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ى لكـل شـئ وهـد    نزل الكتـاب الكـريم تبيانـاً    الذيرب العالمين  هللا الحمد     
مـن   اهللا بـه  يهاجا قويما، وصـراطا مسـتقيما، يهـد   ورحمة للمؤمنين، وجعله من
والصـالة  . خرجهم من الظلمـات إلـى النـور بإذنـه    ياتبع رضوانه سبل السالم، و

 بـوحي والسالم على سيدنا محمد عبد اهللا ورسوله، المتحـدث عـن اهللا، والنـاطق    
ـ  ـ احاهللا، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وص ذين جعلـوا القـرآن قبلـة    بته ال
ـ قلوبهم، والمرجع األول فى جميع شـئونهم   اهللا عـنهم، وأنـزلهم منـازل     يفرض

  .الصدق فى جنات النعيم
  :أما بعد  

، هـو النـور والضـياء، وفـى آياتـه يكمـن الهـدى        فإن كتاب اهللا الكـريم      
ه وأشـرق وجدانـه وإزداد   والشفاء، ما تاله مؤمن بتدبر ويقظـة إال اسـتنار قلبـه   

هـرت سـريرته، وكرمـت عالنيتـه، وعلـت عنـد اهللا       إيمانه وقوي يقينـه، وط 
  .منزلته، وتواله اهللا فى دنياه بالرعاية والتأييد

تمثلـت فـى تفسـير فاتحتـه،     ات من أنواره، ونفحات من أسـراره،  عوهذه لم     
تفسـيرا توخيـت فيـه إيضـاح     . بمنزلة القلب منه ة التي هي، ثم السورآيةوسيدة 
، واستجالء مـواطن الهدايـة، وكشـف مكـامن العبـرة،      ي، وتبسيط المعانيالمبان

مع االتجاه به أيضا إتجاه تطبيقيا عمليا، عـن طريـق اسـتعراض مـا درج عليـه      
المسلمون من تقاليد وعادات، ثم الموازنة بينها وبـين مـا تهـدف إليـه اآليـات،      

ـ من مبادئ سـامية، وتوجي  ـ ينَات كريمـة، ج ه هـا تقهقـرا   ا مـن اإلعـراض عن  نَ
، طـاقتي كل ذلـك كـان فـى حـدود     . وانهيارا فى جميع مقومات الحياة الصحيحة

فالحمـد هللا،   فيما بـذل مـن مجهـود توفيـق وسـداد     ، فإن يكن إمكانياتيونطاق 
مـن مثوبـة ذلـك     يحرمنـي ضرع إليه سـبحانه أن ال  أهللا، وكل الفضل والفضل 
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فالمعـذرة إلـى اهللا   . ، وإن تكن األخرى وتسرب إليـه القصـور أو الخطـأ   وأجره
  .ما أشعر به من حسن النية وسالمة القصد وحسبي الرحيم،وهو الغفور 

المسـلمين، إنمـا أقدمـه وكلـى أمـل       إذ أقدم هذا السفر إلـى إخـواني   إننيو    
ورجاء فى اهللا أن ينفعهم بما فيه، وأن يجعـل منـه لـألرواح غـذاء، وألمـراض      

  .اتالقلوب شفاء إنه سميع قريب مجيب الدعو
  أبو الطيب                   

  محمد سليمان سليمان

  ١٣٧٣رجب سنة  

  ١٩٥٤مارس سنة 
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  دـــــهيـمت
سورة الفاتحة من أكثر سور القرآن ترديـدا بألسـنة المـؤمنين، إذ يرددهـا أقلهـم           

، وغيـر  اليـوم  فـي مـرة  ألولى أربعا وعشـرين  ل بدعامة اإلسالم احظا من االتصا
صـالته أو   فـي يعلـم عـن الفاتحـة وهـو يتلوهـا      ال يكاد  خاف أن أكثر هؤالء

يتحـرك بهـا لسـانه ثـم تلفظهـا      . خارجها أكثر من صور الحـروف والكلمـات  
، وتوجيهـات  عان علوية كريمـة تضـمنتها كلماتهـا   أما ما وراء ذلك من م .شفتاه
يـل  يكاد يلـم بـه إال القليـل وحتـى القل     ال ، فانهحكمية انطوت عليها آياتها ةإلهي

ـ ، علـى مـا   مشاغله، وتغلبه همومه أو أغراضهتصرفه  أن يكـون عليـه    يينبغ
يعـدو   ، اليكون حظه منهـا وحـظ الجـاهلين سـواء     ، ومن ثم وهو بين يدي ربه

لمـؤمن أن   بغـي ينوإنه لحـظ ضـئيل جـدا ال    . مثوبة تحريك اللسان بكلم القرآن
  .يرضى به لنفسه

ـ ين معانيهـا، وتُ سـتُب وهذه آيات الفاتحة الكريمـة  (لذلك نرجو       ى أهـدافها  جلَّ
أن يحـرص كـل مسـلم علـى أن يغـذى      ) وتنكشف مواطن الهداية والرشد فيهـا 

بذلك وجدانه، ويمأل به نفسه، ويسجله تسـجيال عميـق الجـذور علـى صـفحات      
أن يجعـل االتصـال بـين لسـانه ووجدانـه       فـي د قلبه، وأن يجهد ما وسعه الجه

حقيقة واقعة، كلما ناجى ربه بالفاتحـة أو بغيرهـا مـن الكتـاب الكـريم، وبـذلك       
يدرك الفضل عظيما، وينال الثواب الموعود به كـامال وافيـا، وال تـنقص الغفلـة     

  .من قيمته وال تقلل المشاغل من مرات مضاعفاته
ة، أو فاتحة الكتـاب، الفتتـاح القـرآن الكـريم     بالفاتح  وقد سميت هذه السورة    
ولهـا  . المصـحف خطـا   فـي ، وتفـتح بهـا كتابتـه    ، إذ تفتح بها قراءته لفظابها
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تحققـت بـه السـورة كمـا سـيتبين       الـذي أسماء غير هذا االسم لكل منها معناها 
  .فيما بعد

  :فمن أسمائها
ـ   تعـالى  وقد امـتن اهللا   الصالة فيألنها تثنى  :المثانيالسبع  )١( ه بهـا علـى نبي

  .�)��َ.َ�� @�D َ+��E��َF(���ً &��� �A�*�َB���ْ )��ْ�.ُ��@?� ��ْ��<�����قوله سبحانه  يف
عـن أبـى    الترمـذي وفـى حـديث   . وأم الكتاب، والقرآن العظـيم  :أم القرآن )٢(

وإنمـا  " م القرآن وأم الكتـاب والسـبع المثـاني   الحمد هللا أ" �ة عن النبى هرير
جميـع علـوم القـرآن، وانطـوت علـى جميـع       سميت بذلك ألنها تضـمنت  

ـ    . مقاصده إجماالً . ادة والـوعظ والتـذكير  ذلك أنهـا تضـمنت التوحيـد والعب
، الثنـاء علـى اهللا عـز وجـل بأوصـاف الجمـال والكمـال        فاشتملت علـى 

وحـده  سـبحانه بالعبوديـة    وإفـراده دثت عن العبادة واإلخـالص فيهـا،   وتح
إتمامـه إال بمعونتـه سـبحانه ،ثـم     واإلقرار بالعجز عن القيام بشـئ منهـا و  

طلب الهدايـة إلـى الصـراط المسـتقيم، والصـرف      االبتهال إليه جل جالله ب
 .يكاد القرآن يخرج عما ذكر وال. نهج الهالكين الضالينعن 

خرجـه األئمـة وفيـه يقـول      ي الـذي د الخـدر يالحديث عن أبى سع: الرقية )٣(
ك ومـا أدرا " يغ فشـف رقى بها زعـيم القبيلـة اللـدي    الذيللرجل  �الرسول 
 . روعي فيشئ ألقى : فقال يا رسول اهللا" أنها رقية 

فاتحـة الكتـاب   "مرفوعـا   الدراميرواه  الذيلحديث أبى سعيد أيضا  :الشـفاء  )٤(
فـإذا اعتللـت أو اشـتكيت    "وفى المأثور عـن ابـن عبـاس    " شفاء من كل سم
 ".فعليك بالفاتحة

ل العلمـاء أن كثـرة األسـماء    ويقـو . أسماء غير ما ذكر اكتفينا به عنهـا  ةوثم
  .تنئ بمزيد شرف المسمى

المـذكور آنفـا    الـدرامي يد  الذي رواه عنـه  وغير خاف أن حديث أبى سع    
تتصل بموضوع الرقـى، كثيـرا مـا يجـد الشـك       التيوما أشبه من األحاديث 



 

 6

فيها طريقه معبدا إلى نفوس أولـئكم الـذين يحـاولون االسـتفادة منهـا فيمـا       
. أمراض، ومن ثم ال يجـدون صـدى لعملهـم وال أثـرا لرقـاهم     ينزل بهم من 

وهذا مرده إلى سوء الفهم وأخذ األحاديث على ظواهرها مـن غيـر تنبـه إلـى     
وعليهـا وحـدها تتوقـف االسـتجابة      !ما يحتف بها من قيود وشـروط عليهـا  

  .وبلوغ الهدف
ـ . قهـا المقبـول  هذا الباب بثبوت األحاديث مـن طري  فيإن العبرة      ى مـا  فمت

، تخلـف للثمـرة المرجـوة    ثبتت فهي حق، وما تضـمنته حـق وإن كـان ثمـة    
مـن ناحيـة    الروحيـة  التـالي والنتيجة المرتقبة؛ فإن سببه األول واألخيـر حالـة   

فـتالوة  . عليـه  ألمتلـو صدق التجائه، وقوة إخالصه؛ وجودا وعدما، ثـم نفسـية   
لـى اهللا حينئـذ لـم    غافل ملوث أو شاك متـردد ال تفيـد ألن االلتجـاء إ   من قلب 

يأخذ صورته الكاملة الكفيلـة باالسـتجابة ونـزول الرحمـة وتـالوة مـن قلـب        
أيضـا،   ال تجـدي  �ه جاحدة مستخفة بمـا قـال رسـول اهللا    يمخلص مؤمن لنفس
مثل مطر عـذب زالل أصـاب أرضـا سـبخة، فهـل يكسـبها       ويكون مثل ذلك ك

  .ال: ؟ من غير شكنتاجاخصبا أو إ
ـ     عن �ومن حديثه        السـورة الكريمـة مـا بانتهـا بـين سـور    فيـه مك  ين

  :ها عند اهللا من منزلة فمن ذلكالقرآن، وما لتالي
 :بيـان فضـل الفاتحـة    فـي  �كعـب عنـه   ابن  بيعن ُأ الترمذيما رواه  )١(

 فـي اإلنجيـل وال   فـي التـوراة وال   فـي مـا أنـزل اهللا   والذي نفسي بيده "
 الـذي مثـانى والقـرآن العظـيم    الفرقان مثلها وإنها السـبع ال  فيالزبور وال 

  ."أعطيته
كنـت أصـلى   "سـعيد بـن المعلـى قـال      البخاري وغيره عن أبـي ما رواه  )٢(

إنـي  يـا رسـول اهللا    :ثم أتيته فقلـت . فلم أجبه �رسول اهللا  فدعانيبالمسجد 
�$� ����ـ��   �ألم يقل اهللا تعـالى  : كنت أصلي فقال)�ِHَ,ـ�D� �(  ��ُI�6ـ��J �َKِ' ِL$ �ـ   .� �����Dـ : الثـم ق

، مـن المسـجد   تخـرج  القـرآن قبـل أن   فـي أعظم سورة  ألعلمنك سورة هي
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ألعلمنـك   إنـك قلـت  يـا رسـول اهللا   : فلما أردنا أن نخـرج قلـت   فأخذ بيدي
 السـبع المثـاني   هـي هللا رب العـالمين  الحمـد  : قـال  القرآن، فيأعظم سورة 

  ."أوتيته الذيوالقرآن العظيم 
قـال  : يقـول  �سـمعت الرسـول   وكذلك ما رواه مسلم عن أبى هريرة قـال   )٣(

مـا سـأل وفـى     ولعبـدي نصـفين   عبديوبين  بينيقسمت الصالة "اهللا تعالى 
مـد ِللَّـه رب   الْح �:فـإذا قـال العبـد    لعبـدي ونصـفها   لـي فنصفها : يةروا

ينالَمأثنـى  : ، قـال ��������ــ��ِ ��ـ������ِ  � :فـإذا قـال   حمدني عبـدي،  :قال اهللا ،�الع

'ِ"�ـ�+َ *َ��(�ـ��   �:، فـإذا قـال  مجـدني عبـدي  : قال، �&����%� "�$�#ِ ����"�ِ� :قال فإذا على عبدي،
  ����َ, مـا سـأل، فـإذا     ولعبـدي  عبـدي وبـين   بينـي هـذا   :قال ،�)�'ِ"�ـ�+َ *َ�ـ�

ــال ــ,َ.����  �:قــ ـ ــ���/َ �Nُ�ـ� ــ��*َ� ���0ــ ـ ــ��5ِ��       �-ـ� ــ$�ِ ��6َــ ــ�ِ �2ْ3َNُــ ــ��5ِ�� 4َ��ــ ــ�7 ��6َــ ـ ــ�9"�� 8َ*ْ���ـ� ــ���/َ ���ــ ـ )�>َ :ـ�
ـ  " ما سـأل  ولعبدي لعبديهذا : قال ،����2ـ��;��   عبـدي وبـين   يومعنـى بين

 فهـي ، اعتـراف بالعبوديـة وإقـرار بالربوبيـة     'ِ"�ـ�+َ *َ��(�ـ��    : أن الجملة األولـى 
، وليـاذ  اإللهيـة اسـتمداد للمعونـة    فهيأما الثانية . خاصة باهللا سبحانه وتعالى

أن ثمـرة ذلـك    وبـدهي . اه إلـى سـواه  لتبرؤ من االتجبالحضرة العلية، مع ا
  .على العبد ةعائد
الحديث األخيـر ممـا تهفـو إليـه أفئـدة المتقـين،        فيوإذ كان المنوه عنه    

ألولـئكم الـذين يقفـون بـين يديـه       اهللا وكان من المسـتبعد حقـا أن يمنحـه   
بأشباحهم ويرددون القرآن كما يردد الببغاء ما يسـمع مـن غيـر أن يفقـه لـه      

. ل بوجهـه علـى مـن انصـرف عنـه     قبِمن أن ي ألنه سبحانه أجّل ذلك. معنى
اهللا  عـين علـى كـل منـا أن يسـتجمع بـين يـدي       لذلك كان من الحـتم المت 

خواطره، ويستبعد شواغله، ويقبل بكليتـه علـى ربـه، وبـذلك يكـون أهـال       
  .إلحسانه ورحمته
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  االستعاذة والبسملة
تالوتـه االسـتعاذة أوال، ثـم     يـدي  ا بـين للقرآن، فاتحة أو غيره ييقدم التال      

ولكل منهمـا حكمهـا الخـاص، ودليلهـا مـن كتـاب اهللا تعـالى،        . ثانيا البسملة
كما أن لكـل منهمـا مواطنهـا ومناسـباتها الخاصـة غيـر        ،�وحديث الرسول 

بهـا   اإلتيـان جاءت النصوص الشرعية مرغبـة وداعيـة إلـى     التيالتالوة وهى 
  .فيها
RَـP �َKِQَـ���Oْ8   � :ذة علـى الـتالوة ففيـه وردت اآليـة الكريمـة     فأما تقديم االستعا     

ِ��ِS���� ِ?�َT���U�� ���& ���ّ��ِ� ْ9��َ,�D�َR �?@��ُ.�ْ��.   
'Kَِ� �: ومـن ذلـك قولـه سـبحانه    . إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ باهللا :والمعنـى 

   ��ُW�-$ ��Sـ( ْ�$ُ� القيـام إلـى الصـالة، ولـئن      مأى إذا أردت. ةاآلي �....4�R �XY�0�� Zَ�ِ' ��ُ,��ُPْ�ـ�
 �يفيد أن التعـوذ يكـون بعـد القـراءة، إال أن فعـل الرسـول        ةاآلي كان ظاهر
الصالة قبل القـراءة كشـف األمـر وأوضـحه وأزال مـا فيـه مـن         فيوتعوذه 
  .احتمال
بالنسـبة إلـى الـتالوة     باآلية الكريمة محمول علـى النـد   واألمر الوارد في    

 فـي الصالة فعند مالـك يكـره التعـوذ     فيأما . صالة عند جمهور العلماءخارج ال
صـالة النافلـة سـرا ال جهـرا، وذلـك منـه        فيالفريضة سرا أو جهرا ويجوز 

وعند أبـى حنيفـة وأحمـد تسـن     . تقديم عمل أهل المدينة فيتطبيقا لقاعدة مذهبه 
  .كل ركعة فيالركعة األولى من الصالة، وعند الشافعي تسن  في
كمـا هـو نـص اآليـة     " أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم  "االستعاذة وصيغة      

أعـوذ بـاهللا السـميع العلـيم مـن الشـيطان       : يقول �وكان ابن مسعود . الكريمة
ـ   مأراد أن يجمع بـين اآليتـين، وي   �ولعله . الرجيم آيـة   اتثـل التـوجيهين، وهم
%� &�ـ   )��معنـا، وآيـة فصـلت     التـي النحل  �ـ$� ����ـ���\�        'ِ&�ـ� "�Eَ4�[Eـ�- �ٌ �D�َRـ,9��َْ �ِ����ـ�� 'ِ*�ـ� �� ���Uـ��Tَ�?ِ *َـ]̂�
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 �: عنـه قـال  تفسـير القرطبـي    فـي رده عن ذلك كمـا   �ولكن رسول اهللا  �������ـ��
يـا ابـن   : � النبـي  لـي أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقـال  : قلت

جبريـل عـن اللـوح عـن      أنـي  من الشيطان الرجيم، هكـذا أقر أعوذ باهللاأم عبد 
  .القلم
 فـي أن اهللا تعـالى أنـزل القـرآن شـفاء لمـا      : وحكمة االستعاذة قبل القـراءة    

إال إذا  التـالي الصدور وهدى ورحمـة، وإنـه لـن يكـون كـذلك بالنسـبة إلـى        
وتوجـه إلـى القـرآن الكـريم بكليتـه يـتفهم       . استجمع عند التالوة شوارد أفكاره

هـو  ربـه؟ وكيـف    بـه  مراميه، وينظر أين هو مما يناجىمعانيه، ويتدبر أهدافه و
بينمـا عـدوه الشـيطان     للتـالي يتـأتى    بالذيوما كان ذلك  ؟عند أوامره ونواهيه

أن يصـرفه عـن هـذا     جهـده يقف له بالمرصاد، يجـاذب خـواطره، محـاوال    
التـي تصـل حبلـه بربـه     الموقف الكريم، ويزحزحه عن تلك المنزلـة السـامية   

مسـتجيرا بـه مـن    ن يلجأ إلى ربه قبـل الشـروع فـي الـتالوة     لذلك وجه إلى أ
 فـي عدوه، مستمدا منه العـون ليقـوى علـى قهـره والتغلـب عليـه، وليكـون        

يحبـه سـبحانه ويرضـاه ويتقبلـه مـن عبـاده        الـذي مناجاته لربه على الوضع 
  .أجمعين

  :رى منهامواطن أخ فيوكما يطلب التعوذ عند القراءة كذلك يطلب 
وفى ذلك يقول الحـق سـبحانه بعـد األمـر     . ضب واهتياج المشاعرعند فورة الغ )١(

�� ���Uـ��Tَ�?ِ    �بالعفو واإلعـراض عـن الجـاهلين     %� &ـ� � "�Eَ4�[�Eـ� بحيـث يحـاول    أي –� )�'ِ&ـ�

�D�َـ,9��َْ �ِـ�
ِ 'ِ*�ـ��    �_ -أن يخرج بك عن أمر اهللا وينزع بـك إلـى الفـورة والغضـب    
 �̀� اسـتب رجـالن   : ن صـرد عنـد الشـيخين قـال    وفى حديث سليمان ب �����D̀\ ��6ـ�

ـ فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه،  � النبيعند  أوداجـه، فنظـر إليـه     فختوتن
أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان     : ألعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه إني: فقال� النبي
. آنفـا  �هل تدرى مـا قـال رسـول اهللا    : فقال � النبيفقام رجل سمع . الرجيم
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 .أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم      ،لمة لو قالها لذهب ذا عنهألعلم ك إني: قال
لهـذا   االسـتنكار وهـى كلمـة تحمـل معنـى      !ترانـي أمجنونا  :فقال له الرجل

  .التوجيه
ولست أرى برهانا أدل على مبلغ عدوان الغضـب علـى العقـل، وسـيطرته          

بيـه  ذلـك أن وقـوف مسـلم مـن ن    . النفس من هذه الحادثة فيعلى نوازع الخير 
موقفا كهذا يأبى فيه االستجابة إليه، ويتعالى على توجيهه إيـاه إلـى مـا يصـلحه،     

كـان فيـه المسـلمون     الـذي ذلـك الوقـت    فيال سيما  ةليس من الظواهر العادي
من الرسول فضال عـن العبـارة، ومـن المسـتبعد أن يقـف       اإلشارةأحرص على 

ـ  . طبيعيوضع  فيمسلم هذا الموقف وهو  ير لهـذه الظـاهرة إال   ومن ثم فـال تفس
 يعـي  حالـة ال  فـي وصـيره  . أن الغضب قد شل تفكير الرجل، وعطل مداركـه 

   .فيها تماما ما يقول وال ما يفعل
و قـراءة، لمـا رواه اإلمـام مسـلم     فع وساوس الشيطان أثناء العبادة صالة أدل )٢(

 ،يـا رسـول اهللا  : فقـال  � النبـي ، أنه أتـى  يعثمان بن أبى العاص الثقف عن
أي  –وبـين صـالتي، وقراءتـي يلبسـها علـى      بينـي يطان قد حـال  ن الشإ

ذاك شـيطان يقـال لـه خنـزب فـإذا      " �له رسول اهللا  لفقا –فيها  يشككني
ففعلـت فأذهبـه اهللا    :قـال " أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل عن يسـارك ثالثـا  

  .عنى
لمـا روي  . مينـا للمنـزل ودفعـا للضـرر    الفلوات والمفاوز تأ فيعند المبيت  )٣(

 عليـه  إذا سـافر فأقبـل   �كـان رسـول اهللا    :قال �عمر  و داود عن ابنأب
ك اهللا، أعوذ باهللا مـن شـرك وشـر مـا خلـق      ورب يا أرض ربي: "الليل قال

أسـود ومـن الحيـة والعقـرب،     وفيك، ومن شر ما يدب عليك، ومـن أسـد   
وروت خولـة بنـت حكـيم قالـت سـمعت      " البلد ووالد وما ولـد  يكناومن س

أعـوذ بكلمـات اهللا التامـات مـن     : من نزل منزال ثم قال" :يقول �رسول اهللا 
 .الموطأ ومسلم فيأخرجه " شر ما خلق، لم يضره شئ حتى يرتحل
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عند مهاجمة األمراض لحديث عثمان بن أبـى العـاص عنـد مسـلم وغيـره       )٤(
امسـحه بيمينـك سـبع    "فقـال   ي وجع قد كاد يهلكنـي وب � النبيأتيت : قال

ففعلـت ذلـك    :قـال .  وقدرته من شـر مـا أجـد   أعوذ بعزة اهللا: مرات وقل
 .وغيرهم  ما كان بى، فلم أزل آمر به أهليفأذهب اهللا

 النبـي أن : لحديث عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده   . النوم فيعند الفزع  )٥(
أعـوذ بكلمـات اهللا التامـات مـن غضـبه      " :كان يعلمهم من الفزع كلمات �

وكـان ابـن عمـر    . "حضـرون ه ومن همزات الشياطين أن يدوعقابه وشر عبا
اهللا عنهما يعلمهن من عقل من بنيـه، ومـن لـم يعقـل كتبـه فأعلقـه        رضي
وفى فعله هـذا سـند ودليـل لجـواز تعليـق التميمـة علـى الصـغار         . عليه

 .فيها القرآن أو غيره من الدعوات وغيرهم مسطوراً

ـ             ا مـا  واالستعاذة كما هو مقتضى معناهـا نـوع مـن الـدعاء يشـترط فيه
ولـذلك  . من اليقظة وحضور القلـب وكمـال التوجـه إلـى اهللا تعـالى      شترط فيهي

كان مجرد تحريك اللسان بألفـاظ االسـتعاذة مـع الغفلـة واالنصـراف عـن اهللا،       
نـه لسـر مـا نـراه مـن تخلـف الثمـرة        ال ثمرة له، وال جدوى منـه، وإ  عمالً

مـن   ءالـدعا  يقبـل  إن اهللا ال" :لسـنة اوفى . المرجوة بالنسبة إلى أكثر المستعيذين
  ".قلب ساه اله

الكتـاب  ولئن كانت االستعاذة بصيغتها المذكورة أنفـا خارجـة عـن نطـاق          
جماع األئمة والعلماء فـإن البسـملة ليسـت كـذلك إذ أن     الكريم، وليست آية منه بإ

  :نلخصه فيما يلى فيها تفضيالً
نمـل، والتـى   جزء مـن آيـة ال   هي التيأن البسملة  فيال خالف بين العلماء  )١(

 كتاب سيدنا سليمان عليه الصالة والسـالم إلـى السـيدة بلقـيس     عليها اشتمل

�ِ'�?�����َ��D ��& �أنهـا مـن الكتـاب     فـي ال خالف بيـنهم  . �'ِ*;ـ�� �ِ��ـ�ِ ����ـ�� ��ـ�������ِ ��ـ������ِ     )� *��
  .الكريم
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لـى افتتحـت بهـا السـور، وفصـلت مـا بينهـا        وإنما الخالف فـي تلـك إ   )٢(
. تفسـيره  فـي اهات فيها ثالثة كما ذكر ذلـك العالمـة أبـو السـعود     واالتج
وهو قول ابـن مسـعود، ومـذهب مالـك     . إنها ليست من القرآن أصالً :أولها
وهو المشهور من مـذهب قـدماء الحنفيـة، وعليـه قـراء       .اهللا عنهما رضي

أنها آية فـذة مـن القـرآن أنزلـت      :وثانيها. وفقهاؤهاالمدينة والبصرة والشام 
أنهـا آيـة    :وثالثهـا . وهو الصحيح من مـذهب الحنفيـة  . لفصل والتبرك بهال

وقـد نسـب إلـى    . وهو قـول ابـن عبـاس   . تامة من كل سورة صدرت بها
 والزهـري مذهب سـعيد بـن جبيـر     أيضاً اهللا عنهم، وهو رضيعمر أيضا 

وعطاء وعبد اهللا بن المبارك وعليه قـراء مكـة والكوفـة وفقهاؤهمـا، وهـو      
 .كالمه نتهىا. رحمه اهللا للشافعيد القول الجدي

تـرجح عنـده    مـن هـدي الرسـول الـذي     هؤالء األخيار دليلـه من ولكل      
ويقـول ابـن   . اجتهادية واألمر فيهـا موسـع   والمسألة على كٍل. وارتكز قوله عليه

. أنها ليست مـن القـرآن اخـتالف النـاس فيهـا      -دليل على أي -كفيكيو: العربي
غيـر   فـي ننسـى أن الخـالف    أن ال وينبغـي . ـه.ا.اس فيهوالقرآن ال يختلف الن

  .كما ذكرنا آنفاً من القرآن قطعاً فهي هي وأماآية النمل، 
بسـم اهللا   فـي إن البـاء  : يقـول علمـاء العربيـة   . بسم اهللا: ومعنى الكلمة الشريفة

. صـدر بهـا   الـذي ويوضـحه الفعـل   عينه القرينة، مضمر يحدده المقام وتمتعلقة ب
يبـدأ تالوتـه    الـذي  التـالي : الباء االستعانة أو المالبسة تبركا فمـثال هذه  ومعنى

 الـذي واآلكـل أو الشـارب   . بسم اهللا أتلـو أو أقـرأ   بها يكون المعنى بالنسبة إليه،
وهكـذا يقـدر   . بسـم اهللا آكـل أو أشـرب   : يذكرها يكون المعنـى بالنسـبة إليـه   

) اهللا(واإلسـم الشـريف   . المسـتفتح بهـا   هيباشـر  الذيمع العمل  المحذوف متفقاً
وأجمعها حتى قال بعض العلمـاء أنـه اسـم اهللا األعظـم،     هو أكبر أسمائه سبحانه 

ـ ولم يتسم به غيره سبحانه  ولذلك لم يثن  الموجـود الحـق   : ومعنـاه . جمـع ولـم ي
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. الحقيقـي األلوهية، المنعوت بنعوت الربوبيـة، المنفـرد بـالوجود     تالجامع لصفا
  .عبديستحق أن ي الذي: وقيل معناه. نهسبحا ال إله إال هو

فـالجمهور علـى أنهمـا مشـتقان     )  الرحمن الـرحيم (سمان الشريفان أما اال     
القلـب تبعـث    فـي هـو رقـة    الذي( اللغويمن الرحمة وإذ كانت الرحمة بمعناها 

. مسـتحيلة علـى اهللا تعـالى القتضـاء ذلـك الجارحـة      ) على التفضل واإلحسان
. اإلحسـان والمـنح والعطـاء   التفضـل و : بالنسبة إليه سـبحانه ا ولذلك كان معناه

كـل مـا نعـت بـه اهللا      فـي ، وهكذا يقال اللغويوهى اآلثار المترتبة على المعنى 
غير متفق مع ما يجـب هللا مـن تنزيـه عـن صـفات       اللغويسبحانه وكان معناه 

  .الحوادث، فيحمل حينئذ على آثاره
لمـنعم بجالئـل الـنعم العامـة الشـاملة      والرحمن عند جمهور العلماء هـو ا      
هـو  : والـرحيم . كـالخلق والـرزق   والعاصيوالكافر والطائع  تشمل المؤمن التي

ـ  . المنعم بدقائقها وهى الخاصة بالمقربين من عبـاده  عبـد الملـك    يقـال العرزم
األمطـار ونعـم الحـواس والـنعم      لجميـع خلقـه فـي    ،الرحمن: بن أبى سليمان

 وقـال أبـو علـي   . ، واللطـف بهـم  الهدايـة لهـم   في منينالعامة، والرحيم بالمؤ
جميع أنـواع الرحمـة يخـتص بـه اهللا، والـرحيم       فيالرحمن اسم عام : يالفارس

������ـ�ً   )�� :جهة المـؤمنين كمـا قـال تعـالى     فيإنما هو  ���E�&�a�: وقولـه � Iَـ�?� �ِـ�ْ��
حمن مخـتص  يختص به اهللا تنبيه إلى ما ذهب إليه أكثر العلماء مـن أن اسـم الـر   

  .باهللا تعالى ال يجوز أن يسمى به غيره
ودعـوة    كتابه الكـريم بالبسـملة تعليمـا لنـا وإرشـادا،     تعالى وقد افتتح اهللا      
لنـا أن نحـرص علـى     ومـن ثـم ينبغـي   . ذلك فيحانه وتعالى به سب التأسيإلى 
وشـأن مـن شـئوننا لـه بـال، ال سـيما والسـنة         ،كل أمر من أمورنـا  فيذلك 

وقـد كـان رسـول    . ة حافلة بالحث على ذلك قوال وفعال إجماال وتفصـيال المحمدي
واألعمـش   الشـعبي  وقـد روى . بها خطبه وكتبـه وأعمالـه   يفتتح ويبتدئ �اهللا 

فلمـا  . "بسـم اهللا : "مـر أن يكتـب  حتى ُأ" باسمك اللهم"كان يكتب  �أن رسول اهللا 
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��َ�����?�'ِ� نزلت D ��& ���* �(������ ِ���ِ� �قـال  : وفـى مصـنف أبـى داود   . كتبهـا   ����������ِ ��������ِ 'ِ*;�
بسـم اهللا  "لـم يكتـب    � النبـي أن : الك وقتادة وثابت بـن عمـارة  موأبو  بيالشع

  .حتى نزلت سورة النمل" الرحمن الرحيم
  :الحث على اإلتيان بالبسملة وبيان فائدة ذلك للمكلف قوله في �ومن هديه   
، وخمـر إنـاءك   اهللاسـم    وأطفئ مصباحك واذكـر أغلق بابك واذكر اسم اهللا" -١

ـ   -أي غطه - شـد علـى رأس القربـة     أي –قاءك واذكر اسـم اهللا، واوك س
  ".واذكر اسم اهللا –بالوكاء 

بسـم اهللا، اللهـم جنبنـا الشـيطان     : أهله قـال  يأتيلو أن أحدكم إذا أراد أن " -٢
ـ      م يضـره  وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهمـا ولـد فـى ذلـك ل

 ."شيطان أبدا

كمـا قـال   . لعمر بـن أبـى سـلمة   � قال ذلك " سم اهللا وكل بيمينك"غالم يا " -٣
فـال يكـون لـه     أي" إن الشيطان ليستحل الطعام إال أن يذكر اسـم اهللا عليـه  "

 .عليه سبيل

b-  "وفـى  األضـحى ذلـك ألصـحابه يـوم     �قال " من لم يذبح فليذبح باسم اهللا ،
� ����R ����& �$ُ�ُWَ � :القرآن��D� ���IُK����َ��6 ���. 

ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخـل أحـد الكنيـف أن يقـول     " -٥
 ."بسم اهللا

إذا مـس طهـوره سـمى اهللا     �كان رسـول اهللا  " :اهللا عنها رضيعن عائشة  -٦
 ."تعالى ثم يفرغ الماء على يديه

ر مثـل  إذا عثرت الدابة فال تقل تعس الشـيطان فإنـه يتعـاظم حتـى يصـي      -٧
صنعته، ولكـن قـل بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم، فإنـه        يبقوت :البيت ويقول

 ."يتصاغر حتى يصير مثل الذباب
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        مفردات السورةمفردات السورةمفردات السورةمفردات السورة
���بصـفاته الطيبـة ولـو لـم يكـن      وهو الثناء على الممـدوح  . نقيض الذم: �ْ� ����

وبهذا القيد األخير وهو عـدم اشـتراط سـبق اإلحسـان خـالف      . إحسان سابق ثمة
وقـدم مـن   الثناء على المشـكور بمـا أولـى مـن اإلحسـان      : ألن الشكر. كرالش

ومنـه  . رضـيته  أيبلوتـه فحمدتـه   : يقـال . ويذكر الحمد بمعنى الرضا. الفضل
�$��dJاآلية الكريمة �� �& �d&�َ.�& �%e��� �%َB���)�" �?َ8 Z���6�.  

نـاء علـى   محمول علـى المعنـى األول، وهـو الث   . اآلية الكريمة والحمد في     
الكلمـة السـتغراق الجـنس     فـي واأللف والالم . اهللا تعالى بنعوت الكمال والجالل

لـه األسـماء الحسـنى    إذ . أبجمعـه إذ هو سبحانه يسـتحق الحمـد   من المحامد، 
. حمـد اهللا لنفسـه  هـو  وقيل إن األلف والالم للعهـد، والمعهـود    والصفات العلى،
  :يقولون الرأيوأصحاب هذا 

الى لما علم عجز خلقه عـن كنـه حمـده حمـد نفسـه بنفسـه ثـم        إن اهللا تع    
ـ و الـرأي ويعزز هذا . به هوضعه لعباده يحمدون  صـلوات نده أن سـيد الخلـق   يس

اهللا وسالمه عليه وهو أعلـم الخلـق بـاهللا، وأصـفاهم نفسـا، وأطهـرهم قلبـا،        
سـبحانك ال أحصـى ثنـاء    " :وأخلصهم وجدانا، يظهر هذا العجـز ويعلنـه بقولـه   

  ."نت كما أثنيت على نفسكعليك أ
� ����َ������ ����السـيد ومنـه    فتطلـق ويـراد منهـا   . القـات عدة إط لكلمة الرب� 

ـ منه قول صـفوان بـن أم  المالك وكما يراد منها  ��IْKُ��*�ـE�6 Aـ�� ����ـ%�   �  يربنـي ألن " :ةي
 يملكنـي ألن  :يقصـد " نزاقريش خير من أن يربنـي رجـل مـن هـو     رجل من

كـذلك تطلـق ويـراد    . نزارجل مـن هـو   يملكنير من أن خي قرشيمحمد وهو 
وتطلـق أيضـا ويـراد     أرب يبول الثعلبان برأسـه؟ : كقول الشاعر ،المعبود: منها
كلهـا ثابتـة لـذات اهللا تعـالى فـال       المعانيوإذ كانت هذه . المدبر المصلح: منها

هـو  علينا أن نحمل الكلمة على أحدها أو عليها كلها، وإن كـان المعنـى األخيـر    
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أن اهللا سـبحانه مالـك العـالمين     وبـدهي . لسياق كما سيتبين فيما بعـد األلصق با
. وسيدهم ومدبر شئونهم ومصـلح أحـوالهم والمفـيض علـيهم جـوده وإحسـانه      

والـرب مـن أسـمائه    . والخليق بأن تعنو لـه الوجـوه  ومن ثم كان وحده الجدير 
ـ  باأللف والالم فال  تعالى وما دام معرفاً ى غيـره سـبحانه أمـا    يجوز إطالقـه عل

مانع مـن إطالقـه علـى المخلـوق بشـرط      إذا نكر وحذفت منه األلف والالم فال 
  .هذا رب الدار ورب الدابة: اإلضافة كقولهم

تعـالى مـن الموجـودات، كـاإلنس      جمع عالم وهـو مـا سـوى اهللا   : والعالمون
 ومـا أكثـر مـا خلـق    . والجن والمالئكة والشياطين والدواب والهوام وغير ذلـك 

قولـه  أصح األقـوال، ودليلـه مـن القـرآن     وهذا القول . ما لم نحط به خبرااهللا م
ــ� :ســبحانه َP��e ����ــ��َ���� )� ��6���R َLــ$�?��ــ�  ــال �&� ــى  أي –؟ ق ــ��$���O �:�موس ���� e��� 

�(ِf��َg� �(   ���E�P$ eـ,ُ� &ـEُI ?ِ' � 5��ـ��E���� ��&�  المـة علـى وجـود   ألنـه ع  االسموإنما سمى بهذا 
  .عالمة أرشدت الحائرين، وثبتت المترددين. دانيتهخالقه وألوهيته ووح

ـ . المتصرف باألمر والنهى: المالك ����%� "�$�#ِ ��ـ��"�ِ  &� � رئ ملـك بكسـر الـالم مـن     وقُ
ـ  . غير مد : فقيـل  أبلـغ،  اوهما قراءتان سبعيتان، وقرئ بغير ذلك، واختلـف أيهم

وألن أمـر الملـك نافـذ علـى      ملـك،  وليس كل مالك ملك أبلغ إذ كل ملك مالك،
قـال أبـو عبيـدة والمبـرد     . تصرف إال عن تدبير الملكملكه حتى ال ي فيالمالك 
  .كثيرون هوارتضا
 رسـتعي ا طلوع الفجر إلـى غـروب الشـمس، وقـد     عبارة عن الوقت من: واليوم

هنا للوقت الذي يقع بين مبتدأ القيامة إلى وقـت اسـتقرار أهـل الـدارين فيهمـا،      
ـ : ينوالد 5ِ��   � :سـبحانه  قولـه  هالجزاء على األعمال والحساب عليها ودليل�;R�$ـ�" h9ـ�i�&�$�"

�j� ْ�� ���5�E"�J �  .حاسبها أي" الكيس من دان نفسه" :�وقوله  ������
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�  �� )�'ِ"��+َ *َ��ـ,َ�����طريـق  : يقـال . الطاعـة والتـذلل والخضـوع   : العبـادة � 'ِ"��+َ *َ��(
وتقـديم  . طلـب العـون والمسـاعدة   : واالسـتعانة . للسـالكين  مذلالً معبد إذا كان

ال نعبـد إال إيـاك وال    أي: المعمول وهو إيـاك، لمزيـد االهتمـام والتخصـيص    
  .نستعين إال بك

ْ�����ـ,َ.����   �� َ/��� ومنــه . اإلرشــاد فقــطتطلــق بمعنــى الداللــة و: الهدايــة ��-ـ��*َ� ��0ـ�

���   . �  �&e���5َ,َ� �%�*ِ'�( ����: h/ٍ���.َ,���Zَ�ِ' kاآليات -��E�"���5َـR �J$ـ��َm كمـا تطلـق بمعنـى الميـل      �)�8َ&�ـ�
ومنـه  . شرح الصـدر للخيـر والتوفيـق إليـه    : بالشئ إلى الشئ، أو بعبارة أوضح

 .حملت اآلية الثانيوعلى المعنى  ��5َF���5�" ������ ���Wَ��( �7�)�)��َ8 ���& k��n��U�" ��& k �َ'ِ*�%� �َ �اآلية 

طريـق التعبيـر   هنـا، علـى   منـه  والمـراد  . أصله الطريق الحسـي : والصراط
ووصـف  . مـن الشـرائع واألحكـام    �ما جاء به محمد دين اإلسالم، و: المجازي

سـديد  إذ كلـه محكـم   . أنه ال اعوجاج فيـه وال انحـراف  : باالستقامة على معنى
  .الدنيا واآلخرة فيه الخير والسعادة، والصالح لمتبعيه في

�7 ��6َـ��5ِ��  ���ـ �  فـروى عـن ابـن عبـاس    . تحديـد المـراد مـنهم    اختلف في: ��9"�� 8َ*ْ���ـ�
أنهم قوم موسى وعيسى الذين لم يغيـروا ولـم يبـدلوا ومـاتوا     : اهللا عنهما رضي

وآل بيتـه، والجمهـور    �هـم أصـحاب محمـد    : وقال بعضهم. على هدى ورشد
\�       � :كتابـه  فـي كـر اهللا تعـالى   على أن المراد بهم، من ذَ $oَR َLُ)��َــ�i%� &ـ� �)�&�ـ� "��Tـ\ِ ����ـ�� )�����Dـ

  �ــ� ــ�9"�� 8َ*ْ��ـــ�� ����ـ ــ��".��� )���eUـــ�5���n )����0ـــ��� ���      ���ـ ــ���� )����0ـ ــ��5ِ� &�ـــ�� ���E(ِـ ـــ�i%�   ��6َـ ــ�� 8ُ)�َـ �)����ـ
�ً.��R���.  
 �4��ِ5��َ��6 ِ�ونظـرا   االنتقـام الغضـب أصـله فـوران دم القلـب إلرادة     : ����ِ ��$ُ2ْ3��ْ

 واالنتقـام الستحالة الجارحة على اهللا سبحانه يكـون معناهـا هنـا إمـا الـبطش      
 الثـاني وهو على االحتمال األول يكون صـفة فعـل، وعلـى    . بالفعل أو إرادة ذلك
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�)� �2َ3َِـpٍ   )��غضوب عليهم هـم اليهـود، لقـول اهللا تعـالى     موال. يكون صفة ذاتnـ���
� �p�2َ4 ���ِ5��َ��6)�� :هوقوله سبحان �&��� ���������� �(���5�E��َ��.  
والمـراد  . الذهاب عن سـنن القصـد وطريـق الحـق    : الضاللة: �>َ ���2ـ��;�� )��

$��P �nَـ$�#ٍ Pَـ�� rَـ�q$� &�ـ�       Fَ >َ)� �النصـارى، ودليلـه مـن القـرآن      رينياألخمن هؤالء  ِ��ـ$� 8َ-ـ�)�,
ُs�)َP �(ً�t�BَI �$q�َrَ8 �(  �6ـ �$qَـ�r  ِs�ِ) عن عـدى بـن حـاتم عـن      وفى حديث الترمذي �� �Dـ$���n ���ـ�

  ."اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالل" :�رسول اهللا 
وهـى ليسـت مـن    . اسمع واسـتجب : فعل معناها اسمالقول الصحيح أنها  )آمين(

ـ ك أنه ل الفاتحة بل وال من القرآن، غاية ما هنا ن اإلتيـان بهـا عقـب الفاتحـة     يس
 عـن ء على أن تكون بعد سـكتة قصـيرة ليتميـز بـذلك القـرآن      وعقب كل دعا

  .غيره
ـ " :قـال  �وفى حديث أبى هريرة عنـد الشـيخين أن رسـول اهللا ص        ن إذا أم

ّلـه مـا تقـدم مـن ذنبـه      المالئكة غفـر  تأمين نوا فإن من وافق تأمينهاإلمام فأم"، 
، � >َ ���2ـ��;�� )� ��6َـ��5ِ��  4َ��ـ�ِ �2ْ3َNُـ$�ِ  �إن اإلمـام إذا قـرأ   ": للبخـاري وفـى روايـة   

لمالئكـة غفـر لـه    آمين فإن المالئكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تـأمين ا  :فقولوا
. وقـت التـأمين بـأن يـؤمن مـع تـأمينهم       فيوالموافقة تكون . "ما تقدم من ذنبه

  .آمين كقابيل وأمين كيمين: وآمين ينطق بها ممدودة ومقصورة
الحقـائق الدينيـة   السـورة الكريمـة علـى طائفـة مـن      هذه  آياشتملت  :المعنى
متانـة   ابمقتضـاه للسورة من التنبه إليهـا، وأخـذ الـنفس     التالي يجني التيالهامة 
  .عالقته بربه، وصلته بخالقه جل جالله فيوقوة 
والـالم والمسـندة إلـى علـم الـذات األقـدس        باأللفعرفة الم :)الحمد(كلمة  ففي
الحـق سـبحانه أكمـل    ذات بيـان ذلـك أن   . وتتقـرر ولى تكمن الحقيقة األ) اهللا(

ومـن ذاتـه أفيضـت     ى الصفات، وكمالـه منبـع الكمـاالت،   لالذوات وصفاته أع
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على كل مخلوق خصائصه، ومن جوده استمد كـل كـائن مـا بـه قوامـه، ومـا       
كـائن، أو انحسـر    أيلو قد تخلـت عنايتـه عـن    و. عليه يتوقف استمرار وجوده

كليـة ومـا كـان لـه بعـد ذلـك بـالوجود         ، لَتالشىأي موجودجوده عن فيض 
 فـي ولذلك كان اهللا تعالى هو الخليق حقا بالحمد، المسـتحق حقـا للثنـاء    . اتصال

حال وما دام الكل منه وإليه فالحمد لـه حقيقـة والحمـد لغيـره      أيكل حال وعلى 
  .مجازاً
لـه بكـل    ينمـدين وما دمنا معشر المكلفين مستندين إليه سبحانه فى كل شـئ،      

 نـا مـا بدونـه ال تسـتمر ل   ) بعد أصل الوجـود (جوده وفيضه شئ، مستمدين من 
فـإن علينـا أن نشـهد لـه سـبحانه      . حياة، وال يهنأ لنا عيش، وال يستقر بنا مقام

كـل مـا    فـي الغفلة، ونجعله نصب أعيننـا   غواشى، ونذود عنه هدائما ونذكرذلك 
ـ في  .ونذر نأتي ة، وعنـدما نسـتغل حواسـنا، أو    النوم واليقظة والسكون والحرك

بمـا سـاقه إلينـا،    ) أكال أو شـربا أو لبسـا أو تـداويا   ( عنتمت وأنحرك أعضاءنا 
وأنعم به علينا، مما أنزله مـن السـماء أو أخرجـه مـن األرض، أو ألهـم خلقـه       

بحاجتنـا كفـيال    سبيل إتمامه وإكماله، ثـم أوصـله إلينـا وافيـاً    لهم عه ويسر صن
َ��ـ�e)� *�����ـuَ ����ـ�� �َـ�     �أوسـع نطاقهـا   ما أكثـر هـذه الـنعم ومـا     بهنائنا وسعادتنا، وF �?ِ'�(

 ��-$ �بألسـنتنا، نثنـى عليـه     علينا أن نشهد ذلك بقلوبنا، ثـم نترجمـه هتافـاً     �Fُ �0ـ
أو . الحمـد هللا : سبحانه فيه بما هو أهله، ونحمده على ما آتانا مـن فضـله قـائلين   

  .نعم الذخيرةحمد،  وإنها ِلما أشبه ذلك وأدى معناه من صيغ ال
معنـا مسـتورا بعـض الشـئ،      التـي اآلية  فيولئن كان التوجيه إلى ما ذكر     

ث مـن  يمواطن أخرى من القرآن، وفـى غيـر مـا حـد     فيفإنه قد ورد صريحا 
� ��ّ�ـ�� ���ـk�9 �َـ�� "�,��vـ9ْ       � :آيـة اإلسـراء   ففـي . سنة الرسول عليه الصالة والسـالم � )�Pُـsِ ��ْ ��ـ�

ْ���ْ�ـ%�   )�� A � �wـ�ِ"%` Rـ���� �ُW�" �َ��( �d�َ��    ُ�ْـ%�        �:وفـى سـورة المؤمنـونx�ْ� Zـ,َ$�"��7 8َ*ـ�7 )�&�ـ� &���ـ%� ��6َـ�D� �َKِQَـR
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ــ$�#ِ ��<�ــ�������   ــ�� �ْ�.َ ــ� &� َ*��Hَ* k�9ــ�� ���ــ���� �ــ� ��� ْ�� ِsــ ُ.َR�  ــر ــورة الزم ــى س ــ�� ����ــ�� ���ــk�9  �: وف ــ��ُ$� ��ْ ��� َP�(
�EَP���: �f��َo�ْ� ��Eَm���(َ8�( �y���6�( �..� اآلية.  

كلـة فيحمـده   اُألإن اهللا ليرضـى عـن العبـد أن يأكـل     " :�وفى الحديث يقـول  
 الـذي  فقـال الحمـد هللا، إال كـان    نعمة ما أنعم اهللا على عبد": �كما يقول ". عليها

وكمـا يقـول   . تمتـع بهـا  ة التـي  عموهى الن" خذأفضل مما أ) وهو حمده(أعطى 
الحمـد هللا،  ": ثـم قـال   أمتـي رجـل مـن   ولو أن كل الدنيا بحذافيرها بيد ": يضاأ

؟ البـاقي مـن   الفـاني وأيـن   :�صدق رسول اهللا " لكانت الحمد هللا أفضل من ذلك
ـ ظَوإنها ألحاديث تكشف عن ع ـ   ة وكم فضل الحمد على النعم  ببيـر مثوبتـه، وح
  .يهالحث علو ي ذلك الدعوة إليهاهللا ورضائه عمن يحمده، وف

اهللا  رضـي ومن صيغ الحمد الجامعة ما رواه ابـن ماجـة عـن ابـن عمـر           
يـارب لـك الحمـد    : أن عبدا من عبـاد اهللا قـال  "حدثهم : �عنهما أن رسول اهللا 

ـ  ينبغيكما  بـالملكين فلـم يـدريا كيـف      ١لتلجالل وجهك وعظيم سلطانك، فعض
عبـادك قـال مقالـة ال     اً مـن ربنـا إن عبـد  يا ": يكتبانها فصعدا إلى السماء فقاال

؟ عبـدي مـاذا قـال   : وهو أعلم بما قـال عبـده   ، قال اهللا تعالىكيف نكتبها ندري
هـك وعظـيم   لجـالل وج  ينبغـي رب لك الحمد كمـا   يا: يا ربنا إنه قد قال :فقاال

  ."فأجزيه بها يلقانيحتى  عبدياكتباها كما قال : "سلطانك فقال اهللا لهما
وهللا . فسـه لسورة ثنـاء مـن اهللا سـبحانه علـى ن    ا فيالواردة ) الحمد هللا(وفى     

مثلـه   فـي ، وهو خاص به جل وعز لـم يـأذن   سبحانه أن يثنى على نفسه بما شاء
Rَ�َـ� qI�[ُFـ$�   �كتابـه الكـريم    فـي ألحد من خلقه بل أنه نهى عباده عن ذلـك صـراحة   

Zَ.�F� ِ���ِ� ��َ��6َ8 �$�- ��ُW��ُx*َ8.� وثنـاءه عليهـا عنـوان علـى     تزكية اإلنسـان نفسـه    وبدهي
بـل إننـا نـرى    . ، وهذا لـيس مـن صـفات المـؤمنين    يأوتغروره وافتتانه بما 

لمنافـذ الغـرور عـن     تجاوبا مـع الواقـع وسـداً    األمر ييتوسع ف �رسول اهللا 
                                                   


�	� ا���د  -١�� ��� :  .ا�����
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ذلـك ألن الغالـب علـى    " التـراب  المـداحين أحثوا في وجـود  : "المؤمنين فيقول
والبهتـان، وزخـرف القـول، واإلفـراط     أن يكون حشوها الكـذب   مدائح المداحين

ـ      في ه علـى  مدح الشخص بما ليس فيه، مما ينسـيه غالبـا حقيقـة نفسـه، ويحمل
  .حمل الحديثوعلى هذا . والغرور التعالي
الممدوح مـن عقـل وفهـم، وأثنـى عليـه       فيإذا اقتصر المادح على ما  .نعم     

وال علـى   ذلـك،  فـي بما فيه من خلق حميـد ورأى سـديد، فـال جنـاح عليـه      
أن مـا بـدا   الممدوح من جناح إذا ما تقبل منه ذلك وشهد نقـص نفسـه، واعتبـر    

قلـوب النـاس، كمـا     فـي ظن بـه  إنما هو من آثار ستر اهللا عليه، وإلقاء حسن ال
اللهـم  " :يجهر به كلمـا مـدح فيقـول   يحرص على ذلك و وجههكرم اهللا  كان علي

ـ  تؤاخذنيخيرا مما يظنون، وال  علنياج " ون واغفـر لـى مـا ال يعلمـون    بما يقول
ومـع  . ولقد مدح رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه مـن كثيـر مـن الشـعراء    

ـ  وجه في ذلك فلم يحثُ نهـم لـم   ألومـا ذاك إال  . بـذلك  رأحد منهم التراب وال أم
  .الصدق ولم ينطقوا إال بالحق اليقولوا إ
�� ����ـ��َ���� �وفى قوله سبحانه      ��أول للـذات   السـورة نعـتٌ   ي هو فـي الذ�: 

األقدس إشارة وتنبيه لألذهان إلى ما به كـان الحـق سـبحانه مسـتحقا اسـتحقاقا      
  .بعبارات التمجيد والثناء قاًيلذاتيا ألنواع المحامد، خَ

هـا  ، وهـو أبرز )المـدبر المصـلح  (الرب كما تقدم آنفـا   معانيأن من  :بيان ذلك
وفـى ميـادين   . ضيات الحمـد وموجباتـه  وأعظمها استيعابا لمقتوألصقها بما معنا، 
واآلفـاق   األنفـس  فـي تتمثل فيما أودع اهللا تعـالى   التي اإللهيالتدبير واإلصالح 

الكائنـات الحيـة   ما أقـام اهللا عليـه وجـود    ومن آيات محكمات وأسرار باهرات، 
هـذا كلـه يجـب أن تجـول األذهـان،       فـي . وغيرها من نظم ونواميس دقيقـة 

ن باحثـة مسـتطلعة تنشـد الحقيقـة وحـدها فيمـا تحـس        وبخاصة أذهان المؤمني
أنهـا   ويقينـي . وترى، وترد الظواهر إلى أصـولها، وتـربط النتـائج بمقـدماتها    

خلقـه   فـي سـواء   البشـري ستجد من ألوان التدبير واإلصالح االلهـى للجـنس   
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 وتعظيمـاً  مده بمقومات حياته ستجد من ذلـك مـا يمألهـا إجـالالً     فيوتكوينه أو 
إحسـانه، وسـتعود مـن جولتهـا      بكبير فضـله، وجزيـل   كبر، وشعوراًللخالق األ

أقلقهـا الشـعور بفداحـة    بـالنعم، و  اإلحسـاس وقـد أثقلهـا   ) إن كانت منصـفة (
  .حق المولى السميع البصير فيوالتفريط . التقصير

 فـي الميادين ودعانا إلى استكشـاف مـا بطـن    تلك اهللا تعالى إلى  وجهناولقد     
ر، تدعو إلى اهللا وتدل عليـه، وتنطـق بمـا توالنـا بـه مـن       المكونات من أسرا

، ولم يكتف بمجـرد لفـت النظـر وتوجيـه     اية، وما غمرنا به من أفضال ونعمرع
سـم طريـق النظـر، وتحديـد الجهـة      ذلـك ر إلى ، بل ضم عاماً توجيهاًاألذهان 

ففـى خلـق اإلنسـان    . نجعلها موضع بحثنا ونسـتلهم الهـدى عـن طريقهـا     التي
اهللا  يقـول . سـويا  اية اهللا به من بـدء التكـوين  إلـى أن خـرج بشـراً     وبيان عن

  :تعالى
�j���z ���& ?��*{� ِ�ُ>E���َْRَـ� ��ـ���ِ      ؟�& �}�����j &�� &�ـ~�R��J hnـv�" ٍjْـ�z   pـ�@���( pـ  .  ���0ـ� د الموضـوع  ثـم يزي

� *xTَُْــuً � ،)��َ.َــ�� �Eْ.َ��zــ� �}*�ــ�? &�ــ� Dــu�Y &�ــ� ��ــ��h:فيقــول وتفصــيالً إيضــاحاًyــ��E�ْ���S ُــ��m  ٍ�Pَــ���
hــ��W�&،   َuــ ــ� ��ْ���َ.َ �Eْ.َ�َvَR ًuــ َ.َ��6 َuــ َxTْeE�� ــ� �Eْ.َ��z ــ�� ُm   ــ�� ُm ًــ�#� �َ ��ــ� ــ$�*َ� ��ْ��<َ ��َWَR ً�6<َ�&ــ� َuَ3ــ ْ2�ــ� ��ْ� �Eْ.َ�َvَR ًuَ3ــ ْ2�& 

� R ���z@ ً�.�ْ�zَ,َ(�ـ���+َ ����ـ�� 8َ����ـ�� ��ـ��.�    y�َ*ْo�U*َ8� .لقد كشـف العلـم الحـديث عـن الكثيـر      و
وما زوده به الخـالق جـل جاللـه مـن      التناسليمما كان خافيا من أسرار الجهاز 

ى لألطـوار اإلنسـانية أن تـتم، وال أن    استعدادات دقيقة محكمة، لوالهـا مـا تـأتّ   
، بـين  ، وشاسـعا جـداً  ون شاسـعاً وإذ كان الب. يقه إلى نسيم الحياةطر اإلنسانيجد 

طـوره األخيـر بعـد تزويـده بسـر اهللا       فـي أطواره األولى وبينـه   يف اإلنسان
) الـواو (ال جرم تغيرت أداة العطف بـين األطـوار مـن    . ، ونفخ الروح فيهالغيبي
نهايـة أطـواره األولـى ال     فـي جثـة هامـدة    اإلنسـان وشتان حقا بين ) ثم(إلى 

ـ  –إدراك وال شعور وبينـه وقـد اسـتحال    إحساس فيها وال حركة و ال  ا قـال  كم
خلقا آخر حشوه النشاط والقـوة واإلدراك والحركـة، خلقـا انطـوى علـى       –اهللا 
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أسرار دهشت لها العقول وتحيرت األلباب، خلقـا زود بـأجهزة متنوعـة، وغـدد     
نطـاق التنظـيم العـام     داخلـي تؤديهـا   التيمختلفة، لكل منها خاصيتها ووظيفتها 

ير الحيـاة السـليمة لإلنسـان،    تـوف  فـي تساهم به  الذيللجسم، ولكل منها نصيبها 
ولكنها تعطلت لطـارئ مـا، لتبـدى أثـر ذلـك       بحيث لو لم تكن موجودة أو كانت

  .صاحبها ولتغيرت أوضاع حياته تغيرا ملموساً فيواضحا 
المـخ بمناطقـه المختلفـة،     يسـتقر ومركزه الدماغ حيث  العصبيالجهاز  فمثالً    
اإلنسـانية، وحيـث تنسـاب منـه      القـوى  نواحيتختص كل منها بناحية من  التي
ـ خي دن، وحيـث تتبـادل الرسـائل واإلشـارات     وط دقيقة تنتشر فى جميع أنحاء الب

الالسلكية بين الفروع والمركز العام، أو بينه وبـين مركـز الرقابـة العـام وهـو      
نكمـاش أو االنبسـاط   ذلك األوامر إلـى األعضـاء باال   أثر ىالعينان، ثم تصدر عل

هـذه الناحيـة   . جام وما إلـى ذلـك مـن التصـرفات اإلنسـانية     حأو اإلقدام أو اإل
سـها بإنصـاف بمئـات الشـواهد     روحدها من اإلنسان كفيلة بـأن تـزود مـن يد   

واألدلة على إبداع الصانع الحكيم، ومدى ما أسداه إلينـا مـن أيـاد ونعـم ال تكـاد      
  .، وال نكاد نستطيع لها حمدا وشكراًتنتهي
مـن األسـنان بنظامهـا البـديع      ابتـداء  الهضـمي  الجهاز فيومثل ذلك يقال      

األمـام   فـي المتسق تمام االتساق مع طبيعة العمـل، حيـث يوجـد الحـاد منهـا      
الصـغرى للتفتيـت، ثـم األضـراس     للقطع والتمزيق، ثم النواجـذ واألضـراس   

تفـرز عصـارتها    التـي اورها من غـدد الريـق   جالكبرى للطحن والتنعيم ثم ما ي
أن ال ننسـى أيضـا    ، ثـم ينبغـي  ولينـاً  مع المـأكول يبسـاً  بدقة وميزان يتجانس 

اللسان حيث جعل اهللا تعالى موطن الذوق فـى رأسـه، ليكـون بمثابـة الرائـد أو      
بـم يضـره    اإلنسـان الحارس يختبر الطعام قبل أن يسمح بمروره، حتى ال يفاجـأ  

ـ     ينبغيكما . أو يضايقه بعد فوات األوان ة أن نصحب الغـذاء فـى مراحلـه التالي
إلى المعدة ونتعرف على ما تفرزه من عصـارات تختلـف نوعـا وكميـة حسـب      

وكميته، وما يتم فيهـا مـن امتصـاص للغـذاء عـن طريـق       اختالف نوع الغذاء 
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يـوزع بعضـها علـى األعضـاء     . أجهزة خاصة، ثم تحويله إلى عناصر صـالحة 
خـر  مملكـة الجسـم، ويختـزن الـبعض اآل     ها من أداء وظائفها فينيالمختلفة لتمك

كـل هـذا أو بعـض هـذا ميـدان واسـع للنظـر        . حتى يحين وقت الحاجة إليه
وحسـبنا مـن األمـر مـا ذكرنـا فـإن ميـادين        . والتفكير ثم االسترشاد والهداية

��fِ   � :، وصـدق الحـق حيـث يقـول    واسعة النطاق جـداً  اإلنسانالبحث فى َoْ�ـ� A )�Rـ�
 ���E�P$���ْ�� Ò��"َ@� �َ�َRَ8 ��ُW��ُx*َْ8 A�R�( �?(���0�)ُF�  

  : وكما يقول الشاعر
ــرم صــغير  ــك ج ــزعم أن   وت

                  
ــر    ــالم األكب ــوى الع ــك انط   وفي

، وجـدنا الحـق   اإليجـاد هـذه الناحيـة، ناحيـة     اإلنسـان فإذا ما تجاوزنا من       
بمقومـات حياتـه،    اإلنسـان ناحيـة إمـداد    هـي سبحانه يوجهنا إلى ناحية أخرى 

الحياة الهانئـة السـعيدة، ويمكنـه مـن أن يـؤدى وظيفتـه       له وتوفير كل ما يكفل 
لنـا إلـى النظـر     هـاً يوفى ذلك يقول اهللا تعالى توج. خلق ألجلها كاملة وافية التي

� 'ِ�َـZ �َ���&�ـ��     �: فى المقوم األول واألهـم لإلنسـان وهـو الغـذاء    ?� (�(�E���َْR�    ��E<ُـ�ِ ��Qِْ*�ـ� 8َ*�ـ� :ـ�
ــ(��  ـ ــ�n :ـ� ــ.َ.ْ  � �ْ���ــ ــ�� �wــ ــ.��  mُــ ���w �fــَoــ ــ�   ���E ��ْــ ــ� ��(�ــ ـ ــ� 5��Rـ� ـ ــ(E,ْ�)*َoَR�    �dـ� ــ� )�2َPْــ ـ dـ)�E�6�(�   ــ� ــ� )�*vَْ�ًــ )��َ"�,ُ$*ًــ

��d)ْ�ُ4 �j��������(� ���َ8�( ًu�5�I�َR�(� ��ُW�&���ْ*َo���( ��ُW�� �d6�َ,�&�.  
ـ تأخـذ روعتهـا    التـي علق على هذه اآليـات  إننى ال أدرى بم ُأ     القلوب؟ إن ب

أن نمسـك   هـا طعامنـا؛  نا إذا مـا وضـعت الموائـد بـين أيـدينا وعلي     من واجب
سـبيل إيصـال هـذا الرغيـف إلينـا       فـي كم يد عملت  :بالرغيف، ونسأل أنفسنا

ـ عن ال: ناضجا شهيا؟ ثم لنسأل أنفسنا األرض بعـد أن   فـي ذرة، وقـد وضـعت   ب
ت األرض وأبرزت لنـا عـودا أخضـر زاهيـا     السماء، ثم بعد فترة شقَّ ها ماءسقا

شـق األرض   الـذي أهذا العـود الضـعيف اللـين هـو     : لنسأل أنفسنا. اًنلطيفا هي
 أم أن يـداً ) بينمـا نحـن ال نشـقها إال بـآالت    (وخرج منها صاعدا إلـى أعلـى   
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شقت األرض وأفسـحت لـه الطريـق ثـم تولتـه فـى مراحـل         أخرى هي التي
ختلفـة  م خلقه؟ ثـم جنينـا منـه بعـد ذلـك أنواعـا م      نما وتتكوينه المختلفة حتى 

وأشكاال متنوعة، تسقى بماء واحد، وتنبـت مـن أرض واحـدة، وتشـرق عليهـا      
فَشمس واحدة، ولكن يّاألكـل، وينوعهـا    فـي ل اهللا تعالى بعضها علـى بعـض   ض

ألجلنا وفى سبيل توفير مقومات الحياة لنـا، فيجعـل منهـا الغـذاء والـدواء لنـا       
ب للخبـز، ومنـه الخضـر    وألنعامنا، كما يجعل من الغذاء أشـكاال، منـه الحبـو   

خـرى تولـت ذلـك    ألإلدام، ومنه الفاكهة الستكمال عناصر الغذاء، نعم إنهـا يـد   
  .سبحانك اللهم ال نحصى ثناء عليك. كله، ونحن عنه غافلون

وإصـالحه مـن هـذه     اإلنسـان كذلك ينقلنا الحق سبحانه فيما يتصل بتـدبير      
��ُـ$�J        )����ّـ�� ���Sـ  � :الدائرة إلى دائـرة أخـرى فيقـول   S ُـ� &�ـ�Wَ� َsـ���S�( �dEَWـ�D ��ُW�F$ـ����gَ*ْ��ـ�#ِ   Wَ� َsُـ� &�ـ� �
     ��ُW�,�&َـــ�Pِ' �#�$ـــ�"�( ��ُW�Eــ ــ$�#� �َ�ـ� �$Fًـــ� Fَ��ـــ,qx�vَ$*��5َ "ـ����       Zـــ� 'ِ�َـــd6�َ,�&�( ًـــ�m�َmَ8 ��-ِ���5 )�8َ)�����ِ-�ـــ� )��wَ8ـــ����R��$ــ ــ�� 8َ:ـ�  )�&ـ�

ــ� �z  ���ــ� ــ�� &��� ُWَ� َsــ ���S �ــ��        )�����ــ� � ْ�� ��ُWــ� �.َF َs�ِ�ــ��� �D ــ�� ُWَ� َsــ ���S�( ــ� ً*��EIَْ8 ِLــ� �)ِHْ�� ــ�� ــ�� &� ُWَ� َsــ ���S�( <Yــ �� �jــ َ�
    �?$�ــ��� ��ُF ــ�� ُW����َ� ��ُWــ�� َ��6 �ــ� َ,�����* e��,ــ �ــ�%��َ9 " َI ��ُWــ �Doْ�� ��ُWــ� �.َF َs�ِ�ــ��� �D�(�  ــبحانه ــول س ــا يق ــ�#� � :كم ��ْ*َg��(

ــ�   ــ�� �5��Rـ ــ� �Wَُـ ــ��z  �?$ُ�ُIoَْ.5َـ� ــ� Fَـ � )�&��5�Eـ\�Rــ� ــ����$?�      ��E�&�( `n�_�Jـ ــ$?� )���ـــ�� Fَ�ـ� ُ�ِ��ـF ــ�� ــ�Lٌ �ـ� ــ� ���Sـ ــ�� �5��Rـ )��Wَُـ
ــ�̀�       � ����ـ _̀(�ــ��� ــ�� �َـ ــ�ِ 'ِ?� ����Wُـ ــx*َg� �jُـ ــ�� 'ِ>� ��Uِـ ــ$�ْ �������3ـ ــ�� WَFُ$*ُـ ــ�h ��ـ ــZ ���َـ ــ��Wَُ�� 'ِ�َـ ــmَْ8 ُs.َـ ــ�F�(�   َLَ ���ـ ــsَ )���ْ(3َِـ )��v�َْ�ـ�

�t��� ْ���( �?$��َ���َF �َ� ��& �jُ�ْv�"�( ًu�E"ِ��( ��-$�)َI��َ,���      .��>��� 
� ��:  
وكم خلق؟ وكم سيخلق؟ مما يبدو من اختراعـات حديثـة ألهمهـا اهللا بعـض          

إن الواقـع  : أن أقـول مـن  أن ال أعـرض لهـذه اآليـات بـأكثر      عباده وأفضل
فيمـا يأكـل    الًا، فليرجع إليه من شاء وسـيجده مـاث  ر مفسر لهيالمشاهد خ المرئي

فيما يشرب وفيما يلبس من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، بـل فيمـا يسـتعمل مـن     
ـ     . أدوات فى كثير من شئونه ه وأن عليه كلما استعمل شـيئا مـن ذلـك أو تمتـع ب
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ذَفى ليله أو نهاره أن ير نفسه بذلك المـولى العظـيم الـذى غمـره بهـذه الـنعم       ك
  .كلها، وقدر حاجته الملحة إليها فيسر له سبيلها

تـف بنـا،   أخرى مـن التـدبير واإلصـالح فيمـا يح    إلى نواح  أيضاً كما ينقلنا    
ـ  التـي  التقريـري وترتبط به حياتنا، يعرضها مستهلة بأداة االسـتفهام   د ثبـوت  تفي

���f    �: ما بعدها وتأكيـده، فيقـول سـبحانه   َoْ�ـ��( �O��(ـ������� �jَـ��z 8َ&�ـ���      nـ��& �nـ������� �� )�8َ*ـ]�Wَ� َLُـ� &ـ�
 huــ �H�5�� �O�َK �j�����ــ ــ�� �� ــ� �ِ �E,ْ�)*َoَR�  ��-���Hــ �w �$ــ ُ,ِ)EُF ?َ8 ــ�� ُWَ� �?ــ� َI ــ� ــ���ُ$?�   �&� ــ$�̀# "��� َP ــ�� �- sْــ ــ\� ����ــ�� �� ــ�̀ &� ــاهللا - � 8َ'ِ�َ  ب

��P �fَـ�����ً    � -ال تبصـر غيره مـن آلهـتهم التـى ال تسـمع و    َoْ�ـ� َsـ���S �  - ثابتـة  -�8َ&ـ�

�  �Aــ �D��(��ــ�  �5َ� َsــ ���S�( ً��ــ� ــ� 8َ*�5ْ �5َ��َ��z َsــ ���S�(�- ــي ــال ه ــ�Sِ]�ً � -الجب ــ��"��ِ �� ــ���� ��ْ(� � �� َsــ ���S�(�- ــل جع
بصـاحبه اختالطـا يـؤدى     الملح والعذب عند التقائهما بحيث ال يخـتلط أحـدهما  

\� ����ـ��      �-عـذب إلى تضـييع عذوبـة ال   ��� �َـ� "����َ��ـ$?�    ! ؟8َ'ِ�َـ�` &ـ�-�ْ���2ْـKِ' ��َTَ�    � .��ـBIَْ8 sَْـ�� �pِ�ـH�8َ&�ـ� "
 ِf��َoْ�ـــ� nَـــ�xَ��z ُـــ��Wُ����H�"�( �n$ــ eـ��� �ــ� � )�"�UْWـ�yــ� �)?�! ؟ 8َ'ِ�َـــ�̀ &�ـــ\� ����ـــ�� �6�Jـ���Iَ9َـــF ــ� ــ�dY &ـ� ــP. � Aَ�ـ� ــ��"R ��ُWـ� 8َ&�ـــ� "�5ـ�

   ِ� ��O ��ْ(�ـ�� )��ْ�(� ـ� sُ ����"�ـ���     ��ُ�ُ�ـ� ���Dـ�" � ��ً )�&ـ� \� ����ـ��      � -مبشـرة بنـزول المطـر    -� ��Uـ� �� 8َ'ِ�َـ�̀ &ـ� ������,ـ� �k�� ���� "ـ�  !؟�ـ�
 �?$ُIِ��U�" ����6 ������ Zَ����َF�.    ـ    � :كمـا يقـول سـبحانه���� َs ,ُ�� 'ِ? ��Sـ� ��8َ"ـ�َ8 ْsُـP   ً���&�� D َsـ� ُ�� �����ـ�W��6َـ�� � مسـتمراً  -� �

$�#ِ  � -ال يبدد ظلمته إشـراق النهـار   ���n        'ِ�َـZ "ـ� W��Foُْ� �2ِـ� � ����ـ�� "ـ�� �� 'ِ�َـ�` 4َ�ـ� �u &ـ� �$?�  Rَ8َ�َـ� � !؟���ْ.����&ـ���� PُـF�! �  sَْ�ـ�
 ��ــ� �5�E�� ��ُWــ�� َ��6 �ــsَ ����ــ� ���S ?ِ' ��ُ,ــ �"َ8��ــ$�#ِ 8َ �" Zــ ــ��&���ً 'ِ�َ �D �uــ �&����.ْ���  �ُW��Fْoــ ــ�� ����ــ�� "� ــ�̀ 4َ�� ــ�� 'ِ�َ �$?� ��Rــ�� &�EُWــ ��َF ٍsــ ــ��)?� ! ؟�ِ�َ�� �0�)ُF ــ� َ�َRَ8! 

� �������$� ��Rـ��   )�&��� EُW �� ��,َ�ـ�� ُ�� ������5�E���( َsـ�Wَ� َs���S ���, - 2َْـ����    -الليـل  يفR ��  بالسـعي النهـار   فـي -�)���,َ(�,3َُـ$� &ـ�
ُ��)?� �-المعاش عليW�UَF ��ُW����َ��(� .  
إلـى  ) كثيـرا مـا تغلبهـا الغفلـة     التي(أيما تنبيه لألذهان هذا لتنبيهاً  فيوإن      
أهميتهـا   فـي ال تقـل   التـي  اإللهـي امة من التدبير واإلصـالح  اله النواحيتلك 

أكـان  : شـعري وليـت  . بالنسبة إلى الجنس البشرى عما سبق فـى اآليـات قـبالً   
تقطـع مـن    أنيمكن للحياة على ظهر األرض أن تأخـذ أوضـاعها الحاليـة، أو    
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يسيرا مما قطعته، لـو قـد فـرض أن اهللا لـم يزودهـا بتلـك اآلالء        عمرها نزراً
إن الجواب معلوم قطعـا، وإن الخـراب والـدمار كـان هـو       !ال حصر لها؟ تيال

  .ةالعاقبة المنتظر
فإننـا لـن    -إن النعمة ال تدرك قيمتها الحقة إال بعـد فقـدها  : وكما يقول األقدمون

لنـا، ونستشـعر بحـق عظـم المنـة       النواحينستطيع أن ندرك مدى ضرورة تلك 
مـن ثـم، فلنتخيـل الحيـاة     و. خلو الحياة منهـا  لهية علينا فيها، إال إذا افترضنااإل

العاتيـة، أو  على أرض قد فارقها االستقرار، وأصبحت كالسـفينة بـين التيـارات    
مادة الحياة األولى للكائنـات الحيـة وهـى المـاء العـذب       على أرض قد خلت من

أو فلنتخيلهـا لـيالً حالكـاً ال ينتهـي، أو نهـاراً       المستمد من األمطار واألنهـار، 
أننـا عندئـذ    ويقينـي . وهكـذا وهكـذا   .تمراً ال يتغشاه الليل بهدوئه وسـكونه مس

 التـي الحـق بتلـك الـنعم الجليلـة      اإلحساسيمكننا من  نفسانيوضع  فيسنكون 
  .فوت علينا الشعور بقيمتها يسرها وسهولتها وتعاقبها من غير انقطاع

كنتـه  دعو كل مسلم أن يجلـس إلـى نفسـه جلسـة خاصـة كلمـا أم      إننى أل    
بعـض   إليهـا مستعرضـاً  ما أحس بغلبة الغفلة عليه، يجلـس   سيما إذا ظروفه، ال

ـ     فيما يواليه اهللا تعالى به من نعم  واء كانـت  كل لحظة مـن لحظـات حياتـه، س
انتظمت ضمن مقومـات بدنـه، أم كانـت نعمـا مفارقـة       ذاتية مالزمة كالتي نعماً

اسـتجالء المنـة   امـه وهدفـه   ، يستعرضها استعراضا قوأخيراًمن جنس ما ذكرناه 
وجدانـه بحالـة جديـدة، وسـيجد      فيأنه سيشعر بعد ذلك  ينيقوي. والفضل االلهى
ـ   صال فيجل جالله ) الرب(لهتافه باسم  ذة غـامرة،  ته أو دعائه طعمـا جديـدا، ول

 مـن وإذ كـان مـا ذكـر وغيـره     . وتوجها صادقا يجعله أدنى إلـى رحمـات اهللا  
و أن يكون مظهرا مـن مظـاهر الرحمـة اإللهيـة،     ال يعد واإلصالحألوان التدبير 

  :آثارها، ال جرم قال اهللا تعالى بعد ذلكأثراً من و
 � ِ�������� ِ�َ	�����:  
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 قـد تقـدم لنـا فـى تفسـير البسـملة أن      اآلية الثانية من السبع المثانى، و هيو    
ـ    ���������ِ�هو المنعم بجالئل النعم، وأن  �����	َ�ِ � نعـت الحـق   . دقائقهاهـو المـنعم ب

 لإلشـارة معنـاه،   ب نعته برب العالمين على مـا بينـا  سبحانه بالرحمن الرحيم عق
، ومـا واالهـم بـه مـن نعـم إنمـا       بأن ما تولى اهللا به عباده من رعاية واإلشعار

هو نبع جوده، وفيض إحسـانه، ال ملجـئ لـه إليـه، وال قـاهر لـه عليـه، وأن        
  .اإلحسانيهيمن عليها سبق وبع الرحمة، معاملته سبحانه لعباده يغلبها طا

  :ففيه. وهى اآلية الثالثة من السبع المثانى � ���%� "�$�#ِ ����"�ِ&� �أما قوله سبحانه 
توجيه لألذهان إلى ما بعد الحياة الدنيا، وانتقـال بهـا إلـى اليـوم اآلخـر،       :)أوال(

ـ  إلى  خلقهـم أول  ون ربهـم فـرادى كمـا    حيث يقوم الناس لرب العـالمين، ويجيئ
وقد خلفوا وراء ظهورهم كل ما يملكـون، وتنكـر لهـم مـن كـانوا علـيهم       مرة، 

  :وفيه. يعولون، ووجدوا ما عملوا حاضرا
 الـذي انتقال من التذكير بنعم اهللا تعـالى وآالئـه، إلـى التـذكير بـاليوم       :)ثانيـا (

سيحاسب فيه الناس على تلك النعم، ويسأل كـل مـنهم عـن مـدى تقـديره لهـا،       
وره بفضل مانحها وواهبها، كما يسأل عـن أسـلوبه فـى اسـتغالل مـا أودع      وشع

عـرف هللا فيهـا   ا مكن له فى الحيـاة مـن أسـباب وهـل     اهللا فيه من ملكات، وم
نطاق ما أباح له، أم أنه كـان ممـن سـيطرت علـيهم األهـواء       فيحقه، فاستغلها 

  :ا أن فيهوتملكهم الغرور، فنسى اهللا، واتخذها أداة للعدوان والفجور كم
 سـيتقرر  الـذي ذلك اليوم الهائـل الرهيـب    فيتقريرا لسلطان اهللا المطلق  :)ثالثا(

 ال، فإما سعادة، وإمـا شـفاء، وإمـا عـذاب، ال حكـم فيـه إ      إنسانفيه مصير كل 
حكمه، وال قضاء إال قضاؤه، وال تنفـع الشـفاعة عنـده إال لمـن أذن لـه ممـن       

 .اختار سبحانه وارتضى

 المتـيقظ  التـالي نفسـه   فـي من صدى عميـق   المعانيركه تلك ما تت وبدهي     
ربه بمالك يوم الـدين وفـى ذهنـه وشـعوره مـا       إن عبدا مؤمنا يناجيف. لما يلتوه

هو يوم الدين، وكيف يكون موقف النـاس فيـه ومـا يلقـون خاللـه مـن شـدائد        
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وجدانه قـدرا ال يسـتهان بـه مـن الوجـل       فيوأهوال، ال بد وأن يترك هذا كله 
لرهبة والخشية، السيما إذا ما كان من المقصرين، وغالبـا مـا يـدفع بـه هـذا      وا

ـ     إلى ت المتواليالتكرار  ه إلـى العاقبـة   عديل موقفه مـن ربـه تعـديال يطمـئن ب
  .ترجح به عنده جانب األمان والسالمة مما يخافه ويخشاهيو

اآليـة إلـى يـوم الـدين فقـط مـع مـا هـو          فيإضافة الملك  فيوالحكمة      
روف ومقرر من أن سلطان اهللا تعـالى وهيمنتـه وتصـرفه المطلـق، ولـيس      مع

كـل زمـن وفـى كـل      فـي األمر فيه قاصرا على يوم الدين فحسب، إذ هو كذلك 
إنمـا كـان كـذلك لمزيـد ظهـور ذلـك يـوم        . يوم الدين وقبله وبعده فيمكان، 

فـال يوجـد   القيامة، وال انقطاع العالئق المجازية بين المالك وما كـانوا يملكـون،   
�ِ �Nُ�ْـ%� �   �الـدنيا   فـي أملك كذا وكذا كما كان يقـال ذلـك   : إذ ذاك من يقول $�#� ��;�ـ�  �!؟��ـ�

ِ���5َ.�� ������$�� ������� .  
انتقـل ذهنـه مـن االعتـراف باسـتجماع ذات اهللا       الذي التاليوإلى هنا يكون     

لـى شـهود المنـة    تعالى لكل كمال، واستحقاقه سبحانه لجميع أنـواع المحامـد، إ  
ال يـدركها العـد واإلحصـاء،     التـي العظمى هللا فيما وااله به من ضروب الـنعم  

. واالعتقاد بسلطان اهللا تعالى المطلق يوم الـدين، وتفـرده فيـه بـالحكم والقضـاء     
بالعظمـة   إحساسـا حالة نفسـية خاصـة امـتأل فيهـا القلـب       فييكون قد أصبح 

ة من سـواه، ويقينـا عميقـا بضـالل وإفـك      نهائية هللا، وشهودا وجدانيا لحقارالال
فضـالً  نفسـه  لمن أشرك مع اهللا غيره، ودان بالعبودية لمخلـوق مثلـه، ال يملـك    

ال جـرم لقـن اهللا تعـالى عبـاده بعـد ذلـك المناجـاة        . وال ضراً عن غيره نفعاً
  :التالية

�����َ,��َ* َ+��"ِ'�( ���)��َ* َ+��"ِ'�:  
ة والتـذلل والخضـوع والطاعـة، إذ ال يسـتحقها     نخصك يا اهللا بالعبـاد  :والمعنى

دعـى لسـواك ألوهيـة،    أإال أنت سبحانك، وال نرى لغيرك شيئا منها، وكـل مـن   
كـذلك  . الخاصـة بـك فهـو علـى ضـالل     أو تقدم إليه بلون من ألوان العبـادة  



 

 30

تمكننـا مـن    التـي نخصك يا اهللا بطلب المعونة والمساعدة، ونستمد منـك القـوة   
طريقنا من عقبات، وتصل بنا إلى تحقيق مـا نصـبو إليـه مـن     تذليل ما يعترض 

آمال دينية أو دنيوية فأنـت قيـوم السـموات واألرض، إليـك أمرهمـا، وبيـدك       
 المقاليدهما، ال يخرج شئ فيهما عن سـلطانك وأمـرك، وال تتحـرك ذرة فيهمـا إ    

 .حنا اللهم عونك، واشملنا بألطافكنبإذنك وإرادتك، فام

تقـديم الحـديث عـن العبوديـة علـى       حيثاآلية الكريمة، من نظام  أرى فيو    
ذلك تعليما للعباد وإرشـادا لهـم إلـى أن يتقـدموا      فيالحديث عن االستعانة، أرى 

دعائهم وطلبهم من اهللا سبحانه شـيئا مـن الطاعـة يصـل حـبلهم بـه،        يديبين 
 ولهـذا . ويقربهم إليه، وبذلك يكونون أدنى إلـى رحمتـه، وأقـرب إلـى إجابتـه     

عقد أواصـر المـودة ينـدر أن يـرد، بـل       ير فيما بيننا فإن الرجاء الموجه بعدنظ
إن سياق اآليات فى صـدر الفاتحـة يعلمنـا كيـف نـدعوا اهللا      : قال بعض العلماء

الدعاء الثنـاء علـى اهللا تعـالى بمـا هـو       يلنا أن نقدم بين يد ينبغيتعالى، وأنه 
ذلـك، وهـو كـالم وجيـه لـه       أهل له من صفات الكمال والجمال ثم ندعو بعـد 

  .قيمته
اليـوم والليلـة سـبع عشـر      فيوإن من واجب كل مسلم يردد هاتين اآليتين . هذا

من واجبه أن يعمـل جاهـدا علـى أن يطـابق وجدانـه لسـانه،       . مرة على األقل
وأن يصدق حاله قوله، ولن يكون كذلك إال إذا انتزع مـن قلبـه جميـع الوسـائط     

جميـع األشـياء بحيـث ال يشـهد مصـدرا للنفـع        فيثير واألسباب وأفرد به بالتأ
��      � :والمنع واإلعطاء إال اهللا تعـالى لقولـه سـبحانه   والضر،  %� ���ّـ�� �2ُِـ�� Rَـw�َI �Yـ� )�'ِ? "������ـ�

�$�- �<ِ' ���@2َx�� �Jْـ����    �َ� �YَـR ٍ� دواء  تعـاطي وإذا ما باشر سـببا أو وسـط شخصـا أو     �)�'ِ? "��vِ� َ+�Jَِ�ـ�
سلك سبيال إلى رزق، فليمارس ذلـك بجوارحـه طاعـة لألمـر ولـيمأل قلبـه        أو

لهـا، مـا لـم تصـحبه     وال ثمرة شعورا ويقينا بأن هذه كلها أسباب ال جدوى منها 
متـوفرا لديـه،    اإلحسـاس ومتى مـا كـان هـذا    . معها عناية اهللا وألطافه ومدده

ـ     اء مـن األسـباب   وتلك العقيدة ملء فؤاده، فال عليه بعد ذلـك أن يباشـر مـا ش
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كـذلك ال جنـاح عليـه أن    الحسية والمعنوية فى دائرة ما أباح اهللا تعـالى لعبـاده،   
مقاصـده مـن يشـاء، مـا دام يـرد كـل        إلدراكيطرق باب من شاء، ويوسـط  

النتائج واآلثار إلى اهللا، وال ينسب منها إلـى المخلوقـات شـيئا إلـى علـى قبيـل       
المنصـفين، أمـا مـا عـدا ذلـك ممـا        التسبب فقط وإنه لسبيل المؤمنين ومـنهج 

نعـوذ بـاهللا تعـالى     ين، فهو غلو فـى الـدين وإسـراف   ميجعجع به بعض المتعول
  :ثم قال سبحانه. منه
� ����.َ,�����ْ� َ/����0�� �َ*��-�، ��;���2�� َ<�( ��ِ5��َ��6 ِ�$ُ2ْ3���ْ� ِ���َ4 ��ِ5��َ��6 �7����*َْ8 ��"�9��� َ/����:�.  

لدعوات مباركـات، جمعـت فأوعـت، اختارهـا اهللا لعبـاده، ولقـنهم       وإنها      
إياها، ليتوجهوا بها إليه، بعد إذ نـاجوه قبلهـا بمـا جعلهـم أهـال ألن يسـمع اهللا       

���/َ   �: هم، ويفـيض عليـه إحسـانه وبـره، ومعناهـا     ءقولهم، ويتقبل دعـا  �-ـ��*َ� ��0ـ�
 ����.َ, واشـرح صـدورنا لإلسـالم،     قلوبنا الميل إلـى الحـق،   فياغرس يارب  ��ْ����ـ�

وسـبيل عبـادك المخلصـين المـوفقين     ) صراط(هو  الذيواسلك بنا سبيل الرشاد 
�7 ��6َـ��5ِ��     � بالتوفيق إلى ما تحب، وسلكت بهم أقـوم سـبيل، وحفظـتهم مـن     � ���ـ�9"�� 8َْ*���ـ�

كل ما يسئ إليهم فيما بينهم وبينك كمـا نسـألك اللهـم أن تجنبنـا وتباعـد بيننـا       
منهج أولئكم الذين غضبت عليهم لتعـاميهم عـن هـديك، وانصـرافهم عـن      وبين 

وإيثارهم العاجلة على اآلجلـة، وهـم اليهـود، وكـذلك     شرعك، ومجافاتهم لدينك، 
إخوانهم النصارى الذين ضلوا سواء السـبيل، وافتـروا عليـك الكـذب، ونسـبوا      

نـا يـا اهللا،   اسـتجب ل . عن ذلـك آمـين   تعاليتزورا وبهتانا إليك الزوجة والولد 
قلوبنا، وبغـض إلينـا الكفـر والفسـوق والعصـيان       فياإليمان وزينه  وحبب إلينا

  .واجعلنا من الراشدين
 وآخرا، وصلى اهللا تعالى وسـلم علـى سـيدنا محمـد وعلـى      أوالوالحمد هللا      

  .آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان
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  متهيــــــــد

. وحـرز المـؤمنين مـن أعـدائهم الشـياطين     . القـرآن  آيسيدة  الكرسيآية     
ـ   يتلوها المصلون أو يسمعونها فى اليوم وا ال يفقـه معناهـا إال    الليلـة مـرات بينم

وة عـدو حركـات اللسـان والشـفتين، وتـال     تفاوت ما بين تالوة ال ت يوبده. القليل
القـرآن، وشـتان بـين مـا      بمعـاني يطابق فيها القلب اللسان، وتتغذى الروح فيها 

 إخـواني إذ أتقـدم إلـى    وإننـي . نستتبعه كل منهما عند اهللا مـن أجـر ومثوبـة   
فسير هذه اآلية الكريمة، أرجـو أن يكـون لهـم مـن مراعـاة حينمـا       بت المسلمين

أن أقـدم   -اسـتكماال للفائـدة    -آثـرت  وقـد  . يتلونها أو يسمعونها أوفر نصـيب 
  .بخصوصها�تفسيرها بعض المأثور عن الصادق المصدوق  يديبين 
: �قـال رسـول اهللا    :قـال  �كعـب   بي بنفقد روى مسلم وأبو داود عن ُأ     
. اهللا ورسـوله أعلـم   :قلـت آية من كتاب اهللا معك أعظـم؟   المنذر أتدري أييا أبا 

$�    � :أتدري أي آية مـن كتـاب اهللا معـك أعظـم؟ قلـت      قال يا أبا المنذر ����ّـ�� >َ 'ِ�َـ�� 'ِ>َّ -ـ
  �َ��ّـ$#.ْ�� ّ�A ـ يِل :وقـال  صدري فضرب في: قال. ��ْ� ـ� هننـى  عمو. العلـم أبـا المنـذر    ك

  .وهو دعاء له بذلك. علم ويفرحكيهنك العلم ليسرك ال
 :قـال  �بأسانيد أحدها صـحيح عـن أبـى أمامـة      والطبراني النسائيوروى     

بر كل صـالة لـم يمنعـه مـن دخـول      د الكرسيمن قرأ آية ": �قال رسول اهللا 
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ــ ــوتالجن ــيوزاد ". ة إال أن يم ــي الطبران ــض ط ف ــه بع ــ�رق ُP `�ــ ��َ8 �ــ$� ����ــ� �- sْ� 
اهللا عنهمـا   رضـي جيد عـن الحسـن بـن علـى      إسنادب يناالطبر .......يورو
دبـر الصـالة المكتوبـة كـان      فـي  الكرسيمن قرأ آية ": �قال رسول اهللا : قال
، وأدبـار الصـلوات أعقابهـا، وذمـة اهللا حفظـه      "الصالة األخرى إلىذمة اهللا  في

  .يبسطها على المقربين إليه التيورعايته 
 بحفـظ  �رسـول اهللا   كلنـي و". قـال  �عن أبـى هريـرة    البخاريوروى     

آت فجعل يحثو الطعام فأخذته فقلـت ألرفعنـك إلـى رسـول      فأتانيزكاة رمضان 
محتاج وعلـى ديـن وعيـال ولـى حاجـة شـديدة فخليـت عنـه          إنيقال �اهللا 

قلـت يـا    :ل أسـيرك البارحـة؟ قـال   ما فعيا أبا هريرة : �فأصبحت فقال النبى 
أمـا إنـه كـذبك    :ه فخليت سـبيله، قـال  رسول اهللا شكا حاجة شديدة وعياال فرحمت

إنه سـيعود فرصـدته فجـاء يحثـو     �وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول اهللا 
ـ فأخذته يعنى فـى الثال : وذكر الحديث إلى أن قال. من الطعام ة، فقلـت ألرفعنـك   ث

إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وهـذا آخـر ثـالث مـرات تـزعم أنـك ال        
إذا : قلـت مـا هـن؟ قـال    . أعلمك كلمات ينفعك اهللا بها يدعنثم تعود، قال . تعود

َ��ّـ$#�     �الكرسيأويت إلى فراشك فاقرأ آية .ْ�� ّ�A $� ��ْ ـ� �حتـى تخـتم اآليـة فانـك      ����ّـ�� >َ 'ِ�َـ�� 'ِ>َّ -ـ
حتـى تصـبح، فخليـت سـبيله     لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربـك شـيطان   

 :قلـت يـا رسـول اهللا    ؟البارحـة ما فعـل أسـيرك   �:فأصبحت، فقال رسول اهللا 
ـ  مـا  :قـال  ،اهللا بها فخليت سبيله ينفعنيكلمات  يعلمنيزعم إنه  قـال  : ؟ قلـت يه

���ّـ�� >َ  �، اآليـة  من أولهـا حتـى تخـتم    الكرسيآية  فراشك فاقرأ إلىإذا أويت  :لي
�#$ّ��َ.ْ�� ّ�A� �ْ� �$�ـ  مـن  لن يزال عليـك   :وقال �'ِ�َ�� 'ِ>َّ - ك شـيطان حتـى   اهللا حـافظ وال يقرب

ـ   : � النبـي فقـال  . وكانوا أحرص شئ على الخير. تصبح  كد صـدق أمـا إنـه ق
ذاك  :ال، قـال  :ثالث ليال يا أبـا هريـرة؟ قـال    ذنوهو كذوب، تعلم من تخاطب م

ـ "وفيـه   نحـوه بمن حديث أبى أيـوب   الترمذيورواه " الشيطان وأعلمـك   لنيأرس
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قلـت ومـا   . ربـك شـيطان أبـدا   قيعها على مال وال ولد فآية من كتاب اهللا ال تض
د اسـتفيد مـن هـذه األحاديـث     وق. الكرسيتكلم بها آية أال أستطيع أن  :؟ قاليه

  :ما يأتي
وإنما كانـت كـذلك لمـا انطـوت عليـه      . القرآن أي أعظم الكرسيأن آية  :)أوال(

ز وجل مـن اإللهيـة والوحدانيـة والحيـاة والعلـم      عمن إثبات صفات الكمال هللا 
  .والصفات األسماءمن أصول  هي التيلك واإلرادة ة والموالقيومي

أنه ال مانع مـن اعتقـاد تفاصـيل آيـات الكتـاب الكـريم، وأن بعضـها         :)ثانيا(
الثـواب المترتـب علـى الـتالوة     ولكن بمعنى تفـاوت   .أفضل من البعض اآلخر

المستفادة منها كـذلك قلـة وكثـرة الثـواب المترتـب       قلة وكثرة وتفاوت المعاني
ـ     مع قلة وكثرة، وة على التال كلـه   هاعتقاد الكمال والجـالل والشـرف للكـل، وأن

  .كالم اهللا ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه
عقـب كـل صـالة مـن      الكرسـي أن من السنة المحافظة على تالوة آية  :)ثالثا(

  .الصلوات المفروضة
ـ   هيأن للمحافظة على ذلك مكافأة معجلة  :)رابعا( ة اإللهيـة مـن   الحفـظ والرعاي

اآلفات بمعنى أنها من أسباب دفعها وأخـرى مؤجلـة وهـى الفـوز برضـاء اهللا      
  .ز وجل والتمتع بدخول الحنة مع السابقين إن شاء اهللاع
كـل  وإلى فراشـه دفعـت عنـه الشـياطين، و     يأويأن من قرأها حين  :)خامسـا (

اهللا به من يحرسه، وكـان فـى أمـان اهللا وجـواره حتـى يصـبح، وقـد كـان         
زوايـا البيـت األربـع     فـي يقرأهـا   �الجليل عبد الرحمن بن عـوف   الصحابي

  .كلما دخله، كأنما كان يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جميع الجوانب
مالحظته، أن الفضل الكبيـر والثـواب العظـيم المترتـب علـى       تنبغيما مو. هذا

تالهـا بقلـب   أمـا مـن   . تالوتها إنما يكون لمن تالها بيقظة وتدبر وحضور قلـب 
غافل ووجدان منصرف فإن نصيبه من فضـلها لـن يكـون وافـرا وتمتعـه بمـا       

  .رتب عليها من ثمرات ليس ببعيد أن يتخلف
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هذا وقد تناولت اآلية الكريمة طائفة من مسـائل العقائـد اإلسـالمية المتصـلة         
بالذات األقدس جل جالله وأثبتت له سبحانه من الكمـاالت مـا هـو واجـب لـه،      

نفت عنه ما ال يليق به، وكلها ممـا ال يتحقـق إيمـان المـؤمن إال بمعرفتـه،       كما
  :قوله سبحانه ففي. وجمع القلب عليه، وامتالء النفس به

�$�- َّ<ِ' ��َ�ِ' َ< ���ّ���.  
ذات الحـق تقـدس    هـي والوحدانية، وإثبات ذلك لـذات واحـدة    لإللهيةتقرير     

التوحيـد أسـاس بعثـة الرسـل ومحـور       اآلية بما ذكـر ألن  افتتحتاسمه، وقد 
�)?ِ)�� :دعوتهم إلى اهللا، قال تعالى��)�6�َR �َ*َ8 �<ِ' ��َ�ِ' َ< ���*َ8 ����َ�ِ' A��$ُ* �<ِ' ٍL$�D�� ��& �%���)َP ��& ��Eْ��D��َ8 ��&�.  

لهيــة، المنعــوت بنعــوت ســم للموجــود الحــق الجــامع لصــفات اإلا. واهللا    
وهو أكبر أسـمائه سـبحانه، وحتـى قيـل أنـه      . الحقيقيالوجود الربوبية المنفرد ب

جنس يقع علـى كـل معبـود بحـق أو بباطـل، لكنـه        اسم: واإلله. االسم األعظم
ومعنـى الكلمـة   . االستعمال علـى المعبـود بـالحق كـالنجم والصـعق      فيغلب 

المعبـود بـالحق وهـو     ذلـك  ال فرد من أفراد المعبود بالحق موجود إال: المشرفة
وانطـوى صـدرها علـى نفـى     . وإثبـات  يكلمة اشتملت على نف فهي.  تعالىاهللا

جنس المعبود وطرحه ورفض االعتـراف بجميـع اآللهـة، ثـم انثنـى عجزهـا       
. الحـق سـبحانه وتعـالى   واحـدة هـي ذات   ذات  فييثبت هذا الوصف ويحصره 

ـ     لهيـة اإلومن ثم كان فيها كما قلنا إثبات   ق بهـا وتقريـر الوحدانيـة، وكـان النط
بها عن يقـين وفهـم لمعناهـا بريئـا مـن الشـرك       ، وكان الناطق اإلسالمعنوان 

  .صفوف األبرار الناجين يوأهله، منتظما ف
أفضـل مـا تحركـت    ) ال الـه إال اهللا : (ولذلك كله كانت الكلمة المشرفة وهـى     

أفضـل مـا   : "� قـال رسـول اهللا صـلى   . به ألسنة البشر بعد كالم اهللا عز وجل
أفضـل الـذكر ال إلـه    " :أيضـا  �وقال ". ال إله إال اهللا قبليلنبيون من قلته أنا وا

وابـن   النسـائي وفى حـديث أبـى سـعيد عنـد     ". إال اهللا، وأفضل الدعاء الحمد هللا
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كفـة، وال   فـي واألرضـين السـبع    غيريلو أن السموات السبع وما فيهن : "ماجة
  .وزنها وثقلت كفة أجرهاأى رجح " كفة مالت بهم ال إله إال اهللا فيإله إال اهللا 

، وتقـديرا لمـا يترتـب علـى ترديـد الكلمـة       ورغبة فى هذا الفضل الكبيـر     
ورسـوخ أسسـه، وعمارتـه     القلـب،  فـي المشرفة من تركيز قواعـد التوحيـد   

بأنواره الساطعة، أفتـتح الصـوفية رضـوان اهللا علـيهم بهـا سـيرهم إلـى اهللا،        
ا الظـل المـالزم، والسـمير    هتخـذو وجعلوا الذكر بها من أركان جهـادهم، بـل ا  

المنادم، يهتفون بها بالليل والنهار، ويناجون بها مـوالهم بالغـدو واألسـحار، مـع     
مراعاة صحة النطـق وسـالمة األداء، مـن االعوجـاج وااللتـواء، والتحريـف       

ال جـرم أنـتج لهـم    . والتبديل ويقظة القلب لمعناها، حينما يتحرك اللسان بمبناهـا 
عمـا   بـاهللا، وانصـرافاً   طنية، ومعارف سـنية، وأكسـبهم إنسـاً   ت باذلك إشراقا

لما عنده، وتعلقا كـامال بمـا وعـد بـه المقبلـين عليـه مـن         سواه، وتقديرا حقاً
  :أما قوله سبحانه. عباده

)�#$ّ��َ.ْ�� ّ�A� �ْ�.(  
وينطويان على صـفتين مـن صـفاته الواجبـة     : من أسمائه تعالى اسمانفهما     
والحياة صـفة تصـحح لمـن قامـت بـه أن يتصـف       . والقيوميةوهما الحياة . له

وإذ كان تحديد معنـى الحيـاة بمـا ذكـر     . بالقدرة وغيرها، هكذا قال علماء الكالم
يجعلها عامة تشمل الحياة بالنسبة إلى الحق جـل جاللـه، والحيـاة بالنسـبة إلـى      

قصـة  المخلوقـات نا  فـي  هـي غيره من المخلوقات المدركة، وتسوى بينها، بينما 
وفى الحق تعـالى كاملـة السـتحالة االنقطـاع عليهـا،      ) لتعرضها لالنقطاع حتما(

ال سـبيل   الـذي  البـاقي هـو   :)الحـي (بيان معنى اسـمه   فيلذلك قال المفسرون 
صـفاته   فـي صـفاته الحقيقيـة، وال    فـي ذاتـه وال   فـي للموت والفناء عليه ال 

  .النسبية
وقـال  . القـائم بتـدبير مـا خلـق    : قيـوم ال :فقال قتادة). القيوم( :أما اسمه تعالى

القائم على كل نفس بمـا كسـبت، حتـى يجازيهـا بعملهـا مـن       ): القيوم: (الحسن
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أنـه  : وتفضـيل المعنـى األول  . حيث هو عالم بها ال يخفـى عليـه شـئ منهـا    
سبحانه قائم بتدبير أمـر الخلـق فـى إيجـادهم وفـى إمـدادهم، يرعـاهم أجنـة         

علـيهم أطفـاال، ويسـوق إلـيهم عـن طريـق        ويحرسهم مواليد، ويعطف القلوب
مـن  . اقتضها حكمته، ما بـه قـوام حيـاتهم، واسـتكمال وجـودهم      التياألسباب 

أنـه سـبحانه وتعـالى    : الثـاني كما أن تفصيل المعنى . األرزاق المادية والروحية
بحركـاتهم   عبـاده، ويحـيط علمـه    رقيب حسيب مهيمن مطلـع يرصـد أعمـال   

عليـه جـوانحهم، ال يعـزب عـن علمـه       تنطويهم، أو وسكناتهم وما تلفظه ألسنت
األرض وال أصـغر مـن ذلـك وال أكبـر، ثـم       وال فـي السموات  فيمثقال ذرة 

وسـواء أكـان المعنـى هـذا أم     . إحسانا وبالسوء سـوء  يجزيهم بعد ذلك باإلحسان
المعنيـين، ولـيس     عز وجل والكلمـة الشـريفة ال تـأبى   ذاك، فإن كليهما ثابت هللا

ن إذا ما ذكر ربه باسمه القيوم أن يمـأل وجدانـه إحساسـا بـالمعنيين     يضير المؤم
  .لهما، فان ذلك الكمال لنفسه، واإلشراق لباطنه وشهوداً

هللا عليه من فضل ومنة فيما يتمتع بـه مـن متـع الحيـاة، وفيمـا      ما فمن ذكر     
كسـبه تكـرار ذلـك يقظـة دينيـة تحفـزه       ييبلغه من أغراض فيها، ليس ببعيد أن 

ومـن ذكـر رقابـة اهللا    . أداء حقوق اهللا عليه، والقيام بما يقتضيه شكر المـنعم  إلى
تكـرار ذلـك    وحركاتـه وسـكناته واتجاهاتـه أفـاده     تعالى الشاملة لجميع أعماله

  .الحذر والحيطة حتى ال يكون حظه من آخرته سخطا وانتقاما
اء اهللا أعظـم أسـم  : "قـال اهللا عنهما أنـه   رضيهذا وقد روى عن ابن عباس     

ـ  القرطبـي كما ذكـر العالمـة   " القيوم يتعالى الح ن عيسـى عليـه   إ :ي تفسـير ف
يـا   حـي يـا  (الموتى يدعو بهـذا الـدعاء    صالة والسالم كان إذا أراد أن يحييال
بعـرش بلقـيس إلـى     يـأتي إن آصف بن برخيـا لمـا أراد أن    :كذلك يقال) يومق

  :هثم قال سبحان). يا قيوم حييا : (سليمان دعا بقوله
�#̀�$َ* َ<�( ٌu�E�D �yُ9�zoَْF َ<�:  
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أجفانـه، ويتملـك    وترتخـي تثقـل عنـده رأسـه،     اإلنسانفتور يعترى  ):والسنَةٌ(
حوله، وإن بقـى لـه بعـض الشـعور،      يجريجسمه، ويتالشى ضبطه لما  اإلعياء

  .ها الناس النعاسيحالة وسط بين اليقظة والغيبوبة ويسم ممن ثم فهي
جفـان، وأفلـت زمـام    لفتور، وتضـاعف اإلعيـاء، وانطبقـت األ   فإذا ما زاد ا    

اإلدراك، وعجز المـخ عـن السـيطرة علـى الجسـم، وحفـظ        الحواس، وتالشى
  .والسنة فى العادة مقدمة النوم. التوازن المعتاد بين أجزائه، فذلك النوم

القيـوم، والقيوميـة كمـا بينـا آنفـا صـفة مـن         بـالحي وصف الحق نفسه     
يام بشئون الخلق أجمعين، أو الهيمنة علـيهم وضـبط جميـع أحـوالهم     مقتضاها الق

علـى األشـياء،    اإلنسـان حكـم   فيإذ كان لإللف والعادة تأثيرهما . وما يبدو منهم
بـذل مجهـود   نه إذا ما قام بـأداء عمـل شـاق، أو    وكان كل منا يحس من نفسه أ

والخمـول،  منه حتـى يسـيطر عليـه الركـود واإلعيـاء       ينتهيمتواصل، ال يكاد 
ويشعر بحاجته الملحة إلى االسترخاء ثم النوم، ليعوض عن طريقـه مـا فقـد مـن     

ـ  ة مقتضـيات الحيـاة علـى    رقوة ويسترد ما تبدد منه من نشاط، ويتمكن من مباش
  .الوجه المألوف

ما عسى أن يجره التأثر بـاإللف والعـادة علـى بعـض      تعالى ال جرم دفع اهللا    
يحتمل أن يسبق مـن األوهـام إلـى بعـض المـدارك       ذوى األذهان القاصرة، وما

وتنـزه عمـا ال يليـق بـه، ومخالفتـه      عباده إلى كماله فى صفاته،  بهالمريضة، فن
، وأعلـن اسـتحالة عـروض السـنة أو     التكـويني خلقه فيما من لوازم تـركيبهم  ل

  .النوم له سبحانه
نهم، ذلك ألن السنة والنـوم إن جـاز عروهمـا للبشـر نظـرا لـنقص تكـوي            

فإنه ال يجـوز بحـال بالنسـبة إلـى      -ة إليهم بوضعف تركيبهم، وإمكان ذلك بالنس
نظرا لما يؤدى إليه تجويز ذلك مـن أمـور قـام الـدليل     . الذات األقدس جل جالله

فالنائم يجهـل جهـال تامـا مـا يجـرى حولـه،       . على بطالنها واستحالتها العقلي
         متوقـف عـن اإلنتـاج، متعطـل عـن      ونسبة الجهل إلى اهللا تعالى محال، والنائم 
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مباشرة أعماله العادية، ونسبة هذا إلى اهللا محـال، ألن خلـو العـالم مـن مـدبره      
وسـقوط سـمائه    ياره السـريع وفسـاد نظمـه ونواميسـه    لحظة واحدة، وراءه انه

�)> )����iَ �َ��َ,َ�على أرضه [َF ?َ8 �f��َg��( �O��$������ �%�����" ������ �?ِ'� �y������ ���& h���َ8 ���& ����5َW���&َ8 �?ِ'�.  
كما استحالت نسبة السنة والنـوم إلـى اهللا تعـالى، كـذلك يسـتحيل اتصـافه            

وذلـك مثـل   . مما يؤدى إلـى مـا تؤديـان إليـه     اسبحانه بكل ما كان من واديهم
��  �السهو والغفلة والنسـيان والـذهول تنـزه اهللا تعـالى عـن ذلـك        qs Z   ��ـ� "�2ـ� A )��َـ� "�E�ـ�  ��ـ�

 صدق اهللا العظيم

مسألة يذكرها بعض المفسرين ليبنه على مـا فيهـا مـن زيـف، رأيـت       وثمة    
 القرطبـي قـال  . تناقلهـا تسمعت بعـض األفـواه    ألننيأن أذكرها للغرض نفسه، 

سـمعت  : والناس يذكرون فى هذا الباب عن أبـى هريـرة أنـه قـال    : تفسيره في
نفـس موسـى، هـل     وقـع فـي  : قال ،سى على المنبريحكى عن مو �رسول اهللا 

فأرقه ثالثـا، ثـم أعطـاه قـارورتين فـي       ملكاًفأرسل اهللا إليه ينام اهللا جل ثناؤه؟ 
كـاد يـداه   فجعـل ينـام وت  : قال. وأمره أن يحتفظ بهما) زجاجة أي(كل يد قارورة 

 تفاصـطفق تلتقيان، ثم يستيقظ فينحى إحداهما عـن األخـرى، حتـى نـام نومـة      
ـ   : قال. رتانه فانكسرت القارويدا ان ينـام لـم تمتسـك    ضرب اهللا مـثال أن لـو ك

وال يصـح هـذا الحـديث ضـعفه غيـر واحـد       : القرطبيقال . السماء واألرض
سـبته  واعلـم أن مثـل هـذا ال يمكـن ن    : لفخرمنهم البيهقى، وفى تفسير العالمة ا

ن جـوازه كـا   فـي فان من جوز النوم علـى اهللا أو كـان شـاكا     �إلى موسى 
الروايـة فالواجـب   ؟ بـل إن صـحت   �كافرا فكيف تجوز نسبة هذا إلى موسى 

  :أما قوله سبحانه. انتهى كالمه. نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه
�ِf��َg� A�R ��&�( �O��$�ّ���� A�R ��& ��َّ��:  

فهو تنبيه وإرشاد إلى جانب آخر من العقيدة، وإلـى خاصـة مـن الخصـائص         
والمعنـى أن هـذا   . على المكلف أن يؤمن بها ويجمع قلبـه عليهـا   األلوهية، يتعين

الكون كله، وما فيه، علويـه وسـفليه، سـمواته وأرضـه ، وشموسـه وأقمـاره،       
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ـ ثوابته وسياراته، مالئكته وإنسه وجنه، ممـا تع  أو يـدب علـى    ر بـه السـماء،  م
هـو الخـالق لـه كلـه،     : وجه األرض من أحياء كل ذلك له سبحانه خلقـا وملكـا  

وهو المتصرف فيه كله، ال أمر إال أمـره، وال حكـم إال حكمـه، وال سـلطان إال     
وال ينقـل فيهـا مخلـوق    ‘ األرض فـي السموات وال  فيسلطانه، وال تتحرك ذرة 

,ُ��       �، وسـبق قضـاء، وتقـدم إرادة    ألهـى قدما عن قدم إال بمدد  � 'ِ?� EُIـ� �� 5��Rـ� � )�&ـ�f��َoْـ�� ِ� Pُـsْ ���ـ�
ــ�� �D ــ$?� ؟ ��َ���َF �?(���Iَ9ــ َF ــ� َ�َRَ8 ْsــ ُP ــ$?�    . .ُ$�ُ$?� ����ــ�� ُ.�,َF ــ� َ�َRَ8 sْــ ُP ــ��.ُ$�ُ$?� ����ــ�� �D ــ��ِ ؟ ــ���ِ �ْ���<� ���ْ� e���ــ(�\ِ )� ���� �O��(ــ��� ���� e���ــ��  �& sْــ ُP . ــ�� �& sْــ ُP

  َF ��ُ,ــ ــ�� 'ِ?� EُIـ� � ��6َ�ـ��ــ� � )��َـــ� "�Hـ�tِـــH�ــ$� " �ــhn�A )�-ـ � Iُـــw ;sـ�O$ُـــWَ��& �y��ــ ــ ���)?� �ِ�ـ� ــR sَْـــF Z�*َoُ�ـ� ــ��.ُ$�ُ$?� ����ـــ�� Pُـ ــ$?� ؟ Dـ� �ــدق اهللا  ����َ�ـ صـ
  .العظيم
هذا الجانب من العقيدة، لو مأل المؤمن به قلبـه، وغـذى بـه دائمـا شـعوره          

جميـع شـئونه وأحوالـه، وينـاجى      فيووجدانه، وجعله على ذكر منه يرجع إليه 
يلـم مـن مصـائب، وباليـا     جميع ما يعرض له مـن عقبـات، ومـا     في نفسه به

التصـرفات   تصل بهم مـن شـاذ المعـامالت، وقبـيح    ممن ي هونكبات، وما يواجه
عـه الحـوادث   لو قد فعل ذلك لعاش هادئ الـنفس، مسـتريح الضـمير، ال تزعز   

مهما ثقلت وطأتها، وعظمت شدتها، لنـزوع فكـره إلـى شـهود مـدبر الكـون،       
  .والمهيمن األعلى جل جالله

  فى الكـل فـاعال  إذا ما رأيت اهللا 
             

ــات مالحــا   ــع الكائن   رأيــت جمي
    

  :ثم قال عز من قائل
�  ���*ْKِQِ� َّ<ِ' �y���E�6 �\َx�U�" k�9َّ�� �َK ��&�:  
�   k�9َّـ�� �َK ��&�  بعـده مـع تأنيـب مـن      يأتيلما  النفيوالتقريع، ومعناه  لإلنكاراالستفهام

الشـفاعة طلـب الخيـر والنفـع للغيـر      و. من الشفاعة) يشفع(وجه إليهم الخطاب 
والمعنـى   ،والقبـول  اإلذن هنا معنـاه اإلجـازة والرضـي    )بإذنه. (رجاء ووساطة
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لن يشفع أحد يوم القيامـة عنـد اهللا ألحـد إال بعـد صـدور اإلذن منـه        :اإلجمالي
  .شفوع لهمأن يتقدم برجائه لل للشافعي سبحانه وتعالى

طلع اآليـة الكريمـة إالهيتـه ووحدانيتـه،     م فيقرر الحق سبحانه وتعالى  :المعنى
ال تأخـذه سـنة وال نـوم، كمـا      الذيوأنه سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، 

قرر أن السموات واألرض وما فيهما ومـا بينهمـا ملـك لـه سـبحانه وحـده، ال       
شئونهما وتـدبيرهما منـازع، واألمـر فيهمـا أمـره والحكـم حكمـه         فيينازعه 

  .والسلطان سلطانه
ـ وإذ كان المشركون الذين ناهضوا د      ، وعملـوا جاهـدين   �وة رسـول اهللا  ع

على هدمها، قد زعموا فيما زعموه آللهتهم من نعـوت، ومـا أحاطوهـا بـه مـن      
أوهام وترهات أنهـا ستشـفع لهـم فـى اآلخـرة، وأنهـم سـيدركون مـن وراء         

لهـا، كمـا   شفاعتها النجاة والسالمة من شـدائد القيامـة وأهوالهـا وعـذابها ونكا    
زعموا أيضا أنهم إنما يعبدونها تقربا إلى اهللا، وهو ما نقـرأه صـريحا فـى قولـه     

�$*َ� 'Zَ�ِ ����ـ�� �xْ�َُـZ  � :الحق سبحانه���َ.���� ���ِ' ���-����)?ِ ����ـ��    )�� :قولـه عـز مـن قائـل    وفى . �&�� *َ��(J � �)?� &ـ�� �"���(ـ
���-e�ُ2�" َ< ��& �(َ< �"���5��َxE �(�"������ ��E�6 �َ*�����َx�w �n<�a�- �?$ُ�$ُ.�   
المتهافت قـد وجـد أفواهـا تتحـدث بـه، وآذانـا        الواهيوإذ كان هذا الزعم      

فنـد اهللا تعـالى هـذا     !ال جـرم . تنصت إليه، وأذهانا مريضة ترحب بـه وتتقبلـه  
االدعاء بالباطل، وكشف الغطاء عن تلك األكذوبـة الضـخمة، وبـين لهـم أنهـم      

ا يعيشون على األوهام، ويطمعون فى غيـر مطمـع وأنهـم لـو رجعـوا إلـى       إنم
أنهـم   د عن لـوث الهـوى والغـرض، ألدركـوا ألول الـرأي     صوت العقل المجر

جد مخطئين، وأنه ما كان لهم وقـد عبـدوا أحجـارا صـنعوها بأيـديهم، ولـوال       
ن يـأملوا منهـا   لهـم أ ومـا كـان   . األرضمجهودهم ما كان لها وجود على ظهر 

فعا وهى عاجزة عن نفع نفسها، كذلك مـا كـان لهـم أن يطمعـوا فـى رحمـة       ن
. و االسـتجابة إلـى دعـوة الحـق     االنصـياع خالق الخلق بعد أن رفضوا وأبـوا  
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 Pُـsْ � :ذكرنا صدرها حيـث يقـول جـل جاللـه     التيوكم كان رائعا هذا الختام لآلية 
�(������� A�R ��َ����" َ< ���ِ� ���ّ�� �?$ُi�)�EُFَ8�?$ُIِ��U�" ����6 Zَ����َF�( ��َ*�� �)�D ِf��َg� A�R َ<�( �O� �.  

نعم، ما كان لهم أن يؤملـوا هـذا األمـل الواسـع العـريض أو أن يتوهمـوا            
والجـزم بهـا، إذ أن جميـع    هذه المكانة السامية آللهـتهم فضـال عـن اعتقادهـا     
الكلمـة هللا تعـالى وحـده    ف. األسباب والمقدمات التى تبرر هذا الظن ال وجود لهـا 

إذا ما قام الناس لرب العالمين، وحشـروا لميقـات يـوم معلـوم وعنـت الوجـوه       
للحى القيوم، حيث ال يقبل من أحد قوال وال تنفع شـفاعة شـافع إال لمـن أذن لـه     

له قوال، وكانت الشفاعة لمـن أراد اهللا تعـالى رحمتـه ونجاتـه،      ورضيالرحمن 
إنهـا لـيس لهـا منـه      !وأين آلهتهم من هـذا؟ . عنهوسبقت كلمته سبحانه بالصفح 

فهي ال تسمع دعاء وال تبصـر داعيـاً وعلـى فـرض أنهـا سـمعت فأنـه         شئ،
أعجز من أن تلبي أو تستجيب إذ ليس لها مـن األمـر شـيء، ولـيس لهـا مـن       

ومـن كـان   . ومن عبدوها حصب جهنم هـم فيهـا خالـدون    إنما هي المكانة شيء
مكانة ومنزلـة كاألنبيـاء والمالئكـة فإنـه يبـرأ      ) باطال المعبودين(له عند اهللا من 

�      � :وإننا لنقرأ هذا واضحا فـى قولـه سـبحانه   . إلى اهللا تعالى منهم �� &ـ� �)*ـ�J �� )����ـF ��"�9َـ��6�$?� &ـ�
  htــ ��Tْ�P ــ�� ــ$?� &� ُW�����".         �$����Hَ,ــ �D� ــ� �& �$�ــ��� �D �$ــ َ��( ��ُI�nــ� �6�J �$�ــ��� ــ� "��� َ� ���-$�ــ��6 َF �?ِ'ــ�� ُWَ�،       �%ــ ُi�)�E�ــ� " َ��( ��ُW�Iــ�� �Uِ� �?(�ــ� ُxْW�" �uــ ــ$�#� ��ْ.����&� �"�(

 htِ)�z ُsْB�&�.  
أشـارت إليهـا اآليـة الكريمـة مـن       التيوإذ كانت الشفاعة بعد اإلذن وهو      

يجب اإليمان بهـا، ويعتبـر منكرهـا وجاحـدها بإطالقهـا كـافرا        التيالسمعيات 
هـذه   فـي نـرى اسـتكماال للفائـدة، وتنـويرا لألذهـان      فإننا . مرتدا والعياذ باهللا
بالتفصـيل، ونبـين متـى تكـون ولمـن      وضوعها متناول نن ، أالناحية من العقيدة

ـ   ووضع تكون؟ وما نتائجها  أيتكون؟ وعلى  لـم  عسـبق   يآثارهـا المختلفـة الت
  :وتعلقت إرادته بترتيبها عليها فنقولبها اهللا 



 

 43

ـ    سيد الشافعين وأول من يأذ :)أوال(  ون له الرحمن جل جاللـه، ويرضـى قولـه ه
أنـا أول شـافع وأنـا أول    : "، وفى وذلك يقـول عليـه الصـالة والسـالم    �نبينا 
أيضا للمرسلين واألنبيـاء والمالئكـة والصـحابة والشـهداء      كما يؤذن بها". مشفع

والصديقين واألولياء، علـى اخـتالف درجـاتهم وتفـاوت مـراتبهم عنـد ربهـم        
وفـى ذلـك يقـول الرسـول الكـريم      . هم ووجاهتهم يشفعونيشفعون، وبقدر جاه
يشـفع يـوم القيامـة األنبيـاء ثـم العلمـاء ثـم        : "والبيهقـي كما أخرجه بن ماجة 

عـن   وفـي آخـر أخرجـه البيهقـي    " ثم المؤذنون"البزار وزاد وأخرجه " الشهداء
يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنـة، ويقـال للعـالم قـف حتـى      ": جابر

: وصـححاه  والترمـذي وفى آخر أخرجـه الحـاكم   " تشفع للناس بما أحسنت أدبهم
تميم قـالوا سـواك يـا رسـول      بنيأكثر من  أمتيليدخلن الجنة بشفاعة رجل من "

  ".يسوا: "اهللا؟ قال
  :شفاعات �للرسول  :)ثانيا(
ألهـل الموقـف فـي االنصـراف     � شـفاعته  : وهى أهمها وأعظمهـا  :)أوالها(

عـن   � الخـدري عن أبـى سـعيد    الترمذيروى . ن شدته وهولهوالراحة م منه،
د آدم يوم القيامة وال فخـر، ويبـدي لـواء الحمـد وال فخـر،      ولسيد أنا : � النبي

وأنـا أول مـن تنشـق عنـه     . لـوائي يومئذ آدم فمن سواه إال تحـت   وما من نبي
: فيقولـون  �فيـأتون آدم  . قال فيفزع الناس ثـالث فزعـات  . األرض وال فخر

أذنبـت ذنبـا أهبطـت منـه إلـى       إنـي فيقـول  . أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك أنت
دعـوت علـى أهـل     إنـي : فيقـول  �لكن ائتوا نوح، فيأتون نوحـا  األرض، و

ـ . �فيـأتون إبـراهيم   . إبـراهيم األرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى   :ولفيق
مـا حـل   إال ما منهـا مـن كذبـة    : �سول اهللا ثم قال ر. كذبت ثالث كذبات يإن

 إنـي : فيقـول  �فيـأتون موسـى   . ولكن ائتـوا موسـى  . بها عن دين اهللا تعالى
عبـدت مـن    إنـي : فيقـول  فيـأتون عيسـى،   ،�ولكن ائتوا عيسى . قتلت نفسا

 فكـأني : قـال أنـس  . ، فــأنطلق معهـم  يفيـأتون  �دون اهللا، ولكن ائتوا محمدا 
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مـن   :هـا، فيقـال  عقعقَُأبحلقـة بـاب الجنـة فَ    فآخذ: قال. �أنظر إلى رسول اهللا 
ـ  : يقولـون فيفتحون لـي ويرحبـون ف  . محمد: هذا؟ فيقال ر سـاجدا،  أخمرحبـا، فَ
سـل تعـط، واشـفع    . رفـع رأسـك  أ: لـي  فيقـال . اهللا من الثناء والحمد فيلهمني

%�    �: قـال اهللا  الـذي تشفع، وقل يسمع لقولك، وهو المقـام المحمـود    eـ����6��ـB���)�" ?َ8 Zَـ%� 
ً�J$��� e& ً�&�َ.�&  وفى الحديث نقاط خالصتها�:  

أى ال أقول ذلك افتخـارا وتعاليـا، وإنمـا هـو مـن بـاب       " وال فخر" :قوله )١(
تفضـال  بـه  اهللا  خصـني التحدث بنعمة اهللا تعالى، وتبيان مـا سـيكون ممـا    

  .ومنة
 واهللا أعلـم حـين  إنمـا ذلـك   " فيفزع الناس ثالث فزعات" :قوله :القرطبيقال  )٢(

يبالنار تُ ؤتىر بأزِجهـ.أ. فارت وشهقت الخالئقرأت  فإذاتها، م. 

��ً      �:القـرآن  ذكـرت فـي   �دعوة نوح  )٣(� �� �W�َْـ��J ��"ِ��R"ـ� ��fِ &ـ�َoْ�ـ� Z��6َـ ���� > Fَـ9َ��عتبـر  أ �
. لك منه تسرعا، وأن الصـبر كـان أجـدر بـه    ذعليه الصالة والسالم صدور 

ـ  وخمسـين وإال فقد طـاول قومـه تسـعمائة    . � إحساسهوهكذا كان  ، اعام
 .هم ال يزدادون إال عتواو

أنهـا كانـت هللا وفـى اهللا ودفاعـا      �شهد الرسـول   التي � إبراهيمكذبات  )٤(
إذ أنهـا كانـت مـن قبيـل     . عن دين اهللا، لم تكن كـذبات بـالمعنى المتبـادر   

: فقولـه . ولم تكن لها من الكـذب إال الصـورة الظاهريـة فقـط     المعاريض،
sْ   � وقولـه . ار قومه علـى الشـرك  س من إصرأراد به سقم النف). سقيم إني( �ـ�

��� -�ـ9َ�    -�tِ)َـI �ض بغبـائهم، إذ لـيس بيـنهم    ياالستهزاء بهم، والتعـر  أراد به �Rَ���َـ�
: وقولـه فـى حـق سـارة    . مكانتها المزيفة إال هومن ينكر على تلك األحجار 

 .وقد سمى اهللا المؤمنين أخوة. أراد بها أخوة اإليمان). أختيهذه (
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موطن الحيلولة بينـه وبـين االعتـداء علـى      يكان ف. لقبطيل �قتل موسى  )٥(
 التـي وهو عمـل مشـروع، ولكنـه اعتبـر قـوة الدفعـة       . أخيه االسرائيلى

 .مل منه، ومن ثم بادر باالعتذار إلى اهللاجصرعته تقصيرا ال ي

إدخال قوم من أمته الجنة بغيـر حسـاب، وهـذه قـد وردت      فيشفاعته  :)الثانية(
يـارب   أمتـي فـأقول يـارب    رأسيرفع فأ: "عند مسلم وفيه ديث أبى هريرةفى  ح
يا محمد أدخل من أمتك من ال حسـاب علـيهم مـن البـاب األيمـن       :، فيقالأمتي

واألولـى خاصـة بالرسـول الكـريم باتفـاق، والثانيـة جـزم         ،"من أبواب الجنة
  .والنوويعياض  والقاضي السيوطيبها للرسول الحافظ  باالختصاص

ـ  �ه شـفاعت  :)الثالثة( قـوم اسـتوجبوا النـار بأعمـالهم فيشـفع لهـم فـال         يف
ـ و القاضييدخلونها، وهذه جزم  ، ودليلهـا  �اختصاصـها بـه    مبعـد  بكيابن الس

 أمتـي خيرت بين الشـفاعة وبـين أن يـدخل نصـف     " :الصالة والسالم قوله عليه
الجنة فاخترت الشفاعة ألنها أعـم وأكفـى، أترونهـا للمتقـين؟ ولكنهـا للمـذنبين       

  .عن أنس والطبرانيأخرجه اإلمام أحمد ". طئين المتلوثينالخا
ما دخلوهـا وهـذه ال تخـتص    إلخراج العصاة من النار بعـد  �شفاعته  :)الرابعة(

 البخـاري الصـالحين ودليلهـا مـا رواه    وبل تكون أيضا لغيره من األنبيـاء   �به 
 �يخـرج قـوم مـن النـار بشـفاهة محمـد       : "عن عمران بن حصين مرفوعـا 

 البخـاري وفـى حـديث أبـى سـعيد عنـد      ". ن الجنة ويسمون الجهنميـين فيدخلو
الحق قد تبين لكم مـن المـؤمنين يومئـذ للجبـار      فيفما أنتم أشد مناشدة : "سلممو

إذا رأوا أنهم قد نجوا فى إخوانهم فيقولون ربنا كـان يصـومون معنـا ويصـلون     
أخرجـوا مـن عـرفتم وتحـرم صـورهم علـى النـار         :ويحجون، فيقـال لهـم  

 :إلـى ركبتـه، ثـم يقولـون    خلقا كثيرا قد أخذته النار إلى نصف ساقه و فيخرجون
قلبـه مثقـال    فـي فمن وجـدتم   رجعواا: فيقالممن أمرتنا به  فيها أحداً ربنا ما بقي

 ربنـا لـم نـذر فيهـا     :ثم يقولـون . فيخرجون خلقاً كثيراً دينار من خير فأخرجوه
دتم في قلبه مثـال نصـف دينـار مـن     ارجعوا فمن وج: قولثم ي ،أحداً ممن أمرتنا
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ربنا لم نـذر فيهـا ممـن أمرتنـا     : ثم يقولون. خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً
ارجعوا فمن وجـدتم فـي قلبـه مثـال ذرة مـن خيـر فـأخرجوه        : ثم يقول. أحدا

اهللا عـز وجـل   فيقـول  . لم نذر فيها خيـراً  ربنا: ثم يقولون. فيخرجون خلقاً كثيراً
فيقـبض قبضـة مـن    . وشفع النبيون ولم يبق إال أرحم الـراحمين شفعت المالئكة 

  .الحديث" رج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قطخالنار في
الجنـة، وزاد بعضـهم سادسـة     ناس فـي رفع درجات ُأ في �شفاعته  :)الخامسة(

  .طالب كأبيتخفيف العذاب عن بعض الكفار  في �وهى شفاعته 
أقسام الشفاعة الثالثة والرابعـة والـدليل ضـدهم، ومـن     وتنكر طائفة المعتزلة من 
خطبة لـه، أنـه سـيكون فـى      يف البخاريكما أخرجه  �كالم عمر بن الخطاب 

الدجال ويكـذبون بطلـوع الشـمس مـن مغربهـا      بهذه األمة قوم يكذبون بالرجم و
ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشـفاعة ويكـذبون بقـوم يخرجـون مـن النـار       

أن قومـا يكـذبون   : أنـه قيـل لـه    �وخرج البيهقى عن أنـس  . واشُحبعدما امتُ
  .ال تجالسوا أولئك: قالبالشفاعة، 

والحجـر  . فـالقرآن يشـفع ألهلـه   . آدم شـفاعة  المقربين مـن بنـي   لغير :)ثالثا(
يشـفعان للعبـد، يقـول    والقـرآن  إن الصيام " :وفى الحديث. األسود يشفع لمستلمه

يـا   :ويقـول القـرآن  . فيـه  فشـفعني شراب بالنهار رب منعته الطعام وال: الصيام
  ".فيه، فيشفعان شفعنيرب أسهرته ليال ف

مـن اختصـهم   ل الثابتـة التنبه إليها وهـى أن الشـفاعة    ينبغيوهنا دقيقة  :)رابعا(
بيـان  . ليست من طراز الشـفاعات المتعارفـة بـين البشـر     اهللا باإلكرام من عباده

منزلـة إلـى آخـر     قوامهـا رجـاء مـن ذي    :ناها المتـداول أن الشفاعة بمع :ذلك
اتجهت نيته وانعقدت عزيمته على أمر من األمـور أو تصـرف مـن التصـرفات     

على منع خير أو إلحاق ضرر بآخر، فال يـزال الشـفيع بالمشـفوع عنـده      ينطوي
أن  وبـدهي . ته بالنسبة إلـى المشـفوع لـه   حتى يحوله عن عزمه، ويصرفه عن ني

 تعالى ال يليق، ألن أقل مـا يترتـب عليـه أنـه يظهـر      بالنسبة إلى اهللا المعنىهذا 
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الحكمـة ويفلـت منـه السـداد      أوجـه بمظهر من تخفى عليه ) تقدس وتنزه(الحق 
  .فيما يريد، سبحانه وتعالى عن ذلك

��2َFَـZ   �: إذن فحقيقتها، وهى مقتضى قولـه سـبحانه      � �� َ��$?� 'ِ> ���ـ�x  أمـور أنهـا   �))�> "�Uـ�
فالمشـفوع لـه   . إرادته أزال، وال جديـد فـى األمـر    بها وسبقت علمها اهللا تعالى

كتب اهللا له النجاة والسالمة مع إساءته لحكمـة يعلمهـا سـبحانه وجعـل السـبب      
لمكانتـه عنـده، وعظـيم     اًإظهـار الشافع إكرامـا لـه و   شفاعةنجاته  فيالظاهر 

  .رضاه عنه، والكل منه وإليه سبحانه
عـالى أن لـه وحـده ملـك السـموات واألرض      وبعد أن قرر الحق سبحانه وت    

الفصـل والحكـم   وما فيهما وما بينهما، وأن له سـبحانه وتعـالى وحـده القـول     
مـذنب أو مقصـر إال بإذنـه     ة شـفاعة فـي  العدل يوم القيامة، بحيث ال تكون ثم

بعد ذلك أثبـت لذاتـه المقدسـة العلـم الواسـع الشـامل       . مهما بلغت منزلة الشفيع
فقـال  . ممـا كـان أو يكـون    ود، وال يخرج عـن نطاقـه شـيء   تحده حد ال الذي
  :تعالى

����5َx�ْ�z ��&�( ��ِ5"���"َ8 ������ ��& ��َ����"�.  
عنهم الـذين يعـود علـيهم الضـمير هـم الـداخلون تحـت قولـه          ثُحدوالمتَ   

��fِ     �: سبحانهَg� Aـ�R ـ��&�( �O��$ّـ����� Aـ�R � س المعنـى  ولـي . بتغليب العقالء علـى غيـرهم   ��َّ�� &ـ�

5َ�ـ��    � :المتبادر لقولهx�ْ�z "5ِ�� )�&�ـ���مـا  : مـا بـين أيـديهم   : بل إن المعنـى . بمراد �&�� ��ـ���� 8َ"�ـ
وقيـل   .ما يكون بعدهم مـن أمـر اآلخـرة   : وما خلفهم. كان قبلهم من أمور الدنيا

عكس ذلك، وإن ما بين أيديهم اآلخرة ألنهم يقـدمون علـى ذلـك، وإن مـا بـين      
ة ألنهم يقـدمون عليهـا، ومـا خلفهـم الـدنيا ألنهـم يخلفونهـا وراء        أيديهم اآلخر

5ُ�ـ$�Iُِ��    �: ويسند هذا قولـه سـبحانه  . ظهورهم� �n����( ��ُIـ��E�ْ�$�z � وقيـل مـا بـين     �)�Fَـ��Iْ,ُ�� &ـ�
مـا   :ما بين السماء واألرض مما تتناوله الحواس اإلنسـانية، ومـا خلفهـم   : أيديهم

وأيـا مـا كـان فالغايـة     . وقيل غيـر ذلـك  . عنا احتوته السموات من أمور غابت
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شـمول علمـه سـبحانه لمـا      هـي عندها جميع األقوال  تلتقي التيواحدة، والنقطة 
، وإحصـاؤه لجميـع أعمـالهم خيرهـا     ته بما عليـه عبـاده  كان وما يكون، وإحاط
وإذ كان علـم اهللا تعـالى الشـامل يتنـاول فيمـا يتناولـه       . وشرها طيبها وقبيحها

ـ   التـي المشفوع له، الشافع وحوال اإلحاطة بأ ـ  اًتجعـل األول خليق ن يحلـه اهللا  أب
بهـذه النجـدة،    عليـه  محـال ألن يتفضـل اهللا تعـالى    الثـاني هذه المنزلة وتجعل 

 فـي قبلـه   والـذي وينفس عنه تلك الكربة، كان التناسب بين هذا الجزء من اآليـة  
  :غاية الظهور وفى هذا يقول العالمة الفخر فى تفسيره

م أن المقصود من هذا الكالم أنه سـبحانه عـالم بـأحوال الشـافع والمشـفوع      اعل"
له فيما يتعلق باستحقاق العقاب والثواب، ألنه عـالم بجميـع المعلومـات ال تخفـى     
عليه خافية، والشفعاء ال يعلمون من أنفسهم أن لهـم مـن الطاعـة مـا يسـتحقون      

أن اهللا تعـالى هـل يـأذن لهـم      به هذه المنزلة العظيمة عند اهللا تعالى وال يعلمون
وهـذا يـدل علـى    . فى تلك الشفاعة، أم أنهم يستحقون المقت والزجر عـن ذلـك  

 .انتهـى " بـإذن اهللا تعـالى   الأنه ليس ألحد من الخالئق أن يقدم علـى الشـفاعة إ  
ـ   الـذاتي وإذ كان الحق سبحانه هو المنفرد وحـده بـالعلم    الوسـائط،   نالمنـزه ع

  :شئ انتقل القرآن يبين ذلك ويقرره بقولهوليس ألحد غيره من ذلك 
�n��w ���ِ� َّ<ِ' �����ْ�6 ��ّ�& hn�A�Uِ� �?$ُT�� �" َ<�(�.  

هـو صـفة ذاتـه     الـذي إذ علمه سـبحانه  . العلم هنا المقصود منه المعلوماتو    
إن أهــل األرض : والمعنــى. عــنهم بعيــنهم الســابقون دثُحــتَوالم. ال يتــبعض

فيهم األنبياء والمرسلون كلهم يستمد ما عنـده مـن علـم قـل     وسكان السموات بما 
. أم كثر من محض فيضه تعالى وفضله، وعلى مقتضـى مـا سـبقت بـه إرادتـه     

إن شاء سبحانه فتح لعبده مغاليق األمور، وهـدى ذهنـه إلـى حـل المعضـالت،      
وأن شـاء نحـى   . وكشف المعميات، واستخراج النتائج الصـادقة مـن المقـدمات   

، وحرمه معونته فضل طريقه، وتاهـت منـه البـدهيات، وتخـبط فـى      عنه عنايته
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ــ�  Pَــ��ُ$�ْ� الضــروريات، �Eَ,�����6 ــ� ــ� 'ِ>� &� �Eَ� ــ(� ��*َ%� >َ �6ْ�ــ�� �D�  ،�  �?$ــ ��َ���َF < ��ُW�Fــ� ــ�� ��Tُــ$?ِ 8ُ&��5 �& ��ُW�Sــ���zَ8 �)�����ــ�
�� )���iْRَgـ    � ��\� )��gَ��0ـ� وإنمـا  . أنهـا أسـباب العلـم ووسـائله     وبـدهي  ���Wَ� َs���S�( �ًi���w�Xُـ�� ���ـ�

يكشف اهللا تعالى من معلومات لمن أراد من خلقه، ما بـه تتحقـق عمـارة الكـون     
سـبقت إرادة اهللا تعـالى بـأن يكـون      الـذي وتنظيم شئونه وإفراغه فى الوضـع  

  .عليه من خير حتى يبلغ األمد المقدر له أن يبلغه، ويحين حين فنائه وتالشيه
كشف اهللا تعـالى عنـه لمـن شـاء مـن       الذيثم إن هذا الجزء من المعلومات     
ذاته كثيرا وكثيرا جدا، إال أنه بالنسـبة إلـى علـم اهللا تعـالى ال      فيه وإن كان قخل

ومـن   !!وأين القطرة من البحر؟ وشتان بين الجبـال الشـامخة والـذر   . يكاد يذكر
نقـر العصـفور بمنقـاره مـاء     السالم حين و الصالة ثم قال الخضر لموسى عليهما

وعلمك من علـم اهللا إال كمـا نقـص هـذا العصـفور مـن        علميما نقص : البحر
  .هذا البحر

تجاه إلى قصر المعنـى علـى األمـور الغيبيـة     هذا وفى كالم بعض الكاتبين ا    
��ً       �: فقط، وجعلها من باب قولـه سـبحانه   �<5ِْـ�� ��6َـZ 4َ��(ِـ�� 8َ�ـ�" �YَـR ِp 'ِ>� &�ـ�ِ ���2َFَـZ    � �6ـ����� ��3َ�ـ�

  ٍL$ـ�D��وال يحيطون بشئ مـن علـم الغيـب إال مـا شـاء      : وعليه يكون المعنى �&�ـ� 

� ��6ْـ��    '�: تضـمنته اآليـة   الـذي وهذا الغيب هـو  . اهللا أن يطلع عليه بعضهمy�� ?� ����ـ�� E�6ـ�
ــ    ــ� Fَـ ــ�#ِ )�&�ـ ����ـَoْ�� Aــ ــ� �Rـ ــ�� &�ـ ــ�� )�"����َـ ــ]�Lُ ��3َْ�ـ� ��Eـ"�( �u�6ـــ�����    ٍf��َ8 �kَoــ ــ� Fَـــ���xَ* kِْـــ�` �ِـ ــ��d )�&�ـ � 4َـpـــ��ْWَF �َKــ� �xَ* kِْـــ�` &�ـ��

 �O$ـ��َF�.  إلى قصر اللفـظ علـى بعـض مـا      يألنه يؤد. غير متجه نظري فيوهذا
بـل لـو قلنـا أن التعمـيم هـو      . ما يتطلب ذلـك  ةيدل عليه من غير أن يكون ثم

ـ . يقتضيه المقام لما كنا متجاوزين الذي هللا تعـالى، وإشـادة   ام تمجيـد  إذ المقام مق
  .جالل وعظمة، وكمال ال يدانيه كمال بما له سبحانه من

  :ثم قال سبحانه
 ��(�O��$������ ��e��D��ُI �\�D �(�f��َg� �(َ< �"����5ُ>ْx�� �y�J$ُi �(eA������ �$�-  ����>�����  



 

 50

� �( �e� وأمكنـه القيـام بـه،    إذا احتملـه وأطاقـه    ءالشـي يقال وسع فالن : � D��ُI �\�Dـ�
لو كـان موسـى حيـا مـا     " :ومنه الحديث. ال تطيقه وال تحتمله أييسعك هذا  وال

ليـه وال  هـو مـا يجلـس ع    الكرسـي و. ال يحتمل غير ذلك أي" يإتباعوسعه إال 
5ُ���ـ�  "� >َ)��عـن مقعـد القاعـد شـئ      هلصيف>ْx�� �y�J$ُـi �    يقـال، آداه يئـوده إذا أثقلـه

  .يثقله حفظهماوال : فالمعنى. وأجهده
عظمتـه، و   نـواحي لفت الحق سبحانه وتعالى عبـاده إلـى ناحيـة مـن      :المعنى

ـ قرر أن لـه سـبحانه كرسـيا وسـع السـموات واألرض واحتواهمـا واحتمله       ا م
وأطاقهما وتكفل بحفظهما من غير أن يكـون لـذلك أدنـى تـأثير عليـه، أو أقـل       

  .إجهاد له
دركتـه حـواس اإلنسـان مـن     مـا أ وإذ كانت السـموات واألرض أعظـم        

أروع ما وقعت عليه العين مـن الكائنـات، وكـان الحـق سـبحانه      والموجودات، 
 فـي شـئونها، فـإن    فـي وتعالى قد أثبت لذاته الكريمة ملكها والتصرف المطلـق  

لذاته ملك ما هو أعظم منها، وما تتضـاءل بجانبـه إذا قيسـت بـه؛ تنبيهـا       إثباته
  .نه ال تحدها الحدود، وال تدرك مداها األذهانأيما تنبيه إلى أن عظمته سبحا

� "� �الضمير فى وسواء قلنا بعود y�J$ُi�    فـان المعنـى   الكرسـي علـى اهللا أو علـى ،
. تجعـل المعنـى أبلـغ    الكرسـي مستقيم ال مأخذ عليه، بل أن إعادة الضمير على 

وهو مخلوق مـن مخلوقـات اهللا، وأثـر مـن آثـار قدرتـه        الكرسيألنه إذا كان 
يق السموات واألرض ويحتملهما، وال يثقلـه حفظهمـا، فكيـف بخالقـه وممـده      يط

  .بأسباب القوة والمتانة وهو اهللا جلت قدرته
المتحـدث عنـه مـذاهب مختلفـة،      الكرسـي تحديد معنى  فيوقد ذهب العلماء     

مـا يسـتتبعه مـن    المتبادر مـن اللفـظ، و   اللغويى نمع إجماع الكل على أن المع
�ـ$�      �:ذلـك إلـى اهللا عـز وجـل     نسـبة  د، السـتحالة لوازم غير مرا-�( nAـw �� �َـ���� �Bْ��َIـ�

t�0�)�� �  .تقدست ذات اهللا عن مشابهة الحوادث .��������\
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اهللا  رضـي ونسب هـذا القـول إلـى ابـن عبـاس      . علمه: كرسيه: فمنهم من قال
ـ  رقد: كرسـيه : ومنهم من قال. عنهما . يمسـك بهـا السـموات واألرض    يتـه الت
إن هذا تمثيل لعظمة شأنه عـز وجـل وسـعة سـلطانه، وإحاطـة      : م من قالومنه

علمه باألشياء قاطبة، وإن الحق سبحانه خاطـب عبـاده فـى تعريـف ذاتـه بمـا       
�)� ����ـ��    �ومـن ذلـك قولـه سـبحانه     . ملوكهم، وعظمـائهم  فيألفوه واعتادوه �)�&�ـ� Pَـ��

�$�" ��ُ,َ2�)َP ً������S �f��َg��( �yِ���َP �j���# ���E�����ِ� Ò��"ِ$ْT�& �O��$�������( �u�&����.�ْ��.  
بينما ال قبضة وال قابض وال يمين بـالمعنى المـألوف المعـروف إنمـا كلـه          

ـ األذهان، واستعانة بالشـاهد علـى    فيتقريب للمعنى المراد غرسه  علـى   بالغائ
  .العربيمقتضى األسلوب 

العـرش يسـع السـموات     يـدي  بـين جسم عظيم  الكرسيإن  :ومنهم من قال    
 وروي. لـك الثـامن وهـو رأى األكثـرين    جوفه، وهـو الف  فيويحتويها واألرض 

 الكرسـي يا أبا ذر ما السـموات السـبع مـع    : "أيضا عن ابن عباس وفيه الحديث
ـ     فيإال كحلقة ملقاة  الفـالة  كفضـل   يأرض فالة، وفضـل العـرش علـى الكرس

ويقـول الفخـر فـى    . صـحيح مسـنده   في، أخرجه اآلجري والبستي "على الحلقة
إال  أولى، ولئن كـان لمـا قبلـه وجـه قـوي      إن القول بهذا الوجه األخير :تفسيره

أنه ال يعدل عن الظاهر إال الدليل وقرينـة صـارفة ولـيس هنـا مـا يسـتوجب       
  .انتهى معناه. ذلك
علـى   وقد اختتم الحق سبحانه اآلية الكريمـة باسـمين مـن أسـمائه، انطويـا         
eA �وهمـا  . ين مـن صـفاته  صفت وبـدهي أن العلـو والعظمـة بمعناهـا      �����<�ـ���  �����ـ�

المألوف مستحيالن على اهللا تبارك وتعـالى، وذلـك مـن أوليـات العقيـدة       الحسي
eA �: ثم فمعنىاإلسالمية ومن  فهـو صـفة   . عـن األشـباه واألنـداد    المتعـالي  ������ـ�

� � و. لـة والمنزوقيل المـراد علـو القـدر    . تنزيه وتقديس��  أي. ذو العظمـة  �����<ـ�
بجانـب   ة والقهر والغلبـة والكبريـاء الـذي يسـتحقر كـل شـيء      صاحب المهاب
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وإن روعة التناسـق بـين صـدر اآليـة وختامهـا مـن        هذا . عظمته جل جالله
الظهور والوضوح بمكـان، وإننـا لنرجـوه سـبحانه أن يـذيقنا حـالوة كتابـه،        

جـيال، وصـلى   ب مشـاعرنا تعظيمـا لـه وت   ويقذف فى قلوبنا روعة تنزيله، ويمأل
  .اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ِ�ِ�������� ِ��������� ������ ِ��D  
��" � ِ���W� �ْ� ِ?@��ُ.�ْ��( �  �����D�����ْ� ����َ� �%�*ِ' � ٍ���.َ,��e& h/����: Zَ��6�  ِ�������� ِ["ِ[��ْ�� َs"ِ[EَF�  

  متهيــــــــد
وهـو بمكـة   �  أنزلـت علـى الرسـول    التيسورة يس من السور المكية  :)أوال(

ونكتـب مـا   (إن آيـة  : ه إجماع لم يشذ عنـه إال طائفـة قالـت   وهذا شب. المكرمة
سلمة من األنصـار حينمـا همـوا بتـرك      بنيحق  فيمدنية نزلت ) قدموا وآثارهم

  .النبويار المسجد إلى جو واالنتقالمنازلهم بأطراف المدينة 
أسـلوبها وأهـدافها    فـي تميزت السورة المكيـة عامـة بطـابع خـاص      :)ثانيـا (

وهـو طـابع تجـاوب فيـه     . تولت معالجتها، وإبراز الحـق فيهـا   التيوقضاياها 
واجهتهـا الـدعوة المحمديـة إذ     التـي التنزيل مع مقتضيات الظروف والمالبسات 

  .ذاك
أديمهـا دارت  وعلـى  . كمـا هـو معلـوم   فمكة كانت الموطن األول للـدعوة      

معاركها األولى، وبـين جنباتهـا كـان اصـطراع التوحيـد والوثنيـة، ومغالبـة        
الكـريم بـأمر ربـه، إلـى أن      نبيالالجاهلية، من بدء الدعوة حينما صدع  فيةيالحن
له بالهجرة، ونقل موطن الدعوة إلـى المدينـة، إلـى حيـث أوت إلـى ركـن       أذن 

لى تقرير مبـادئ دينـه الحنيـف وفروعـه بعـد توطيـد       شديد، وتفرغ الرسول إ
  .دعائمه األولية

وفى مكة كانت العقيدة اإلسالمية بمـا انطـوت عليـه مـن تقريـر التوحيـد،           
وانتزاع جذور الوثنية، والمنـاداة بالبعـث والنشـور، ومـا يتبعـه مـن حسـاب        

ـ   � وثواب أو عقاب، كان ذلك أول ما عنى به الرسـول    هوتركـزت جهـوده حول
غيـره بدونـه   يبنى عليه صرح اإلسالم والـذي ال بقـاء ل  س الذيباعتباره األساس 
 نـواحي هذه الحقبة من تاريخ الـدعوة بغيـر العقيـدة مـن      فيولئن كان قد عنى 

العـادات وقبـيح التقاليـد     ، وحارب الكثير مـن سـيء  االجتماعي الخلقياإلصالح 
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نايتـه بـاألولى كانـت أبـرز     الجاهليـة، إال أن ع  فـي كانت تحفل بها الحياة  التي
مناهضـتها أشـد    فـي وأظهر، ولذا كانت ثورة المشـركين بإزائهـا، وجهـودهم    

  .وأضخم
هيـات  اإلل: اإلسـالمية بأقسـامها الثالثـة   ذلك كله كان الحديث عـن العقيـدة   ب    

مكـة مـن القـرآن    نـزل ب  الذيون الغالب على القسم والنبوات والسمعيات، هو الل
م التبيين، وفصلت أكمـل التفصـيل، كمـا صـنعت  حججهـا      بينت فيه أت. الكريم

أروع  فـي أثيـرت حولهـا    التـي القاطعة، وبراهينها الدامغة، وفنـدت الشـبهات   
األساليب وأحكمها، وأدقها وأوفاهـا، وأسـرعها نفـاذا إلـى الوجـدان، وأقواهـا       

  .تأثيرا على القلوب
ـ  . وعلى هذا النسق الكريم نزلت سورة يـس  :)ثالثا( حـول    وتلتقـي دور فآياتهـا ت

بـدأت بالرسـالة تثبتهـا وتحـدد     . تدعم قواعدهوهذا الهدف األسمى، تركز أسسه، 
تمثلـت فـى   شخصية الرسول المختار لحمل أعبائها، ثم بمعجزتـه الكبـرى التـى    

كتابه الكريم، تنفى حوله ما حـاول المضـللون أن يلصـقوه بـه، كمـا تعرضـت       
ثـم انتقلـت تقـص    . إلـى قسـمين   إزائهـا بلبيان أثر هذه الرسالة، وانقسام الناس 

أنباء أمة من األمم السابقة، وقفت من رسلها موقف المشـركين مـن نبـيهم مبينـة     
ما جره عليها اللجاج والعناد مـن وخـيم العواقـب، ثـم ذهبـت تلفـت األنظـار        
وتوجه األذهان إلى ما نصبه اهللا تعالى فى األنفس واآلفـاق مـن اآليـات البينـات     

، وتدل عليه، وتزيل اللـبس، وتـدفع الريـب عـن عقيـدة البعـث       إليه ديالتى ته
التى قام لها المضللون وقعدوا، ونشروا حولها مـن ظـالل الشـكوك مـا نشـروا،      

وإسـكات   �وظنوا بإزائها أنهم قد وقعوا على ما به يهون علـيهم إفحـام محمـد    
  .صوته نهائيا

 فـي متعرضـة  وهكذا تسير آيات السـورة الكريمـة متوخيـة هـذا الهـدف،          
غضون الحديث عنه، وإقامة األدلة عليه إلى دحض ما يثيـره ويهـرف بـه قالـة     

 التـي السوء من أولئكم األفاكين، مفصلة الحديث عن بعـض المـواطن األخرويـة    
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يشتد فيهـا الهـول علـى المكـذبين، وتحـف فيهـا ألـوان التكـريم بـالمؤمنين          
 تعـالى، ورد األمـور كلهـا    بتقرير السلطان المطلـق هللا  تنتهيإلى أن المصدقين، 

  .ث يجزى كل امرئ بما قدمت يداهيإليه، والتذكير بأن المرجع إليه وحده ح
يوجـه أنظـار المـؤمنين إلـى السـورة      �ولهذا نجد الرسـول الكـريم    ):رابعا(

الكريمة، ويدعوهم إلى اإلكثار من تالوتها، وتغذية القلـوب بهـا، مبينـا مـا لهـم      
قلـب القـرآن يـس    ": �األجر وكبير المثوبة، فيقـول  ذلك من عظيم لى ععند اهللا 

" أقرءوهـا علـى موتـاكم   . ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر اهللا لـه 
مـن قـرأ   : "ويقـول أيضـا  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن معقل بن يسـار 

 فـي وابـن حبـان    رواه مالك وابـن السـني  " هللا غفر لهليلة ابتغاء وجه ا فييس 
إن : "�عـن أنـس عـن رسـول اهللا      رواية الترمـذي وفى . عن جندبصحيحه 

اهللا لـه بقراءتهـا قـراءة     ، وقلب القرآن يس، ومن قـرأ يـس كتـب   لكل شئ قلبا
عـن شـهر    يالـدارم وفـى مسـند   " دون يس"رواية  فيزاد ". القرآن عشر مرات
ين يصـبح أعطـى يسـر يومـه     من قرأ يس ح: "قال ابن عباس: بن حوشب  قال

وغيـر  " صدر ليلته أعطى يسـر ليلتـه حتـى يصـبح     فييمسى، ومن قرأها  حتى
  .فضلها فيذلك آثاره كثيرة 

وغير خاف أن مرد ذلـك الفضـل الكبيـر لـيس األلفـاظ والحـروف        :)خامسا(
فحسب، وإنما مرده ما انطوت عليـه السـورة الكريمـة مـن معـان بهـا تزكـو        

ومـن ثـم فمـن    . عـالمين ال بالنفس، ويطهر القلب، ويتصـل الوجـدان بـاهللا ر   
تالوتـه عنـد حـد ترديـد      فـي المستبعد أن يدرك هذا الخير العظيم مـن وقـف   

وهـذه  . مغزاهـا األلفاظ، وتحريك اللسان بالكلمات من غير فقـه لمعناهـا وتـيقظ ل   
أن يتنبـه إليهـا أولـئكم الـذين يأخـذون مـن األحاديـث         من ناحية هامة ينبغي

واهللا يتـولى  . لغـافلين ظنـا بـأنهم تكفـيهم    ظواهرها، ويقنعون من القرآن بتالوة ا
  .هدانا أجمعين
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  املفردات
  :مثيالتها من فواتح السور فيقيل فيها ما قيل     ::::����������������

فريق ذهب إلى أنها كلمـات تعبـدنا اهللا بهـا، وسـتر عنـا علمهـا، وحجـب            
نـؤمن بأنهـا   : أن يكون موقـف التفـويض والتسـليم    ينبغيسرها وأن موقفنا منها 

، ونتلوهـا تعبـدا وتقربـا، ونكـل     �هللا تعالى المنزل على عبده محمـد  من كتاب ا
دام ال سـبيل لنـا    علم معناها إلى اهللا، وال نحمل أنفسنا عنـاء التفكيـر فيـه، مـا    

القـرآن أوائـل    فـي كل كتاب سـر، وسـره    في: "�وفى هذا يقول أبو بكر . إليه
 وة، وصـفوة إن لكـل كتـاب صـف   " :وكرم اهللا وجهـه  �، كما يقول على "السور

سـر اهللا فـال   : "كـذلك سـئل الشـعبي عنهـا فقـال     " التهجيهذا الكتاب حروف 
  ".تطلبوه
 التعبـدي أن فـواتح السـور تمثـل الجانـب     : الرازيفخر الومن رأى العالمة     

العبـادة   فـي المحض من العبادة اللسانية، وأن من حكمتهـا أن يجمـع لهـم ذلـك     
منهـا مـا   : كلفنـا بهـا قسـمان    التياألفعال إن : وفى ذلك يقول رحمه اهللا. البدنية

فـإن  . نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة بعقولنـا كالصـالة والزكـاة والصـوم    
دفـع حاجـة الفقيـر،     ضع محض وتضرع للخالق، والزكاة سـعي فـي  الصالة توا

منها ما ال نعـرف وجـه الحكمـة فيـه كأفعـال      و. والصوم سعى فى كسر الشهوة
بـين   رمـى الجمـرات والسـعي    فـي جـه الحكمـة   لنا والحج فإنا ال نعرف بعقو

ـ    باع، ثم اتفق المحققـون علـى  الصفا والمروة والرمل واالضط ن أنـه كمـا يحس
األمـر بـالنوع   من اهللا تعالى أن يأمر عبـاده بـالنوع األول فكـذا يحسـن منـه      

النـوع األول ال تـدل علـى كمـال االنقيـاد الحتمـال أن        فيألن الطاعة . يالثان
أمـا  . مر به لما عـرف بعقلـه مـن وجـه المصـلحة فيـه      ا أتى بما ُأالمأمور إنم

لـم  فإنها تدل على كمال االنقياد ونهاية التسـليم ألنـه لمـا     الثانيالنوع  فيالطاعة 
. والتسـليم  االنقيـاد عرف فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانـه بـه إال لمحـض    ي

 فـي كـون األمـر كـذلك    يجوز أيضـا أن ي  ال األفعال فلم فيفإذا كان األمر كذلك 
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األقوال، وهو أن يأمرنا اهللا تعالى تارة أن نتكلم بمـا نقـف علـى معنـاه، وتـارة      
بما ال نقف على معناه، ويكون المقصـود بـذلك ظهـور االنقيـاد والتسـليم مـن       

 إذا وقـف علـى المعنـى    اإلنسـان أن : بل فيه فائدة أخرى وهـى . المأمور لآلمر
إذا لم يقف علـى المقصـود مـع قطعـه بـأن      وقعه على القلب، و وأحاط به سقط

المتكلم أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبـدا ومتفكـرا فيـه أبـدا، ولبـاب      
بقـاء العبـد ملتفـت الـذهن مشـتغل       فـي التكليف إشغال السر بذكر اهللا تعالى أن 

انتهـى  . الخاطر بذلك أبدا مصلحة عظيمة فيتعبده بذلك تحصـيال لهـذه المصـلحة   
ـ كالم ، ويعـززه مـدح اهللا تعـالى للمنطبعـين بهـذه      اًده رحمه اهللا وهو وجيه ج

R �?$ُvـZِ ��ْ��ْ�ـ�ِ "�.ُ$�ُـ$?� �E�&��nـ� �ِـ�� Iـsُ       � قوله عز وجـل  فيالصفات  � 'ِ��ـ� 8ُ)��ُـ$�ْ            )������Dـ���I�9ـ�" � �� E�6ـ�� �����Eـ� )� &ـ� &ـ�
ِ���)ْ�َoْ�� �.  
لم فريق آخـر أبـى أفـراده أن يقفـوا عنـد      ويقابل هذا الفريق المفوض المس     

 فـي الفهـم وتقصـيرا    فـي هذه النظرة إلى فواتح السور، واعتبروا ذلك قصـورا  
ـ حق القرآن بل مخالفا من جهة نظرهم لبعض نصو  عربـي ه المصـرحة بأنـه   ص
الصـدور إلـى آخـر مـا      فـي مبين وهدى للناس ونور وكتاب مبين وشفاء لمـا  

 فـي وهـؤالء اختلفـوا فيمـا بيـنهم     . ديث عنـه عززوا به موقفهم مما يطول الح
الموضـوع   د فـي المعنى المراد منها، وليس بغريب أن يختلفـوا مـا دام لـم يـر    

  .نص يقطع مادة األخذ والرد
ـ       أن هـذه الفـواتح أسـماء    : نظـر الكثيـرين   يوأبرز هذه األقوال وأقواهـا ف

هـا إيـذانا   قـالوا سـميت ب  . للسور التى صدرت بها، وهو رأى الخليـل وسـيبويه  
بأنها كلمات عربية معروفة التركيب مـن مسـميات هـذه األلفـاظ، ويقـرب مـن       

كـذلك قيـل أن كـل    . أسـماء للقـرآن  وقتادة من أنهـا   والسدي الكلبيهذا ما قاله 
األلـف  : فمـثال . حرف منها يشير إلى اسم من أسـماء اهللا أو صـفة مـن صـفاته    

قيـل أنهـا أحـرف مسـرودة     و. أحد أو اهللا، والالم لطيف، والمـيم ملـك وهكـذا   
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عجـزوا عـن    الـذي تنبيهـا للجاحـدين علـى أن القـرآن      التحديوردت مورد 
منهـا نظـم كالمكـم،     التـي اإلتيان بمثله أو ببعضه ليس إال من هـذه الحـروف   

وعليها قوام لغتكم، فعجزكم عن ذلك دليل على أنـه مـن عنـد خـالق السـموات      
  .كما تزعمون �واألرض ال من عند محمد 

والمنـادى  . يا إنسان، وقيـل يـا سـيد البشـر    : اهاخاصة، قيل معن) يس(فى و    
وذكـر  . � النبـي كذلك قيل هو اسـم مـن أسـماء    . �على كال القولين هو محمد 

: قـال  �هذا المعنى حـديثا مرويـا عـن علـى كـرم اهللا وجهـه و       في القرطبي
اء، القـرآن سـبعة أسـم    إن اهللا تعـالى أسـماني فـي   "يقول �: سمعت رسول اهللا 

وده كـان مرجحـا   فـإن صـح ور  " محمد وأحمد وطه والمزمل والمدثر وعبـد اهللا 
  .واهللا أعلم. األخير، بل نصا فيه للرأي

 المـتكلم، أو  كـالحي ألنه انطوى عليهـا ونطـق بهـا، فهـو     : ذو الحكمة) الحكيم(
sُ &�ـ�� ��ـ���ِ   > "���Fْoـ�� ��ْ(����ـ  � م، بفتح الكاف، أى المبرأ مـن التنـاقص والـبطالن   المحكَ: معناه

���x�ْ�z ���& <�( ���"���" h������ ٍ���W�� ���& ٌs"ِ[EَF�. 

�   ٍ���.َ, وهـو الشـريعة    المعنـوي الطريق، والمراد الطريـق  : الصراط ���6َـZ :�ـ���/e& h�ـ�
ال اعوجاج فيـه، ومعلـوم أنـه أقـرب المسـالك       الذيالمعتدل : والمستقيم. والدين

عـن   ين كذلك فإنه توجه إلـى اهللا تعـالى وتـولٍ   والد. توصيال إلى الهدف والغاية
ـ      عنـه   يولَّغيره، والمقصد هو اهللا، والمتوجه إلى المقصـد أقـرب إليـه مـن الم

  .سيره فيوالمنحرف 
ذو  والـرحيم . يخضـع الكـل لسـلطانه وقهـره     الذي الغالب: العزيز ���ْ��]ِ"ـ]ِ ��ـ������ِ  �

وبالنسـبة إلـى الخـالق عـز      ،والتعطفإلى المخلوق الرقة  ةبالنسب، وهى ةالرحم
  .وجل اإلحسان والمنح والعطاء

قريشـا إلـى توحيـد     بأمر ربه ورفع الصوت عاليا يـدعو  � النبيصدع : المعنى
ال  التـي اهللا وإخالص العبادة لذاته الكريمة فقـط ونبـذ تلـك األصـنام واألوثـان      
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م تسمع وال تبصر وال تغنى عن عابديها شـيئا، وأعلـم قومـه بأنـه مرسـل إلـيه      
: بـين أمـرين  من اهللا عز وجل خالق السـموات واألرض وأن لهـم أن يختـاروا    

الحيـاتين وإمـا اإلعـراض عنـه      إما االستجابة إليه ووراءها عز الدارين وسعادة
ورفض دعوته، وعندئذ ستحق عليهم الكلمة وتـدور علـيهم الـدائرة ويـذيقهم اهللا     

  .أليم العذاب
وهم إلـى الخيـر والسـعادة، ويعمـل     من قومه وهو يـدع  �وقد كان نصيبه     

جاهدا على النهوض بهم دينيا وخلقيا واجتماعيـا، طـرازا مـن نصـيب إخوانـه      
المرسلين من أقوامهم، لم يسـتجب لـه إال القليـل الـذين ال خطـر ألكثـرهم وال       

والمكـابرة واللجـاج يرمونـه بالكـذب      التعـالي شأن، بينما وقف الباقون موقـف  
) بالصـادق األمـين  (كـانوا بـاألمس القريـب يلقبونـه     واالفتراء على اهللا وقـد  

: مـر أن يجيـبهم بـه   فيجيـبهم بمـا أُ  . ويقولون له كما حكى القرآن لست مرسـال 
�    Aـ�E���� ً���ِ5 كتابـه المنـزل عليـه،     فـي ثـم يحـاولون التشـكيك    �  ����ـxَI �( ��ُW�EَـZ �ِ����ـ�� wـ�

وثالثـة أنـه كهانـة     مرة أنه إفك افتراه، وأخرى أنه أسـاطير األولـين،  ويزعمون 
علـى  ) نظـر المنصـفين   فـي (أو سحر، بينما كانوا هم أول من أقام الدليل القاطع 

تخبطهم وكذبهم وتهريجهم، حينما تحداهم بـأن يـأتوا بمثلـه أو ببعضـه فعجـزوا      
  .عجزا تاما مع مزيد حرصهم على ذلك إنقاذا لموقفهم

هم وفنـد مـزاعمهم،   انتصـر اهللا لنبيـه، ورد علـى المفتـرين فـريت     . ال جرم   
إن  هـي . تأكيـد  بـأداتي وخاطب نبيه خطابا معـززا بالقسـم، مؤكـدا مضـمونه     

  :�والالم الداخلة على خبرها، وشهد له 
وانـه  بأنه رسول اختاره سبحانه واجتبـاه كمـا اختـار واجتبـى قبلـه إخ      :)أوال(

ناطقـا بوحيـه متحـدثا بكالمـه، مبلغـا أوامـره        المرسلين، وأنه سبحانه أقامـه 
  .هدية وشرعته وضحاًم
يلتزمهـا ويأخـذ نفسـه بهـا، ثـم       التـي بأن سبيله وخطته ونهجه ومبادئه  :)ثانيا(

يدعو الناس إليها، ويحاول جاهدا حملهـم جميعـا عليهـا، هـى الطريـق الحـق،       
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شخص الداء، وحدد عناصر الـدواء، ورسـم سـبيل السـعادة      الذي موالنهج األقوا
,َ.���ٍ    �انه ، وذلـك قولـه سـبح   واآلخرة فى الدنيا ال  �وإذ قـد كـان   � ��6َـZ :�ـ���/e& h�ـ�

حركاتـه وسـكناته وأعمالـه وأقوالـه إال عـن       فـي ينطق عن الهوى وال يصدر 
هدى اهللا تعالى ووحيه، وما أعماله وأقوالـه إال صـورة صـادقة لمـا جـاء بـه       
الكتاب الكريم من أوامر ونواه وتوجيهات رشيدة سديدة محكمـة، لـذلك شـهد لـه     

  .ربه
بأن ما هو عليه، ما جاء به، وما بلغه للنـاس إنمـا هـو تنزيـل مـن اهللا       :)ثالثا(

تعالى، نزل به الروح األمين عليه إلنقاذ البشـرية ممـا تـردت فيـه، وتخلـيص      
الجزيرة العربية من أغالل التقاليـد المسـتهجنة، والعـادات المرذولـة المتوارثـة      

 �نزِيـلُ تَ �و .والتخـبط والظلمـة  ية قـرون الجهالـة   البيئة العرب فيزرعتها  التي
والتقدير علـى الرفـع هـو تنزيـل العزيـز الـرحيم،       . قرئت بفتح الالم وبضمها

القـراءتين واحـد، وهـو     فـي مدح تنزيل العزيز الرحيم، والمآل أ: لنصبوعلى ا
اإلشادة بمكانة القـرآن، والـرد علـى مـا يرجمـه بـه المكـابرون مـن فـرى          

  .وأكاذيب
 �أيها القارئ الكـريم بـأن اختيـار االسـمين الكـريمين       ولعلك تشعر معي     

 �نزِيـلُ تَ �دون غيرهما من األسماء الكريمـة لإلضـافة إلـى كلمـة      ���ْ��]ِ"ـ]ِ ��ـ������ِ  
 فـي وأرى، واهللا اعلـم بأسـرار كتابـه، أنهـا     . البد وأن يكون منطويا على حكمة

اتبعـه بالنصـرة    ومـن  � للنبـي البشارة : األولى وهى تحمل معنى الغلبة والقهر
والتأييد، وأن كلمته ستعلو والبد من ودينه سـيظهر حتمـا، واإلنـذار للمعارضـين     

ذلـك   .بأن معارضتهم ستبوء بالخيبة والفشل، وأن الدائرة سـتدور والبـد علـيهم   
ألن القانون والدستور الصادر من عزيـز غالـب البـد وأن يعـز ويغلـب مهمـا       

ففيها إشـارة إلـى أن القـرآن وهـو كتـاب      أما الثانية . ضده قوى الفسادتآزرت 
الوجود ودستور الحياة، وأساس السعادة الحقـة، إنمـا صـدر فيضـا مـن ينبـوع       
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��{ٍ        � الربـاني ، وصوبا من سـحائب الجـود   اإللهيةالرحمة  ��ِ"ـ�� ����ـ�� �������Hـsَ ��6َـ��Wُ� &�ـ�� �ـ�" � &ـ�
 ��َ,�����* ���,�����( ��ُI���5َT���� ��"ِ��" ��Wَ��(��ُW��َ��6 �.  

��?$ُ��R�َ4 ���5َR ���-�����@ ���9*ُ8 ��& �d&�$َP ���9Eُ,�� .�?$�E�&�a�" < ���5َR ���-ِ�َBْIَ8 Zَ��6 ُL�$َ.�ْ� �j�� ��َ.َ�.  ً<Yْ4َ8 ��ِ5�P��E�6َ8 A�R ��E�ْ���S ��*ِ'
�?$� ��ْ.e& ��5َR ِ?�َPْKَg� Zَ�ِ' �Aِ5َR  .َ8 ِ����� ��& ��E�ْ���S�(�?(���0�)�" َ< ���5َR ���-��E���Uْ4َoَR ����D ��ِ5�x�ْ�z ���&�( ����D ��ِ5"���"  ، n��$�D�(

�?$�E�&�a�" َ< ���-���9EُF ��َ� �#َ8 ���5َF��َ9*َ8َ8 ��ِ5��َ��6�.  
 األول إخبـار  فـي غيـر أنـه   . اإلنذار كالتبشير كالهما إخبار بـأمر   ����ُ	ـ��� �   

فيهـا األمـل    يـي بمـا يح  الثانيخوف والرهبة عادة وفى ال النفس فيبما يثير 
  .ويوجد حالة من السرور واالبتهاج

�   �?$ُ��Rـ�� 4َـ��5َR�       وقـد  . الغفلة غيبة الشئ عـن بـال اإلنسـان وعـدم تـذكره لـه
ـ   فـي كه إهماال وإعراضا، كما استعمل اللفظ فيمن تر  �ز مـن قائـل   قولـه ع

�(�?$ُrِ���e& huَ�ْxَ4 A�R ���-�.  

� �j��   ُL�$هـو مـا تضـمنته اآليـة     : ثبـت ووجـب والقـول    حق الشـيء  �:�ْ�.َـ

5��� L$ُPَ8 �j� ْ���( ej� ْ��َR َL�َP��������Sَ8ُ � :الكريمة�E�& �%��ِ)َF ����&�( �%E�& ���E�5�S �?َ��&َg.�   

� ً<Yْ4َ8�         األغالل جمع غل، وهـو طـوق مـن حديـد يوضـع فـى العنـق� 
�ـ$?�  ��ْ.e& .� يقـال . األصـمعي . رافعو رءوسـهم ال يسـتطيعون اإلطـراق    يأ :

أن : يـى وعـن عبـد اهللا بـن يح   . حت الدابة إذا جذبت لجامها لترفع رأسهامأق
فجعـل يديـه تحـت وألصـقهما ورفـع      أراهم اإلقماح  �على بن أبى طالب 

  .رأسه
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قبلهـا وحـدة واحـدة مـن ناحيـة       تكون هذه اآليات الكريمة والتـي  :المعنـى 
محمديـة، وتجليـة لـبعض    إذ يجمعها إنها حديث عـن الرسـالة ال   .الموضوع
اآليات السابقة أيد اهللا تعـالى نبيـه، ورد فريـة أعدائـه، وشـهد       ففي. نواحيها

له شهادة صريحة معززة بالقسم بأنه مـن عبـاده المصـطفين األخيـار الـذين      
اختارهم اهللا تعالى لحمل هدايته وتبليغ دعوتـه، كمـا شـهد لـه بأنـه يصـدر       

. ويذر عن نهج قويم، وصراط مسـتقيم، منـزل مـن الحكـيم العلـيم      يفيما يأت
  :يأتيوفى اآليات يبين ويقرر ما 

ـ  :)أوال( . القيـام بهـا  � نـيط بالرسـول    يهدف اإلرسال وغايته، والمهمة الت
والمعنـى إنـك مرسـل مـن      �اآليـة ..��,Eُـ�9�� d&�$َPـ�  � وفى ذلك يقول الحق سبحانه

مـا تباعـدت بهـم األزمنـة عـن      العقيـدة السـليمة قو  لدنا لتدعو إلى الحق و
، وخال قرنهم وقرون قـبلهم مـن داع يـدعو إلـى اهللا،     الهداية والرشدمصادر 

فهم لذلك فى جهالة عميـاء، وغفلـة مطبقـة، تراكمـت     . السماء ينطق بوحيو
اإلحسـاس بـالخير   وبـين  حججها على قلوبهم حتى أصـمتها، وحالـت بينهـا    

  .ها الصحيحوإدراك األمور على وجه

    تَوالقوم المإذ أن كـالً . العـرب وأهـل الكتـاب   : اآلية هـم  عنهم في دثُح 
مرت به حقاب طويلة عـرى فيهـا عـن النـذير، العـرب مـن عهـد        منهما 

إسماعيل، وأهل الكتـاب مـن عهـد روح اهللا عيسـى عليهمـا وعلـى نبينـا        
  .الصالة والسالم

هـدف الـدعوة المحمديـة،    اآليـة   جعـل اإلنـذار فـي    والحكمة في. هذا    
دعوتـه   فـي  �أن مهمـة الرسـول    لمقصودة من اإلرسال، التنبيه إلىوالغاية ا

تقف عند هذا الحد وال تتخطـاه، أمـا مـا وراء ذلـك مـن تكيـف النفـوس        
بالدعوة، ووقوعها منها موقـع القبـول المسـتتبع االنقيـاد والطاعـة، وتـوفر       
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ـ  �ل ، فهو خارج عـن مهمـة الرسـو   اإلجابةالهمة على  طوقـه   ي، ولـيس ف
ومـن  . اسـتأثر بـه   الـذي التدخل فيه، وهو بعد من اختصاص الحق سـبحانه  

مـن الكتـاب الكـريم كقولـه      أخـرى مواضع  فيثم خاطب نبيه بذلك صراحة 
�� ����ـ�� "��5ـ��k &�ـ�         �: عز مـن قائـل   ��k &�ـ�� 8َ��(�(�ـ�7 )��Wَـ� �n  'ِ*�ـ%� �َـ� 5َFـ� 'ِ?� � :وكقولـه سـبحانه   �"�Uـ�

�� وقوله �'ِ��� �ْ�(��َ�^ُ �%��َ��6����� ْ�� ��E��َ��6�( ُ �̂Y�)�ْ� �%��َ��6 ����*ِQَR ْ��$���$َF ?ِQَR�.  

هـو التبليـغ    �وإذا كان األمر كذلك، وكان كل ما يطلـب مـن الرسـول        
والبيان، والتذكير بأيام اهللا، والتخويف مـن نقمتـه وسـخطه علـى الخـارجين      

ال يحمل نفسـه عـبء التفكيـر فيمـا وراء ذلـك، وأن      فإن عليه أن . المخالفين
ال يدع الهم والغم والحزن والحسـرة تتسـرب إلـى نفسـه، وتسـيطر علـى       

ولـذلك  . مشاعره، إذا ما وجد ممن يحرص علـى هـداهم إعراضـا ولجاجـاً    
Rَ�َـ� Fَـ�p�-ْ9   � ة رحمة بـه وترفيهـا عنـه فيقـول لـه     صريح �يوجهها اهللا إليه 

�� ��ِ5��َ��6 �%��ْxَ*���ِ� �̀����6 ������ �?ِ' hO����� �?$���E�0�"�.  

من  ثنينمقابله وهو التبشير مع أن االاالكتفاء باإلنذار عن  كما أن الحكمة في
، أن الحديث عن قوم فعلت قد جعال غاية لإلرسال في آية أخرىو ،�عمل الرسول 

ى أمرهم، ومثل م اإللف علوغلبهالغفلة فيهم فعلها فغلظ حجابهم وتحجرت أفئدتهم، 
احتياج إلى ملهب لعواطفهم، محرك لمشاعرهم، يقرع آذانهم وأذهانهم،  هؤالء في

 على القلوب من أكنة، وما تجمع في ويهز حواسهم هزا عنيفا يكفل زحزحة ما ران
  .جوها من سحب

وهذه نقطة تكفلت اآليات التالية . صدى الدعوة المحمدية، وموقف الناس منها :)ثانيا(
دبار واالستنكار واإلفبينت أن نصيب هذه الدعوة الكريمة كان اإلعراض . هابإيضاح

عز عليها أن تفارق ما ألفت وأن تقاطع ما اعتادت، وأن تنتقل من  من األكثرية التي
إباحية مطلقة تدرك النفوس فيها كل ما تشتهى إلى حياة مقيدة بأوامره ونواه، ورسوم 
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على ذلك أن يتنزلوا من عليائهم ويسلموا مقاليد وحدود، كما عز على الزعماء عالوة 
فقير يتيم ومن ثم ) خلقه وطهرت نفسه سما مهما(نظرهم  الزعامة إلى شخص هو في

فإنهم وقد ارتضوا ألنفسهم موقف المكابرة والعناد، يكونون ممن حق عليهم القول من 
هذا  آن الكريموقد صور القر. ا الخسران المبينوأولياء الشيطان الرجيم الذين خسر

 :إذ يقول سبحانه حاكيا عنهم .سورة فصلت الموقف بعبارة أصرح وأوضح في
� �?$�������" �َ� ���5َR ���-��َBْIَ8 �f���6َoَR� �̀��H�� �%�E�����( ��E�E���� ��&�( �ْ̀P�( ��E�*�َK@ A�R�( ����َ�ِ' �َ*$�6��َF ����& hu�E�Iَ8 A�R ��E��$ُ�ُP �$ُ��َP�(

���6�َR�?$ُ��&��6 ��E�*ِ' sْ�.  
وعلى حسب نهج القرآن من االستعانة بالمحسنات المرئية وسيلة إلى إيضاح      
ا هذا المسلك وعمد إلى سلك القرآن هن. النفس اني الغائبة، وتقوية الشعور بها فيالمع

وتشبثهم بما  بيان مدى حرمان هؤالء، وإيضاح مبلغ تصميمهم على الكفر التمثيل في
صورة  ياآليتين، فصورهم ف �'ِ*�� Yْ4َ8 ��ِ5�P��E�6َ8 A�R ��E�ْ���S>ً �عليه، وذلك فى قوله سبحانه هم 

على  زاحمت األذقان، وأجبرتهمتراكمت حتى  التيأشخاص غلت أعناقهم باألغالل 
األعناق، مضافا إلى ذلك ما أقيم حولهم من سدود  ي الرءوس ناصبيأن يظلوا رافع

حتى حجبت عنهم الرؤيا فأصبحوا ال يهم وخلف طهورهم وارتفعت انتصبت بين أيد
  .ون يحسون تقريبا بشئ مما حواليهميكاد

والمقصود من هذا التصوير بيان حالتهم النفسية بالنسبة إلى الدعوة المحمدية،       
راض أسمائهم وشلت األهواء عقولهم، وسيطر اللجاج على وقد عطلت األغوأنهم 

صما بكما عميا، ال يرون الحق مهما كان أبلج واضحا وال يعون  أصبحوا مداركهم،
فال ثمرة لمجهودات ويمألهم غيا وفسادا، ومن ثم  مما يسمعون إال ما يزيدهم ضالال،

اآلية   � n��$�D` 5��َ��6ِ��)��: ا هو الذي تضمنته اآلية الكريمةوهذ. بالنسبة إليهم�الرسول 
أن هؤالء الذين : المعنىو. التنبيه إليه تمثيال بعدإذ هو تيئيس من إيمانهم صراحة 

أصموا عن الحق آذانهم وتشبثوا بما أملته عليهم أهواؤهم، مستو عندهم إنذارك إياهم 
وعدمه، ونتيجة األمرين بالنسبة إليهم سواء كفر وضالل وجحود ومكابرة، وما كان 
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يهم عقولهم، أو يقوم وال للبرهان مهما كان ناصعا أن يرد إلللدليل مهما كان قويا، 
5��� Rَ��� 8َْ*�7 �ِ���ُ$#ٍ �، معوجهم�E�6 �L�$َ,َR� ، و� R�َ*ِ�Iْ�K ��6 Z���$َF ��& ��6 �fِ��6َo �(ِ��" ��َ����*ْe��� �X���َ�� �<ِ' �J �� ���9EُF ����*ِ'

�xْ3��ِ� �y���U�)َR ِp��َ3ْ��ِ� ��������� �A�U�z�( ��Iْ;9�� �\�)�F� ِ��&ٍ�"ِ�َI ٍ��Sَ8�( hX���.  
�  ��Iْ;9لمـا فـى اآليـة   . قيل هو القرآن: � ��ـ:� ِ'    ��Iْ;9ـ�� � � *َ]�E�ْـ�� : وقيـل  ��� �َ �ـ��R<ُ$?� 'ِ*�ـ� �ـَ  )� *�ـ� *َ ـ�
 � بهـذا اسـتند إلـى اآليـة     والقائل. القرآن من آيات بينات وعظات بالغات فيما 

 ِ�Iْ;9�� k�K ِ?@��ُ.�ْ��(� وقيـل البرهـان فانـه    . الذكر ال نفـس الـذكر   فجعل القرآن صاحب
ذكر يكمل الفطرة اإلنسانية، ويـدفع بالعقـل إلـى االقتنـاع بالحقـائق والقضـايا       

  .الصحيحة ما دام مجردا من لوث الهوى
�   ِp �A ��ـ������� �3ْ��َِ�ـ� خــوف : الخــوف وهــو باعتبــار باعثــه نوعــان :الخشــية �)�U�zـ�

، وخوف تعظـيم وإجـالل، وذلـك خـوف     عقوبة، وذلك خوف العامة من المذنبين
الخاصة من المقربين، وإنما يكون حيـث يقـوى العلـم بـاهللا، ويكمـل اإلحسـان       

أنـا  ": �وكلما ازداد العلم بـاهللا تضـاعف الخـوف منـه ولـذلك قـال       . بجالله
  ".أعلمكم باهللا وأخوفكم منه

� ِpـ   ��3ْ��َِ��ـ فـي   وصـاحبها إمـا الضـمير المسـتتر    . اكلمة وقعت حاال ممـا قبله
، وإما المفعول وهو الرحمن والمعنى علـى األول وصـف مـن قامـت بـه      خشي

الـرحمن حـال كونـه محجوبـا عنـه، غيـر        ي خشـي أ. الخشية بالغيبة عن اهللا
وصـف   عنـي علـى الثـاني   والم. مشاهد له لتعاليه وتقدسه عن أن تدركه األبصار

كونـه   الـرحمن حـال   خشـي : عمن قامت به الخشية أي الحق سبحانه باالحتجاب
سبحانه محتجبا بصفات الجالل عن أبصار عبـاده، والنتيجـة الخارجيـة بالنسـبة     

. اإلحسـاس الوجـداني بـاهللا   وهى انبعـاث الخشـية عـن    . إلى التقديرين مستوية
  .سره وعالنيته وحضوره وغيبته ومن كان كذلك استوي
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يـان  وفيهـا ب . هذه اآلية تكملة للحديث عن الرسالة وأثرهـا بـين النـاس    :المعنى
جتنبـت ثمـار إرشـاده وهدايتـه،     وا� انتفعت بدعوة الرسول  التيلماهية الطائفة 

جديرة بأن يضاعف الرسول الكـريم مـن عنايتـه بأفرادهـا، ويضـفى       والتي هي
ـ  يطمـئن قلـوبهم بالوعـد الكـريم     الكثيـر، و  يءعليهم من بحر فيضه وفضله الش

  .بما لهم عند اهللا تعالى من فضل وتعظيم المنبئ
اسـتتبع   وموقعـه هـو اإلنـذار الـذي    ) إنما(من الحصر المستفاد ومصب 

��,Eُـ�9��  �اآليـة السـابقة    هآثاره وآتى نتاجه، ومن ثم فال تنافى بينه وبـين مـا تفيـد   
ة مصـحوبة  من العموم إذ المراد هنـاك اإلنـذار بمعنـى توجيـه الـدعو      �d&�$َP٠٠ـ� 

ـ      بإيضاح ما يترتب على اإل ر عـن  عـراض عنهـا مـن عقوبـة، بصـرف النظ
  .االستجابة إليها من عدمه

القـرآن   أنـزل  أي. وينفع تذكيرك، من اتبـع الـذكر   إنما يثمر إنذارك، :عنىموال
يسـتحقها، فتلقـى    لالئقة به، ونظـر إليـه النظـرة التـي    الكريم من نفسه المنزلة ا

مستشـاره األول، ومرجعـه األخيـر، وقانونـه      هبالقبول كل ما جاء بـه، واتخـذ  
ـ ه فى كل ما يعن لـه، وي األسمى، يرجع إلي ـ ص تصـرفاته عـن أوامـره     يدر ف

  .ونواهيه
�    ِpـ������� �3ْ��َِ��ـ�� �Aـ�U�z�(� ال تدركـه األبصـار،    يامتألت نفسـه إيمانـا بـاهللا الـذ     أي

بهيمنتـه وشـمول رقابتـه،     لبه علـى اإلحسـاس بعظمتـه والشـعور    قوانطوى 
النـاس أم   حضـر  فهـو التقـي  . ه، وطابقت خلوتـه جلوتـه  سره وعالنيت فاستوي

ـ   رفت عنـه األعـين، وهـو األمـين     غابوا، وهو العفيف رمقته األنظـار أم انص
جرا ومكافأة أو لم يرج، وهـو السـخي الكـريم فـي حـالتي قبضـه       رجا أ الوفي

قوته وضعفه، وهكذا وهكـذا، ألنـه إنمـا يصـدر      وبسطه، الحليم العفو في حالتي
  .ال تأخذه سنة وال نومعن إيمان ثابت ويقين راسخ، بمن ال تفتر رقابته، و



 

 67

خليقا بكل خير، جـديرا بكـل بـر، حقيقـا بعقبـى      ) وتلك حالته(ال جرم كان      
حمل إليه البشرى تمأل قلبه غبطة، وفـؤاده سـرورا، وبلغـه عـن اهللا أن     أالدار، ف
لـه المغفـرة الشـاملة لمـا عسـاه أن      : آمالهليه ما به تقر عينه، وتنعقد عله عنده 

ا غالبته نفسه عليه فغلبته، أو غرر الشـيطان بـه فيـه حتـى     يكون قد فرط منه مم
. اقترفه، كما أن له األجر الكبير والعطاء الجزيل على ما تقـدم بـه مـن القربـات    

  .وتحلى به من المكرمات
وفى نظم اآلية الكريمة نجد الوصف بالخشية متـأخرا عـن الوصـف بإتبـاع          

ذلـك أن  . ترتيـب الخـارجي  رة، وهـى المطابقـة لل  القرآن، وحكمة ذلـك ظـاه  
وذلـك إنمـا يكـون عـن فقـه القـرآن       . الخشية ثمرة العلم باهللا والمعرفة بأيام اهللا

)�'F �َKُِ����ـ�7 ��6َـ��F�"@ ��ِ5ُـ��    �: ومـن ذلـك اآليـة الكريمـة    . معانيـه واإللمام بما فيه، وتذوق 
�ً*���ِ' ���5ْF�J�َ��.  

  :فقه اآليات وهدايتها
يسـد   هما آفـة العقـل وداؤه العضـال الـذي     ،صب للرأيأن ألمراء والتع :)أوال(

عليه منافذ التفكير السليم، ويجعله مشلول الحركـة محـدود األفـق أسـيرا لفكـرة      
مستحيل علـى شـخص هـذا وضـعه     وبعيد بل . حولها ويدور يلف واحدة طاغية

ومـن ثـم فلـزام علـى مـن أراد بحـث فكـرة، أو وزن        . إلى صواب أن يهتدي
ه من التحيز إلى ما يضـادها، وأن يمهـد ذهنـه ويعـده قبـل      رأى، أن يجرد نفس

ألنـه إن لـم يكـن كـذلك     . كانـت النظر فيها لتقبل ما ينتجه بحثه من الحقائق أيا 
  .موقفه عابثا هازال كان في

أمـر أو دعوتـه إلـى مبـدأ،      المستحسن لمن أراد مناقشة شخص في ومن :)ثانيا(
، والتعـرف علـى اسـتعداده    سـية أن يكون حريصا علـى استكشـاف حالتـه النف   

لإلقناع واالقتناع، حتـى إذا لمـس منـه تعصـبا لرأيـه، وتشـبثا بإلفـه،         الذهني
واتجاها إلى التغلب والظهور على من أمامه من غيـر تقيـد بقاعـدة، أو خضـوع     
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أن يقطـع حديثـه، ويتـرك محاجتـه      ، إذا ما لمس ذلك فمن سداد الـرأي العتبار
لجسـمية، وضـناً بهـا     اظا بقواه الذهنيـة وا إلى ظرف أصلح وفرصة أنسب، احتف

  .غير ما فائدة أن تذهب هباء في
تسـتمد منـه    ي الـذي وليذكر كل مؤمن أن القرآن الكريم هو النبع الصـاف  :)ثالثا(

العقائد السليمة والمناهج القويمـة، وبدونـه ال يسـتقيم للعبـد مـع اهللا حـال، وال       
األول أن يجعلـه قائـده وإمامـه    ومن ثم فمـن واجبـه   . اآلخرة حياة يتطيب له ف

  .ال يزيغ عن هدية وال ينحرف عن سننه، إن كان حقا يرجو اهللا واليوم اآلخر
�ِ'ZَF�$ـَـN� Aِــ�� ُ* �� &�ــ� Pَــ��&�$�)� *�ــ� *َ �ــ�pُــ,ْWَ* �(@َــm���-��� �(h�ِ)ــe& ٍ#ــ��&ِ' Aــ�R �y��E�0��َ8ــ�� hn�Aــ�w �sُــI�  اآليــة هــذه

جـزء مـتمم لهـا بالنسـبة إلـى       اآليات، بـل هـي   نم بما قبلها جداً الصلة ةوثيق
ـ       : بيان ذلك. موضوعها ن أن هذه اآليـة انطـوت علـى تقريـر أربعـة أشـياء م

وكتابـة اآلثـار وشـمول    إحياء المـوتى وكتابـة األعمـال     :العقيدة اإلسالمية هي
االعتقـاد بهـا تقريـب الهـدف      وهى حقائق يترتـب علـى  . العلم اإللهي لكل شئ

فإن مـن يعمـل ويتصـرف ويمـارس مـا      . والتبشير اإلنذارمن  المنشود المرجو
وهو ممتلئ النفس بأن أعماله محصـية مسـجلة ال يمكـن أن يتفلـت منهـا      اعتاد 

إن . شئ مهما كان دقيقا، ليس كمن يباشر ذلك ووجدانه خلـو مـن هـذا الشـعور    
ـ      ي إحساس األول بما ذكر غالبا ما يكون قوة مانعـة تحـد مـن اندفاعـه الشخص

يعلم أن عاقبتها المؤاخـذة والعقوبـة، كمـا يكـون قـوة       ميوله وشهواته التيوراء 
لى عـدم ضـياع شـئ مـن المجهـود      حافزة دافعة إلى الخير، يغذيها االطمئنان إ

  :دق أم عظم، أما أول هذه األربعة وهو الخيري
  :إحياء الموتى

ـ   احتـدم الجـدال حولهـا     يفإنه القضية الكبرى، قضية البعث والنشـور الت
الضـعف   خيـل للمشـركين أنهـا نقطـة     دعوته والتـي  وأعداء �ن رسول اهللا بي

ـ     زوا أكبـر  فيما جاء به الرسول الكريم، ومن ثم أكثروا مـن اللغـط حولهـا، ورك
 محاولة هـدمها، ونسـج الشـكوك حولهـا، مسـتغلين      قدر من مجهودهم اآلثم في
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كتـاب اهللا  ولنسـتمع إلـى   . المعـروف  المألوفبعد عن  من القول بها لذلك ما في
 :يحكى عنهم بعض مـا قـذفت بـه أفـواههم، حيـث يقـول جـل جاللـه        الكريم 

�        �O$ـ�� ����ـ�� &�ـ�� "��� �*�5ِ�� > "�(��ـ� �$� �ِ����ـ�� �5�Sـ�� 8َ"��ـ�� � �E��َ8ــ�       �:كمــا يقـول   �)�Pَ8ْ�ـ� dـ� )��6<َ�&ـd����ُF � Pَـ��ُ$� 8َ��ـ�E,ْ�& �َ9ـ� )�EُIـ�
9َ� 'ِ��ـ�       �َ.َـ�� )��6ـ��*َ�     ��َ��(���$mُـ$?�  �*َـ� -�ـ9َ� &�ـ�� Pَ(�ـsُ 'ِ?� -ـ�����َ@�( �� �ْ�ـoَ)�����   *َ �ـ�t��� )�Pَـ�Lَ  �:كـذلك يقـول   �Dَ8ـ�

ــ       "���S ٍjــ �ْ�z Aــ �xَ� ــ�� ُW�*ِ' h��[ــ ���& �sــ ُI ��ُ,ْP�[ــ �& �َKِ' ��ُWُiــ �)�E�" ٍsــ �S�� Zــ َ��6 ��ُWq��ــ� َ* sْــ �- �(�ــ� َxَI ��"�9ــ���h�� ــك ــن ذل ــsْ �:وم ��
ــ$� 8َ? �)ِH�6   �ْ� َLــ� َ.َR ���5�Eــ �& ��Eــ�9̀& ���-�nــ� �S  `pِ�ــH�6 ̀n�Aــ �w �َ9ــ �- �?(���Rــ� َW  �   `�ــ ــ\̀ ����� �S��ــ%�  ��َK ــ� d����ُF ــ� �EُI�( ــ� �E,ْ�& �َK�nَ8� 

  .به وأوهامر وفى كل تصوير لما لغطوا به من شوغير ذلك من اآليات كثي
يقولـون مـا يقولـون، ويفتـرون مـا      يـدعهم   يوما كان الحق تعالى بالذ

ـ    . يفترون أسـلوب قـوى،    يومن ثم تعقبهم بنقض مـزاعمهم، وتفنيـد شـبهاتهم ف
 :فمـن ذلـك قولـه عـز مـن قائـل      . وجاجومنطق سليم سائغ ال التواء فيه وال اع

�         �d�ــ "���� �(َ8 dX��ــ� �H�� �$ــ ُ*$ُI ْsــ ُP �d�ــ "���S ــ� ً.�ْ�z �?$ــ ُm$�ــ� �َ��(�� ّ�E��َ8 ــ� ًF�َR��ــ� )� d&�َ>�6 ــ� ّ�EُI �َ9ــ ــ��ُ$� 8َ�� َP�(   Aــ �R �ــ� �)Wْ�" ــ� ــ� &���ّ ً.�ْ�z �(َ8
��ُI��َTَR k�9َّ�� ِsُP �َ*������" ���& �?$ُ�$ُ.����َR ��ُIِ�(���: hXّ���& َLّ�(َ8� كمـا أوجـدكم أول مـرة مـن ال شـئ       يأ

 .فما وجه الغرابة؟ وما موطن االستبعاد؟. يعيدكم ثانية

��R ِfَـ�*<ُ��     �:ومن ذلـك قولـه سـبحانه   g� A �)�ْ Rـ�tـ�D sُْـP       �nZ �UEـ�" �)�ْ Iَ��ـ�� ��ـ��vْ�� َ8َ�ْـm �jُـ�ّ ���ّـ�
   t̀ــ ــ�� "��� �ّ�� Zــ ــ%� ��6َ ��َK ّ?ِ' �Xــ�� �zَ<� �Xَoــ �UّE���  ــبحانه ــه س ــ�n    �: وقول ــ� �ْ��� ــ� �5��َ��6 �E�ْ�[*َ8 �َKِQــ َR dX��ــ �&��- �f��َoــ ــ��� �ْ� َF�(

ــ$�   ���ْ� Aــ ِ�� �ــ� �َ� �-�����َ8 k�9ــ�7 'ِ?� ���ــ ��������ــ�7 )��( �O�[ــ َ,�-�ZَF� ــبحانه ــه س �   �:وقولy�ــ�� "����ــ� ُm �jــ �َْvْ�� ُ8��ــ �)�" k�9ــ$� ���ــ �-�(
ــه  �)�-�ــ$� 8َ-�ــ$�?� ��6َ��ــ�� ــ�L�(َg� ِj�َْv�ِْ�:وقول ــق األول  �؟�E�ِ���َRَ8ــ� �ِ ــا عــن الخل أي مــا عجزن

 ال شـئ فكيـف نعجـز عـن الخلـق الثـاني       ال يمكنكم إنكاره وأنه كان من الذي
لـة والبـراهين القويـة    ئمة إلى غيـر ذلـك مـن األد   ومواده موجودة وصورته قا

  .ة ألم تدع لقائل قوال، وال لمعارض مستندا، وال لمنكر تك الواضحة التي
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ـ  هذا والبعث والنشور كلمتان مترادفتـان   إعـادة اهللا  : هـو  دمعناهمـا واح
لة علـى جميـع األجـزاء    تعالى الحياة إلى الخلق  بعـد إيجـاد األجسـاد مشـتم    

شأنها البقاء من أول العمر إلى آخـره، ثـم بعـد ذلـك يسـاقون       من األصلية التي
يـا أيهـا النـاس أنكـم     " :قال عليه الصالة والسـالم . إلى محشرهم لفصل القضاء

� )��6ـ��E��َ��6 �dــ� 'ِ*َّــ� �EُIّــ�  �" شــورون إلــى اهللا حفــاة عــراة غــرالمحy�� ��ــ���z َLّ�(َ8 �َ*ْ8ْ�ــjٍ *ُّ���ــ�  Iَ�ـ�

وفـى روايـة   .. عنهمـا  الشيخان عن ابن عباس رضـي ديث رواه الح �Rَـ������6 
يبعـث النـاس حفـاة    " :اهللا عنهـا  يث أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضـي من حد

بضـم  " غـرال "الحـديث و " عراة غرال، قد ألجمهـم العـرق وبلـغ شـحوم اآلذان    
 الراء جمع أغرل، وهو األقلف الذي لـم تقطـع منـه الجلـدة إلـى      الغين وإسكان
وهذا من الرسـول الكـريم مقصـود بـه بيـان أن جميـع        .ضيبقتغلف رأس ال

 لـى إأجزاء اإلنسان تعاد بعد الموت كما كانـت حتـى التافـه منهـا مثـل القلفـة       
 .الصغر يقطعها الحالق في

أن العـالم يمكـث   : وكيفية البعث والنشور على ما أخذ مـن عـدة روايـات   
ـ     إن بـين  " :حـديث  يخرابا بعد نفخة الصعق مدة قدرت بـأربعين عامـا كمـا ف

 ثـم بعـد ذلـك يرسـل اهللا سـبحانه علـى األرض مطـرا       " النفختين أربعين عاما
نزوله أربعين يومـا، حتـى يصـير فـوق األرض      كالظل أو كمنى الرجال يتوالى

وهـو   وليس من اإلنسـان شـئ إال يبلـى، إال عجـب الـذنب     . عشر ذراعا اثني
ـ     ن عظم صغير جدا كحبة الخردل في ه يركـب  هايـة الصـلب مـن اإلنسـان، من

ـ  . الخلق يوم القيامة ولـيس مـن اإلنسـان    " :خينيوفى حديث أبى هريرة عنـد الش
" شئ إال يبلى إال عظم واحد وهو عجب الذنب منـه يركـب الخلـق يـوم القيامـة     

يركـب  تأكلـه األرض أبـدا، فيـه     الاإلنسـان عظمـا    إن في: "وفى رواية لمسلم
" عجـب الـذنب  : "؟ قـال أي عظـم هـو يـا رسـول اهللا    : الخلق يوم القيامة، قالوا

مختلـف   قل ويجتمع لكـل جسـد مـا تفـرق منـه فـي      الناس كما ينبت البفينبت 
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مـا أكلتـه السـباع أو حيوانـات المـاء، ومـا       : األوضاع كان وعلى أيالجهات 
أحرقته النيران أو أبلته الشمس أو ذرته الريـاح، حتـى إذا مـا اكتملـت األجسـاد      

 بـأن يـنفخ فـي    �إسـرافيل   تعـالى  على ما كانت عليه قبل المـوت أمـر اهللا  
الصـور وتـدخل أجسـادها، ال     الصور نفخة البعث فيـنفخ فتطيـر األرواح مـن   

همـا مـن الجاذبيـة واالتصـال     كانـت فيـه لمـا بين    جسدها الـذي  حتخطئ رو
الـدنيا وتنشـق األرض عـنهم فـإذا هـم       فيصيرون أحياء كما كانوا في. المعنوي

  .قيام ينظرون
تفسـير سـورة الزمـر     فـي  �أبـى هريـرة   عـن   وفى تفسير الثعلبـي 

حتـى  علـى األرض فينـزل عليهـا أربعـين يومـا       مطراًإن اهللا يرسل : "مرفوعاً
عشر ذراعا، فيأمر اهللا تعالى األجسـاد أن تنبـت كنبـات البقـل،      اثنىيكون فوقهم 

حملـة العـرش،    ليحيـى : هم كما كانـت قـال اهللا تعـالى   حتى إذا تكاملت أجساد
يل وإسـرافيل وعزرائيـل، ثـم يـأمر اهللا تعـالى إسـرافيل       ى جبريل وميكائيليح

تتـوهج أرواح   ،على فيه، ثـم يـدعو األرواح فيـؤتى بهـا    فيأخذ الصور فيضعه 
الصـور، ثـم    ثـم يلقيهـا فـي    ظلمة، فيقبضها جميعـا  األخرىوالمؤمنين نورا، 

يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج األرواح كلها كأنها النحل قـد مـألت مـا بـين     
لتـرجعن كـل روح إلـى     وعزتـي وجاللـي  : واألرض ثم يقول اهللا تعالىاء السم

اللـديغ، ثـم تشـقق    فـي  جسدها فتدخل األرواح من الخياشيم ثم تمشى مشى السم 
فأنا أول مـن تنشـق عنـه األرض فتخرجـون منهـا إلـى        ،األرض عنهم سراعاً

  ".ربكم تنسلون
� &�ـ� Pَـ��&�$�    )� �: وهـو المشـار إليـه بقولـه سـبحانه     : كتابة األعمال :ثانياpُـ,ْWَ*�   مـا
ومن ثم، فكل مـا يبـدر مـن العبـاد مـن األقـوال أو       . ما أسلفوا من عمل: قدموا

األفعال مهما كانت فى نظر المتلبسـين بهـا قليلـة أو تافهـة، كلـه مسـجل أوال       
dXt3 )>     � :منه شئ كما هو صـريح قولـه تعـالى    بأول ال يهمل � :ـ��J3ـ��" < ِ� &ـ� ��5ـW�� �9,ـ�
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مكلف أن يعقد قلبـه علـى ذلـك عقـد ال يتطـرق      كل ومن واجب  �Iَـ(dXt '>ّ 0��8ـ�-�  
ـ  ـ   .مـن الشـك والـدخل    يءإليه الوهن والضعف وال يتسرب إليه ش  يإجمـاال ف

وإليـك مـا ورد مـن    . ل على ما سيبين فيما بعـد المفص ييال فصالمجمل منه، وتف
ع أن تلـم  يلتسـتط مـع بيـان أهـدافها،    . اآليات واألحاديث متصـال بالموضـوع  

  .بالموضوع وتحيط بأطرافه ونواحيه
��Lِ       �:أصل الموضـوع يقـول اهللا تعـالى    يفف 'K "�,�.ّـN� Zُ,َ�َ.ّ�ـ�?ِ 6ـ� ��َـ���� )6ـ�ِ ��Uـ�

ـ� Pَــ$L '>ّ �َ��"ــ�� ����Pــp̀ �6,��ــ�      * Pَ���ــ�`  ـ�ُ &ـ� )�'ِ?� ��6َــ��Wُ��  �: ويقــول عــز مــن قائــل    �&ــ� "�xـ�
���>�Rــ�� َ���Fــ� َI ــ�d&����I��ِ)� �?$ْ���ُــxَF ــ$?� &�ــ��ــرران بوضــوح أصــل �"����َ� ــان تق  واآليت

يقوم بالتسـجيل ملكـان مـن الخيـرة الكـرام، ال       الكتابة، ودقة الرقابة، وأن الذي
وال يخفى عليهما عمـل مهمـا كـان دقيقـا إذ قـد زودهمـا اهللا       يء، يفلت منهم ش

علـى أعمـال مـن    لتـام  واالطـالع ا  بكل ما يمكنهما من اإلشراف الكلـي  تعالى
وقـد ورد أنهمـا ال   . آدم، ثم تدوين ذلـك بالصـحائف أوال بـأول    وكال به من بني

خالئـه أو غسـله أو اجتماعـه بأهلـه،      تـه فـي  يفارقان العبد إال عند كشف عور
  .هذه الفترة من خير أو شر يولكنهما مع ذلك يعلمان ما يبدو منه ف

إن اهللا كتـب  "� :يقـول الرسـول   : وفى بيان مـا يكتـب وكيـف يكتـب    
. ثـم بـين ذلـك   ) اللـوح  أي حددها وقدر مقادير تضعيفها في" (الحسنات والسيئات

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنـده حسـنة كاملـة، وإن هـم بهـا فعملهـا       
كتبها اهللا عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلـى أضـعاف كثيـرة، وإن هـم     

كتبهـا اهللا عنـده   ) عليها نفـورا منهـا هللا  أعرض عنها مع القدرة (بسيئة فلم يعملها 
تـرجيح   :والهـم بالشـيء  ) بها اهللا سيئة واحـدة حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كت

 .وهو التصميم فإنه يكتب :جانب الفعل على جانب الترك، أما العزم

كانـت الحسـنات عـن يمـين الرجـل      (: مرفوعا وروى الطبراني والبيهقي
تب السـيئات عـن يسـاره، وكاتـب الحسـنات أميـر       وكا) على عاتقه األيمنأي (
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على كاتب السيئات، فإذا عمل الشخص حسـنة كتبهـا صـاحب اليمـين عشـرا،      
دعـه سـبع سـاعات لعلـه     : وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشـمال 

من عظيم فضـل اهللا تعـالى ورحمتـه بعبـاده، فلـو شـاء        وهذا" يسبح أو يستغفر
سبحانه الحمد والمنة، كما أنه مـن ناحيـة أخـرى قـاطع      ألمر بتعجيل الكتابة، فله

  .بعد إذ حلم اهللا سبحانه على المفرطين هذا الحلم العظيم االعتذارلمادة 
ـ   . وقد اختلفت العلماء فيما يكتبه الملكـان  : اهللا عنـه  يفقـال عكرمـة رض

 وقال مجاهـد واإلمـام مالـك رضـي    . ليهال يكتبان إال  ما يؤجر عليه أو يؤزر ع
رهمـا قـوال أو فعـال    إنهما يكتبان أفعال العباد من خير أو شـر أو غي : عنهما اهللا

ـ   أو اعتقادا هماً الن مـن أعمـال العبـاد شـيئا     كانت أو عزما أو تقديرا، فـال يهم
ؤيـد  وظـاهر الـنص ي  . المـرض  في كل حال وعلى أي حال حتى األنـين فـي  

�  �ُ� "��x�ْـ &�ـ �اآليـة   ياألخير إذ أن لفظ قول ف الرأي نكـرة وقعـت فـي سـابق      �Pَـ$�Lٍ  &ـ�
 ونقل هذا الرأي أيضا عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا فـي    . العمومفتفيد  النفي

تفسير اآلية الكريمة، إال أنه زاد أن المباح يحذف مـن الصـحائف عنـد العـرض     
  .كل يوم اثنين وخميس

مـا  "اهللا عنهمـا مرفوعـا    رضـي عن أبى هريرة وأنس  وأخرج الطبراني
فيـرى اهللا تعـالى فـي أول    "رفعـان إلـى اهللا تعـالى مـا حفظـا      من حافظين ي

اشـهدوا أنـى قـد غفـرت     . إال قـال للمالئكـة  خيراً آخرها  الصحيفة خيرا وفي
وإنها لبشارة عظمى ورحمـة كبـرى تحمـل كـل      "الصحيفة طرفيلعبدي ما بين 

مؤمن حريص على حسن العاقبة على أن يفتتح أيامـه بـالخير ويختتمهـا بـالخير     
  .له من هذه البشارة والرحمة نصيب ليكون

، ومنتهـى أمرهـا،   تسـجل فيهـا األعمـال    التيأما مصير هذه الصحائف 
 األخـروي وفـى مسـتقبله   . نفس صاحبها عند اطالعـه عليهـا   ومبلغ تأثيرها في

�� )�*vُْـ�ِ       �  :مـن قـوا اهللا عـز وجـل      فإننا نتبينه �.ـ�E�6 A � Rـ�yَـ������ �yـ��E�&�[�َْ8 ٍ?ـ���*ِ' �sُـI�(    �u $�#� ��.����&ـ� � �َـ�� "ـ�}
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ً��ــ$ �UE�& �yــ� ــ ��I,َ��ــ�ً "�ْ�.َ ��ْx�Eِ� Zــ َxَI �%ــ���َ,�I ْ8ــ��Pْ��d)ــ� ــة  �%� �ْ���ــ$�#� ��6َ��ــ%� ���� ــون مودع فالصــحائف تك
نهـا الطـائر   خزائن تحت العرش فتأتى ريـح فتثيرهـا بـأمر اهللا وتحملهـا كأ     في

الئكـة، وتناولهـا   عنـق صـاحبها، ثـم ترفعهـا الم     بحيث تسقط كل صحيفة فـي 
ألصحابها باإليمان أو الشمائل على مقتضى حال الشـخص مـن كفـر أو إيمـان،     

دنيـاه   فـي على صحيفته، ويقرأ ما فيهـا ولـو لـم يكـن     وعندئذ يطلع كل إنسان 
�� �F(ُ8ـ�I �A,َ���ـ�� ��E�����ِـ��     �:عد ذلك ما نطق بـه الكتـاب الكـريم    وتكون العاقبة ب. قارئا � &ـ� . oَRَ&ـ�
ــ$�_� ��َR �d�ــ� ���� �pــ �D�� �" �dtــ ���" . �d�(�ــ� ــ�� &��� ���-َ8 Zــ َ�ِ' �pَ��ــ.E�"�(�  �ــ� ���َ,�I �Aــ �F(ُ8 ــ�� ــ� &� �&َ8�( �yِــ� �5َ� n���. -�Uــ���� -)�

�d�$�)ُm $�6���" �_�$��َR� �dt���D Zَ��0�"�(�    القـرآن   ويقـول كمـا حكـى:�   � �ِ  . "ـ���,َ� �َـ� �I �O(ُ8,���ـ�Jَ8 َـ���(
�ــ��T*��� �&ــ~ E4َ8ــZ �6ــ� &����ــ��,5َــ� �I*ــr�.�� �7ــ�uَ"��� �&ــ� ���ــ�����D وفــى آيــة أخــرى  �-��َــ%� �6ــ�

:�  �ــ�Lِ -�ـــ�W�ْ� �َ9,َـــ��ِ �َـــ� " ــ� &ـ� ــ� ��Rـــ�� )�"�.ُ$�ُـــ$?� "�ـــ� )�"��َ,Eَـ� ــ�x.��� &��ـ� � Rَ,َـــ��� �ْ����Hـــ�ِ&��� &�Uـ��ــ\� ���Wْ,َـــ� �rـ�(�( ���J3َـــ�
�-��0��َ8 ���ِ' dX�tِ)َI �َ��( dX�t�3�:�d���َ8 �%e��� ����>ْ�" �َ��( �d��r��� �$ُ����6 ��& �(���S�(�( ��. 


ر: �
	� ا�ر����  .آ�
�� ا

 المشـاءين آثـار   هـي : واآلثـار قيـل  . إذ كما تكتب األعمال تكتب اآلثـار 
ـ وعلى هذا المعنى تـأول اآليـة عمـر وابـن عبـاس وسـعيد       . إلى المساجد ن اب

ـ      . جبير بنـو سـلمة أن    أراد: �د اهللا وفى صـحيح مسـلم عـن جـابر بـن عب
: قـال ف: � النبـي قال فبلـغ ذلـك   . والبقاع خالية: قال. يتحولوا إلى قرب المسجد

. ألزمـوا ديـاركم   أي. سلمة دياركم تكتب آثاركم، ديـاركم تكتـب آثـاركم    يا بني
  .فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا

المباشـر،   عمـل المكلفـين  مـن  ليست وقيل هى أعمال من الخير أو الشر 
ت عليهم أو لهم نظرا لتسببهم فيها، وذلـك كالسـنن الحسـنة والسـيئة     ولكنها سجل

ـ    أيـدي ظهرت أول ما ظهرت على  يالت م أصـبحت لغيـرهم   بعـض المكلفـين ث
ـ    نهجا مرسوما يحتذى   يويحاكى، أو كبعض المنشـئات ذات الصـبغة العامـة الت
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ـ . خلفها منشؤها بعد مفارقة الحيـاة مصـدر نفـع أو ضـر     ئن كانـت أعمـال   ول
بيناهـا   التـي هؤالء الشخصية قد انقطعت بمفارقة الحياة، إال أن صـلتهم بآثارهـا   

باقية، ومسئوليتهم عنها مستمرة، يضاف خيرها إلـيهم، ويحسـب شـرها علـيهم،     
  .إلى أن تتالشى من الحياة صورها أو تنعدم من الوجود أعيانها
ـ    ويبدو من صنيع أكثر المفسرين إيثار هـذا األخيـر    اوترجيحـه، وهـو م

يتجـه إلـى تحديـد     اتصاال بسياق اآلية وسـباقها الـذي   نختاره ألنه أقرب وأوثق
وهـو بعـد، يعطينـا فائـدة     . الموقف العام للمكلفين والحكم على أعمـالهم جملـة  

  .األولجديدة ال وجود لها مع التأويل 
وفى موضوع اآلية على التأويـل األخيـر قولـه عليـه الصـالة والسـالم       

رها وأجر من عمـل بهـا مـن بعـده مـن      اإلسالم سنة حسنة فله أج سن فيمن "
اإلسـالم سـنة سـيئة كـان عليـه       أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن في يرغ

: �وقولـه   "وزرها ووزر من عمل بها من غير أن يـنقص مـن أوزارهـم شـئ    
من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور مـن تبعـه مـن غيـر أن يـنقص      "

ورهم شيئا، ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثـم مثـل آثـام مـن     ذلك من أج
لـيس مـن نفـس تقتـل ظلمـا إال      : "�وقوله  »تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

: الكفـل . "القتـل كان على ابن آدم األول كفـل مـن دمهـا ألنـه أول مـن سـن       
  .النصيب

لـم نصـيب   فللع"العلم النـافع مدارسـة أو تصـنيفا،     وتتمثل آثار الخير في
والتقاليـد الصـالحة والعـادات    ". عمل المنتفع بعلمـه الصـادر عـن إرشـاده     يف

، أو قاعـدة شـرعية   دينـي مصدرها ونشـأتها إلـى نـص     ي تستند فيالنافعة الت
عـرف الفقهـاء بالبـدع الحسـنة      أو خلق فاضل كريم، وهى المسماة فـي عامة، 
افـق العامـة المشـيدة    ومـن ذلـك المر  . ستنها ما اهتدى الناس بهديه فيهـا يثاب م

أو دنيويـة  . لنفع المسلمين، ودينية كانت كالمسـاجد والـربط واألحبـاس الخيريـة    
كالقناطر والمستشفيات واألسبلة واآلبـار والتـرع ومـا أشـبه ذلـك، فللمؤسـس       
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ثوابها ما انتفع الناس بها فى دينهم أو  دنياهم ما دامت باقيـة ولـو إلـى أن تقـوم     
  . الساعة

: ن مما يلحق المـؤمن مـن عملـه وحسـناته بعـد موتـه      إ: "لحديثوفى ا
علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصـحفا ورثـه أو مسـجدا بنـاه، أو     

صـحته   أجراه، أو صـدقة أخرجهـا مـن مالـه فـي     بيتا البن سبيل بناه، أو نهرا 
أي يعبـد اهللا ويسـتقيم علـى الهـدى      وحياته تلحقه من بعد موته، ولـدا صـالحا  

كـدور   ي، أية والده له فله نصيب من صالح عملـه بيتـا البـن سـبيل    بسبب ترب
ال  يإليهـا العـاجز والمسـافر الـذ     ليـأوي شيدها بعض الخيـرين   فة التياالضي

ـ  . الخ.. صدقة أخرجها. مأوى له ي أوقفـت ليصـرف ريعهـا    وذلك كاألعيـان الت
  .مصارف خيرية كسد حاجة المحتاج أو النهوض ببعض البائسين في

كـالمكوس والضـرائب   . بعض القـوانين الماليـة   يل آثار الشر فكذلك تتمث
ترمى إلى امتصاص أموال الشعوب مـن غيـر وجـه حـق، ومثـل       يالجائرة الت
تنـزع إلـى التقليـد األعمـى      يوصور الحياة االجتماعية الشاذة الت يآالت الماله

لـداعرة  والحفـالت المختلطـة ا   الماجنة الخليعة، كالسفور والتبـرج ة الغربية يللمدن
الخبيثة، وفضائح الشـواطئ والمصـايف ومـا أشـبه ذلـك مـن صـور الحيـاة         

مـا أن منهـا القـوانين الوضـعية     ك. تتنافى مع الـدين والفضـيلة   التي ةاالجتماعي
تـروج للزيـغ    أنـزل اهللا، والمؤلفـات المضـلة التـي    تقرر  الحكم بغير ما  التي

وتحبـذ غيـر سـبيل     وتدعو إلى اإللحاد، وتهون مـن شـأن المبـادئ اإلسـالمية    
  .المؤمنين

فأولئك وهؤالء الذين نبت بمجهودهم ما ذكـر، ووجـدت صـوره أول مـا     
ـ  اً وجدت مـن صـنعهم يحملـون أوزارهـم وأوزار     م، وتتضـاعف  مـع أوزاره

ـ إجـرامهم مقلـد، واتبـع نهجهـم      سيئاتهم كلما قلدهم في متبـع، أو غـر    يئالس
  .بدعايتهم غر ساذج
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وينزجـر بـه، أولـئكم األغـرار الـذين      كر هـذا،  نطمع أن يـذَّ  وبعد فهل
األخالقيـة باسـم    والنكبـات جعلوا من أنفسهم أبواقـا تـروج للمجـون والفسـق،     

وليـذكروا يومـا عبوسـا قمطريـرا ال يجـدون       !ه ؟وأال فليذكر. !الرقى والمدنية؟
اللهـم إنـا نـدعوك ونرجـوك ونضـرع       !لهم فيه من دون اهللا وليا وال نصـيرا؟ 

معنويـات   امها ما تحـس بـه مـن تـدهور وانحطـاط فـي      دلمها وأآإليك بقلوب 
أخـذ  أن تهدى أولـئكم األغـرار إلـى طريـق الصـواب، أو أن تأخـذهم       . األمة

على شرعك إنك سـميع قريـب علـى كـل شـئ       عزيز مقتدر وقاية لدينك وغيرة
  .قدير

�(����h�ِ::::بقى الكالم على قوله سبحانه & ٍ#��&ِ' A�R �y��E���0��َ8 hn�A�w �sُI�(h�ِ)�& ٍ#��&ِ' A�R �y��E���0��َ8 hn�A�w �sُI�(h�ِ)�& ٍ#��&ِ' A�R �y��E���0��َ8 hn�A�w �sُI�(h�ِ)�& ٍ#��&ِ' A�R �y��E���0��َ8 hn�A�w �sُI�(����....  
اإلمـام الـذي   : قـول كتـب اللغـة   ت: وفى بيان اإلمـام : هو رابع األربعةو
اإلمـام  : نأما هنـا فيقـول المفسـرو   . وهذا هو معناه العام. به وجمعه أئمة يقتدي

ـ . الكتاب المقتدى به الذي هو حجـة  أصـل عظـيم الشـأن مظهـر     : ل إمـام وقي
أراد اللـوح   :لجميع األشياء ما كان وما يكون، ويقول مجاهد وقتـادة وابـن زيـد   

�     �:وفى موضوع اآلية قوله عـز مـن قائـل    ،المحفوظ َ��5ـ�����" �<ِ' huَـP���( � .ُ�ُ &ـ� � Fَ�ـ� hu   )�&ـ� )�>َ ��(ـ�
ِf��َg� �Oُ�ُ��ــ�� Aــ�R ٍ�ِ�ــ��" َ<�( ٍpْ�ــ�� َ<�( h�ِ)ــe& ٍ�� �6ــ�� ����ــ%� �: وقولــه ســبحانه� 'ِ>� �Rــ�I A,َــ���)�&�ــ� "���ــ]

  ِLَـ�.Bْ�& ـ���& ��َKhX          ِ��ـ�' �� �� Kَ��ـ%� )�> Iَْ8(ـ� 3َ�� &ـ� ����n )�> 8َ:ـ� ���R <�( ِfـA ���ـ�َoْ�ـ� Aـ�R  Aـ�R   h�ِ)ـ�& ٍ�وقولـه تقـدس    ��I,َـ�
��ِ�:اسمه �ّ�[�� A�R �y$ُ���َR hn�A�w ُّsُI�( �َ̀Tَ,���& htِ)َI�( ht�3�: ُّsُI�(�.  

ـ  وكلما تقرر وتثبت علم اهللا تعالى الشامل الـذ   ه شـئ فـي  ي ال يعـزب عن
السماء وال يخفى عليه كـائن مهمـا دق وصـغر، كمـا تثبـت أن       وال فياألرض 

. أم الكتـاب وهـو اللـوح المحفـوظ     جميع ذلك كله قد دون وسطر وسـجل فـي  
تكـون   والحركـات والسـكنات واألوضـاع التـي     سطرت فيه األعمال واألقـوال 

كـان الكـائن أو   إنسـانا  . عليها المكونات، وما يطرأ عليها فيما بعد من تطـورات 
األرض وال وال فـي   السـموات  و من جنس الجماد فال تتحـرك ذرة فـي  حيوانا أ
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سـجل اهللا العـام جريـدة      يبرز من العدم كائن، إال وله فـي تسكن إال بسابقة، وال
خاصة تتناول مبدأه ومنتهاه، أدوار وجوده وما يتعاقب عليـه فيهـا مـن أطـوار،     

  .وسبحان من أحاط بكل شئ علما
م يكون الحق سبحانه وتعالى قد أعلن عبـاده بهـذا تنبيهـا لهـم إلـى      ومن ث

ه عليهم، لن تقف عند حد كتابـة األعمـال وتـدوين اآلثـار     تأن إحاطته بهم، وهيمن
فقط، بل تتعدى ذلك كله إلى تدوين ما سيبدو منهم أو مـن غيـرهم مـن حركـات     

متقـدما علـى    الخلـق  وما يحيط بهم أو بغيرهم من ظروف وأحوال تدوينا سـابقاً 
لـوح األزل   ن واقعا ليس إال صورة ممـا كتـب فـي   فما يكتب عليهم اآل .الوجود

ومن نافلة القول التحـدث عمـا يحدثـه هـذا البيـان مـن تعزيـز        . مقدر الوقوع
مـا يبـدو   الشعور بهيمنة الحق سبحانه، ورقابته على أعمـال عبـاده، وإحاطتـه ب   

ـ منهم فى السر والعلن، ال ء والتـدوين بأنـه واضـح بـين     اسيما وقد نعت اإلحص
  .خفاء فيه وال لبسمفصل ال 

ــ�ُ$?�    � ــ� �ْ������Dـ ــ�n��S ْKِ' �u-ـ� ــ ���� �ْ�.َ��"ـ� ــdYَB 8َ:�ـ ــ� &�ـ �ــ�ِ�� �5َـ ــ�    �)��rْـ ���� Rَ��]��ْ*َـ-$�ــ�9� ــ���ِ WَRَـ ــ��5ِ�� �Emْـ� ــ��E�ْ 'ِ�َـ ��Dـ�َ8 ْKِ'
ــ� 'ِ�َـــ���D��e& �ُWـــ�ُ$?�     ــ�R hَ.َـــ��ُ$� 'ِ*�ـ ــ ��Bَِ��ـ� ــhn�A 'ِ?� 8َ*ـــ,ُ�� 'ِ>�        Pَـــ��ُ$� &�ـ ــ� )�&�ـــ� 8َ*ـــ]�Lَ ��ـــ������� &�ـــ� wـ� ــ̀� &�Eُ�Bْـ� � 8َ*ـــ,ُ�� 'ِ>� ��Uـ�

�?$�ــ�9� WَْF�     �?$ُــ� �D����َ� ��ُWــ�� ــ� 'ِ�َ �*ِ' �ــ� ــ� "����َ �Ee���ــ��ُ$�  َP�   �ــ(ِ� ���ْ� ُ^Y�)ــ ــ� 'ِ>� �ْ� �E��َ��6 ــ� ــ��   �)�&� ُWِ� ــ� َ*����َTَF ــ��ُ$� 'ِ*�ــ� َP
 َF ـــ���� ��i8َ��ـــ�̀�     �َـــ �ــ� �6ـــ9َ�̀ ــE�& �ُW�Eـ� ���W�Eُ�� )��َ�����ـ�Sـــ���Eَ� �$ــ �ــ� IُK;ـــ��Fُ� ��ـــsْ 8َ*ـــ,ُ�� Pَـــ$�̀#        �E,5َـ َ��ُـــ$� �َـــ�����W���& ��ُIُـــ�� 8َ�ـ�
�?$ُRِ���e&�.  

�    dYَBـ� &�ـ�5َ� ��تطبيـق حالـة بحالـة أخـرى      ضرب المثل يستعمل تـارة فـي   �)��rْـ�ِ

dYَB �;��ـxَI ��"�9َـ��)� �&�ـ���Xَ8 *ُـ$�ٍ       ����rـَ  � :قوله تعالى يمثلها كما ف ـ   �  �ُـ$/h  �&�ـ���Xَ8 )� ����ـ�� &ـ�  يوأخـرى ف
نظيرهـا لهـا، كمـا    ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلـى تطبيقهـا ب  

ُ�� �B�&َgَـ�Lَ � :قوله تعالى فيWَ� ��E����َr�(�      على أحد الوجهين، أي بينـا لكـم أحـواال بديعـة
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اجعـل أصـحاب القريـة مـثال     : فـالمعنى علـى األول  . ة كاألمثالالغراب هي في
أي طبـق حـالهم   الكفر واإلصـرار علـى تكـذيب الرسـل      ي الغلو فيهؤالء فل

انتهـى مـن   . الغرابـة كالمثـل   اذكر وبين لهم قصة هي في: وعلى الثاني. بحالهم
  .أبى السعود

� �uَـ� �فسـرين  أنطاكية بإجمـاع الم  يه ��ْ�.َ��"�ـ*ْ��[��َR� ـ� � وينـا وشـددنا  ق�Eُ�Bْ�&�  المثـل :
 الصفات والخصائص فـال مزيـة لكـم علينـا     فمعناه متساوون معنا في. المساوي

ـ : التطيـر  �TَFَ����*َـ� �تستوجب إيثاركم بالرسـالة دوننـا    تطيـر مـن   : اؤم يقـال التش

تجـاوز الحـد   : اإلسـراف  �&e��ـ�Rُِ$?� �سبب شـؤمكم   أي ��َـ�����Iُ�� �، الشيء وبالشيء
شـرككم وشـهواتكم ومـن     أنتم متجاوزون الحد المـألوف فـي  : هومعنا شيءفي ال

  .ذلك الحد من اندفاعكم في ثم ال تطيقون ما يهدف إلى
  .القرآن الكريم أهداف يللقصص الواردة ف :المعنى
، والترفيه عنه والتخفيـف مـن وقـع مـا يلقـاه مـن       �تثبيت قلب الرسول  :منها

ته ومـن اتبعـه مـن المـؤمنين إلـى ظهـور       تعنت المشركين ومكابرتهم، ثم طمأن
العليـا، وفـى ذلـك يقـول      دوهم، وإلى أن كلمة اهللا ستكون هيحقهم على باطل ع

ـ  sِ &�ـ� *Bَُ(�ـ7� �ِـ�� Rُـ�S�( َ+�J��aـ��R َ+nـA -�ـ�y�9 ��ْ �ـej               �:�للنبـي  بحانه الحق س ��� 8َ*(�ـ�De��� nـ %� &ـ� )�Iُـ�Y *�.ُـ�e ��6َ�ـ�
�� ���Iْ�K�( ٌuَ>�6�$�&�(���E�&�a���ْ�.  

عارضين، وإنذارهم بـأن الـدائرة سـتدور وال بـد علـيهم،      مومنها وعيد ال
سـول  كما دارت على الذين من قبلهم ممـن كـانوا مـثلهم، وأن مـوقفهم مـن الر     

ـ      سيقودهم حتما إلى المصير الذي  يذاق مرارته أولئكم الـذين كـانوا سـلفا لهـم ف
بـين مـا وقـع بقـوم      جالله بعـد أن والمكابرة، وفى ذلك يقول الحق جل اللجاج 

ـ     �&�� -��A &�ـ�� ��<�ـ������� �ِ(����ـ�h    )� �لوط من العذاب  سـورة   يكما يقـول تقـدس اسـمه ف
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�Iُ��  8َ �وثمـود وقـوم لـوط وآل فرعـون     نبأ قوم نوح وعـاد القمر بعد إذ قص ��xُIـ�
���e[�� A�R X̀n����� �ُWَ� �#َ8 ��ُW�iَ��(ُ8 ���& �̀���zِ...�  آخر اآلياتإلى.  

معناها أنها مـن النـوع الثـاني، وأنهـا سـيقت       والمتبادر من اآليات التي
لوعظ المشركين المناهضـين للـدعوة، ومحاولـة صـرفهم عـن مـوقفهم مـن        

، بتوجيه أذهانهم إلى ما جره العناد علـى أقـوام انطبـق حـالهم علـى      �الرسول 
ة ربهـم موقـف   حالهم، وحاكت خطتهم خطتهم، وكان موقفهم من رسـلهم ودعـو  

  .، وكيف انتهى أمرهم إلى دمار وفناء�أولئكم من رسول اهللا 
ـ   :وخالصة القصة ييـه  ثنـين مـن حوار  ل اأن عيسى عليه الصالة والسـالم أرس

ليدعوا أهلها إلـى التوحيـد، ونبـذ مـا      نطاكيةإإلى ) تعيين شخصيهما اختلف في(
ـ   . ن عبادة األصنامهم عليه م يخا يرعـى غنيمـات   فلما قربا من المدينـة رأيـا ش

ـ  . له، وهذا الشيخ هو حبيب النجار صاحب يـس  منـه وتحـدثا إليـه     افلمـا اقترب
  .فقاال سألهما عن أمرهما وما أقدمهما؟ فأخبراه بما جاءا ألجله

 !نعـم : قـاال ) إذ الرسالة دعوى ال تنهض إال على سند مـن اآليـات  ( أمعكما آية؟
ولـد مـريض منـذ سـنتين     نشفى المرضى ونبرئ األكمه واألبرص، وكـان لـه   

  .فآمن حبيب. معافى سليماًفقام فمسحاه ودعوا اهللا 
وقد كان لهذا الحديث أثـره المنشـود، فـذاع خبرهمـا، وانتشـر أمرهمـا       

وأخيـرا بلـغ نبأهمـا    . وقصدهما بعض الناس، وشفى اهللا على أيديهما خلقا كثيـرا 
والحميـة  الملك فدعاهما واستطلع خبرهما، وفـى فـورة مـن فـورات العاطفـة،      

  .السجن المتوارثة أمر بسجنهما فألقيا في للعقيدة
انقطعت أخبارهما عـن عيسـى عليـه الصـالة والسـالم، فأرسـل علـى        
أثرهما شمعون، وكان رجال كيسـا فطنـا حاذقـا لبيبـا، فـدخل المدينـة متنكـرا        
وعمل حتى اتصل بحاشية الملك وعاشرهم فأنسوا به ورفعـوا خبـره إلـى الملـك     

 بلغنـي : حاشـيته، وبعـد فتـرة قـال لـه      دثه فأعجب به وضمه إلىفاستدعاه وحا
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ال،  :قـال  !؟أيها الملك أنك حبست رجلين فهـل ناقشـتهما وسـمعت مـا يقـوالن     
مـن  : قـال . فـدعاهما وتـولى شـمعون مناقشـتهما    . وبين ذلك حال الغضب بيني

. صـفاه وأوجـزا  : فقـال . حلق كل شئ وليس له شـريك  اهللا الذي: أرسلكما؟ قاال
. مـا يتمنـى الملـك   : قـاال  !؟وما آيتكمـا : قال. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: قاال

لـه بصـره فأخـذا بنـدقتين     فدعا بغالم مطموس العينين فدعوا اهللا حتـى انشـق   
أرأيـت لـو   : فقال لـه شـمعون  . فصارتا مقلتين ينظر بهما حدقتيه فوضعاهما في

عنـك   لـيس لـي   :قـال . فيكون لك وله الشـرف  حتى يصنع مثل هذا إلهكسألت 
إن قـدر إلهكمـا   : ثـم قـال  . إلهنا ال يبصر وال يسمع وال يضر وال ينفـع إن . سر

قـام  . فدعوا بغالم مات من سـبعة أيـام فلمـا أحضـر    . على إحياء ميت آمنت به
الرسوالن يدعوان اهللا عالنية وشمعون يدعو سرا فقـام الغـالم حيـا وقـال، إنـي      

أحـذركم ممـا أنـتم فيـه فـارجعوا       ينبعد موتى سبعة أودية من النار، وإدخلت 
فتحت أبواب السـماء فرأيـت شـابا حسـن الوجـه يشـفع       : عنه، وآمنوا، كما قال

. فتعجـب الملـك  . وهـذان  شـمعون  قـال . مـن هـم  : قال الملك. لهؤالء الثالثة
وعندئذ أظهر شمعون شخصيته عندما وصل األمر إلى هـذا الحـد، وانضـم إلـى     

 :فمـن قائـل  . وهنـا تختلـف الروايـات   .وقومه زميليه عالنية وبذل النصح للملك
أنه آمـن وآمـن معـه الحاضـرون والقائـل      : ظل على ما هو عليه ومن قائلأنه 
بأنـه كـتم   . وفق بينه وبين سياق النظم المشعر بأنـه ال اسـتجابة وال إيمـان   بهذا 

ـ   م لـم يشـاهدوا مـا    إيمانه ولم يظهره خوفا من ثورة قومه عليه وبطشهم بـه ألنه
هذا، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن مـوطن العظـة مـن القصـة      بعد في شاهد، وال

  .ليس بمتوقف على أحدهما، وفى هذا يقول الكتاب الكريم

� dYَBـ�& ��5َ� ��ِ�ْr��(�   ـ ة هـى كالمثـل   اذكر لقومك الذين ناهضوا دعوتـك قص

�ُ$?�    �قصة  هي. فى غرابتها ْ�����Dـ�� � نمـا بعـث اهللا تعـالى    حي �8َ:ـ� ���� �ْ�.َ��"�ـ�n��S ْKِ' �u-ـ�

���Dـ���Eْ 'ِ�َـ��5ِ�� ��Eْmـ���ِ   �وحيـده واإلنابـة إليـه    إلهم رسال من لدنه يـدعونهم إلـى ت  َ8 ْKِ'� 
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 يما فيما يتصل بالـدعوة لـم يكـن ثمـة    سوحيث كان تصرف الرسل من أمر اهللا ال
مقتضـى أن المرسـل هـو اهللا عـز وجـل      القصة وظـاهر الـنص ال  بين خالف 

�����-$�ــوا تصــديق دعوتهمــا مــردوا عليهمــا قولهو �WَRَــ�9�  �Rَ��]�ْ�*َــ� �Bَِ���ــ��hا، وأب

 �)Rَ.َـ��ُ$� 'ِ*�ـ� 'ِ�َـ���D��e& �ُWـ�ُ$?�    �تبليـغ مـا أمـروا بـه      ، وتسـاندوا فـي  مثالثتهع مفاجت
� )�&�ـ� 8َ*ـ]�Lَ ��ـ������        (�إلصالح عقائـدكم، وتقـويم اعوجـاجكم     � &�ـ�  Pَـ��ُ$� &�ـ� 8َ*ـ,ُ�� 'ِ>� ���Uـ̀� &�Eُ�Bْـ�

   �?$�كان جواب أهل القرية لرسلهم هو بعينـه جـواب كـل أمـة      .��wـhn�A 'ِ?� 8َ*ـ,ُ�� 'ِ>� WَْFـ�9�

إنكـار  : �وهو هو بعينه ما واجهـت بـه قـريش رسـول اهللا     . بعث إليها رسول
واستبعاد ألن يصطفى اهللا تعـالى بشـرا للرسـالة، ويختصـه مـن دون البـاقين       

مـن الـوحي والتشـريع ال وجـود     ه االصـطفاء  السماء، ومن ثم فما يستتبع بوحي
ـ   أله، وما هم إال قوم  ال إلـى أغـراض لهـم ومـآرب     دعوا هـذه الـدعوى توص

  .صدورهم أخفوها في
ولم يجد الرسل إزاء هذه العقلية المظلمة، والتفكيـر المختـل مـن جـواب     

ال يتـرك وال يهمـل مـن     أن يردوا األمر إلـى اهللا تعـالى الـذي   يجيبون به إال 
� "����َـ�� 'ِ*�ـ� 'ِ�َـ��Wُ��     �: تحديـد مهمـتهم الحقيقيـة فقـالوا     ليه، منضما إلى ذلـك يكذب ع ���Eeـ�
�?$ُ��D���ْ���ـ(ِ��    �وقد أكدوا الخبر بمؤكـدات متعـددة    ��َ�� ُ^Y�)ْـ�� �<ِ' � ومـن ثـم    �)�&�ـ� E��َ��6ـ�

بـين  فسواء علينا أصدقتم أم كذبتم ما دمنا قد أدينا ما كلفنـا بـه وهـو الـبالغ الم    
  .المعزز باألدلة الواضحة والبراهين الساطعة

ـ   بـالرد   أيـديهم حينمـا ووجهـوا    يولما أعوز المكذبين الدليل، وسـقط ف
كـل جهـول متعصـب تسـد عليـه المنافـذ،       بـه   انقلبوا يلوذون بما يلوذ. المفحم

ـ ويسقط صريع الحجة والبرهـان   عنـا  تشـاءمنا بكـم، وتوق   �Pَـ��ُ$� 'ِ*�ـ� TَFَ����*َـ� �Wُِـ��    �ـف
ولعل الباعث لهم على هذا توجسـهم مـن أن تسـتجيب طائفـة     . الشر من دعوتكم
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. الـدماء  فـي منهم لدعوة الرسل، فتتفرق الكلمة وتتفتـت الحـدة، وتقـع المدينـة     
$�   �يهددون ويتوعدون فقـالوا للرسـل    قالوا ذلك ثم انتقلوا �ـ   ��َـ��i ��ـ�� EَF,5َـ دعوة عـن ال

����Eَ���ُW�Eـ�� �لــدينكم، والتبشــير بعقيــدتكم S�  بالحجــارة رجمــا ال هــوادة فيــه، وال

�    �: تزهـق أرواحكـم وذلـك مقتضـى قـولهم      رحمة معه، حتـى ̀�َ9 � 6ـ� )��َ������ـE�& �ُW�Eـ�
�̀���َ8�.  

وقد انبرى الرسل عليهم الصـالة والسـالم يسـفهون قـولهم، ويظهـرونهم      
ـ   أن مـا تتوقعونـه    يأ �Pَـ��ُ$� �َـ�����W���& ��ُIُـ��   �وشـذوذ   لعلى ما فى اتجاههم مـن خط

نحن، وال مبعثه قيامنـا بالـدعوة إلـى اهللا إنمـا مصـدره       همن مضار ليس مصدر
. تشبثتم بـه مـن غيـر سـند وال دليـل      يأنتم، وهو كفركم وجحودكم وعنادكم الذ

وهنـا يـتم    �8َ��ـ� IُK;ـ��Fُ�  �قـولهم  بلى موقفهم الجاهـل األحمـق   ثم أنبوهم وقرعوهم ع
حكـم وسـعادتكم تهـددون    ووعظتم ودعيتم إلى مـا فيـه فال  تم ذكري أِئن الكالم أ

جم والتعذيب من يحرص على خيركم ويعمـل علـى أن ينيـر لكـم     لروتتوعدون با
  .ليالسب

ب علـى مـوقفهم هـذا الغريـب     انتقل الرسل يبينون لم الحكـم الصـائ   ثم
�Rُِ$?�    �:فقالوا  sْ 8َ*ـ,ُ�� Pَـ$�̀# &e�ـ� ـ    ��ـ� كم هـذا لعقـل وال   ي مـوقف والمعنى إنكم لـم تسـتجيبوا ف

ـ  لسداد رأي ـ   ألفـتم . ي كـل شـئ  ، ولكنكم قوم ألفتم اإلسـراف ف  ياإلسـراف ف
 ول صـرفكم عنهـا، وألفـتم اإلسـراف فـي     الشهوات فلذلك تعادون كل من يحـا 

الظلم والعدوان فلذلك تتوعدون بـالرجم والتعـذيب مـن كـان يجـب علـيكم أن       
  .تكرموهم وتتقربوا إلى خالق الكون بطاعتهم
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��nــ� �S�(      ــ���� �D���ــ$� �ْ�� ��ِ)�F� ِ#�$ــ َP ــ� �" َLــ� َP Zــ�� ���" ٌsــ �S�� �uــ �E"�����ْ� Zــ �0ْPَ8 ــ�� ــ�    �&� �-�( �dــ� �Sَ8 ��ُWُ�َoــ ــ� >� "��� ــ$� &� ��ِ)�F�
�?(�ــ� َ,�5e&�   �?$ــ ���S��ُF ــ�� ��َ�ِ'�( Aــ �*��َTَR k�9ــ��� �ــ� �)�6َ8 َ< Aــ ــ� �� �&�(�    ِ?�Jِــ� �" ?ِ' ًuــ ــ�� @���5 �*(�J ــ� ــ9ُ &� �v�Fَ8َ8  Aــ �E�6 ِــ� ْ3ُF �< ــ�� ــ������� �2ُِ ��

 ِ?(ُ9�.E�" َ<�( �ًi���w ���5ُ,�6�َx�w�' h�ِ)e& ٍLYَr A�x�� �ًKِ' A;*ِ'�ِ?$�����D�َR ��ُW����ِ� �7E�&@ A;*ِ�.  

�  �uـ�E"�����ْ� Z ـ يقال قصـي المكـان ب  . مكان فيهاأبعد  �0ْPَ8ـ� د ع� Zـ����يعـدو مسـرعا   �"� .
� A . االبتـداء واالختـراع  : على غير مثال، من الفطـر وهـو   وابتدعني خلقني �TَRَ��*ـ�

رض حتـى أتـاني   كنـت ال أدرى مـا فـاطر السـموات واأل    : �قال ابن عباس 
ال  �>� 3ُFْـ�ِ �أحـدهما أنـا فطرتهـا أى ابتـدأتها      بئـر فقـال   أعرابيان يختصمان في

  .وال تنفعني تجزي عني

�����ْ� Z�0Pَْ8 ���& �n��S�( Z����E" :المعنى �sٌ "��ـ�S�� �u�   سـبق الحـديث عنـه     وهو حبيب النجـار الـذي
جاء يهرول مشتدا بعد إذ فشا نبـأ مـا حـدث بـين الرسـل وأهـل       . وعن إيمانه

المدينة، وتهديدهم إياهم بالقتل بعـد إذ فلجـوا علـيهم بالحجـة، وظهـروا علـيهم       
ـ   . البيناتبالمعجزات واآليات   هـذا الجهـاد المقـدس،    يجاء ليسـاهم بنصـيب ف

ثنـيهم عـن موقـف العـداء     ويحاول أن يحول قومه عـن مـوقفهم المتعنـت، وي   
  .اتجهوا إليه بالنسبة إلى الرسل عليهم الصالة والسالم والبطش الذي

ـ  تلطف مع قومه فـي  ����    �: ه إلـيهم إذ قـال  حديث ِ��ـ$� �ْ�����Dـ�)�F� ِ#�$َـP � ومـا   �"ـ�
فيـه الخيـر والسـعادة    ال يـدعوهم إال إلـى مـا     فهو داموا قومه وهو واحد منهم

نعته الدعاة بالمرسلين إشعار لهـم مـن أول األمـر بأنـه مـؤمن بهـم،        ىوف. لهم
الرسـل،  موقـف  ثم انتقـل يعـزز   . وأنه ما اختار لهم إال ما رضيه لنفسه من قبل

دعـوتهم مـوطن ضـعف يسـتند إليـه       أنه ليس على مسلكهم مأخذ، وال في ويبين
ظـروف والمالبسـات تنـادى بصـدقهم     من ناهضوهم وكذبوهم، بل إن جميـع ال 

  :وسالمة وجهتهم وتحتم طاعتهم واالنقياد إليهم فقال
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�  �?(�� &�5e,َـ� �ِ��$� &�� >� "����d��Sَ8 ��ُWُ�َo )�-ـ)�F�� هـذه موقـف الرسـل وبـين تسـاميهم       حلل بكلمته
أمـوالكم ولـم   ما داموا قـد تعففـوا عـن    دعوتهم عن المآخذ والشبهات، وأنهم في 

مقابل ما يبذلون لكـم مـن نصـح وإرشـاد فقـد برهنـوا        شيئا منها في يقتضوكم
ا الـدليل علـى   على براءتهم من األغراض الشخصية، والمآرب الماديـة، وأقـامو  

موقفهم عن روح شريفة، ورغبـة صـادقة فـى إخـراجكم      أنهم إنما يصدرون في
 مبـرر لموقـف العنـاد والمكـابرة الـذي     من الظلمات إلى النور، ومن ثـم فـال   

إغـالق قلـوبكم عـن التفكيـر بـإخالص فيمـا        وال مستند لكم فـي . تقفونه منهم
هـج قـويم وصـراط    تبعوهم فـإنهم مهتـدون يسـيرون علـى ن    يدعونكم إليه، فا

  .مستقيم، ومن اتبع المهتدى اهتدى وفاز وربح
مسـلكهم الشخصـي ونفـى الشـبهات     وبعد أن عزز موقف الرسل بتحليـل  

أولـئكم السـفهاء مخاطبـا     ة إلـى أثـارت حفيظـة   عنهم، تناول دعوتهم من الناحي
م بـه كلمتـه األولـى مـن     تتشخص نفسه، مثبتا بالدليل والبرهان ما اخ عقولهم في

  :فقال باالهتداءالشهادة للرسل 
�ـ$?�    ���S��ُF ِ�َ��ـ��'�( Aـ�*��َTَR k�9��� ���)�6َ8 َ< A�� ��&�(�      وفى توجيه الخطاب إلى نفسـه نـوع ظـاهر مـن

إذ بين لهم أنه اختـار لهـم مـا اختـاره لنفسـه،      . اإلرشاد والنصيحةالتلطف فى 
وأن جميع ما يحيط به يـدعوه إلـى اإليمـان والتوحيـد، ويصـرفه عـن عبـادة        

ـ  : والمعنـى . األصنام، وأن من واجبهم نحو أنفسهم أن يكونوا كذلك مـا   ةلـيس ثم
 رنـي فط يف يليق بى أن أعبـد غيـره وهـو الـذي    عن اإليمان باهللا، وك يصرفني
؟ وأحسن خلقي ومنحنى فضال منه مـا أتمتـع بـه مـن سـمع      من العدم وأوجدني

وبصر وقوى وحواس؟ إنه لحتم واجب على أن أتوجه إليـه بالعبـادة لنعمـه هـذه     
لهـم  بهـذا ليغمـزهم ويكشـف    وإنـه  . غيرها ةلم يكن ثملو المفاضة على، حتى و

  .معن شناعة موقفهم من الرسل، وتكذيبهم لهم وانصرافهم عنه
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ووجه الحديث إليهم مـذكرا إيـاهم بـأن مـرجعهم إلـى      . ثم غير األسلوب
اهللا والبد، وهنالك ال يكـون لهـم مـن دونـه ولـى وال نصـير، وال شـفيع وال        

تغيير األسلوب أنه لمـا كـان قـد اسـتجاب وآمـن، وأولـئكم        يمجير، والحكمة ف
منـة،  ظلوا على الكفر والعنـاد، فقـد خـص نفسـه بتقـدير النعمـة وشـهود ال       

ثـم  . بالفضل ووجه إليهم التـذكير بالمعـاد المنطـوي علـى التهديـد      واالعتراف
. هبعد أن قرر وأعلن أحقيـة المـولى سـبحانه بـأن تخضـع لـه الوجـو       (انتقل 

ـ  ) وتسجد له الجباه وحده ـ   ييطعن عقيدتهم الخاطئـة ف البرهـان   يمالصـميم، ويق
ـ القاطع المستند إلى ا يعقـدون الخناصـر علـى     يلواقع، الدال على أن أوثانهم الت

تسـتحق ذرة مـن التقـديس     أن التشبث بعبادتها، غير خليقة بذلك، وأنها أبعد مـن 
  :فقال موجها الخطاب إلى نفسه. يمنحونها إياه جهالة منهم يوالتعظيم الذ

�  ���5ُ,�6�َxــ ــw Aـ� ــ��Jِ?ِ ��ـــ������� �2ُِـــ�� >� 3ُFْـــ�ِ E�6ـ� ��)*�ـــ�� @���5ـــuً 'ِ? "ـJ ــ9ُ &�ـــ� �E.�ـــv�Fَ8َ8 ِ?(ُ9ـ�" َ<�( �ًiــ�� ــبيل  �wـ� ســـلك سـ
الـنفس، وأقـوى تنبيهـا علـى      اإلنكاري ألنه أبلغ وأعظـم وقعـا فـي    االستفهام

 ال أتخـذ مـن دون اهللا الـذي   : المعنـى و. التبرؤ مما ينصـب عليـه االسـتنكار   
مـن  صائصـه، آلهـة لـيس لهـا     خمن أخـص   هو فطرني، وال أشرك معه فيما

خلعه عليهـا أولـئكم الـذين ال عقـل      ياالسم الذإال ومميزاتها  اإللوهيةمقتضيات 
مـن صـنع أيـديهم ال تضـر وال      وجمـادات  فيما عدا ذلك أحجار بينما هي .لهم

ـ  والمتفـاني تنفع وال تشفع وال تدفع، وهى أعجز عن أن تسوق إلـى عابـدها     يف
ـ      ة إن خدمتها وتقديسها خيرا أو تدفع عنه ضـرا، وكيـف أعبـد مـن دون اهللا آله

ادة اهللا بضر يلحقني كانت بالنسبة إلى هـي والعـدم سـواء، ولـم يكـن      تعلقت إر
حتـى  ) كمـا تزعمـون كـذبا   (محاولة صرفه عنى فال شفاعة لهـا   يأثر ف لها أي

بهـا كمـا    يتها، على فرض أن لها رغبة، وال قـوة عنـدها تنقـذن   ايستجاب لرغب
. ايفعل األنصار واألولياء بل إنها ألعجز عن دفـع شـئ مـن ذلـك عـن نفسـه      

إن مـن يتغاضـى عـن     !فأنّى لها أن تكون آلهة وتلك حالتها وذلك مبلـغ أمرهـا؟  
ـ      ذلك ى كليـة عقلـه   كله ويدين لها بالتقديس وتلك حالتهـا لهـو شـخص قـد ألغ
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غنـى عـن البيـان     وضـالله  الضالل إلى قمة رأسـه،  وغرق في. وعطل مواهبه
  .�'ِ*;h�ِ)e& ٍLYَr A�x�� �ًKِ' A �والتدليل 

أقام الحجة بما ال يـدع مجـاال إلـى اللجـاج، ألقـى بهـا كلمـة         وبعد أن
صريحة، وأعلن إيمانـه علـى رءوس اإلشـهاد وسـجله عنـد الرسـل ليكونـوا        
شهودا له به يوم الدين وليختم حديثه إلى القوم وعظته لهـم بمثـال عملـي خليـق     

�� :فتوجه إلى الرسل قائال أن يحتذيب����D�َR ��ُW����ِ� �7E�&@ A;*ِ'ِ?$�.  

�   �ــ$?�  ��َ����" A�&�$ــ َP �7ــ ــ� �َ�� �" َLــ� َP َuــ �E�H�ْ� ِsــ �z�J� َsــ��P�   ���&ــ��Wْ�ــ�� �ْ�� �& Aــ �Eَ����S�( Aــ ���� Aــ ــ�� �� َxَ4 ــ� ــ�   �ِ&� �E�ْ�[*َ8 ــ� �&�(
ــ� &�Eـــ]ِ����    ــ� EُIـ� �Eـــ�h &�ـــ�� ����ـــ����n )�&ـ�S ــ�� ــ� ����ـــ���y &ـ� ــ�� �uً )�� ���6َـــP Zَ$�&�ـــ�� &ـ� �ـــ��  'ِ? Iَ�*َـــ�7 'ِ>� :ـ�- �َKِQــ ��ـــ��R dXَـ

 �?(���&��z�.  

يمانـه، وأعلـن عقيدتـه، وأشـهد     اآليات السابقة أظهر حبيب النجـار إ  في: المعنى
ـ المر صـدره بعـد أن أقـام الحجـة القاطعـة والبرهـان        يسلين على ما وقر ف

هوهـا عـن مرتبـة التقـدير     ألََّ د عقيدة قومه، وسقوط أوثانهم التيعلى فسا الساطع
األمـر الـذي يجعلهـا خليقـة باإلهمـال      . درجة الحيوان األعجم بل انحطاطها عن

  .ال أن تكون آلهة تعبد وتقدس. والترك
ثـورتهم عليـه،    الصـفعة القويـة منـه لقومـه سـببا فـي       وقد كانت هذه

واشتعال نفوسهم غيظـا وكمـدا ولـم يجـدوا لغـيظهم وحـردهم متنفسـا إال أن        
شـهيد  �هـذا الرجـل الكـريم     يتواثبوا عليه فيفتكوا به ويزهقوا روحه، وذهـب 

ـ الواجب، وضحية الثبات على المبـدأ، والصـدع بـالحق، واالعتصـام بح     ل اهللا ب
  .المتين

سـبيل اهللا، حقـق    بكليته إلى اهللا، وفقـد حياتـه فـي    �وقد توجه . ال جرم
اهللا تعالى له وعده، وأنزله منازل الشـهداء األبـرار، وأدخلـه الجنـة دار السـالم      
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(��� ���ـP ��"�9ُ,��ُـ$� �RـA      � لـه ويجد فيها ما وعـد اهللا بـه أمثا  اإلكرام، حية وتيلقى فيها ال )��َـ� Fَ ��ـ�
sًْــ� ��ــF��$�&َ8 ــ������ ِs�ِ)ــ�D  �?$ُــPَ����ــ���8َ����ــ��E�6 `nــ�� ����5ِــ�� " �& �� ����ــ���ــ���� Rَــ�ِ���� �ِ��ــ� @Fَــ�- ْ2َR�  ــك معنــى وذل

�u�E�Hْ�� ِsَ�: قوله عز من قائلz�J� َs��P�.  
نفسه، وأثرها لديه مـن أكـرم مـا يمكـن      يولقد كان صدى هذه البشارة ف

لم تبهـره روعـة البشـرى، ولـم يأخـذ      . أن ينضح به طبع كريم، وخلق سام نبيل
الجنة من ضـروب النعـيم، وألـوان التكـريم، فيحملـه ذلـك        يبلبه ما تبدى له ف
ـ  ه السامية التيعلى نسيان مهمت ـ   يجاء يسعى لها، والت ولـم  . ا قتلـه تسـبب عنه

ـ    !!ينسها وعلـى دمـه    ابل لم ينس قومه الذين عدوا ظلما علـى روحـه فأزهقوه
  .فأراقوه بقسوة وعنف شديدين

إشـفاقا   ولم يكن ذكـره لقومـه تشـفيا وضـغينة بـل كـان      . ذكر ذلك كله

ــال  ــة ق ــ$?�  �: ورحم ��َ����" A�&�$ــ َP �7ــ ــ� �َ�� ــ     �"� Wْ�ــ�� �ْ�� �& Aــ �Eَ����S�( Aــ ���� Aــ ــ�� �� َxَ4 ــ�  يأ  ���&����ِ��
، ومقـابلتي فضـال منـه    إسـاءاتي ، وصفحه عـن  ذنوبييعلمون بتجاوز ربى عن 

تمنى أن يعلم قومه أن إيمانه بـاهللا وتصـديقه بالرسـل، ونبـذه األوثـان      . باإلكرام
أكسـبه مغفـرة اهللا، وأدخلـه    . قد أعقبه خير ما يتمنى امرؤ لنفسه من خير ونعمـة 

 .ال أذن سمعت، وال خطـر علـى قلـب بشـر    عين رأت، وال جنة اهللا، ومتعه بما 
عسـى أن يفـتح علمهـم بـه مغـاليق قلـوبهم ويزيـل          ذلك ليت قومي يعلمون يا

وأثـر عـن ابـن عبـاس     . فتهتدي بعد ضالل وترشد بعد غـي وسـفه   لراناعنها 
���� ���� و�����    « :رضي اهللا عنهما أنـه قـال  � �و#�)  : #���ل  
��&ي ور#"�� ا��  » ��

���ت��� و�"���   #��.إ ���  ���� �7��8   "ه��34 ا2	��1   ��0,م ����ل #��. & أ ��� ������ ا����,ة وا�  ا�*(��
�ت��".  

ـ    ، �نطـق بهـا    يوفى يقيني أن ما انطوت عليه هذه الكلمـة الكريمـة الت
ـ  عـام، وإغضـاء عـن األذى    سـبيل الصـالح ال   يمن سمو واتسام وإنكار للذات ف

ظروف تثير كلها روح االنتقـام، كـل ذلـك فيمـا أرى هـو الـذي        والعدوان في
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. الكلمة خليقة بأن تصـبح قرآنـا يتلـى علـى مـر السـنين واألحقـاب       جعل هذه 
كل مـن كـان لـه قلـب أو ألقـى       يليذّكّر بهذا الموقف الخالد الذي ينبغي أن يحتذ

 .السمع وهو شهيد

ـ . يضيع حقه ويطـل دمـه   بالذي� ولم يكن موقفه النبيل  ن اهللا سـبحانه  إف
يكـن ليتـرك هـذا الـدم     م لـه، لـم   يغار على عباده الذين أخلصوا وجهـته  يالذ

ـ        الزكي األرض  يالطاهر يـذهب هـدرا، وال ليـدع أولئـك األشـرار يعيثـون ف
فسادا، ويصدون عن سبيل اهللا من آمن بـه، ويفتكـون بمـن هـداهم اهللا، ولـذلك      

  .عاجلهم سبحانه باالنتقام وأخذهم أخذ عزيز مقتدر
م فـأن  وضع كان انتقـام اهللا تعـالى مـنه    كان هذا األخذ وعلى أيأما كيف 
معنـى الزرايـة بهـم     التحـدث عنـه يحمـل    وأسلوبه في بيانه، يصنيع القرآن ف
� �EُIـ� &�Eـ]ِ����             � والتحقير لهم �Eـ�h &�ـ�� ����ـ����n )�&ـ�S �� ���y &ـ� � ���ـ� �� &ـ� بـين اهللا تعـالى    �)�&�ـ� �E�ْ�[*َ8ـ� ��6َـP Zَ$�&ـ�

جم ررونهم بـال أن أولئك الذين كانوا يمطـرون الرسـل بالتهديـد والوعيـد، وينـذ     
ـ       يوالعذاب األليم، لم يكونوا من القوة ومناعة الجانـب بحيـث يسـتدعى األمـر ف

إهالكهم وتدميرهم اتخاذ وسائل خاصة تغاير مـا أهلـك بـه مـن تقـدموهم مـن       
  .كذبت رسلها ياألمم المتمردة الت

ما أنزلنا عليهم جندا من السماء، وال كوكبـة مـن المالئكـة تتـولى قتـالهم      
لنا أن ننزل فـإن المالئكـة أعـز جانبـا مـن       يشأفتهم، وما كان ينبغواستئصال 
ــا ــربهم أن يق ــتنفروا لح ــؤالء وأن يس ــاءهم  �&�Eــ]ِ���� 'ِ? Iَ�*َــ�7 'ِ>� :�ــ�� �uً�تلوا ه ج

تكـرر، أخـذهم صـوتها    لـم ت ) واحـدة (العذاب عن طريقها، والتـدمير بسـببها   
��� ��z&�ـ��)?� �وصعقهم دويها - �َKِQَR� ـ   ال حراك ب مثـل غمضـة    يهم وال حيـاة فـيهم ف

الطرف بعد أن كانوا يشتعلون فتـوة ونشـاطا ويفيضـون قـوة وحيـاة فسـبحان       
  .القاهر فوق عباده
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لموت فـي بيـان أثـر    أن التعبير بالخمود أبلـغ مـن التعبيـر بـا     يوبده
مسـتمع  تصوير مفعولها، وهو يعـد أقـوى وقعـا علـى أذن ال     الصيحة، وأدق في

ـ  ه، الوأشد تأثيرا في مشاعر للمفاجـأة والمشـعرة بأنـه     يسيما وقد اقترن بـإذا الت
  .زمن ما بين الصيحة والخمود ةلم يكن ثم

فـإن  . لمـا ذكرنـاه آنفـا    عصر النبوة ولئن كانت هذه القصة قد سيقت في
ها نصيبا ال يستهان به تهدينا إليه حوادثهـا، وتكشـف عنـه تطوراتهـا،     نملنا اآلن 

 .االستفادة منه، وتلمس الهداية عن طريقهال يليق بنا بأن نغفله ونهمل 

حالتيه، وقـت أن كـان علـى ديـن      يف �ما يطالعنا منها موقف حبيب  :)وأول(
ومـن  . قومه، ثم بعد أن تفتحت مغاليق قلبـه، وأشـرق وجدانـه بنـور اإليمـان     

أول أمرهـا وقبـل اعتناقهـا ملكـا      فـي موقفه هذا نأخذ أن الفكرة أو العقيدة تكون 
ا كما يشاء، وينقدها كما يحب، ويأخـذ منهـا ويـدع، ولكنـه إذا مـا      للباحث يقلبه

هـو ملكـا لهـا، وكـان عليـه أن       اقتنع بها واعتنقها وانضوى تحت رايتها أصبح
ـ بل ويفن. جهده، ويذود عنها طاقته عنها ينافح سـبيلها ويستسـهل الصـعب     يى ف

  .ويستعذب الصاب والعلقم
ـ  وينظم خطواتـه  طته، أن يرسم أوال خ يأن على الداع :)الثاني( دقـة   يويـزن ف

جميع الظـروف المحيطـة بـه، ويختـار لدعوتـه أنسـب األوقـات، وأصـلح         
كـل خطـوة    لمصاعب تعترضه وللشـدائد تواجهـه فـي   الظروف، وأن يعد نفسه ل

وأن دائما أسـرى لمـا ألفـوا، وأعـداء لمـا جهلـوا،        وليذكر أن الناس. يخطوها
ذلك عليه أن يثـق بـأن الباطـل مهمـا     ك. لفهم ليست باألمر الهينإعن  مزحزحته

عال صوته، ونبه شأنه، فإن دولته إلـى زوال قريـب، وسـيحق اهللا تعـالى الحـق      
بكلماته مهما تساندت قوى الباطل، وذلك ما يصـوره لنـا موقـف الرسـل علـيهم      

  .السالم
اإلنسـان ويـذر،    يـأتي وجـوب تغليـب العقـل علـى العاطفـة فيمـا        :)الثالث(

السـديد والمنطـق السـليم، مهمـا تعـارض       الـرأي يقضي به إلى ما  واالستجابة
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فـإن سـيطرة العاطفـة وتحكـم     . ذلك مع الميول الخاصة، والنزعـات المتوارثـة  
توجيه الشخص يجعل منه كائنا أقرب إلى الحيـوان منـه إلـى اإلنسـان      فيالهوى 

ـ  ر والتنـاقض والتهـو تتسم أعماله وحركاته بـالنزوة واالنـدفاع    كثيـر مـن    يف
وهـذا مـا   . بل ربما كان فيها القضاء على غرضه الـذي يتوخـاه منهـا    األحيان

ينطق به موقف أهل القريـة ومسـلكهم مـع الرسـل حينمـا دعـوهم إلـى اهللا،        
  .واحتكموا معم إلى العقل والمنطق

أن من خير عباد اهللا وأكرمهم عليـه أولـئكم الـذين يـؤثرون التجـاوز       :)الرابع(
 تجـد شـهوة االنتقـام    أسـاء إلـيهم، وال   والصفح ويغفرون عن طيب خاطر لمن

وإن السعيد حقا مـن اتخـذ لـه بيـنهم مكانـا،      .مكانا لها من قلوبهم وروح التشفي
ولـئن كـان مرقـاهم    . ويروض نفسه على مشـربهم . وعمل على أن ينهج نهجهم

إال أن العزيمـة القويـة والرغبـة الصـادقة     . هذا صعبا، والتحقق به دونه عقبـات 
ـ  كفيلة بتذليل هذا ـ    يكله، وحسب المؤمن أن أجره ف ر مشـقته،  دمحاولتـه علـى ق

ومنزلته عند اهللا تتضاءل بجانبها بل تتالشى متاعبه مهمـا كانـت شـديدة الوطـأة     
  .مرهقة

المعتـدي بحلـم اهللا عـز    البـاغي   ترغإن من الحمق وسخف الرأي أن ي :)الخامس(
المغـرور أن   وجل فيتمادى ويظن اإلمهال إهماال، والحلـم تركـا، وليـذكر ذلـك    

والعـذاب األلـيم والنكـال المـروع     لإلمهال حدا وللحلم آخرا ينتهي باألخذ الشديد 
)��Dـ�R ��ُ,�EَWـA &���ـ���Iِ ���ـ�9"��     :� يجعل بين عينيـه قـول اهللا عـز وجـل    ول. الدنيا واآلخرة في

 ��ِ5ِ� ��E�ْ��َR ����َI ��ُWَ� �����)َF�( ���5��ُx*َْ8 �$��َ�َ�َ� ��E����َr�( َLَـ�B�&َoْ�� ��ُW�        ليـذكر ذلـك أولـئكم الـذين وضـع
عضا من السلطان فاسـتغلوه أسـوأ اسـتغالل، ونسـوا اهللا واليـوم      ي أيديهم باهللا ف
  .ليذكروا ذلك لعل الذكرى تنفعهم إن كانوا مؤمنين. اآلخر

  :هثم قال سبحان
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ــ   � َI �<ِ' ٍL$ــ �D��ــ�  �& �ِ5��Fْoــ ــ� "� �& �Jــ� �)��ْ�� Zــ َ��6 dXــ�� ــ� ���� ــ,�5َ]ِ�ُ$?�"� ــ�� "��� ــ��    ��*ُ$� �ِ �5�*َ8 ِ?(�ــ� ــ�� �ْ�.ُ �& ��ــ(��5َ َP ــ� �EWَْ��-َ8 ــ�� َI ��(ــ�� ــ�� "� َ�َ8
�?$��ِS���" َ< ��ِ5��َ�ِ'� �?(��َ2� �& ��E�"���� \̀����S ����� �sُI ?ِ'�(�.  

�  �Jـ��)��ْ�� Z��6َـ dX������ ��"�  واألسـف والنـدم علـى أمـر فـات       دة التلهفشالحسرة
هـذا مـوطن حضـورك وأوانـه      ،يـا حسـرة  : ومعنى النـداء . تعذر استدراكهو

. وعليه فهـم أهـل القريـة، وقيـل للجـنس     . قيل للعهد. العباد وأل في. فاحضري
  .وعليه فالمقصود بهم كل كافر أعرض ونأى

� � ومقتضـاه إثبـات حصـول مـا     . تقريـري �  8َ�َـ�� � ياالستفهام ف �..EWَْ��-َ8 ��َI ��(���" ��َ�َ8ـ�
 رت باالسـتفهام ليسـت البصـرية بـل هـي     قـر  يوالرؤية الت. وتأكيده هبعد ذكري

: خبريـة معناهـا  :� Iَْـ�  �وعلمـوا ذلـك وأدركـوه،    : ثـم فـالمعنى  العلمية، ومن 
أنهـم إلـيهم ال   : بـدل منهـا جملـة   ُأ. التكثير، وهى مفعول لما بعدها وهو أهلكنـا 

  .ن عالم الوجوديرجعون لتأكيد معنى اإلهالك وإفادة أنه إفناء ومحو م
� ����Sـ̀\   � إن نافية معناها، ما، وتنوين كـل عـوض عـن المضـاف إليـه،       �)�'ِ? Iُـ�s ���ـ�
مجمـوع، ومـن    إال، وجميع فعيـل بمعنـى مفعـول، أي    بمعنىا بتشديد الميم مولّ

  .ثم فالمعنى، وما كلهم إال مجموعون لدينا محضرون
يـف وقـف أهـل القريـة مـن      بين الحـق سـبحانه ك  بقة اآليات السا في: المعنى

اندفعوا فيـه مـع تيـار العاطفـة،      الصالة والسالم موقفهم الشاذ الذيالرسل عليهم 
 بهـم إلـى ارتكـاب جـريمتهم الشـنعاء التـي       حتـى أدى األمـر  . وجنود العناد

ـ  . استنزلت غضب اهللا عليهم وسـخطه  الصـيحة الصـاعقة تـدمرهم     يمتمـثال ف
  .وتأتى عليهم وال تبقى منهم أحدا

أنهـا مـن مـواطن اليقظـة الروحيـة،       معروف دينا عـن حالـة االحتضـار   وال
كثـر المحتضـرين، وتشـتد    المصحوبة باألسف والنـدم واألسـى واأللـم عنـد أ    

ـ ند أولئكم الذين استحوذت عليهم شـياطينهم، وغل مرارتها ع تهم أهـواؤهم علـى   ب
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لهـم،   هم واجباتهم، حينما تنكشـف الحقـائق األخرويـة   ذأوامر ربهم، وأنستهم لذائ
ويتبدى أمام أعينهم ما أعد لهم جزاء إسرافهم وشـذوذهم، وهـو مـا يشـير إليـه      

وإن الفـاجر أو الكـافر إذا   " �مـد عـن أنـس    حفيما رواه اإلمـام أ  �الرسول 
أو ما يلقـى مـن الشـر، فكـره لقـاء اهللا       من الشر حضر جاءه ما هو صائر إليه

ـ  . "فكره اهللا لقاءه اقترفوهـا،   معاصـي التـي  يئات والومن غير شك أن صـور الس
ـ كانت السبب المباشر لما يطالعهم مـن مفزعـات، سـتتداعى بعضـها      يوالت  يف

  .أثر بعض مما يكون من نتائجه اشتداد األلم عليهم، وتضاعف األسف والندم

أوضـاعه العامـة    المفروض في هجـوم المـوت مـا ذكـر فـي      فإذا كان
لفنـاء الشـامل، والتـدمير    وا المألوفة، فكيف به إذا كان مصحوبا باألخذ العاجـل، 

ظــروف كظــروف أصــحاب القريــة جــاءتهم اآليــات البينــات،  العــام، فــي
نفـس منصـف ذرة مـن شـك أو تـردد       تي ال تدع فـي والمعجزات الباهرات، ال

ـ  يومع ذلك نبذوها ظهريا، وظلوا سادرين ف اللهم وبغـيهم وعـدوانهم، حتـى    ض
ـ وتبدى لهحقت عليهم كلمة اهللا، وأخذهم انتقامه،  دة صـدق مـا كـان    م عيانا ومكاب

وإن النـدم   !الرسل يدعونهم إليه وينذرونهم به؟ إن األسى سـيكون والبـد أعظـم   
ـ    !!سيكون أشد، وإن الحسرة ستكون أقـوى  تلـك اللحظـات    يوال شـك أنهـم ف

ـ  أن لـو اسـتقبلوا مـن أمـورهم مـا       يْالحاسمة قد ضموا إلى أسفهم وندمهم، تمن
الدنيا سـيرتها األولـى ليفتحـوا صـفحة جديـدة،       استدبروا، وأن لو عادت حياتهم

  !أنى لها أن تتحقق؟؛ ويصلحوا من اتجاهاتهم ما اعوج وشذ، ولكنها أمانٍ
وعلى مقتضى سنن القرآن من الحـرص فيمـا يسـاق مـن أنبـاء األمـم       
السابقة على إبراز مواطن العبـرة باإلشـارة أو بالتصـريح، فقـد عقـب الحـق       

��J    � : بما يفيد ذلـك بقولـه سـبحانه    ريةسبحانه على قصة أهل الق ��dX ��6َـZ �ْ���(ـ� � ���ـ� وإذ  �"ـ�
البداهة بمكان استحالة نسبة المعنى المتبـادر مـن هـذه العبـارة إلـى اهللا       كان من
تحديـد   فـي فقد أجمع المفسرون على صرفها عن ظاهرهـا وإن اختلفـوا   . تعالى

  .المعنى المراد
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أن  ينبغـي تحسر وإنمـا هـو بيـان لمـا     األمر وال م فيال حسرة  :فمنهم من قال
حـق الحسـرة أن    التـي حال هؤالء البئيسـة مـن األحـوال    أن يكون، وتنبيه إلى 

تحضر فيها، فـإن المسـتهزئين بالناصـحين الـذين نيطـت بنصـائحهم سـعادة        
ن يتحسـروا هـم علـى أنفسـهم،     هناءة الحياتين، أحقاء وخليقـون بـأ  الدارين، و

خبـار مـن اهللا تعـالى    إن العبـارة إ : م من قـال ويتحسر عليهم المتحسرون، ومنه
وترجمـة لمـا بـدا منهم،وفـي      ،لهم وتصوير لما سيطر علـى مشـاعرهم  عن حا

sِ 8َ?         � موضـع آخـر   يفمعناه قول اهللا تعالى  � Pَ(ـ� ����Wُـ� &ـ� � � 8ُ*ـ]Lَِ 'ِ�َـ��Wُ� &ـ� �� &ـ� $� 8َ���ـ� ��    )���F(ِ�ـ��َ9 ُ�� ���ـ�W���Fْo "ـ�
�)?���3ْ,َــuً )�8َ*ــ,ُ�� �ـَـ��ــ�� F ?َ8َ.ُــ$xَ* َLْــ�` "�ــ� ����ــ��ZَF �6َــZ &�ــ� Rَ���ــ7� �RــE�S Aــpِ ����ــ��  �� �UَFــ� ��َ� �أمــا . اآليــات �����ــ�EُI ?ِ'�( ��"ِ��zــ7

,�5َ]ِ�ُ$?�       :�قوله سبحانه  $I �<ِ' ٍLَـ�*ُ$� �ِـ�� "��ـ� ���Dـ � 5��Foِْ� &ـ� � "ـ� فهـو بيـان لسـبب التحسـر والعامـل       �&ـ�
  .األول فيه

انتقل القرآن الكريم يؤنـب المشـركين علـى تعـاميهم عـن هـذه        كذلبعد 
اآللهية المطردة، وانصرافهم عن االتعـاظ بمـا فعـل اهللا بالمكـذبين قـبلهم،       السنة

�� ��.ُـ��)?ِ       8َ �:بقولـه جـل شـأنه    التقريـري االسـتفهام   سـلوب ي أف � Pَـ(��5َ�� &ـ� ��)�� Iَـ�� EْWَ��-َ8ـ�   ��َـ�� "ـ�
 فـي وناهضـوا دعوتـك سـنتنا المطـردة      ناوءوك، لقد علم هؤالء الذين ىوالمعن
منـك، وعانـدوهم كمـا عانـدوك،      قبلهم الذين وقفوا مـن رسـلهم مـوقفهم    األمم

خرب ديـارهم، وأتـى علـى آثـارهم،      الذيوكيف دمرناهم التدمير الشامل الكامل 
رءوسـهم،   الغابرين، أفلم يكن لهم فيما علموه مـا يـرد عقـولهم إلـى     فيوجعلهم 

  .كان لهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى !ويجنبهم التعسف والشذوذ؟ نعم
 فـي الحيـاة الـدنيا    فـي ولقد نفى القرآن عن أولئـك المهلكـين الرجعـة    

ِ��$?� �:قولهS���" َ< ��ِ5��َ�ِ' ���ضـمن مـن خلـق     فـي ثم عاد وأثبت لهم رجعـة أخـرى    �5�*َ8
قولـه عـز    فـي القبور، ويعيد الناس خلقـا جديـدا    فييوم يبعث اهللا تعالى من اهللا 

� �2َـ��)?�    :� من قائل& ��E�"��ـ̀\ ��ـ����S � مـا كـل ممـن ذكرنـا مـن المهلكـين        .المعنى �)�'ِ? �sُI ���ـ�
وغيرهم ممن تقدموهم أو جاؤا بعـدهم إلـى أن يـرث اهللا تعـالى األرض ومـن      
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الحيـاة الثانيـة    إال محضرون جميعا إلى موقف العـرض والحسـاب بعـد    عليها،
 عرضـها  محسـن بإحسـانه جنـة   يقضى اهللا تعالى بـين خلقـه، ويثبـت ال   حيث 

  .بإساءته نارا وقودها الناس والحجارة يءالسموات واألرض، ويجزى المس
حركـت عواطـف    التـي ولما كانت قضية البعث والنشور، مـن القضـايا   

 �لرسـول  المشركين أكثر من غيرها، واتخـذوا منهـا سـالحا قويـا لمهاجمـة ا     
ين بعدها عن المألوف، فقـد أتبـع اهللا تعـالى اآليـة     غنوالتشكيك فيما جاء به، مست

معنا المتضمنة للعود والحياة الثانية، بما يدعمها وبقطـع مـادة الشـك فيهـا،      التي
أدلتـه وبراهينـه إلـى الظـواهر      على مناورات المعاندين، مسـتندا فـي  ويقضى 
  :الجاهل والمتعلم، فقال عز من قائل يحسها الجميع ويدركها التيالكونية 

�  �?$ُ�ُIoْـــ�" �ــ� ��(�ـــ� �E��َRـــ� ــ� )��E�S���zَ8ـــ� &�5�Eـ� � �ْ�����,َـــ��E������َ8 ُu-ـ�f��َg� �ــ� �ــ�hO &�ـــ� *���vـــsٍ   �)�@"�ـــuٌ ��5ـ )��E�ْ���Sـــ� �5��Rـــ� E�Sـ�
ِ?$����ْ�� ���& ��5��R �َ*���HَR�( ٍ���E�6َ8�(� �( �yِ���َm ��& �$ُ�ُIoْ�����?(��ُW�U�" YَRَ8 ��ِ5"���"َ8 ��ْ,َ����6 ��&�   

وفى هذه اآليات وما بعدها يوجـه الحـق سـبحانه أنظـار عبـاده وينبـه       
أبرزهـا ونصـبها لهـم ليـدلهم      التيأذهانهم إلى بعض ظاهر قدرته وآثار رحمته 

بها عليه، ويرشدهم إليه، وليكون لهم من دراستها بإنصـاف وتجـرد عـن الهـوى     
يهـديهم إلـى العقيـدة الصـحيحة، والوجهـة السـليمة، والطريقـة         والغرض، ما

المستقيمة ويكشف عن بصـائرهم ظلمـات الشـكوك وقـد بـدأ بالتحـدث عـن        
  :من قائل عزاألرض ألنها أقرب األشياء إلى اإلنسان فقال 

�ُuَ,�����ْ� �f��َg� ���5�� ٌu�"@�(�.  
الخامـدة  : ميتـة ال. ترشـد إلـى غيرهـا وتـدل عليـه      التيالعالمة : اآلية

وهـذا توجيـه إلـى مـوطن الدراسـة، ومحـط النظـر        . الهامدة الجرداء القاحلة،
فلينظـروا نظـر الـدارس الفـاحص     . الـدليل ومظهـر الحجـة    والتأمل، ومكمن

وليتابعوا ما يطرأ عليهـا مـن تطـورات وتغيـرات     . إلى األرض الميتة صيالمقت
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صـدروا حكمـا سـليما    نحن مصدرها وأصحاب التـأثير فيهـا، وليحـاولوا أن ي   
أمـا هـذه   . اء السـبيل صحيحا يعتمد على المنطق والعقـل وسـيهديهم هـذا سـو    

  :عليها يتوقف االستدالل فقد أشار سبحانه إليها بقوله التطورات التي
��?$ُ�ُIoْ�" ���E��َR ��)�� ��5�E�& ��E�S���zَ8�( ��-��E������َ8�  
المـاء مـن السـماء فـاهتزت      توجهت إرادتنا إلى إحيائها، فأنزلنا عليها أي

فتفاعلـت أجزاؤهـا   وربت بعد خمودها ويبسها، وعادت إليهـا خاصـية اإلنبـات    
، حتـى  نثر فيها مـن بـذور، علـى مقتضـى السـنة الكونيـة      وعناصرها مع ما 

أطواره وينتهي بـه األمـر إلـى أن يصـير حبـا       أخرجت النبات خضرا ينتقل في
قـوام حيـاة اإلنسـان والحيـوان،     واألحجام والخصـائص، عليـه    متنوع األشكال

الحيـاة   فـي وظيفتـه   ته، وتصان مهجته، ويسـتطيع أن يـؤدي  تناوله تحفظ بنيبو
  .كاملة وافية

ـ    يفليرجع إلى العقل، ول البعـث   يرتض حكمه، أولـئكم الـذين يكـابرون ف
أيعجز مـن أحيـا األرض بعـد موتهـا، وآتاهـا قـوة       : والنشور وليسألوا أنفسهم

جديـد؟ ولعـل   مـن   إلـى الحيـاة  عن إعادة الخالئق بعد الفناء اإلنبات كاملة وافية 
إذ ال فـرق بـين    !!ومحـال أن يعجـز   !!أنـه ال يعجـز  : ضمائرهم ستهتف بهـم 

8َ�����-�� �َ�� �ZَF�$���ْ� ِA 'ِ*�ـ�� ��6َـI Zُـ�w ;sـP hn�Aَـ��"̀�     �إحياء وإحياء  k�9��� �?ِ'�      ولكـنهم لـن يعترفـوا بـذلك
  :ثم قال جل جالله !!لجاج والمكابرةمن قريب، وقاتل اهللا ال

�ٍ���E�6َ8�( ٍs��v�* ��& hO��E�S ��5��R ��E�ْ���S�(�  
الحديقـة ذات الشـجر، وقيـل ذات النخـل،     : والجنـة . جمع جنة: الجنات

ـ    فوسميت بذلك ألن التفاف األشجار  داخلهـا مـن    ييها واجتماعهـا يجـن مـا ف
أخـرى مـن ظـواهر إحيـاء     إنسان وحيوان ويستره عن األعين، وتلـك ظـاهرة   

أفيضـت عليهـا لـم تكـن قاصـرة       التياألرض، قصد بها التنبيه على أن الحياة 
دون جنس، بل حياة تامة كاملة شـملت كـل شـئ، فأنبتـت مـا       على إنبات جنس
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به من قوام الحياة وهو الزرع المنتج لجنس الحب، كمـا أنبتـت مـا يعتبـر عـادة      
هـذا  . ختلف األشجار إلـى تنـتج الفاكهـة   من الكماليات وهو النخيل واألعناب وم

يقتضـيه المقـام ويسـنده الواقـع، أمـا       الـذي ذكرناه هـو   الذيوعموم األنواع 
فقيـل لعمـوم نفعهـا ولقيـام     . االقتصار على ذكر النخيـل واألعنـاب   فيالحكمة 

ـ    . ثمرهما مقام الغذاء عند فقده  � النبـي ن يولو قيـل إن الصـراع إذ ذاك كـان ب
حـدائقهم غالبـا إال النخيـل واألعنـاب،      ييكن يعرف العرب فولم . وبين العرب

  .لو قيل ذلك لم يكن مستبعدا. ولهذا كان الحديث إليهم بما يألفون ويعرفون
��yِ���َm ��& �$ُ�ُIoْ���� ِ?$����ْ�� ���& ��5��R �َ*���HَR�(�.  

كمـا  د إلـى األرض  سـن ُأفـإذا  . والتفجير والتفتيح معناهمـا واحـد  . فتحنا :فجرنا
ق جسـمها لينبثـق المـاء فـوارا     يمعنا كان معناه تمزيق قشـرتها العليـا، وتشـق   

بقـاع   فـي وإذ كـان تفجيـر العيـون لـيس عامـا      . ي موات ما حولهيغامرا يح
لـت اآليـة علـى    وّلـذلك أُ . بعض المناطق دون الـبعض  ياألرض كلها، بل هو ف
ـ    : أن فيها حذفا تقديره ون تاليـا إلنبـات   بعضا من العيون وقـد ذكـر تفجيـر العي
ذلـك  . من أسباب ومقدماته ولواله لمـا تكامـل لـه وجـود     ألنهالنخيل واألعناب 

أن إنبات الحب قد يكفى فيه ماء السـماء، وقـد ينبـت بـه وتـتم عمليتـه بمـرة        
أوقـات متتابعـة حتـى     فـي واحدة، أما الحدائق فإن أشجارها ال تنفك تطلب الماء 

ـ . تؤتى أكلها وينضج ثمرها ) وهـو المـاء  (ا لـم تكـن مـادة حياتهـا     ومن ثم فم
ولهـذا أيضـا وهـو كـون     . وتالشـى وجودهـا   أمرهـا مكفولة مضمونة انتهى 

Ioُْ�ُ$�   � إنبات النخيل واألعناب ومقدماتـه ذكـر قولـه سـبحانه    التفجير من أسباب  ���ـ�
�yِ���َm ��&� ��5 �: وهو ، عن متعلقه..فجرنا: جملةمفصوال ب��R ��E�ْ���Sَ٠٠ �  

��yِ � فـي اء أما اله  فهـي عائـدة علـى المـذكور مـن إنبـات النخيـل         �mَ�ـ�
وجعلنـا فيهـا جنـات مـن نخيـل وأعنـاب،       : واألعناب، ومن ثم يكون المعنـى 
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ورتبنا لها مبادئ إثماره ومقدماته بتفجير عيون األرض، ليـأكلوا مـن ثمـره بعـد     
  .نضجه وطيبه

تبـة عليـه   وقد استطرد القرآن فذكر نتـائج إحيـاء األرض واآلثـار المتر   
، ولـم يكتـف بالحـديث عـن     وتفجيـر الميـاه   من إخراج الحب وإنبات األشجار

يله من التدليل علـى صـحة البعـث وإمكانـه،     إلحياء فقط مع كفايته فيما هو بسبا
األرض إحياء كـامال تامـا مـن جميـع الوجـوه       أحياللتنبيه على أنه سبحانه كما 

ن كـان يتـأتى   هو مكمـل لهـا وإ   الحياة كالحب، ومابقاء  يبإنبات ما هو أصل ف
االستغناء عنه أحيانا كالفواكه ثم صانها مـن عـدوان الجفـاف بتفجيـر العيـون،      
كذلك يعيد اإلنسان بعد استحالته ترابا وعظاما خلقـا جديـدا، ويـرد إليـه جميـع      

، وسـبحان مـن ال   ضـروري خصائصه ومميزاته حتى ما كان منها كماليا غيـر  
  :هأما قوله سبحان. يءيعجزه ش

���ِ5"���"َ8 ��,َْ����6 ��&�(�  
� �فقيل إن  فيه نافية، وإن العبارة سيقت لتقريـر النعمـة، وتأكيـد المنـة      �َ&ـ�

وتنبيه الغافلين إلى أن ما يتمتعون به من أنواع الثمـار، وأصـناف الفواكـه، هـو     
من صنع اهللا ال من صنع أيديهم، ومـن فـيض فضـله ال مـن نتـاج مجهـوداتهم       

ذلك المنة كلما طعموا مـن ذلـك شـيئا، لعـل      فيشهدوا هللا تعالى ن عليهم أن يأو
تذكرهم لذلك يحفزهم إلى الشكر واإلنابـة، وينـأى بهـم عـن أعمـال الجـاهلين،       

� Iَـ�?�       �: قوله عـز مـن قائـل   وأساليب الجاحدين، وفى معناه  hu &ـ� �E,ْ�)ْ*َoَRـ� �ِـ�� ��ـ�����H�5�� �O�َK �jـ�
Wَ�  �-���Hُـ�� �EُF �?َ8(ِ,ُـ$�   والمعنـى  . موصول والـواو قبلهـا عاطفـة    اسم �َ&�ـ� �وقيل إن  .��wـ�

ويقصـد بـه مـا دخلتـه الصـنعة       عملته أيديهم، الذيمن ثمره ومن  اليأكلو: عليه
المصـنوعات الزراعيـة كثيـرة، ومـن      فـي اإلنسانية قبل تناوله، وأشكال ذلـك  

م هللا مـن  تذكير المقصـرين بمـا يجـب علـيه    و اإللهيةوالمقام لتعداد النعم (رأيي 
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 الـرأي أن ) وشـمول تأثيرهـا   اإللهيـة الشكر، بجانب التنبيه إلى سـلطان القـدرة   
  .األول هو األوجه واألليق بالمقام

 هموهـم الـذين لمـوقف   : (ولما كان موقف أولئكم المكابرين من هذه اآليـات 
ال  الـذي ال يبصـر، واألصـم    الـذي موقـف األعمـى   ) الشاذ نزلت هذه اآليـات 

ائـدهم زائغـة، ووجهـتهم فاسـدة ال جـرم اختتمـت اآليـة        يسمع حيث ظلت عق
) أفـال يشـكرون  (الكريمة بما يندد بخطتهم، ويستنكر مسـلكهم فقـال جـل شـأنه     

والفاء بعد أداة االسـتفهام عاطفـة علـى مقـدر      لتوبيخيا نكارياإلبلفظ االستفهام 
رون أيتنعمون بهذه الـنعم فـال يشـكرونها وال يقـد     أي: يقتضيه المقام ويدل عليه
  .فضل اهللا تعالى عليهم فيها

��?$��َ����" < ����&�( ��ِ5��ُx*َ8 ���&�( �f��َg� �7ِ)EُF ����& ��5��ُI �}��(ْ�َg� �jَ��z k�9��� �?�� �)�D�.  

اآليـات السـابقة نعمـه وآالءه القاضـية باإلنابـة       بعد أن عدد اهللا تعالى في
مودهم علـى مـا هـم عليـه مـن      ل على المشركين جحودهم، وججإليه وحده، وس

يقـرر الحـق   انتقـل  . على تأليه ما ال يضـر وال ينفـع   ، وإصرارهميضالل وغ
يجـب   الـذي عباده الوجهة السليمة، ويرشدهم إلـى الـنهج القـويم    وجه ويثبته، وي

  :عليهم انتهاجه، وأخذ أنفسهم به عقيدة وقوال، وذلك بقوله عز من قائل
��َْg� �jَ��z k�9��� �?�� �)�D��5��ُI �}��(�  

والـنقص اعتقـادا    هو التبعيد عـن السـوء   الذيعلم على التسبيح : سبحان
وانتصـابه علـى   . األرض والمـاء إذا أبعـد فيهمـا وأمعـن     ن سبح فيم. وقوال

. المصدرية، وال يكاد يذكر ناصبه معه، وهـو مشـرب معنـى األمـر والتوجيـه     
  :معناهو

عقـولهم، واتبعـوا أهـواءهم،     أما وقد ألغى أولـئكم السـفهاء المكـابرون   
وتعاموا عن الحـق، وجحـدوا قضـية العقـل والمنطـق السـليم، فـاتركوا لهـم         
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يعتـرف   التـي أهواءهم، وال عليكم من ضاللتهم، واتجهوا أنـتم الوجهـة السـليمة    
ـ  بها الوجدان، وتنادي بها األكوان وه عـن كـل مـا ال يليـق     ونزهوا خالقكم وقدس

مـا  سـندوه إليـه زورا وبهتانـا، تعـالى ع    أن يأولـئكم األغـرار    به مما حـاول 
  .يقولون

أفـاض اهللا تعـالى عليهـا مـن لدنـه       التـي األصناف واألنواع : واألزواج
األلــوان : المقومــاتي الخصــائص، ســميت أزواجــا الختالفهــا فــ. الوجــود

تنزيـه إلـى خلقهـا،    نمـا أضـيف ال  وإ. إلى ذلك والحجوم وماواألشكال والطعوم 
إذا . صــائص والمقومــات هــو دليــل التنزيــه وبرهانــهالخ ألن اختالفهــا فــي

الخصائص المتقابلة والمتضادة بالنسبة إلـى الكـائن سـواء ال تـرجيح لخاصـية      
بعض المتقـابالت دليـل صـريح علـى أن      منها على غيرها، فبروزه وظهوره في

أمـا قولـه   . وراء هذه الظواهر قوة مؤثرة مرجحة تفردت باإليجـاد والتخصـيص  
  :سبحانه

�� ِ�f��َg� �7ِ)EُF اآلية ��٠٠.  
منـه ينبثـق    الـذي فهو توجيه لألذهان إلى موطن الـدليل ومظهـر اآليـة    

األرض وما تنبـت البطـون ومـا تحمـل، واألرحـام ومـا       : وهو. النور الهادي
تقذف، فمن األرض ينبت الحب والفاكهة وما إلـى ذلـك مـن مختلـف األصـناف      

نا من يجهـل مـا بينهـا مـن تفـاوت      ليس م تيسبق الحديث عن بعضها وال التي
بل من تباين من ناحية الطبيعة والطعم والشـكل واللـون واألثـر المترتـب علـى      

تهـا  تأنب التـي حـدة األرض  وخلفـة عـن اسـتعمالها، مـع     تتعاطيها، والنتائج الم
إكمـال نموهـا، ومـع قابليـة      يوغذتها، والماء والشمس والهواء الذين اشتركوا ف

برز فيه من خصـائص، وإنـه لميـدان واسـع يجـد فيـه        كل كائن منها لضد ما
. لحقـة وينـادى بهـا   وآيات كل منها يـدعو إلـى العقيـدة ا   المتتبع لظواهره آيات 

�� �E�6َ8ـ��ٍ       � :ينه ما هـدفت إليـه اآليـة الكريمـة    وهو بع ����E�S�( Òـ�Ò &ـ�ِ(� ��T�P ِfَـ̀\ &Hَ,eـ�َg� A )�Rـ�
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¡̀��َ��(     �� �2َxُ*�( h;ـ��vَ*�(     ُsـsٌ :�ـ�E$��?̀ )�4َ�ـ� ���ـ.Zَ �ِ��ـ�n )���ـ�" ٍ?��$�E %� �َ~"�ـ�hO �;.َـ$�#ٍ          :ـ� K Aَ�ـ� ¢ٍ �RـIُg� AُـR �?ِ' ِsـ�  ����2َـ��5 ��6َـZ ���ـ�

�?$ُ��.���"�.  
ر ومــن البطــون يبــرز الــذكر واألنثــى واألبــيض واألســود واألصــف

ّـ    ي كمابعة، واألحمر، والطويل والقصير والر  يبرز الـذكي والغبـي والمتوسـط ف
تكونت منها هـذه الخصـائص المختلفـة مـن      التيكائه، وكثيرا ما تكون النطفة ذ

ـ      التيأب واحد، والبطن  هـذه الناحيـة    يحملت واحـدة، وكـم يجـد الباحـث ف
،  ومميـزات أفـراده   نسـاني هياكـل النـوع اإل    يدركـه الحصـر فـي   اختالفا ال

ـ   . وخصائص كل فرد على حدة ه هـذا المقـام أن التشـاب    يوحسـبنا أن نـذكر ف
البـاحثون   ، يقـرر محتـى التـوائ   اآلن إلـى الكلى بين فردين من بني آدم لم يوجد 

بـل إن فيمـا أثبتـه الكشـف الحـديث عـن       . أن التشابه الكلى بينها غير متكامل
ـ    فيبصمات اإلنسان واختالفها  اآلخـر واخـتالف الرائحـة     يكل فـرد عنهـا ف

أو سيكشـف ألقـوى   المنبعثة من كل فرد كذلك، كل ذلك وغيره مما كُشـف عنـه   
ـ  واق. برهان على العقيدة اإلسالمية الحقة  :قولـه عـز مـن قائـل     يرأ هذا كلـه ف

ــ��� ــ�� @"��Fـ� ــ$��*�Wُ�� 'ِ?�  )�&�ـ � 8َ�ْ��ـــW�,�Eُ�� )�8َْ�ـ_Y�,ــ ���z��( ِfـَg��( �O��$ـــ������ �jْ�ـــ�z  ــ������� ــ�hO ��ّ�ْ��ـ ــ%� £"ـ� ــK Aَ�ـ�  .�Rـ�
  :وصدق اهللا تعالى حيث يقول

���ِ5"ِ��E�D ej� ْ�� ���*َ8 ���5َ� �����)َ,�" Z�,�� ��ِ5��ُx*َ8 A�R�( ���َR~ْ�� A�R ��E�F��"@�  
ـ ولما كان مجال القـدرة اإللهيـة أوسـع ممـا تناول     كتـه  ه حواسـنا وأدر ت

ممـا بـدا لنـا،     عنا أكثـر بكثيـر جـدا    أبصارنا، وبدائع الصنع اإللهي فيما خفي
ـ لوهية الحـق سـبحانه وتنز  ُأ أنه برهان ودليل على وكان الكل يجتمع في عمـا   هه

خلـق األزواج أيضـا ممـا ال     يأ .�)�&���ـ� > "����َ��ـ$?�   � :ال يليق به، لذلك قال سـبحانه 
 ا احتوته السموات في جنباتهـا وأرجائهـا، ومـا بطـن فـي     ومن ذلك م. يعلمون

لم العلويـة األخـرى التـي    أحشائها، وما اشتملت عليه العـوا  ياألرض واستكن ف
وحواسـنا  ، بل إن فيمـا تناولتـه أبصـارنا    لمالئكة السموات السبع عليها طالعال ا
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مخفيـة ال يـذكر    ألسـرار حية أو غيـر حيـة،   : األرض والسماء يمن الكائنات ف
�dY     �: عنه وصـدق اهللا العظـيم حيـث يقـول    بجانبها ما علمناه  �� ��ْ���ْـ�ِ 'ِ>� Pَ�ـ�  �)�&�ـ� ��F(ُ8ـ,ُ�� &ـ�

ودليل حدوثه فيه، ولن يتجـرأ كـائن أن يـزعم أنـه أوجـد      وإذ كان الكل مخلوقا، 
فكيـف يسـتقيم أن يـزعم    . نفسه، أو قام باإليجاد لغيره ألن الواقع يكذبه ويفحمـه 

  .مأفون للخالق األعظم شريكا من خلقه
����ِ' �?$ُ�$ُ.�" ?ِ' ��ِ5�-ٰ�$ْRَ8 ���& �}��ْvَF ًu����َI �O���)َI �d��9َI�  

جهنـا إلـى تعظـيم اهللا تعـالى وتمجيـده، وتقديسـه       فإن علينا وقد و. وبعد
ـ  هوتنزي علينـا أن نغـذى   . األنفـس واآلفـاق   يه، وُأقيمت لنا األدلة على ذلـك ف

دائما هذه العقيدة وننميها ونقويها بتسـريح الطـرف بنظـرات التأمـل واالعتبـار      
النظـر إليهـا مـع اصـطحاب التفكيـر      المكونات علويها وسفليها، فإن تكرار  يف

ظمة منشئها وباهر قدرته، ممـا يزيـدنا إيمانـا علـى إيمـان ويقينـا علـى        ع في
  .يقين

كذلك علينا أن نذكر أن كل آية من تلك اآليـات وإن اعتُبـرت مـن ناحبـة     
خلقها دليال وبرهانا، فإنها من ناحيـة آثارهـا تُعتبـر نعمـة إحسـانا، فلنحـرص       

ـ  ا وجعلهـا بحيـث   إيجادهـا وتنسـيقه   يعلى تعرف ما هللا تعالى علينا من فضل ف
تسد الكثير من حاجاتنا الملحـة، ولنتصـور أنفسـنا بـدونها لنسـتطع عندئـذ أن       

ـ     . ندرك أهميتها مشـاعرنا   يفإن اتجاه تفكيرنا إلى ذلـك مـن شـأنه أن يحـدث ف
يجـب علينـا    ن نقف من اهللا سـبحانه الموقـف الـذي   إلى أأحاسيس خاصة تدفعنا 

  : ثم قال سبحانه. بآالئه ومنته كمؤمنين حباهم اهللا بفضله، وغمرهمأن نقفه 

ــ$?�     � �ـ���>ْe& ــ� �ـ- �َKِQــ ــ��� Rَـ ــ�� ���5�Eـ ــ�َ¥� &��Eـ ــsُ *َ�ـ� ــ�� ������ـ 5�ـ�� ٌuــ ــ]ِ      �)�@"ـ� ــ��"�� ��ْ��]ِ"ـ ــ%� Fَ.ْـ ــ� Kَ��ـ ــ,َ.َ�� ���5ـ ��ـ���� kِــ� ــ���� �HَFـ )����Uـ
ــ��ِ �$?ِ �ْ� ���ْ���ـ�S���� &��Eـــ��Lَِ ��,�ـــZ �6ـــ�I �Jَـــ��ْ�y�َ*��)�> ������ـــ�U�� <َ،  ُsـــ���� "�E(��3ـــA ��5َـــ� F ?َ8ُـــ���ِ+َ �ْ�.َ��ـــ�  �.َـــ��"�ِ)��ْ�.َ��ـــ�� Pَـــ��

�?$� �)���" h%َ�َR A�R �sُI�( ِ���5�E�� �jِ���D�.  
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والمعلومة مـن الـدين بالضـرورة أن اهللا تعـالى مـا      المقررة،  من الحقائق
ر ليكـون كتـاب الوجـود كلـه، ودسـتو      إال �أنزل القرآن الكريم علـى محمـد   

مـن  ونـزل إلـى أن يـرث اهللا تعـالى األرض     لعالم، ونبراس هدايته، من يـوم أُ ا
يحقـق   بالـذي الحيـاة، لـم يكـن     ن كتابا هذا وضعه، وتلك وظيفته فـي إعليها، و

ـ  اإلصـالح المنشـود كـامال وافيـا، إال إذا      يالهدف المرجو منه، ويقوم بنصيبه ف
وبخاصـة مـا   (ينـه وآياتـه   كانت أوامره وإرشاداته، ومبادئه وتوجيهاتـه، وبراه 
بحيــث يهضــمها كــل عقــل، ) يتصــل منهــا بالكونيــات والنظريــات العلميــة

ـ  اًكل لب، وأن يكون الحديث عنها مفرغ ويستسيغها ـ أسـلوب يجعلهـا بمن   يف اة ج
من تطاحن العقول البشرية حولها، واختالف األنظـار إليهـا، ويجـد فيـه الرجـل      

حاثـة، حاجـة نفسـه وشـفاء غلتـه      المحدود الثقافـة، والفيلسـوف المتعمـق الب   
ومـا كـان لـه أن يكـون إال     . كان القـرآن الكـريم   وعلى هذا. واطمئنان ضميره

هكذا ما دام تنزيل الحكيم الحميد بـل لـو قـدر لـه أن يكـون علـى غيـر هـذا         
 ح هـذا النجـاح المنقطـع النظيـر الـذي     يـنج  نالوضع، لكان من المشكوك فيه أ

عـداءه علـى اإلشـادة بـه واالعتـراف لـه       سار برسالته مسار الشمس، وأجبر أ
  .بالفضل مرغمين

ـ   يالتاآليات الكريمة  بهذا تفسير أتقدم تناولـت بالبيـان آيـة     يمعنـا، والت
كونية اختلفت فيها آراء علماء الفلـك قـديما وحـديثا، وكـان لكـل فريـق قـول        

ـ : اآلخرين، القدامى يقولون يضاد قول الثابتـة والشـمس والقمـر     يإن األرض ه
بتحريـك السـاكن،   جوم تدور حولها، والمتأخرون يعكسون الوضـع ويقولـون   والن

. قول من تقدموهم، ولسنا ندري بعـد مـا يـأتي بـه الـزمن      وسكون المتحرك في
غنى كلـي عـن محاولـة ربـط اآليـات الكريمـة بأحـد         ألعلن أننا في أتقدم به

القـرآن  أو ذاك، ألن  الـرأي الرأيين، وتنزيلها عليه، وقصر معناهـا علـى هـذا    
ـ   وفالسـفة الكونيـات فقـط، إنمـا خـاطبهم       كالكريم لم يخاطب بها علمـاء الفل

عن هـذه العلـوم شـيئا، بـل إن أولـئكم      وخاطب غيرهم ممن ال تعرف أكثريتهم 
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الذين تحدث إليهم القرآن بهذه اآليات أول مـا تحـدث كـانوا إذ ذاك أبعـد األمـم      
  .الضعف فيي مثال العلوم والمعارف، وكان مستواهم العلم نع

غنى عن ربـط القـرآن بـدقائق النظريـات العلميـة،       إننا من غير شك في
ونتاج المجهود البشري القابل للمد والجزر، والتحـوير والتعـديل، ومـن اإلسـاءة     
إليه أن نحاول ذلك ونربط بعض آياتـه بـبعض اآلراء ونجعلـه معناهـا المـراد،      

فيمـا  ) تنزهت سـاحته عـن ذلـك   (بالقصور والخطأ  لالتهامألننا بذلك نجعله هدفا 
  .إذا ثبت بالدليل القاطع مجانبة هذا الرأي للصواب

ت رجال العلوم الكونية أبحـاثهم ولنـدعهم يقـررون مـن النظريـا     للنترك 
وأكررهـا  (ضوء تجاربهم الخاصة مـا يقـررون، ولنجنـب كتابنـا      واآلراء على

ولـيس  ( وأغراضـه الخـوض فيـه    مقاصـده ليس مـن   هذا المعترك الذي) عامدا
ن اآليـات الكونيـة مـن الناحيـة     ، ولنتناول ما تعرض له م)ذلك بغاض من مكانته

 وهـو القـدر الـذي   تكفل االستدالل على اهللا، والبرهنة على صفاته العاليـة،   التي
  .متناول جميع العقول البشرية يال يتأتى الخالف فيه، والذي يقع ف

ـ  ه ويتحـدث عـن الريـاح    إن القرآن الكريم حينما يذكر لنا السحاب وتجمع
وهبوبها، واألمطار ونزولها، ويوجه األنظـار إلـى النبـات واخـتالف أصـنافه،      

ع خصائص كل صنف، وما إلى ذلـك ممـا حفـل القـرآن بالحـديث عنـه،       ووتن
وإنه ال يريد بحـال أن يتحـدث عنهـا مـن حيـث تكوينهـا وماهيتهـا واتحـاد         

احيـة  حـدثنا عنهـا مـن ن   عناصرها، وأسرار ظهورها ونواميس وجودها، وإنما ي
ـ   أحوالها الظاهرة المحسة التي هياكلهـا وخصائصـها وآثارهـا     يتدل بتنوعهـا ف

وما إلى ذلك، على أنها لم تصـدر عفـوا، أو توجـد اعتباطـا، أو عـن طريـق       
ـ   التكون الطبعي ي وجودهـا  ، أو العلية المزعومة، بل صدرت عـن ذات كاملـة ف

ـ    وحياتها، حكيمة في ـ صـنعها وتقـديرها، ومتف ألوهيتهـا وسـلطانها، ال    يردة ف
  .يعجزها شئ وال تغالب إرادتها
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يقـف  � بل هذا الكتاب الكريم نفسه يسـند مـا ذكـرت، وهـذا الرسـول      
عمـا عـداها، مـا     يما يتصل بالناحية الدينية عند هذه الحدود، ويصـرفهم بالناس ف

 وذلك عند ما سـأله نفـر مـن الصـحابة    . تقوية صلتهم باهللا دام ليس ضروريا في
يسـألونه  . عن الهالل يبدو صغيرا ثم يكبر، ثم يعود بالتدريج صـغيرا كمـا كـان   

فهل جـاء بيـان األوضـاع الفلكيـة     . فينتظر وحي السماء كعادته، ثم يجئ الوحي
للقمر، وهل تحدث عن دورانه حول نفسـه، ومقابلـة وجهـه المصـقول للشـمس      

ـ   يشيئا فشيئا الذ مـا تحـدث   . ال. ة؟ الهو سبب االستنارة كما يقرر علمـاء الهيئ
إنما نقلهم إلى ميـدان آخـر، هـو ميـدان اآلثـار المترتبـة       . عن شئ من ذلك كله
ـ على هذه الظاهرة و oَ�$*َ%� �6ـ�ِ ��oَْ-��َّـP �uُـsْ -�ـ�A      �نظـام حيـاتهم ومعاشـهم     يأثر ذلك ف "��ـ�
   ِّ¦ بفائدتـه  وهو قدر من البيان يشترك فـى إدراكـه، واإلحسـاس     ،�&�$����Pـ7� ����Eّـ�§ِ )���ْ ـ�

  .الجميع
ـ  يفلنقف عند هذا الحد ف يتعـرض لهـا القـرآن     يالحديث عن الكونيات الت

حـث  بولنترك ما عداه لمقام غير مقام تفسيره، أو إن جئنا بـه فعلـى أنـه    . الكريم
  .استطرادي قد ال يأباه النص، ال على أنه المعنى المراد

نظـارهم إلـى   وهذه اآليات توجيه آخر مـن اهللا تعـالى لعبـاده، ولفـت أل    
بعـد تـوجيههم مـن    بعض آيات السماء الناطقة بوجوده وألوهيته وشمول قدرتـه،  

وجه أنظارهم إلى السـماء، ودعـاهم إلـى التفكيـر     . قبل إلى بعض آيات األرض
ـ     فلكيهمـا، وتنقلهمـا علـى     يفى كوكبيها النيرين، وفيمـا تسـتتبعه حركاتهمـا ف
ـ     لليـل والنهـار والشـهور    ا يمقتضى ناموسهما، من آثـار وظـواهر تمثلـت ف

هـرت  ع، وكلهـا أمـور اسـتبانت حكمتهـا، وظ    والسنين، والفصول المختلفة الطبائ
ـ    األرض جحيمـا   ىفائدتها، وأنه لوالها ولوال هذا النظام البديع لكانـت الحيـاة عل

  .ال يطاق، وعبئا ثقيال ال تحتمله قوى البشر، فله سبحانه الحمد والمنة
  :ز من قائلليل مشيرا إلى آيته بقوله ععن ال تحدث الحق تعالى أوال
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�  ُsـ������ �� ���   �ومصـدرها   اآليةوالليل موطن  �)�@"�uٌ ��5ـ� وهـذا مظهـر اآليـة     �*َ��ـ�َ¥� &��Eـ�� ��5�Eـ�
وأصل السـلخ مـا بـين جلـد الحيـوان ولحمـه مـن        . الذي دعينا إلى التأمل فيه

ومـن ثـم كـان     .عنـه  يز النهار من الليل وإزالتـه ياالتصال، والمراد منه هنا تم
�ـ$?�   �الكالم استعارة  في���>ْe& ـ��- �َKِQَـR� الظالم مفاجـأة، فـإذا مـا سـقط      يداخلون ف أي

قرص الشمس، وتوارى وراء األفق هجمـت جيـوش الظـالم وأحاطـت بالنـاس      
بكوكبـه  ثم تحدث سبحانه عن قرين الليل وهو النهـار، مترجمـا عنـه    . سرادقاته

���ـ,َ.َ�� ���5ـ�    )��سـبحانه  وهى الشمس بقولـه ��� kِ� � HَFـ���� وجريـان الشـمس حركتهـا     ���Uـ�
 موضـع القـرار، والـالم بمعنـى إلـى، أي     : المرئية على سطح األفق، والمستقر

رأي العـين حركـة أفقيـة يوميـة مـن       لها، وإذ كان للشمس فـي  تجرى لمستقر
لـى  المطلـع إ  بعدها، وحركة رأسية تعلـو معهـا فـي    المشرق إلى المغرب تختفي

. حد مخصوص، ثم تهبط كذلك إلى حد مخصـوص ثـم تعـود، وهكـذا دواليـك     
: فمـنهم مـن قـال   . تحديد العلماء لمعنـى جريانهـا إلـى مسـتقرها    لذلك اختلف 

: ومـنهم مـن قـال مسـتقرها    . تختفي بعده من األفق ت الغروب الذيوق: مستقرها
ـ   يالصيف وانخفاضا ف في أبعد منازلها ارتفاعا ـ  الشتاء، وهمـا المعب  ير عنهمـا ف

علم الهيئة بمدار الجدي ومدار السرطان، وعـن ذلـك تنشـأ الفصـول، واختـار      
قول ثالث نـزع أصـحابه إلـى المعنـى المتبـادر       ةوثم. هذا القول الفخر الرازي
هو يوم القيامـة إليـه ينتهـي أمرهـا، وعنـده تسـكن       : من اللفظ فقالوا مستقرها
ذا الـرأي ألن فيـه اإلشـارة إلـى     والنفس تستريح إلى ه. حركتها ويزول سلطانها

نظام الشمس وناموس حركتها ومسيرها نظام محكم ثابـت ال يتطـرق إليـه وهـن     
ذلـك   �Fَ.ْـ��"�� ��ْ��]ِ"ـ]ِ ��ْ����ـ��ِ   �ل حتى يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا    وال يتسرب إليه خل

 لوهـو الغالـب بكمـا    :ما ذكر قبل من الليل والنهار والشمس، تقدير العزيـز  أي
الذي أجراها علـى هـذه الـوتيرة علمـا منـه بمـا        :، العليميءة ال يعجزه شالقدر
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يصلح لعباده، ويتطلب نظام حياتهم، وتقتضيه عمـارة الكـون إلـى الوقـت الـذي      
  .قدر له أزال
فلقد تحدث الحق سبحانه عن الشمس مـدبرة قـد ضـعف سـلطانها،     . وبعد

الهـواء خيوطهـا    ، وتسـحب مـن ذرات  أذيالهاوهبطت من كبد السماء تجر برفق 
حتى تختفي نهائيا، وتترك الكون للسـكون يسـوده، والظلمـة تتغشـاه، والرهبـة      

ـ  : تسيطر عليه كما تحدث عنها مقبلة تؤدى وظيفتهـا اليوميـة المعتـادة     يتنشـر ف
ء، وتحمـل إلـى سـكان األرض    الكون النور والضياء، وتمـأله بالبهجـة والـروا   

لحركة والنشاط واعتبـر ذلـك كلـه آيـة     مختلف األشكال، وتنثر بينهم ا الخير في
تجعـل منـا مـؤمنين بحـق     وتدلنا عليه، وتدعونا إليه، وتصل حبلنا وثيقـا بـه،   

قانتين خاشعين، فكيف تكون هذه آية؟ ومن أية زاوية مـن زواياهـا ننظـر؟ هـل     
ننظر إليها من ناحية خلقها العظيم وما يـدل عليـه مـن بهـر القـدرة؟ أم ننظـر       

جـل شـأنه   ها المحكم وما يـدل عليـه مـن كمـال الصـانع      إليها من ناحية سير
ـ        يوواسع حكمته؟ أم ننظر إليها من ناحية ما يـنعم بـه العـالم عـن طريقهـا ف

رزقه وفى تسيير دفة شئونه المتنوعـة، ومـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن عظـيم        
  . بذلكالفضل وكبير المنة؟ إننا من جميع الزوايا سننظر، وما أجدر آيات اهللا

إليها من حيث أصل الخلقة يقـود النـاظر المنصـف حتمـا إلـى      إن النظر 
بوجود بارئها سبحانه وألوهيته على أسـاس قولـه سـبحانه الـذي سـاقه       اإليمان

����n        � .ريـع للمشـركين  قلوب التبكيـت والت أس يف ���f )�8َ*ـ]�Wَ� َLُـ�� &�ـ�� ���ـ�َg��( �O��$�� 8َ&�ـ�� ��zَـ�j ���ـ�
hu &�ـ� Iَـ�?� �Wَُـ�� �EُF �?َ8(ِ,ُـ$� �wـ��E,ْ�)ْ*َoَR dn��&      ��-���H �ِ�� ��ـ  ���ُ$?�      8َ'ِ�َـ�`   �����H�5�� �O�َK �jـ� �ـ�� Pَـ$�̀# "��ـ�- sْ \� ����ـ�� �ـ� كمـا  . اآليـات  �&ـ�

األرضـي كلـه   تهديه عظمة خلقتها وكونها مصباحا واحدا أضـاء اهللا بـه العـالم    
ـ مع اتساع أرجائه وتباعد أطرافـه تهديـه إلـى سـعة القـدرة       وشـمولها   ةاإللهي

قلبه اإليمان بالبعث واإلعادة الذي كـابر فيـه المكـابرون ألنـه لـيس       يوتقذف ف
  .أعظم من خلقها
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يها من ناحية دقة ناموسـها، وإحكـام نظـام سـيرها الـذي      كما أن النظر إل
مضـافا إليـه مـا اسـتتبعته      ظل تلك الحقب الطويلة سليما، ما تطرق إليه خلـل، 

ـ   فلكها من آثار وظا حركتها في اسـتكمال العـالم نظـام     يهر لكل منهـا صـداه ف
إن النظر إلى ذلك كله كفيـل بـأن يمـأل القلـوب     . حياته، واستمداده عناصر بقائه

  ).العليم الحكيم(إيمانا بكمال الخالق وسعة علمه، ودقة صنعه، وأنه حقا 
بقى النظر إلى هذه اآلية من ناحيـة مـا تنطـوي عليـه مـن نعـم وآالء،       

واسع الذي ينبغي أن ال تنقطع أذهان المـؤمنين عـن الجـوالن فيـه     وإنه للميدان ال
ليكسبها ذلك مزيدا من التعلق باهللا، أو يردها عـن غيهـا إن كانـت ممـن غلبـتهم      

وإذ كانـت الـنعم ال تـدرك    . أهواؤهم على أمرهم، واستحوذت علـيهم شـياطينهم  
ينـا أن نفتـرض   فـإن عل . قيمتها على الوجه الحق إال إذا حيل بين اإلنسان وبينهـا 

 الـذي تالشي هذا الكوكب وننظر ماذا تكون النتيجـة، ومـا هـو مبلـغ الضـرر      
  .ق بنا، وعندئذ سندرك مبلغ المنة فيهيسيح

ـ      الكـون، وإذا   يليغمض كل منا عينيـه فتـرة، ويفتـرض أن الشـمس ف
فالنتيجة ال نهار، وحيث ال نهار فال حيـاة وال سـعادة بـل شـقاء عـام وفقـدان       

ـ       لجميع المنافع كيانـه   يالتي يستمدها النـوع اإلنسـاني مـن وجـود الشـمس ف
أو ليفترض أنه ال غروب للشمس، وإذا فـال ليـل، وحيـث ال ليـل، فـال      . ورزقه

راحة وال سكون، وال حساب وال تاريخ وال غير ذلـك ممـا نسـتفيده مـن وجـود      
  .الليل والنهار متعاقبين

قها واحـدا  وكـن مشـر  بل ليفترض أن حركة الشمس لزمت وضعا واحـدا  
فصـول وال طيـب للـزرع،     وعندئذ ال يكون ثمـة . من غير تنقل ومغربها واحدا

وال نضج للثمر، وبالتالي ال حياة لإلنسان لما هو مقـرر مـن ضـرورة اخـتالف     
لنـواح مـن التفكيـر نقرأهـا     إنها . الفصول لحياة اإلنسان والحيوان وتمام اإلنبات

  :قول اهللا سبحانه وتعالى واضحة في
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ــ � ُPsْ    ���.�� ِ#�$ــ �" Zــ ــ��&���ً 'ِ�َ �D َsــ ������ ��ُWــ�� َ��6 �ــsَ ����ــ� ���S ?ِ' ��ُ,ــ �"َ8��َ8   �?$�ــ��� ��َF �Yــ َRَ8 hnــ��� �2ِ� �ُW��Foْــ ــ�� ����ــ�� "� ــ�̀ 4َ�� ــ�� 'ِ�َ �& �uــ �&��  sْــ ُP
      Zً 'ِ�َــ��ـ��&� ـ��� Dـ� ُ�� ��5�Eـ�W��6َــ�� �ـsَ ����ــ� ـ   8َ��8َ"�ــ,ُ�� 'ِ? ��Sـ� ـ�u &ـ� �$?�     "�ــ$�#ِ �ْ�.����&ـ�EُWـ ـF ٍsَ�ـ� ـW��Foُْ� �ِ�َ�ـ� ��Rــ�� Rَ8َ�َــ�    �� 'ِ�َــ�̀ 4َ��ــ�� ����ــ�� "ـ�

�?(���0�)ُF�����R �$�EُW��َ,�� ����5�E���( َs������ ��ُWَ� َs���S ���,������ ���&�( �?(��ُW�UَF ��ُW����َ��( ����ْ2َR ���& �$ُ3َ,�)َ,���(�.  
لنهـار، كمـا تحـدث    وكما تحدث القرآن عن الليل وعن الشـمس كوكـب ا  

� &��Eـ��Lَِ   �ليل وهـو القمـر بقولـه عـز مـن قائـل       كذلك عن كوكب الy�َ*���� Pَـ��  �)��ْ�.َ�ـ�
اآلية منصوبة وناصـبها فعـل مقـدر، بينـه وحـدده مـا بعـده،         مة القمر فيوكل

قـدرناه منـازل حـذف أيضـا     : والتقدير وقدرنا القمر قدرناه منازل، وفـى قولـه  
  .منازل ل، أو قدرنا مسيره فيرناه ذا منازقد: تقديره

قمـر فيمـا بينهـا، وينـزل     ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزال، يتنقـل ال 
ـ  كل ليلة في الشـهر هـالال رقيقـا دقيقـا     مـن  ره أول ليلـة  يمنزل منها، يبدأ مس

إلـى أن  وكلما انتقل من منزل إلى آخـر ازداد نـوره ونمـا هيكلـه      ضئيل النور،
أربـع عشـرة ليلـة، ثـم يبـدأ يصـغر جرمـه،        تمـام   يتكامل بدرا ساطعا فـي 

 نويتضاءل هيكله كلما مرت عليه ليلة حتى يعود كمـا بـدأ بعـد ثمـان وعشـري     
المحـاق ويتالشـى أثـره ليلـة أو      يقا ضئيال باهت النور، ثـم يـدخل فـي   ليلة دق
وذلـك  . وهكـذا دواليـك  أول منازلـه   حسب عدة الشهر، ثم يبدأ مسيره في ليلتين

�$?ِ �ْ�.َـ��"�ِ    �:ئل قا معنى قوله عز منS����I �Jَـ��ْ� والعرجـون عـود الشـمراخ إذا     ،���,�ـZ 6ـ�
شـبه بـه القمـر فـي آخـر      . ق ويتقوس إذ ذاكمضى عليه حول فأكثر، إذ أنه يد

  .الدقة والتقوسمنازله قبيل المحاق في 
أمـا مـوطن   . ذلك معنى اآلية الكريمة على مقتضـى مـا تؤديـه ألفاظهـا    

جهنا إلى التفكير فيه، وتحريـك األذهـان إليـه، اسـتجالء لمـا      الهداية فيها الذي و
ـ  . مـة انطوى عليه من باهر القدرة، وجليل الحكمة، وجزيـل النع  قولـه   يفـإن ف

� &��Eـ��Lَِ         � :سـبحانه وتعـالى  y�����n )��ْ�.َ��ـ�� *ُـ$��ً )�Pَـ�� ���� rـ� U�� َsـ� $� ���ـ��S k�9ـ� ����J ����ـ���E    -ـ $�ْ 6ـ� � ��,َ���َ�ـ
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مــا يكشــف ســبيله ويوضــح منهجــه ويرســم  ،���� &�ــ� ��zَــ�j ��ّ�ــ�� Kَ��ــ%� 'ِ>� �ِــ��ْ ��j)���ْ ���ــ
  .ألفكارنا طريقها إليه

منهمـا، وقـوة    ن بين النيرين من حيث طبيعـة كـل  يفإن االختالف الب. نعم
ـ    اإلضاءة وحرارتها في القمـر، ومـن حيـث     يالشمس، وضـعفها ورطوبتهـا ف

النهـار مـن الحركـة     لـه  الشـمس لمـا جعـل    اإلضاءة وحرارتها فـي  مجانسة
ـ  القمـر لمـا جعـل لـه الليـل       يوالنشاط واالنتشار والسعي، ومجانسة اإلضاءة ف

ثم من حيث ما يترتـب علـى هـذا االخـتالف مـن      . من الهدوء والسكون والنوم
آثار لها أوثق االتصال بعمارة الكون وتـوفير أسـباب الحيـاة لسـكان البسـيطة،      

تقود الناظر المنصف إلـى الحـق، وتهديـة سـواء السـبيل،      كل ذلك آيات بينات 
  .وتمأل نفسه إيمانا بأن مبدع الكون ومنظمه إله عظيم قدير عليم مدبر حكيم

كذلك تنقل القمر بين منازله واختالف أشـكاله تبعـا لـذلك مـن اسـتهالله      
من حيث ثبات ناموسه علـى حـال واحـدة عجـز الـزمن مـع       : هو. هإلى محاق

ن يعدو عليها بالخلل، دليل سـعة القـدرة وإحكـام الصـنعة، ومـن      طول تقادمه أ
حيث ما ترتب عليه من تحدد الشهور ومعرفة السـنين وسـهولة ضـبط األعمـال     
وانتظام شئون المعامالت نبعا لذلك، دينية كانت أو دنيويـة، يعتبـر مـوطن نعمـة     

مـن قائـل   أمـا قولـه عـز    . ومبعث منة، هللا تعالى علينا بالنسبة إليها حق الشكر
  :بعد ذلك

� "�E(��3ـA ��5َـ�   ���� اآلية، فهو إيذان ببقاء النيـرين كمـا هـو ال يدركـه تغييـر،       �..> ��Uـ�
من خلل حتـى يـأذن اهللا بفنـاء هـذا العـالم، ويـرث اهللا        ءوال يتسرب إليه شي

ال يصـح وال يتـأتى للشـمس     يصـح ويتـأتى، أي   �"�E(��3ـA   �. من عليهـا األرض و
قـدره اهللا لهـا وفطرهـا عليـه أن تـدرك القمـر        يا الـذ ناموس سيره بمقتضى
  .سلطانه، مما يترتب عليه استمرار النهار أبدا يوتغالبه ف
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�   ِ�� ���5�Eـ�jِ�ـ��D ُsقيل المراد كوكب الليـل وهـو القمـر، فهـو مقابـل لسـابقه،        �)�> ������ـ
  .وقيل ال تقدير

ـ     :والمعنى ي فلكهـا، وال  إن الشمس تلزم مدارها وال تخرج عـن خـط سـيرها ف
وكذلك الليـل والنهـار يتعاقبـان منـذ خلـق اهللا الـدنيا       . السلطان القمر تزاحم في

الليـل، ووقـت ظهـور سـلطان      ، والليل هوالنهار النهار هو: إلى أن تقوم الساعة
نظـائره   يام السنة هو بعينه وقـت ظهورهـا فـي   يوم من أ الشمس في مكاناً ما في

ومثـل ذلـك أوقـات ظهـور     . ال يزيد وال ينقصمدته من السنين األخرى، ومدته 
���sُI ��َ.Fَْ8 k�9��� ������ �\�Eشئ من ذلك وال تبديل  في القمر واختفائه ال تحوير: hn�A�w�.  

قـال    �النبـي صـحيحه عـن أبـي ذر أن     يوقد روى اإلمام مسلم ف. هذا
ن هـذه  إ: قـال . اهللا ورسـوله أعلـم  : أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قـالوا "يوما 

تـزال كـذلك    إلى مستقرها تحت العـرش فتخـر سـاجدة فـال     تنتهيتجري حتى 
فتصـبح طالعـة مـن مطلعهـا ثـم      ث جئت يمن حجعي ار ارتفعي: حتى يقال لها

تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحـت العـرش فتخـر سـاجدة وال تـزال كـذلك       
ـ      جعيارارتفعي : حتى يقال لها م من حيث جئت فتصـبح طالعـة مـن مطلعهـا ث

تجرى ال يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلـى مسـتقرها ذاك تحـت العـرش     
فقـال  . طالعة من مغربك، فتصبح طالعـة مـن مغربهـا    أصبحيفيقال لها ارتفعي 

انهـا لـم تكـن آمنـت     أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين ال ينفع نفسا إيم: �رسول اهللا 
�3، و#) ا�(*�ري �>;"إيمانها خيرا من قبل أو كسبت في.  

ث ربما يطلع عليه بعض القاصـرين فـي الفهـم الـذين درسـوا      هذا الحدي
تتحـدث عـن الشـمس    فات المتصلة بعلـم الهيئـة والتـي    بعض المؤل ما ذكر في

ـ  ذهنـه عـن معنـى     يفيحدث ذلك عنده بعض التشكك والحيرة تأثيرا بما استقر ف
ـ       . واألمر من اليسر بمكان. السجود ع فـإن السـجود قـد يطلـق ويـراد بـه وض

ويعـين أحـد   . وقد يطلق ويراد به الخضوع واالنقيـاد التـام  . الجبهة على األرض
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فـالمراد مـن   . وما معنا هنا من قبيـل اإلطـالق الثـاني   . المعنيين القرينة القائمة
الحديث، االنقياد التام لتدبيره تعالى، والخضـوع الكلـي ألمـره إيـذانا      في السجود

ته وسـكناته ألمـر اهللا تعـالى وتـدبيره،     حركا يبأن هذا المخلوق العظيم خاضع ف
ـ   A ����ـ��$���O )�&�ـ��          � :آيـة  يوهذا المعنى هو بعينه معنى السـجود ف � �َـ�� &�ـ�� Rـ���H 8َ�َـ�� Fَـ�� 8َ?� ����ـ�� "��ـ�

e���(�����( ���H�U���( ُL��)ِHْ���( �#$�HeE���( ����َ.�ْ��( �����U���( ِf��َg� A�R� ثم قال عز من قائل:  

�    ِ?$�ــ  �U���ْ� �%ــ �ُْx�ْ� Aــ �R ���ــ,5َ �"��ُK ــ� �E�ْ���� ــ�� 8َ*�ــ� �5�� ٌuــ ــ$?�    �)�@"� �)َI���" ــ� ــ�� &� ��Bْ�& ــ� ــ� &� �ــ� �5َ �Eْ.َ��z�( ،   �¥"ِــ� �: Yــ َR ���5ْPِــ� ْ3ُ* oْــ �U�* ?ِ'�(
 �?(ُ9َ.E�" ���- <�( ���5َ�� h��� Zَ�ِ' �d6�َ,�&�( ��E�& ًu������ �<ِ'�.  

��"�ـ �ُK���الذرية مشتقة من الذرء بمعنى الخلـق، ومـن ثـم صـح أن يـراد      �,5َ
اآلباء، كما يراد بهـا الفـروع األنبـاء، وذلـك الشـائع المشـتهر،       : األصول بها

كلمـة تسـتعمل   ��x�ُْ�ْـ%�   �تجعل أحد اإلطالقين أولى مـن صـاحبه   هي التيوالقرينة 

عليـه الصـالة   نـوح  فيـه للعهـد فسـره بفلـك     � �Lْ�وللجميع، فمن جعل  للواحد
حمل فيه من كل زوجـين اثنـين، وأهلـه ومـن آمـن بـه، ومـن         ، الذيوالسالم

ـ      جعلها للجنس فسره RَـY  �عبابـه   يبالسابحات علـى سـطح المـاء، المـاخرات ف
ــ�� �ــ�ِ"¥� �5َ ــوت  �  :� ــريخ ص ــث   الص ــى المغي ــا عل ــق أيض ــرخ، ويطل المستص

المسـتغيث  يسـمع صـوت    يوهو هنا محمـول علـى المغيـث الـذ    . والمستغيث
. االنتفـاع  أصل المتـاع، السـلعة ويطلـق أيضـا علـى     �&�,��d6�َفيسارع إلى إنقاذه 

حيـاة إلـى أن يحـين الوقـت     تمتيعهم وانتفاعهم بمتـع ال  ويحمل ما هنا عليه، أي
  .قدره اهللا لهم الذي

لفت اهللا سبحانه أنظار عباده، ووجههـم إلـى التفكيـر واالعتبـار بآثـار       :المعنى
ـ  قدرته ومظاهر  البحـار، بعـد إذ وجههـم إلـى      يحكمته وألوان نعمه وآالئـه ف
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ـ االعتبار  ومـا  . األرض والليـل والنهـار  والشـمس والقمـر     يبما أودعه منها ف
 يتمخر عبابهـا، وتشـق أمواجهـا، وتجـر     يآية البحار البارزة إال تلك السفن الت

 بتيسير اهللا تعـالى وألطافـه علـى سـطحها تحمـل األرزاق واألقـوات، وتنقـل       
مختلف المصنوعات، وتقرب البعيد، وتربط أجـزاء المعمـورة بعضـها بـبعض،     
وبالتالي تحقق المنفعة المتبادلة بـين أفـراد النـوع اإلنسـاني علـى أعـم وجـه        

ـ    : ي هـذه اآليـة ثـالث نـواح    وأكمله، وقد تناول الحديث القرآني عـن الفلـك ف
ـ ثان(الفلك المشحون،  يحمل الذرية ف )هاأول( لـى صـنع للمماثـل    هـدايتهم إ ) ايته

ـ       ) ثالثهما(انتفاعا به،   يتمكينهم مـن الوصـول إلـى بـر السـالمة واألمـان، وف
  :أوالها يقول عز من قائل

�ِ?$� �U���ْ� �%�ُْxْ�� A�R ���5َ,�"��ُK ��Eْ����� ��*َ8 ���5�� ٌu�"@�(�        وقـد ذهـب بعـض المفسـرين إلـى حمـل
ر الذريـة بـالمعنى الشـائع وهـو     الفلك على الجنس وفسره بالسفن السابحة كما فس

عـادة   إن سبب التصريح باألبناء، أنهـم كـانوا يرسـلون تجـارتهم    : األبناء وقال
تنبيهـاً إلـى أنـه لـوال حفظـه        مع أبنائهم وإن اهللا تعالى قد امتن علـيهم بـذلك  

ورعايته وفضله ومنته لما سلم أبنـاؤهم وأمـوالهم وال اتسـعت مـواردهم ونمـت      
بسـفن   �)��Eْ.َ��zـ� �5َ�ـ� &�ـ� &���Bْـ��    �اضطر إلى أن يفسـر مـا بعـده     لكذ ن قالومتجارتهم  

الصحراء وهى اإلبل تحمل تجـارتهم وأقـواتهم ويعتلـون ظهورهـا إلـى حيـث       
  .يقصدون، من أرجاء األرض

ذريـة علـى المعنـى الشـائع     من حمـل ال : ولئن كان لهذا التفسير ما يبرره
فإنـه قـد اسـتبعد    . ه من غيـر تأويـل  على أصل) لقالخ(القريب، ومن بقاء معنى 

لما يؤدي إليه من تشتيت الضمائر والفصل بـين أجـزاء الكـالم الواحـد     وضعف 
ق الحـديث فيهمـا عـن    سـي . أن صدر اآلية وعجزهـا : وذلك. لما هو أجنبي عنه

ومـن ثـم يكـون    . علـى المسـافرين فيهـا    اإللهيـة ، ومظهر المنة البحار وآيتها
والعجـز، وهـى ال تمـت إلـى البحـر ومـا فيـه         الحديث عن اإلبل بين الصدر

هـو أبـرز مميزاتـه     الـذي واالنسـجام   بصلة، إخراجاً للنظم القرآني عن االتساق
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من غير ضرورة تدعو إلى ذلـك، وهـو كـالم لـه قيمتـه ووجاهتـه، والـنفس        
  .تستريح إليه

حمل الذرية علـى اآلبـاء وحمـل الفلـك علـى فلـك       : أما الرأي فمقتضاه
ة والسالم، وعليه تكـون اآليـة الكريمـة صـالحة لإلنـذار عـن       نوح عليه الصال

ـ     طريق  ف توجيه األذهان إلى قصة نوح عليـه الصـالة والسـالم وطوفانـه، وكي
وحاربوه، وأفنـاهم مـع كثـرة عـددهم، وقلـة       أهلك اهللا تعالى به من كفروا بنبيه

ـ  نت كثرة العـدد ووفـرة العـدد بـالتي    لدعوته وما كا بمن آمن به واستجا ع تمن
وفـى هـذا   . تقـام مـنهم  عندما توجهت إرادتـه سـبحانه إلـى االن   عنهم نقمة اهللا 
الدعوة المحمدية، إذ ما كانت سنة اهللا تعـالى مـع أوليائـه وأعدائـه      الزجر ألعداء

تتغير، فكما نصر نوحا عليه السالم مع ضـعفه المـادي، وخـذل مـن كفـر       يبالت
ء بعـده مـن إخوانـه    مثـل ذلـك مـع مـن جـا     مع قوته، وكما فعـل   هبه وناوأ
 ن يجـادلون فـي  ، ويخذل أعدائـه الـذي  � اًكذلك سينصر رسوله محمد. المرسلين

  .�)�&�� -�����)ِ� ��������>�� ���& �A��h الحق بعد ما تبين،
وكـأن الحـق   . صالحة للحمل على االمتنـان والتـذكير بالنعمـة    يكذلك ه

الصـالة والسـالم صـناعة    لوال هدايتنا وتعليمنا نوحـا عليـه   : لهم يقولسبحانه  
له بأن يحمل فيه من كـل زوجـين اثنـين، ثـم حفظـه بعـد ذلـك        الفلك وأمرنا 

إلـى   ىلـوال ذلـك الـذي أد   . ووقايته من التحطم تحت تأثير لطمات المياه القويـة 
اإلبقاء على النوع اإلنساني وما به حياتـه، لمـا كـان لكـم علـى ظهـر األرض       

لثانيـة ففيهـا يقـول    أمـا الناحيـة ا  . وانتفاع وجود، وال بما عليها من حيوان تمتع
�$?��: الحق سبحانه)َI���" ��& ����Bْ�& ��& ��5َ� ��Eْ.َ��z�(�.  

مـن   �وذلك المماثل هو ما هدى اهللا تعالى العبـاد إليـه اقتـداء بنـوح     
صناعة أنواع الماخرات صغارها وكبارهـا، مـا يتحـرك منهـا بالشـراع ومـا       

نسـب خلقهـا إلـى اهللا تعـالى مـع مباشـرة العبـاد         وإنمـا . يتحرك بقوة البخار
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صنعها، وظهور أنها من عمل أيديهم ومـن ثمـار تفكيـرهم، نظـرا إلـى مزيـد       
مته حسـبما يعـرب عنـه قولـه سـبحانه      وحك  اختصاص أصلها بقدرة اهللا تعالى

� )�)�����Eِــ�  � ��6َ�E�Eـ�oِ� �%ُْ�ــx�ْ� �\�Eده بــالقوة، وأيضــا أنــه لــوال إمــداد اهللا تعــالى لعبــ ،�)��:�ـ
تحول عـادة بينـه وبـين أهدافـه      تفكير أمامه، وتذليل العقبات التيوتيسير آفاق ال

حقيـق لغـرض،   لوال ذلك لما كـان لـه وصـول إلـى هـدف، وال ت     . وأغراضه
إذ فيهـا فصـل الخطـاب والكفايـة لمـن       ������6 �}ِ*ْ���?� &�ـ� �َـ�� "����َـ��   � :ولنذكر قوله سبحانه

ـ   . جاجرئ من المكابرة واللب ـ  ةبقيـت الناحيـة الثالث تناولهـا قولـه    ي، وتلـك الت
  :سبحانه

����5ْPِ�ْ3ُ* oْ�U�* ?ِ'�( ...u"£��.  
وفى هذه تنبيه المخاطبين إلى أن نجاتهم مـن أخطـار البحـار، ووصـولهم     
بر السالمة واألمان، وبلوغهم ما يهدفون إليه مـن رحالتهـم مـن أمـان وآمـال،      

فلـو قـد توجهـت إرادتـه     . دته، وأسير فضله ومنتـه إنما هو رهين قدرة اهللا وإرا
الحياة بعد ذلك نصـيب، ولكـان الغـرق أسـرع      فيسبحانه إلى الضد لما كان لهم 

إليهم من أنفاسهم ال يصرفه عنهم من الخلـق كافـة صـارف، وال يدفعـه عـنهم      
ـ   .�RَـY :�ـ�ِ"¥� �5َ�ـ�� )�> -�ـ�� "�E.َـ9ُ)?�     �: سـبحانه دافع، وذلك معنى قولـه   د أن نفـى  ثـم بع

ـ   حالـة مـا إذا    يالحق سبحانه اإلغاثة واإلنقاذ عن طريق الخلق كائنا ما كـانوا ف
. يمنتـه وسـلطانه  تنبيهـا إلـى كمـال ه   شاء الحق إغراق فئة من راكبي البحـر  

uً  �: به علمه وتعلقـت بـه إرادتـه فقـال    ته تحقيقا لما سبق أثبتها سبحانه لذا �����ـ� �<ِ'
 Zــ� 'ِ�َــd6�َ,�&�( ــ��E�&hــق واحــد هــو  : يأ ���ــ� ــذون إال مــن طري ال يغــاثون وال ينق

ـ      يرحمتنا بهم وتيسيرنا سبل النجاة لهم ليأخذوا من الحياة حظهـم المقـدر لهـم ف
سابق األزل إلى أن يأتي الوقت المعلوم واألجـل المحتـوم الـذي تنقضـي عنـده      

ولـيس بخـاف مـا تنطـوي عليـه هـذه العبـارة        . أنفاسهم وينقطع حبل حياتهم
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ألخيرة من إشادة بقدرة اهللا، وتنبيه علـى سـعة سـلطانه، وخضـوع الكـون لـه       ا
وسرعة إنفاذ إرادته، ولحوق انتقامه وبطشه بمـن أراد بـه انتقامـا وبطشـا أيـا      

إذ كـل ذلـك   . كان، ومهما كان أنصاره وأعوانه والمـدافعون عنـه قـوة وكثـرة    
تهديـد وإنـذار   ليس بخاف ما تنطـوي عليـه مـن وعيـد و     -أمام قدرة اهللا هباء 

  .لمن غلبتهم الغفلة وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
ـ   : وبعد يبا ال ينبغـي أن يصـرفنا عـن    فإن لنا من هداية هـذه اآليـة نص

وإن نصـيبنا مـن هـذه النعمـة     . قينبه إليه انصباب الحديث فيها علـى السـا  التنب
مـا أكثـر مـا    ليحتم علينا أن نفكر كثيرا فيها كلما تهيأت لنـا أسـباب التفكيـر و   

بيننـا وبـين اهللا عـز وجـل، ونوثـق مـن       فيمـا  ولنحاول أن ننتفع بذلك  تتهيأ،
اليـوم لـو لـم     مـا يـنعم بـه   فليت شعري أكان يتأتى للعالم أن ينعم ب. عالقاتنا به

إلـى صـنع    �علـى لسـان أمينـه جبريـل      �يرشد اهللا تعالى رسوله نوحا 
لجبـال، مـا كـان    ين أمـواج كا سالم وأمان ب يالفلك، ثم يرعاه ويحفظه ويجريه ف

حجمه ومادته أن يصـمد لهـا، وال أن يتحمـل لطماتهـا، وأخيـرا       يمكن لفلك في
، ويصـنع علـى غـراره الكبيـر     لى اتخاذ هذا الصنيع نموذجا يحتذييلهم عباده إ

ويضاف إليه الكثير والكثير جدا مـن التحسـينات اللهـم مـا     . من صنفه والصغير
  .ه سبحانه الفضل والمنةمن سبيل فل هذا كان لهم إلى

كم قربت السفن بعيدا، وكم سـهلت صـعبا شـديدا، وإن علينـا أن نـذكر      
أنفسنا بهذه النعمة الكبـرى علينـا، عنـدما نطعـم طعامـا، أو نتنـاول دواء، أو       

ـ  هنستعمل أداة حملت أشـد االحتيـاج إليهـا، وبـدونها      يا إلينا السفن بينما نحـن ف
عسـى أن  . مسـتوى حياتنـا  لنـا، أو يـنخفض   تسوء أحوالنا، أو يقف دوالب أعما
أحضـان اللجـج    ي خيالنا تلك المـاخرات فـي  تنفع الذكرى المؤمنين، ولنتصور ف

يتفضل اهللا على من فيها فيرسل إليها الرياح مواتيـة تـدفعها إلـى حيـث تقصـد      
خواتهـا البخاريـة األنـواء والعواصـف     أوعـن   إن كانت شراعية، ويكف عنهـا 

رتها وذهبـت بهـا وبمـن فيهـا إلـى القـاع، وال يـزال        لـدم  هالو اعترضت يالت
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 أل أنفسنا بعد ذلـك هـل عرفـت هللا فـي    ثم لنس. يحوطها بألطافه حتى تبلغ مأمنها
ذلك حقه؟ وهل أدت واجب الشكر؟ وهال تخشـى إذا اسـتمرت علـى الجحـود أن     

ل ولنـذكر بجانبـه قـو    لنذكِّرها بـذلك . يصليها اهللا نار الحرمان، ويعاجلها باالنتقام
ــالى ــ�#   �: اهللا تع َ��6َo�ْ�َI ِــ� � �)�ْ� Aــ �R ِ�ــ$�� �Hْ�� ــ�� �F��"@ ــ�� �&�(� ِ��Wــ ���" oْــ �U�" ?ِ' ِ     Aــ �R ّ�?ِ' �yِــ� �5َ� Zــ ــ�� ��6َ �I��(��ــ��ْ<�َْ���  َR �¨"ِّــ� ��

hO��"~َ� �%��َK ٍ�$ُW�w ٍ��ّ�)�: ِّsُWّ��� ht�BَI ��6 �����"�( �$�)��َI ���ِ� ���5ْ.ِ�$�" �(َ8�.  
لكثير يركبون البحر لقضـاء بعـض المصـالح أو لتحقيـق بعـض      إن منا ا

فإذا ما استووا على ظهره وسـيقت إلـيهم بعـد أمـان وهـدوء بعـض        األغراض
ـ . خرتهم وتبعثـر أمتعـتهم  اصف الثائرة تهزهم هزا وتلعب بماالعو أوا إلـى اهللا  لج

لين، وبجنابه الئذين، ولـو فتحـت قلـوبهم حتـى قلـوب      ضارعين، ولرحمته مؤم
 لمـا وجـدت فيهـا إال اهللا لجـوءاً    فجـورهم،   لموغلين فية الفاجرين منهم االعصا

إليه واستغاثة به وربما صحب ذلك إنابة ورجـوع وتوبـة ونـدم ولكـنهم ال تكـاد      
عاهـدوا   تناسـين مـا  تنفرج أزمتهم، ويعود إليهم أمنهم، حتى يعـودوا سـيرتهم م  

هللا سـوق مـا أنزلـه ا   وإلى هؤالء وأمثالهم من الغـافلين عـن ربهـم ن   . عليه ربهم
� Rَ�َ��ـ� *�Hَـ�Iُ�� 'ِ�َـZ            � أمثالهم عظة وتبصـيرا لهـم   يفyـ��"ِ' �<ِ' �?$�� Fَـ��6 ُ�� ��q2ْـ��R eـA ��ْ(� �ـ�ِ rَـ�s &ـ�Wـ���& �َKِ'�(

   ً��ــ$ ــ�?� xَIُـ ــ�?� �}ِ*ْ�ـ� ــ,ُ�� )�Iَـ ــ�� r���6َ8ْـ ــ�� 8َ   ���ْ(�ـ ــ�p ��ْ(�ـ ــ�� ��S*�ـ ــ�� �Wُِـ ــv�" ?َ8 ��ُ,E�&َoْ�ـ� ــ�� >َ   Rَ8َـ ــ(�ً mُـ ــ��Wُ�� ���:ـ� ــsَ ��6َـ ����Dـ" �(
   dYــ� �I�( ــ�� ُWَ� ْ�(�ــ� ِHَF�          ُFــ�� َxَI ــ� ��ِ� �ُWَPِــ� ْ3��َR ِ¨"ــ�� ــ�� �� �& �xــ �:�َP ��ُWــ�� َ��6 َsــ �D����َR ــ��� �zُ8 dX��ــ� َF ــ�� ��R ��ُI��ــ ����ــ,ُ�� 8َ? " E�&َ8 �#َ8 ��

� �ِـ�� Fَ(ِ��ـ�ً    �)�ْ �E��َ��6 ��ُWَـ��ِHَF َ< ��ُm�  ذلك إلـيهم، ونضـعه بـين أعيـنهم ليـذكّروا بـه       نسوق

� ��ـ���� 8َ"�ـ��"Wُ�� )�&�ـ�         �الـدين يستمسـكون  أنفسهم لعلهم يهتـدون، وبـالحق و   5َ�ـ�� ��F.ُـ$� &ـ�� َsـ��P �َKِ'�(
ــ$?�  �ــ�� Fُ�����ـ ــ�� �W����َُـ ــ� &�     �Wَx�ْ�zُـ ــ�*ُ$� �5�E�6ـ ــ�� 'ِ>� Iَـ ����5ِـ �Oــ� ــ�� @"�ـ ــhu &�ـ ــ�� @"�ـ ــ5��Fْoِ� &�ـ ــ� Fَـ ــ��)�&�ـ ــ��  ����rِـ� 5َ�ـ� َsــ )�'��P �َKِـ

ــ�          ــ�� 8َ�ْ���ـ� ــ�n ����ـ ــ$� "�Uـ� ــ� ��ـ ــ�� &ـ� ــ$� Tُ*َ8ْ��ـ �ـE�&@ ��"�9ــ ــ��)� ����ـ ــxَI ��"�9َـ ــ�Lَ ���ـ ــ�� Pَـ ــ�� ����ـ ــ� ���WَPَُـ ــ$� &���ـ ــ�x*َ8ُ،   ٍLY.ُـ ــr Aَـ ــ,ُ�� 'ِ>� Rـ� 'ِ?� 8َ*ـ
h�ِ)e&�.   
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اهللا تعـالى   اآليات السابقة تحدث القـرآن الكـريم عـن آيـات     يف: المعنى
لنهـار والشـمس والقمـر، والفلـك     الليل وا في. ه في األنفس واآلفاقومظاهر قدرت
وإذ كان مـن شـأن هـذه اآليـات البينـات أن تأخـذ بيـد        . البحر التي تجرى في

ـ    سـواء السـبيل، وكـان موقـف أولـئكم       هالناظر المنصف إلـى الحـق، وتهدي
نـاد وانحـراف وتعـام عـن     المكابرين منها ومن دعوة اهللا الحق موقف شذوذ وع

المجانـب   نهم ذلـك، وفصـل مـوقفهم المخـزي    عال جرم سجل اهللا تعالى . الحق
معنـا، مبينـا أولـى قبـائحهم بقولـه       التـي اآليات  فيللرأي السديد والعقل السليم 

  :عز من قائل
�ُF ��ُW����َ� ��ُWَx�ْ�z ��&�( ��ُW"���"َ8 ������ ��& �$ُ.�F� ���5َ� َs��P �َKِ'�(�?$�������  

عـن   اتفق المفسرون على صـرف هـاتين الكلمتـين    �&�� ������ �"َ8��W"ُ�� )�&�ـ� Wَx�ْ�zُـ��  �
مـا بـين   : فعـن قتـادة  . المقصـود منهمـا   يالمعنى المتبادر منهما، وإن اختلفوا ف

ما علمتموه واستفاضت أنبـاؤه لـديكم مـن صـنع اهللا تعـالى بالمكـذبين       : أيديكم
رسـلهم موقـف العنـاد وكيـف أنـزل اهللا بهـم انتقامـه،         أمثالكم الذين وقفوا من

مـا أنـذرتم بـه مـن     : وما خلفكـم . وأصالهم عذابه صعقا وغرقا وخسفا ومسخا
: مـا بـين أيـديكم   : وعن ابن عباس وابن جبيـر ومجاهـد  . عذاب اآلخرة ونكالها

ـ  يما مضى من الذنوب الت ومـا خلفكـم   . ارتكبتموهـا  ياقترفتموها والموبقات الت
لعـل  ) لعلكـم ترحمـون  (رفونه منها مما سيدفعكم إليه الجحـود والكفـران   ما ستقت

يـر مقبـول، ومـن ثـم جعلـت بمعنـى       للترجي والترجي بالنسبة إلى اهللا تعالى غ
إذا قيـل  (فهو معلوم مـن اآليـة بعـده أي    ) إذا(أما جواب . أي لكي ترحموا) كي(

 ).لهم ذلك أعرضوا

لم يقف بهـم األمـر عنـد حـد      �لرسول إن أولئكم الذين عادوا دعوة ا :والمعنى
دعوا إلـى التفكيـر فيهـا واالعتبـار بهـا، بـل        يالتعامي عن اآليات الكونية الت

فـإذا ذكـروا بآيـات اهللا    . يـة لتجاوزه إلى التكذيب واإلعراض عن اآليـات التنزي 
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 اإللهـي الزاجرة المتوعدة بسخط اهللا وغضبه، المحذرة لهـم مـن سـيف االنتقـام     
وسهم، إذا ذكروا بذلك وقيل لهـم اتقـوا مـا بـين أيـديكم ومـا       المصلت فوق رء

واالعتـذار إليـه عمـا فـرط مـنكم، واالعتصـام        �خلفكم باالستجابة للرسـول  
، وإذا قيل لهم ذلـك لـم يكـن نصـيب النصـيحة      ماألقوبحبله، والسير على نهجه 

ـ    . إال اإلهمال ه وال نصيب القائل إال اإلعراض عنه والزراية بمـا جـاء بـه ورمي
ـ الـرأي و بكل نقيصة وإنهم بهذا قد سجلوا علـى أنفسـهم خـرق     الدة التفكيـر،  ب

وقفـوا،  سلك أهل العقول انتظموا، وال عند مرتبـة العامـة والـدهماء     وأنهم ال في
بهـوا  إذ شأن العامة أنهم يبنون األمور على االحتياط فإذا ما حـذّروا مـن أمـر ون   

النبأ عندهم مرتبـة اليقـين، ثـم قـال     ولو لم يبلغ  إلى شره عملوا على توقية حتى
  :ل شأنهج
� ���rِ����& ��5�E�6 �$ُ*�َI �<ِ' ��ِ5���� �O��"@ ���& hu�"@ ���& �ِ5��FْoَF ��&�(�.  

تبـين وتفصـح أن ذلـك    . وهذه اآلية فوق تحديدها لجواب الشرط السـابق 
ـ     ل مـا  الموقف السابق ذكره ليس إال جزء من إحساسهم العـام، ونظـرتهم إلـى ك

ـ يجئ  ارتضـوه   ينهم الـذي التزمـوه، وديـنهم الـذ    دمن عند اهللا تعالى، وأن دي
ألنفسهم بالنسبة إلـى آيـات اهللا تعـالى، ال يعـدو اإلعـراض والـرفض، والنبـذ        

ـ . التنزيلي أو من ذلك التكوينيوالطرح، سواء  ـ   يحتى ف أفحمهـم   يالمـواطن الت
ـ هم البرهان لم يتغير مـوقفهم، وال تفيها الدليل وأسك وا م اتجـاههم، بـل كـان   تقا اس

ـ ثـم أ . هذا إال سـحر مبـين  إن : يتخلصون من ورطتهم بقولهم ار القـرآن إلـى   ش
  :قبيحة أخرى من قبائحهم بقوله

������� ��ُWَPَ��� ����& �$ُ.�x*َ8 ���5َ� َs��P �َKِ'�( ..u"£��. 

بأنهم كما أهـدروا حـق الخـالق سـبحانه بالشـرك بـه،        إشعاروفى هذا 
ض عن أمره، كذلك أهـدروا وأضـاعوا حـق المخلـوق بالشـح عليـه،       واإلعرا

والضن بمساعدته، مع تبرير ذلك بتعالت واهية، وتفاهـات سـاقطة ال قيمـة لهـا     
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إذا قيل لهم تعطفـوا علـى الفقـراء والمحتـاجين، وسـاعدوا      : يأ. وال اعتبار بها
، ن، واملئـوا بطـون الجـائعين   وبيالبؤساء والمسـاكين، وفرجـوا كـرب المكـر    

وأحسنوا إليهم كما أحسـن اهللا إلـيكم، وأفيضـوا علـيهم ممـا أفـاض اهللا تعـالى        
إذا قيـل لهـم ذلـك    . آتـاكم  يعليكم من نعمه وعطاياه، وآتوهم من مـال اهللا الـذ  

أبوا ورفضوا، وتولوا وأعرضوا، ومضغوا بـأفواههم ألفاظـا وعبـارات جوفـاء،     
ـ    من عقل وال م لها والتجأوا إلى حجج ومقاييس ال سند  ين تفكيـر سـليم، بـل ه
  .إلى الخبل أقرب، وبالجنون ألصق

�   �ــ� ����ْ�َ8 �ــ�n ����ــ� �U�" �$ــ� ��ــ �& �ــ� ��ْTُ*َ8 �$ــ �E�&@ ��"�9ــ���� �(�ــ� َxَI ��"�9ــ��� َLــ� َP�   ــوا ــب، وأنب ــك الطل ــتنكروا ذل اس
تزعمـون معشـر   إنكـم  : والمعنـى . الداعين إلى اإلنفاق، ونسبوهم إلـى الجهالـة  

لـو شـاء أن يمـنح    تعالى بيده مقاليد السـموات واألرض، وأنـه   المسلمين أن اهللا 
يغنيهم ويكفيهم لفعل، ومـن ثـم فـإن حرمانـه إيـاهم دليـل        هؤالء من خزائنه ما

واضح على أنه ال يريد أن يطعمهـم، فكيـف تريـدون منـا أن نخـالف إرادة اهللا      
إذ تأمروننـا  إنكـم   �(h�ِ'ِ?� 8َ*ـ,ُ�� 'ِ>� �Rـr Aَـe& ٍLYـ    � ه، ونعطى من منعـه مونطعم من حر

ـ    ضـالل بـين    يبذلك، وتحاولون أن تحملونا على فعل ما يخـالف مشـيئة اهللا، لف
وإنه لمنطـق عجيـب، بـل تخريـف     . قالوا ذلك. واضح ظاهر ال يحتاج إلى دليل

فـإن اهللا  ) وإن قد قالوه سخرية ومجـاراة لمـا يسـمعونه مـن المـؤمنين     (معيب 
واألرزاق، وقـدر لكـل نصـيبه     قـا الحظـوظ  ته، وتعالت حكمته، قسم حجلت قدر

الحياة، ولكنه جعل لذلك وسـائل، وأطعـم عبـاده بأسـباب، وسـاق الـرزق        في
وإن مـن تلـك الوسـائل واألسـباب دعـوة األثريـاء       . للبعض على يد الـبعض 

القادرين إلى العطف على الفقراء والمحتاجين، ومد يد المعونـة إلـيهم ابتغـاء مـا     
ـ      عند اهللا مـن مثوبـة، وا    يجتالبـا لمـودتهم، واتقـاء ألحقـادهم وثـورتهم، الت

  .بارها ملء السمع والبصر اآلنخأصبحت أ



 

 121 

على أننا لو جارينا أولـئكم السـفهاء السـخفاء ومـن لـف لفهـم وقـال         
ـ        يقولتهم، وافترضنا جدال أن القدر حقق ما يهرفـون بـه، ومكـن لكـل فـرد ف

مـن المـال، أكـان يمكـن      كثـراً ريا مالحياة الدنيا، وأناله من حطامها ما يجعله ثَ
أن تنتظم شئون العالم، وتعمر أركانه، ويتحقـق لـه مـا ظـّل يـنعم بـه قـديما        

الخـراب أسـرع األشـياء إليـه،     عكس ذلك، ويكـون  وحديثا؟ أم أن األمر سيكون 
 وكمـا قـال بعـض القـائلين فـي     . العمـل  الكل إلى الدعة، وقعودهم عن إلخالد
ــذا 7  . "����0�ق ا�;?���& ا���4يأ ��� أ����& وأ �� أ����& و���<  ": ه��Aأ� ���� ��� B�� C �;)���

C�?Dوما أسمي تدبيرك� ،!!  
مكـة بعـض بخـالء     ورث هـذه السـقطة الشـنيعة عـن مشـركي      ولقد

بترهـات وأباطيـل ال تخـرج عـن      وشحهم المسلمين الذين يحاولون تبرير بخلهم
ـ لـو كـان هـذا    (مثل قولهم . نطاق ما هرف به أسالفهم وإن اختلفت العبارة  الًأه

سـيبه  (ومثـل قـولهم   ) حنغنيه نحـن  هربنا أفقر(ومثل قولهم ) لإلعطاء ألعطاه اهللا
ـ     ) إحنا حنغير المقادير  يوغير ذلك كثير مما يوحى بـه الشـح والبخـل، وكـم ف

  .منطق الشح من عجب
� ���P�Jــــ� ــــ9َ� ��ْ$��6ـــــ�� 'ِ? EُIـــــ,ُ�� :ـ� ــــ�� �uً )����ـــــ�� �)�"�.ُ$�ُـــــ$?� &�,َـــــZ -ـ� �ـــــ�� &�ـــــ� "�E<ُـــــ��)?� 'ِ>� :ـ�-�( ���ــــ9ُ- �zoَْF dXـ

�?$���0�v�"،� ََR�Y �?$��ِS���" ��ِ5���-َ8 Zَ�ِ' <�( ًu���:�$َF �?$����Tَ,���"�  
� �?(��ُ>E�" وانتظرتـه بمعنـى   نظـرت الشـيء  : وفى المصـباح . ينتظرون: معناها� :

وكأنهم بإصرارهم على الجحود والكفران، وإعراضـهم عـن دعـوة الحـق، مـع      
بفـتح اليـاء    :�"��0�vـ��$?� �. وما بعدها كمـن ينتظـر مجيئهـا    الصيحة يءتحقق مج

الصـاد   فـي مـت  دغت اليـاء وأُ كّنوتشديد الصاد أصلها يختصمون سوكسر الخاء 
أنهـا تـأتيهم وهـم    : ومعناهـا . رت الخاء اللتقاء السـاكنين سثم كُبعد قلبها صادا، 

ـ  ـ   متـاجرهم ومعـامالتهم ال يخطـر ببـالهم     ييتنازعون ويتماسكون ف ن شـئ م
�ِ � .مخايلها$e0���: األخبار قرن مـن النـور علـى هيئـة البـوق       وهو كما ورد في
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 لهـا فـي  ليس مـن روح خلقهـا اهللا تعـالى إال و   . سعته كطباق السموات واألرض
مكان يجمع اهللا تعالى فيه األرواح كلها قبيل النفخـة بعـد مضـي المـدة المقـدرة      

���©�  �. جسـاد وتمـام تخليـق األ  . أزال لما بين النفختين ـ   :��Sَgـ� جمـع جث بفـتح  د

�ُ$?�  �. الـدال وهـو القبـر   الجيم و ـ   :�"�E�ـ� خـروجهم مـن القبـور     ييسـرعون ف

�  � ،وحشرهم إلى رب العالمين الهـالك يتمنـاه المجرمـون إذا مـا      :الويل :�"���Eَـ� )� "ـ�

 �&���Pَـ��*َ� �. واجهتهم أهوال القيامة، ويجـأرون بدعوتـه ليـريحهم ممـا ينتظـرهم     
أي مـن مكـان   . وأما اسـم مكـان  . أما مصدر ميمي معناه الرقاد أي النوم: المرقد
2َ��)?� �. رقادنا� �  .مجموعون للحساب والجزاء :�&
بعثه اهللا إال وأنذر قومه يـوم الـتالق، وتوعـدهم بمـا سـيلقاه       يما من نب: المعنى

����Rـ\�  � وفـى سـورة غـافر   . اب وشديد النكـال المكذبون والمعارضون من أليم العذ
ــ���      ــ$�#� ��,��َ �" ���Eــ�9��� �y�Jــ� ــ�� �6(� �& �nــ� �U�" ــ� �& Zــ َ��6 �yِــ� ــ�� 8َ&� �& ��(eــ� �� Aــ �.�ْ�ــ���ِ " ��ْ�� (ُK �O��S��ــ�� ــ�  ��� َ� �?(ُ�ِ�ــ� ــ� �� �ــ$�#� - �"  Zــ َ��6 Zــ َxْv�"

  ���5�E وما من قضية مما جاء به الرسـل علـيهم الصـالة والسـالم القـت       � �wـn�A`  ����ـ�� &ـ�
إذ كـان مجهـود أعـداء الرسـل     . لشد والجذب ما القته قضية البعث والنشورمن ا

  .نحوها مضاعفا، وحربهم لها مختلف األشكال والمظاهر
بهـا ألبـرز مثـال     عنـدما نـادى   �وإن موقف زعماء مكة من الرسـول 

فلقد حزموا لمحاربتها أمرهم، وجهـدوا جهـدهم، وبـذلوا أقصـي مـا      . على ذلك
فرصة تمر يخالون من ورائهـا نصـرا لفكـرتهم، وتأييـدا     وسعهم، ولم يدعوا  في

ا، حتى وإن كانت مـن قبيـل التهـريج والمغالطـة والتمويـه      هلموقفهم، إال انتهزو
م، هكل ذلك كـان الحـق سـبحانه يتعقـبهم بمـا يـدحض شـبه        يوف. والسفسطة

وقد أشرنا إلـى  ذلـك وسـردنا بعـض اآليـات      . لهميويكشف عن ترهاتهم وأباط
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ـ   �'*ـ� ªـ� ªـN� Aـ$ZF    � وصه عند الكالم على آيةنزلة بخصالم م كانـت إجـابتهم   ومـن ث

  .أن قالوا ما حكاه اهللا عنهم ���"َ8 ������ ��& �$ُ.�F��Wَx�ْ�z ��&�( ��ُW"ُ���لما أن قيل لهم 

����P�J��: ��ُ,EُI ?ِ' ���6�$ْ�� �َ9�- Zَ,�& �?$ُ�$ُ.�"�(�.  
لسـخرية واالسـتهزاء ولـيس    وهو قول يقصد منـه التكـذيب واإلنكـار وا   

 ن كنـتم أي إ. إن كنـتم صـادقين  : االستفهام فيه على حقيقته، كما يشعر به قـولهم 
 متى تقـوم السـاعة ويبعـث مـن فـي     فوعيدكم،  صادقين في دعواكم، جادين في

ألـيم، وعـذاب مقـيم،     القبور، ويكون ما تتحدثون عنه من أخـذ شـديد، ونكـال   
ـ     والمؤمنين ألنهم � والخطاب للنبي منة هـذا  كانوا يتلـون علـيهم اآليـات المتض
ـ    ) وعيد(الواقع  وهو في) وعدا(وإنما سموه  در ألنهم كـانوا يزعمـون أنهـم إذا قُ

ـ~ 8َ�ُـ�ّ   � ون إال بالحسـنى، وفـى سـورة فصـلت    لمدوا إلى اهللا فسوف ال يعـا ور�&�(
    �َْ� �y��ــ E�6 Aــ �� ّ?ِ' �Aــ ّ��� �Zــ َ�ِ' �ــ7 ��ّSّ� ��iــ َ��( ًuــ ����~َP َu�6ــ� ّ����Z�Eــ ���ــر   �  ــاؤلهم غي ــان تس ــيوإذ ك : حقيق

عن الساعة مبعثه الزراية واالستخفاف كمـا بينـا، ال جـرم أجـابهم      واستفسارهم
علـى الجحـود    المنطـوي الحق سبحانه إجابة تناسب حالتهم، وتتفق مـع مـوقفهم   

  :والمكابرة فقال سبحانه
� &َ�( ���-ُ9�zْoَF dX������( ًu� ���: �<ِ' �?(��ُ>E�" ��?$���0�v�" ���-�  

موقـف المنتظـر للـبالء ينـزل      هو خليق بأمثالهم، وأبرزهم في أجابهم بما
به، ألنه مقتضى ما هم فيه من جحود وعناد وتعام عـن الحـق، ومـن ثـم عـدل      

ـ       عن الرد ا مـن  عليهم باستحالة العلم بها، إلى تصـوير مـا يكـون وقـت مجيئه
ـ  وهول، مبينا أنها ستأتيهم بغتة فيشدة  ت ال يعلمـون متـى هـو، وال يـدور     وق

ـ وستفجأهم صيحتها الصـاعقة الماح  ،بخلد مخلوق إنها تأتى فيه ة المـدمرة وهـم   ق
. الحيـاة الدنيويـة   مـن شـئون  البيع والشراء وتصريف مـا يهمهـم    منهمكون في

ـ تحـدثت عنهـا آيـة الز    لصـعق التـي  نفخة ا وهذه الصيحة هي رم �    ِ�$ e0ـ�� Aـ�R �¥ )�*xُـ�
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�R ��& �j���0َR���ِ' ِf��َo�ْ� A�R ��&�( �O��(������� A   ��n ����ـ� أمـا أثـر هـذه الصـيحة بالنسـبة إلـيهم        �&�� wـ�
  :ةفذلك الذى تحدثت عنه اآلية التالي

�َR�?$��ِS���" ��ِ5���-َ8 Zَ�ِ' <�( ًu���:�$َF �?$����Tَ,���" Y�  
ـ     همبين الحق سبحانه أن الصيحة إذا فاجأت  مثـل  يقضـت علـيهم فـورا ف

 سحة مـن الوقـت تمكـنهم مـن مباشـرة أي     رد الطرف، بحيث ال يجدون بعدها ف
، أو يصـلحون  مهما كان، فال يستطيعون توصـية يسـتدركون بهـا تقصـيراً    عمل 

$?�    �بها فسادا، إذا ما كانوا بـين أهلـيهم،    �إذا كـان بعيـدا عـنهم    ، �)�> 'ِ�َـZ 8َ-���5ِـ�� "���Sِ�ـ
القرآن هذين األمـرين بـالنفي مـن بـين     وإنما اختص . ألنهم سيؤخذون حيث هم

عـادة ألنهمـا أول مـا يتجـه إليـه التفكيـر،        اإلنسانيهتم لها  يالشئون التسائر 
ويحرص كل شخص عليه عند فجأة المـوت كمـا هـو محسـوس مشـاهد، فـإذا       
حيل بينه وبين هذا مع حرصه الشديد عليه، كانـت الحيلولـة بينـه وبـين غيـره      

 .من باب أولى

�̀�    � :آلية مـن كتـاب اهللا عـز وجـل    وضوع اوفى م n�A` �6<ـ� �w �u�6ـ�  �'ِ?� �َْ�]��َـuَ ���ـ�

ُs�-ْ9َــF ــ� �5َ*�(��َF �#�$ــ ــ���7  "� َr��ــ� 8َ ���6 huــ�� �r���& qsــ ُI� ٍsــ ���� �O�َK qsــ ُI �ــ\ َ2َF�( ــ� ــ��   ������5َ �ــ� - �&�( ����َWــ �D �§ــ� �E�� ــ��� َF�(
 ��َ���� )�����Wَ �6ـ9َ�W�ولتقـومن السـاعة وقـد    : "�ومن حـديث رسـول اهللا    ��wـ��"�`  ����ـ��  �ِ�

بينهمـا فـال يتبايعانـه وال يطويانـه، ولتقـومن السـاعة وقـد         نشر الرجالن ثوباً
فال يطعمه، ولتقـومن السـاعة وهـو يلـيط     ) أي ناقته(إنصرف الرجل بلبن لقحته 

كلتـه  يطينه ويصلحه، فال يسقى فيه، ولتقـومن السـاعة وقـد رفـع أُ     حوضه، أي
   ".فال يطعمهما إلى فيه

سـت آيـات قبـل يـوم القيامـة      ": قـال  �عن أبى بن كعب  البغوي ىوف
بينما الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضـوء الشـمس، فبينمـا هـم كـذلك إذ تنـاثرت       
النجــوم فبينمــا هــم كــذلك إذ وقعــت الجبــال علــى وجــه األرض فتحركــت 
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ب واضطربت وفزعت الجن إلى اإلنـس، واإلنـس إلـى الجـن واختلطـت الـدوا      
��Uـ���O  �بعـض، فـذلك قولـه     ش ومـاج بعضـهم فـي   والطير والوح� ��ـ$���$ْ�� �َKِ'�(� 

6�T;�َـ�7  � تاختلط ���ـ�O���H  )�� أهملت �)�'�U��ْ�� �َKِـ�D �� رضـي قـال ابـن عبـاس    � 'Kَِ� ��(ِ �ـ�
قالـت الجـن لإلنـس نحـن     : بـي قـال أُ . تضرم وقدت فصارت ناراًُأ: اهللا عنهما

كـذلك إذ   هـم  إلى البحـر فـإذا هـو نـار تـأجج، فبينمـا       نأتيكم بالخبر فانطلقوا
تصدعت األرض صدعة واحدة إلى األرض السـابعة السـفلى، وانشـقت السـماء     
انشقاقه واحدة إلى السماء السـابعة العليـا فبينمـا هـم كـذلك إذ جـاءتهم الـريح        

  . ـه.أ.فأماتتهم
ثـم يـأمر اهللا   : (قـال  �عـن رسـول اهللا    �وفى حديث أبـى هريـرة   

واألرض إال مـن شـاء اهللا،   فيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهـل السـموات   إسرا
قـول  في. قد مات أهـل السـموات واألرض إال مـن شـاء اهللا    : فيقول ملك الموت
 ي رب بقيـت أنـت الحـي القيـوم الـذي     أ: ، فيقولفمن بقي: اهللا تعالى وهو أعلم

. قيـت أنـا  يل وبفال يموت وبقيت حملة العرش وبقـى جبريـل وميكائيـل وإسـرا    
فيموتـان ثـم يـأتي ملـك المـوت إلـى        وميكائيل فليمت جبريل: فيقول اهللا تعالى

فليمـت  : الجبار جل وعال فيقول قد مـات جبريـل وميكائيـل، فيقـول اهللا تعـالى     
ثـم  ويأمر اهللا العرش أن يقـبض الصـور مـن إسـرافيل     . حملة العرش فيموتون

ـ   . إسرافيل فيموت متيقول لي ى الجبـار فيقـول رب قـد    ثم يأتي ملـك المـوت إل
  .مات حملة عرشك ومات إسرافيل وبقيت أنا

خلقـي خلقتـك لمـا أردت فمـت فيمـوت      أنت خلق من : ويقول اهللا تعالى
فإذا لم يبق سوى اهللا الواحد القهـار طـوي السـماء كطـي السـجل      . لك الموتم

�ِ �Nُْ�ـ%� �   � ،أنـا الجبـار  : للكتاب، ثم قال ����ـ�� ��$����ـ��    �ثـم  . أحـد فـال يجيبـه    ؟���ـ$�#�  ��;�ـ�
ِ�ــ� ــ�ُ$?�     � ���.�5َ ��E�" ــ�� ِ5���� Zــ ــ���©� 'ِ�َ �Sَg� ــ�� ــ� &� �- �َKِQــ َR ِ�ــ$ e0�� Aــ �R �¥ــ �xُ*�(� ــ َP     ــ� ــ9َ� &� ــ��*َ� -� َP���& ــ� ــ� &� �EَB���� ــ� ــ� &� �Eَ��"�( ــ� �" �$ُ��
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ــ�ُ$?� � �2َـــ��)?�? Iَ�*َـــ�7 'ِ>� :�ـــ�� �uً ِ' �)��6ـــ�� ��ـــ�������� )�:�ـــ���َ �ْ�����Dـ�& ��E�"��ـــ̀\ ��ـــ����S ـــ���- �َKِQَـــR dX��َـــ�ْ���$�#� >  �)����ـــR
�?$ُ�����َF ��ُ,EُI ��& �<ِ' �?�(�[�HُF <�( �ًi���w ̀�ْxَ* ��َ�>ُْF�.  

وكما تحدث القرآن الكريم عن النفخـة األولـى مبينـا بعـض مـا يكـون       
مبينـا أيضـا بعـض    تحدث أيضا عن النفخة الثانية نفخة البعث والنشـور  . عندها

  :ما سيكون فى أعقابها فقال سبحانه
��?$ُ���E�" ��ِ5���� Zَ�ِ' �©����Sَg� ���& ��- �َKِQَR ِ�$e0�� A�R �¥�xُ*�(�:  

  :نفخته الباعثة بعد تمام أمرين� وإنما يكون ذلك ويرسل إسرافيل 
األرض  مضي المدة المقدرة أزال لما بين النفختـين، التـي تكـون فيهـا     :)أولهما(

وفـي تحديـد هـذه المـدة يـروى      . لحياة وال قيـام لكـائن  خرابا يبابا ال أثر فيها 
: قـالوا ) ما بـين النفختـين أربعـون   (: �عن أبى هريرة عن رسول اهللا  الشيخان

. أبيـت : أربعـون شـهرا؟ قـال   : قـالوا . أبيـت : يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال
 :وقيـل بيانهـا   قيل لم يؤذن لـي فـي  : ومعنى أبيت. تأبي: أربعون سنة قال: قالوا

وصـحح بعضـهم أنهـا    . فلسـت أدري مـا هـي    ،عنهـا  �لن اسأل رسول اهللا 
وفـى تفسـير   . اهللا عنهمـا  وهو مروي عـن ابـن عبـاس رضـي    . ون سنةأربع

بـين النفختـين   ": روى المبـارك بـن فضـالة عـن الحسـن مرفوعـا      : القرطبي
  ."ى يحي اهللا بها كل ميتواألخر ياألولى يميت اهللا بها كل ح. أربعون سنة

قـد رد إلـى كـل جسـد منهـا      . خلقا جديدا كما كانـت  األجسادإعادة  :)ثانيهما(
النـار، أو أكلهـا    تهـا أحرق ي قطعت منه فـي حالـة الحيـاة أو التـي    أجزاؤه الت

كما ينبت البقل، بعـد نـزول المطـر الخـاص     تنبت إذ . متها السباعهأو الت السمك
ثـم ينـزل   " :السـابق  �كمالة حـديث أبـى هريـرة    بذلك على األرض كما تفيده 

من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقـل ولـيس مـن اإلنسـان شـيء ال يبلـى إال       
وعنـد األمـام    ".عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركـب الخلـق يـوم القيامـة    

يأكـل التـراب كـل شـئ مـن اإلنسـان إال       : "أحمد من رواية أبى سعيد مرفوعا
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) مثـل حبـة خـردل منـه تنبتـون     : (هو يا رسـول؟ قـال   وما: قيل "عجب ذنبه
هـو العظـم الحديـد    : بـاء أو مـيم   ابعدهم الجيموعجب الذنب بفتح العين وإسكان 

ومـن ثـم فهـو    . أسفل الصلب، وأصل الذنب مـن ذوات األربـع   الذي يكون في
  .لذوات الروح بمثابة البذرة للنبات، وقد تقدم بعض هذا البيان

الصـور   فـي لقيهـا  مران يجمع اهللا تعـالى األرواح وي وعندما يتم هذان األ
فيـنفخ ويرسـل   . ن يـنفخ نفختـه  بعد إحيائـه بـأ  � سرافيل ويصدر األمر إلى إ

أيتها األجسـاد الباليـة والعظـام النخـرة واللحـوم المتمزقـة والشـعور        : "دعوته
إن اهللا يـأمركن أن تجـتمعن لفصـل    : وفـى روايـة   "المتفرقة هلموا إلى الحساب

وعندئذ تخرج األرواح من الصور كـالجراد المنتشـر فـال تخطـئ روح      .القضاء
جسدها لما بينهما من وثيـق االتصـال، وتنشـق األرض عـنهم فـإذا هـم قيـام        

  .ينظرون، وأول من تنشق عنه األرض نبينا عليه الصالة والسالم
أنـا سـيد ولـد    : "�قال رسـول اهللا  : وفى حديث أبى هريرة عند مسلم قال

وعـن  . "امة، وأنا أول من ينشق عنه القبـر وأول شـافع، وأول مشـفع   آدم يوم القي
أنـا أول مـن تنشـق عنـه     : "�قال رسـول اهللا  : اهللا عنهما قال يابن عمر رض

فيحشـرون معـي، ثـم أنتظـر      البقيـع  األرض ثم أبو بكر ثم عمر، ثم آتي أهـل 
: وفـى حـديث خرجـه الطبرانـي والحـاكم     . "شر بين الحرمينأهل مكة حتى أح

شر األنبياء على الدواب وأبعث على البراق، ويبعـث بـالل علـى ناقـة مـن      حي"
أشـهد أن محمـد   : نوق الجنة ينادى باألذان محضا وبالشهادة حقا، حتـى إذا قـال  

فـإذا سـمعت   ": وفـى روايـة  . "له المؤمنون من األولين واآلخرينرسول اهللا شهد 
  ."شهد على ذلكونحن ن: األنبياء وأممها أشهد أن محمد رسول اهللا قالوا

تتكشـف فيـه الحقـائق،     ذه النفخة مفتاح اليـوم اآلخـر الـذي   وإذ كانت ه
ال جـرم كـان موقـف المجـرمين المخـالفين عـن       . وتجزى كل نفس بما كسبت

  .أمر رب العالمين ما حكاه اهللا تعالى عنهم
��َ*��َP���& ��& ��EَB���� ��& ��Eَ��"�( ��" �$ُ��َP�:  
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ـ واجهتهم أهوال الموقف و ي تجعـل الولـدان شـيبا، وطـالعتهم     شدائده الت
 هــايظبتغبشــررها، وتصــفق أمــواج لهبهــا، ويرعــد الموقــف  جهــنم ترمــي

أهلـتهم بحـق لهـا، ومـن ثـم تالشـت        وزفيرها، والحقتهم صور جرائمهم التي
مداركهم، وتملكهم الفزع، فانطلقوا يتمنون مـا ال سـبيل إليـه، ويؤملـون فيمـا ال      

طلب المـوت العاجـل السـريع ليخفـف عـنهم مـا بهـم،        مطمع فيه، ويهتفون ب
هـذا  . سـبيل مـن   هـذا  ويحول بينهم وبين ما ينتظرهم، وهيهات هيهات فما إلـى 

ئكـة  أمـن وأمـان قـد طمـأنتهم مال     أما المؤمنون فإنهم فـي . الكافرين هو موقف
� �x�َْـ]�¡� �Iَgْ(�ـ�� )�Fَ,َ�َ.�ـ�-�    � :اهللا، كما قـال عـز مـن قائـل    ��5ُ*�[ ُ�� ���ـ�EُI k�9ـ,ُ��      > "� ـ�W�9َ� "�ـ$�& � �W��Y���َْـuُ -ـ��

 �?(�ولقد تولت المالئكة الرد على هتـاف أولـئكم، الحافـل بـاأللم والحسـرة        �Fُ$�6ـ�
  .والتوجع، بما ذكره اهللا

��?$ُ��D����ْ�� َ����:�( ���������� ���6�( ��& �َ9�-�:  
ـ        وقيل إن الذي ول مـنهم،  قـال هـذا هـم المؤمنـون، وقيـل إن هـذا الق

عن إحساسهم عندما شاهدوا بأعينهم مـا كانـت تنـذرهم بـه الرسـل       ترجموا به
هـذا  : والمعنـى . عليهم الصالة والسالم فيردون عليهم قـولهم ويـأبون تصـديقهم   

وعلـى أن  . صـدق فيـه المرسـلون    لذي وعده الرحمن وصدق المرسـلون، أي ا
ـ فيكون العدول به  قائل ذلك المالئكة أو المؤمنون ن السـؤال بحيـث لـم    ن سـن ع

ـ    : يقل ه، وتنبـيههم  بعثكم اهللا مثال إنما قصد به تـذكيرهم بكفـرهم، وتقـريعهم علي
حـق أنفسـهم، وعظـيم جنـايتهم عليهـا، إذ عرضـوا        إلى شناعة إجرامهم فـي 

بتكذيبهم الرسل، ومعاندتهم لهم إلى ذلك الهـول الكبيـر والعـذاب الشـديد األلـيم،      
البعث واإلعادة وسـهولته بالنسـبة إلـى قـدرة     ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن يسر 

  : اهللا سبحانه بقوله

� �?(��َ2� �& ��E�"���� ̀\����S ���- �َKِQَR dX������( ًu� ���: �<ِ' �7َ*�َI ?ِ'�. 
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ـ . اآلية نافية بمعنى ما يوإن ف آنفـا وبينـت    ذكـرت  يوالمعنى ما كانت النفخة الت
ـ     ا صـدرت عـن أمـر اهللا وبإذنـه،     آثارها، إال صيحة واحـدة فقـط ال ثـاني له

� �2َـ��)?�      �جمعتهم بعد التفرق، وأحيتهم بعد المـوت،  & ��E�"��ـ̀\ ��ـ����S ـ���- �َKِQَـR�    لـم يتخلـف
ـ    منهم أحد، وما كان ألحد أن يتخلف عن دعوة  اهللا الـذي  السـموات   يلـه مـا ف

�� &���T�5eـ � :توجيها وتسـخيرا، وفـى سـورة القمـر    األرض خلقا وملكا و يوما ف
9َ� "�ـ$�̀# �6��ـ̀�     �)?� -ـ���Rَـ�W�ْ� ُL$ُ.�" ِ¡����� Zَ�ِ'�      ومعنى مهطعين مسـرعين ال يلـوون علـى شـئ إال

  :أما قوله سبحانه. للداعي ةاالستجاب

��?$ُ�����َF ��ُ,EُI ��& �<ِ' �?�(�[�HُF <�( �ًi���w `�ْxَ* ��َ�>ُْF < �#�$���ْ�َR�.  
ـ بيان عما يقـال لهـم بعـد الب   فإنه  ث والنشـور حـين يـرون العـذاب     ع

وتأخذهم أهوال الموقف، وفيـه أيضـا اإلشـعار بالغلبـة المترتبـة علـى البعـث        
المحسن بإحسانه ومجازاة المسئ علـى إسـاءته، وقـد قيـل      والنشور، وهى مكافأة

، وقيـل إن  ين الفجار فقـط إظهـارا للعـدل اإللهـي    إن الخطاب موجه إلى المشرك
ـ وعليـه ي . رالخطاب عام لألبرار والفجا ال تظلـم نفـس بـرة أو    : ون المعنـى ك
 :، وإن كانـت فـاجرة  جزاءه واسـتحقت أجـره   لقيتفاجرة شيئا، إن عملت خيرا 

�y���" �d����z hX��َK َL�َ.Bْ�& sْ�����" ����َR�      فجورهـا إذ  وال تسأل عن وزر لـم تعملـه مهمـا تعـاظم
ن قولـه سـبحانه   قا بين ما هنـا وبـي  وال تعارض مطلال تزر وازرة وزر أخري، 

5َ��َ��� )�mَْ8.َ��ًـ� &�ـ\� mَْ8.َـ���5ِ��   �.mَْ8 ��ُ���� ��َ��(�      ـ  ضـالل  يإذ أن هذه اآليـة خاصـة بمـن تسـببوا ف
مباشـرة يحملـون أيضـا    فإنهم مع حملهم ألوزارهم الخاصة وأعمـالهم ال . غيرهم

أعمـالهم  أن هـذا مـن    وبـدهي الشر وتلبيسهم الحـق بالباطـل،    وزر تسببهم في
  .اأيض

هت أول مـا نزلـت إلـى المعارضـين     جّقد و اآلياتفلئن كانت هذه . وبعد
 فـي المكذبين بما جاء بـه زجـرا لهـم وتحـذيرا مـن التمـادي        �لرسول اهللا 
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العدوان والكفر إال أن لنا منها نصيبا ال ينبغي أن نهملـه إذ القـرآن هدايـة عامـة     
ـ  ينبغـي  الذيكما بينا غير مرة، ونصيبنا منها  ب أنفسـنا بإدراكـه كـامال    أن نطال

ـ    يغير منقوص، أن اهللا تعالى وقد أعلن ف أن السـاعة تـأتى    هكثيـر مـن آي كتاب
بغتة، والمنايا تهاجم فجأة من غير تقدم إخطـار وال سـبق إنـذار، فـإن علينـا أن      
نكون دائما على أهبة كاملة للقائه نصلح مـن سـيرتنا مـا اعـوج، وننفـى مـن       

نؤخـذ علـى غـرة،     حتـى  سيف التسويف يفتك بنا سرائرنا ما خبث، وأن ال ندع
ويندم أحدنا وآلت ساعة مندم، حينما يحاول اسـتدراك مـا فـات أو إصـالح مـا      

قـدمت لحيـاتي مـن غيـر أن      نـي ليتويقول يا . أفسد فال يجد إلى ما يبغى سبيال
  .  تيالفيجديه ذلك 

�  �?$�5�Iــ� ــR ٍsُ3َـ �ــw Aـ ــ$�#� Rـ� ــ�u �ْ��ـ� ــ ���� ��E�Hْـ� �)?�    �'ِ?� 8َ:ـ�aــ ــ%� &�,�Wـ� ����ـ�َg� Zــ ــA ��ـــLYٍ ��6َـ ــ�� �Rـ ��5ـS��(�َْ8�( ــ�� �ــ�   �-ـ ــ�� �5��Rـ 5َ�ـ�
�?$�6���" ��& ��5َ��( ٌu�5�I�َR� ٍ������ ���� ��& <�$َP ̀#Y�D�  

�   ٍsُ3ـ�w� يصد المرء ويشغله عمـا سـواه مـن شـئونه لكونـه أهـم        يالذ: الشغل
. لبهجـة، أو كمـال المسـاءة والغـم    إما إليجابه كمـال المسـرة وا  . عنده من الكل

إيجـاب   أيهنـا فهـو المعنـى األول،    أمـا محملهـا   . وهذا أصل معنى الكلمـة 
5�$?�  �المسرة، بدليل ما بعدها �Iَـ�R � قيـل هـو المتـنعم المتلـذذ     . والفاكه. جمع فاكه

وقيل هو مأخوذ من الفكاهـة وهـى التحـدث بمـا     . الطيب النفس الضحوك: وقيل
جمـع   ���ـLYٍ  �المعنى فهو بكل معانيـه متحقـق ألهـل الجنـة      وأيا ما كان. يسر
. سالحاصل مـن الحـاجز بينـك وبـين الشـم      يءالفويفسره ابن األثير بأنه : ظل

وهـذا ألصـق بمـا معنـا     . ال تقع عليه الشـمس  بأنه الموضع الذي: ويفسره غيره
%�   �ألن الجنة ال شمس فيها كما هو صريح الكتـاب الكـريم    ����ـ�َg��  أريكـة   جمـع

 :جلـة حقبـة، وهـى الحجلـة، وال    نجد مزين فـي سرير م: الصحاح يوهى كما ف
  .يتمنون ويشتهون�َ  "���6�$? �المعروفة عندنا بالناموسية  هي
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كثيـر مـن سـور القـرآن أن يقتـرن       فـي جرت عادة الحـق سـبحانه    :المعنى
يـار  فـإذا ذكـر عاقبـة األخ   . أعقاب الوعيد فيالترهيب بالترغيب، ويسوق الوعد 

عـد للمكـذبين المعانـدين عقـب     تبع ذلك بذكر عاقبة األشرار، وإذا تحدث عمـا أُ أ
وذلـك ليكـون لكـل نفـس مـن      . عليه بالحديث عما يلقّاه المؤمنون المسـتجيبون 

ورب شـخص حركـت مشـاعره    . ما يناسب حالها، ويتفـق واسـتعدادها   الحديث
. وهللا الحكمـة البالغـة   .عوامل الترهيب، بينما لم تنل من نفسه أسـاليب الترغيـب  

ـ        أعقـاب   يومن ثم كانت هذه اآليـات الكريمـة وعـدا إثـر وعيـد، وترغيبـا ف
بهـا حـال المسـتجيبين هللا وللرسـول الـذين ثقلـت        تعـالى صور الحق . ترهيب

موازينهم، وبين ما سيكونون عليه من نعمة، وما سيغمرون بـه مـن رحمـة ومـا     
جنـات النعـيم بقولـه عـز مـن       فـي سيلقونه من إيناس وتحية وتشريف وتكريم 

  :قائل
��?$�5�I�َR ٍsُ3�w A�R �#�$���ْ� �u�E�Hْ�� ���� �:َ8 �?ِ'�  

أخبر الحق سبحانه أن أهل الجنة قـد واجههـم فيهـا مـا اسـتحوذ علـى       
اهتمامهم، واجتذب إليه كل مشاعرهم وصـرف بالكليـة أذهـانهم عـن االلتفـات      

5�$?�  �كلمـة  كما نبه سبحانه ب. إلى ما عداه من الشئون�Iَـ�R �     إلـى أن هـذا الشـاغل
الصارف ليس مما يرهق ويسئ، إنما هو ممـا تشـتهيه األنفـس، وتسـتريح إليـه      

هـو ألـوان مـن النعـيم المقـيم، والتشـريف       . المشاعر، وتتشوف إليه الطبـائع 
لــألذواق منهــا حظهــا، . والتكــريم، هــو مســرات متتابعــة وملــذات متعاقبــة

لألعـين قسـطها، ولـألرواح رضـاها وطمأنينتهـا،      نصيبها، كمـا أن   ولألسماع
وحسبنا أن اآلذان لن تسمع فيها إال طيبا، وأن األعين لـن تـرى فيهـا إال حسـنا،     

يفيضـها اهللا تعـالى    التـي وأن ما فيها من ألوان المتع الجسدية، واللذائذ الروحيـة  
 وقـد سـبق هـذا اإلخبـار    . معينهال ينقطع مدده، وال يغيض . على خواص عباده

اإللهي عن أهل الجنة بأسلوب يفيد وقوعه وتحققه فعـال، بينمـا لمـا يتحقـق منـه      
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شئ بعد، نظرا إلى أن تحققه لما كان مقطوعـا بـه وغيـر قابـل للتخلـف كـان       
  .كأنه واقع بالفعل، وفى القرآن الكريم من هذا النوع كثير جدا

وقد قال بعض المفسرين إن مضمون هـذه اآليـة مـن جملـة مـا سـيقال       
مئذ للمجرمين زيادة لحسـرتهم ومضـاعفة أللمهـم ونـدامتهم، إذ أن اطالعهـم      يو

ـ  ، وال يـرونهم  مالـدنيا يحتقـرونهم ويضـطهدونه    يعلى ما يتمتع به من كانوا ف
، وكيف أصبحوا مهبط النعمة، ومظهـر الكرامـة، بينمـا أفلـت مـنهم      يءأهال لش

يـدهم مسـاءة   كل شئ وأصبحوا هدفا لكل بالء وعذاب، كل هذا مـن شـانه أن يز  
تقـدير أن مـا سـبق مـن     على مساءة، وألما على ألم، وهذا إنما يصح ويقبل على 

للكفـار، أمـا علـى أنـه      اآلية إنما هو خطاب �Rَ�ْ���$�#� �َـ� Fُْ<�َـ�� *xَْـ�` �wـ��iً�    � :قوله سبحانه
مبتـدأ قصـد بـه اإلخبـار     كالمـاً  للمؤمن والكافر على السواء، فإنه يكون  خطاب

إلـى مـا أعـد    ) الناجين والهـالكين (يه الحال إذا صار كل الفريقين عما سيكون عل
  .له

ـ   كنه تحديد اء فيهذا وللعلم : فقيـل . الجنـة أقـوال   يما شغل المـؤمنين ف
الجنة كلما اتصـل بإحـدى نسـائه وجـدها      فيهو افتضاض األبكار، ألن المؤمن 

ابـن عبـاس    للذة والمسـرة وهـو رأى   ألم استكماالً من غير دم والبكرا فيفتضها 
: وقيـل . ضـرب األوتـار والسـماع   : وقيـل . وابن مسعود وقتادة وجعفر الصادق

هللا تعـالى للمـؤمنين يـوم الجمعـة     وقيل ضـيافة ا . مع اإلخوان والمحبينالتزوار 
هم تجليـا خاصـا ينسـيهم كـل     الفردوس األعلى حيث يتجلى الحق سبحانه علي في
تعـون بـه مـن فنـون المـالذ      وأن المراد مـا هـم متم  . قول بالتعميم وثمة. شئ

أذن، واألولـى مـن ذلـك كلـه     بها لم ترها عين ولم تسمع  التياع توألوان االستم
دار كرامتـه مـن غيـر تحديـد وال      بما يمتع اهللا تعالى بـه عبـاده فـي   أن يفسر 

وإن مـن عبـاد اهللا المصـطفين مـن     . تقييد، وكل نعيم الجنـة شـاغل صـارف   
ـ  الجنـة،   فـي ى اسـتجالء المتـع الروحيـة    تنحصر همته، وتتجه مشاعره كلها إل

. كلهـا مـن حسـابه    ويجعلها هدفه األول واألخير، مـع إسـقاط المتـع الجسـدية    
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الـذات   فـي هذا المقـام قـول السـيدة رابعـة المحبـة المتفانيـة        فيويحضرني 
  :األقدس

  ليس قصدي مـن الجنـان نعيمـاً   
             

  غيــر أنــى أريــدها ألراكــا     
ـ     وأرى صنيع القرآن مش    يعرا بالتعميم، نظرا إلـى مـا سـيأتي مفصـال ف

بـدأت بالجسـدي وانتهـت بـالروحي، وإن      التـي اآليات بعده من ألـوان النعـيم   
  :قوله سبحانه ففي. كانت ليست كل النعيم المعد لألبرار

��?(�a�W�,�& �%�����َg� Zَ��6 ٍLY�� A�R ���5�S��(�َْ8�( ���-�  

 ا ما يتالزمـان، وإن كانـا قـد ينفصـالن    بيان لنوعين من أنواع النعيم غالب
 تلـدغ وال مـن حـرارة الشـمس ال يلفحهـم هجيرهـا،      فأهل الجنة بمنجاة . أحيانا

ر عـرش  أبدانهم أشعتها، إذ الجنة ال شمس فيها وال قمر، إنمـا يشـرق فيهـا نـو    
� ���w�ـ�ً  "�ـ >َ  �: وفى سورة الدهر. الرحمن، ـ كـذلك هـم    �&���5ِ"ـ��ً �َ >َ)� ��)�?� 5��Rـ� هـى  تمن يف

. قد كُفُوا ما أهمهـم، واطمـأنوا إلـى مسـتقبل أمـرهم     . الراحة والسعادة والرفاهية
��وملكوا أسباب هنائهم، يشـعر بـذلك كلـه كلمـة     & ���iـ�W�,�   إذا المعـروف أن

إلـى   حواسـترا جلسة االتكاء إنما تكون من شـخص اطمـأن إلـى مـا حولـه،      
حـروم مـن بعـض مـا يتشـوف      وأنّى للمتعب القلـق الم . هوضعه، وكُفي ما أهم

 !!الخليإليه أن يتكئ اتكاءة الهانئ 

تصريح القرآن بمشاركة أزواجهم لهـم فيمـا يمتعـون بـه، مـا       فيكما أن 
ـ  . يفيد أن نعيمهم وهناءهم قد بلغ الذروة، وأوفى على الغايـة  إيضـاح   يواكتفـى ف

هذه المالحظة األخيـرة باإلحالـة علـى اإلحسـاس العـام، واألزواج المتحـدث       
الـدنيا بربـاط    فـي عنهن هنا لسن زوجـات المـؤمنين الالئـي ارتـبطن بهـن      

الجنـة مـن الحـور     فـي الزوجية فحسب، بل هن ومن سيزوجهن اهللا تعالى لعباده 
تن من نساء الدنيا صـغيرات أو خاليـات مـن األزواج، كـل     الالئي م العين، ومن
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نـت هـذه اآليـة    إتمـام المتعـة، وإذ كا   فيالنعمة، ويساهمن  فيأولئك سيشاركن 
من مجـالس لألنـس تضـمه وأهلـه، وكـان لهـذه       توحي بما سيكون لكل مؤمن 

المجالس مقتضيات من المطعوم والمشـروب وغيـر ذلـك بهـا تكمـل البهجـة،       
دار كرامتـه   فـي وتتم المسرة، ال جرم اتبع اهللا ذلك بمـا يفيـد أن متعـة عبـاده     

  :كاملة ال يشوبها نقص فقال سبحانه

�َR ��5��R ���5َ��?$�6���" ��& ��5َ��( ٌu�5�I��  

لهم فيهـا فاكهـة كثيـرة ال مقطوعـة وال ممنوعـة، ال يتقيـد ظهورهـا        
إذ . فاكهـة الـدنيا   فـي بموعد، وال يرتبط نضجها بظروف خاصة كما هو الحـال  

حـال، قـد ذُللّـت قطوفهـا ويسـر جناهـا،        أيكل وقت وعلى  فيموجودة  هي
 فـي وعلـى جنـوبهم، ال يكابـدون     وقعـوداً  بحيث يأكل منها أهل الجنـة قيامـاً  

الحصول عليها تعبا وال يجدون نصبا، وال يتكلفـون إال أن تشـتهيها أنفسـهم فـإذا     
الجنـة كـل مـا     فـي كما أن لهم . متناول أفواههم إن أحبوا فيبين أيديهم، بل  هي

ذلـك   فـي ما يتمنون من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومـنكح، ومـا   ويشتهون، 
بهجة وموجبات السرور، فمهما تمنـي المـؤمن وجـد أمنيتـه ومهمـا      من أسباب ال

  :أما قوله سبحانه. اشتهى أصاب شهوته فضال من اهللا ونعمة

� ٍ������ ���� ��& <�$َP #̀Y�D�:  

ال تذكر بجانبهـا مـالذ األبـدان وشـهواتها      التينه بشارة بمتعة األرواح إف
تـأتيهم مـن اهللا تحمـل إلـيهم     لتحية ا هي. مهما تنوعت أجناسها واختلفت أشكالها

وتمأل بالغبطة والطمأنينـة قلـوبهم، وتنتشـي لمقـدمها     عنهم واحتفاءه بهم، رضاه 
تبلغ إليهم هذه التحية على ألسـنة المالئكـة بـأمر اهللا كمـا روي عـن      . أرواحهم

اهللا عنهما، أو من اهللا تعالى مباشـرة كمـا هـو قـول األكثـرين       رضيابن عباس 
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فقد أخرج ابـن ماجـه وجماعـة عـن جـابر      . ثور عن سيد المرسلينالمعزز بالمأ
ـ   ": قال �عن رسول اهللا  � نعـيمهم إذ سـطع لهـم نـور      يبينا أهـل الجنـة ف

السـالم علـيكم يـا    : فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقـال 
����ـ��ٍ    �:، وذلـك قـول اهللا تعـالى   "أهل الجنة ����فينظـر إلـيهم   : "قـال  � �DـP #̀Yَـ$�> &�ـ� 

وينظرون إليه فال يتلفتون إلى شيء من النعـيم مـا دامـوا ينظـرون إليـه حتـى       
الحـديث   فـي ومـا ذكـر    ".يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديـارهم 

من اإلشراف والنظر نؤمن به كما ورد من غيـر تكييـف وال تشـبيه وال تمثيـل،     
ممـا يـوهم المماثلـة للحـوادث وتقـدير       كل ما ينسب إلـى اهللا  فيكما هو الشأن 

فسـالم مبتـدأ خبـره لهـم، وقـوال      ) ولهم سالم يقال قوال مـن رب رحـيم  (اآلية 
مـن   أي. مـن رب رحـيم  : مفعول مطلق لفعل محذوف، والجملـة صـفة لسـالم   

  .جهة رب رحيم
الكثيـر مـن سـوره وآياتـه بالحـديث       فيوبعد فإن الكتاب الكريم قد حفل 

فيها داعيا إلى العمل لها مفصـال مـا أعـد ألهلهـا      ة، مرغباًعن الجنة دار الكرام
ال تتـرك لمطلـع عليهـا سـبيال إلـى       التـي من ألوان النعيم ووسائل التكـريم،  

الموازنة واالختيار بينها وبين غيرها، بل إنه سيجد نفسـه منـدفعا بكليتـه إليهـا،     
ـ  . مملوء المشاعر بالرغبـة فيهـا   قبـل  ذلـك التقـي والغـوي، والم    ييسـتوي ف

والمدبر، ومن ثم فإن من الواجب علينـا جميعـا أن نعمـل علـى اسـتغالل هـذا       
اإلحساس فينا لصالح آخرتنا، وأن يراجع كل نفسه، ويجلـس إليـه جلسـة خاصـة     
يناجي فيها وجدانه الصـادق، وضـميره المجـرد، وليطـرح علـى نفسـه هـذا        

أم هـي راغبـة    هذا النعيم المقـيم والفـوز العظـيم،    فيأهي راغبة حقا : السؤال
ـ وّفَعنه منصرفة إلى ما سواه من األمور التي مـن شـأنها أن تُ   عليهـا وتحـول    هتَ

بينها وبينه؟؟ ليطرح هذا السؤال، وإن كـان الجـواب معروفـا سـلفا، إذ انـه ال      
يعدو الرغبة فيها، والتشوف إليهـا، وعندئـذ عليـه أن يـذكر نفسـه بـأن لهـذه        

والتحبـب إليـه بمـا     هو طريق التعرف إلـى اهللا، له،  ثانياألمنية طريقا واحدا ال 
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يرضيه وإن كان فيه بعض المشـقة، ووراءه بعـض الحرمـان مـن المشـتهيات،      
أمـا إن آثـرت عليـه غيـره،     . وأنها سلكته وحرصت عليه فلها البشـرى سـلفا  

ء الشهوات، واالستجابة إلـى الرغبـات، مـن غيـر تفرقـة      واختارت طريق إروا
خاتمـة المطـاف لـن تكـون إال شـيئا واحـدا هـو دار        بين حلها وحرامها، فإن 

 هـل تطيـق ذلـك أو   : فلتنظـر مـن اآلن  . المهانة، وموطن النقمة والعذاب األليم
ه المـرة بعـد   رليفعل كل منا ذلـك، وليكـر   !!؟يسيراً منه جزءاً تتحمل تستطيع أن

مـرور المـاء علـى الصـخر      ةالمرة فإن الذكرى ستنفعه يومـا مـا، وإن كثـر   
  .لة بأن تؤثر فيه، وقد أثرت فعال كما هو مشاهداألصم كفي

ــ$?�  � ـ �ــ� ��ْ����Hِ&ـ ــ$�#� �5e"َ8ــ ـ ــ��ُ)� �ْ��ـ� ــ��)»         �)��&�,َــ ــ�� �6ــ ــ�� �Wَُــ ــ��Tَ�?� 'ِ*�ــ ـ ــ��)� ��Uـ� ـ �ــ� Fَ��(ـ ــ�J@ A#� 8َ? �ّــ ـ ــ� ��Eـ� ـ ــ��Wُ�� "ـ� ــ�� 'ِ�َــ ـ ــ�� 5�6َ8ـ� 8َ�َــ
ــ(ِ�` ــ,َ.��̀�   �&eـ ــ���/ٌ &e�ـ� ــ9َ� :ـ� ــ��)*�A -ـ� �ــ�� �)�8َ?� ��6(ـ ــ$?�    )��َ.َـ ــ$� Fَ��.��ُـ ــ�� WَFُ$*ُـ ــRَ8 �dt�Bَ�َـ ــ� Iَـ ِ��ـ)ِS ��ُWEــ ــ�s &�ـ  �rَ8َـ

   �?(�ــ� �6$ُF ��ُ,ــ EُI Aــ �,��� ���Eــ �5�S �y�9ــ �-�    �?(�ــ� ُxWَْF ��ُ,ــ EُI ــ� ــ$�#� �ِ�� ــ�َ$�-�� �ْ��� ــ��"5ِ��      ��:� ــ� 8َ"� �E��;�َWُF�( ��ِ5�-��$ــ Rَْ8 Zــ َ��6 �ــ,�� ْvَ* �#�$ــ ���ْ�
���ِ� ���5ُ��S��َ8 ���5�UَF�( �?$�)��ْW�" �$ُ*�َI�.  

ـ اعتزلوا المؤمنين، واخرجـوا مـن جم  : اامتازو �)��&�,َـ��ُ)� � تهم وانفصـلوا عـنهم   ل

�  ��ُWِ�َـ��' �� �ـ��)� ���Uـ��Tَ�?�  �الوصـية والتقـدم بـأمر فيـه خيـر ومنفعـة       : العهد �5�6َ8ـ�)��َF� 
اعـة  االسـتجابة إلـى الشـيطان وط   : ، والمراد منها هناواالنقيادالخضوع : العبادة

(ِ�`  �ل وسواسه بأمره وتق eـ& «(�� ِ��ـ� � ظـاهر العـداوة  : مبـين  �6ـ�)ِS� ِـ الج بكسـر   :َلبِ

�َ$�-�� � ،الخلـق : الجيم والباء وتشديد الالم  �*vَْـ,��� � ،ادخلوهـا وذوقـوا عـذابها    ��:ـ�
هـو  : الطبع، قيل هو ختم حقيقي على األفواه وال مـانع مـن ذلـك، وقيـل    : الختم

وذلـك فيمـا أفهمـه يكـون بسـلب سـلطانهم علـى        . تكلمكناية عن منعهم من ال
تكون خاضعة لتوجيـه اإلرادة الشخصـية، حتـى إذا مـا أتمـت       ألسنتهم بحيث ال

  .ما أمرت به، عادت إلى الوضع الطبيعي
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اآليات عـود إلـى الحـديث عـن المجـرمين المخـالفين عـن أمـر اهللا          :المعنى
دار  تعـالى  ين أحلهـم اهللا المنصرفين عن طاعته بعد الحديث عـن المـؤمنين الـذ   

لـئكم يـوم الحشـر مـن شـدة      وفصل اهللا تعالى فيها بعض ما يواجِـه أ . الكرامة
وندامة وما تُقرع به أسـماعهم مـن تأنيـب وتـوبيخ، ومـا ينتهـي        وخزيوهول 

  :إليه أمرهم من أخذ وعقوبة وفى ذلك يقول عز من قائل
��?$�&ِ��H���ْ� ��5e"َ8 �#�$���ْ� �(ُ��َ,�&��(�  

ـ وإنه لخطاب أشد من نخـس ال  ـ  ح يهم نـزول الصـواعق،   راب ينـزل عل
اللحظـة   وتقطعـت أسـباب النجـاة، وفـي    . الهول وقت اشتد فيه ويوجه إليهم في

يحشر فيها المتقون إلى الرحمن وفـدا، تعلـوهم النعمـة، وتحفهـم الكرامـة،       التي
حيث يؤمرون بأن يبتعدوا عـن صـفوف المـؤمنين، وأن ينحـازوا إلـى حيـث       

ثـم قـال   . لقون جزاء ما كانوا يعملون، ويساقون إلى جهـنم خاسـئين خاسـرين   ي
  :جل جالله

��?�َT���U�� �(���)��َF �ّ� ?َ8 �#�J@ A�E�� ��" ��ُW��َ�ِ' ���5�6َ8 ��َ�َ8�  
. هذا الخطـاب للتأنيـب والتـوبيخ وإقامـة الحجـة علـيهم       فيواالستفهام 

 التـي لبيـان العوامـل   . بعـده  اآلتـي  توسط بين األمر بالتميز واألمر بدخول النار
اسـتحقوا ألجلهـا تلـك العاقبـة      التيدفعت بهم إلى هذا المصير المؤلم، واألسباب 

ـ عهـدت إلـيكم   : السيئة، والمعنى آدم وأوصـيتكم أن تتجنبـوا الشـيطان     بنـي ا ي
وتقاطعوه، وأن تعادوه وال تعبدوه وأن تقفوا من كـل مـا يوسـوس بـه ويحسـنه      

  .نفرة والرفض الباتموقف اإلباء وال
تحديد هذا العهد، وبيان ماهيتـه، ومتـى كـان؟ وعلـى يـد       فيوقد اختلف 

� ���Eـ�J@ A#� &�ـ�     �هو الميثـاق المـأخوذ علـيهم قـديما حينمـا أخـذ اهللا       : من ُأخذ فقيل &ـ�
���5َ,�"��ُK ���-ِ�$�5ُ� �(Zَ��� �$ُ��َP ��ُW����ِ� �7��َ�8 ��ِ5��ُx*َ8 Zَ��6 ���-���5�wَ8� .  مـا نصـبه اهللا تعـالى     وقيـل هـو

، وإرشـادا إلـى وحدانيتـه،    لوهيتـه أواآلفاق داللـة علـى    األنفس من اآليات في
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هو التكاليف الـواردة علـى ألسـنة الرسـل     : وقيل. ما سواه سبحانه وإبطاال لعبادة
عليهم الصالة والسالم تبليغا عن اهللا تعـالى وإظهـارا لمـراده مـن عبـاده، ومـا       

ـ يطلب منهم أن  عقائـدهم وعبـاداتهم، والتـي منهـا مـا نـزل        ييكونوا عليه ف
ِ��ـ$�ْ  �كقولـه سـبحانه   . من الشيطان ودعوة إلـى عصـيانه ومقاطعتـه    تحذيراً)�,َF َ<�(

ــ(ِ�`  e& «(�ــ�� �6ــ� ُWَ� �ــ��Tَ�?ِ 'ِ*�ــ� �U�� �O��$ــ ُT�z�  ــه ــ��{� �وقول �zَ8 ــ� ��َI �?�َTــ�� �U�� ��ُW�Eــ �E�,ْx�" < �#�J@ Aــ �E�� ــ� ــ�� "� �& ��ُW�"�$ــ ��َ8 

�u�E�Hْوأرى هذا األخير أظهر األقوال وأقربها، اآلية  ���٠٠. 

االنقيـاد إليـه وطاعتـه    : هـي عليهـا   انصب النهـي  التيوعبادة الشيطان 
فيما يوسوس به من معصـية اهللا تعـالى، واالغتـرار بزخـارف أقوالـه وبهتانـه       

وتعريضـه  لعبـد وربـه،   قطع الصـلة بـين ا   هيترمى كلها إلى غاية واحدة  التي
اآليـة بالعبـادة لزيـادة التنفيـر      فـي وإنما عبر عنه . وسخطه هتلغضب اهللا ونقم

ثـم بـين   . مقابلـة األمـر بعبـادة اهللا تعـالى     فيوالتحذير من قربانها، ولوقوعها 
  :والتحذير عن متابعة الشيطان بقوله يسبحانه سبب هذا النه

�`�ِ)e& «(���6 ��ُWَ� ���*ِ'�:  
علن عداوته وأبرزها ولم يحاول التسـتر عليهـا حينمـا انـدفع يجـاهر      قد أ

الحق سـبحانه بعـد إذ ضـمن لنفسـه اإلنظـار       يديبين  ليه جوانحهبما انطوت ع
ــوم   ــت المعل ــوم الوق ــى ي ــأخير إل �   � والت��5�Eــ �& َ+�Jــ� 5��� �����Sَ8ــ�� 'ِ>� �6(��E�"ِ$ــ ْ4g �%ــ �F�[��ِ)َR

5َ�ـ�� :�ـ����َ%� �ْ�����ــ,َ.����    �متوعــدا كمــا قــال أيضــا  ��ْ����0َ�ْvـ�� � �?�� �5��� &�ـ�� ��ــ���ِ     ��Pَoَْ�ـ�E���Fَ~ُـ�� �َـm
  ��"ِ��Iـ��w ���� BIَْ8َـ��-�ِHَF �َ��( ��ِ5��������w ���6�( ��ِ5�*����"َ8 ���6�( ��ِ5�x�ْ�z ���&�( ��ِ5"���"َ8�      وإنمـا قـص اهللا تعـالى علينـا

ومـن رحمتـه   . ، ولنأخذ ألنفسنا كامـل الحـذر  نكون على بينة من األمر لكيذلك 
���Uـ��Wَ� �?�َTُـ�� �6ـ��)»     'ِ?��:ا، بـل زاد التحـذير إيضـاحا بقولـه    سبحانه أنه لم يكتف بهـذ 
  �ــ� ���[�� $�ــ��6 ــ� "� ���*ِ' ��(�ــ� �6 �y(ُ9ــ �v�F�َR   �tــ�� ���� ِ�ــ �� ــ�� 8َ:� ــ$� &� ُ*$ُW���� �  ــه ــ�E �وقول ــ%� &� ��ِ)َF ــ� ����  ���Eــ �5�S �?َoــ َ��&َoَ� ���5
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�������Sَ8 ��ُWE�&�  آيـات   ثمـة لـم يكـن   لـو  و. ولست أرى بعد ذلك عذرا لمعتـذر

g� �Aَ&�ـ�� 'ِ?� ���ّـ�� )��6ـ��Iُ�� )��6ـ��        � :للتحذير إال آيـة سـورة إبـراهيم لكفـى     � �َ��ـ� 2ُPـ�?�َTـ���U�� َLَـ�P�( 

ــ   �&�( ��ُWُ,ْxَ��zَoــ َR ��ُWqF�ــ �6�(�( �jــ ــ�  ��ْ � �& �ُWــ�� َ��6 �Aــ ــ�?� �� َI �     A�*$ــ �&$ُ�َF �Yــ َR Aــ �� ��ُ,�)�Hَ,ــ �D�َR ��ُWُF�$ــ �6�J ?َ8 �<ِ' ٍ?�َT�ْــ �D  ْ�$ــ �&$ُ��(
 �ُWـ��ُx*َ8�   آدم الـذين والـوه    بنـي حـق   فـي إذ أنه لعنه اهللا، لم يكتف بما ارتكبـه

وبـين ربهـم، بـل انقلـب يتبـرأ       واتبعوه من صرفهم عن الخير، وإفساد ما بينهم
منهم، ويقرعهم ويوبخهم وينعتهم بأنهم كانوا منهارين علـى أنفسـهم، لـم يتطلـب     

أكثر من أن يشـير إلـيهم فقـط ويـدعوهم فـإذا هـم إلـى أمـره         منه إضاللهم 
 .وليس بعاقل من يؤمن بهذا ثم بعد ذلك قوله ويواليه. مستجيبون

الشـيطان ووسواسـه، ويرشـدنا إلـى      يالسنة ما يميز لنا وح فيوقد ورد 
إن "قولـه عليـه الصـالة والسـالم      فيوذلك . تكشف لنا عن دسائسه التيلعالمة ا

ـ لميا ابـن آدم وإن ل للشيطان لمة  بالشـر   يعـاذ ك لمـة، فأمـا لمـة الشـيطان فإ    لَ
وتكذيب بالحق، وأما لمبالخير وتصديق بـالحق، فمـن وجـد ذلـك      اذك فإيعلَة الم

ومـن وجـد األخـرى فليتعـوذ بـاهللا مـن        فليعلم أنه من اهللا، وليحمد اهللا تعـالى، 
��U� َx�ْ�ِ� ��ُIــ��n )�����ــ���: الشــيطان، ثــم قــرأ��&ْoْــ�� )�"�ــ.َx�ْ� ��ُI�� "���ــ�?�َTــ���U�� � �  )�2َRْــdY "���ــ���xْ3�& ��ُIــ���E�& dXــ�

ـ حديث النفس، ويسـمى إلهامـا إن كـان مصـدره الم     أيرة، طْالخَ هيواللمة  ك، لَ
يـز كـال منهمـا    والطـابع الـذي يم  . ن كان مصدره الشيطانكما يسمى وسواسا إ

يـز والتفرقـة مـا تـدعو إليـه      يوميـزان التم . الحـديث  عن مقابله قد بيَن فـي 
ـ لخيـر ومباشـرة عمـل يقـره الـدين، أو      الخاطرة، فإن كان هدفها تحقيق ا دعو ي

  .من الشيطان، واالستجابة لها مهلكة وخسران إليه، كانت من اهللا، وإال فهي
إيضـاح للموضـوع ضـمنه     عالمة فخر الدين الـرازي رحمـه اهللا  ا وللهذ

ـ فـإن قيـل بمـاذا تُ   : قال طيـب اهللا ثـراه  . ما يشفي ويفي أنقله عنه بحروفه م علَ
ـ   ا ال نسـمع مـن الشـيطان جهـرا وال     طاعة الشيطان من طاعة الرحمن مـع إنَ

بمـا أمـر   أمـر اهللا، أو اإلتيـان    خالفـه م فيعبادة الشيطان : نرى له أثرا؟ نقول
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بعـض األوقـات يكـون     ففـي ،  ألنه أمر به، أي بل ألغـراض أخـرى  اهللا به ال
الشيطان يأمرك بشئ فانظره إن كان ذلك موافقا ألمـر اهللا أو لـيس موافقـا، فـإن     
لم يكن موافقا فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بمـا يـأمرك بـه، فـإن أطعتـه      

أهـو مـأذون فيـه مـن     : وإن دعتك نفسك إلى فعـل فـانظر  . فقد عبدت الشيطان
الشـيطان أو   ؟ فإن لم يكـن مأذونـا فيـه فنفسـك هـي     جهة الشرع أو ليس كذلك

معها الشيطان يدعوك، فإن اتبعته فقد عبدته ثـم إن الشـيطان يـأمر أوال بمخالفـة     
: اهللا ظاهرا فمن أطاعه فقد عبده، ومن لم يطعه فال يرجـع عنـه، بـل يقـول لـه     

ع عند النـاس شـأنك، وينتفـع بـك إخوانـك، فـإن       تهان، أو ليرتف ال اعبد اهللا كي
بعـد   �ثـم قـال   . أجاب إليه فقد عبده، أي ألنه قد أوقع العمـل مشـوبا بالريـاء   

  :ذلك
وذلـك ألن األعمـال منهـا مـا يقـع      . لكن عبادة الشيطان علـى تفـاوت  

نَوالعامل موافق فيه جانه ولسانه     ـ وأركانـه، ومنهـا مـا يقـع والج ان واللسـان  نَ
فمن الناس من يرتكـب جريمـة كارهـا بقلبـه لمـا      . جوارح أو لألركانمخالف لل

لربه يعترف بسوء مـا يقتـرف، فهـو عبـادة للشـيطان       يقترف من دينه مستغفراً
كمـا تجـد   . ه طيـب ولسـانه رطـب   بومنهم من يرتكبها وقل. باألعضاء الظاهرة

ويعـد   للسـعاية من كثير من الناس يفرح أحدهم بكونه مترددا إلى أبـواب الظلمـة   
من المحاسن كونه ساريا مع الملـوك، ويفتخـر بـه بلسـانه، ونجـدهم يفرحـون       

 التـي إذا عرفـت هـذا فالطاعـة    . بكونهم آمرين الملك بالظلم والملك ينقـاد لهـم  
 فـي باألعضاء الظاهرة والبـواطن طـاهرة، مكفـرة باألسـقام واآلالم كمـا ورد      

بـة والنـدم وإقبـال القلـب     األخبار، وما يكون بالقلوب فال خـالص منـه إال بالتو  
انتهـى  . على الرب وما يكون باللسان فهو من قبيـل مـا يكـون بالقلـب الظـاهر     

  .كالمه رحمه اهللا
ثم ذكَّر سبحانه أولئكم الهالكين الـذين ضـل سـعيهم بالشـق الثـاني مـن       

  :نطقت به كتبه، ونادت به رسله األكرمون بقوله سبحانه الذيعهده 



 

 141 

��َ9�- A�*(���)�6� �?َ8�( �̀��.َ,��e& ٌ/����:�:  
انطـوى علـى عـدائهم، وأخـذ علـى       الذيعهد إليهم بالحذر من الشيطان 

شـملتهم رحمتـه،    الـذي نفسه إهالكهم وتدميرهم، ثم وجههم إلى عبـادة خـالقهم   
 وهيـة باإللتوحيـده وإفـراده    هـي : وعبـادة اهللا تعـالى  . لـيهم نعمـه  وتعاقبت ع

ضـوع والطاعـة، والتـزام هـدى     والتبرؤ من الشـرك والوثنيـة، وإعـالن الخ   
وقـد بـين سـبحانه    . الكتاب، والحفاظ على الفرائض والواجبات ومجانبة السـيئات 

���/ٌ &e��ـ,َ.��̀�   � :بقوله . اختـاره لخلقـه، ورضـيه لهـم     الـذي قيمة هذا النهج  �-�ـ9َ� :ـ�
أدعـوكم إليـه مـن نبـذ الشـيطان وعداوتـه، والتعلـق         الـذي أن هذا : والمعني

الـذي يصـل بكـم     مالمستقيم، والنهج األقـوا  بخدمته، هو الصراط مبالرحمن والقيا
 فـي سريعا إلى السعادة الحقة التي ليست وراءهـا سـعادة، ويحقـق لكـم النجـاة      

ولمـا كـان مـوقفهم مـن     . دار الكرامة والنعـيم  اآلخرة والتمتع برضوان اهللا في
بـل عميـت   هذا التوجيه السديد موقفا خاطئا ضاال لم تعم فيه بصـائرهم فحسـب،   

�� >َ      �: أيضا أبصارهم وصمت آذانهم، وكـانوا كمـا قـال اهللا تعـالى     ��ـ�» ��Wْـ̀� 6���ـ5َR Àـ:
والعـدم   بها الفائدة المرجـوة المنشـودة فهـي   وما دامت الحاسة لم تفد صاح �"���.��ُـ$?� 
ـ   . سواء اللحظـات الحرجـة الحاسـمة     يال جرم سجل اهللا تعالى علـيهم ذلـك ف

  :للمعذرة بقوله عز من قائلإقامة للحجة، وقطعا 
��?$ُ��.��َF �$ُ*$ُWَF ��َ�َRَ8 �dt�BَI ���ِ)ِS ��ُWE�& �sَrَ8 ��َ.َ��(�  

أنهـم لـم يقـف    ) مذكرا لهـم ومقرعـا  (سجل عليهم سقطتهم الشنيعة، وبين 
ـ بهم األمر عند حد اإلعراض عن العهد اإللهي، ومجان ة مـا تـوحي بـه الفطـرة     ب

ى ذلك أنهـم تعـاموا عـن صـنيع اهللا تعـالى بمـن       السليمة فحسب، بل ضموا إل
، ووقفـت مـن ديـن اهللا ورسـله مـوقفهم،      نهجهـم  نهجت التيتقدمهم من األمم 

عـن دعـوة الحـق، وردتهـا      وأعرضتوخضعت لوحي الشيطان والهوى مثلهم، 
ومـا   !تعـاموا . دمرهم اهللا وأخذهم أخـذ عزيـز مقتـدر    على القائمين بها، وكيف
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ا بأولئك ال سيما وقـد سـمعوا أنبـاءهم، وشـاهدوا آثـار      كان أجدرهم بأن يتعظو
��T�& �Oَـ�� ����ـ$�Rَ8 �nَ�َـ��         � :قـال سـبحانه   كمـا . محقهم واالنتقام منهم T�&ُ8 Aـ�  )��َ.َـ�� Fَ8َـ$�� ��6َـZ �ْ�.َ��"�ـ�u ���,ـ�

��5َ*�(���" �$ُ*$ُW�"�  
ــبحانه  ــق س ــتد الح ــيال جــرم اش ــريعهم  ف ــهبتق ــ�� WَFُ$*ُــ$� Fَ��� قول َ�َRَ8�?$ــ ُ��.� 

أفلـم تكونـوا    دون آيات ما نـزل بهـم مـن عقوبـة ماحقـة     كنتم تشاه: والمعنى
فلم تكونوا تعقلـون شـيئا أصـال حتـى ترتـدعوا      : تعقلون أنها بسبب ضاللهم، أو

عما شاركتموهم فيه، قبل أن يحيق بكـم مـا حـاق بهـم،     عما كانوا عليه، وتقلعوا 
قيـر  ه العبـارة مـن تح  يـه هـذ  ا يحمله هـذا األسـلوب ومـا تنطـوي عل    وان م

وإذ أقـام اهللا تعـالى   . منتهى الظهـور والوضـوح   وتصغير، وتنديد واستنكار، لفي
وبـذلك ثبتـت إدانـتهم، وسـيقوا إلـى      عليهم الحجة، وحال بينهم وبين المعـذرة،  

حيث يلقون جزاءهم الحق تكفيرا عـن جنايـاتهم، وعقابـا لهـم علـى جحـودهم       
  :إيالمهم فيوكفرهم، قيل لهم زيادة 

��?(���6$ُF ��ُ,EُI A�,��� ���E�5�S �y�9�-�.  
العنـاد فتتشـككون، بـل وتسـتهزئون      فـي كنتم توعدون بها كلما تمـاديتم  

يقال لهم ذلك حينما يشـاهدونها ويشـرف بهـم عليهـا، ولـم      . بالقائلين والمنذرين
ـ   . يبق إال أن يلقوا فيها %�    gَ&�ـ�َ?� � :كتـاب اهللا  يأما هذا الوعيد فمـا أكثـره ف �5�SـE�& ���Eـ�

ـــ��   5��� ����Sَ8ـ��Eــ ــ%� &�ــ ــ�� Fَ(ِ��ــ ـ ــ�)ِ"��   �،�)�&��ـ� ــ�� ��3َْــ ـ ــ%� &ـ� ـ ــ�ِ ��F(��ـ� ���  �'ِ> &�ــ-�ــ� ــ���E �َ��$��6ــ ـــ�� )�'ِ?� �5�Sــ ، �����Sَ8ـ�
ــ��ِ    � � �H�ْ� ��ــ �� ــ%� 8َ:� �iَ�(ُ8 ــ� �E�F��"~ِ� �$�ــ�9� َI�( �(�ــ� َxَI ��"�9ــ�َ$� �، �)����ــ �0�" ���Eــ �5�S ���5�ــ( ���� �tــ �0���ْ� ��iْــ ِ)َR ��5َ*�.  ــم ث

  :يقال لهم حينما يلقى بهم فيها
��?(��ُxWَْF ��ُ,EُI ���ِ� �#�$���ْ� ��-�$َ��:��.  

ذوقوا عذابها وحميمها وحياتهـا وعقاربهـا جـزاء كفـركم وجحـودكم       أي
وفـى  . وتعاميكم عن الحق، ورفضـكم هـدى اهللا، وإيثـاركم الحظـوظ العاجلـة     
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: األمر أمر تنكيل وإهانـة، كقولـه عـز مـن قائـل      إن: لسعودالعالمة أبى اتفسير 
��ُْK ..  ��"َِـ�Wْ�� �وإننا كنـا ال نسـتطيع تحديـد مـدى وقـع هـذه       . هـ .أ �'ِ*�%� 8َْ*�7 ��ْ��]ِ"ـ]

ـ     نفوسـهم، ال سـيما    يالكلمات الصاعقة، على آذان أولـئكم الهلكـى، وأثرهـا ف
امـا بأنـه سـيكون شـديدا     إال أننـا نشـعر شـعورا ع   . األمل قد أغلق كليةوباب 

وهذا مما يحتم علينا أن نفكـر طـويال فيـه، ونعمـل بجـد وصـدق       .عميق األثر
  .على تفاديه، ونجنب أنفسنا التعرض له باالستجابة هللا وللرسول

وإلى هنا ينتهي الحديث عما وجه إليهم مـن خطـاب أقيمـت بـه الحجـة      
بعـد ذلـك ناحيـة أخـرى      وحدد به المصير، ثم ينتحي القرآنوانقطعت المعذرة، 

تتصل بهم، وتصور موقفا من مـواقفهم، وقبيحـة أخـرى مـن قبـائحهم، فيقـول       
  :سبحانه

��?$�)��ْW�" �$ُ*�َI ���ِ� ���5ُ��S��َ8 ���5�UَF�( ��ِ5"���"َ8 ��E��;�َWُF�( ��ِ5�-��$ْRَ8 Zَ��6 ���,ْvَ* �#�$���ْ��:  
ة، يتحـدث عمـا   وفى هذه اآلية يشير القرآن إلـى بعـض مواقـف اآلخـر    

إليه بعض المجرمين يوم القيامة عند العرض والحسـاب، وعنـد مـا تحـق      ينزع
إذ . شك فيما ينتظرهم مـن المقـت والنكـال وألـيم العـذاب      ثمةالحاقة، وال يكون 

يحاول هذا البعض التنصل مما سجل عليه من جـرائم، والتبـرؤ ممـا سـقط فيـه      
الحيـاة الـدنيا،    فـي يلجـأ إليـه    كـان  الذيذلك األسلوب  فيمستعمال  من عظائم

وهو أسلوب اإلنكار والجحود والمكابرة، وإلقاء تهمة التـدليس والغـش علـى مـن     
إلـى  وإنهـم ليلجـأون   . شهد عليه باإلجرام وسجل عليه الخـروج علـى القـانون   

أن تنجح خطـتهم، وتكفـل لهـم النجـاة ممـا ينتظـرهم،        فييداعبهم  واألملذلك 
ـ  ا يظنـون، وأنهـم سـيؤتون مـن مـأمنهم، ويـأتيهم       وما دروا أن األمر وراء م

الهالك من حيث يظنون النجاة والخالص، ويتحقـق بالنسـبة إلـيهم قـول الحـق      
�$?��: سبحانه)��َ,� �" �$ُ*$ُW�" ��َ� ��& ������ ���& ���5َ� ������(�.  
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"�ـ$�#� �UَFـ�5��   � وفى وموضوع اآلية الكريمة مـن كتـاب اهللا تعـالى آيـة النـور     
ــ�� 5ُ�ــ�� �ِ��ــ� Iَــ�*ُ$� "������ُــ$?���6َ��S��5ُ��� )�8َ"�ــ��"8�( ��ِ5َ,�Eــ ــة فصــلت  �5ِ�� 8َ�ْ�� 5َ�ــ��  �وآيR ِ�� ����ــ�� 'ِ�َــ�E�� Zــ�n����6َ8ــ �ــ� �U� �)�"�ــ$�#� "

6َ�$�ـــ$?��ــ� Iَـــ�*ُ$�          �" ��� �ِ�ـ�-�J$ُـــ��S�( ���-��5��� )�8َ���0ـــ��ــ5ِ�� ��6َـــ���D ��ِ5ـــ��� �)-�ـــ� wـ����S ـــ��& �َKِ' Zَـــ��ُ$�  � "������ُـــ$?�  ��,�ـــP�(
ــ��            �& َL�(َ8 ــ�� ُWَ.َ��z �$ــ �-�( hn�Aــ �w �sــ ُI �jــ َT*َ8 k�9ــ ��� �ــ� ــ� ���� �Eَ.َT*َ8 �$ُــ�� َP ــ� �E��َ��6 ��qF�ِ5ــ �w ــ�� �� ���-�J$ــ ُ��H�� �?$ــ ���S��ُF ــ�� ��َ�ِ'�( hX � ـ� )�&ـ�

��ـــ����Wُ�� )�> 8َ���0ــــ� ـــ� �E�Eَــــ,ُ�� 8َ?� ����ــــ�� > "����َــــ�� Iَــــ�dt�B &���ــــ� EُIــــ,ُ�� Fَ��ــــ,َ,���)?� �U�" �?َ8ــــ�5�� ��6َــــ��D ��ُWـ� �Wَ��( ��ُIـ�J$ُــــ��S <�( ��ُI
�?$ُ�����َF�.  

: قـال � فيمـا رواه اإلمـام مسـلم عـن أنـس       �ث رسول اهللا ومن حدي
اهللا : هـل تـدرون مـم أضـحك؟ قلنـا     : فضـحك فقـال   �كنا عند رسـول اهللا  "

مـن   تجرنـي يـا رب ألـم   : قـول في. من مخاطبة العبد ربـه : ورسوله أعلم، قال
. اليـوم علـى نفسـي إال شـاهدا منـى      ال أجيـز  فإني: بلى، فيقول: الظلم؟ يقول

كفى بنفسك اليوم عليك حسـيبا، والكـرام الكـاتبين شـهودا، قـال فيخـتم       : فيقول
على فيه ويقال ألركانه، انطقي فتنطق بأعمالـه، ثـم يخلـى بينـه وبـين الكـالم       

  .ال أسمح وال أقبل: ال أجيز ."نت ُأناضلكنكن فيقول، بعدا لكن وسحقا، فع
وهـو بعـض حـديث     �ومنه أيضا فيما رواه مسـلم عـن أبـى هريـرة     

ممـن   أي. ، أي الحـق سـبحانه الثالـث   ثـم يلقـي  : "�طويل عـن رسـول اهللا   
ـ أي فُُل ألـم ُأكرمـك وٌأسـودك وٌأزوجـك وأُ    : فيقول. يحاسبهم خر لـك الخيـل   س

فيقـول أظننـت أنـك مالقـي؟     . بلى يـارب : ولواإلبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيق
ـ   ت وتصـدقت ويثنـى   مفيقول؟ أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصـليت وص

اآلن : هنـا إذا، ثـم يقـول   : فيقـول الحـق سـبحانه   . ما استطاع على نفسه بخير
يشـهد علَّـى؟ فيخـتم علـى فيـه       الذينفسه من ذا  فينبعث شاهدنا عليك فيتفكر 

ه وعظامه انطقـي، فينطـق فخـذه ولحمـه وعظامـه بعملـه،       ويقال لفخذه ولحم
معناهـا   :أي فُـلُ  "يسـخط عليـه   الذيوذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك 
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قومـك   فـي تكـون رئيسـا متصـدر    ، ترأس وتربع، ك سيداًأجعلُ كدوسُأيا فالن، 
نظام أمته وعشيرته سهم لك في المغانم بالربع حسبما هو متبع فيي.  

 :قـال � عـن النبـي    �الترمذي من حديث معاويـة بـن حيـدة     وروى
شـاة وتُجـرون علـى وجهكـم     ممن ههنا تحشرون ركبانا و"وأشار بيده إلى الشام 

إذ هـم مـا بـين مـاش وراكـب ومسـحوب        -وهى أحوال الناس عند الحشر  -
 .الفـدام ، )فخـذه وكفـه  : (وفـي روايـة  يوم القيامة على أفـواهكم   -على وجهه 
ويضـاف إلـى هـذه    . والمعنى أنهم منعـوا مـن الكـالم   . ز واإلبريقمصفاة الكو
مـا رواه أبـن   ) توفية لموضوع اإلشهاد علـى بنـي آدم يـوم القيامـة    (األحاديث 

$�&��iـF h9ُ �ـ��©�   "� �هـذه اآليـة    �قـرأ رسـول اهللا   : قـال  �حبان عن أبـي هريـرة   
 � ��-ـ���)�zَ8� فـإن أخبارهـا   : علـم، قـال  اهللا ورسوله أ: ؟ قالواأتدرون ما أخبارها: قال

. عمـل كـذا وكـذا   : أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل علـى ظهرهـا تقـول   
والمستفاد من هذه النصوص وهو ما يجب أن نعتقـده ونؤسـس معاملتنـا مـع اهللا     

  :هو ما يأتي .عليه إن كنا حقاً نؤمن باليوم اآلخر ونرجو لقاء اهللا
ئف يحـاول الـبعض أن يتنصـل    ومراجعة الصـحا عند العرض والحساب  :)أوالً(

من أخطائه، ويتهرب من عاقبـة شـنائعه، ويسـلك إلـى ذلـك سـبيل الجحـود        
ـ   � �EُIـ�     �كين أنهـم يقولـون إذ ذاك   رواإلنكار وفى القرآن حكاية عـن المش )����ّـ�� �����Eـ� &ـ�

 ���Iِـ��U�إلـى حـد اتهـام     وإنكـاره جحـوده   فـي وإن هذا الـبعض ليـذهب    �&
ونجـد هـذا فيمـا    . ا سجال عليه واتهامه بمـا لـم يقتـرف   فيم الحافظين بالتزوير

يـدعى  " :أخرجه بن جرير وابن أبى حاتم مـن حـديث أبـى موسـى األشـعري     
أي رب، : بـه عليـه عملـه فيجحـد ويقـول     رالكافر والمنافق للحساب فيعـرض  

قول لـه الملـك، أمـا عملـت كـذا      يوعزتك لقد كتب علَّى هذا الملك ما لم أعمل، ف
فـإذا فعـل ذلـك    . رب ما عملتـه  أيال وعزتك . مكان كذا فيقول فييوم كذا  في
  ."الحديث..تم على فيهخُ
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يسـتجيب اهللا لـه،   . تنقطـع معذرتـه، ويتجلـى عـدل اهللا تعـالى      ولكي :)ثانيا(
ويستبعد له ما طلب استبعاده مـن الشـهادات الخارجيـة واالكتفـاء بـأن يكـون       

فـه الشخصـي بمـا ارتكـب،     أي االكتفاء فـي محاكمتـه باعترا  . شهوده من ذاته
أنـه إذا مـا أجيـب إليـه      ظانـا طلب ذلك . وأنه ال يصدر الحكم إال بناء على ذلك

  !!وهيهات هيهات. النجاة واسعا فيانفتح له باب األمل 
ويصـدر األمـر مـن الحضـرة     وعندئذ تسلب منه السيطرة على لسـانه،   :)ثالثا(

شـهدته مـن تصـرفات     الجوارح واألعضاء والجلـود أن تنطـق بمـا    العلية إلى
ذلـك،   يهـا فتسـتجيب لألمـر، ولـن يسـعها إال     أنكرها وقبائح جحدها وكـابر ف 

مـه، بحيـث تزيـل    لاعوتشهد عليه بما عمل ناطقة بـه، واصـفة لـه، محـددة لم    
وهذه الشـهادة قيـل يشـهد كـل عضـو      . شهادتها كل معالم الجهالة فيما شهدت به

شهد بهـذا وبمـا اجترحـه غيـره     بما برز من األعمال عن طريقه هو فقط، وقيل ي
  . واآلية تحتمل األمرين على السواء. من الجوارح

فإنه يسجل علـى صـاحبه مـا نطـق      :اللسان ،تشهد التيومن األعضاء  :)رابعا(
به مما يغضب اهللا تعالى، سواء كـان متصـال بـاهللا كألفـاظ الجحـود والكفـران       

للمـز والكـذب وإثـارة الفـتن     واإلشراك باهللا، أو متصال بالعباد كالطعن والغمز وا
  .وما إلى ذلك مما حرمه الدين وأول ما ينطق من األعضاء الفخذ والكف

وقـد حـاول الـبعض أن يصـرف نطـق األعضـاء وشـهادتها عـن          :)خامسا(
ـ   : ، ويحوله عن المعنى المتبادر منـه، وقـال  هظاهر هادتها إن تكلـم األركـان وش

عليهـا بـأن يبـدل اهللا تعـالى     هـور آثـار المعاصـي    هو داللتها على أفعالها وظ
ـ     العبـارة   يهيئاتها بأخرى يفهم منها ويستدل بها على ما صـدر منهـا ويكـون ف

ورد هذا بأنه ال يصار إلى المجاز مع إمكـان الحقيقـة، والحقيقـة ممكنـة     . تجوز
آيـة فصـلت، بلـه     فـي وقدرة اهللا تعالى صالحة ال سيما وقـد صـرح بـالنطق    

إرادة الحقيقـة   فـي لهذا التجوز كليـة، وال غرابـة   وأيضا ال محل : قلت ،الحديث
توصل فيه اإلنسـان بإلهـام اهللا تعـالى إلـى أن يجعـل       الذيزمننا هذا  فيسيما ال



 

 147 

الجماد يتكلم ويرتل ويغنـي بوسـائل خاصـة، فكيـف يسـتبعد النطـق الحقيقـي        
هـذه   فـي إننـي لسـت أدرى الفـرق    . ال يعجزه شـئ  الذيقدرة اهللا بالنسبة إلى 

بين اللسان وغيره من األعضاء، فكلهـا أجـزاء مـن ابـن آدم وإن امتـاز      الناحية 
الدنيا بنظام خاص تأتى عن طريقة الكالم والنطـق، وإنـه ليسـير جـدا      فياللسان 

ه هالـدنيا أن يصـنع مثلـه أو مـا يشـب      فيعلى من صنع هذا بالنسبة إلى اللسان 
  .اآلخرة فيبالنسبة إلى غيره من األعضاء 

نتهاء األعضاء من أداء شـهاداتها علـى صـاحبها تعـود حالتـه      وبعد ا :)سادسا(
طبيعية، وترجع إليه سيطرته على لسانه، وعندئذ ينفجـر ثـورة وغضـبا وحـردا     

مـا وقـف موقـف اإلنكـار إال دفاعـا عنهـا، وصـرفا لمـا          التيعلى أعضائه 
نفسـه مـن ثـورة وحنـق،      فيينتظرها، ويوجه إليها كلماته المترجمة عما يعتمل 

سحقا فعنكن كنـت أناضـل، وعندئـذ تنبـري األعضـاء للـرد       ولكن بعدا : قائال
 األمـر قول غيـر الحـق وقـد صـدر إليهـا      يه وإظهاره على أنها ال تملك أن تعل

من اهللا الذي خلقها وأنطقها، ثم تؤنبـه علـى جهلـه مـا هللا تعـالى مـن سـلطان        
وبـه عـن   وقدرة وعلم شامل مذكرة إياه بما كان يعمد إليـه أحيانـا مـن سـتر عي    

  .المخلوقين، بينما يظاهر بها رب العالمين
ثبـات جـرائم ابـن آدم يـوم القيامـة عنـد       إولن يقف األمر بالنسبة إلى  :)سابعا(

ادته شـهادة  شـاهد أخـر تتـوج شـه     إذ ثمة. لمالئكة، واعتراف األعضاءشهادة ا
ة األرض علـى  هريـرة مـن شـهاد    حديث أبـي  فيما ورد هؤالء وتؤيدها، وذلك 

ومـن ثـم ال   . عـدا أو سـائرا  هرهـا قائمـا أو قا  ح على ظوأمة بما اجتركل عبد 
  .مل دق أو جل، حقر أم عظمسبيل إلى الفرار من مسئولية أي ع يكون ثمة

فإنه لحتم على كل منا، وهـذا مـا ينتظرنـا، وأعمالنـا كلهـا يـوم       . وبعد
القيامة محضرة ثابتة ال سبيل إلى الفـرار مـن عاقبتهـا، أو التنصـل مـن شـئ       

حتم على كل منا أن يعد لهذا األمر الجلـل عدتـه، ويأخـذ لنفسـه الحيطـة      . نهام
من اآلن وأن ال يدع للغفلة عن اهللا سبيال إلـى السـيطرة عليـه، ليكـون لـه مـن       
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ألهـواء والشـهوات   ذلك ما يعنيه على مقاومـة النـزوات والنزعـات ومغالبـة ا    
  .نبيه حيث أوقفه ربه، ورسم له والوقوف من كل شيء وفى كل شيء

وإنه ألول ما ينبغي االهتمام بـه والحـرص عليـه، وال يلـومن إال نفسـه      
ثـم قـال عـز    . ذلك وغره باهللا الغرور، ولبئست العاقبة والمصـير  فيمن تهاون 
  :من قائل

�        �?(�ــ� �0�)�" Z�*َoــ َR َ/ــ��� ــ,َ(�.ُ$� ���0 �D�َR ��ِ5�Eــ ���6َ8 Zــ َ��6 ��Eــ ����َTَ� �nــ� �Uَ* �$ــ َ��(�  nــ� �Uَ* �$ــ ـ�     )��َ ــ�*َ,�R ��ِ5َ�ـ� َW�& Zــ َ��6 ���-��Eْvــ ����َ�
�?$��ِS���" <�( ����2�& �$�6�َTَ,�D�� �?$ُ��.���" YَRَ8 ِj�َْvْ�� A�R ����;W�Eُ* �y������ُ* ���&�(�.  

� ��E طمست الشـئ طمسـا مـن بـاب     : المصباح ،إزالة األثر بالمحو :الطمس ��َ���ـ�
مسـاواة   فـي العـين حتـى  تصـير    تعفية شـق  : والمراد منه هنا. ضرب محوته

ـ     : الصراط ��D�َR,َ(�.ُ$� ���0ـ���/َ �الخد  ء االطريق الحسـي الـذي يسـلكه اإلنسـان لقض
أي فاسـتبقوا إلـى الصـراط، وإمـا      والكالم إما على حذف حـرف الجـر  . مآربه

��� ��6َـW�& Zَـ�*َ,�5ِ��   �على تضمين اسـتبقوا معنـى ابتـدروا، وال حـذف عندئـذ      -��Eْv  ��َ���ـ�
وحـرف الجـر   . تبديل الخلقة اإلنسانية بقلبها جمـادا أو حجـرا أو بهيمـة   : سخالم

مكانهم الـذي هـم فيـه علـى      فيومكانتهم معناه مكانهم أي لمسخناهم . فيبمعنى 
� �أي حال كانوا من قيـام أو قعـود أو اضـطجاع    yنطيـل عمـره   �*ُ����ـ�� � � �*W�Eُ;��ـ�

فنجعل القـوة ضـعفا، والعقـل خرفـا،     نقلبه فيه ونخلقه على عكس ما خلقناه أوال، 
  .والنضرة ذبوال وهكذا

هذه اآليات حديث عـن المشـركين والكفـار الـذين وقفـوا مـن دعـوة         :المعنى
ـ     موقفهم المعروف الذي  �الرسول  . عسجلناه وفصـلناه فـي غيـر هـذا الموض

وتخفيفا لوطأة ما يكابده مـن أعدائـه وأعـداء دينـه،     � تضمنت تسلية لرسول اهللا 
ضمنت تهديدا أولئكم، وتـذكيرهم بـأن انتقـام اهللا تعـالى مـنهم أقـرب مـا        كما ت

  !فليحذروه. يكون إليهم
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قبلها تحدثت عن موقـف الحـق سـبحانه يـوم القيامـة       التيأن اآليات : بيان ذلك
من أولئكم الذين عادوه وعادوا نبيه، وبينت كيـف أنفـذ اهللا تعـالى فـيهم كلمتـه      

فقـد تناولـت المقابـل، وتحـدثت عـن موقفـه       ت أما هذه اآليـا . وأحل بهم نقمته
سبحانه منهم في الدنيا مبينة أنهم في متنـاول قدرتـه القـاهرة وسـلطانه الغالـب،      
وأنه سبحانه لو قد أراد أن يعجل انتقامه منهم، ويـذيقهم بعـض مـا هـم خليقـون      
به من العذاب والنكال جزاء لهم على كفرهم وجحـودهم، ومكـابرتهم فـي الحـق     

ه، وتعاميهم عن االتعاظ بمن تقـدمهم ممـن حقـت علـيهم الكلمـة، ونفـذ       بعد تبين
مـن يمـنعهم منـه،     ثمـة فيهم الوعيد، لو قد أراد ذلك لنفذ مراده فورا، ولما كـان  

أو يجيرهم مـن بطشـه، أو يـدفع عـنهم انتقامـه، ولسـقطوا صـرعى آثـامهم         
ـ    . مثل رد الطرف وإجرامهم في ا هـم  وقد تناول الحق سـبحانه بالبيـان بعـض م

ـ   ي، وتحـدث أوال عـن حاسـة    مهددون به متعرضون له من صور االنتقـام اإلله
يواجهـون  يهتدون إلى مقاصدهم وبمعونتها يتوصلون إلـى إتمـام مـا     البصر التي

  :به الرسول من عدوان فقال سبحانه
���ِ5�E���6َ8 Zَ��6 ��E����َTَ� �n��Uَ* �$َ��(� اآلية.  

 بـالتي أن يسـبقونا، ومـا كانـت قـدرتنا      رمينما كان لهؤالء المج: ومعنى اآلية
بهم، واالنتقام منهم، ولو شئنا أن نطمـس علـى أعيـنهم هـذه التـي      يتقف دون تأد

ولم نترك لهـا أثـرا، وعندئـذ تظلـم الـدنيا      يستعينون بها على اإلجرام لطمسنا، 
مسـيرهم، ويتعـذر علـيهم إنجـاز      فـي أمامهم، وتنبهم المسالك عليهم ويتخبطون 

وتحقيق مآربهم، مهما حرصوا علـى ذلـك، اللهـم إال مسـتندين إلـى       مقاصدهم،
، أو قائد يأخذ بأيديهم، وشتان بين الحـالين وهـذا هـو معنـى قولـه      هاد يرشدهم
ــبحانه ــ��)?� �: س �0�)�" Z�*َoــ َR َ/ــ��� ــ,َ(�.ُ$� ���0 �D�َR� ــد ــه تحدي ــس  إذ أن ــر الطم ــان ألث . وبي

لما كان األعمى قد يحـد مـن قائـده مـا     و. اآلية لإلنكار واالستبعاد واالستفهام في
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يعوضه عن الكثير مما أصابه به فقد البصر، ال جرم أخـذ التهديـد وضـعا آخـر     
  :نتيجة أشد وأقسى فقال عز من قائل

���ِ5�,َ*�َW�& Zَ��6 ���-��Eْv����َ� n��Uَ* �$َ��(..� اآلية.  
ويقال فيه ما قيل في سابقه، أي لـو نشـاء أن نمسـخهم ونقلـب صـورهم      
وحقائقهم إلى صور وحقائق أخـرى ال صـلة بينهـا وبـين اآلدميـة، كمسـخهم       

أو قـردة أو خنـازير كمـا فعـل بـبعض      . حجارة ال تسمع وال تبصر وال تحـس 
لـو شـئنا ذلـك لنفـذت     . وقفت من اهللا ورسوله مـوقفهم  التيمن تقدمهم من األمم 

حلـوا وأينمـا   إرادتنا وتحققت مشيئتنا، وأللفى أولئكم المجرمـون أنفسـهم حيثمـا    
قد فارقتها بشريتها، وزايلتهـا خصائصـها، وأصـبحت معطلـة الحركـة      وجدوا، 

مشلولة التصرف، ال تستطيع ذهابا وإيابا، وال تملـك إبـداء رأي أو إبـرام أمـر،     
منـاؤئ   �وبالتالي يحال بينها وبين ما تبذل مـن نشـاط آثـم مضـاد للرسـول      

Rَ��ـ�  �: معنـي قولـه سـبحانه   لدعوته، ويصبح وجودها والعدم سواء، وهـذا هـو   
   �?$ ���2ـ��� )�> "���Sِ�ـ& �$�6�َTَ, . منـه فـي سـابقتها    ألبلـغ هذه اآلية  فيأن التهديد  وبدهي ��Dـ�

لم تتناول إال التهديد بتعطيل حاسة البصـر فقـط، بينمـا تناولـت هـذه      إذ األولى 
ـ ولما كانت روح التمرد وشـيطان العنـاد عنـد تغلبه   . جميع الحواس والملكات ا م

يوقفان حركة الفكر السليم، وربمـا أدى السـقوط تحـت تأثيرهـا إلـى االسـتهانة       
بهذا التهديد وربما إلى استبعاد بروز مقتضاه إلـى عـالم الحـس، ال سـيما عنـد      

ال جـرم لفـت   . من لم يصل إليه نبأ من أوقع اهللا بهم من ذلك من األمـم السـابقة  
م، ويبـدد هـذا الخيـال مـن     اهللا تعالى األنظار إلى ما يقضي علـى ذلـك الـوه   

أذهب سلطان اإللف والعادة ما بهـا مـن غرابـة، وبـدد      التيالمشاهدات المحسة 
  :ما لها من داللة على قدرة اهللا التي ال يعجزها شئ فقال سبحانه

��?$ُ��.���" YَRَ8 ِj�َْvْ�� A�R ����;W�Eُ* �y������ُ* ���&�(�.  
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تتبـدل أحـوالهم وتـنعكس     أنتم هـؤالء تـرون المعمـرين مـنكم    ا ه. أي
 التـي  األولـى أوضاعهم، ويصيرون إلى حالة تنـاقض تمـام التنـاقض حـالتهم     

إذ القـوة  . مسـتهل الحيـاة، وفتـوة الشـباب وعنفـوان الرجولـة       فيكانوا عليها 
ذبـوال، ورجاحـة العقـل وتوقـد الـذكاء تتبـدالن       تتحول تنقلب ضعفا، والنضرة 
�ـ�ِ ��Wَـ�A �َـ� "����َـ�� ����ـ�� ��6ْـ�ٍ           � :كمـا قـال تعـالى   . خرفا واختالطا وبالدة���ْ�� ِLَK��َ8 Zِ�َـ' eJ�� ��� "ـ )�&�ـW�Eُ�� &ـ�

�ًi���w�          ،أفال تعقلون هذا التبـدل والتحـول الـذي هـو أثـر مـن آثـار قـدرة اهللا
فتعرفون أن من قدر على ذلك لن يعجزه أن ينتقم منكم بمـا ال يخطـر لكـم علـى     

  .بال
كم وبـين الـبالء ينـزل واالنتقـام يحـل، إال أن      إنه لو شاء لفعل، وليس بين

ولكـن رحمتـه سـبقت    . تتوجه مشيئته، فإذا باألمر واقـع فـورا بـدون تـأخير    
ـ      غضبه، وحلمه ويمهـل،   يسبق مؤاخذتـه، وحكمتـه السـامية اقتضـت أن يمل
أيـدي أهـل الغـرور، وتقـوم      ، لتنقطع حبال المعاذير، ويسقط فيويحلم وال يعجل

البعث والنشور، فاذكروا ذلـك، واذكـروا بجانبـه أن للحلـم      الحجة له سبحانه يوم
حدا، ولإلمهال أمدا ينتهي إليه، ومن ثم بعد ذاك تكـون الطامـة الكبـرى واألخـذ     

  .ومالكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الشديد
وإن كان قد أرسل هـذا النـذير وسـاق ذلـك التهديـد      فإن اهللا تعالى . وبعد

م اهللا، وحاولوا أن يئـدوا دعـوة الحـق وهـي فـي أطـوار       إلى أقوام كفروا بأنع
أن نذكر دائما أن دعوة القـرآن لـم تكـن خاصـة      ينبغي لنا حياتها األولى، إال أنه

بهم، وال مداها منتهيا بدمارهم وفنائهم وانقضـاء زمـنهم، إذ هـي دعـوة عامـة      
ـ   . غير مرة شاملة باقية ما بقيت السموات واألرض كما قلنا ا نقـول  ومـن ثـم فإنن

أولئكم، من عصاة هذه األمة الذين وقفوا موقـف العـداء مـن ربهـم      جهنَ جهلمن نَ
علـى  : نقـول لهـم  . السـر والعالنيـة   فـي  دينهم، وانتهكوا حدود اهللا ومحارمهو

رسلكم، وأرفقـوا يـا هـؤالء بأنفسـكم، واذكـروا أن سـيف القصـاص اإللهـي         



 

 152 

إلمهالـه غايـة، فاحـذروا أن    مصلت فوق رءوسكم، وأن لحلم اهللا تعـالى حـدا، و  
تحق عليكم الكلمة، وتـدرككم العقوبـة، ويعجـل اهللا لكـم بعـض مـا أنـتم بـه         

  .جديرون وله مستحقون
تلك األعين التي تنتهك محارم اهللا ليال ونهـارا بطـش اهللا بهـا فـي     لتحذر 

انصـرفت إلـى معصـية     التـي  واألعضاءساعة ال تعلمها، ولتخش تلك الجوارح 
هللا فحسب، أن تدركها ساعة االنتقـام فتصـبح وال حـس فيهـا وال     اهللا، ومعصية ا

وربما تكـون حيـاة مـرة بعـد ذلـك، يكـون       ) كما يحدث ذلك كثيرا اآلن(حركة 
مـر قبـل أن تفلـت    لتحـذر ذلـك، ولتتـدارك األ   . الموت خيرا منها ألـف مـرة  

��yِ��&َ8 ���6 �?$ُx���َv �ة الفرصة وتحق الغص" ��"�9��� ِ�َ9� ���َْR�̀���َ8 �̀�َ9�6 ���5�)��0�" �(َ8 ٌu�E,ْ�R ���5�)��0ُF �?َ8�.  
ــ��@?̀ &eـــ(ِ�`   � ــ�̀ )�Pُـ ــ$� 'ِ>� I�Kْـ �ـ- �?ِ' �ــ� ــA �َـ ــ� "�E(�3ـ� � ���Uـــ���� )�&ـ�yــ� ــZ    �)�&�ـــ� �E�����6ـ ــ$�Lُ ��6َـ ــ�j �ْ�.َـ ــ� )�"� ـ� ــ�?� ����ـ ــ� Iَـ ــ�9�� &ـ� �Eـ���

��"ِ��R�َWْ���.  
� ���� ـ  .هـو الـنظم المـوزون    :بـي الشعر العر: المصباح  ���Uـ� وحمـا تَ : هدـ ر  بكّ
أو مـن   فمـا خـال مـن هـذه القيـود     . متعضدا، وكان مقفى موزونا به ذلك باًكُرتَ

 فـي ولهـذا ال يعتبـر مـا ورد    . شـاعرا  قائله بعضها فال يسمى شعرا، وال يسمى
الكتاب والسنة موزونا شعرا، لعدم القصد أو التقفيـة، وكـذلك مـا يجـرى علـى      

. وعلمـتُ  إذا فطنـتُ  بعض الناس من غير قصد، ألنه مأخوذ مـن شـعرتُ   ألسنة
ـ .أ .لفطنته وعلمه به، فإذا لم يقصده فكأنه لـم يشـعر بـه    اًوسمى شاعر )�&�ـ�  � .هـ

 A�3ـ�)E�"�  الشـعر، وال يتـأتى لـه لـو طلبـه      �ال يليق وال يصلح له : ما ينبغي له .
  .و ما يحسنأي ما يستقيم أ: وما ينبغي أن يكون كذا: المصباح
وعـن   �اتين اآليتين دفاع من الحـق سـبحانه عـن نبيـه محمـد      ه في: المعنى

وقـد تضـمن هـذا الـدفاع رد فريـة حـاول أعـداء        . كتابه الكريم المنزل عليه
الرسول وأعداء دعوته إلصاقها به، كمـا تضـمن تقريـر عقيـدة دينيـة متصـلة       
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اسـتعداد خـاص    من ناحية ما فطره اهللا تعـالى عليـه مـن    �بشخصية الرسول 
  .أحاطت به أثناء قيامه بدعوته التياقتضته الظروف 

أن القرآن وهو معجزة الرسـول الكبـرى، الخالـدة الباقيـة مـا بقيـت       : بيان ذلك
الســموات واألرض، والــذي عليــه قامــت دعــائم الرســالة وأسســت صــروح 

الكـريم أعدائـه، وناضـل معارضـيه، قـد وضـع        النبـي الدعوة، وواجه بـه  
أحرج موضع، حينما طالعهم منه على لسـان صـاحب الـدعوة مـا      فيالمشركين 

وا مشاعرهم، وقطع حجتهم، وأسـكت ألسـنتهم، حتـى أصـبح    خلب ألبابهم، وبلبل 
، وأحـد  سـيما وهـم يسـمعون بعـض زعمـائهم     ال. حيارى ال يدرون ما يفعلون

إن لـه لحـالوة،   ": يهتف بينهم يصف القـرآن قـائال   �عداوة محمد  فيالموغلين 
. "عليه لطالوة، وإن أعاله لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنـه يعلـو ومـا يعلـى    وإن 

، طالبا منهم أن يـأتوا بمثـل مـا جـاءهم     �ذلك يتحداهم صاحب الدعوة  وبجانب
 بعجـزهم وأخبـر   أعلـم  هـم به، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة واحدة فقط، و

  .بقصور مجهودهم عن بلوغ ذلك
فيمـا ال  األمـل   غريق يتشبث بالقشـة، ويظـن   كل ذلك مجتمعا، جعلهم كال

ط فيما يدفعون به هذا التيـار الجـارف الـذي أوشـك     بأمل فيه، ودفع بهم إلى التخ
لع دولتهم الباغية الظالمة من جـذورها، وفـى خضـم تلـك     تأن يقضي عليهم، ويق

االنتصـار بـأي ثمـن، انطلقـوا      فـي تأثير الرغبـة الجامحـة    المعركة، وتحت
تابة بسياج من األكاذيـب والترهـات والشـكوك واالفتـراءات     كو يحيطون الرسول

كفايـة مـا يلغطـون بـه لتحقيـق مـا        فـي من غير ميزان وال معيار، وال تفكير 
يهدفون إليه، إذ كان كل ما يرمون إليـه صـرف النـاس عنـه، وتنفيـرهم مـن       

ومـن ثـم كـان مـا يهرفـون بـه       . االستماع إليه، ولو مؤقتا، ولكل وقت تدبيره
قامـت   التـي معركـة الحجـة والمنطـق     فيصع برهان على تخبطهم وإفالسهم أن

  .�بينهم وبين رسول اهللا 
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سحر، وقالوا كاهن ومـا جـاء بـه كهانـة، كمـا قـالوا        ساحر وما جاء به: قالوا
، شاعر وما جاء به شعر، وكذلك قالوا مجنون وما جـاء بـه تخبطـات وتخـيالت    

أساطير األولين علـى أنهـا مـن عنـد اهللا      أفاك يكذب على اهللا، ويحكي: كما قالوا
ولعلهم كانوا يطلقون الفرية ثـم يرتقبـون مفعولهـا، حتـى إذا مـا وجـدوها لـم        
. تصادف قبوال، أو كان أثرها فاترا بحثوا عـن أخـرى، وذلـك شـأن المبطلـين     

كـانوا غيـر مقتنعـين بصـحة مـا      أنهـم   ءتاريخ الدعوة ما يثبت بجـال  فيوإن 
ولئن كان الحق سبحانه لم يتـرك فريـة مـن تلـك الفـري       �يفترونه على محمد 

دحضـها بالنسـبة إلـى معظمهـا موقـف النـافي        فيإال ودحضها، إال أنه وقف 
، وألن الواقـع نفسـه   لتفاهتهـا المكذب فقط، ولم يعلق عليها بأكثر من ذلك، نظـرا  

ومـن ذلـك قولـه    . يعرفونهـا جميعـا تدحضـها    التـي يكذبها، وسيرة الرسـول  
ــبحانه ــ� :س ــ$��  &� ــ� 4َ �&�( ��ُW�ــ���( �: �sــ َr ��   ��$ــ ــ�ِ ��5�ْ �6 �jــ �T�E�" ــ� ــ$� �)�&� �- �?ِ' Z��$ــ �" Àــ ــه .�'ِ��ــ� )���  :وقول

� �ُW�)��� $?ٍ  )�&�� :ـ� �الموضعين صـاحبكم رجـوع بهـم وبأذهـانهم      فيوفى قوله . ��E�H��ِـ
وكابدوه مـن خلـق النبـي، ونفـاذ بصـيرته،       إلى الوراء، وتذكير لهم بما عرفوه

ـ  . داد رأيهوس ، بالشـعر، إذ  �نفـى اتهـامهم إيـاه،     يومن ذلك أيضا ما معنـا ف
َ���: يقول سبحانه� A�3�)�E�" ��&�( �����U�� �y��E�����6 ��&�(�.  

. أولهمـا تعليمـه الشـعر   : أمـرين  �نفت اآلية الكريمـة عـن الرسـول    
علـى   واألول ينطـوي . إمكان حدوث الشعر منـه واسـتجابة طبعـه لـه    : ثانيهما

إلـى اهللا سـبحانه،   كـل مـا يعلـم     مستند في �أن الرسول : ثبات أمرين، أولهماإ
طريـق التلقـي عـن اهللا تعـالى، وهـو صـريح       من كل ما جاء به إنما هو  وأن
� ��6ِ ���5ْ$�� � اآليةj�T�E�" ��&�(،  �$ ��ـ$��Z    'ِ?� -ـ" Àانتفـاء وصـف الشـاعرية عـن     : ثانيهمـا  .�'ِ��ـ� )���ـ

صف الشاعرية عـن رسـول اهللا، وانتفـاء وصـف الشـعر      رسول اهللا، وانتفاء و
عمـا تقضـي    عن كتاب اهللا، وهو ما حاول أعداء الدعوة إلصاقه بهمـا، متغـافلين  
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الواضـح بـين القـرآن والشـعر بـالمعني الـذي يفهمـه         به البداهة من التجافي
 .العربي

لمه اهللا تعـالى لنبيـه وأنزلـه عليـه مـن الكـالم الجليـل        شتان بين ما ع
حون بفنون الحكـم واألحكـام، المبـين للحـالل والحـرام، المـنظم لشـئون        المش

الـدنيا،   فـي متبعيه الدينية والدنيوية بمـا يكفـل لهـم الحيـاة الهانئـة المطمئنـة       
بة ألطـراف النعـيم وأشـكاله    والسعادة الكاملة المشـمولة برضـاء اهللا، المسـتوع   

هـذا طابعـه، وبـين كـالم     شتان بين كـالم  . عند القدوم على اهللا كلها في العقبى
وهـى عبـارة   " أعذبـه أكذبـه  ": أطلق عليه أهله عن جدارة واستحقاق هذه العبارة

الوقـت الـذي حـاول المشـركون فيـه أن       فيتنطبق تمام االنطباق عليه، ال سيما 
فهـو كـالم مقفـى مسـجوع، مزخـرف      . يلصقوا وصف الشـعر برسـول اهللا   

ـ    وال غايـة  . ى الـوهم والخيـال  مصنوع، يعتمد غالبا على الكـذب، ويرتكـز عل
. لقائله إال أن يدرك به منزلة، أو يصيب عـن طريقـة الشـهرة، أو يجمـع مـاال     

إن الفارق بين الكالمين من الوضوح بمكان، ولـيس األمـر بحاجـة إلـى إجهـاد      
  .ولكنه الهوى والعناد قاتلهما اهللا. ذهن

فـة و  المبالغـة والمجاز  لذلك، وألن طبيعة الشـاعر طبيعـة نزاعـة إلـى    
الخيال كـل مـذهب، وكلهـا أمـور ال تتفـق       اإلغراق في الوصف، والذهاب في

سـتحمل عـبء الـدعوة، وتقـود      ما يجب أن تكون عليه الشخصية التيبحال مع 
لـم يكتـف الحـق سـبحانه بنفـي تعلـيم       . الناس إلى النور والصـراط المسـتقيم  

قـول   مـن   �إعـالن براءتـه    الشعر، بل ضم إليه ما هـو أبـرز فـي    الرسول
لقـول الشـعر    ةالشعر بالتنبيه على أن طبيعته عليه الصالة والسالم غيـر مسـتعد  

مكنتـه،   فـي إطالقا، وأنه لو فرض المستحيل واتجه إلى قولـه، لمـا كـان ذلـك     
وإنما جعله اهللا كذلك اعتناء بشأنه ورفعا لقدره ودفعـا للشـبهات أن تجـد سـبيلها     

للخط لتكـون الحجـة أثبـت والشـبهة     أميا ال يهتدي � ، ونظير ذلك جعله �إليه 
  .أدحض
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قـال يـوم حنـين حينمـا      �ما ثبت من أنـه   هقررناوال يناقض هذا الذي 
وأبـو سـفيان    البيضـاء يبق معه إال القليل وهو على بغلتـه   مانهزم المسلمون، ول

  :بن الحرث آخذ بزمامها
ــذب  ــي ال كـ ــا النبـ ــب     أنـ ــد المطلـ ــن عبـ ــا ابـ   أنـ

ـ  �وما ثبت من أنه  بعـض   فـي اب أصـبعه الشـريفة حجـر    حينمـا أص
  :فدميتته اغزو

ــت       هل أنـت إال أصـبع دميـت    ــا لقي ــبيل اهللا م ــى س   وف

البيـت   فـي إال إذا كانت الرواية بإسـكان البـاءين    ذلك ألن الشبهة ال تتأتى
البيت الثاني مع اإلشباع الخفيـف، وال قطـع بهـذا، بـل      فياألول وكسر التاءين 

الباء األولى مضمومة وبالثانيـة مكسـورة كمـا هـو     نطق ب� رواية تقول إنه  ثمة
ومـن ثـم فـال إشـكال     . البيت الثـاني سـاكنتين   فياإلعراب، كما نطق بالتاءين 

أنشد لغيـره مـن الشـعراء الحكمـاء بعـض       �بتاتا، ويعزز هذا ما ثبت من أنه 
أبيات خرج بها عن النظم الشعري، ومن ذلك أنه أنشـد بيـت طرفـة ابـن العبـد      

  :هكذا
  ويأتيك مـن لـم تـزود باألخبـار        ى لك األيام مـا كنـت  ستبد

ليس هكذا يا رسـول اهللا، فقـال عليـه الصـالة     : �فقال أبو بكر الصديق 
وأخرج ابـن سـعيد وابـن أبـي      »ليإني واهللا ما أنا بشاعر وال ينبغي «: والسالم

ء كفـى باإلسـالم والشـيب للمـر    (كان يتمثل بهذا البيـت  � حاتم عن الحسن أنه 
  :فقال أبو بكر يا رسول اهللا إنما قال الشاعر) ناهيا

ــاً   كفى الشيب واإلسالم للمـرء ناهيـاً      هريــرة ودع إن تجهــزت غادي
 :يقـول اهللا عـز وجـل   . أشـهد أنـك رسـول اهللا   : ثم قال أبو بكر أو عمر

�A�3�)E�" ��&�( �����U�� �y��E�����6 ��&�(�  

وافقتهمـا الكليـة للـوزن الشـعري،     ما ذكر، وقلنا بمعبل لو صرفنا النظر 
إذ . بيـان معنـى الشـعر لغـة     فـي فإن ذلك لن يغير من الموقف شيئا، لما قدمنا 
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قلنا إن من شرط اعتباره شعرا أن يكون مقصـودا إليـه، ومـا هنـا انعـدم فيـه       
. القصد كلية، وموافقته ألوزان الشعر ال يعـدو أن يكـون مـن قبيـل المصـادفة     

ثل به من شعر غيره، ومنه مـا ذكرنـا، أقـوى برهـان     فيما يتم �وحال الرسول 
على ذلك، ومن ثَم ال يتأتى اعتباره مـن قبيـل الشـعر بحـال، وكـم فـي كـالم        

  .الناس في األسواق من هذا القبيل، وما سماه أحد شعرا
هذا وال ينبغي أن يفهم من تنزيه اهللا تعـالى نبيـه وكتابـه عـن الشـعر أن      

ـ   جميع صو فيالشعر مذموم محرم  النبويـة   ةره وأوضـاعه، إذ أن تنزيـه الطبيع
ـ  أمـا حكـم   . ف الـدعوة وظـر ها تعن السليقة الشعرية كان كما سبق لحكمة اقتض

الشعر في حد ذاته، فإنه دائر بين الجـواز والنـدب والكراهـة والتحـريم، ومـرد      
ذلك إجماال ما رواه الدار قطني من حـديث هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن        

هـو كـالم   " :فقـال � ا قالت ذكر الشعراء عند رسـول اهللا  عائشة رضي اهللا عنه
الشِّـعر  "وفى معناه حديث عبد اهللا بـن عمـرو مرفوعـا     "حسنه حسن وقبيحه قبيح

وكيـف يكـون مـذموما    . "بمنزلة الكالم حسنه كحسن الكالم، وقبيحه كقبيح الكـالم 
إن مـن الشـعر   "إطالقا وهذا البخاري يـروى عـن أبـى بـن كعـب مرفوعـا       

تضمن الثنـاء علـى اهللا عـز وجـل، أو علـى       إننه إ، فالحق التفصيل، و"هلحكم
أو الذب عنهما كما كان شـعر حسـان، أو تضـمن الحـض علـى      ، �رسول اهللا 

الخير والوعظ والتزهيـد فـى الـدنيا والتقليـل منهـا أو الـدعوة إلـى مكـارم         
ومـا لـم يكـن كـذلك وخـال      . إن تضمن ذلك كان مستحسنا مندوبا إليه. األخالق

مـا لـم يتغـول    . عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل فهو مـن النـوع الجـائز   
على ذهن صاحبه ووقته، بحيث يؤدي إلى التقليل من العناية بمـا هـو أهـم مـن     

أمـا  . علوم الدين، وعندئذ يكون مكروها، وقد يتطور أمـره حينئـذ إلـى التحـريم    
ض والهجـاء والغمـز   ذاك الذي يبرز مليئا بالكـذب واالخـتالق، حـافال بـالتعري    

واإليـذاء، أو ملوثــا بــذكر النســاء والخمـر والمغــامرات الجنســية، واإلشــادة   
حـرام قطعـا   الوالتشبب بمحاسن شخص معين، أو مهيجا للغرائز البهيميـة، فإنـه   
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وفـى فعـل الرسـول    . واإلثم حقا، وفى قوله واالستماع إليه غضب اهللا وسـخطه 
مين مـا يزيـد الموضـوع وضـوحا     وإقراره، وكذلك فى فعل صحابته األكـر  �

  .وظهورا
ردفـت  : فقد روى اإلمام مسلم من حديث عمرو بن الشريد عـن أبيـه قـال   

ـ       " :يوما فقال �رسول اهللا  ؟ يءهل معك مـن شـعر َأميـة بـن أبـي الصـلت ش
حتـى  . هيـه : فقـال  .هيه ثم أنشـدته بيتـا  : فقال. هيه فأنشدته بيتا: قال. نعم: قلت

من شعر أميـة ألنـه كـان حكيمـا، ولقـد       �ا استكثر النبي وإنم "أنشدته مائة بيت
  ."وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم": قال فى شأنه عليه الصالة والسالم

 � وروى الترمذي وصححه عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أن النبـي    
  :عمرة القضاء وعبد اهللا بن رواحه يمشى بين يديه ويقول دخل مكة فى

  عــن ســبيله خلــوا بنــي الكفــار
  

  اليــوم نضــربكم علــى تنزيلــه  
  ضربا يزيـل الهـام عـن مقيلـه      

  
ــه    ــن خليل ــل ع ــذهل الخ   وي

  
  

ـ   اهللا حـرم  في: بن رواحهيا ا: �فقال عمر   !!� اهللاي رسـول  دوبـين ي
 �كمـا قـال    "فهو أسرع من نَضـحِ النَّبـل   خلِّ عنه يا عمر" �:فقال رسول اهللا 

على أبـي سـفيان حينمـا شـتم      �بن ثابت  نحو ذلك تعقيبا على ما رد به حسان
ـ : "�للعبـاس عمـه   � وكـذلك قـال   � رسول اهللا  فْضحـين   "اهللا فَـاك  ضال ي

  :بقصيدته التي منها� مدحه 
  من قبلها طبت فـي الظـالل وفـي   

  
  مستودع حيث يخصـف الـورق    

ـ         ثم هبطـت الـبالد ال بشـر أنـ
  

ــق    ــغة وال عل ــت وال مض   ـ
بانـت  : قصـيدته � حينمـا أنشـد النبـي     �يـر  وإن قصة كعب بن زه .األبيات  

وكـل ذلـك نـص فـى الموضـوع،      . ذلك، أشهر مـن أن تـذكر   وما تلى. سعاد
وإنـه لهـو الـذي    . الشـعر إنشـادا وسـماعا    فيومبين لموطن اإلباحة والجواز 

وهو الذي وقف من عبـد اهللا بـن رواحـه موقفـه المـذكور آنفـا،        �جعل عمر 
  :ع العجوز تنفش صوفها وتنشديجلس دامعا باكي العين عندما سم
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 قـد كنـت قوامـاً   . على محمد صالة األبرار، صلى عليه الطيبون األخيـار 
 .باألسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار اءبك

وإن ما روي عن الصحابة رضـي اهللا عـنهم وكـذلك مـن بعـدهم مـن       
ستحسـان الحسـن منـه،    التابعين وخيار األمـة مـن قـول الشـعر وإنشـاده وا     

والطرب له، والثناء على قائليه، ألكثر مـن أن يـذكر، ومـن ثَـم قـال القرطبـي       
وال ينكر الحسن من الشـعر أحـدهم مـن أهـل العلـم،      : قال أبو عمر. تفسيره في

وضـوع  وال من أولي النهي، وليس أحـد مـن كبـار الصـحابة وأهـل العلـم وم      
مـا كـان حكمـة أو    : أو سـمعه فرضـية   تمثل بـه،  والقدوة إال وقد قال الشعر أ

فـإذا كـان كـذلك فهـو     . مباحا، ولم يكن فيـه فحـش وال خنـا وال لمسـلم أذى    
ـ .أ. والمنثور من القول سواء ال يحل سماعه وال قولـه  وعلـى هـذا القسـم      ،هـ

ـ تحورد فيهـا ذم الشـعر والتنديـد بقائليـه والم     التياألخير حملت األحاديث  ين فل
بحانه نبيه وبرأ سـاحته وسـاحة مـا أنـزل عليـه عمـا       وبعد أن نزه الحق س. به

  :رماهما به األفاكون، حدد وبين حقيقة التنزيل، بقوله سبحانه
�`�ِ)e& ?̀@��ُP�( �̀Iْ�K �<ِ' �$�- �?ِ'�:  

علـى أداة الحصـر القاضـية بانحصـار      قد اشتملت) كما هو ظاهر(واآلية 
واألمـر   . وكونـه قرآنـا مبينـا   ونه ذكـرا،  ك: هذين الوصفين في �المنزل عليه 

يتلـوه المـؤمنين أو يتلـى علـيهم، فيـزدادون بتالوتـه أو       . فهو ذكـر . فيه كذلك
االستماع إليه إيمانا، وتمتلـئ أفئـدتهم خشـية وإيقانـا، حينمـا تجـاذب معانيـه        
خواطرهم، وتجلو مواعظه صدأ قلوبهم، وتسـتجيب لدعوتـه مشـاعرهم ويكـون     

وهـو قـرآن   . ير، ومن زواجره حاجزا عـن الشـر  لهم من بشائره حافزا إلى الخ
فرق بين الحق والباطل، وميز الخبيث مـن الطيـب، ونظَّـم العالقـة بـين      : مبين

العبد وخالقه، وأقام العقيدة علـى قواعـد مـن العقـل السـليم والمنطـق السـديد،        
وركز العبادات على أسس تحقق التهذيب الخلقـي والسـمو الروحـي، كمـا نظـم      
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إلنسان وأخيه اإلنسـان بمـا يكفـل للجميـع الحيـاة الطيبـة الهانئـة        العالقة بين ا
  :أما قوله سبحانه. السعيدة الخالية من العسف، البريئة من العدوان

���"ِ��R�َWْ�� Zَ��6 ُL�$َ.�ْ� �j� �"�( ����� �?�َI ��& ���9E�"ِ�:  
بيان للغاية المترتبة علـى إنـزال القـرآن، وتصـوير ألثـره بالنسـبة       فإنه 

 التـي اآليـة ليسـت الحيـاة الماديـة      فـي والحياة المذكورة . إلى من أنزل ألجلهم
الـروح  حيـاة  : الحيـاة المعنويـة  هـي  يمثلها قيام البدن بوظائفه المعتـادة، إنمـا   

أمـا القـول الـذي حـق علـى      . القلب، وطهارة النفس، واستقامة االتجـاه  ويقظة
 تعـالى بالنسـبة إلـى كـل     سبق بهـا قضـاء اهللا   التيالكافرين، فهو كلمة الوعيد 

رافض لدعوته، محارب لرسله، موال للشيطان الـرجيم، وفـى كتـاب اهللا خطابـا     
5��� ��������Sَ8لعدو اهللا إبليس �E�& �%��ِ)َF �����&�( �%�E�& ���E�5�S �?َ��&َg�.  

ذكر وقرآن مبين أنزل عليـه لينـذر بـه مـن     � إنما المنزل على محمد  :والمعنى
لقلب، يقظ الضمير، لم يفسد الهوى اتجاهـه، ولـم يعمـه الغـرض عـن      كان حي ا

وطريـق  ال جرم يرى فـى القـرآن سـبيل نجاتـه،     . مشاهدة أنوار الحق الساطعة
سعادته فهو له معظم، ولهديه معتنق، وألمره متبع، أمـا ذاك الـذي فـتن بـدنياه،     

نـه الـذي قامـت    واتخذ إلهه هواه، فنبذ كتاب اهللا ظهريا، واتخذه نسـيا منسـيا، فإ  
عليه الحجة، وحقت عليه الكلمة، وكان يـوم القيامـة مـع وليـه الشـيطان، فـي       

  .أعماق الجحيم، ولبئس مثوى الظالمين
وإنما جعلـت اآليـة الكريمـة اإلنـذار موجهـا إلـى الفريـق األول دون        
الثاني، بينما هو في الواقع موجه إلى الفريقين على السواء، نظـرا إلـى أنـه لمـا     

وهــو المعــرض (ع بهــدي القــرآن، إال الفريــق األول كــان الثــاني لــم ينتفــ
الفريـق  إلـى  كأنه غير موجود كلية، وكـأن الـدعوة لـم توجـه إال     ) المنصرف
  .األول فقط
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أحيـاء نـاجون،   : وبعد فهذا كتاب اهللا قد انقسم الناس بالنسبة إليـه قسـمين  
مـا مصـيره   هالكون أهملوا أمـره، فكـان لكـل منه    حقه وآخرون موتى هعرفوا ل

لذلك وجب على كل منا أن يـزن بدقـة موقفـه، وينظـر أيـن      . الذي البد له منه
مكان القرآن من نفسه، وما مبلغ سـلطانه علـى ملكاتـه وجوارحـه، وأحاسيسـه      

اتخـذ   الـذي فإنه وجد نفسـه مـن الفريـق    . ليعلم من أي الفريقين هو. ومشاعره
 فـي فـي كـل أمـر، ويسـتهديه     القرآن إمامه وهاديه، وقائده ومرشده، يرجع إليه 

أمـا إن وجـد   . كل حال، فله البشرى وليحمد اهللا سبحانه، وليسـأله دوام التوفيـق  
نفسه ممن انتسبوا إلى القرآن، وأمة القرآن بمجـرد حركـات اللسـان، بينمـا هـم      
حرب عليه بالجوارح واألركان، فإن عليه أن يتدبر أمـره سـريعا، ويثـوب إلـى     

منه الفرصة، ويفـوت التـدارك، وعندئـذ تحـق عليـه       رشده عاجال، قبل أن تفلت
  .الكلمة، وتمزق قلبه الحسرة، وآلت ساعة مندم

�    �?$ُWــ��� ــ� &ـ� ــ�� ��5َـ �ــ� 5َRـ d8َ*ْ���&ـ ��E"��ــ� ����6َـــ�7 8َ"�ـــ ــ�� &��ـ� ــ� �5َ�ـ ــ� Eْ.َ��zـ� ــ��)�� 8َ*�ـ ــ�� "�ـ ــ�    �8َ)��َـ 5��� )�&��5�Eـ�ــ$� ــ� ��Iُـ ــ�� 5�E��َRـ� ــ� �5َ�ـ )���E�ْ��َK-�ـ
$ُ�ُIoْـــ ُ��)?�  �?�"ـ�Wــــ�U�" YَــــRَ8 ��ِ�� )�&��Uــــ�\�Rـــ� ــ� &�Eـ� ـ 5َ�ــــ�� 5��Rـ���(�  �?(�ـــ�� "��0�Eــــ� �ــuً �5����َـ �)?ِ ����ــــ�� @���5ــJ َــــ9ُ)� &�ــــ�v�F��(�  <

�?(��َ2� e& ̀�E�S ���5َ� ���-�( ���-���0َ* �?$����Tَ,���"� ���" ��&�( �?(e����" ��& ��َ���َ* ��*ِ' ���5ُ��$َP �%*�[� �" YَR�?$�E���.  
الهمزة لالستفهام اإلنكاري، والواو عاطفـة علـى مقـدر يحـدده المقـام       �8َ)��َ�� "�ـ��)�� �

ليسـت الحسـية التـى أداتهـا     : والرؤيـة . والسياق وتقديره ألم يتفكـروا ويـروا  
��"��E �العلـم والمعرفـة   : القلبيـة  هيالبصر إنما  وحملـت  . األيـدي جمـع يـد    �8َ"ـ�

دس الستحالة المعنى المتبـادر علـى اهللا تعـالى المنـزه     األيدي هنا على الذات األق
ــادة . عــن الجــوارح ومشــابهة الحــوادث ــل االســتعارة، إلف وهــى مــن قبي

يـدي وهـو ال يريـد    بهـذا عملتـه   : االختصاص ومزيد االعتناء، كما يقول القائل
� �إال أنه بذل فيه عناية خاصة،  dهي اإلبـل والبقـر والغـنم بنوعيـه    : األنعام �8َ*ْ���&ـ 

uَ 8َْ�)��{ٍ &�ـ�� ���2ـ�Emْ� ِ?oْـ���ِ    mَ �: الضأن والمعز، وهى الواردة في اآليـة الكريمـة   اآليـة   ،����*��ـ�
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����5��$ُI��� �الركوب بفتح الراء فعول بمعنـى مفعـول أي مركـوبهم     ��ِ�� جمـع   �&�Uـ�
مشرب، إما على أنه بمعنى مشروب وهو اللـبن، وإمـا علـى أنـه اسـم مكـان       

  .مقر لهنظرا إلى أنها 
هذه اآلية الكريمة عود إلى قضية اإللوهية ورجـوع إلـى تقريـر عقيـدة      :المعنى

ثنية تركيزا للعقيدة الحقة وتقويـة لهـا فـي نفـوس     والوحدانية  وتسفيه الشرك وال
االنحـراف والسـفه علـى    والمؤمنين بها، وإقامـة للحجـة، وتسـجيال للشـذوذ     

ـ    حديثـه هـذا عـنهم،     فـي بحانه جاحديها والمكابرة فيها، ولقد تنـاول الحـق س
وحجاجه الموجه إليهم نوعا خاصا مـن أنـواع المخلوقـات، يشـاطرهم أرضـهم      

بل ويعيش معهم داخـل دورهـم، وتنالـه صـباحا ومسـاء أبصـارهم،        وديارهم
جهم الكلـي إليـه فـي تيسـير     يـا لحياتهم، واحتويشعرون تمام الشعور بضرورته 

ـ    انهم الوثيـق بأنـه لـوال وجـوده     شئون معاشهم، وتوفير ما بـه قـوامهم، وإيم
وكان حديثـه سـبحانه عـن هـذا النـوع مـن       . الستحالت حياتهم جحيما ال يطاق

عدة نواح، كل ناحية منها تمثل عنـد النظـرة المنصـفة إليهـا آيـة تـدل عليـه        
وترشد إليه، كما تطوي نعمة تضاعف بها علـى خلقـه فضـله، وتجلـي إحسـانه      

سـبحانه أوال عـن اإلنشـاد واإليجـاد      تحـدث . وبره، وتعاظم عن طريقها حقـه 
  :فقال سبحانه

��?$ُW����& ��5َ� ���5َR �d&���ْ*َ8 ��E"���"َ8 �7َ����6 ����& ���5َ� ��Eْ.َ��z ��*َ8 ��(���" ��َ��(َ8�.  
علـى ظهـر   التـي تـدب    وفى ذلك تنبيه لألذهان، ولفت لألنظار، إلى تلك 

لنـوع اإلنسـاني، وتوفيـة العـدد     تطوي فى هياكلها ما به قـوام ا  والتياألرض، 
ـ   قد ولئن كان . حاجياته الضرورية الهامة العديد من  اء الصـراع  رتعطـل مـن ج
بالجانـب المعنـوي منهـا فـى     والمنطـق والعـادة، االنتفـاع     ةوالعاطفبين العقل 

تقوية الصلة بين العباد وخالقهم المتفضل بهـا علـيهم، فإنـه سـبحانه مـا كـان       
واء والشهوات، ومن ثـم يـوالي سـبحانه قـرع اآلذان     لألهبالذي يتركهم صرعى 
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جدان إلى استجالء هـذا الجانـب الروحـي الهـام بجانـب      ووتحريك المشاعر وال
مفرغا ذلك في أسـلوب االسـتفهام اإلنكـاري الـذي يطـوي      االنتفاع المادي بها، 

 التنديد بالمنصرفين الغافلين المتعامين، والتعجيب من حـالهم الـذي تأبـاه الفطـرة    
ـ ألـم ي : يقولوكأنه سبحانه . السليمة تعمل أولـئكم المعارضـون لـدعوة الحـق     س

خلقنـاه ألجلهـم،    الـذي هـذا النـوع مـن المخلوقـات،      فـي عقولهم، ويتفكروا 
ولمحض انتفاعهم، وتوفير وسائل الراحة والحيـاة الطيبـة لهـم؟ خلقنـاه ويسـرنا      

ليهـا،  امتالك ما شـاءوا، ومـا وسـعته جهـودهم مـن أصـنافه، يسـيطرون ع       
وعلى الوجـه الـذي يريـدون مـن     ويتصرفون فيها تصريف المالك كما يشاءون، 

هـذا الخـالق الـذي خلقهـم ثـم قـدر        فـي ألم يتفكروا . غير معارض وال منازع
ضـمن مـا    فـي فخلق لهـم األنعـام    حاجتهم، وأحاط بما يصلحهم، متكوينهم، وعل
حيـاة الطيبـة؟ لعلهـم    الكون، ليكون لهم من وراء ذلك السـعادة وال  فيخلق وأبدع 

، لكـان لهـم مـن وراء ذلـك     بحقلو اتجهوا إلى ذلك بإنصاف، واستعملوا عقولهم 
الهداية والرشد، ولكنهم لم يفعلوا وألّهوا الهـوى وآثـروا الضـاللة علـى الهـدى،      
فآل بهم األمر إلى ذلك الوضع الشـائن المعيـب الـذي يجعلهـم يـأكلون رزق اهللا      

  .أون إلى غيره ويعبدون سواهوينعمون بفضل اهللا، ثم يلج
ا به تمام النعمة وكمـال المنـة فيمـا خلـق مـن      مثم تحدث الحق سبحانه ع

  :األنعام فقال سبحانه
��?$ُ�ُIoْ�" ��5�E�&�( ���5��$ُI�� ��5�E��َR ���5َ� ��-��E�ْ��َK�(�  

خلقنا لهم األنعام وملكناهم إياهـا، ملكـا تامـا كـامال مصـحوبا      : ىوالمعن
أيـديهم أداة طيعـة سـهلة، يوجهونهـا كمـا       فيالتسخير الكلي أصبحت وبالتذليل 

يحبون ويتصـرفون فيهـا كمـا يشـتهون، ال تمتنـع مـنهم، وال تتـأبى علـيهم،         
فيمـا شـأنه قبـول ذلـك كاإلبـل، ثـم        ىويحملون عليهـا أخـر   يركبونها تارة

 ينحرونها إذا ما بدا لهم ذلك ويطعمون لحومها، كما يذبحون تلـك التـى أهـم مـا    
وإنما كان هـدف اآليـة الكريمـة مـا ذكرنـا آنفـا، ألن       . يبتغى منها اللحم كالغنم
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متمـردة نفـورة شـاردة كتلـك التـي       لل بأن كانـت أبيـة  ذاألنعام لو ملّكت ولم ت
كـل بعـد عنـاء    تسكن الصحاري والجبال، ما كان لإلنسان انتفـاع منهـا إال باأل  

  :ثم قال سبحانه. لب، ويسرت له وسائل التغشديد لمن عرف كيف يقتنصها
���ِ���U�&�( �\�R��E�& ��5��R ���5َ��(�.  

بين سبحانه أن استغالل اإلنسان لألنعام لـم يقـف عنـد الركـوب واألكـل      
فمنهـا يأخـذ   . إذ أن له فيها منافع كثيرة كل منها ضروري لحياتـه وهنائـه   فقط،

الصوف والبر والشـعر واألظـالف والعظـم والجلـد، ويسـتعمل بعضـها فـى        
صالحه الزراعية كالحراثة والدراسة والري، كما أن لـه منهـا األلبـان يشـربها     م

قـط ومـا إلـى ذلـك،     منها منتجاتها كالزبد والجـبن واإل  يستخرجسائغة هنيئة، أو 
أما مـا توصـل إليـه العلـم الحـديث      . كان معروف وقت نزول القرآنهذا وكل 

ـ علـى اإلنسـان   مما يعـود   مستقبالسابقا، وما سيكشف عنه ونتوصل إليه  الخير ب
� �الكثير، فإن كلمة القرآن \�Rـ��E�& ��5��R ���. صر عنـه، بـل تشـمله وتحـيط بـه     قال ت �)��5َ

)��gَ*ْ��ـ�#�  � :هنا، وذلـك فـى قولـه سـبحانه    مل هوقد فصلت آيات النحل بعض ما أج
    �?$ُ�ُIoْــ ــ� Fَـ � )�&��5�Eـ\�Rــ� ــ� �E�&�( `n�_�Jـ ــ�� �5��Rـ ــ� �Wَُـ ــ�� ��z� ��Rَ.5َـ� ــ����$?�    )��Wَُـ ــ$?� )���ـــ�� Fَ�ـ� ُ�ِ��ـF ــ�� ــ�Lٌ �ـ� ــ� ���Sـ �5ـ

ــ$�ْ �������3ــ�� 'ِ>� ��Uِــx*َg� �jُــ�ِ  � ُ*$ُWَF ــ���� h�َــ��� Zِ�َــ' ��ُWََــ��.mَْ8 ُsــ��� َF�(� .ــه عــز وجــل ــ� :� وقول ــWَ� َsُــ� &� ���S�(
ــ$�#�   �" ��5َ*$qx�vَ,ــ ��َF ــ� ًF$���ــ�#ِ � ��ْ*َg� �J$ــ ُ��S  ــ َPِ' �#�$ــ �"�( ��ُW�Eــ ــ� �َ�� �-ِ�����(َ8�( ��5�R��$ــ ــ�� 8َ:� �&�( ��ُW�,�&�   Zــ ــ� 'ِ�َ d6�َ,�&�( ــ� ًm�َmَ8 ��-ِ�ــ��� �wَ8�(

h����.  
ليت شعري ما مبلغ ما كانـت سـتكون عليـه حيـاة اإلنسـان مـن سـوء        

إن لـم يكـن   . بل ما مبلغ ما كانت ستكون عليـه مـن شـقاء وعنـاء     واضطراب
الوديعـة  يـه بهـذه المخلوقـات    الهالك والفناء، لو لم يتفضـل الحـق سـبحانه عل   

، التي تبذل فـى خدمتـه وقضـاء مصـالحه كـل مـا       ةلمتسسالهادئة الخاضعة الم
تملك من قوة، بل تقدم حياتها فى سبيل متعته، ثم هو ال يـدع مـن أجزائهـا بعـد     
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عـن لحظـة واحـدة يتخيـل فيهـا      . موتها شيئا إال ويستغله لتوفير هنائه وراحتـه 
 –األنعام، متفكـرا فيمـا يـؤول إليـه األمـر إذ ذاك       اإلنسان الحياة وقد خلت من

بأن تجعله يمتلئ شعورا بعظـيم فضـل اهللا تعـالى عليـه، ويحـس تمامـا       لكفيلة 
  .بفداحة تقصيره فى حقه

وإذا كان من مقتضى تلـك النعمـة التـي يشـعر كـل فـرد مـن النـوع         
الطيبـة  اإلنساني بآثارها ويدرك مبلغ ما لها من تدخل فـي تهيئـة أسـباب الحيـاة     

إلـى مسـديها   ) كما يوحي بذلك العـرف العـام  (أن تتجه مشاعر المتمتعين بها . له
معلنـة  . حقـه  ةوالمتفضل بها وهو اهللا سـبحانه، وتنجـذب نفوسـهم إليـه مقـدر     

مترجمة عن ذلك الشـكر بطاعتـه واالسـتجابة إلـى دعوتـه، ومناصـرة       شكره، 
ها عنـه خلقـا وتكوينـا    الناطق بوحيه، ما داموا معترفين بنسـبتها إليـه وصـدور   

َ���َ��ـ$?�        :�كما هـو صـريح قولـه سـبحانه    F ��ُ,ـEُI ?ِ' �5ـ���R ـ��&�( �f��َoْ�ـ� ِ� �Dـ��.ُ$�ُ$?� ����ـ�� PُـRَ8 sَْ�َـ�      �Pُـs �;�ـ�
�?(���Iَ9ــ َF� ــ ــل  هوقول ــن قائ ــز م ــ��   � :ع �5َ.َ��z ��ُ�$ــ ُ.��َ� �f��َg��( �O��$ــ�� ���� �jــ َ��z ــ�� �& ���5َ,ْ�َoــ �D ���iــ َ��( �ــ] "ِ[��ْ��
�������ْ���.  

لما كان األمر كذلك، وكان موقف أولئكم الـذين تمـردوا علـى رسـوا اهللا     
ضد ما يقتضيه العقل، وتحتمه الفطرة السـليمة، إذ جحـدوا النعمـة وأهـدروا      �

ال . حق المنعم، وقلبوا األوضاع فى كل ما بدا مـنهم نحـو اهللا ونحـو رسـول اهللا    
ا الموقـف المـزري تأنيبـا لهـم وتقبيحـا لعملهـم،       جرم سجل اهللا تعالى عليهم هذ

  :بقوله سبحانه
�����ُ���� �َ�َ��:  

أيـرون تلـك الـنعم    : والمعنـى . واالستفهام لالستنكار والتقريـع والتـوبيخ  
لة أمام أعينهم، يتمتعون بها كما يحلو لهـم، ويحسـون بمـا لهـا مـن      ثما العظيمة

مـنهم مـا يشـف عـن تقـديرهم      تدخل في توفير راحتهم وهنائهم، ثـم ال يبـدو   
هم ذلمسديها، وشـكرهم لـه، بـل بـالعكس تنـادي أعمـالهم بجحـودهم وشـذو        
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ثـم فصـل سـبحانه مـا يقتضـيه االسـتفهام       . وخروجهم عن المـألوف المعتـاد  
  :اإلنكاري بقوله

�������	�� �������َ� ً ���! �"���# ِ���% &�' #�ُ�َ(�)#��:  
ـ يـد بهـم، والتجه  وفى هذا التفصيل مزيد مـن التند  ل لهـم، والتسـخيف   ي

والمعنى ما شكروا، بـل جحـدوا وكفـروا واتخـذوا الهـوى قائـدا، ثـم        .لعقولهم
أوغلوا فى الجحود والشذوذ، وإهدار حق المـنعم جـل جاللـه فأعرضـوا عنـه،      

وصف اإللهية الخاص بـه، والـذي ال يصـح عقـال أن يكـون إال لـه،        وخلعوا
بـل   !كـال . ى شئ له أثر فـي حيـاة غيـرهم   خلعوه ال على شئ له قيمة، وال عل

خلعوه وألصـقوه بأشـباح جامـدة ال تحـس وال تشـعر، وال تضـر وال تنفـع،        
ويـا ليـتهم وقفـوا عنـد هـذا      . صنعوها بأيديهم، ثم قدسوها بجهلهم وعمى قلوبهم

ولكـنهم زادوا  . لكانت المصيبة فـيهم هينـة نوعـا    الحد من السخف والحماقة، إذاً
وجـود وإنهـم ألعلـم بعجزهـا      لهـا  وهى التي لوالهم لما كان(بأن التمسوا منها 

التمسوا منها أن تكون لهـم نصـيرة، وفـى أوقـات الشـدائد مجيـرة،       ) وضعفها
� >َ Fَ����ـZ   � فهـل وراء هـذا سـخف أو ضـالل    . على اهللا تعالى شفيعة موعند القدو QَRِ*5َّـ�

 Aـ�,َّ�� ��$ُ�ُ.�ْ� Z����َF ���Wَ��( ����0��َg�   0ـ�@ A ومن ثم اكتفى الحـق تعـالى فـى التعليـق علـى       ��)�Rـ�
  :ما يزعمون بقوله

�����َ*�+,' -.	�/ ����َ� ���0� ���0���َ1 �2��3�4َ��5� 6�:  
محـل ألمـل أو رجـاء،    غير مطمع وأملوا حيـث ال   فيإن هؤالء طمعوا 

وما كان ألولئكم الذين زعمـوهم آلهـة مـن دون اهللا أن يمنحـوهم شـيئا هـم ال       
كيف يمنحـونهم النصـرة، ويمـدونهم بأسـباب المعونـة، وهـم       : كونه ألنفسهميمل

. أوال ال يسمعون دعاء من يدعوهم ألنهم صـور قائمـة ال حـس فيهـا وال حيـاة     
وعلى فرض أنهم سيسمعون فهم أعجز من أن يسـتجيبوا، ثـم هـم ثانيـا مـدينون      

رض ولـوالهم لمـا كـان لهـم علـى ظهـر األ       وجودهم لمجهودات عابديهم،فى 
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وجود، بل لوال محـافظتهم علـيهم، وتـوليهم شـئون رعـايتهم لقضـوا، وبالـت        
وأتفـه وأعجـز   اآلخـرة فهـم أحقـر     فيأما . هذا بالنسبة إلى الدنيا. عليهم الكالب

له االستجابة إليهم، ومن كـان مـنهم مـن المقـربين إلـى      ب عن أن يتقدموا برجاء
هم، وتحمـيلهم تبعـة   رب العالمين، فإنـه سـرعان مـا يبـادر إلـى التبـرؤ مـن       

��� �َـ� "���ـ����$�   � :قـول يإجرامهم، وصـدق اهللا العظـيم حيـث    -$���6ـ�I�nُ�� )��َـ$� �Dـ����$� &�ـ�      'ِ?� Fَـ��6J
�u�&����.�ْ� �#�$�"�( ��ُWَ� �$����Hَ,�D� htِ)�z ُsBْ�& �%ُi�)�E�" �َ��( ��ُW�I���Uِ� �?(��ُxWْ�"� .  

ــى  ــاني ف �ــ��*�0َــ���والضــميران األول والث-�( ���ــدينيعــودان إ �- ــى العاب . ل

 فـي وقـد قيـل إن ذلـك كـائن     . يعود إلـى المعبـودين  � �5َ�ـ��  �والثالث الكائن في 
قائمون علـى خدمـة المعبـودين كمـا يقـوم الجنـد        إن العابدين: والمعنى. الدنيا

: كمـا قيـل  . ب عنه والحفاظ عليه، وهو مـا بسـطته آنفـا   الذعلى خدمة سيدهم، و
 أي إن العابـدين يكونـون يـوم القيامـة كالجنـد للمعبـودين      . خرةاآل فيإن ذلك 
تسميتهم جندا نوعـا مـن الـتهكم بهـم، وفـى       فيأثرهم إلى جهنم، ويكون  يتبعون

  .بآلهتهم تهالتنبيه على ذلك بيان لما سيؤول إليه أمرهم، وتختتم به صل
وإذ كــان لهــذا المســلك المعــوج، ومــا صــاحبه مــن عنــف وقســوة 

نفسـية الرسـول الكـريم، السـيما      فـي أثـره  . نا عنها غير مرهواضطهاد، تحدث
ومصدره أهله وعشيرته الذين كـانوا أولـى النـاس بنصـرته وأجـدرهم بتقبـل       

وناهيـك بفـرد تناصـبه العـداء     . دعوته، والنظر بإنصاف وتعقل فيما جاءهم بـه 
ينظـر العـرب إلـى أكثـرهم     أمة بأسرها، وال يستجيب لدعوتـه إال عـدد قليـل    

يبثـه شـكواه    إليـه، وال نجيـاً  يلجأ إنه إذ ذاك لن يجد ملجأ . يءإلى ال ش نظرتهم
إال خالقه ومواله الذي شرفه يتلك الرسالة، وعهـد إليـه بتلـك المهمـة، ال جـرم      

  :ساله اهللا تعالى وخفف عنه بض ما يجد بقوله سبحانه
����� 7'� ��,��5�� 7' ��َ���َ1 7�1ِ8 ����ُ��2َ9 :1�;�+� �َ��2�	���.  
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أي ال يهمنــك أمــرهم، وال يحركــك وعيــدهم وال يســتثر وجــدانك مــا 
يهرفون به من دعوة غير اهللا والعبودية لما سـواه، وال تلـق بـاال إلـى إرعـادهم      

قـد بلغـت، وعلينـا    ولكن هذا كله دبر أذنك، فإنمـا عليـك الـبالغ، و    وإبراقهم،
دهم والبـد، ولـن   الحساب، وسنحاسبهم وال بـد، ونـذيقهم جـزاء كفـرهم وعنـا     
أمـا مـا تلوكـه    . يجدوا من يدفع عنهم العذاب أو يصرف عنهم النقمـة والعقـاب  

وما تقذف به أفواههم من تهديد، فإنـه ال يعـدو مجـرد القـول،      ألسنتهم من وعيد،
وما كان لهم أن يضعوه موضع التنفيذ، بينمـا اهللا تعـالى الـذي بيـده نواصـيهم،      

ـ وإليه علم سرهم  دهم وتـدبيراتهم قـد تكفـل بحفظـك، وقضـى      وعالنيتهم ومكائ
�%� &�ـ�� ���Eـ�§ِ    )��بعصمتك من شرهم وأذاهـم  � هـؤالء األغـرار    فهـل يغلـب   �����ـ�� "���0ـ�

ولقـد  . وأحقـر القدر؟ أم هل يناوئون من بيده الخلق واألمر إنهم ألحط مـن ذلـك   
والوقـف علـى قولـه    . �باءوا من مكائدهم بالفشل، وكانت الغلبـة لرسـول اهللا   

�*ـ%� Pَـ5ُ��$���  �: سبحانه[� �" YَR�.       إذ ما بعده جملة مسـتأنفة وقعـت كالتعليـل لمـا قبلهـا
بسـرهم وعالنيـتهم مـن مسـتلزماته الهيمنـة       إذ أن العلم. وهو النهى عن الحزن

والقدرة على إحباط تدبيرهم، ثم مجـازاتهم علـى مـا قـبح مـن أعمـالهم،       عليهم 
بعضه، ال سـيما وأنـه ربمـا أوهـم معنـى      ومن ثَم كان من الخطأ وصل الكالم ب

 فـي اآليـة علـى العلـم بـالعلن، للمبالغـة       فيوقدم العلم بالسر . غير مراد قطعا
بيان شمول علمه سبحانه لجميع المعلومات، وكـأن علمـه سـبحانه بمـا يسـرون      

إذ علمـه سـبحانه   . الحقيقـة  فـي أسبق من علمه بمـا يعلنـون مـع اسـتوائهما     
علمنـا معشـر    فـي حصول صورها كمـا هـو الشـأن    بالمعلومات ليس بطريق 

وفـى هـذا   . بل إن وجود الشئ هو نفسه علم بالنسـبة إلـى اهللا تعـالى   . المخلوقين
  .ال يختلف الحال بين البارز والكامن

فلئن كانت هذه اآليات الكريمـة قـد سـيقت إلقامـة الحجـة علـى       . وبعد
تعـوا بنعمـه وشـكروا    المشركين الذين أكلوا رزق اهللا تعالى وعبـدوا غيـره، وتم  
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بـإخراجهم مـن ظلمـات    ) مـوقفهم  فـي لـو أنصـفوا   (كانت كفيلة  والتيسواه، 
كمـا قلنـا غيـر    (إال أن القـرآن  . الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيـد والعبوديـة  

ومـن ثَـم فـإن مـن واجبنـا أن      . هدايته بزمان دون آخـر  كتاب ال تختص) مرة
  .ب وافر ملحوظننظر ما نصيبنا من هدايتها؟ وإنه لنصي

علينا كلما مددنا أيدينا إلى طعام أو شراب اسـتمد وجـوده مـن األنعـام أن     
المراحل التي مـر بهـا حتـى وصـل إلينـا      قليال، ونفكر في األدوار و هقف عندن

طعاما هنيئا، وشرابا سائغا تمتلئ النفس بتعاطيـه غبطـة، ويكتسـب الجسـم عـن      
هـذه المراحـل، وإنـا     فـي لهيـة  طريقه قوة وصحة، ثم نتحسس مكامن الـنعم اإل 

تقـديرنا العوائـق والموانـع واآلفـات      فـي كل مرحلة إذا ما أدخلنا  فيجدوها الو
وتقضـي عليـه وتحـول بـين      هتعترض الشئ قد شارف نهايته وكماله فتفسد التي

كما أن علينـا أن نـذكر ذلـك كلمـا لبسـنا أو انتعلنـا       . أصحابه وبين االنتفاع به
  .ولية األنعامشيئا مصدر خاماته األ

فضـائه   فـي كذلك لنغمض العين قليال، ولنتـرك للخيـال العنـان يجـول     
ولنتصور الحياة وقد خلت من تلـك المخلوقـات التـي خلقهـا اهللا لنـا      . الالنهائي

وسخرها لتوفير هنائنا وسعادتنا أو لنتصورها موجودة ولكنهـا نـادة شـاردة أبيـة     
أي شـقاء هـذا   : سـأل أنفسـنا بعدئـذ   متوحشة ال تنال إال بأهوال ومخاطرات، ولن

الذي سنكابده؟ وأي عناء ذلك الذي سـنحياه؟ ولعلنـا إذ نفعـل ذلـك، نسـتطيع أن      
نتذوق بحق قيمة تلك النعم العظيمة ونحس بما هللا علينا فيهـا مـن منـة، وبالتـالي     
يسهل علينا تصور بشاعة تقصير المقصـرين، وتهـاون المتهـاونين فـى حقـوق      

وفى ذلك ما فيه مـن تحريـك المشـاعر، وحفـز للهمـم إلـى       . اهللا رب العالمين
  .الخير والبر والمعروف

ـ��̀ &eــ(ِ�`          � ـ$� 0�zـ� �ـ� *xTْqَــR huَــKِQَ� -ـ � &ـ�yــ��Eْ.َ��z 8َ*�ــ� �ـ��       �8َ)��َــ�� "�ــ�� �}ِ*��ــ�? )�rَــ���� ��Eَــ� &�ــdYَB )�*َ��ــ�z �Aْ�.َــ�� Pَــ�Lَ &ـ�
�̀��&�� �A�-�( �#�َ>��ْ�� Aِ�� �"� ِ�� �" sُْP�̀����6 ٍj�ْ�z ;sُWِ� �$�-�( hX���& َL�(َ8 ��-َo�U*َ8 k�9��� ��5��:  
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�  `�ِ) e�0ـ�̀� &ـ�z� حكـم أخصـم الرجـل يخصـم مـن بـاب تعـب إذا       : المصباح 
ـ .أ .الخصومة، فهو خصم وخصـيم  البـين الخصـومة المجـاهر    : والمبـين . هـ

، ال يأبـه  فإذا هـو شـديد الخصـومة، كثيـر الجـدال بالباطـل      : والمراد. بالعداء
وصـف و  : ضـرب اهللا مـثال  : المختـار  �rَـ���� ��Eَـ� &�ـdYَB   �بالحق وال يستجيب لـه  

 الغرابـة والبعـد عـن المعقـول     في هيأورد فى شأننا قصة عجيبة : ادوالمر. بين
رم العظم يرم من بـاب ضـرب، إذا بلـى فهـو رمـيم،      : المصباح ���&�ـ�̀� �كالمثل 

  .البلى، بعيدة عن الحياة غاية البعد وهي بالية أشد: ومن ثم يكون المعنى
الشغل الشاغل لقـريش تبيـت فـى الحـديث عنـه      � كان أمر رسول اهللا  :المعنى

أول مـا   �الحـديث عـن رسـول اهللا     ويكون إالوتصبح، ال يكادون يجتمع اثنان 
ولقد ضم مجلس من تلكـم المجـالس رءوس الشـرك وزعمـاء النضـال      . يبدأ به

الجمحـي وأبـا جهـل والعـاص بـن وائـل       بن خلف  أبي: ضد الدعوة المحمدية
ولم يكد يحتويهم المجلـس ويبـدءون الحـديث حتـى انـدفع      . والوليد ابن المغيرة
يقـول إن اهللا يبعـث   . أال تـرون إلـى مـا يقـول محمـد     : أبى بن خلف يقـول 

والالت والعزى ألصيرن إليه وألخصـمنه، وأخـذ عظمـا باليـا     : ثم قال. األموات
ـ يا محمـد أتـرى اهللا يح  : يقولو فجعل يفته بيده : �ي هـذا بعـد مـا رم، قـال     ي

اآليـات ردا عليـه وعلـى أمثالـه ودحضـا       فنزلـت  "جهنمويبعثك ويدخلك  !نعم"
  .لشبهته تفنيدا لقولته األثيمة الغبية

ي الغوي لجهله وعمى بصـيرته ووقوفـه كأمثالـه عنـد المـألوف      بظن الغ
. ويظهـر بـه عليـه   � ل اهللا ظن أنه قد أصاب ما يفحم به رسـو . المعروف فقط

ولعلـه كـان يحـدث    . ومن ثَم ذهب يحدثه والزهو قد أخذ عليـه مسـالك التفكيـر   
ومـا  . وقد تملكته الحيرة، ولم يجـد مـا يواجهـه بـه     �بأنه سيرى الرسول  نفسه

ضخمة، ولغزا معقـدا، أهـون وأتفـه مـن أن يشـغل       ةدرى أن ما تخيله هو شبه
. ترة قصيرة، إذ هو لديـه مـن البدائـة األوليـة    حيزا ولو لف �من تفكير الرسول 
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 ولقـد تـولى اهللا تعـالى   . بل ولدى كل عاقل منصف لم يعمـه الغـرض والهـوى   
السـوي   على موقف هذا الجهول الغوي بما يرده وأمثالـه إلـى الصـراط   التعليق 

ويلحقهم بركب العقالء إن كانوا يرغبون بهـم لحاقـا، نـدد بـه أوال وأنَّبـه علـى       
ثم سجل عليه التعامي عن برهان العقيدة الحقـة الماثـل فيـه فقـال     . عاءفعلته الشن

  :عز من قائل
�`�ِ)e& ̀���0�z �$�- �َKِQَR huَxTْq* ��& �y��Eْ.َ��z ��*َ8 �?���*ِ{� ���" ��َ��(َ8�.  

�      8َ �:ونعيد هنا ما قررناه عنـد تفسـير قولـه سـبحانه     �� �5َـ ��)�� 8َ*�ـ� Eْ.َ��zـ�  �٠٠)� �َـ�� "ـ�
فاالستفهام الذي صدرت به اآلية لإلنكـار والتعجيـب، ومـدخول الـواو الواقعـة      
بعد همزة االستفهام محذوف يـدل علـى السـياق ويرشـد إليـه المقـام والرؤيـة        

ألم يتفكـر اإلنسـان ولـم يعلـم علمـا       :والمعنى اإلجمالي عليه. ال بصريةعلمية 
� &�� *�z ��*َ8huَxTْq � اًييقينy��Eْ.َ�� ..الخ  

. والتعجب غفلة ذاك الجاهـل األحمـق عـن أصـل وجـوده     ومحط اإلنكار 
 �ووقوفه من قضية البعـث موقـف الجحـود واإلنكـار، وتحرشـه برسـول اهللا       

زاعما لغروره وجهالته أنه سيخصمه، بينمـا أسـباب تبصـره، وعوامـل هدايتـه      
ورشده فى متناول يـده، ال يكلفـه امـتالك زمامهـا إال الرجـوع إلـى ذكرياتـه        

. وصـل الماضـي بالحاضـر    فـي علوماته األولية، واستعمال العقل بإنصـاف  وم
إذ لـيس الخلـق الثـاني بأبعـد     . إنه لو فكر قليال وأنصف لما وقف هذا الموقـف 

  .من الخلق األول الذي يعترف به وال يكابر فيه
ما أصل الوجود اإلنسـاني؟ إنـه تلـك النطفـة القـذرة المـذرة الخامـدة        

فيها، تستقر فى مستقرها فترة مـن الـزمن محـدودة تتوالهـا      الهامدة التي ال حياة
فيها عناية اهللا، فإذا بهـا تتحـول فـى نهايتهـا إنسـانا مفكـرا مـدبرا ذا قـوى         

اع عـن طريقهـا أن يقتـنص قـوى األرض ويوجههـا      تطواستعدادات خاصة، اس
إلى ما يحقق أغراضه ومصالحه، بل إنه لم يكتـف بـذلك فـذهب يسـخر الهـواء      
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شـتى   فـي ويمتطيه توفيرا لوقته، ويستغل قـواه الكامنـة غيـر المرئيـة     لخدمته، 
  .هاهو يحاول أن يطوع قوى الشمس إلرادته مآربه، بل

الطـورين مـن أطـوار    ضعف الصـلة بـين هـذين    وما أ !!هما أوسع الهو
ة، ولـوال اإلحسـاس المتكـرر    دويقيني أنه لوال اإللـف والعـا   !!الوجود اإلنساني

عن تلك النطفة، لكان هنـاك مجـال محقـق للتشـكك، بـل       بأن هذا المخلوق فرع
ولُوِجد من يسـتخف بـأحالم مـن يؤمنـون باالتصـال والتسلسـل بـين النطفـة         

ن من يجحـد ويكـابر فـى إمكـان     إولست أراني مغاليا في يقيني هذا، ف. واإلنسان
إعادة من انسحب عليه حكم الوجود، وتمتع بالحياة حقبة مـن الـزمن، بينمـا كـل     

عليه أن تفرقت أجـزاؤه، وتغيـرت معالمـه، إن مـن يفعـل ذلـك لـيس         ما طرأ
بمستبعد عليه أن يقف نفس الموقف فيمن لم يأخـذ مـن الوجـود بحـظ، لـو قـد       

  .فرض وانعدمت المعاينة المتتابعة
فمن استطاع أن يخلق مـن تلـك النطفـة الخامـدة الهامـدة التـي ال أثـر        

ـ  للحياة فيها إنسانا، ومـن تناولـت قدرتـه البـا     طة الفطريـة  يهرة جزيئاتهـا البس
فخلقت منها عينا تبصر، وأذنا تسـمع، ولسـانا ينطـق، ويـدا تـبطش، ورجـال       

وعقال يفكر ويدبر، ودماغـا تنوعـت مناطقـه واختصـمت كـل منطقـة       تمشى، 
منها بعمل يغاير ما تؤديه أختها، هـذا إلـى جـوف فيـه مـن األجهـزة والغـدد        

لمدهش الـذي ال يـزال العلـم الحـديث     والسوائل والخمائر والعصارات المعجب ا
من تناولت قدرته كـل هـذا، وأوجـده مـن     . ترة جديدافيستكشف من أسراره كل 

ال شئ تقريبا، وعلى غير مثال سبق، أيعجـزه إعادتـه خلقـا جديـدا مـع وجـود       
موجودة فـى الكـون، وإن كانـت قـد      المثال، وتوفر األجزاء التي ال تزال مادتها

عنـد   الهم ال عجـز وال عـي، وال بعـد وال اسـتحالة، إ    تلت صورا جديدة؟ اللاح
تكوينهم وأضل عقولهم، من طـراز ذلـك الجهـول الـذي صـور       الهوىمن أفسد 

  :اهللا موقفه بقوله
��̀��&�� �A�-�( �#�َ>��ْ�� Aِ�� �" ���& َL�َP ��َ.�ْ�z �A��َ*�( dYَB�& ��Eَ� ����َr�(�.  
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يعتـرف بـه الكـل وال    فقد تعامى وتغـابى وتجاهـل مـا ذكرنـاه، ممـا      
سـتند إلـى اإللـف، ويقـيس     ييستطيعون له إنكارا، وذهب يقف مـع الظـواهر و  

قدرة الخالق بقدرة المخلوق الضعيف العـاجز، ويتشـبث بقطـع العظـام الرميمـة      
علـى ذلكـم   ويتخذ منها مادة للحجاج والمكـابرة، ومـن ثَـم رد الحـق سـبحانه      

علـيهم الشـيطان، وحشـا قلـوبهم     اسـتحوذ   الغوي الجاحد، وعلى أمثالـه ممـن  
، إلـى  عصـره أم جـاءوا بعـده    فـي الشك فيما يأخذ حكم البدهيات، سواء أكانوا ب

د عليـه أبلـغ رد، وأحكمـه وأوجـزه، فقـال      ر. أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا 
  :سبحانه

��̀����6 ٍj�ْ�z ;sُWِ� �$�-�( hX���& َL�(َ8 ��-َo�U*َ8 k�9��� ��5�ِ�� �" sُْP�.  
يا محمد لهذا الغوي الغبي الذي ظن أنه قـد وقـع علـى مـا لـم يقـع        قل
لسـت أنـا   : وتخيل أنه سيفحمك وشيكا بتلك الشبهة الواهيـة، قـل لـه    عليه غيره،

الذي سأحييها وال غيري ممن يتناولهم بصـرك أو يـدركهم حسـك مـن األناسـي      
ـ    . العجزة ة طريـة،  إن الذي سيمنحها الحياة، ويعيدها كما كانـت قويـة فتيـة غض

تؤدي وظيفتها كما كانت تؤديها، بـل وخيـرا ممـا كانـت تؤديهـا، وهـو الـذي        
المرحلـة التـي لـن تسـتطيع ال      فيأنشأها فى المرحلة األولى، وصورها وكونها 

أنت وال غيرك ممن شاركك فى التمـرد إنكـار نسـبتها إليـه وهـو اهللا سـبحانه       
��(ُ�$ُ.��َ� ���5َ.َ��z ���& ��5َ,ْ�َo�D ��iَ������� ���.  

��hX  �:وفى قوله سبحانه   إلـى مـوطن االسـتدالل    توجيه لألذهـان  ��U*َ8ـL�(َ8 ��-َoَ &ـ�
ذلك أن الشعور العام الذي ال يختلف فيه اثنـان، يقضـي بـأن إعـادة المصـنوع      
الذي انهار هيكله المائل، وتفككت أجـزاؤه المترابطـة، أيسـر بكثيـر جـدا مـن       

ق اإلنشـاء األول مـثال يومـا كـامال فلـن تسـتنفد       أوال، بحيث إذا استغر إنشائه
ومن ثَم فـإذا وجـد شـخص يعتـرف بهـذا الشـعور       . اإلعادة بعد التفكك ساعات

بالنسبة إلى البشر فيما يصنعون، ثـم هـو فـى الوقـت نفسـه يجحـده       وال يجحده 
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خـالق القـوى والقُـدر، ويسـتكثر     ويستبعد حدوثه إذا ما نسـب إلـى    ويكابر فيه،
تعالى أن يعيد بعد الممات والتفرق الكائن الـذي كـان هـو المنشـئ لـه      على اهللا 

إمـا  : إن مثل هـذا الشـخص لـيس إال أحـد رجلـين     . فى حياته األولى من العدم
الكاذبـة عـن    ويكبت لسـانه عنـاء الترجمـة    مكابر يجادل فى الحق بعد ما تبين

يحتـل   مختـل الشـعور ال يليـق بـه أن    شعوره ووجدانه، وإما رجل فاقد العقـل  
  .لونومكان العقالء ويحاول أن يزاول ما يزا

ولما كان المعروف عن الهيكل اإلنساني أنـه بعـد المـوت والبلـى تتحلـل      
مكونـات غيـره كمـا هـو      فيوتتفرق أجزاؤه، بل وتأخذ صورا أخري عناصره، 

وربما لعبت الحوادث والتغييرات الكونية بـبعض أجزائـه، وباعـدت مـا     . معلوم 
لـذلك سـد اهللا تعـالى علـى األوهـام طريقهـا       . لبا ما يكون شاسعابينها بعدا غا

علــيم بتفاصــيل الخلــق  أي إنــه ســبحانه ،�)�-�ــ$� �Wُِــ�z ;sْ�ــjٍ ���6ــ�̀�� :ســبحانهبقولــه 
واإليجاد، إنشاء وإعادة، محيط بجميع األجزاء المتفتتـة والمتبـددة لكـل شـخص     

ـ        ه اتصـاال  من األشخاص، أصـولها وفروعهـا، ونسـبة كـل جـزء إلـى مثيل
السـابق مـع القـوى    وانفصاال، واجتماعا وافتراقا، فيعيد كال من ذلك على الـنمط  

  .التى كانت من قبل
ولئن كانت اآليات قد سـبقت للـرد علـى المعارضـين، وتعزيـز عقيـدة       

وهـو خلـق   "مر لن يقـف بموضـوع الـدليل    ث والنشور كما قلناه، إال أن األالبع
ذاتـه ألن يكـون دلـيال مـن      فـي إذ أنه صالح عند هذا الحد، " اإلنسان من نطفة

واتصـافه ببـاهر القـدرة وكمـال      باإللوهيةأدلة إثبات وجود الحق سبحانه وتفرده 
  .العلم والحكمة

الـرحم ال اخـتالف بينهـا فـى المـادة       فـي أن النطفة المنقذفة : بيان ذلك
احـدة،  فاللون واحـد، والقـوام والكثافـة و   . مصدرها أو تعددوالصورة مهما اتحد 

إذ منهـا المخلـق   . تختلف بالنسبة إلى ما يؤول إليه أمرهـا بعـد انقـذافها    ولكنها
فمنـه الـذكر واألنثـى، ومنـه     . المخلق منها مختلف أيضـا  أن المخلق، كما وغير
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ومنه األبيض واألسـود واألحمـر واألصـفر، كمـا أن     . والربعة الطويل والقصير
. الغبـاء، والمتوسـط بـين هـذا وذاك    الذكاء، والغبي المفـرط  منه الذكي المتوقد 

كذلك لكل شخص تكوين مخصوص بالنسبة إلـى صـورته الظـاهرة مـن حيـث      
السحنة والشكل، وتكييف األجزاء وتناسـق األعضـاء، وهـو مـا أشـارت إليـه       

ــة  ــة الكريم ــياآلي ــه ســبح ف ــW�,�Eُ :�انهقول ��ْ�َ8 ����z��( ِf,��َــ�_َoْ�ــ��( �O��(ــ��� ���� �jْ�ــ�z ــ���F��"@ ــ�� �&�( ��
 ������� حكـم البـدهيات    فـي ذلك مـا أصـبح    فيوحسبنا  .�)�hO��"~َ� �%��َK A�R �?ِ' ��ُW�*��$ْ�َ8 �;�ْ�ـ�

من أن التشابه الكلي بـين شخصـين لـم يوجـد إلـى اآلن      : ما ذكرناه سابقاوهو 
  .مائحتى بين التو

مـن ذا الـذي انتـزع     :لننظر إلى ذلك، ثم لنسأل من حولنا من المتشـككين 
نطفة التى لم تتخلق خواصها؟ ومن ذا الـذي عطلهـا عـن التكـون وأوقـف      من ال

عملية التلقيح مع صالحيتها له بحسـب طبيعتهـا، وخيـب آمـال أصـحابها مـع       
حرصهم الشديد على النسل وتشوفهم إلى الذرية عن طريقهـا؟ ثـم مـن ذا الـذي     
ـ      ا رجح جانب التخلق فى المخلقة على مقابله وضـده؟ كـذلك مـن ذا الـذي آثره

بإحدى الصفات المتقابالت التي سبقت اإلشارة إلى بعضـها أو حـال بينهـا وبـين     
  ما كان مرجو لها منها؟

ال بد من ذات فعالة مختـارة مهيمنـة مسـيطرة ال سـلطان ألحـد       :إن العقل يقول
عليها رجحت أحد الضـدين علـى ضـده، وعـززت جانـب إحـدى الممكنـات        

ه من كل ما لـه دخـل فـى تكييـف حيـاة      المتقابالت على مقابلها مما ذكرنا وغير
اإلنسان من سعادة أو شقاء، وفقـر أو إثـراء، أو مـرض أو صـحة، أو ضـعف      

  .به ذلكشوقوة، وعز أو ذل، وما أ
ومحال وألف محال أن يكون ذلـك الـذي تحـدثنا عنـه وليـد الصـدفة أو       
من فعل الطبيعة، كما يزعمه أولـئكم الحمقـى الـذين تنكـروا لعقـولهم، وأفسـد       
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ــث  الغــ رض فطــرهم، وأضــاع الغــرور صــوابهم، وصــدق اهللا العظــيم حي
�$?� :�يقولE��ُF ��& �ُ,�"َ8��َRَ8�  �?$ُ.���َ�� ��� َ* �#َ8 ��َ*$ُ.ُ�ْvَF ��ُ,*َ8َ8�.  

تلك الذات الكريمة الفاعلة المختارة هـي التـي جـاء الرسـل صـلوات اهللا      
عرفـونهم بهـا ويـذكرون    يرشدون الناس إليها، ويدلونهم عليهـا، وي  موسالمه عليه

اهللا رب العـالمين الـذي لـه ملـك     : لهم من نعوتها ما تطيقه عقولهم، ويسـمونها 
  .السموات واألرض ال إله إال هو

يشـترك   الـذي وعلى هذه الصورة يقرر الدليل إذا ما وقفنا به عنـد الحـد   
وراء ذلـك مـا    ثمـة فى إدراك مواده الناس جميعا خاصتهم وعامتهم وإن كانـت  

نه العلم الحديث مما انطوى عليه الهيكـل اإلنسـاني مـن أجهـزة دقيقـة،      كشف ع
منهـا خاصـية تغيـر األخـرى، هـذه       متنوعة، وعصارات مختلفة، لكـل  وغدد

لهضم الدهنيات، وتلك لهضم النشـويات، وثالثـة لهضـم الزالليـات، وقـد نظـم       
وهـى أمـور مـن    . إفرازها بحيث ال يزيد عن الحاجة وال يقـل عـن المطلـوب   

بـاهللا تعـالى قـوة،     والتقدير السليم، أن تزيد اإلحسـاس ها عند النظرة المنصفة شأن
� �RـRَ~ْ�� Aَـ��� )��RـA      � :وخا، وصـدق اهللا العظـيم حيـث يقـول    سواليقين ثباتا ور ��ِ"E�F��"َ@ ��ِ5ـ�Eـ�D

Z�,�� ��ِ5��ُx*َْ8 ej� ْ�� ���*َ8 ���5َ� �����)َ,�"�.  
ــ�� ���Uـــ � ــWَ� َsُـــ� &ـ� ــ�� �P$ُFـــ��)?� ���ـــ��S k�9ـ� ��2�zَo�ْ� ِ��H�  �fَـــ�ِ *َـــ��R �dَـــKِQَ� 8َ*ـــ,ُ� &�Eـ�َg��( �O��(ـــ������� �jَـــ��z k�98َ)��َـــ���� ���ـــ

�������ْ�� ُ��Yَvْ�� �$�-�( Zَ��� ��5َ�Bْ�& �jُ�ْv�" �?َ8 Zَ��6 ٍ��J�َ.ِ��.  
تناولت اآليات السابقة القضية اإلسالمية الكبـرى التـي أقضـت مضـاجع     

الدعوة المحمدية وأهمتهم أكثر من غيرها والتـي اتخـذوا مـن بعـدها عـن       أعداء
  .رالمألوف مادة دسمة للقيل والقال، وهي قضية البعث والنشو

ولقد بينا عند تفسيرها أن موقف القـرآن الكـريم مـن الـدفاع عـن هـذه       
القضية كان متسقا كل االتساق مع موقـف المشـركين متجاوبـا مـع محـاوالتهم،      

ما يثيرونه من شكوك، ومـا ينثرونـه مـن شـبه وأباطيـل، ويكـر عليهـا        يتتبع 
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وال يكتفـي فـى الموضـوع بـدليل واحـد      . بالنقض، ويكشف عما فيها من زيف
إلى أمر واحد، وإن كان فـى هـذا الـدليل الواحـد مـا       وال يقف عند لفت األنظار

 الـدليل بالـدليل ويقـرن البرهـان     يتبـع  بـل . يفي ويقنع من يرغـب أن يقتنـع  
اآلفـاق،   هبالبرهان وينقل الناظر فيه من دليل موطنه األنفـس إلـى آخـر مصـدر    

  .ك اآليتان موضوعناومن ذل. مواتوآثار القدرة الباهرة فى األرض والس
فبعد أن رد اهللا تعالى على ذلك الجاحـد للبعـث، المتشـبث بقطعـة العظـم      

بع الـدليل بمثلـه،   البالية وفند شبهته الواهية بدليل مقدماته منه هـو شخصـيا، تـا   
البرهان المستمد من األنفس وأصـل النشـأة ببرهـانين تقـع موادهمـا      وقرن ذلكم 

  :وقد تحدث عن أولهما بقوله عز وجل. فى متناول األبصار فى الليل والنهار
��d��َ* ِ�َ2�zَoْ�� ِ��H�U�� ���& �ُWَ� َs���S k�9��� �    

سـبحانه فـى اآليـة     والموصول في اآلية بدل من الموصـول فـى قولـه   
� ����5�ِ ���ـ�U*َ8 k�9ـP  ��-َoُ � قبلها" sْ� يكون يح ـ ومن ثَم يهـا الـذي   ييح: أي. ي داخـال عليـه  ي

مـن الجعـل بمعنـى اإلبـداع      :����Sـsَ  �. الشـجر األخضـر نـارا   جعل لكم مـن  

ألجلكم ومنفعتكم وتـوفير أسـباب الحيـاة الطيبـة لكـم والشـجر        � �Wَُـ�  �.والخلق
هور عند المفسرين أنه شـجر معهـود مخصـوص، وهـو المـرخ      المش: األخضر
 هـو و(الزنـد األعلـى ومـن العفـار     ) وهو ذكر(يتخذ من المرخ : قالوا. والعفَار
ـ  ) أنثى ـ علـى  الثـاني وهمـا خضـروان يق     األولحق الزندة السفلى، ثـم يس ر ط

وضـمنه تكييـف   . منهما الماء فتنقدح النار، بخلق اهللا تعـالى وإيجـاده والمعنـى   
هأنتم يا هؤالء الذين تعاميتم عن الحـق تـرون أحـدكم يتنـاول قطعتـين      : ليلالد

من نبات المرخ والعفار باردتين رطبتين يمأل هيكلهمـا المـاء، بـل ويقطـر مـن      
ا، ثم يسحق إحداهما على األخرى، فإذا النار تخـرج مـن بينهمـا حـارة     مأطرافه

ـ الذعة محرقة مع بداهة التضاد الكلي بينهـا وهـى الحـارة     وبـين مـا   ، ةاليابس
فهـال راجعـتم أنفسـكم وأنـتم تـرون      . خرجت من بين ثناياه وهو البارد الرطب
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تلك الظاهرة العجيبة، واستعملتم عقولكم بإنصاف؟ إنكـم لـو فعلـتم لهـدتكم إلـى      
أن من توصلت قدرته إلى إخراج الضد من الضـد وإبـراز النقـيض مـن ثنايـا      

لقا جديـدا ويـرد إلـى أجزائـه اليابسـة      نقيضه لن يعجزه أن يعيد الجسد البالي خ
المتفككة لفعل الزمن ما أفقدها كَره من غضاضـة وطـراوة وتماسـك أمـا قولـه      

  :عز من قائل
��?(���P$ُF ���E�& �ُ,*َ8 �َKِQَR� 

فإذا أنتم من ذلك الشجر األخضر والنبـت الطـري الـذي التهـب بسـبب       :ومعناه
. إلـى شـتى منـافعكم عـن طريقهـا     تؤججونها توصـال  واالحتكاك توقدون النار 

تأييد لما قبله وهـو صـدر اآليـة وتحقيـق لـه      ) وإن كان كما قال المفسرون(فإنه 
مجـرد خيـال كنـار الحباحـب،     بيان أن النار المنبثقة من االحتكاك نار حقيقية ال 

إال أنني أرى فيه زيادة على ذلك لفتـا لألنظـار، وتنبيهـا لألذهـان علـى مكمـن       
تلك الظاهرة وإلى ما هيأ اهللا تعـالى عـن طريقهـا لعبـاده مـن       فيالنعمة اإللهية 

وإن قلـيال مـن التقصـي الـذهني ألسـباب الحيـاة،       . حياة هانئة طيبـة سـعيدة  
ووسائل المعيشة، لكفيل بأن يظهر بوضوح أنه مـا كـان يمكـن للحيـاة أن تأخـذ      

 إذ أنـه . صورتها الممتعة المعروفة لنا لو قد قدر للنـار أن ال يكـون لهـا وجـود    
فارق بين طعام اإلنسـان وطعـام الحيـوان، ولكـان مقضـيا       ثمةذاك ال يكون  إذ

علينا أن نمضغ الحبوب ونطعم اللحـوم ونتنـاول الخضـروات كمـا خلقهـا اهللا،      
وإنـه لحـتم علينـا أن ال نرضـى     . فلله مزيد الحمد والمنـة . وكما أنبتتها األرض

 انللنـار فيـه نصـيب، أو شـرب    ألنفسنا بالغفلة، وأن نذكر كلمـا طعمنـا طعامـا    
كذلك، أو لبسنا ثيابا كذلك، ما هللا علينا فيما متعنـا بـه مـن فضـل ومنـة،       شراباً

ــول  ــث يق ــيم حي ــدق اهللا العظ �)?�  �: وص�ــF Aُــ$ �,��� ��ــ� �E�� �ــ��8َ"�,ُ� َRَ8�   �ــ� � َ* �#َ8 ��5َF���Hــ �w ��ُFoْــ �Uْ*َ8 ��ُ,ــ *َْ8َ8
 �?$ُiــ �U�E�ــ  ��ْ�� َF ــ� �-��E�ْ���S �ــ� ــ$ِ"��*َ � ْ.�ــ� ��ْ�� d6�َ,�&�( dX���Iْ9� ِــ�� ــ%� ��ْ��<� ����ــ�ِ  �D�ِ� �̈ ــ(� ��َR� .  ــن ــدث ع ــم تح ث

  :ثاني البرهانين بقوله



 

 179 

���5َ�Bْ�& �jُ�ْv�" �?َ8 Zَ��6 ٍ��J�َ.ِ� �f��َg��( �O��(������� �jَ��z k�9��� ����َ��(َ8�.  
كمـا أدخلـت   وقد صدرت اآلية بأداة االستفهام اإلنكاري ومفادهـا النفـي،   

وهى للنفي، ومعلوم أن نفي النفي إثبـات، ومـن ثَـم تكـون النتيجـة      ) ليس(على 
، وهو قدرة اهللا تعالى على خلقهـم مـن جديـد، وهـو إثبـات      إثبات مدخول األداة

  .دة البالغة العربيةعأكسبه األسلوب تأكيدا كما هي قا
ضـوح، مـن   منتهـى الو  فـي هأنتم أوالء ترون السـموات، وعظمتهـا    :والمعنى

رمها، ورفعها بغير عمد، ونظـام كواكبهـا وسـياراتها، ومـا إلـى ذاك      ضخامة ج
تكوينهـا، عظيمـة    فـي ثم هأنتم أوالء ترون األرض عظيمـة  . مما ال ينتهي كثرة

تنـوع أجزائهـا بحسـب احتياجـات سـاكنيها،       فـي جبالها الراسيات، عظيمة  في
غيـر ذلـك ممـا يطـول      أنهارها وبحارها وتنوع ما يخرج منها إلـى  فيعظيمة 

وإنكم لمعترفون بأن خالق ذلك كله ومبدعـه ومـدبره كلـه هـو اهللا     . الحديث عنه
عيد أن يوجد منكم من يكابر فى هذه أو يزعمهـا لمـن ألَّهتمـوهم مـن     بسبحانه، و

. كله ودبـر هـذا كلـه، ولـم يعـي بخلقـه      دون اهللا، فهل يتصور أن من خلق هذا 
الحجـم، وتفاهـة الشـأن     قا جديدا، مع صـغر هل يتصور أن يعجزه أن يعيدكم خل

��Iَ8 ِfْ(�ـ�� &�ـ��      �َ�ألهـون عليـه   نـه  إو !!بجانب الكون العظيم؟ كال كـال َoْـ���( �O��(��� � ���ـ�jَْ�ـv
ولما كان هذا الجـواب هـو المتعـين المقطـوع بـه       ��E�� ��َBIَْ8 ���Wَ��( ِ§��E�� ِj�ْ�zـ�§ِ �َـ� "����َ��ـ$?�   

ـ  مسكة  ىدنأعند من له  اف، لـذلك تـولى الحـق    من عقل وأقل نصيب مـن إنص
  :ب صريحا واضحا بقوله عز من قائلسبحانه الجوا

��������ْ�� ُ��Yَvْ�� �$�-�( Zَ����.  
فهو سبحانه قادر على ذلك ال تقف قدرتـه دون خلقهـم وأمثـالهم وأمثـال     

يعجـزه   ال، وكيفـاً  الخلـق والعلـم كمـاً    فـي المبالغ : أمثالهم وهو الخالق العليم
ولقد اتجهت إرادته إلـى خلـق مـا هـو أعظـم مـن       . عليه شئ يء، وال يخفيش
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ـ  ثمـة السموات واألرض واألفالك والكرسي والعرش لمـا كـان    ا يحـول بينـه   م
  .وبين ما يريد أو يؤخر وقته المرسوم لحظة

��?$ُW��َR ��ُI ��َ� َL$ُ.�" �?َ8 �ًi���w �J���َ8 �َKِ' �y���&َ8 ����*ِ'� � �)��َR�?$���S��ُF ����َ�ِ'�( hn�A�w ;sُI �O$ُWَ��& �y����ِ� k�9��� �?��.  
�  �y�اسـتغراق   إلفـادة حصـر   أداةوهـى  . تقدمته إنما. الشأن والحال: األمر �'ِ*���ـ� 8َ&�ـ�

 الكريمـة، وعـدم   اآليـة جميع صور التكوين كلهـا وانـدراجها تحـت مضـمون     
ـ  : فسبحان. خروج فرد منها عن مقتضاها . ا، للتنزيـه مـع التعجيـب   سـبحان هن

 تنزيه سبحانه عما ال يليق به مما ينسـبه إليـه أولـئكم الحمقـى، وتعجيـب مـن      
إصرارهم على موقفهم مع مـواجهتهم بالـدالئل القاطعـة التـي تزيفـه وتكشـف       

الرحمـة،   فـي قيل هو مبالغـة فـى الملـك كـالرحموت مبالغـة      : ملكوت. باطله
ـ : وقيـل . الرغبـة  فـي والرهبوت مبالغـة   راد منـه عـالم األمـر والغيـب     الم

  .الختصاص اهللا تعالى بالتصريف فيه من غير واسطة بخالف عالم الشهادة
الحـق سـبحانه الحـديث عـن البعـث       اختـتم بهاتين اآليتين الكـريمتين  : المعنى

به المضللين المكـذبين، والـرد علـى المكـابرين المنكـرين،      شوالنشور بعد تفنيد 
القاطعـة المسـتمدة مـن أنفسـهم، وممـا       واألدلـة صـعة  اوإفحامهم بالبراهين الن

ن روعـة هـذا االختتـام    أو تتناوله كل يوم أبصارهم، وتناله أيديهم مـن تجـاربهم  
الواقـع  فـي  إذ هـو  . الصلة بينه وبين ما تقدمه، لغنية عن اإليضاح والبيـان  وقوة

ـ مكمل لـه، مر  فقـد حـددت فيـه الصـلة بـين الخـالق سـبحانه        . ز لمعنـاه ك
وبين المكون جل جالله والمكونـات تحديـدا فـى منتهـى الوضـوح      والمخلوقات، 

شمل ما تقدم وغيره، ال يخرج كائن مهما كـان وضـعه عـن حكمـه،     ي. والظهور
وبين لنا فيه أن تلك الصلة فوق المـألوف، ووراء المعـروف وإن صـنع الصـانع     

ـ   األكبر ه لمكوناتـه لـيس علـى الطـراز     لمصنوعاته، وإبراز المكون جـل جالل
فالمصـنوع  . المنتشر فيمـا بيننـا، والمعـروف بالتجربـة والمشـاهدة لنـا       ئعالذا

مـن القـائم بـه وقتـا تتفـاوت       يقتضي عادة من صانعه، والعمل أيا كان يقتضي
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. لـى ذلـك  بساطة ودقة، وتفاهـة وعظمـة، ومـا إ   كميته تبعا لتفاوت طبيعة العمل 
ـ  كثيرا وكثيـرا مـا تقـف عـن بلـوغ      اإلنسانيةكما أن القدرة  دف، ويقعـدها  اله

أما قدرة اهللا سبحانه فإن األمـر بالنسـبة إليهـا علـى     . العجز عن تحقيق المطلوب
خالف ذلك كلية، الكل أمامهـا سـواء، ال فـرق بـين كـائن وكـائن وال وجـود        
العتبار من االعتبارات التى تتدخل وتتحكم فى مصير مـا نباشـره مـن أعمـال،     

  :وذلك ما عناه الحق سبحانه بقوله
����*ِ'�?$ُW��َR ��ُI ��َ� َL$ُ.�" �?َ8 �ًi���w �J���َ8 �َKِ' �y���&َ8 �� 

إيجاد المخلوقات أن إرادته إذا مـا توجهـت إلـى شـئ      فيإنما شأنه سبحانه : أي
فسـرعان مـا يكـون ويأخـذ مكانـه بـين       . كـن : وتعلقت بإبرازه أن يقول لـه 

بهـا   تصـته اخ التـي الموجودات، مستكمال جميع أجزائه مستوفيا كـل خصائصـه   
ومـا كـان   . ذلك العظـيم والحقيـر، والكبيـر والصـغير     فياإلرادة أزال، يستوي 

لكائن تعلقت إرادة اهللا تعالى بإبرازه فى لحظـة أن يسـتغرق أكثـر منهـا، ولـو      
  .تقديرنا وإلفنا يتطلب السنين الطوال فيكان 

هـل هـو محمـول    �     Iُـ��  �تحديد معنى قوله سـبحانه   فيوقد اختلف العلماء 
لى المعنى الظاهر المتبادر، أم هـو مصـروف عـن ظـاهره منسـحب عليـه       ع

التأويل، فمنهم من حمله على المعنـى المتبـادر، وذهـب علـى أن هنـاك قـوال       
وهـذه  . العلية موجها إلـى الكـائن وهـو لفـظ كـن      يصدر عن الحضرة القدسية

طريقة علماء السلف القاضية بتقبل ما ورد مـن النصـوص كمـا ورد مـن غيـر      
يل مع االستمساك بالتنزيـه، وانتقـاء التكييـف، واعتقـاد أن شـئون اهللا مـن       تأو

 إلـى وذهبـت طائفـة   . ، وتتخيله األذهـان األفهامحيث حقيقتها وراء ما تصل إليه 
التأويل ونفت أن يكون هنالك قول أو لفظ، وحملوا اآليـة علـى أنهـا نـوع مـن      

هـا وتسـهيال إلدراكهـا،    المحسات تقريبـا ل  صورة فيالتمثيل أبرزت فيه المعاني 
مراده بـأمر اآلمـر المطـاع للمـأمور المطيـع       فيوشبه فيه تأثير قدرته سبحانه 
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. من غيـر امتنـاع أو توقـف علـى شـئ      كٍل فيبجامع سرعة حصول المطلوب 
تعلـق إرادة الحـق سـبحانه بـالموجود      )كـن (وعلى هذا األخير يكون معنى قول

  .تعلقا تنجيزيا حادثا
بــاب العقيــدة مقبــول مــا دام التنزيــه عمادهمــا وكــال المــذهبين فــى 

ومحورهما، وما دام المكلف يخرج منهما بتقـديس اهللا عـز وجـل عـن مشـابهة      
هذا ولما كان موقـف المكـابرين المكـذبين بالبعـث     . من صفاته الحوادث فى شئ

القـدرة،   فـي والنشور يحمل بين طياته نسبة العجـز إلـى اهللا ومسـاوته لعبـاده     
يحمل من الغرابة مـا يحمـل ال سـيما يعـد إقامـة البـراهين        قفوكان هذا المو

مـن   جرم عقب الحق سبحانه علـى مـا ذكـر    القوية الدالة على بطالنه وزيفه، ال
  :ه مع خلقه يقولهنشأ
�hn�A�w ;sُI �O$ُWَ��& �y����ِ� k�9��� �?�� �)��َR�  

، وقـرر تقديسـه، وعلـوه سـبحانه عمـا يقـول الجـاهلون        هأعلن تنزيه
قلوبنـا عقيـدة    شـراب إلجاحدون علوا كبيرا، مع اإليحـاء إلينـا ودعوتنـا إلـى     ا

والتعظيم لـذلك اإللـه الـذي بيـده مقاليـد األرض والسـموات،        التنزيه والتقديس
عقيدة تدين بها قلوبنا، وتجهر بها ألسنتنا، مـع الزرايـة بـأولئكم الحمقـى الـذين      

  :أما قوله سبحانه. ألغوا عقولهم خضوعا ألهوائهم، وإرضاء لشهواتهم
��?$���S��ُF ����َ�ِ'�(�  

وعيـد للكـافرين   . لمـؤمنين، ووعيـد للكـافرين   لوعـد  . فإنه وعد ووعيد
ما شـاءوا ويـذهبوا حيـث أرادوا، فـإن     يفعلوا المكذبين الذين عموا وصموا، بأن 

هم حقـا، ويجـزون بمـا قـدمت     بالمرجع وال بد إليه، وعندئذ يجدون ما وعدهم ر
وهو وعد للمؤمنين الـذين اسـتجابوا هللا وللرسـول، وتهـوين     . ومقتاعذابا  أيديهم

، وبشـارة لهـم بـأن مـرجعهم إلـى      األعـداء لما يلقون من شدائد الحياة، وعنت 
ا النيـة لـه، وتحملـوا المشـاق فـى سـبيله،       وقصدوا وجهه وأخلص موالهم الذي
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حيث يجـدون الكرامـة والنعـيم، والرضـاء العمـيم، مـع النبيـين والصـديقين         
  .والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

جعلنا اهللا تعالى منهم، ونهج بنا فـى الـدنيا نهجهـم وسـلك بنـا سـبيلهم،       
ومنحنا من التوفيق والسداد ما منحهم، وحشرنا يـوم القيامـة فـى زمـرتهم إنـه      

  .سميع قريب، ولدعاء عباده مجيب
العمـل  والحمد هللا أوال وآخـرا، وبـدء وختامـا، ونسـأله أن يجعـل هـذا       

خالصا لوجهه، وينفع به أكبر عدد من خلقـه، ويحقـق لنـا المزيـد مـن ثوابـه       
وأجره، وصلى اهللا تعالى على سيدنا وموالنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم      

  .العالمينتسليما كثيرا والحمد هللا رب 
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شـيخ التقـى والعلـم    : الشيخ محمـد سـيلمان سـليمان هـو    . الشيخ أبو الطيب

العـارف بـاهللا المحمـود فـي كـل      . وتاج العارفين.. والحجا إمام الهداة العالمين
  . ليرة العالم الجليأمره الداعي إلى اهللا على بص

  .مالكي المذهب".. أبو الطيب"محمد سليمان سليمان / فضيلة الشيخ
م، فـي أسـرة   ١٩٠٢أغسـطس سـنة    ١٥ولـد بالقـاهرة فـي     :مولده ونشأته

حفظ القـرآن فـي سـن      ..كريم طيبةمباركة 
ــرة ــاألزهر الشــريف ســنة أ.. مبك لتحــق ب
تخرج من قسـم الـوعظ واإلرشـاد    . م١٩١٥
ــنة  ــل١٩٣١س ــاد   ، عم ــالوعظ واإلرش ب

  . ����والدعوة إلى اهللا طوال حياته 
الصـدق شـيمة األنبيـاء    : ����من بليغ قولـه  

والمرسلين وحلية الحكماء وخصـلة العلمـاء   
والكــذب خصــلة اللؤمــاء  ،وزينــة األدبــاء

  . وصفة الجهالء وديدن الغافلين
صحبة األخيار تدفع اإلنسان إلى الخيـر والكمـال وتحبـب الفضـيلة إلـى       -

 . نفسه
نقل الشيخ إلى في آخريـات أيامـه للعمـل واعظـاً عامـاً فـي       : ���� وفاته -

القاهرة، فظل يكافح ويجاهد إلـى أن مـرض ووافـاه قـدر اهللا المحتـوم      
 . وهو في الصالة ساجداً للحي القيوم

سـنة توافـد عليـه    ) ١٥(مكث سيدي أبو الطيب في سوهاج واعظاً مـدة   -
مراكـز وقـرى محافظـة    الراغبون في طريق اهللا فانتشـر الطريـق فـي    

 . سوهاج، وبدأ الشيخ رحمه اهللا يعد الروضات في القرى والمدن
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ولــه الكتــاب المطبــوع ســماه إتحــاف  –الخلــق العظــيم  -الرســل  
 . وسورة يس تفسير سورة الفاتحة وآية الكرسين بالمؤمني
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