان أنفسهم على أقل  . .  أجل إم لقادرون على املنع واحلرمان
 : وحنن نشهدهم مفجوئني. فلننطلق مع السياق ساخرين.  وها هم أوالء يفاجأون

  "  . . إنا لضالون: فلما رأوها قالوا " 
 : ولكنهم يعودون فيتأكدون!  . . فقد ضللنا إليها الطريق.  ما هذه جنتنا املوقرة بالثمار

  "  . . بل حنن حمرومون " 
 !  وهذا هو اخلرب اليقني

يتقـدم أوسـطهم وأعقلـهم      ،  وعاقبة البطر واملنع  ،   واآلن وقد حاقت م عاقبة املكر والتبييت      
ومل ، ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهو فريـد يف رأيـه  . ويبدو أنه كان له رأي غري رأيهم   - وأصلحهم

 : ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه. يصر على احلق الذي رآه فناله احلرمان كما ناهلم
 ! ؟  " لوال تسبحون: أمل أقل لكم: قال أوسطهم " 

 :  واآلن فقط يسمعون للناصح بعد فوات األوان
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  "  . . إنا كنا ظاملني، سبحان ربنا: قالوا " 
ها هـم    . . ويتوجه باللوم إىل اآلخرين   ،   وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة        

 : أوالء يصنعون
  " ! ى بعض يتالومونفأقبل بعضهم عل " 

عسى أن يغفـر اهللا     .  مث ها هم أوالء يتركون التالوم ليعترفوا مجيعا باخلطيئة أمام العاقبة الرديئة           
 : ويعوضهم من اجلنة الضائعة على مذبح البطر واملنع والكيد والتدبري، هلم

  "  . . ربنا راغبونعسى ربنا أن يبدلنا خريا منها إنا إىل . إنا كنا طاغني! يا ويلنا: قالوا " 
 :  وقبل أن يسدل السياق الستار على املشهد األخري نسمع التعقيب

  "  . . ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب " 
 " إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة     .  " فليعلم املشركون أهل مكة   .  وكذلك االبتالء بالنعمة  

 : مث ليحذروا ما هو أكرب من ابتالء الدنيا وعذاب الدنيا . . ولينظروا ماذا وراء االبتالء
  " ! ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون " 

|     |     | 
، ومما هو متداول بينهم مـن القصـص       ،   وكذلك يسوق إىل قريش هذه التجربة من واقع البيئة        

ويف . أقرب األساليب إىل واقع حيام    ويلمس قلوم ب  ؛  فريبط بني سنته يف الغابرين وسنته يف احلاضرين       
من آثار النعمة والثروة إمنا      - من كرباء قريش   - الوقت ذاته يشعر املؤمنني بأن ما يرونه على املشركني        

فأمـا  . وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأسـاء سـواء         . وله نتائجه ،  له عواقبه ،  هو ابتالء من اهللا   
ولعـذاب اآلخـرة    : فذلك كان مثال لعاقبتهم   ،  دوعون مبا هم فيه من نعيم     املتبطرون املانعون للخري املخ   

 : وأما املتقون احلذرون فلهم عند رم جنات النعيم . . أكرب لو كانوا يعلمون
  . .  " إن للمتقني عند رم جنات النعيم " 

ضني اللذين اختلفـت  تقابل النقي . . كما أنه التقابل يف املسلك واحلقيقة،  وهو التقابل يف العاقبة  
 ! فاختلفت ما خامتة الطريق، ما الطريق

|     |     | 
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ويتحـداهم  .  وعند هاتني اخلامتتني يدخل معهم يف جدل ال تعقيد فيه كـذلك وال تركيـب              
ويهـددهم يف   ؛  وحيرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس هلا إال جواب واحد يصعب املغالطة فيـه              

 : ويف الدنيا حبرب من العزيز اجلبار القوي الشديد، اآلخرة مبشهد رهيب
إن لكم  ؟  أم لكم كتاب فيه تدرسون    ؟  كيف حتكمون ؟  مالكم؟  أفنجعل املسلمني كارمني   " 

؟ سلهم أيهم بذلك زعيم   ؟  أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون           ؟  فيه ملا ختريون  
يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال        .  كانوا صادقني  فليأت بشركائهم إن  ؟  أم هلم شركاء  

فذرين ومن  . وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون      . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة   . يستطيعون
أم تسأهلم أجرا   . وأملي هلم إن كيدي متني    . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون    . يكذب ذا احلديث  

  " ! ؟ ب فهم يكتبونأم عندهم الغي؟ فهم من مغرم مثقلون
وهـذا  ،  يف خالل ذلـك اجلـدل      - كما نرى  -  والتهديد بعذاب اآلخرة وحرب الدنيا جييء     

 . ويزيد من ضغط التحدي، فريفع من حرارة اجلدل. التحدي
يعود إىل عاقبة هؤالء وهؤالء      " ؟  أفنجعل املسلمني كارمني  :  "  والسؤال االستنكاري األول  

فاملسـلمون  . ال يكـون  . ال . . وهو سؤال ليس له إال جواب واحد      .  السابقة اليت عرضها يف اآليات   
ال يكونون أبدا كارمني الذين يأتون اجلرمية عن جلـاج يسـمهم ـذا              ،  املذعنون املستسلمون لرم  

 . وما جيوز يف عقل وال يف عدل أن يتساوى املسلمون وارمون يف جزاء وال مصري! الوصف الذميم
وعالم ؟  ماذا بكم  "  . . ؟  كيف حتكمون ؟  مالكم:  " يء السؤال االستنكاري اآلخر    ومن مث جي  
وكيف تزنون القيم واألقدار حىت يستوي يف ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومـن             ؟  تبنون أحكامكم 

 ! ؟ جيرمون
أم لكم كتاب فيـه     :  "  ومن االستنكار واإلنكار عليهم ينتقل إىل التهكم م والسخرية منهم         

فهو التهكم والسخرية أن يسأهلم إن كـان هلـم كتـاب             "  . . ؟  إن لكم فيه ملا ختريون    ؟  رسونتد
: وهو الذي يقول هلم   ؛  هو الذي يستمدون منه مثل ذلك احلكم الذي ال يقبله عقل وال عدل            ،  يدرسونه

مـن  فلهم فيه مـا يـتخريون       ،  إنه كتاب مضحك يوافق هواهم وميلق رغبام      ! إن املسلمني كارمني  
 ! وال إىل معقول أو معروف، وهو ال يرتكن إىل حق وال إىل عدل! األحكام وما يشتهون

فإن ال يكن ذلك فهـو   "  . . ؟ أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون          " 
ومـا  ،  مقتضاها أن هلم ما حيكمـون     ،  سارية إىل يوم القيامة   ،  وهو أن تكون هلم مواثيق على اهللا      . هذا
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؟ فعالم إذن يتكلمون  . فال عهود هلم عند اهللا وال مواثيق      . وليس من هذا شيء   ! خيتارون وفق ما يشتهون   
 ! ؟ وإالم إذن يستندون! 

من منهم املتعهد بأن هلم على      ؟  سلهم من منهم املتعهد ذا     "  . . ؟  سلهم أيهم بذلك زعيم    " 
 ! ؟ ول إىل يوم القيامة أن هلم ما حيكمونوأن هلم ميثاقا عليه ساري املفع، اهللا ما يشاءون

 !  وهو كم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من احلرج والتحدي السافر املكشوف
  "  . . فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقني؟ أم هلم شركاء " 

ويتجاهـل أن هنـاك     . ولكن التعبري يضيف الشركاء إلـيهم ال هللا       .  وهم كانوا يشركون باهللا   
 ؟ ولكن مىت يدعوم . . ويتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤالء إن كانوا صادقني .شركاء

. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة   . يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون         " 
  "  . . وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون

ـ   ،   فيقفهم وجها لوجه أمام هذا املشهد كأنه حاضر اللحظة         داهم فيـه أن يـأتوا      وكأنـه يتح
واستحضـارها  . وهذا اليوم حقيقة حاضرة يف علم اهللا ال تتقيد يف علمه بـزمن            . بشركائهم املزعومني 

 . للمخاطبني على هذا النحو جيعل وقعها عميقا حيا حاضرا يف النفوس على طريقة القرآن الكرمي
فهو يوم  . ن الشدة والكرب  ع - يف تعبريات اللغة العربية املأثورة     -  والكشف عن الساق كناية   

ويدعى هؤالء   . . ويشتد الكرب والضيق  ،  القيامة الذي يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق         
وإما ألم كما وصفهم يف موضـع       ،  إما ألن وقته قد فات    ،  املتكربون إىل السجود فال ميلكون السجود     

م مشدودة من اهلول على غـري       وكأن أجسامهم وأعصا   " مهطعني مقنعي رؤوسهم  :  " آخر يكونون 
  . . وعلى أية حال فهو تعبري يشي بالكرب والعجز والتحدي املخيف! إرادة منهم

. هؤالء املتكربون املتبجحـون    "  . . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة   :  "  مث يكمل رسم هيئتهم   
وهي تذكر بالتهديد   . املنفوخةواألبصار اخلاشعة والذلة املرهقة مها املقابالن للهامات الشاخمة والكربياء          

فإحياء الذلة واالنكسـار ظـاهر عميـق         "  . . سنسمه على اخلرطوم  :  " الذي جاء يف أول السورة    
 ! مقصود

وقد :  " يذكرهم مبا جرهم إليه من إعراض واستكبار      ،   وبينما هم يف هذا املوقف املرهق الذليل      
 . . فكانوا يأبون ويسـتكربون   . على السجود قادرون   "  . . كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون     
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وهم اآلن يدعون إىل السـجود فـال        . والدنيا وراءهم . فهم اآلن يف ذلك املشهد املرهق الذليل      . كانوا
 ! يستطيعون

 : جييئهم التهديد الرعيب الذي يهد القلوب،  وبينما هم يف هذا الكرب
  "  . . فذرين ومن يكذب ذا احلديث " 

خلي بيين وبني من يكذب     :  ع   واجلبار القهار القوي املتني يقول للرسول      . . زلزل وهو ديد م  
 ! وذرين حلربه فأنا به كفيل. ذا احلديث

 ؟  ومن هو هذا الذي يكذب ذا احلديث
 بل هذه اهلباءة املنثورة   . هذه النملة املضعوفة  !  إنه ذلك املخلوق الصغري اهلزيل املسكني الضعيف      

 ! عدم الذي ال يعين شيئا أمام جربوت اجلبار القهار العظيمبل هذا ال. . 
فاحلرب معـي ال    . واسترح أنت ومن معك من املؤمنني     . خل بيين وبني هذا املخلوق    .  فيا حممد 

، وذرين معـه  ،  وأنا سأتوىل أمره فدعـه يل     ،  وهذا املخلوق عدوي  . احلرب معي . معك وال مع املؤمنني   
 ! واذهب أنت ومن معك فاسترحيوا
 ؟  . . املستضعفني . . وأي طمأنينة للنيب واملؤمنني!  أي هول مزلزل للمكذبني

 !  مث يكشف هلم اجلبار القهار عن خطة احلرب مع هذا املخلوق اهلزيل الصغري الضعيف
  "  . . وأملي هلم إن كيدي متني. سنستدرجهم من حيث ال يعلمون " 

 . . ون وأصغر من أن يدبر اهللا هلم هذه التـدابري         أله،  وأهل األرض أمجعني  ،   وإن شأن املكذبني  
وليعلموا أن األمان الظاهر الذي     . حيذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات األوان       - سبحانه - ولكنه

وأن إمهاهلم على الظلم والبغي واإلعراض والضالل هو        . يدعه هلم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غارون        
ويأتوا إىل املوقـف مـثقلني      ،  وأنه تدبري من اهللا ليحملوا أوزارهم كاملة       .استدراج هلم إىل أسوأ مصري    

  . . مستحقني للخزي والرهق والتعذيب، بالذنوب
واهللا سـبحانه يقـدم     . عدال وال رمحة  ،  وكشف االستدراج والتدبري  ،   وليس أكرب من التحذير   

وهم بعد ذلك وما خيتـارون      . يرألعدائه وأعداء دينه ورسوله عدله ورمحته يف هذا التحذير وذلك النذ          
 ! فقد كشف القناع ووضحت األمور، ألنفسهم
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وهو هنا يكشف عن طريقتـه      . وميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته      .  إنه سبحانه ميهل وال يهمل    
وخل بـيين وبـني     ،  ذرين ومن يكذب ذا احلديث     ع   ويقول لرسوله . وعن سنته اليت قدرها مبشيئته    

وحيذر ،  فيطمئن رسوله ! واجعل هذه النعمة فخهم   ،  فسأملي هلم . لبنني واجلاه والسلطان  املعتزين باملال وا  
 ! مث يدعهم لذلك التهديد الرعيب . . أعداءه

 ويف ظل مشهد القيامة املكروب وظل هذا التهديد املرهوب يكمل اجلدل والتحدي والتعجيـب      
 : من موقفهم الغريب

  "  . . ؟ أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون " 
،  فثقل الغرامة اليت تطلبها منهم أجرا على اهلداية هو الذي يدفعهم إىل اإلعـراض والتكـذيب               

 ! ؟ على فداحة ما يؤدون، وجيعلهم يؤثرون ذلك املصري البشع
  "  . . ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون " 

اطلعـوا عليـه وكتبـوه      فقد  ،  فال خييفهم ما ينتظرهم فيه    ،   ومن مث فهم على ثقة مما يف الغيب       
 ؟ فكتبوه ضامنا ملا يشتهون. أو أم هم الذين كتبوا ما فيه؟ وعرفوه

 ! ؟ فما هلم يقفون هذا املوقف الغريب املريب؟  وال هذا وال ذاك
|     |     | 

وباإلعالن  "  . . فذرين ومن يكذب ذا احلديث    :  "  وبذلك التعبري العجيب املوحي الرعيب    
 ع ذا وذلك خيلي اهللا النيب     . . ة والكشف عن سنة احلرب بني اهللا وأعدائه املخدوعني        عن خطة املعرك  

وهي حربه اليت    - سبحانه - فهي معركته . وبني احلق والباطل  . واملؤمنني من املعركة بني اإلميان والكفر     
 . يتوالها بذاته

إن . ذه احلـرب أصـيال    وللمؤمنني دورا يف ه    ع   مهما بدا أن للنيب   ،   واألمر كذلك يف حقيقته   
. فهم أداة يفعل اهللا ا أو ال يفعل       . دورهم حني ييسره اهللا هلم هو طرف من قدر اهللا يف حربه مع أعدائه             

 . وهو يف احلالني يتوىل املعركة بذاته وفق سنته اليت يريد. وهو يف احلالني فعال ملا يريد
فكانت فيه الطمأنينة   . تقدر على شيء  واملؤمنون معه قلة ال     ،  يف مكة  ع    وهذا النص نزل والنيب   

. مث تغريت األحوال واألوضاع يف املدينـة      . والفزع للمغترين بالقوة واجلاه واملال والبنني     ،  للمستضعفني
ولكنه هنالك أكد هلم ذلـك      . وشاء اهللا أن يكون للرسول ومن معه من املؤمنني دور ظاهر يف املعركة            
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فلم تقتلـوهم   :  " وقال هلم وهم منتصرون يف بدر     . ستضعفونالقول الذي قاله هلم وهم يف مكة قلة م        
إن اهللا مسيـع    ،  وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا    ،  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى      ،  ولكن اهللا قتلهم  

  "  . . عليم
وأن احلرب حربه هو    . حقيقة أن املعركة معركته هو سبحانه     .  وذلك ليقر يف قلوم هذه احلقيقة     

. وأنه حني جيعل هلم فيها دورا فإمنا ذلك ليبليهم منه بالء حسنا        . ن القضية قضيته هو سبحانه    وأ. سبحانه
 وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها     . أما حقيقة احلرب فهو الذي يتوالها     . وليكتب هلم ذا البالء أجرا    

ألداة الوحيـدة يف    وهم حني خيوضوا أداة لقدرته ليست هـي ا        . وهو سبحانه جيريها م وبدوم    . . 
 ! يده

. ويف كل وضع  ،  ويف كل حال  ،   وهي حقيقة واضحة من خالل النصوص القرآنية يف كل موضع         
وحلقيقة القـدرة   ،  ولسنته ومشيئته ،  كما أا هي احلقيقة اليت تتفق مع التصور اإلمياين لقدرة اهللا وقدره           

  . . لى أن تكون أداةولن تزيد ع . . أداة . . البشرية اليت تنطلق لتحقيق قدر اهللا
ما دام خيلص   . يف حاليت قوته وضعفه على السواء     ،  وهي حقيقة تسكب الطمأنينة يف قلب املؤمن      

فقوته ليست هي اليت تنصره يف معركة احلق والباطـل واإلميـان            . ويتوكل يف جهاده على اهللا    ،  قلبه هللا 
 قوة اهللا من ورائه وهـي الـيت تتـوىل    وضعفه ال يهزمه ألن . إمنا هو اهللا الذي يكفل له النصر      ،  والكفر

، ولكن اهللا ميلي ويستدرج ويقدر األمور يف مواقيتها وفق مشيئته وحكمتـه           . املعركة وتكفل له النصر   
 . ووفق عدله ورمحته

فليس . سواء كان املؤمن أمامه يف حالة ضعف أم يف حالة قوة          ،   كما أا حقيقة تفزع قلب العدو     
فـذرين   " اهللا الذي يقول لنبيـه . ا هو اهللا الذي يتوىل املعركة بقوته وجربوته       إمن،  املؤمن هو الذي ينازله   

واهللا ميلي ويستدرج فهـو يف الفـخ        ! وخل بيين وبني هذا البائس املتعوس      " ومن يكذب ذا احلديث   
فهذه القوة هي ذاا الفخ وهذه العدة هي ذاا         . ولو كان يف أوج قوته وعدته     ،  الرعيب املفزع املخيف  

فمن يأمن غيـب    ! فذلك علم اهللا املكنون   . أما مىت يكون   " ! وأملي هلم إن كيدي متني     . .  " املصيدة
 ؟ وهل يأمن مكر اهللا إال القوم الفاسقون؟ اهللا ومكره

|     |     | 
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والصـرب علـى    . الصرب على تكاليف الرسـالة    . إىل الصرب  ع    وأمام هذه احلقيقة يوجه اهللا نبيه     
. الصرب حىت حيكم اهللا يف الوقت املقدر كمـا يريـد          . والصرب على األذى والتكذيب   . التواءات النفوس 

 : فلوال أن تداركته نعمة اهللا لنبذ وهو مذموم، ويذكره بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره ذه التكاليف
لـوال أن تداركـه    . إذ نادى وهو مكظوم   . وال تكن كصاحب احلوت   ،  فاصرب حلكم ربك   " 

  "  . . فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني. لنبذ بالعراء وهو مذمومنعمة من ربه 
وملخص جتربته اليت   . كما جاء يف سورة الصافات     - عليه السالم  -  وصاحب احلوت هو يونس   

الذي سبقته جتارب النبيني أمجعني يف      ،  وهو خامت النبيني  ،  لتكون له زادا ورصيدا    ع   يذكر اهللا ا حممدا   
. وصاحب الـزاد األخـري  ،  وصاحب الرصيد األخري  ،  ن هو صاحب احلصاد األخري    ليكو،  حقل الرسالة 

وعبء هدايـة  . عبء هداية البشرية مجيعها ال قبيلة وال قرية وال أمة. فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبري  
وعبء إمداد البشرية بعده    . األجيال مجيعها ال جيل واحد وال قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله            

. ل أجياهلا وكل أقوامها مبنهج دائم ثابت صاحل لتلبية ما جيد يف حياا من أحوال وأوضاع وجتـارب               بك
  . . وكل يوم يأيت جبديد

قيل امسهـا   . أرسله اهللا إىل أهل قرية     - سالم اهللا عليه   -  ملخص تلك التجربة أن يونس بن مىت      
إن اهللا لن يضـيق     : م مغاضبا قائال يف نفسه    فتركه،  وشق عليه تلكؤهم  ،  فاستبطأ إميام . نينوى باملوصل 

وقد قاده الغضـب    ! وهو قادر على أن يرسلين إىل قوم آخرين       ،  علي بالبقاء بني هؤالء املتعنتني املعاندين     
فلما كانوا يف وسط اللج ثقلت السـفينة وتعرضـت          ،  حيث ركب سفينته  ،  والضيق إىل شاطئ البحر   

. فكانت القرعة على يـونس     . . حد منهم لتخف السفينة   فأقرعوا بني الركاب للتخفف من وا     . للغرق
 . فابتلعه احلوت. فألقوه يف اليم

يف ،  يف هذا الكرب الشديد يف الظلمات يف بطن احلـوت          - وهو كظيم  -  عندئذ نادى يونس  
، فتداركته نعمة من ربـه     " إين كنت من الظاملني   ! ال إله إال أنت سبحانك    :  " نادى ربه ،  وسط اللجة 

وحفظ اهللا حياته بقدرته    . ذاب جلده يف بطن احلوت     . . حلما بال جلدا   . . حلوت على الشاطئ  فنبذه ا 
 ! اليت ال يقيدها قيد من مألوف البشر احملدود

. على فعلتـه   . . أي مذموم من ربه   . إنه لوال هذه النعمة لنبذه احلوت وهو مذموم       : وهنا يقول 
وقبـل اهللا تسـبيحه     ،  ولكن نعمة اهللا وقته هذا    . هللا له وتصرفه يف شأن نفسه قبل أن يأذن ا       . وقلة صربه 

  "  . . فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني.  " وعلم منه ما يستحق عليه النعمة واالجتباء. واعترافه وندمه
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يف موقف العنـت     ع   يذكر اهللا ا رسوله حممدا    .  هذه هي التجربة اليت مر ا صاحب احلوت       
. وقتما يريد . وأمره بتركها له يتوالها كما يريد     ،  املعركة كما هي احلقيقة   بعد ما أخاله من     . والتكذيب

 ! ويف مشقات الطريق حىت حيني املوعد املضروب، وكلفه الصرب حلكم اهللا وقضائه يف حتديد املوعد
يف الوقت الذي يريـده     ،  حىت يأيت موعده  ،   إن مشقة الدعوة احلقيقية هي مشقة الصرب حلكم اهللا        

ومشقات . ومشقات االلتواء والعناد  . مشقات التكذيب والتعذيب  .  الطريق مشقات كثرية   ويف. حبكمته
مث مشـقات   . ومشقات افتتان الناس بالباطل املزهو املنتصر فيما تراه العيـون         . انتفاش الباطل وانتفاخه  

قطـع  ال ترتاب وال تتـردد يف       ،  امساك النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إىل وعد اهللا احلق           
وهو جهد ضخم مرهق حيتاج إىل عزم وصرب ومـدد مـن اهللا              . . مهما تكن مشقات الطريق   ،  الطريق
كمـا قـدر أنـه ميلـي        ،  وقدر أنه هو الذي يتوالها    ،  أما املعركة ذاا فقد قضى اهللا فيها       . . وتوفيق

 . فصدقه الوعد بعد حني، كذلك وعد نبيه الكرمي. ويستدرج حلكمة يراها
|     |     | 

، يف غـيظ عنيـف    ،   ويف اخلتام يرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكرمي          
 : ويصفها القرآن مبا ال يزيد عليه، وحسد عميق ينسكب يف نظرات مسمومة قاتلة يوجهوا إليه

 .  " إنه نون: ويقولون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر " 
فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازا علـى األرض         ع   ه النظرات تكاد تؤثر يف أقدام الرسول       فهذ

ومحـى  ،  وهو تعبري فائق عما حتمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضـغن              ! وثباا
 " : واالفتراء الذميم ،  والشتم البذيء ،  مصحوبة هذه النظرات املسمومة احملمومة بالسب القبيح       . . وسم

  "  . . إنه نون: ويقولون
فهو ال يكون إال    .  وهو مشهد تلتقطه الريشة املبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة يف مكة           

الذين ينبعث من قلوم ويف نظرام كل هذا احلقد الـذميم           ،  يف حلقة عامة بني كبار املعاندين ارمني      
 ! احملموم

 :  كل قول يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينهي
  " . وما هو إال ذكر للعاملني " 

  . . وال حيمله جمنون،  والذكر ال يقوله جمنون
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  . .  وصدق اهللا وكذب املفترون
|     |     | 

هنا والدعوة يف مكة تقابل بـذلك        "  . . للعاملني "  وال بد قبل اية احلديث من لفتة إىل كلمة        
 . . ويرصد املشركون حلرا كل ما ميلكون     ،  املسمومة احملمومة ويقابل رسوهلا بتلك النظرات     ،  اجلحود

. كما هي طبيعتها وحقيقتـها . تعلن عن عامليتها، ويف هذا الضيق املستحكم، وهي يف هذا الوقت املبكر    
إمنا كانـت    - كما يدعي املفترون اليوم    - فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حني انتصرت يف املدينة         

 . ألا حقيقة ثابتة يف صلب هذه الدعوة منذ نشأا. م مكة األوىلصفة مبكرة يف أيا
واهللا الذي  . وكذلك تتجه إىل آخر الزمان    . وكذلك اجتهت منذ أيامها األوىل    .  كذلك أرادها اهللا  

وهو الذي يتـوىل املعركـة مـع        . وهو املدافع عنها وحاميها   . أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعيها     
  . . لى أصحاا إال الصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمنيوليس ع. املكذبني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .ر اإلسالماملناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونو 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        ل ارمني، دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبي        |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

ـ       دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      | عي يف قتـال الطواغيـت      األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والس
 . 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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