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 +              أَِليم ذَابع مهأِْتيِل أَن يِمن قَب كمقَو ِمِه أَنْ أَنِذرا ِإلَى قَووحا نلْنسا أَرـي  1ِإنِم ِإنا قَوقَالَ ي 

    ِبنيم ِذيرن و  2لَكُمدبوِن      أَِن اعأَِطيعو قُوهاتو ـٍل          3ا اللَّهِإلَـى أَج كُمرخؤيو وِبكُمن ذُنلَكُم م ِفرغي 
  4مسمى ِإنَّ أَجلَ اللَِّه ِإذَا جاء لَا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ 

 وِإني كُلَّما دعـوتهم     6 دعاِئي ِإلَّا ِفرارا      فَلَم يِزدهم  5قَالَ رب ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا        
 ثُـم ِإنـي     7ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم واستغشوا ِثيابهم وأَصروا واستكْبروا اسِتكْبارا            

 فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا       9سررت لَهم ِإسرارا     ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَ     8دعوتهم ِجهارا   
 ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعل لَّكُم جناٍت ويجعـل لَّكُـم           11 يرِسِل السماء علَيكُم مدرارا      10

 أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سـبع        14 وقَد خلَقَكُم أَطْوارا     13ِللَِّه وقَارا    ما لَكُم لَا ترجونَ      12أَنهارا  
 واللَّه أَنبتكُم من الْأَرِض نباتا      16 وجعلَ الْقَمر ِفيِهن نورا وجعلَ الشمس ِسراجا         15سماواٍت ِطباقًا   

17   ِفيه كُمِعيدي ا     ثُماجرِإخ كُمِرجخياطًا       18ا وِبس ضالْأَر لَ لَكُمعج اللَّهلًا    19 وبا سهلُكُوا ِمنسِلت 
  20ِفجاجا 

 ومكَـروا مكْـرا     21قَالَ نوح رب ِإنهم عصوِني واتبعوا من لَّم يِزده مالُه وولَده ِإلَّا خسارا              
ارا               22ا  كُبرسنو وقعيوثَ وغلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تو كُمتنَّ آِلهذَرقَالُوا لَا تلُّوا  23 وأَض قَدو 

 لَهم مـن دوِن      ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا       24كَِثريا ولَا تِزِد الظَّاِلِمني ِإلَّا ضلَالًا       
  25اللَِّه أَنصارا 

 ِإنك ِإن تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا       26وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا           
يِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ولَا      رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ ب       27يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا     
  _28تِزِد الظَّاِلِمني ِإلَّا تبارا 

|     |     | 
وتصف جتربة من جتارب الدعوة     ؛  مع قومه  - عليه السالم  -  هذه السورة كلها تقص قصة نوح     

وشوطا من أشواط املعركـة     ،  لبشريةومتثل دورة من دورات العالج الدائم الثابت املتكرر ل        ؛  يف األرض 
 . واحلق والباطل، واهلدى والضالل، اخلالدة بني اخلري والشر
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الذاهبـة وراء القيـادات     ،  الضـالة ،   هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة        
ألنفـس  املعروضة أمامها يف ا   ،  املعرضة عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان     ،  املستكربة عن احلق  ،  املضللة
 . وكتاب النفس املكنون، املرقومة يف كتاب الكون املفتوح، واآلفاق

 وهي يف الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرمحة اإلهلية تتجلى يف رعاية اهللا هلذا الكائن                 
تتجلى هذه العناية يف إرسال الرسل تترى إىل هذه البشرية العنيدة الضالة            . وعنايته بأن يهتدي  ،  اإلنساين

 . اهبة وراء القيادات املضللة املستكربة عن احلق واهلدىالذ
، والصرب اجلميـل  ،  والعناء املرهق ،   مث هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور اجلهد املضين          

هلداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصـية        - صلوات اهللا عليهم   - واإلصرار الكرمي من جانب الرسل    
وال مكافـأة وال    ،   القضية وال أجر يتقاضونه من املهتدين على اهلدايـة         وهم ال مصلحة هلم يف    . اجلاحمة

كاملكافأة أو النفقة اليت تتقاضاها املدارس واجلامعـات واملعاهـد          ! جعل حيصلونه على حصول اإلميان    
 ! يف زماننا هذا ويف كل زمان يف صورة نفقات للتعليم، واملعلمون

وهو يقدم له حسابه األخري بعد ألف       ،  على ربه  - معليه السال  -  هذه الصورة اليت يعرضها نوح    
الذاهبني وراء قيادة   ،  مع قومه املعاندين  ،  والعناء املرهق ،  سنة إال مخسني عاما قضاها يف هذا اجلهد املضين        

 : وهو يقول. ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة
 كلما دعوم لتغفـر     وإين. فلم يزدهم دعائي إال فرارا    . إين دعوت قومي ليال وارا    . رب " 

. مث إين دعوم جهارا   . وأصروا واستكربوا استكبارا  ،  هلم جعلوا أصابعهم يف آذام واستغشوا ثيام      
يرسـل السـماء    ،  إنه كان غفارا  ،  استغفروا ربكم : فقلت. مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا      

مـالكم ال ترجـون هللا    .  أارا وجيعل لكم جنات وجيعل لكم    ،  وميدكم بأموال وبنني  ،  عليكم مدرارا 
وجعل القمر فـيهن نـورا      ؟  أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقا       ؟  وقد خلقكم أطوارا  ؟  وقارا

واهللا جعل  . مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا    ،  واهللا أنبتكم من األرض نباتا    ؟  وجعل الشمس سراجا  
  "  .. لتسلكوا منها سبال فجاجا، لكم األرض بساطا

 : ول بعد عرض هذا اجلهد الدائب امللح الثابت املصر مث يق
وقـالوا  . ومكروا مكرا كبارا. واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا، رب إم عصوين   " 

  .. .  "  .. وقد أضلوا كثريا. وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا، ال تذرن آهلتكم
 ! ي الرسالةولكن الرسالة ه.  وهي حصيلة مريرة
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وهو الذي انتهت إليه أمانة دعـوة اهللا يف األرض    ع    هذه التجربة املريرة تعرض على رسول اهللا      
يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل ألخ        .. واضطلع بأكرب عبء كلفه رسول    ،  كلها يف آخر الزمان   

وفسـاد  ؛  ة أمام دعوة احلـق    ويطلع منها على عناد البشري    . إلقرار حقيقة اإلميان يف األرض    ،  له من قبل  
مث إرادة اهللا يف إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضالل           . القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة     

 . منذ فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السالم
يف وهي الوارثة لـدعوة اهللا      ،  وعلى األمة املسلمة بعامة   ،   وتعرض على اجلماعة املسلمة يف مكة     

ويف ،  القائمة عليه يف وسط اجلاهلية املشتركة يومـذاك       ،  وللمنهج اإلهلي املنبثق من هذه الدعوة     ،  األرض
ترى فيها صورة الكفاح واإلصرار والثبات هذا املدى الطويل من أيب البشرية             .. وسط كل جاهلية تالية   

 . ك الشامل يف ذلك احلنيوإجناءها من اهلال، كما ترى فيها عناية اهللا بالقلة املؤمنة. الثاين
ويدركوا نعمة اهللا عليهم يف إرساله      ؛   وتعرض على املشركني لريوا فيها مصري أسالفهم املكذبني       

وذلك ملا قدره اهللا من الرمحة م وإمهاهلم إىل         ؛  ال يدعو عليهم باهلالك الشامل    ،  إليهم رسوال رحيما م   
وأهلم الدعاء على القوم مبـا      ،  استنفد كل الوسائل  بعدما  ،  فلم تصدر من نبيهم دعوة كدعوة نوح      . حني
 : أهلم

  "  .. وال تزد الظاملني إال ضالال " 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال      . وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا          " 

  "  .. يلدوا إال فاجرا كفارا
|     |     | 

هلية على البشرية تتجلى حقيقـة وحـدة         ومن خالل عرض هذه احللقة من حلقات الدعوة اإل        
وأحـداث  ،  كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة اهللا وقدره      . وتأصل جذورها ،  العقيدة وثبات أصوهلا  

. يا قوم إين لكم نذير مـبني      : قال:  " وذلك من خالل دعوة نوح لقومه     . احلقيقة الواقعة وفق قدر اهللا    
إن أجـل اهللا إذا     ،   من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى      يغفر لكم . أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون    

ما لكم ال ترجـون هللا وقـارا وقـد          :  " ويف حكاية قوله هلم    "  .. لو كنتم تعلمون  ،  جاء ال يؤخر  
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس      ؟  أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقا       ؟  خلقكم أطوارا 

واهللا جعـل لكـم األرض   ، مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا، واهللا أنبتكم من األرض نباتا ؟  سراجا
  "  .. بساطا لتسلكوا منها سبال فجاجا
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وحقيقـة نسـبهم   ،  وإلقرار هذه احلقيقة يف نفوس املسلمني قيمته يف شعورهم حبقيقة دعـوم        
. ام عليها وحقيقة دورهم يف إقرار هذه الدعوة والقي      . وحقيقة موكبهم املتصل من مطلع البشرية     ! العريق

 . وهي منهج اهللا القومي القدمي
|     |     | 

ـذه   - وهو يستعرض ،  كما تغمره الروعة واخلشوع   ،   وإن اإلنسان ليأخذه الدهش والعجب    
هلدايـة البشـرية الضـالة       - عليهم صلوات اهللا وسالمه    - ذلك اجلهد املوصول من الرسل     - املناسبة
 على إرسال هؤالء الرسل واحدا بعد واحد هلذه البشـرية املعرضـة             ويتدبر إرادة اهللا املستقرة   . املعاندة
 . العنيدة

، وتلك التضحيات النبيلـة ، ترى تساوي احلصيلة هذا اجلهد الطويل: وقد يعن لإلنسان أن يسأل    
مث ما كان بينهما وما تالمهـا مـن          - عليه الصالة والسالم   - إىل حممد  - عليه السالم  - من لدن نوح  
 ؟  بدعوة اهللا وتضحيام الضخامجهود املؤمنني

وقد ،   ترى هل تساوي هذا اجلهد الذي وصفه نوح يف هذه السورة ويف غريها من سور القرآن               
وهـو  . بل أتبعوه بالسخرية واالـام    ،  مل يكتف قومه فيه باإلعراض    ،  استغرق عمرا طويال بالغ الطول    

 . واألدب اجلميل والبيان املنري، يتلقامها بالصرب واحلسىن
وتلك التضحيات النبيلة اليت مل تنقطع علـى مـدار          ،   مث تلك اجلهود املوصولة منذ ذلك التاريخ      

 .. أو يهجرون األهـل والـديار  ،  أو ينشرون باملنشار  ،  أو حيرقون بالنار  ،  من رسل يستهزأ م   . التاريخ
مث . واملؤمنون معـه  هو  ،  ذلك اجلهد املشهود املعروف    ع   فيجهد فيها حممد  ،  حىت جتيء الرسالة األخرية   

 ؟ ؟ تتواىل اجلهود املضنية والتضحيات املذهلة من القائمني على دعوته يف كل أرض ويف كل جيل
؟ وكل هذا اجلهاد املرير الشـاق     ،  وكل هذه التضحيات  ،   ترى تساوي احلصيلة كل هذه اجلهود     

 يف استقرار إرادته سبحانه على   املتجلية،  ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكرمية من اهللا          .. مث
من هذا اخللق اهلزيل الصغري املسـمى       ،  إرسال الرسل تترى بعد العناد واإلعراض واإلصرار واالستكبار       

 ! ؟ باإلنسان
  .. ! وبال جدال .. أن نعم:  واجلواب بعد التدبر

وكل هـذه   ،  وكل هذا الصرب  ،   إن استقرار حقيقة اإلميان باهللا يف األرض يساوي كل هذا اجلهد          
 ! وكل هذه التضحيات النبيلة املطردة من الرسل وأتباعهم الصادقني يف كل جيل، املشقة
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بـل  ؛  بل أكرب من األرض وما عليهـا      ؛   ولعل استقرار هذه احلقيقة أكرب من وجود اإلنسان ذاته        
 !  ترىأكرب من هذا الكون اهلائل الذي ال تبلغ األرض أن تكون فيه هباءة ضائعة ال تكاد حتس أو

جتعل استقرار هذه احلقيقـة     ،   وقد شاءت إرادة اهللا أن خيلق هذا الكائن اإلنساين خبصائص معينة          
ولسنا نعلم مل خلـق اهللا      . بعون اهللا وتوفيقه  ،  يف ضمريه ويف نظام حياته موكوال إىل اجلهد اإلنساين ذاته         

ق حقيقة اإلميان يف ذاته ويف نظام       ووكله إىل إدراكه وجهده وإرادته يف حتقي      . هذا الكائن ذه اخلصائص   
أو ميحضه للشر واملعصية ال يعـرف       ،  ومل جيبله على اإلميان والطاعة ال يعرف غريمها كاملالئكة        ؛  حياته

 . غريمها كإبليس
ولكننا نؤمن بأن هنالك حكمة تتعلق بنظام الوجود كلـه يف خلـق هـذا               .  لسنا نعلم سر هذا   
 ! الكائن ذه اخلصائص

هذا اجلهد اختـار اهللا لـه       . د من جهد بشري إلقرار حقيقة اإلميان يف عامل اإلنسان          وإذن فال ب  
اختارهم إلقـرار   . وثلة خمتارة من أتباعهم هم املؤمنون الصادقون      . صفوة من عباده هم األنبياء والرسل     

وتضـحيات شـاقة    ،  ألا تساوي كل ما يبذلون فيها من جهود مضنية مريرة         ،  هذه احلقيقة يف األرض   
 . نبيلة

وأن يكون  ؛   إن استقرار هذه احلقيقة يف قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور اهللا               
وهذه حقيقـة ال     .. وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ يف هذا الوجود         ؛  مستودعا لسر من أسراره   

كل هـذا الكـون   ومن ، وهي حقيقة أكرب من اإلنسان ذاته ومن أرضه ومسائه   .. جمرد تصوير وتقريب  
 ! الكبري

معناه اتصال هـذه احليـاة       - أو مجاعة منهم   -  كما أن استقرار حقيقة اإلميان يف حياة البشر       
معناه اتصال الفناء بالبقـاء     . وارتفاعها إىل املستوى الذي يؤهلها هلذا اإلتصال      ،  األرضية باحلياة األبدية  

وهي حصيلة ترىب على كل جهد وكل تضحية ولو          .. . واجلزء بالكل واحملدود الناقص بالكمال املطلق     
 - ولو يف هذه الصـورة     - ألن حتققها ،  حتققت على األرض يوما أو بعض يوم يف عمر البشرية الطويل          

 ! جتاهد لتبلغ إليها طوال األجيال، يرفع أمام البشرية يف سائر أجياهلا مشعل النور يف صورة عملية واقعية
ملتكرر أن النفس البشرية مل تبلغ إىل آفاق الكمال املقدر هلـا بأيـة               ولقد أثبت الواقع التارخيي ا    

وأن احلياة البشرية مل ترتفع إىل هذه اآلفاق بوسيلة         . وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة اإلميان باهللا فيها       
ها وتسلم أهل ،  وأن الفترات اليت استقرت فيها هذه احلقيقة يف األرض        . أخرى كما ارتفعت ذه الوسيلة    
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ولكنه متمثـل يف    ،  بل كانت حلما أكرب من اخليال     ،  قيادة البشرية كانت قمة يف تاريخ اإلنسان سامقة       
 . واقع حيياه الناس

 وما ميكن أن ترتقي البشرية وال أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من املذاهب                   
ر حقيقة اإلميان باهللا يف نفوس النـاس        إىل املستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرا         ،  أو نظام 

سواء ،  وهذه احلقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل       .. وحيام وأخالقهم وتصورام وقيمهم وموازينهم    
 . أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي يف الرسالة األخرية، جاءت جمملة كما هي يف الرساالت األوىل

هو هذا الذي أثبته الواقع التارخيي مـن  ؛  من عند اهللا   والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة        
، ال علـم  : بلوغ البشرية باستقرار حقيقة اإلميان يف حياا ما مل تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر               

وأا حني فقدت قيادة املؤمنني احلقيقيني مل ينفعها شيء مـن           . وال نظام من النظم   ،  وال فن ،  وال فلسفة 
كما غرقت يف الشقاء النفسي واحلـرية الفكريـة         ،  رت قيمها وموازينها وانسانيتها   بل احند ؛  ذلك كله 

وعلى الرغم من توافر عوامـل      ،  على الرغم من تقدمها احلضاري يف سائر امليادين       ،  واألمراض العصبية 
نة والراحة ولكنها مل تنل السعادة والطمأني  . وأسباب السعادة املادية جبملتها   ،  الراحة البدنية واملتاع العقلي   

ومل تتوثـق صـلتها   ، ومل يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع يف ظل احلقيقة اإلميانيـة  . اإلنسانية أبدا 
قط كما شـعرت     " النفس اإلنسانية  " ومل تشعر بكرامة  ،  بالوجود قط كما توثقت يف ظل هذه العقيدة       

ة للتصور اإلسالمي لغاية الوجود كله      والدراسة الواعي . ا يف تلك الفترة اليت استقرت فيها تلك احلقيقة        
 . وغاية الوجود اإلنساين تنتهي حتما إىل هذه النتيجة

ومـن تضـحيات    ،  كل ما يبذله املؤمنون من جهود مضنية       - بدون تردد  -  وهذا كله يستحق  
 وتتصل بـروح  ،  وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور اهللا       . إلقرار حقيقة اإلميان باهللا يف األرض     ،  نبيلة
كمـا  ،  وترتفع فيها تصورات البشر وأخالقهـم     . وإقامة حياة إنسانية يتمثل فيها منهج اهللا للحياة       . اهللا

 . الذي شهدته البشرية واقعا يف فترة من فترات التاريخ، يرتفع فيها واقع حيام إىل ذلك املستوى الرفيع
مـد وإخـوام     وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحم          

وستعذب الدعاة إىل احلق أنواعا خمتلفة      . وستذهب مع القيادات الضالة املضلة املمعنة يف الضالل       . الكرام
، ونشرت غـريه باملنشـار    ،  كما ألقت إبراهيم يف النار    . وتنكل م ألوانا شىت من النكال     ،  من العذاب 

 . وسخرت واستهزأت بالرسل واألنبياء على مدار التاريخ
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ألن احلصيلة تسـتحق اجلهـود      .  الدعوة إىل اهللا ال بد أن متضي يف طريقها كما أراد اهللا             ولكن
ويتصل ،  ولو صغرت فاحنصرت يف قلب واحد ينطوي على قبس من نور اهللا           ،  املضنية والتضحيات النبيلة  

 ! بروح اهللا
 - د حممد إىل عه  - عليه السالم  -  إن هذا املوكب املتصل من الرسل والرساالت من عهد نوح         

وعلـى  ،  لينبئ عن استقرار إرادة اهللا على اطراد الدعوة إىل حقيقة اإلميان الكبرية            - عليه أزكى السالم  
وأقل نسبة هلذه احلصيلة هي أن تستقر حقيقة اإلميان يف قلوب الدعاة            . قيمة هذه الدعوة وقيمة احلصيلة    

وذا يرتفعـون علـى   .  ينكصون عنهاأنفسهم حىت يالقوا املوت وما هو أشد من املوت يف سبيلها وال 
أكرب من اجلهـد  ، وهذا وحده كسب كبري. ويتحررون من ربقتها  ،  األرض كلها وينطلقون من جواذا    

وتستحق أن يسجد اهللا    . وكسب لإلنسانية اليت تشرف ذا الصنف منها وتكرم       . كسب للدعاة . املرير
جبهـده هـو وحماولتـه       - ولكنه يتـهيأ  . دماءالذي يفسد يف األرض ويسفك ال     ،  املالئكة هلذا الكائن  

بتحقيق قـدر   - وهو الضعيف العاجز - كما يتهيأ ألن ينهض. الستقبال قبس من نور اهللا     - وتضحيته
ويتحمل ،  ويبلغ من الطالقة والتحرر الروحي أن يضحي باحلياة       . وحتقيق منهجه يف احلياة   ،  اهللا يف األرض  

لينجو بعقيدته وينهض بواجبه يف حماولـة إقرارهـا يف حيـاة            ،  من املشقة ما هو أكرب من ضياع احلياة       
وحني يتحقق لروح اإلنسان هذا القدر من التحـرر         . وحتقيق السعادة هلم والتحرر واالرتفاع    ،  اآلخرين

لتـربز تلـك احلصـيلة      ،  ويتوارى هذا كله  ،  وون التضحية ،  وون املشقة ،  يهون اجلهد ،  واالنطالق
  .. . والسماء يف ميزان اهللالضخمة اليت ترجح األرض 

 ! وما متثله من حقيقة تلك احلقيقة،  واآلن نستعرض قصة نوح يف هذه السورة
|     |     | 

إين : يا قـوم : قال. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم     : إنا أرسلنا نوحا إىل قومه     " 
، ويؤخركم إىل أجل مسمى   ،   ذنوبكم يغفر لكم من  . أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون    : لكم نذير مبني  

  "  .. لو كنتم تعلمون، إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر
فهـذا   "  .. إنا أرسلنا نوحا إىل قومه    :  "  تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده      

ر منـه   وهو املصدر الذي صد   . كما يتلقون حقيقة العقيدة   ،  هو املصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف      
وهو اهللا الذي خلق البشر وأودع فطـرم االسـتعداد ألن تعرفـه             . وصدرت منه احلياة  ،  الوجود كله 

كـان أول    - عليه السالم  - ونوح. يردوم إليه ،  فلما احنرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله      ،  وتعبده
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، يئـه إىل هـذه األرض     وآدم ال يذكر القرآن له رسالة بعـد جم        . بعد آدم عليه السالم    - هؤالء الرسل 
لعله كان معلما ألبنائه وحفدته حىت إذا طال عليهم األمد بعد وفاته ضـلوا عـن                ؛  وممارسته هلذه احلياة  

قـوى  . اختذوها يف أول األمر أنصابا ترمز إىل قوى قدسوها        . واختذوا هلم أصناما آهلة   ،  عبادة اهللا الواحد  
. وأشهرها تلك اخلمسة اليت سريد ذكرها يف السورة        !مث نسوا الرمز وعبدوا األصنام    . غيبية أو مشهودة  

. ويصحح هلم تصورهم عن اهللا وعـن احليـاة والوجـود          ،  فأرسل اهللا إليهم نوحا يردهم إىل التوحيد      
ولكن ما ورد يف هذه الكتـب ال        . سابقا لنوح  - عليه السالم  - والكتب املقدسة السابقة جتعل إدريس    

 .  التحريف والتزيد واإلضافة إىل تلك الكتبلشبهة، يدخل يف تكوين عقيدة املسلم
وأن طـول   ؛  أن نوحا كان يف فجر البشرية     ،   والذي يتجه إليه من يقرأ قصص األنبياء يف القرآن        

وال بد أم كانوا طوال األعمار ذه       ،  عمره الذي قضى منه ألف سنة إال مخسني عاما يف دعوته لقومه           
ذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة مل تتكاثر بعد كمـا             أن طول عمره وأعمار جيله هك      .. النسبة

وذلك قياسا على ما نراه من سنة اهللا يف األحياء من طول العمـر إذا قـل                 . تكاثرت يف األجيال التالية   
 ! إمنا هي نظرة يف سنة اهللا وقياس .. واهللا أعلم بذلك .. كأن ذلك للتعويض والتعادل، العدد

مث تذكر فحوى رسالة نوح يف اختصـار وهـي          ،  مصدر الرسالة وتوكيده   تبدأ السورة بتقرير    
 : اإلنذار

  "  .. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم " 
كما تربز من    - من إعراض واستكبار وعناد وضالل    ،   واحلالة اليت كان قوم نوح قد انتهوا إليها       

وأول ما  ،  إلنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته      جتعل ا  - خالل احلساب الذي قدمه نوح يف النهاية لربه       
 . أو فيهما مجيعا، يف الدنيا أو يف اآلخرة، اإلنذار بعذاب أليم، يفتتح به الدعوة لقومه

، البارز فيه هو اإلنـذار    ،  ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إىل مشهد التبليغ يف اختصار          
وتأجيل احلساب إىل األجـل املضـروب يف        ؛  ا والذنوب مع اإلطماع يف املغفرة على ما وقع من اخلطاي        

 : وذلك مع البيان امل ألصول الدعوة اليت يدعوهم إليها؛ اآلخرة للحساب
يغفر لكم من ذنـوبكم     . وأطيعون،  واتقوه،  أن اعبدوا اهللا  . يا قوم إين لكم نذير مبني     : قال " 

  "  .. نتم تعلمونإن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر لو ك. ويؤخركم إىل أجل مسمى
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، ال يتمتم وال جيمجـم    ،  مبني عن حجته  ،  مفصح عن نذارته   "  .. يا قوم إين لكم نذير مبني      " 
ويف حقيقة ما ينتظر املكـذبني      ،  وال يدع لبسا وال غموضا يف حقيقة ما يدعو إليه         ،  وال يتلعثم يف دعوته   

 . بدعوته
عبادة هللا وحـده   ..  "  واتقوه وأطيعونأن اعبدوا اهللا:  "  وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم 

وطاعة لرسوله جتعل أمره هـو املصـدر الـذي          . وتقوى هللا يمن على الشعور والسلوك     . بال شريك 
 . يستمدون منه نظام احلياة وقواعد السلوك

مث تفتـرق بعـد ذلـك يف        .  ويف هذه اخلطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على اإلطالق        
ويف مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته ومشوله وتناوله للجوانب املختلفة للوجود           . غالتفصيل والتفري 

 . وللوجود اإلنساين يف التفصيل والتفريع، كله
؛ يشمل تصور اإلنسان حلقيقة األلوهية وحقيقة العبوديـة       ،   وعبادة اهللا وحدة منهج كامل للحياة     

ومن مث ينبثق نظام     .. القيم يف الكون ويف حياة الناس     وحلقيقة القوى و  ،  وحلقيقة الصلة بني اخللق واخلالق    
منهج رباين مرجعه إىل حقيقة الصلة      . فيقوم منهج للحياة خاص   ،  للحياة البشرية قائم على ذلك التصور     

 . وإىل القيم اليت يقررها اهللا لألحياء واألشياء، بني العبودية واأللوهية
وعدم التلفت عنه هنا أو     ،  ة الناس على ذلك املنهج    هي الضمانة احلقيقية الستقام    ..  وتقوى اهللا 

، كما أا هي مبعث اخللق الفاضل املنظور فيه إىل اهللا         . وعدم االحتيال عليه أو االلتواء يف تنفيذه      ،  هناك
 . بال رياء وال تظاهر وال مماراة

 باملصدر  وتلقي اهلدى من مصدره املتصل    ،  هي الوسيلة لالستقامة على الطريق     ..  وطاعة الرسول 
 ! وبقاء االتصال بالسماء عن طريق حمطة االستقبال املباشرة السليمة املضمونة، األول للخلق واهلداية

 فهذه اخلطوط العريضة اليت دعا نوح إليها قومه يف فجر البشرية هي خالصة دعوة اهللا يف كـل                  
 : وقد وعدهم عليها ما وعد اهللا به التائبني الثائبني، جيل بعده
  ..  " ر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمىيغف " 

 وجزاء االستجابة للدعوة إىل عبادة اهللا وتقواه وطاعة رسوله هي املغفرة والتخليص من الذنوب              
وعـدم األخـذ يف     . وهو اليوم اآلخر  . وتأخري احلساب إىل األجل املضروب له يف علم اهللا        ؛  اليت سلفت 

ريد يف احلساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم أشياء أخـرى يف             وس[ احلياة الدنيا بعذاب االستئصال     
 . ]أثناء احلياة 
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 وال يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا     ،   مث بني هلم أن ذلك األجل املضروب حتمي جييء يف موعده          
 : وذلك لتقرير هذه احلقيقة االعتقادية الكربى.. 

   .. " لو كنتم تعلمون، إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر " 
ليقر يف قلوم هـذه احلقيقـة       ؛   كما أن النص حيتمل أن يكون هذا تقريرا لكل أجل يضربه اهللا           

 . إىل يوم احلساب - لو أطاعوا وأنابوا - مبناسبة احلديث عن الوعد بتأخري حسام. بوجه عام
|     |     | 

، بال مصلحة له  ،   قومه يواصل جهوده النبيلة اخلالصة الكرمية هلداية      - عليه السالم  -  وراح نوح 
ألف سنة إال    .. وحيتمل يف سبيل هذه الغاية النبيلة ما حيتمل من إعراض واستكبار واستهزاء           ؛  وال منفعة 

ودرجة اإلعراض واإلصرار على الضـالل ترتفـع        ؛  وعدد املستجيبني له ال يكاد يزيد      .. مخسني عاما 
! مث عاد يف اية املطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك اجلهد الثقيـل                ! وتزداد

ولكنها شكوى القلب املتعب يف     . وهو يعرف أن ربه يعلم    . وربه يعلم  .. عاد يصف ما صنع وما القى     
  .. إىل اهللا .. ميانإىل اجلهة الوحيدة اليت يشكو إليها األنبياء والرسل واملؤمنون حقيقة اإل، اية املطاف

وإين كلمـا دعـوم   ؛ فلم يزدهم دعائي إال فرارا، رب إين دعوت قومي ليال وارا    : قال " 
مث إين دعوم   . واستكربوا استكبارا ،  وأصروا،  واستغشوا ثيام ،  لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذام     

يرسـل  ،  ربكم إنه كـان غفـارا     استغفروا  : فقلت. مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا      ،  جهارا
مـالكم ال   . وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أـارا      ،  وميددكم بأموال وبنني  ،  السماء عليكم مدرارا  

وجعـل القمـر    ؟  أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقا       ؟  وقد خلقكم أطوارا  ؟  ترجون هللا وقارا  
. يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا   مث  ،  واهللا أنبتكم من األرض نباتا    ؟  فيهن نورا وجعل الشمس سراجا    

  "  .. لتسلكوا منها سبال فجاجا، واهللا جعل لكم األرض بساطا
عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه األخري يف ايـة األمـد   ؛  هذا ما صنع نوح وهذا ما قال    

  ..  " إين دعوت قومي ليال وارا:  " وهو يصور اجلهد الدائب الذي ال ينقطع. الطويل
فرارا  "  .. فلم يزدهم دعائي إال فرارا    :  " ميل وال يفتر وال ييئس أمام اإلعراض واإلصرار        وال  

وهو ال يطلب   . ومصدر اهلدى والنور  ،  ومصدر النعم واآلالء  ،  مصدر الوجود واحلياة  . من الداعي إىل اهللا   
 وخيلصهم من جريـرة   الفرار ممن يدعوهم إىل اهللا ليغفر هلم      ! أجرا على السماع وال ضريبة على االهتداء      

 ! اإلمث واملعصية والضالل
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وحتني الفرصـة ليصـل إىل أمسـاعهم        ،  ألن الداعي واجههم مواجهة   ،   فإذا مل يستطيعوا الفرار   
، وأصروا علـى الضـالل    ،  وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم    . كرهوا أن يصل صوته إىل أمساعهم     ،  بدعوته

إين كلما دعوم لتغفر هلم جعلوا أصـابعهم يف         و:  " واستكربوا عن االستجابة لصوت احلق واهلدى     
وهي صورة إلصرار الداعية على الدعوة       "  .. واستغشوا ثيام وأصروا واستكربوا استكبارا    ،  آذام

وتربز من ثناياها مالمح الطفولة البشـرية       . وإصرارهم هم على الضالل   ؛  وحتني كل فرصة ليبلغهم إياها    
والتعبري يرسم بكلماته صورة    . وستر الرؤوس والوجوه بالثياب   ،   اآلذان تربز يف وضع األصابع يف    . العنيدة

، وآذام ال تسع أصابعهم كاملة     " جعلوا أصابعهم يف آذام    " إم: وهو يقول ،  العناد الطفويل الكامل  
كأمنا حياولون أن جيعلوا أصـابعهم      ،  ولكنهم يسدوا يف عنف بالغ    . إمنا هم يسدوا بأطراف األصابع    

كما أـا   ،  وهي صورة غليظة لإلصرار والعناد    ! ها يف آذام ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا        كل
 ! صورة بدائية ألطفال البشرية الكبار

 عليه السالم  - اتبع نوح  .. واإلصرار على املواجهة  ،  وحتني كل فرصة  ،   ومع الدأب على الدعوة   
مث ،  مث إين دعوم جهارا   :  " اإلعالن واإلسرار تارة  مث زاوج بني    ،  كل األساليب فجهر بالدعوة تارة     -

  "  .. إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا
 - أطمعهم يف الغفران إذا استغفروا رم فهو      . ويف أثناء ذلك كله أطمعهم يف خري الدنيا واآلخره        

لرزق الـوفري   وأطمعهم يف ا   "  .. استغفروا ربكم إنه كان غفارا    : فقلت:  " غفار للذنوب  - سبحانه
، وتسيل به األـار   ،  الذي تنبت به الزروع   ،  امليسور من أسبابه اليت يعرفوا ويرجوا وهي املطر الغزير        

: واألموال اليت يطلبوـا ويعزوـا      - وهي البنني  - كما وعدهم برزقهم اآلخر من الذرية اليت حيبوا       
  ..  لكم جنات وجيعل لكم أاراوجيعل، يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال وبنني

ويف القرآن مواضع متكررة فيها هذا االرتبـاط بـني          .  وقد ربط بني االستغفار وهذه األرزاق     
 " جاء يف موضـع    .. . وعموم الرخاء ،  وبني تيسري األرزاق  ،  صالح القلوب واستقامتها على هدى اهللا     

ولكن كذبوا فأخذناهم   ،  لسماء واألرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ا          
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئام          " وجاء يف موضع   "  .. )1( مبا كانوا يكسبون  

ولو أم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ألكلـوا مـن              . وألدخلناهم جنات النعيم  

                                                 
 96: آية.  سورة األعراف)1(
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أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منـه نـذير          :  " ء يف موضع  وجا "  .. )1( .. . فوقهم ومن حتت أرجلهم   
وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضـل      ،  وبشري
  " )2(.  .. فضله

قاعدة صحيحة تقوم على أسباا من وعد       ،   وهذه القاعدة اليت يقررها القرآن يف مواضع متفرقة       
واحلـديث يف هـذه     . كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القـرون         ؛  ياةومن سنة احل  ،  اهللا

واجتهت اجتاهـا حقيقيـا هللا بالعمـل    ، وما من أمة قام فيها شرع اهللا. القاعدة عن األمم ال عن األفراد    
لعدل فحققت ا ،  ما من أمة اتقت اهللا وعبدته وأقامت شريعته        .. الصاحل واالستغفار املنبئ عن خشية اهللا     

ومكن اهللا هلا يف األرض واسـتخلفها فيهـا بـالعمران           ،  إال فاضت فيها اخلريات   ،  واألمن للناس مجيعا  
 . وبالصالح سواء

موسع عليها   - مع هذا  - وهي؛   ولقد نشهد يف بعض الفترات أمما ال تتقي اهللا وال تقيم شريعته           
مث هـو    " ونبلوكم بالشر واخلري فتنة    " : ولكن هذا إمنا هو اإلبتالء     .. ممكن هلا يف األرض   ،  يف الرزق 

أو الظلم والبغي وإهدار    ،  تأكله آفات االختالل اإلجتماعي واالحندار األخالقي     ،  بعد ذلك رخاء مؤوف   
إحدامها . ممكن هلما يف األرض   ،  وأمامنا اآلن دولتان كبريتان موسع عليهما يف الرزق        .. كرامة اإلنسان 

ويهبط ،  وىل يهبط املستوى األخالقي إىل الدرك األسفل من احليوانية        ويف األ . رأمسالية واألخرى شيوعية  
إىل  " اإلنسان " ويف الثانية در قيمة   ! ! تصور احلياة إىل الدرك األسفل كذلك فيقوم كله على الدوالر         

ويبيت كل إنسان   ؛  درجة دون الرقيق وتسود اجلاسوسية ويعيش الناس يف وجل دائم من املذابح املتوالية            
وليست هـذه أو تلـك      !  ال يضمن أنه سيصبح ورأسه بني كتفيه ال يطيح يف مة حتاك يف الظالم              وهو

 ! حياة إنسانية توسم بالرخاء
فنجده يأخذ بقومه إىل آيـات اهللا يف أنفسـهم ويف           .  ومنضي مع نوح يف جهاده النبيل الطويل      

 : كر عليهم ذلك اإلستهتاروين، وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدم مع اهللا، الكون من حوهلم
  "  .. ؟ وقد خلقكم أطوارا؟ ما لكم ال ترجون هللا وقارا " 

أو أن يكـون    ،   واألطوار اليت خياطب ا قوم نوح يف ذلك الزمان ال بد أن تكون أمرا يدركونه              
كون لريجو من وراء تذكريهم به أن ي      ،  أحد مدلوالا مما ميلك اولئك القوم يف ذلك الزمان أن يدركوه          

                                                 
 66 - 65: آية.  سورة املائدة)1(
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والذي عليه أكثر املفسرين أا األطوار اجلنينيـة مـن   . يقودهم إىل االستجابة، له يف نفوسهم وقع مؤثر 
. وهذا ميكن أن يدركه القوم إذا ذكر هلـم         .. النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل اهليكل إىل اخللق الكامل         

وهـذا أحـد    .  فكرة عن هذه األطوار    ألن األجنة اليت تسقط قبل اكتماهلا يف األرحام ميكن أن تعطيهم          
من أن اجلنني يف أول أمـره يشـبه         . وميكن أن يكون مدلوهلا ما يقوله علم األجنة       . مدلوالت هذه اآلية  

مث يأخـذ شـكل     . مث بعد فترة من احلمل ميثل اجلنني شبه احليوان املتعدد اخلاليا          ،  حيوان اخللية الواحدة  
فقد . وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح      ..  املخلوق اإلنساين  مث شكل . مث شكل حيوان ثديي   . حيوان مائي 

:  " وقد يكون هذا هو مدلول قوله تعاىل يف موضع آخر بعد ذكر أطوار اجلنني             . كشف هذا حديثا جدا   
كما أن هذا النص وذاك قد تكـون هلمـا           "  .. )1( مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني       

  .. وال نقيدمها .. علم بعدمدلوالت أخرى مل تتكشف لل
وأنكر عليهم أن يكون اهللا خلقهـم       ،   وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إىل النظر يف أنفسهم          

وهذا أعجب وأنكـر     .. مث هم بعد ذلك ال يستشعرون يف أنفسهم توقريا للجليل الذي خلقهم           ،  أطوارا
 ! ما يقع من خملوق

؟ مل تروا كيف خلق اهللا سبع مسـاوات طباقـا         أ:  "  كذلك وجههم إىل كتاب الكون املفتوح     
والسماوات السبع ال ميكن حصرها يف مدلول        "  .. ؟  وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا      
إمنا وجـه نـوح قومـه إىل        . فهي كلها جمرد فروض   . مما تقول به الفروض العلميه يف التعريف بالكون       

وهم يرون  . فيهن القمر نور وفيهن الشمس سراج     . اقأا سبع طب   - كما علمه اهللا   - السماء وأخربهم 
أمـا مـا   . وهو هذا الفضاء ذو اللون األزرق    . ويرون ما يطلق عليه اسم السماء     ،  القمر ويرون الشمس  

وهذا التوجيه يكفـي     .. ومل جيزم أحد إىل اليوم بشيء يف هذا الشأن        . فلم يكن ذلك مطلوبا منهم    ؟  هو
وهذا هو املقصـود مـن ذلـك     .. ء هذه اخلالئق اهلائلة من قدرة مبدعة  إلثارة التطلع والتدبر فيما ورا    

مث عاد نوح فوجه قومه إىل النظر يف نشأم من األرض وعودم إليها باملوت ليقرر هلم حقيقة                 . التوجيه
  "  .. مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا، واهللا أنبتكم من األرض نباتا:  " إخراجهم منها بالبعث

وهو يكـرر يف القـرآن يف       .  عن نشأة اإلنسان من األرض باإلنبات تعبري عجيب موح          والتعبري
 " . والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكـدا            :  " كقوله تعاىل . صور شىت 

كما يقرن نشأة اإلنسان بنشأة النبـات يف مواضـع          . وهو يشري يف هذا إىل نشأة الناس كنشأة النبات        

                                                 
 14آية :  سورة املؤمنون)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

15

يـا  :  " ففي سورة احلج جيمع بينهما يف آية واحدة يف صدد الربهنة على حقيقة البعث فيقـول    : قةمتفر
أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة                     

مث لتبلغـوا    ،لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال            ،  خملقة وغري خملقة  
وتـرى  . ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شـيئا               ،  أشدكم

 " ويف سـورة   "  .. فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج يج          ،  األرض هامدة 
فأنشأنا لكم بـه    :  " دهايذكر أطوار النشأة اجلنينية قريبا مما ذكرت يف سورة احلج وجييء بع            " املؤمنني

 . وهكذا "  .. جنات من خنيل وأعناب
، فهي توحي بالوحدة بني أصول احلياة على وجه األرض        .  وهي ظاهرة تستدعي النظر وال ريب     
ومن عناصرها األولية يتغذى    . من عناصرها األولية يتكون   . وأن نشأة اإلنسان من األرض كنشأة النبات      

. وهبه اهللا هذا اللون من احلياة كما وهب النبات ذلك اللون مـن احليـاة               .فهو نبات من نباا   ،  وينمو
 ! وكالمها يرضع من هذه األم، وكالمها من نتاج األرض

تصورا فيه دقة   .  وكذلك ينشىء اإلميان يف املؤمن تصورا حقيقيا حيا لعالقته باألرض وباألحياء          
 . وهذه ميزة املعرفة القرآنية الفريدة. ة يف الضمريألنه قائم على احلقيقة احلي. العلم وفيه حيوية الشعور

يعيدهم اهللا إليها كمـا أنبتـهم       .  والناس الذين نبتوا من األرض يعودون إىل جوفها مرة أخرى         
مث ! كما كانوا فيها من قبـل أن ينبتـوا منـها          ،  وتندمج ذرام يف ذراا   ،  فيختلط رفام بتربتها  . منها

مسألة سـهلة يسـرية ال تسـتدعي     .. وينبتهم كما أنبتهم أول مرة؛ خيرجهم الذي أخرجهم أول مرة    
 ! حني ينظر اإلنسان إليها من هذه الزاوية اليت يعرضها القرآن منها، التوقف عندها حلظة

وجه قومه إىل هذه احلقيقة لتستشعر قلوم يد اهللا وهي تنبتهم من هذه              - عليه السالم  -  ونوح
وهي كائنة ذا   ،  مث تتوقع النشأة األخرى وحتسب حساا     . ها مرة أخرى  وهي تعيدهم في  ،  األرض نباتا 

 ! بساطة البداهة اليت ال تقبل جدال. اليسر وذه البساطة
 وأخريا وجه نوح قلوب قومه إىل نعمة اهللا عليهم يف تيسري احلياة هلم على هذه األرض وتذليلها                 

لتسلكوا منها سـبال    ،   جعل لكم األرض بساطا    واهللا:  " لسريهم ومعاشهم وانتقاهلم وطرائق حيام    
  "  .. فجاجا

وال ميلكون الفرار منها    ،   وهذه احلقيقة القريبة من مشاهدم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة        
حىت جباهلا قد    - فهذه األرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة     . كما كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره      
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ويف سـبلها ودروـا ميشـون       . كما جعل يف سهوهلا من باب أوىل      ،  جاجعل هلم عربها دروبا وفجا    
 . ويتعايشون يف يسر وتبادل للمنافع واألرزاق، ويبتغون من فضل اهللا؛ ويركبون وينتقلون

،  وهم كانوا يدركون هذه احلقيقة املشاهدة هلم بدون حاجة إىل دراسـات علميـة عويصـة               
وكلما زاد اإلنسـان  . لى هذه األرض وتيسر هلم احلياة فيهايدرسون ا النواميس اليت حتكم وجودهم ع 

 . )1(علما أدرك من هذه احلقيقة جوانب جديدة وآفاقاً بعيدة 
، إىل آذان قومه وقلوم وعقوهلم بشىت األسـاليب        - أو حاول أن يسلك    -  هكذا سلك نوح  

مث عاد إىل   .  مخسني عاما  ألف سنة إال  ،  ويف جهد نبيل  ،  ويف صرب مجيل  ،  ومتنوع الوسائل يف دأب طويل    
. ويف هذه اللهجـة املـؤثرة  ، يف هذا البيان املفصل، ويبث شكواه، يقدم حسابه،  ربه الذي أرسله إليهم   

وهي حلقة واحـدة يف   ،  ومن هذا البيان الدقيق نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصرب واجلهد واملشقة            
 ؟ فماذا كان بعد كل هذا البيان! صيةسلسلة الرسالة السماوية هلذه البشرية الضالة الع

ومكـروا مكـرا    . واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا       ،  رب إم عصوين  : قال نوح  " 
وقـد أضـلوا    . وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا        ،  وقالوا ال تذرن آهلتكم   . كبارا
  "  .. وال تزد الظاملني إال ضالال. كثريا

وبعد كل  . وبعد كل هذا التوجيه   . وبعد كل هذا العناء   ،  بعد كل هذا اجلهاد    ! رب إم عصوين  
وكان . بعد هذا كله كان العصيان     .. وبعد اإلنذار واإلطماع والوعد باملال والبنني والرخاء      . هذا التنوير 

اجلـاه  ومظـاهر   ،  اليت ختدع األتباع مبا متلك من املـال واألوالد        ،  السري وراء القيادات الضالة املضللة    
فلـم  ،  فقد أغراهم املال والولد بالضالل واإلضالل      " مل يزده ماله وولده إال خسارا      " ممن. والسلطان

 . يكن وراءمها إال الشقاء واخلسران
مكـروا  . مكرا متناهيا يف الكرب    " . ومكروا مكرا كبارا   ..  "  هؤالء القادة مل يكتفوا بالضالل    
ومكروا لتزيني الكفر والضالل واجلاهليـة      . ها إىل قلوب الناس   إلبطال الدعوة وإغالق الطريق يف وجه     

:  " وكان من مكرهم حتريض الناس على االستمساك باألصنام اليت يسموا آهلـة           . اليت ختبط فيها القوم   
إلثارة النخوة الكاذبـة واحلميـة اآلمثـة يف          " آهلتكم:  " ذه اإلضافة  "  .. ال تذرن آهلتكم  : وقالوا
صوا من هذه األصنام أكربها شأنا فخصوها بالذكر ليهيج ذكرهـا يف قلـوب العامـة                وخص. قلوم

                                                 
وال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه وهو الذي جعل لكم األرض ذل:  "  تراجع سورة امللك عند قوله تعاىل)1(

  3640 – 3637ص " . النشور 
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وهـي   "  .. ونسرا،  ويعوق،  وال يغوث ،  وال سواعا ،  وال تذرن ودا   ..  " املضللني احلمية واالعتزاز  
  . أكرب آهلتهم اليت ظلت تعبد يف اجلاهليات بعدهم إىل عهد الرسالة احملمدية

وفق النعرة السائدة   ،  ختتلف أمساؤها وأشكاهلا  ،  لضالة املضللة تقيم أصناما    وهكذا تلك القيادات ا   
كي توجههم مـن هـذا   ، ويج يف قلوم احلمية هلذه األصنام، وجتمع حواليها األتباع؛ يف كل جاهلية  

 " وقد أضلوا كـثريا   :  " وتبقيهم على الضالل الذي يكفل هلا الطاعة واالنقياد       ،  اخلطام إىل حيث تشاء   
 .. وأصنام األفكار . وأصنام األشخاص . أصنام األحجار  .. ل قيادة ضالة جتمع الناس حول األصنام      كك
 ! والكيد واإلصرار، باملكر الكبار، وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاة، للصد عن دعوة اهللا! ! سواء

|     |     | 
لـى الظـاملني الضـالني      ذلك الدعاء ع   - عليه السالم  -  هنا انبعث من قلب النيب الكرمي نوح      

 : املاكرين الكائدين، املضلني
  ..  " وال تزد الظاملني إال ضالال " 

إىل اقتناع   - بعد كل وسيلة   - وانتهى،  وعاىن كثريا ،   ذلك الدعاء املنبعث من قلب جاهد طويال      
 . لنجاةوعلم أا ال تستحق اهلدى وال تستأهل ا؛ بأن ال خري يف القلوب الظاملة الباغية العاتية

يعرض ما صار إليه الظاملون اخلاطئون       - عليه السالم  -  وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح      
وبالقيـاس إىل الوقـوع     ،  فأمر اآلخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إىل علم اهللا        ! يف الدنيا واآلخرة مجيعا   
 : الثابت الذي ال تغيري فيه

 .  " م جيدوا هلم من دون اهللا أنصارافل. مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا نارا " 
ألن إدخاهلم  ،  والتعقيب بالفاء مقصود هنا   .  فبخطيئام وذنوم ومعصيام أغرقوا فأدخلوا نارا     

. ألنه يف موازين اهللا ال حيسب شـيئا       ،  والفاصل الزمين القصري كأنه غري موجود     ؛  النار موصول بإغراقهم  
وقد يكون هو عـذاب     .  يف األرض وإدخاهلم النار يوم القيامة      فالترتيب مع التعقيب كائن بني إغراقهم     
  "  .. فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا ..  " القرب يف الفترة القصرية بني الدنيا واآلخرة

 !  ال بنون وال مال وال سلطان وال أولياء من اآلهلة املدعاة
وذلك قبل  ! ويطوي ذكرهم من احلياة   ،  ة ويف آيتني اثنتني قصريتني ينتهي أمر هؤالء العصاة العتا        

وال قصـة الطوفـان     ،  وال يفصل هنا قصة غرقهم     .. أن يذكر السياق دعاء نوح عليهم باهلالك والفناء       
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حىت ليعرب املسـافة بـني      ،  ألن الظل املراد إبقاؤه يف هذا املوقف هو ظل اإلجهاز السريع          . الذي أغرقهم 
فنقـف  . قة القرآن يف إيقاعاته التعبريية والتصويرية املبدعة      على طري ! اإلغراق واإلحراق يف حرف الفاء    

  .. ! وال اإلحراق .. حنن يف ظالل السياق ال نتعداها إىل تفصيل قصة اإلغراق
 : وابتهاله إىل ربه يف اية املطاف؛  مث يكمل دعاء نوح األخري

يضلوا عبادك وال   إنك إن تذرهم    . رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا       : وقال نوح  " 
وللمؤمنني واملؤمنات وال تزد    ،  وملن دخل بييت مؤمنا   ،  رب اغفر يل ولوالدي   . يلدوا إال فاجرا كفارا   

  "  .. الظاملني إال تبارا
 فقد أهلم قلب نوح أن األرض حتتاج إىل غسل يطهر وجهها من الشر العارم اخلالص الذي انتهى                 

ألن وجودهم  ،  أي عالج آخر غري تطهري وجه األرض من الظاملني        وأحيانا ال يصلح    . إليه القوم يف زمانه   
وهي احلقيقة اليت عرب عنـها      . وحيول بينها وبني الوصول إىل قلوب اآلخرين      ،  جيمد الدعوة إىل اهللا ائيا    

 - أي صاحب ديار   - وهو يطلب اإلجهاز على أولئك الظاملني إجهازا كامال ال يبقي منهم ديارا           ،  نوح
فهي جتـيء يف    . توحي بأم املؤمنون   " عبادك " ولفظة ..  " إن تذرهم يضلوا عبادك   إنك  :  " فقال

أو بفتنة قلوم   ،  وذلك بفتنتهم عن عقيدم بالقوة الغامشة     . السياق القرآين يف مثل هذا املوضع ذا املعىن       
 ! مبا ترى من سلطان الظاملني وتركهم من اهللا يف عافية

مبا يطبعهم به   ،  وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار    ،  يولد فيها الكفار   مث إم يوجدون بيئة وجوا      
من خالل ما تغمرهم به البيئة الضالة       ،  فال توجد فرصة لترى الناشئة النور     ،  الوسط الذي ينشئه الظاملون   

 :  "وحكاها عنه القـرآن ، وهي احلقيقة اليت أشار إليها قول النيب الكرمي نوح عليه السالم         . اليت صنعوها 
وينشـئون عـادات    ،  فهم يطلقون يف جو اجلماعة أباطيل وأضـاليل        "  .. وال يلدوا إال فاجرا كفارا    
  .. كما قال نوح، ينشأ معها املواليد فجارا كفارا، وأوضاعا ونظما وتقاليد

ومن أجل هذا اسـتجاب اهللا      . دعوته املاحقة الساحقة   - عليه السالم  -  من أجل هذا دعا نوح    
 . وجرف العواثري اليت ال جترفها إال قوة اجلبار القدير؛ ه األرض من ذلك الشرفغسل وج، دعوته

وال تزد الظاملني إال    :  "  وإىل جانب الدعوة الساحقة املاحقة اليت جعلها خامتة دعائه وهو يقول          
 : إىل جانب هذا كان اإلبتهال اخلاشع الودود - أي هالكا ودمارا - "  تبارا

  "  ..  .. . وللمؤمنني واملؤمنات، وملن دخل بييت مؤمنا، يرب اغفر يل ولوالد " 
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 .. هو األدب النبوي الكرمي يف حضرة اهللا العلـي العظـيم           ..  ودعاء نوح النيب لربه أن يغفر له      
، مهما يطع ويعبـد   ،  وأنه يقصر ،  وأنه خيطئ ،  العبد الذي ال ينسى أنه بشر     . أدب العبد يف حضرة الرب    

وهـذا هـو     ع   كما قال أخوه النيب الكرمي حممد     ،  مله إال أن يتغمده اهللا بفضله     وأنه ال يدخل اجلنة بع    
وهو هو النيب يستغفر بعد كل هـذا         .. فاستكربوا عليه ،  االستغفار الذي دعا قومه العصاة اخلاطئني إليه      

 ! يستغفر وهو يقدم لربه سجل احلساب. اجلهد وكل هذا العناء
ولو مل يكونـا     - كما نفهم من هذا الدعاء     - لوالدين املؤمنني هو بر النبوة با    ..  ودعاؤه لوالديه 

كما جـاء يف سـورة   [ مؤمنني لروجع فيهما كما روجع يف شأن ولده الكافر الذي أغرق مع املغرقني             
 . ]هود 

وحب اخلري ألخيـه كمـا حيبـه        ؛  هو بر املؤمن باملؤمن    ..  ودعاؤه اخلاص ملن دخل بيته مؤمنا     
وحصـر املـؤمنني الـذين    ، ألن هذه كانت عالمة النجـاة ، خل بيته مؤمناوختصيص الذي يد  ،  لنفسه

 . سيصحبهم معه يف السفينة
هو بر املؤمن باملؤمنني كافـة يف كـل زمـان            ..  ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنني واملؤمنات     

ة وهو السر العجيب يف هذه العقيد     . وشعوره بآصرة القرىب على مدار الزمن واختالف السكن       . ومكان
السـر الـذي   . على تباعد الزمان واملكان، والشوق العميق، اليت تربط بني أصحاا برباط احلب الوثيق  

  .. وأودعه هذه القلوب املربوطة برباط العقيدة، أودعه اهللا هذه العقيدة
 . كان الكره للظاملني،  ويف مقابل هذا احلب للمؤمنني

  " . وال تزد الظاملني إال تبارا " 
|     ||      

وتلـك  . وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة جلهاد النيب الكرمي نوح عليه السالم          ،   وختتم السورة 
وقد تركت هذه وتلك يف القلب حبا هلذا الروح الكرمي           .. الصورة املطموسة إلصرار املعاندين الظاملني    

وأيا كانت  . املشاق واملتاعب أيا كانت   ،  وزادا للسري يف هذا الطريق الصاعد     ،  وإعجابا ذا اجلهاد النبيل   
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إىل أقصى الكمال املقـدر هلـا يف هـذه                . التضحيات واآلالم 

  .. اجلليل العظيم، العلي األعلى، حني ينتهي ا إىل اهللا. األرض
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 علتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك وا دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  بسوا على املسلمنيأفسدوا الدين ، ول والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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