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 رسولٌ من   1لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى تأِْتيهم الْبينةُ             + 

 وما تفَرق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإلَّا ِمن بعِد ما جـاءتهم            3ا كُتب قَيمةٌ     ِفيه 2اللَِّه يتلُو صحفًا مطَهرةً     
 وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَـاةَ وذَِلـك      4الْبينةُ  

 ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هـم                5يمِة  ِدين الْقَ 
ربِهم جنات   جزاؤهم ِعند    7 ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت أُولَِئك هم خير الْبِريِة           6شر الْبِريِة   

                  ـهبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجٍن تدع
8_ 

|     |     | 
وقد وردت بعـض الروايـات   .  هذه السورة معدودة يف املصحف ويف أكثر الروايات أا مدنية   

فإن كوا مكيـة    ،  ومن ناحية أسلوب التعبري التقريري    ،  ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية     . كيتهامب
فقـد ورد ذكـر أهـل       . وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب ال يعترب قرينة مانعة         . ال ميكن استبعاده  

وبعضـهم مل   ،  اوكان يف مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنو       . الكتاب يف بعض السور املقطوع مبكيتها     
وورد ذكـر  . يف مكة وآمنوا كما هو معـروف     ع   كما أن نصارى جنران وفدوا على الرسول      . يؤمنوا

 . الزكاة كذلك يف سور مكية
|     |     | 

 والسورة تعرض عدة حقائق تارخيية وإميانية يف أسلوب تقريري هو الذي يرجح أا مدنيـة إىل                
 . جانب الروايات القائلة ذا

كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتـاب        ع   يقة األوىل هي أن بعثة الرسول      واحلق
وما كانوا ليتحولوا عنه بغـري هـذه        ،  ومن املشركني عما كانوا قد انتهوا إليه من الضالل واالختالف         

 : البعثة
 اهللا  رسول مـن  :  "  مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة           

  "  .. فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مطهرة
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إمنا اختلفوا  ،  أن أهل الكتاب مل خيتلفوا يف دينهم عن جهالة وال عن غموض فيه            :  واحلقيقة الثانية 
 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءم البينة          :  " من بعد ما جاءهم العلم وجاءم البينة      

 " . 
ال تـدعو إىل التفـرق   ، وقواعده بسـيطة واضـحة  ، أن الدين يف أصله واحد : واحلقيقة الثالثة 

، وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفـاء         :  " واالختالف يف ذاا وطبيعتها البسيطة اليسرية     
  " . وذلك دين القيمة، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة

وأن الذين آمنوا وعملـوا     ،  ءم البينة هم شر الربية    أن الذين كفروا بعد ما جا     :  واحلقيقة الرابعة 
 : ومن مث خيتلف جزاء هؤالء عن هؤالء اختالفا بينا. الصاحلات هم خري الربية

أولئك هـم شـر     . إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها            " 
جزاؤهم عند رم جنـات عـدن       ،  يةإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الرب        . الربية

  "  .. ذلك ملن خشي ربه، رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا
ويف .  وهذه احلقائق األربع ذات قيمة يف إدراك دور العقيدة اإلسالمية ودور الرسـالة األخـرية              

 : نفصلها فيما يلي. التصور اإلمياين كذلك
     |     || 

رسول من اهللا   : مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة            " 
  " . فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مطهرة

 لقد كانت األرض يف حاجة ماسة إىل رسالة جديدة كان الفساد قد عم أرجاءها كلها حبيث ال                 
وكان الكفر قد تطرق إىل عقائـد       .  جديدة وحركة،  ومنهج جديد ،  يرجتى هلا صالح إال برسالة جديدة     

أو املشـركون يف    ،  أهلها مجيعا سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل مث حرفوهـا             
 . اجلزيرة العربية ويف خارجها سواء

وإال على  ،   وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إال ذه الرسالة اجلديدة             
مطهرة  "  .. رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة     :  "  رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة        يد

كما يقال كتاب الطهـارة     ،  والكتاب يطلق على املوضوع    "  .. فيها كتب قيمة   " من الشرك والكفر  
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ـ  - وهي هذا القـرآن  - وهذه الصحف املطهرة  ،  وكتاب القيامة ،  وكتاب القدر ،  وكتاب الصالة  ا فيه
  .. كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة

وجاءت هذه الصحف ومـا     ،  وجاء هذا الرسول يف وقته    ،   ومن مث جاءت هذه الرسالة يف إباا      
فأما كيف  . فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث يف األرض كلها حدثا ال تصلح األرض إال به              

كتفي يف بيانه باقتطاف حملات كاشفة مـن    كانت األرض يف حاجة إىل هذه الرسالة وإىل هذا الرسول فن          
ماذا خسر  :  " بعنوان " السيد أبو احلسن علي احلسين الندوي      " الكتاب القيم الذي كتبه الرجل املسلم     

 : وهو أوضح وأخصر ما قرأناه يف موضوعه "  .. العامل باحنطاط املسلمني
 :  جاء يف الفصل األول من الباب األول

فكانـت  . السابع مليالد املسيح من أحط أدوار التاريخ بـال خـالف          كان القرن السادس و    " 
وما على وجه األرض قوة متسك بيدها ومتنعها من التـردي وقـد            . اإلنسانية متدلية منحدرة منذ قرون    

فنسـي  ،  وكان اإلنسان يف هذا القرن قد نسي خالقه       . زادا األيام سرعة يف هبوطها وشدة يف إسفافها       
وقد خفتت دعوة األنبياء    . واحلسن والقبيح ،  وقوة التمييز بني اخلري والشر    ،  رشدهوفقد  ،  نفسه ومصريه 

أو بقيت ونورها ضعيف    ،  واملصابيح اليت أوقدوها قد انطفأت من العواصف اليت هبت بعدهم         ،  من زمن 
وقد انسحب رجال الـدين مـن       . فضال عن البالد  ،  فضال عن البيوت  ،  ضئيل ال ينري إال بعض القلوب     

أو رغبة إىل   ،  وضنا بأنفسهم ،  والذوا باألديرة والكنائس واخللوات فرارا بدينهم من الفنت       ،  ياةميدان احل 
؛ والروح واملادة ،  أو فشال يف كفاح الدين والسياسة     ،  وفرارا من تكاليف احلياة وجدها    ،  الدعة والسكون 

وأكل أموال  ،   وعدوام ومن بقي منهم يف تيار احلياة اصطلح مع امللوك وأهل الدنيا وعاوم على إمثهم             
  .. . الناس بالباطل

حىت فقـدت   ،  ولعبة ارمني واملنافقني  ؛  أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثني واملتالعبني      " 
وأصبحت مهود احلضارة والثقافـة واحلكـم       ؛  فلو بعث أصحاا األولون مل يعرفوها     ،  روحها وشكلها 

وشغلت بنفسها ال حتمل    ،  ل وسوء النظام وعسف احلكام    والسياسة مسرح الفوضى واالحنالل واالختال    
ال متلك مشرعا صافيا مـن      ،  ونضب معني حياا  ،  وأفلست يف معنوياا  ،  وال لألمم دعوة  ،  للعامل رسالة 

  "  .. وال نظاما ثابتا من احلكم البشري، الدين السماوي
وقـد أشـار    .  البعثة احملمدية   هذه اللمحة السريعة تصور يف إمجال حالة البشرية والديانات قبيل         
  .. القرآن إىل مظاهر الكفر الذي مشل أهل الكتاب واملشركني يف مواضع شىت
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وقالت النصارى املسيح   . وقالت اليهود عزير ابن اهللا    :  "  من ذلك قوله عن اليهود والنصارى     
ت اليهود على   وقالت النصارى ليس  ،  وقالت اليهود ليست النصارى على شيء      "  ..  " )1( ابن اهللا 

  "  .. )2( شيء
بل يـداه   . غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا    . يد اهللا مغلولة  : وقالت اليهود :  "  وقوله عن اليهود  

  " . )3( مبسوطتان ينفق كيف يشاء
لقـد   "  ..  " )4( إن اهللا هو املسيح ابن مـرمي      : لقد كفر الذين قالوا   :  "  وقوله عن النصارى  

 .  " )5(هللا ثالث ثالثة إن ا: كفر الذين قالوا
. وال أنتم عابدون ما أعبد    ،  ال أعبد ما تعبدون   ،  قل يا أيها الكافرون   :  "  وقوله عن املشركني  

  .. وغريها كثري "  .. لكم دينكم ويل دين. وال أنتم عابدون ما أعبد؛ وال أنا عابد ما عبدمت
 واخلراب الذي عم أرجاء األرض     وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر واالحنطاط والشقاق           

وال جمتمع قائم على أسـاس األخـالق        ،  وباجلملة مل تكن على ظهر األرض أمة صاحلة املزاج        .. .  " 
ال دين  ،  وال قيادة مبنية على العلم واحلكمة     ،  وال حكومة مؤسسة على أساس العدل والرمحة      ،  والفضيلة

  " . )6(صحيح مأثور عن األنبياء 
. ة اهللا بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمـة    ومن مث اقتضت رمح   

وما كان الذين كفروا من املشركني ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إال ببعثة                 
  .. . هذا الرسول املنقذ اهلادي املبني

|     |     | 

                                                 
 30:  التوبة)1(
 113:  البقرة2)(
 64: املائدة 3)(
 72:  املائدة4)(
 73: املائدة 5)(
 " . ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني :  " عن كتاب 6)(
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رر أن أهل الكتاب خاصة مل يتفرقوا وخيتلفـوا يف           وملا قرر هذه احلقيقة يف مطلع السورة عاد يق        
إمنا هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم العلـم        . دينهم عن جهل أو عن غموض يف الدين أو تعقيد         

 : ومن بعد ما جاءم البينة من دينهم على أيدي رسلهم
  "  .. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءم البينة " 

فقد  - عليه السالم  -  أول التفرق واالختالف ما وقع بني طوائف اليهود قبل بعثة عيسى            وكان
فكانوا طوائف  . وكتام هو التوراة   - عليه السالم  - مع أن رسوهلم هو موسى    . انقسموا شعبا وأحزابا  

ئفة مسة  ولكل طا  .. والسامريني،  والغالة،  واآلسيني،  والفريسيني،  مخسة رئيسية هي طوائف الصدوقيني    
هو أحد أنبياء بين إسرائيل      - عليه السالم  - مع أن املسيح  ،  مث كان التفرق بني اليهود والنصارى     . واجتاه

ومع هذا فقد بلغ اخلالف والشقاق بـني اليهـود          ،  وقد جاء مصدقا ملا بني يديه من التوراة       ،  وآخرهم
ازر بني الفريقني مـا تقشـعر لـه    وحفظ التاريخ من ا. واملسيحيني حد العداء العنيف واحلقد الذميم 

 . األبدان
إىل املسيحيني وبغض   ] أي اليهود   [ وقد جتدد يف أوائل القرن السابع من احلوادث ما بغضهم            " 

أوقـع اليهـود    ] م  610[ ففي السنة األخرية من حكـم فوكـاس         . وشوه مسعتهم ،  املسيحيني إليهم 
فذهب وأنفذ عمله   ،  ليقضي على ثورم  ] ابنوسوس  [ فأرسل األمرباطور قائده    ،  باملسيحيني يف أنطاكية  

ورميـا للوحـوش    ،  وتعذيبا،  وإحراقا،  وإغراقا،  وشنقا،  فقتل الناس مجيعا قتال بالسيف    ،  بقسوة نادرة 
ويف :  " قال املقريزي يف كتاب اخلطـط     ،  وكان ذلك بني اليهود والنصارى مرة بعد مرة        .. . الكاسرة

سرى ملك فارس جيوشه إىل بالد الشام ومصـر فخربـوا كنـائس             بعث ك ،  ملك الروم ] فوقا  [ أيام  
وقتلوا منـهم  ، وأتوا إىل مصر يف طلبهم    ،  وقتلوا النصارى بأمجعهم  ،  وفلسطني وعامة بالد الشام   ،  القدس

وساعدهم اليهود يف حماربـة النصـارى وختريـب         . وسبوا منهم سبيا ال يدخل حتت حصر      ،  أمة كبرية 
؛ وبـالد القـدس   ،  وقرية الناصرة ومدينة صور   ،  وجبل اجلليل ،  من طربية وأقبلوا حنو الفرس    ؛  كنائسهم

، وأحرقوا أماكنـهم ، وخربوا هلم كنيستني بالقدس، فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم       
بعد أن ذكـر     - إىل أن قال  . وأسروا بطرك القدس وكثريا من أصحابه     ،  وأخذوا قطعة من عود الصليب    

 : فتح القدس
وتواعدوا على اإليقـاع    ،  وأرسلوا بقيتهم يف بالدهم   ،  فثارت اليهود يف أثناء ذلك مبدينة صور       " 

 ألفا وهدموا كنائس النصارى     20اجتمع فيها من اليهود حنو      ،  فكانت بينهم حرب  ،  بالنصارى وقتلهم 
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ـ . وقتل منهم كـثري   ،  فقوس النصارى عليهم وكاثروهم فازم اليهود هزمية قبيحة       . خارج صور  ان وك
مث سار مـن    ،  وغلب الفرس حبيلة دبرها على كسرى حىت رحل عنه        ،  هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية    

، فخرج إليه اليهود من طربيـة وغريهـا       ،  وجيدد ما خربه الفرس   ،  قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر    
مث دخـل  . فأمنهم وحلف هلم، وقدموا له اهلدايا اجلليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه وحيلف هلم على ذلك            

فوجد املدينة وكنائسـها    ،  وقد تلقاهم النصارى باألناجيل والصلبان والبخور والشموع املشعلة       ،  القدس
وإيقـاعهم  ،  وأعلمه النصارى مبا كان من ثورة اليهود مـع الفـرس          ،  وتوجع هلم ،  فساءه ذلك ،  خرابا

وقاموا قياما كبريا يف قتلهم عـن       ،  ن الفرس وأم كانوا أشد نكاية هلم م     ،  بالنصارى وختريبهم الكنائس  
، فاحتج عليهم مبا كان من تأمينه هلم وحلفـه   . وحسنوا له ذلك  ،  وحثوا هرقل على الوقيعة م    ،  آخرهم

فإم عملوا عليه حيلة حىت أمنهم من       ،  فأفتاه رهبام وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه ال حرج عليه يف قتلهم         
م يقومون عنه بكفارة ميينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم مجعة يف            وأ،  غري أن يعلم مبا كان منهم     

، فمال إىل قوهلم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم مجيعهم فيها         ! كل سنة عنه على مر الزمان والدهور      
  .. حىت مل يبق يف ممالك الروم يف مصر والشام إال من فر واختفى

من القسوة والضراوة بالـدم     ،  اليهود والنصارى : يه الفريقان وذه الروايات يعلم ما وصل إل      " 
  " . وعدم مراعاة احلدود يف ذلك، وحتني الفرص للنكاية يف العدو، اإلنساين

تفرقـوا  . مع أن كتام واحد ونبيهم واحد     ،   مث كان التفرق واالختالف بني النصارى أنفسهم      
وقد دارت اخلالفات حول    . ائف متعادية متنافرة متقاتلة   مث تفرقوا واختلفوا طو   . واختلفوا أوال يف العقيدة   

وطبيعـة الثـالوث   . وطبيعة أمه مرمي. وعما إذا كان الهوتية أو ناسوتية   - عليه السالم  - طبيعة املسيح 
لقد كفر الـذين    : وحكى القرآن قولني منها أو ثالثة يف قوله        - يف زعمهم  - "  اهللا " الذي يتألف منه  

إن اهللا ثالث ثالثة وإذ قال اهللا يا عيسى بـن           : لقد كفر الذين قالوا    .. املسيح ابن مرمي  إن اهللا هو    : قالوا
 . ؟ اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا: مرمي أأنت قلت للناس

وبـني  ،  وكان أشد مظاهر هذا اخلالف الديين ما كان بني نصارى الشام والدولـة الروميـة               " 
فكان شعار امللكانية عقيـدة ازدواج      . بلفظ أصح  " املنوفوسية "،     " امللكانية " أو بني . نصارى مصر 
الـيت تالشـت   . وكان املنوفوسيون يعتقدون أن للسيد املسيح طبيعة واحدة هي اإلالهية     ،  طبيعة املسيح 

وقد اشتد هذا اخلـالف بـني       . فيها طبيعة املسيح البشرية كقطرة من اخلل تقع يف حبر عميق ال قرار له             
أو كأنه خـالف  ، حىت صار كأنه حرب عوان بني دينني متنافسني ،  ني السادس والسابع  احلزبني يف القرن  

 . إا ليست على شيء: كل طائفة تقول لألخرى .. بني اليهود والنصارى
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مجـع   ] 638سنة  [ بعد انتصاره على الفرس      ] 641 - 610[ وحاول اإلمرباطور هرقل     " 
وتقررت صورة التوفيق أن ميتنع الناس عن اخلوض        ،  لتوفيقوأراد ا ،  مذاهب الدولة املتصارعة وتوحيدها   

ولكن عليهم بـأن    ،  وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان       ،  يف الكالم عن كنه طبيعة السيد املسيح      
وصـار  ،   حصل وفاق على ذلك    631ويف صدر عام    . يشهدوا بأن اهللا له إرادة واحدة أو قضاء واحد        

وصمم هرقـل علـى     . ومن تضمهم من أتباع الكنيسة املسيحية     ،  دولةاملذهب املنوثيلي مذهبا رمسيا لل    
ولكن القبط  . متوسال إىل ذلك بكل الوسائل    ،  إظهار املذهب اجلديد على ما عداه من املذاهب املخالفة        

. وصمدوا له واستماتوا يف سبيل عقيـدم القدميـة        ! وتربأوا من هذه البدعة والتحريف    ،  نابذوه العداء 
ر مرة أخرى توحيد املذاهب وحسم اخلالف فاقتنع بأن يقر الناس بـأن اهللا لـه إرادة         وحاول اإلمرباطو 

ومنع الناس أن خيوضـوا     ،  وأما املسألة األخرى وهي نفاذ تلك اإلرادة بالفعل فأرجأ القول فيه          . واحدة
 دئ  ولكن الرسالة مل  . ذهب ا إىل مجيع جهات العامل الشرقي      ،  وجعل ذلك رسالة رمسية   . يف مناظراته 

ووقع يف خالهلا مـا     ،  ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر يف مصر استمر عشر سنني          ،  العاصفة يف مصر  
وتوقد املشاعل وتسلط نارها على األشـقياء       ،  فرجال كانوا يعذبون مث يقتلون غرقا     ،  تقشعر منه اجللود  

إىل . رمى يف البحـر   حىت يسيل الدهن من اجلانبني إىل األرض ويوضع السجني يف كيس مملوء بالرمل وي             
  )1( " غري ذلك من الفظائع

فلـم يكـن    "  .. من بعد ما جاءم البينـة  "  وكان هذا اخلالف كله بني أهل الكتاب مجيعا     
 . إمنا كان جيرفهم اهلوى واالحنراف؛ ينقصهم العلم والبيان

|     |     | 
 :  على أن الدين يف أصله واضح والعقيدة يف ذاا بسيطة

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلـك      ،  أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء       وما   " 
 : وهذه هي قاعدة دين اهللا على اإلطالق " دين القيمة

:  " وإيتاء الزكاة ،  وإقامة الصالة ،  وامليل عن الشرك وأهله   ،  وإخالص الدين له  ،   عبادة اهللا وحده  
وإنفاق للمـال   ،  تترجم عن هذه العقيدة   ،  وعبادة هللا ،   الضمري عقيدة خالصة يف   "  .. وذلك دين القيمة  

وكما ،  فقد حقق اإلميان كما أمر به أهل الكتاب       ،  فمن حقق هذه القواعد    .. وهو الزكاة ،  يف سبيل اهللا  
 .. ويتواىف عليها الرسل  ،  تتواىل ا الرساالت  ،  وعقيدة واحدة . دين واحد . هو يف دين اهللا على اإلطالق     

                                                 
 . 5 - 3ص " امل باحنطاط املسلمني ماذا خسر الع:  "  عن كتاب)1(
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وـذه  ،  وهي ـذه النصـاعة    ،  وعقيدة ال تدعو إىل تفرق وال خالف      . ض فيه وال تعقيد   دين ال غمو  
 ؟ وذلك اجلدل الكثري، فأين هذا من تلك التصورات املعقدة. وذا التيسري، البساطة

|     |     | 
حية يف صـورة    ،  مث جاءم البينة  ؛   فأما وقد جاءم البينة من قبل يف ديانام على أيدي رسلهم          

ووضح . فقد تبني الطريق  ،  واضحة بسيطة ميسرة  ،  ويقدم هلم عقيدة  ؛  رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة     
 : مصري الذين يكفرون والذين يؤمنون

إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هـم شـر                  " 
جزاؤهم عند رم جنـات عـدن       . يةإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الرب        . الربية

  "  .. ذلك ملن خشي ربه، رضي اهللا عنهم ورضوا عنه. جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا
وقد كانـت   . وإن اإلسالم الذي جاء به هو الرسالة األخرية       ؛  هو الرسول األخري   ع    إن حممدا 

ت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعـد        وكان. الرسل تتواىل كلما فسدت األرض لترد الناس إىل الصالح        
ملن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء اهللا أن خيتم الرساالت إىل األرض ذه الرسـالة األخـرية       ،  مهلة

ذلـك أن   . وإما كفر فهـالك   ،  فإما إميان فنجاة  ،  فقد حتددت الفرصة األخرية   ،  اجلامعة الشاملة الكاملة  
 . وأن اإلميان داللة على اخلري البالغ أمده، هالكفر حينئذ داللة على الشر الذي ال حد ل

أولئك هـم شـر     . إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها            " 
مهما يكن من صالح بعض أعماهلم وآدام ونظمهم مـا          . حكم قاطع ال جدال فيه وال حمال       " الربية

ال نستريب يف هذا احلكم ألي      . وذا الرسول األخري  ،  ذه الرسالة األخرية  ،  دامت تقوم على غري إميان    
 . املقطوعة االتصال مبنهج اهللا الثابت القومي، مظهر من مظاهر الصالح

  " . أولئك هم خري الربية، إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " 
ولكن شرطه كذلك واضـح ال غمـوض فيـه وال           . حكم كذلك قاطع ال جدال فيه وال حمال       

وال . إنه مـن املسـلمني    : أو يف بيت يقول   ،  ال جمرد مولد يف أرض تدعى اإلسالم      . إنه اإلميان . احتيال
 " وعملوا الصاحلات :  " إنه اإلميان الذي ينشئ آثاره يف واقع احلياة       ! مبجرد كلمات يتشدق ا اإلنسان    

عبـادة وخلـق   والصاحلات هي كل ما أمر اهللا بفعله مـن  ! وليس هو الكالم الذي ال يتعدى الشفاه  . 
فمـن كـانوا    . واحلكم بني الناس مبا شـرع اهللا      ،  ويف أوهلا إقامة شريعة اهللا يف األرض      . وعمل وتعامل 

 . كذلك فهم خري الربية
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  "  .. جزاؤهم عند رم جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا " 
والطمأنينة من القلـق    . فناء والفوات  جنات لإلقامة الدائمة يف نعيمها الذي ميثله هنا األمن من ال          

وهو يلقي ظالل النـداوة     ،  كما ميثله جريان األار من حتتها      .. الذي يعكر وينغص كل طيبات األرض     
 ! واحلياة واجلمال

 :  مث يرتقي السياق درجة أو درجات يف تصوير هذا النعيم املقيم
  "  .. رضي اهللا عنهم ورضوا عنه " 

وهذا الراضا يف نفوسهم عن رم الرضا عن        . هو أعلى وأندى من كل نعيم      هذا الرضا من اهللا و    
الرضا الذي يغمر النفس باهلـدوء      . والرضا عن إنعامه عليهم والرضا ذه الصلة بينه وبينهم        . قدره فيهم 

  .. والطمأنينة والفرح اخلالص العميق
حيث يعجز أي تعبري آخر عـن        " رضي اهللا عنهم ورضوا عنه     ..  "  إنه تعبري يلقي ظالله بذاته    

 ! إلقاء مثل هذه الظالل
  "  .. ذلك ملن خشي ربه " 

ونوع هـذه  ، التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب باهللا.  وذلك هو التوكيد األخري 
الشعور الـذي يـزيح      .. وتنهى عن كل احنراف   ،  والشعور خبشيته خشية تدفع إىل كل صالح      ،  الصلة

والذي خيلص العبادة وخيلص العمـل      . ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار     ،   األستار ويرفع،  احلواجز
فالذي خيشى ربه حقا ال ميلك أن خيطر يف قلبـه           . من شوائب الرياء والشرك يف كل صورة من صوره        

 عن  فهو أغىن الشركاء  ،  وهو يعلم أن اهللا يرد كل عمل ينظر فيه العبد إىل غريه معه            . ظال لغريه من خلقه   
 . وإال مل يقبله، فإما عمل خالص له. الشرك

|     |     | 
، يعرضها القرآن بأسلوبه اخلاص   ،   تلك احلقائق األربعة الكبرية هي مقررات هذه السورة الصغرية        

  .. الذي يتجلى بصفة خاصة يف هذه السور القصار
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 ع من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة 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 كل الطواغيت   دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد 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     |
 ...  ا الدين ، ولبسوا على املسلمنيأفسدو 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،         |
 _ اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن 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           ئفة الظاهرة القائمة  الطا  ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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