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  سورة األنعام مقدمة

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  نسانطبيعة القرآن المكي وحله لمشكالت اإل - 1

ثالثىة عشىر عامىا كاملىة  [ ص السورة مكية . . من القرآن المكي . . القرآن الذي ظل يتنزل على  رسىول هللا   هذه
  واحدة , يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية

المتعلقىة بنظىام الحيىاة ,  التفريعىات يتجىاو  القىرآن المكىي هىذه القضىية األساسىية ءلى   ىيو ممىا يقىوم عليهىا مىن ولىم
البيىان , وننهىا اسىتقرت اسىتقرارا مكينىا ثابتىا فىي قلىو  الع ى ة  مىن  بعىد نن علىم هللا ننهىا قىد اسىتوفت مىا  سىتحقهءال

الىذي  الىواقعي التي قدر هللا لها نن يقوم هذا الدين عليها ; ونن  تىول  هىي ءنشىاو النظىام , اإلنسان المختارة من بني
  يتمثل فيه هذا الدين .

  يدة وليس بالقومية نو اإلجتماعية نو األخالقيةحكمة البدو بالعق - 2

خليقىون نن يقفىوا طىويال  ; الحيىاة الدعوة ءل  دين هللا , وإقامة النظام الذي يتمثىل فيىه هىذا الىدين فىي واقى  ونصحا 
خىىالل ثالثىىة عشىىر عامىىا . . لتقريىىر هىىذه العقيىىدة ; ثىىم  المكىىي نمىام هىىذه الظىىاهرة ال بيىىرة . . ظىىاهرة   ىىدي القىىرآن

 ىىيو مىىن  ف ىىيالت النظىىام الىىذي يقىىوم عليهىىا , والتشىىريعات التىىي  حكىىم المجتمىى   ءلىى  وفىىه عنىىدها ال يتجاو هىىاوق
  يعتنقها . . الذي المسلم
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األول للرسىالة . ونن  اليىوم  اوت حكمىة هللا نن   ىون قضىية العقيىدة هىي القضىية التىي  ت ىد  الىدعوة لهىا منىذ لقد
نن يشىىهدوا نن ال ءلىىه ءال هللا ; ونن يمضىىي فىىي  النىىا  ي الىىدعوة , بىىدعوةيبىىدن رسىىول هللا   ص ل نولىى  خفوا ىىه فىى

  له دون سواه . ويعبدهم دعو ه يعرف النا  بربهم الحق ,

العىر    فلقىد  قلىو  هىي نيسىر السىبل ءلى  -في ظاهر األمىر وفىي نظىرة العقىل ال شىري المحجىو   -  ن هذه  ولم
يعرفىون نن األلوييىة  عنىي الحاكميىة العليىا . .  كىانوا  ءلىه ءال هللا" . .كانوا يعرفون من لغتهم معن :"ءله" ومعنى :"ال

 ومشىيخة بهىا , معنىاه نىزل السىلفان الىذي يزاولىه ال هىان -سى حانه  -وإفىراد هللا  األلوييىة وكىانوا يعرفىون نن  وحيىد

لى  الشىىعائر , والسىىلفان ع والسىىلفان الق ائىل واألمىىراو والحكىىام , ورده كلىه ءلىى  هللا . . السىىلفان على  الضىىمائر ,
فىي القضىاو , والسىلفان فىي األرواأل واألبىدان . . كىانوا  والسىلفان على  واقييىات الحيىاة . . السىلفان فىي المىال ,

 هللا" ثىورة على  السىلفان األر,ىي , الىذي يغت ى  نولى  خ ىائة األلوييىة , وثىورة على  ءال يعلمىون نن:"ال ءلىه

عنىدها لىم  مىن االغت ىا  ; وخىروع على  السىلفات التىي  حكىم بشىريعةالتىي  قىوم على  قاعىدة مىن هىذا  األو,ىال
المىدلول الحقيقىي لىدعوة:"ال ءلىه  ويعرفىون  وهىم يعرفىون لغىتهم جيىدا , -يأذن بها هللا . . ولم يكن يغي  عىن العىر  

نو  -الىدعوة ورياسىا هم وسىلفانهم . . ومىن ثىم اسىتقبلوا هىذه  ألو,ىاعهم مىاذا  عنيىه هىذه الىدعوة بالنسى ة -ءال هللا" 
  العنيف , وحاربوها  لك الحر  التي يعرفها الخاص والعام . . االستق ال ذلك -هذه الثورة 

  ? العناو كانت هذه نقفة البدو في هذه الدعوة ? ولم اقتضت حكمة هللا نن  بدن بكل هذا فلم

ءنمىا هىي فىي يىد  ; العىر  يبعى  رسىول هللا   ص ل بهىذا الىدين , ونخ ى  بىالد العىر  ونغناهىا ليسىت فىي نيىد لقىد
  غيرهم من األجنا   

وبىالد الىيمن كلهىا فىي  . الشىام كلهىا فىي الشىمال خا,ىعة للىروم , يحكمهىا نمىراو مىن العىر  مىن قبىل الرومىان بىالد
في نيىدي العىر  ءال الحجىا  ونجىد ومىا  وليس الجنو  خا,عة للفر  يحكمها نمراو من العر  من قبل الفر  . .

  الواحات الخ  ة هنا وهناك   فيها   القاحلة , التي  تناثرءليهما من ال حار 

و,ى  الحجىر  فىي فىي اسىتفاعة محمىد   ص ل وهىو ال ىادي األمىين ; الىذي حكمىه ن ىراف قىري  قبىل ذلىك وكىان
ها م نعل  قىري  نسى ا . . كىان  بني األسود , وار ضوا حكمه , منذ خمسة عشر عاما ; والذي هو في الذؤابة من

العىىر  , التىىي نكلتهىا الثىىارات , ومزقتهىىا النزاعىىات ,  ق ائىىل نن يثيرهىىا قوميىة عربيىىة  سىىتهدف  جميى  فىي اسىىتفاعته
نر,ها المغت  ة مىن اإلمبراطوريىات المسىتعمرة ; الرومىان فىي الشىمال والفىر   الستخالص و وجيهها وجهة قومية

  رجاو الجزيرة . .وإعالو راية العربية والعروبة ; وإنشاو وحدة قوية في كل ن ; الجنو  في

بىدال مىن نن يعىاني  - على  األرجى  -دعىا يومهىا رسىول هللا   ص ل هىذه الىدعوة السىتجابت لىه العىر  قاط ىة  ولىو
  ! ثالثة عشر عاما في ا جاه معارض ألهواو نصحا  السلفان في الجزيرة
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نن يولىوه فىيهم القيىادة  عىدوب قيىل:ءن محمىدا   ص ل كىان خليقىا بعىد نن يسىتجي  لىه العىر  هىذه االسىتجابة ; وربمىا
نن يسىتخدم هىذا كلىه فىي ءقىرار عقيىدة التوحيىد  . . مفرقىه والسىيادة ; وبعىد اسىتجمال السىلفان فىي يديىه والمجىد فىوي 

  لسلفان ربهم بعد نن عبدهم لسلفانه   النا  التي بعثه بها ربه , وفي  عبيد

وجهىه ءلى  نن ي ىدل بىال  ءنمىا ص ل هىذا التوجيىه  وهىو العلىيم الحكىيم , لىم يوجىه رسىوله    -سى حانه  -هللا  ول ن
  ! العناو ءله ءال هللا:ونن يحتمل هو والقلة التي  ستجي  له كل هذا

يعلىم نن لىيس هىذا  - سى حانه -ال يريىد نن يعنىت رسىوله والمىنمنين معىه . . ءنمىا هىو  -سى حانه  -ءن هللا  ? لمىاذا
نو طىاغوت فارسىي . . ءلى  يىد طىاغوت  رومىاني طىاغوتهو الفريق . . ليس الفريق نن  خلة األرض مىن يىد 

هلل , ويجىى  نن  خلىىة هلل . وال  خلىىة هلل ءال نن  ر فىى   األرض عربىىي . . فالفىىاغوت كلىىه طىىاعوت   . . ءن
ولىيس الفريىق نن يتحىرر النىا  فىي هىذه األرض مىن طىاغوت رومىاني نو طىاغوت  . . "هللا عليهىا رايىة:"ال ءلىه ءال

هلل وحىده  عبيىدا عربي . . فالفاغوت كله طاغوت   ءن النا  عبيد هلل وحىده , وال يكونىون  ءل  طاغوت . . فارسي
العربىي العىارف بمىدلوالت لغتىه:ال حاكميىة ءال  يىدركها ءال نن  ر ف  راية:"ال ءله ءال هللا" . . "ال الىه اال هللا" كمىا كىان

 السىىلفان كلىه هلل . . وألن الجنسىية التىىي يريىدهاسىلفان ألحىىد على  نحىد , ألن  وال هلل , وال  ىريعة ءال مىن هللا ,

األجنىا  واأللىوان  حىت  وسىائر للنا  هي جنسية العقيىدة , التىي يتسىاوي فيهىا العربىي والرومىاني والفارسىي اإلسالم
  راية هللا .

  هو الفريق . . وهذا

للثىروة والعدالىة . . قلىة  يعىا و   رسىول هللا   ص ل بهىذا الىدين , والمجتمى  العربىي كأسىون مىا يكىون المجتمى  وبعى 
ومالها . وكثىرة كثيىرة ال  ملىك ءال الشىظف والجىول . .   جار ها قليلة  ملك المال والتجارة ; و تعامل بالربا فتضاعف

  معها الشرف والمكانة ; وجماهير كثيفة ,ائعة من المال والمجد جميعا   يمل ون  والذين يمل ون الثروة

ونن يفلقهىا  ; األ ىراف ل نن يرفعهىا رايىة اجتماعيىة ; ونن يثيرهىا حربىا على  ط قىةفىي اسىتفاعة محمىد   ص  وكىان
  دعوة  ستهدف  عديل األو,ال ورد نموال األغنياو عل  الفقراو  

فيىىه مىى  الىىدعوة  الغال ىىة دعىىا يومهىىا رسىىول هللا   ص ل هىىذه الىىدعوة , النقسىىم المجتمىى  العربىىي صىىفين:ال ثرة ولىىو
كلىه صىفا فىي وجىه:"ال ءلىه ءال هللا" التىي لىم  المجتمى  المىال والشىرف . بىدال مىن نن يقىفالجديدة , في وجىه طييىان 

  األفذاذ من النا  . ءال ير ف  ءل  نفقها في ذلك الحين

بهىا القلىة ويسىلس لىه  فيغلى  قيىل:ءن محمىدا   ص ل كىان خليقىا بعىد نن  سىتجي  لىه ال ثىرة ; و وليىه قيادهىا ; وربمىا
التىىي بعثىىه بهىىا ربىىه , وفىىي  عبيىىد النىىا   التوحيىىد كانىىه يوم ىىذ وسىىلفانه فىىي ءقىىرار عقيىىدةمقادهىىا . . نن يسىىتخدم م

  لسلفان ربهم بعد نن عبدهم لسلفانه  
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  وهو العليم الحكيم , لم يوجهه هذا التوجيه . . -س حانه  -هللا  ول ن

ال بىد نن  نبثىق فىي  الجتماعيىةا يعلىم نن هىذا لىيس هىو الفريىق . . كىان يعلىم نن العدالىة -سى حانه  -كىان هللا  لقىد
عىن ر,ى  وعىن طواعيىة مىا يقضىي بىه هللا مىىن  ويقبىل المجتمى  مىن   ىور اعتقىادي  ىامل ; يىرد األمىر كلىه هلل ;

 ويستقر معه في قل  اآلخذ والمىأخوذ منىه ننىه ينفىذ نظامىا ير,ىاه هللا ; الجمي  عدالة في التو ي  , ومن   افل بين

قلىو  بىالفم  , وال  متلى و قلىو   و الحسن  في الدنيا واآلخىرة سىواو . فىال  متلى عل  الفاعة فيه الخير و  ويرجو;
واإلرهىا    وال  فسىد القلىو  كلهىا و ختنىق األرواأل ;  وبىالتخويف وال  سىير األمىور كلهىا بالسىيف والع ىا ; ; بالحقد

  نراها قد قامت عل  غير:"ال ءله ءال هللا" . . التي كما يق  في األو,ال

ءلى   -منىه  ىت   جوانى  ل هللا   ص ل والمسىتو  األخالقىي فىي الجزيىرة العربيىة فىي الىدرك األسىفل فىيرسىو  وبعى 
  جان  ما كان في المجتم  من فضائل الخامة البدوية .

  التظالم فا يا في المجتم  ,  عبر عنه حكمة الشاعر: هير بن نب  سلم : كان

  م النا  يظلم(ومن لم يذد عن حو,ه بسالحه % يهدم , ومن ال يظل)

  عنه القول المتعارف:"ان ر نخاك ظالما نو مظلوًما" . ويعبر

الشىعر الجىاهلي  الخ ىلة الخمىر والميسىر مىن  قاليىد المجتمى  الفا ىية ومىن مفىاخرة كىذلك   يعبىر عىن هىذه وكانىت
  بجملته . . كالذي يقوله طرفة بن العبد:

  قام عودي(فلوال ثالث هن من  ينة الفت  % وجدك لم نحفل مت  )

  فمنهن س قي العاذالت بشربة % كميت مت  ما  عل بالماو  زبد  ()

  الخ . . .

  عنها: هللا من معالم هذا التجم  . . كالذي رو ه عائشة ر,ي -في صور  ت   -الدعارة  وكانت

لرجىل وليتىه نو ءلى  ا الرجىل ءن الن ىاأل فىي الجاهليىة كىان على  نربعىة ننحاو:فن ىاأل منهىا ن ىاأل النىا  اليوم:يخفى "
نرسىلي ءلىى   -ءذا طهىرت مىن طمثهىا  -المرن ىىه  يقىول بنتىه , في ىدقها ثىم ين حهىا . . والن ىاأل اآلخىىر كىان الرجىل

يمسىها نبىدا حتى  يتبىين حملهىا مىن ذلىك الرجىل الىذي  ست ضى  منىه .  وال فىالن فاست ضىعي منىه . ويعتزلهىا  وجهىا
 عىىل ذلىىك رف ىىة فىىي نجابىىة الولىىد   ف ىىان هىىذا الن ىىاأل ن ىىاأل وجهىىا ءذا نحىى  . وإنمىىا يف نصىىابها فىىاذا  بىىين حملهىىا

فىىاذا حملىىت  . ي ىىيبها ون ىاأل آخر:يجتمىى  الىىرهد مىا دون العشىىرة فيىدخلون علىى  المىرآة , كلهىىم . . االست ضىال
رجىىل مىىنهم نن يمتنىى  , حتىى   يسىىتف  وو,ىىعت , ومىىر عليهىىا ليىىال , بعىىد نن  ضىى  حملهىىا , نرسىىلت ءلىىيهم , فلىىم
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وقىد ولىدت , فهىو ابنىك يىا فىالن ,  سىمي مىن نحبىت  , نمىركم ل لهم:قىد عىرفتم الىذي كىان مىنيجتمعىوا عنىدها ,  قىو 
 نن يمتن  به الرجل . والن األ الراب  يجتم  النا  ال ثير فيدخلون عل  المىرنة  يستفي  باسمه فيلحق به ولدها , وال

 -دخىل علىيهن  نرادهىن , فمىن وهىن ال غايىا كىن ين ىبن على  نبىوابهن الرايىات   ىون علمىا - متنى  ممىن جاوهىا  ال
ولىدها بالىذي يىرون فالتاطىه , ودعىي ابنىه  نلحقوا فاذا حملت ءحداهن وو,عت حملها , جمعوا لها ودعوا القافة , ثم

  في كتا  الن األ ل . ال خاري  ال يمتن  من ذلك" . . .   نخرجه

المجتمى  , و زكيىة  و فهيىر خىالي ,في استفاعة محمد   ص ل نن يعلنها دعىوة ءصىالحية ,  تنىاول  قىويم األ وكان
  النفو  , و عديل القيم والموا ين . .

الىىدنس ; و أخىىذها  هىىذا نفوسىىا طي ىىة , ينذيهىا -كمىىا يجىد كىىل م ىىل  نخالقىي فىىي نيىىة بي ىة  -واحىدا وقتهىىا  وكىان
  األريحية والنخوة لتلبية دعوة اإلصالأل والتفهير . .

صىالحة ;  تفهىر  جمهىرة -فىي نول األمىر  -ذلىك فاسىتجابت لىه  قىال قائل:ءنىه لىو صىن  رسىول هللا   ص ل وربمىا
بىدال مىن نن  ثيىر دعىوة نن ال ءلىه ءال هللا  . . نخالقهىا , و زكىو نرواحهىا , فت ى   نقىر  ءلى  قبىول العقيىدة وحملهىا

  المعار,ة القوية منذ نول الفريق  

  . . الفريق   مثل هذاوهو العليم الحكيم , لم يوجه رسوله   ص ل ءل -س حانه  -هللا  ول ن

ءال على  نسىا  مىن عقيىدة   قوم يعلم نن ليس هذا هو الفريق   كان يعلم نن األخالي ال -س حانه  -كان هللا  لقد
هىذه المىوا ين والقىيم ; كمىا  قىرر الجىزاو الىذي  مل ىه  ءليهىا ,  ض  الموا ين , و قرر القيم و قرر السلفة التي  ر  ن

 والمخىالفين . وننىه قبىل  قريىر  لىك العقيىدة  ظىل القىيم كلهىا متأرجحىة ; و ظىل ملتىزمينال هىذه السىلفة و وقعىه على 

  التي  قوم عليها متأرجحة كذلك ; بال ,ابد , وبال سلفان , وبال جزاو   األخالي

هىم لمىا عىرف النىا  رب . . العقيىدة و قررت السلفة التي  ىر  ن ءليهىا هىذه -بعد الجهد الشاي  - قررت العقيدة  فلما
سىلفان الشىهوات سىواو . . لمىا  قىررت فىي القلىو :"ال  ومىن وعبدوه وحده . . لما  حرر النا  من سلفان العبيد ,

  وبأهلها كل  يو مما يقترحه المقترحون . . بها ءله ءال هللا" . . صن  هللا

سىلفان هللا . . لقىد  فيهىا األرض مىن الرومىان والفىر  . . ال ليتقىرر فيهىا سىلفان العىر  . . ول ىن ليتقىرر  فهىرت
   فهرت من الفاغوت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا عل  السواو .

ويىزن بميىزان هللا ويرفى   , المجتمى  مىن الظلىم االجتمىاعي بجملتىه . وقىام النظىام اإلسىالمي يعىدل بعىدل هللا و فهىر
هىا اسىما آخىر ; ويكتى  عليهىا:"ال ءلىه ال يقىرن ءلي , اإلسىالم رايىة العدالىة االجتماعيىة باسىم هللا وحىده ; ويسىميها رايىة

  ءال هللا"  
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التىي  ىرعها هللا  والتعىا ير النفو  واألخالي , و كت القلو  واألرواأل ; دون نن يحتاع األمر ءل  الحىدود و فهرت
وألن الفمىى  فىىي ر,ىى  هللا وثوابىىه , والحيىىاو  ; الضىىمائر ألن الرقابىىة قامىىت هنالىك فىىي -ءال فىي النىىدرة النىىادرة  -
  مقام الرقابة ومقام العقوبات . . كلها خوف من غض ه وعقابه قد قامتوال

لىم  ر فى  ءليهىا مىن قبىل  التىي ال شىرية فىي نظامهىا , وفىي نخالقهىا , وفىي حيا هىا كلهىا , ءلى  القمىة السىامقة وار فعىت
  . قد ; والتي لم  ر ف  ءليها من بعد ءال في ظل اإلسالم .

قىد نقىاموا هىذا الىدين مىن  كىانوا وا هذا الدين في صىورة دولىة ونظىام و ىرائ  ونحكىام ; م هذا كله ألن الذين نقام ولقد
وسىلوك . وكىانوا قىد وعىدوا على  ءقامىة هىذا الىدين  وع ىادة قبل فىي ,ىمائرهم وفىي حيىا هم , فىي صىورة عقيىدة وخلىق

ا واحىدا ال يتعلىق بشىيو والسىلفان . . وال حتى  لهىذا الىدين على  نيىديهم . . وعىد الغلى  وعدا واحدا , ال يدخل فيىه
الشىاي , والمضىي  واالبىتالو الدنيا . . وعدا واحدا هو الجنة . . هذا كل ما وعىدوه على  الجهىاد المضىني , هذه في

في كل  مان وفىي كىل مكىان , وهىو:"ال ءلىه  , السلفان في الدعوة , ومواجهة الجاهلية باألمر الذي يكرهه نصحا 
  ءال هللا"  

مىنهم ننهىم ال ينتظىرون  هللا  ف ىبروا ; ولمىا نن فرغىت نفوسىهم مىن حىه نفوسىهم ; ولمىا نن علىمنن ابىتالهم هللا فلمىا
هىذه الىدعوة على  نيىديهم , وقيىام هىذا الىدين  انت ىار كائنا ما كان هذا الجزاو ولو كان هىو -جزاو في هذه األرض 
زا  بىوطن وال نرض . وال اعتىزا  اعتىزا  بجىنس وال قىوم , وال اعتى نفوسىهم ولمىا لىم يعىد فىي -فىي األرض بجهىدهم 

  . . بعشيرة وال بيت

ال بىىر  . نمنىىاو علىى   األمانىىة نمنىىاو علىى  هىىذه -ءذن  -نن علىىم هللا مىىنهم ذلىىك كلىىه , علىىم ننهىىم قىىد نصىى حوا  لمىىا
 والضىمائر وفىي السىلوك والشىعائر , وفىي األرواأل واألمىوال القلو  العقيدة التي يتفرد فيها هللا س حانه بالحاكمية في

 , ينفىذونها ونمناو على  السىلفان الىذي يو,ى  فىي نيىديهم ليقومىوا بىه على   ىريعة هللا . . واألحوال , وفي األو,ال

 ; لجنسىهملعشير هم وال لقومهم وال وال وعل  عدل هللا يقيمونه , دون نن يكون لهم من ذلك السلفان  يو ألنفسهم

  ته , ألنهم يعلمون ننه من هللا , هو الذي آ اهم ءياه .و ريع ولدينه ءنما يكون السلفان الذي في نيديهم هلل

ذلىك البىدو , وإال نن  الىدعوة يكن  يو من هذا المنهج الم ارك ليتحقىق على  هىذا المسىتو  الرفيى  , ءال نن  بىدن ولم
دعوة هىذا الفريىق وال  رف  معها سواها . . وإال نن  سلك الى . .  رف  الدعوة هذه الراية وحدها . . راية ال ءله ءال هللا

  الم ارك الميسر في حقيقته . ; الوعر الشاي في ظاهره

نو دعىوة اجتماعيىة ,  , قوميىة كان هذا المنهج الم ارك ليخلة هلل , لو نن الدعوة بىدنت خفوا هىا األولى  دعىوة وما
  ال ءله ءال هللا" . .":الواحد نو دعوة نخالقية . . نو رفعت ني  عار ءل  جان   عارها

  لماذا بدن القرآن بالعقيدة ثم بالتشريعات ? وطريق الدعوة - 3
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علىى   -هىىذا الفريىىق  واختيىىار  ىىأن   ىىدي القىىرآن المكىىي كلىىه لتقريىىر:"ال ءلىىه ءال هللا" فىىي القلىىو  والعقىىول , ذلىىك
  عل  هذا الفريق . . واإلصرار وعدم اختيار السبل الجانبية األخر  ; -مشقته في الظاهر 

الىذي يقىوم عليهىا ,  النظىام رآن فىي  نىاول قضىية االعتقىاد وحىدها , دون التفىري ءلى   ف ىيالت ىأن هىذا القى فأمىا
نن يقىف نمامىه نصىحا  الىدعوة لهىذا الىدين وقفىة  ين غىي والشىرائ  التىي  ىنظم المعىامالت فيهىا . . فىذلك كىذلك ممىا

  واعية . .

كىل  نظيما ىه  . . الواحىدة اعىدة األلوييىةطبيعىة هىذا الىدين هىي التىي قضىت بهىذا . . فهىو ديىن يقىوم كلىه على  ق ءن
الضىىخمة ال اسىىىقة الوارفىىة المديىىىدة الظىىىالل  الشىىىجرة وكىىل  شىىىريعا ه  نبثىىق مىىىن هىىذا األصىىىل ال بيىىر . . وكمىىىا نن

ال بىد لهىا نن  ضىر  بجىذورها فىي التربىة على  نعمىاي بعيىدة , وفىي  . . الهىواو المتشىابكة األغ ىان , الضىاربة فىي
الحيىاة كلهىا ;  يتنىاول خامتها وامتدادها فىي الهىواو . . ف ىذلك هىذا الىدين . . ءن نظامىه ناس  , ; واسعة مساحات

هىذه الحيىاة الىدنيا وحىدها , ول ىن كىذلك فىي  فىي ويتىول   ىنون ال شىرية كبيرهىا وصىغيرها ; ويىنظم حيىاة اإلنسىان ال
هىا ; وال فىي المعىامالت الظىاهرة ول ىن كىذلك فىي عىالم الغيى  المكنىون عن وحىده الدار اآلخرة ; وال في عالم الشهادة

وال بىد  . . متراميىة في نعماي الضىمير ودنيىا السىرائر والنوايىا . . فهىو منسسىة ,ىخمة هائلىة  اسىعة ول ن المادية ,
  . . نيضا له ءذن من جذور ونعماي بهذه السعة والضخامة والعمق واالنتشار

بنىاو العقيىدة و مكينهىا ,  ويجعىل نفسىه وفىي امتىداده ; جان  من سر هذا الدين وطبيعته ; يحدد منهجه في بناو هذا
مىىن ,ىىرورات النشىىأة ال ىىحيحة , و,ىىمانا مىىن  ,ىىرورة و ىىمول هىىذه العقيىىدة واسىىتغراقها لشىىعا  الىىنفس كلهىىا . .

  الشجرة في الهواو , والضار  من جذورها في األعماي . . من ,مانات االحتمال والتناسق بين الظاهر

نفىس الوقىت النظىام الىذي  تمثىل  فىي ءلىه ءال هللا" فىي نعماقهىا الغىائرة ال عيىدة , اسىتقر معهىا اسىتقرت عقيىدة:"ال ومتى 
 ر ضىيه النفىو  التىي اسىتقرت فيهىا العقيىدة . . واستسىلمت هىذه  الذي فيه:"ال ءله ءال هللا" ; و عين ننه النظام الوحيد

 بىل نن  عىرض عليهىا  شىريعا ه . فاالستسىالمحت  قبىل نن  عىرض عليهىا  ف ىيال ه , وق النظام النفو  ابتداو لهذا

بالر,ى  والقبىول ,  و شىريعا ه هو مقتض  اإليمان . . وبمثل هذا االستسالم  لقت النفو   نظيمات اإلسىالم ابتداو
بمجىرد  لقيهىا لىه . وهكىذا نبفلىت الخمىر , ونبفىل   نفيىذه ال  عترض عل   يو منىه فىور صىدوره ءليهىا وال  تل ىأ فىي

الجاهلية كلها , نبفلت بآيات من القىرآن , نو كلمىات مىن رسىول هللا   ص  العادات الميسر , ونبفلت الربا , ونبفل
وجنىىدها  , ونو,ىىاعها الحكومىىات األر,ىىية  جهىىد فىىي  ىىيو مىىن هىىذا كلىىه بقوانينهىىا و شىىريعا ها ونظمهىىا بينمىىا ل

المجتمى  يعىج بالمنهيىات  بينمىاات ;المخالفى مىن وسىلفانها , ودعايتهىا وإعالمهىا . . فىال  بلىأ ءال نن  ضى د الظىاهر
  والمن رات  

حركىي جىاد . .  عملىي آخىر مىن طبيعىة هىذا الىدين يتجلى  فىي هىذا المىنهج القىويم . . ءن هىذا الىدين مىنهج وجانى 
يقىره نو يعدلىه نو يغيىره مىن نساسىه . . ومىن  . . جاو ليحكم الحياة في واقعها ; ويواجه هذا الواق  ليقضي فيه بىأمره

  في مجتم  يعترف ابتداو بحاكمية هللا وحده . ,  يشرل ءال لحاالت واقعة فعالثم فهو ال
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المجتمى  المسىلم الىذي يقىر  يقىوم ليس نظرية  تعامل م  الفروض   ءنه منهج يتعامل م  الواق    فال بد نوال نن ءنه
ألحىد مىىن دون هللا ; ويىىرفأ  ويىىرفأ نن يقىر بالحاكميىىة ; هلل عقيىدة نن ال ءلىىه ءال هللا , ونن الحاكميىة ليسىىت ءال

  القاعدة . . هذه  رعية ني و,  ال يقوم عل 

وعندئىذ فقىد يبىدن هىذا  . . يقىوم هىذا المجتمى  فعىال ,   ىون لىه حيىاة واقييىة ,  حتىاع ءلى   نظىيم وإلى   شىري  وحىين
داو لغيرهىا مىىن للىىنظم والشىرائ  , رافضىين ابتىى نصىال الىدين فىي  قريىىر الىنظم وفىي سىىن الشىرائ  . . لقىوم مستسىىلمين

  النظم والشرائ  . .

 نفيىذ النظىام والشىرائ  فىي  يكفل بد نن يكون للمنمنين بهذه العقيدة من السلفان عل  ننفسهم وعل  مجتمعهم ما وال
فىوي مىا يكىون لحيىاة هىذا المجتمى  مىن الواقييىة  . . جىديتها هذا المجتم  ; حت    ون للنظام هيبتىه ويكىون للشىريعة

  فورها . من مة والشرائ ما يقتضي األنظ

واقييىة مسىتقلة هىم  حيىاة في مكىة لىم يكىن لهىم سىلفان على  ننفسىهم وال على  مجىتمعهم . ومىا كانىت لهىم والمسلمون 
 نظيمىات و ىرائ  ; وإنمىا نىزل لهىم عقيىدة , وخلقىا  الفترة الذين ينظمونها بشريعة هللا . . ومن ثم لم ينزل هللا في هذه

 فىي األعمىاي ال عيىدة . . فلمىا صىارت لهىم دولىة فىي المدينىة ذات سىلفان  نزلىت قرارهااسى منبثقىا مىن العقيىدة بعىد

  فل لىه الدولىة بسىلفانها  والذي الشرائ  ; و قرر لهم النظام ; الذي يواجه حاجات المجتم  المسلم الواقيية ; عليهم
  الجدية والنفاذ . .

بمجىرد قيىام الدولىة فىي المدينىة   فبق ليختزنوها جاهزة , حت يشأ هللا نن ينزل عليهم النظام والشرائ  في مكة ,  ولم
هىذا ونكثىر جديىة   ءنىه ال يفتىرض المشىكالت ليفتىرض لهىا  مىن   ءن هذه ليست طبيعة هذا الدين   ءنه ن ىد واقييىة

بحجمىىىه و ىىكله ومالبسىىا ه ل ىىوغه فىىي قال ىىىه الخىىاص , وفىىق حجمىىه و ىىىكله  الواقىى  حلىىوال . . ءنمىىا هىىو يواجىىه
  . . ومالبسا ه

لىيس على  وجىىه  بينمىا يريىدون مىىن اإلسىالم اليىوم نن ي ىوب قوالىى  نظىام , ونن ي ىوب  شىىريعات حيىاة . . والىذين
مى   مل ىه للسىلفة التىي  فىرض  , سىواها األرض مجتم  قد قرر فعال  حكيم  ريعة هللا وحدها , ورفىأ كىل  ىريعة

ة هذا الىدين , وال كيىف يعمىل فىي الحيىاة ; كمىا يريىد طبيع يدركون  هذا و نفذه . . الذين يريدون من اإلسالم ذلك ال
  له هللا . .

ويحىاولون نن يسىتعجلوه  . بشىرية يريدون منه نن يغير طبيعته ومنهجه و اريخه ليشابه ننظمىة بشىرية , ومنىاهج ءنهم
ظمىة بشىرية الهزيمىة الداخليىة فىي نرواحهىم  جىاه نن  نشى ها عن طريقه وخفوا ه ليلبي رف ىات وقتيىة فىي نفوسىهم ءنمىا

نفسىه فىي قالى  فىروض ,  واجىه مسىتقبال غيىر موجىود . . لهللا يريىد لهىذا  ي ىوب صىغيرة . . ءنهىم يريىدون منىه نن
يخضى   مقتضىاهانال كمىا نراده . . عقيىدة  مىل القلى  , و فىرض سىلفانها على  الضىمير . عقيىدة يكىون  الىدين نن
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 د نن يوجد النا  الذين هذه عقيد هم , وي    لهىم السىلفان فىيمن هللا . وبع ءال النا  ءال هلل , وال يتلقوا الشرائ 

  .  بدن التشريعات لمواجهة حاجا هم الواقيية , و نظيم حيا هم الواقيية كذلك , مجتمعهم

هىذا الىدين ,  ءنشىاو يجى  نن يكىون مفهومىا ألصىحا  الىدعوة اإلسىالمية , ننهىم حىين يىدعون النىا  إلعىادة كىذلك
مسىلمين   و شىهد لهىم  ىهادات المىيالد  ننفسىهم حتى  ولىو كىانوا يىدعون  -ل  اعتناي العقيدة يج  نن يدعوهم نوال ء

هىىو نوال ءقىىرار عقيىىدة:ال ءلىىه ءال هللا بمىىدلولها الحقيقىىي وهىىو رد  اإلسىىالم يجىى  نن يعلمىىوهم نن -بىىأنهم مسىىلمون 
,ىمائرهم  فىي نفسىهم . . ءقرارهىانمرهم كله , وطرد المعتدين على  سىلفان هللا بادعىاو هىذا الحىق أل في الحاكمية هلل

  و عائرهم , وإقرارها في نو,اعهم وواقعهم . .

نول مىرة . .  اإلسىالم هىذه القضىية هىي نسىا  دعىوة النىا  ءلى  اإلسىالم كمىا كانىت هىي نسىا  دعىو هم ءلى  ولىت ن
  . . كاملة هذه الدعوة التي   فل بها القرآن المكي طوال ثالثة عشر عاما

  ىل  لمزاولىة  التىي ع ى ة مىن النىا  , فهىذه الع ى ة هىي -بمفهومىه هىذا األصىيل  -لىدين دخىل فىي هىذا ا فىاذا
نن  قىوم حيا هىا على  هىذا األسىا  ; ونال  نفسىها النظىام اإلسىالم فىي حيا هىا االجتماعيىة ; ألنهىا قىررت بينهىا وبىين

   حكم في حيا ها كلها ءال هللا .

نفسىه فىي سىن  المجتمى  نظىام اإلسىالمي عليىه ; كمىا يأخىذ هىذايقوم هذا المجتمى  بالفعىل يبىدن عىرض نسىس ال وحين
اإلسىىالمي . . فهىىذا هىىو التر يىىى   للنظىىام التشىىريعات التىىي  قتضىىيها حيا ىىه الواقييىىة , فىىي ءطىىار األسىىس العامىىة

  . . الجاد ال حي  لخفوات المنهج اإلسالمي الواقعي العملي

منهجىه الربىاني القىويم ,  وطبيعىة رون طبيعة هىذا الىدين ,يخيل ءل  بعأ المخل ين المتعجلين , ممن ال يتدب ولقد
الحيىاة . . نقىول لقىد يخيىل لى عأ هىنالو نن  وحاجىات المنسىس على  حكمىه العلىيم الحكىيم , وعلمىه بف ىائ  ال شىر

على  النىا  ممىا ييسىر لهىم طريىق الىدعوة ,  -اإلسىالمية كىذلك  التشىريعات بىل -عىرض نسىس النظىام اإلسىالمي 
  الدين   هذا ويحب  النا  في

فىي نولهىا  حىت  -ص ل  ] وهىم  نشى ه العجلىة   وهىم كالىذي كىان يقترحىه المقترحىون:نن  قىوم دعىوة رسىول هللا وهىذا
  راية قومية , نو اجتماعية , نو نخالقية ,  يسيرا للفريق  

. . مىن ناحيىة غيىره   ىرل النفو  يج  نن  خلة نوال هلل , و علن عبوديتها له , بقبول  رعه وحده ورفأ كل ءن
  ! المبدن . . قبل نن  خاط  بأي  ف يل عن ذلك الشرل يرغبها فيه

ال مىن نن النظىام  . . سىواه  الرف ىة يجى  نن  نبثىق مىن الرف ىة فىي ءخىالص العبوديىة هلل , والتحىرر مىن سىلفان ءن
  وجه التف يل . عل  المعروض عليها . . في ذا ه . . خير مما لديها في كذا وكذا
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ول ىن هىذه ليسىت قاعىدة  . . هللا هللا خير في ذا ه , ألنه من  ىرل هللا . ولىن يكىون  ىرل العبيىد يومىا كشىرلنظام  ءن
كىىل  ىىرل غيىىره هىىو ذا ىىه اإلسىىالم . ولىىيس ل سىىالم  ورفىىأ الىىدعوة . . ءن قاعىىدة الىىدعوة نن قبىىول  ىىرل هللا وحىىدة

بحاجىىة ءلىى   رغي ىىه بجمىىال النظىىام ف ىىل فىىي هىىذه القضىىية ولىىم يعىىد  فقىىد مىىدلول سىىواه . فمىىن رغىى  فىىي اإلسىىالم
  بديهيات اإليمان   ءحد  ونفضليته . . فهذه

  منهج القرآن في عرض العقيدة - 4

ءنىه لىم يعر,ىها فىي  . . عامىا فال بد نن نقول كيف عالج القرآن المكىي قضىية العقيىدة فىي خىالل الثالثىة عشىر وبعد
بعىد مىا  فيمىاصىورة جىدل كالمىي كالىذي  اوله فىي هاصىورة "نفريىة "   ولىم يعر,ىها فىي صىورة "الهىوت" ولىم يعر,ى

  علم ال الم"  " نو سمي   "علم التوحيد"

مىن حولىه مىن دالئىل  الوجىود لقىد كىان القىرآن ال ىريم يخاطى  ففىرة "اإلنسىان" بمىا فىي وجىوده هىو وبمىا فىي . . كىال
ا ران عليهىا وعفىل وظائفهىا ; الففريىة ممى االسىتق ال وإيحاوات . . كان يستنقذ ففر ىه مىن الركىام ; ويخلىة نجهىزة

 المىنثرة و سىىتجي  لهىىا . . والسىىورة التىي بىىين نيىىدينا نمىىوذع كامىل مىىن هىىذا الموحيىىات ويفىت  منافىىذ الففىىرة لتتلقى 

  المتفرد وسنتحدث عن خ ائ ها بعد قليل . . المنهج

يخىوض بهىا معركىة  كىان ب فة عامة . وب فة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقيية . . هذا
لم يكن  ىكل "النظريىة " هىو الشىكل الىذي  ثم م  الركام المعفل للففرة . . في نفو  آدمية حا,رة واقعة . . ومن

الحيىة للعقابيىل والسىدود والحىواجز والمعوقىات النفسىية  المواجهىة يناسى  هىذا الواقى  الحا,ىر . ءنمىا كىان هىو  ىكل
 علىم -فىي الع ىور المتىأخرة  -ولىم يكىن الجىدل الىذهني الىذي انتهجىه الحيىة . .  الحا,ىرة والواقييىة فىي النفىو 

الحيىة ; ويخاطى   مالبسىا ه هو الشكل المناس  كذلك . . فلقد كىان القىرآن يواجىه واقعىا بشىريا كىامال بكىل , التوحيد
العقيىدة  الالهىوت" هىو الشىكل المناسى  . فىان" يكىن ال ينونىة ال شىرية بجملتهىا فىي خضىم هىذا الواقى  . . وكىذلك لىم

 مثىل مىنهج حيىاة واقييىة للتفبيىق العملىي ; وال  ق ى  فىي الزاويىة الضىيقة  عقيىدة اإلسالمية ولو ننهىا عقيىدة , ءال ننهىا
  فيها األبحاث الالهو ية النظرية    ق   التي

معركىة ,ىخمة مى   المسىلمة القىرآن وهىو يبنىي العقيىدة فىي ,ىمائر الجماعىة المسىلمة يخىوض بهىذه الجماعىة كىان
في ,ىميرها ونخالقهىا وواقعهىا . . ومىن  الجاهلية جاهلية من حولها ; كما يخوض بها معركة ,خمة م  رواس ال

صىورة نظريىة , وال فىي صىورة الهىوت وال فىي صىورة جىدل كالمىي . .  فىي هىذه المالبسىات ظهىر بنىاو العقيىدة , ال
 ذا هىا . وكىان نمىو الجماعىة المسىلمةم ا ىر للحيىاة , ممثىل فىي الجماعىة المسىلمة   نظيمىي ول ن في صورة   وين

كمنظمىة  الجاهليىة   ىورها االعتقىادي , وفىي سىلوكها الىواقعي وفىق هىذا الت ىور , وفىي دربتهىا على  مواجهىة فىي
و رجمىة حيىة لىه . . وهىذا هىو مىنهج اإلسىالم  , العقيدي محاربة لها . . كان هذا النمو ذا ه ممثال  ماما لنمو البناو

  ك . .الذي يمثل طبيعته كذل
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على  هىذا النحىو  الحركىة لمن الضروري ألصىحا  الىدعوة اإلسىالمية نن يىدركوا طبيعىة هىذا الىدين ومنهجىه فىي وإنه
العهىد المكىي على  هىذا النحىو , لىم   ىن منعزلىة  فىي الذي بينىاه . . ذلىك ليعلمىوا نن مرحلىة بنىاو العقيىدة التىي طالىت

ناو الواقعي للجماعىة المسىلمة . . لىم   ىن مرحلىة  لقىي "النظريىة والب , اإلسالمية عن مرحلة الت وين العملي للحركة
معىا . . وهكىذا ين غىي  الفعلىي مرحلىة البنىاو القاعىدي للعقيىدة وللجماعىة وللحركىة وللوجىود نىتول نهىا كا ! ودراسىتها "

  نن   ون كلما نريد ءعادة هذا البناو مرة نخر  . .

وهكىذا ين غىي نال  . . ن  ىتم خفوا هىا على  مهىل وفىي عمىق و ثبىتين غىي نن  فىول مرحلىة بنىاو العقيىدة ; ون هكىذا
 رجمىة لهىذه العقيىدة فىي صىورة حيىة , متمثلىة  مرحلىة   ون مرحلىة بنىاو العقيىدة مرحلىة دراسىة نظريىة للعقيىدة ; ول ىن

حركىة فىي بنىاو جمىاعي يعبىر نمىوه عىن نمىو العقيىدة ذا هىا ; ومتمثلىة فىي  ومتمثلىة في ,مائر مت يفة بهذه العقيدة ;
نمىوا حيىا  و نمىو الجاهلية و خوض معها المعركة في الضمير وفىي الواقى  كىذلك ; لتتمثىل العقيىدة حيىة  واجه واقيية

  في خضم المعركة .

النظريىىة . .  للدراسىىة نن  تبلىىور النظريىىة فىىي صىىورة نظريىىة مجىىردة -بالقيىىا  ءلىى  اإلسىىالم  -ني خفىىأ  وخفىىأ
  كذلك . .المعرفية الثقافية . . بل خفر ني خفر 

نراد هللا  فلىواألولى  . . كىال   للمىرة القرآن لم يقأ ثالثة عشر عاما كاملة في بناو العقيدة بسب  ننه كان يتنزل ءن
 ىىرك نصىىحابه يدرسىىونه ثالثىىة عشىىر عامىىا نو نكثىىر نو نقىىل , حتىى  يسىىتوعبوا  ثىىم ألنىىزل هىىذا القىىرآن جملىىة واحىىدة ;

  ! " اإلسالمية "النظرية

بنىاو الجماعىة وبنىاو الحركىة  يريىد كان يريد نمرًا آخر . كان يريىد منهجىا معينىا متفىردا . كىان -نه س حا -هللا  ول ن
والحركىة بالعقيىدة , ونن يبنىي العقيىدة بالجماعىة والحركىة  الجماعىة وبناو العقيدة في وقىت واحىد . كىان يريىد نن يبنىي

 العقيدة ن واق  الجماعة الحركي الفعلي هو صورةهي واق  الجماعة الفعلي , ونن يكو  العقيدة   كان يريد نن   ون 

فلىم يكىن بىد نن يسىتغري بنىاو  . . وليلىة يعلىم نن بنىاو النفىو  والجماعىات ال يىتم بىين يىوم -س حانه  -وكان هللا  . .
حتىى  ءذا نضىىج الت ىىوين العقيىىدي كانىىت الجماعىىة هىىي  . . والجماعىىة العقيىىدة المىىد  الىىذي يسىىتغرقه بنىىاو النفىىو 

  . . النضوع واقعي لهذاالمظهر ال

هىذه ; وال نحىاول  طبيعتىه وال بىد نن نعىرف -كمىا  سىتخلة مىن مىنهج القىرآن المكىي  -هي طبيعىة هىذا الىدين  هذه
فهىو بهىذه الفبيعىة صىن  األمىة المسىلمة  ! ال شىرية نن نغيرهىا  لبيىة لرف ىات معجلىة مهزومىة نمىام ن ىكال النظريىات

كل مرة يراد نن يعىاد ءخىراع األمىة المسىلمة للوجىود , كمىا نخرجهىا هللا نول  يف نول مرة , وبها ي ن  األمة المسلمة
  مرة . .
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نن  تمثىل فىي واقى   يجى  نن نىدرك خفىأ المحاولىة , وخفرهىا معىا , فىي  حويىل العقيىدة اإلسىالمية الحيىة التىي يج 
ه "النظريىىات" ال شىىرية الهزيلىىة نريىد نن نواجىى نننىىا  ىام حىىي متحىىرك , ءلىى  "نظريىة " للدراسىىة والمعرفىىة الثقافيىىة لمجىرد

  بنظرية ءسالمية  

مى  الجاهليىة مىن   تفاعىل العقيىدة اإلسىالمية يجى  نن  تمثىل فىي نفىو  حيىة , وفىي  نظىيم واقعىي , وفىي حركىة ءن
كىانوا مىن نهىل الجاهليىة قبىل نن  ىدخل  بوصىفهم -حولهىا , كمىا  تفاعىل مى  الجاهليىة الراسى ة فىي نفىو  نصىحابها 

وهىي فىي صىور ها هىذه  شىغل مىن القلىو  والعقىول ومىن الحيىاة  . الجىاهلي وسىهم و نتزعهىا مىن الوسىدالعقيدة ءل  نف
 مسىاحة النظريىة وماد هىا . -فيمىا  شىمل  -ونعمىق ممىا  شىغله "النظريىة " ; و شىمل  ونوسى  نيضىا مسىاحة ن,ىخم

  ال  قت ر عليها . ول نها

ول نىىه كىىذلك   ىىور  . ول نسىان ,   ىىور  ىىامل كامىىلالت ىور اإلسىىالمي لللوييىىة وللوجىىود ال ىىوني وللحيىىاة  ءن
ألن هىىذا يخىىالف طبيعتىىه  . معرفىىي نن يتمثىىل فىىي مجىىرد   ىىور ذهنىىي -بفبيعتىىه  -واقعىىي ءيجىىابي . وهىىو يكىىره 

حركىة واقييىة . . وطريقتىه فىي الت ىون نن ينمىو مىن  وفىي وغايته . ويج  نن يتمثل في نناسي , وفىي  نظىيم حىي ,
 الواقيية ; حتى  يكتمىل نظريىا فىي نفىس الوقىت الىذي يكتمىل فيىه واقييىا ; وال والحركة الحيخالل األناسي والتنظيم 

  في صورة نظرية ; بل يظل ممثال في ال ورة الواقيية . . ينف ل

بالقيىا  ءلى  طبيعىة  كىذلك نمو نظري يسبق النمىو الحركىي الىواقعي , وال يتمثىل مىن خاللىه , هىو خفىأ وخفىر وكل
  , وطريقة  ركي ه الذا ي .هذا الدين , وغايته 

  س حانه يقول: لهللا

  وقرآنا فرقناه , لتقرنه عل  النا  عل  مك  , ونزلناه  نزياًل(. .)

منظمىة حيىة " ال " صىورة مق ىود . والمكى  مق ىود كىذلك . . ليىتم البنىاو الت ىويني المنلىف مىن عقيىدة فىي فىالفري 
  في صورة "نظرية معرفية "  

العمىل مىنهج ربىاني  فىي ا الدين جيدا , ننه كمىا نن هىذا الىدين ديىن ربىاني , فىان منهجىهنن يعرف نصحا  هذ يج 
  في العمل . منهجه كذلك , متواف م  طبيعته . وننه ال يمكن ف ل حقيقة هذا الدين عن

 -ومىن ثىم يغيىر الواقى  الحيىوي  -الت ىور االعتقىادي  ليغيىر نن يعرفىوا كىذلك نن هىذا الىدين كمىا ننىه جىاو ويجى 
 الف ىري والحركىي الىذي يبنىي بىه الت ىور االعتقىادي ويغيىر بىه الواقى  الحيىوي . . المىنهج  ذلك هو قد جاو ليغيىرف

بهىىا   ىىورا  ينشىى و ليبنىىي عقيىىدة وهىىو يبنىىي نمىىة . . ثىم لينشىى و مىىنهج  ف يىىر خاصىىا بىه بىىنفس الدرجىىة التىىي جىاو
وبنائىىه الحيىىوي , ف لهىىا حزمىىة  االعتقىىادي رهاعتقاديىىا وواقعىىا حيويىىا . وال انف ىىال بىىين مىىنهج  ف يىىره الخىىاص و  ىىو 

  واحدة .
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مىنهج مرحلىة وال بي ىة  ولىيس عرفنا منهجه في العمل عل  النحو الىذي بينىاه , فلنعىرف نن هىذا المىنهج نصىيل ; فاذا
  الذي ال يقوم بناو هذا الدين ءال به . المنهج وال ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة األول  . ءنما هو

يغيىر طريقىة  ف يىرهم ,  نن   ن وظيفة اإلسالم نن يغير عقيىدة النىا  وواقعهىم فحسى  . ول ىن كانىت وظيفتىهلم  ءنه
  كلها لمناهج ال شر القاصرة الهزيلة . طبيعته و ناولهم للت ور وللواق  . ذلك ننه منهج رباني مخالف في

ربىاني كىذلك . مىنهج نراد   ف يىر ريىق مىنهجال نملك نن ن ل ءل  الت ور الربىاني والحيىاة الربانيىة ءال عىن ط ونحن
  و  وينهم الحيوي .   ورهم هللا نن يقيم منهج النا  في التف ير عل  نساسه لي  

للت ىوين ; وعىن  الربىاني حين نريد من اإلسىالم نن يجعىل مىن نفسىه نظريىة للدراسىة نخىرع عىن طبيعىة المىنهج ونحن
ال شىىرية   كأنمىىا المىىنهج الربىىاني ندنىى  مىىن  التف يىىر لفرائىىق طبيعىىة المىىنهج الربىىاني للتف يىىر . ونخضىى  اإلسىىالم

  بمنهج هللا في الت ور والحركة ليوا ي مناهج العبيد   لنر قي المناهج ال شرية   وكأنما نريد

  من هذه الناحية يكون خفيرا . والهزيمة   ون قا لة   واألمر

نبىىرن بىىه مىىن  للتف يىىر منهجىىا خاصىىا -إلسىىالمية نحىىن نصىىحا  الىىدعوة ا -وظيفىىة المىىنهج الربىىاني نن يعفينىىا  ءن
عقولنىا و ترسى  فىي ثقافتنىا . . فىاذا نحىن  على  رواس  مناهج التف ير الجاهلية السائدة في األرض ; والتي  ضىغد

عىىن طبيعتىه مىن منىاهج التف يىر الجاهليىىة الغال ىة , كنىا قىد نبفلنىىا  غريىى  نردنىا نن نتنىاول هىذا الىدين بمىىنهج  ف يىر
 , ع رنا لل شرية ; وحرمنا ننفسنا فرصة الخالص من ,غد المنهج الجاهلي السائد في لينديها جاو وظيفته التي

  وفرصة الخالص من رواس ه في عقولنا و  ويننا .

  من هذه الناحية كذلك يكون خفيرا , والخسارة   ون قا لة . . واألمر

االعتقىىادي والنظىىام  الت ىىور ,ىىرورة عىىن مىىنهج مىىنهج التف يىىر والحركىىة فىىي بنىىاو اإلسىىالم , ال يقىىل قيمىىة وال ءن
الت ىىور وهىىذا النظىىام فىىي صىىورة  عبيريىىة ,  ذلىىك الحيىىوي ; وال ينف ىىل عنىىه كىىذلك . . ومهمىىا يخفىىر لنىىا نن نقىىدم

اإلسىالم" فىي األرض فىي صىورة حركىة واقييىة , بىل يجى  نال يغيى  " فيج  نال يغي  عن بالنا نن هىذا ال ينشى  و
 اإلسىىالم فىىي هىىذه ال ىورة ءال المشىىتغلون فعىىال بحركىىة ءسىىالمية واقييىىة . ونن  قىىديمنا عىن بالنىىا ننىىه لىىن يفيىىد مىىن

الىذي وصىلوا ءليىه هىم  بالقىدر مىا يفيىده هىنالو مىن  قىديم اإلسىالم لهىم فىي هىذه ال ىورة هىو نن يتفىاعلوا معهىا ق ار  
  فعال في نثناو الحركة  

التجمى  الحركىي  يكىون  ره فىي  جمى  حركىي ; ونننخىر  نكىرر نن الت ىور االعتقىادي يجى  نن يتمثىل مىن فىو  ومىرة
  في الوقت ذا ه  مثيال صحيحا و رجمة حقيقية للت ور االعتقادي .
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ون ىد فاعليىة ونكثىر  ونقىوم نخىر  نكىرر كىذلك نن هىذا هىو المىنهج الفبيعىي ل سىالم الربىاني , وننىه مىنهج نعلى  ومرة
و قىديمها فىي ال ىورة الذهنيىة ال ىاردة للنىا   مسىتقلة ملىةانف اقا عل  الففرة ال شرية من منهج صىياغة النظريىات كا

 بالفعل بحركة واقيية ; وقبل نن يكونوا هم ننفسهم  رجمة  نمو خفىوة خفىوة مشتغلين , قبل نن يكون هنالو النا 

  ذلك المفهوم النظري . لتمثيل

الىذي يتمثىل فيىه  النظىام فيمىا يخىتة بتقىديم نسىس -بفبيعىة الحىال  -ص  هذا فىي نصىل النظريىة فهىو نصى   وإذا
  الت ور اإلسالمي , نو  قديم التشريعات المف لة لهذا النظام .

فىتجعلهم  اإلسىالمية الجاهلية التي حولنا كما ننها  ضغد على  نع ىا  بعىأ المخل ىين مىن نصىحا  الىدعوة ءن
الت نظىامكم الىذي فتسىألهم:نين  ف ىي  حىرجهم يستعجلون خفىوات المىنهج اإلسىالمي , كىذلك هىي  تعمىد نحيانىا نن

 ف ىيالت ومىن مشىروعات ? وهىي فىي هىذا  تعمىد نن  عجلهىم  ومىن  دعون ءليه ? وماذا نعدد م لتنفيذه مىن بحىوث
 مرحلة بناو العقيدة ; ونن يحولوا مىنهجهم الربىاني عىن طبيعتىه , التىي  تبلىور يتجاو ون  عن منهجهم , ونن  جعلهم

فىي ثنايىا مواجهىة  التشىريعات النظام من خالل الممارسة , و سن فيهىاالنظرية من خالل الحركة , ويتحدد فيها  فيها
  الحياة الواقيية بمشكال ها الحقيقية . .

مىنهج غريى  على   ءمىالو واجى  نصىحا  الىدعوة اإلسىالمية نال يسىتجيبوا للمنىاورة   مىن واجىبهم نن يرفضىوا ومىن
  حركتهم وعل  دينهم   من واجبهم نال يستخفهم من ال يوقنون  

منهج هذا الىدين فىي الحركىة .  وفق واجبهم نن يكشفوا مناورة اإلحراع ونن يستعلوا عليها ; ونن يتحركوا بدينهم ومن
  فهذا من نسرار قو ه , وهذا هو م در قو هم كذلك .

نن يحقىق اإلسىالم فىي  يمكىن المنهج فىي اإلسىالم يسىاوي الحقيقىة ; وال انف ىام بينهمىا . . وكىل مىنهج غريى  ال ءن
ول نهىا ال يمكىن نن  حقىق نظامنىا الربىاني .  ; ; ال شىرية نهاية . والمناهج الغربية الغري ىة يمكىن نن  حقىق ننظمتهىاال

 األولى  العقيدة وكالتزام النظام في كىل حركىة ءسىالمية . ال فىي الحركىة اإلسىالمية كالتزام . فالتزام المنهج ,روري 

  كما يظن بعأ النا   

ولفبيعىة المىنهج الربىاني  , القىرآن المكىي بيعىة. وإننىي ألرجىو نن نكىون بهىذا البيىان لفهىي كلمتىي األخيىرة .  هىذه
مىىنهجهم , ويثقىىوا بىىه , ويفم نىىوا ءليىىه ;  طبيعىىة المتمثىىل فيىىه , قىىد بلغىىت ; ونن يعىىرف نصىىحا  الىىدعوة اإلسىىالمية

  م(. . صدي هللا العظيم . .ءن هذا القرآن يهدي للتي هي نقو ) . . األعلون  ويعلموا نن ما عندهم خير , وننهم هم

  بعد ذلك لمواجهة السورة . ونمضي

  مو,ول سورة األنعام وطريقتها في عر,ه - 5
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كامىل للقىرآن المكىي  نمىوذع -وهي نول  السور المكية التي نتعىرض لهىا هنىا فىي سىياي هىذه الظىالل  -السورة  هذه
وهىي  مثىل طبيعىة هىذا القىرآن وخ ائ ىه  ; الىذي  حىدثنا عىن طبيعتىه وخ ائ ىه ومنهجىه فىي ال ىفحات السىابقة

وفىىي طريقىىة العىىرض سىىواو . . ذلىىك مىى  احتفاظهىىا  , التنىىاول ومنهجىىه , فىىي مو,ىىوعها األساسىىي , وفىىي مىىنهج
الملحوظة في كل سور القىرآن ; والتىي ال  خف هىا المالحظىة ال  ىيرة فىي نيىة  الظاهرة "بشخ يتها" الخاصة ; وفق

الموحيىة  والمىنثرات المحها , ومحورها , وطريقة عر,ها لمو,وعها الرئيسىي ;فل ل سورة  خ يتها , وم . . سورة
التىي  ت ىرر فيهىا ; و  ىون ن ى ه  الخاصىة الم ىاح ة للعىرض ; وال ىور والظىالل والجىو الىذي يظللهىا ; والي ىارات

هىو الىذي  واحىدا نو مو,ىوعات متقاربىة . فلىيس المو,ىول مو,ىوعا باللوا م المفىردة فيهىا . . . حتى  وهىي  تنىاول
  المالم  والسمات الخاصة بها   هذه يرسم  خ ية السورة ; ول نه

وفىي كىل موقىف ,  منهىا  عالج مو,ىوعها األساسىي ب ىورة فريىدة . . ءنهىا فىي كىل لمحىة -م  ذلك  -السورة  وهذه
نيضىا ; وهىو و شىده الحىس , و بهىر الىنفس  , الىنفس وفي كل مشىهد ,  مثىل "الروعىة ال ىاهرة " . . الروعىة التىي  بىده

  ! مبهورا يالحق مشاهدها وإيقاعها وموحيا ها

ذا   شىراومىا نظن . . وإيقاعا هىا هذه حقيقة   حقيقة نجدها في نفسي وحسي وننا ن ىاب  سىياي السىورة ومشىاهدها ! نعم
يتابعهىا  ءن الروعة فيها  بلأ فعىال حىد البهىر . حتى  ال يملىك القلى  نن . . قل  ال يجد منها لونا من هذا الذي نجد

  ! مبدوها ءال مبهورا

 عر,ىها فىي مجىال  كمىا  عىرض "حقيقىة األلوييىة " . .  عر,ىها فىي مجىال ال ىون والحيىاة , -فىي جملتهىا  - ءنهىا
فىي مجاهيىل ذلىك الغيى  المكنىون . .   عر,ىها النفس والضمير , و عر,ها في مجاهيل هذا ال ون المشهود , كمىا

والنشىىأة اإلنسىىىانية , كمىىا  عر,ىىىها فىىي م ىىىارل الغىىىابرين  الحيويىىىة النشىىىأةو عر,ىىها فىىىي مشىىاهد النشىىىأة ال ونيىىة و 
 فىي مشىاهد الففىرة وهىي  واجىه ال ىون , و واجىه األحىداث , و واجىه النعمىاو و عر,ىها واسىتخالف المسىتخلفين . .

والهم وفىي نحىى , والمسىت نة كمىا  عر,ىها فىي مظىاهر القىدرة اإللهيىة والهيمنىة فىي حيىىاة ال شىر الظىاهرة , والضىراو
  الخالئق وهي موقوفة عل  ربها الخالق . . ومواقف الواقعة والمتوقعة . . ونخيرا  عر,ها في مشاهد القيامة ,

مكونا هىا . وهىي  وبكىل مو,ىوعها الىذي  عالجىه مىن مبىدئها ءلى  منتهاهىا هىو مو,ىول العقيىدة , بكىل مقوما هىا ءن
العقيىدة وموحيا هىا المستسىرة والظىاهرة فىي  ينىابي  , وراو  أخذ بمجام  النفس ال شرية , و فىوف بهىا فىي الوجىود كلىه

ال شىرية فىي مل ىوت السىماوات واألرض ,  لحىه فيهىا الظلمىات والنىور ,  بىالنفس هذا الوجود ال بيىر . . ءنهىا  فىوف
 عليهىىا والنجىىوم . و سىىرأل فىىي الجنىىات المعرو ىىات وغيىىر المعرو ىىات , والميىىاه الهاطلىىة والقمىىر و رقىى  الشىىمس

ثىىم  سى   بهىا فىىي ظلمىات البىىر  . وال اقيىة ة فيهىا ; و قىىف بهىا على  م ىىارل األمىم الخاليىىة , وآثارهىا ال ائىدةوالجاريى
الميىت والميىت يخىرع مىن الحىي , والح ىة المسىت نة فىي ظلمىات  مىن وال حر , ونسرار الغيى  والىنفس , والحىي يخىرع

 س , والفيىر والىوح  , واألولىين واآلخىرين ,ظلمات الىرحم . ثىم  مىوع بىالجن واإلنى في األرض , والنففة المست نة

  واألحياو , والحفظة عل  النفس بالليل والنهار . . والمو  
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المحييىة , التىي  نىتفأ  المبدعىة الحشد ال وني الذي يىزحم نقفىار الىنفس , ونقفىار الحىس . . ثىم ءنهىا اللمسىات ءنه
مكىىرور مىىألوف مىىن المشىىاهد والمشىىاعر , جديىىد كىىل  وإذا بعىىدها المشىىاهد والمعىىاني نحيىىاو فىىي الحىىس والخيىىال . .

  وكأنما لم يفل  عليه من قبل ,مير ءنسان   ; نابأ , كأنما  تلقاه النفس نول مرة

مجىىر  النهىىر  والظىىالل  شىى ه فىىي سىىياقها المتىداف  بهىىذه المشىىاهد والمواقىىف والموحيىىات واإليقاعىىات وال ىىور وهىي
 بىدو الموجىة التاليىة مالحقىة لهىا , متشىابكة  حتى  ة   ىل ءلى  قرارهىاالمتىداف  بىاألمواع المتالحقىة . مىا   ىاد الموجى

  معها ; في المجر  المت ل المتدفق  

 -التىي وصىفنا  " ال ىاهرة فىي كىل موجىة مىن هىذه الموجىات المتدافعىة المتالحقىة المتشىابكة ,  بلىأ حىد "الروعىة وهىي
نقفارهىا بالروعىة ال ىاهرة , وبالحيويىة  لىنفسا و أخىذ على  -م   ناسق منهج العرض فىي  ىت  المشىاهد كمىا سىنبين 

وبىالتجم  واالحتشىاد ومواجهىة الىىنفس مىن كىل در  ومىن كىىل  والموسىىيقي الدافقىة , وباإليقىال الت ىويري والتعبيىري 
  نافذة  

قلى  ءال بىأن نىدل السىورة  ني على  يقىين نننىا لسىنا ب ىالغين  ىي ا فىي نقىل ءيقاعىات هىذه السىورة ءلى  -سىلفا  - ونحىن
لسىنا ب ىالغين  ىي ا بالوصىف ال شىري واألسىلو   . . القلى   نفلىق بسىياقها الىذا ي , وإيقاعهىا الىذا ي , ءلى  هىذا ذا هىا

بحكىم بعىدهم عىن الحيىاة فىي  -إلقامىة القنفىرة بىين المعىزولين عىن هىذا القىرآن  المحاولىة ال شىري . . ول نهىا مجىرد
  وبين هذا القرآن   - القرآن جو

هىذا لىيس "جىو القىرآن" الىذي  ءن  عني مدارسة القرآن ; وقراو ىه واالطىالل على  علومىه . . في جو القرآن ال والحياة
اإلنسىان فىي جىو , وفىي ظىروف , وفىي حركىة , وفىي  ييي  نعنيه . . ءن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن:هو نن

 مواجهةهىذه يىي  اإلنسىان فىيكالتي كان يتنىزل فيهىا هىذا القىرآن . . نن ي . . معاناة , وفي صرال , وفي اهتمامات

وفىي همىه , وفىي حركتىه , نن "ينشى  و" اإلسىالم فىي نفسىه وفىي  , قل ه الجاهلية التي  عم وجه األرض اليوم , وفي
 وفىىي حيىىاة النىىا  , مىىرة نخىىر  فىىي مواجهىىة هىىذه الجاهليىىة . بكىىل   ىىورا ها , وكىىل حيا ىىه نفىىو  النىىا  , وفىىي

لعقيىىد ها  ومناهضىىتها العملىىي ; وكىىل ,ىىغفها كىىذلك عليىه , وحربهىىا لىىه ,وكىىل  قاليىدها , وكىىل واقعهىىا  اهتماما هىا
  العقيدة ; بعد ال فاأل والجهاد واإلصرار . . ولهذه الربانية , ومنهجه الرباني ; وكل استجابا ها كذلك لهذا المنهج

هىذا الجىو نىزل , مثىل  فىي هىو الجىو القرآنىي الىذي يمكىن نن ييىي  فيىه اإلنسىان ; فيتىذوي هىذا القىرآن . . فهىو هىذا
عىىن القىرآن مهمىىا اسىىتغرقوا فىىي  معزولىون  وفىي مثىىل هىىذا الخضىم عمىىل . . والىىذين ال يييشىون فىىي مثىىل هىذا الجىىو

  مدارسته وقراو ه واالطالل عل  علومه . .

  ىي ا , ءال بعىد نن يجتىا  بالغىة التي نبذلها إلقامة القنفرة بين المخل ين من هنالو وبين القىرآن , ليسىت والمحاولة
نن يييشىوا فىي "جىو القىرآن" حقىا بالعمىل والحركىة . وعندئىذ  ويحىاولوا هنالو القنفرة ; وي لوا ءل  المنفقة األخر  ;

  ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم هللا بها عل  من يشاو . . ; القرآن فقد سيتذوقون هذا
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بتعريف الي ىاد بىر  الي ىاد . .   عالجها  عالج قضية العقيدة األساسية . . قضية األلويية والعبودية . . السورة هذه
من هم الي اد ? من ذا الذي جاو بهىم ءلى  هىذا الوجىود  ? نسرار من هو ? ما م در هذا الوجود ? ماذا وراوه من

قلى  نف ىد هم ونب ىارهم ? مىن يقلى  لىيلهم مىن يكفلهىم ? مىن يىدبر نمىرهم ? مىن ي ? ? مىن ننشىاهم ? مىن يفعمهىم
الحيىاة  هىذه يبدئهم ثم يعيدهم ? ألي  يو خلقهم ? وألي نجل نجلهم ? وألي م ير يسىلمهم ? . . من ونهارهم ?

البىىرعم النىىابأ . هىىذا الحىى   هىىذا المنبثقىىة هنىىا وهنىىاك . . مىىن بثهىىا فىىي هىىذا المىىوات ? . . هىىذا المىىاو الهاطىىل .
الليل السادل . هىذا الفلىك الىدوار . . هىذا كلىه مىن وراوه ?  هذا الثاق  . هذا ال    ال ا ب .المتراك  . هذا النجم 
 ومن نخ ار ? . . هذه األمم , وهذه القرون , التي  ذه  و جيو , و هلك و سىتخلف . . , وماذا وراوه من نسرار

واالبىتالو  االسىتخالف ? ومىاذا بعىد ذا يسىتخلفها ? ومىن ذا يهل هىا ? لمىاذا  سىتخلف ? ولمىاذا يىدركها البىوار مىن
  والوفاة من م ير وحسا  وجزاو ? ? ?

ول نهىا  مضىي فىي  . . واألعمىاي  فىوف السىورة بالقلى  ال شىري فىي هىذه اآلمىاد واآلفىاي , وفىي هىذه األغىوار هكىذا
لقىرآن كلىه . وعلى  مىنهج ا -في ال فحات السابقة  عنه هذه كله عل  منهج القرآن المكي . . الذي نسلفنا الحدي 

العقيىدة وال ءلى  جىدل الهىو ي يشىغل األذهىان واألف ىار . . ءنمىا  هىدف ءلى   فىي . ءنها ال  هدف ءل    وير نظريىة
ونرواحهىم ,  ,ىمائرهم بىربهم الحىق ; لت ىل مىن هىذا التعريىف ءلى   عبيىد النىا  لىربهم الحىق .  عبيىد النىا   عريىف

كلىىه لهىىذا السىىلفان المتفىىرد . . سىىلفان هللا  واقعهىىم رهم , و عبيىىدو عبيىىد سىىعيهم وحىىركتهم , و عبيىىد  قاليىىدهم و ىىعائ
  السماو . . في الذي ال سلفان لغيره في األرض وال

هىو الخىالق . لهللا هىو  فىالِل ا جىاه السىورة كلىه يمضىي ءلى  هىذا الهىدف المحىدد . . مىن نولهىا ءلى  آخرهىا . . ويكىاد
والسىلفان . لهللا هىو العلىىيم بىالغيو  واألسىىرار . لهللا  والقهىر رةالىرا ي . لهللا هىو المالىىك . لهللا هىو صىاح  القىىد

 الي ىاد كما يقل  الليل والنهار . . وكذلك يج  نن يكون هللا هو الحىاكم فىي حيىاة واألب ار هو الذي يقل  القلو 

األلوييىة , وال كلىه مىن خ ىائة  فهىذا ونال يكون لغيره نهى  وال نمىر , وال  ىرل وال حكىم , وال  حليىل وال  حىريم . ;
يخلىق , وال يىر ي , وال يحيىي وال يميىت , وال يضىر وال ينفى   ال يجو  نن يزاوله في حيىاة النىا  نحىد مىن دون هللا ,

  يملك لنفسه وال لغيره  ي ا في الدنيا وال في اآلخرة . . وال , وال يمن  وال يمن  ,

المواقىف واإليقاعىات ال الغىة حىد الروعىة ال ىاهرة ; و  المشىاهد السىورة يسىوي على  هىذه القضىية ندلتىه فىي  لىك وسىياي
  الحا دة من المنثرات الموحية , من كل در  ومن كل با    بالحشود والتي  واجه القل 

فىي محيفهىا الواسى  ,  . واألرض ال بيرة التي  عالجهىا السىورة هىي قضىية األلوييىة والعبوديىة فىي السىماوات والقضية
المسىلمة حينىذاك , المناسى ة التفبيقيىة لهىذه  الجماعىة الحا,ىرة فىي حيىاة  ةالمناسى وفىي مجالهىا الشىامل . . ول ىن
الجاهلية من حىق التحليىل والتحىريم فىي الىذبائ  والمفىاعم , ومىن حىق  قريىر   زاوله القاعدة ال بيرة الشاملة , هي ما
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اآليىات فىي نواخىر  هىذه دث عنهىافي النذور من الذبائ  والثمار واألوالد . . وهىي المناسى ة التىي  تحى الشعائر بعأ
  السورة:

اسم هللا عليىه , وقىد ف ىل ل ىم  ذكر ف لوا مما ذكر اسم هللا عليه , ءن كنتم بآيا ه منمنين . وما ل م نال  أكلوا مما)
بأهوائهم بغيىر علىم , ءن ربىك هىو نعلىم بالمعتىدين . وذروا  ليضلون  ما حرم عليكم ءال ما ا,فرر م ءليه , وإن كثيرا

 , عليىه الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفىون . وال  ىأكلوا ممىا لىم يىذكر اسىم هللا ءن اإلثم وباطنه , ظاهر

  . [ 118 - 121 ] . .(لمشركون  وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون ءل  نوليائهم ليجادلوكم , وإن نطعتموهم ءن م

فمىا كىان لشىركائهم فىال  . لشىركائنا وهىذا -بىزعمهم  -وا:هذا هلل وجعلوا هلل مما ذرن من الحرث واألنعام ن ي ا , فقال)
مىا يحكمىون   وكىذلك  يىن ل ثيىر مىن المشىركين قتىل  سىاو ي ىل ءلى  هللا , ومىا كىان هلل فهىو ي ىل ءلى   ىركائهم ,

ننعىىام  ديىىنهم , ولىو  ىىاو هللا مىىا فعلىوه , فىىذرهم ومىىا يفتىرون . وقالوا:هىىذه علىيهم نوالدهىم  ىىركاؤهم ليىىردوهم وليل سىوا
 -عليهىا  هللا وننعىام حرمىت ظهورهىا , وننعىام ال يىذكرون اسىم -بىزعمهم  -ال يفعمهىا ءال مىن نشىاو  , حجىر وحرث

خال ىة لىذكورنا ومحىرم على  ن واجنىا ,  األنعىام سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا:ما في بفون هذه -افتراو عليه 
ءنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا نوالدهم سفها بغير علىم ;  , وصفهم وإن يكن ميتة فهم فيه  ركاو . سيجزيهم

  ل 136 - 140قد ,لوا وما كانوا مهتدين(. .    -افتراو عل  هللا  -هللا  ر قهم وحرموا ما

 لىك القضىية ال بيىرة . .  فيهىا التىي  تمثىل -والجاهليىة حولهىا  -هي المناس ة الحا,رة في حياة األمة المسلمة  هذه
والعبوديىة التىي  عالجهىا السىورة كلهىا , ويعالجهىا  األلوييىة تشري  . . ومن ورائها القضىية ال بىر  . . قضىيةقضية ال

  القرآن المدني نيضا كلما جاو ذكر النظام فيه وذكر التشري  . يعالجها القرآن المكي كله , كما

فىي نمىر هىذه األنعىام  ونهلهىا الجاهليىة الىذي يتىدفق بىه سىياي السىورة مىن التقريىرات والمىنثرات , وهىو يواجىه والحشىد
قضىىية  -وربفهىا بقضىىية العقيىدة كلهىا  -التشىري   حىق وهىي المناسىى ة التىي  تمثىل فيهىا قضىىية -والىذبائ  والنىذور 

على  النحىو الىذي  -نو كفىر , ومسىألة ءسىالم نو جاهليىة . . هىذا الحشىد  ءيمان وجعلها مسألة -األلويية والعبودية 
 المواجهىة ماذع منه في هذا التعريف المخت ر بالسورة , والىذي سىيتجل  على  حقيقتىه فىين نستعرض سنحاول نن

طبيعىة هىذا الىدين . وهىي نن  في يوق  في النفس  لك الحقيقة األصيلة -التف يلية للن وص في السياي بعد ذلك 
ة , الممثلىة فىي  ىريعته لحاكميىة هللا الم ا ىر  مفلقىا كل جزئية صغيرة في الحياة اإلنسانية يج  نن  خض  خضىوعا

  من نجل الخروع عل  حاكمية هللا المفلقة في  لك الجزئية ال غيرة . جملة . وإال فهو الخروع من هذا الدين

مىن ظىالل حاكميىة  كلىه يىدل ذلىك الحشىد على  مىد  األهميىة التىي ينوطهىا هىذا الىدين بتخلىية مظهىر الحيىاة كذلك
  األصىل ىأن مىن هىذه الشنون ني وربىد -قىر , كبىر نم صىغر جىل نم ح -ال شىر فىي ني  ىأن مىن  ىنون ال شىر 

حاكميىة هللا المفلقىة التىي  تمثىل فيهىا نلوهيتىه فىي األرض , كمىا  تمثىل  وهىو ال بيىر الىذي يتمثىل فيىه هىذا الىدين . .
  كله بت ريف نمر هذا ال ون كله بال  ريك . ال ون  نلوهيته في
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ومىن األوالد  عقي ىات  منهىا ة فىي  ىأن األنعىام والثمىار , والنىذورسىياي السىورة يعقى  على   لىك الشىعائر الجاهليى ءن
وبعضىها للىربد بىين مزاولىة ال شىر  , الشىعائر منوعىة . بعضىها م ا ىر , لت ىوير مىد  السىخف والتنىاقأ فىي هىذه

رع ولبيىان نن ا  ىال نمىر هللا فيهىا هىو صىراطه المسىتقيم , الىذي يخى , ال بىر   لحىق التحىريم والتحليىل وقضىية العقيىدة
  هذا الدين . . عل  النحو التالي بعد ذكر  لك الشعائر في اآليات السابقة: عن من ال يت عه

والرمىان متشىابها وغيىر  والزيتىون  الذي ننشىأ جنىات معرو ىات وغيىر معرو ىات , والنخىل والىزرل مختلفىا نكلىه , وهو
ال يحى  المسىرفين . ومىن األنعىام حمولىة  وال  سىرفوا ءنىه , متشابه . كلىوا مىن ثمىره ءذا نثمىر وآ ىوا حقىه يىوم ح ىاده

  ت عوا خفوات الشيفان , ءنه ل م عدو مبين . ثمانية ن واع من الضأن اثنين ومن وال وفر ا , كلوا مما ر ق م هللا

بعلىم ءن كنىتم صىادقين  نب ىوني اثنين . قل:آلذكرين حىرم نم األنثيىين ? نم مىا ا ىتملت عليىه نرحىام األنثيىين ? المعز
نمىا ا ىتملت عليىه نرحىام األنثيىين ? نم كنىتم  ? األنثيىين بىل اثنىين ومىن ال قىر اثنىين قل:آلىذكرين حىرم نم. ومىن اإل

 نظلم ممن افتر  عل  هللا كذبا ليضىل النىا  بغيىر علىم , ءن هللا ال يهىدي القىوم فمن  هداو ءذ وصاكم هللا بهذا ?

نو لحىم  , مسىفوحا ءال نن يكىون ميتىه نو دمىاقىل:ال نجىد فيمىا نوحىي ءلى  محرمىا على  طىاعم يفعمىه  . الظىالمين
عىاد فىان ربىك غفىور رحىيم . وعلى   وال نو فسىقا نهىل لغيىر هللا بىه . فمىن ا,ىفر غيىر بىاب -فانىه رجىس  -خنزيىر 

ءال مىا حملىت ظهورهمىا نو الحوايىا  -علىيهم  ىحومهما  حرمنىا الذين هىادوا حرمنىا كىل ذي ظفىر , ومىن ال قىر والغىنم
ب غىيهم , وإنىا ل ىادقون . فىان كىذبوك فقىل:ربكم ذو رحمىة واسىعة وال يىرد بأسىه  جزينىاهم لكذ -نو ما اختلد بعظم 

 ىيو . كىذلك كىذ   مىن المجىرمين . سىيقول الىذين ن ىركوا:لو  ىاو هللا مىا ن ىركنا وال آباؤنىا , وال حرمنىا القىوم عىن
ون ءال الظىىن , وإن ننىىتم ءال ءن  ت عىى ? لنىىا الىذين مىىن قىىبلهم حتىى  ذاقىىوا بأسىىنا . قل:هىىل عنىىدكم مىىن علىىم فتخرجىىوه

نجمعىين . قىل هلىم  ىهداوكم الىذين يشىهدون ان هللا حىرم هىذا ,  لهىداكم  خرصون . قل هللف الحجة ال الغىة فلىو  ىاو
 . يعىدلون  وال  ت ى  نهىواو الىذين كىذبوا بآيا نىا , والىذين ال ينمنىون بىاآلخرة , وهىم بىربهم , معهىم فان  هدوا فال  شىهد

وال  قتلىىوا نوالدكىىم مىىن ءمىىالي نحىىن  . م ربكىىم علىىيكم:نال  شىىركوا بىىه  ىىي ا , وبالوالىىدين ءحسىىاناقل: عىىالوا ن ىىل مىىا حىىر 
ذل ىم  -ءال بىالحق  -بفىن , وال  قتلىوا الىنفس التىي حىرم هللا  ومىا نىر ق م وإيىاهم , وال  قربىوا الفىواح  مىا ظهىر منهىا

والميىزان  ال يىل حتى  يبلىأ ن ىده , ونوفىوا -سىن ءال بىالتي هىي نح -وال  قربىوا مىال اليتىيم  .  عقلىون  وصاكم بىه لعل ىم
وبعهىد هللا نوفىوا . ذل ىم وصىاكم بىه  - قربى  ولىو كىان ذا -وإذا قلىتم فاعىدلوا  -ال ن لىف نفسىا ءال وسىعها  -بالقسد 

وال  ت عىوا السىىبل فتفىري بكىم عىىن سىبيله . ذلىىك وصىاكم بىىه  , فىىا  عوه لعل ىم  ىذكرون . ونن هىىذا صىراطي مسىىتقيما
  [ 141 - 153 ن . .  لعل م  تقو 

األنعىىام والثمىىار , وفىىي  فىىي نىىر  نن هىىذه المسىىألة الجزئيىىة الخاصىىة بىىالتحريم والتحليىل فىىي األنعىىام والنىىذور وكىذلك
القضىايا ال بيرة:بالهىد  والضىالل . وا  ىال مىنهج  بتلىك يربفهىا السىياي -عل  ما كان مت عا في الجاهلية  -األوالد 

 هللا نو بأسه وبالشهادة بوحدانيىة هللا نو عىدل غيرهىا بىه . وبا  ىال صىراطه وبرحمة ,هللا نو ا  ال خفوات الشيفان 

فىي محيفهىا الشىامل  ال بىر   نو التفري عنه . ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو ب ىدد القضىية مستقيما
. .  
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فىىي الجنىىات  واإلحيىىاو مشىىهد الخلىىق -فىىي هىىذا المو,ىى  وحىىده  -نىىراه يحشىىد لهىىا مىىن المىىنثرات والموحيىىات  كمىىا
  والرمان متشابها وغير متشابه . والزيتون  المعرو ات وغير المعرو ات . ومشهد النخل والزرل مختلفا نلوانه

  عل  المشركين . . والتدمير اإل هاد والمفاصلة . وموقف ال أ  وموقف

بجملتهىا , قبىل نن  العقيىدة يةذات المشىاهد التىي حشىدها السىياي فىي السىورة كلهىا مىن قبىل , وهىو يتنىاول قضى وهىي
التىىي ال  خفى  و علىى  طبيعىة هىىذا الىىدين ,  داللتىه يتعىرض لهىىذه المناسى ة الخاصىىة التىي  تمثىىل فيهىا . ول ىىل هىذا

  والقليل . . ال ثير ونظر ه لقضية الحاكمية والتشري  في

بجملتهىا , فىي مواجهىة  يىدةالعق قىد سى قنا سىياي السىورة ; ونحىن نبىين منهجهىا المو,ىوعي وهىي  تنىاول قضىية ولعلنىا
التىىي ال نقول:ءنهىىا اقتضىىت ذلىىك الحشىىد المتجمىى   المناسىى ة مناسىى ة جزئيىىة  تعلىىق بىىأمر التشىىري  والحاكميىىة . وهىىي

 مجالهىا فىي سىياي السىورة كلىه , وهىذا البيىان الرائى  ال ىاهر لحقيقىة األلوييىة فىي والتىأثيرات المتىدفق مىن التقريىرات

فىدل هىذا الىربد على  طبيعىة  ; كلىه ءنهىا المناسى ة التىي ربفىت فىي سىياي السىورة بهىذاالواسى  الشىامل . ول ننىا نقول:
وال ىغير , وفىي الجليىل والحقيىر مىن  ىنون هىذه الحيىاة  ال بيىر هىذا الىدين ; ونظر ىه لقضىية التشىري  والحاكميىة فىي

  الدنيا . . كما نسلفنا . .

فىي هىذه الظىالل , قبىل  نلفنىاه , عل  النحو الذي نمضي في التعريف المجمل بالسورة وخ ائ ها ومالمحها فاآلن
  الدخول في االستعراض المف ل للسياي:

  مكية األنعام ورد القول بمدنية بعأ آيا ها - 7

 -بىن مسىعود  عبىدهللا روايات عن ابن ع ا  , وعن نسماو بنت يزيد , وعن جابر , وعىن ننىس بىن مالىك وعىن في
  واحدة . جملة ة مكية , وننها نزلت كلهانن هذه السور  -ر,ي هللا عنهم جميعا 

نزولهىا مىن العهىد   مىن في هذه الروايات ما يعين  ىاريخ نىزول السىورة ; ولىيس فىي مو,ىوعها كىذلك مىا يحىدد وليس
سىورة الحجىر ; و  ىون هىي السىورة الخامسىة  بعىد المكي . . وهي حس  التر ي  الراج  لسور القىرآن يجىيو  ر يبهىا

ال نسىتفي  بمثىل هىذه المعلومىات نن نجىزم  -التعريىف بسىورة ال قىرة  فىي كمىا بينىا مىن قبىل -والخمسىين . . ول ننىا 
 فىي  ر يى  السىور على  هىذا النحىو -فىي الغالى   -لنزول السىور . فىالمعول عليىه عنىدهم  محدد بشيو عن  اريخ

مىن سىورة متىأخرة .  نجىزاو وقد   ون هناك نجزاو من سورة متقدمة نزلت بعد -ال جملتها  - اريخ نزول نوائلها  هو
فقىد نزلىت كلهىا جملىة . ول ننىا ال نملىك  حديىد  األنعىام ءذ المعىول فىي التر يى  على  نوائىل السىورة . . نمىا فىي سىورة

 كانىت بعىد السىنوات األولى  مىن الرسىالة . . ربمىا الخامسىة نو السادسىة . . وال ننهىا  اريخ نزولها . غير نننا نرج 

والتوسىى  فىىي  ,  ناولتهىىا نكثىىر مىىن رقىىم التر يىى  ; ثىىم علىى  سىىعة المو,ىىوعات التىىي فىىي هىىذا التىىرجي  علىى  نعتمىىد
وطىول اإلعىراض مىنهم والت ىذي  لرسىول  , المشىركين الىذي يشىي بىأن الىدعوة والجىدل مى  , النحىو عر,ها عل  هذا
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   ص ل العقيديىة على  هىذا النحىو ; كمىا يقتضىي  سىلية رسىول هللا القضىايا هللا , نصى   يقتضىي التوسى  فىي عىرض
  والت ذي  . . واإلعراض عن طول ال د

قولىه  عال :)ومىا قىدروا هللا  . بالمدينىة روايىة عىن ابىن ع ىا  وقتىادة:نن السىورة مكيىة كلهىا ءال آيتىين منهىا نزلتىا وفىي
قىل:من ننىزل ال تىا  الىذي جىاو بىه موسى  نىورا وهىد  للنىا  ,  .  ىيو حق قدره ءذ قالوا ما ننزل هللا عل  بشر مىن

خو,ىهم  فىي و خفىون كثيىرا , وعلمىتم مىا لىم  علمىوا ننىتم وال آبىاؤكم , قىل:هللا , ثىم ذرهىم  بىدونها نىه قىراطيس جعلو 
وقولىه  عىال :)وهو الىذي  . اليهىوديين . نزلت فىي مالىك بىن ال ىيف وكعى  بىن األ ىرف 91يلعبون(. . وهي اآلية:

لزيتون والرمان متشىابها وغيىر متشىابه , كلىوا نكله , وا مختلفا ننشأ جنات معرو ات وغير معرو ات والنخل والزرل
  حقه يوم ح اده , وال  سرفوا ءنه ال يح  المسرفين(. . وآ وا من ثمره ءذا نثمر ,

وقىال ابىن جىريج والماوردي:نزلىت فىي معىاذ ابىن  . . األن ىاري  , نزلىت فىي ثابىت بىن قىيس  ىما  141اآليىة  وهىي
  جبل .

وهىد  للنىا  , ومواجهىة  نىورا سب  نن فيها ذكىرا لل تىا  الىذي جىاو بىه موسى عن اآلية األول  محتملة ; ب والرواية
هناك روايات نخر  عن مجاهىد , وعىن ابىن ع ىا   كان لليهود في قوله  عال : ) جعلونه قراطيس  بدونها(. . وإن

ن ننىىزل  ىىيو هىىم مشىىركو مكىىة ونن اآليىىة مكيىىة . وهنىىاك قىىراوة: قىىل مىى مىىن نن الىىذين قالوا:مىىا ننىىزل هللا علىى  بشىىر
 القىراوة نىورا وهىد  للنىا   جعلونىه قىراطيس  بىدونها ويخفىون كثيىًرا . . فهىي على  هىذه موس  ال تا  الذي جاو به

جريىر هىذه الروايىة واستحسىن  ابن خبر عن اليهود وليست خفابا لهم . وسياي اآلية كله عن المشركين . وقد رج 
  هذه القراوة . . وعل  هذا   ون اآلية مكية . .

قبلهىىا فيىىه عمىىا بعىىدها فىىي  مىىا اآليىىة الثانيىىة فالسىىياي ال يحتمىىل نن   ىىون مدنيىىة . ألن السىىياي بىىدونها ينقفىى  اونمىى
وعىن جعلىه حمولىة وفر ىا مىن األنعىام  , المعرو ىات المعن  وفي الي ىارة . والحىدي  مت ىل عىن ءنشىاو هللا للجنىات

م هللا , وال  ت عىوا خفىوات الشىيفان ءنىه ل ىم عىىدو وفر ىا كلىوا ممىا ر ق ى حمولىة فىي اآليىة التىي  ليهىا:)ومن األنعىام
كلهىا  يجمعهىا يمضىي السىياي فىي   ملىة الحىدي  عىن األنعىام , الىذي كىان قىد بىدنه قبىل آيىة الثمىار . . ثىم مبىين(. .

  والتحليل والنذور . التحريم مو,ول واحد , هو الذي  حدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية

ءذا نثمىر وآ ىوا حقىه يىوم  ثمىره هم يعتبرهىا مدنيىة هىو مىا جىاو فيهىا مىن قولىه  عىال : )كلىوا مىنالىذي جعىل بعضى وإنمىا
 تقىىرر بأن ىىبتها المحىىددة فىىي الىىزرول والثمىىار ءال فىىي  لىىم ح ىىاده(. . واعت ىىارهم هىىذا األمىىر يعنىىي الزكىىاة . والزكىىاة

 أثورة في  فسيرها بأنها  عنىي ال ىدقات ,متعينا في اآلية . ءذ نن هناك نقواال م ليس المدينة . . ول ن هذا المعن 

ونن الزكىاة حىددت فيمىا بعىد  . بأنها  عني اإلطعام منها لمن يمر بهم يوم الح اد نو جني الثمار ; نو لقرابتهم . نو
  بالعشر ون ف العشر . . وعل  هذا   ون اآلية مكية .
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ءلى  آخىر ثىالث آيىات .  . .(قىدره ا قىدروا هللا حىقالثعلبي:سورة األنعام مكية ءال ست آيات نزلت بالمدينىة: )ومى وقال
  . . آيات و )قل: عالوا ن ل ما حرم ربكم عليكم(. . ءل  آخر ثالث

ما ينفبىق على  اآليىة األولى   المجموعة األول  بينا مكيتها , ءذ ينفبق عل  اآليتين الثانية والثالثة من هذه واآليات
  منها . .

عىن كونهىا مدنيىة ;   ىابعي روايىة عىن صىحابي وال -فيمىا وصىل ءليىه اطالعىي  - المجموعة الثانية فليس هناك نما
جاهليىة ; وهىي مت ىلة بمو,ىول    ىورات ولىيس فىي مو,ىوعها مىا يىدعو ءلى  اعت ارهىا مدنيىة . وهىي  تحىدث عىن

مكيىىة  عنىه , ا  ىىاال وثيقىا . . لىذلك نميىىل ءلى  اعت ارهىا الحىدي  التحىريم والتحليىل فىي الىىذبائ  والنىذور الىذي سىىبق
  كذلك . .

مدنيىة . وقىد  [ 20 , 23,  91,  92,  114,  141,  151,  152,  153الم ىحف األميىري نن اآليىات    وفىي
مىا  [ 20 , 23 , 114 ] اآليىات ل ولىيس فىي 151 - 153ل و    141ل و    91 - 92 حىدثنا عىن اآليىات   

  ليس دليال فقد ورد مثل هذه في اآليات المكية . . وهذا يدعو ءل  الظن بأنها مدنية ءال ذكر نهل ال تا  فيها .

فىي مكىة فىي ليلىة  بجملتهىا كلىه نحىن نميىل ءلى  اعت ىار الروايىات المفلقىة , التىي  ىنة على  نن السىورة نزلىت لهىذا
عىىن نسىىماو  حديىىد للروايىىة بحىىادث  الروايىىة واحىىدة . وقىىد وردت عىىن ابىىن ع ىىا  وعىىن نسىىماو بنىىت يزيىىد , وفىىي

  لتالي:م اح  عل  النحو ا

على  النبىي    األنعىام قىال سىفيان الثىوري عىن ليى  عىن  ىهر بىن حو ى  عىن نسىماو بنىت يزيىد قالت:"نزلىت سىورة"
  عظام الناقة " . لت سر ص ل جملة وننا آخذة بزمام ناقة النب    ص ل ءن كادت من ثقلها

  الرواية عن ابن ع ا  فقد رواها الفبراني قال: نما

 يىد , عىن يوسىف بىن  بىن , حدثنا حجاع بن منهال , حدثنا حمىاد بىن سىلمة , عىن علىي علي بن عبد العزيز حدثنا
حولهىا سى عون نلىف ملىك يجىأرون حولهىا  , واحىدة مهىران , عىن ابىن ع ىا  , قال:"نزلىت األنعىام بمكىة ليلىة ; جملىة

  بالتسبي " . .

ءلىى  التحليىىىل  باإل,ىىافة ذلىىكالروايتىىان نوثىىق مىىن األقىىوال التىىي جىىاو فيهىىا نن بعىىأ اآليىىات مدنيىىة . و  وها ىىان
  المو,وعي الذي نسلفنا .

نهىر يتىدفق , نو سىيل  السىورة نن سىياي السىورة فىي  ماسىكه وفىي  دافعىه وفىي  دفقىه يوقى  فىي القلى  نن هىذه والواقى 
هذه الروايات , نو عل  األقل يرجحهىا  رجيحىا قويىا   ماما يتدف  , بال حواجز وال فواصل ; وإن بناوها ذا ه لي دي

.  
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  عرض سورة األنعام لمو,وعا ها في موجات متدافقة ونمثلة عل  ذلك - 8

عنهىا . ول ىن ال بىد  الحىدي  مو,ىول السىورة األساسىي و خ ىيتها العامىة فقىد نجملنىا اإل ىارة ءليهمىا فىي مفلى  نمىا
  من  يو من التف يل في هذا التعريف . .

نزلىت سىورة األنعىام معهىا " ل:قىال رسىول هللا   ص لعىن ننىس بىن مالىك قا -باسىناده  -نبىو بكىر بىن مردويىه  رو  
بهىم  ىر ج" . ورسىول هللا يقىول:" سى حان  واألرض موكى  مىن المالئ ىة سىد مىا بىين الخىافقين , لهىم  جىل بالتسىبي  ,

  . . هللا العظيم . س حان هللا العظيم . . "

 ىر ج لىه الىنفس ,  موكى  هىا موكى  .الموكى  , وهىذا االر جىاع , وا,ى  ظلهمىا فىي السىورة   . . ءنهىا هىي ذا  هىذا
 -كمىا قلنىا مىن قبىل  -واإليقاعىات   . . وهىي  والموحيىات وير ج له ال ون   . . ءنها  حمة من المواقىف والمشىاهد

والمواقف والموحيىات واإليقاعىات مجىر  النهىر المتىداف  بىاألمواع المتالحقىة  المشاهد  ش ه في سياقها المتداف  بهذه
فىي المجىر  المت ىل  ,   ل ءلى  قرارهىا حتى   بىدو الموجىة التاليىة مالحقىة لهىا , ومتشىابكة معهىا  اد الموجه  ما .

  المتدفق  

يعىالج جان ىا مىن  منهىا الرئيسىي الىذي  عالجىه مت ىل ; فىال يمكىن  جزئىة السىورة ءلى  مقىاط  , كىل مقفى  والمو,ىول
  . لهاو  م المو,ول . . ءنما هي موجات . . وكل موجة  تفق م  التي قبلها

فقىد عىرض نمىاذع  سىنحاول ثم فلن نحاول عرض المو,وعات التي  حتويها السورة فىي هىذا التعريىف ; وإنمىا ومن
  من هذه الموجات المتالحقة فيها:

 جىبههم و ىواجههم و حىيد  التوحيىد السورة بمواجهة المشركين , الذين يتخذون م  هللا آلهىة نخىر  , بينمىا دالئىل  بدن
بحقيقىىة األلوييىىة متجليىىة فىىي لمسىىات عريضىىة  شىىمل  بمىىواجهتهم اآلفىىاي وفىىي ننفسىىهم . .  بىىدنبهىىم و فىىالعهم فىىي 

 بىىدن فىىي لمسىىات ثىىالث  رسىىم مجىىالي الوجىىود ال بيىىرة علىى  نق ىى  عمىىق  . . كلىىه الوجىىود كلىىه ; و شىىمل وجىىودهم
  وا سال:

الىذي خلق ىم  هىويعىدلون . بىربهم الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض , وجعل الظلمات والنور , ثم الذين كفروا)
ثم ننتم  متىرون . وهىو هللا فىي السىماوات وفىي األرض , يعلىم سىركم  , عنده من طين ثم قض  نجال , ونجل مسم 

  ما   سبون(. . ويعلم وجهركم ,

 حىيد  اآليىة الثانيىة . . ثىم فىي آيات  ذرل الوجود ال وني كله في اآليىة األولى  , و ىذرل الوجىود اإلنسىاني كلىه ثالث
  األلويية بالوجودين كليهما في اآلية الثالثة  

  ءعجا    ونية روعة   وني  مول   ونية ءحاطة   ني
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بتىدبيره . ونمىام هىذه األلوييىة  الشىاهد هىذا الوجىود ال ىوني الشىاهد بوحىدة الخىالق . ونمىام هىذا الوجىود اإلنسىاني ونمام
لجهىر وال سى  . . يبىدو  ىرك المشىركين , وامتىراو الممتىرين وا بالسىر الحاكمة في السماوات وفي األرض ; العالمىة

  له في نظام ال ون , وال مكان له في ففرة النفس , وال سند له في القل  والعقل   مكان , عج ا من را ال

ال ىىون والحيىاة ; ومىى   فىىي هىذه اللحظىة  بىىدن الموجىة التاليىىة  عىرض موقىىف المكىذبين بآيىىات هللا هىذه المبثوثىة وفىي
ويتجلى  السىلفان القىاهر الىذي  ىدل  , الغىابرين الموقىف المن ىر الغريى  , يجىيو التهديىد , و عىرض م ىارلعىرض 

عجي ا من را  عنت المن رين نمام هذا الحق المبىين ; ويبىدو نن المن ىرين  فيبدو عليه هذه الم ارل , وهذه القوارل .
  لدليل:ينق هم هو الدليل ول نه صدي النية , و فت  القل  ل الذي ليس

فسىوف يىأ يهم نن ىاو مىا  جىاوهم  ىأ يهم مىن آيىة مىن آيىات ربهىم ءال كىانوا عنهىا معر,ىين . فقىد كىذبوا بىالحق لمىا ومىا
مكنىاهم فىي األرض مىا لىم نمكىن ل ىم , ونرسىلنا السىماو  قىرن  كىانوا بىه يسىتهزئون , نلىم يىروا كىم نهل نىا مىن قىبلهم مىن

 نزلنىا , فأهل نىاهم بىذنوبهم وننشىأنا مىن بعىدهم قرنىا آخىرين . ولىو  جىري مىن  حىتهم األنهىار علىيهم مىدرارا , وجعلنىا

وقىالوا:لوال ننىزل عليىه ملىك    . عليىك كتابىا فىي قرطىا  فلمسىوه بأيىديهم , لقىال الىذين كفىروا:ءن هىذا ءال سىحر مبىين
يل سىون . ولقىد مل ىا لجعلنىاه رجىاًل , ولل سىنا علىيهم مىا  جعلنىاه ولىو ننزلنىا مل ىا لقضىي األمىر ثىم ال ينظىرون . ولىو

بالىذين سىخروا مىنهم مىا كىانوا بىه يسىتهزؤون . قل:سىيروا فىي األرض , ثىم انظىروا  فحىاي اسىتهز  برسىل مىن قبلىك ;
  عاق ة المكذبين . . كان كيف

لمىا فىي السىماوات ومىا فىي  سى حانه هنا  بدن موجىة ثالثىة فىي التعريىف بحقيقىة األلوييىة , متجليىة فىي مل يىة هللا ومن
الىذي يفعىم وال يفعىم . فهىو مىن ثىم الىولي الىذي ال  الىرا ي  سكن بالليىل والنهىار . ومتجليىة فىي كونىه األرض , ولما

ننفسهم ءليه وحده . وهو الىذي يعىذ  الع ىاة فىي اآلخىرة . وهىو الىذي يملىك  العبيد ولي غيره . الذي يج  نن يسلم
  حكيم الخبير . .وهو عل  كل  يو قدير . وهو القاهر فوي ع اده . وهو ال . والخير الضر

وبىىين القىىوم , وإنىىذارهم  [ الموجىىة قمتهىىا بعىىد هىىذا التمهيىىد كلىىه , فىىي اإل ىىهاد والمفاصىىلة بىىين الرسىىول   ص و بلىأ
  فاصلة جا مة: عالية والتبرؤ من  ركهم , وإعالن التوحيد في مواجهتهم , في رنة

ال ريى  فيىه ,  القيامىة معىن م ءلى  يىوملمىن مىا فىي السىماوات واألرض ? قىل:هلل . كتى  على  نفسىه الرحمىة ليج: 6
وهىو السىمي  العلىيم , قىل:نغير هللا ن خىذ وليىا  والنهىار الذين خسروا ننفسهم فهىم ال ينمنىون . ولىه مىا سىكن فىي الليىل

وال يفعىىىم ? قىىىل:ءني نمىىىرت نن نكىىىون نول مىىىن نسىىىلم , وال   ىىىونن مىىىن  يفعىىىم فىىىاطر السىىىماوات واألرض , وهىىىو
ع ىيت ربىي عىذا  يىوم عظىيم . مىن ي ىرف عنىه يوم ىذ فقىد رحمىه , وذلىك الفىو   ءن نخىاف المشىركين . قىل:ءني

القىاهر  وهىو وإن يمسسك هللا بضر فال كا ف له ءال هو , وإن يمسسك بخير فهىو على  كىل  ىيو قىدير . . المبين
ا القىرآن هىذ اليوبيىن م , ونوحيى بينىي فىوي ع ىاده , وهىو الحكىيم الخبيىر . قىل:ني  ىيو نكبىر  ىهادة ? قىل هللا  ىهيد

نن م  هللا آلهة نخىر  ? قىل:ال ن ىهد . قىل ءنمىا هىو ءلىه واحىد , وإننىي بىريو  لتشهدون  ألنذركم به ومن بلأ . نئن م
  . .( شركون  مما
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و  ىف هىذا  ; المشىركون   بىدن موجىة رابعىة  تحىدث عىن معرفىة نهىل ال تىا  لهىذا ال تىا  الجديىد الىذي يكىذ  بىه ثىم
يسىألون عىن  ىركائهم فين ىرون الشىرك  وهىم لمشىركين نمىام مشىهدهم يىوم الحشىرالشىرك بأنىه نظلىم الظلىم ; و قىف ا

الففريىىة فىىيهم معفلىىة , ال  لىىتقد موحيىىات اإليمىىان وال  االسىىتق ال ويىىذه  عىىنهم االفتىىراو ; و  ىىور حىىالهم ونجهىىزة
ءنهىم :لهىم  قىولال  درك دالئل اإليمان , وهم يدعون نن هذا القرآن نسىاطير األولىين ; و  محجوبة  ستجي  , وقلوبهم

على  النىار يقولون:يىا  موقوفىون  يهل ون ننفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهد  , وينأون عنه . ثم   ور حىالهم وهىم
بهم ءل  الدنيا وهم ين رون ال عى  والمعىاد . ثىم  عقى    عود ليتنا نرد وال ن ذ  بآيات ربنا ون ون من المنمنين   ثم

لىى  ربهىم , وهىم يسىىألون عىن هىذا اإلن ىار ; وهىىم يحملىون نو ارهىم علىى  ع موقوفىون  على  هىذا بت ىوير حىىالهم وهىم
اآلخىرة المىدخرة  الىدار الموجىة بتقريىر خسىارة المكىذبين بلقىاو هللا , و فاهىة الحيىاة الىدنيا ءلى  جانى  و نتهىي ظهورهم .

  للذين يتقون:

ومىن نظلىم ممىن افتىر   . ينمنىون  ال آ يناهم ال تىا  يعرفونىه كمىا يعرفىون نبنىاوهم , الىذين خسىروا ننفسىهم فهىم الذين
نحشىرهم جميعىا . ثىم نقىول للىذين ن ىركوا:نين  ىركاؤكم  ويوم عل  هللا كذبا نو كذ  بآيا ه ; ءنه ال يفل  الظالمون .

 فتنىتهم ءال نن قىالوا:لهللا ربنىا مىا كنىا مشىركين . انظىر كيىف كىذبوا على  ننفسىهم ,   ىن الذين كنتم  زعمون . ثىم لىم

آذانهىم وقىرا , وإن  وفىي انوا يفتىرون . ومىنهم مىن يسىتم  ءليىك وجعلنىا على  قلىوبهم نكنىة نن يفقهىوهعنهم مىا كى و,ل
كفروا:ءن هىذا ءال نسىاطير األولىين . وهىم ينهىون  الذين يروا كل آية ال ينمنوا بها , حت  ءذا جاؤوك يجادلونك يقول

 ذ وقفىوا على  النىار , فقالوا:يىا ليتنىا نىرد والننفسىهم ومىا يشىعرون . ولىو  ىر  ء ءال عنىه وينىأون عنىه , وإن يهل ىون 

لما نهىوا عنىه , وإنهىم  لعادوا بآيات ربنا ون ون من المنمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل , ولو ردوا ن ذ 
?  ولو  ر  ءذ وقفوا عل  ربهىم قىال:نليس هىذا بىالحق . بم عوثين ل اذبون . وقالوا:ءن هي ءال حيا نا الدنيا وما نحن

السىاعة  جىاو هم فىذوقوا العىذا  بمىا كنىتم   فىرون . قىد خسىر الىذين كىذبوا بلقىاو هللا , حتى  ءذا:قىال قالوا:بل  وربنا  
نال سىاو مىا يىزرون   ومىا الحيىاة  , ظهىورهم بغتىة قالوا:يىا حسىر نا على  مىا فرطنىا فيهىا , وهىم يحملىون نو ارهىم على 

  يتقون , نفال  عقلون . . ذينلل الدنيا ءال لع  ولهو , وللدار اآلخرة خير

مىن   ىذيبهم لىه ولمىا  يحزنىه  بدن موجة خامسة , يلتفت فيها السياي ءل  رسول هللا   ص ل يسليه ويسري عنه مىا ثم
على  مىا كىذبوا ونوذوا حتى  ن ىاهم ن ىر هللا .  صىبروا جاوهم من عند هللا به . ويجعل له نسوة في الرسل قبله ممن

كذلك ال  ستعجل   فان كان   ص ل ال ي بر عل  ءعرا,ىهم , فليبىذل جهىده  ول نها تبدل ,ويقرر نن سنة هللا ال  
وحىىده  وهىىو -ء يىانهم بخارقىىة   ولىو  ىاو هللا لجمعهىىم على  الهىد  . ءنمىىا اقتضىت مشىي ته فىىي خلقىه  فىىي ال شىري 

ال حيىاة فىيهم فهىم والمىو    . نن يستجي  الىذين ال  تعفىل نجهىز م الففريىة عىن التلقىي -صاح  األمر المت رف 
  وهم ءليه يرجعون . . , ال يستقبلون موحيات الهد  وال يستجيبون . لهللا ي عثهم

ولقىد كىذبت رسىل مىن  . يجحىدون  قد نعلم ءنه ليحزنك الذي يقولون , فانهم ال يكىذبونك , ول ىن الظىالمين بآيىات هللا)
ل ل لمىات هللا , ولقىد جىاوك مىن ن ىأ المرسىلين . مبىد وال قبلىك , ف ىبروا على  مىا كىذبوا ونوذوا حتى  ن ىاهم ن ىرنا ,

 ولىو  ىاو .  آيىةنن  بتغي نفقا فىي األرض نو سىلما فىي السىماو فتأ يهم استفعت وإن كان كبر عليك ءعرا,هم فان
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ي عىثهم هللا , ثىم ءليىه  والمىو   لجمعهم على  الهىد  , فىال   ىونن مىن الجىاهلين . ءنمىا يسىتجي  الىذين يسىمعون , هللا
  . يرجعون(.

  ىور طبيعىة  لعلهىا يمضي سياي السىورة موجىة فىي ءثىر موجىة على  هىذا النسىق الىذي عر,ىنا منىه نمىاذع , وهكذا
ذر  هىىذه الموجىىىات التىىىي  مىىىن السىىورة , كمىىىا   ىىور مو,ىىىوعها . . وهىىىي  بلىىأ فىىىي بعىىىأ موجا هىىا ذروة نعلىىى 

ول ننىىا ال نملىىك نن نسىىتعرض  ءيقاًعىىا . . ونعلىى  استعر,ىىناها ; كمىىا نن  ىىدفقها فىىي بعىىأ المسىىالك ن ىىد جيشىىانا
   يو من ذلك في الفقرة التالية . . وسيأ   السورة كلها في هذا التعريف المجمل ,

  حقيقة األلويية في مواقف ومشاهد مختارة من األنعام - 9

لمحىة منهىا وفىي كىل  كىل سىبق القىول بىأن هىذه السىورة  عىالج مو,ىوعها األساسىي ب ىورة فريىدة , ءذ ننهىا فىي ولقىد
الحىىس , و بهىىر الىىنفس وهىىو يالحىىق  و شىىده قىىف وفىىي كىىل مشىىهد ,  بلىىأ حىىد "الروعىىة ال ىىاهرة " التىىي  بىىده الىىنفسمو 

  مشاهدها وإيقاعا ها وموحيا ها . .

مهمىا بلىأ , ال يبلىأ  الوصىف ندل ن وصىا مىن السىورة ذا هىا   ىور هىذه الحقيقىة بأسىلوبها القرآنىي . ذلىك نن فاآلن
  القل  ال شري   ي ا في نقل هذه الحقيقة ءل  

األساسىي للسىىورة .  المو,ىول  قريىر حقيقىة األلوييىة , و عريىف النىىا  بىربهم الحىق , و عبيىدهم لىه وحىده , هىو ءن
   ت : منه فلنسم  ءذن  قرير السياي القرآني لهده الحقيقة في مواقف

بهىا المخىالفين ,  يواجىه موقىف اإل ىهاد والمفاصىلة , حيى   تجلى   لىك الحقيقىة فىي القلى  المىنمن بهىا ; وحيى  فىي
  وي دل بها في قوة وفي يقين:

نن نكىون نول مىن نسىلم ,  نمىرت قل:نغير هللا ن خذ وليا فاطر السماوات واألرض , وهىو يفعىم وال يفعىم   قىل:ءني)
عظيم . مىن ي ىرف عنىه يوم ىذ فقىد رحمىه ,  يوم وال   ونن من المشركين . قل:ءني نخاف ءن ع يت ربي عذا 

كا ف له ءال هو , وإن يمسسك بخير فهىو على  كىل  ىيو قىدير .  فال لمبين , وإن يمسسك هللا بضروذلك الفو  ا
 الحكيم الخبير . قل:ني  يو نكبر  ىهادة ? قىل:هللا  ىهيد بينىي وبيىن م , ونوحىي ءلىي وهو وهو القاهر فوي ع اده

قل:ءنمىا هىو ءلىه واحىد ,  . ل:ال ن ىهدالقىرآن ألنىذركم بىه ومىن بلىأ . نئىن م لتشىهدون نن مى  هللا آلهىة نخىر  ? قى هىذا
  وإنني بريو مما  شركون(. .

عنهىا الركىام , و تجىه  ويسىقد موقىف التهديىد , حيى  يتجلى  سىلفان هللا محيفىا بالي ىاد ; و تعىر  نمامىه الففىرة وفي
  م ارل المكذبين: ونمام ءل  ربها الحق وحده و نس  اآللهة الزائفة , نمام الهول ,
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بىل ءيىاه  ىدعون فيكشىف مىا  ?  ىاكم عىذا  هللا نو ن ىت م السىاعة نغيىر هللا  ىدعون ءن كنىتم صىادقيننرنيىت م ءن ن:قىل
نمىم مىن قبلىك فأخىذناهم بال أسىاو والضىراو لعلهىم  ءلى  و نسىون مىا  شىركون . ولقىد نرسىلنا -ءن  ىاو  - ىدعون ءليىه 

لشىيفان مىا كىانوا يعملىون . فلمىا نسىوا ول ن قست قلوبهم , و ين لهىم ا !  ضرعوا يتضرعون . فلوال ءذ جاوهم بأسنا
فقفى  دابىر  . مبلسىون  فتحنا عليهم نبوا  كل  يو , حت  ءذا فرحوا بما نو ىوا نخىذناهم بغتىة , فىاذا هىم به ما ذكروا

سمعكم ونب اركم وختم عل  قلوبكم , مىن ءلىه غيىر  هللا القوم الذين ظلموا والحمد هلل ر  العالمين:قل:نرنيتم ءن نخذ
ثىم هىم ي ىدفون . قىل:نرنيت م ءن ن ىاكم عىذا  هللا بغتىة نو جهىرة ?  , اآليىات كم بىه ? انظىر كيىف ن ىرفهللا يىأ ي

  الظالمون ? . . القوم هل يهلك ءال

والسىيفرة فىي البىىر  والقهىر موقىف التعريىف باحاطىة هللا بىىالغيو  واألسىرار , واألنفىا  واألعمىار , مىى  القىدرة وفىي
  :والممات دنيا واألخرة , والحياةوال حر , والنهار والليل , وال

ءال يعلمهىا , وال ح ىة فىي  ورقىة وعنده مفا   الغي  ال يعلمها ءال هىو , ويعلىم مىا فىي البىر وال حىر , ومىا  سىقد مىن)
يتوفىاكم بالليىل , ويعلىم مىا جىرحتم بالنهىار , ثىم  الىذي ظلمات األرض وال رط  وال يابس ءال فىي كتىا  مبىين . وهىو

مرجعكم , ثىم ينبى  م بمىا كنىتم  عملىون . وهىو القىاهر فىوي ع ىاده , ويرسىل  ءليه نجل مسم  , ثم ي عث م فيه لتقض 
نال لىه  . الحىق حتى  ءذا جىاو نحىدكم المىوت  وفتىه رسىلنا وهىم ال يفرطىون . ثىم ردوا ءلى  هللا مىوالهم حفظىة علىيكم

  الحكم وهو نسرل الحاسبين(. .

دالئىل الهىد  وموحيا ىه فىي  السىتق ال ءلى  ربهىا الحىق , بمجىرد  فتحهىا موقف  ىهادة الففىرة , واهتىدائها الىذا ي وفي
  في نعماقها المكنونة: اإليقال صفحات ال ون , التي  خاط  الففرة بلسان مفهوم

نىري ءبىراييم مل ىوت  وكىذلك قىال ءبىراييم ألبيىه آ ر:ن تخىذ نصىناما آلهىة ? ءنىي نراك وقومىك فىي ,ىالل مبىين . وإذ
كوك ىا , قال:هىذا ربىي ; فلمىا نفىل قىال:ال نحى   رن  كون من الموقنين . فلما جىن عليىه الليىلالسماوات واألرض ولي

هىذا ربىي , فلمىا نفىل قىال:ل ن لىم يهىدني ربىي ألكىونن مىن القىوم الضىالين . فلمىا :قىال اآلفلين . فلما رن  القمر با غىا
وجهىت وجهىي  ءنىي ريو ممىا  شىركون .با غة قال:هذا ربىي , هىذا نكبىر , فلمىا نفلىت قال:يىا قىوم ءنىي بى الشمس رن 

قال:ن حىاجوني فىي هللا وقىد هىدان ?  , للذي ففر السماوات واألرض حنيفىا , ومىا ننىا مىن المشىركين . وحاجىه قومىه
ربىي كىل  ىيو علمىا نفىال  تىذكرون ? وكيىف نخىاف مىا  وسى  -ءال نن يشاو ربي  ىي ا  -وال نخاف ما  شركون به 

 ما لم ينزل به عليكم سلفانا ? فأي الفىريقين نحىق بىاألمن ءن كنىتم  علمىون ? بالِل ن ركتم وال  خافون نن م ن ركتم

  آمنوا ولم يل سوا ءيمانهم بظلم نول ك لهم األمن وهم مهتدون . . الذين

والظلمىات فىي البىر  النجىوم مشهد الحياة النابضة في الف ىائل واألنىوال , ومشىهد اإلصى األ واإلمسىاو , ومشىهد وفي
حي   تجل  وحدانيىة الخىالق بىال  ىريك , المبىدل  . . اليان  شهد الماو الهاطل , والزرل النامي , والثمروال حر , وم

  واألبناو سخفا  ن ره العقول والقلو : الشركاو بال  بيه , وحي   بدو دعو  
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فىىالق   نف ىىون  فىىأن  هللا فىىالق الحىى  والنىىو  يخىىرع الحىىي مىىن الميىىت , ومخىىرع الميىىت مىىن الحىىي , ذل ىىم هللا ءن
العلىيم . وهىو الىذي جعىل ل ىم النجىوم  العزيىز اإلصى األ , وجعىل الليىل سىكنا , والشىمس والقمىر حسى انا , ذلىك  قىدير

اآليىات لقىوم يعلمىون . وهىو الىذي ننشىأكم مىن نفىس واحىدة فمسىتقر  ف ىلنا لتهتدوا بها في ظلمىات البىر وال حىر , قىد
 فأخرجنىا ننزل من السماو ماو فأخرجنا به ن ات كل  ىيو , اآليات لقوم يفقهون . وهو الذي ف لنا ومستودل , قد

والزيتىىون والرمىىان  , نعنىا  منىه خضىىرا نخىرع منىىه ح ىىا متراك ىا , ومىىن النخىىل مىن طلعهىىا قنىىوان دانيىة وجنىىات مىن
فىي ذل ىىم آليىىات لقىوم ينمنىىون . وجعلىىوا هلل  ىىركاو  ءن مشىتبها وغيىىر متشىىابه . انظىروا ءلىى  ثمىىره ءذا نثمىر وينعىىه ,

بغيىر علىم , سى حانه و عىال  عمىا ي ىفون . بىدي  السىماوات واألرض ,  وبنىات وخرقىوا لىه بنىين -وخلقهىم  - الجىن
هىو  ءال ولىم   ىن لىه صىاح ة , وخلىق كىل  ىيو , وهىو بكىل  ىيو علىيم . ذل ىم هللا ربكىم ال ءلىه ولىد ننى  يكىون لىه

وهىو اللفيىىف  , األب ىار دركخىالق كىل  ىيو فاعبىدوه , وهىىو على  كىل  ىيو وكيىل . ال  دركىىه األب ىار وهىو يى
  الخبير . .

ومحيىا ومما ىا , واسىتن ار  , ونسىكا في موقف االبتهال واإلنابة ءل  هللا الواحىد بىال  ىريك , والتجىرد لىه صىالة ونخيرا
في الدنيا في نمىر االسىتخالف واالبىتالو , وفىي اآلخىرة فىي  كله ابتغاو غيره ربا وهو ر  كل  يو , ورد األمر ءليه

   ختم السورة بهذا االبتهال الخا   المني : حي  سا  والجزاو ,نمر الح

قىل:ءن صىىال ي  . المشىركين قىل:ءنني هىداني ربىي ءلى  صىىراي مسىتقيم:دينا قيمىا ملىة ءبىراييم حنيفىىا ومىا كىان مىن)
غىي هللا نب نغيروننىا نول المسىلمين . قىل: , نمىرت ونسىكي ومحيىاي وممىا ي هلل ر  العىالمين . ال  ىريك لىه , وبىذلك

 وال   سى  كىل نفىس ءال عليهىا , وال  ىزر وا رة و ر نخىر  , ثىم ءلى  ربكىم مىرجعكم , ,  ىيو ربىا , وهىو ر  كىل

ليبلىوكم فيمىا  درجىات بما كنتم فيه  ختلفون . وهو الذي جعل م خالئىف األرض , ورفى  بعضىكم فىوي بعىأ فينب  م
  آ اكم , ءن ربك سري  العقا  وإنه لغفور رحيم(. .

يبلغىه سىياي السىورة , فىي كىل  الذي لنماذع الستة التي اخترناها ءال نماذع   ور حد "الروعة ال اهرة "هذه ا وليست
  . . موقف , وفي كل مشهد , وفي كل ءيقال , وفي كل ءيحاو

 ناسىق فىي مىنهج  مى  سىبق القىول:ءن سىياي السىورة يبلىأ حىد الروعىة ال ىاهرة فىي كىل مشىهد وفىي كىل موقىف ; كىذلك
  والمواقف ; ووعدنا نن نبين ما نعنيه بهذا التناسق . العرض للمشاهد

ون تفىي مىن  . المجمىل نعىرض هنىا ءال بعىأ النمىاذع فىي انتظىار العىرض التف ىيلي للن ىوص بعىد التعريىف ولىن
  هذا التناسق بثالثة نلوان منه بار ة في سياي السورة:

كىل مشىهد نو موقىف ,  فىي ة واحىدة . . ءنىهالسىياي يعىرض المشىاهد والمواقىف منوعىة ; ول نهىا  لتقىي فىي ظىاهر  ءن
يقفىه نمامىه بحركىة   ىاد األلفىام  جسىمها    . . يتىدبره كأنما يأخذ بالسام  ليقفه نمام المشهد يىتماله , ونمىام المواقىف
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 نا  موقوفون , يراهم السام  في وقفتهم , والسياي يقفه هو اآلخر ليشىاهدهم فيها كما نن المشاهد والمواقف ذا ها

  ! الهمويتم

  مشاهد القيامة ومشاهد االحتضار  رد هذه الوقفات: ففي

  . .(المنمنين ولو  ر  ءذ وقفوا عل  النار فقالوا:يا ليتنا نرد وال ن ذ  بآيات ربنا ون ون من)

  فذوقوا العذا  بما كنتم   فرون(. .:قال ولو  ر  ءذ وقفوا عل  ربهم . قال:نليس هذا بالحق ? قالوا:بل  وربنا  )

 جىزون عىذا  الهىون  اليىوم ولو  ر  ءذ الظالمون فىي غمىرات المىوت , والمالئ ىة باسىفوا نيىديهم:نخرجوا ننفسىكم ,)
ولقىىد ج تمونىىا فىىراد  كمىىا خلقنىىاكم نول مىىرة ,  . بمىىا كنىىتم  قولىىون علىى  هللا غيىىر الحىىق وكنىىتم عىىن آيا ىىه  سىىت برون 

الىىذين  عمىتم ننهىىم فىىيكم  ىركاو . لقىىد  قفىى  بيىىن م ,  معكىم  ىىفعاوكم نىىر   و ىركتم مىىا خولنىىاكم وراو ظهىوركم , ومىىا
  . .( زعمون  و,ل عن م ما كنتم

فتنىتهم ءال نن قىالوا:لهللا    ن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين ن ركوا:نين  ركاؤكم الذين كنتم  زعمون ? ثم لم)
  (. .ما كانوا يفترون  عنهم ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا عل  ننفسهم و,ل

  ال ف  كأنهم يعاينونه: هذا مواقف التهديد ب ف  هللا ونخذ المكذبين بسلفانه الذي ال يرد , يقفهم نمام وفي

بىل ءيىاه  ىدعون , فيكشىف  ? صىادقين قل:نرنيت م ءن ن ىاكم عىذا  هللا نو ن ىت م السىاعة ; نغيىر هللا  ىدعون ءن كنىتم)
  .و نسون ما  شركون(.  -ءن  او  -ما  دعون ءليه 

بىىه ? انظىر كيىىف ن ىىرف  يىىأ يكم قىل:نرنيتم ءن نخىىذ هللا سىمعكم ونب ىىاركم وخىىتم على  قلىىوبكم , مىن ءلىىه غيىىر هللا)
  بغتة نو جهرة , هل يهلك ءال القوم الظالمون ?(. هللا اآليات , ثم هم ي دفون . . قل:نرنيت م ءن ن اكم عذا 

 اخ ىا يقىف السىام   مشىهدا د االهتىداو ءليىه , يرسىم مثيل حالىة الضىالل بعىد الهىد  , والرجىول عىن الحىق بعى وفي
  الوقوف: ءل  نمامه يتماله , ولو لم يكن في اللفه نمر بالنظر نو ء ارة

فىي  الشىياطينكالىذي استهو ه , هللا نندعوا مىن دون هللا مىا ال ينفعنىا وال يضىرنا , ونىرد على  نعقابنىا بعىد ءذ هىدانا:قل
  ائتنا . .(. . ; الهد  األرض حيران , له نصحا  يدعونه ءل 

والتىي  تجلى  فيهىا يىد هللا  , الحيىاة يقف السياي السام  نمام مشهد الثمار اليانعىة فىي الجنىات التىي  تمثىل فيهىا كذلك
  المبدعة لللوان والثمار:
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ك ىا نخىرع منىه ح ىا مترا , خضىرا وهو الذي ننزل من السماو ماو , فأخرجنا به ن ات كىل  ىيو , فأخرجنىا منىه . . .)
والرمىان مشىتبها وغيىر متشىابه . . انظىروا ءلى   والزيتىون  , ومن النخل من طلعها قنوان دانية , وجنات من نعنا  ,

  آليات لقوم ينمنون(. . ذل م ثمره ءذا نثمر وينعه . ءن في

  كل مشاهد السورة ومواقفها يتجل  فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . وهكذا

  التناسق , يمت ءل  هذا اللون ب لة كذلك . . مواقف اإل هاد . .آخر من نلوان  لون 

ومواقىف  ; والمكىذبين مشىاهد القيامىة فىي السىورة  عىرض كأنمىا هىي مواقىف ء ىهاد على  مىا كىان مىن المشىركين ءن
منهىا . . وفىي كىل منهىا: )ولىو  ىر  .  نمىاذع  شهير بهم ; و وجيه للنظار ءل  هذه المواقف . . وقىد سىبق عىرض

 .).  

  . سواو بها مواقف اإل هاد عل  العقيدة , ومواقف اإل هاد عل  الشريعة . . كلتاهما و لتقي

  نول السورة عند الحدي  عن العقيدة في محيفها الشامل يجيو هذا الموقف: في

ن م بىىه ومىىن بلىىأ . نئىى ألنىىذركم قىىل:ني  ىىيو نكبىىر  ىىهادة ? قىىل:هللا  ىىهيد بينىىي وبيىىن م , ونوحىىي ءلىىي هىىذا القىىرآن)
  ءله واحد , وإنني بريو مما  شركون(. هو لتشهدون نن م  هللا آلهة نخر  ? قل:ال ن هد . قل:ءنما

والتحليىل نقىام مشىهدا  التحىريم ءذا جاو السياي ءلى  المناسى ة الخاصىة فىي السىورة , المتعلقىة بالعقيىدة فىي قضىية حت 
   لىك القضىية العامىة , للداللىة على  ننهىا هىي على كاإل ىهاد آخىر , ودعىا ءلى  ء ىهاد على  هىذه القضىية الخاصىة ,

  التناسق الذي هو طاب  التعبير القرآني العام : ولضمان هي من ناحية المو,ول ;

نهىواو الىذين كىذبوا بآيا نىا   ت ى  قل:هلم  هداوكم الذين يشهدون نن هللا حرم هذا . فان  هدوا فال  شهد معهم , وال)
  بربهم يعدلون(. .والذين ال ينمنون باآلخرة , وهم 

والىذي يتمثىل فىي   ىرار  . ثالى  مىن نلىوان التناسىق ; هىو التناسىق التعبيىري الىذي يقتضىيه التقريىر المو,ىوعي لىون 
  . متعددة ع ارات بعينها للداللة عل  ننها  عبيرعن حقيقة واحدة في صور

ثىم التعبيىر كىذلك فىي  . يعىدلون  بىربهم كالتعبير في نول السورة عن الذين كفىروا حىين يشىركون بىالِل غيىره بىأنهم وهذا
  عل  النحو التالي: . يعدلون  نواخرها عن الذين يشرعون ألنفسهم بأنهم كذلك بربهم

  يعدلون(. . بربهم الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض , وجعل الظلمات والنور , ثم الذين كفروا)

نهىواو الىذين كىذبوا بآيا نىا   ت ى   هدوا فال  شهد معهم , والقل:هلم  هداوكم الذين يشهدون نن هللا حرم هذا . فان )
  , والذين ال ينمنون باآلخرة . وهم بربهم يعدلون(.
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ألنهىم يشىركون بىه كىذلك .  بىربهم اآلية األول  هم يعدلون بربهم آلنهم يشركون بىه . . وفىي الثانيىة هىم يعىدلون  ففي
    . .ممثال هذا الشرك في ادعاو حق األلويية في التشري

  داللته المو,وعية , وجماله التعبيري نيضا . . . ولهذا

  وهو يعبر عن قضية التشري  عل  هذا النحو: ; جملة يكرر كلمة ال راي , وهو يعبر عن اإلسالم كذلك

كأنمىىا ي ىىعد فىىي  حرجىىا فمىىن يىىرد هللا نن يهديىىه يشىىرأل صىىدره ل سىىالم , ومىىن يىىرد نن يضىىله يجعىىل صىىدره ,ىىيقا)
مسىىتقيما . قىىد ف ىىلنا اآليىىات لقىىوم  ربىىك لك يجعىىل هللا الىىرجس علىى  الىىذين ال ينمنىىون . وهىىذا صىىرايالسىىماو . كىىذ
  يذكرون(. .

التعريىف بالسىىورة  مقدمىة نن يتحىدث عىن األنعىام والحىرث , والحىىالل والحىرام فىي نهايىة السىورة كمىا جىاو فىي وبعىد
  يقول:

  به لعل م  تقون(. . وصاكم فري بكم عن سبيله:ذل مونن هذا صراطي مستقيما فا  عوه , وال  ت عوا السبل فت)

ونن االنحىراف فيهىا  , هللا عل  نن هذه القضية هي قضية العقيدة . ونن االلتزام فيها هىو المضىي على  صىراي فيدل
نو ءسىالم . . كمىا ف ىلنا ذلىك فىي مفلى   وجاهليىة هىو الخىروع عىن هىذا ال ىراي . . وننهىا قضىية ءيمىان نو كفىر ,

  ال الم  

بعىون هللا . . ووفىق  القرآنىي هنىا يحسىن نن ن تفىي فىي التعريىف المجمىل , لنواجىه ن ىوص السىورة فىي سىياقها وإلى 
فهىذه الفريقىىة فىىي  -ذلىىك فىىي السىور المدنيىىة   عودنىا ال درسىىا درسىىا كمىا -طبيعىة السىىورة سنعر,ىها موجىىة موجىة 
  ظاللها كذلك . .التناسق بينها وبين   حقيق العرض ندن  ءل  طبيعة السورة ; وإل 

  التوفيق . . وبالِل

  واإلنسان األلويية في ال ون  3 - 1األول : الوحدة

 رسىم القاعىدة ال ليىة لمو,ىول  وهىي اللمسات العريضة للحقيقة ال بيرة ; واإليقاعات المديدة في مفلى  السىورة . ءنها
  السورة ولحقيقة العقيدة:

  يعدلون(. . بربهم عل الظلمات والنور , ثم الذين كفرواالحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض , وج)

للحمىد والثنىاو , على  نلوهيتىه  بأحقيتىه اللمسات األول  . .  بىدن بالحمىد هلل . ثنىاو عليىه , و سىبيحا لىه , واعترافىا ءنها
و بىىدن  المحمىىودة وخ ي ىىتها األولىى  . . الخلىىق . . األلوييىىة المتجليىىة فىىي الخلىىق واإلنشىىاو . . بىىذلك   ىىل بىىين

السىماوات واألرض . . ثىم فىي ن,ىخم الظىواهر النا ى ة عىن خلىق السىماوات  . . الوجىود بىالخلق فىي ن,ىخم مجىالي
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فىي ال ىون  الضىخمة  دبير مق ود . . الظلمات والنور . . فهي اللمسة العريضة التي  شمل األجرام وفق واألرض
عىن دور هىا فىي األفىالك . . لتعجى  مىن  النا ى ة الشاملةالمنظور , والمسافات الهائلة بين  لك األجرام , والظواهر 

 نفق بقىدرة الخىالق العظىيم كمىا  نفىق بتىدبيره الحكىيم , وهىم بعىد  الشاملة قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة
  وال يوحدون وال يحمدون ; بل يجعلون هلل  ركاو يعدلونهم به ويساوونه: ينمنون  ذلك كله ال

  بهم يعدلون(. .ثم الذين كفروا بر )

يىا للمفارقىة التىي  عىدل األجىرام  ! للمفارقىة الهائلىة بىين الىدالئل الناطقىة فىي ال ىون , وآثارهىا الضىائعة فىي الىنفس فيىا
  بل  زيد . . . الضخمة , والمسافات الشاسعة , والظواهر الشاملة .

  الثانية: واللمسة

  ده , ثم ننتم  مترون(:هو الذي خلق م من طين , ثم قض  نجال , ونجل مسم  عن)

لمسىىة الحيىىاة  . والنىىور لمسىىة الوجىىود اإلنسىىاني , التىىالي فىىي وجىىوده للوجىىود ال ىىوني . ولظىىاهر ي الظلمىىات ءنهىىا
المظلىم ءلى  نىور الحيىاة البهىيج ;  تناسىق  الفىين اإلنسىانية فىي هىذا ال ىون الخامىد . لمسىة النقلىة العجي ىة مىن عتمىة

وإل  جانبها لمسة نخر  متداخلة:لمسة األجىل األول المقضى  للمىوت ,  . . "النورو   ناسقا فنيا جميال م  "الظلمات
الحىي فىي  والخلىق المسىم  لل عى  . . لمسىتان متقابلتىان فىي الهمىود والحركىة كتقابىل الفىين الهامىد الثىاني واألجىل

  النشأة . .

 
 

ىن ّطىىينق ث ىىمَّ َقَضى  َنَجىىاًل َوَنَجىل  مُّسىىم   ه ىوَ  وَن ) ث ىىمَّ    ّعنىىَده  الَّىىّذي َخَلَق  ىىم مّه ىىَماَواّت َوّفىىي 2َننىت ْم َ ْمتَىىر  ُه  ّفىي السَّ ( َوه ىىَو 
  (3ّسرَّك ْم َوَجهَرك ْم َوَيْعَلم  َما َ ْ ّسب وَن ) َيْعَلم   اأَلْرضّ 

ينقىل ءلى  القلى  ال شىري اليقىين  نن كىل متقىابلين مسىافة هائلىة فىي ال نىه والىزمن . . وكىان مىن  ىأن هىذا كلىه وبىين
  يشكون في هذا وال يستيقنون: بالسورة بير هللا , واليقين بلقائه . ول ن المخاطبينبتد

  ثم ننتم  مترون(. .)

  والحياة اإلنسانية سواو: ال ون  الثالثة  ضم اللمستين األوليين في ءطار واحد ; و قرر نلويية هللا في واللمسة

  , ويعلم ما   سبون(. .وهو هللا في السماوات وفي األرض , يعلم سركم وجهركم )

فيهمىا على  السىواو .  باأللوييىة الىذي خلىق السىماوات واألرض هىو هللا فىي السىماوات وفىي األرض . هىو المتفىرد ءن
الىذي سىنه هللا لهمىا , وائتمىار بىأمره وحىده . وكىذلك  للنىامو  وكل مقتضيات األلويية متحققة عليهمىا , مىن خضىول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 سان . فلقد خلقه هللا كما خلق السماوات واألرض ; وهو فىي   وينىه األول مىناإلن حياة ين غي نن يكون الشأن في

كيانىىه  ناحيىىة هىىذه األرض ; ومىىا ر قىىه مىىن خ ىىائة جعلىىت منىىه ءنسىىانا ر قىىه ءيىىاه هللا ; وهىىو خا,ىى  مىىن طىىين
هىو وال  بمشىي ة هللا , ال بمشىي ته ابتىداو يعفى  وجىوده وخلقىه -ر,ي نم كىره  -الجسمي للنامو  الذي سنه هللا له 

نن يعفيىا جنينىا وجىوده   وهىو يولىد وفىق النىامو  الىذي و,ىعه هللا  يمل ىان بمشي ة نبيه ونمه:فهما يلتقيان ول ىن ال
وبال يفيىة التىي  بالقىدر الوالدة   وهو يتنفس هذا الهواو الىذي نوجىده هللا بمقىاديره هىذه ; ويتنفسىه وظروف لمدة الحمل

وبالجملىة ييىي  . . وفىق نىامو  هللا ,  . . ويشىر  يجىول ويعفى  , ويأكىلنرادهىا هللا لىه . وهىو يحىس ويتىألم , و 
  في هذا  أن السماوات واألرض سواو .  أنه عل  غير ءرادة منه وال اختيار . .

  يعلم سره وجهره . ويعلم ما يكس  في حيا ه في سره وجهره . -س حانه  - لهللا

اعتقاديىة , وقىيم اعت اريىة    ىورات فيمىا يتخىذه مىن -االختياريىة  نامو  هللا في حيا ه -ءذن  -به نن يت    واألليق
هللا ; مى  حيا ىه ال سىبية حىين  حكمهىا  ىريعة هللا .  بنىامو  لتسىتقيم حيا ىه الففريىة المحكومىة -, ونو,ال حيوية 

 ي ىادم بعضىه بعضىا ; وال يتمىزي مزقىا بىين ناموسىين و ىرعين:نحدهما ءلهىي وال ول ىي ال ينىاقأ بعضىه بعضىا ,
  هما بسواو . . وما واألخر بشري 

  المسلمين حا,ر

بىدليل "الخلىىق"  ال شىىري  هىذه الموجىة العريضىىة الشىاملة فىي مفلى  السىىورة , ءنمىا  خاطى  القلىى  ال شىري والعقىل ءن
بهمىا اإلدراك ال شىري خفابىا جىدليا , الهو يىا   خاطى  ودليل "الحياة " ممثلين في اآلفاي وفي األنفس . . ول نها ال

للففىرة , حيى  يواجههىا بحركىة الخلىق واإلحيىاو ; وحركىة التىدبير والهيمنىة ;  موقظىا لسفيا   ول ن خفابىا موحيىانو ف
الداخليىىة  الففىىرة التقريىىر ال فىي صىورة الجىدل ; وبسىلفان اليقىىين المسىتمد مىن  قريىر هللا ; ومىن  ىىهادة صىىورة فىي

  ب دي هذا التقرير فيما  راه .

 -اإلنسىىان فىىي قمتهىىا  وحيىىاة -دبيرهما وفىىق هىىذا النظىىام الوا,ىى  ; ونشىىأة الحيىىاة السىىماوات واألرض , و ىى ووجىىود
ال شىرية بىالحق , ويوقى  فيهىا اليقىين بوحدانيىة هللا .  الففىرة وسيرها في هذا الخد الذي سارت فيه . . كالهما يواجه

 يست هىي قضىية "وجىود" هللا . قريرها . ول -بل القرآن كله  - ستهدف السورة كلها  التي . والوحدانية هي القضية

ولىم   ىن هىي  ; الحقىة كانىت المشىكلة دائمىا فىي  ىاريخ ال شىرية هىي مشىكلة عىدم معرفىة اإللىه الحىق , ب ىفا ه فلقىد
  مشكلة عدم اإليمان بوجود ءله  

,  يقىرون بوجىوده سى حانه كىانوا العىر  الىذين كانىت هىذه السىورة  ىواجههم مىا كىانوا يجحىدون هللا البتىة ; بىل ومشىركو
كمىا يقىرر القىرآن ذلىك فىي مىواجهتهم  -مىن ال ىفات  كثيىر وبأنه الخالق الرا ي , المالك , المحيي المميىت . . ءلى 

ذاك:مىن  بمقتضىااعترافهم الىذي وصىمهم بالشىرك هىو ننهىم مىا كىانوا يعترفىون  انحىرافهم ول ن -, وفي حكاية نقوالهم 
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 له في  دبير  نون حيا هم ; وا خاذ  ريعته وحدها قانونا ,كله ; ونفي الشركاو  نمرهم في -س حانه  - حكيم هللا 

  مبدن  حكيم غير هللا في ني  أن من  نون الحياة . ورفأ

التىىي مىىن  , ال ىىفات هىىو الىىذي وصىىمهم بالشىىرك وبىىال فر ; مىى  ءقىىرارهم بوجىىود هللا سىى حانه , ووصىىفه بتلىىك هىىذا
المالىىك , كمىىا كىىانوا يعترفىىىون . .  الىىرا ي  الخىىالقمقتضىىاها نن يتفىىرد سىى حانه بىىالحكم فىىىي  ىىأنهم كلىىه , بمىىا ننىىىه 

مىىن الخلىىق لل ىىون ول نسىىان , ومىىن  ىىدبيره ألمىىر ال ىىون ونمىىر  هىىذه ومىىواجهتهم فىىي مفلىى  هىىذه السىىورة ب ىىفات هللا
 بسىرهم وجهىرهم وعملهىم وكسىبهم . . ءنمىا هىو المقدمىة التىي ير ى  عليهىا ,ىرورة وإحاطتىه اإلنسىان ; ومىن علمىه

  . ومنهجها اكمية والتشري  , كما نو,حنا في التعريف المجمل بخد السورةس حانه بالح ءفراده

الحاكميىة , همىا كىذلك  ولتقريىر الخلق ودليل الحياة كما ننهما صالحان لمواجهة المشىركين لتقريىر الوحدانيىة , ودليل
  هللا . . ءن ار صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة في

ننهىا بىدنت منىاورة فىي  الظىن ك  ىكا كثيىرا فيمىا ءذا كىان هىنالو الملحىدون ي ىدقون ننفسىهم   فأغلى نن هنا والحقيقة
ال شىىرية األساسىىية , كىىي ال ي قىى  علىى  وجىىه  الحيىىاة وجىىه ال نيسىىة ; ثىىم اسىىتغلها اليهىىود لىىرغبتهم فىىي  ىىدمير قاعىىدة

ومىن ثىم  نهىار ال شىرية  -صىهيون كما يقولون في برو وكوالت حكمىاو  - األرض من يقوم عل  هذه القاعدة غيرهم
  ننهم هم وحدهم الذين سيحافظون عل  م در القوة الحقيقية الذي  وفره العقيدة   بما و ق   حت سيفر هم ,

 جد في قرار هىا اإليمىان بوجىود  التي ال يمل ون نن يغلبوا الففرة ال شرية , -مهما بلأ من كيدهم ومكرهم  - واليهود
الحقىىة ; كمىىا ننهىىا  نحىىرف بعىىدم  وحيىىد سىىلفانه فىىي  ب ىىفا ه د فىىي معرفىىة اإللىىه الحىىقوإن كانىىت  ضىىل فقىى -ءلىىه 

ول ىىن بعىىأ النفىىو   فسىىد ففر هىىا , و تعفىىل فيهىىا نجهىىزة  -هىىذا األسىىا   علىى  حيا هىىا , فتوصىىم بالشىىرك وال فىىر
نفىي  يسىتهدف يالففرية . وهذه النفو  وحدها هي التىي يمكىن نن يفلى  معهىا كيىد اليهىود الىذ واالستجابة االستق ال

ال شىىر فىىي كىىل  مىىان . .  مجمىىول وجىىود هللا فيهىىا . ول ىىن هىىذه النفىىو  المعفلىىة الففىىرة سىىتظل قليلىىة و ىىاذة فىىي
ماليىىين فىىي روسىىيا وال ىىين مىىن بىىين م ىىات  بضىىعة والملحىىدون الحقيقيىىون علىى  ظهىىر األرض اليىىوم ال يتجىىاو ون 

م مىن الجهىىد الناصى  خىالل نربعىين عامىا فىي نىىزل على  الىرغ ; والنىار الماليىين الىذين يحكمهىم الملحىدون بالحديىد
  واإلعالم   التعليم اإليمان بكل وسائل

واقى  الحيىاة . وإيهىام  مىن يفل  اليهود فىي حقىل آخىر . وهىو  حويىل الىدين ءلى  مجىرد مشىاعر و ىعائر . وطىرده ءنما
ي  شىرل لحيىا هم مىن دون هللا   نربابىا نخىر  هىي التى هنىاك المعتقدين به ننهم يمكن نن يظلوا منمنين بىالِل ; مى  نن

  فعال , حت  م  وهمها ننها ال  زال  نمن بالِل . ال شرية وي لون بذلك ءل   دمير

ءال هىذا الىدين يىوم  يغلىبهم ألنهم يعرفىون مىن  ىاريخهم كلىه , ننهىم لىم -قبل كل دين آخر  -يستهدفون اإلسالم  وهم
فىي حيىىا هم ; مى   ىىوهمهم ننهىم مىىا يزالىون مسىىلمين  يحكمونىه الكىان يحكىم الحيىىاة . وننهىم غىىالبوا نهلىه طالمىىا نهلىه 
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,ىروري لتىنج  المىنامرة . . نو  -وهىو غيىر موجىود فىي حيىاة النىا   -الىدين  بوجىود مىنمنين بىالِل   فهىذا التخىدير
  في حو النا    هللا يأذن

مىن هىذا الىدين فىي هىذه  ي سىوا نن اليهىود ال ىهيونيين , والن ىار  ال ىليبيين , كليهمىا , قىد -لهللا نعلىم  - ونحسى 
عىن  -ي سىوا مىن نن يحولىوا النىا  فيهىا ءلى  اإللحىاد  . . المنفقة اإلسالمية الواسعة في ءفريقيىة وآسىيا ونوربىا كىذلك

كىذلك مىن  حىويلهم ءلى  ديانىات نخىر  عىن طريىق الت شىير نو االسىتعمار . .  ي سىوا كمىا -طريىق المىذاه  الماديىة 
ونن الىديانات  - المسىلمين فضىال على  - ها  نفر من اإللحاد و رفضه حت  بىين الىوثنيين ال شرية بذا الففرة ذلك نن

  ! اإلسالم األخر  ال  جرؤ عل  اقتحام قل  عرف اإلسالم , نو حت  ورث

والن ىار  ال ىليبيون  وال ىهيونيون  ننه كان من ثمرة اليىأ  مىن هىذا الىدين نن عىدل اليهىود -لهللا نعلم  - ونحس 
الت شىير ; فعىدلوا ءلى  طرائىق نخبى  , وإلى  ح ائىل  طريىق اإلسىالم جهىرة عىن طريىق الشىيوعية نو عىنعىن مواجهىة 

فىي المنفقىة كلهىا  تزيىا بىزي اإلسىالم ; و تمسى  فىي العقيىدة ; وال  ن ىر  ونو,ىال مىةنمكىر . . لجىأوا ءلى  ءقامىة ننظ
الت شىير  مىن مرات تىي ن ىارت بهىاثىم هىي  حىت هىذا السىتار الخىادل ,  نفىذ جميى  المشىروعات ال . . جملىة الىدين

  وبرو وكوالت صهيون , ثم عجزت عن  نفيذها كلها في المد  الفويل  

بينمىا هىي  حكىم بغيىر مىا  - نو على  األقىل  علىن احترامهىا للىدين -هىذه األنظمىة واألو,ىال  رفى  رايىة اإلسىالم  ءن
شىر   ىورات وقيمىا ماديىة عىن الحيىاة واألخىالي و ن ; هللا ننزل هللا ; و ق ي  ريعة هللا عن الحياة ; و حىل مىا حىرم

 و سىلد جميى  نجهىزة التوجيىه واإلعىالم لتىدمير القىيم األخالقيىة اإلسىالمية , ; اإلسىالمية  ىدمر الت ىورات والقىيم

ال ىهيونيين , مىن  وبرو وكىوالت الت ىورات واال جاهىات الدينيىة ; و نفىذ مىا ن ىت عليىه مىن مرات الم شىرين وسحق
باسىىم التفىىور والتحضىىر وم ىىلحة العمىىل  , للمجتمىى  رنة المسىىلمة ءلىى  الشىىارل , وجعلهىىا فتنىىة,ىىرورة ءخىىراع المىى

فىىي هىذه الىبالد متعفلىة ال  جىد ال فىىاف   و يسىر وسىائل االنحىالل و ىىدف   العاملىة واإلنتىاع ; بينمىا ماليىين األيىدي
يتوهمىون  والنىا  حتىرم العقيىدة  دفعىا بالعمىل والتوجيىه . . كىل ذلىك وهىي  ىزعم ننهىا مسىلمة وننهىا   ءليهىا الجنسىين

ي ىلون وي ىىومون ? نمىىا نن  مىنهم ننهىم يييشىىون فىي مجتمىى  مسىىلم , وننهىم هىىم كىذلك مسىىلمون   نلىىيس الفيبىون 
مىىا قىىد خىىدعتهم عنىىه ال ىىليبية وال ىىهيونية والت شىىير  فهىىذا   ىىون الحاكميىىة هلل وحىىده نو   ىىون للربىىا  المتفرقىىة ,

الموجهىىة ; ونفهمىىتهم ننىىه ال عالقىىة لىىه بالىىدين . ونن المسىىلمين يمكىىن نن  الماإلعىى واالسىتعمار واالستشىىراي ونجهىىزة
  من هذا الدين   ليست وفي دين هللا ; بينما حيا هم كلها  قوم عل    ورات وقيم و رائ  وقوانين ; مسلمين يكونوا

التخفىي , فانهىا  ثيىر حروبىا  فىي فىي الخىدال والتضىليل ; وإمعانىا مىن ال ىهيونية العالميىة وال ىليبية العالميىة وإمعانىا
بينهىا وبىين هىذه األنظمىة واألو,ىال التىي  , ال ىور وعىداوات م ىفنعة فىي  ىت  -بىاردة نو سىاخنة  -م ىفنعة 

 واألدبية , و حرسها بالقو  الظاهرة والخفية , و جعىل نقىالم مخابرا هىا فىي المادية نقامتها والتي   فلها بالمساعدات

  وحراستها الم ا رة   خدمتها
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عىن العمىىالو ,  الشىبهة هىىذه الحىرو  الم ىىفنعة والعىداوات الم ىفنعة , لتزيىىد مىن عمىىق الخدعىة ; ولت عىد  ثيىر
مىن  ىدمير القىيم واألخىالي ; وسىحق  ;  زيىد الذين يقومون لها بما عجزت هي عن ء مامه في خالل ثالثة قىرون نو

 ىىدر قىىو هم األول . . وهىىو قيىىام حيىىا هم العريضىىة مىىن م الرقعىىة العقائىد والت ىىورات ; و جريىىد المسىىلمين فىىي هىىذه
و نفيىىذ المخففىىات الرهي ىىة التىىي  ضىىمنتها برو وكىىوالت ال ىىهيونيين ومىىن مرات  . علىى  نسىىا  ديىىنهم و ىىريعتهم .

  غفلة من الرق او والعيون   في الم شرين ;

مزيىف ; وباسىم األجهىزة ال الىدين بقيت بقية فىي هىذه الرقعىة لىم  جىز عليهىا الخدعىة ; ولىم  ستسىلم للتخىدير باسىم فاذا
بأنىه اإلسىالم ; والفسىق والفجىور واالنحىالل , بأنىىه  ال فىر الدينيىة المسىخرة لتحريىف ال لىم عىن موا,ىعه ; ولوصىف

 بقيىة كهىذه سىلفت عليهىا الحىر  السىاحقة الماحقىة ; وصىبت عليهىا الىتهم ال اذبىة بقيت  فور و قدم و جدد . . ءذا

  عمياو     صماو ألن او العالمية ونجهزة اإلعالم العالمية خرساووسحقت سحقا , بينما وكاالت ا الفاجرة

لهىىا بالمعركىىة  عالقىىة بينمىىا الفيبىىون السىىذع مىىن المسىىلمين يحسىىبون ننهىىا معركىىة  خ ىىية , نو طائفيىىة , ال ذلىىك
 -الحميىىة للىىدين مىىنهم وللخىىالي   أخىىذه مىىن -المشىىبوبة مىى  هىىذا الىىدين ; ويروحىىون يشىىتغلون فىىي سىىذاجة بلهىىاو 

ويحسىبون ننهىم ندوا واجىبهم كىامال بهىذه ال ىيحات الخافتىة .  , صىغيرة تنبيه ءل  مخالفات صغيرة , وإل  من راتبال
.  

 -سىلفان هللا يغت ى ه المغت ىبون , وبينمىا الفىاغوت  وبينمىا الىدين كلىه يسىحق سىحقا , ويىدمر مىن نساسىه ; بينمىا
  و ف يال   الذي يحكم حياة النا  جملة هو -الذي نمروا نن يكفروا به 

بعىدما ي سىوا مىن  ; الخدعىة اليهىود ال ىهيونيين والن ىار  ال ىليبيين يفركىون نيىديهم فرحىا بنجىاأل الخفىة وجىوا  ءن
  عنه باسم الت شير , فترة طويلة من الزمان . . النا  هذا الدين نن يقضوا عليه مواجهة باسم اإللحاد , نو يحولوا

وهىو الىذي يقول:)وقىد  . المىاكرين ي هىذا الىدين نعمىق , وهىم يمكىرون لهللا خيىرنن األمل في هللا نكبر ; والثقة فى ءال
الج ىال . فىال  حسىبن هللا مخلىف وعىده رسىله , ءن هللا  منىه مكىروا مكىرهم , وعنىد هللا مكىرهم وإن كىان مكىرهم لتىزول

  عزيز ذو انتقام(. .

ء اوهىا ءال المماحلىة  الملحىدون  ويىة , ال يجىدمواجهىة دليىل الخلىق ودليىل الحيىاة للوثىة اإللحىاد , فهىي مواجهىة ق نمىا
  والمغالفة وااللتواو:

العقىل الىواعي على   وبمنفىق بمنفىق الففىرة البىديهي -وجود هىذا ال ىون ابتىداو , بهىذا النظىام الخىاص , يسىتلزم  ءن
  نن يكون وراوه خالق مدبر . . -السواو 

ينشى  و ويخلىق ويوجىد هىذا  ءله ري نن يعبرها , ءال بت وربين الوجود والعدم مسافة ال يملك اإلدراك ال ش فالمسافة
  الوجود .
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ألن نفترض ننه كىان هنىاك  داعي يلحدون يعمدون ءل  هذه الفجوة فيريدون ملها بالمكابرة . ويقولون:ءنه ال والذين
اديىىة " . الروحيىة " المىىداف  عنهىا فىي وجىه "الم" فيلسىوف عىدم قبىل الوجىود   . . ومىن هىىنالو فيلسىوف عىرف بأنىه

 المخدوعين من "المسلمين" واستأنسوا بأقواله لىدينهم كأنمىا ليىنا روا ديىن هللا بعأ وعل  هذا األسا  ربما ن اد به

  عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هو "برجسون" . . اليهودي     بقول

طبيعىة العقىل ال شىري  مىن ويقول:ءن هذا الوجود ال ىوني لىم يسى قه عىدم   وإن فىرض الوجىود بعىدم العىدم نا ى   ءنه
  الذي ال يستفي  نن يت ور ءال عل  هذا النحو . .

  ني منفق يا  ر  يستند برجسون ءذن في ءث ات نن الوجود ال وني لم يس قه عدم ? فال 

وحىي مىن هللا ? ءنىه ال  ءلى  ال يمكن نن يت ىور ءال وجىودا بعىد عىدم   -كما يقرر  -العقل ? ال . فان العقل  ءل 
وال بىد نن ن ىدي هىذا الحىد  المفىرد   اإللىه  ءلهىا هذا . وإن كان يقول:ءن حد  المت وفة كان دائمىا يجىد يدعي

هو الحيىاة   ل . . فىأين الم ىدر الثالى  الىذي يعتمىد عليىه   برجسىون  ءنما الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو هللا
  نن الوجود ال وني غير مسبوي بعدم ? ال ندري   ءث ات ل ءذن في

الت ىور لتعليىل مجىرد  هىذا ال بىد مىن االلتجىاو ءلى    ىور خىالق خلىق هىذا ال ىون . . ال بىد مىن االلتجىاو ءلى  ءنىه
وجىىد محكومىىا بنىىواميس ال  تخلىىف ,  ول نىىه وجىىود ال ىىون . . ف يىىف ءذا كىىان الحىىال ننىىه لىىم يوجىىد مجىىرد وجىىود .

  ا منها , بعد التدبر الفويل ? نن  درك نطراف ال شرية محسوبا فيها كل  يو بمقاييس , ق ار  العقول

ال يمكىن  -نيىا كىان مىدلول المىادة ولىو كىان هىو اإل ىعال  - المىادة نشىأة هىذه الحيىاة . والمسىافة بينهىا وبىين كىذلك
نيضىا  الحيىاة ءله خالق مدبر . يخلق ال ون بحالة  سم  بنشأة الحيىاة فيىه ; و سىم  بكفالىة وجود  عليلها ءال بت ور

ونصىله مىن طىين . . ني مىن مىادة  . . اة اإلنسانية بخ ائ ها ال اهرة درجة فىوي مجىرد الحيىاةبعد وجودها . والحي
  و منحه خ ائة اإلنسان عن ق د واختيار . , الحياة هذه األرض وجنسها ; وال بد من ءرادة مدبرة  منحه

وآخىر مىا قرن ىه  -ذا ىه  ل شىري ا عنىد العقىل -المحاوالت التي بذلها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باوت بالفشىل  وكل
وهىىو يسىىميه  -بىىين نىول الحركىىة الىىذي فىىي الىىذرة  للتقريىى  فىي هىىذا ال ىىا  محاولىىة   ديورانىىت ل المتفلسىىف األمريكىي

فىي األحيىاو . وذلىك فىي جهىد مسىتميت لمىلو الفجىوة بىين المىادة الهامىدة  المعىروف ونىول الحيىاة -درجة من الحيىاة 
  او عن اإلله الذي ينش  و الحياة في الموات  بق د االستغن . النابضة والحياة

الحيىاة صىفة كامنىة فىي  كانىت هىذه المحاولىة المسىتميتة ال  نفعىه وال  نفى  المىاديين فىي  ىيو . . ذلىك ننىه ءن ول ىن
الىذي يجعىل الحيىاة التىي فىي المىادة ال ونيىة  تبىد  فىي  فمىا المادة , ولم يكن وراو هىذه المىادة قىوة نخىر  ذات ءرادة ,

فتتبىد  فىي الىذرة مجىرد حركىة آليىة غيىر واعيىة . ثىم  تبىد  فىي الن ىات فىي  ? بعأ ات بعضها نرق  ونعقد مندرج
  ثم  تبد  في األحياو المعروفة في صورة عضوية نكثر  ركي ا و عقيدا . . . عضوية صورة
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ا يأخىذ الىى عأ ممىى نكثىىر يأخىىذ بعضىها مىىن عن ىر الحيىىاة -المتضىمنة للحيىىاة كمىا يقىال  -الىذي جعىل المىىادة  مىا
   ختلف في مدارجها المترقية ?  , المادة األخر , بال ءرادة مدبرة ? ما الذي جعل الحياة ال امنة في

فأمىا حىين   ىون المىادة    . مريىدة نفهم هذا التفاوت يوم نقدر نن هناك ءرادة مىدبرة هىي التىي   ىن  ذلىك مختىارة ءننا
  ال شري ذا ه نن يفهم هذا التفاوت نو يعلله   العقل ل عل الحية ولنفرض ذلك   ل هي وحدها , فانه يستحي

التىي ال  عللهىا المحىاوالت  الظىاهرة التعليل اإلسالمي النبثاي الحياة في درجا هىا المتفاو ىة هىو الحىل الوحيىد لهىذه ءن
  المادية ال ائسة  

فىي مواجهىة لوثىة اإللحىاد  هذا من ال نخرع عن المنهج القرآني ; فاننا ال نمضي نكثر -في هذه الظالل  -كنا  وإذ
قضىية وجىود هللا قضىيته . لعلىم هللا نن الففىرة  ىرفأ  يجعىل ببىراهين الخلىق والتىدبير والحيىاة . . فىالقرآن ال ىريم لىم

 وحيىىد هللا ; و قريىىر سىىلفانه فىىي حيىىاة العبىىد ; وهىىي القضىىية التىىي  توخاهىىا  قضىىية هىىذه اللوثىىه . ءنمىىا القضىىية هىىي
  ة التي استعر,ناها .هذه الموج في السورة

  المو,ول:عناد ال فار في رفأ الحق و هديدهم 11 - 4الثانية: الوحدة

 
 

ْن آَياّت َربّهّهْم ّءالَّ َكان وْا َعْنَها َوَما ْن آَيةق مّه   (4) م ْعّرّ,ينَ  َ ْأّ يّهم مّه

بعىد الموجىىة األولىى  ذات السىىورة ;  افتتىاأل هىي الموجىىة التاليىة فىىي هىىذه الوحىدة الثانيىىة:موقف المشىىركين مو,ىول
بحقيقة الوجود اإللهي متجلية فىي خلىق السىماوات واألرض ,  كله اللمسات العريضة . . الموجة التي غمرت ال ون 

فىىي خلىىىق اإلنسىىان مىىن مىىىادة هىىذه األرض ; و قىىىدير نجلىىه الىىىذي ينتهىىي بىىىالموت ;  ثىىم منشىى ة للظلمىىات والنىىىور ;
 . والجهىر واإلحاطة بسر النا  وجهرهم , وما يكسبون في السىر األجل اآلخر المضرو  لل ع  ; بسر واالحتفام

.  

وجىود ; ألنىه مىا مىن  مثلىه الوجىود اإللهىي الىذي يتجلى  فىي اآلفىاي واألنفىس , هىو وجىود متفىرد متوحىد ; لىيس هىذا
ن ىرا ظله واإلعراض عىن هىذه اآليىات الهائلىة , م في خالق غير هللا ; كما ننه وجود غامر باهر قاهر يبدو الت ذي 

  . . قبيحا , ال سند له , وال عذر ل اح ه

الغىامر ال ىاهر  الوجىود ثىم يعىرض السىياي موقىف المشىركين الىذين يعار,ىون الىدعوة اإلسىالمية فىي ظىل هىذا ومىن
يىىواجههم هىىذا القىىرآن بهىىذه الحقيقىىة    الىىذين القىىاهر ; فيبىىدو هىىذا الموقىىف من ىىرا قبيحىىا , حتىى  فىىي حىىس نصىىحابه

فىىي نعمىىاي ففىىرة النىىا  , علىى  الىىرغم مىىن مكىىابر هم ومىىن  يكسىىبها ة فىىي الجولىىة األولىى  .ويكسىى  القىىرآن المعركىى
  عنادهم الظاهرين  

This file was downloaded from QuranicThought.com



القلىىو  ءلىى  م ىىارل  وبتوجيىىه يعىىرض فىىي هىىذه الموجىىة صىىورة العنىىاد والمكىىابرة ; ويواجههىىا بالتهديىىد مىىرة ; وهىىو
ألولىى  التىىي مضىىت بهىىا  لىىك الموجىىة الهىىزة ا بعىىد المكىىذبين مىىن قبىىل مىىرة ; ويحشىىد فيهىىا عىىدة مىىنثرات وموحيىىات .

  العريضة:

  موقف ال فار من الحق 6 - 4األول: الدر 

فسىوف يىأ يهم نن ىاو مىا  جىاوهم  ىأ يهم مىن آيىة مىن آيىات ربهىم ءال كىانوا عنهىا معر,ىين . فقىد كىذبوا بىالحق لمىا ومىا
نمكىن ل ىم , ونرسىلنا السىماو فىي األرض مىا لىم  مكنىاهم كىانوا بىه يسىتهزؤون نلىم يىروا كىم نهل نىا مىن قىبلهم مىن قىرن 

   حتهم فأهل ناهم بذنوبهم وننشأنا من بعدهم قرنا آخرين . . من عليهم مدرارا وجعلنا األنهار  جري 

اإليمىان , وال العالمىات  ءلى  يتخذون موقف اإلعراض عنادا واصرارا . فليس الذي ينق هم هو اآليات الداعية ءنهم
وراو الىىدعوة والداعيىىة مىىن نلوييىىة حقىىة , هىىي التىىي  بمىىا ال البىىراهين الناطقىىةالدالىىة علىى  صىىدي الىىدعوة والداعيىىة , و 

 لهىا . . لىيس هىذا هىو الىذي ينق ىهم , ءنمىا  نق ىهم الرف ىة فىي االسىتجابة , واالستسىالم يىدعون ءلى  اإليمىان بهىا

 بهم العناد واإلصرار , ويقعد بهم اإلعراض عن النظر والتدبر: ويمسك

 
 

  (5ّبّه َيْسَتْهّزئ وَن ) َكان واْ  ْلَحقّه َلمَّا َجاوه ْم َفَسْوَف َيْأّ يّهْم َننَ او َماَكذَّب وْا ّبا َفَقدْ 

  وما  أ يهم من آية من آيات ربهم ءال كانوا عنها معر,ين(. .)

اآليىات وو,ىوأل  و ىوا ر مى   ىوافر األدلىة , -يكىون األمىر كىذلك . حىين يكىون اإلعىراض متعمىدا ومق ىودا  وحىين
  حين  سقد عنها حاجز ال بر والعناد: الففرة فان التهديد بال ف  قد يحدث الهزة التي  فت  نوافذ -الحقائق 

  فقد كذبوا بالحق لما جاوهم . فسوف يأ يهم نن او ما كانوا به يستهزؤون(. .)

ن طىين اإلنسىان مى وخالق الحق هذا الذي جاوهم من لدن خالق السماوات واألرض , وجاعل الظلمات والنور , ءنه
يكسىىبون . . ءنىىه الحىىق وقىىد كىىذبوا بىىه ,  مىىا , واإللىىه فىىي السىىماوات وفىىي األرض الىىذي يعلىىم سىىرهم وجهىىرهم ويعلىىم

بالىدعوة ءلى  اإليمىان . . فلير قبىوا ءذن نن يىأ يهم الخبىر  مسىتهزئين م رين عل  الت ذي  , معر,ين عن اآليىات ,
  يستهزئون   به اليقين عما كانوا

فىي كىل لحظىة نن  ىأ يهم  يتوقعىون  تهديد المجمل , الذي ال يعرفون نوعىه وال موعىده . . يتىركهمنمام هذا ال ويتركهم
  العذا  المر ق  المجهول   نمام نن او ما كانوا به يستهزئون   حي  يت شف لهم الحق
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نوا يعرفىون وقىد كىا - قىبلهم موقف التهديد يلفت نعناقهم وننظارهم وقلوبهم ونع ابهم ءل  م ىارل المكىذبين مىن وفي
يمىر عليهىا العىر  فىي رحلىة الشىتاو للجنىو   باقيىة بعضها في دور عاد باألحقاف وثمود بالحجر , وكانت نطاللهم

بقر  لوي المخسوفة ويعرفون ما يتناقلىه المحيفىون بهىا مىن نحاديى   يمرون  وفي رحلة ال يف للشمال , كما كانوا
  ري  .ءل  هذه الم ارل وبعضها منهم ق يلفتهم فالسياي -

علىيهم مىدرارا , وجعلنىا  السىماو نلم يروا كم نهل نا من قبلهم من قرن مكناهم في األرض ما لىم نمكىن ل ىم , ونرسىلنا)
  بعدهم قرنا آخرين(. . من األنهار  جري من  حتهم . فأهل ناهم بذنوبهم , وننشأنا

القىوة والسىلفان مىا لىم يعىد  نس ا  فاهم منيروا ءل  م ارل األجيال الغابرة . وقد مكنهم هللا في األرض , ونع نلم
متتابعا ينش  و في حيىا هم الخ ى  والنمىاو ويفىيأ  عليهم مثله للمخاطبين من قري  في الجزيرة ; ونرسل المفر

ثىىم ع ىىوا ربهىىم , فأخىىذهم هللا بىىذنوبهم , وننشىىأ مىىن بعىىدهم جىىيال آخىىر , ورث  ? علىىيهم مىىن األر اي . . ثىىم مىىاذا
 المعر,ىين وا هىم ال  حفىل بهىم األرض   فقىد ورثهىا قىوم آخىرون   فمىا نهىون المكىذبينومضى ; بعىدهم األرض مىن

األرض نيضىا   لقىد نهل ىوا وغبىروا  هذه نصحا  القوة والتمكين من ال شرَ    ما نهونهم عل  هللا ; وما نهونهم عل 
هىا كىأن لىم يكىن هنىا جيىل آخىر ; ومضىت األرض فىي دور  عمرهىا فمىا نحسىت هىذه األرض بىالخالو والخىواو ; ءنمىا

  لم يكن هنا نحياو   كأن سكان ; ومضت الحياة في حركتها

بمشىي ة هللا , ليبلىوهم   ىم حقيقىة ينسىاها ال شىر حىين يمكىن هللا لهىم فىي األرض . ينسىون نن هىذا التمكىين ءنمىا وهىي
ه هىو صىاح  الملىك وهىم بمىا ننى -والتلقىي منىه وحىده  , فيه:نيقومون عليه بعهد هللا و رطه , من العبودية له وحىده

طواغيت ,  دعي حقوي األلويية وخ ائ ها ; ويت ىرفون فيمىا اسىتخلفوا  ننفسهم نم يجعلون من -مستخلفون فيه 
  ال المستخلف . المالك فيه   رف

االسىتخالف ; ويمضىون   ىري وعندئذ ينحرفون عن عهد هللا وعىن -ءال من ع م هللا  -حقيقة ينساها ال شر  ءنها
ويقى  الفسىاد رويىدا رويىدا وهىم ينزلقىون  , االنحىراف ة هللا ; وال يتبىين لهىم فىي نول الفريىق عواقى  هىذاعل  غيىر سىن

ويحىق وعىد هللا . . ثىم  ختلىف ن ىكال النهايىة:مرة يأخىذهم هللا بعىذا   ; نجلىه وال يشعرون . . حت  يسىتوفي ال تىا 
 ونقىة ومىرة يأخىذهم بالسىنين -ن األقىوام بعىذا  مىن فىوقهم نو مىن  حىت نرجلهىم كمىا وقى  ل ثيىر مى - االست  ىال

  فيعذ  ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأ  بعأ ; -األنفس والثمرات كما حدث كذلك ألقوام 

 
 

ىن َقىْرنق مَّ َّنَّىاه ْم ّفىي َنَلىمْ  ىَما اأَلْرضّ  َيىَرْوْا َكىْم نَْهَلْ َنىا ّمىن َقىْبّلّهم مّه ىْدَراراً َمىا َلىْم ن َم ّهىن لَّ  ىْم َوَنْرَسىْلَنا السَّ  َوَجَعْلَنىا و َعَلىْيّهم مّه

  (6ّمن َبْعّدّهْم َقْرنًا آَخّريَن ) َوَنْنَشْأَنا األَْنَهاَر َ ْجّري ّمن َ ْحّتّهْم َفَأْهَلْ َناه م ّبذ ن وّبّهمْ 

فتضىعف  ىوكتهم  ; بعضىا بعضا , ويدمر بعضهم بعضا , وينذي بعضهم بعضا , وال يعود بعضىهم يىأمن بعضهم
 ىوكتهم , ويقتلعىونهم ممىا مكنىوا فيىه ;  يخضىدون  -طىائعين نو ع ىاة  -ويسىلد هللا علىيهم ع ىادا لىه  في النهايىة ;
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مكىنهم . . وهكىذا  مضىي دورة السىنة . . السىعيد مىن وعى  ننهىا السىنة ,  بمىا ثىم يسىتخلف هللا الي ىاد الجىدد ليبتلىيهم
نو يهىا  ننىه مىن غفىل عىن هىذه الحقيقىة , وظىنفعمل بعهد هللا فيما اسىتخلف فيىه . والشىقي  ; االبتالو ومن وع  ننه

  بعلمه , نو نو يها بحيلته , نو نو يها جزافا بال  دبير  

ممكنىا لىه فىي األرض ,  , ال ىافر لمىا يخىدل النىا  نن يىروا الفىاجر الفىاغي , نو المسىتهتر الفاسىد , نو الملحىد وإنىه
رون نول الفريىىق نو وسىىفه ; وال يىىرون نهايىىة يىى ءنهىىم غيىىر مىىأخوذ مىىن هللا . . ول ىىن النىىا  ءنمىىا يسىىتعجلون . .

بعد نن  جيو   ال  ر  ءال في م ارل الغابرين بعىد نن ي ى حوا نحاديى  .  ءال الفريق . . ونهاية الفريق ال  ر  
نهايىة  - الق ىيرة فىي حيىا هم الفرديىة -يوجىه ءلى  هىذه الم ىارل ليتن ىه المخىدوعون الىذين ال يىرون  ال ىريم . والقىرآن

  ! فيخدعهم ما يرون في حيا هم الق يرة ويحسبونه نهاية الفريقالفريق ; 

ال ىريم . . ءنمىا يقىرر  القىرآن هىذا الىنة فىي القىرآن: )فأهل نىاهم بىذنوبهم(. . ومىا يماثلىه , وهىو يت ىرر كثيىرا فىي ءن
  التاريخ . . ألحداث حقيقة , ويقرر سنة , ويقرر طرفا من التفسير اإلسالمي

 -ونن هىذه سىنة ما,ىية  ; بىذنوبهم ذنو   هلىك نصىحابها , ونن هللا هىو الىذي يهلىك المىذنبينيقىرر حقيقىة نن الى ءنىه
ول نهىا سىنة   ىير ءليهىا األمىم حىين  فشىو فيهىا  - المحىدود ولىو لىم يرهىا فىرد فىي عمىره الق ىير , نو جيىل فىي نجلىه

 لتاريخ:فىان هىالك األجيىالالذنو  . . كذلك هىي جانى  مىن التفسىير اإلسىالمي ل عل  الذنو  ; وحين  قوم حيا ها

ءلى  الىدمار ; ءمىا   نتهىي األجيال ; من عوامله , فعل الذنو  في جسم األمىم ; و أثيرهىا فىي ءنشىاو حالىة واستخالف
بىىاالنحالل ال فىيو الففىري الفبيعىي , الىىذي  وإمىىا -كمىا كىىان يحىدث فىي التىاريخ القىىديم  -بقارعىة مىن هللا عاجلىة 
  في متاهة الذنو     وغل وهي - م  الزمن -يسري في كيان األمم 

والىدعارة الفا ىية , وا خىاذ  , الشىواهد ال افيىة على  فعىل االنحىالل األخالقىي -نسىبيا  -فىي التىاريخ القريى   ونمامنىا
نمامنىىا الشىىواهد ال افيىىة مىىن فعىىل هىىذا كلىىه فىىي انهيىىار  . . بىىالنييم المىىرنة فتنىىة و ينىىة , والتىىرف والرخىىاوة , والتلهىىي

 نمىم وفىي االنهيىار الىذي  تجلى  نوائلىه , و لىوأل نهايتىه فىي األفىق فىي -نصى حوا نحاديى   وقىد -مىان اإلغريق والرو 

  عل  الرغم من القوة الظاهرة والثراو العريأ . -معاصرة , كفرنسا وانجلترا كذلك 

ذلىك نن وجهتىه  التىاريخ , ونحىداث التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجان  حذفا با ا من  فسيره ألطوار األمم ءن
القاعىىدة االعتقاديىة التىىي يقىىوم عليهىا . . ول ىىن هىىذا  واسىىتي اد ابتىداو هىىي اسىت عاد العن ىىر األخالقىىي مىن الحيىىاة ,

 مضحكة في  فسير نحداث ونطوار في حياة ال شرية ال سبيل ءل   فسيرها ءال على  مماحكات التفسير يضفر ءل 

  القاعدة االعتقادية . نسا 

التىي يجعلهىا التفسىير .  - الماديىة ال يغفىل نثىر العناصىر -بشىمولة وجديتىه وصىدقه وواقعيتىه  -مي اإلسال والتفسير
فىي رقعىة الحيىاة العريضىة ; ويبىر  العناصىر الفعالىة   سىتحقه ول نىه يعفيهىا مكانهىا الىذي -المىادي هىي كىل  ىيو 
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 قدر هللا من وراو كىل  ىيو ; ويبىر  العناد ال فيق لواقييات الوجود . . يبر  نصحا  األخر  التي ال ين رها ءال

  األخالقي . . والعن ر الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والت ورات ; ويبر  السلوك الواقعي التغير

 
 

وه  ّبَأْيّديّهمْ  َوَلوْ  ْلَنا َعَلْيَك ّكَتابًا ّفي ّقْرَطا ق َفَلَمس  وْا ّءْن َهىَذا ّءالَّ  َلَقالَ  َنزَّ ّبين  ) الَّّذيَن َكَفر    (7ّسْحر  مُّ

  يغفل عامال واحدا من العوامل التي  جري بها سنة هللا في الحياة . . وال

  عناد ال فارليس لنقة اآليات 9 - 7الثاني: الدر 

مىن النفىىو   عجي ىا يمضىي السىياي ي ىور طبيعىىة العنىاد , التىي ين عىى  منهىا ذلىك اإلعىراض ; فيرسىىم نموذجىا ثىم
كىل بي ىة وفىي كىل جيىل . . نمىوذع  وفىي م  ذلك مكرور , يجىده اإلنسىان فىي كىل ع ىر ال شرية . . ول نه نموذع

والتىىي  ن ىىر مىىا ال ين ىىر ألنىىه مىىن الو,ىىوأل بحيىى  يخجىىل  ! الىىنفس المكىىابرة , التىىي يخىىري الحىىق عينهىىا وال  ىىراه 
قالئىل , على   الحياو   . . والقرآن يرسم هذا النموذع  اخ ا فىي كلمىات با  المخالف نن ين ره   عل  األقل من

  القرآني المبدعة المعجزة في التعبير والت وير : التعبير طريقة

  مبين(. . سحر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطا  فلمسوه بأيديهم , لقال الذين كفروا:ءن هذا ءال)

 نو  ختلىف فيىه , لىيس الىذي يجعلهىم يعر,ىون عىن نيىات هللا , نن البرهىان على  صىدقها ,ىييف , نو غىامأ ءنىه
ال ىفيق   وهىو اإلصىرار مبىدئيا على   والعنىاد العقول . ءنمىا الىذي يجعلهىم يقفىون هىذا الموقىف هىو المكىابرة الغليظىة

نىزل على  رسىول هللا   ص ل  -سى حانه  -ءليه نصال   ولو نن هللا  النظر الرفأ واإلن ار وعدم اعت ار البرهان نو
 هىذه ن فىي ورقىة منظىورة ملموسىة محسوسىة ; ثىم لمسىوا هىمطريق الىوحي الىذي ال يرونىه ; ول ى عن هذا القرآن , ال

يرونىه ويلمسىونه , ولقىالوا  الىذي مىا سىلموا بهىذا -ال سىماعا عىن غيىرهم , وال مجىرد رؤيىة بعيىونهم  -الورقة بأيديهم 
  جا مين منكدين:

  هذا ءال سحر مبين . ءن

لتتقىدم فت ىفعها    الىنفس ا   صىورة  ثيىرصىورة صىفيقة , من ىرة ,  ثيىر اال ىم زا  , و سىتعدي مىن يراهىا عليهى وهىي
  حي  ال مجال م  هذه الجبالت لحجة نو جدل نو دليل  

  نغراض: عدة يندي غر,ين نو -وهي صورة  مثل حقيقة لنماذع مكرورة  -عل  هذا النحو  و  ويرها

اح  الوجىه الشىائه ل ى المىرآة  يجسىم للمعار,ىين ننفسىهم حقيقىة مىوقفهم الشىائن ال ريىه ال يىيأ ; كالىذي يرفى  ءنىه
  ! منها والسحنة المن رة , , لير  نفسه في هذه المرآة , ويخجل
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قلىوبهم علىى   ويثبىت فىي الوقىت ذا ىه يسىىتجي  ,ىمائر المىنمنين  جىاه ءعىراض المشىركين وإن ىار المن ىرين ; وهىو
  . واإليذاو الحق , فال  تأثر بالجو المحيد من الت ذي  واإلن ار والفتنة

العنىىاد المن ىىر  هىىذا حلىىم هللا الىىذي ال يعجىىل علىى  هىىنالو المعار,ىىين المكىىذبين , وهىىم فىىي مثىىلهىىو يىىوحي ب كىىذلك
  ال فيق .

  المشركين . مواجهة نسلحة وحركة في المعركة التي كانت  خو,ها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في وكلها

الجهىل وسىوو الت ىور .  يمليهىا د , كمىاذلك يحكي نموذجا من اقتراحات المشركين , التي يمليها التمحىل والعنىا بعد
مل ىا ي ىاح ه فىي  بليىأ الىدعوة ; وي ىدقه فىي  [ ص على  الرسىول   -سى حانه  -. ذلىك ءذ يقترحىون نن ينىزل هللا 

فىي هىذا االقتىراأل مىن جهىل بفبيعىة المالئ ىة , وبسىنة هللا فىي ءرسىالهم ,  مىا ننه مرسل من عند هللا . . ثم يبىين لهىم
  هللا بهم في نن ال يستجي  لهم فيما يقترحون: رحمة كما يبين لهم

 
 

وَن ) األْمر   َلْوال ن نّزَل َعَلْيّه َمَلك  َوَلْو َننَزْلَنا َمَل ًا لَّق ّضيَ  َوَقال واْ    (8ث مَّ اَل ي نَظر 

 , جعلنىىاه مل ىىا لجعلنىىاه رجىىال ولىىو وقىىالوا:لوال ننىىزل عليىىه ملىىك   ولىىو ننزلنىىا مل ىىا لقضىىي األمىىر ثىىم ال ينظىىرون .)
  ولل سنا عليهم ما يل سون(. .

كمىا يحكىي  -رسىلهم  على  االقتىراأل الىذي كىان المشىركون يقترحونىه ; والىذي اقترحىه مىن قىبلهم نقىوام كثيىرون  وهىذا
هىذا وذاك يثيىران جملىة حقىائق نلىم بهىا هنىا  . والىرد القرآنىي عليىه فىي هىذا المو,ى  . -القىرآن ال ىريم فىي ق  ىهم 

  بقدر اإلمكان:

يريىىدون برهانىىا علىى  ان  كىىانوا األولىى :نن نول ىىك المشىىركين مىىن العىىر  لىىم يكونىىوا يجحىىدون هللا ; ول ىىنهم الحقيقىىة
م منىزل مىن عنىد هللا حقىا . ويقترحىون برهانىا 7عليىه الرسىول   ص ل مرسىل مىن عنىده ; ونن هىذا ال تىا  الىذي يتلىوه

. ولىم يكىن هىذا ءال اقتراحىا مىن اقتراحىىات فىي الىدعوة وي ىدي دعىواه .  ي ىاح ه معينىا:هو نن ينىزل هللا عليىه ملً ىا
يتضىمن  وهىو ورد ذكرهىا فىي القىرآن فىي موا,ى  منىه  ىت  . وذلىك كالىذي ورد فىي سىورة اإلسىراو , , مثلىه كثيرة مىن

كما  ىدل على  الجهىل بكثيىر  , السابقة هذا االقتراأل , واقتراحات من نوعه  دل كلها عل  التعنت الذي وصفته اآلية
ولقىد صىرفنا للنىا  فىي هىذا القىرآن مىن كىل مثىل , فىأب  نكثىر النىا  ):الحقيقيىة ية وكثير من القيممن الحقائق ال ون

 فتفجىر لىن نىنمن لىك حتى   فجىر لنىا مىن األرض ينبوعىا . نو   ىون لىك جنىة مىن نخيىل وعنى :وقىالوا ءال كفىورا .

قبىىيال . نو يكىون لىىك  والمالئ ىىة األنهىار خاللهىا  فجيىىرا . نو  سىقد السىىماو كمىا  عمىىت علينىا كسىىفا , نو  ىأ ي بىالِل
 نىزل علينىا كتابىا نقىرؤه . قل:سى حان ربىي   هىل  حتى  بيىت مىن  خىرف , نو  رقى  فىي السىماو , ولىن نىنمن لرقيىك
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نن ينمنىوا ءذ جىاوهم الهىد  ءال نن قالوا:نبعى  هللا بشىرا رسىوال ? قىل:لو كىان  النىا  كنت ءال بشرا رسوال ? وما من 
  . [ 95-89:اإلسراو م نين لنزلنا عليهم من السماو مل ا رسواًل(. . .  مالئ ة يمشون مف األرض في

رسىول هللا   ص ل الىذي  خلىق مثل هذه االقتراحات يتبين التعنت كما  تبىين الجهالىة . . وإال فقىد كىان لهىم مىن ومن
يودعىون لديىه نمانىا هم وهىم كىانوا يلقبونىه األمىين , و  ونمانتىه يعرفونىه جيىدا بىالخبرة الفويلىة ; مىا يىدلهم على  صىدقة

يىرد ءلى  قىري   -ر,ىي هللا عنىه  -وقىد هىاجر   ص ل و ىرك ابىن عمىه عليىا  ; الخىالف حتى  وهىم معىه على  ن ىد
عنىدهم  صىدقه كانىت مىا  ىزال عنىده ; وهىم معىه على  الخىالف الىذي يىدبرون معىه قتلىه   وكىذلك كىان التىي ودائعهىم

وسىألهم:ءن  -حىين نمىره ربىه بىذلك  - ماعيىة جهريىة على  ال ىفامستيقنا كأمانته ; فانىه لمىا دعىاهم نول مىرة دعىوة ج
م ىدي . . فلىو كىانوا يريىدون نن يعلمىوا صىدقه لقىد كىان  عنىدهم كىانوا ي ىدقونه لىو نن ىأهم بن ىأ , نجىابوه كلهىم بأنىه

هم يعلمون:ءنىه ل ىادي . . وسىيأ ي فىي سىياي السىورة خبىر هللا ال ىادي لنبيىه:نن كىانوا لهم في ما,يه برهىان , ولقىد
يجحىدون(. . فهىي  هللا قىد نعلىم ءنىه ليحزنىك الىذي يقولىون . فىانهم ال يكىذبونك . ول ىن الظىالمين بآيىات):يكذبونىه ال

  ننهم يشكون في صدقه   ص ل   وليس الرف ة في اإلن ار واإلعراض ; وهو العناد واالست  ار عن الحق .

فىان هىذا القىرآن  ىاهد بذا ىه ,  . ن المادية التي يفلبىون لقد كان لهم في القرآن ذا ه برهان نصدي من هذه البراهي ثم
على  وجىه التأكيىد  -وهم لم يكونىوا يجحىدون هللا . . وهىم  . . هللا بتعبيره ثم بمحتو  هذا التعبير , عل  ننه من عند

 نن ون كىانوا يعرفىون بحسىهم اللغىوي األدبىي الفنىي مىد  الفاقىة ال شىرية ; ويعرفى . . ويعرفونىه كانوا يحسىون ذلىك -

يعرفىه مىن ليسىت لىه  ممىا وهىذا اإلحسىا  يعرفىه مىن يمىار  فىن القىول ويتذوقىه نكثىر -هذا القرآن فوي هىذا المىد  
القىرآن فىوي مىا يملىك ال شىر نن يبلغىوا ; ال  هىذا هذه الممارسة . وكىل مىن مىار  فىن القىول يىدرك ءدراكىا وا,ىحا نن

 الىذي والمنهجنن المحتىو  القرآنىي مىن الت ىور االعتقىادييخفيىه   كمىا  ثىم ين ر هذا ءال معاند يجد الحىق فىي نفسىه

غيىر معهىود فىي طبيعىة  كلهىا لتقرير هذا االعتقاد في اإلدراك ال شري , ونول المنثرات واللمسات الموحية . . يتخذه
كىىن النفسىىي والتعبيىىري نيضىا . . والعىىر  لىىم ي اإلداو الت ىورات ال شىىرية والمنىىاهج ال شىرية , والفرائىىق ال شىىرية فىي

ونقوالهم ذا ها ونحىوالهم  قىرر ننهىم مىا كىانوا يشىكون فىي نن هىذا القىرآن  . نفوسهم يخفي عليهم الشعور بهذا في قرارة
  هللا . . عند من

ونسىلوبا مىن نسىالي   ; اإلعنىات يبدو نن هذه االقتراحات لم   ن طل ا للبرهان ; ءنما كانىت وسىيلة مىن وسىائل وهكذا
هللا سىى حانه عىنهم فىىي اآليىة السىىابقة:)ولو نزلنىا عليىىك  قىىال لمعانىدة ; وننهىىم كىانوا كمىىاالتعنىت ; وخفىة للمماحكىىة وا

  لقال الذين كفروا:ءن هذا ءال سحر مبين(  , بأيديهم كتابا في قرطا  فلمسوه

رسىىوله مل ىىا يىىدعو معىىه  علىى  الثانيىىة:نن العىىر  كىىانوا يعرفىىون المالئ ىىة ; وكىىانوا يفلبىىون نن ينىىزل هللا والحقيقىىة
يعلمها ءال هللا ; وكانوا يخ فون في التيه بىال دليىل  ال دقه . . ول نهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التيوي 

 بربه ; ونول عالقته باألرض ونهلها . . وقد حك  القرآن ال ريم كثيىرا مىن عالقته في   ور هذا الخلق ; وفي نول

بهىذا الىدين مىنهم  يهتىدي حها كلهىا لهىم ليسىتقيم   ىور مىنالعر  ونساطير الوثنية حول المالئ ة ; وصىح ,الالت
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منهجىا لتقىويم العقىىل  -مىىن هىذا الجانى   - اإلسىالم ; و  ى  معىرفتهم لهىذا ال ىون ومىا يعمىىره مىن خالئىق . وكىان
  والضمير , ومنهجا لتقويم األو,ال واألحوال سواو . . القل  والشعور , كما كان منهجا لتقويم

نن المالئ ىة بنىات هللا    يظنىون  ن ن,ىاليل العىر  ومىن جهىاال هم فىي جىاهليتهم , ننهىم كىانواالقىرآن ال ىريم مى وحك 
عنىد هللا ال  ىرد   والىراج  نن بعىأ ك ىار األصىنام   ىفاعة لهىم -مىن ثىم  -سى حانه و عىال  عمىا ي ىفون   وننهىم 

  ا لي دقه في دعواه . .قولهم هذا في طلبهم نن ينزل هللا عل  رسوله مل  حك  كانت رمو ا للمالئ ة   كما

  صح  لهم القرآن ,اللتهم األول  في موا,  منه  ت  . كالذي جاو في سورة النجم: وقد

,ىيز    ءن هىي ءال نسىماو  قسىمة الالت والعز  ? ومناة الثالثة األخر  ? نل م الذكر وله األنث  ?  لك ءذا نفرنيتم
ءال الظىن ومىىا  هىو  األنفىىس , ولقىد جىىاوهم مىىن  يت عىون  , ءنسىميتموها ننىىتم وآبىاؤكم مىىا ننىزل هللا بهىىا مىن سىىلفان 

هللف اآلخرة واألول  . وكم مىن ملىك فىي السىماوات ال  غنىي  ىفاعتهم  ىي ا ءال  ? ربهم الهد  . نم ل نسان ما  من 
لهىم بىه وما  . األنث  يأذن هللا لمن يشاو وير,  . ءن الذين ال ينمنون باآلخرة ليسمون المالئ ة  سمية نن من بعد

  من علم ءن يت عون ءال الظن , وإن الظن ال يغني من الحق  يً ا .

وفىي موا,ىى   السىورة صىح  لهىم ,ىىاللتهم الثانيىة فىي   ىورهم لفبيعىة المالئ ىة فىي هىىا ين اآليتىين فىي هىذه كمىا
  نخر  كثيرة:

  وقالوا:لوال ننزل عليه ملك   ولو ننزلنا مل ا لقضي األمر ثم ال ينظرون(. .)

ول ىن سىنة هللا نن ينىزل  . مل ىا جانى  مىن التعريىف بهىذا الخلىق مىن ع ىاد هللا . . ءنهىم يقترحىون نن ينىزل هللا وهىذا
نن ينزلىوا للتىدمير علىيهم , و حقيىق نمىر هللا فىيهم  - برسىولهم حىين ينزلىون ءلى  األرض على  قىوم كىذبوا -المالئ ىة 

 فىىأنزل مل ىىا , لقضىىي األمىىر , و ىىم التىىدمير , ولىىم هللا اسىىتجا  للمشىىركين مىىن العىىر  نن بىىالهالك والىىدمار . ولىىو

هللا فىىي عىىدم  رحمىىة ءلىى  مهلىىة بعىىد هىىذا التنزيىىل   فهىىل هىىذا مىىا يريىىدون ومىىا يقترحىىون ? وهىىال يستشىىعرون  ينظىىروا
وجهىا لوجىه نمىام رحمىة هللا بهىم وحلمىه  السىياي ءجابتهم لما يقترحون ألنفسهم من الهالك المبين ?  . . هكذا يقفهىم

بسنة هللا في  نزيل المالئ ة . . وهم بهذا الجهىل الىذي يكىاد يىدمر  وجهلهم نمام جهلهم بم لحة ننفسهم ,عليهم ; و 
  يرفضون الهد  ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طل  الدليل   , حيا هم عليهم

  الثاني من التعريف بهذا الخلق من ع اد هللا  تضمنه اآلية الثانية: والجان 

 
 

ىاَجَعْلَنىا َوَلىوْ  ىاًل َوَلَلَ ْسىَنا َعَلىْيّهم مَّ ىونَ  ه  َمَل ىًا لََّجَعْلَنىاه  َرج  ىن َقْبّلىَك َفَحىاَي ّبالَّىّذينَ  (9) َيْلّ س  ىلق مّه واْ  َوَلَقىّد اْسىت ْهّزَ  ّبر س   َسىّخر 

  (10ّمْنه م مَّا َكان وْا ّبّه َيْسَتْهّزئ وَن )
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  ن(. .ولو جعلناه مل ا لجعلناه رجال , ولل سنا عليهم ما يل سو )

المالئ ىة خلىق آخىر  ول ىن مل ا عل  رسىوله   ص ل ي ىدقه فىي دعىواه . . -س حانه  -يقترحون نن ينزل هللا  ءنهم
يقىول هللا عىنهم , ونحىن ال علىم لنىا بهىم ءال  كمىا -غير الخلق اإلنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها هللا . وهم 

وا فىي األرض بهي ىتهم التىي خلقهىم هللا عليهىا ; ألنهىم ليسىوا نن يمشى يسىتفيعون  ال -ممىا يقولىه عىنهم الىذي خلقهىم 
 يىندون  مىن الخ ىائة مىا يجعلهىم يتخىذون هي ىة ال شىر حىين -مى  ذلىك  -ال وكى  ; ول ىن لهىم  هىذا مىن سىكان

نن يدمر علىيهم مىن المكىذبين ;  هللا وظيفة من وظائفهم في حياة ال شر ; كتبليأ الرسالة ; نو التدمير عل  من يريد
آخىر الوظىائف التىي يقىة القىرآن ال ىريم ننهىم يكلفىون بهىا مىن  ءل  ثبيت المنمنين , نو قتال نعدائهم وقتلهم . .نو  

  نمرهم ويفعلون ما ينمرون . ما ربهم , فال يع ون هللا

وعندئىذ  - المالئ يىة ال فىي صىور ه - ىاو هللا نن يرسىل مل ىا ي ىدي رسىوله , لتبىد  للنىا  فىي صىورة رجىل  فلىو
لمحمىد   ص ل يقىول لهم:ننىا محمىد الىذي  الحقيقىة ليهم األمر مرة نخر    وإذا كىانوا يل سىون على  ننفسىهميلت س ع

فىي صىورة رجىل ال يعرفونىه  -ف يىف يكىون اللى س ءذا جىاوهم ملىك  , . . ونبشىركم  عرفونه نرسلني هللا ءليكم ألنىذركم
الحقيقىىة  يل سىىون  نىه رجىىال كىأي مىىنهم ?  ءنهىمننىا ملىىك نرسىلني هللا ألصىىدي رسىوله . . بينمىىا هىىم يرو :لهىىم يقىول -

  ولما اهتدوا قد ءل  يقين   ; يل سونها ال سيفة . فلو نرسل هللا مل ا لجعله رجال ولل س عليهم الحقيقة التي

وذلىك باإل,ىافة  . . سىنته جهلهم بفبيعة خالئقه , كما كشف لهم جهلهم فىي معرفىة -س حانه  -يكشف هللا  وهكذا
  ! وعنادهم بال مبرر , وبال معرفة , وبال دليل ءل  كشف  عنتهم

ومىن  -هىذا الت ىور  ومقومىات الثالثة التي يثيرها النة القرآني فىي الف ر:هىي طبيعىة الت ىور اإلسىالمي والحقيقة
ومىن بىين  -نن يىدركها نوال , ونن يتعامىل معهىا نخيىرا  المسىلم بينها  لك العىوالم الظىاهرة والمغي ىة التىي علىم اإلسىالم

ءال  اإليمىان وقد جعل اإلسالم اإليمان بها مقوما من مقومات اإليمان , ال يىتم . . المالئ ة لك العوالم المغي ة عالم 
  . . و ره به . . اإليمان بالِل ومالئ ته وكت ه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره

بالغيى  نقلىة فىي  اإليمىان ه ننسبق نن ذكرنىا فىي هىذه الظىالل ونحىن نتحىدث عىن مفلى  سىورة ال قرة:مىا ملخ ى وقد
نن هنىاك غي ىا مجهىوال يمكىن وجىوده  ءدراك حيىاة اإلنسىان ,ىخمة ; ألن خروجىه مىن دائىرة المحسىو  الضىيقة ءلى 

الحيىواني ءلى  مجىال اإلدراك اإلنسىاني . ونن ءغىالي هىذا  الحىس نقلىة مىن دائىرة -بىال  ىك  -ويمكىن   ىوره , هىو 
 قدميىة "   " ءل  الوراو ; وهو ما  حاوله المىذاه  الماديىة الحسىية ; و ىدعوه ن سة به اإلنساني المجال دون اإلدراك

السىورة قولىه  عىال : )وعنىىده  هىذه بشىيو مىن التف ىيل عىن "الغيى " عنىدما نواجىه فىي -ءن  ىاو هللا  -وسىنتحدث 
  المالئ ة , من عالم الغي  . عن مفا   الغي  ال يعلمها ءال هو(. . فنق ر الحدي  هنا

ونخبرنىا القىرآن  . المالئ ىة ن الت ىور اإلسىالمي عىن عىالم الغيى  , نن هنىاك خلقىا مىن ع ىاد هللا اسىمهم ضىم لقىد
  معهم في حدوده . للتعامل ال ريم عن قدر من صفا هم , يكفي لهذا الت ور , ويكفي
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ري كيىف وال نىدري ال نىد - هللا خلىق مىن خلىق هللا , يىدين هلل بالعبوديىة , وبالفاعىة المفلقىة ; وهىم قريبىون مىن فهىم
سى حانه   بىل ع ىاد مكرمىون , ال يسى قونه بىالقول وهىم  . :)وقالوا:ا خىذ الىرحمن ولىدا-نول القر  عل  وجىه التحديىد 

ومىا خلفهىم وال يشىىفعون ءال لمىن ار ضى  وهىم مىن خشىيته مشىفقون(. . )ومىىن  نيىديهم بىأمره يعملىون , يعلىم مىا بىين
  , يس حون الليل والنهار ال يفترون(. . عن ع اد ه وال يستحسرون  يست برون  عنده ال

  ءال بقدر علم ال ندري كيف فليس لنا من -يحملون عرش الرحمن , ويحفون به يوم القيامة كذلك  وهم

ومىن حولىه يسى حون بحمىد ربهىم وينمنىون بىه . . .(. .  العىرش : )الىذين يحملىون -كشف هللا لنا في هذا الغيى   ما
يس حون بحمد ربهىم , وقضى  بيىنهم بىالحق وقيل:الحمىد هلل ر  العىالمين(.  العرش )و ر  المالئ ة حافين من حول

.  

النىىار بالتأنيىى  والوعيىىد:  نهىىل خزنىىة الجنىىة وخزنىىة النىىار , يسىتقبلون نهىىل الجنىىة بالسىىالم والىىدعاو , ويسىتقبلون  وهىم
ا:نلم يىأ  م رسىل مىن م يتلىون وقىال لهىم خزنتهى , نبوابهىا وسيق الذين كفروا ءلى  جهىنم  مىرا , حتى  ءذا جاؤوهىا فتحىت

يىىومكم هىىذا ? قىىالوا:بل    ول ىىن حقىىت كلمىىة العىىذا  علىى  ال افرين:قيىىل:ادخلوا  لقىىاو علىيكم آيىىات ربكىىم وينىىذرون م
ءذا جاؤوهىا وفتحىت  حتى  خالدين فيها فب س مثو  المت برين . وسيق الذين ا قوا ربهم ءل  الجنة  مرا , جهنم نبوا 

  وما جعلنا نصحا  النار ءال مالئ ة(. .) . . ا:سالم عليكم , طبتم فادخلوها خالديننبوابها , وقال لهم خزنته

  يتعاملون م  نهل األرض في صور  ت : وهم

ءذا جىىاو  ويتوفىىونهم يقومىىون علىىيهم حفظىىة بىىأمر هللا ; يتىىابعونهم ويسىىجلون علىىيهم كىىل مىىا ي ىىدر عىىنهم ; فهىىم
 وفتىه رسىلنا وهىم ال يفرطىون(. .  المىوت حتى  ءذا جىاو نحىدكم نجلهم:)وهو القاهر فوي ع ىاده ويرسىل علىيكم حفظىة

  نمر هللا . .(. .)ما يلفه من قول ءال لديه رقي  عتيد(. . من )له معق ات من بين يديه ومن خلفه يحففونه . .

سىالم نن جبريىل عليىه ال - سى حانه -يبلغىون الىوحي ءلى  الرسىل صىلوات هللا وسىالمه علىيهم . . وقىد نعلمنىا هللا  وهم
من نمره عل  من يشاو من ع اده:نن ننىذروا ننىه ال ءلىه ءال  بالروأل هو الذي يقوم منهم بهذه الوظيفة:)ينزل المالئ ة

 ] بأنىه ذو مىرة -سى حانه  -كىان عىدوا لجبريىل فانىه نزلىه على  قل ىك بىاذن هللا(. . ووصىفه  مىن ننا فا قون(. . )قىل

صىىور  ىىت  فىىي مىىرات  فىي المالئ يىة مىىر ين اثنتىىين , بينمىىا جىىاوه ني قىوة ل ونن رسىىول هللا   ص ل رآه علىى  هي تىىه
عىن الهىو  . ءن هىو ءال وحىي يىوح  .  ينفىق الوحي التالية: والنجم ءذا هىو  . مىا ,ىل صىاح كم ومىا غىو  . ومىا

األعلى  . ثىم دنىا فتىدل  . ف ىان قىا  قوسىين نو ندنى  . فىأوح   بىاألفق علمىه  ىديد القىو  . ذو مىرة فاسىتو  . وهىو
 . المنتهى  كذ  الفناد ما رن  . نفتمارونه عل  ما ير  . ولقد رآه نزلىة نخىر  . عنىد سىدرة ما عبده ما نوح  .ءل  

مىن آيىات ربىه ال بىر  . . .  رن  عندها جنة المأو  . ءذ يغش  السدرة مىا يغشى  . مىا  اب ال  ىر ومىا طغى  . لقىد
. .  
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ءن الىذين قىالوا ربنىا ):والفىاغوت في معركتهم ال بر  مى  ال اطىليتنزلون عل  المنمنين بالتثبيت والمدد والتأييد  وهم
 حزنىىىوا ونبشىىىروا بالجنىىىة التىىىي كنىىىتم  وعىىىدون(. .)ءذ  قىىىول  وال هللا ثىىىم اسىىىتقاموا  تنىىىزل علىىىيهم المالئ ىىىة نال  خىىىافوا

 فىورهم م مىنربكم بثالثة آالف من المالئ ة منزلين . بل  ءن   ىبروا و تقىوا ويىأ وك يمدكم للمنمنين:نلن يكفيكم نن

قلىىوبكم بىه , ومىىا  ولتفمىى ن هىذا يمىددكم ربكىىم بخمسىة آالف مىىن المالئ ىة مسىىومين . ومىا جعلىىه هللا ءال بشىر  ل ىم
المالئ ىة:نني معكىم فثبتىوا الىذين آمنىوا , سىألقي  ءلى  الن ىر ءال مىن عنىد هللا العزيىز الحكىيم . .(. .)ءذ يىوحي ربىك

  ألعناي وا,ربوا منهم كل بنان(. .فوي ا فا,ربوا في قلو  الذين كفروا الرع  ,

ربهىم لهىم دعىىاو  ويىىدعون  مشىغولون بىأمر المىىنمنين , يسى حون ربهىم , ويسىتغفرون للىىذين آمنىوا مىن ذنىوبهم , وهىم
يسى حون بحمىد ربهىم وينمنىون بىىه ,  حولىه المحى  المشىفق المشىغول بشىأن مىن يحى : لىذين يحملىىون العىرش ومىن

فىاغفر للىذين  ىىابوا وا  عىوا سىىبيلك , وقهىم عىىذا   , وعلمىىا ل  ىيو رحمىىةويسىتغفرون للىذين آمنىىوا , ربنىا وسىىعت كى
التىي وعىد هم , ومىن صىىل  مىن آبىائهم ون واجهىم وذريىا هم , ءنىك ننىت العزيىىز  عىىدن الجحىيم . ربنىا وندخلهىم جنىات

ن كىذلك ي شىىرو  وهىم. السىي ات , ومىن  ىق السىي ات يوم ىذ فقىىد رحمتىه , وذلىك هىو الفىو  العظىيم . وقهىم الحكىيم .
اآلخىرة ويسىلمون علىيهم فىي الجنة:)الىذين  توفىاهم  فىي المىنمنين بالجنىة عنىد قى أ نرواحهىم , ويسىتقبلونهم بال شىر  

ومىن صىل  مىن  لونهاادخلوا الجنة بما كنتم  عملون(. .). . جنىات عىدن يىدخ عليكم المالئ ة طيبين , يقولون:سالم
  عقب  الدار(. . فنعم ن كل با  , سالم عليكم بما صبر م ,وذريا هم , والمالئ ة يدخلون عليهم م ون واجهم آبائهم

الحىق كىذلك . وكىذلك هىم  معىارك ويقىا لونهم فىي -كمىا سىبق  -يستقبلون ال ىافرين فىي جهىنم بالتأنيى  والوعيىد  وهم
فىىىي غمىىىرات المىىىوت والمالئ ىىىة باسىىىفوا  الظىىىالمون  يسىىىتلون نرواحهىىىم فىىىي  عىىىذي  و أنيىىى  ومهانىىىة: ولىىىو  ىىىر  ءذ

بما كنتم  قولون عل  هللا غير الحق وكنتم عىن آيا ىه  سىت برون  الهون  جوا ننفسكم , اليوم  جزون عذا نيديهم:نخر 
  المالئ ة يضربون وجوههم وندبارهم  (. .  وفتهم . .)ف يف ءذا

وعر,ىها حتىى   الحيىاة كىان لهىم  ىأن مى  ال شىىر منىذ نشىأة نبىيهم آدم , كمىا نن هىذه ال ىلة امتىدت فىي طىول ولقىد
السىىابقة . و ىىأن المالئ ىىة مىى  النشىىأة  القرآنيىىة يىىاة ال اقيىىة علىى  النحىىو الىىذي ن ىىرنا ءليىىه فىىي المقتففىىاتمجىىال الح

فىي سىورة ال قىرة:)وإذ قىال ربىك للمالئ ىة ءنىي جاعىل فىي األرض خليفىة  جاو اإلنسانية يرد في موا,   ت  , كالذي
 .  علمىون  ونقد  لك ? قال:ءني نعلم مىا ال من يفسد فيها ويسفك الدماو , ونحن نس   بحمدك فيها . قالوا:ن جعل

كنىتم صىادقين . قالوا:سى حانك  ءن وعلم آدم األسىماو كلهىا ثىم عر,ىهم على  المالئ ىة , فقىال:ننب وني بأسىماو هىنالو
يىا آدم ننبى هم بأسىمائهم , فلمىا نن ىأهم بأسىمائهم قىال:نلم نقىل :قىال ال علىم لنىا ءال مىا علمتنىا ءنىك ننىت العلىيم الحكىيم .

 فسىجدوا واألرض , ونعلىم مىا  بىدون ومىا كنىتم   تمىون وإذ قلنىا للمالئ ة:اسىجدوا آلدم السىماوات :ءني نعلم غي ل م

  ءال ءبليس نب  واست بر وكان من ال افرين . .(. .
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وفسىحة فىي ءدراك  , الت ىور المجال الفسي  الىذي  ت ىل فيىه حيىاة ال شىر بهىذا المىل األعلى  , هىو فسىحة فىي فهذا
والف ريىة , يتيحهىا الت ىور اإلسىالمي للمسىلم  النفسية الوجود , وفسحة في الشعور , وفسحة في الحركة حقائق هذا

  وعالم الغي  المت ل بما هو فيه من عالم الشهود . , الفسي  ; والقرآن يعرض عليه هذا المجال

يريىدون بىه نقى   الشىر .  ءنمىا . يريدون نن يغلقوا عل  "اإلنسان" هىذا المجىال . . ومجىال عىالم الغيى  كلىه . والذين
ويريىدون بىذلك نن يزجىوا بىه فىي عىالم البهىائم ; وقىد  ; . يريدون نن يغلقوا عالمىه على  مىد  الحىس القريى  المحىدود

بهىىا نن يىىدرك مىىا ال  دركىىه البهىىائم ; ونن ييىىي  فىىي بحبوحىىة مىىن المعرفىىة ,  يملىىك كرمىىه هللا بقىىوة الت ىىور ; التىىي
فىي مثىل هىذا  كله ينفلق بعقله وقل ه ءل  مثل هذا العالم ; ونن يتفهر وهو يرف بكيانهالشعور   ونن  من وبحبوحة
  النور  

الجانى  ل نرقى  مىن  هىذا كانوا   من -عل  كل ما في هذه الجاهلية من خفأ في الت ور  -في جاهليتهم  والعر 
ن اإليمىان بمثىل هىذه العىوالم الغيبيىة ويعىدو  ! كلىه نهىل الجاهليىة   العلميىة   ل الحديثىة ; الىذين يسىخرون مىن الغيى 

كفىىة , و"العلميىىة " فىىي ال فىىة األخىر    وسىىنناق  عنىىد مواجهىىة قولىىه  فىي سىذاجة غيرعلميىىة   ويضىىعون "الغيبيىىة "
لهىا مىن  سىند الغيى  ال يعلمهىا ءال هو(هىذه الىدعو  التىي ال سىند لهىا مىن العلىم , كمىا ننىه ال مفىا    عىال : )وعنىده

  في بكلمة مخت رة عن  أن المالئ ة .الدين . نما هنا فن ت

المسىم  بالمالئ ىىة ,  الخلىق مىاذا عنىد ندعيىاو العقليىة "العلميىة " , مىن علمهىىم ذا ىه , يحىتم علىيهم نفىي هىذا:ونسىأل
  عليهم ذلك ? يوج  وإبعاده عن دائرة الت ور والت ديق ? ماذا لديهم من علم

نخىر  , يختلىف  نجىرام يىر الحيىاة المعروفىة فىي األرض فىيعلمهم ال يملك نن ينفي وجىود حيىاة مىن نىول آخىر غ ءن
 اليجزمىون بنفىي هىذه العىوالم , وهمى فلمىاذا  ركي  جوها و ختلف طبيعتها وظروفهىا عىن جىو األرض وظروفهىا . .

  ? وجودها يمل ون دليال واحدا عل  نفي

علمهىم" الىذي يتخذونىه ءلهىا . . فىال " ال نحىاكمهم ءلى  عقيىد نا , وال ءلى  قىول هللا سى حانه   ءنمىا نحىاكمهم ءلى  ءننىا
هىي التىي  قىودهم ءلى  هىذا اإلن ىار "غيىر العلمىي"  -العلىم  هىذا من غير ني دليل من -نجد ءال نن المكابرة وحدها 

لقىد نىر  حىين ننىاق  هىذه القضىية نن الغيى  الىذي ين رونىه هىو الحقيقىة الوحيىدة  ? غيى    المجىرد نن هىذه العىوالم
  . العيون  م" اليوم بوجودها ; حت  في عالم الشهادة الذي  لمسه األيدي و راه هذا "العل يجزم التي

  دعوة ال فار ل عت ار من هالك السابقين 11 - 10الثال : الدر 

نسىالفهم , والسىير فىي  م ىارل هذه الموجة بعرض ما وق  للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكىذبين ءلى   ىدبر و نتهي
  المكذبين: المستهزئين ; الناطقة بسنة هللا في األرض لرؤية هذه الم ارل
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سىيروا فىىي األرض , ثىىم :قىىل اسىىتهز  برسىىل مىن قبلىىك , فحىاي بالىىذين سىىخروا مىنهم مىىا كىىانوا بىه يسىىتهزؤون . ولقىد
  انظروا كيف كان عاق ة المكذبين . .

وجهالىة ; ومىا فىي عىدم  تعنى بعىد ذكىر ءعرا,ىهم عنىادا و عنتىا ; وبعىد بيىان مىا فىي اقتراحىا هم مىن -هذه اللفتىة  ءن
  غر,ين ظاهرين: ءل  لترمي -االستجابة لهذه المقترحات من رحمة من هللا وحلم 

و فمىين قل ىه    ; المكىذبين  سىلية رسىول هللا   ص ل والتسىرية عنىه , ممىا يلقىاه مىن عنىاد المعر,ىين , وعنىت:األول
و أسيته كذلك بأن هىذا اإلعىراض والت ىذي  لىيس  ; بالرسل ص ل ءل  سنة هللا س حانه في نخذ المكذبين لمستهزئين

فقىد لقىي مثلىه الرسىل قبلىه ; وقىد لقىي المسىتهزئون جىزاوهم الحىق وحىاي بهىم مىا  . بىدعا فىي  ىاريخ الىدعوة ءلى  الحىق
  به من العذا  , ومن غل ة الحق عل  ال اطل في نهاية المفاف . . يستهزئون  كانوا

و ىىذكيرهم بهىىذه :المسىىتهزئين مىىن العىىر  بم ىىارل نسىىالفهم مىىن المكىىذبينلمىىس قلىىو  المكىىذبين المسىىتهزئين :والثىىاني
قرونىا كانىت  -مىن قىبلهم  -وقىد نخىذ هللا  . والت ىذي  الم ىارل التىي  نتظىرهم ءن هىم لجىوا فىي االسىتهزاو والسىخرية

 ىىرع  مىىنهم ثىىراو ورخىىاو , كمىىا قىىال لهىىم فىىي مفلىى  هىىذه الموجىىة ; التىىي ونكثىىر ن ىىد مىىنهم قىىوة و مكينىىا فىىي األرض ;
  رجا بهذه اللفتات الواقيية المخيفة . بهذه القلو  رجا

  يستدعي االنت اه ذلك التوجيه القرآني: ومما

  قل:سيروا في األرض , ثم انظروا كيف كان عاق ة المكذبين(. .)

جلة فىي والوقىائ  ; مسى , األحىداث في األرض لالستفالل والتدبر واالعت ار ; ولمعرفة سنن هللا مر سمة فىي والسير
حىىول هىذه اآلثىار فىىي نر,ىها وقومهىا . . السىىير  المتداولىة اآلثىار الشاخ ىة , وفىي التىىاريخ المىروي فىي األحاديىى 

وبمثىل هىذا الىوعي . . نمىور كلهىا كانىت جديىدة على  العىر  ;   ىور مىد   , الهىدف على  هىذا النحىو , لمثىل هىذا
والف ىر والنظىر  الىوعي جىاهليتهم ءلى  هىذا المسىتو  مىن كىان المىنهج اإلسىالمي الربىاني يىنقلهم ءليهىا مىن التىي النقلىة

  والمعرفة .

مىن صىيد ورعىي . . نمىا  بىاليي  كانوا يسيرون في األرض , ويتنقلون في نرجائها للتجارة واليىي  , ومىا يتعلىق لقد
وهىو يأخىذ وكان هىذا المىنهج الجديىد يأخىذهم بىه ;  . عليهم نن يسيروا وفق منهج معرفي  ربوي . . فهذا كان جديدا

  ال اعد , ءل  القمة السامقة التي بلغوا ءليها في النهاية . الفريق بأيديهم من سف  الجاهلية , في

  العر  ; ووفق سنن ءليها كان  فسير التاريخ اإلنساني وفق قواعد منهجية كهذة التي كان القرآن يوجه ولقد
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وْا َكْيَف كَ  ق لْ  وْا ّفي اأَلْرّض ث مَّ انظ ر  ّبينَ  اَن َعاّقَ ة  ّسير    (11) اْلم َ ذّه

وبنىاو   ىورا هم للمقىدمات  ; مالحظتهىا ويسىتفي  النىا  -بىاذن هللا  - تحقىق آثارهىا كلمىا  حققىت نسى ابها  مفىردة
هىذا المىنهج برمتىه فىي  فسىير التىاريخ  ىي ا جديىدا على  العقىل  كىان والنتىائج عليهىا ; ومعرفىة مراحلهىا ونطوارهىا . .

 ءذ كىان ق ىار  مىا يىرو  مىن التىاريخ ومىا يىدون مىن األخ ىار , مجىرد مشىاهدات نو . الزمىان لىكال شري كله فىي ذ

بىين األحىداث , كمىا  التىرابد عن األحداث والعىادات والنىا  ; ال يىربد بينهىا مىنهج  حليلىي نو   ىويني يحىدد روايات
نهج القرآنىي ينقىل ال شىرية ءلى  هىذا األفىق فجاو الم . . واألطوار يحدد الترابد بين المقدمات والنتائج , وبين المراحل

ءنمىا  . في نحداث التاريخ اإلنساني . وهذا المنهج ليس مرحلة فىي طرائىق الف ىر والمعرفىة النظر ; ويشرل لهم منهج
  هو "المنهج" . . هو الذي يملك وحده ءعفاو التفسير ال حي  للتاريخ اإلنساني .

مىن الزمىان على  عهىد  قىرن  ئلىة التىي انتقىل ءليهىا العىر  فىي خىالل ربى يأخىذهم الىده  والعجى  للنقلىة الها والىذين
فىىي األو,ىىال االقت ىىادية , سىىير ف  عىىنهم  فجىىائي الرسىىالة المحمديىىة , وهىىي فتىىرة ال   فىىي ءطالقىىا لحىىدوث  فىىور

مىن ال حى  فىي العوامىل االقت ىادية ; لي حثىوا عىن السىر فىي هىذا  انت ىاههم الىده  ويىزول العجى  , لىو ننهىم حولىوا
   مىن الىذي جىاوهم بىه محمىد   ص ل مىن عنىد هللا العلىيم الخبيىر . . ففىي هىذا المىنهج , الجديىد المىنهج الربىاني

نقامتىه الماديىة حىديثا . .  الىذي المعجزة , وفي هذا المنهج يكمن السىر الىذي ي حثىون عنىه طىويال عنىد اإللىه الزائىف
  ءله االقت اد . .

االعتقاديىة ونظىام  الت ىورات جئ فىي الجزيىرة العربيىة ; الىذي ينشى  و مىنفىأين هىو التحىول االقت ىادي المفىا وإال
المجتمى  , كىل هىذا الىذي نشىأ فىي ربى  قىرن مىن  ونو,ىال الحكم , ومناهج الف ر , وقيم األخىالي , وآمىاد المعرفىة ,

  الزمان ? 

  هذه اللفتة: ءن

  قل سيروا في األرض ثم انظروا كيف كان عاق ة المكذبين(.)

قىبلهم مىن قىرن مكنىاهم  مىن اللفتة التي جاوت في صدر هذه الموجة من قوله  عىال :)نلم يىروا كىم نهل نىا جان  ءل 
األنهىار  جىري مىن  حىتهم , فأهل نىاهم بىذنوبهم  وجعلنىا في األرض ما لم نمكن ل م , ونرسلنا السماو عليهم مىدرارا ,

  . , وننشأنا من بعدهم قرنا آخرين(.

على  الف ىر ال شىري .  كاملىة السىورة وفىي القىرآن كلىه لتنلىف جان ىا مىن مىنهج جديىد جىدة جانى  نمثالهىا فىي هىذه ءلى 
  وهو منهج باي . ومنهج كذلك فريد . .
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واإلعىىراض  الت ىىذي  فىىي نعقىىا  الحىىدي  عىىن الموجىىة الجديىىدة ذات المىىد العىىالي واإليقىىال الرهيىى  ,  جىىيو هىىذه
المخيىف ; مى   وجيىه األنظىار والقلىو  ءلى   التهديىد والسخرية واالستهزاو ; وما ختم به هىذا الحىدي  ومىا  خللىه مىن

 كمىا ننهىا  جىيو بعىد موجىة االفتتىاأل السىابقة للحىدي  عىن المكىذبين ; . . المسىتهزئين االعت ىار بم ىارل المكىذبين

كىذلك  عىرض  وهىي ة األلوييىة فىي المجىال ال ىوني العىريأ ; وفىي المجىال اإلنسىاني العميىق .عر,ت حقيقى والتي
فيقى  الحىدي  عىن الت ىذي   . . جديىدة حقيقىة األلوييىة فىي مجىاالت نخىر  , بايقاعىات جديىدة ; ومى  مىنثرات كىذلك

  الن ارة وفي غاية ال شاعة   غاية بين موجة االفتتاأل وهذه الموجة ; ويبدو نمره في

والنىور , وخلىق  الظلمىات عر,ىت الموجىة األولى  حقيقىة األلوييىة ممثلىة فىي خلىق السىماوات واألرض , وجعىل ولقد
ل عثىه . مقىررة  ىمول نلوييىة هللا للسىماوات  الثىاني اإلنسان من طين , وقضىاو األجىل األول لعمىره , و سىمية األجىل

سىىر والجهىىر . . كىىل نول ىىك ال لمجىىرد التقريىىر ومىىا يكسىىبونه فىىي ال وجهىىرهم ولىىلرض , وإحاطىىة علمىىه بسىىر النىىا 
 ءسىالمها النظىري السىلبي . ول ىن لتقريىر مقتضىيات هىذه الحقىائق فىي الحيىاة اإلنسىانية . مىن الفلسىفي الالهىو ي نو

بشىمول األلوييىة لشى ون ال ىون  ءقرارهىا بجملتهىا هلل وحىده , ال  عىدل بىه نحىدا , وال  متىري فىي هىذه الوحدانيىة . ومىن
النتائج الفبيييىة لهىذه الحقىائق فىي االستسىالم لحاكميىة هللا   ر ي  ياة اإلنسانية في السر والجهر . ومنولش ون الح

  األر,ية كاالستسالم لهذه الحاكمية في الشنون ال ونية . . الحياة وحده في  نون 

وفىي الىر ي وال فالىة ;  , ةوالفاعليى هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك ءبرا  حقيقة األلويية , ممثلة فىي الملىك فأما
لمجىرد التقريىىر الالهىىو ي نو الفلسىفي النظىىري السىىلبي . .  ال وفىي القىىدرة والقهىر ; وفىىي النفىى  والضىر . . كىىل ذلىك

 الواليىة مىن  وحيىد الواليىة والتوجىه ; و وحيىد االستسىالم والعبوديىة . . واعت ىار الحقىائق ول ن لتقريىر مقتضىيات هىذه

غيىر هللا وليىا ; بىين نن هىذا  يتخىذ والعبودية . فاذا نمر رسىول هللا   ص ل نن يسىتن ر ننوالتوجه مظهر االستسالم 
ثانيا عل  نن  ىولي غيىر هللا نقىأ لمىا نمىر بىه مىن اإلسىالم  وقائم االستن ار قائم نوال عل  نن هللا يفعم وال يفعم ;

  وعدم الشرك نيضا . .

القلىو  .  بىىدن   خلخىىل ا الغىرض , جملىة مىىنثرات قويىةعىرض حقيقىىة األلوييىة , فىىي هىذه ال ىورة ولهىىذ وي ىاح 
وعىرض العىذا  الرعيى  الىذي يعىد  . يفعىم بعىرض حقيقىة المل يىة ل ىل  ىيو . وحقيقىة نن هللا هىو الىذي يفعىم وال

  عل  الضر والخير . وعرض االستعالو والقهر . القدرة مجرد صرفه رحمة من هللا وفو ا عظيما . وعرض

  قل . قل . قل::الهائل . ثم اإليقال الرهي  المزلزل , المتمثل في األمر العلوي  الحكمة والخبرة . وعرض

ءيقىال اإل ىهاد على  التوحيىد ,  .  م هذا العرض بكل منثرا ىه العميقىة , جىاو الختىام باإليقىال العىالي المجلجىل . فاذا
: )قىل:ني  ىيو نكبىر  ىهادة العلىوي فىي كىل فاصىلة بىاألمر وإن ىار الشىرك , والمفاصىلة الحاسىمة ; م ىحوبا كىذلك

قل:ءنمىا هىو ءلىه واحىد(. . ممىا يضىفي على  الجىو كلىه ري ىة غىامرة ; ويضىفي ) . .(ن هد ?(. . )قل:هللا(. . )قل:ال
  كله طاب  جد مرهو    األمر عل 
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   مول مل ية هللا للزمان والمكان 12األول: الدر 

القيامىة ال ريى  فيىه ,  يىوم الرحمىة , ليجمعىن م ءلى  قل:لمن ما في السماوات واألرض ? قل هلل , كتى  على  نفسىه)
  وهو السمي  العليم(. . , والنهار الذين خسروا ننفسهم فهم ال ينمنون . وله ما سكن في الليل

ص ل لهىىذه المواجهىىة .  ] موقىىف المواجهىىة للبيىىان والتقريىىر , ثىىم المفاصىىلة . . ومىىن ثىىم يبىىدن بتوجيىىه الرسىىول ءنىىه
مىن ال يخلىق ; فيجعلىون لىه  ىركاو مى  هللا فىي  به ذين يعرفون نن هللا هو الخالق ثم يعدلون ال -مواجهة المشركين 

ل ىل مىا فىي السىماوات واألرض , مسق ىيا بهىذا  -بعىد الخلىق  - المل يىة مواجهتهم بالسنال عىن -  ريف حيا هم 
  في المكان: المل ية السنال حدود

حكى  القىرآن فىي موا,ى   والتي التي لم يكونوا هم يجادولن فيها ;ما في السماوات واألرض(. . م   قرير الحقيقة )
  ءقرارهم ال امل بها:

  قل:لمن ما في السماوات واألرض ? قل:هلل(. .)

انحفىاي فىي  عنىه على  كىل مىا فىي هىذه الجاهليىة مىن ,ىالل فىي الت ىور ينشىأ -كىان العىر  فىي جىاهليتهم  ولقىد
ال  عىرف هىذه الحقيقىة , والتىي  غلىق  التىي ليىة "العلميىة " الحديثىة ,مىن الجاه -فىي هىذا الجانى   -نرقى   -الحيىاة 

يعرفىون ويقىررون نن هلل مىىا فىي السىماوات واألرض . ول ىنهم مىىا  كىانوا ففر هىا و عفلهىا دون رؤيىة هىذه الحقيقىىة  
فيىه ءال  الت ىرف الحقيقة نتائجها المنفقية ; بافراد هللا س حانه بالحاكميىة فيمىا يملىك , وعىدم هذه كانوا ير بون عل 

ف يىف بمىن يخرجىون الحاكميىة فىي  ! بالجاهليىة باذن هللا وحده و رعه . . وبهذا اعتبروا مشركين , وسميت حيىا هم
هىم بأنفسىهم ?  بمىاذا يوصىفون وبمىاذا  وصىف حيىا هم ? ال بىد  ويزاولونهىا نمرهم كله مىن اخت ىاص هللا سى حانه ;

فىي  دعىواهم  فر والظلم والفسق كما يقرر هللا س حانه . . نيا كانىتغير الشرك . . فهو ال نخر   من ءعفائهم صفة
  اإلسالم ونيا كانت ال فة التي  عفيها لهم  هادات الميالد  

ومىا فىي األرض , ننىه  السىماوات لما فىي -س حانه  -ءل  اآلية . لنجد السياي يلحق بهذا التقرير لمل ية هللا  ونعود
  س حانه: -

  ة(. .كت  عل  نفسه الرحم)

كتبهىىا باراد ىىه  . الرحمىىة كتىى  على  نفسىىه -فضىال منىىه ومنىىة  -سىى حانه المالىك , ال ينا عىىه منىىا ل , ول نىىه  فهىو
ءال ءراد ىه الفليقىىة وإال  -يقتضىيها منىه مقىتأ  وال ال يوجبهىا عليىه موجىى  وال يقترحهىا عليىه مقتىرأل ; ; شىي تهوم

لقه , وقاعدة معاملته لهم فىي الىدنيا واآلخىرة . . واالعتقىاد قضائه في خ قاعدة -الرحمة  -وهي  -ربوبيته ال ريمة 
ابتالئىه لهىم  فىي القاعىدة يىدخل فىي مقومىات الت ىور اإلسىالمي , فرحمىة هللا بي ىاده هىي األصىل , حتى  بهىذه ءذن

والىوعي بعىد الخلىوص والتجىرد والمعرفىة  , نمانتىه نحيانا بالضراو . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا االبتالو لحمل
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وليميز الخبي  من الفي  في ال ف , وليعلم مىن يت ى  الرسىول ممىن  ; االبتالو واالستعداد والتهين عن طريق هذا
  . وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة . . والرحمة في هذا كله ظاهرة . ; عقبيه ينقل  عل 

 
 

ىَماَواّت َواأَلْرّض ق ىل لِلهّ  ق ىل ىا ّفىي السَّ  الَّىّذينَ  َلَيْجَمَعىنَّ  ْم ّءَلى  َيىْوّم اْلّقَياَمىّة اَل َرْيىَ  ّفيىهّ  الرَّْحَمىةَ   َكتَىَ  َعَلى  َنْفّسىهّ لّهَمىن مَّ

ْم اَل ي ْنّمن وَن ) ْم َفه  وْا َننف َسه  ّمي   اْلَعّليم  ) ّفي ( َوَله  َما َسَكنَ 12َخّسر    (13اللَّْيّل َوالنََّهاّر َوه َو السَّ

ءال و غمىر الي ىاد فيهىا  لحظىة رحمىة هللا ومظاهرهىا يسىتغري األعمىار واألجيىال . فمىا مىن نن  لمىس موا,ى  على 
  هذه هي التي قد  زيأ فيها القلو  واألب ار   ألن الرحمة . . ءنما ذكرنا الرحمة في االبتالو بالضراو ,

ءلى   ىيو مىن  مجملىة وإن كنىا سنشىير ء ىارة -نحىاول نحىن نن نتق ى  موا,ى  الرحمىة اإللهيىة نو مظاهرهىا  ولىن
  :العجي  ول ننا سنحاول نن نقف قليال نمام هذا النة القرآني -ذلك فيما يلي 

  كت  عل  نفسه الرحمة(.)

    رر وروده في السورة في مو,  آخر سيأ ي: )كت  ربكم عل  نفسه الرحمة(. وقد

الخىالق المالىك ذي   فضىل . . الذي يسىتوقف النظىر فىي هىذا الىنة هىو ذلىك التفضىل الىذي ن ىرنا مىن قبىل ءليىه ءن
بي ىاده فىي هىذه ال ىورة . . مكتوبىة عليىه .  رحمتىه بأن يجعل -س حانه  -السلفان القاهر فوي ع اده . .  فضله 
لي ىىاده . . بمحىأ ءراد ىىه ومفلىق مشىي ته . . وهىىي حقيقىة هائلىىة ال  منىىه . كتبهىا هىو علىى  نفسىه ; وجعلهىىا عهىدا

  ها و ذوي وقعها ; حين يقف لتدبرها في هذه ال ورة العجي ة . .لتمليها و أمل ال شري  يثبت ال يان

على   -سى حانه  - كت ىه يسىتوقف النظىر مىرة نخىر  ذلىك التفضىل اآلخىر الىذي يتجلى  فىي ءخ ىاره لي ىاده بمىا كىذلك
ال يقىل عىن ذلىك التفضىل األول   فمىن هىم  , نفسه من رحمته . فان العناية بابالغهم هذه الحقيقة هي  فضىل آخىر

بىه ءرادة هللا فىي المىل األعلى  ? ونن يبلغىوا بكلمىات منىه سى حانه  جىرت لي ىاد حتى   بلىأ العنايىة بهىم نن يبلغىوا مىاا
  من هم ? ءال ننه الفضل العميم , الفائأ من خلق هللا ال ريم ?  ? رسوله يحملها ءليهم

روأل ال  بلىأ  وفىي ه فىي ننىس ىدبر هىذه الحقيقىة على  هىذا النحىو ليىدل القلى  فىي عجى  وفىي دهى  ; كمىا يدعى ءن
  ال لمات نن   ور جوان ه وحوا يه  

ليبلىأ  ىي ا فىي   ىويره ;  ال شىري  هىذه الحقىائق , ومىا  ثيىره فىي القلى  مىن مشىاعر ; لىيس موكىوال ءلى  التعبيىر ومثىل
  وإن كان القل  ال شري مهيأ لتذوقه , ال لتعريفه  
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وعالقىة الي ىاد بهىا . .  , ا نساسىيا مىن   ىور حقيقىة األلوييىةهذه الحقيقة في الت ور اإلسالمي يكىون جان ى و مثل
الىىذين يتقولىىون علىى  الت ىىىور  الخلىىق وهىىو   ىىور جميىىل مفمىى ن ودود لفيىىف . يعجىى  اإلنسىىان معىىىه لمناكيىىد

على  نحىو مىا  قىول الت ىورات ال نسىية  -ع ىاد هللا هلل    مىن اإلسىالمي فىي هىذا الجانى  , ألنىه ال يقىول ببنىوة نحىد
ير فىى  علىى  هىىذه الت ىىورات ال ىىبيانية الففوليىىة , يبلىىأ فىىي الوقىىت ذا ىىه مىىن  ءذ فالت ىىور اإلسىىالمي -المحرفىىة 

يتىرل القلى   والىذي الرحيمة بىين هللا وع ىاده هىذا المسىتو  الىذي يعجىز التعبيىر ال شىري عىن وصىفه . العالقة   وير
  بحالوة مذاقه , كما يروعه بجالل ءيقاعة . .

وهىي  تجلى  فىي كىل  . حيىا هم جميعىا ; و سىعهم جميعىا ; وبهىا يقىوم وجىودهم , و قىوم هللا  فيأ عل  ع اده ورحمة
ال شىر خاصىة فىال نملىك نن نتابعهىا فىي كىل  حيىاة لحظة من لحظات الوجود نو لحظات الحيىاة لل ائنىات . فأمىا فىي

  في مجاليها ال بيرة: لمحات موا,عها ومظاهرها ; ول ننا نذكر منها

هىذا الوجىود اإلنسىاني  ءعفىائهم وجىود ال شىر ذا ىه . فىي نشىأ هم مىن حيى  ال يعلمىون . وفىي تجلى  ابتىداو فىي  ءنهىا
  من العالمين . كثير ال ريم ; بكل ما فيه من خ ائة يتفضل بها اإلنسان عل 

فىىي مضىىمونه  الىىر ي  فىىي  سىىخير مىىا قىىدر هللا نن يسىىخره ل نسىىان , مىىن قىىو  ال ىىون وطاقا ىىه . وهىىذا هىىو و تجلى 
  حيا ه . لحظات ل . الذي يتقل  اإلنسان في بحبوحة منه في كل لحظة منالواس  الشام

بىين اسىتعداد ه هىذه وإيحىاوات  التوافىق في  علىيم هللا ل نسىان , باعفائىه ابتىداو االسىتعداد للمعرفىة ; و قىدير و تجل 
 ر ي هللا منءياه   وهىو  المناكيد عل  هللا , وهو الذي علمهم بعأ ال ون ومعفيا ه . . هذا العلم الذي يتفاول به

  الواس  الشامل كذلك . بمعناه

بالهىد  . كلمىا نسىي و,ىل  ءليه في رعاية هللا لهذا الخلق بعد استخالفه في األرض , بمواالة ءرسال الرسل و تجل 
ولىم ي ىأ للتحىذير . وهىو على  هللا هىين . ول ىن  , النىذير ; ونخذه بالحلم كلما لىج فىي الضىالل ; ولىم يسىم  صىوت

  وحلم هللا وحده هو الذي يسعه . , مة هللا وحدها هي التي  مهلهرح

الرحمىة على  نفسىه ممثلىة  وبكتابىة عن سي ا ه ءذا عمل السوو بجهالة ثم  ىا  , -س حانه  -في  جاو  هللا  و تجل 
  في المغفرة لمن نذن  ثم ننا  .

بعىد ذلىك لمىن يشىاو .  والمضىاعفة نمثالهىا .في مجا ا ه عن السي ة بمثلهىا , ومجا ا ىه على  الحسىنة بعشىر  و تجل 
نن يىدخل الجنىة بعملىه ءال نن يتغمىده هللا برحمتىه .  نحىد ومحىو السىي ة بالحسىنة . . وكلىه مىن فضىل هللا . فىال يبلىأ

  نفسه , في معرفة كاملة بعجز ال شر وفضل هللا . عن حت  رسول هللا   ص ل كما قال

ونولى  . وإال فمىا نحىن  نجىدر مظاهرها , وإعالن الق ور والعي عنها , هومنا عن متابعة رحمة هللا في  واإلق ار
رحمتىه لقلى  العبىد المىنمن ; فيت ىل بىه ; ويعرفىه ;  نبىوا  ب الغين من ذلىك  ىي ا   وإن لحظىة واحىدة يفىت  هللا فيهىا
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لتعجىىز  كنفىىه ; ويسىتروأل فىىي ظلىىه . . ءن لحظىىة واحىدة مىىن هىىذه اللحظىىات فىىي ويىىأمن -سىى حانه  -ويفمى ن ءليىىه 
   مليها واستجالئها , فضال عل  وصفها والتعبير عنها . عن الفاقة ال شرية

  كيف مثل رسول هللا   ص ل لهذه الرحمة بما يقربها للقلو   ي ا ما: فلننظر

 -قضى  هللا الخلىق  لمىا قال:قىال رسىول هللا   ص ل -باسىناده عىن نبى  هريىرة ر,ىي هللا عنىه  -نخىرع الشىيخان "
ءن رحمتىىي سىى قت غضىىبي . . وعنىىد :العىىرش كتىى  فىىي كتىىا  فهىىو عنىىده فىىوي  -ما خلىىق هللا الخلىىق وعنىىد مسىىلم:ل

  ال خاري في رواية نخر :ءن رحمتي غلبت غضبي " . .

مائىىة جىىزو .  الرحمىىة قال:قىىال رسىىول هللا   ص ل:" جعىىل هللا -باسىىناده عنىىه ر,ىىي هللا عنىىه  -الشىىيخان  ونخىىرع
 تىراحم الخالئىق . حتى   رفى  الدابىة  الجىزو األرض جزوا واحىدا . فمىن ذلىك فأمسك عنده  سعة و سعين , وننزل في

  حافرها عن ولدها خشية نن   ي ه " . .

ءن هلل مائىة رحمىة .  ":[ قال:قىال رسىول هللا   ص -ر,ي هللا عنه  -باسناده عن سلمان الفارسي  -مسلم  ونخرع
  . . " القيامة مفمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم , و سعة و سعون ليو 

مىا بىين السىىماو  ط ىاي فىي نخىر :" ءن هللا  عىال  خلىىق يىوم خلىق السىىماوات واألرض مائىة رحمىة , كىل رحمىىة ولىه
ولىدها , والىوح  والفيىر بعضىها على   على  واألرض . فجعل منهىا فىي األرض رحمىة واحىدة , فيهىا  عفىف الوالىدة

  الرحمة " . . بهذه بعأ . فاذا كان يوم القيامة نكملها هللا  عال 

ينظىر ءلى  رحمىة األمهىات  ءذ التمثيل النبوي الموحي , يقر  ل دراك ال شري   ور رحمىة هللا  عىال  . . ذلىك وهذا
القلىو  ال شىرية بالففولىة والشىيخوخة , والضىعف  رحمىة بأطفالهىا فىي الخالئىق الحيىة ويتمالهىا ويعجى  لهىا , وإلى 

ومنهىا مىا يىدعو ءلى   -وبرحمىة الفيىر والىوح  بعضىها على  بعىأ  ; واألصىحا  والمىرض ; وباألقربىاو واألوداو
 يىر  نن هىذا كلىه مىن فىيأ رحمىة واحىدة مىن رحمىات هللا سى حانه . فهىذا ممىا يقىر  ءلى  ثىم -الىده  والعجى  

    ور هذه الرحمة ال بر   ي ا ما   ءدراكه

  رسول هللا   ص ل ال يني يعلم نصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة ال بر : وكان

مىن السىبي  سىع  قىد  فىاذاامرنة  قال:قدم عل  رسول هللا   ص ل بسىبي . -ر,ي هللا عنه  -عمر بن الخفا   عن
 فىي السىبي , فأخذ ىه , فألزقتىه ب فنهىا فأر,ىعته . فقىال   ص ل:" ن ىرون هىذه المىرنة  صىبيا  حل  ثديها , ءذ وجىدت

نرحم بي اده مىن هىذه بولىدها   عال  فرحه . قال:" فالِلولدها في النار ? " قلنا:ال لهللا وهي  قدر عل  نال   طارحة
  " . .   نخرجه الشيخان ل .

  ? الواسعة ال . وهذه المرنة ءنما  رحم ولدها , من فيأ رحمة واحدة من رحمات هللا وكيف
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وة نخىر  كان ينتقل بهىم خفى ,  عليم رسول هللا   ص ل ألصحابه هذه الحقيقة القرآنية , بهذا األسلو  الموحي ومن
وليرحمىوا األحيىاو جميعىا ; ولتتىذوي قلىوبهم مىذاي الرحمىة  بيىنهم ; ليتخلقوا بخلق هللا هذا في رحمته , ليتراحمىوا فيمىا

  في معاملة هللا لهم بها من قبل .  ذوقتها بها , كما املون وهم يتع

هللا  عىىال  .  يىىرحمهم قال:قىىال رسىول هللا   ص ل " الراحمىىون  -ر,ىي هللا عنهمىىا  -ابىىن عمىىرو بىن العىىاص  عىن
  والترمذي ل . داود ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماو " . .   نخرجه نبو

نخرجىه  ] . . . " النىا  قال:قىال رسىول هللا   ص ل:" ال يىرحم هللا مىن ال يىرحم -ر,ىي هللا عنىه  -جريىر  وعىن
  الشيخان والترمذي ل .

  الرحمة ءال من  قي " .  نزل :قال   ص ل:" ال-ر,ي هللا عنه  -ة رواية ألبي داود والترمذي عن نب  هرير  وفي

األقىىرل بىىن  وعنىىده -ر,ىىي هللا عنهمىىا  -نبىى  هريىىرة كىىذلك . قال:قبىىل رسىىول هللا   ص ل الحسىىن بىىن علىىي  وعىىن
رسىول هللا   ص ل ثىم قىال:" مىن ال  ءليىه حىابس . فقىال األقىرل:ءن لىي عشىرة مىن الولىد مىا قبلىت مىنهم نحىدا   فنظىر

  رحم ال يرحم " . .   نخرجه الشيخان ل .ي

وقىد علىم نن رحمىه  . عنىد حىد الرحمىة بالنىا  -ر,ىوان هللا علىيهم  -يكىن   ص ل يقىف فىي  عليمىه ألصىحابه  ولم
اإلنسىان ال يبلىأ  مىام ءنسىانيته ءال حىين  ونن ربه وسعت كل  يو . ونن المنمنين مأمورن نن يتخلقوا بىأخالي هللا ;

   عليمه لهم بالفريقة الموحية التي عهدناها: وكان بخلق هللا س حانه . يرحم كل حي  خلقا

عليىه العفى  ,  ا ىتد قال:قىال رسىول هللا   ص ل " بينمىا رجىل يمشىي بفريىق -ر,ىي هللا عنىه  -نبى  هريىرة  عىن
هىذا ال لى  العفى  . فقىال الرجل:لقىد بلىأ  من فوجد ب را , فنزل فيها فشر  , ثم خرع , وإذا كل  يله  يأكل الثر  

فمىل خفىه مىاو , ثىم نمسىكه بفيىه حتى  رقىي , فسىق  ال لى  .  , الب ىر مىن العفى  مثىل الىذي كىان بلىأ منىي , فنىزل
 ] . . " نجىر له " . قالوا:يا رسول هللا وإن لنا في البهائم ألجرا ? قال:" في كل كبد رط ىة فغفر فشكر هللا  عال  له

  نخرجه مالك والشيخان ل .

مىن العفى  فنزعىت لىه  لسىانه رنة بييا رنت كل ا فىي يىوم حىار يفيىف بب ىر , قىد ندلى    ني نخىرع لنخر :ءن ام وفي
  موقها   ني خفها ل فغفر لها به .

سىفر . فرنينىا حمىرة    فىي قال:كنا م  رسىول هللا   ص ل -ر,ي هللا عنه  -عبد الرحمن بن عبدهللا عن نبيه  وعن
ني  رخىي جناحيهىا و ىدنو مىن األرض  ] - [  فرش وت الحمرة  عرش   نوطائر ل معها فرخان لها فأخذناهما . فجا
هىىذه بولىىدها ? ردوا ولىىدها ءليهىىا " . ورن  قريىىة نمىىل قىىد نحرقناهىىا  فجىى  ل فلمىىا جىىاو رسىىول هللا   ص ل قىىال:" مىىن

  . . [ داود قلنا:نحن . قال:ءنه ال ين غي نن يعذ  بالنار ءال ر  النار " . .   نخرجه نبو ? هذه فقال:" من نحري 
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بقريىة النمىل  األنبياوفىأمر قال:قىال رسىول هللا   ص ل " قرصىت نملىة نبيىا مىن -ر,ىي هللا عنىه  -نبى  هريىرة  وعىن
  نن قرصتك نملة نحرقت نمة من األمم  س   ? " . . .   نخرجه الشيخان ل .:ءليه فحرقت . فأوحي هللا  عال 

للرحمىة . . نلىيس ننهىم  مىزاولتهم . ليتىذوقوا رحمىة هللا مىن خىاللعلم رسول هللا   ص ل نصحابه هد  القىرآن  وهكذا
  ءنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمات هللا ال ثيرة ? 

عميقىة ; ي ىع   آثىارا فان استقرار هذه الحقيقىة فىي   ىور المسىلم لينشى  و فىي حسىه وفىي حيا ىه وفىي خلقىه وبعد
نخىرع مىن نفىاي الظىالل القرآنيىة , ءلى  قضىية  ال ة ءليهىا , كىيكذلك  ق ىيها ; وال بىد مىن االكتفىاو باإل ىارة السىريع

  مستقلة  

وهىو يمىر بفتىرات  حتى  -الشىعور بهىذه الحقيقىة على  هىذا النحىو ليسىك  فىي قلى  المىنمن الفمأنينىة ءلى  ربىه  ءن
لىة , وكىل نن الرحمىة وراو كىل لمحىة , وكىل حا يسىتيقن فهىو -االبتالو بالضراو , التي  زيأ فيها القلىو  واألب ىار 

 خلى  عنىه , نو طىىرده مىن رحمتىه . فىان هللا ال يفىىرد مىن رحمتىه نحىىدا  ألنىه و,ى  ; ونن ربىه ال يعر,ىه لالبىىتالو
  النا  ننفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالِل ويرفضون رحمته وي عدون عنها   يفرد يرجوها . ءنما

والراحىة . . فهىو فىي كنىف  وبالهىدوو وبالرجىاو واألمىل , الفمأنينة ءل  رحمة هللا  مل القل  بالث ىات وال ىبر , وهذه
  ! الشرود ودود , يستروأل ظالله , ما دام ال ي عد عنه في

فىي المغفىرة والرحمىة  الفمى  بهذه الحقيقة عل  هذا النحو يستجي  في حس المنمن الحيىاو مىن هللا . فىان والشعور
مىىن هللا الغفىىور الىىرحيم . والقلىى  الىىذي  الحيىىاو جي ءنمىىا يسىىت -كمىىا يتىىوهم الىى عأ  -ال يجىر  و علىى  المع ىىية 

حىالوة اإليمىان الحقيقيىة   لىذلك ال نسىتفي  نن نفهىم نو نسىلم مىا  يتىذوي   جرئىه الرحمىة على  المع ىية هىو قلى  لىم
ءن  . . الرحمىة المت وفة من ننهم يلجون في الذن  ليتذوقوا حالوة الحلم , نو المغفىرة , نو بعأ يجري عل  نلسنة

  يس منفق الففرة السوية في مقابلة الرحمة اإللهية  هذا ل

يعلىم ننىه مىأمور نن يتخلىق  وهىو فان الشعور بهذه الحقيقة عل  هذا النحو ينثر  أثيرا قويا في خلق المىنمن , كذلك
فيعلمىه ذلىىك كلىه كيىىف  -مى   ق ىيره وذن ىىه وخف ىه  هللا وهىىو يىر  نفسىه مغمىىورا برحمىة -سى حانه  -بىأخالي هللا 

رنينا في  عليم الرسول   ص ل ألصىحابه ; مسىتمدا  عليمىه لهىم مىن هىذه  كما , وكيف يعفو , وكيف يغفر . .يرحم 
  . . ال بيرة الحقيقة

  :القيامة موا,  رحمة هللا التي  قررها اآلية ال ريمة:نن هللا كت  ليجمعنهم ءل  يوم ومن

القيامىة ال ريى  فيىه .  يىوم لرحمىة . ليجمعىن م ءلى قل لمن ما في السماوات واألرض ? قل:هلل . كت  عل  نفسه ا)
. .).  
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 -وراوه مىن عنايىة هللا  بمىا هىذه الرحمىة المكتوبىة , ذلىك الجمى  الىذي ال ريى  فيىه . . ذلىك الجمى  الىذي يشىي فمىن
م هذه األرض لغايىة , ولىم يخلقهىم عبثىا , ولىم يتىركه في بي اده من النا  ; فقد خلقهم ألمر ; واستخلفهم -س حانه 

فهىذا اليىوم هىو نهايىة المفىاف الىذي يفي ىون ءليىه كمىا يفىيو الراحىل ءلى   - القيامىة سىد  . ول ىن يجمعهىم ءلى  يىوم
نجىر ; ءنمىا  وال فيعفيهم جزاو كدحهم ءليىه , وينقىدهم نجىر عملهىم فىي دار الىدنيا . فىال يضىي  علىيهم كىدأل - وجهته

مظاهرهىا . . كمىا نن مىا يتجلى  مىن  مىن لرحمىة فىي مظهىريوفون نجورهم يوم القيامة . . وفي هذه العناية  تجلى  ا
واإل,عاف لمن يشىاو , والتجىاو  عمىا يشىاو لمىن يشىاو  , نمثالها فضل هللا في جزاو السي ة بمثلها , والحسنة بعشرة

  التي  تجل  في هذا الجم  نيضا . الرحمة . . كل نول ك من مظاهر

 بيوميكىذبون -ال ىريم  مسىىتواه   علىيهم بهىذا الىدين ويىرفعهم ءلى قبىل نن يمىىن هللا -كىان العىر  فىي جىاهليتهم  ولقىد

العلميىة " الحديثىة     لىذلك جىاو التعبيىر فىي هىذه ال ىيغة المنكىىدة "  ىأنهم فىي هىذا  ىأن نهىل الجاهليىة -القيامىة 
  ذلك الت ذي : لمواجهة بشت  التوكيدات ,

  ليجمعن م ءل  يوم القيامة ال ري  فيه(. .)

 ىي ا . . هىنالو خسىروا  ويكسىبوا اليوم ءال الذين لم ينمنوا في الدنيا . . وهنالو لن يخسىروا  ىي ا يخسر في هذا ولن
نن يكسىبوا  ىي ا . نلىيس نن اإلنسىان ءنمىا يكسى  لنفسىه  يمل ىون  كل  يو . . فقد خسروا ننفسهم كلها , فلم يعىودوا

  يكس  ? ولمن يكس  ?  . فماذا ? فاذا خسر نفسه ذا ها

  ا ننفسهم فهم ال ينمنون(. .الذين خسرو )

ءن الىذين ال  . . واقعىة خسىروا ننفسىهم وفقىدوها ; فلىم  عىد لهىم نفىس  ىنمن   . . وهىو  عبيىر دقيىق عىن حالىة لقىد
هىنالو ال بىد نن يكونىوا قىد فقىدوا  -ودالئلىه  اإليمىان مى  عمىق ندائىه وإيحائىه للففىرة بموحيىات -ينمنون بهىذا الىدين 

االسىتق ال واالسىتجابة الففريىة فىي كيىانهم معفلىة مخربىة ; نو محجوبىة  نجهىزة ن   ىون قبىل ذلىك ففىر هم   ال بىد ن
الحيىة فىي  الففريىة هىذه الحالىة قىد خسىروا ننفسىهم ذا هىا , بفقىدانهم نجهىزة االسىتق ال واالسىتجابة فىي مغلفىة . فهىم

منىىون . . وهىىذا هىىو التفسىىير التىىي بهىىا ين  ننفسىىهم كيانهىىا , ومىىن ثىىم فهىىم ال ينمنىىون . . ءذ ننهىىم لىىم يعىىودوا يمل ىىون 
وموحيا ه من حولهم . . وهذا هو الذي يحدد م يرهم فىي ذلىك اليىوم  اإليمان العميق لعدم ءيمانهم م   وافر دالئل

  ال بر  المتر  ة عل  خسار هم من قبل لنفوسهم   الخسارة . وهو

ليقىرر  -المكىان  فىي السىابقة كمىا استق ىاها فىي اآليىة -ذلىك يمضىي السىياي يستق ىي الخالئىق فىي الزمىان  بعىد
  بها: المحيفين وسمعه -س حانه  -بمل يتها ; وعلمه  -س حانه  - فرد هللا 

  وله ما سكن في الليل والنهار , وهو السمي  العليم(. .)
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يعنىي كىل مىا ا خىذ  بهىذا وهىو -كمىا ذكىر الزمخشىري فىي ال شىاف  - أويل لقوله: )ما سكن(ننه من السكن   ونقر 
وحىده . كمىا قىرر مىن قبىل مل يىة الخالئىق كلهىا  هلل لنهار سكنا ; فهىو يعنىي جميى  الخالئىق ; ويقىرر مل يتهىاالليل وا

قىل:لمن مىا فىي السىماوات واألرض ? قل:هلل(قىد استق ى  الخالئىق مىن ) :األولى  لىه سى حانه . غيىر ننىه فىي اآليىة
الزمىان  ناحيىة هىار(. . قىد استق ى  الخالئىق مىنوفي هذه اآلية الثانية: )وله ما سكن في الليىل والن . ناحية المكان

التأويىىل الىىذي نفمىى ن ءليىىه فىىي  هىىو . . ومثلىىه معىىروف فىىي التعبيىىر القرآنىىي حىىين يتجىىه ءلىى  االستق ىىاو . . وهىىذا
  اآليتين من بين  ت  التأويالت .

الت المشىركين الىذي مىن مقىو  كذلك ب فتي السم  والعلم يفيد اإلحاطة بهذه الخالئق , وبكل ما يقال عنها والتعقي 
المالىىك , يجعلىىون ألربىىابهم المزعومىىة جىىزوا مىىن  الخىىالق يىىواجههم هىىذا الىىنة . . ولقىىد كىىانوا مىى  ءقىىرارهم بوحدانيىىة

 فهو يأخذ عليهم اإلقرار هنا بمل ية كىل  ىيو ; -كما سيجيو في نهاية السورة  - الثمار ومن األنعام ومن األوالد

الخال ىة لمىا سىيلي فىي  المل يىة بغيىر ءذن مىن هللا . كمىا ننىه يمهىد بتقريىر هىذه بهىا فيمىا يجعلونىه للشىركاو ليواجههم
بمل يىة كىل  ىيو . فىي كىل مكىان وفىي كىل  مىان , الىذي  المتفىرد هذه الفقرة من والية هلل وحده , بما ننه هو المالىك

  ما يقال عن كل  يو كذلك   وبكل يحيد سمعه وعلمه بكل  يو ,

  هر األلويية في حياة النا  واستن ار مواالة غيرهمظا 18 - 14الثاني: الدر 

العنيىف لالستن ىار  االسىتن ار وقىد  قىرر نن هللا وحىده هىو الخىالق , ونن هللا وحىده هىو المالىك . . . يجىيو , واآلن
لشىىرك نن هىىذا منىاقأ لحقيقىىة اإلسىالم هلل , وننىىه هىو ا ويتقىرر بغيىر هللا , والعبوديىة لغيىىر هللا , والىوالو لغيىىر هللا .

  و ذكر من صفات هللا س حانه:ننه فاطر السماوات واألرض , وننه الرا ي  . الذي ال يجتم  م  اإلسالم

 
 
 
 
 
 

ىَماَواّت َواأَلْرّض َوه ىوَ  ق ىلْ  ّ َن َّّخىذ  َوّليهىًا َفىاّطّر السَّ ُه َل َمىْن  ي ْفّعىم   َنَغْيىَر   َوالَ  َنْسىَلمَ َواَل ي ْفَعىم  ق ىْل ّءنّهىَي ن ّمىْرت  َنْن َنك ىوَن َنوَّ

  (14َ   وَننَّ ّمَن اْلم ْشّرَكيَن )

المرهىو  . . فتجلىل الموقىف كلىه  المخىوف وننىه الضىار النىاف  , وننىه القىادر القىاهر . كمىا يىذكر العىذا  , المفعىم
  ظالل الجالل والري ة , في ءيقال مدو عميق:

نن نكىون نول مىن نسىلم  نمىرت يفعىم ? قىل:ءني نغير هللا ن خذ وليىا , فىاطر السىماوات واألرض , وهىو يفعىم وال:قل
عظيم . مىن ي ىرف عنىه يوم ىذ فقىد رحمىه  يوم , وال   ونن من المشركين . قل:ءني نخاف ءن ع يت ربي عذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



كا ف له ءال هو , وإن يمسسك بخير فهىو على  كىل  ىيو قىدير  فال , وذلك الفو  المبين . وإن يمسسك هللا بضر
  الحكيم الخبير . . وهو . وهو القاهر فوي ع اده

وحىده ربىا ومىول  معبىودا  ا خىاذه هىذه القضىية . . قضىية ا خىاذ هللا وحىده وليىا . بكىل معىاني كلمىة "الىولي" . ني ءن
ويىدين لىه بالي ىادة لىه  ىعائرها وحىده . وا خىاذه وحىده  ; وحىده يدين له العبىد بالعبوديىة ممثلىة فىي الخضىول لحاكميتىه

ويتوجه ءليه فىي الملمىات . . ءن هىذه القضىية هىي قضىية العقيىدة فىي صىميمها .  , عليه ناصرا يستن ر به ويعتمد
فهىو الشىرك  , منهىا فهىو اإلسىالم . وإمىا ء ىراك غيىره معىه فىي ني -بهىذه المعىاني كلهىا  -الىوالو هلل  ءخىالص فامىا

  الذي ال يجتم  في قل  واحد هو واإلسالم  

  ونعمق ءيقال: هذه اآليات  قرر هذه الحقيقة بأقو  ع ارة وفي

نن نكىون نول مىن نسىلم  نمىرت قل:نغير هللا ن خذ وليا , فاطر السماوات واألرض , وهو يفعم وال يفعم ? قىل:ءني)
  , وال   ونن من المشركين(. .

السىماوات واألرض  لفىاطر منفق الففرة القىوي العميىق . . لمىن يكىون الىوالو ولمىن يىتمحأ ? لمىن ءن لىم يكىن ءنه
  الذي يفعم وال يفل  طعاما ? واألرض ننشأهما ? لمن ءن لم يكن لرا ي من في السماواتالذي خلقهما و 

وليىا ? ءن كىان يتىواله  هللا قىل:نغير هللا ن خىذ ولًيىا(. . وهىذه صىفا ه سى حانه . . ني منفىق يسىم  بىأن يتخىذ غيىر)
األرض . وإن كىان يتىواله لير قىه فىي السىماوات و  السىلفان لين ره ويعينه , فالِل هو فاطر السىماوات واألرض , فلىه

لمن في السماوات ومن في األرض . ففىيم الىوالو لغيىر صىاح  السىلفان الىر اي  المفعم ويفعمه , فالِل هو الرا ي 
?  

الشىرك معناهمىا المتعىين  وعىدم قل:ءني نمرت نن نكون نول من نسلم وال   ونن مىن المشىركين(. . واإلسىالم) . . ثم
  هو الشرك . ولن يكون الشرك ءسالما . . - معن  بأي -ا . فا خاذ غير هللا وليا نال ن خذ غير هللا ولي

والفاعىة والخضىول والي ىادة  والتلقىي واحىدة محىددة , ال  قبىل لينىا وال  ميعىا . . ءمىا نفىراد هللا سى حانه بالتوجىه قضىية
راك غيىره معىه فيهىا ; ووالو القلى  مىن هىذه األمىور ورفىأ ء ى نمىر واالستعانة ; واإلقرار له وحده بالحاكمية في كل

 ع ىاده لىه وحىده بىال  ىريك . . ءمىا هىذا كلىه فهىو اإلسىالم . . وإمىا ء ىراك نحىد مىن والشىريعة والعمىل , فىي الشىعيرة

  معه في  يو من هذا كله فهو الشرك . الذي ال يجتم  في قل  واحد م  اإلسالم .

ءلى  المالينىة والمداهنىة ;  يدعونىه وجه المشركين الىذين كىانوا نمر رسول هللا   ص ل نن يعلن هذا االستن ار في لقد
فىىي هىىذا الىىدين . وليتىىرك لهىىم بعىىأ خ ىىائة األلوييىىة  معىىه ليجعىىل آللهىىتهم مكانىىا فىىي دينىىه , مقابىىل نن يىىدخلوا

 وا عىنوم الحهم , . . ونولها  قاليد التحريم والتحليل . . في مقابل نن يكف وكبريائهم يزاولونها ءبقاو عل  مكانتهم

  ونن يجعلوه رئيسا فيهم ; ويجمعوا له من مالهم , ويزوجوه نجمل بنا هم   , معار,ته
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  . . واللين كانوا يرفعون يدا ل يذاو والحر  والتن يل , ويمدون يدا باإلغراو والم الحة لقد

وبهىذا الحسىم ال ىري   , العنيىف وجه هذه المحاولة المزدوجة نمر رسول هللا   ص ل نن يقذف بهىذا االسىتن ار وفي
  , وبهذا التقرير الذي ال يدل مجاال للتميي  .

 
 

َعْنىه  َيْوَمّ ىىذق َفَقىْد َرّحَمىه  َوَذّلىىَك اْلَفىْو   اْلم ّبىىين   ي ْ ىىَرْف  ( مَّىن15ّءنّهىىَي َنَخىاف  ّءْن َعَ ىْيت  َربّهىىي َعىَذاَ  َيىْومق َعّظىىيمق ) ق ىلْ 
رهق َفالَ  َوّإن (16) ُه  ّبض  ير  ) ّبَخْيرق  َكاّ َف َله  ّءالَّ ه َو َوّإن َيْمَسْسكَ  َيْمَسْسَك  ىلّه َ ىْيوق َقىد  ىَو َعَلى  ك  ( َوه ىَو اْلَقىاّهر  17َفه 

  (18َوه َو اْلَحّ يم  اْلَخّبير  ) ّعَ اّدهّ  َفْويَ 

 لجديىىة األمىىر والت ليىىف   ىىوره كىىذلك نن يقىىذف فىىي قلىىوبهم بالرعىى  والترويىى  ; فىىي الوقىىت الىىذي يعلىىن فيىىه ونمىىر
  والتوحيد: اإلسالم ولخوفه هو من عذا  ربه , ءن ع اه فيما نمر به من

  المبين(. . الفو  قل:ءني نخاف ءن ع يت ربي عذا  يوم عظيم . من ي رف عنه يوم ذ فقد رحمه , وذلك)

الىذي يعتبىر  العىذا    ىوير لحقيقىة مشىاعر الرسىول   ص ل  جىاه نمىر ربىه لىه ; و جسىيم لخوفىه مىن عذابىه . ءنىه
حملىه مزلزلىة على  قلىو  المشىركين فىي  ذا ىه مجىرد صىرفه عىن العبىد رحمىه مىن هللا وفىو ا مبينىا . ول نىه فىي الوقىت

حملىة مزلزلىة   ىور العىذا  فىي ذلىك اليىوم العظىيم ; يفلى   .  مىان ذلىك الزمىان , وقلىو  المشىركين بىالِل فىي كىل
 ! القىدرة القىادرة التىي  أخىذ بخفامىه فتلويىه عنهىاويهجىم ليأخىذها . فىال   ىرفه عنهىا ءال  , الفريسىة , ويحلىق عليهىا

  األخيرة   اللقفة في انتظار هذه -وهو يتمثل المشهد  -وإن ننفا  القاريو لهذا الت وير لتحت س 

الىذي نمىر بىه , ولمىا  اإلسىالم ءنه لماذا يتخذ غير هللا وليا , ويعرض نفسه للشرك الذي نهى  عنىه وللمخالفىة عىن ثم
رجاو جل  نف  نو دف  ,ىر فىي هىذه الحيىاة الىدنيا  ذلك هذا العذا  الهائل الرعي  ? . . نلعل يعق  المع ية من

نف  النا  لىه بالسىراو ? . . ءن هىذا كلىه بيىد هللا ; ولىه القىدرة المفلقىة  ورجاو ? رجاو ن رة النا  له في الضراو ;
  :والعفاو رة في المن األس ا  ; وله القهر كذلك عل  الي اد ; وعنده الحكمة والخب عالم في

القىاهر فىوي  وهىو وإن يمسسىك هللا بضىر فىال كا ىف لىه ءال هىو , وإن يمسسىك بخيىر فهىو على  كىل  ىيو قىدير .)
  ع اده وهو الحكيم الخبير(. .

والشىبهات و جليىه  الظنىون   ت   هواجس النفس ووساو  ال در ; و ت ى  مكىامن الرغائى  والمخافىات , ومفىارأل ءنه
المعرفىىة بحقيقىىة األلوييىىة . ذلىىك لخفىىورة  وصىىدي لعقيىىدة , وفرقىىان اإليمىىان , وو,ىىوأل الت ىىور ,هىىذا كلىىه بنىىور ا

  المو,  , وفي جملة هذا القرآن: هذا القضية التي يعالجها السياي القرآني في

  اإل هاد عل  الوحدانية والرسالة والبراوة من الشرك 19الثال : الدر 
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واإلنىذار والمفاصىلة  اإل ىهاد ; ويجىيو اإليقىال المىدوي العميىق ; فىي موقىف  جيو قمة المد في هذه الموجىة ونخيرا
  وفي حسم رهي : , والتبرؤ من المشاركة في الشرك . . كل ذلك في رنة عالية

بىه ومىن بلىأ , نئىن م  ألنىذركم قىل:ني  ىيو نكبىر  ىهادة ? قىل هللا .  ىهيد بينىي وبيىن م , ونوحىي ءلىي هىذا القىرآن)
  ءله واحد , وإنني بريو مما  شركون(. . هو  آلهة نخر  ? قل:ال ن هد , قل:ءنمالتشهدون نن م  هللا

لحظىة لحظىة , ومشىهدا  الموقىف  تىاب  المقىاط  واإليقاعىات فىي اآليىة الواحىدة عجيى  ; وإن هىذا التتىاب  ليرسىم ءن
  مشهدا , ويكاد ينفق بمالم  الوجوه فيه وخلجات ال دور . .

الىذين يتخىذون مىن دون  المشىركين ل يىنمر مىن ربىه هىذا األمىر . . ثىم هىا هىو ذا يواجىههىو ذا رسىول هللا   ص  فهىا
ويىدعون رسىول هللا   ص ل نن يقىرهم على  هىذا الىذي  ; هللا نولياو ; يجعلىون لهىم بعىأ خ ىائة األلوييىة مى  هللا

م والشىرك فىي قلى  ذلىك يمكىن نن يكىون   وكأنىه يمكىن نن يجتمى  اإلسىال كىأن هم فيه ليدخلوا هم فيما جاوهم بىه  
يكىون  نن الذي كانوا يت ورونه ; والذي ال يزال يت وره نا  في هذا الزمىان , مىن ننىه يمكىن النحو واحد عل  هذا

يخضى  لغيىر هللا ويستن ىر بغيىر  هىو اإلنسىان مسىلما هلل ; بينمىا هىو يتلقى  مىن غيىر هللا فىي  ىنون الحيىاة ; وبينمىا
  هللا , ويتول  غير هللا  

 
 

ّ َ ّهيد  ّبْيّني َوَبْيىَن  مْ نَ  ق لْ  ُه َننَّ  َلَتْشىَهد ونَ  ّءَلىيَّ َهىَذا اْلق ىْرآن  أل نىّذَرك م ّبىّه َوَمىن َبَلىَأ َنّئىنَّ  مْ  َون وّحىيَ  يُّ َ ْيوق َنْكَبر  َ َهادًة ق ّل 
ّ آّلَهًة ن ْخَر  ق ل الَّ َنْ َهد  ق ْل ّءنََّما ُه وَن )ّءَلىه  َواّحد  َوّإنَّنّ  ه وَ  َمَ   ىا   ْشىّرك  مَّ اْلّ تَىاَ  َيْعّرف وَنىه   آَ ْيَنىاه م   ( الَّىّذينَ 19ي َبّريو  مّه

واْ  َكَما َيْعّرف وَن َنْبَناوه م  الَّّذينَ  ْم اَل ي ْنّمن وَن ) َخّسر  ْم َفه    (20َننف َسه 

ديىنهم , وبىين  وحيىىده و  دينىه هىو ذا رسىول هللا   ص ل يواجىه هىىنالو المشىركين ; ليبىين لهىم مفىري الفريىق بىين هىا
للقىاو بينىه وبيىنهم , ءال نن يتخل ىوا هىم مىن ديىنهم  مو,ى  و ركهم , وبىين ءسىالمه وجىاهليتهم . وليقىرر لهم:ننىه ال

  للم الحة في هذا األمر ; ألنه يفتري معهم في نول الفريق   وجه ويدخلوا في دينه . وننه ال

  أل المكشوف:هو ذا يبدن معهم مشهد اإل هاد العلني المفتو  وها

  قل:ني  يو نكبر  هادة ?(. .)

 حسىم  ىهاد ه فىي   ىاهد  اهد في هذا الوجود كله هو نكبر  هادة ? ني  اهد  علىو  ىهاد ه كىل  ىهادة ? ني ني
  القضية فال ي ق  بعد  هاد ه  هادة ?
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السىنال: )ني  ىيو يكىون :الشىهادة المفلق , حت  ال ي ق  في الوجودكله) يو(ال يستق   و نه في مقىام وللتعميم
  نكبر  هادة ?(.

بىاعتراف المخىاطبين  غيىره يىنمر رسىول هللا   ص ل بالسىنال , فهىو يىنمر كىذلك بىالجوا  . ذلىك ننىه ال جىوا  وكمىا
  ننفسهم . وال جوا  غيره في حقيقة األمر والواق :

  هللا . .:ل

هىو الىذي ال  . . الفاصىلين وهىو خيىرهىو نكبىر  ىهادة . . هىو الىذي يقىة الحىق  -سى حانه و عىال   -فىالِل  ! نعىم
  وقد قضي األمر . , القول  هادة بعد  هاد ه , وال قول بعد قوله . فاذا قال فقد انته 

هىو الشىهيد بينىه وبيىنهم  - سى حانه -نعلن هىذه الحقيقة:حقيقىة نن هللا سى حانه هىو نكبىر  ىهادة , نعلىن لهىم ننىه  فاذا
  في القضية:

   هيد بيني وبين م(. .)

وهىو نولى  مىن الوصىل :المشىهد فهىذا التقفيى  فىي الي ىارة هىو األنسى  فىي جىو - قدير:هو  ىهيد بينىي وبيىن م   عل
  عل   قدير: )قل هللا  هيد بيني وبين م(.

 ضىمنها هىذا القىرآن ,  , سى حانه  قىرر المبدن:مبىدن  حكىيم هللا سى حانه فىي القضىية , نعلىن ءلىيهم نن  ىهادة هللا فىاذا
حيا ىه   ص ل نو مىن بعىد . فهىو حجىة علىيهم وعلى  مىن  فىي لينذرهم به ; وينذر بىه كىل مىن يبلغىه الذي نوحاه ءليه

 فىي هىذه القضىية األساسىية ; التىي  قىوم عليهىا الىدنيا واآلخىرة , ويقىوم عليهىا هللا يبلغه غيرهم ; ألنىه يتضىمن  ىهادة

  كله والوجود اإلنساني ,منا: الوجود

  ه ومن بلأ(. .ونوحي ءلي هذا القرآن ألنذركم ب)

الحجىة بىه , وبلغىه  عليىه مىن بلغىه هىذا القىرآن مىن النىا  , بلغىة يفهمهىا , ويح ىل منهىا محتىواه , فقىد قامىت ف ىل
يحول عدم فهمىه للغىة القىرآن دون فهمىه لفحىواه ,  من اإلنذار , وحق عليه العذا  , ءن كذ  بعد البالب . .   فأما

  نهىىل هىىذا الىىدين الىىذين لىىم يبلغىىوه بلغتىىه التىىي يفهىىم بهىىا مضىىمون هىىذا علىى ءثمىىه فىىال  قىىوم عليىىه الحجىىة بىىه ; وي قىى 
  ءذا كان مضمون القرآن لم يترجم ءل  لغته ل . . هذا الشهادة . .

هىذه الشىهادة فىي صىورة  مضىمون  متضمنة فىي هىذا القىرآن , نعلىن ءلىيهم -س حانه  -نعلن ءليهم نن  هادة هللا  فاذا
هللا سى حانه . وعىالنهم بأنىه ين ىر  ىهاد هم هىذه   ىهادة المختلفة في نساسها عىن التحدي واالستن ار لشهاد هم هم ,

يفاصىلهم على   وننىه; عكسىها ويشىهد لربىه بالوحدانيىة المفلقىة واأللوييىة المتفىردة ويقىرر ويرفضها ; وننه يعلىن غيرهىا
  والتوكيد: التشديد هذا عند مفري الفريق ; وننه يتبرن من  ركهم في صيغة
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  مما  شركون . . بريو هدون نن م  هللا آلهة نخر  ? قل:ال ن هد , قل:ءنما هو ءله واحد , وإننيلتش نئن م

ال شىري نن يفعىل فىال نريىد نن  البيىان القرآنية بمقاطعها هذه , وبايقاعا ها هذه ,  هز القلو  بمىا ال يملىك والن وص
  نوقف  دفقها وانسكابها في القل  بأي  عليق .

  الوالو والتوحيد والمفاصلة -ة عل  الوحد  عقي 

ءن هىذه القضىية التىي  . نريىد نن ن حىدث عىن القضىية التىي  ضىمنها هىذا المقفى  , وجىرت بهىا هىذه الموجىة . ول نىي
هىي قضىية هىذه العقيىدة ; وهىي  . . والمفاصىلة عر,ىها السىياي القرآنىي فىي هىذه اآليىات . . قضىية الىوالو والتوحيىد

  اليوم لخليقة بأن  قف نمام هذا الدر  الرباني فيها وقفة طويلة . . المنمنة الع  ةالحقيقية ال بر  فيها . وان 

التىي  نزلىت عليهىا  الع ى ة هذه الع  ة  واجه اليوم مىن الجاهليىة الشىاملة فىي األرض , نفىس مىا كانىت  واجهىه ءن
نن  قىف  -مىن ثىم  -ع فىي طريقهىا ; و حتىا الضىوو هىذه اآليىات , لتحىدد على  ,ىوئها موقفهىا , ولتسىير على  هىذا

  عل  هداها . طريقها وقفة طويلة نمام هذه اآليات , لترسم

الموقىف الىذي كانىت فيىه يىوم  مثىل استدار الزمان كهي ته يوم جاو هذا الدين ءلى  ال شىرية ; وعىادت ال شىرية ءلى  لقد
:" ىهادة نن ال ءلىه ءال هللا" . مبينا عل  قاعد ىه ال بر   اإلسالم  نزل هذا القرآن عل  رسول هللا   ص ل ويوم جاوها

 , الفىر  هللا بمعناهىا الىذي عبىر عنىه ربعىي بىن عىامر رسىول قائىد المسىلمين ءلى  رسىتم قائىد ءال .  ىهادة نن ال ءلىه

ءلى  ع ىادة هللا وحىده , ومىن  الي ىاد وهو يسأله:"ما الذي جىاو بكىم ? " فيقىول:"هللا ابتعثنىا لنخىرع مىن  ىاو مىن ع ىادة
  ءل  عدل اإلسالم" . . األديان الدنيا واآلخرة ومن جور ,يق الدنيا ءل  سعة

الي ىادة المعروفىة ;   ىعائر يعلىم نن رسىتم وقومىه ال يعبىدون كسىر  بوصىفه ءلهىا خالقىا لل ىون ; وال يقىدمون لىه وهىو
عىىثهم ينىىاقأ اإلسىىالم وينفيىىه ; فىىأخبره نن هللا ابت الىىذي ول ىىنهم ءنمىىا يتلقىىون منىىه الشىىرائ  , فيعبدونىىه بهىىذا المعنىى 

 وهىي -التىي يعبىد الي ىاد فيهىا الي ىاد , ويقىرون لهىم بخ ىائة األلوييىة  واألو,ىال ليخرجىوا النىا  مىن األنظمىة

ءلى  ع ىادة هللا وحىىده  .   وهىي األديىان ل . -والتشىىري  والخضىول لهىذه الحاكميىة والفاعىىة لهىذا التشىري   الحاكميىة
  وإل  عدل اإلسالم .

ال شىرية ءلى  ع ىادة الي ىاد ,  ار ىدت او هىذا الىدين ءلى  ال شىرية بىال ءلىه ءال هللا . فقىداستدار الزمان كهي ته يىوم جى لقد
ظىل فريىق منهىا يىردد على  المىآذن:"ال ءلىه ءال هللا" ; دون نن  وإن وإل  جور األديان ; ون  ت عىن ال ءلىه ءال هللا ,

 الي ىاد ية "الحاكمية " التي يىدعيهايعني هذا المدلول وهو يرددها , ودون نن يرفأ  رع نن يدرك مدلولها , ودون 

كشىىعو  . فىىاألفراد ,  نو سىىواو ادعوهىىا كىىأفراد , نو كتشىىكيالت  شىىرييية , -وهىىي مىىرادف األلوييىىة  -ألنفسىىهم 
ءال نن ال شىرية عىادت ءلى  الجاهليىة ,  . . الحاكميىة كالتشىكيالت , كالشىعو  , ليسىت آلهىة , فلىيس لهىا ءذن حىق

  لهنالو الي اد خ ائة األلويية . ولم  عد  وحد هللا , و خلة له الوالو . . فأعفت وار دت عن ال ءله ءال هللا .
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كلمىات:"ال ءلىه ءال هللا"  ومغاربهىا بجملتهىا , بمىا فيهىا نول ىك الىذين يىرددون على  المىآذن فىي مشىاري األرض ال شىرية
مىن بعىدما  بىين  -ر ىدوا ءلى  ع ىادة الي ىاد يوم القيامة , ألنهىم ا عذابا بال مدلول وال واق  . . وهنالو نثقل ءثما ون د

  بعد نن كانوا في دين هللا   ومن -لهم الهد  

  نحوع الع  ة المسلمة اليوم نن  قف طويال نمام هذه اآليات البينات   فما

  نحوجها نن  قف نمام آية الوالو: ما

ل:ءني نمىرت نن نكىون نول مىن نسىلم , وهو يفعم وال يفعم ? قى , قل:نغبر هللا ن خذ وليا فاطر السماوات واألرض)
  . وال   ونن من المشركين(.

واالسىتعانة . .  واالستن ىار بكىل معىاني "الىولي" . . وهىي الخضىول والفاعىة , -لتعلم نن ا خاذ غير هللا وليا  ذلك
ل فيىىه منىىه النىىا  . . ولىىتعلم نن نول مىىا يتمثىى ليخىىرع يتعىىارض مىى  اإلسىىالم , ألنىىه هىىو الشىىرك الىىذي جىىاو اإلسىىالم

هللا فىىي الضىمير نو فىىي الحيىىاة . . األمىىر الىذي  زاولىىه ال شىىرية كلهىىا بىىدون  غيىىر الىوالو لغيىىر هللا هىىو  قبىىل حاكميىة
وننهىا  واجىه  ; ولتعمىل ننهىا  سىتهدف اليىوم ءخىراع النىا  جميعىا مىن ع ىادة الي ىاد ءلى  ع ىادة هللا وحىده . اسىتثناو

  . . اآليات ة المسلمة حين  لقي هذهجاهلية كالتي واجهها رسول هللا   ص ل والجماع

المىنمن اآليىات  القلى  نحوجهىا نن  ست ىح  فىي مواجهتهىا للجاهليىة  لىك الحقىائق والمشىاعر التىي  سىكبها فىي ومىا
  التالية:

المبىين . وإن  الفىو  نخاف ءن ع يت ربىي عىذا  يىوم عظىيم . مىن ي ىرف عنىه يوم ىذ فقىد رحمىه , وذلىك يءن:قل
قىدير . وهىو القىاهر فىوي ع ىاده   ىيو ا ىف لىه ءال هىو , وإن يمسسىك بخيىر فهىو على  كىليمسسك هللا بضر فال ك
  وهو الحكيم الخبير . .

وبفسىادها وانحاللهىا .  , وكيدها نحوع من يواجه الجاهلية بفاغو ها وجبرو ها , وباعرا,ها وعنادها , وبالتوائها فما
هىذه الحقىائق وهىذا المشىاعر . . مخافىة المع ىية  قل ىه . مىا نحىوع مىن يواجىه هىذا الشىر كلىه , نن يست ىح  فىي

 الرعيى  الىذي يترقى  الع ىاة . . واليقىين بىأن الضىار والنىاف  هىو هللا . ونن هللا العىذا  والىوالو لغيىر هللا . ومخافىة

وهىذه المشىاعر  الحقىائق القاهر فوي ع اده فال معق  عل  حكمه وال راد لما قضاه . ءن قل ا ال يست ىح  هىذه هو
وهي   اليف هائلة  نىوو بهىا الج ىال  . . الفافية قو  عل    اليف "ءنشاو" اإلسالم من جديد في وجه الجاهليةلن ي

   

 ستو,ى  حقيقىة العقيىدة  نن بعد نن  ستيقن حقيقة مهمتها في األرض اليىوم ; وبعىد -ما نحوع الع  ة المنمنة  ثم
مدلوال ىىه ; وبعىد نن  ست ىىح  معهىا فىىي مهمتهىىا  بكىل الوالتىي  ىىدعو ءليهىا ومقتضىىيا ها مىن ءفىىراد هللا سى حانه بىىالو 

بعد ذلك كله ءل  موقف اإل هاد والقف  والمفاصلة والتبىرؤ مىن الشىرك  نحوجها الشاقة  لك الحقائق والمشاعر . ما
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ل  نمىر رسىول هللا   ص مىا الجاهلية ال شرية اليىوم كمىا كانىت  زاولىه جاهليىة ال شىرية األولى  . ونن  قىول  زاوله الذي
  ال ريم ,  نفيذا ألمر به العظيم: الرسول نن يقوله ; ونن  قذف في وجه الجاهلية , بما قذف به في وجهها

بىه ومىن بلىأ . نئىن م  ألنىذركم قىل:ني  ىيو نكبىر  ىهادة ? قىل:هللا ,  ىهيد بينىي وبيىن م , ونوحىي ءلىي هىذا القىرآن)
  ءله واحد , وإنني بريو مما  شركون(. . هو لتشهدون نن م  هللا آلهة نخر  ? قل:ال ن هد . قل:ءنما

ال بىد نن  قىذف  . الموقىف ال بد نن  قف الع  ة المسلمة في األرض , من الجاهليىة التىي  غمىر األرض , هىذا ءنه
رهي ىة . . ثىم  تجىه ءلى  هللا  علىم ننىه على  كىل  مزلزلىة فىي وجههىا بكلمىة الحىق هىذه عاليىة مدويىة , قاطعىة فاصىلة ,

ن,ىىعف مىىن  -بمىىا فىىيهم الفواغيىت المتجبىىرون  -ونن هىىنالو الي ىاد  . ع ىىاده هىو القىىاهر فىىوي   ىيو قىىدير , وننىىه
بنىافعين  وليسىوا الىذبا   ىي ا ال يسىتنقذوه منىه   وننهىم ليسىوا بضىارين مىن نحىد ءال بىاذن هللا ; يسىلبهم الىذبا  , وإن

  . يعلمون  نحدا ءال باذن هللا , ونن هللا غال  عل  نمره ول ن نكثر النا  ال

فىي األرض , قبىل نن  بىالت مين بىد نن  سىتيقن الع ى ة المسىلمة كىذلك ننهىا لىن  ن ىر ولىن يتحقىق لهىا وعىد هللا وال
 تشىهدكلمىة الحىق فىي وجىه الفىاغوت , وقبىل نن  علىن  فاصىل الجاهليىة على  الحىق عنىد مفتىري الفريىق . وقبىل نن

 هىذا اإلعىالن , و فاصىلها هىذه المفاصىلة , و تبىرن منهىاهىذه النىذارة , و علنهىا  و نىذرها على  الجاهليىة هىذا اإل ىهاد ,

  البراوة . . هذه

والمكىان . منهجىا  الزمىان هذا القرآن لم يىأت لمواجهىة موقىف  ىاريخي ; ءنمىا جىاو منهجىا مفلقىا خارجىا عىن قيىود ءن
ثىل هىذا الموقىف هذا القرآن . وهي اليىوم فىي م فيه  تخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي  نزل

جاو هذا القرآن لينشىيو اإلسىالم فىي األرض ءنشىاو . . فلىيكن اليقىين الجىا م  يوم  ماما ; وقد استدار الزمان كهي ته
لىت ن هىذه  . . ونهلىه الىدين . والشىعور الوا,ى  بحقيقىة قىدرة هللا وقهىره . والمفاصىلة الحاسىمة مى  ال اطىل هذا بحقيقة

  خير حافظا وهو نرحم الراحمين . .عدة الجماعة المسلمة . . لهللا 

  مواجهة المشركين بم يرهم في يوم ال ع  الذي يكذبون به 32 - 20الرابعة: الوحدة

عىودة ءلى  مواجهىة المشىركين المكىذبين  -نو هىذه الموجىه  -الجولىة  هىذه الرابعىة مىن سىورة األنعىام -الوحدة  مقدمة
 ىواجههم بم ىارل  وال ول نهىا ال  ىواجههم بت ىوير  عنىتهم وعنىادهم ;المكىذبين بال عى  واآلخىرة . .  , ال ىريم بىالقرآن

 ىواجههم بم ىيرهم فىي يىوم ال عى  الىذي  ءنمىا -كمىا سىبق فىي سىياي السىورة  -الغابرين من المكىذبين مىن نسىالفهم 
خ ىة  ىواجههم بهىذا الجىزاو وبىذلك الم ىير فىي مشىاهد حيىة  ا . . ين رونهىا يكذبون به ; وبجزائهم في اآلخرة التي

 محشىىورون جميعىىا , مسىىنولون سىىنال الت كيىىت والتأنيىى  , وسىىنال التشىىهير والتعجيىى : نيىىن وهىىم . .  ىواجههم بىىه

لىه وحىىده  ويعترفىون  الىىذين كنىتم  زعمىىون ? وهىم فىي رعىى  وفىزل , وفىىي  ضعضى  وذهىول يقسىىمون بىالِل  ىركاؤكم
على  النىار , محبوسىون عليهىا , وهىم فىي  ن موقوفىو  بالربوبيىة: )لهللا ربنىا مىا كنىا مشىركين(  . . و ىواجههم بىه وهىم

نىرد وال ن ىذ  بآيىات ربنىا ون ىون مىن المىنمنين(  . . و ىواجههم بىه  ليتنىا رع  وفزل , وفي نىدم وحسىرة يقولىون: )يىا
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 يسىألهم -جىل جاللىه  -ربهىم , وهىم يتىذاوبون مىن الخجىل والنىدم , ومىن الىرول والهىول ; وهىو  على  وهىم موقوفىون 

هىىذا االعتىىراف  ىىي ا:  يجىىديهم الحق ?(فيجيبىىون فىىي اسىىتخذاو و ىىذاو : )بلىى  وربًنىىا(. فىىالسىى حانه: )نلىىيس هىىذا بىى
خسىروا ننفسىهم وخسىروا كىل  ىيو ءذن ; وجىاووا  قىد )قال:فىذوقوا العىذا  بمىا كنىتم   فىرون(. . ويواجهىون بىه وهىم

   فقة الخاسرة  بالحسرة عل   فريفهم في األخرة , ونخذهم لل يجأرون  يحملون نو ارهم عل  ظهورهم ; وهم

عنىد مىن  -والقلى   العىين وراو مشهد , وكل مشهد يزلزل القلو  , ويخلخل المفاصل , ويهىز ال يىان , ويفىت  مشهد
هللا   ص ل وال تىا  الىذي يكىذبون بىه ; بينمىا  رسىول على  الحىق الىذي يىواجههم بىه -يشاو هللا نن يفت  عينه وقل ىه 
  ما يعرفون نبنائهم  ك يعرفونه الذين نو وا ال تا  من قبلهم

  معرفة نهل ال تا  بنبوة محمد عليه السالم 20األول: الدر 

  . .(ينمنون  الذين آ يناهم ال تا  يعرفونه كما يعرفون نبناوهم , الذين خسروا ننفسهم فهم ال)

حة رسىاله نو ل ى ; القىرآن لهىذا -وهىم اليهىود والن ىار   -  ىرر فىي القىرآن ال ىريم ذكىر معرفىة نهىل ال تىا   لقىد
هىىذه الحقيقىىة سىواو فىىي مواجهىىة نهىىل ال تىىا   ذكىر محمىد   ص ل و نزيىىل هىىذا القىىرآن عليىه مىىن عنىىد هللا . .   ىىرر

ومىن هىذا الىدين وقفىة المعار,ىة واإلن ىار والحىر  والعىداو   وكىان  [ ص ننفسىهم , عنىدما كىانوا يقفىون مىن النبى   
 طبيعىة لعىر  ; لتعىريفهم نن نهىل ال تىا  , الىذين يعرفىون نو فىي مواجهىة المشىركين مىن ا [ المدينىة هىذا غال ىا فىي

وحىي نوحى  بىه ربىه ءليىه  ننىه الوحي وال ت  السماوية , يعرفون هذا القرآن , ويعرفىون صىدي رسىول هللا   ص ل فىي
  كما نوح  ءل  الرسل من قبله .

ننهىىا كانىت مواجهىىة  يفيىد -ءذن  -مكيىىة . وذكىر نهىىل ال تىا  فيهىىا على  هىىذا النحىو  -كمىىا رجحنىا  -اآليىة  وهىذا
يعرفىون نبنىاوهم ; وإذا كانىت كثىر هم لىم  ىنمن بىه  كمىا للمشركين بأن هذا القرآن الىذي ين رونىه , يعرفىه نهىل ال تىا 

ينمنىون .  ىأنهم فىي هىذا  ىأن المشىركين , الىذين خسىروا ننفسىهم , فلىم يىدخلوا  ال فذلك ألنهم خسروا ننفسىهم , فهىم
قبىل فىىي  مىىن هىذه اآليىة وبعىىدها كلىه عىن المشىركين . ممىا يىرج  مكيتهىىا كمىا قلنىاوالسىياي قبىل  ! الىىدين فىي هىذا

  التعريف بالسورة . .

نبنىاوهم(. . على   يعرفىون  جىر  المفسىرون على   فسىير مثىل هىذا التقريىر: )الىذين آ ينىاهم ال تىا  يعرفونىه كمىا وقىد
ل من عندهللا حقىا , يىوح  ءليىه بهىذا القىرآن رسو  [ ص ننهم يعرفون ننه منزل من عند هللا حقا ; نو عل  نن النب   

. .  

 الىدينمىن هذا ال تىا  باست ىحا  الواقى  التىاريخي وموقىف نهىل -جان  من مىدلول الىنة فعىال ول نىا نلمى   وهذا

نراد نن يعلمه للجماعىة المسىلمة , ليسىتقر فىي  -س حانه  -هللا  لعل نن هناك جان ا آخر من مدلول النة ; -فيه 
  وهي  واجه نهل ال تا  بهذا الدين . . , التاريخ اروعيها عل  مد
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سىلفان وقىوة ; ومىن  مىن مىا فيىه -مىن ثىم  -نهىل ال تىا  يعرفىون نن هىذا ال تىا  حىق مىن عنىد هللا ; ويعرفىون  ءن
وبىاألخالي التىي  نبثىق منهىا ; وبالنظىام  ; بهىا خير وصالأل ; ومن طاقة دافعة للمىة التىي  ىدين بالعقيىدة التىي جىاو

ال تا  ونهله ; ويعلمون جيدا نن األرض ال  سىعهم و سى  نهىل الىدين  لهذا يقوم عليها . ويحسبون كل حسا الذي 
ءليهىا ,  صىاروا ما فيه من حىق , ويعرفىون مىا هىم فيىه مىن باطىل . . ويعرفىون نن الجاهليىة التىي يعرفون    . . ءنهم

مىن  -نو ي ق  عليها . . وننهىا  , الدين نها هذاوصارت ءليها نو,ال قومهم ونخالقهم وننظمتهم , ال يمكن نن يهاد
ويسىتعلي هىذا الىدين , ويكىون الىدين كلىه هلل . . ني نن  , األرض معركة ال  هدن حت   جلو الجاهلية عن هذه -ثم 

 هلل ; ونن يفىارد المعتىدون على  سىلفان هللا فىي األرض كلهىا . وبىذلك وحىده يكىون  كله يكون السلفان في األرض

   . .كله هلل الدين

نبنىاوهم . . وهىم جىيال بعىد  يعرفىون  نهل ال تا  يعلمون جيدا هىذه الحقيقىة فىي هىذا الىدين . . ويعرفونىه بهىا كمىا ءن
نسرار قو ىه ; وعىن مداخلىة ءلى  النفىو  ومسىاربه فيهىا ;  عن جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ; وينقبون 

لموجهىة فىي هىذا الىدين ? كيىف يلقىون بالريى  والشىكوك فىي قلىو  القىوة ا يفسىدوا وي حثون بجىد:كيف يسىتفيعون نن
 ال لىم فيىه عىن موا,ىعه ? كيىف ي ىدون نهلىه عىن العلىم الحقيقىي بىه ? كيىف يحولونىه مىن يحرفىون  نهلىه ? كيىف

السىلفان , و جعىل  هىذا دافعة  حفم ال اطل والجاهلية و سترد سلفان هللا في األرض و فىارد المعتىدين على  حركة
وإلى  جىدل الهىو ي نو فقهىي نو طىائفي فىارب  , ميتىة هلل . . ءلى  حركىة ثقافيىة بىارده , وإلى  بحىوث نظريىة الدين كله

و  ىىورات غري ىىة عنىىه مىىدمرة لىىه , مىى  ءيهىىام نهلىىه نن عقيىىد هم  وننظمىىة ? كيىىف يفرغىىون مفهوما ىىه فىىي او,ىىال
 ات نخىر  واهتمامىات نخىر  ,النهايىة يمىلون فىراب العقيىدة بت ىورات نخىر  ومفهومى فىي محترمة م ونة ?  كيىف

  عل  الجذور العاطفية ال اقية من العقيدة ال اهتة ?  ليجهزوا

كمىا يتىوهم السىذع  - الحقيقيىة نهل ال تا  يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاح ة ; ال ألنهم ي حثون عن ءن
وعين حينمىا يىرون اعترافىا مىن يت ىور بعىأ المخىد كمىا -وال لين ىفوا هىذا الىدين ونصىله  -مىن نهىل هىذا الىدين   

الفاح ىة ,  قىةكىال   ءنمىا هىم يقومىون بهىذه الدراسىة الجىادة العمي - ! الىدين باح  نو مستشري بجان  طي  في هذا
ألنهىم  ! يميعوهىا عىن مقتىل لهىذا الىدين   ألنهىم ي حثىون عىن منافىذه ومسىاربه ءلى  الففىرة ليسىدوها نو ي حثىون  ألنهىم

نفسىه فىي النفىو  ليبنىوا على  غىراره  يبنىي وموه منهىا   ألنهىم يريىدون نن يعرفىوا كيىفي حثىون عىن نسىرار قو ىه ليقىا
  ! بها الت ورات المضادة التي يريدون ملو فراب النا 

  من نجل هذه األهداف والمالبسات كلها يعرفونه كما يعرفون نبناوهم   وهم

  نعرف نباونا   كما بأن نعرف دينناواجبنا نحن نن نعرف ذلك . . ونن نعرف معه نننا نحن األول   ومن

التىي يقررهىا القىرآن ال ىريم  الحقيقىة الواق  التاريخي من خالل نربعة عشر قرنا ينفق بحقيقة واحىدة . . هىي هىذه ءن
يعرفىون نبنىاوهم(. . ول ىن هىذه الحقيقىة  تضى  فىي هىذه الفتىرة  كمىا فىي هىذه اآليىة: )الىذين آ ينىاهم ال تىا  يعرفونىه

ال حىوث التىي   تى  عىن اإلسىالم فىي هىذه الفتىرة   ىدر بمعىدل كتىا  كىل نسىبول ;  ءن اصىة . .و تجلى  ب ىورة خ
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هىذا  طبيعىة األجنبيىة . . و نفىق هىذه ال حىوث بمىد  معرفىة نهىل ال تىا  بكىل صىغيرة وكبيىرة عىن اللغىات بلغىة مىن
ال  -بيعىىة الحىىال بف - ومعظمهىىم الىىدين و اريخىىه , وم ىىادر قو ىىه , ووسىىائل مقاومتىىه , وطىىري ءفسىىاد  وجيهىىه  

ونن  ; والمقاومىةالىدين كىان يثيىر حماسىة الدفاع هىذا يف ى  عىن نيتىه هىذه ; فهىم يعلمىون نن الهجىوم ال ىري  على 
 على  ءنمىا كانىت  ر  ىز -الممثىل فىي االسىتعمار  -لفىرد الهجىوم المسىل  على  هىذا الىدين  قامىت الحركىات التىي

ولىو فىي ال ىورة  - اإلسىالم نيىة ; ونن اسىتمرار الهجىوم على قاعىدة مىن الىوعي الىديني نو على  األقىل العاطفىة الدي
ءلى  طريقىة نخبى  . . يلجىأ ءلى  ء جىاو الثنىاو  معظمهىم سيظل يثير حماسة الدفال والمقاومة   لذلك يلجىأ -الف رية 

  ويخدر الحماسة المتحفزة , وينال ثقة القار  و واطم نانه . . , المتوفزة لهذا الدين , حت  ينوم المشاعر

بمفهوما ىه ويتفىور  يتفىور يض  السم في ال أ  ويقىدمها مترعىة . . هىذا الىدين نعىم عظىيم . . ول نىه ين غىي نن ثم
نال يقىف موقىف المعار,ىة للتفىورات التىي وقعىت  وين غىي كذلك بتنظيما ىه ليجىاري الحضىارة "اإلنسىانية " الحديثىة  

نن يتمثىل فىىي صىىورة  -فىي النهايىىة  -وين غىىي وفىي قىىيم األخىالي    , الحكىىم فىي نو,ىىال المجتمى  , وفىىي ن ىكال
ويقىف  ! ويىدل الحيىاة الواقييىة  نظمهىا نظريىات و جىار  ونسىالي  الحضىارة "اإلنسىانية " الحديثىة , عقيدة في القلو 

  دينا عظيما . .     يظل فقد لي ارك ما  قرره األربا  األر,ية من هذه التجار  واألسالي  . . وبذلك

الخىادل والثنىاو  اإلن ىاف وهىي ظاهريىا  بىدو فىي صىورة -  القىوة والعمىق فىي هىذا الىدين نثنىاو عىرض موا,ى وفىي
هىذا الىدين , وإلى  نسىرار قو ىه ; ويسىير نمىام  خفىورة يق د المنلف قومه مىن نهىل ال تىا  ; لينىبههم ءلى  -المخدر 

  لدين كما يعرفون نبناوهم  ليسددوا ,ربا هم عل  الهدف . وليعرفوا هذا ا , األجهزة المدمرة بهذا الضوو ال شاف

يخو,ىون معركىة  وهىم نسىرار هىذا القىرآن سىتظل  ت شىف ألصىحابه ; جديىده دائمىا ; كلمىا عا ىوا فىي ظاللىه ; ءن
ويىرون بنىور هللا . الىذي يكشىىف  . الحا,ىىر العقيىدة ; ويتىدبرون بىوعي نحىداث التىاريخ ; ويفىالعون بىوعي نحىداث

  الحق , وينير الفريق . .

  صور لخزي ال افرين الظالمين في اآلخرة 21الثاني: الدر 

جميعا ثىم نقىول للىذين  نحشرهم ومن نظلم ممن افتر  عل  هللا كذبا نو كذ  بآيا ه ? ءنه ال يفل  الظالمون . ويوم)
ءال نن قىالوا:لهللا ربنىا مىا كنىا مشىركين . انظىر كيىف  فتنىتهم ن ركوا:نين  ركاؤكم الذين كنىتم  زعمىون ? ثىم لىم   ىن

  ما كانوا يفترون(. . عنهم عل  ننفسهم , و,ل كذبوا

هللا سى حانه . . مواجهىة   قدير استفرد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه , ووصف موقفهم وعملهم في هذا
وذلىك فيمىا كىانوا يدعونىه مىن ننهىم على  دينىه الىذي جىاو بىه  ;  بدن باستفهام  قريىري لظلمهىم بىافتراو ال ىذ  على  هللا

كالىذي سىيجيو  -نن مىا يحلونىه ومىا يحرمونىه مىن األنعىام والمفىاعم والشىعائر   عمهىم يم عليىه السىالم ; ومىنءبىراي
بعىأ  يزعمىه هىو مىن نمىر هللا . . ولىيس مىن نمىره . وذلىك كالىذي -مشفوعا بقوله  عىال :)بزعمهم( السورة في آخر

ءنهىم "مسىلمون"   وهىو مىن  ننفسىهم عىن من يىدعون اليىوم ننهىم على  ديىن هللا الىذي جىاو بىه محمىد   ص ل ويقولىون 
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نو,ىىاعا , ويبتىىدعون قيمىىا مىىن عنىىد ننفسىىىهم  وينشىى ون  ال ىىذ  المفتىىر  علىى  هللا . ذلىىك ننهىىم ي ىىدرون نحكامىىا
ويزعمىون ننهىا هىىي ديىن هللا ; ويىزعم لهىم بعىىأ مىن بىاعوا ديىىنهم  , ألنفسىهم يغت ىبون فيهىا سىلفان هللا ويدعونىىه

جىاوهم بهىا  التىي , ننه هو دين هللا   . . وباسىتن ار   ىذيبهم كىذلك بآيىات هللا , في دركات الجحيم مثو   ليشتروا به
بينمىا هىم يزعمىون نن مىا يزاولونىه فىي  . هللا النب    ص ل فردوها وعار,وها وجحدوها . وقالوا:ءنهىا ليسىت مىن عنىد

  النعل بالنعل . . يحدث من نهل الجاهلية اليوم . . حذوك كالذي جاهليتهم هو الذي من عند هللا   وذلك

  باستن ار هذا كله ; ووصفه بأنه نظلم الظلم: يواجههم

  ومن نظلم ممن افتر  عل  هللا كذبا نو كذ  بآيا ه  (. .)

 
 

ّ َكّذبًا َنْو َكذََّ  ّبآَياّ هّ  َوَمنْ  ُه ّن اْفَتَر  َعَل     (21اَل ي ْفّل   الظَّاّلم وَن ) ّءنَّه   َنْظَلم  ّممَّ

فىي السىياي القرآنىي عىن الشىرك  الغالى  كناية عن الشرك . في صورة التفظي  له والتقبي  . وهىو التعبيىر هنا والظلم
الشىىرك ظلىىم للحىىق , وظلىىم للىىنفس , وظلىىم للنىىا  . هىىو  نن . وذلىك حىىين يريىىد نن ي شىى  الشىىرك وينفىىر منىىه . ذلىىك

لى  الىىنفس بايرادهىىا مىىوارد الخسىىارة نن يوحىد ويعبىىد بىىال  ىىريك . واعتىىداو ع فىىي -سىى حانه  -اعتىداو علىى  حىىق هللا 
على  نسىا    قوم عل  النا  بتعبيدهم لغير ربهم الحق , وإفساد حيا هم باألحكام واألو,ال التي واعتداو والبوار .

  ولن يفل  الشرك وال المشركون: . هذا االعتداو . . ومن ثم فالشرك ظلم عظيم , كما يقول عنه ر  العالمين

  ن(. .ءنه ال يفل  الظالمو )

فىال  -نو للظلىم والظىالمين  - يقىرر الحقيقىة ال ليىة ; وي ىف الح ىيلة النهائيىة للشىرك والمشىركين -س حانه  - لهللا
فالحىىا ونجاحىىا . . فهىىذا هىىو االسىىتدراع المىىندي ءلىى   , عبىىرة بمىىا  ىىراه العيىىون الق ىىيرة النظىىر , فىىي األمىىد القريىى 

  . .حديثا ?  هللا الخسار والبوار . . ومن نصدي من

  :الموحي ي ور من عدم فالحهم موقفهم يوم الحشر والحسا  , في هذا المشهد الحي الشاخة وهنا

  ىىن فتنىىتهم ءال نن  لىىم ويىىوم نحشىىرهم جميعىىا , ثىىم نقىىول للىىذين ن ىىركوا:نين  ىىركاؤكم الىىذين كنىىتم  زعمىىون ? ثىىم)
  هم ما كانوا يفترون(. .و,ل عن , قالوا:لهللا ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا عل  ننفسهم

 تىراو  للنىا  اليىوم حىين  التىي الشىرك نلىوان , والشىركاو نلىوان , والمشىركين نلىوان . . وليسىت ال ىورة السىاذجة ءن
ناسىا كىىانوا يعبىدون نصىىناما نو نحجىىارا , نو  هنىىاك يسىمعون كلمىىة الشىرك وكلمىىة الشىركاو وكلمىىة المشىركين:من نن

  هي ال ورة الوحيدة للشرك   . . الخ ن جارا , نو نجوما , نو نارا . .
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كانىىت هىىي  سىىواو باحىىد  خ ىىائة األلوييىىة . . -سىى حانه  -الشىىرك فىىي صىىميمه هىىو االعتىىراف لغيىىر هللا  ءن
هللا بالشىعائر التعبديىة والنىذور ومىا  لغيىر االعتقىاد بتسىيير ءراد ىه للحىداث ومقىادير ال ائنىات . نو كانىت هىي التقىدم

لتنظيم نو,ال الحياة . . كلها نلوان من الشىرك , يزاولهىا نلىوان مىن  هللا الشرائ  من غير ءليها . نو كانت هي  لقي
  نلوانا من الشركاو   يتخذون  المشركين ,

مىن الشىرك والمشىركين  األلىوان ال ىريم يعبىر عىن هىذا كلىه بالشىرك ; ويعىرض مشىاهد يىوم القيامىة  مثىل هىذه والقىرآن
على  واحىد منهىا ; وال يفىري فىي الم ىير والجىزاو  الشىرك , وال يق ىر وصىف والشركاو ; وال يقت ر عل  لون منهىا

  اآلخرة سواو . . وفي بين نلوان المشركين في الدنيا

  كان العر  يزاولون هذه األلوان من الشرك جميعا: ولقد

فىي  سىيير  -عنىدهللا  الملزمىة عىن طريىق الشىفاعة -يعتقىدون نن هنىاك كائنىات مىن خلىق هللا , لهىا مشىاركة  كىانوا
كىالجن بىذوا هم نو باسىتخدام ال هىان والسىحرة  - األذ  األحىداث واألقىدار . كالمالئ ىة . نو عىن طريىق قىدر ها على 

وكىل نول ىك كىانوا يرمىزون لىه باألصىنام التىي  عمرهىا  -اآلبىاو واألجىداد  كىأرواأل -نو عىن طريىق هىذه و لىك  -لهىم 
هىم ال هىان فىي  وإنمىا لهىم مىا  حىل , و حىرم علىيهم مىا  حىرم . . ال ائنىات ; ويسىتنفقها ال هىان ; فتحىل هىذه نرواأل

  الحقيقة . . هم الشركاو  

كمىا  -وفىي الحقيقىة لل هىان  - والنىذور يزاولىون الشىرك فىي  قىديم الشىعائر لهىذه األصىنام ; و قىديم القربىان لهىا وكانوا
عىىن طريىىق  -سىىيير األحىىداث ومشىىاركتها فىىي   ال واكىى  كىىانوا يعتقىىدون فىىي -نقىىال عىىن الفىىر   -نن بعضىىهم 
ومىن هنىا عالقىة الحلقىة المىذكورة فىي هىذه السىورة مىن ق ىة ءبىراييم  ] بالشىعائر ويتقىدمون لهىا كىذلك -المشاركة هلل 

  بمو,ول السورة كما سيأ ي ل . . السالم عليه

 
 

ر ه ْم َجّميعىًا ث ىمَّ َنق ىول  ّللَّىّذيَن َنْ ىَرك وْا َنْيىنَ  َوَيْومَ  ىَرَكآؤ ك   َنْحش  نىت ْم َ ْزع م ىوَن ) م     مْ 22الَّىّذيَن ك  َنن َقىال وْا  ّءالَّ  ( ث ىمَّ َلىْم َ   ىن ّفْتَنىت ه 
نَّا م ْشّرّكيَن ) ّ َربّهَنا َما ك  ُه وَن ) َكَذب واْ  ( انظ ْر َكْيفَ 23َل   (24َعَل  َننف ّسّهْم َوَ,لَّ َعْنه م مَّا َكان وْا َيْفَتر 

 ىىرائ  وقيمىىا  -والشىىيو   ال هىىان عىىن طريىىق -  مىىن الشىىرك باقىىامتهم ألنفسىىهم كىىانوا يزاولىىون اللىىون الثالىى وكىىذلك
بعىأ النىا  اليىوم مىن نن هىذا هىو  ىريعة هللا   وفىي هىذا  يدعيىه و قاليىد , لىم يىأذن بهىا هللا . . وكىانوا يىدعون مىا

 سىنالهم عىنب -كىل ننىوال المشىركين بكىل نلىوان الشىرك  -يواجىه المشىركين  - والمواجهىة مشىهد الحشىر -المشىهد 

  الهول والعذا : ن  اعهم نين هم ? فانه ال يبدو لهم نثر ; وال يكفون عن -كل نصناف الشركاو  - الشركاو

  ويوم نحشرهم جميعا , ثم نقول للذين ن ركوا:نين  ركاؤكم الذين كنتم  زعمون ?(. .)
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نيىن  ىركاؤكم الىذين كنىتم ) األلىيم: اخة , والحشر واق  , والمشركون مسنولون ذلك السنال العظىيم . .  والمشهد
   زعمون ?(. .

هنىا ينعىدم مىن الففىرة ومىن  . . يفعىل الهىول فعلىه . . هنىا  تعىر  الففىرة مىن الركىام الىذي ران عليهىا فىي الىدنيا وهنىا
فيشىعرون ننىه لىم يكىن  ىرك , ولىم يكىن  ىركاو . .  ; الشىركاو وجود -كما هو منعدم في الواق  والحقيقة  -الذاكرة 

مىىن فتنىىة  -حقيقىىة وال واقىى  . . هنىىا "يفتنىىون فيىىذه  الخبىى  , ويسىىقد الركىىام  فىىي يكىىن لهىىذا كلىىه مىىن وجىىود اللىىم 
  :-ليخلة من الخب  والزبد  بالنار الذه 

  ثم لم   ن فتنتهم ءال نن قالوا:لهللا ربنا ما كنا مشركين(. .)

كلىه وإقىرارهم بربوبيىة  ما,ىيهم , هىي  خلىيهم عىن الحقيقىة التىي  جلىت عنهىا الفتنىه , نو التىي  بلىورت فيهىا الفتنىة ءن
ول ىن حيى  ال ينفى  اإلقىرار بىالحق والتعىري مىن  . . الىدنيا هللا وحىده ; و عىريهم مىن الشىرك الىذي  اولىوه فىي حيىا هم

  مثله قولتهم وليس بالنجاة . . لقد فات األوان . . فاليوم للجىزاو ال للعمىل . . الذي ال اطل . . فهو ءذن بالو هذا

  لتقرير ما كان ال السترجال ما كان . . واليوم

يىوم ا خىذوا هىنالو الشىركاو  ننفسىهم يقرر هللا س حانه , معج ا رسوله   ص ل مىن نمىر القىوم , ننهىم كىذبوا على  لذلك
اليىوم غىا  عىنهم مىا كىانوا يفترونىه , فىاعترفوا بىالحق  وننهىم  ركاو , حيى  ال وجىود لشىركتهم مى  هللا فىي الحقيقىة .

  د ما غا  عنهم االفتراو:بع

  انظر كيف كذبوا عل  ننفسهم , و,ل عنهم ما كانوا يفترون(. .)

على  هللا هىذا االفتىراو .  وافتىروا منهم كان عل  ننفسهم ; فهىم كىذبوها وخىدعوها يىوم ا خىذوا مى  هللا  ىريكا , فال ذ 
  ! والحسا  وقد ظل عنهم ما كانوا يفترون وغا  , في يوم الحشر

كىانوا مشىركين . وفىي  أويىل  مىا التأويل الذي نستري  ءليه في حلفهم بالِل يوم القيامة وهىم فىي حضىر ه:ننهم هو هذا
على  هللا , ونن يحلفىوا ننهىم مىا كىانوا مشىركين  يكىذبوا كىذبهم على  ننفسىهم كىذلك . فهىم ال يجىرؤون يىوم القيامىة نن

وم القيامىة ال يكتمىون هللا حىديثا . . ءنمىا هىو  عىري فهىم يى -بعىأ التفاسىير   قىول كمىا -عامدين بال ذ  على  هللا 
ثىىم  . يومىذاك الشىرك نمىام الهىىول الرعيى  ; وننمحىاو هىذا ال اطىل ال ىاذ  حتىى  ال نثىر لىه فىي حسىهم عىن الففىرة

ال ظىل لىه فىي حسىهم وال فىي الواقى   والذي من كذبهم الذي كذبوه عل  ننفسهم في الدنيا ; -س حانه  - عجي  هللا 
  مة  يوم القيا

  لهللا نعلم بمراده عل  كل حال . . ءنما هو احتمال . . . .

  للدنيا العودة محاربة ال فار للحق وخزيهم في اآلخرة وكذبهم في  مني 28 - 25الثال : الدر 
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  ي ور حالهم . . القيامة السياي ي ور حال فريق من المشركين ; ويقرر م يرهم في مشهد من مشاهد ويمضي

 
 

ىلَّ آَيىةق الَّ ي ْنّمن ىواْ  َيْفَقه وه   مَّن َيْسَتّم   ّءَلْيَك َوَجَعْلَنا َعَل  ق ل وّبّهْم َنّكنًَّة َنن َوّمْنه م َحتَّى  ّءَذا  ّبَهىا َوّفي آَذاّنّهْم َوْقىرًا َوّإن َيىَرْوْا ك 
وْا ّءنْ    (25ّليَن )ّءالَّ َنَساّطير  اأَلوَّ  َهَذا َجآؤ وَك ي َجاّدل وَنَك َيق ول  الَّّذيَن َكَفر 

رسىول هللا   ص ل وهىىم  يجىادلون  يسىىتمعون القىرآن معفلىي اإلدراك , مفموسىي الففىرة , معانىدين مكىىابرين , وهىم
ال ريم ننه نساطير األولىين ; وينىأون عىن سىماعه  القرآن عل  هذا النحو من االستغالي والعناد , ويدعون عل  هذا

فىي الىدنيا فىي صىفحة , وفىي ال ىفحة األخىر  يرسىم لهىم مشىهدا حىالهم هكىذا  ي ىور وينهون غيرهم عنه نيضا . .
يتهىافتون  وهىم وهىم موقوفىون على  النىار محبوسىون عليهىا , وهىي  ىواجههم بهىول الم ىير الرعيى  ; ; مكروبىا ك ي ىا

غيىر ذلىك الموقىف , الىذي انتهى   موقىف متخاذلين ; ويتهاوون متحسرين ; يتمنون لىو يىردون ءلى  الىدنيا فيكىون لهىم
  والتحقير: بالت غير ءل  هذا الم ير . فيردون عن هذا التمنيبهم 

كىل آيىة ال ينمنىوا بهىا ,  يىروا مىن يسىتم  ءليىك , وجعلنىا على  قلىوبهم نكنىة نن يفقهىوه وفىي آذانهىم وقىرا , وإن ومىنهم
ه , وإن األولىين . وهىم ينهىون عنىه وينىأون عنى نسىاطير حتى  ءذا جىاؤوك يجادلونىك , يقىول الىذين كفىروا:ءن هىذا ءال

  ر  ءذ وقفوا عل  النار فقالوا:يىا ليتنىا نىرد وال ن ىذ  بآيىات ربنىا ون ىون مىن ولو يهل ون ءال ننفسهم وما يشعرون .

ل ىاذبون . . ءنهمىا صىفحتان  وإنهىم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل , ولو ردوا لعادوا لما نهىوا عنىه , ! المنمنين
وصىىفحة فىىي اآلخىىرة ير سىىم فيهىىا النىىدم والحسىىرة . .  ; واإلعىىراض هىىا العنىىادمتقابلتان:صىىفحة فىىي الىىدنيا ير سىىم في

 هذا العرض المنثر الموحي ; ويخاط  بهما الففىر الجاسىية ; ويهىز بهىا هىذه ويعر,هما يرسمها السياي القرآني ,

   ىدبر هىذا القىرآن  فىيو ءلى ولعلهىا هزا , لعل الركام الذي ران عليها يتساقد , ولعل مغاليقها ال ىلدة  تفىت  , الففر
  قبل فوات األوان .

  كل آية ال ينمنوا بها(. . يروا ومنهم من يستم  ءليك , وجعلنا عل  قلوبهم نكنة نن يفقهوه وفي آذانهم وقرا , وإن)

دون هىذه اآلذان نن  ىندي  يحىول األغلفة التي  حول دون نن  تفت  هذه القلو  فتفقه ; والوقر:ال مم الذي:واألكنة
  ا فتسم  . .وظيفته

لىيس لهىا آذان  سىم  . .  وكىأن النمىاذع ال شىرية التىي  سىتم  ; ول نهىا ال  فقىه , كىأن لىيس لهىا قلىو   ىدرك ; وهىذه
وفىي كىل مكىان . . ءنهىم نناسىي مىن بنىي آدم   مىان نماذع مكرورة في ال شرية في كل جيل وفي كل قبيل , في كىل

كىأن آذانهىم صىماو ال  ىندي وظيفتهىا . وكىأن ءدراكهىم فىي غىالف  . يسىمعونه . . ول نهم يسىمعون القىول وكىأنهم ال
  ما سمعته اآلذان   مدلوالت ال  نفذ ءليه

  ءال نساطير األولين . . هذا يروا كل آية ال ينمنوا بها . حت  ءذا جاؤوك يجادلونك . يقول الذين كفروا:ءن وإن
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  ! وعقولهم ال ي ل ءل  قلوبهم ر  كذلك . ول ن كأنها ال    ر . نو كأن ما    ره  فأعينهم

لهىم آذان ولهىم عيىون ولهىم  بينمىا الذي نصىا  القىوم يىا  ىر  ? مىا الىذي يحىول بيىنهم وبىين التلقىي واالسىتجابة . فما
  :-س حانه  -عقول ? يقول هللا 

  . .(بها وجعلنا عل  قلوبهم نكنة نن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإن يروا كل آية ال ينمنوا)

نسىماعهم وظيفتهىا فتنقىل ءلى    ىندي بىر عىن قضىاو هللا فىيهم بىأال يتلقى  ءدراكهىم هىذا الحىق وال يفقهىه ; وبىأاليع وهذا
  من دالئل الهد  وموحيات اإليمان . يروا ءدراكهم ما  سم  من هذا الحق فتستجي  له , مهما

  فينا لنهدينهم سبلنا(. . جاهدوا ننه ي ق  نن نلتمس سنة هللا في هذا القضاو . . ءنه س حانه يقول: )والذين غير

 -قىد نفلى  مىن  كاهىا , وقىد خىا  مىن دسىاها(. . فشىأن هللا  , و قواهىا ونفىس ومىا سىواها , فألهمهىا فجورهىا):ويقىول
 ءلى  يجاهد ليبلأ الهد  ; ونن يفلى  مىن يزكىي نفسىه ويفهرهىا . . فأمىا هىنالو فلىم يتوجهىوا من نن يهدي -س حانه 

فييسىر هللا لهىم االسىتجابة . .  , كيىانهم ولم يحاولوا نن يسىتخدموا نجهىزة االسىتق ال الففريىة فىيالهد  ليهديهم هللا ; 
بيىنهم وبىين الهىد  حجابىا ; وجىر  قضىاؤه فىيهم بهىذا الىذي جىر   هللا هنالو عفلىوا نجهىز هم الففريىة ابتىداو ; فجعىل

  . ومىن نمىر هللا نن يهىدي مىن يجاهىد ,األولى  . . وكىل  ىيو ءنمىا يكىون بىأمر هللا ونيىتهم جزاو عل  فعلهىم األول

وقىرا , وإن يىروا  آذانهىم يفلى  مىن يتزكى  . ومىن نمىر هللا نن يجعىل على  قلىو  المعر,ىين نكنىة نن يفقهىوه وفىي ونن
عل  ءرادة هللا بهم , وعل  قضىائه فىيهم , ءنمىا  وخفاياهم كل آية ال ينمنوا بها . . والذين يحيلون ,اللهم و ركهم

 س حانه يجبههم بالحق , وهو يحكي نقوالهم في هىذا الشىأن ويسىفهها:)وقال الىذين لهللا ه اإلحالة .يغالفون في هذ

كىذلك فعىل الىذين  .  ىيو لو  او هللا ما عبدنا من دونه من  يو نحن وال آباؤنىا , وال حرمنىا مىن دونىه مىن:ن ركوا
ة رسىوال:نن اعبىدوا هللا واجتنبىوا الفىاغوت , نمى كىل من قبلهم . فهل عل  الرسىل ءال الىبالب المبىين ? ولقىد بعثنىا فىي

الضاللة , فسيروا فىي األرض فىانظروا كيىف كىان عاق ىة المكىذبين(. .  عليه فمنهم من هد  هللا , ومنهم من حقت
  . بفعلهم . -بعد النذارة  -هللا عليهم قولهم ; وعل  نن الضاللة ءنما حقت عليهم  ءن ار فدل هذا عل 

منهىا م احى  الهو يىة ,  ليجعلىوا القضىاو والقىدر , والجبىر واالختيىار , وإرادة العبىد وكسى ه . . نثىاروا قضىايا والىذين
منهج القرآن في عىرض هىذه القضىية فىي صىور ها  يجانبون   خض  لما  ت وره عقولهم من فروض و قديرات , ءنما

ونن ا جىاه اإلنسىان على  هىذا النحىو   قرر نن كىل  ىيو ءنمىا يكىون بقىدر مىن هللا ; التي الواقيية التقريرية ال سيفة ;
كانىت عليىه ; ونن  مىا داخىل فىي حىدود ففر ىه التىي خلقىه هللا عليهىا , والتىي جىر  بهىا قىدر هللا ف انىت على  ذاك نو

يجىري بهىا قىدر هللا نيضىا , فت ىون . .  واآلخىرة ا جاهىه على  هىذا النحىو نو ذاك  تر ى  عليىه نتىائج وآثىار فىي الىدنيا
ول ىن على  النحىو الىذي ير ى  على  ءرادة اإلنسىان الموهوبىة لىه مىا  . . هللا مىر كلىه ءلى  قىدروبهىذا يكىون مرجى  األ

  به . . وليس وراو هذا التقرير ءال الجدل الذي ينتهي ءل  المراو   هللا يوقعه قدر
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فىتهم الىذي يل , القىرآن كانىت معرو,ىة علىيهم نمىارات الهىد  ودالئىل الحىق وموحيىات اإليمىان , فىي هىذا والمشىركون 
نن  وقى  على  نو ىار هىذه  -ءليهىا قلىوبهم  ا جهىت لو -ءل  آيات هللا في األنفس واآلفاي ; وهي وحدها كانت كفيلة 

و حييهىا , لتتلقى  و سىتجي  . . ءال ننهىم هىم لىم يجاهىدوا ليهتىدوا ;  فتوقظهىا القلو  , ونن  هز فيهىا المىدارك الغافيىة
الرسىول    ءلى  هم وبىين موحيىات الهىد  حجابىا ; وصىاروا حىين يجي ىون وحوافزهىا ; فجعىل هللا بيىن ففىر هم بل عفلىوا

ال احى  عىن الحىق ; ول ىن ليجىادلوا   ىدبر ص ل ال يجي ون مفتوحي األعين واآلذان والقلو  ; ليتدبروا ما يقوله لهم
  ويتلمسوا نس ا  الرد والت ذي :

  ولين . .ءذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا:ءن هذا ءال نساطير األ حت 

باأللهىة واألبفىال فىي  المتعلقىة جمى  نسىفورة . وكىانوا يفلقونهىا على  الحكايىات التىي  تضىمن الخىواري  واألسىاطير
  . ونساطيرها ق ة الوثنيات . ونقربها ءليهم كانت الوثنية الفارسية

وي حثىون عىن نسى ا   ; ن يجىادلو  كىانوا يعلمىون جيىدا نن هىذا القىرآن لىيس بأسىاطير األولىين . ول ىنهم ءنمىا كىانوا وهم
يجدون فيما يتل  عليهم من القرآن ق  ىا عىن الرسىل  وكانوا الرد والت ذي  ; ويتلمسون نوجه الشبهات ال عيدة . .

مىىن المكىىذبين . فمىىن بىىا  التمحىىل والتمىىا  نوهىى  األسىى ا  , قىىالوا عىىن هىىذا  الغىىابرين ونقىىوامهم ; وعىىن م ىىارل
  طير األولين( القرآن كله: )ءن هذا ءال نسا وعن الق ة

 
 

مْ  َيْنَهْوَن َعْنه  َوَيْنَأْوَن َعْنه  َوّإن ي ْهّل  وَن ّءالَّ  َوه مْ  وَن ) َننف َسه  ّقف ىوْا َعَلى  النَّىارّ 26َوَما َيْشىع ر  َيىا َلْيَتَنىا  َفَقىال واْ  ( َوَلىْو  َىَرَ  ّءْذ و 
  (27ّنيَن )اْلم ْنمّ  ّمنَ  ن َردُّ َواَل ن َ ذّهَ  ّبآَياّت َربّهَنا َوَن  ونَ 

نن هىىذا القىىرآن ءن هىىو ءال  فريىىة فىىي صىىرف النىىا  عىىن االسىىتمال لهىىذا القىىرآن , و ثبيىىت هىىذه الفريىىة . . وإمعانىىا
فارسىية عىن رسىتم واسىفنديار مىن نبفىال الفىىر   نسىاطير نسىاطير األولىين . . كىان مالىك بىن النضىر , وهىو يحفىه

هىىو يتلىىو القىىرآن . فيقىىول للنىىا :ءن كىىان محمىىد يقىىة هللا   ص ل و  رسىىول األسىفوريين , يجلىىس مجلسىىا قري ىىا مىىن
 فعنىدي نحسىن منهىا   ثىم يىروأل يقىة علىيهم ممىا عنىده مىن األسىاطير , لي ىرفهم عىن , األولىين علىيكم نسىاطير

  ءل  القرآن ال ريم   االستمال

التىىأثر خشىىية  االسىىتمال وينىىأون هىىم عىىن -وهىىم كبىىراؤهم  -كىىانوا كىىذلك ينهىىون النىىا  عىىن االسىىتمال ءليىىه  ولقىىد
  واالستجابة:

  وهم ينهون عنه , وينأون عنه , وإن يهل ون ءال ننفسهم وما يشعرون(. .)

لىىو  ىىرك النىىا    جىىدي كىىانوا علىى  يقىىين مىىن ننىىه لىىيس نسىىاطير األولىىين . ونن مواجهتىىه بأسىىاطير األولىىين ال لقىىد
يخىافون على  ن  ىاعهم . فلىم يكىن كمىا  فيهىا يسمعون   وكان كبراو قري  يخافون عل  ننفسهم من  أثير هىذا القىرآن
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القىوي , وال اطىل الىواهن المتىداعي , نن يجلىس النضىر بىن الحىارث  بسىلفانه يكفي ءذن في المعركة بين الحق النفاذ
ننفسىهم ينىأون  هىم األولين   ومن ثىم كىانوا ينهىون ن  ىاعهم نن يسىتمعوا لهىذا القىرآن ; كمىا كىانوا نساطير يروي للنا 

سىىفيان بىن حىىر  , وعمىرو بىىن  ونبىىي وحكايىة األخىىنس بىن  ىىريق , -ا نن  تىأثر و سىىتجي  خوفىا عليهىى -بأنفسىهم 
  في خفية لهذا القرآن حكاية مشهورة في السيرة . التسم  هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي  شدهم  دا ءل 

القىىرآن ; ومىىن التىىأثر بىىه  لهىىذا الجهىىد كلىىه الىىذي كىىانوا يبذلونىىه ليمنعىىوا ننفسىىهم ويمنعىىوا غيىىرهم مىىن االسىىتمال وهىىذا
: -سى حانه  -كمىا يقىرر هللا  -الحقيقىة إلهىالك ننفسىهم  فىي واالسىتجابة لىه . . هىذا الجهىد كلىه ءنمىا كىانوا يبذلونىه

  !(يشعرون  )وإن يهل ون ءال ننفسهم وما

  واآلخرة ? الدنيا يهلك ءال نفسه من يجاهد نفسه ويجاهد غيره دون الهد  وال الأل والنجاة , في وهل

هىد  هللا   مسىاكين    وبىين مسىاكين نول ىك الىذين يجعلىون همهىم كلىه فىي الحيلولىة بىين ننفسىهم والنىا  معهىم ءنهىم
ءال ننفسىهم فىي الىدنيا واآلخىرة . وإن بىدا لهىم  يهل ىون  ولو  بدوا فىي ثيىا  الج ىابرة و ي الفواغيىت   مسىاكين فهىم ال

  مفلحون .ننهم رابحون  بالزبد حينا من الدهر وبدا للمخدوعين

   او ان ير  فلينظر في ال فحة األخر  المواجهة لهذه ال فحة األول : ومن

  المنمنين(  من ولو  ر  ءذ وقفوا عل  النار فقالوا:يا ليتنا نرد , وال ن ذ  بآيات ربنا , ون ون )

مقابىل مشىهد اإلعىراض  في . والحسرة المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا . . مشهد االستخذاو والندامة والخزي  ءنه
  والجدال والنهي والنأي واالدعاو العريأ  

  ولو  ر  ءذ وقفوا عل  النار(. .)

يمل ىون الجىدل والمغالفىة  وال  ر  ذلك المشهد   لو  راهم وقد ح سوا عل  النار ال يمل ىون اإلعىراض والتىولي   لو
   

   ر  لرنيت ما يهول   ولرنيتهم يقولون: لو

 
 

واْ َبىَدا لَ  َبىلْ  وْا َلَعىاد  ىا َكىان وْا ي ْخف ىوَن ّمىن َقْبىل  َوَلىْو ر دُّ ىم مَّ ىْم َلَ ىاّذب وَن ) ّلَمىا ه  ىوْا َعْنىه  َوّإنَّه   َحَيا  َنىا ( َوَقىال وْا ّءْن ّهىَي ّءالَّ 28ن ه 

ْنَيا َوَما َنْحن  ّبَمْ ع وّثيَن )   (29الدُّ

  ن(. .يا ليتنا نرد , وال ن ذ  بآيات ربنا , ون ون من المنمني)
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يكىىون مىنهم   ىىذي  بهىىذه  فلىىن اآلن ننهىا كانىىت )آيىات ربنىىا(  وهىىم يتمنىون لىىو يىىردون ءلى  الىىدنيا . وعندئىىذ يعلمىون 
  اآليات , وعندئذ سيكونون من المنمنين  

  ليست سو  األماني التي ال   ون   ول نها

لمىا كىىذبوا ول ىىانوا  ردوا ءنهم لىىوننهىىم ءنمىا يجهلىىون جبلىتهم . فهىىي جبلىة ال  ىىنمن . وقىىولهم هىذا عىىن ننفسىهم: على 
مىن سىبيل   وإنهىم مىا يقولىون قىولتهم هىذه  إلجىابتهم منمنين , ءنما هو كذ  ال يفابق حقيقة ما يكون منهم لو كان

مغبتهم ما كىانوا مىن قبىل يخفونىه على  ن  ىاعهم ليوهمىوهم ننهىم محقىون  وسوو , ءال ألنه   شف لهم من سوو عملهم
  فلحون .وننهم م , , وننهم ناجون 

  . .(ل اذبون  بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . وإنهم)

النىار هىي التىي ننفقىت  على  هللا يعلم طبيعتهم ; ويعلم ءصرارهم عل  باطلهم ; ويعلىم نن رجفىة الموقىف الرعيى  ءن
  هوا عنه وإنهم ل اذبون(. .ن لما نلسنتهم بهذه األماني وهذه الوعود . . )ولو ردوا لعادوا

  السياي في هذا المشهد ال ائس , وهذا الرد ي ف  وجوهم بالمهانة والت ذي    ويدعهم

  حقيقة الحياة في الت ور اإلسالمي 32 - 29الراب : الدر 

ون بىأن الدنيا وهم يجزمى في ليفت  صفحتين جديد ين متقابلتين كذلك ; ويرسم لهما مشهدين متقابلين:نحدهما يدعهم
وهم موقوفون عل  ربهم يسألهم عما هىم فيىه: )نلىيس  اآلخرة ال بع  وال نشور , وال حسا  وال جزاو . وثانيهما في

 ويذي  . . فيجيبون ءجابة المهىين الىذليل: )بلى    وربنىا(. . فيجبهىون عندئىذ يزلزل هذا بالحق ?(. . السنال الذي

بعىدما كىذبوا بلقىاو هللا  , بغتىة ي السياي يرسم مشهدهم والسىاعة  أخىذهماألليم بما كانوا يكفرون . . ثم يمض بالجزاو
وفي النهاية يقىرر حقيقىة و ن الىدنيا واآلخىرة فىي ميىزان هللا  ! , فتنتابهم الحسرة ; وهم يحملون نو ارهم عل  ظهورهم

  ال حي :

قىىال:نليس هىىذا بىىالحق ?  ربهىىم وقىىالوا:ءن هىىي ءال حيا نىىا الىىدنيا , ومىىا نحىىن بم عىىوثين . ولىىو  ىىر  ءذ وقفىىوا علىى )
قىد خسىر الىذين كىذبوا بلقىاو هللا حتى  ءذا جىاو هم السىاعة  . قالوا:بل  وربنا . قال:فذوقوا العىذا  بمىا كنىتم   فىرون .

 الدنيا فرطنا فيها , وهم يحملون نو ارهم عل  ظهورهم نال ساو ما يزرون , وما الحياة ما بغتة قالوا:يا حسر نا عل 

  , وللدار اآلخرة خير للذين يتقون . نفال  عقلون ?(ءال لع  ولهو 

بها اإلسىالم ; والتىي يقىوم  جاو ال ع  والحسا  والجزاو في الدار اآلخرة من قضايا العقيدة األساسية , التي وقضية
لوكا , عقيىدة و  ىورا , وخلقىا وسى -ال يقىوم هىذا الىدين  والتىي عليها بناو هذه العقيدة بعد قضية وحدانيىة األلوييىة .

  وبها . . . . عليها ءال -و ريعة ونظاما 
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كمىا قىال لهىم فىي كتابىه ال ىريم  - هذا الدين الذي نكمله هللا , ون م به نعمته عل  المنمنين بىه , ور,ىيه لهىم دينىا ءن
يت امىل" ويتناسىق فيىه   ىوره االعتقىادي " . .   وينىه هىو مىنهج للحيىاة كامىل فىي حقيقتىه , مت امىل متناسىق فىي -

 و قىوم كلهىا على  قاعىدة واحىدة مىن حقيقىة األلوييىة فيىه وحقيقىة الحيىاة . . التنظيميىة قيمه الخلقية , م   ىرائعه م 

  . اآلخرة

وليسىت هىي هىذه الفتىرة  ; ليسىت هىي هىذه الفتىرة الق ىيرة التىي  مثىل عمىر الفىرد -فىي الت ىور اإلسىالمي  - فالحيىاة
الفتىرة المشىهودة التىي  مثىل عمىر ال شىرية فىي  هىذه ننها ليست هىي المحدودة التي  مثل عمر األمة من النا  ; كما

  هذه الحياة الدنيا .

و متىد عر,ىا فىي اآلفىاي , و متىد عمقىا فىي العىوالم ,  , الزمىان  متد طوال فىي -في الت ور اإلسالمي  -الحياة  ءن
 لىون الحيىاة اآلخىرة مىن حسىابهم والعن  لىك الفتىرة التىي يراهىا ويظنهىا ويتىذوقها مىن يغف . و متد  نوعا في الحقيقة .

  بها . ينمنون 

وفتىرة  -الحيىاة الىدنيا  فتىرة - متىد فىي الزمىان , فتشىمل هىذه الفتىرة المشىهوده  -في الت ىور اإلسىالمي  -الحياة  ءن
  الحياة الدنيا بالقيا  ءليها ساعة من نهار   فترة الحياة األخر  التي ال يعلم مداها ءال هللا ; والتي  عد

كعىىرض  عر,ىىها فىىي المكىىان , فتضىىيف ءلىى  هىىذه األرض التىىي ييىىي  عليهىىا ال شىىر ; دارا نخر :جنىىة متىىدو 
  ماليين الماليين من السنين   األرض السماوات واألرض ; ونارا  س  ال ثرة من جمي  األجيال التي عمرت وجه

هللا ; وال نعلىم نحىن عنىه  ءال كلهىا فىي العىوالم , فتشىمل هىذا الوجىود المشىهود ءلى  وجىود مغيى  ال يعلىم حقيقىة و متىد
في الىدار اآلخىرة . وعىالم المىوت وعىالم اآلخىرة كالهمىا  وينتهي ءال ما نخبرنا به هللا . وجود يبدن من لحظة الموت ,

  فيه الوجود اإلنساني في صور ال يعلمها ءال هللا . يمتد من غي  هللا . وكالهما

المسىتويات الجديىدة فىي الحيىاة   لىك ستو  المعهود فىي الحيىاة الىدنيا , ءلى الحياة في حقيقتها ; فتشمل هذا الم و متد
الحياة ذات مذاقات ليسىت مىن مىذاقات هىذه الحيىاة الىدنيا  من األخر  . . في الجنة وفي النار سواو . . وهي نلوان

  جناأل بعو,ة   -ءليها  بالقيا  -. . وال  ساوي الدنيا 

وفىي هىذه اآلفىاي مىن  , الزمىان يمتد وجودهىا فىي هىذه األبعىاد مىن -إلسالمي في الت ور ا -اإلنسانية  والشخ ية
ويتسى    ىورها للوجىود كلىه ; و  ىورها للوجىود  . . والحيىوات المكىان , وفىي هىذه األعمىاي والمسىتويات مىن العىوالم

 واآلفىاي فىي األبعىادو  بىر اهتماما هىا و علقا هىا وقيمهىا , بقىدر ذلىك االمتىداد  ; للحيىاة اإلنسىاني ; ويتعمىق  ىذوقها

للوجىود ال ىوني , و  ىىورهم    ىورهم واألعمىاي والمسىتويات . . بينمىا نول ىك الىذين ال ينمنىون بىىاآلخرة , يتضىاول
وصىراعهم فىي ذلىك الجحىر الضىيق ال ىغير الضى يل  وقىيمهم للوجىود اإلنسىاني ; وهىم يحشىرون ننفسىهم و  ىورا هم

  من هذه الحياة الدنيا  
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ويتجلى  كيىف نن هىذا  . الت ىور يبىدن االخىتالف فىي القىيم , ويبىدن االخىتالف فىي الىنظم . هىذا االخىتالف فىي ومىن
  ىورا واعتقىادا , وخلقىا وسىلوكا و ىريعة :بنائىه الىدين مىنهج حيىاة مت امىل متناسىق ; و تبىين قيمىة الحيىاة اآلخىرة فىي

  ونظاما . .

ءنسىان ييىي  فىي ذلىك  غيىر لم والمىذاقات ,ءنسىانا ييىي  فىي هىذا المىد  المتفىاول مىن الزمىان والمكىان والعىوا ءن
وال لجىزاو عمىا يفعلىه ومىا يفعىل بىه . .  , يفو ىه الجحر الضىيق , وي ىارل اآلخىرين عليىه , بىال انتظىار لعىوض عمىا

  ءال في هذه األرض ومن هنالو النا   

ينشىأ عنهىا  ! عرالمشىا ا سال الت ور وعمقه و نوعه ينش  و سىعة فىي الىنفس وكبىرا فىي االهتمامىات ورفعىة فىي ءن
فىاذا ن,ىيف ءلى  سىعة الت ىور وعمقىه  ! هي بذا ها خلق وسلوك , غير خلق الذين يييشون في الجحىور وسىلوكهم

فىي الىدار اآلخىرة , وفىىي ,ىخامة العىوض عمىا يفىىوت  الجىزاو و نوعىه , طبيعىة هىذا الت ىور , واالعتقىىاد فىي عىدل
 ىالأل الىذي  علىم ننىه مىن نمىر هللا , وننىه منىاي العىوض سبيل الحق والخيىر وال في ونفاسته ; استعدت النفس للبذل

وصىلحت  - مت  اسىتيقن مىن اآلخىرة كمىا هىي فىي الت ىور اإلسىالمي -وصل  خلق الفرد واستقام سلوكه  ; والجزاو
علىى  فسىىادها ال يحىىرمهم  سىىكو هم األو,ىال واألنظمىىة , التىىي ال يتركهىىا األفىىراد  سىىوو و نحىىرف , وهىىم يعلمىىون نن

  العوض في اآلخرة , فيخسرون الدنيا واآلخرة   كذلك لدنيا وحدها وخيرا ها ; ول نه يحرمهمصالأل الحياة ا

ءنهىا  ىدعو النىا  ءلى  السىلبية فىي الحيىاة الىدنيا ; وإلى  ءهمىال هىذه :فيقولىون  يفترون عل  عقيدة الحياة اآلخرة والذين
الىذين  . . اآلخىرة المفسىدين  فلعىا ءلى  نيىيمبىال جهىد لتحسىينها وإصىالحها ; وإلى   ركهىا للفغىاة و  و ركهىا الحيىاة ;

كمىا هىي  -فهىم يخلفىون بىين عقيىدة اآلخىرة  ! الجهالىة يفترون هذا االفتراو عل  عقيدة اآلخرة يضيفون ءل  االفتراو
فىي الت ىور اإلسىالمي  -اآلخرة كما هي في ديىن هللا القىويم . . فالىدنيا  وعقيدة -في الت ورات ال نسية المنحرفة 

ورد االعتىداو  , عنهىا اآلخىرة . والجهىاد فىي الحيىاة الىدنيا إلصىالأل هىذه الحيىاة , ورفى  الشىر والفسىاد رعىةمز  هىي -
كىل نول ىك هىو  اد اآلخىرة ; وهىو  . . جميعىا عىن سىلفان هللا فيهىا , ودفى  الفواغيىت و حقيىق العىدل والخيىر للنىا 

  ال اطل , وما نصابهم من األذ  . .فقدوا في صرال  عما الذي يفت  للمجاهدين نبوا  الجنة , ويعو,هم

نو يشىي  فيهىا الظلىم  , و ختىل يتفىق لعقيىدة هىذه   ىورا ها نن يىدل نهلهىا الحيىاة الىدنيا  ركىد و أسىن , نو  فسىد ف يىف
  وينتظرون فيها الجزاو من هللا ? , اآلخرة والفييان , نو  تخلف في ال الأل والعمران . . وهم يرجون 

والفييىىان والتخلىىف  والظلىىم تىىرات مىىن الزمىىان يييشىىون سىىلبيين ; ويىىدعون الفسىىاد والشىىرالنىىا  ءذا كىىانوا فىىي ف ءن
ي ىىنعون ذلىىك كلىىه نو بعضىىه ألن   ىىورهم  هىىم فانمىىا -مىى  ادعىىائهم اإلسىىالم  -والجهالىىة  غمىىر حيىىا هم الىىدنيا 

ا الىىدين ; قىىد  زعىىزل و,ىىعف   ال ألنهىىم يىىدينون بحقيقىىة هىىذ اآلخىىرة ل سىىالم قىىد فسىىد وانحىىرف ; وألن يقيىىنهم فىىي
 اآلخىرة . فمىا يسىتيقن نحىد مىن لقىاو هللا فىي اآلخىرة , وهىو يعىي حقيقىة هىذا الىدين , ثىم فىي ويسىتيقنون مىن لقىاو هللا

  في هذه الحياة سلبيا , نو متخلفا , نو را,يا بالشر والفساد والفييان . ييي 
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نو يزهىد فيهىا وهىو يعلىم  بفي ا هىا ويسىتمت  يزاول المسلم هذه الحيىاة الىدنيا , وهىو يشىعر ننىه نكبىر منهىا ونعلى  . ءنما
هىذه الحيىاة و سىخير طاقا هىا وقواهىا وهىو يعىرف نن  لترقيىة ننهىا حىالل فىي الىدنيا خال ىة لىه يىوم القيامىة . ويجاهىد

 ويكىاف  الشىر والفسىاد والظلىم محىتمال األذ  والتضىحية حتى  الشىهادة وهىو ءنمىا . فيهىا هذا واجى  الخالفىة عىن هللا

لآلخىرة ال يمىر بالىدنيا  طريىق ي اآلخرة . . ءنه يعلم من دينه نن الدنيا مزرعة اآلخرة ; ونن ليس هنالىكلنفسه ف يقدم
  منها ءل  نعمة هللا ال بر  . . يجتا  ; ونن الدنيا صغيرة  هيدة ول نها من نعمة هللا التي

الت ىور مىن سىعة وجمىال  فىي شى هجزئية في النظام اإلسالمي منظور فيها ءل  حقيقية الحيىاة اآلخىرة ; ومىا  ن وكل
فىي الحىق و حىرع و قىىو  ; ومىا  نشى ه فىىي   شىىدد وار فىال ; ومىا  نشى ه فىىي الخلىق مىن رفعىة و فهىىر وسىماحة ومىن

  النشاي اإلنساني من  سديد وثقة و  ميم .

فىي  كىان هىذا التوكيىد كلىه نجىل ذلىك كلىه ال  سىتقيم الحيىاة اإلسىالمية بىدون يقىين فىي اآلخىرة . ومىن نجىل ذلىك مىن
  القرآن ال ريم عل  حقيقة األخرة . .

والف ريىة لالعتقىاد  والشىعورية ال  تسى  آفىاقهم الت ىورية -وبسىب  مىن هىذه الجاهليىة  -العىر  فىي جىاهليتهم  وكىان
هىذا العىالم الحا,ىر:وال فىي امتىداد الىذات اإلنسىانية  غيىر في حياة نخر  غير هذه الحياة الدنيا ; وال فىي عىالم آخىر

اآلماد المحسوسة . . مشاعر و  ورات ن ى ه  ىيو بمشىاعر الحيىوان و  ىورا ه  هذه آفاي ونعماي غيرءل  آماد و 
  هذا  أن الجاهلية الحا,رة . . "العلمية " كما ي ر نهلها عل   سميتها   في . .  أنهم

  وقالوا:ءن هي ءال حيا نا الدنيا وما نحن بم عوثين(. .)

ءنسىانية رفيعىة كريمىة . .  حيىاة تقىاد على  هىذا النحىو يسىتحيل نن  نشىأ فىي ظلىهيعلم نن االع -س حانه  -هللا  وكان
  باألرض , و ل ق   وره بالمحسو  منها اإلنسان هذه اآلفاي الضيقة في الشعور والت ور , التي  ل ق

 
 

ّقف وْا َعَل  َربّهّهْم َقاَل َنَلْيَس َهَذا ّباْلَحقهّ  َوَلوْ  ونَ َبَل  وَ  َقال واْ  َ َر  ّءْذ و  نت ْم َ ْ ف ر    (30) َربّهَنا َقاَل َفذ وق وْا الَعَذاَ  ّبَما ك 

الىنفس , والت الى  على  المتىال  فىي وهىذه الرقعىة الضىيقة مىن الزمىان والمكىان , التىي  فلىق السىعار . . كالبهيمىة
  , وال هدنىة , وال مىن عقالهىا  عربىد وحىدها بىال كىاب الشهوات المحدود , والعبودية لهذا المتال ال غير , كما  فلق

الشىىهوات الهابفىىة ال ىىغيرة , التىىي ال   ىىاد  بلىىأ نىىزوات البهيمىىة   . . وهىىذه  هىىذه نمىىل فىىي عىىوض , ءن لىىم  قىىأ
بىال عىدل وال  ; والمكىان التي  نشأ في األرض منظورا فيها ءل  هذه الرقعة الضيقة مىن الزمىان , واألو,ال األنظمة

و  ىارل الف قىات بعضىها بعضىا , و  ىارل  , بعضىا  ارل األفىراد بعضىهمرحمة , وال قسد وال ميزان . . ءال نن ي
انفالقىا ال ير فى  كثيىرا على  انفىالي الوحىوش والغىيالن   كمىا  الغابىة األجنا  بعضها بعضا . . وينفلق ال ل في

  الحضارة " . . في كل مكان . ." عالم نشهد اليوم في
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على  الحيىاة ال شىرية ,  اإل ىراف األمىة التىي قىدر نن يعفيهىا مهمىةيعلىم هىذا كلىه ; ويعلىم نن  -سى حانه  -هللا  كىان
اإلنسىانية فىي صىورة واقييىة . . نن هىذه األمىة ال يمكىن  كرامىة وقياد ها ءل  القمة السامقة التي يريد نن  تجلى  فيهىا

 الواسىعة . .  خرع بت ورا ها وقيمها من ذلك الجحر الضيق ءل   لك اآلفاي واآلمىاد بأن نن  ندي واجبها هذا ءال

  ,يق الدنيا ءل  سعة الدنيا واآلخرة . . من

وثانيىا ألن اليقىين بهىا ,ىرورة  . كان ذلك التوكيد عل  حقيقة اآلخرة . . نوال ألنهىا حقيقىة . لهللا يقىة الحىق ولهذا
  و ريعة ونظاما . , وسلوكا الست مال ءنسانية اإلنسان:  ورا واعتقادا , وخلقا

المتىدفق . . اإليقاعىات  السىورة قاعىات العنيفىة العميقىة التىي نراهىا فىي هىذه الموجىة مىن نهىرثىم كانىت هىذه اإلي ومىن
نوافذها , و سىتيقه نجهىزة االسىتق ال فيهىا , و تحىرك و حيىا  فتفت  التي يعلم هللا نن ففرة اإلنسان  هتز لها و رجف ;

  :ذلك كله فضال عل  ننها  مثل الحقيقة . . واالستجابة , و تأه  للتلقي

  فذوقوا العذا  بما كنتم   فرون(. .:قال ولو  ر  ءذ وقفوا عل  ربهم . قال:نليس هذا بالحق ? قالوا:بل  وربنا .)

ال ىائس المخىزي المهىين  مشىهدهم م ير الذين قالوا: )ءن هي ءال حيا نا الدنيا وما نحن بم عوثين(. . وهذا هىو هذا
الموقف . وكأنمىا نخىذ بأعنىاقهم حتى  وقفىوا فىي هىذا  يبرحون  ئه , ال; وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي كذبوا بلقا

  المشهد الجليل الرهي :

  قال:نليس هذا بالحق ?(. .)

  سنال يخزي ويذي    )قالوا:بل  وربنا(. . وهو

اخت ار يناسى  جىالل  وفي وهم موقوفون عل  ربهم . في الموقف الذي نفوا عل  سبيل التوكيد نن يكون   . اآلن
األخير:قىال: )فىذوقوا العىذا  بمىا كنىتم  بالقضىاو موقىف , وري ىة المشىهد , وهىول الم ىير , يجىيو األمىر العلىوي ال

    فرون(. .

الت ىور الحسىي    جحىر م ير يتفق م  الخالئق التي نبىت على  نفسىها سىعة الت ىور اإلنسىاني وآثىرت عليىه وهو
ونقامىت حيا هىا وعا ىت على  نسىا  ذلىك  , األرض ت ءلى والتي نبت نن  ر ف  ءل  األفىق اإلنسىاني ال ىريم , ونخلىد

حتى  نهلىت نفسىها لهىذا العىذا  ; الىذي يناسى  ط ىائ  ال ىافرين  الخالئىق الت ور الهابد الهزيل   لقىد ار  سىت هىذه
  ذلك المستو  الهابد من الحياة   بذلك الت ور الهابد الهزيل   عا وا باآلخرة ; الذين
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م  َخّسىَر الَّىّذيَن َكى َقىدْ  ّ َحتَّى  ّءَذا َجىاوْ ه  ُه ىاَعة   ذَّب وْا ّبّلَقىاو  ْطَنىا ّفيَهىا َوه ىمْ  السَّ  َيْحّمل ىونَ  َبْغتَىًة َقىال وْا َيىا َحْسىَرَ َنا َعَلى  َمىا َفرَّ

وَن )   (31َنْوَ اَره ْم َعَل  ظ ه وّرّهْم َناَل َساو َما َيّزر 

والهىول . . يسىت مله  والروعىة لوي  نسيقا لىه مى  الجىاللالسياي المشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاو الع ويست مل
  بتقرير حقيقته:

  ما فرطنا فيها  (. . عل  قد خسر الذين كذبوا بلقاو هللا . حت  ءذا جاو هم الساعة بغتة قالوا:يا حسر نا)

وخسىارة اآلخىرة  . . األدنى  الخسىارة المحققىة المفلقىة . . خسىارة الىدنيا بقضىاو الحيىاة فيهىا فىي ذلىك المسىتو   فهىي
  الغافلون الجاهلون حسابا: نول ك عل  النحو الذي رنينا . . والمفاجأة التي لم يحس  لها

  حت  ءذا جاو هم الساعة بغتة قالوا:يا حسر نا عل  ما فرطنا فيها  (. .)

  مشهدهم كالدوا  الموقرة باألحمال: ثم

  وهم يحملون نو ارهم عل  ظهورهم(. .)

اآلثىام   والىدوا   حىىد  مىن حىاال . فهىي  حمىل نو ارا مىن األثقىال . ول ىن هىنالو يحملىون نو اراالىدوا  نحسىن  بىل
  مشيعين بالتأثيم: . الجحيم عنها نو ارها فتذه  لتستري  . وهنالو يذهبون بأو ارهم ءل 

  نال ساو ما يزرون  (. .)

يجىيو اإليقىال  . . والري ىة نىاطق بىالهولظىالل هىذا المشىهد النىاطق بالخسىارة والضىيال , بعىد ذلىك المشىهد ال وفىي
هللا ; وقيمىة هىذه الىدنيا وقيمىة اآلخىرة فىي هىذا  ميىزان األخيىر فىي هىذا القفى  ; بحقيقىة و ن الىدنيا وو ن اآلخىرة فىي

  الميزان ال حي :

  . .(? وما الحياة الدنيا ءال لع  ولهو , وللدار اآلخرة خير للذين يتقون . نفال  عقلون )

يمكىن نن يكىون و ن سىاعة مىن  ومىا ة المفلقىة األخيىرة فىي ميىزان هللا للحيىاة الىدنيا وللىدار اآلخىرة . .هىي القيمى هذه
 ىوا ن بىذلك األبىد األبيىد فىي ذلىك الملىك العىريأ .  حىين نهار , عل  هذا ال وك  ال غير , ءال عل  هذا النحىو ,

حىين  قىا  ءلى  الجىد الىر ين فىي ذلىك العىالم فىي هىذه الي ىادة ءال لي ىا ولهىوا  سىاعة وما يمكىن نن   ىون قيمىة نشىاي
  . . العظيم اآلخر

الىدنيا وال سىلبية فيهىا وال  للحيىاة ءهمىاال -كمىا قلنىا  - قييم مفلق . . ول نه فىي الت ىور اإلسىالمي ال ينشى  و  هذا
"والزهىد" واالنعزال وبخاصة في بعىأ حركىات "الت ىوف"  والسلبية انعزاال عنها . . وليس ما وق  من هذا اإلهمال
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 . الفارسىية نصال . ءنما هو عدو  من الت ورات ال نسية الري انية ; ومىن الت ىورات اإلسالمي بناب  من الت ور

  ! اإلسالمي ومن بعأ الت ورات اإل راقية اإلغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتم 

فهىذا جيىل ال ىحابة  . . انعزاليىة بية والال بيرة التي  مثل الت ور اإلسالمي في نكمىل صىورة , لىم   ىن سىل والنماذع
الجاهليىة السىائدة مىن حىولهم فىي األرض ; حيى   األنظمىة كله ; الذين قهروا الشيفان في نفوسىهم , كمىا قهىروه فىي

 , هللا هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هىي فىي ميىزان . . اإلمبراطوريات كانت الحاكمية للي اد في

الحيىاة بحيويىة ,ىخمة ,   اول ل لآلخىرة بتلىك اآلثىار اإليجابيىة الضىخمة فىي واقى  الحيىاة , وهىو الىذيهىو الىذي عمى
  وطاقة فائضة , في كل جان  من جوانبها الحية ال ثيرة .

   للىدنيا . لقىد ركبوهىا ولىم  ىركبهم عبيىدا نفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار اآلخرة , ننهم لم ي ى حوا ءنما
ولقىد قىاموا بالخالفىة عىن هللا فيهىا بكىل مىا  قتضىيه الخالفىة عىن هللا  ! وعبىدوها فىذللوها هلل ولسىلفانه ولىم  سىتعبدهم

فىي  الىدنيا ول نهم كىانوا يبتغىون فىي هىذه الخالفىة وجىه هللا , ويرجىون الىدار اآلخىرة فسى قوا نهىل , من  عمير وإصالأل
  الدنيا , ثم س قوهم كذلك في اآلخرة  

 
 
ار  اآلّخَرة  َخْير   َماوَ  ْنَيا ّءالَّ َلّع   َوَلْهو  َوَللدَّ   (32َيتَّق وَن َنَفاَل َ ْعّقل وَن ) لّهلَّّذينَ  اْلَحَياة  الدُّ

  يعرفه الذين يعقلون: للمتقين غي  . فاأليمان بها سعة في الت ور . وار قاو في العقل . والعمل لها خير واآلخرة

  ن يتقون نفال  عقلون(. .وللدار اآلخرة خير للذي)

  كمىا سىنذكر  -علىم النىا   فالعلم ين رون اآلخرة اليوم ألنها "غي " ءنما هم الجهال الذين يدعون العلم . . والذين
  ءال حقيقة الغي  وحقيقة المجهول     له فيما بعد ل لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة

  الوحدة من سورة األنعام مقدمة ة الرسول وبيان طريق الدعوةالمو,ول:مواسا 39 - 33الخامسة: الوحدة

 -يفيىى  هللا  [ ص هىىذه الموجىىة مىىن موجىىات السىىياي المتىىدفق فىي السىىورة ; يتجىىه الحىىدي  ءلىى  رسىىول هللا   فىي
األمىين , فىانهم ال يظنىون بىه ال ىذ  ,  ال ىادي خاطره في نوله , مما يالقيه من   ذي  قومىه لىه , وهىو -س حانه 

االعتىراف بهىا وعىدم اإليمىان , ألمىر آخىر غيىر ظىنهم بىه ال ىذ     وعىدم هم م ىرون على  الجحىود بآيىات هللا ءنما
 انتهى  الرسل قبله من الت ذي  واألذ  , وما وق  منهم من ال ىبر واالحتمىال , ثىم مىا إلخوانه كما يواسيه بما وق 

والتسىىرية والتفمىىين ,  المواسىاة   ءذا انتهىى  مىىنءليىه نمىىرهم مىىن ن ىىر هللا لهىىم . وفىىق سىىنته التىىي ال  تبىىدل . . حتى
هذه الدعوة . . ءنها  جىري بقىدر هللا وفىق سىنته , ولىيس   أن التفت ءل  النبي   ص ل يقرر له الحقيقية ال بر  في
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 ءن هللا هىو الىذي يت ىرف فىي األمىر كلىه , فلىيس على  الداعيىة ءال نن يمضىي . . والبيىان للداعيىة فيهىا ءال التبليىأ

  هو ذا األمر , ال يستعجل خفوة وال يقترأل عل  هللا  ي ا . حت  ولو كانه وفق

ْم الَ  َقدْ  ّ َيْجَحىد وَن ) ي َ ىذّهب وَنكَ  َنْعَلم  ّءنَّه  َلَيْحز ن َك الَّّذي َيق ول ىوَن َفىّانَّه  ُه ىن  ك ىذّهَبْت  ( َوَلَقىدْ 33َوَلّ ىنَّ الظَّىاّلّميَن ّبآَيىاّت  ىل  مّه ر س 
ذّهب وْا َون وذ واْ َقْبّلَك َفَ بَ  وْا َعَل  َما ك  ّ َوَلقْد َجاوَك ّمن َحتَّ  ر  ُه َل ّلَ ّلَماّت    (34اْلم ْرَسّليَن ) نََّ اّ  َنَ اه ْم َنْ ر َنا َواَل م َبدّه

الىدعوة , وال فىي اقتىراأل بىراهين  مىنهج فىي -وال النىا  عامىة  -الرسىول   وال يسىتم  ءلى  مقترحىات المكىذبين  النبىي
نمىا مىو   القلىو  فهىم مىو   ال يسىتجيبون , واألمىر  , سيسىتجيبون  معينىة عليىه . . واألحيىاو الىذين يسىمعون  وآيىات

   او نبقاهم مو   حت  يرجعوا ءليه يوم القيامة . وإن ءل  هللا ءن  او نحياهم

. ول نىه سى حانه ال آيىة  ينىزل يفلبون آية خارقة عل  نحو مىا كىان يقى  للقىوام مىن قىبلهم , لهللا قىادر على  نن وهم
هىو ءذن بجهىده ال شىري نن يىأ يهم بآيىة   . . ءن  فليحىاول فىاذا كبىر على  الرسىول ءعرا,ىهم -لحكمىة يراهىا  -يريىد 
جميعىا , وعنىده نسىرار خلقهىم , وحكمىة اخىتالف خ ائ ىهم وط ىاعهم . وهىو  الخالئىق هىو خىالق -س حانه  -هللا 

حكمىة  مىن ت , ويضىل مىن يشىاو ويهىدي مىن يشىاو وفىق مىا يعلمىهمن ال شر صما وبكما في الظلمىا المكذبين يترك
  الخلق والتنوي  . .

  مواساة الرسول عل  ما يالقيه من قومه وبيان طريق الدعوة 36 - 33األول: الدر 

  . .(يجحدون  قد نعلم ءنه ليحزنك الذي يقولون . فانهم ال يكذبونك . ول ن الظالمين بآيات هللا)

لىم يكونىوا يشىكون  - وخاصىة  لىك الف قىة التىي كانىت  ت ىد  للىدعوة مىن قىري  -اهليتهم مشركي العر  في ج ءن
فىىي حيا ىىه الفويلىىة بيىىنهم قبىىل  واحىىدة فىىي صىىدي محمىىد   ص ل فلقىىد عرفىىوه صىىادقا نمينىىا , ولىىم يعلمىىوا عنىىه كذبىىة

نن هىذا القىرآن لدعو ىه  شىك فىي صىدي رسىالته , وفىي  المعار,ىة الرسىالة , كىذلك لىم   ىن  لىك الف قىة التىي  تىزعم
  ال شر نن يأ وا بمثله . . يملك ليس من كالم ال شر , وال

الجديىد   ءنهىم لىم  الىدين كىانوا يرفضىون ءظهىار الت ىديق , ويرفضىون الىدخول فىي -عل  الىرغم مىن ذلىك  - ول نهم
سىب  الىذي نفىوذهم ومكىانتهم . . وهىذا هىو ال على  يرفضوا ألنهم يكذبون النبي   ص ل ول ن ألن في دعو ىه خفىرا

  عل  الشرك الذي كانوا فيه . . وال قاو من نجله قرروا الجحود بآيات هللا ,

  :كثيرة التي  قرر األس ا  الحقيقية لموقف قري  هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن واألخ ار

ونبىا جهىل بىن  , ابىن اسىحاي:حدثني محمىد بىن مسىلم بىن  ىها  الزهري:ننىه حىدث , نن نبىا سىفيان بىن حىر  قىال
ليلىة ليسىتمعوا مىن رسىول هللا    خرجىوا هشام , واألخنس بىن  ىريق بىن عمىرو بىن وهى  الثقفىي , حليىف بنىي  هىرة ,

مجلسا يستم  فيه . وكىل ال يعلىم بمكىان صىاح ة . ف ىا وا  منهم ص ل وهو ي لي من الليل في بيته فأخذ كل رجل
وموا , وقال بعضهم ل عأ:ال  عىودوا فلىو رآكىم  فرقوا , فجمعهم الفريق , فتال ال    يستمعون له , حت  ءذا طل 
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مىنهم ءلى  مجلسىه  رجىل ألوقعتم في نفسه  ي ا . ثم ان رفوا . حت  ءذا كانت الليلة الثانيىة عىاد كىل سفهائهم بعأ
فقال بعضهم ل عأ مثىل مىا قىالوا نول مىرة .  , الفريق , ف ا وا يستمعون له , حت  ءذا طل  الفجر  فرقوا , فجمعهم

نخىذ كىل رجىل مىنهم مجلسىه , ف ىا وا يسىتمعون لىه . حتى  ءذا طلى  الفجىر  الثالثىة وا . حت  ءذا كانت الليلةثم ان رف
ثىم  فرقىوا .  . الفريق , فقال بعضهم ل عأ:ال نبرأل حت  نتعاهد نال نعىود . فتعاهىدوا على  ذلىك . فجمعهم  فرقوا ,

فىي بيتىه , فقىال:نخبرني يىا نبىا  حر  سفيان بن. فلما نص   األخنس بن  ريق نخذ ع اه , ثم خرع حت  ن   نبا 
لهللا لقد سىمعت ن ىياو نعرفهىا , ونعىرف مىا يىراد بهىا ,  , ثعل ة حنظلة عن رنيك فيما سمعت من محمد ? قال:يا نبا

 وال ما يراد بها . قال األخنس:وننا والذي حلفت به . ثم خرع مىن عنىده حتى  ن ى  معناها وسمعت ن ياو ما عرفت

مىىاذا سىىمعت ? :قىىال دخل عليىىه فىىي بيتىىه , فقال:يىىا نبىىا الحكىىم , مىىا رنيىىك فيمىىا سىىمعت مىىن محمىىد ?جهىىل , فىى نبىىا
ونعفىىوا فأعفينىىا , حتىى  ءذا  , فحملنىىا قال: نا عنىىا نحىىن وبنىىو عبىىد منىىاف الشىىرف . . نطعمىىوا فأطعمنىىا , وحملىىوا

فمتىى  نىىدرك هىىذه ? لهللا ال  منىىا نبىىي يأ يىىه الىىوحي مىىن السىىماو ,:قىىالوا  جاثينىىا علىى  الركىى  , وكنىىا كفرسىىي رهىىان ,
  قال:فقام عنه األخنس و ركه . . ! والن دقه ننمن به نبدا

فىانهم ال يكىذبونك ,  يقولىون  في قوله:)قد نعلم ءنه ليحزنك الذي -من طريق نس اي عن السدي  -ابن جرير  ورو  
نىىي  هرة:يىىا بنىىي  هىىرة ءن األخىىنس بىىن  ىىريق لب قىىال ول ىىن الظىىالمين بآيىىات هللا يجحىىدون(. . لمىىا كىىان يىىوم بىىدر ,

نختىه , فىان كىان نبيىا لىم  قىا لوه اليىوم , وإن كىان كاذبىا كنىتم نحىق  ابىن محمدا ابن نخىت م , فىأنتم نحىق مىن ذ  عىن
 قىومكم قفوا حت  نلق  نبا الحكم , فان غل  محمد رجعتم سالمين , وإن غلى  محمىد فىان . نخته من كف عن ابن

فخىال بىه , فقال:يىا  , جهىل فىالتق  األخىنس بىأبي -ألخىنس وكىان اسىمه نبىي فيوم ىذ سىمي ا -لن ي نعوا بكم  ىي ا 
مىن قىري  غيىري وغيىرك يسىتم  كالمنىا    هنىا نبىا الحكىم نخبرنىي عىن محمد:نصىادي هىو نم كىاذ  ? فانىه لىيس هىا

ة كذ  محمد قىد , ول ىن ءذا ذهى  بنىو ق ىي بىاللواو والسىقاي وما فقال نبو جهل:ويحك   لهللا ءن محمدا ل ادي ,
 لسائر قري  ? فذلك قوله: )فانهم ال يكذبونك ول ن الظىالمين بآيىات هللا يجحىدون(. يكون  والحجابة والنبوة , فماذا

.  

في المدينىة يىوم بىدر . .  كانت نن السورة مكية , وهذه اآلية مكية ال  ك في ذلك ; بينما الحادثة المذكورة:ونالحه
فىذلك قوله:كىذا . . " ويقرنىون ءليهىا حادثىا مىا ال للىنة على  ":مىا عىن آيىة ول ن ءذا عرفنا ننهم كىانوا يقولىون نحيانىا

يذكرونىه ; ول ىن بسىب  انف ىاي مىدلولها على  الحىادث , بغىأ النظىر عمىا ءذا كىان  الىذي ننها نزلت بسب  الحادث
  الحقا . . فاننا ال نستغر  هذه الرواية . . نو سابقا

وكىان  -ربيعىة  بىن حمىد بىن كعى  القرظىي , قال:حىدثت نن عت ىةابىن ءسىحاي:حدثني يزيىد بىن  يىاد , عىن م وقىال
وحىده:يا معشىر قىري  , نال  المسىجد قال يوما وهو جالس في نادي قري  , ورسىول هللا   ص ل جىالس فىي -سيدا 

وذلىك حىين  -بعضىها , فنعفيىه نيهىا  ىاو ويكىف عنىا ?  يقبىل نقوم ءل  محمىد فأكلمىه ونعىرض عليىه نمىورا لعلىه نن
 فقىالوا:بل  يىا نبىا الوليىد فقىم ءليىه -نصىحا  رسىول هللا   ص ل يزيىدون ويكثىرون  ورنوا ر,ي هللا عنىه ,نسلم حمزة 

علمىت مىن ال سىفة  حيى  فقام ءليه عت ة حت  جلىس ءلى  رسىول هللا   ص ل فقال:يىا ابىن نخىي . . ءنىك منىا . ف لمه
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بىه جمىاعتهم , وسىفهت نحالمهىم ,  قىتفر  فىي العشىيرة , والمكىان فىي النسى  . وإنىك قىد ن يىت قومىك بىأمر عظىيم ,
فاسىم  منىي نعىرض عليىك نمىورا  نظىر فيهىا , لعلىك  . آبىائهم وعبىت بىه آلهىتهم وديىنهم , وكفىرت بىه مىن مضى  مىن

رسىول هللا   ص ل:"قل:يىا نبىا الوليىد نسىم " قال:يىا ابىن نخىي , ءن كنىت ءنمىا  ريىد  لىه  قبىل منهىا بعضىها . قال:فقىال
 ىرفا سىودناك  بىه اال جمعنىا لىك مىن نموالنىا حتى    ىون نكثرنىا مىاال , وإن كنىت  ريىدبىه مىن هىذا األمىر مى ج ىت بمىا

كىىان هىىذا الىىذي يأ يىىك رئيىىا  ىىراه ال  وإن علينىىا حتىى  ال نقفىى  امىىرا دونىىك , وإن كنىىت  ريىىد بىىه مل ىىا مل نىىاك علينىىا ,
ربمىا غلى  التىاب  على  الرجىل نموالنا حت  نبرئىك منىه , فانىه  فيها  ستفي  رده عن نفسك طلبنا لك األط او , وبذلنا

 قىال:" نفرغىت يىا نبىا -قىال . . حتى  ءذا فىرب عت ىة , ورسىول هللا   ص ل يسىتم  منىه  كمىا حت  يىداو  منىه . . نو

حىم .  نزيىل مىن الىىرحمن )الىرحيم قىال:نعم . قىال:" فاسىتم  منىي " . قال:نفعىىل . قال:بسىم هللا الىرحمن " ? الوليىد
ونىىذيرا فىىأعرض نكثىىرهم فهىىم ال يسىىمعون . . .(ثىىم  بشىىيرا ا عربيىىا لقىىوم يعلمىىون .الىىرحيم . كتىىا  ف ىىلت آيا ىىه قرآنىى

عليىه . فلمىا سىم  عت ىة نن ىت لهىا , ونلقى  يديىه خلىف ظهىره , معتمىدا  يقرؤهىا مض  رسىول هللا   ص ل فيهىا وهىو
الوليىد مىا  نبىا امنه , حت  انته  رسول هللا   ص ل ءل  السجدة منها فسجد . ثم قال:" قد سمعت يى يستم  عليهما ,

 بغيرلقىد جىاوكم نبىو الوليىد بىالِل سىمعت , فأنىت وذاك " . . فقىام عت ىة ءلى  نصىحابة . فقىال بعضىهم ل عأ:نحلىف

مىا وراوك يىا نبىا الوليىد ? قىال:ورائي ننىي سىمعت قىوال لهللا مىا سىمعت :قىالوا الوجه الذي ذه  به   فلما جلىس ءلىيهم
خلىوا بىين  . . لىي معشىر قىري  نطيعىوني واجعلوهىا يىا شىعر , وال بال هانىة .مىا هىو بالسىحر , وال بال لهللا مثلىه قىد .

فىان   ىى ه العىىر  كفيتمىىوه بغيىىركم , وإن  , الرجىل ومىىا هىىو فيىىه , فىاعتزلوه , فىىلهللا ليكىىونن لقولىىه الىذي سىىمعت ن ىىأ
ا الوليىد بلسىانه   نسىعد النىا  بىه . . قالوا:سىحرك لهللا يىا نبى وكنىتم يظهر عل  العر  فمل ه مل كىم , وعىزه عىزكم ,

  ما بدا ل م   فاصنعوا قال:هذا رنيي

نن رسىول هللا   ص ل  - ر,ىي هللا عنىه -عىن جىابر بىن عبىدهللا  -باسىناده  -رو  ال غىوي فىي  فسىيره حىديثا  وقىد
عىاد وثمىود(. . فأمسىك عت ىة على  فيىه  صىاعقة مض  في قراو ه ءل  قوله:)فان نعر,وا فقل ننذر  م صاعقة مثىل

قىري  , واحتى س عىنهم . . . ءلى  آخىره . . . ثىم لمىا حىدثوه فىي  ءلى  الرحم , ورج  ءلى  نهلىه , ولىم يخىرع, ونا ده 
 ونا د ه الرحم نن يكف . وقىد علمىتم نن محمىدا ءذا قىال  ىي ا لىم يكىذ  فخشىيت نن ينىزل , هذا قال:فأمسكت بفيه

  العذا  . . بكم

وقد حضىر الموسىم . فقىال  - وكان ذا سن فيهم -فر من قري  ابن اسحاي:ءن الوليد بن المغيرة اجتم  ءليه ن وقال
سىتقدم علىيكم فيىه , وقىد سىمعوا بىأمر صىاح كم  العىر  لهم:يا معشر قري  , ءنه قد حضىر هىذا الموسىم , وإن وفىود

فيكىذ  بعضىكم بعضىا , ويىرد قىول م بعضىه بعضىا . قالوا:فأنىت يىا نبىا   ختلفىوا هىذا , فىاجمعوا فيىه رنيىا واحىدا , وال
مىا هىو بكىاهن ,  لهللا ونقم لنا رنيا نقل بىه . قال:بىل ننىتم فقولوا:نسىم  . قالوا:نقول:كىاهن   قىال:ال , د  مس فقلعب

فنقول:مجنىون   قال:مىا هىو بمجنىون , لقىد رنينىا الجنىون :قىالوا لقد رنينا ال هان , فما هو بزمزمة ال اهن وال سجعه  
 ه   قالوا:فنقول: اعر   قال:ما هىو بشىاعر , لقىد عرفنىا الشىعر كلىه خالجه وال وسوست وال وعرفناه , فما هو بخنقه

لقىد رنينىا  , بسىاحر وهزجىه وقريضىه ومقبو,ىه وم سىوطه , فمىا هىو بالشىعر   قالوا:فنقول:سىاحر   قال:مىا هىو رجىزه
  حالوة ,عبد الشمس ? قال:لهللا ءن لقوله ل نبا السحار وسحرهم , فما هو بنفثهم وال عقدهم   قالوا:فما نقول يا
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وإن نقىر  القىول فيىه ألن  ! باطىل نصله لعذي , وإن فرعه لجناة , وما ننتم بقىائلين مىن هىذا  ىي ا ءال عىرف ننىه وإن
ونبيه , وبين المرو ونخيه , وبىين المىرو و وجتىه , وبىين  المرو  قولوا:هو ساحر , جاو بقول هو سحر , يفري به بين

 ءال ال يمىر بهىم نحىد -حىين قىدموا الموسىم  -جعلوا يجلسون بسىبل النىا  عنه بذلك . ف فتفرقوا المرو وعشير ه . .

  حذروه ءياه , وذكروا له نمره  

من ىىور , عىىن  بىىن ابىىن جرير:حىىدثنا ابىىن عبىىد األعلىى  , حىىدثنا محمىىد بىىن ثىىورة , عىىن معمىىر , عىىن ع ىىادة وقىىال
ري لىه . فبلىأ ذلىك نبىا جهىل بىن هشىام  هف أن عكرمة:نن الوليد بن المغيرة جاو ءل  النبي   ص ل فقرن عليه القرآن ,

لىىك مىىاال   قىىال:لم ? قال:يعفون ىىه , فانىىك ن يىىت محمىىدا  يجمعىىوا . فأ ىىاه فقىىال لىىه:ني عىىم   ءن قومىىك يريىىدون نن
 نن يثيىر كبريىاوه مىن الناحيىة التىي يعىرف ننىه ن ىد بهىا اعتىزا ا   ل قال:قىد علمىت الخبيى   تعرض لما قبله     يريد

قال:فمىاذا نقىول فيىه ?  ! لىه    قال:فقىل فيىه قىوال يعلىم قومىك ننىك من ىر لمىا قىال , وننىك كىارهننىي نكثرهىا مىاال قىري 
بق ىىيده , وال بأ ىىعار الجىىن   لهللا مىىا يشىى ه الىىذي  وال فىىلهللا مىىا مىىن م رجىىل نعلىىم باأل ىىعار منىىي , وال نعلىىم برجىىزه

 الوة , وإنه لىيحفم مىا  حتىه , وإنىه ليعلىو ومىاالذي يقوله لحالوة , وإن عليه لف لقوله يقوله  ي ا من هذا . لهللا ءن

قىال:ءن هىذا ءال  ف ىر قىال:لهللا ال ير,ى  قومىك حتى   قىول فيىه . . قال:فىدعني حتى  نف ىر فيىه . . فلمىا . يعلى 
  وحيدا . .(حت  بلأ:)عليها  سعة عشر(. خلقت ذرني ومن):فنزلتسحر ينثر . ينثره عن غيره .

ننىا نكفيكمىىوه   ثىم دخىىل :جهىىل ن صى أ الوليىىد لت ىبون قىىري  كلهىا   فقىىال نبىوروايىىة نخىر  نن قريشىىا قالىت:ل  وفىي
  نما  رون ننه يفري بين المرو ونهله وولده ومواليه . . ءنه سحر ينثر -بعد التف ير الفويل  -عليه . . وننه قال 

بهم فيما يبلغىه لهىم . وإنمىا يكذ [ الروايات كلها  بين نن هنالو المكذبين لم يكونوا يعتقدون نن رسول هللا   ص فهذه
بهىا الروايىات , ومىا وراوهىا مىن السىب  الرئيسىىي ,  وردت هىم كىانوا م ىرين على   ىركهم لمثىل هىذه األسى ا  التىي

من سل  السلفان المغت   , الذي يزاولونه , وهو سىلفان هللا وحىده . كمىا  الدعوة وهو ما يتوقعونه من وراو هذه
مىدلوالت لغىتهم ; وكىانوا  جيىدا ال هللا التىي يقىوم عليهىا اإلسىالم . وهىم كىانوا يعرفىون  هادة نن ال ءلىه ءلىه ء مدلول هو

ثىورة كاملىة على  كىل سىلفان غيىر سىلفان هللا فىي حيىاة  يمثىل ال يريدون نن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو ءنمىا
  الي اد . . وصدي هللا العظيم:

  . .(يجحدون  ذبونك , ول ن الظالمين بآيات هللاقد نعلم ءنه ليحزنك الذي يقولون . فانهم ال يك)

  في هذا المو,  هم المشركون . كما يغل  في التعبير القرآني ال ريم . والظالمون 

دعو ىه , ومىن  ومىن مىن  فييى  خىاطر الرسىول   ص ل وبيىان األسى ا  الحقيقيىة لموقىف المكىذبين منىه ويسىتفرد
وقىد  -بمىا وقى  إلخوانىه الرسىل قبلىه   ىذكيره يسىتفرد مىن هىذا ءلى  آيات هللا الناطقة ب ىدقه وصىدي مىا جىاو بىه . .

مىنهم مىن ال ىبر والمضىي فىي الفريىق , حتى  جىاوهم ن ىر هللا .  كىان ثىم مىا -جاوه من نخ ارهم فىي هىذا القىرآن 
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 امهمى التىي ال  تبىدل , وال يغيىر منهىا اقتراحىات المقتىرحين , كمىا ننهىا ال  سىتعجل الىدعوات ليقرر نن هذه هىي سىنة
  ينزل بالدعاة من األذ  والت ذي  والضيق:

ل لمىات هللا , ولقىد جىاوك  مبىدل ولقد كذبت رسل من قبلك , ف بروا عل  ما كذبوا ونوذوا حت  ن ىاهم ن ىرنا , وال)
  من ن أ المرسلين(. .

 مىاض فىي , الالحى  موكى  الىدعوة ءلى  هللا موغىل فىي القىدم , ,ىار  فىي  ىعا  الىزمن , مىاض فىي الفريىق ءن
مىن كىل قبيىل , ويقاومىه التىابعون  المجرمىون  الخىد الواصى  . . مسىتقيم الخفىي , ثابىت األقىدام . يعتىرض طريقىه

مىن الىدعاة , و سىيل الىدماو و تمىزي األ ىالو . . والموكى   ي ىي  مىن الضىالين والمتبوعىون , وي ىي  األذ  مىن
 الفريىق العاق ة , مهما طال الزمن ومهما طالوال ين ة وال يحيد . . والعاق ة هي  ينثني في طريقه ال ينحني وال

  ءن ن ر هللا دائما في نهاية الفريق: . .

ل لمىات هللا , ولقىد جىاوك  مبىدل ولقد كذبت رسل من قبلك , ف بروا عل  ما كذبوا ونوذوا حت  ن ىاهم ن ىرنا , وال)
  من ن أ المرسلين(. .

والتأسىية . . وهىي  رسىم  , وللمواسىاة ت للىذكر  , وللتسىريةلرسىوله   ص ل . . كلمىا -سى حانه  -يقولها هللا  كلمات
ودورهىىم محىىددا , كمىىا  رسىىم لهىىم متاعىى  الفريىىق  , وا,ىىحا للىىدعاة ءلىى  هللا مىىن بعىىد رسىىول هللا   ص ل طىىريقهم

  في نهاية الفريق . . . كله وعق ا ه , ثم ما ينتظرهم بعد ذلك

دعىىوة  تلقاهىىا ال ثىىرة  . . نهىىا كىىذلك وحىىدة . وحىىدة ال  تجىىزن علمهىىم نن سىىنة هللا فىىي الىىدعوات واحىىدة . كمىىا ا ءنهىىا
وصىىبر كىىذلك علىى  األذ  . . وسىىنة  الت ىىذي  بالت ىىذي  , و تلقىى  نصىىحابها بىىاألذ  . . وصىىبر مىىن الىىدعاة علىى 

ال يعجلهىا عىن هىذا الموعىد نن الىدعاة األبريىاو الفيبىين  . موعىدها  جري بالن ىر فىي النهايىة . . ول نهىا  جىيو فىي
 المخل ين والت ذي  , وال نن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون عل  نذ  األذ  ن يتلقون المخل ي

 
 

ْم َفىّاّن اْسىَتَفْعَت َنن َ ْبَتّغىيَ  َوّإن ه  م ّبآَيىةق َوَلىوْ  َنَفقىاً  َكاَن َكب َر َعَلْيَك ّءْعَرا,  ىَماو َفتَىْأّ َيه  ىلَّمًا ّفىي السَّ  َ ىاو ّفىي اأَلْرّض َنْو س 

ْم َعَل  اْله َد  َفاَل َ   وَننَّ ّمَن اْلَجاّهّليَن )ُه  َلَجمَ    (35َعه 

مىن ذا ىه ومىن  ىهوا ه ءنمىا  المتجىرد الفيبين   وال يعجلها كذلك عىن موعىدها نن صىاح  الىدعوة المخلىة األبرياو
مىار فيىه مىن ,ىالل و ىقوة , وعلى  مىا ينتظىرهم مىن د هىم يرغ  في هداية قومه ح ا في هدايتهم , ويأس  عل  مىا

عن موعدها  يو من ذلك كله . فان هللا ال يعجل لعجلة نحد من خلقىه .  يعجلها وعذا  في الدنيا واألخرة . . ال
  سواو  علقت هذه ال لمات بالن ر المحتوم , نم  علقت باألجل المرسوم . . ل لما ه وال مبدل

  . . والتسلية واساةالجد ال ارم , والحسم الجا م , ءل  جان  التفمين والتسرية والم ءنه
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ال شىرية , المشىتاقة  الرف ىة يبلأ الجد ال ارم مداه , في مواجهة ما عساه يعتمل في نفىس رسىول هللا   ص ل مىن ثم
لعلهم يهتدون . وهىي الرف ىة التىي كانىت  جىي  فىي  آية ءل  هداية قومه , المتفلعة ءل  االستجابة لما يفلبونه من

 شىير ءليهىا آيىات نخىر  فىي السىورة آ يىة فىي السىياي . وهىي رف ىة  والتىي , صىدور بعىأ المسىلمين فىي ذلىك الحىين
 , نجمعىين في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها , ودور النا  ول ن بشرية طبييية .

   جيو  لك المواجهة الشديدة في القرآن ال ريم:

فتىأ يهم بآيىة    , السىماو ي نفقىا فىي األرض , نو سىلما فىيوإن كىان كبىر عليىك ءعرا,ىهم , فىان اسىتفعت نن  بتغى)
يسىتجي  الىذين يسىمعون . والمىو   ي عىثهم هللا ,  ءنمىا ولو  او هللا لجمعهم على  الهىد  فىال   ىونن مىن الجىاهلين .

  ثم ءليه يرجعون(. .

هىذا األمىر , ءال حىين  قىةحقي للهول الهائل ينسك  من خالل ال لمات الجليلىة . . ومىا يملىك اإلنسىان ءن يىدرك وإنه
ءلى  نبيىه ال ىريم . . النبىي ال ىابر مىن نولىي  العىالمين يستحضىر فىي كيانىه كلىه:نن هىذه ال لمىات موجهىة مىن ر 

وقىد  -عليىه السىالم  -مىن قومىه صىابرا محتسى ا , لىم يىدل علىيهم دعىوة نىوأل  لقىي العزم من الرسل . . الذي لقي ما
  الحليم  طويلة , ما يذه  بحلم  سنوات لقي منهم

 رغى  فىي ء يىانهم  وكنىت فىان كىان قىد كبىر عليىك ءعرا,ىهم , و ىق عليىك   ىذيبهم , -يا محمىد  - لك سنتنا  . . .
  السماو , فأ هم بآية   في بآية . . ءذن . . فان استفعت فابتأ لك نفقا في األرض نو سلما

على  الحىق فيمىا  قىول . .   ىدلهم اآليىة التىيءن هداهم ال يتوقف عل  نن  أ يهم بآية . فليس الذي يىنقة هىو  . . .
 -كالمالئ ىة  -على  نن ال  عىرف سىو  الهىد   األصىل ولو  ىاو هللا لجمعهىم على  الهىد :ءما بت ىوين ففىر هم مىن

هىىذا الهىىد  واالسىىتجابة ءليىىه . وإمىىا باظهىىار خارقىىة  لىىوي نعنىىاقهم  اسىىتق ال وإمىا بتوجيىىه قلىىوبهم وجعلهىىا قىىادرة علىى 
  هذه من الوسائل وكلها يقدر هللا عليها . بغير جميعا . وإما

لوظيفىة معينىة ,  , باإلنسىان خلىق هىذا الخلىق المسىم  -لحكمتىه العليىا الشىاملة فىي الوجىود كلىه  -سى حانه  ول نىه
غيىر اسىتعدادات المالئ ىة . مىن بينهىا التنىول  معينىة نن   ون لىه اسىتعدادات -في  دبيره العلوي الشامل  - قتضي 

 دالئىىل الهىىد  وموحيىىات اإليمىىان , والتنىىول فىىي االسىىتجابة لهىىذه الىىدالئل اسىىتق ال ت , والتنىىول فىىيفىىي االسىىتعدادا

على  الهىد  والضىالل .  الجىزاو في حدود من القدرة عل  اال جاه , بالقدر الذي يكىون عىدال معىه  نىول . والموحيات
.  

اختيىىار الفاعىىة نو  لهىىم بالهىىد  و ىىركلىىم يجمعهىىم هللا علىى  الهىىد  بىىأمر   ىىويني مىىن عنىىده , ول نىىه نمىىرهم  لىىذلك
    ن مما يجهلونه . وال المع ية , و لقي الجزاو العادل في نهاية المفاف . . فأعلم ذلك

  ولو  او هللا لجمعهم عل  الهد  . فال   ونن من الجاهلين(.)
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  . . هالتوجي لهول ال لمة   ويا لحسم التوجيه   ول نه المقام الذي يقتضي هول ال لمة وحسم يا

الىذي ال  نق ىه البينىة  , الهىد  ذلك بيان للففرة التي ففر هللا النىا  عليهىا , ولمىواقفهم المختلفىة فىي مواجهىة وبعد
 وال ينق ه الدليل:

 
 

ُه   ّءنََّما م     (36ّءَلْيّه ي ْرَجع وَن ) ث مَّ  َيْسَتّجي   الَّّذيَن َيْسَمع وَن َواْلَمْوَ   َيْ َعث ه 

  الذين يسمعون . والمو   ي عثهم هللا . ثم ءليه يرجعون(. .ءنما يستجي  )

  النا  يواجهون هذا الحق الذي جاوهم به الرسول من عند هللا وهم فريقان: ءن

للهىد  . فهىو مىن القىوة  يسىتجيبون  حىي , نجهىزة االسىتق ال الففريىة فيىه حيىة , عاملىة , مفتوحىة . . وهىنالو فريىق
  يكفي نن  سمعه , فتستجي  له: الذي والتالقي معها ءل  الحد والو,وأل واالصفالأل م  الففرة

  ءنما يستجي  الذين يسمعون(. .)

الىذي ينق ىه نن هىذا  لىيس ميىت , معفىل الففىرة , ال يسىم  وال يسىتقبل , ومىن ثىم ال يتىأثر وال يسىتجي  . . وفريىق
 -ا م ىداقه , فاسىتجابت ءليىه حتمىا فيهى وجىدت فدليلىه كىامن فيىه , ومتى  بلىأ ءلى  الففىرة -الحىق ال يحمىل دليلىه 

الففىرة , وقيىام نجهىزة االسىتق ال فيهىا بمجىرد التلقىي   وهىنالو ال  حيىاة ءنمىا الىذي يىنقة هىذا الفريىق مىن النىا  هىو
مىنهم مىا  علىم وال مجىال معهىم للبرهىان . ءنمىا يتعلىق نمىرهم بمشىي ة هللا . ءن  ىاو بعىثهم ءن , للرسىول حيلىة فىيهم

  بالحياة حت  يرجعوا ءليه في اآلخرة . نموا ا وإن  او لم ي عثهم في هذه الحياة الدنيا , وبقوايستحق نن يحييهم , 

  والمو   ي عثهم هللا . ثم ءليه يرجعون(. .)

وعملىه , و تىرك  الرسىول هىي ق ىة االسىتجابة وعىدم االسىتجابة     شىف حقيقىة الموقىف كلىه , و حىدد واجى  هىذه
  يه بما يريد .األمر كله ل اح  األمر يقضي ف

  الرد عل  طل  ال فار آيات واإل ارة ءل  اآليات في المخلوقات 37الثاني: الدر 

مىن ءنىزال خارقىة ,  المشىركون  خفىا  رسىول هللا   ص ل بهىذه الحقيقىة , ينتقىل السىياي ءلى  حكايىة مىا يفل ىه ومىن
ه بهىم نال يسىتجي  لهىذا اإلقتىراع الىذي ءدراك لرحمتى سىوو وإل  بيان ما في هذا الفل  مىن الجهالىة بسىنة هللا , ومىن

 ءليىه   ويعىرض جان ىا مىن دقىة التىدبير اإللهىي وإحاطتىه باألحيىاو جميعىا , يىوحي نجيبىوا في نعقابىه التىدمير لهىم لىو

 جىري بهىا مشىي ة  وسىنن السنة الشاملة للحياو جميعا . وينتهي بتقريىر مىا وراو الهىد  والضىالل مىن نسىرار بحكمة
  هللا طليقة .
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ال يعلمىون . ومىا مىن دابىة فىي  نكثىرهم لوال نزل عليه آية من ربه   قل:ءن هللا قادر عل  نن ينزل آيىة , ول ىن:الواوق
فرطنا في ال تا  من  يو , ثىم ءلى  ربهىم يحشىرون . والىذين  ما األرض , وال طائر يفير بجناحيه ءال نمم نمثال م

  لله , ومن يشأ يجعله عل  صراي مستقيم . .من يشأ هللا يض . الظلمات كذبوا بآيا نا صم وبكم في

بآيىة القىرآن ال اقيىة ,  يقنعىون  كىانوا يفلبىون آيىة خارقىة كىالخواري الماديىة التىي صىاحبت الرسىاالت السىابقة , وال لقىد
و حتىىرم هىذا الر ىىد فتخاط ىه هىىذا الخفىىا   , اإلنسىىاني التىي  خاطىى  اإلدراك ال شىري الرا ىىد , و علىن عهىىد الر ىد

الىذي يىر  الخارقىة الماديىة ; بىل  ظىل باقيىة  واجىه اإلدراك ال شىري باعجا هىا  الجيل التي ال  نتهي بانتهاوالراقي ; و 
  القيامة . . يوم ءل 

الخارقة , وإهالكهم فىي الىدنيا  مجيو يفلبون خارقة , وال يففنون ءل  سنة هللا في نخذ المكذبين بالدعوة بعد وكانوا
كمىا وقى  فىي  -وهو يعلم ننهم سىيجحدون بهىا بعىد وقوعهىا  , الخارقة مجي هم بهذه . وال يدركون حكمة هللا في عدم

 هللا الهالك , بينما يريد هللا نن يمهلهم لينمن منهم من ينمن . فمن لم يىنمن اسىتخرع عليهم فيحق -األقوام قبلهم 
القتىىراحهم , الىىذي ال  جابةاالسىىت مىن ظهىىره ذريىىة منمنىىة . وال يشىىكرون نعمىىة هللا علىىيهم فىىي ءمهىىالهم , وذلىىك بعىىدم

  يعلمون جرائره  

 
 

ُهَ  َوَقال واْ  بّهّه ق ْل ّءنَّ  َل َعَلْيّه آَية  مّهن رَّ ّمىن َدآبَّىةق ّفىي  َوَمىا (37َعَل  َنن ي َنزّهلق آَيًة َوَلىّ نَّ َنْكثَىَره ْم اَل َيْعَلم ىوَن ) َقاّدر   َلْواَل ن زّه
ْطَنا ّفي الّ َتاّ  ّمن َ ْيوق ث مَّ ّءَل  ن َمم   اَحْيّه ّءالَّ اأَلْرّض َواَل َطاّئرق َيّفير  ّبَجنَ  وَن ) َربّهّهمْ  َنْمَثال   م مَّا َفرَّ   (38ي ْحَشر 

حكمىه هللا فىي عىدم االسىتجابة  يعلمىون  يذكر اقتراحهم هذا , ويعق  عليه بأن نكثرهم ال يعلمون ما وراوه وال والقرآن
التي  قتضي , ورحمته التي كتبها على  نفسىه هىي التىي  منى   هي ة , ول ن حكمته, ويقرر قدرة هللا عل   نزيل اآلي

  عليه آية من ربه   قل:ءن هللا قادر عل  نن ينزل نية . ول ن نكثرهم ال يعلمون(. نزل )وقالوا:لوال 7البالو:

التىىدبر لمىىا فىىي و  المالحظىىة السىىياي القرآنىي طريقىىه ءلىى  قلىوبهم مىىن مىىدخل آخىىر لفيىف . ويىىوقه فيهىىا قىو   ويأخىذ
  :وعقلوه الوجود حولهم من دالئل الهد  وموحيات اإليمان , لو  دبروه

مىن  ىيو , ثىم ءلى   ال تىا  ومىا مىن دابىة فىي األرض , وال طىائر يفيىر بجناحيىه ءال نمىم نمثىال م , مىا فرطنىا فىي)
  ربهم يحشرون(. .

ءن حىولهم  ! سىد  وحتى    ىون حيىا همالنىا  ليسىوا وحىدهم فىي هىذا ال ىون , حتى  يكىون وجىودهم م ىادفة ,  ءن
كىىذلك بوحىىدة الخىىالق , ووحىىدة  ويىىوحي نحيىىاو نخىىر  , كلهىىا ذات نمىىر منىىتظم , يىىوحي بالق ىىد والتىىدبير والحكمىىة ,

  التدبير الذي يأخذ به خلقه كله . .
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ومىا مىن  - وفقاريىات وهىذا يشىمل كىل األحيىاو مىن حشىرات وهىوام و واحىف -مىا مىن دابىة  ىد  على  األرض  ءنىه
ذلىك مىن ال ائنىات الفىائرة . . مىا  غيىر وهذا يشمل كل طائر مىن طيىر نو حشىرة -طائر يفير بجناحية في الهواو 

ذات خ ىىائة واحىىدة , وذات طريقىة فىىي الحيىىاة  , نمىة مىن خلىىق حىي فىىي هىىذه األرض كلهىا ءال وهىىو ينىىتظم فىي
قىه بىدون  ىدبير يشىمله , وعلىم يح ىيه . ما  رك هللا  ي ا من خل . . النا  واحدة كذلك . .  أنها في هذا  أن نمة

  الخالئق ءل  ربها . . فيقضي في نمرها بما يشاو . .  حشر . وفي النهاية

بما  رسىم مىن آفىاي اإل ىراف  القل  لتهز -فوي  قريرها الحاسم في حقيقة الحياة واألحياو  -هذه اآلية الق يرة  ءن
القىادرة , هلل ذي الجىالل . . وكىل جانى  مىن هىذه الجوانى  ال  درةوالقى الشىامل , والتىدبير الواسى  , والعلىم المحىيد ,

 المق ود عنه حت  ال نخرع عن منهج الظالل , فنجاو ه ءذن لنتمش  م  السياي . . ءذ الحدي  نملك التوس  في

و ىىىمولها بهىىىذا التىىىدبير ,  , األول هنىىىا هىىىو  وجيىىىه القلىىىو  والعقىىىول , ءلىىى  نن وجىىىود هىىىذه الخالئىىىق بهىىىذا النظىىىام
 وجيه القلىو  والعقىول ءلى  مىا فىي هىذه الحقيقىة  . . المفاف إح اوها في علم هللا , ثم حشرها ءل  ربها في نهايةو 

  نكبر من اآليات والخواري التي يراها جيل واحد من النا    , ونمارات الهائلة الدائمة من دالئل

ومىا يىدالن عليىه مىن  , وسنته ل من مشي ة هللابتقرير ما وراو الهد  والضال -نو هذه الموجة  -هذه الجولة  و ختم
  ففرة النا  في حاالت الهد  وحاالت الضالل:

  صراي مستقيم(. . عل  والذين كذبوا بآيا نا صم وبكم في الظلمات . من يشأ هللا يضلله , ومن يشأ يجعله)

الىذين ال يسىتجيبون .  ومىوت ءعادة لتقرير الحقيقة التي مضت فىي هىذه الجولىة عىن اسىتجابة الىذين يسىمعون , وهو
هىىذه المبثوثىىة فىىي صىىفحات الوجىىود , وآيا ىىه  هللا ول ىىن فىىي صىىورة نخىىر  ومشىىهد آخىىر . . ءن الىىذين كىىذبوا بآيىىات

كذبوا ألن نجهزة االستق ال فىيهم معفلىة . . ءنهىم صىم ال يسىمعون  ءنما األخر  المسجلة في صفحات هذا القرآن ,
 لهمفان . المادي مات ال ي  رون   ءنهم كذلك ال من ناحية الت وين الجثمانيغارقون في الظل , يت لمون  , بكلم ال

ف أنمىىا هىذه الحىىوا  ال  سىتقبل وال  نقىىل   . . وإنىه ل ىىذلك فهىىذه  , معفىىل عيونىا وآذانىىا ونفواهىا . . ول ىىن ءدراكهىم
معىرض  عنهىا   ومىا يعىرض فاعليتهىا وإيقاعهىا و أثيرهىا , لىو ننهىا اسىتقبلت و لقاهىا اإلدراك ذا هىا اآليىات  حمىل فىي

  الراقي من الحياة . المستو   ءال وقد فسدت ففر ه , فلم يعد صالحا لحياة الهد  , ولم يعد نهال لذلك

باإلنسىىان علىى  هىىذا  المسىىم  ذلىىك كلىىه مشىىي ة هللا . . المشىىي ة الفليقىىة التىىي قضىىت نن يكىىون هىىذا الخلىىق ووراو
اقتضىاو نو ءلىزام . . وكىذلك يضىل هللا مىن يشىاو  عىن وحكمة , ال االستعداد المزدوع للهد  والضالل , عن اختيار

 لك , التي  عين مىن يجاهىد , و ضىل مىن يعانىد . وال  ظلىم نحىدا  بمشي ته ويهدي من يشاو ءل  صراطه المستقيم .
  من الي اد .

ه هللا عليهىىا ففىىر  التىىي ا جىىاه اإلنسىىان ءلىى  طلىى  الهىىد  , نو ا جاهىىه ءلىى  الضىىالل , كالهمىىا ينشىىأ مىىن خلقتىىه ءن
التي  تر ى  على  هىذا اال جىاه وذاك مىن االهتىداو  والنتائج بمشي ته . فهذا اال جاه وذاك مخلوي ابتداو بمشي ة هللا .
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 كىذلك . فالمشىي ة فاعلىة ومفلقىة . والحسىا  والجىزاو ءنمىا يقومىان على  ا جىاه بمشىي ته والضىالل ءنمىا ينشى ها هللا

  . . هللا ستعداد لال جاه المزدوع هو في األصل من مشي ةالذي يمل ه , وإن كان اال . اإلنسان

  عل  الوحدة:طريق الدعوة ءل  هللا  اي ل ن الدعوة  سير بقدر هللا  عقي 

التوجيىه فيهىا ل افىة  عبىرة بعد االنتهاو من استعراض هذه الموجة من السياي , نقف وقفة ق ىيرة السىتخالص واآلن
يتجىىاو  المناسىى ة التاريخيىىة الخاصىىة ,  فيهىىا ل جيىىل , فىىان مىىد  التوجيىىهنصىىحا  الىىدعوة ءلىى  هىىذا الىىدين فىىي كىى

منهجىا للىدعوة ءلى  هىذا الىدين , ال يتقيىد بالزمىان والمكىان .  ويرسىم وينسح  عل  جميى  األجيىال , وجميى  الىدعاة ,
  نف ل كل جوان  هذا المنهج , فنقف منه ءذن عند معالم الفريق: نن ونحن ال نملك هنا

ءال نن هىذا الن ىر  , فيىه دعوة ءلى  هللا  ىاي , محفىوف بالمكىاره , ومى  نن ن ىر هللا للحىق آت ال ريى طريىق الى ءن
 -حتى  وال الرسىول  -غيى  ال يعلىم موعىده نحىد  وهىو ءنمىا يىأ ي فىي موعىده الىذي يقىدره هللا , وفىق علمىه وحكمتىه ,

اللىىذين  قابىىل بهمىىا الىىدعوة فىىي نول نساسىىيين:من الت ىىذي  واإلعىىراض  عىىاملين والمشىىقة فىىي هىىذا الفريىىق  نشىىأ مىىن
هدايىة النىا   فىي واألذ  اللىذين يعلنىان على  الىدعاة . . ثىم مىن الرف ىة ال شىرية فىي نفىس الداعيىة والحىر  األمىر ,

وهىذه الرف ىة ال  قىل مشىقة عىن  ! اسىتعالنه ءلى  الحىق الىذي  ذوقىه , وعىرف طعمىه , والحماسىة للحىق والرف ىة فىي
  مشقة الفريق   دواعي األذ  . ف لها منالت ذي  واإلعراض والحر  و 

يقىرر نن الىذين يكىذبون  حىين القرآني في هىذه الموجىه مىن السىياي يعىالج هىذه المشىقة مىن جانبيهىا . . ذلىك والتوجيه
ءليىه هىو الحىق , ونن الرسىول الىذي جىاو بىه مىن  يىدعون  بهذا الدين نو يحاربون دعو ىه , يعلمىون علىم اليقىين نن مىا

ال يسىتجيبون , ويسىتمرون فىي جحىودهم عنىادا وإصىرارا , ألن لهىم هىو  فىي  العلىم ول ىنهم مى  هىذاعندهللا صادي . 
هىذه  كانىت ونن هذا الحق يحمل معه دليل صىدقه , وهىو يخاطى  الففىرة فتسىتجي  لىه , متى  ! والت ذي  اإلعراض

الىذين يجحىدون فىان قلىوبهم  فأمىا الففىرة حيىة , ونجهىزة االسىتق ال فيهىا صىالحة: )ءنمىا يسىتجي  الىذين يسىمعون(. .
المىو   وال يسىم  ال ىم الىدعاو . والداعيىة لىيس  يسىم  ميتة وهم مىو   وهىو صىم وبكىم فىي الظلمىات . والرسىول ال

هللا . . هىذا كلىه مىن جانى  , ومىن الجانى  اآلخىر , فىان ن ىر هللا آت ال   ىأن عليه نن ي ع  المىو   . فىذلك مىن
ال  تبىدل ,  وكلما ىه فىق سىنة هللا وبقىدر هللا , وكمىا نن سىنة هللا ال  سىتعجل ,ما هنالك ننىه يجىري و  كل ري  فيه . .

  ناحية من من ناحية مجيو الن ر في النهاية , ف ذلك هي ال  تبدل وال  ستعجل

 
 

مٌّ َوب ْ م  ّفي الظُّل َماّت َمن َيَشاّ  َوالَّّذينَ  ْسَتّقيمق )ي ْضّلْله  َوَمن َيَشْأ  ُه   َكذَّب وْا ّبآَياّ َنا ص    (39َيْجَعْله  َعَل  ّصَرايق مُّ

فىىان استسىىالم  -هىم الرسىىل  كىىانوا ولىىو -المرسىوم . . لهللا ال يعجىىل ألن األذ  والت ىىذي  يلحىىق بالىدعاة  الموعىد
بىال  ملمىل , ويقينىه فىي العاق ىة بىال  ىك . . كلهىا  األذ  صىاح  الىدعوة نفسىه لقىدر هللا بىال عجلىة , وصىبره على 

  موعده المرسوم . ءل  او  أجيل الن رمفلوبة من ور 
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ءنىه التبليىأ , والمضىي  - جيىل ودور الىدعاة بعىده فىي كىل -هىذا التوجيىه القرآنىي دور الرسىول فىي هىذا الىدين  ويحدد
,ىاللهم فهىو خىارع عىن حىدود واج ىه وطاقتىه .  نو في الفريق , وال بر عل  مشاي الفريق . . نمىا هىد  النىا 

 تبىدل , وال يغيىر منهىا رف ىة الرسىول فىي هدايىة مىن يحى  , كمىا ال  ال ت عىان سىنة ءلهيىة. والهىد  والضىالل ءنمىا ي
مىن يعانىد ويحىار  . . ءن  خ ىه ال اعت ىار لىه فىي هىذه القضىية , وحسىابه لىيس على   بى عأ يغيىر منهىا ,ىيقه

بعىد ذلىك ءلى   لنىا ا ءنما حسابه عل  ما ند  وما صبر وما التزم , ومىا اسىتقام كمىا نمىر . . ونمىر , المهتدين عدد
ولىو  ىاو هللا لجمعهىم على  الهىد (. ) . .(مسىتقيم ر  النا  . . )من يشأ هللا يضلله ومن يشىأ يجعلىه على  صىراي

.  

با جىىاه النىىا   والضىىالل ءنمىىا يسىىتجي  الىىذين يسىىمعون(وقد بينىىا مىىن قبىىل عالقىىة مشىىي ة هللا الفليقىىة فىىي الهىىد )
  وجهادهم . بما فيه ال فاية .

يوجىه ءلىيهم الىدعوة , فىي  ممن ن غي ل اح  الدعوة ءل  هذا الدين , نن يستجي  القتراحات المقترحينهنا ال ي من
هذا الدين لهىم وفىق رف ىا هم ونهىوائهم و ىهوا هم . .   زيين  حوير منهج دعو ه عن طبيعته الربانية ; وال نن يحاول

داركهم كمىا حكى  عىنهم القىرآن فىي موا,ى  وفىق مىألوف  مىانهم ومسىتو  مى - الخىواري  ولقد كان المشركون يفلبىون 
ونقسىموا ) . .(ربىه فىي هىذه السىورة )وقىالوا:لوال ننىزل عليىه ملىك  (. . )وقىالوا:لوال نىزل عليىه آيىة مىن منها منه  ت  ,

ما هو ن د ءثىارة للعجى  مىن هىذه االقتراحىات  األخر   بالِل جهد نيمانهم ل ن جاو هم آية لينمنن بها(. . وفي السور
وقالوا:لن ننمن لك حتى   فجىر لنىا مىن األرض ينبوعىا . نو   ىون لىك ) :اإلسراو الذي حكاه عنهم في سورة. ذلك ك
 ىأ ي بىالِل  نو علينىا كسىفا , -كمىا  عمىت  -وعن  فتفجر األنهار خاللها  فجيىرا . نو  سىقد السىماو  نخيل جنة من

لرقيىك حتى   نىزل علينىا كتابىا  نىنمن . ولىنوالمالئ ىة قبىيال . نو يكىون لىك بيىت مىن  خىرف , نو  رقى  فىي السىماو 
مىا لهىذا الرسىول يأكىل الفعىام ويمشىي فىي األسىواي , لىوال  وقىالوا نقرؤه  (. . وكالذي حكاه عنهم فىي سىورة الفرقىان:

  نذيرا . نو يلق  ءليه كنز , نو   ون له جنة يأكل منها   . . معه ننزل ءليه ملك , فيكون 

نن يرغبىوا فىي ء يىانهم بآيىة  والمىنمنين ذه الموجىه مىن السىورة نهى  رسىول هللا   ص لالقرآني الم ا ىر فىي هى والتوجيه
وإن كىان كبىر عليىك ءعرا,ىهم , فىان اسىتفعت نن  بتغىي نفقىا ):[ ممىا يفلبىون . وقيىل للرسىول   ص -نيىة آيىة  -

 ءنمىا مىن الجىاهلين .فتأ يهم بآية , ولو  او هللا لجمعهىم على  الهىد  , فىال   ىونن  السماو في األرض نو سلما في

الىىذين رغبىىت نفوسىىهم فىىي  للمىىنمنين يسىىتجي  الىىذين يسىىمعون , والمىىو   ي عىىثهم هللا , ثىىم ءليىىه يرجعىىون(. . وقيىىل
نيمىىانهم لىى ن جىىاو هم آيىىة ليىىنمنن بهىىا   قيىىل لهىىم:  جهىىد االسىىتجابة للمشىىركين فىىي طلىىبهم آيىىة عنىىدما نقسىىموا بىىالِل

ها ءذا جىاوت ال ينمنىون . ونقلى  نف ىد هم ونب ىارهم كمىا لىم ينمنىوا بىه نول نن يشعركم قل:ءنما اآليات عند هللا , وما
على  الحىق ,  والىدليل ونىذرهم فىي طييىانهم يعمهىون . . ليعلمىوا نوالنن الىذي يىنقة المكىذبين لىيس هىو اآليىة , مىرة

 فىىي الهىىد  وفىىق سىىنة هللا -لهىىم الهىىد   يقسىىم ول ىىن الىىذي ينق ىىهم ننهىىم ال يسىىمعون , وننهىىم مىىو   , ونن هللا لىىم
الىدين يجىري وفىق سىنة ال تبىدل , وننىه نعىز مىن نن ي ى    حىت  هىذا ثىم ليعلمىوا كىذلك نن -والضىالل كمىا اسىلفنا 

  ! ونهوائهم رف ات المقترحين
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مح ىورا فىي حىادث , وال  وال يقودنىا ءلى  المجىال األ ىمل لهىذا التوجيىه القرآنىي . . ءنىه لىيس خاصىا بىزمن , وهىذا
اقتراحىىات نخىىر  . ونصىحا  الىىدعوة ءلىى  ديىىن هللا  فىىي فىالزمن يتغيىىر , ونهىىواو النىا   تمثىىل مقيىدا بىىاقتراأل معىىين .

الرف ىة فىي االسىتجابة لمقترحىات المقتىرحين هىي التىي  قىود بعىأ نصىحا   ءن ين غي نال  ستخفهم نهواو ال شر . .
كالىذي يجدونىه  الىوري  بيىة " على اليوم ءل  محاولة بلورة العقيىدة اإلسىالمية فىي صىورة "نظريىة مذه اإلسالمية الدعوة

مىن الفتىرات ; ثىم يمضىي الىزمن فىاذا كلهىىا  لفتىرة فىي النظريىات المذهبيىة األر,ىية ال ىغيرة , التىي ي ىوغها ال شىىر
بعىىأ نصىىىحا  هىىذه الىىدعوة ءلىىى  محاولىىة بلىىورة النظىىىام   قىىىود عىىورات و ىىفحات ومتناقضىىات   . . وهىىىي التىىي

 واجىه مىا  -على  الىوري نيضىا  -نو صىورة  شىريعات مف ىلة  - الىوري  على  -اإلسالمي في صىورة مشىرول نظىام 
 عقيىدة من نو,ال ال عالقة لها باالسالم   ألن نهل هذه الجاهلية يقولون:ءن اإلسالم الحا,رة عليه نهل الجاهلية

تحىاكمون هم بىاقون على  جىاهليتهم ي بينما وال عالقة له بالنظام العام الواقعي للحياة   ل و نظم لهم هذه األو,ال ;
هللا . . وكلهىا محىاوالت ذليلىة , ال يجىو  للمسىلم نن يحاولهىا   ىريعة ءل  الفاغوت , وال يحكمون نو يتحاكمون ءل 

  ! ال شري المتقل ة , التي ال  ثبت عل  حال . باسم  فور وسائل الدعوة ءل  هللا التف ير استجابة أل ياو

التىي  ىروع عنىد  مىن الم نقنعىة نخىر  , وي ىفونه ب ىفاتمىن هىذه المحاولىة محاولىة مىن يضىعون على  اإلسى ونذل
ءليهىا . . ظىانين ننهىم ءنمىا يخىدمون اإلسىالم  ومىا النا  فىي فتىرة مىن الفتىرات . . كاال ىتراكية . . والديمقراطيىة . .

اال تراكية " مذه  اجتماعي اقت ادي مىن صىن  ال شىر ; قابىل لل ىوا  والخفىأ . " بهذه التقدمة الذليلة   . . ءن
لل ىوا  والخفىأ  القابليىة الديمقراطية " نظام للحياة نو للحكم من صن  ال شر كىذلك , يحمىل صىن  ال شىر مىن" وإن

االجتمىىاعي االقت ىىادي , والنظىىام التنفيىىذي  والنظىىام نيضىىا . . واإلسىىالم مىىنهج حيىىاة يشىىمل الت ىىور االعتقىىادي ,
فأين يقف مىن اإلسىالم مىن يريىد نن يستشىف  لمىنهج  من النقة والعي  . . المبرن والتشكيلي . . وهو من صن  هللا

 -هلل  يستشىف  عند ال شر بوصفه ب فة من نعمال ال شر ? بل نين يقف مىن اإلسىالم مىن يريىد نن - س حانه -هللا 
  عند العبيد بقول من نقوال هنالو العبيد ?  . . -س حانه 

  يتخذونهم نولياو: . . ن عند هللا ب عأ خلقهكان كل  رك المشركين في الجاهلية العربية ننهم يستشفعو  لقد

الشىرك   فمىا الوصىف الىذي يفلىق  هو والذين ا خذوا من دونه نولياو ما نعبدهم ءال ليقربونا ءل  هللا  لف  . .(فهذا)
يستشىفعون  -ويىا للن ىر وال شىاعة    -مىن عبيىده , ول ىنهم  بأوليىاو ءذن عل  الذين ال يستشىفعون ألنفسىهم عنىد هللا

  بمذه  نو منهج من مذاه  العبيد ومناهجهم ?  العبيد عند -س حانه  - هلل

ذلىك مىنهج هللا وال عنىوان  . . الديمقراطيىة اإلسالم هو اإلسالم . واال ىتراكية هىي اال ىتراكية . والديمقراطيىة هىي ءن
نىىاهج ال شىىر . ومىىن وال ىىفة التىىي وصىىفه بهىىا . . وهىىذه و لىىك مىىن م , لىىه وال صىىفة ءال العنىىوان الىىذي جعلىىه هللا لىىه

 فليختاروهىا على  هىذا األسىا  . . وال ين غىي ل ىاح  الىدعوة ءلى  ديىن هللا , نن اختاروهىا  جىار  ال شىر . . وإذا

  هللا   دين إلغراو الزي الرائج من ن ياو الهو  ال شري المتقل  . وهو يحس  ننه يحسن ءل  يستجي 
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 قىدمون اإلسىالم اليىوم للنىا   كنىتم م يقىدروا هللا حىق قىدره . . ءذانننا نسأل هنالو الذين هىان علىيهم ديىنهم , ولى عل 
مىن ن يىاو اال جاهىات المعاصىرة . فلقىد كانىت الرنسىمالية فىي   يىان باسم اال تراكية , وباسم الديمقراطية , ألن هذين

المفلىق فىي  كمكانىالح المحبو  عند النا  وهم يخرجون بها من النظام اإلقفاعي   كما الزي  فترة من الفترات هي
 بسىمرك في فترة التجمي  القومي للواليىات المتنىاثرة كمىا فىي نلمانيىا وإيفاليىا نيىام المفلو  فترة من الفترات هو الزي 

وننظمىة الحكىم التىىي  األر,ىية ومىا زيني مىثال   وغىدا مىىن يىدري مىاذا يكىون الىىزي الشىائ  مىن األنظمىة االجتماعيىىة
  لتقدموه للنا  في الثو  الذي يح ه النا  ?  ? اإلسالم تقولون غدا عنيضعها العبيد للعبيد , ف يف يا  ر  س

ءنىه يريىد نن  . . كلىه يشىمل هىذا -وفىي غيرهىا كىذلك  -نحىن ب ىددها  التىي التوجيىه القرآنىي فىي هىذه الموجىة ءن
سىىمه يحىىاول  ىىزيين هىىذا الىىدين بغيىىر ا وال يسىىتعلي صىىاح  الىىدعوة بدينىىه ; فىىال يسىىتجي  القتراحىىات المقتىىرحين ;

ءن هللا غنىىي عىىن العىالمين . ومىىن لىىم يسىىتج  لدينىىه  . . ووسىىيلته وعنوانىه ; وال مخاط ىىة النىىا  بىىه بغيىر منهجىىه
 بأحىد مىن -سى حانه  -لسواه , فال حاجة لهذا الدين به , كما ننىه ال حاجىة هلل  العبودية عبودية له , وانسالخا من

  نو الع اة . الفائعين

ال شىرية . فىان لىه كىذلك   سىود صالته من ناحية مقوما ىه وخ ائ ىه , التىي يريىد هللا ننءنه ءذا كان لهذا الدين ن ثم
ءن الىىذي نىىزل هىذا الىىدين بمقوما ىىه  . . ال شىىرية نصىالته فىىي منهجىه فىىي العمىىل , وفىي نسىىلوبه فىىي خفىا  الففىىرة

  به نفسه . . الذي خلق اإلنسان , ويعلم ما  وسو  -س حانه  - وخ ائ ه , وبمنهجه الحركي ونسلوبه , هو

 ىت  . . فهىو  متنوعىة هىذه الموجىة مىن السىورة نمىوذع مىن مخاطبتىه للففىرة اإلنسىانية . . نمىوذع مىن نمىاذع وفىي
الففىىرة ال شىىرية , ويثيىىر انت ىىاه ال ينونىىة   واجىىه يىىربد الففىىرة ال شىىرية بىىالوجود ال ىىوني , ويىىدل اإليقاعىىات ال ونيىىة

ننهىىا  سىتجي  لهىىا متىى  بلغتهىىا بعمقهىا وقو هىىا: )ءنمىىا يسىىتجي  الىىذين  يعلىىم ال شىرية لتلقىىي هىىذه اإليقاعىىات . . وهىو
  يسمعون(. .

  الذي يواجهنا في هذه الموجة هو: والنموذع

  ال يعلمون(. . نكثرهم وقالوا:لوال نزل عليه آية من ربه   قل:ءن هللا قادر عل  نن ينزل آية . ول ن)

ثىم يلمىس قلىوبهم بمىا  . . ويفلبىون خارقىة يراهىا جىيلهم و نتهىيهذه اآلية يحكي قىول الىذين يكىذبون ويعار,ىون  وفي
قادر عل  نن ينزل اآليىة . . ول ىن رحمتىه هىي التىي  لهللا يكمن وراو هذا االقتراأل لو نجي    ءنه األخذ والتدمير  

  اقتضت نال يستجي  لهم فيها . . التي اقتضت نال ينزلها , وحكمته هي

ال بىر  مىن حىولهم .  اآليىات يق فىي الت ىور والتف يىر , ءلى  ال ىون الواسى  . ءلى يىنقلهم مىن هىذا الىركن الضى وفجأة
ال اقيىة فىىي صىل  ال ىون للجيىال كلهىا مىن قىىبلهم  اآليىىات اآليىات التىي  تضىاول دونهىا  لىك اآليىة التىىي يفلبونهىا .

  ومن بعدهم  راها:
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مىن  ىيو . ثىم ءلى   ال تىا  ا فرطنىا فىيومىا مىن دابىة فىي األرض , وال طىائر يفيىر بجناحيىه ءال نمىم نمثىال م . مى)
  ربهم يحشرون(. .

نن  شىهد  -مىنظم  علىم حيى  لىم يكىن لهىم -حقيقة هائلىة . . هىي حقيقىة  سىتفي  مالحظىتهم وحىدها حينىذاك  وهي
لهىا سىما ها وخ ائ ىها و نظيما هىا كىذلك  . بها . . حقيقة  جم  الحيوان والفير والحشىرات مىن حىولهم فىي نمىم .

 قىدم علىم ال شىر , ول ىن علمهىم ال يزيىد  ىي ا على  نصىلها   وإلى   كلمىا يقة التي  تس  مساحة رؤيتهىا. . وهي الحق
وهىي  . الموصىولة بهىا , وهىي ءحاطىة علىم هللا اللىدني بكىل  ىيو , و ىدبير هللا ل ىل  ىيو . الغيبيىة جانبهىا الحقيقىة

  الحقيقة التي  شهد بها  لك الحقيقة المشهودة . .

امتىىدت نب ىىارهم  حيثمىىا ة الماديىىة التىىي كىىانوا يفلبىىون , نمىىام الخارقىىة ال بىىر  التىىي يرونهىىا ىىذه  الخارقىى فىىأين
  ومالحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون ?

النوافىىذ بىىين الوجىىود  يفىىت  ال يزيىىد علىى  نن يىىربد الففىىرة بىىالوجود , ونن -فىىي هىىذا النمىوذع  -المىىنهج القرآنىىي  ءن
  العميقة في ال يان اإلنساني . . الهائلة لهائل العجي  يوق  ءيقاعا هوالففرة , ونن يدل هذا الوجود ا

الغريى  على  المىنهج  [ التوحيىد ال يقىدم للففىرة جىدال الهو يىا ذهنيىا نظريىا . وال يقىدم لهىا جىدال كالميىا   كعلىم ءنىه
الميىه عىالم الغيى  وعىالم بع -لهىا هىذا الوجىود الىواقعي  يقىدم اإلسىالمي . وال يقىدم لهىا فلسىفة عقليىة نو حسىية , ءنمىا

وهىي  -و تجاو  , و تلق  عنىه و سىتجي  , ول ىن فىي ظىل مىنهج ,ىابد ال يىدعها  معه ويدعها  تفاعل -الشهادة 
   ضل في المتاهات والدرو  . - الوجود  تلق  من

  يختم الفقرة بالتعقي  عل  موقف المكذبين بهذه اآليات ال بر : ثم

  صراي مستقيم(. . عل  في الظلمات . من يشأ هللا يضلله , ومن يشأ يجعلهوالذين كذبوا بآيا نا صم وبكم )

فىي الهىد  والضىالل .  هللا حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم . . ءنهم صىم وبكىم فىي الظلمىات . . ويقىرر سىنة فيقرر
  عليها الي اد . هللا . ءنها  علق مشي ة هللا بهذا نو ذاك , وفق الففرة التي ففر

موقىف صىاح   و قريىر م جوان  الت ىور اإلسىالمي للمىر كلىه . ءلى  جانى  و,ىوأل المىنهج فىي الىدعوة , لت  بذلك
  وفي كل جيل . . حال الدعوة , وهو يتحرك بهذه العقيدة , ويواجه النفو  ال شرية في كل

. وبىىالِل  الفريىق ينيىر عىىن المىنهج يكىون فيهىا مىا -ءلى  جانى  مىا  قىدم فىي مقدمىة السىورة  -هىذه اللمسىات  ولعىل
  التوفيق . .

الوحىدة مواجهىة المشىركين  مقدمىة المو,ىول:لجوو النىا  ءلى  هللا عنىد الشىدة واإلبىتالو 49 - 40السادسىة: الوحىدة
  بففر هم
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بففىر هم ذا هىا حىين  واجىه  يىواجههم يواجه السىياي القرآنىي ففىرة المشىركين ب ىأ  هللا . بىل -في هذه الموجه  - هنا
وحىين يهزهىا الهىول فيتسىاقد عنهىا ذلىك الركىام   و نسى   , ر  مىن الركىام فىي مواجهىة الهىولبىأ  هللا . . حىين  تعى

  فورها ءل  ربها الذي  عرفه في قرار ها  سأله وحده الخالص والنجاة   من حكاية اآللهة الزائفة ; و تجه

سىنة هللا , وكيىف  جىري   يأخىذ بأيىديهم ليىوقفهم على  م ىارل الغىابرين مىن نسىالفهم , وفىي الفريىق يىريهم كيىف ثىم
بعىىد   ىىذيبهم برسىىل هللا , وكيىىف قىىدم لهىىم  , يعمىىل قىىدر هللا . ويكشىىف ألب ىىارهم وب ىىائرهم عىىن اسىىتدراع هللا لهىىم

ون ىاأل لهىم الفرصىة بعىد الفرصىة  -ثم االبتالو بالرخاو والنعمىاو  , والضراو االبتالو بال أساو -االبتالو بعد االبتالو 
قىدر هللا ,  جىر   ءذا اسىتنفدوا الفىرص كلهىا , وغىر هم النعمىة بعىد نن لىم  ىوقظهم الشىدة . الغفلىة , حتى  من , لينتبهوا

  هلل ر  العالمين(. والحمد وفق سنته الجارية وجاوهم العذا  بغته:)فقف  دابر القوم الذين ظلموا

ر,ىون ل ىأ  هللا يتع وهىم يكاد هىذا المشىهد الىذي يهىز القلىو  هىزا يتىوار  , حتى  يجىيو فىي نعقابىه مشىهد آخىر وما
ءلهىا غيىر هللا يىرد علىيهم سىمعهم ونب ىارهم  يجىدون  نيضىا , فيأخىذ سىمعهم ونب ىارهم , ويخىتم على  قلىوبهم , ثىم ال

  وإدراكهم .

ال شىارة والنىذارة . . لىيس  ءنهىا مواجهىة هىذين المشىهدين الىرائعين الهىائلين يتحىدث ءلىيهم عىن وظيفىة الرسىل . . وفىي
يسىىتجيبوا لمقترحىىات المقتىىرحين   ءنمىىا هىىم يبلغىىون .  نن نن يىىأ وا بىىالخواري , والوراو ذلىىك  ىىيو . . لىىيس لهىىم 

النىىا  ويعمىىل صىىالحا فيىىأمن الخىىوف وينجىىو مىىن الحىىزن . ويكىىذ  فريىىق  مىىن ي شىىرون وينىىذرون . ثىىم يىىنمن فريىىق
  ير . .اإلعراض والت ذي  . فمن  او فلينمن , ومن  او فليكفر . . فهذا هو الم  بهذا ويعرض فيمسه العذا 

  لجوو النا  ءل  هللا عند الشدة 41 - 40األول: الدر 

بىىل ءيىىاه  ىىدعون ,  - صىىادقين ءن كنىىتم -قىىل:نرنيت م ءن ن ىىاكم عىىذا  هللا نو ن ىىت م السىىاعة , نغيىىر هللا  ىىدعون )
  و نسون ما  شركون(. . -ءن  او  -فيكشف ما  دعون ءليه 

الفىرف الىذي سىبق  ذلىك رة اإلنسىانية بهىذه العقيىدة يضىم ءلى طرف من وسىائل المىنهج الربىاني فىي خفىا  الففى هذا
  . السورة بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياي

علىم هللا مىن ءحاطىة و ىمول .  فىي خاطبها هناك بما في عوالم األحياو من آثار التدبير اإللهىي والتنظىيم ; وبمىا لقد
في صورة من صىورة الهائلىة , التىي  هىز القلىو  ,  يواجهها بموقف الففرة ء اوه حينوهو هنا يخاطبها ب أ  هللا ; و 

ففر هىا مىىن هىذا الركىىام الىذي يحجىى  عنهىا مىىا هىو مسىىتقر فىي نعماقهىىا مىىن  و تعىىر   فيتسىاقد عنهىىا ركىام الشىىرك ;
  ومن  وحيدها له نيضا: , بربها معرفتها

  صادقين(. . كنتم . نغير هللا  دعون . . ءن قل:نرنيت م ءن ن اكم عذا  هللا نو ن ت م الساعة .)
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مجىيو السىاعة على  غيىر  نو مواجهىة الففىرة بت ىور الهىول . . عىذا  هللا فىي الىدنيا عىذا  الهىالك والىدمار ; ءنها
  -ويعلم هللا س حانه ننها  درك  - درك  ; انتظار . . والففرة حين  لمس هذه اللمسة ; و ت ور هذا الهول

 
 

اَعة  َنَرَنيْ  ق لْ  ّ َنْو َنَ ْت  م  السَّ ُه نت ْم َصاّدّقيَن ) َنَغْيرَ  ت   م ّءْن َنَ اك ْم َعَذا    ّ َ ْدع وَن ّءن ك  َمىا  َفَيْ ّشىف   ( َبْل ّءيَّىاه   َىْدع ونَ 40ُه
وَن )   (41َ ْدع وَن ّءَلْيّه ّءْن َ او َوَ نَسْوَن َما   ْشّرك 

ننهىا كامنىة فيهىا ويخاطبهىا بهىا  سى حانه ثىل حقيقىة كامنىة فيهىا , يعلىم بارئهىاهذا الت ور , و هتز له ; ألنه يم حقيقة
  عل  سبيل الت ور ; فتهتز لها و ر جف و تعر   

  :ففر هم يسألهم ويفل  ءليهم الجوا  بال دي من نلسنتهم ; ليكون  عبيرا عن ال دي في وهو

  نغير هللا  دعون . . ءن كنتم صادقين(.)

  :نلسنتهم وا  ال ادي , المفابق لما في ففر هم بالفعل , ولو لم  نفق بهي ادر فيقرر الج ثم

  بل ءياه  دعون . . فيكشف ما  دعون ءليه ءن  او . . و نسون ما  شركون(.)

النجىاة ءلىى  هللا  بفلىى  فتتجىه -حين ىذ  - دعونىه وحىىده ; و نسىون  ىرككم كلىه   . . ءن الهىول يعىري ففىىر  م  بىل
ءن معرفتها بربهىا هىي الحقيقىة المسىتقرة فيهىا ;  .  ركت به نحدا . بل  نس  هذا الشرك ذا ه .وحده . و نس  ننها ن

عليها , بفعل عوامل نخر  . قشىرة سىفحية فىي الركىام الىذي ران عليهىا .  طارئة فأما هذا الشرك فهو قشرة سفحية
حركتهىا  الففىرة األصىيلة , و حركىت  سىاقد هىذا الركىام , و فىايرت هىذه القشىرة , و  شىفت الحقيقىة الهىول فىاذا هزهىا

  حيلة لها فيه . . وال الففرية نحو بارئها ,  رجوه نن يكشف عنها الهول الذي ال يد لها به ,

فيقىرره فىي  -سى حانه  -هللا   ىأن  أن الففرة في مواجهة الهول ; يواجه السياي القرآني به المشىركين . . فأمىا هذا
فمشىي ته طليقىة , ال يىرد عليهىا قيىد . فىاذا  ىاو اسىتجا   - ءن  ىاو -عونىه ءليىه ثنايا المواجهة . فهىو يكشىف مىا يد

  بعضه ; وإن  او لم يستج  , وفق  قديره وحكمته وعلمه . نو لهم ف شف عنهم ما يدعون كله

نتيجىة عوامىل  ىت  ,  , االنحىراف هو موقف الففرة مىن الشىرك الىذي  زاولىه نحيانىا , بسىب  مىا يفىرن عليهىا مىن هذا
ءلى  ربهىا ومعرفتهىا بوحدانيتىه . . فمىا هىو موقفهىا مىن  ا جاههىا غفي عل  ن اعة الحقيقة ال امنة فيها . . حقيقة 

  نصال ? هللا اإللحاد وإن ار وجود

هىذه صىادقون فيمىا  صىور ه فىي نن نول ىك الىذين يمارسىون اإللحىاد فىي -كما قلنا مىن قبىل  -نشك  كا عميقا  نحن
ثىم يبلىأ بىه األمىر حقيقىة نن يىنفمس فيىه  , هللا حىن نشىك فىي نن هنىاك خلقىا ننشىأ ه يىديزعمىون ننهىم يعتقدونىه . ن
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كينونته هذا الفاب  , مختلفىا بت وينىه متمىثال فىي كىل خليىة وفىي كىل ذرة  صميم  ماما طاب  اليد التي ننشأ ه ; وفي
   

والقمى  , ومىن نن ىار  ال بىت مىنهو التاريخ الفويل من العىذا  ال شى  , ومىن ال ىرال الوحشىي مى  ال نيسىة , و  ءنما
المنحرفىة . . ءلى  آخىر هىذا التىاريخ الن ىد الىذي عا ىته  اللذائىذ ال نيسة للدواف  الففرية للنا  م  استغراقها هي في

 مىن الىذي دفى  األوربيىين فىي هىذه الموجىة مىن اإللحىاد فىي النهايىة . . فىرارا فىي التيىة , هىو نوربىا قرونىا طويلىة . .

  الغول ال ريه .

لهىم قيىادهم , ويسىهل  ليسىلس ءلى  اسىتغالل اليهىود لهىذا الواقى  التىاريخي ; ودفى  الن ىار  بعيىدا عىن ديىنهم ; لىكذ
علىىى  حىىىد  عبيىىىر "التلمىىىود"  -كىىىالحمير  - اسىىىتخدامهم علىىىيهم ء ىىىاعة االنحىىىالل والشىىىقاو فىىىيهم , وليتيسىىىر لهىىىم

لىه  ىي ا ءال باسىتغالل ذلىك التىاريخ األوربىي اليهىود ليبلغىوا مىن هىذا ك كىان و"برو وكوالت" حكماو صهيون " . . ومىا
  ءل  اإللحاد هربا من ال نيسة . النا  الن د , لدف 

لنشىر اإللحىاد  - اليهوديىة وهىي ءحىد  المنظمىات -كل هذا الجهد الناص  , المتمثىل فىي محاولىة "الشىيوعية "  وم 
  ع  الروسي نفسه لم يزلفان الش , , خالل نكثر من ن ف قرن , بمعرفة كل نجهزة الدولة الساحقة

 
 

ن َقْبّلَك َفَأَخْذَناه ْم ّباْلَ ْأَساو َوَلَقدْ  رَّاو َنْرَسلَنا ّءَل  ن َممق مّه ْم َيَتَضرَّع وَن ) َوالضَّ   (42َلَعلَّه 

 -كمىا ي ىوره خلفىه خرو ىوف    - نعماي ففر ه الحنين ءل  عقيدة في هللا . . ولقد ا,ىفر "سىتالين" الوحشىي في
يفرع عن كبير األساقفة , ألن ,ىغد الحىر  كىان يلىوي  ونن ل نسية , في نثناو الحر  العالمية الثانية ,نن يهادن ا

 في ففرة النىا  . . مهمىا يكىن رنيىه ورني القليلىين مىن الملحىدين مىن ذوي  بأصالتها عنقه لالعتراف للعقيدة في هللا

  حوله . السلفان

مىىن اإللحىاد فىىي  موجىىة نن ينشىروا -يسىىتخدمونهم مىن ال ىىليبيين بمسىىاعدة "الحميىر" الىذين  -حىىاول اليهىود  ولقىد
قىد بهىت وذبىل فىي هىذه النفىو  . . فىان  كىان نفىو  األمىم التىي  علىن اإلسىالم عقيىدة لهىا ودينىا . ومى  نن اإلسىالم

 -فىىي  ركيىىا . . انحسىىرت علىى  الىىرغم مىىن كىىل مىىا بىىذلوه لهىىا  ن ىىا ورك الموجىىة التىىي نطلقوهىىا عىىن طريىىق "ال فىىل"
 ومىن وعل  كل ما نلفوه من ال ت  عن ال فل والتجربة الرائدة التي قام بها . . . والمساعدة من التمجيد - ولل فل

الرائىدة رايىة اإللحىاد . ءنمىا  التجار  ثم استداروا في التجار  الجديدة يستفيدون من  جربة ن ا ورك , نال يرفعوا عل 
كما صىدمتها  جريىة ن ىا ورك . ثىم يجعلىون  حىت هىذه الرايىة مىا  , الففرة يرفعون عليها راية اإلسالم . كي ال   دم

فىي الرقعىة  بجملتهىا والقىاذورات واالنحىالل الخلقىي , ومىن نجهىزة التىدمير للخامىة ال شىرية المسىتنقعات يريىدون مىن
  اإلسالمية .
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حدانيىة , فىاذا غشىي بالو  لىه ءن العبرة التي   قى  مىن وراو ذلىك كلىه , هىي نن الففىرة  عىرف ربهىا جيىدا , و ىدين غير
كلىه و عىرت منىه جملىة , وعىادت ءلى  بارئهىا كمىا  الركىام عليها الركام فتىرة , فانهىا ءذا هزهىا الهىول  سىاقد عنهىا ذلىك

نما ذلك ال يد كله فحس ه صيحة حىق  زلىزل قوائمىه , و ىرد الففىرة ءلى   . . خا عة خلقها نول مرة . . منمنة طائعة
مهمىا  األرض ل ناجيىا , وفىي األرض مىن يفلىق هىذه ال ىيحة . ولىن يخلىوا وجىهولىن يىذه  ال اطى . سى حانه بارئهىا

  جهدوا ممن يفلق هذه ال يحة .

  حكمة اإلبتالو بال أساو والضراو 45 - 42الثاني: الدر 

ءذ جىاوهم بأسىنا  ضىرعوا ,  فلىوال ولقىد نرسىلنا ءلى  نمىم مىن قبلىك , فأخىذناهم بال أسىاو والضىراو لعلهىم يتضىرعون .)
فلمىا نسىوا مىا ذكىروا بىه فتحنىا علىيهم نبىوا  كىل  ىيو ,  . قست قلوبهم , و ين لهم الشيفان مىا كىانوا يعملىون ول ن 

  .(العالمين بغتة فاذا هم مبلسون . فقف  دابر القوم الذين ظلموا والحمد هلل ر  نخذناهم حت  ءذا فرحوا بما نو وا

ويفسىر كيىف يتعىرض  يعىرض الواقى  التىاريخي . نمىوذعالمواجهىة بنمىوذع مىن بىأ  هللا سى حانه . نمىوذع مىن  ءنهىا
الفرصىة بعىد الفرصىة , ويسىوي ءلىيهم التنبيىه  هللا النا  ل أ  هللا , وكيف   ون عاق ة  عر,هم له , وكيف يمىنحهم

  ولم  وجههم الشىدة ءلى  التوجىه ءلى  هللا والتضىرل لىه , ولىم  ىوجههم النعمىة ءلى , بعد التنبيه ; فاذا نسوا ما ذكروا به
قىد فسىدت  حيىا هم من الفتنة , كانت ففىر هم قىد فسىدت الفسىاد الىذي ال يرجى  معىه صىالأل , وكانىت والحذر الشكر

  الدمار الذي ال  نجو منه ديار . . بساحتهم الفساد الذي ال   ل  معه لل قاو . فحقت عليهم كلمة هللا . ونزل

ءذ جىىاوهم بأسىىنا  ضىىرعوا  فلىىوال او لعلهىىم يتضىىرعون .ولقىىد نرسىىلنا ءلىى  نمىىم مىىن قبلىىك , فأخىىذناهم بال أسىىاو والضىىر )
  . ول ن قست قلوبهم , و ين لهم الشيفان ما كانوا يعملون(.

خبىر ال ثيىر منهىا , قبىل نن  اإلنسىانية عرف الواق  ال شري كثيرا من هذه األمم , التي قىة القىرآن ال ىريم على  ولقد
سجله بنو اإلنسان حدي  المولىد , صىغير السىن , ال يكىاد يعىي  الذي يولد "التاريخ" الذي صنعه اإلنسان   فالتاريخ

  - الحقيقي لل شر عل  ظهر هذه األرض   وهذا التاريخ الذي صنعه ال شر حافل التاريخ ءال القليل من

 
 

مْ  َفَلْوال َنا َ َضرَّع وْا َوَلىّ ن َقَسْت ق ل وب ه  ْيَفان  مَ  َوَ يَّنَ  ّءْذ َجاوه ْم َبْأس  م  الشَّ   (43ا َكان وْا َيْعَمل وَن )َله 

المنشى ة والمحركىة للتىاريخ  العوامىل باألكاذيى  واألغىاليد ; وبىالعجز والق ىور عىن اإلحاطىة بجميى  -ق ىره  على 
بعضىها وراو سىتر الغيى  , وال يبىدو منهىا ءال بعضىها ,  ويتىوار   ال شىري ; والتىي يكمىن بعضىها فىي نغىوار الىنفس ,

 -جمعه , ويخف ون في  فسىيره , ويخف ىون نيضىا فىي  مييىز صىحيحه مىن  ائفىة  في وهذا ال عأ يخف  و ال شر
يجىزم بحتميا ىه  وننىه ني بشر ننه نحاي بالتاريخ ال شري علما , وننىه يملىك  فسىيره  فسىيرا "علمًيىا" ودعو   -ءال قليال 

أل ىد ءثىارة للعجى  بعضىهم يىدعيها   وا نن المقبلة نيضا . . هي نكبر نكذوبة يمكىن نن يىدعيها بشىر   ومىن عجى 
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عىن    وقعىات ل ال عىن   حتميىات ل ل ىان ذلىك مستسىاغا  يتحىدث نن بعضهم ي دقها   ولو قال ذلىك المدعي:ءنىه
  المغفلين من ي دقه فلماذا ال يفتري ?  من . . ول ن ءذا وجد المفتري 

جان ىا مىن نسىرار سىنته  - وفضال رحمة منه -يقول الحق ; ويعلم ماذا كان , ولماذا كان . ويقة عل  عبيده  لهللا
الواقىى  التىىاريخي مىىن عوامىىل كامنىىة ونسىى ا  ظىىاهرة ;  وراو وقىىدره ; ليأخىىذوا حىىذرهم ويتعظىىوا ; وليىىدركوا كىىذلك مىىا

  فسىيرا كىامال صىحيحا . ومىن وراو هىذه المعرفىة يمكىن نن يتوقعىوا مىا سىيكون , التىاريخي يفسىرون بهىا هىذا الواقى 

  دل . . هذه السنة التي يكشف هللا لهم عنها . .ءل  سنة هللا التي ال  تب استنادا

فأخىىذهم هللا  . ف ىىذبوا هىذه اآليىىات   ىوير وعىرض لنمىىوذع مت ىرر فىي نمىىم  ىت  . . نمىم جىىاو هم رسىلهم . وفىي
ال أسىاو والضىراو التىي ال  بلىأ نن   ىون  . . ونو,ىاعهم بال أسىاو والضىراو . فىي نمىوالهم وفىي ننفسىهم . فىي نحىوالهم

  السابقة , وهو عذا  التدمير واالست  ال . . اآلية الذي  حدثت عنه"عذا  هللا" 

فىىي ق ىىة فرعىىون  . . ذكىىر القىىرآن نموذجىىا محىىددا مىىن هىىذه األمىىم , ومىىن ال أسىىاو والضىىراو التىىي نخىىذها بهىىا وقىىد
ه , وإن فىاذا جىاو هم الحسىنة قالوا:لنىا هىذ . ومل ه:)ولقد نخذنا آل فرعون بالسنين ونقة من الثمرات لعلهىم يىذكرون 

طىائرهم عنىد هللا , ول ىن نكثىرهم ال يعلمىون . وقالوا:مهمىا  أ نىا بىه  ءنما   بهم سي ة يفيروا بموس  ومن معه . نال
آيىىات  , والىىدم بهىا فمىىا نحىىن لىىك بمىىنمنين . فأرسىلنا علىىيهم الفوفىىان والجىىراد والقمىل والضىىفادل لتسىىحرنا مىن آيىىة

  مف الت , فاست بروا وكانوا قوما مجرمين(. .

  نموذع من نماذع كثيرة  شير ءليها اآلية . . وهو

لعلهىم  حىت وطىأة الشىدة  , واقعهىم نخذهم هللا بال أساو والضراو ليرجعوا ءل  ننفسىهم ; وينقبىوا فىي ,ىمائرهم وفىي لقد
ويىىدعون هللا نن يرفى  عىنهم الىبالو بقلىىو   , واسىت  ارهم يتضىرعون ءلى  هللا , ويتىذللون لىه , وينزلىىون عىن عنىادهم

 يلجأوا ويفت  لهم نبوا  الرحمة . . ول نهم لم يفعلوا ما كان حريا نن يفعلوا . لم , البالو خل ة , فيرف  هللا عنهمم

ولىم  لىين قلىوبهم . وكىان  , ب ىير هم ءلى  هللا , ولىم يرجعىوا عىن عنىادهم , ولىم  ىرد ءلىيهم الشىدة وعىيهم , ولىم  فىت 
  :والعناد ضاللالشيفان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من ال

  ول ن قست قلوبهم , و ين لهم الشيفان ما كانوا يعملون(. .)

فلىم  عىد الشىدة  ثيىر فيىه  ومىات الىذي ال  ىرده الشىدة ءلى  هللا قلى   حجىر فلىم  عىد فيىه نىداوة  ع ىرها الشىدة   والقلى 
ة , التىىي  ن ىىه القلىىو  يستشىىعر هىىذه الىوخزة الموقظىى يعىد اإلحسىا    و عفلىىت نجهىىزة االسىىتق ال الففريىة فيىىه , فلىىم

 ابتالو مىن هللا للعبىد ; فمىن كىان حيىا نيقظتىه , وفتحىت مغىاليق قل ىه , ورد ىه ءلى  والشدة الحية للتلقي واالستجابة .

ولىم  فىده  ىي ا ,  , عليىه وكانىت رحمىه لىه مىن الرحمىة التىي كتبهىا هللا على  نفسىه . . ومىن كىان ميتىا حسىبت ; ربىه
  ! للعذا  نت عليه  قوة , وكانت موظ ةوإنما نسقفت عذرة وحجته , وكا
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لىم  فىد مىن الشىدة  . . نمتىه مىن نن ائهىا على  رسىوله   ص ل ومىن وراوه مىن -سى حانه  -األمم التي يقىة هللا  وهذه
  من اإلعراض والعناد . . وهنا يملي الشيفان  ي ا . لم  تضرل ءل  هللا , ولم  رج  عما  ينه لها

 
 

وْا َما ذ كهّ  َفَلمَّا وْا ّبّه َفَتْحَنا َعَلْيّهْم َنْبَواَ  ك لّه َ ْيوق َنس  وْا ّبَمىا ن و  ىوْا َنَخىْذَناه م َبْغتَىًة َفىّاَذا ه ىم َحتَّ  ر  ىونَ  ّءَذا َفّرح  ْبّلس   (44) مُّ

  (45َر ّه اْلَعاَلّميَن ) لِلهّ  َفق ّفَ  َداّبر  اْلَقْوّم الَّّذيَن َظَلم وْا َواْلَحْمد  

  ويستدرجها بالرخاو: -س حانه  -هللا  لها

بغتىة , فىاذا هىم مبلسىون .  نخىذناهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم نبوا  كل  يو . حت  ءذا فرحوا بما نو ىوا)
  . .(العالمين فقف  دابر القوم الذين ظلموا , والحمد هلل ر 

يبتلىي بالرخىاو كمىا يبتلىىي  لهللا ة  الرخىاو ابىتالو آخىر كىابتالو الشىدة . وهىو مر  ىة ن ىد ونعلى  مىىن مر  ىة الشىد ءن
والمىنمن يبتلى  بالشىدة في ىبر , ويبتلى  بالرخىاو  . . سىواو بالشىدة . يبتلىي الفىائعين والع ىاة سىواو . بهىذه وبىذاك

وفي الحدي :" عجً ا للمنمن ءن نمره كله له خير وليس ذلىك ألحىد ءال للمىنمن ,  . . فيشكر . ويكون نمره كله خيرا
  .  كر ف ان خيرا له , وإن نصابته ,راو صبر ف ان خيرا له "   رواه مسلم لسراو  نصابته ءن

 -مىا ذكىروا بىه , وعلىم هللا  نسىوا هىذه األمىم التىي كىذبت بالرسىل , والتىي يقىة هللا مىن نن ائهىا هنىا . فىانهم لمىا فأمىا
د فىت  علىيهم نبىوا  كىل  ىيو يتضىرعوا . . فأمىا هىنالو فقى فلىم ننهم مهل ون , وابتالهم بال أساو والضراو -س حانه 

  لالستدراع بعد االبتالو . .

والسىلفان . . متدفقىة  , والمتىال القرآنىي: )فتحنىا علىيهم نبىوا  كىل  ىيو(. . ي ىور األر اي والخيىرات , والتعبيىر
  وال كد وال حت  محاولة   عناو كالسيول ; بال حواجز وال قيود   وهي مقبلة عليهم بال

  حالة في حركة ; عل  طريقة الت وير القرآني العجي  . مشهد عجي  ; يرسم ءنه

  حت  ءذا فرحوا بما نو ًوا(. .)

وخلىت قلىوبهم مىن  -وال ذكر   كر بال -الخيرات واألر اي المتدفقة ; واستغرقوا في المتال بها والفرأل لها  وغمر هم
المتىال واستسىلموا للشىهوات , وخلىت  فىي لذائىذ اهتمامىا هم االخىتالع بىذكر المىنعم ومىن خشىيته و قىواه ; وانح ىرت

هىي عىادة المسىتغرقين فىي اللهىو والمتىال . و  ى  ذلىك فسىاد الىنظم واألو,ىال ,  كمىا حيا هم مىن االهتمامىات ال بيىرة
جىاو موعىد  عندئىذ القلىو  واألخىالي ; وجىر هىذا وذلىك ءلى  نتائجىه الفبيييىة مىن فسىاد الحيىاة كلهىا . . فسىاد بعىد

  السنة التي ال  تبدل:
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  نخذناهم بغتة , فاذا هم مبلسون(. .)

عىاجزون عىن التف يىر  النجىاة نخذهم عل  غرة ; وهم في سهوة وسىكرة . فىاذا هىم حىائرون منقفعىو الرجىاو فىي ف ان
  . في ني ا جاه . واذا هم مهل ون بجملتهم حت  آخر واحد منهم

  فقف  دابر القوم الذين ظلمًوا(. .)

و )الىىذين  . . ! نولىى  يىدبرهم ني يجىيو علىى  ندبىارهم فىىاذا قفى  هىذا فىىأوائلهمالقىىوم هىو آخىىر واحىد مىىنهم  ودابىر
الموا,ى  عىن الشىرك بىالظلم وعىن المشىركين  نغلى  ظلموا( عني هنىا الىذين ن ىركوا . . كمىا هىو التعبيىر القرآنىي فىي

  بالظالمين . .

  والحمد هلل ر  العالمين(. .)

وهىل يحمىد هللا على   . . المتىين هىذا االسىتدراع اإللهىي وال يىد على  است  ىال الظىالمين   المشىركين ل بعىد  عقيى 
  نجل من رحمته لي اده بهذا التفهير ? رحمة نعمة , نجل من نعمة  فهير األرض من الظالمين , نو عل 

 ; السىنة وغيىرهم بهىذه والرومىان نخذ هللا قوم نوأل وقوم هود وقوم صال  وقوم لوي , كما نخذ الفراعنىة واإلغريىق لقد

المغيىى  مىىن قىىدر هللا ; وهىىذا القىىدر الظىىاهر مىىن سىىنته ; وهىىذا  السىىر ووراو ا دهىىار حضىىار هم ثىىم  ىىدميرها , ذلىىك
  التاريخي المعروف . الواق  التفسير الرباني لهذا

والمتىال ; مىا ال يقىل  الرخىاو كان لهذه األمم من الحضارة ; وكان لها من التمكىين فىي األرض ; وكىان لهىا مىن ولقد
فىي السىلفان والرخىاو والمتىال ; مخدوعىة بمىا  مسىتغرقة عما  تمت  بىه اليىوم نمىم ; -يزد في بعأ نواحيه  ءن لم -

  سنة هللا في الشدة والرخاو . . يعرفون  هي فيه ; خادعة لغيرها ممن ال

ا يبهىرهم يىدورون فىي فل هى والىذين األمم ال  درك نن هناك سنة , وال  شىعر نن هللا يسىتدرجها وفىق هىذه السىنة . هذه
ءمىالو هللا لهىذه األمىم , وهىي ال  عبىد هللا نو ال  عرفىه ,  ويخىدعهم اللالو الخاطف , ويتعاظمهم الرخاو والسلفان ,

 وهىي  ىدعي ألنفسىها خ ىائة نلوهيتىه , وهىي  عيى  فىي األرض فسىادا , وهىي  ظلىم , سىلفانه وهىي  تمىرد على 

  بعد اعتدائها عل  سلفان هللا . . النا 

هللا سى حانه: )فلمىا  قىول نر  رني العىين م ىداي -فىي نثنىاو وجىودي فىي الواليىات المتحىدة األمريكيىة  -كنىت  ولقىد
 رسىمه هىذه اآليىة . . مشىهد  ىدفق كىل  ىيو  الىذي نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم نبوا  كل  يو(. . فىان المشىهد

  ا يتمثل هناك  يتمثل في األرض كلها كم يكاد من الخيرات واألر اي بال حسا    . . ال

وطريقىة  عىاملهم مى   "األبىيأ نر  غرور القوم بهذا الرخاو الذي هم فيه , و عورهم بأنه وقف عل  "الرجىل وكنت
على  نهىل االرض كلهىم ال يقىا  ءليىه صىلف  صىلف الملونين في عجرفة مرذولة , وفي وحشية كذلك بشىعة   وفىي
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ر علمىا على  ال ىلف العن ىري . بينمىا األمريكىي األبىيأ صىا حتى  النا ية الذي  هر به اليهود فىي األرض كلهىا
  ن د ونقس    وبخاصة ءذا كان هنالو الملونون من المسلمين . . صورة يزاوله  جاه الملونين في

  الغافلين: ءل  نر  هذا كله فأذكر هذه اآلية , ون وق  سنة هللا , ونكاد نر  خفوا ها وهي  د  كنت

والحمىد هلل ر  العىالمين(.  ظلمىوا خذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقف  دابر القىوم الىذينحت  ءذا فرحوا بما نو وا ن)
.  

 -باقيىة . وال شىرية  العىذا  كىان هللا قىد رفى  عىذا  االست  ىال بعىد بعثىة رسىول هللا   ص ل فهنىاك نلىوان مىن وإذا
رغم مىن هىذا النتىاع الىوفير , ومىن على  الى . ال ثيىر  ذوي منها -وبخاصة األمم التي فتحت عليها نبوا  كل  يو 

  هذا الر ي الغزير  

 قاسىي منىه هىذه األمىم اليىوم  الىذي العذا  النفسي , والشقاو الروحي , والشذوذ الجنسي , واالنحالل الخلقىي . . ءن
انى  الحيىاة كلهىا بالن ىد والقلىق والشىقاو   ذلىك ءلى  ج ي ى أ , ليكىاد يغفىي على  اإلنتىاع والرخىاو والمتىال ; وليكىاد

فىي  , للمىة األخالقية السياسية , التي   ال فيها نسرار الدولة , و قى  فيهىا الخيانىة القضايا الفالئ  التي  شير ءليها
  مقابل  هوة نو  ذوذ . . وهي طالئ  ال  خف  و عل  نهاية المفاف  

على   -العبىد مىن الىدنيا  فىييع هذا كلىه ءال بدايىة الفريىق . . وصىدي رسىول هللا   ص ل قىال:" ءذا رنيىت هللا وليس
ما ذكروا به فتحنا عليهم نبىوا  كىل  ىيو . حتى   نسوا ما يح  . فانما هو استدراع " . . ثم  ال:)فلما -معاصيه 

  هم مبلسون(. .   رواه ابن جرير , وابن نب  حا م ل . فاذا ءذا فرحوا بما نو وا نخذناهم بغتة

األرض   حىق ل يتمثىل فىي    فىي سنة هللا في  ىدمير   ال اطىل ل نن يقىومننه ين غي , م  ذلك , التنبية ءل  نن  غير
  فال يقعدن نهل الحق كسال  ير قبون  . .  اهق نمة ل . . ثم يقذف هللا بالحق عل  ال اطل فيدمغة فاذاهو

 
 

ُه  َسْمَع  ْم َوَنْبَ اَرك ْم َوَخَتَم َعَل  ق لْ  م َنَرَنْيت ْم ّءْن َنَخَذ  م ّبىّه انظ ىْر َكْيىَف ن َ ىرّهف  مَّ  ق ل وّبك  ّ َيْأّ يك  ُه ث ىمَّ  اآلَيىاتّ  ْن ّءَلىه  َغْير  
  (47َبْغَتًة َنْو َجْهَرًة َهْل ي ْهَلك  ّءالَّ اْلَقْوم  الظَّاّلم وَن ) ُهّ  ( ق ْل َنَرَنْيَت  ْم ّءْن َنَ اك ْم َعَذا   46ه ْم َيْ ّدف وَن )

يكونىون نهلىه . . وهىم كسىال  قاعىدون  وال وال كد . فانهم حين ذ ال يمثلون الحق , جري سنة هللا بال عمل منهم  نن
هللا فىي األرض , و ىىدف  المغت ىبين لهىىا مىن الىىذين يىىدعون  حاكميىىة . . . والحىق ال يتمثىىل ءال فىي نمىىة  قىوم لتقىىر

هم بى عأ لفسىدت الحىق األول , والحىق األصىيل . . )ولىوال دفى  هللا النىا  بعضى هىو خ ىائة األلوييىة . . هىذا
  . األرض(.

  عجز النا  عن دف  عذا  هللا 47 - 46الثال   الدر 
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نسىماعهم ونب ىارهم وقلىوبهم  فىي ذلك يقف السياي القرآني المشركين بالِل , نمىام بىأ  هللا , فىي ذوات ننفسىهم , بعد
 ىارهم وقلىوبهم ءن نخىذها يىرد علىيهم نسىماعهم ونب , هللا , وهىم عىاجزون عىن رده , وهىم ال يجىدون كىذلك ءلهىا غيىر

  هللا منهم:

بىىه ? انظىر كيىىف ن ىىرف  يىىأ يكم قىل:نرنيتم ءن نخىىذ هللا سىمعكم ونب ىىاركم وخىىتم على  قلىىوبكم , مىن ءلىىه غيىىر هللا)
  اآليات ثم هم ي دفون  (. .

بىه مىن دون  يشىركون  مشهد   ويري يجسم لهم عجزهم نمىام بىأ  هللا مىن جانى  , كمىا ي ىور لهىم حقيقىة مىا وهو
ءن خىالق الففىرة ال شىرية يعلىم ننهىا  . .  فىي موقىف الجىد مىن جانى  . . ول ىن هىذا المشىهد يهىزهم مىن األعمىايهللا

مىن حىق . . ننهىا  ىدرك نن هللا قىادر على  نن يفعىل بهىا  وراوه  ىدرك مىا فىي هىذا المشىهد الت ىويري مىن جىد , ومىا
   , فىال  عىود هىذه األجهىزة  ىندي وظائفهىا .واألب ىار , ونن يخىتم على  القلىو  األسىمال هذا . قىادر على  نن يأخىذ

  فليس هناك من ءله غيره يرد بأسه . . -ءن فعل ذلك  - وننه

 فاهىة عقيىدة الشىرك ,  ذا ىه ظالل هذا المشهد , الذي ي ع  بالرجفة في القلو  واألوصىال , ويقىرر فىي الوقىت وفي
مىن نمىر هىنالو الىذين ي ىرف لهىم اآليىات ,   يعجى و,الل ا خاذ األولياو من دون هللا . . فىي ظىالل هىذا المشىهد

ي ىىدف ني يميىل بخفىىة ءلىى  الجانى  الوحشىىي الخىارجي مىىن مىىرض  الىىذي وينوعهىا , ثىىم هىم يميلىىون عنهىا كىىال عير
  ي ي ه  

  انظر كيف ن رف اآليات , ثم هم ي دفون  (. .)

فيثيىر  ! المىنوف  عيىر عجيى  م ىحو  بمشىهد ال ىدوف   المعىروف عنىد العىر  , والىذي يىذكرهم بمشىهد ال وهىو
  في النفس السخرية واالستخفاف والعزوف  

 -يىريهم فيىه م ىارعهم  , ب عيىد نن يفيقوا من  أثير ذلىك المشىهد المتوقى  يتلقىاهم بتوقى  جديىد , لىيس على  هللا وقبل
أ يهم ي ىاغتهم عىذا  هللا نو يىواجههم ; وحىين يى حىين وهىو يرسىم م ىارل الظىالمين -وهىم الظىالمون:ني المشىركون 
  عل  غرة نو وهم مستيقظون:

  . قل:نرنيت م ءن ن اكم عذا  هللا بغتة نو جهرة , هل يهلك ءال القوم الظالمون ?(.)

ال يتوقعونىه , نو جىاوهم  غىارون  عذا  هللا يأ ي في نية صورة وفي نية حالة . وسواو جاوهم العذا  بغتىة وهىم ءن
ني المشىىركين كغالبيىىة التعبيىىر فىىي القىىرآن  - الظىىالمين القومجهىىرة وهىىم صىىاحون متىىأهبون . فىىان الهىىالك سىىيحل بىى

ولىن يىىدفعوه عىن ننفسىهم سىىواو جىاوهم بغتىة نو جهىىرة . فهىم ن,ىعف مىىن نن  . وسىينالهم هىم دون سىىواهم -ال ىريم 
  ! ولن يدفعه عنهم نحد ممن يتولونهم من الشركاو . ف لهم من عبيدهللا الضعفاو ! واجهوه يدفعوه ولو
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ىّريَن َوم نىّذّريَن َفَمىْن آَمىنَ ن رْ  َوَمىا  َكىذَّب واْ  ( َوالَّىّذينَ 48َفىاَل َخىْوف  َعَلىْيّهْم َواَل ه ىْم َيْحَزن ىوَن ) َوَنْصىَل َ  ّسىل  اْلم ْرَسىّليَن ّءالَّ م َ شّه

ق وَن ) م  اْلَعَذا   ّبَما َكان وْا َيْفس  ه    (49ّبآَياّ َنا َيَمسُّ

يعلىم نن عىرض هىىذا  - سى حانه -ويتقىوا نسى ابه قبىل نن يجىيو . لهللا   وقى  يعر,ىه السىياي علىيهم ليتقىىوه , وهىو
قرار هىا , و عىرف مىا وراوه مىن حقيقىة  رجىف لهىا  فىي التوق  في هذا المشهد يخاط  ال ينونة ال شرية خفابىا  عرفىه

  القلو   

  وظيفة الرسل البالب 49 - 48الراب : الدر 

واإليقاعىات التىي  حمىل  , شىاهد المتواليىة , والتعقي ىات الموحيىة بلىأ الموجىة نق ى  مىدها , بعىرض هىذه الم وحىين
 فىالبهم نقىوامهم بىالخواري , وإن هىم ءال مبلغىين ,  الىذين اإلنذار ءل  نعماي السرائر . .  ختم ببيان وظيفة الرسىل ,

 تر ى  عليهىاذلك من نمر النا  ما يكون , وفق ما يتخذونه ألنفسهم من مواقف ي بعد م شرين ومنذرين , ثم يكون 

  األخير: الجزاو

والىذين كىذبوا  . يحزنىون  ومىا نرسىل المرسىلين ءال م شىرين ومنىذرين . فمىن آمىن ونصىل  فىال خىوف علىيهم وال هىم)
  بآيا نا يمسهم العذا  بما كانوا يفسقون(. .

هىىا هللا ل نسىىان التىىي وهب العظيمىىة كىىان هىىذا الىىدين يعىىد ال شىىرية للر ىىد العقلىىي , وينهلهىىا السىىتخدام هىىذه األداة  لقىىد
الوجىود , وفىي نطىوار الحيىاة , وفىي نسىرار الخلىق ;  صىفحات استخداما كامال في ءدراك الحق الىذي  نبى  آيا ىه فىي

  و وجيه اإلدراك ال شري نليه . . و جليته والذي جاو هذا القرآن ل شفه

و جبىر المن ىرين علىى   عنىاياأل هىىذا كلىه يقتضىي االنتقىال بال شىرية مىن عهىىد الخىواري الحسىية ; التىي  لىوي  وكىان
ءلى   وجيىه اإلدراك ال شىري لمالحظىة بىدائ  ال ىنعة اإللهيىة  ! اإلذعان , نمام القهر بالخارقة المادية ال ادية للييىان

 خىواري معجىزة . . ول نهىا خىواري دائمىة يقىوم عليهىا كيىان الوجىود , ويتىألف منهىا ذا هىا في الوجود كله . وهىي فىي

ومعجىز فىي  , منهجىه ذا اإلدراك بكتىا  مىن عنىد هللا بىاهر , معجىز فىي  عبيىره ومعجىز فىيوإلى  مخاط ىة هى . قوامىه
والىذي لىم يلحىق بىه مىن بعىده ني  . مثىال ال يىان االجتمىاعي العضىوي الحركىي الىذي يرمىي ءلى  ءنشىائه على  غيىر

  مثال  

مىن النقلىة , وهىذا  اللىون  ااقتضى  هىذا األمىر  ربيىة طويلىة , و وجيهىا طىويال , حتى  يىألف اإلدراك ال شىري هىذ وقىد
ال شىىري , فىىي ظىىل التوجيىىه الربىىاني ,  بادراكىىه المىىد  مىىن الرقىىي ; وحتىى  يتجىىه اإلنسىىان ءلىى  قىىراوة سىىفر الوجىىود

هىذا السىفر قىراوة غيبيىة واقييىة ءيجابيىة فىي آن واحىد , بعيىدة عىن مىنهج  قراوة والض د القرآني , والتربية النبوية . .
مىنهج  وعىن التىي كانىت سىائدة فىي قسىم مىن الفلسىفة اإلغريقيىة والالهىوت المسىيحي , التجريديىة الذهنيىة الت ىورات
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الهنديىىة والم ىىرية  الفلسىىفة الت ىىورات الحسىىية الماديىىة التىىي كانىىت سىىائدة فىىي قسىىم مىىن  لىىك الفلسىىفة وفىىي بعىىأ
  ة العربية  كانت سائدة في العقائد الجاهلي التي والبوذية والمجوسية كذلك , م  الخروع من الحسية الساذجة

على  النحىو الىذي  الرسىالة مىن  لىك التربيىة وهىذا التوجيىه يتمثىل فىي بيىان وظيفىة الرسىول , وحقيقىة دوره فىي وجانى 
فالرسىول بشىر , يرسىله هللا لي شىر وينىذر ,  - السىورة كما ستعر,ه الموجة التالية في سياي - عر,ه ها ان اآليتان 

 ر , ويمضىي قىدر هللا ومشىي ته مىن خىالل هىذه االسىتجابة , وينتهىي األمىرال شى استجابة وهنا  نتهي وظيفته , و بدن

عليىه ممىا سىيأ ي  خىوف اإللهىي وفىق هىذه االسىتجابة . . فمىن آمىن وعمىل صىالحا يتمثىل فيىه اإليمىان , فىال بالجزاو
 مىا نصىل  . . ومىن كىذ  بآيىات هللا على  وال هىو يحىزن على  مىا نسىلف . فهنىاك المغفىرة على  مىا نسىلف , والثىوا 

هذا الوجود . يمسهم العذا  بسىب  كفىرهم , الىذي يعبىر عنىه  صفحات التي جاوه بها الرسول , والتي لفته ءليها في
  حي  يعبر القرآن غال ا عن الشرك وال فر بالظلم والفسق في معظم الموا,  . .(يفسقون  هنا بقوله: )بما كانوا

فىي هىذا الىدين . .  عملىه م عن الرسول ووظيفته وحىدودوا,  بسيد ال  عقيد فيه وال غموض . وبيان محك   ور
 -وقىىدره األمىىر كلىىه , ويجعىىل ل نسىىان  هللا   ىىور يفىىرد هللا سىى حانه باأللوييىىة وخ ائ ىىها ; ويىىرد ءلىى  مشىىي ة

اال جىاه , ويبىين م ىائر الفىائعين هلل والع ىاة بيانىا حاسىما ; وينفىي كىل  هىذا حريىة ا جاهىه و  عىة -ذلىك  خاللمىن
ال شىرية  ينقىل الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله , مما كان سائدا في الجاهليىات . . وبىذلك الت وراتو  األساطير

الالهىو ي , الىذي اسىتنفذ طاقىة  والجىدل ءلى  عهىد الر ىد العقلىي ; دون نن يضىر  بهىا فىي  يىه الفلسىفات الذهنيىة ,
  اإلدراك ال شري نجياال بعد نجيال    

الوحىدة  قىديم العقيىدة  مقدمىة بىالمنمنين ول:طبيعة الرسىول والرسىالة وفتنىة ال ىافرينالمو, 55 - 50السابعة: الوحدة
  مجردة

التىي ذكرنىا  -للخىواري  طلىبهم الموجة بقية في مواجهة المشىركين بحقيقىة الرسىالة , وطبيعىة الرسىول ; بمناسى ة هذه
 -وال شىرية ب ىفة عامىة  -الجاهليىة الت ورات    حي  وبقية في -نماذع منها في الفقرة السابقة في هذا السياي 

الت ورات جاهليات العر  وغيرهم من األمم حىولهم ; فابتعىدت بهىا عىن  بهذه عن الرساالت والرسل ; بعدما عبثت
ون,ىاليل  ونوهىام النبوة , وحقيقة الوحي , وحقيقة الرسول ; ودخلت بها فىي خرافىات ونسىاطير وحقيقة حقيقة الرسالة

ونصى   يفلى  مىن النبىي نن يتن ىأ  ! نيضىا السحر وال هانة , واخىتلد الىوحي بىالجن والجنىون ; حت  اختلفت النبوة ب
نن ي ىىنعه صىىاح  الجىىن والسىىاحر   . . ثىىم جىىاوت  النىىا  بالغيىى  , ونن يىىأ ي بىىالخواري ; ونن ي ىىن  مىىا عهىىد

مىىاني و,ىىوحه فتدمغىىة فىىاذا هىىو  اهىىق , ولتىىرد ءلىى  الت ىىور اإلي ال اطىىل العقيىىدة اإلسىىالمية لتقىىذف بىىالحق علىى 
 واأل,ىاليل ولتخلة صورة النبوة وصورة النبي من  لك الخرافىات واألسىاطير واألوهىام , وواقعيته وبساطته وصدقه

ال تىا  مىن اليهىود والن ىار   نهىل التي  ىاعت فىي الجاهليىات كلهىا . وكىان نقربهىا ءلى  مشىركي العىر  جاهليىات ,
  صورة النبوة وصورة النبي نق    شويه    شويه عل  اختالف الملل والنحل بينهم , وكلها  شترك في
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للنىا  مبىرنة مىن كىل مىا علىق ب ىورة النبىوة وصىورة النبىي مىن  و قىديمها بيىان حقيقىة الرسىالة وحقيقىة الرسىول , وبعد
 عىن القىرآن عقيد ىه للنىا  مجىردة مىن كىل ءغىراو خىارع عىن طبيعتهىا , ومىن كىل  ينىة  ائىدة يقىدم نوهىام ون,ىاليل .

وال يقىول لهم:ءنىي ملىك . .  , الغيى  فالرسىول الىذي يقىدمها للنىا  بشىر , ال يملىك خىزائن هللا , وال يعلىم حقيقتها . .
منىه . والىذين يقبلىون دعو ىه هىم نكىرم ال شىر عنىد هللا , وعليىه  ءليىه وهو ال يتلق  ءال من ربه , وال يت   ءال ما يوح 

الىذين  ءنىذار هم عل  نفسه من الرحمة والمغفرة . كما نن عليهلهم , ونن يبلغهم ما كت ه هللا ل يه  نن يلزمهم , ونن
 نح ىر وظيفتىه , كمىا ننىه فىي  وذلىك  تحىرك ,ىمائرهمم مىن خشىية اآلخىرة ; لي ىلوا ءلى  مر  ىة التقىو  , وفىي هىذا

الت ىىورات حقيقتىىه ووظيفتىىه جميعىىا . . ثىىم ءنىىه بهىىذا  فىىي "ال شىرية " وفىىي " لقىىي الىىوحي"  نح ىىر حقيقتىىه . فت ىى 
سىىبيل المجىىرمين , عنىىد مفىىري الفريىىق , ويتضىى  الحىىق وال اطىىل , وين شىىف   سىىتبين ي  , وبهىىذا اإلنىىذار ,الت ىىح

 وحقيقىة حىول طبيعىة الرسىول وحىول حقيقىة الرسىالة , كمىا ين شىف الغمىوض حىول حقيقىة الهىد  والىوهم الغمىوض

  الضالل , و تم المفاصلة بين المنمنين وغير المنمنين في نور وفي يقين .

بهىا , وعالقىة  الرسىول نايىا اإلف ىاأل عىن هىذه الحقىائق يعىرض السىياي حوانى  مىن حقيقىة األلوييىة , وعالقىةث وفىي
الضىىالل عىىن هىىذه الحقيقىىة .  وطبيعىىة ويتحىىدث عىىن طبيعىىة الهىىد  -الفىىائعين مىىنهم والع ىىاة  -النىىا  جميعىىا 

التوبىة على  ع ىاده والمغفىرة لمىا الرحمىة متمثلىة فىي  نفسه فالهد  ءليها ب ر والضالل عنها عم  . لهللا كت  عل 
 أبوا منها ونصىلحوا بعىدها . وهىو يريىد نن  سىتبين سىبيل المجىرمين , فيىنمن  مت  ير  بونه من المعاصي في جهالة

  . . والظنون  بينة , ويضل من يضل عن بينة , ويتخذ النا  مواقفهم في و,وأل ال  غشيه األوهام عن من ينمن

  وحدود وصالحيته طبيعة الرسول 50األول: الدر 

ءال مىا يىوح  ءلىي قل:هىل  ن  ى  قىل:ال نقىول ل م:عنىدي خىزائن هللا , وال نعلىم الغيى  , وال نقىول ل م:ءنىي ملىك . ءن)
  يستوي األعم  وال  ير ? نفال  تف رون(. .

انوا وهىم كى -بهىا  ي ىدقونه كىان المعانىدون مىن قىري  يفلبىون نن يىأ يهم رسىول هللا   ص ل بآيىة مىن الخىواري  لقىد
نن   ىون هىذه اآليىة  حويىل ال ىفا والمىروة ذي ىا    يفلبىون  و ىارة كىانوا -كما نسلفنا يعلمىون صىدقه وال يشىكون فيىه 

مكانهما خ  ا مخضرا بالزرول والثمىار   و ىارة   ىون ءن ىاوهم بمىا سىيق  لهىم  لي    و ارة   ون ءبعادهما عن مكة
يتنىزل  يرونىه   و ىارة   ىون طلى  كتىا  مكتىو  فىي قرطىا  مغي ة   و ىارة   ىون طلى  ءنىزال ملىك عليىه نحداث من

  ! وعنادهم عليه من السماو . . ءل  آخر هذه المفال  التي يوارون وراوها  عنتهم

ب ىورة النبىوة وصىورة  نحاطت هذه المفال  كلها ءنما كانوا ي وغون ف ر ها من  لك األوهام واألساطير التي ول ن
ونسىىاطيرهم حىىول النبىىوة , بعىىدما انحرفىىوا عمىىا  ال تىىا  , ونقربهىىا ءلىىيهم نوهىىام نهىىلالنبىىي فىىي الجاهليىىات مىىن حىىولهم 

  هذه األمور . . في جاو هم به رسلهم من الحق الوا, 
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مخىدوعون . . ومىن  وي ىدقها  اعت في الجاهليات المتنوعة صور من "النبووات" الزائفة , يىدعيها "متنب ىون" ولقد
قىدر هم علىى  العلىم بالغيىى  , واال  ىىال  المتنب ىىون  تنجىيم والجنىىون   حيى  يىىدعيبينهىا نبىىووات السىحر وال هانىىة وال

بىالرق  والتعاويىىذ , نو بالىىدعوات وال ىلوات , نو بغيرهىىا مىىن الوسىىائل  الفبيعىىة بىالجن واألرواأل , و سىىخير نىىواميس
  . األسالي و  و تفق كلها في الوهم والضاللة , و ختلف بعد ذلك في النول والشكل والمراسم . واألسالي 

نو السىىيفرة علىى   المجهىىول فنبىىووة السىىحر يغلىى  عليهىىا ننهىىا موكلىىة بىىاألرواأل الخبيثىىة  سىىخرها لالطىىالل علىى "
باألربىا    " ال  فيى  ال ىاهن , ول نهىا  لبىي دعوا ىه " الحىوادث واأل ىياو . ونبىووة ال هانىة يغلى  عليهىا ننهىا موكلىة

 سىائرالدعوات منامىه , و ر ىده بالعالمىات واألحىالم , وال  لبىي فىي يقظتىه نو المجهىول وصىلوا ه و فىت  لهىا مغىالق

 خالفىىان نبىىوة الجىىذ  والجنىىون المقىىد  . ألن السىىاحر  -ال هانىىة  ونبىىووة نبىىووة السىىحر -وال ىىلوات   ول نهمىىا 
 الجنىون  يفل ىان , ويريىدان ق ىدا مىا يفل انىه بىالعزائم وال ىلوات , ول ىن الم ىا  بالجىذ  نو بمىا وال ىاهن يىدريان

اليعيها . ويكثر بىين األمىم التىي  ولعله المقد  مغلو  عل  نمره , ينفلق لسانه بالي ارات المبهمة وهو ال يعنيها ,
يدعي العلم بمغز  كالمه , ولحىن رمىو ه وإ ىارا ه . وقىد كىانوا  مفسر  شي  فيها نبوة الجذ  نن يكون م  المجذو 

 هىذه سىر:"بروفيت" "" ن  المىت لم بالنيابىة عىن غيىره . ومىنمىانتي" "" ويسىمون المف" المجىذو  فىي اليونىان يسىمون 

ءال نن يكىون ال ىاهن متوليىا  , والمجىذوبون  ال لمىة نقىل األوربيىون كلمىة النبىوة بجميى  معانيهىا . وقلمىا يتفىق ال هنىة
ا عىا رمو ه وإ ارا ه . ويحىدث فىي نكثىر األحيىان نن يختلفىا ويتن ومضامين للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذو  ,

 بالمراسىىم االجتماعيىىة مختلفىىان بفبيعىىة النشىىأة والبي ىىة . فالمجىىذو  ثىىائر ال يتقيىىد بوظيفتهمىىا ألنهمىىا مختلفىىان

مىن آبائىه ونجىداده . و توقىف  األحيان واألو,ال الم فل  عليها , وال اهن محافه يتلق  علمه الموروث في نكثر
المق ىودة فىي األرجىاو القري ىة وال عيىدة ; وال يتوقىف الجىذ   وال ىوام  ال هانىة على  البي ىة التىي  نشىأ فيهىا الهياكىل

  قد يعتري صاح ه في البرية , كما يعتريه في الحا,ر المق ود من نطراف البالد" . ألنه عل  هذه البي ة ,

المتعاق ىىة يشىىبهون فىىي  ن منىىتهم وقىىد كثىىر عىىدد األنبيىىاو فىىي ق ائىىل بنىىي ءسىىرائيل كثىىرة يفهىىم منهىىا ننهىىم كىىانوا فىىي"
ألنهىىم جىىاو وا الم ىىات فىىي بعىىأ العهىىىود ,  ,  ىىور الحديثىىة نصىىحا  األذكىىار , ودراويىى  الفىىري ال ىىىوفيةالع

الىدراوي  مىىن التوسىىل ءلى  حالىىة الجىذ   ىىارة بتعىىذي   هىىنالو واصىفنعوا مىىن الريا,ىة فىىي جماعىا هم مىىا ي ىىفنعه
  الفر  . آالت الجسد , و ارة باالستمال ءل 

  جاو في كتا  صموئيل األول:"

رئيسىا علىيهم . فهى د روأل  بيىنهم اول نرسل ألخذ داود رسال . . "فرنوا جماعة األنبيىاو يتن ىأون , و ىاول واقىف  نن
هىنالو . . . فخلى  هىو نيضىا ثيابىه , و ن ىأ هىو نيضىا  فتن ىأ هللا على  رسىل  ىاول , فتن ىأوا هىم نيضىا . ونرسىل غيىرهم

  . .النهار كله وكل الليل"  ذلك نمام صموئيل , وانتزل عاريا

  وجاو في كتا  صموئيل كذلك:"
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وهىم يتن ىأون , فيحىل  , وعىود ننىك   ىادف  مىرة مىن األنبيىاو نىا لين مىن األكمىة , ونمىامهم ربىا  ودف ونىاي . . "
  عليهم روأل الر  , فتتن أ معهم , و تحول ءل  رجل آخر .

ءذ قىىال بنىو األنبيىىاو يىىا ":الثىاني ملىىوكوكانىت النبىىوة صىناعة وراثيىىة يتلقاهىا األبنىىاو مىن اآلبىىاو كمىا جىىاو فىىي سىفر ال"
  علينا , فلنذه  ءل  األردن" . ,اي ليش :هو ذا المو,  الذي نحن مقيمون فيه نمامك قد

قيىىل:ءن داود  حيىى  وكانىىت لهىىم خدمىىة  لحىىق بىىالجي  فىىي بعىىأ الموا,ىى  , كمىىا جىىاو فىىي سىىفر األيىىام األول ."
  وال نوع" . . . والربا  متنب ين بالعيدانورؤساو الجي  نفر وا للخدمة بني نساف وغيرهم من ال

الرسىىاالت  بىىه ومنهىىا الجاهليىىات التىىي انحرفىىت عىىن الت ىىور ال ىىحي  الىىذي جىىاوت -حفلىىت الجاهليىىات  وهكىىذا
النىىا  ينتظىىرون ممىىن يىىدعي  وكىىان بمثىىل هىىذه الت ىىورات ال اطلىىة عىىن طبيعىىة النبىىوة وطبيعىىة النبىىي . -السىماوية 

وبالتىىأثير فىىي النىواميس ال ونيىىة عىىن طريىىق ال هانىىة نو  ;  ىىارة بونىىه بىالتنبن بالغيىى النبىوة مثىىل هىىذه األمىىور ; ويفال
المعىين كانىت اقتراحىات المشىركين على  رسىول هللا   ص ل ولت ىحي  هىذه األوهىام  هذا طريق السحر  ارة . . ومن

  التقرير: هذا نهاالتقريرات المكررة في القرآن ال ريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول . . وم جاوت كلها

ءال مىا يىوح  ءلىي . قل:هىل  ن  ى  قل:ال نقول ل م عندي خزائن هللا , وال نعلم الغي  , وال نقول ل م:ءنىي ملىك . ءن)
  يستوي األعم  وال  ير ? نفال  تف رون ?(. .

يعىة النبىي عىن طب الجاهليىات ص ل ينمر من ربه نن يقدم لهم نفسه بشىرا مجىردا مىن كىل األوهىام التىي سىادت ] ءنه
ءغىىراو . . ال ثىىراو . وال ادعىىاو . . ءنهىىا عقيىىدة  كىىل والنبىىوة . ونن يقىىدم لهىىم كىىذلك هىىذه العقيىىدة بىىذا ها مجىىردة مىىن

   نير له الفريق   , هللا يحملها رسول , ال يملك ءال هداية

ا على  مىن يت عىه , وال منهى ليغىدي يت ى  ءال وحىي هللا يعلمىه مىا لىم يكىن يعلىم . . ءنىه ال يقعىد على  خىزائن هللا , وال
ملىك كمىا يفلبىون نن ينىزل هللا مل ىا . . ءنمىا هىو بشىر  هىو يملك مفىا   الغيى  ليىدل ن  اعىه على  مىا هىو كىائن ; وال

  في صور ها الناصعة الوا,حة ال سيفة . . , وحدها رسول ; وإنما هي هذه العقيدة

هللا . فهىي مسىتغنية بىذا ها عىن  وإلى  يىق ءلى  اآلخىرة ,العقيدة هتاف هذه الففرة , وقىوام هىذه الحيىاة ودليىل الفر  ءنها
عنده قيمة نكبر من كل قيمة . ومىن نرادهىا سىلعة فىي سىوي  وهي كل  خرف . . من نرادها لذا ها فهو بها حقيق ,

  وال يعرف قيمتها , وهي ال  منحه  ادا , وال غناو . . , طبيعتها المناف  , فهو ال يدرك

عىن كىل  خىرف ;  غنيىة   ص ل نن يقدمها للنىا  هكىذا , عاطلىة مىن كىل  خىرف , ألنهىا كله ينمر رسول هللا لذلك
وجاهىة دنيىا , وال ءلىى   ميىز على  النىىا   ءلى  وليعىرف مىن يفي ىون ءلىى  ظلهىا ننهىم ال يفي ىىون ءلى  خىزائن مىىال , وال

  نكرم ونغن  . وهي بغير التقو  . ءنما يفي ون ءل  هداية هللا
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  ءال ما يوح  ءلي . . ن    ئن هللا , وال نعلم الغي  , وال نقول ل م:ءني ملك ءنال نقول ل م عندي خزا:قل

  :والعماو ليعلموا ننهم حين ذ ءنما يفي ون ءل  النور وال  يرة , ويخرجون من الظالم ثم

  قل:هل يستوي األعم  وال  ير ? نفال  تف رون ?(. .)

هىذا مىا  قىرره هىذه اآليىة  . وك بغيىر هىذا الهىادي متىروك نعمى  .ءن ا  ال الوحي وحده هداية وب ر , والمتىر  . . ثم
  في و,وأل وصرامة . . فما  أن العقل ال شري في هذا المجال ?

قىادر على   لقىي ذلىك  ل نسىان جوابىه فىي الت ىور اإلسىالمي وا,ى  بسىيد . . ءن هىذا العقىل الىذي وي ىه هللا سىنال
فىىي النىىور والهدايىىة ; وفىىي االنضىى اي بهىىذا  فرصىىته ثىىم هىىذه هىىيالىىوحي , وإدراك مدلوال ىىه . . وهىىذه وظيفتىىه . . 

  بين يديه وال من خلفه . من الضابد ال حي  الذي ال يأ يه ال اطل

واالنحىراف , وسىىوو  للضىالل حىىين يسىتقل هىىذا العقىل ال شىري بنفسىىه بعيىدا عىىن الىوحي , فانىه يتعىىرض حين ىذ فأمىا
  لتدبير .الرؤية , ونقة الرؤية , وسوو التقدير , وسوو ا

 بعىدبعىد  جربىة , وحادثة  جربىة لهذا كله بسب  طبيعة  ركي ه ذا ها في رؤية الوجود نجزاو ال كىال واحىدا . يتعرض

يىر  الوجىود جملىة , ليقىيم على  نسىا  هىذه الرؤيىة ال املىة  نن حادثىة , وصىورة بعىد صىورة . . حيى  يتعىذر عليىه
حىين ينعىزل عىن مىنهج  -شىمول والتىوا ن . . ومىن ثىم يظىل ملحوظىا فيىه ال , نظامىا نحكامىا , ويضى  على  نساسىها

مىىن  ويتخى د ير ىاد التجىار  , ويغيىر األحكىام , ويبىدل النظىىام , ويضىفر  بىين الفعىل وردود الفعىل , - هللا وهىداه 
ونجهىزة ءنسىانية كريمىة . .  , نق ى  اليمىين ءلى  نق ى  الشىمال . . وهىو فىي ذلىك كلىه يحفىم كائنىات بشىرية عزيىزة

فىي "األ ىياو" وفىي "المىادة " وفىي "األجهىزة "  والتقل ىات الوحي ل ف  ال شر هذا الشر كله ; وجعل التجىار  ولو ا   
 الىذي يمكىن نن يسىتقل فيىه . والخسىارة فىي النهايىة مىواد ون ىياو . ال ننفىس الفبيعىي وفي "اآلالت" . . وهي مجاله

  ! ونرواأل

ونزعىات , ال بىد  ونهىواو كى  فىي ال يىان ال شىري مىن  ىهواتبسىب  مىا ر  -بعىد طبيعىة  ركي ىه  -لهذا كله  ويتعرض
وال  تعىىد  هىىذا الحىىد المىىأمون  , وار قائهىىا لهىا مىىن ,ىىابد , يضىىمن نن  ىىندي وظائفهىىا فىي اسىىتمرار حيىىاة ال شىىرية

ال يمكىىن نن يكىىون هىىو العقىل ال شىىري وحىىده ; فىىال بىىد لهىىذا  الضىىابد فتىندي ءلىى   ىىدمير الحيىىاة نو انت اسىىها   وهىذا
مىن ,ىابد آخىر يضى فه هىو ذا ىه  -وهىي  ىت   -األهواو والشهوات والنزعىات  ,غد لذي يضفر   حتالعقل ا

 الحيىاة فىي مجىال -يضى فه مىن الخلىل نيضىا , ويرجى  ءليىه هىذا العقىل بكىل  جربىة , وكىل حكىم  نن ; ويحرسه بعىد

  ليقوم به  جربته وحكمه , وليض د به ا جاهه وحركته . -ال شرية 
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العقىل والىوحي  - كليهمىا قل ال شري درجة من األصىالة فىي ال ىوا  كدرجىة الىوحي , باعت ىار ننيزعمون للع والذين
عىن قيمىة العقىل قىال بهىا بعىأ الفالسىفة   قريىرات يسىتندون ءلى  امىن صىن  هللا فىال بىد نن يتفابقىا . . هىنالو ءنمى -

  من ال شر , ولم يقل بها هللا س حانه  

ءنمىا  -مىن ال بىر  عقلىه حتى  عنىد فىرد واحىد مىن ال شىر مهمىا بلىأ -الىوحي يىرون نن هىذا العقىل يغنىي عىن  والىذين
النىا  هىي الىوحي والرسىالة , ولىم يجعىل  على  يقولىون فىي هىذه القضىية غيىر مىا يقىول هللا . . فىالِل قىد جعىل حجتىه

ن بىه . ألن التي ففرهم هللا عليهىا مىن معرفىة ربهىا الواحىد واإليمىا ففر هم هذه الحجة هي عقلهم ال شري , وال حت 
نن يكىون  ءال نن العقل وحده يضل , ونن الففرة وحىدها  نحىرف . وننىه ال عاصىم لعقىل وال لففىرة , يعلم هللا س حانه

  الوحي هو الرائد الهادي , وهو النور وال  يرة .

عىن  يغنىي ال شىرية - العقىل وهىو مىن منتجىات -يزعمىون نن الفلسىفة  غنىي العقىل عىن الىدين ; نو نن العلىم  والىذي
كىذلك . . فىالواق  يشىهد نن الحيىاة ال شىرية التىي  الواقى  هىد  هللا ; ءنمىا يقولىون قىوال ال سىند لىه مىن الحقيقىة وال مىن

نو علىى  العلىم , هىىي نبىىأ  حيىىاة يشىىق  فيهىىا "اإلنسىىان" مهمىىا فتحىىت عليىىه  الفلسىىفية قامىت ننظمتهىىا علىى  المىىذاه 
نوسى   على  مهمىا  يسىرت نسى ا  الحيىاة ووسىائل الراحىة فيهىاومهمىا  ضىاعف اإلنتىاع واإليىراد ; و  ;  ىيو نبوا  كل

المسىألة هكىذا مغر,ىون   فىان  يضىعون  نفاي . . وليس مقابل هذا نن  قوم الحياة على  الجهىل والتلقائيىة   فالىذين
 قيىه عيىو   ركي ىه الىذا ي , وعيىو  الضىغوي التىي  قى   التىي اإلسىالم مىنهج حيىاة يكفىل للعقىل ال شىري الضىمانات

 ثم يقيم لىه األسىس , ويضى  لىه القواعىد , التىي   فىل اسىتقامته فىي انفالقىه . والنزعات من األهواو والشهواتعليه 

فىىال  -وفىىق  ىىريعة هللا  - والمعرفىىة والتجربىىة ; كمىىا   فىىل لىىه اسىىتقامة الحيىىاة الواقييىىة التىىي ييىىي  فىىي ظلهىىا للعلىم
  يضغد عليه الواق  لينحرف بت ورا ه ومناهجه كذلك  

 
 

ّ َوال َنْعَلىم  اْلَغْيىَ  َوال ق ل ُه  َيْسىَتّوي  َل  ىْم ّءنّهىي َمَلىك  ّءْن َن َّّ ى   ّءالَّ َمىا ي ىوَح  ّءَلىيَّ ق ىْل َهىلْ  َنق ىول   الَّ َنق ول  َل  ْم ّعنّدي َخَزآّئن  

وَن ) وّنىهّ َيَخىاف وَن َنن ي   الَّىّذينَ  ( َوَننىّذْر ّبىهّ 50اأَلْعَمى  َواْلَ ّ ىير  َنَفىاَل َ َتَف َّىر  ىن د  ىم مّه وْا ّءَلى  َربّهّهىْم َلىْيَس َله  َواَل  َوّلىيٌّ  ْحَشىر 
ْم َيتَّق وَن )   (51َ ّفي   لََّعلَّه 

عىن  لقىي الرسىول   ص ل  الحىدي  بم اح ة وحي هللا وهداه ب ير , وبترك وحي هللا وهداه نعم  , واقتىران والعقل
على  التف يىر: ءن ن  ى  ءال مىا يىوح  ءلىي  التحضيضىي مىن الىوحي وحىده , باإل ىارة ءلى  العمى  وال  ىر , بالسىنال

  . . ?  تف رون  قل:هل يستوي األعم  وال  ير:نفال

فىالتف ر مفلىو  ,  . . القرآنىي اإل ىارات و تابعهىا على  هىذا النحىو فىي السىياي , نمىر ذو داللىة فىي التعبيىر اقتىران
الىذي يمضىي معىه م  ىرا فىي النىىور ; ال  , الىوحي والحىأ عليىه مىنهج قرآنىي ; ول نىه التف ىر المضىىبوي بضىابد

  دليل وال هد  وال كتا  منير . . بال مفلق التف ر الذي يخ د في الظالم نعم  ,
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واسى  جىدا . .  مجىال ال شىري حىين يتحىرك فىي ءطىار الىوحي ال يتحىرك فىي مجىال ,ىيق , ءنمىا يتحىرك فىي والعقىل
الغيى  نيضىا ; كمىا يحتىوي نغىوار الىنفس  وعىالم ادةيتحرك في مجال هو هىذا الوجىود كلىه , الىذي يحتىوي عىالم الشىه

فىالوحي ال يكىف العقىل عىن  ىيو ءال عىن انحىراف المىنهج , وسىوو  . ومجالي األحداث , ومجاالت الحياة جميعا .
هللا  وهبهىا وبعد ذلك يدفعه ءل  الحركىة والنشىاي دفعىا . فهىذه األداة العظيمىة التىي ! والشهوات الرؤية والتواو األهواو

فىال  ضىل ءذن وال  فغى   . . الربىاني نسان . . العقل . . ءنما وهبها له لتعمل و نشد في حراسة الىوحي والهىد ل 
. .  

  حقوي اإلنسان في اإلسالم 54 - 51الثاني: الدر 

وال  فىرد الىىذين  . يتقىون  وننىذر بىه الىذين يخىافون نن يحشىروا ءلى  ربهىم لىيس لهىم مىن دونىه ولىي وال  ىفي  لعلهىم)
 ىيو , ومىا مىن حسىابك علىيهم مىن  ىيو .  من ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , ما عليك من حسابهم يدعون 

بىى عأ ليقولوا:نهىىنالو مىىن هللا علىىيهم مىىن بيننىىا ? نلىىيس هللا  بعضىىهم فتفىىردهم فت ىىون مىىن الظىىالمين . وكىىذلك فتنىىا
 عمىل كت  ربكم على  نفسىه الرحمة:ننىه مىنجاوك الذين ينمنون بآيا نا فقل:سالم عليكم ,  وإذا بأعلم بالشاكرين ?

  من م سووا بجهالة , ثم  ا  من بعده ونصل  , فأنه غفور رحيم(. .

  ال شرية ال غيرة . . االعت ارات عزة هذه العقيدة , واستعالؤها عل  قيم األرض الزائفة , و خل ها من ءنها

قىيم األرض وال  مىن ; ودون ءطمىال فىي  ىيو نمىر رسىول هللا   ص ل نن يقىدمها للنىا  دون  خىرف وال طىالو لقىد
ونن يىىنوي ءليىىه الىىذين يتلقونهىىا  , بالىىدعوة ءغىىراو . . كىىذلك نمىىر نن يوجىىه عنايتىىه ءلىى  مىىن يرجىى  مىىنهم االنتفىىال

وجهىىه ; ونال يقىىيم و نىىا بعىىد ذلىىك لشىىيو مىىن قىىيم المجتمىى   يريىىدون  مخل ىىين ; ويتجهىىون بقلىىوبهم ءلىى  هللا وحىىده
  من اعت ارات ال شر ال غيرة: شيول الجاهلي الزائفة ; وال

  يتقون(. . لعلهم وننذر به الذين يخافون نن يحشروا ءل  ربهم ليس لهم من دونه ولي وال  في  ,)

وال  ىفي  يخل ىهم .  ين ىرهم بىه هىنالو الىذين يخىافون نن يحشىروا ءلى  ربهىم , حالىة نن لىيس مىن دونىه ولىي ننىذر
ءال لمىن ار ضى  هللا نن يتشىف   -بعىد اإلذن  -يوم ىذ  يشىف  باذنه , وهىو الذلك ننه ما من  في  يشف  عند هللا ءال 

 ولىي وال  ىفي  , -مىن دون هللا  - ستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذي لىيس فيىه  الذين عند هللا فيهم . . فهنالو

عر,ىهم لعىذا  هللا فىي ي ومىا باإلنىذار , ونسىم  لىه , ونكثىر انتفاعىا بىه . . لعلهىم نن يتوقىوا فىي حيىا هم الىدنيا نحىق
لهىم مىا يتقونىه ويحذرونىه , ومىنثر يىدف  قلىىوبهم  يكشىف اآلخىرة . فاإلنىذار بيىان كا ىف كمىا ننىه مىنثر مىوأل . بيىان

  عنه بعدما  بين لهم: نهوا للتوقي والحذر ; فال يقعون فيما

  وال  فرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه(. .)

 يريدون وجهه ; والمساو نخل وا نفوسهم هلل ; فا جهوا لي اد ه ودعائه في ال  األ فرد هنالو الذين  ال
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م ّباْلَغَداّة َواْلَعّشيّه ي ّريد ونَ  َوالَ  ىن َ ىْيوق َوَمىا ّمىْن ّحَسىاّبَك َعَلىْيّهم َوْجَهه   َ ْفر ّد الَّّذيَن َيْدع وَن َربَّه   َما َعَلْيَك ّمْن ّحَسىاّبّهم مّه

  (52ر َده ْم َفَت  وَن ّمَن الظَّاّلّميَن )َ ْيوق َفَتفْ  مّهن

فىان الواحىد مىنهم ال يتوجىه ءال  . . واألد  وال يبتغون ءال وجهه ور,اه . . وهي صورة للتجرد , والحى  , ! س حانه
وجىه هللا , ءال ءذا  جىرد . وهىو ال ي غىي وجىه هللا وحىده حتى  يكىون  ي غىي ءلى  هللا وحىده بالي ىادة والىدعاو . وهىو ال

وصىار  , بالىدعاو والي ىادة ابتغىاو وجهىه ءال ويكىون قىد  علىم األد  -سى حانه  -ال يفىرد هللا  وهىو قل ىه قىد نحى  .
  ربانيا ييي  هلل وبالِل . .

ألن محمىدا   ص ل  ; اإلسىالم كان نصل الق ة نن جماعة من "ن راف" العر  , ننفوا نن يستجيبوا ءل  دعىوة ولقد
وسىلمان وابىىن مسىعود . . ومىن ءلىىيهم . .  وخ ىىا  مىن نمثىال صىىهي  وبىالل وعمىار يىنوي ءليىه الفقىراو الضىىعاف ,

ومكانتهم االجتماعيىة ال  ىنهلهم ألن يجلىس معهىم سىادات قىري  فىي  ; لفقرهم وعليهم ج ا   فوأل منها رائحة العري 
 يخ ىة نن هىنالو ال بىراو ءلى  رسىول هللا   ص ل نن يفىردهم عنىه . . فىأب  . . فىاقترحوا ففلى  مجلىس واحىد  

للسىادة امتيىىا هم  يظىىل لهىم مجلسىا ويخ ىىة لل ىراف مجلسىىا آخىر , ال يكىىون فيىه هىىنالو الفقىراو الضىىعاف , كىي
نن يسىتجي  لهىم فىي هىذه . فجىاوه  ءسىالمهم واخت اصهم ومهابتهم في المجتم  الجاهلي   فهىم   ص ل رف ىة فىي

  نمر ربه:

  وجهه(. . وال  فرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون )

ص ل:اطىرد  ] للنبىي مسىلم عىن سىعد بىن نبى  وقىاص , قال:كنىا مى  النبىي   ص ل سىتة نفىر . فقىال المشىركون  رو  
وبىالل , ورجىالن لسىت نسىميهما .  , هىذيل هنالو عنك ال يجترئون علينا   قال:وكنت ننا وابىن مسىعود , ورجىل مىن

حىىدث نفسىىه . فىىأنزل هللا عىىز وجىىل: )وال  فىىرد الىىذين ف . يقىى  . فوقى  فىىي نفىىس رسىىول هللا   ص ل مىىا  ىىاو هللا نن
  وجهه(. . يريدون  يدعون ربهم بالغداة والعشي

وطعنىوا فىيهم  ; وبعنايتىه  قول نول ك ال براو على  هىنالو الضىعاف , الىذين يخ ىهم رسىول هللا   ص ل بمجلسىه ولقد
ص ل مىن نفىور السىادة وعىدم ءق ىالهم هللا    رسول وعابوا ما هم فيه من فقر و,عف وما يسب ه وجودهم في مجلس

  الدعو  بقضائه الف ل ; ورد دعواهم من نساسها ودحضها دحضا: هذه عل  اإلسالم . . فقض  هللا س حانه في

  . .(الظالمين ما عليك من حسابهم من  يو , وما من حسابك عليهم من  يو , فتفردهم فت ون من)

حسىابهم عنىد هللا , ال  هىذا . وكىونهم فقىراو مقىدر علىيهم فىي الىر ي حسابهم عل  ننفسهم , وحسابك عل  نفسك  فان
بىه . وال دخىل لهىذه القىيم فىي قضىية اإليمىىان  لهىم  ىأن لىك بىه . كىذلك غنىاك وفقىرك هىو حسىابك عنىد هللا ال  ىأن
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.  بحسىا  الفقىر والغنى  كنىت ال  ىزن بميىزان هللا , وال  قىوم بقيمىة . مجلسىك والمنزلىة فيىه . فىان ننىت طىرد هم مىن
  وحا ا لرسول هللا   ص ل نن يكون من الظالمين   . . الظالمين ف نت من

بىالِل فىي مكىانهم الىذي  األقوياو فقراو الجيو  نغنياو القلو  في مجلس رسول هللا   ص ل وبقي ,عاف الجاه وبقي
إلسىىالم وقيمىىه علىى  ءال وجهىىه . واسىىتقرت مىىوا ين ا يبتغىىون  يىىنهلهم لىىه ءيمىىانهم ; والىىذي يسىىتحقونه بىىدعائهم هلل ال

  المنهج الذي قرره هللا . .

الضىعاف الفقىراو ?  هىنالو نفىر المسىت برون المسىتن فون يقولون:كيىف يمكىن نن يخىتة هللا مىن بيننىا بىالخير عندئىذ
بىه قبىل نن يهىديهم   فلىيس مىن المعقىول نن يكىون  هللا ءنىه لىو كىان مىا جىاو بىه محمىد خيىرا مىا سى قونا ءليىه ; ولهىدانا

  هللا عليهم من بيننا ويتركنا ونحن نصحا  المقام والجاه   يمن ضعاف الفقراو هم الذينهنالو ال

يىىدركوا طبيعىىة هىىذا الىىدين ;  لىىم هىىذه هىىي الفتنىىة التىىي قىىدرها هللا لهىىنالو المتعىىالين بالمىىال والنسىى  ; والىىذين وكانىىت
بهىذه ال شىرية ءلى   لىك القمىة السىامقة  اآلفىاي , م ىعدة مشىرقة وطبيعة الدنيا الجديدة التي يفل  بها عل  ال شرية ,

;  

 
 

ُه   َوَكَذّلكَ  ىاّكّريَن ) َعَلْيّهم َفَتنَّا َبْعَضه م ّبَ ْعأق لّهَيق ولوْا نََهىن الو َمنَّ  ُه  ّبىَأْعَلَم ّبالشَّ ن َبْيّنَنا َنَلْيَس  الَّىّذيَن  َجىاوكَ  ( َوّإَذا53مّه
ىْل َسىاَلم  عَ  ىوواً  َربُّ  ىمْ  َلىْي  ْم َكتَى َ ي ْنّمن ىوَن ّبآَياّ َنىا َفق  ث ىمَّ  َىاَ  ّمىن َبْعىّدّه  ّبَجَهاَلىةق  َعَلى  َنْفّسىّه الرَّْحَمىَة َننَّىه  َمىن َعّمىَل ّمىن  ْم س 

ل  اآلَياّت َوّلَتْسَتّبيَن َسّبيل  اْلم ْجّرّميَن ) َوَكَذّلكَ  (54َوَنْصَلَ  َفَأنَّه  َغف ور  رَّّحيم  )   (55نَف ّه

يسىىمونه الىىديمقراطيات علىى   مىىا ك غري ىىة علىى  العىر  وعلىى  الىىدنيا كلهىىا ; ومىىا  ىىزال غري ىىة فىىيكانىىت يومىىذا التىي
  اختالف ن كالها ونسمائها  

  وكذلك فتنا بعضهم ب عأ ليقولوا:نهنالو من هللا عليهم من بيننا ?(. .)

  السياي القرآني عل  هذا االستفهام االستن اري الذي يفلقه ال براو: ويرد

   بأعلم بالشاكرين(?نليس هللا)

  الرد الحافل باإليحاوات واإليماوات: هذا

هىذه النعمىة , التىي ال  سيشىكرون  يقىرر ابتىداو نن الهىد  جىزاو يجىزي بىه هللا مىن يعلىم مىن نمىرهم ننهىم ءذا هىدوا ءذ
  زاو .عليه هذا الجزاو الهائل الذي ال يعدله ج ويجزيه كفاو لها من  كر العبد , ول ن هللا يقبل منه جهده
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ال شىىرية . ءنمىىا  الجاهليىىات يقىىرر نن نعمىىة اإليمىىان ال  تعلىىق بقيمىىة مىىن قىىيم األرض ال ىىغيرة التىىي  سىىود فىىي وإذ
مىن المىوالي والضىعاف والفقىراو . فميىزان هللا ال  يكونىوا يخىتة هللا بهىا مىن يعلىم ننهىم  ىاكرون عليهىا . ال يهىم نن

  في الجاهليات   تعاظم النا   التي مكان فيه لقيم األرض ال غيرة

ونن  و يى  هىذا الفضىل  . يقىرر نن اعتىراض المعتر,ىين على  فضىل هللا ءنمىا ينشىأ مىن الجهالىة بحقىائق األ ىياو وإذ
ومىا اعتىراض المعتر,ىين ءال جهىل وسىوو  . الي ىاد على  الي ىاد قىائم على  علىم هللا ال امىل بمىن يسىتحقه مىن هىنالو

  ند  في حق هللا . .

فضىل السىبق باالسىالم ;  علىيهم ل هللا   ص ل وهىو رسىول هللا نن يبىدن نول ىك الىذين نسى أالسياي يأمر رسىو  ويمضي
بالسىالم . . ونن ي شىرهم بمىا كت ىه هللا على  نفسىه مىن  يبىدنهم والىذين يسىخر مىنهم نول ىك ال بىراو األ ىراف   . . نن

  لمن عمل منهم سووا بجهالة ثم  ا  من بعده ونصل : معفر ه الرحمة ; متمثال في

عمىل مىن م سىووا بجهالىة  مىن وإذا جاوك الذين ينمنون بآيا نا فقل:سالم عليكم , كت  ربكم عل  نفسه الرحمة ننىه)
  , ثم  ا  من بعده ونصل  , فأنه غفور رحيم(. .

الرحمىة  -سى حانه  -هللا  ليجعىل بعد نعمة اإليمان واليسر في الحسا  , والرحمة في الجىزاو , حتى  -الت ريم  وهو
نن يبلغهم ما كت ه ربهم عىل نفسىه . وحتى  لتبلىأ الرحمىة  [ عل  نفسه للذين آمنوا بآيا ه ; ويأمر رسوله   ص كتابا

 ءذ يفسىىر بعضىىهم الجهالىة بأنهىىا مال مىىة -كلىىه , متى   ىىابوا مىىن بعىده ونصىىلحوا  الىىذن  نن يشىمل العفىىو والمغفىىرة

صىاح ه ; متى   يعملىه كون النة  امال ل ل سووالذن  ; فما يذن  اإلنسان ءال من جهالة ; وعل  ذلك ي الر  ا 
واإلصىالأل  -نيىا كىان  -مىن الىذن   التوبىة  ا  من بعده ونصل  . وينيد هذا الفهىم الن ىوص األخىر  التىي  جعىل

  من الرحمة . . نفسه بعده , مستوج ة للمغفرة بما كت  هللا عل 

عىن مالبسىات نىزول  وردت بعىأ اآلثىار التىي ءلى  -قبىل االنتهىاو مىن اسىتعراض هىذه الفقىرة مىن السىورة  - ونعىود
النقلىىة الهائلىة التىي كىان هىذا الىدين ينقىىل  حقيقىة هىذه اآليىات ; وعىن داللىة هىذه اآلثىار مىى  الن ىوص القرآنيىة على 

  ال شرية حت  اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم  راجعت عنها جدا . .  زال ءليها ال شرية يومذاك ; والتي ما

عىن ابىن  , الثعلبىي عفىر الفبري:حىدثنا هنىاد بىن السىري , حىدثنا نبىو  بيىد , عىن ن ىع  , عىن كىردو نبىو ج قىال
وخ ىىا  , ونحىىوهم مىىن ,ىىعفاو  وبىىالل مسىىعود , قىىال:مر المىىل مىىن قىىري  بىىالنبي   ص ل وعنىىده صىىهي  وعمىىار

يننىا ? ننحىن ن ىون   عىا الىذين مىن هللا علىيهم مىن ب نهىنالو المسلمين . فقالوا:يا محمد , ر,يت بهنالو مىن قومىك ?
 بالغىداة  يىدعون ربهىم الىذينطىرد هم نن نت عىك   فنزلىت هىذه اآليىة: )وال  فرد ءن لهىنالو ? اطىردهم عنىك   فلعلىك

  والعشي يريدون وجهه(. . )وكذلك فتنا بعضهم ب عأ(ءل  آخر اآلية .

عىن نبى  سىعيد  , السىدي , عىن حدثني الحسين بن عمرو بىن محمىد العنقىزي , قال:حىدثنا نبىي , حىدثنا نسى اي:وقال
 عىال  ذكىره: )وال  فىرد الىذين يىدعون  هللا عىن نبى  ال نىود , عىن خ ىا  فىي قىول -وكىان قىار  و األ د  -األ دي 
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فت ىون مىن الظىالمين . . قال:جىاو األقىرل ابىن حىابس التميمىي ,  :قولىه ربهم بالغىداة والعشىي يريىدون وجهىه(. . ءلى 
 النبي   ص ل قاعدا م  بالل وصهي  وعمىار وخ ىا  , فىي ننىا  مىن الضىعفاوفوجد  , الفزاري  وعيينة بن ح ن

لنىا العىر  بىه فضىلنا ,   عىرف المنمنين . فلمىا رنوهىم حقىروهم . فىأ وه فقالوا:ءنىا نحى  نن  جعىل لنىا منىك مجلسىا من
; فىاذا نحىن فرغنىا  فاذا نحن ج ناك فأقمهم عنا ; األعبد فان وفود العر   أ يك , فنستحي نن  رانا العر  م  هنالو

 قالوا:فاكتى  لنىا عليىك بىذلك كتابىا . قال:فىدعا بال ىحيفة , ودعىا عليىا ليكتى  . ! فاقعىد معهىم ءن  ى ت   قىال:نعم

  ونحن قعود في ناحية , ءذ نزل جبريل بهذه اآلية::قال

مىن حسىابك ومىا  ,  ىيو وال  فىرد الىذين يىدعون ربهىم بالغىداة والعشىي يريىدون وجهىه مىا عليىك مىن حسىابهم مىن)
بعضىهم بى عأ ليقولوا:نهىنالو مىن هللا  فتنىا علىيهم مىن  ىيو , فتفىردهم , فت ىون مىن الظىالمين(. . ثىم قال)وكىذلك

ثىم قىال: )وإذا جىاوك الىذين ينمنىون بآيا نىا فقل:سىالم علىيكم ,  . .(? بالشىاكرين علىيهم مىن بيننىا ? نلىيس هللا بىأعلم
يقىول:" سىالم  وهىو    ص ل ال ىحيفة مىن يىده ; ثىم دعانىا فأ ينىاهعلى  نفسىه الرحمىة(. . فىألق  رسىول هللا ربكىم كت 

يقىىوم قىىام و ركنىىا . فىىأنزل هللا  عىىال :  نن علىىيكم , كتىى  ربكىىم علىى  نفسىىه الرحمىىة " . . ف نىىا نقعىىد معىىه , فىىاذا نراد
يىاة الىدنيا(. يريدون وجهه , وال  عد عيناك عنهم  ريد  ينىة الح والعشي )واصبر نفسك م  الذين يدعون ربهم بالغداة 

قمنىا و ركنىاه  فيهىا قال:ف ىان رسىول هللا   ص ل يقعىد معنىا بعىد , فىاذا بلىأ السىاعة التىي يقىوم [ 28:ال هىف .   سىورة
  حت  يقوم  

نمرنىي ربىي نن نبىدنهم  مىن ص ل بعىدها ءذا رآهىم بىدنهم بالسىالم , وقىال:" الحمىد هلل الىذي جعىل فىي نمتىي ] وكىان
  بالسالم " .

فقىالوا:لهللا مىا  . عن عائىذ بىن عمىرو , نن نبىا سىفيان ن ى  على  سىلمان وصىهي  وبىالل , ونفىرصىحي  مسىلم: وفىي
لشىيخ قىري  وسىيدهم ? فىأ   النبىي   ص  هىذا نخذت سيوف هللا من عدو هللا مأخذها   قال:فقال نبىو بكر:ن قولىون 

" . فأ ىاهم نبىو بكىر فقال:يىا  لى ن كنىت نغضىبتهم لقىد نغضىبت ربىك . نغضىبتهم ل فأخبره . فقال:" يا نبىا بكىر , لعلىك
  قالوا:ال يغفر هللا لك يا نخي . . ? نغضبت م ءخو اه ,

الوقفىة كىذلك . . ءن  هىذه في حاجة ءل  وقفة طويلة نمام هذه الن وص . . وال شىرية بجملتهىا فىي حاجىة ءلى  نحن
كبىر مىن ذلىك بكثيىر . . ءنهىا ن . . " ! اإلنسىان هىذه الن ىوص ال  مثىل مجىرد م ىاد  و وقىيم ونظريىات فىي "حقىوي 

فعال . .  مثىل نقلىة واسىعة نقلهىا هىذا الىدين لل شىرية بجملتهىا . .  مثىل  ال شرية ءنها  مثل  ي ا هائال  حقق في حياة
ال شىرية عىن هىذا   راج  عل  األفق بلغته هذه ال شرية ذات يوم في حيا ها الحقيقة . . ومهما يكن من و,ي ا خفا

هىذا ال يقلىل مىن عظمىة  لىك النقلىة ;  فان ه في خفو ثابت عل  حداو هذا الدين ,الخد الو,يو الذي صعدت ءلي
 ءن . . الواقييةهذا الخد الذي ار سم بالفعل في حياة ال شر  نهمية ومن ,خامة هذا الشيو الذي  حقق يوما ; ومن

مىا دام ننهىا قىد بلغتىه ;  ; هءليى ار سام هذا الخد وبلوغىه ذات يىوم . نن  حىاول ال شىرية مىرة ومىرة ومىرة االر فىال قيمة
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وال شرية هي ال شرية ; وهذا الىدين هىو هىذا الىدين .  , األفق فهو في طوقها ءذن وفي وسعها . . والخد هناك عل 
  واليقين . . والثقة . فال ي ق  ءال العزم

لجاهليىة الىذي سىف  ا مىن هذه الن وص ننها  رسم لل شرية اليوم ذلىك الخىد ال ىاعد بكىل نقفىه ومراحلىه . . وقيمة
ونطلعىتهم فىي األرض يأخىذون بيىد ال شىرية مىن  , ءليهىا التقد اإلسالم منه العر  , ءل  القمىة السىامقة التىي بلىأ بهىم

  بلغوها   التي ذلك السف  نفسه ءل   لك القمة

فىي  فهىو يتمثىل وا,ىحا - وكانىت فىي ال شىرية كلهىا -ذلىك السىف  الهىابد الىذي كىان فيىه العىر  فىي جىاهليتهم  فأمىا
الىذين مىن هللا علىيهم مىن بيننىا ? ننحىن ن ىون  نهنالو قوله:"المل" من قري :"يا محمد , ر,يت بهنالو من قومك ?

ءن طىىرد هم نن نت عىىك   " . . نو فىىي احتقىىار األقىىرل بىىن حىىابس التميمىىي ,  فلعلىىك   ًعىىا لهىىنالو ? اطىىردهم عنىىك  
   ص ل بىىالل , وصىىهي  , وعمىىار , وخ ىىا  , الفىىزاري , للسىىابقين مىىن نصىىحا  رسىىول هللا ح ىىن وعيينىىة بىىن

بىه فضىلنا ;  العىر  مىن الضىعفاو ; وقولهمىا للنبىي   ص ل:ءنىا نحى  نن  جعىل لنىا منىك مجلسىا  عىرف لنىا ونمثىالهم
  . . " فان وفود العر   أ يك , فنستحيي نن  رانا العر  م  هنالو األعبد  

ع ىىبية النسىى  والجىىنس  . زيلىىة , واعت ارا هىىا ال ىىغيرة .هنىىا  تبىىد  الجاهليىىة بوجههىىا ال ىىال    وقيمهىىا اله . .
ليسىوا مىن العىر    وبعضىهم ليسىوا مىن  بعضىهم واعت ىارات المىال والف قىة . . ومىا ءلى  ذلىك مىن اعت ىارات . هىنالو

ذات القيم التي  ىروع فىي كىل جاهليىة   والتىي ال  ر فى  عليهىا  . . ! ط قة األ راف   وبعضهم ليسوا من ذوي الثراو
  في نعرا ها القومية والجنسية والف قية   اليوم ليات األرضجاه

الهزيلىة ولهىذه االعت ىارات  القىيم هىو سىف  الجاهليىة . . وعلى  القمىة السىامقة اإلسىالم   الىذي ال يقىيم و نىا لهىذه هىذا
كانىىت نىزل مىىن السىماو ولىم ينبىىت مىن األرض . فىاألرض  الىىذي ال ىغيرة , ولهىذه النعىرات السىىخيفة   . . اإلسىالم

 ال يمكن نن ينبت هذه النبتة الغري ة الجديدة ال ريمىة . . اإلسىالم الىذي يىأ مر الذي هي هذا السف  . . هذا السف 

مىن قبىل فىي  هىو محمىد   ص ل محمىد رسىول هللا الىذي يأ يىه الىوحي مىن السىماو ; والىذي -نول مىن يىأ مر  - بىه
رسىول هللا   ص ل ; فىي  ىأن  صىاح  مر بىه نبىو بكىرالذؤابىة مىن بنىي ها ىم فىي الىذروة مىن قىري  . . والىذي يىأ 

كىل نحىد ; وصىاروا نعبىدا هلل وحىده ; ف ىان مىن نمىرهم مىا  عبوديىة "هنالو األعبد" . . نعم هنالو األعبد الىذين خلعىوا
  كان  

م فىان قمىة اإلسىال . . وعيينة نن سف  الجاهلية الهابد ير سم في كلمات المل من قري  , وفي مشاعر األقرل وكما
  :- السامقة  ر سم في نمر هللا العلي ال بير , لرسوله   ص ل

ومىا مىن حسىابك  ,  ىيو وال  فىرد الىذين يىدعون ربهىم بالغىداة والعشىي يريىدون وجهىه . مىا عليىك مىن حسىابهم مىن)
ا ليقولوا:نهىنالو مىن هللا علىيهم مىن بيننى بى عأ عليهم من  يو فتفردهم فت ون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضىهم
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الىىىذين ينمنىىىون بآيا نىىىا فقل:سىىىالم علىىىيكم , كتىىى  ربكىىىم علىىى  نفسىىىه  جىىىاوك ? نلىىىيس هللا بىىىأعلم بالشىىىاكرين ? وإذا
  سووا بجهالة , ثم  ا  من بعده ونصل  , فأنه غفور رحيم(. . من م الرحمة:ننه من عمل

بالسىالم ونن ي ىبر معهىم  يبىدنهم فىي سىلوك رسىول هللا   ص ل مى  "هىنالو األعبىد" . . الىذين نمىره ربهىم نن ويتمثىل
رسىول هللا وخيىر خلىق  -وهىو بعىد ذلىك  -بىن ها ىم  المفلى  فال يقوم حتى  يقومىوا وهىو محمىد بىن عبىدهللا بىن عبىد

  ! الحياة هللا , ونعظم من  رفت بهم

سىفيان  لبىيسىيوف هللا" ونظر هم" يتمثل في نظرة "هنالو األعبد" لمكانهم عنىد هللا ; ونظىر هم لسىيوفهم واعت ارهىا ثم
المسلم كونه من الفلقاو الىذين نسىلموا عىام الفىت  وذهبىوا طلقىاو عفىو  ال ف " يخ قري  وسيدهم" بعد نن نخره في

 نن وقىدمهم هىم فىي ال ىف كىونهم مىن السىابقين ءلى  اإلسىالم وهىو فىي  ىدة االبىتالو . . فلمىا [ ص رسىول هللا  

يكىون قىد نغضى   نن ره صىاح ه رسىول هللا   ص لفىي نمىر نبى  سىفيان , حىذ -ر,ىي هللا عنىه  -عا بهم نبو بكىر 
نن يبلىأ هىذا المىد  ومىا نملىك ءال نن نىتماله   عليىق يا هللا   فما يملىك ني -"هنالو األعبد"   فيكون قد نغض  هللا 

األعبىىد" لير,ىى  هللا:"يىىا ءخو ىىاه . نغضىىبت م" ? فيقولىىون:"ال يىىا " يتر,ىى  -ر,ىىي هللا عنىىه  -  ويىىذه  نبىىو بكىىر 
  ! "لك هللا نخي . يغفر

النىا  ? ني  بىدل  واقى   يو هائل هذا الذي  حقق في حيىاة ال شىرية ? نيىة نقلىة واسىعة هىذه التىي قىد  مىت فىي ني
األرض والبي ىة هىي البي ىة , والنىا  هىم  هىي في القيم واألو,ال , وفىي المشىاعر والت ىورات , فىي آن ? واألرض

مىىا كىىان , ءال نن وحيىىا نىزل مىىن السىىماو , علىى  رجىىل مىىن  علىى  النىا  , واالقت ىىاد هىىو االقت ىىاد . . وكىىل  ىيو
يخاطىى  ففىىرة ال شىىر مىىن وراو الركىىام , ويحىىدو للهىىابفين هنالىىك عنىىد السىىف  ,  . ال شىىر , فيىىه مىىن هللا سىىلفان .

  ! اإلسالم ءل  القمة السامقة . . فوي . . فوي . . هنالك عند -عل  طول الفريق  - الحداو فيستجيشهم

فىىي نيويىىورك ,  - نخىىر   مىىرة -ة عىىن القمىىة السىىامقة ; و نحىىدر مىىرة نخىىر  ءلىى  السىىف  . و قىىوم  تراجىى  ال شىىري ثىىم
الحضىىىارة   "  لىىىك الع ىىىبيات النتنىىىة . " ووا ىىىنفن , و ىىىيكاغو . . وفىىىي جوهانسىىىبرع . . وفىىىي غيرهىىىا مىىىن نرض

نىىىا عىىىن  لىىىك وطنيىىىة " و"قوميىىىة " و"ط قيىىىة " ال  قىىىل نت" ع ىىىبيات الجىىىنس واللىىىون , و قىىىوم هنىىىا وهنىىىاك ع ىىىبيات
  الع بيات . .

 -اإلسىالم هنىاك  ي قى  اإلسىالم هنىاك على  القمىة . . حيى  ار سىم الخىد الو,ىيو الىذي بلغتىه ال شىرية . . وي قى 
عينيهىا عىن الحمىأة . . و تفلى  مىرة نخىر  ءلى   و رفى  لعلها نن  رف  نقىدامها مىن الوحىل , -رحمة من هللا بال شرية 

  الدين ; و عرع مرة نخر  ءل  القمة السامقة عل  حداو اإلسالم . . هذا داوالخد الو,يو ; و سم  مرة نخر  ح

ال نملىك نن نقىف  . . اإل ىارة نن نسىتفرد ءلى  نبعىد مىن هىذه -في حدود منهجنا في هىذه الظىالل  -ال نملك  ونحن
تحىاول نن  ستشىرف نمىام هىذه الن ىوص وداللتهىا . ل  قفهىا هنىا  لىك "الوقفىة الفويلىة " التىي نىدعو ال شىرية كلهىا نن

فىىي  ىىاريخ ال شىىرية ; وهىىي   ىىعد علىى  حىىداو اإلسىىالم مىىن سىىف  الجاهليىىة  خاللهىىا المىىد  الهائىىل الىىذي ير سىىم مىىن
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مىن الىروأل  الخاويىة القمىة السىامقة ال عيىدة . . ثىم  هى د مىرة نخىر  على  عىواو "الحضىارة الماديىة "  لىك الهابد , ءلى 
يقىود خفاهىا مىرة نخىر  ; بعىد نن فشىلت  نن نيىن يملىك اإلسىالم اليىوموالعقيىدة   . . ولتحىاول كىذلك نن  ىدرك ءلى  
وجميى  األنظمىة , وجميى  األف ىار ; وجميى  الت ىورات ,  , األو,ىال جميى  التجىار  , وجميى  المىذاه  , وجميى 

 ; لقمىةا بعيدا عن منهج هللا وهداه . . فشلت في نن  ر ف  بال شرية مرة نخر  ءل   لك ألنفسهم التي ابتدعها ال شر

مىى  هىىذه  -الفمأنينىىة  القلىىو  ونن  ضىىمن ل نسىىان حقوقىىه ال ريمىىة فىىي هىىذه ال ىىورة الو,ىىي ة ; ونن  فىىيأ علىى 
ا,ىىفهادات ; وبىىال ءجىىراوات اسىىتثنائية  قضىىي علىى   وبىىال وهىىي  نقىىل ال شىىرية ءليهىىا بىىال مىىذاب  ; -النقلىىة الهائلىىة 

بىال جىول , وبىال فقىر , وبىال عىرض واحىد مىن نعىراض فزل , وبىال  عىذي  , و  وبال الحريات األساسية ; وبال رع  ,
مىن دون هللا  بعضىا يحاولها ال شر في ظل األنظمة ال ائسة التي يضعها ال شىر ; ويتعبىد فيهىا بعضىهم التي النقالت

. .  

و سىكبها فىي القلىو   , ذا هىا هذا القدر هنا . . وحسبنا اإليحاوات القوية العميقة التي  فيأ بها الن وص فحسبنا
  المستنيرة .

  وكذلك نف ل اآليات , ولتستبين سبيل المجرمين(. .)

كمىا قىدمت هىذه العقيىدة  . هىذه الفقىرة التىي قىدمت طبيعىة الرسىالة وطبيعىة الرسىول فىي هىذه الن ىاعة الوا,ىحة ختىام
عت ىارات لتلغيهىا مىن حيىاة ال شىرية ; واال العقيىدة عارية من كل  خرف ; وف لت االعت ارات والقيم التي جاوت هىذه

  والقيم التي جاوت لتقررها . .

  وكذلك نف ل اآليات(. .)

التىي ال  ىدل فىي هىذا  , اآليىات هىذا المىنهج , وبمثىل هىذه الفريقىة , وبمثىل هىذا البيىان والتف ىيل . .  ف ىل بمثىل
مىر بىين , حاجة لفل  الخواري ; فىالحق وا,ى  , واأل معها الحق ري ة ; وال  دل في هذا األمر غمو,ا ; وال   ق 

  القرآني منه ذلك النموذع . . السياي بمثل ذلك المنهج الذي عرض

و قريىر للوقىائ  ,  للحقىائق نن كل ما سبق في السورة من  ف يل لدالئل الهد  وموحيىات اإليمىان ; ومىن بيىان عل 
  يعتبر داخال في مدلول قوله  عال :

  وكذلك نف ل اآليات(. .)

  لمجرمينالثال :است انة سبيل ا الدر 

  ختام هذه اآلية الق يرة: نما

  ولتستبين سبيل المجرمين(. .)
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ءن هىذا المىنهج ال  ! العقيىدة  أن عجي    . . ءنه يكشف عن خفىة المىنهج القرآنىي فىي العقيىدة والحركىة بهىذه فهو
 اطىل وكشىفه فحسى  . ءنمىا يعنىي كىذلك ببيىان ال ال ىالحين يعني ببيان الحق وإظهاره حت   ستبين سىبيل المىنمنين

نيضىا . . ءن اسىت انة سىبيل المجىرمين ,ىرورية السىت انة سىبيل المىنمنين .  المجىرمين حت   سىتبين سىبيل الضىالين
  الفاصل يرسم عند مفري الفريق   كالخد وذلك

ذلىك نن هللا سى حانه يعلىم  . ليتعامىل مى  النفىو  ال شىرية . -سى حانه  -هىذا المىنهج هىو المىنهج الىذي قىرره هللا  ءن
المضىاد مىن ال اطىل والشىر ; والتأكيىد مىن نن هىذا  الجانى  نن ءنشاو اليقىين االعتقىادي بىالحق والخيىر يقتضىي رؤيىة

ممحأ وخير خالة . . كما نن قوة االندفال بالحق ال  نشىأ فقىد مىن  حق باطل محأ و ر خالة ; ونن ذلك
 ويحاربىه ءنمىا هىو على  ال اطىل . .عل  الحق ; ول ن كذلك مىن  ىعوره بىأن الىذي يحىاده  ننه  عور صاح  الحق

وكىذلك جعلنىا ل ىل نبىي ) يسلك سبيل المجرمين ; الذين يذكر هللا في آيىة نخىر  ننىه جعىل ل ىل نبىي عىدوا مىنهم وننه
الذين يعادونهم ءنها هىم المجرمىون ; عىن ثقىة  نن عدوا من المجرمين(. . ليستقر في نفس النبي ونفو  المنمنين ,

  ., وفي و,وأل , وعن يقين 

المجىرمين هىدف مىن  سىبيل سىفور ال فىر والشىر واإلجىرام ,ىروري لو,ىوأل اإليمىان والخيىر وال ىالأل . واسىت انة ءن
و ىبهة  ف شىاالمجىرمين وفىي سىبيلهم  ر د موقىف نهداف التف يل الربىاني لآليىات . ذلىك نن ني فى   نو  ىبهة فىي

 مفترقتىان . . وال بىد مىن و,ىوأل األلىوان فهمىا صىفحتان متقابلتىان , وطريقىان . سىبيلهم فىي موقىف المىنمنين وفىي

  . . والخفوي

 بىدن مىن  عريىف  ءن هنىا يجى  نن  بىدن كىل حركىة ءسىالمية بتحديىد سىبيل المىنمنين وسىبيل المجىرمين . يجى  ومىن
والعنوان المميىز للمجىرمين , فىي عىالم  . للمنمنين سبيل المنمنين و عريف سبيل المجرمين ; وو,  العنوان المميز

الدعوة اإلسالمية والحركة اإلسالمية من هم المنمنون ممىن حىولهم  نصحا   في عالم النظريات . فيعرفالواق  ال
وعالمىتهم  ومىنهجهم بعد  حديد سبيل المنمنين ومىنهجهم وعالمىتهم , و حديىد سىبيل المجىرمين . المجرمون  ومن هم

  والسمات بين المنمنين والمجرمين . .  المالم ال يختلد السبيالن وال يتشابه العنوانان , وال  لت س  . بحي

فىىي الجزيىىرة العربيىىة .  المشىركين التحديىىد كىىان قائمىا , وهىىذا الو,ىىوأل كىىان كىىامال , يىوم كىىان اإلسىىالم يواجىىه وهىذا
معىه . وكانىت سىبيل المشىركين المجىرمين هىي  ومىن ف انىت سىبيل المسىلمين ال ىالحين هىي سىبيل الرسىول   ص ل

سى حانه  -هذا التحديىد وهىذا الو,ىوأل كىان القىرآن يتنىزل وكىان هللا  وم  ذا الدين . .سبيل من لم يدخل معهم في ه
 لتسىتبين -ومنهىا ذلىك النمىوذع األخيىر  -ذلىك النحىو الىذي سى قت منىه نمىاذع فىي السىورة  على  يف ىل اآليىات -

  المجرمين   سبيل

ذات األصىل السىماوي بعىد  الىديانات خلفىة مىنواجه اإلسالم الشرك والوثنية واإللحاد والىديانات المنحرفىة المت وحيثما
اإلسىىىالم هىىذه الفوائىىىف والملىىىل كانىىت سىىىبيل المىىىنمنين  واجىىىه مىىا بىىىدلتها ونفسىىد ها التحريفىىىات ال شىىىرية . . حيثمىىا

  ال افرين المجرمين وا,حة كذلك . . ال يجدي معها التلبيس   المشركين ال الحين وا,حة , وسبيل
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ءنهىا  تمثىل فىي وجىود  . . حركات اإلسالم الحقيقية اليىوم ليسىت فىي  ىيو مىن هىذاالمشقة ال بر  التي  واجه  ول ن
األيىام دارا لالسىالم , يسىيفر عليهىا ديىن هللا  مىن نقوام من النا  من سالالت المسلمين , في نوطان كانت في يوم

 لنه اسما . وإذا هي  تن رواذا هذه االقوام ,  هجر االسالم حقيقة , و ع , االرض , و حكم بشريعته . . ثم اذا هذه

نن ال ءلىه ءال هللا . .   ىهادة اإلسىالم اعتقىادا وواقعىا . وإن ظنىت ننهىا  ىدين باإلسىالم اعتقىادا   فاإلسىالم لمقومىات
 -هىو خىالق هىذا ال ىون المت ىرف فيىه . ونن هللا  -وحىده  - هللا و ىهادة نن ال ءلىه ءال هللا  تمثىل فىي االعتقىاد بىأن

 منىه هىو الىذي يتلقى  -وحىده  -الي اد بالشعائر التعبديىة ونشىاي الحيىاة كلىه . ونن هللا  ءليه دمهو الذي يتق -وحده 

 -بهىذا المىدلول  -ءال هللا  ءلىه الي اد الشرائ  ويخضعون لحكمه في  ىأن حيىا هم كلىه . . ونيمىا فىرد لىم يشىهد نن ال
ونسى ه . ونيمىا نرض لىم  تحقىق فيهىا  ىهادة نن اسمه ولق ه  كان فانه لم يشهد ولم يدخل في اإلسالم بعد . كائنا ما

  فهي نرض لم  دن بدين هللا , ولم  دخل في اإلسالم بعد . . - - المدلول بهذا -ال ءله ءال هللا 

وفيهىا نوطىان كانىت  . المسىلمين األرض اليىوم نقىوام مىن النىا  نسىماؤهم نسىماو المسىلمين ; وهىم مىن سىالالت وفىي
وال األوطىان  -بىذلك المىدلول  - شىهد نن ال ءلىه ءال هللا  اليىوم الم . . ول ىن ال األقىوامفىي يىوم مىن األيىام دارا ل سى

  المدلول . . هذا اليوم  دين هلل بمقتض 

  ن ق ما  واجهه حركات اإلسالم الحقيقية في هذه األوطان م  هنالو األقوام   وهذا

ومىدلول اإلسىالم فىي  , هللا اي بمىدلول ال ءلىه ءالما  عانيه هذه الحركات هو الي   والغموض والل س الذي نحى ن ق
  . جان  ; وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجان  اآلخر .

المجىىرمين ;  المشىىركين مىىا  عانيىىه هىىذه الحركىىات هىىو عىىدم اسىىت انة طريىىق المسىىلمين ال ىىالحين , وطريىىق ن ىىق
  ال  تحدد فيه مفاري الفريق   الذي هواختالي الشارات والعناوين ; والت ا  األسماو وال فات ; والتي

و خليفىىىا . حتىىى   و لبيسىىىا نعىىىداو الحركىىىات اإلسىىىالمية هىىىذه الثغىىىرة . فيعكفىىىون عليهىىىا  وسىىىيعا و مييعىىىا ويعىىىرف
 همىة   فيىر "المسىلمين"     وي ى   الحكىم  . . ! واألقىدام بكلمىة الف ىل  همىة ينخىذ عليهىا بالنواصىي الجهري ى ح

  فيها لعرف النا  واصفالحهم , ال ءل  قول هللا وال ءل  قول رسول هللا   المرج  ةفي نمر اإلسالم وال فر مسأل

الىدعوة ءلى  هللا فىي كىل  نصىحا  هي المشقة ال بر  . . وهذه كذلك هي العق ىة األولى  التىي ال بىد نن يجتا هىا هذه
  جيل  

 أخىذ نصىحا  الىدعوة ءلى   نال ويجى  نن  بىدن الىدعوة ءلى  هللا باسىت انة سىبيل المىنمنين وسىبيل المجىرمين . . يجى 
فيهىا خشىية وال خىوف ; ونال  قعىدهم عنهىا لومىة الئىم ,   أخىذهم هللا في كلمة الحق والف ىل هىوادة وال مداهنىة . ونال

  يكفرون المسلمين   ءنهم وال صيحة صائ :انظروا  
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اإلسالم  ىهادة نن ال ءلىه ءال  . ين .اإلسالم ليس بهذا التمي  الذي يظنه المخدوعون   ءن اإلسالم بين وال فر ب ءن
ومىن لىىم يقمهىا فىي الحيىاة علىى  هىذا النحىو , فحكىىم هللا  ; فمىن لىىم يشىهدها على  هىىذا النحىو -بىذلك المىدلول  -هللا 

  الفاسقين . . المجرمين . . الظالمين ورسوله فيه ننه من ال افرين

  وكذلك نف ل اآليات , ولتستبين سبيل المجرمين(. .)

كىي  نفلىق طاقىا هم  ; االست انة نن يجتا  نصحا  الدعوة ءل  هللا هذه العق ة ; ونن  تم في نفوسهم هذهيج   نجل
يميعهىا لى س . فىان طاقىا هم ال  نفلىق ءال ءذا اعتقىدوا  وال كلهىا فىي سىبيل هللا ال   ىدها  ىبهة , وال يعوقهىا فى   ,

دونهم وي ىىىدون النىىىا  عىىىن سىىىبيل هللا هىىىم الىىىذين يقفىىىون فىىىي طىىريقهم وي ىىى ونن فىىي يقىىىين ننهىىىم هىىىم "المسىىىلمون"
 وقىومهم فىانهم لىن يحتملىوا متاعى  الفريىق ءال ءذا اسىتيقنوا ننهىا قضىية كفىر وإيمىان . وننهىم كىذلك "المجرمىون" . .

  :دين عل  مفري الفريق , وننهم عل  ملة وقومهم عل  ملة . وننهم في دين وقومهم في

  ن(. .وكذلك نف ل اآليات ولتستبين سبيل المجرمي)

  وصدي هللا العظيم . . . .

  والوحدانية المو,ول:مجاالت وميادين دالة عل  حقيقة األلويية 65 - 56الثامنة: الوحدة

 
 

ّ ق ل الَّ  ق لْ  ُه وّن    (56 اْلم ْهَتّديَن )نَْهَواوك ْم َقْد َ,َلْلت  ّءذًا َوَما َنَنْا ّمنَ  َن َّّ     ّءنّهي ن ّهيت  َنْن َنْعب َد الَّّذيَن َ ْدع وَن ّمن د 

  الوحدة مجاالت حقيقة األلويية مقدمة

الموجىة السىابقة لهىا فىي  فىي الموجىه عىودة ءلى  "حقيقىة األلوييىة " بعىد بيىان "حقيقيىة الرسىالة وحقيقىة الرسىول" هىذه
لفقىرة السىابقة كما ذكرنا ذلىك فىي نهايىة ا -المنمنين  سبيل السياي المتالحم ; وبعد است انة سبيل المجرمين واست انة

.  

اسىتعراض الن ىوص  فىي قبىل  ف ىيلها -األلويية في هذه الموجة  تجلى  فىي مجىاالت  ىت  ; نجملهىا هنىا  وحقيقة
  القرآنية:

يزعزعىىه   ىىذي   ال فىىي قلى  رسىىول هللا   ص ل وهىو يجىىد فىىي نفسىه بينىىة مىن ربىىه , هىو منهىىا علىى  يقىين ,  تجلى 
,ىىاللهم يقينىه مىن هىداه )قىىل:ءني  مىىن صىل قومىه مفاصىلة المسىىتيقنالمكىذبين . ومىن ثىم يخلىة نفسىىه لربىه , ويفا

نهىواوكم , قىد ,ىللت ءذا ومىا ننىا مىن المهتىدين . قىل:ءني  ن  ى  نهيىت نن نعبىد الىذين  ىدعون مىن دون هللا . قىل:ال
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. ما عندي ما  ستعجلون بىه , ءن الحكىم ءال هللا , يقىة الحىق وهىو خيىر الفاصىلين( . به عل  بينة من ربي وكذبتم
.  

ماديىة حتى  ال يعجىل لهىم  خارقىة فىي حلىم هللا على  المكىذبين , وعىدم اسىتجابته القتراحىا هم نن ينىزل علىيهم و تجلى 
عليىه . ولىىو كىان رسىىول هللا   ص ل يملىك هىىذا  قىادر وهىو -كمىىا جىرت سىنته  عىىال   -بالعىذا  عنىد   ىىذيبهم بهىا 

وبت ىذيبهم . فامهىالهم هىذا اإلمهىال هىو مظهىر مىن بشىريته بهىم  ولضىاقت الىذي يسىتعجلون بىه , مىا نمسىكه عىنهم ,
بينىي  األمىر كما ننها مجال  تجل  فيه نلوهيته:)قل:لو نن عندي ما  ستعجلون بىه لقضىي , ورحمته مظاهر حلم هللا

  وبين م , لهللا نعلم بالظالمين(. .

ال   ىىون ءال هلل ; وال  ورةصىى فىىي علىىم هللا بالغيىى  ; وإحاطىىة هىىذاالعلم بكىىل مىىا يقىى  فىىي هىىذا الوجىىود ; فىىي و تجلىى 
ويعلىم مىا فىي البىر وال حىر , ومىا  سىقد مىن ورقىة ءال  , هىو ي ورها هكذا ءال هللا:)وعنده مفىا   الغيى  ال يعلمهىا ءال

  وال رط  وال يابس ءال في كتا  مبين(. . , األرض يعلمها . وال ح ة في ظلمات

فىي المىوت والحيىاة  , وال ىحو الة من حىاال هم , فىي النىومفي ييمنة هللا عل  النا  وقهره للي اد في كل ح و تجل 
جرحتم بالنهار , ثم ي عىث م فيىه ليقضى  نجىل مسىم  , ثىم  ما , في الدنيا واآلخرة: )وهو الذي يتوفاكم بالليل , ويعلم

 دكمءذا جىاو نحى حتى  عملىون . وهىو القىاهر فىوي ع ىاده , ويرسىل علىيكم حفظىة , كنىتم ءليه مرجعكم , ثم ينب  م بما

  نسرل الحاسبين(. وهو  وفته رسلنا , وهم ال يفرطون . ثم ردوا ءل  هللا موالهم الحق . نال له الحكم الموت

ثىم هىم مى  ذلىك  . . عىنهم فىي ففىرة المكىذبين ننفسىهم , حىين يواجهىون الهىول ; فىال يىدعون ءال هللا لرفعىه و تجلى 
يىىذيقهم نلىىوان العىىذا  فىىال يدفعىىه عىىنهم  نن ادر علىى يشىىركون , وينسىىون نن هللا , الىىذي يدعونىىه ل شىىف الضىىر , قىى

 ضىرعا وخفيىة:ل ن ننجانىا مىن هىذه لن ىونن مىن الشىاكرين ?   دعونىه نحىد:)قل:من ينجىيكم مىن ظلمىات البىر وال حىر
 كىل كىر  , ثىم ننىتم  شىركون . قىل:هو القىادر على  نن ي عى  علىيكم عىذابا مىن فىوق م نو ومىن قل:هللا ينجيكم منهىا

  .(يفقهون  , نو يل سكم  يعا ويذيق بعضكم بأ  بعأ . انظر كيف ن رف اآليات لعلهم حت نرجل م  من

  األمر والحكم هلل وحدوده صالحيات الرسول 58 - 56األول: الدر 

ومىا ننىا مىن المهتىدين . .  ءذا قل ءني نهيت نن نعبد الذين  دعون من دون هللا . قل ال ن    نهىواوكم . قىد ,ىللت)
بىه . ءن الحكىم ءال هلل يقىة الحىق , وهىو خيىر   سىتعجلون  مىا عنىدي مىا -وكذبتم به  -من ربي قل ءني عل  بينة 

  به لقضي األمر بيني وبين م , لهللا نعلم بالظالمين(. .  ستعجلون  الفاصلين . قل:لو نن عندي ما

ل شىري بحقيقىة األلوييىة ا القلى  هذه الموجة بالمنثرات الموحية , التي  تمثل في  ت  اإليقاعىات التىي  واجىه  حتشد
اإليقىىال المت رر:"قىىل . . قىىل . . قىىل . . " خفابىىا  ذلىىك فىي  ىىت  مجاليهىىا . . ومىىن بىىين هىىذه المىنثرات العميقىىة ,

  ما يوحيه ءليه ; وما ال يملك غيره ; وال يت   غيره ; وال يستوحي غيره: , لرسول هللا   ص ل ليبلأ عن ربه
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ومىا ننىا مىن المهتىدين(.  , ءذا من دون هللا . قل:ال ن  ى  نهىواوكم . قىد ,ىللتقل:ءني نهيت نن نعبد الذين  دعون )
.  

الىذين يىدعونهم مىن دون  ع ادة رسوله   ص ل , نن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن -س حانه  -هللا  يأمر
يىدعون مىن دون هللا عىن  وهىم ءنمىا يىدعون الىذين - نهىوائهم هللا ويتخىذونهم ننىدادا هلل . . ذلىك ننىه منهىي عىن ا  ىال

ءن يت   نهواوهم هىذه يضىل وال يهتىدي . فمىا  قىوده نهىواؤهم ومىا  قىودهم ءال  وننه -هو  ال عن علم , وال عن حق 
  . الضالل ءل 

المفاصىلة , كمىا نمىره  هىذه نبيىه   ص ل نن يواجىه المشىركين هىذه المواجهىة , ونن يفاصىلهم -سى حانه  -هللا  يىأمر
آلهىة نخىر  ? قىل:ال ّن ىهد . قل:ءنمىا هىو ءلىه  هللا )نئىن م لتشىهدون نن مى  1بمثىل هىذا وهىو يىق من قبل في السورة 

  واحد , وإنني بريو مما  شركون . .

ونن يسىجد آللهىتم  ! دينىه كىان المشىركون يىدعون رسىول هللا   ص ل نن يىوافقهم على  ديىنهم , فيوافقىوه على  ولقىد
يجتمعىان فىي قلى    وكىأن العبوديىة هلل يمكىن  واإلسىالم وكىأن الشىرك فيسىجدوا إللهىه   كىأن ذلىك يمكىن نن يكىون  

ال يكىون نبىدا . فىالِل نغنى  الشىركاو عىن الشىرك وهىو يفلى  مىن ع ىاده نن  نمىر نن  قىوم مى  العبوديىة لسىواه   وهىو
  كثير . . نو قليل وال يقبل منهم عبوديتهم له ءذا  ابوها بشيو من العبودية لغيرة . . في ; العبودية يخل وا له

ويسىمون مىن دون  يىدعون  نن المق ود في اآلية نن يواجههم رسول هللا   ص ل بأنه منهي عن ع ادة ني ممىا وم 
  هللا , فان التعبير  )الذين(في قوله  عال :

  قل ءني نهيت نن نعبد الذين  دعون من دون هللا(. .)

 
 

ّ َيق ىةُّ اْلَحىقَّ َوه ىَو َخْيىر   َ ْسَتْعّجل ونَ  ّبّه َما ّعنّدي َما ّءنّهي َعَل  َبيّهَنةق مّهن رَّبّهي َوَكذَّْبت م ق لْ  ْ م  ّءالَّ لِله  اْلَفاّصىّلينَ  ّبّه ّءّن اْلح 

(57)  

واألصىنام , ومىا ءليهىا لعبىر  , األوثىان النظىر . ف لمىة الىذين  فلىق على  العقىالو . ولىو كىان المق ىود هىي يسىتوقف
نوعىا مىن  -مى  األصىنام واألوثىان ومىا ءليهىا  -نوعىا آخىر  بالىذين ن المق ىود "مىا" بدل)الىذين(. . فىال بىد نن يكىو 

 الفهم باالسم الموصول:)الذين(فغل  العقالو , ووصف الجمي  بوصف العقالو . . وهذا عنهم العقالو الذين يعبر

  يتفق م  الواق  من جهة ; وم  الم فلحات اإلسالمية في هذا المقام من جهة:

كىانوا يشىركون معىه  ول ىن جىد نن المشىركين مىا كىانوا يشىركون بىالِل األصىنام واألوثىان وحىدها .جهىة الواقى  ن فمىن
يجعلىوا لهىم حىق التشىري  للمجتمى  وللفىراد .  نن الجىن والمالئ ىة والنىا  . . وهىم مىا كىانوا يشىركون النىا  ءال فىي

  م وفق العرف والرني . .ويحكمون بينهم في منا عا ه ; التقاليد حي  يسنون لهم السنن , ويضعون لهم
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النىا  فىي نمىور   حكىيم ن ىل ءلى  جهىة الم ىفلحات اإلسىالمية . . فاإلسىالم يعتبىر هىذا  ىركا ; ويعتبىر نن وهنىا
نهيىه عىن السىجود للصىنام واألوثىان ; ف الهمىا  عنىه النىا   أليىه لهىم ; وجعلهىم ننىدادا مىن دون هللا . . وينهى  هللا

  ودعوة ننداد من دون هللا   , لِلفي عرف اإلسالم سواو . .  رك با

وكذبتم به , مىا عنىدي مىا  ; ربي يجيو اإليقال الثاني موصوال باإليقال األول ومتمما له: )قل:ءني عل  بينة من ثم
  . .(الفاصلين  ستعجلون به . ءن الحكم ءال هلل , يقة الحق , وهو خير

بمىا يجىده فىي نفسىه  - بىربهم اجهىة المشىركين المكىذبينلنبيه   ص ل نن يجهر في مو  -س حانه  -نمر من هللا  وهو
الوجداني العميق , بربىه . . ووجىوده , ووحدانيتىه ,  واإلحسا  من اليقين الوا,  الراسخ , والدليل الداخلي البين ,

  وجده الرسل من ربهم , وعبروا عنه مثل هذا التعبير نو قري ا منه: الذي ووحيه ءليه . وهو الشعور

مىن عنىده فعميىت علىيكم  رحمىة :)قال:يا قوم نرنيتم ءن كنت عل  بينة مىن ربىي , وآ ىاني-عليه السالم  - نوأل قالها
  ? ننلزمكموها وننتم لها كارهون ?(. .

رحمىة , فمىن ين ىرني  منىه : قال:يىا قىوم نرنيىتم ءن كنىت على  بينىة مىن ربىي وآ ىاني-عليىه السىالم  -صىال   وقالهىا
  ونني غير  خسير . .من هللا ءن ع يته ? فما  زيد

  . .(? : )وحاجه قومه . قال:ن حاجوني في هللا وقد هدان-عليه السالم  -ءبراييم  وقالها

قال نلم نقىل ل م:ءنىي نعلىم  . ب يرا لبنيه)فلما نن جاو ال شير نلقاه عل  وجهه فار د -عليه السالم  -يعقو   وقالها
  من هللا ما ال  علمون ?(. .

حا,ىرا  -سى حانه  - فيجدونىه ة كما  تجل  في قلو  نوليائه ; ممىن يتجلى  هللا لهىم فىي قلىوبهم ;حقيقة األلويي فهي
اليقىين بهىا . وهىي الحقيقىة التىي يىأمر هللا  قلىوبهم فيهىا ; ويجىدون هىذه الحقيقىة بينىة هنالىك فىي نعمىاقهم  سىك  فىي

واري لت ىديق مىا جىاوهم بىه مىن حقيقىة المكذبين ; الذين يفلبىون منىه الخى المشركين نبيه نن يجهر بها في مواجهة
  التي يجدها هو كاملة وا,حة عميقة في قل ه: الحقيقة ربه ,

  قل ءني عل  بينة من ربي , وكذبتم به(. .)

عنىد هللا . . وكىان يىنمر  مىن كانوا يفلبون نن ينزل عليهم خارقة نو ينىزل بهىم العىذا  , لي ىدقوا ننىه جىاوهم كذلك
كىامال بينهىا وبىين حقيقىة األلوييىة ; وإن يجهىر بأنىه  فرقانىا لة وحقيقىة الرسىول ; ونن يفىري نن يعلىن لهىم حقيقىة الرسىا

  فالذي يمل ه هو هللا وحده ; وهو ليس ءلها , ءنما هو رسول: ; يستعجلونه ال يملك هذا الذي
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ُه  َنْعَلم  ّبالظَّاّلّميَن ) َوَبْيَن  مْ  لَّْو َننَّ ّعنّدي َما َ ْسَتْعّجل وَن ّبّه َلق ّضَي اأَلْمر  َبْيّني ق ل   (58َل

  . .(الفاصلين ما عندي ما  ستعجلون به , ءن الحكم ءال هلل , يقة الحق وهو خير)

فهىو وحىده الىذي  . والقضىاو ءيقال العذا  بهم بعد مجيو الخارقىة و  ىذيبهم بهىا حكىم وقضىاو ; وهلل وحىده الحكىم ءن
ءلى  الحىق والمكىذبين بىه . ولىيس هىذا نو  الىداعي  ىل فىي األمىر بىينيقىة الحىق ويخبىر بىه ; وهىو وحىده الىذي يف

  ذلك ألحد من خلقه .

هللا بي ىاده . فهىذا  ينزلىه يجرد الرسول   ص ل نفسه من نن   ون له قىدرة , نو  ىدخل فىي  ىأن القضىاو الىذي وبذلك
قضىاو ويف ىل . وكمىا نن  وينىذر ; ال لينىزل ليبلىأ مىن  ىأن األلوييىة وحىدها وخ ائ ىها , وهىو بشىر يىوحي ءليىه ,

فهىو كىذلك الىذي يقضىي فىي األمىر ويف ىل فيىه . . ولىيس بعىد هىذا  ; بىه هللا سى حانه هىو الىذي يقىة الحىق ويخبىر
  وخ ائ ه , عن ذوات العبيد . . -س حانه  - هللا  نزيه و جريد لذات

ومتىروك لمشىي ة هللا .  , هللا نىدينمر نن يلمس قلوبهم وعقولهم ويلفتها ءل  داللىة قويىة على  نن هىذا األمىر مىن ع ثم
مىىا اسىىتفال نن يمسىىك نفسىىه عىىن  -وهىىو بشىىر  - مقىىدوره فىىي -بمىىا فيهىىا ءنىىزال العىىذا   -فلىىو نن نمىىر الخىىواري 

 ول ن ألن األمر بيد هللا وحده , فهو يحلم عليهم ; فال يجي هم بخارقة . اإللحاف االستجابة لهم , وهم يلحفون هذا

بىه لقضىي األمىر   سىتعجلون  هىم كىذبوا بهىا كمىا فعىل بمىن قبلهم:)قىل:لو نن عنىدي مىا العىذا  المىدمر , ءن يت عهىا
  بيني وبين م , لهللا نعلم بالظالمين(. .

على  ع ىيانهم و مىردهم  - للفاقة ال شرية حدودا فىي ال ىبر والحلىم واإلمهىال . ومىا يحلىم على  ال شىر ويمهلهىم ءن
  ءال هللا الحليم القوي العظيم . . -و  جحهم 

الىروأل الحلقىوم . . ثىم  منىه هللا العظيم . . فان اإلنسان لير  من بعأ الخلق ما يضيق به ال در , و بلأ وصدي
ويغىدي نحيانىا علهىيم , ويفىت  علىيهم نبىوا   , ويسىقيهم يسىعهم فىي مل ىه , ويفعمهىم , -سى حانه  -ينظر فيجىد هللا 

والمشىىركون يضىىربونه الضىىر   -ر,ىىي هللا عنىىه  -يقىىول قولىىه نبىىي بكىىر  نن كىىل  ىىيو . . ومىىا يجىىد اإلنسىىان ءال
 . وحده ما يعرف له ننف من عين:"ر  ما نحلمك   ر  ما نحلمك   " . . فانما هو حلم هللا حت  المبرأل الغليه ,

  وهو يستدرجهم من حي  ال يعلمون   )لهللا نعلم بالظالمين(. . .

مىا يقترحىون , ثىم ينىزل  ءلى  هو قادر عل  نن يجيىبهميمهلهم عن علم , ويملي لهم عن حكمة , ويحلم عليهم و  فهو
  بهم العذا  األليم . .

  مفا   الغي  ومجاالت علم هللا 59الثاني: الدر 

هىذه الحقيقىة فىي مجىال  يجلىي بالظىالمين ; واسىتفرادا فىي بيىان حقيقىة األلوييىة ; -سى حانه  -علىم هللا  وبمناسى ة
هللا المحىيد بهىذا الغيى  ءحاطتىه بكىل  ىيو ,  وعلىم لغيى  المكنىون ,,خم عميق مىن مجاال هىا الفريىدة . . مجىال ا
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بعيدة المد   شير ءل  آماده وآفاقه من بعيد:)وعنىده مفىا   الغيى  ال  سهاما ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ; ويرسل
وال  , ألرضا ويعلىم مىا فىي البىر وال حىر , ومىا  سىقد مىن ورقىة ءال يعلمهىا , وال ح ىة فىي ظلمىات , هىو يعلمهىا ءال

  رط  وال يابس , ءال في كتا  مبين(. .

فىىي األرض وال فىىي  , المكىىان صىىورة لعلىم هللا الشىىامل المحىىيد ; الىذي ال ينىىد عنىىه  ىيو فىىي الزمىىان وال فىىي ءنهىا
  الجو , من حي وميت ويابس ورط  . . . ط اي السماو , في البر وال في ال حر , في جوف األرض وال في

  ونين ? العجي  من ذلك النسق القرآني -بأسلوبنا ال شري المعهود  -نقوله نحن  نين هذا الذي ول ن

 
 

ّفىي ظ ل َمىاّت  َح َّىةق  َواْلَ ْحىّر َوَمىا َ ْسىق د  ّمىن َوَرَقىةق ّءالَّ َيْعَلم َهىا َوالَ  اْلَبىرهّ  َمَفاّ    اْلَغْيّ  اَل َيْعَلم َها ّءالَّ ه َو َوَيْعَلم  َما ّفي َوّعنَده  
ّبينق  ّض َواَل َرْط ق َواَل َياّبسق ّءالَّ ّفي ّكَتا ق اأَلرْ    (59) مُّ

  التعبير اإلح ائي المجرد , من ذلك الت وير العميق الموحي ? هذا

وعىالم الشىهود , وهىو  الغيى  الخيىال ال شىري لينفلىق وراو الىنة الق ىير ير ىاد آفىاي المعلىوم والمجهىول , وعىالم ءن
ال ىىون المشىىهود . . وإن الوجىىدان ليىىر ع  وهىىو  هىىذا ال ىىون الفسىىي  , ووراو حىىدوديت ىى  ظىىالل علىىم هللا فىىي نرجىىاو 

نسىىتار الغيىىو  المختومىىة فىىي  -نو يحىىاول نن ير ىىاد  -وهىىو ير ىىاد  . يسىىتقبل ال ىىور والمشىىاهد مىىن كىىل فىىج وواد
ءال هىو . .  يعلمهىا ال عيىدة اآلمىاد واآلفىاي واألغىوار . . مفا حهىا كلهىا عنىد هللا ; ال ; والمسىتقبل الما,ىي والحا,ىر

ويت ى  األوراي السىاقفة مىن ن ىجار األرض  . ويجول في مجاهل البر وفي فيابات ال حر , المكشوفة كلها لعلم هللا
هنىىا وهنىىا وهنىىاك . ويلحىىه كىىل ح ىىة مخبىىووة فىىي ظلمىىات  ,  سىىقد , ال يح ىىيها عىىد , وعىىين هللا علىى  كىىل ورقىىة

يابس في هذا ال ىون العىريأ , ال ينىد منىه  ىيو عىن علىم  كل رط  وكل ويرق  األرض ال  غي  عن عين هللا .
  . هللا المحيد .

ونغىوار مىن المنظىور  , المكىان جولىة  ىدير الىرؤو  , و ىذهل العقىول . جولىة فىي آمىاد مىن الزمىان , وآفىاي مىن ءنهىا
يىال . . وهىي األطىراف , يييىا بت ىور آمادهىا الخ متراميىة والمحجو  , والمعلىوم والمجهىول . . جولىة بعيىدة موغلىة

  بض  كلمات . . في  رسم هكذا دقيقة كاملة  املة

  ءنه اإلعجا    نال

  . القرآن ءل  هذه اآلية الق يرة من ني جان  فنر  هذا اإلعجا  , الناطق بم در هذا وننظر

ل شىر . . عليىه طىاب  ا فلىيس ءليها من ناحية مو,وعها , فنجزم للوهلة األول  بأن هىذا كىالم ال يقولىه بشىر ; ننظر
ال ير ىاد هىذه اآلفىاي . .  -العلم وإحاطته   مول حين يتحدث عن مثل هذا المو,ول:مو,ول -ءن الف ر ال شري 
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المجىال لهىا طىاب  آخىر ولهىا حىدود . ءنىه ينتىزل   ىورا ه التىي يعبىر  هىذا ءن مفىارأل الف ىر ال شىري وانفالقا ىه فىي
 ننحىاو  ىي وإح ىاو الىوري السىاقد مىن الشىجر , فىي كىلفمىا اهتمىام الف ىر ال شىري بتق . . اهتماما ىه عنهىا مىن

يتت ى  ويح ىي ذلىك الىوري  نن األرض ? ءن المسألة ال  خفر عل  بال الف ر ال شري ابتداو . ال يخفر عل  باله
وال نن يعبىر هىذا التعبيىر عىن العلىم الشىامل  اال جىاه الساقد في ننحاو األرض . ومن ثم ال يخفىر لىه نن يتجىه هىذا

  ويعبر عنه الخالق   ; الخالق وري الساقد  أن يح يه  ءنما ال

ال شىر هىو الحى   بنىو اهتمىام الف ىر ال شىري بكىل ح ىة مخبىووة فىي ظلمىات األرض ? ءن نق ى  مىا يحفىل بىه ومىا
مخبىووة فىي ظلمىات األرض ; فممىا ال  ح ىة الذي يخ أونه هم فىي جىوف األرض وير قبىون ءن ا ىه . . فأمىا  ت ى  كىل

وجىوده , وال نن يعبىروا بىىه عىن العلىم الشىامل   ءنمىا الحىى   يلحظىوا بىال نن يهتمىوا بىىه , وال ننيخفىر لل شىر على  
   ان يح يه الخالق , ويعبر عنه الخالق   األرض المخبوو في ظلمات

 ف يىر ال شىر هىو االنتفىال  ءليه اهتمام الف ر ال شري بهذا اإلطالي: )وال رط  وال يابس(. . ءن نق   ما يتجه وما
للعلىم الشىامل . فهىذا لىىيس مىن المعهىود فىي ا جىىاه  كىىدليل رطى  واليىابس ممىا بىين نيىىديهم . . فأمىا التحىدث عنىهبال

  رط  وكل يابس  أن يح يه الخالق , ويعبر عنه الخالق   كل ال شر و عبيرا هم كذلك   ءنما

مبىين . وفىي  كتىا  يف ىر ال شىر نن   ىون كىل ورقىة سىاقفة , وكىل ح ىة مخبىووة , وكىل رطى  وكىل يىابس فىي وال
ءنمىا الىذي يح ىيه ويسىجله هىىو  ? بتسىجيله سىجل محفىوم . . فمىا  ىأنهم بهىذا , ومىا فائد ىه لهىم ? ومىا احتفىىالهم

كىال بير ; والحقيىر كالجليىل ; والمخبىوو كالظىاهر ;  ال ىغير صاح  الملىك , الىذي ال ينىد عنىه  ىيو فىي مل ىه . .
  كالقري  . . وال عيد والمجهول كالمعلوم ;

والحىى   , جميعىىا هىىذا المشىىهد الشىىامل الواسىى  العميىىق الرائىى  . . مشىىهد الىىوري السىىاقد مىىن  ىىجر األرض ءن
األرض جميعىا . . ءن هىذا المشىهد كمىا ننىه ال يتجىه  نرجاو نطواو األرض جميعا , والرط  واليابس في فيالمخبوو

 وال  لىم بىه النظىرة ال شىرية . . ءنىه المشىهد وكذلك ال  لحظه العىين ال شىرية ; ; ال شري  ءليه الف ر ال شري واالهتمام

ل ىل  ىيو ,  الحىافه يت شف هكذا بجملته لعلم هللا وحده ; المشىرف على  كىل  ىيو , المحىيد بكىل  ىيو . . الذي
والمخبىوو كالظىاهر , والمجهىول  , كالجليىل الىذي  تعلىق مشىي ته وقىدره بكىل  ىيو . . ال ىغير كىال بير , والحقيىر

  كالقري  . .كالمعلوم , وال عيد 

وحىدود التعبيىىر  , ال شىىري  يزاولىون الشىعور ويزاولىون التعبيىر مىن بنىىي ال شىر يىدركون جيىدا حىدود الت ىور والىذين
ال يخفىر على  القلى  ال شىري ; كمىا نن  , المشىهد نن مثىل هىذا -من  جىربتهم ال شىرية  -ال شري نيضا . ويعلمون 

مىارون فىي هىذا علىيهم نن يراجعىوا قىول ال شىر كلىه , ليىروا ءن كىانوا ي والىذين مثل هذا التعبير ال يتأ   لىه نيضىا . .
  هذا اال جاه نصال   مثل قد ا جهوا

  . . اآلية ونمثالها في القرآن ال ريم   في وحدها لمعرفة م در هذا ال تا  ال ريم وهذه
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ال  عرفهىا نعمىىال  والتناسىق ننظىىر ءليهىا مىن ناحيىىة اإلبىدال الفنىي فىىي التعبيىر ذا ىه , فنىىر  آفاقىا مىن الجمىىال كىذلك
  ال شر , عل  هذا المستو  السامق:

فىي الزمىان والمكىان , وفىي  . وعنده مفا   الغي  ال يعلمها ءال هو(. . آمىاد وآفىاي ونغىوار فىي "المجهىول" المفلىق)
  . . الوجدان الما,ي والحا,ر والمستقبل , وفي نحداث الحياة و  ورات

 ناسى  فىي عىالم  . . و ىمول آماد وآفاي وآغوار فىي "المنظىور" , على  اسىتواو وسىعةويعلم ما في البر وال حر(. . )
  . المحجو  الشهود المشهود  لك اآلماد واآلفاي واألغوار في عالم الغي 

مىن علىو ءلى  سىفل , ومىن  , وما  سقد مىن ورقىة ءال يعلمهىا(. . حركىة المىوت والفنىاو ; وحركىة السىقوي واالنحىدار)
  . حياة ءل  اندثار

ومىن كمىون وسىكون ءلى   , وال ح ة في ظلمات األرض(. . حركة البزوب والنماو , المنبثقة مىن الغىور ءلى  السىف )
  اندفال وانفالي .

واأل دهىار والىذبول ; فىي  , والمىوت وال رط  وال يابس ءال في كتا  مبين(. . التعميم الشامل , الذي يشمل الحياة)
  كل حي عل  اإلطالي . .

مىن ذا الىذي يبىدل هىذا  . . ? الذي يبدل ذلك اال جاه واالنفالي ? ومن ذا الذي يبدل هذا التناسق والجمالذا  فمن
  ! هللا كله وذلك كله , في مثل هذا النة الق ير . . من ? ءال

  نقف نمام قوله  عال : ثم

  وعنده مفا   الغي  ال يعلمها ءال هو(. .)

حقيقىة الغيى  مىىن  نن "بىالعلم" بهىا . . ذلىىك -سى حانه  -اخت ىاص هللا لنقىىول كلمىة عن)الغي (و)مفا حه(و  نقىف
األساسىىية ; ومىن قواعىد "اإليمىىان"  اإلسىالمية "مقومىات الت ىور اإلسىالمي" األساسىىية ; ألنهىا مىن مقومىىات العقيىدة

 -ي بعىىد ظهىىور المىىذه  المىىاد -الغي (و"الغيبيىىة "  ىىالك فىىي هىىذه األيىىام كثيىىرا )كلمىىات الرئيسىىية . . وذلىىك نن

ءال هللا . ويقىرر نن  "مفا حىه في مقابىل "العلىم" و"العلميىة " . . والقىرآن ال ىريم يقىرر نن هنىاك "غي ىا ال يعلىم و و, 
طاقتىه ومىن  مىن-سى حانه  -هللا لىه بقىدر مىا يعلىم هىو  آ ىاه مىا نو يىه اإلنسىان مىن العلىم قليىل . . وهىذا القليىل ءنمىا

الحىق  مىن ءال ظنىا , ونن الظىن ال يغنىي -العلىم الىذي نعفىاهم هللا ءيىاه  فيمىا وراو -يعلمون  ال حاجته . ونن النا 
وننىىه علىىم اإلنسىىان نن  ;  تبىىدل نن هللا قىىد خلىق هىىذا ال ىىون , وجعىىل لىىه سىننا ال -سىى حانه  - ىي ا . . كمىىا يقىىرر 

 وننىه سيكشىف لىه مىن هىذه -طاقتىه وحاجتىه  حىدود فىي -ي حى  عىن هىذه السىنن ويىدرك بعضىها ; ويتعامىل معهىا 
نن الىىذي جىىاوه مىىن عنىىد ربىىه هىىو الحىىق . . دون نن يخىىل هىىذا  و أكىىدا السىىنن فىىي األنفىىس واآلفىىاي مىىا يزيىىده يقينىىا
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  بىديل لهىا , بحقيقىة "الغيى " المجهىول ل نسىان , والىذي سىيظل كىذلك مجهىوال , وال ال ال شىف عىن سىنن هللا التىي

للوجىود . .  ويبىر ه , ينشى  و هىذا الحىدث طالقىة مشىي ة هللا وحىدوث كىل  ىيو بقىدر غيبىي خىاص مىن هللا بحقيقىة
  حقائق العقيدة . . من في  ناسق  ام في العقيدة اإلسالمية , وفي   ور المسلم النا   و

 -فىي الظىالل  -منىا هنىا   حتىاع -على  هىذا النحىو المتعىدد الجوانى  المتناسىق المت امىل  -الحقىائق بجملتهىا  فهذه
  عن حدود المنهج الذي ا  عناه في الظالل نيضا .  خرع مجملة , ونال ن و ءل  كلمة نحاول بقدر اإلمكان نن   

فيجعىل هىذه ال ىفة  ; بالغيى  هللا سى حانه ي ىف المىنمنين فىي موا,ى  كثيىرة مىن القىرآن بىأنهم الىذين ينمنىون  ءن
  قاعدة من قواعد اإليمان األساسية:

وممىا ر قنىاهم ينفقىون ,  , ال ىالة يى  , ويقيمىون ذلىك ال تىا  ال ريى  فيىه , هىد  للمتقين:الىذين ينمنىون بالغ . الىم
هىم يوقنىون . نول ىك على  هىد  مىن ربهىم , ونول ىك هىم  وبىاآلخرة والىذين ينمنىون بمىا ننىزل ءليىك ومىا ننىزل مىن قبلىك

  . [ 1 - 5المفلحون . .   ال قرة:

ال شىر ; فىاذا آمنىوا بىه   ءلى غيى  بالقيىا  -سى حانه  -هىو ءيمىان بالغيى  . فىذات هللا  -سى حانه  -بىالِل  واإليمىان
  وال كيفيات نفعاله . , فانما ينمنون بغي  , يجدون آثار فعله , وال يدركون ذا ه

فيهىا مىن بعى  وحسىا   يكىون  باآلخرة كذلك , هو ءيمان بالغي  . فالساعة بالقيا  ءل  ال شر غي  , وما واإليمان
  . س حانه وثوا  وعقا  كله غي  ينمن به المنمن ,   ديقا لخبر هللا

واقى  المىىنمنين  وصىف الىذي يتحقىق اإليمىان بالت ىديق بىىه يشىمل حقىائق نخىر  يىىذكرها القىرآن ال ىريم فىي والغيى 
  وعقيد هم الشاملة:

ال نفىري بىين نحىد مىن رسىله  . ورسىله آمن الرسول بما ننزل ءليه من ربه والمنمنون . كل آمن بالِل ومالئ ته وكت ه)
  ل . 285ال قرة: ] . .(الم ير رانك ربنا , وإليك. وقالوا:سمعنا ونطعنا . غف

بمىا ننىىزل هللا  وآمىن -وهىو غيى   -فىي هىذا الىنة نن رسىول هللا   ص ل والمىنمنين كىذلك , كىل آمىن بىىالِل  فنجىد
جانى  مىن الغيى  بالقىدر الىذي قىدره  على  وما ننزل هللا على  رسىوله فيىه جانى  مىن ءطالعىه   ص ل -عل  رسوله 

فال يظهر عل  غي ه نحًدا ءال من ار ضى  مىن رسىول . .  الغي  كما قال في اآلية األخر : عالم -س حانه  -هللا 
  ل . 26 - 27  الجن:

  وحاجتهم . طاقتهم ال يعرف عنه ال شر ءال ما يخبرهم به هللا , عل  قدر -وهي غي   -بالمالئ ة  وآمن

كمىا  -اإلنسىان حتى  يقى   يعلمىه وهىو غيى  ال -هللا من الغي  الىذي ال يقىوم اإليمىان ءال بالت ىديق به:قىدر  وي ق 
  اخرجه الشيخان ل " . . ] جاو في حدي  اإليمان:" . . . والقدر خيره و ره " . . .
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 فيوغي  , الحا,ر نن الغي  في هذا الوجود يحيد باإلنسان من كل جان  . . غي  في الما,ي وغي  في عل 

ال ىون كلىه مىن حولىه . . غيى  فىي نشىأة هىذا ال ىون وخىىد  فىي غيى المسىتقبل . . غيى  فىي نفسىه وفىي كيانىه , و 
غيى  فىي نشىأة الحيىاة وخىد سىيرها , وغيى  فىي طبيعتهىا وحركتهىا . . غيى   . . سيره , وغيى  فىي طبيعتىه وحركتىه

  وغي  فيما يعرفه كذلك   , اإلنسان فيما يجهله

على  مىا يجىري  فضىال فىي كيانىة هىو ذا ىه اإلنسان في بحر من المجهول . . حت  ليجهل اللحظة ما يجىري  ويس  
كلىه مىن حولىه:ول ل ذره , وكىل  ولل ىون  حولىه فىي كيىان ال ىون كلىه ; وفضىال عمىا يجىري بعىد اللحظىة الحا,ىرة لىه

  كهر  من ذرة ; وكل خلية وكل جزئي من خلية  

  فىي بحىر المجهىول . فىال يسى  ءنمىا - لك الذبالة القري ة المىد   -الغي  . . ءنه المجهول . . والعقل ال شري  ءنه
الخضىم . ولىوال عىون هللا لىه , و سىخير هىذا ال ىون ,  فىي يقىف ءال على  جىزر طافيىة هنىا وهنالىك يتخىذ منهىا معىالم

 ىي ا . . ول نىه ال يشىكر . . )وقليىل مىن ع ىادي الشىكور(. . بىل ءنىه فىي  استفال و عليمه هو بعأ نواميسه , ما
نحيانىا نن "اإلنسىان  فيىزعم ن السىنن , وبمىا آ ىاه مىن العلىم القليىل . . يتى ج ليتى ج  بمىا كشىف هللا لىه مى األيىام هىذه

فيىزعم نن "العلىم" يقابىل "الغيى " ونن "العلميىة " فىي  نحيانىا يقىوم وحىده" ولىم يعىد فىي حاجىة ءلى  ءلىه يعينىه   ويتى ج 
 والعقليىة او بىين العقليىىة العلميىةالغيبيىىة " وننىه ال لقىاو بىىين العلىم والغيىى  ; كمىا ننىه ال لقىى" التف يىر والتنظىيم  قابىىل

  الغيبية  

بعىد نن نقىف  -ننفسىهم  ال شىر نظرة على  وقفىة "العلىم" نمىام "الغيى " . . فىي بحىوث ونقىوال "العلمىاو" مىن بنىي فلنلق
)ومىىا نو يىىتم مىىن العلىىم ءال قلىىياًل(. . .    -القليىىل  اإلنسىىان نمىىام كلمىىة الف ىىل التىىي قالهىىا العلىىيم الخبيىىر عىىن علىىم

ل ونن الغيى   29الظىن ومىا  هىو  األنفىس ولقىد جىاوهم مىن ربهىم الهىد (. .   الىنجم: ءال ل )ءن يت عون  85او:اإلسر 
هىو الىذي ير :)نعنىده  الغيى  ل ونن الىذي يعلىم 59وعنىده مفىا   الغيى  ال يعلمهىا ءال هىو(. . .   األنعىام:) :هلل كلىه

  عن مدلوال ها . . ا هابذ ل . . . وهي ناطقة 35علم الغي  فهو ير  ?(. .   النجم:

ال لن ىدي بهىا كلمىة الف ىل  اإلنسىان نظرة عل  وقفة "العلم" نمام "الغي " في بحوث ونقىوال العلمىاو مىن بنىي فلنلق
ول ننىا نقىف هىذه الوقفىة لنحىاكم الىذين يلوكىون  -ال شىر  بقىول فحا ىا للمىنمن نن ي ىدي قىول هللا -من هللا سى حانه 

 يحىاولوا والغيبية , ءل  ما ينمنون هم به من قول ال شر   ليعلمىوا نن علىيهم هىم نن ةوالعلمي كلمات العلم والغي  ,

   جاربه   ومقررات الثقافة " و"المعرفة " ليييشوا في  مانهم ; وال يكونوا متخلفين عن عقليته"

ث والعلىم اإلنسىاني ذا ىه وال حو  التجار  نن "الغي " هو الحقيقة "العلمية " الوحيدة المستيقنة من وراو كل وليستيقنوا
مرادفىة  مامىا "للغيبيىة " . . نمىا الىذي يقابىل الغيبيىة حقىا فهىو  األخيىرة   ونن "العلميىة " فىي ,ىوو التجىار  والنتىائج

ال  يىي   ول نهىا -ربمىا  -الجهلية التي  يي  في القىرن السىاب  عشىر والثىامن عشىر والتاسى  عشىر  !!! "الجهلية "
  في القرن العشرين    
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  يقول عن "الحقائق" التي ي ل ءليها "العلم" بجملتها: -من نمريكا  -معاصر  لمعا

الدقىة فىي مالحظا ىىه  عىن ءن العلىوم حقىائق مختبىرة ; ول نهىا مىى  ذلىك  تىأثر بخيىال اإلنسىان ونوهامىىه ومىد  بعىده"
ميىىادين ال ميىة فىىي فهىىي بىذلك مق ىىورة على  ال . ونوصىافه واسىتنتاجا ه . ونتىىائج العلىوم مقبولىىة داخىل هىىذه الحىدود

باالحتمىاالت كىذلك . . ولىيس بىاليقين . . ونتىائج العلىوم بىذلك  و نتهىي الوصىف والتنبىن . وهىي  بىدن باالحتمىاالت ,
 باإل,افةوالحذف المحتملة في القيا  والمقارنات ; ونتائجها اجتهادية , وقابلة للتعديل للخفاو  قريبية , وعر,ة

ي ىل ءلى  قىانون نو نظريىة يقىول:ءن هىذا هىو مىا وصىلنا ءليىه حتى   عنىدما العىالم وليسىت نهائيىة . وإننىا لنىر  نن ,
  لما قد يستجد من التعديالت" . مفتوحا اآلن , ويترك ال ا 

كىذلك . ففالمىا نن  ءليهىا ال لمىة  لخىة حقيقىة جميى  النتىائج التىي وصىل ءليهىا العلىم , والتىي يمكىن نن ي ىل وهىذه
األ ل واألبىد هىو الىذي يحىاول الوصىول ءلى  هىذه  ءلى  ل بوجىوده المحىدود بالقيىا "اإلنسىان" بوسىائله المحىدودة , بى

بفىاب  هىذا اإلنسىان , ولهىا مثىل خ ائ ىه مىن كونهىا محىدودة المىد  ;  مفبوعىة النتائج ; فانه من الحتم نن   ون 
  والتعديل والتبديل . . , وال وا  وقابلة للخفأ

ثىم يعمىم النتيجىة التىي  , يجىر  نية نتيجىة هىي التجربىة والقيىا  . فهىونن الوسيلة التي ي ل بها اإلنسان ءل   عل 
وسىيلة  ىندي ءلى  نتيجىة ظنيىة ; وال يمكىن نبىدا  - ونهلىه بىاعتراف العلىم -ي ىل ءليهىا عىن طريىق القيىا  ; والقيىا  

كىل مىا هىو وهي التجربىة واالستق ىاو بمعنى   عمىيم التجربىة على   -األخر   والوسيلة نن   ون قفيية وال نهائية .
 وهىي وسىيلة غيىر مهيىأة ل نسىان . -وقعىت عليىه التجىار  فىي جميى  األ منىة وفىي جميى  الظىروف  مىا مىن جىنس

ءال عىن طريىق هىىد  هللا  يقينيىة ءحىد  الوسىائل الموصىلة ءلى  نتىائج قفييىة . وال سىبيل ءلى  نتيجىة قفييىة وحقيقىة
قىرره هللا لىه , علمىا ظنيىا ال ي ىل ءلى  مر  ىة اليقىين  مىا الىذي يبينىه للنىا  . ومىن ثىم ي قى  علىم اإلنسىان فيمىا وراو

  بحال  

  نن "الغي " ,ار  حول اإلنسان فيما وراو ما ي ل ءليه علمه الظني ذاك . . . عل 

وحىول حركتىه  وطبيعتىه ال ون من حوله . . ءنه ما يزال يضىر  فىي الفىروض والنظريىات حىول م ىدره ونشىأ ه هذا
  يجري في ال ون بالزمان والمكان . ما المكان" وار  اطه بالزمان وار  اي, وحول "الزمان" ما هو وحول "

بهىذا الوجىود "المىادي"   ءن  وار  اطهىا وم درها . ونشىأ ها . وطبيعتهىا . وخىد سىيرها . والمىنثرات فيهىا . . والحياة
  عل  العموم  طبيعة "الف ر" وغير طبيعة الفاقة  غير كان هناك في ال ون مادة عل  اإلطالي ذات طبيعة

جىاو ءلى  هىذه األرض  وكيىف واإلنسان" ما هو ? ما الذي يميزه من المادة ? وما الذي يميزه عىن بقيىة األحيىاو ?"
  الموت واإلنحالل ? . . بعد وكيف يت رف ? وما "العقل" الذي يتميز به ويت رف ? وما م يره

  وكيف يجري ? . . ? لحظة حليل و ركي  في كلهذا ال يان اإلنساني ذا ه , ما الذي يجري في داخله من   بل
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الظىن والتىرجي  . وإن هىي  سىبيل كلها ميادين للغي  , يقف العلم عل  حافا ها , وال يكاد يقتحهما , حت  على  ءنها
  ءال فروض واحتماالت  

والم األخىر  مىن العى وحقيقىة مىن حقيقىة األلوييىة , -ءال قلىيال فىي هىذا القىرن  -مىا ال يشىغل العلىم بىه نفسىه  ولنىدل
اآلخرة . وحقيقة الحسا  والجزاو . . لنىدل هىذا  وحقيقة مالئ ة وجن وخلق ال يعلمه ءال هللا . ومن حقيقة الموت ,

ومىن هىذا الغيى  يقىف العلىم وقفىة التسىليم , الىذي ال يخىرع عنىه ءال مىن  , ال فايىة كلىه لحظىة ففىي "الغيى " القريى  ,
  عل  اإلخالص   عل  "العلم" والت ج  المراو ينثرون 

  بعأ األمثال . . ونضر 

  في قاعدة بناو ال ون وسلوكه: - 1

هىذا العىالم . فهىي منلفىة  بنىاو قاعىدة بنىاو ال ىون . وليسىت هىي نصىغر وحىدة فىي -فيما يقول العلم الحىدي   - الذرة
قىة محايىدة مكونىه مىن سىال ة ل ونيو رونىات   طا كهربيىة مىن برو ونىات   طاقىة كهربيىة موج ىة ل وال ترونىات   طاقىة

سىىىال ة متعىىىادلتين سىىىاكنتين ل وحىىىين  حفىىىم الىىىذرة  تحىىىرر ال هىىىار     كهربائيىىىة طاقىىىة كهربائيىىىة موج ىىىة وطاقىىىة
 كأنهىا ال  سىلك فىي المعمىل سىلوكا حتميىا موحىدا . فهىي  سىلك مىرة كأنهىا نمىواع ,ىوئية ومىرة ول نها اإلل ترونات ل

هىىو قىىانون  -الحتميىىة  غيىىر -. وإنمىىا هىىي  خضىى  لقىىانون آخىىر قىىذائف . وال يمكىىن  حديىىد سىىلوكها المقبىىل مقىىدما 
الىذرات   فىي صىورة جزي ىات ل هىذا السىلوك .  مىن االحتمىاالت . وكىذلك  سىلك الىذرة نفسىها , والمجموعىة المحىدودة

  :الريا,ياتفي الفبيييات و  األستاذ -اإلنجليزي  -يقول سير جيمس جيننر 

واحىدا:وهو الفريىىق الىىذي  طريقىىا ثىىق , نن الفبيعىىة ال  سىتفي  نن  سىىلك ءاللقىد كىىان العلىم القىىديم يقىىرر  قريىر الوا"
 سلسل مستمر بين علىة ومعلىول , ونال منىاص مىن نن  وفي رسم من قبل , لتسير فيه من بداية الزمن ءل  نهايته ,

حالىة   ن ل يحتمىل نما العلم الحدي  ف ل ما يستفي  نن يقوله حتى  اآلن هىو:نن ال [ الحالة   ن ل  ت عها الحالة    
ءن فىي اسىتفاعته  نعىم   ل نو   ع ل نو   د ل نو غيرها مىن الحىاالت األخىر  التىي يخف هىا الح ىر . ]  ت عها نن

وإن الحالىىة   ع ل نكثىىر احتمىىاال مىىن  [ نن يقىىول:ءن حىىدوث الحالىىة     ل نكثىىر نحتمىىاال مىىن حىىدوث الحالىىة   ع
درجىة احتمىال كىل حالىة مىن الحىاالت     ل و   ع ل و   د ل  حىددي الحالىة   د ل . . وهكىذا بىل ءن فىي مقىدوره نن

ول نىه ال يسىتفي  نن يتن ىأ عىن يقىين:ني الحىاالت  ت ى  األخىر  . ألنىه يتحىدث دائمىا  . بعضىها بالنسى ة ءلى  بعىأ
  . " ! مهما   ن حقيقة هذه األقدار -نما ما يج  نن يحدث فأمره موكول ءل  األقدار  . يحتمل عما

الىذي  نتهىي ءليىه  جىار   هىذا ن "الغي " ومىاذا يكىون قىدر هللا المغيى  عىن علىم اإلنسىان , ءن لىم يكىن هىويكو  فماذا
  العلم اإلنساني , و قف عل  عت ا ه في صل  ال ون وذرا ه ?

لقىدر مجهىول ,   مامىا مىثال لىذلك ء ىعال ذرات الراديىوم , و حولهىا ءلى  رصىاص وهليىوم . . وهىي خا,ىعة ويضىر 
  يقف دونه علم اإلنسان: وغي  مستور ,
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ذات النشىاي اإل ىعاعي  المىواد ولنضر  لذلك مثال ماديا يريده و,وحا:من المعروف نن ذرات الراديوم وغيىره مىن"
والهليىوم . ولهىذا فىان كتلىة مىن الراديىوم  الرصىاص ,  تف ىك بمجىرد مىرور الىزمن عليهىا , و خلىف وراوهىا ذرات مىن

وهليىوم . والقىانون العىام الىذي يىتحكم فىي معىدل التنىاقة غريى   رصىاص يىنقة حجمهىا باسىتمرار , ويحىل مكانهىا
 كميىة مىن الراديىوم  ىنقة بىنفس الفريقىة التىي يىنقة بهىا عىدد مىن السىكان , ءذا لىم  جىد نن غايىة الغرابىة . ذلىك

كمىا يىنقة   ىنقة مواليىد , وكانىت نسى ة  عىرض كىل مىنهم للوفىاة واحىدة بغىأ النظىر عىن السىن ; نو ننهىا علىيهم
نن يكىون نحىدهم مق ىودا لذا ىىه .  غيىر د نفىراد كتي ىة مىن الجنىىد معر,ىين لنيىران  رسىل علىيهم اعت اطىىا , ومىنعىد

الواحىدة . فانهىا ال  مىوت ألنهىا قىد اسىتوفت حظهىا مىن  الراديىوم ومجمىل القىول ءنىه لىيس ل بىر السىن نثىر مىا فىي ذرة
  نصابتها خ د عشواو . قد الحياة , بل ألن المنية

فىان العلىم ال يسىتفي   . لحقيقىة بمثىل مىادي فنقىول:ءذا فىرض نن بحجر نىا نلفىين مىن ذرات الراديىومولنو,ى  هىذه ا"
 2000فقىد االحتمىاالت التىي  ىرج  بقىاو  يىذكر نن يقول:كم منها ي ق  حيا بعد عىام . بىل كىل مىا يسىتفيعه هىو نن

, ني نن نرجىىى   1999دد فىىىي الواقىىى  هىىو نن يكىىىون العىىى احتمىىاال , وهكىىذا . ونكثىىىر األمىىىور 1998نو  1999نو 
  نكثر من األلفي ذرة , هي التي  تحلل في العام التالي . ال االحتماالت هو نن ذرة واحدة

فىي بىاد  و األمىر بميىل ءلى   نشعر ولسنا ندري بأية طريقة  ختار  لك الذرة المعينة من بين هذه األلفي ذرة . وقد"
من غيرها , نو التىي  قى  فىي ن ىد األمكنىة حىرارة ,  نكثر امافتراض نن هذه الذرة ست ون هي التي  تعرض لالصفد

من األس ا  في العام التىالي . ول ىن هىذا كلىه غيىر صىحي  , ألنىه ءذا كىان فىي  ذاك نو التي ي ادفها غير هذا نو
 , ال اقيىة ذرة 1999نو الحىرارة نن  ف ىك ذرة واحىدة , فىان فىي اسىتفاعتها نيضىا نن  ف ىك ال  ال ىدمات اسىتفاعة

عىالم مىن علمىاو الفبيعىة  كىل ون فىي اسىتفاعتنا نن نعجىل بتف يىك الراديىوم بمجىرد ,ىغفه نو  سىخينه ; ول ىنويكى
مىن  2000فىي كىل عىام ذرة واحىدة مىن كىل  ي ىي  يقرر نن ذلك مستحيل ; بل هو يعتقىد على  األرجى  نن المىوت

التىي و,ىعها "رذرفىورد" و"سىدي" فىي هىي نظريىة "التف ىك التلقىائي"  وهذه ذرات الراديوم , ويضفرها ءل  نن  تف ك .
  1903عام 

منهىا وال مىن نحىد .  اختيىار ءذن يكىون القىدر الغيبىي ءن لىم يكىن هىو هىذا الىذي  تشىع  بىه الىذرات على  غيىر ف يىف
  وعل  غير علم منها وال من نحد ? 

ءنىه ليحىاول جاهىدا نن  بىل . النىا  الرجل الذي يقول هذا ال الم , ال يريد نن يثبت به القدر اإللهي المغي  عىن ءن
ول ىن حقيقىة الغيى   فىرض نفسىها عليىه فر,ىا على   . ذا ىه يهر  من ,غد النتائج التي ينتهي ءليهىا العلىم ال شىري 

  النحو الذي نراه  

على  قاعىدة  نفسىها وكمىا  فىرض حقيقىة "الغيى " نفسىها على  قاعىدة بنىاو ال ىون وحركتىه , فهىي كىذلك  فىرض - 2
  ال شري . العلم نفس القوة في النتائج التي ينتهي ءليهاانبثاي الحياة وحركتها ب
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  :بألمانيا عالم األحياو والن ات "رسل  شارلز ءرنست" األستاذ بجامعة فران فورت يقول

ءلى  نن الحيىاة قىد  ال ىاحثين لقد و,عت نظريات عديدة ل ي  فسر نشأة الحياة من عىالم الجمىادات ; فىذه  بعىأ"
البرو ينيىة ال بيىرة . وقىد يخيىل ءلى  بعىأ  الجزئيىات من الفيرو  , نو من  جم  بعىأ نشأت من البرو وجين , نو

التي  ف ل بين عالم األحياو وعالم الجمادات . ول ىن الواقى  الىذي ين غىي  الفجوة النا  نن هذه النظريات قد سدت
بفشىل وخىذالن  بىاوت قىد به هو نن جمي  الجهود التي بذلت للح ول عل  المىادة الحيىة مىن غيىر الحيىة , نسلم نن

للعىىالم المتفلىى  علىى  نن مجىىرد  الم ا ىىر ذريعىىين . ومىى  ذلىىك فىىان مىىن ين ىىر وجىىود هللا ال يسىىتفي  نن يقىىيم الىىدليل
يىندي ءلى  ظهىور الحيىاة وصىيانتها و وجيههىا بال ىورة  نن  جمى  الىذرات والجزي ىات عىن طريىق الم ىادفة , يمكىن

مفلىىق الحريىة فىىي نن يقبىل هىىذا التفسىير لنشىىأة الحيىاة , فهىىذا  ىىأنه وللشىىخة  . التىي  ىىاهدناها فىي الخاليىىا الحيىة
هللا , الىذين  بوجىود ءذ يفعىل ذلىك , فانمىا يسىلم بىأمر ن ىد ءعجىا ا وصىعوبة على  العقىل مىن االعتقىاد ول نىه وحىده  

  خلق األ ياو ودبرها .

ونن ماليىين الماليىين  . فهمهىا اءنني نعتقد نن كل خلية من الخاليا الحيىة قىد بلغىت مىن التعقىد درجىة ي ىع  علينى"
 أؤمن قىوم على  الف ىر والمنفىق . ولىذلك فاننيى  ىهادة من الخاليا الحية الموجودة عل  سىف  األرض  شىهد بقدر ىه

  راسًخا" . ءيمانا بوجود هللا

لىيس ال ىون وحركتىه ; ونن  كنشىأة يهمنا هنا من هذه الشهادة هو نن سر الحياة ونشأ ها غي  من غيى  هللا , والذي
مىىىا ن ىىىهد هم خلىىىق السىىىماوات واألرض وال خلىىىق ) لىىىد  ال شىىىر عىىىن ذلىىىك ءال االحتمىىىاالت . وصىىىدي هللا العظىىىيم:

  ننفسهم(. . .

على  نحىو سىتين مليونىا   حتىوي  ونخفو خفوة واسعة لن ل ءل  اإلنسان . . ءن الدفقة الواحدة من مىاو الرجىل - 3
فىي رحىم المىرآة . . وال يعلىم نحىد مىن الىذي يسىبق  بالبويضىة قمن الحيوانات المنوية . . كلها  دخل في سى اي لتلحى

ثىم  -بمىا فىيهم الرجىل والمىرنة صىاح ا الىدور فىي هىذا األمىر    -علىم لل شىر بىه  ال   فهو غيى  , نو هىو قىدر غيبىي
ن ينىتج منهىا الجنىي التىي من بين ستين مليونا   ويلتحم م  البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي السابق ي ل

المنىىوي بعضىىها مىىذكر وبعضىىها  الحيىىوان . ولمىىا كانىىت كىىل كروموسىىومات البويضىىة مننثىىة , بينمىىا كروموسىىومات
التأنيى  فىي الحيىوان المنىوي الىذي يلىتحم بالبويضىة  كروموسىومات منن  ; فان غل ة عدد كروموسومات التىذكير نو

 بمىا -الغيبىي ال علىم بىه وال دخىل لل شىر  وهىذا خا,ى  لقىدر هللا -ذكىرا نو ننثى   - الجنين , هو الذي يقرر م ير

 ىيو عنىده بمقىدار .  وكىل نبوا الجنين ننفسهما:)هللا يعلىم مىا  حمىل كىل ننثى  ومىا  يىيأ األرحىام ومىا  ىزداد . فيهم
السىماوات واألرض يخلىق مىا يشىاو يهى  لمىن  ملىك ل)هلل 8 - 9عىالم الغيى  والشىهادة ال بيىر المتعىال(. .   الرعىد:

ذكرانىىا وإناثىىا ويجعىىل مىىن يشىىاو عقيمىىا , ءنىىه علىىيم قىىدير(. .    يىىزوجهم لمىىن يشىىاو الىىذكور . نو يشىىاو ءناثىىا ويهىى 
 ال يخلق م في بفون نمها  م خلقا من بعد خلق في ظلمات ثالث ذل م هللا ربكم لىه الملىك ,) ل 49 - 50الشور :

  ل . 6ءله ءال هو فأني   رفون ?(. . .   الزمر:
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الىذين يييشىون على  فتىات  بينمىا مامه "العلم" ال شري ; ويواجهه في القرن العشىرين . .هو "الغي " الذي يقف ن هذا
ونن المجتم  الذي يريد نن ييىي  بعقليىة علميىة ين غىي لىه  . القرون الما,ية يزعمون نن "الغيبية "  نافي "العلمية "

 ي ىل ن العشىرين . . يقىول:ءن كىل مىاذلىك بينمىا العلىم ال شىري ذا ىه . . علىم القىر  ! الغيبيىة نن يتخلة من العقلية

  غيً ا" ال  ك فيه  " ءليه من النتائج هو "االحتماالت"   وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي نن هنالك

عىن طبيعىة "الغيى " فىىي  كلمىة نننىا قبىل نن نغىادر هىذه الوقفىىة المجملىة نمىام حقيقىة الغيى  , ين غىي نن نقىول على 
  . اإلسالمية ور اإلسالمي , وفي العقليةالعقيدة اإلسالمية , وفي الت 

والعقليىة اإلسىالمية  اإلسىالمي وهو الم ىدر األساسىي للعقيىدة اإلسىالمية التىي  نشى  و الت ىور -القرآن ال ريم  ءن
يحيد باإلنسان غي ا , وليس كل مىا يتعامىل معىه مىن  ما يقرر نن هناك عالما للغي  وعالما للشهادة . فليس كل -

  وال . .قو  ال ون مجه

حسى  طاقتىه وحسى  حاجتىه ,  , هنالك سننا ثابته لهذا ال ون ; يملك "اإلنسىان" نن يعىرف منهىا القىدر الىال م لىه ءن
معرفىة هىذا القىدر مىن السىنن ال ونيىة ; وعلى   سىخير  على  للقيام بالخالفىة فىي هىذه األرض . وقىد نودعىه هللا القىدرة

و عميىىر األرض , و رقيىىة الحيىىاة , واالنتفىىال بأقوا هىىا ونر اقهىىا  , بالخالفىىة قىىو  ال ىىون وفىىق هىىذه السىىنن للنهىىوض
  . وطاقا ها .

وإن كانىت مىن عملهىا .  السىنن مشىي ة هللا الفليقىة ; ال  قيىدها هىذه -فىي عمومهىا  -جان  هذه السىنن الثابتىه  وإل 
لقىدر هىو المسىيفر على  كىل فهي ليست آليىة بحتىة , فا . وهناك قدر هللا الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة  نفذ فيها

 نودعها هللا ءياها . وهذا القدر الذي ينفذ هىذه السىنن فىي كىل مىرة  نفىذ فيهىا التي حركة فيها ; وإن جرت وفق السنة

وهىذا مىا يعتىرف بىه  . غي " ال يعلمه نحد علم يقىين ; ونق ى  مىا ي ىل ءليىه النىا  هىو الظنىون و"االحتمىاالت" ."
  العلم ال شري نيًضا . .

غيى " بالقيىا  ءليىه , وهىي " وكلهىا ماليين الماليين من العمليات لتتم في كيان اإلنسىان فىي اللحظىة الواحىدة ; وإن
  ! علمها تم في ال ون من حوله ; وهو ال ي التي  جري في كيانه   ومثلها ماليين ماليين العمليات

وذلىك مى   . . ال ىون  ه ومسىتقبلالغيى  ليحىيد بما,ىيه وما,ىي ال ىون . وحا,ىره وحا,ىر ال ىون . ومسىتقبل وإن
  منظما في النهوض بع و الخالفة . علميا وجود السنن الثابتة , التي يعرف بعضها , وينتف  بها انتفاعا

ليذه  عن هىذا العىالم على   وإنه اإلنسان" ليجيو ءل  هذا العالم عل  غير رف ة منه وال علم بموعد قدومه  " وإن
ومهمىا  علىم ومهمىا عىرف , فىان هىذا لىن يغيىر  . . حىي يله   . . وكذلك كل  يوغير رف ة منه وال علم بموعد رح

  من هذا الواق   ي ا  
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العلىم" والواقىى  . . نمىىا التن ىىر " العقليىىة اإلسىالمية عقليىىة "غيبيىىة علميىة " ألن "الغيبيىىة " هىىي "العلميىىة " بشىهادة ءن
  ! ةالجهال للغي  فهو "الجهلية " التي يتعالم نصحابها وهم بهذه

هللا ; وبىين االعتقىاد بالسىنن  ءال العقليىة اإلسىالمية لتجمى  بىين االعتقىاد بالغيى  المكنىون الىذي ال يعلىم مفا حىه وإن
لحيىاة اإلنسىان فىي األرض , والتعامىل معهىا على  قواعىد  منهىا التىي ال  تبىدل , والتىي  مكىن معرفىة الجوانى  الال مىة

 فىي مجالىه , وال يفو ىه كىذلك ءدراك الحقيقىة الواقييىة ; وهىي نن هنالىك العلىم" ال شىري " ثابتىه . . فىال يفىوت المسىلم

  ال يفل  هللا عليه نحدا , ءال من  او , بالقدر الذي يشاو . . غي ا

يىدرك ءال مىا  دركىه حواسىه , ءلى   ال بالغي  هو العت ة التي يجتا ها "الفىرد" فيتجىاو  مر  ىة "الحيىوان" الىذي واإليمان
نو  -ذلىك الحيىز ال ىغير المحىدود الىذي  دركىه الحىوا   مىن لىذي يىدرك نن الوجىود نكبىر ون ىملمر  ىة "اإلنسىان" ا

وهي نقلة بعيدة األثر في   ىور اإلنسىان لحقيقىة الوجىود كلىه , ولحقيقىة وجىوده  - األجهزة التي هي امتداد للحوا 
قىدرة و ىدبير .  مىن ومىا وراو ال ىون  ولحقيقة القو  المنفلقة في كيان هذا الوجىود ; وفىي ءحساسىه بىال ون , , الذا ي

الىىذي  دركىىه حواسىىه كمىىن  ال ىىغير كمىىا ننهىىا بعيىىدة اآلثىىر فىىي حيا ىىه علىى  األرض . فلىىيس مىىن ييىىي  فىىي الحيىىز
نصىداوه وإيحاوا ىه فىي نطوائىه ونعماقىه ; ويشىعر نن  ويتلقى  ييي  في ال ون ال بير الذي  دركه بديهته وب ىير ه ;

كىل مىا يدركىه وعيىه فىي عمىره الق ىير المحىدود ; ونن وراو ال ىون . . ظىىاهرة  نمى مىداه نوسى  فىي الزمىان والمكىان
 اإللهيىة نكبر من ال ون , هي التىي صىدر عنهىا , واسىتمد مىن وجودهىا وجىوده . . حقيقىة الىذات حقيقة وخافية . .

  التي ال  دركها األب ار , وال  حيد بها العقول . .

ول ىن جماعىة المىاديين فىي  . البهيمىة الفريق في ار قاو اإلنسان عىن عىالملقد كان اإليمان بالغي  هو مفري " . . .
نن يعودوا باإلنسان القهقىر  . . ءلى  عىالم البهيمىة , الىذي  يريدون  -كجماعة الماديين في كل  مان  -هذا الزمان 

 صىفتهم اها . فجعىلويسمون هذا " قدمية "   وهو الن سة التي وق  هللا المنمنين ءي ! المحسو  ال وجود فيه لغير

  والمر  سين" . للمنت سين المميزة هي صفة: )الذين ينمنون بالغي (. . . والحمد هلل عل  نعمائه ; والن سة

كىل المسىتقبل مسىتيقن    كىأن يتحىدثون عىن "الغيبيىة " و"العلميىة " يتحىدثون كىذلك عىن "الحتميىة التاريخيىة " والىذين
  حتميات"  " هنالك "احتماالت" وليستو"العلم" في هذا الزمان يقول:ءن هناك 

  كان ماركس من المتنب ين "بالحتميات"   ول ن نين نبووات ماركس اليوم ? ولقد

قمىة الرنسىمالية فىي جانى   ثىم  ن ىأ بحتميىة قيىام الشىيوعية فىي انجلتىرا , نتيجىة بلوغهىا قمىة الرقىي ال ىناعي ومىن لقىد
الشىعو   خلفىا صىناعيا . . فىي روسىيا وال ىين  نكثىر  قىوم فىي والفقىر العمىالي فىي جانى  آخىر . . فىاذا الشىيوعية

  الراقية   ال ناعية وما ءليها . . وال  قوم قد في البالد

وهىىا هىىو ذا خليفتهمىىا  . الشىىيوعي  ن ىىأ لينىىين وبعىىده سىىتالين بحتميىىة الحىىر  بىىين العىىالم الرنسىىمالي والعىىالم ولقىىد
  "خرو وف" يحمل راية "التعاي  السلمي"  
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  ي طويال م  هذه "الحتميات" التنبنية   فهي ال  ستحق جدية المناقشة  نمض وال

حتميىة واحىدة هىي وقىول  هنالىك هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغي  , وكل ما عىداها احتمىاالت . وإن ءن
سىننا لل ىون  -مى  هىذا وذلىك  -هىو . وإن هنالىك  ءال مىا يقضىي بىه هللا ويجىري بىه قىدره . وقىدر هللا غيى  ال يعلمىه

ويسىتعين بهىا فىي خالفىة األرض , مى   ىرك ال ىا  مفتوحىا لقىدر هللا النافىذ ;  , ءليهىا ثابته , يملك اإلنسان نن يتعرف
  المجهول . . وهذا قوام األمر كله . . )ءن هذا القرآن يهدي للتي هي نقوم(. هللا وغي 

  خضول اإلنسان لقدر هللا في دنياه وآخر ه 60الثال : الدر 

مجىال مىن مجىاالت هىذا  ءلى  علىم هللا الشىامل بمفىا   الغيى  , وبمىا يجىري فىي جن ىات ال ىون , ينتقىل السىياي ومىن
  اإللهية , بعد العلم المحيد: الهيمنة العلم الشامل , في ذوات ال شر , ومجال كذلك من مجاالت

ثىم ءليىه مىرجعكم , ثىم  , مسىم  ضى  نجىلوهىو الىذي يتوفىاكم بالليىل , ويعلىم مىا جىرحتم بالنهىار , ثىم ي عىث م فيىه ليق)
  ينب  م بما كنتم  عملون(. .

و ىموله فىي اآليىة  اإللهىي كلمات نخر  , كالتي رسمت آفاي الغي  وآماده ونغواره , ون ارات ءلى  مىد  العلىم بض 
ره . . وفىي علمىه وقىدره و ىدبي -سى حانه  - هللا السىابقة . . بضى  كلمىات نخىر   ضىم حيىاة ال شىرية كلهىا فىي ق ضىة

وحسىىابهم . . ول ىىن علىى  "طريقىىة القىىرآن" المعجىىزة فىىي اإلحيىىاو  حشىىرهم صىىحوهم ومنىىامهم . . مىىو هم وبعىىثهم .
  واستجا تها , م  كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها  عبيره العجي  . المشاعر والتشخية , وفي لمس

  وهو الذي يتوفاكم بالليل(. .)

غفلىة , ومىا يعتىري  مىن ; هي الوفاة في صىورة مىن صىورها بمىا يعتىري الحىا  الوفاة ءذن حين يأخذهم النعا  فهي
وهىو السىر الىذي ال  -ني انقفىال  - سى ات الحس من سهوة , وما يعتري العقل من سكون , وما يعتىري الىوعي مىن

إلنسىان وهىو "الغيى " فىي صىورة مىن صىوره ال ثيىرة المحيفىة با ; وآثىاره يعلم ال شر كيف يحدث ; وإن عرفىوا ظىواهره
 هىا هىم نوالو فىي سى ات وانقفىال عىن -حتى  مىن الىوعي  -مجىردين مىن كىل حىول وطىول  ال شىر . . وهىنالو هىم

ال املىة ءال ءرادة  والحيىاة ال يىردهم ءلى  ال ىحو -كمىا هىم دائمىا فىي الحقيقىة  -هىا هىم نوالو فىي ق ضىه هللا  . الحياة
  . .(بالنهار تمهللا . . فما ن,عف ال شر في ق ضة هللا   )ويعلم ما جرح

 
 

َسىم   ث ىمَّ ّءَلْيىّه َمىْرّجع   مْ  ث مَّ  الَّّذي َيَتَوفَّاك م ّباللَّْيّل َوَيْعَلم  َما َجَرْحت م ّبالنََّهارّ  َوه وَ  ي َنبّهى    م ّبَمىا  ث ىمَّ  َيْ َعىث   ْم ّفيىّه ّلي ْقَضى  َنَجىل  مُّ
ىل َنا َوه ىْم اَل  َ َوفَّْتىه   َوي ْرّسىل  َعَلىْي  م َحَفَظىًة َحتَّىَ  ّءَذا َجىاو َنَحىَدك م  اْلَمىْوت   اّدهّ ّعَ ى ( َوه ىَو اْلَقىاّهر  َفىْويَ 60ك نىت ْم َ ْعَمل ىوَن ) ر س 

  (61ي َفرّهط وَن )
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وهنالو هىم ال شىر مىراقبين فىي  . .  ر  تحرك جوارحهم ألخذ نو  رك , ءال وعند هللا علم بما كسبت من خير نو فما
  مما   س ه جوارحهم بعد ال حو بالنهار   , عن علم هللا منهم  يو الحركات والسكنات ; ال يند

  ثم ي عث م فيه ليقض  نجل مسم (. .)

هىم ال شىر داخىل المجىال  وهىنالو يىوقظكم فىي النهىار مىن سى ا  م وانقفىاعكم ; لتىتم آجىال م التىي قضىاها هللا . . ني
  ! سواه  الذي قدره هللا . ال مهر  لهم منه , وال منته  لهم

  ثم ءليه مرجعكم(. .)

  األوبة ءل  الراعي بعد انقضاو المراأل   فهي

  ثم ينب  م بما كنتم  عملون(. .)

  عرض السجل الذي وع  ما كان , وهو العدل الدقيق الذي ال يظلم في الجزاو . فهو

والمقىررات والحقىائق  , والمشىاهد  شمل األية الواحدة , ذات ال لمات المعدودة , ذلك الشىريد الحافىل بال ىور وهكذا
وكيىف   ىون اآليىات الخىواري , ءن لىم   ىن هىي  ? ذلىك , واإليحىاوات والظىالل . . فمىن ذا الىذي يملىك نن ي ىن 

  الخواري المادية وما يت عها من العذا  األليم   ويفلبون  هذه ? التي يغفل عنها المكذبون ,

  حسابهم يوم ال ع قهر هللا لي اده ورقابته عليهم و  62 - 61الراب : الدر 

التىىي ال  غفىىل . والقىىدر  الدائمىىة نخىىر  مىىن حقيقىىة األلوييىىة . . لمسىىة القىىوة القىىاهرة فىىوي الي ىىاد . والرقابىىة ولمسىىة
ال مفىر منىه وال مهىر  . والحسىا  األخيىر الىذي ال ينىي  الىذي الجاري الذي ال يتقدم وال يتأخر , والم ير المحتىوم

  يلف ال شر ويحيد بالنا : الذي وال يمهل . . وكله من الغي 

وهىم ال يفرطىون . ثىم  رسىلنا وهىو القىاهر فىوي ع ىاده , ويرسىل علىيكم حفظىة , حتى  ءذا جىاو نحىدكم المىوت  وفتىه)
  . .(الحاسبين ردوا ءل  هللا موالهم الحق , نال له الحكم وهو نسرل

  وهو القاهر فوي ع اده(. .)

ال قىوة لهىم وال  ; وقهىره . هىم ,ىعاف فىي ق ضىة هىذا السىلفانصىاح  السىلفان القىاهر ; وهىم  حىت سىيفر ه  فهىو
  ناصر . هم ع اد . والقهر فوقهم . وهم خا,عون له مقهورون . .

مهمىا  ىرك لهىم مىن  -النىا   واق  هي العبودية المفلقة لللويية القاهرة . . وهذه هي الحقيقة التي ينفق بها وهذه
ءن كىل نفىس مىن ننفاسىهم بقىدر ; وكىل حركىة  -بالخالفة  ليقوموا من القدرةالحرية ليت رفوا , ومن العلم ليعرفوا , و 
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 بما نودعه في كيىانهم مىن نىامو  ال يمل ىون نن يخىالفوه . وإن كىان هىذا النىامو  هللا في كيانهم خا,عة لسلفان

  في كل مرة بقدر خاص حت  في النفس والحركة   يجري 

  ويرسل عليكم حفظة(. .)

مىا ي ىدر عنىه .  كىل نوعهم . . وفي موا,  نخىر  ننهىم مالئ ىة يح ىون على  كىل ءنسىان يذكر النة هنا ما ال
ظىل الشىعور بىأن الىنفس غيىر منفىردة  . نفىس . نمىا هنىا فالمق ىود الظىاهر هىو ءلقىاو ظىل الرقابىة الم ا ىرة على  كىل

نأمىة ; ويحفىه  فهناك حفيه عليها رقي  يح ي كل حركة وكل . لحظة واحدة , وغير متروكة لذا ها لحظة واحدة
وهذا الت ىور كفيىل بىأن ينىتفأ لىه ال يىان ال شىري ; و سىتيقه فيىه كىل خالجىة  . .  يو ما ي در عنها ال يند عنه

  . جارحة وكل

 
 
ْ م  َوه وَ  ث مَّ  ّ َمْواَله م  اْلَحقّه َناَل َله  اْلح  ُه وْا ّءَل     (62اْلَحاّسّبيَن ) َنْسَرل   ر دُّ

  وت  وفته رسلنا وهم ال يفرطون(. .حت  ءذا جاو نحدكم الم)

بالنسى ة لهىا غيى  ال  فهو -نفسه , في صورة نخر  . . ف ل نفس معدودة األنفا  , متروكة ألجل ال  علمه  الظل
وال يتىأخر . وكىل نفىس موكىل بأنفاسىها ونجلهىا  يتقىدم بينمىا هىو مرسىوم محىدد فىي علىم هللا , ال -سىبيل ءلى  كشىفه 

 -وهىو رسىول مىن المالئ ىة  -فهىو حفىيه مىن الحفظىة  -يغفىل وال يهمىل  وال ال يغفو حفيه قري  م ا ر حا,ر ,
 . . ند  الحفيه مهمته , وقام الرسىول برسىالته -والنفس غافلة مشغولة  -الموعودة  المرسومة فاذا جاوت اللحظة

; ويعىرف ننىه فىي كىل بىه  يحىيد وهذا الت ور كفيل كذلك بأن ير ع  له ال يان ال شري ; وهو يحس بالقىدر الغيبىي
  لحظة قد يق أ , وفي كل نفس قد يحين األجل المحتوم .

  ثم ردوا ءل  هللا موالهم الحق(. .)

مىا  ىاو . . فىي رقابتىه التىي  للحيىاة الحق من دون اآللهة المىدعاة . . مىوالهم الىذي ننشىأهم , والىذي نطلقهىم موالهم
  فيهم بحكمه بال معق : يقضيل ال  غفل وال  فري . . ثم ردهم ءليه عندما  او ;

  نال له الحكم , وهو نسرل الحاسبين(. .)

ولىذكر السىرعة هنىا  . . وحىده يحكىم , وهىو وحىده يحاسى  . وهىو ال ي فى  و فىي الحكىم , وال يمهىل فىي الجىزاو فهىو
  ! الحسا  وقعه في القل  ال شري . فهو ليس متروكا ولو ءل  مهلة في
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والحسىا  , كفيىل  وال عى  لنحىو الىذي  ىوحي بىه نصىول عقيد ىه فىي الحيىاة والمىوتالمسلم للمر عل  هىذا ا و  ور
  في نمر الي اد . . - األرض في هذه -بأن ينزل كل  ردد في ءفراد هللا س حانه بالحكم 

النىىا  علىى  مىىا  يحاسىى  الحسىىا  والجىىزاو والحكىىم فىىي اآلخىىرة , ءنمىىا يقىىوم علىى  عمىىل النىىا  فىىي الىىدنيا ; وال ءن
ومىا يحىرم , ممىا يحاسىبون يىوم القيامىة على   يحىل الدنيا ءال نن   ون هناك  ريعة من هللا  عين لهم ما اجترحوا في

  عل  هذا األسا  . . واآلخرة نساسه ; و وحد الحاكمية في الدنيا

نيحاسىبون وفىق  ىريعة  ? حين يحكم النىا  فىي األرض بشىريعة غيىر  ىريعة هللا ; فعىالم يحاسىبون فىي اآلخىرة فأما
وفق  ىريعة هللا السىماوية التىي لىم يكونىوا  يحاسبون  رض ال شرية التي كانوا يحكمون بها ; ويتحاكمون ءليها ? نماأل

  يحكمون بها ; وال يتحاكمون ءليها ?

وننهىم ءن لىم ينظمىوا حيىا هم  . ال بد نن يستيقن النا  نن هللا محاسبهم عل  نسا   ريعته هو ال  ىريعة الي ىاد ءنه
 ىريعة هللا فىىي الىىدنيا , فىىان هىىذا سىىيكون نول مىىا  وفىىق -كمىىا يقيمىىون  ىىعائرهم وع ىىادا هم  -مال هم , ويقيمىوا معىىا

ءلهىا فىىي األرض ;  -سى حانه  -يوم ىذ سيحاسىبون علىى  ننهىم لىم يتخىىذوا هللا  وننهىم يحاسىبون عليىه بىين يىىدي هللا .
بىىه با  ىىاعهم  الشىىرك نو -لوييىة هللا مىىن دونىه نربابىىا متفرقىىة . وننهىىم محاسىبون ءذن علىى  ال فىىر بأ ا خىذوا ول ىنهم

االجتمىاعي والسياسىي واالقت ىادي , وفىي  النظىام  ريعته في جان  الي ادات والشعائر , وا  اعهم  ريعة غيره فىي
  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن  او . . نن لهللا ال يغفر -المعامالت واالر  اطات 

  ة ءل  هللا و ضرعه ءليهعودة اإلنسان عند الشد 64 - 63الخامس: الدر 

الشدة ; ويرسىم لهىم هىذه  ساعة يحاكمهم ءل  ففر هم التي  عرف حقيقة األلويية ; و لتج  و ءل  ءلهها الحق في ثم
فىي مشىهد ق ىير سىري  , ول نىه وا,ى   . . والرخىاو الففىرة نمىام الهىول وال ىر  ; وكيىف يخىالفون عنهىا فىي اليسىر

  حاسم , وموأل منثر .

  ي ادفون  فهم  ر  الذي  ر عد له الفرائأ ليس منجال دائما ءل  يوم الحشر والحسا  .الهول وال ءن

 
 

م مّهن ظ ل َماّت اْلَبرّه َواْلَ ْحّر َ ْدع وَنه  َ َضرُّعاً  ق لْ  يك  ْفَيةً  َمن ي َنجّه ىاّكّريَن ) َوخ   ق ىلّ  (63لَّّ ْن َننَجاَنا ّمْن َهىىّذّه َلَن  ىوَننَّ ّمىَن الشَّ

ْنَها َوّمن ك لّه َكْر ق ث مَّ َننت ْم   ْشّرك ونَ ُه  ي نَ  م مّه يك    (64) جّه

مىىن ال ىىر  ءال هللا . . ول ىىنهم  ينجىىيهم فىىي ظلمىىات البىىر وال حىىر . فىىال يتوجهىىون عنىىد ال ىىر  ءال هلل ; وال الهىىول
  :والرخاو يعودون ءل  ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر
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مىىن الشىىاكرين .  لن ىىونن ,  دعونىىه  ضىىرعا وخفيىىة:ل ن ننجانىىا مىىن هىىذه قىىل:من ينجىىيكم مىىن ظلمىىات البىىر وال حىىر)
  قل:هللا ينجيكم منها ومن كل كر  , ثم ننتم  شركون(. .

ويىذكران الىنفس لحظىات  , الغليظىة   ور الخفر , و ذكر الهول , قد يردان النفو  الجامحة , ويرققىان القلىو  ءن
  :النجاة ونعمةالضعف واإلنابة ; كما يذكرانها رحمة الفرع 

  من الشاكرين(. . لن ونن قل من ينجيكم من ظلمات البر وال حر  دعونه  ضرعا وخفية:ل ن ننجانا من هذه)

البىر وال حىر كثيىرة .  وظلمىات  جربة يعرفها كل من وق  في ,يقة , نو رن  المكروبين فىي لحظىة الضىيق . . ءنها
ظىىالم , والخفىىر ظىىالم , والغيىى  الىىذي ينتظىىر  فالمتاهىىة .ولىىيس مىىن الضىىروري نن يكىىون الليىىل لتتحقىىق الظلمىىات 

وقى  النىا  فىي ظلمىة مىن ظلمىات البىر وال حىر لىم يجىدوا فىي ننفسىهم ءال  وحيثمىا الخلق في البر وال حىر حجىا  . .
فىي  ال امنىة نو يناجونىه صىامتين . . ءن الففىرة  تعىر  حين ىذ مىن الركىام ; فتواجىه الحقيقىة متضىرعين هللا يدعونىه

 ىدرك حين ىذ سىخافة ف ىرة الشىرك ,  ألنهىا ها . . حقيقة األلوييىة الواحىدة . . و تجىه ءلى  هللا الحىق بىال  ىريك ;نعماق
  . و درك انعدام الشريك   ويبذل المكروبون الوعود

  ل ن ننجانا من هذه لن ونن من الشاكرين(. .)

  يقول لرسوله   ص ل ليذكرهم بحقيقة األمر: -س حانه  - لهللا

  . . ال رو   ينجيكم منها ومن كل كر (. فليس هنالك غيره يستجي  , ويقدر عل  دف قل:هللا)

  ليذكرهم بت رفهم المن ر العجي : ثم

  ثم ننتم  شركون(. .)

  عجز النا  عن دف  عذا  هللا وبأسه عنهم 65الساد : الدر 

  من الق ضة كما يت ورون: يفلتون  هي , ثميواجههم ب أ  هللا الذي قد يأخذهم بعد النجاة   فما هي مرة و نت وهنا

ويىذيق بعضىكم  ,  ىيعا قىل:هو القىادر على  نن ي عى  علىيكم عىذابا مىن فىوق م , نو مىن  حىت نرجل ىم , نو يل سىكم)
  بأ  بعأ . انظر كيف ن رف اآليات لعلهم يفقهون(. .

عىن يمىين نو  ىمال .  آ يىا ورهالعذا  الغامر من فوي , نو الناب  من  حت , ن د وقعا في الىنفس مىن   ى و  ور
 ىمال   نمىا العىذا  الىذي ي ى  عليىه مىن  نو فىالوهم قىد يخيىل ل نسىان ننىه قىد يقىدر على  دفى  العىذا  مىن يمىين

ال مقاومىىة لىىه وال ث ىىات معىىه   والتعبيىىر المىىوحي  , مزلىىزل فىىوي , نو يأخىىذه مىىن  حىىت , فهىىو عىىذا  غىىامر قىىاهر
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وهمه , وهو يقرر حقيقة قدرة هللا على  نخىذ الي ىاد بالعىذا  مىن حيى  و  اإلنسان يتضمن هذا المنثر القوي في حس
  .  او  او وكيف

لونىا آخىر بفي ىا طىويال ; ال  ;  ىاو ءل  نلوان العذا  الداخلة في قدرة هللا ; والتي قىد يأخىذ الي ىاد بهىا متى  ويضيف
  بالليل والنهار: ويعايشهم ينهي نمرهم كله في لحظة ول نه ي احبهم ويساكنهم

  نو يل سكم  يعا , ويذيق بعضكم بأ  بعأ(. .)

  ءذ يجعلهم ; ألنفسهم صورة من العذا  المقيم الفويل المديد ; الذي يذوقونه بأيديهم , ويجرعونه وهي

 
 

ىن َفىْوّق  ْم َنوْ  ق ىلْ  ّل  ىْم َنْو َيْل ّ  ّمىن ه ىَو اْلَقىاّدر  َعَلى  َنن َيْ َعىَ  َعَلىْي  ْم َعىَذابًا مّه م َبىْأَ  َ ْحىّت َنْرج  ْم ّ ىَيعًا َوي ىّذيَق َبْعَضىك   َسىك 

ْم َيْفَقه وَن ) َبْعأق    (65انظ ْر َكْيَف ن َ رّهف  اآلَياّت َلَعلَّه 

نبىدا فىي جىدال وصىرال ,  فهىي ونحزابىا , متداخلىة ال يتميىز بعضىها عىن بعىأ , وال يفاصىل بعضىها بعضىا ,  ىيعا
  اك . .وفي خ ومة ونزال , وفي بالو ي  ه هذا الفريق عل  ذ

مىنهج هللا و ركىىت  عىىن عرفىت ال شىىرية فىي فتىىرات كثيىرة مىن  اريخهىىا ذلىك اللىىون مىن العىىذا  , كلمىا انحرفىىت ولقىد
الحيىىاة وفىق  لىىك األهىىواو والنىىزوات    ىىريف ألهىواو ال شىىر ونىىزوا هم و ىهوا هم وجهىىالتهم و,ىىعفهم وق ىورهم . .

م يضىعون ننظمىة للحيىاة ونو,ىاعا و ىرائ  وقىوانين النىا  وهى  خى د والشهوات والجهالة والضعف والق ور . وكلما
 يتعبد بهىا النىا  بعضىعهم بعضىا ; ويريىد بعضىهم نن يخضى  ألنظمتىه ونو,ىاعه ; ننفسهم وقيما وموا ين من عند

و ت ىارل  . ويعىارض وقوانينه ال عأ اآلخر , وال عأ اآلخر يأب  ويعارض , ونول ك ي فشون بمن يأب  و رائعه
بعضىىهم علىى  بعىىأ , وين ىىر  ويحقىىد نطمىىاعهم و  ىىورا هم . فيىىذوي بعضىىهم بىىأ  بعىىأ ,رف ىىا هم و ىىهوا هم و 

لهىم المعبىود الىذي يعنىوا لىه كىل العبيىد , حيى  ال  يضىعه بعضهم بعضا , ألنهم ال يفي ون جميعا ءلى  ميىزان واحىد ;
  له , وال يحس في نفسه صغارا حين يخض  له . الخضول يجد نحدهم في نفسه است  ارا عن

ثىم يىزاول هىذا الحىق فعىال  , فتنة ال بر  في األرض هي نن يقوم من بين الي اد من يدعي حق األلويية عليهمال ءن
المظهر يبدون نمىة واحىدة نو مجتمعىا واحىدا , ول ىن  ناحية   ءنها الفتنة التي  جعل النا   يعا ملت سة ; ألنهم من

ألنهىا غيىىر  -ي يىده السىلفة التىي يى ف  بهىا لى عأ ; ويكىون بعضىهم فى عبيىدا مىن ناحيىة الحقيقىة يكىون بعضىهم
 ويكىون بعضىهم فىي نفسىه الحقىد والتىربة . . ويىذوي الىذين يترب ىون والىذين ي فشىون  - هللا مقيىدة بشىريعة مىن

اليىوم فىي   يىي  بىأ  بعىأ   وهىم  ىي  ; ول نهىا ليسىت متميىزة وال منف ىله وال مفاصىلة   واألرض كلهىا بعضىهم
  هذا العذا  ال فيو المديد  
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 -المحيفىة بهىا  الجاهليىة يقودنىا ءلى  موقىف الع ى ة المسىلمة فىي األرض . و,ىرورة مسىارعتها بىالتميز مىن وهىذا
وال يفىرد هللا سى حانه باأللوييىة والحاكميىة  , وحىدها والجاهلية كل و,  وكل حكم وكل مجتم  ال  حكمىه  ىريعة هللا

ة متميىزة مىن قومهىا الىذي يىنثرون ال قىاو فىي الجاهليىة باعت ار نفسىها نمى ; حولها و,رورة مفاصلتها للجاهلية من -
  بأو,اعها و رائعها ونحكامها وموا ينها وقيمها . والتقيد ,

ويىذيق بعضىكم بىأ    ىيعا ال نجاة للع ى ة المسىلمة فىي كىل نرض مىن نن يقى  عليهىا هىذا العىذا : )نو يل سىكم ءنه
حتى  يىأذن هللا  -نهل الجاهلية من قومهىا  عن حياة بعأ(. . ءال بأن  نف ل هذه الع  ة عقيديا و عوريا ومنهج

 شىعر  ىعورا كىامال بأنهىا هىي "األمىة المسىلمة " ونن مىا حولهىا ومىن  نن وإال -لهىا بقيىام "دار ءسىالم"  عت ىم بهىا 
ونن  ; فيمىا دخلىت فيىه , جاهليىة ونهىل جاهليىة . ونن  فاصىل قومهىا على  العقيىدة والمىنهج يىدخلوا حولهىا , ممىن لىم

  عد ذلك من هللا نن يفت  بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفا حين . فل  ب

نن  ظىل  ىيعة مىن الشىي   وهىو لم  فاصل هىذه المفاصىلة , ولىم  تميىز هىذا التميىز , حىق عليهىا وعيىد هللا هىذا . فاذا
. وعندئىذ ي ىيبها وال يتبينهىا النىا  ممىا حولهىا  , نفسىها فىي المجتمى  ,  ىيعة  تلى س بغيرهىا مىن الشىي  , وال  تبىين

  نن يدركها فت  هللا الموعود   دون  ذلك العذا  المقيم المديد ;

والمشىقات  التضىحيات موقف التميز والمفاصلة قد يكلف الع  ة المسىلمة  ضىحيات ومشىقات . . غيىر نن هىذه ءن
ونتيجىىة انىىدغامها موقفهىىا وعىىدم  ميىىزه ,  الت ىىا  لىىن   ىىون ن ىىد وال نكبىىر مىىن اآلالم والعىىذا  الىىذي ي ىىيبها نتيجىىة

  . . حولها و ميعها في قومها والمجتم  الجاهلي من

فىت  هللا ون ىره , و حقيىق  بىأن  ىاريخ الىدعوة ءلى  هللا على  نيىدي جميى  رسىل هللا , يعفينىا اليقىين الجىا م ومراجعىة
على   لقومهاصىلتهاقبىل  ميىز الع ى ة المسىلمة ومفا , واحىدة وعده بغل ة رسله والذين آمنوا معهم . . لم يق  فىي مىرة

 حيا هىا ني نظىام -وانف الها بعقيد ها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينهىا  -ني الدين  - الحياة العقيدة وعل  منهج

  ونن هذه كانت هي نقفة الف ل ومفري الفريق في الدعوات جميعا . -

صىىلوات هللا علىىيهم  , ميعىىاهىىذه الىدعوة واحىىد . ولىىن يكىىون فىىي  ىىأنها ءال مىىا كىىان على  عهىىود رسىىل هللا ج وطريىق
  وسالمه:

  انظر كيف ن رف اآليات لعلهم يفقهون(. .)

  نسأل نن يجعلنا ممن ي رف هللا لهم اآليات فيفقهون . . لهللا

  ومفاصلة ال فار وجو  الوحدة مقدمة المو,ول:مفاصلة ال فار ومفارقتهم 70 - 67التاسعة: الوحدة
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 -كىذبوا بمىا جىاوهم بىه  الىذين ت بهىا الموجىة السىابقة ; فقىوم النبىي   ص ل هىمجولة لتقرير المفاصلة التي انتهى ءنها
نن يفاصىلهم فىيعلن ءلىيهم ننىه لىيس علىيهم بوكيىل ,  ونمىر ومن ثم انف ىل مىا بينىه وبىين قومىه وانبىت ; -وهو الحق 

لىىدين , ونمىىر نن يعىىرض عىىنهم فىىال يجالسىىهم متىى  رآهىىم يخو,ىىون فىىي ا , آت وننىىه يتىىركهم لم ىىيرهم الىىذي ال بىىد
 وينذرهم نن يذكرهم ويحذرهم ويبلغهم -م  ذلك  -وال يوقرونه التوقير الواج  للدين , ونمر  , ويتخذونه لي ا ولهو

قوم وال جنس وال عشىيرة وال نهىل  فال فريقان مختلفان , ونمتان متميز ان . . -وهم قومه  -ول ن عل  ننه وإياهم  ,
نو يف ىم . . وإنمىا هىي العقيىدة التىي  جمى  بىين النىا  نو  النىا  د ما بينفي اإلسالم . . ءنما هو الدين الذي يرب

   وجد  لك الروابد األخر  . وحين  نف م هذه العروة  ف م الروابد وال الت . الدين  فري . وحين يوجد نسا 

  هي الخالصة المجملة لهذه الموجة من السياي . وهذه

 
 

ْسىَتَقرٌّ َوَسىْوَف َ ْعَلم ىوَن ) لّه  ىلهّ  (66 ق ىل لَّْسىت  َعَلىْي  م ّبَوّكيىلق )ّبىّه َقْوم ىَك َوه ىَو اْلَحىقُّ  َوَكىذَّ َ   الَّىّذينَ  ( َوّإَذا َرَنْيىتَ 67َنَ ىاق مُّ

ىوْا ّفىي ْم َحتَّ  َيخ و,  وَن ّفي آَياّ َنا َفَأْعّرْض َعْنه  ىْيَفان  َفىاَل َ ْقع ىْد بَ  َحىّدي ق  َيخ و,  ىا ي نّسىَينََّك الشَّ َمىَ   الىذّهْكَر   ْعىدَ َغْيىّرّه َوّإمَّ
  (68اْلَقْوّم الظَّاّلّميَن )

قل:لسىت علىيكم  -وهىو الحىق  - قومىك وكىذ  بىه) مفاصىلة ال فىار و هديىدهم بالمسىتقبل 67 - 66األول: الىدر 
  بوكيل . ل ل ن أ مستقر وسوف  علمون(. .

بالفمأنينىة . الثقىة بىالحق  القل  للرسول هللا   ص ل يعفيه , ويعفي المنمنين من ورائه , الثقة التي  م والخفا 
في هىذا األمىر , ءنمىا كلمىة الف ىل فيىه هلل سى حانه .  بالحكم فما هم -ولو كذ  به قومه ونصروا عل  الت ذي   -

  قيمة وال و ن لت ذي  القوم   ال وهو يقرر ننه الحق . ونن

المفاصىلة , ويعلمهىم ننىه ال  بهىذه ونن يعلىنهميأمر هللا  عال  نبيه   ص ل نن يبرن من قومه , وينفأ منهم يىده ,  ثم
فلىيس هىذا مىن  -بعىد الىبالب , وال مكلفىا نن يهىدي قلىوبهم  بهىم يملك لهم  ىي ا ; وننىه لىيس حارسىا علىيهم وال مىوكال

معىه مىن الحىق , فقىد انتهى  بينىه وبيىنهم األمىر ; وننىه يخلىي بيىنهم وبىين الم ىير  مىا ومتى  نبلغهىم - ىأن الرسىول 
  ما سيكون   يعلمون  نن ينتهي ءليه نمرهم . فان ل ل ن أ مستقرا ينتهي ءليه ويستقر عنده . وعندئذبد  ال الذي

  ل ل ن أ مستقر وسوف  علمون(. .)

  هذا اإلجمال من التهديد ما يزلزل القلو  . . وفي

لمكىذبين فىي األجىل المرسىوم , ل هللا الفمأنينىة الواثقىة بىالحق ; الواثقىة بنهايىة ال اطىل مهمىا  ى ج  , الواثقىة بأخىذ ءنهىا
  . م ير الواثقة من نن كل ن أ ءل  مستقر ; وكل حا,ر ءل 
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والغربىة فىي نهلهىم ,  , عشىير هم في مواجهة الت ذي  من قومهم , والجفىوة مىن -نحوع نصحا  الدعوة ءل  هللا  وما
  يسكبها القرآن ال ريم في القلو    الواثقة التي الفمأنينة واألذ  والشدة والتع  واألواو . . ما نحوجهم ءل  هذه

  األمر بمقاطعة الخائضين في آيات هللا 70 - 68الثاني: الدر 

 -بعىد ذلىك نال يجالسىهم  مىأمور ننهى  ءلىيهم هىذا الىبالب , وإذا واجىه   ىذيبهم بهىذه المفاصىلة . . فانىه   ص ل فىاذا
ير ; ويتحىدثون عىن الىدين بغيىر مىا ين غىي للىدين  ىوق بغيىر ءذا رآهم يخو,ىون فىي آيىات هللا -حت  للبالب والتذكير 

وهىم  -مو,ىعا للعى  واللهىو ; بىالقول نو بالفعىل ; حتى  ال   ىون مجالسىته لهىم  الدين من الجد والمهابة ; ويجعلون 
على  حرمىة  المسىلم موافقة ,منية عل  ما هم فيه ; نو قلىة غيىرة على  الىدين الىذي ال يغىار -هذه الحال  مثل عل 

  وفاري مجلسهم: فوره يه . فاذا ننساه الشيفان فجلس معهم , ثم  ذكر , قام منكما يغار عل

الشىيفان فىال  ينسىينك وإذا رنيىت الىذين يخو,ىون فىي آيا نىا فىأعرض عىنهم حتى  يخو,ىوا فىي حىدي  غيىره . وإمىا)
   قعد بعد الذكر  م  القوم الظالمين(. .

كىان هىذا  . . المسىلمين ة نن يكىون نمىرا لمىن وراوه مىنكان هذا األمىر للرسىول   ص ل ويمكىن فىي حىدود الىن ولقد
وحيى  كىان غيىر مىأمور بقتىال للحكمىة  . األمر في مكة . حي  كان عمل الرسول   ص ل يقف عنىد حىدود الىدعوة

وا,ىحا لعىدم االصىفدام بالمشىركين مىا نمكىن . . ف ىان هىىذا  اال جىىاه التىي نرادهىا هللا فىي هىذه الفتىرة . وحيى  كىان
ص ل فىي مجىالس المشىركين ; متى  رآهىم يخو,ىون فىي آيىات هللا ويىذكرون دينىه بغيىر  ] جلىس النبىياألمىر بىأال ي

وكىىان  . بمجىىرد نن يتىىذكر نمىىر هللا ونهيىىه -لىىو ننسىىاه الشىىيفان  -ءلىى   ىىرك هىىذه المجىىالس  والمسىىارعة  ىىوقير ,
المق ىود بهىىم هنىا القىىوم  , الظىالمون  المسىلمون كىذلك مىىأمورين بهىذا األمىىر كمىا  قىىول بعىأ الروايىىات . . والقىوم

  . . ال ريم المشركون . كما هو التعبير الغال  في القرآن

 
 

مْ  َعَل  الَّّذيَن َيتَّق وَن ّمْن ّحَساّبّهم مّهن َ ْيوق َوَلىّ ن ّذْكَر   َوَما   (69َيتَّق وَن ) َلَعلَّه 

وكىان الجهىاد والقتىال  . المشىركين بعد نن قامت ل سالم دولة في المدينىة , ف ىان للنبىي   ص ل  ىأن آخىر مى  فأما
  و نحد عل  الخوض في آيات هللا   يجتر   حت  ال   ون فتنة ويكون الدين كله هلل . حي  ال

ص ل وبىين المشىركين .  ] يكىرر السىياي المفاصىلة بىين المىنمنين والمشىركين , كمىا قررهىا مىن قبىل بىين الرسىول ثىم
  ويقرر اختالف الت عة واختالف الم ير:

  عل  الذين يتقون من حسابهم من  يو , ول ن ذكر  لعلهم يتقون(. . وما)
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فىي الجىنس والقىوم فهىذه  ا حىد ا وإن -هنالىك   عىة مشىتركة بىين المتقىين والمشىركين . فهمىا نمتىان مختلفتىان  فليست
ركون ل نمىىة , المتقىىون نمىىة , والظىىالمون   ني المشىى ءنمىىا ال و ن لهىىا فىىي ميىىزان هللا , وال فىىي اعت ىىار اإلسىىالم . .

وحسىىابهم . ول ىىنهم ءنمىىا يقومىىون بتىىذكيرهم رجىىاو نن يتقىىوا مىىثلهم ,  الظىىالمين ولىىيس علىى  المتقىىين  ىىيو مىىن   عىىة
  وإال فال مشاركة في  يو , ءذا لم   ن مشاركة في عقيدة   . . ءليهم وينضموا

كلىىه ءذ يقىىول مىىا يقىىول    هللا نديىىن هللا وقولىىه . . ولمىىن  ىىاو نن يقىىول غيىىره . ول ىىن لىىيعلم ننىىه يخىىرع مىىن ديىى هىىذا
    ون فيها المعاملة: التي ويستمر السياي في  قرير هذه المفاصلة ; وفي بيان الحدود

كسىبت لىيس لهىا مىن دون  بمىا وذر الذين ا خىذوا ديىنهم لي ىا ولهىوا وغىر هم الحيىاة الىدنيا , وذكىر بىه نن   سىل نفىس)
نبسىىلوا بمىىا كسىىبوا , لهىىم  ىىرا  مىىن حمىىيم  الىىذين نهىىا . نول ىىكهللا ولىىي وال  ىىفي  , وإن  عىىدل كىىل عىىدل ال ينخىىذ م

  وعذا  نليم بما كانوا يكفرون(. .

  من اآلية نمام عدة نمور: ونقف

ديىنهم لي ىا ولهىوا  يتخىذون  مىأمور نن يهمىل  ىأن الىذين -نن الرسول   ص ل وينسح  األمىر على  كىل مسىلم :نولها
وقىاره واحترامىه با خىاذه قاعىدة حيا ىه اعتقىادا وع ىادة ,  لدينىه ذي ال يجعل. . وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . فال

 ءنمىا يتخىذ دينىه لي ىا ولهىوا . . والىذي يتحىدث عىن م ىاد  و هىذا الىدين و ىرائعه , وقانونىا وخلقىا وسىلوكا , و ىريعة

حىدي   -عقيىدة ال نصىول وهو نصل مىن -نوصافا  دعو ءل  اللع  واللهو . كالذين يتحدثون عن "الغي "  في فها
حىدي  االست ىغار . والىذين يتحىدثون عىن  الىدين االسىتهزاو . والىذين يتحىدثون عىن "الزكىاة " وهىي ركىن مىن نركىان

بوصىفها مىن نخىالي المجتمعىات الزراعيىة , نو اإلقفاعيىة  -الىدين  هىذا وهي من م ىاد  و -الحياو والخلق والعفة 
اسىتن ار  نو ن قواعىد الحيىاة الزوجيىة المقىررة فىي اإلسىالم حىدي  ءن ىاروالذين يتحدثون ع ! الزائلة , نو "البرجوا ية "

نغىىالل   " . . وقبىل كىىل  ىىيو وبعىىد كىىل " . والىذين ي ىىفون الضىىمانات التىىي جعلهىىا هللا للمىرنة لىىتحفه عفتهىىا بأنهىىا
قت ىىادية النىىا  الواقييىىة . . السياسىىية واالجتماعيىىة واال حيىىاة  ىىيو . . الىىذين ين ىىرون حاكميىىة هللا المفلقىىة فىىي

مىىن  جميعىىا ءن لل شىىر نن يزاولىىوا هىىذا االخت ىىاص دون التقيىىد بشىىريعة هللا . . . نول ىىك:ويقولىىون  والتشىىرييية . .
بمفاصىلتهم ومقىاطعتهم ءال للىذكر  .  مىأمور المعنيين في هذه اآليات بأنهم يتخذون دينهم لي ا ولهوا . وبأن المسلم

نبسىلوا بمىا كسىبوا , فلهىم  ىرا  مىن حمىيم وعىذا  نلىيم لمىا  الىذين وال ىافرون  -ني المشىركون  -وبىأنهم الظىالمون 
  كانوا يكفرون . .

ا خىذوا ديىىنهم  الىذين مىىأمور بعىد ءهمىال  ىأن هىنالو -نن الرسىول   ص ل وينسىح  االمىر على  كىل مسىلم :وثانيهىا
كسىبوا , ونن يالقىىوا هللا نن  ىر هن نفوسىهم بمىا  مىن نن يقىوم بتىذكيرهم و خىويفهم -لي ىا ولهىوا وغىر هم الحيىاة الىدنيا 

يشف  لهم ; كما ننه ال يقبل منهم فدية لتفلق نفوسىهم بعىد ار هانهىا بمىا   في  ليس لهم من دونه ولي ين رهم , وال
  كسبت .
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  القرآني جماله وعمقه وهو يقول: وللتعبير

 
 

ْ ه م   َوَذرّ  ْم َلّي ىًا َوَلْهىوًا َوَغىرَّ ىْر ّبىّه َنن   ْ َسىَل َنْفىس  ّبَمىا َكَسىَبْت َلىْيَس  اة  اْلَحَيى الَّّذيَن ا ََّخىذ وْا ّديىَنه  ْنَيا َوَذكّه ّ  َلَهىا الىدُّ ُه وّن  ّمىن د 
مْ  ي ْنَخذْ  َوّليٌّ َواَل َ ّفي   َوّإن َ ْعّدْل ك لَّ َعْدلق الَّ  ْن َحّمىيمق َوَعىَذا    َ َرا    ّمْنَها ن ْوَلىّ َك الَّّذيَن ن ْبّسل وْا ّبَما َكَسب وْا َله  َنّلىيم  ّبَمىا  مّه

وَن )   (70َكان وْا َيْ ف ر 

  كل عدل ال ينخذ منها(. .  عدل وذكر به نن   سل نفس بما كسبت ليس لها من دون هللا ولي وال  في  , وإن)

ولىي وال  ىفي  وال يقبىل  هللا نفس عل  حدة   سل   ني  ر هن و نخذ ل بما كسبت , حالة نن ليس لهىا مىن دون  ف ل
  به و فك الربقة   منها عدل  فتد 

بمىا كسىبوا ; وحىق علىيهم مىا سىبق  ار هنىوا نول ك الذين ا خذوا ديىنهم لي ىا ولهىوا وغىر هم الحيىاة الىدنيا فهىنالو قىد فأما
  في اآلية ; وكت  عليهم هذا الم ير:

  . .(يكفرون  نول ك الذين نبسلوا بما كسبوا , لهم  را  من حميم وعذا  نليم بما كانوا)

كفىرهم , الىذي دل  بسىب  مىا فعلىوا ; وهىذا جزاؤهم: ىرا  سىاخن يشىوي الحلىوي وال فىون ; وعىذا  نلىيمنخىذوا ب لقىد
  عليه استهزاؤهم بدينهم . .

  قول هللا  عال  في المشركين: )الذين ا خذوا دينهم لي ا ولهًوا(. .:وثالثها

  هو دينهم ? . . فهل

ال ىنف مىن النىا   هىذا ه هىذا لي ىا ولهىوا . . وقىد وجىدالنة ينفبق عل  من دخىل فىي اإلسىالم , ثىم ا خىذ دينى ءن
  وعرف باسم المنافقين . . ول ن هذا كان في المدينة . .

هىو ديىن ال شىرية جميعىا .  . هو ينفبق عل  المشركين الذين لم يدخلوا في اإلسالم ? ءن اإلسالم هو الىدين . فهل
باعت ىار ننىه الىدين الوحيىد الىذي يعىده هللا  . . دينىه . سىواو مىن آمىن بىه ومىن لىم يىنمن . . فالىذي رفضىه ءنمىا رفىأ

  النبيين . خا م دينا ويقبله من النا  بعد بعثة

  األ,افة داللتها في قوله: ولهذه

  وذر الذين ا خذوا دينهم لي ا ولهًوا(. .)
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فىة . فمىن ا خىذه لي ىا كا لل شىرية ء ارة ءل  هىذا المعنى  الىذي نسىلفناه , مىن اعت ىار اإلسىالم دينىا -لهللا نعلم  - فهي
  . . المشركين ولهوا , , فانما يتخذ دينه كذلك . . ولو كان من

فىي خ ىائة األلوييىة .  نحىدا نزال نجىدنا فىي حاجىة ءلى   قريىر مىن هىم المشىركون ? ءنهىم الىذين يشىركون بىالِل وال
 . نو بقبىول الحاكميىة والشىريعة التعبديىة ألحىد مى  هللا الشىعائر سىواو فىي االعتقىاد بألوييىة نحىد مى  هللا . نو بتقىديم

 نول  من يدعون ألنفسهم واحدة من هذه , مهما  سموا بأسماو المسلمين   فلىن ن مىن با  من احد م  هللا . ومن

  ديننا عل  يقين   نمر

وقىىد سىىبق القىىول بأنهىىا  . والىىذين يتخىىذون ديىىنهم لي ىىا ولهىىوا . -ني المشىىركين  -حىىدود مجالسىىة الظىىالمين :ورابعهىىا
فىي آيىىات هللا ; نو ظهىر ا خاذهىىا لي ىىا  الخىوض متى  سىىم  -رد التىىذكير والتحىذير . فليسىىت لشىيو وراو ذلىىك لمجى

  . . مثلها ولهوا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا نو

  جاو في قول القرطبي في كتابه:الجام  ألحكام القرآن ب دد هذه اآلية: وقد

لهىم نن يخىالفوا  , ون  ىاعهم  عىم نن األئمىة الىذين هىم حجىجفي هىذه اآليىة رد مىن كتىا  هللا عىز وجىل , على  مىن "
  الفاسقين , وي وبوا آراوهم  قية . . "

 بيحهىا اآليىة فىي  الفاسىقين نقول:ءن المخالفة بق د الموعظىة والتىذكير و  ىحي  الفاسىد والمنحىرف مىن آراو ونحن
 فهوسىىد القىىول والفعىىل مىىن بىىا  التقيىىةمىىن فا يبدونىىه الحىىدود التىىي بينتهىىا . نمىىا مخالفىىة الفاسىىقين والسىىكوت عمىىا

 لل اطىل , و ىهادة ,ىد الحىق . وفيىه  لبىيس على  النىا  , ومهانىة لىدين هللا ءقرار -في ظاهرة  -المحظور . ألنه 

  عل  دين هللا . وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . وللقائمين

  رو  القرطبي في كتابه هذه األقوال: كذلك

قال:وكىذلك منى   - كىافرا منمنىا كىان نو -:من خىاض فىي آيىات هللا  ركىت مجالسىته وهجىر قىال ابىن خىويز منىداد"
ال فىار ونهىل البىدل ; ونال  عتقىد مىود هم ,  ومجالسىة نصىحابنا الىدخول ءلى  نرض العىدو , ودخىول كنائسىهم والبيى  ,

ي كلمىة , فىأعرض عنىه قال بعأ نهل البىدل ألبىي عمىران النخعي:اسىم  منى وقد وال يسم  كالمهم وال مناظر هم .
 ومثله عن نيو  السختياني . وقال الفضيل بن عيىاض:من نحى  صىاح  بدعىة نحى د . ! كلمة , وقال:وال ن ف

مى  صىاح  بدعىة  جلىس عمله , ونخرع اإلسالم من قل ه , ومن  وع كريمته من مبتدل فقد قف  رحمها ; ومىن هللا
يغفىىر هللا لىه . ورو  نبىىو عبىىدهللا  نن اح  بدعىة رجىىوتلىم يعىىد الحكمىة , وإذا علىىم هللا مىن رجىىل ننىىه مى غأ ل ىى

هللا   ص ل " من وقر صاح  بدعة فقىد نعىان على  هىدم  رسول قالت:قال -ر,ي هللا عنها  -الحاكم عن عائشة 
  اإلسالم " . .
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بمزاولتىىه  األلوييىة كلىه فىي صىاح  البدعىة وهىو على  ديىن هللا . . وكلىه ال يبلىأ مىد  مىن يىدعي خ ىائة فهىذا
كفىر كىافر , نو  ىرك مشىرك . ممىا لىم  ول نىه اكمية ; ومن يقره عل  هذا االدعىاو . . فلىيس هىذا بدعىة مبتىدل ;للح

نن قىام اإلسىىالم فىىي األرض لىم يبلىىأ مىىن نحىد نن يىىدعي هىىذه  فمنىىذ يتعىرض لىىه السىلف ألنىىه لىىم يكىن فىىي  مىىانهم .
 ءطىار فرنسىية التىي خىرع بعىدها النىا  مىنولم يق   يو من ذلىك ءال بعىد الحملىة ال . اإلسالم وهو يزعم -الدعو  

الىذي كىان   فقىد  جىاو   هىذا وكذلك لم يعىد فىي قىول هىنالو السىلف مىا ينفبىق على  -ءال من ع م هللا  -اإلسالم 
  كل ما  حدثوا عنه بمثل هذه األحكام . .

  ثة در  واحدبآيا ها الثال الوحدة هذه حيرة مت   الشياطين ومن حقائق العقيدة 73 - 71العا رة: الوحدة

وبمشىهد الىذي يرجى   ; الهىد  اإليقال القوي بحقيقىة األلوييىة وخ ائ ىها ; وباسىتن ار الشىرك والعىودة ءليىه بعىد هذا
نن هىد  هللا وحىده هىو الهىد  . . هىذا اإليقىال  وبتقريىر القهقىري مر ىدا عىن ديىن هللا ; وحير ىه فىي التيىه بىال ا جىاه ;

سلفان هللا المفلق , فىي األمىر والخلىق ; وعىن ان شىاف هىذا السىلفان و فىرده  عن يختم برنة عالية عميقة مدوية .
 يكىن )يىوم يىنفخ فىي ال ىور(وي ع  مىن فىي القبىور ; ويسىتيقن مىن لىم -للمن ىرين المفموسىين  حتى  -بىالظهور 

  يستيقن نن الملك هلل وحده , ونن ءليه الم ير:

كالىذي اسىتهو ه الشىياطين فىي  , هللا د عل  نعقابنىا بعىد ءذ هىدانانندعوا من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا , ونر :قل
قل:ءن هد  هللا هو الهد  , ونمرنا لنسىلم لىر  العىالمين  . ائتنا األرض , حيران , له نصحا  يدعونه ءل  الهد  .

  . . وا قوه . ونن نقيموا ال الة

الرسىول   ص ل ءنمىا هىو  ونن األمىر هلل وحىده ,قىل(. . اإليقىال القىوي المت ىرر فىي السىورة ; الىذي يىوحي بىأن هىذا )
  ونن الرسول   ص ل ءنما هو مأمور به من ربه . ; منذر ومبلأ ; والذي يوحي بجالل هذا األمر وعلويته ورهبته

  قل:نندعوا من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ? . .)

يدعونهم من دونىه , وهىم  الذين الم مقادهم لهنالولهم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير هللا واالستعانة به وإس قل
حجىرا نو  ىجرا , روحىا نم مل ىا ,  ىيفانا نم ءنسىانا  , صنما ال يمل ون نفعا وال ,را . سواو كان ما يدعونه وثنا نو

 ي ا وال يضرون . فهم نعجز من النفى  والضىر . وكىل حركىة ءنمىا  جىري بقىدر  ينفعون  . . ف لهم سواو في ننهم ال
  . . األمور فما لم يأذن به هللا ال يكون , وال يكون ءال قدره وما جر  به قضاؤه من . هللا من

لغيىىر هللا . وسىىخف هىىذا  والخضىىول لهىىم مسىىتن را دعىىوة غيىىر هللا , وع ىىادة غيىىر هللا , واالسىىتعانة بغيىىر هللا , قىىل
على  النبىي   ص ل مىن مشىاركتهم يقترحىه المشىركون  كىان الت رف وهذا اال جاه . . وسواو كان ذلىك ردا على  مىا

نو كىان ذلىك اسىتن ارا مبتىدن لمىا عليىه المشىركون , وإعالنىا للمفارقىة والمفاصىلة  ! ع ىادة آلهىتهم ليشىاركوه ع ىادة ربىه
الىذي يرفضىه  السىخف جان  النبي   ص ل والمنمنين . . فان المند  في النهاية واحد ; وهو استن ار هىذا من فيه
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وبعيىدا كىذلك عىن العىرف السىائد فىي  , الراسى ة عرض له فىي النىور ; بعيىدا عىن الموروثىات العقل ال شري ذا ه مت 
  البي ة  

مىن ع اد ىىه  ءليىه السىخف و ضىخيم االسىىتن ار يعىرض هىذه المعتقىدات فىىي ,ىوو مىا هىد  هللا المسىىلمين ولتجسىيم
هللا مىا ال ينفعنىا وال يضىرنا ونىرد  قل:ننىدعوا مىن دون ) 1وحده , وا خاذه وحده ءلها , والدينونىه لىه وحىده بىال  ىريك: 

  عل  نعقابنا ? . .

  ءل  الوراو ; بعد التقدم واالر قاو . . ولار داد عل  األعقا  ; ورج فهو

  هذا المشهد الشاخة المتحرك الموحي المثير: ثم

  ائتًنا(. .:الهد  كالذي استهو ه الشياطين في األرض( ). . حيران . . له نصحا  يدعونه ءل )

قل ىه بىين اإللىه  يتىو ل مشىهد حىي  ىاخة متحىرك للضىاللة والحيىرة التىي  نتىا  مىن يشىرك بعىد التوحيىد , ومىن نىهء
والضىالل , فيىذه  فىي التيىه . . ءنىه مشىهد ذلىك  الهد  الواحد , واآللهة المتعددة من العبيد   ويتفري ءحساسه بين

ويىا ليتىه  -السىتهواو لفىه م ىور بذا ىه لمدلولىه ولفىه ا -فىي األرض( الشىياطين المخلىوي التيىيس: )الىذي اسىتهو ه
 -ولو في طريق الضالل    -في ا جاهه , فيكون له ا جاه صاح  الق د الموحد  االستهواو يت   هذا

َنا َون ىَردُّ  ق ىلْ  ىرُّ ّ َمىا اَل َينَفع َنىا َواَل َيض  ُه وّن  ُه   َعَلى  َنَنىْدع و ّمىن د  ىَياّطين   َكالَّىّذي اْسىَتْهَوْ ه   َنْعَقاّبَنىا َبْعىَد ّءْذ َهىَداَنا  ّفىي  الشَّ
ىَد  ىَدَ  َون ّمْرَنىا ّلن ْسىّلَم ّلىَر هّ  اْئّتَنىا اأَلْرّض َحْيَراَن َلىه  َنْصىَحا   َيْدع وَنىه  ّءَلى  اْله  ّ ه ىَو اْله  ُه  (71) اْلَعىاَلّمينَ  ق ىْل ّءنَّ ه ىَد  

الَة َوا َّق وه  َوه َو الَّّذيَ  وَن ) ّءَلْيهّ  َوَنْن َنّقيم وْا ال َّ   (72  ْحَشر 

وهىىو بىىين هىىذا  -ائتنىىا()وينادونىىه هنىىاك , مىىن الجانىى  اآلخىىر , نصىىحا  لىىه مهتىىدون , يدعونىىه ءلىى  الهىىد  , ول ىىن
  الفريقين يجي    ني االستهواو وهذا الدعاو)حيران(ال يدري نين يتجه , وال

  التعبير   العذا  النفسي ير سم ويتحرك , حت  ليكاد يحس ويلمس من خالل ءنه

هىذا الىنة . . ول ىن  قىرآت كنت ن  ور هىذا المشىهد ومىا يفىيأ بىه مىن عىذا  الحيىرة والتىأرج  والقلقلىة كلمىا ولقد
ويفىيأ منهىا هىذا العىذا  . . حىاالت  , الموقىف مجىرد   ىور . . حتى  رنيىت حىاالت حقيقيىة , يتمثىل فيهىا هىذا

ثىم ار ىدوا عنىه ءلى  ع ىادة اآللهىة الزائفىة ,  -فة وهذا التىذوي هذه المعر  درجة نيا كانت -نا  عرفوا دين هللا وذاقوه 
 , الحالىة والفمى  . . ثىم ءذا هىم فىي مثىل هىذا البىن  المريىر . . وعندئىذ عرفىت مىاذا  عنىي هىذه الخىوف  حت قهىر

  وماذا يعني هذا التعبير  

يىأ ي  . . التيىيس  ىيرظىل المشىهد الحىي الشىاخة المتحىرك المىوحي , يغمىر الىنفس بالوجىل مىن هىذا الم وبينمىا
  التقرير الحاسم باال جاه الثابت المستقيم:
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  . .(وا قوه قل:ءن هد  هللا هو الهد  , ونمرنا لنسلم لر  العالمين , ونن نقيموا ال الة)

الفافيىة , والعىذا  المريىر  الحيىرة التقرير الحاسم في الظىرف النفسىي المناسى  , فىالنفس التىي  ر سىم لهىا صىورة ءنه
    ون ءل  استق ال القرار الحاسم بالراحة والتسليم . . ما ه الحيرة التي ال  ستقر عل  قرار ,   ون نقر من هذ

  ءنه الحق في ذلك التقرير الحاسم: ثم

  قل:ءن هد  هللا هو الهد (. .)

  وإنه ل ذلك عن يقين . . -كما يفيد التركي  البياني للجملة  -وحدة الهد   هو

بىه  ىي ا مىن   ىورا ها  واسىتبدلت د في التيه , كلما  ركت هذا الهد  , نو انحرفت عن  يو منىهال شرية لتخ  وإن
وقيمهىىا وموا ينهىىا , بغير)علم(وال)هىىد (وال )كتىىا   , وقوانينهىىا هىىي ومقوال هىىا , وننظمتهىىا ونو,ىىاعها , و ىىرائعها

  منير(. .

لالنتفىىال بهىا فىىي  , وبعىىأ طاقا ىه وقىىواه  اإلنسىان" موهىىو  مىن هللا القىدرة علىى   عىرف بعىىأ نىواميس ال ىون " ءن
موهىىو  مىىن هللا القىىدرة علىى  اسىىت ناه  غيىىر الخالفىىة فىىي األرض , و رقيىىة هىىذه الحيىىاة . . ول ىىن هىىذا اإلنسىىان ذا ىىه

بأسىرار الغيىو  التىي  لفىه مىن كىل جانى  , ومنهىا غيى  عقلىه  اإلحاطىة الحقىائق المفلقىة فىي هىذا ال ىون , وال على 
 جسىمه واألسى ا  ال امنىة وراو هىذه الوظىائف , والتىي  ىدفعها للعمىل هكىذا , وبهىذا ائفوظى هىو وروحىه , بىل غيى 

  وفي هذا اال جاه . , االنتظام

وخلىق , ومىوا ين وقىيم ,  عقيىدة ثم يحتاع هذا "اإلنسان" ءل  هد  هللا فىي كىل مىا يخىتة بكينونتىه وحيا ىه مىن ومن
  لها واق  الحياة . . و نظم وننظمة ونو,ال , و رائ  وقوانين  حكم هذه ال ينونة

كليىة عنىه , نو انحىرف بعىأ  بعىد فاو هذا "اإلنسان" ءل  هد  هللا اهتد  . ألن هد  هللا هو الهد  . وكلما وكلما
هللا فهىو ,ىالل . . ءذ لىيس هنالىك نىول ثالى   هىد  االنحراف واسىتبدل بىه  ىي ا مىن عنىده ,ىل . ألن مىا لىيس مىن

  .)فماذا بعد الحق ءال الضالل ?(

ال شىىرية حىىين   ىاريخ مىا هىىو "حتمىي" فىىي -ومىىا  ىزال كلهىىا  ىىذوي  -ذاقىىت ال شىرية مىىن ويىالت هىىذا الضىالل  ولقىد
 الألنهىا مىن نمىر هللا , ومىن خبىر هللا , المسىتيقنة  نحرف عن هىد  هللا . . فهىذه هىي "الحتميىة التاريخيىة " الوحيىدة

فهىو  , ينقى  رية فىي انحرافهىا عىن هىد  هللا , ال يحتىاع ننوالذي يريد نن يتمل   ىقاو ال شى ! المدعاة  لك الحتميات
  . مكان حوله في كل نرض  راه األعين و لمسه األيدي , وي ر  منه العقالو في كل

و قىواه: )ونمرنىا  ومخافتىه ثىم يسىتفرد السىياي فىي اآليىة ليقىرر ,ىرورة االستسىالم هلل وحىده , وع اد ىه وحىده , ومىن
  قيموا ال الة وا قوه(. .لنسلم لر  العالمين , ونن ن
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فهىو وحىده الىذي  . العىالمين نمرنىا نن نسىلم لىر  -مىن ثىم  -يىا محمىد ونعلىن نن هىد  هللا هىو الهىد  ; ونننىا  قىل
يشىذ عىن  -من بين العالمين  -يجعل اإلنسان وحده  الذي يستسلم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له , فماذا

  التي  ستسلم لها العوالم في السماوات واألر,ين ? ملةالشا االستسالم لهذه الربوبية

بهىا وهىي استسىالم  االعتىراف ذكىر الربوبيىة للعىالمين هنىا لىه مو,ىعه . . ءنىه يقىرر الحقيقىة التىي ال منىاص مىن ءن
و,ىعها هللا لهىا ; وهىي ال  ملىك الخىروع عليهىا ,  التىي الوجود كله , وما فيه من عوالم مشىهودة ومغي ىة , للنىواميس

 يستسلم كذلك لهذه النواميس كرها , وال يملك الخروع عليها . . فال ي قى  - العضوي  من ناحية  ركي ه -واإلنسان 

الهىد  نو الضىالل  اختيىار يستسلم في الجان  الذي  رك له الخيار فيه ليبتل  فيه , وهو جانى  االختيىار . . ءالنن
  وينىه وسىلوكه , وجسىمه وروحىه , ودنيىاه  و ناسىق م نمىره ,. . ولىو استسىلم فيىه استسىالم كيانىه العضىوي , السىتقا

  وآخر ه . .

مىنثر لمىن يفىت  هللا قل ىه  ءيحىاو ءعىالن الرسىول   ص ل والمسىلمين معىه , ننهىم نمىروا باالستسىالم فاستسىلموا , وفىي
  للتلقي واالستجابة عل  مد  الزمان .

  بدية والشعورية:ءعالن االستسالم لر  العالمين  جيو الت اليف التع وبعد

  ونن نقيموا ال الة وا قوه(.)

الشىعائرية ; و جىيو  الي ىادات هو االستسالم لربوبية ر  العىالمين , وسىلفانه و ربيتىه و قويمىه . ثىم  جىيو فاألصل
و ال  قوم ءال ءذا رسخت هىذه القاعىدة ليقىوم عليهىا البنىا فانها الريا,ات النفسية . . لتقوم عل  قاعدة االستسالم . .

.  

حقيقىة الحشىر . وحقيقىة :العقيىدة اإليقىال األخيىر فىي الفقىرة يحشىد السىياي المىنثرات مىن الحقىائق األساسىية فىي وفىي
وحقيقىة الحكمىة والخبىرة . . مىن خ ىائة األلوييىة ,  . والشىهادة الخلق . وحقيقة السلفان . وحقيقىة العلىم بالغيى 

  هذه السورة: في التي هي المو,ول الرئيسي

قولىه الحىق , ولىه  . فيكىون  ذي ءليه  حشرون . وهىو الىذي خلىق السىماوات واألرض بىالحق . ويىوم يقىول:كنوهو ال)
  الخبير(. . الحكيم الملك يوم ينفخ في ال ور , عالم الغي  والشهادة , وهو

  وهو الذي ءليه  حشرون(. .)

لهىم نن يقىدموا بىين يىدي  فىأول  ق . .االستسالم لر  العالمين ,رورة وواج  . . فهو الىذي ءليىه  حشىر الخالئى ءن
  له استسالم العالمين ; قبل نن يقفوا نمامه اليوم ما ينجيهم ; ونول  لهم نن يستسلموا -الحتمي  -الحشر 
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ىن َوه وَ  َماَواّت َواأَلْرَض ّباْلَحقّه َوَيْوَم َيق ول  ك  ْلى َفَي  ىون   الَّّذي َخَلَق السَّ ىَورّ َقْول ىه  اْلَحىقُّ َوَلىه  اْلم   َعىاّلم   ك  َيىْوَم ي ىنَفخ  ّفىي ال ُّ

َهاَدّة َوه َو اْلَحّ يم  اْلَخّبير  )   (73اْلَغْيّ  َوالشَّ

فىي المبىدن , مىا دام ننىه ال  باالستسىالم موحيىا -حقيقىة الحشىر  -وكىذلك ي ى     ىور هىذه الحقيقىة  . . مسىنولين
  مفر من االستسالم في الم ير  

  رض بالحق(. .وهو الذي خلق السماوات واأل)

 -السىماوات واألرض  خلىق حقيقة نخىر   حشىد كمىنثر آخىر . . فىالِل الىذي يىنمرون باالستسىالم لىه هىو الىذي وهذه
بىالحق(. فىالحق قىوام هىذا الخلىق . . )واألرض ولقىد خلىق السىماوات -والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويت ىرف 

وبخاصىىة األفالطونيىىة  -ا الفلسىىفة عىىن هىىذا ال ىىون عرفتهىى التىىي وفضىىال عمىىا يقىىرره هىىذا الىىنة مىىن نفىىي األوهىىام
فضىىال علىى    ىىحي  مثىىل هىىذه  -المحسىىو  وهىىم ال وجىىود لىىه علىى  الحقيقىىة    العىىالم مىىن نن هىىذا -والمثاليىىة 

بىه  يلىوذ الىنة يىوحي بىأن الحىق نصىيل فىي بنيىة هىذا ال ىون , وفىي مآال ىه كىذلك . فىالحق الىذي فىان الت ىورات ,
يقىف لهىا ال اطىل , الىذي ال جىذور  ال من في ففرة الوجود وطبيعته , فينلف قوة هائلىة ,النا  يستند ءل  الحق ال ا

فوي األرض ما لها مىن قىرار . وكالزبىد يىذه  جفىاو , ءذ ال  من له في بنية ال ون , وإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت
  كالحق . . وهذه حقيقة ,خمة , ومنثر كذلك عميق . . . نصالة له في بناو ال ون .

ال بيىر فىي كيىان  بىالحق ءنمىا يت ىل -هىو  خ ىيا وفىي حىدود ذا ىه  -المنمن الذي يشعر نن الحق الذي معه  ءن
الحق ال بير الذي في الوجىود بىالحق المفلىق  فيت ل هذا الوجود .   وفي اآلية األخر : )ذلك بأن هللا هو الحق(ل

مهمىىا  -ذا النحىىو الهائىىل , ال يىىر  فىىي ال اطىىل بهىىذه الحقيقىىة علىى  هىى يشىىعر فىىي هللا سىى حانه . . ءن المىىنمن الىىذي
مىدد  وال ءال فقاعة طارئة على  هىذا الوجىود ; ال جىذور لهىا -و جبر وقدر عل  األذ  المقدر  وطغ   ضخم وانتفخ

  ;  نفث  و من قري  , و ذه  كأن لم   ن في هذا الوجود .

  كن فيكون(. .:يقول لم ويثو    )ويومنن غير المنمن ير جف حسه نمام   ور هذه الحقيقة . وقد يستس كما

 -وعىرض هىذه الحقيقىة  . . والتبىديل السىلفان القىادر , وهىي المشىي ة الفليقىة , فىي الخلىق واإلبىدال والتغييىر فهىو
هىو كىذلك مىنثر مىوأل فىي نفىو  الىذين يىدعون ءلى   - المىنمنين فضال عل  ننه من عمليات البناو للعقيدة في قلو 

  بالحق . . الذي يقول:كن فيكون . )قوله الحق(. . الخالق الميناالستسالم هلل ر  الع

لىه وحىده . نو فىي  باالستسىالم فىي القىول الىذي يكىون بىه الخلىق: )كىن فيكىون(. نو فىي القىول الىذي يىأمر بىه سىواو
يخبىر بىه عىن الما,ىي والحا,ىر والمسىتقبل .  الىذي القىول الىذي يشىرل بىه للنىا  حىين يستسىلمون . نو فىي القىول

  الخلق والنشأة والحشر والجزاو . وعن
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مىن خلقىىه . ومىىن  يضىىر الحىىق فىي هىىذا كلىه . . فىىأول  نن يستسىلم لىىه وحىده مىىن يشىىركون بىه مىىا ال ينفى  وال قولىه
  . ا جاه يت عون قول غيره كذلك و فسيره للوجود و شريعه للحياة . في ني

  وله الملك يوم ينفخ في ال ور(. .)

الىىذي يكىون فيىىه  اليىىوم . يىىوم يىنفخ فىي ال ىىور   هىو القىىرن المجىوف كىالبوي ل وهىىوهىىذا اليىوم يىىوم الحشىر .  ففىي
الىذي احىىتفه بىه . وال ىور كىىذلك غيى  مىىن  هللا ال عى  والنشىر ; بكيفيىىة غيبيىة ال يعلمهىا ال شىىر , فهىي مىن غيىى 

بىوي مىن نىور يىنفخ المىو   لىه , والروايىات المىأثورة ;  قول:هىو  اسىتجابة ناحيىة ماهيتىه وحقيقتىه , ومىن ناحيىة كيفيىة
 لهىامن نمىا األولى  في ىعق -وهىذه هىي النفخىة الثانيىة  -فىي القبىور , حيى  يهبىون للنشىور  مىن فيه ملك , فيسىم 

جىىاو فىىي آيىىة الزمىىر:)ونفخ فىىي ال ىىور ف ىىعق مىىن فىىي  كمىىا فىىي السىىماوات ومىىن فىىي األرض ءال مىىن  ىىاو هللا
خىىر  فىىاذا هىىم قيىىام ينظىىرون(. . وهىىذه األوصىىاف ثىىم نفىخ فيىىه ن -هللا   ىىاو ءال مىىن -السىماوات ومىىن فىىي األرض 

 األرض ننه عل  غير ما يمكن نن يكون ال شر قد عهدوه في هذه -عن يقين  -فيه  عفينا  النفخة لل ور وآلثار

ونثىره , وال نتجىاو  هىذا  وصىفه نو   ىوروه . . وهىو مىن ثىم غيى  مىن غيى  هللا . . نعلمىه بقىدر مىا نعفانىا هللا مىن
  ! الظنون  مان في  جاو ه , وال يقين . ءنما هيالقدر الذي ال ن

نن الملىك هلل  - للمفموسىين حتى  -ويظهىر  -حتى  للمن ىرين  -هىذا اليىوم الىذي يىنفخ فيىه فىي ال ىور يبىر   فىي
فىأول  لمىن يىأبون االستسىالم لىه فىي الىدنيا طىائعين نن  . . وحىده , وننىه ال سىلفان ءال سىلفانه , وال ءرادة ءال ءراد ىه

  المفلق يوم ينفخ في ال ور . لسلفانه قبل نن يستسلموا يستسلموا

  عالم الغي  والشهادة(. .)

مىن نمىر الي ىاد , وال  خافيىة يعلم ذلك الغي  المحجو  , كما يعلم هذا ال ون المشهود . والذي ال  خفي عليه الذي
ذكر هىذه الحقيقىة لىذا ها , و تخىذ ويتقىوه . وهكىذا  ى ويعبىدوه يند عنىه  ىأن مىن  ىنونهم . . فىأول  لهىم نن يسىلموا لىه

  والمعار,ين . المكذبين منثرا موحيا في مواجهة

  -وهو الحكيم الخبير(:)

والخبىىرة . . فىىأول  نن  بالحكمىة نمىىور ال ىون الىىذي خلقىىه , ونمىور الي ىىاد الىذين يمل هىىم فىي الىىدنيا واآلخىىرة ي ىرف
في ىوا ءلىى  هىىداه وحىده . ويخرجىىوا مىن التيىىه , ومىىن وي . يستسىلموا لتوجيهىىه و ىرعه , ويسىىعدوا بآثىار حكمتىىه وخبر ىىه

  وإل  كنف الهد  وال  يرة . . , والخبرة الحيرة , ءل  ظالل الحكمة

   تخذ هذه الحقيقة منثرا موحيا للعقول والقلو  . . وهكذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



الىدر  بفولىه  هىذا والحيىاة المو,ىول:عرض حقىائق العقيىدة مىن خىالل الق ىة 94 - 74الحاديىه عشىرة: الوحىدة
وهىو بنىاو العقيىدة  -الفقىرات . . ءنىه يعىالج المو,ىول األساسىي فىي السىورة  مت ىل لحمىة واحىدة ; يتنىاول مو,ىوعا

ول نىه يعالجىه فىي  - من التعريىف الشىامل بحقيقىة األلوييىة وحقيقىة العبوديىة , ومىا بينهمىا مىن ار  اطىات قاعدة عل 
الق ىة والتعقيىى  عليىىه . . مىى   نسىلو  جىه فىىينسىلو  آخىىر غيىىر مىا جىىر  بىىه السىياي منىىذ نول السىىورة . . يعال

مشىهد االحتضىىار ال امىل السىمات ; وذلىىك كلىه فىىي  ومنهىىا است ىحا  المىنثرات الموحيىىة التىي  زخىر بهىىا السىورة ;
  التي  حدثنا عنها في  قديم السورة . . المتالحقة نفس طويل ر ي  يتوسد الموجات

ص ل وفىي مفلى   ] محمىد عليىه السىالم , ءلى  -منذ نوأل  يعرض موك  اإليمان الموصول -في جملته  - والدر 
ءبىراييم عليىه السىالم  -هللا ال ىالحين  ع ىاد كما  تجل  في ففرة عبد مىن -هذا الموك  يستعرض حقيقة األلويية 

وهىىي   حىى  عىن ءلههىىا الحىىق , الىذي  جىىده فىىي نعماقهىا , بينمىىا هىىي  , ويرسىم مشىىهدا رائعىا حقىىا للففىىرة السىليمة -
 الجاهليىىة و  ىىورا ها . ءلىى  نن يخلىىة لهىىا   ىىور حىىق , يفىىابق مىىا ار سىىم فىىي بانحرافىىات الخىىارع   ىىفدم فىىي

مىىن المشىىهود  ونثبىىت عىىن ءلههىىا الحىىق . ويقىىوم علىى  مىىا  حىىده فىىي نطوائهىىا مىىن برهىىان داخلىىي هىىو نقىىو   نعماقهىىا
واطم نانىه ءلى  مىا وجىده ءل  ربه الحىق ,  اهتدائه المحسو    ذلك حين يحكي السياي عن ءبراييم عليه السالم بعد

ن حاجوني في هللا وقد هدان ? وال نخاف ما  شركون به , ءال نن يشىاو ربىي  ىي ا :قال في قل ه منه:)وحاجه قومه .
مىا لىم ينىزل بىه  بىالِل ربي كل  يو علما , نفال  تذكرون ? وكيف نخاف ما ن ركتم وال  خافون نن ىم ن ىركتم وس  ,

  حق باألمن ءن كنتم  علمون ?(.عليكم سلفانا ? فأي الفريقين ن

الع ىور ; حيى    ىوالي يمضىي السىياي مى  موكى  اإليمىان الموصىول ; يقىوده الىرهد ال ىريم مىن رسىل هللا على  ثىم
الموكى  الجليىل , الما,ىي فىي طريقىه  جىانبي يبدو  رك المشركين و  ذي  المكذبين لغوا ال و ن لىه , يتنىاثر على 

الواحدة , يقتدي آخرهىا بالهىد  الىذي اهتىد  بىه نولهىا , دون  األمة له ; فينلفالموصول . وحي  يلتحم آخره م  نو 
 ودون اعت ىار لجىنس نو قىوم , ودون اعت ىار لنسى  نو لىون . . فالحبىل الموصىول بىين ; مكىان اعت ىار لزمىان نو

  هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهد ال ريم . الجمي 

العظيم:)ذلىك هىد  هللا  الموكى  الل قول هللا  عال  لرسوله ال ىريم بعىد اسىتعراضمشهد رائ  كذلك ; يبدو من خ ءنه
يعملىون . نول ىك الىذين آ ينىاهم ال تىا  والحكىىم  كىانوا يهىدي بىه مىن يشىاو مىن ع ىاده , ولىىو ن ىركوا لحى د عىنهم مىا

ال :قىل هللا فبهىداهم اقتىده . وكلنىا بهىا قومىا ليسىوا بهىا بكىافرين . نول ىك الىذين هىد  فقىد والنبوة . فان يكفىر بهىا هىنالو
  . .(لعالميننسأل م عليه نجرا , ءن هو ءال ذكر  ل

ينىزل على  بشىر كتابىا  ولىم استعراض هذا الموك  الجليل يجىيو التنديىد بمىن يزعمىون نن هللا لىم يرسىل رسىال , وبعد
ارك النىا  ألنفسىهم وعقىولهم  ى -سى حانه  -ءنىه :يقىول . . ءنهم لم يقدروا هللا حق قدره . فمىا قىدر هللا حىق قىدره مىن

والق ىىور . فمىىا يليىىق هىىذا بألوييىىة هللا وربوبيتىىه , وعلمىىه وحكمتىىه  والضىىعف ومىىا يتعاورهىىا مىىن األهىىواو والشىىهوات
بعىأ  على  ءنما اقتضت رحمة هللا وعلمه ورحمتىه وعدلىه نن يرسىل ءلى  ع ىاده رسىال , ونن ينىزل . . وعدله ورحمته

This file was downloaded from QuranicThought.com



الركىام الىىذي يىىرين عليهىىا , ويغلىىق  مىىن يىة ال شىىرية ءلىى  بارئهىىا , واسىتنقاد ففر هىىاالرسىل كت ىىا , ليحىىاولوا جميعىىا هدا
ويضىر  مىثال ال تىا  الىذي ننىزل على  موسى  . وهىذا ال تىا   . . منافذها , ويعفل نجهزة االلتقاي واالستجابة فيهىا

  جميعا . . ال ت  الذي ي دي ما بين يديه من

مىن يىزعم ننىه يىوح  ءليىه  وادعىاو اسىتن ار االفتىراو ممىن يفتىري على  هللا ,الدر  الفويل المىتالحم الفقىرات ب وينتهي
وهي الدعاو  التي كان يدعيها بعىأ مىن يواجهىون الىدعوة  . . من هللا , وادعاو القدرة عل   نزيل مثل ما ننزل هللا

  وفيهم من ادع  النبوة . الوحي اإلسالمية , وفيهم من ادع 

والمالئ ىة  , المىوت ر المكىرو  للمشىركين: ولىو  ىر  ءذ الظىالمون فىي غمىراتالختىام يجىيو مشىهد االحتضىا وفىي
على  هللا غيىر الحىق وكنىتم عىن آيا ىه   قولىون  باسفوا نيىديهم:نخرجوا ننفسىكم , اليىوم  جىزون عىذا  الهىون بمىا كنىتم

نىىر  معكىىم  نول مىىرة , و ىىركتم مىىا خولنىىاكم وراو ظهىىوركم , ومىىا خلقنىىاكم  سىىت برون . ولقىىد ج تمونىىا فىىراد  كمىىا
  ننهم فيكم  ركاو   لقد  قف  بين م , و,ل عن م ما كنتم  زعمون   . .  عمتم  فعاوكم الذين

واإلعىراض واالفتىراو  االسىت  ار مشهد ك يى  مكىرو  رعيى  ; يجللىه الهىوان وي ىاح ه التنديىد والتأنيى  . جىزاو وهو
  والت ذي  . .

وإذ قىال ءبىراييم ) هللا غيىر مىه حىول الوحدانيىة ويىنقأ نلوييىةءبىراييم يقىيم الحجىة على  قو  79 - 74األول: الىدر 
مبىىين . . وكىىذلك نىىري ءبىىراييم مل ىىوت السىىماوات  ,ىىالل ألبيىىه آ ر:ن تخىىذ نصىىناما آلهىىة ? ءنىىي نراك وقومىىك فىىي

جن عليه الليل رن  كوك ا . قال:هذا ربي , فلما نفل قىال:ال نحى  اآلفلىين  فلما واألرض , وليكون من الموقنين . .
فلمىا رن   . الضىالين القمىر با غىا قال:هىذا ربىي , فلمىا نفىل قىال:ل ن لىم يهىدني ربىي ألكىونن مىن القىوم رن  . فلمىا

ممىا  شىركون . ءنىي وجهىت وجهىي للىذي  بىريو الشمس با غة قال:هذا ربي , هذا نكبر , فلما نفلت قال:يا قوم ءنىي
  . . المشركين ففر السماوات واألرض حنيفا , وما ننا من

 -للوهلىة األولى   -وهىي  الففىرة مشىهد رائى  بىاهر هىذا الىذي يرسىمه السىياي القرآنىي فىي هىذه اآليىات . . مشىهد هءنى
بعىد ءذ نفضىت عنهىا هىذه الخرافىة فىي  ىوي عميىق   نفلىق  ن ىر   ىورات الجاهليىة فىي األصىنام و سىتن رها . وهىي

نىىه فىي وعيهىا وإدراكهىا . وهىي  تعلىق فىىي فىي ,ىميرها , ول نهىا ال  تبي  جىده دافىق   حى  عىن ءلههىا الحىق , الىذي
ولىم  جىد فيىىه  , بكىل مىا يلىىوأل ننىه يمكىن نن يكىىون هىو هىذا اإللىىه   حتى  ءذا اختبر ىه وجد ىىه  ائفىا المكنونىة لهفتهىا

 شىري فيهىا و تجلى  لهىا . وهىىي  الحقيقىة المفابقىة لمىا هىو مكنىون فيهىا مىن حقيقىىة اإللىه وصىفته . . ثىم وهىي  جىد
الحقيقىة , وهىي  علىن فىي جيشىان اللقيىا عىن يقينهىا الىذي وجد ىه  بهىذه , واالمىتالو الجيىاش ,  نفلىق بالفرحىة ال بىر  

 بىاهر انتهىت ءليهىا بوعيهىا للحقيقىة التىي كانىت كامنىة مىن قبىل فيهىا   . . ءنىه مشىهد رائى  التىي من مفابقىة الحقيقىة

اجتا هىا فىي هىذه اآليىات  التىي بىر  والسىياي يعىرض التجربىة ال  -عليىه السىالم  -هذا الذي يتجل  فىي قلى  ءبىراييم 
كىذلك ي ىدل بهىا المىنمن وال يخشى  فيهىا لومىة  العقيىدة الق ىار . . ءنهىا ق ىة الففىرة مى  الحىق وال اطىل . وق ىة
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نسىرة وال عشىيرة وال قومىا . . كمىا وقىف ءبىراييم مىن نبيىه وقومىه هىذه الوقفىه  وال الئىم ; وال يجامىل على  حسىابها نبىا
  :ال ريحة الحاسمة ال ل ة

  . وإذ قال ءبراييم ألبيه آ ر:ن تخذ نصناما آلهة ? ءني نراك وقومك في ,الل مبين(.)

ول ىن ففر ىه السىليمة  ن ىر  - ءلى  ءلهىة -الففىرة  نفىق على  لسىان ءبىراييم . ءنىه لىم يهتىد بعىد بوعيىه وإدراكىه  ءنهىا
لىدانيين بىالعراي كىانوا يعبىدون األصىنام ءبىراييم مىن ال  وقىوم -ابتداو نن   ون هذه األصنام التي يعبدها قومىه آلهىة 

 خلىق فاإلله الذي يعبد , والذي يتوجه ءليه الي اد في السراو والضىراو , والىذي - والنجوم كما كانوا يعبدون ال واك 

وثنىا مىن خشى  . . وإذا لىم  نو النا  واألحياو . . هذا اإلله في ففرة ءبراييم ال يمكن نن يكون صنما مىن حجىر ,
فمىىا هىىي بىىالتي  -ظىىاهر مىىن حالهىىا للييىان  وهىىذا -الصىىنام هىي التىىي  خلىىق و ىىر ي و سىم  و سىىتجي    ىن هىىذه ا

  عل  سبيل نن  تخذ واسفة بين اإلله الحق والي اد   حت   ستحق نن  عبد ; وما هي بالتي  تخذ آلهة

ال امىل للففىرة التىي  ذعالنمىو  للوهلىة األولى  . وهىي -عليىه السىالم  -فهو الضىالل البىين  حسىه ففىرة ءبىراييم  وإذن
   واجه الضالل البين , فتن ره و ستن ره , وهي ففر هللا النا  عليها . . ثم هي النموذع ال امل للففرة

 
 
 

ّبىينق ) َنَراكَ  َقاَل ّءْبَراّييم  ألَّبيّه آَ َر َنَ تَّّخذ  َنْصَنامًا آّلَهًة ّءنّهي َوّإذْ   َمَل  ىوتَ  ن ىّري ّءْبىَراّييمَ  ( َوَكىَذّلكَ 74َوَقْوَمىَك ّفىي َ,ىاَللق مُّ

َماَواّت َواأَلْرّض َوّلَي  وَن ّمَن اْلم وّقّنيَن )   (75السَّ

  بكلمة الحق و  دل , حينما يكون األمر هو نمر العقيدة: و جهر

  ن تخذ نصناما آلهة ? ءني نراك وقومك في ,الل مبين(. .)

اللىين , كمىا  ىرد نوصىافه فىي  السىم  واه الحلىيم الر,ىي الخلىقألبيه . وهو األ -عليه السالم  -يقولها ءبراييم  كلمة
روابىد األبىوة والبنىوة , وفىوي مشىاعر الحلىم والسىماحة . وإبىراييم  فىوي  القىرآن ال ىريم . ول نهىا العقيىدة هنىا . والعقيىدة

  هللا المسلمين من بنيه نن يتأسوا بها . والق ة  عرض لت ون نسوة ومثاال . . نمر هو القدوة التي

عىىن األسىىرار  ل  ىىير ه ب ىىفاو ففر ىىه وخلوصىىها للحىىق نن يكشىىف هللا -عليىىه السىىالم  -اسىىتحق ءبىىراييم  وكىىذلك
  ال امنة في ال ون , والدالئل الموحية بالهد  في الوجود:

  وكذلك نري ءبراييم مل وت السماوات واألرض , وليكون من الموقنين(. .)
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ومىن ءن ىار ال اطىل فىي  , للحىق لمفتوحة ; وعل  هذا النحىو مىن الخلىوصهذه الففرة السليمة , وهذه ال  يرة ا بمثل
ونفلعىه على  األسىرار المكنونىة فىي صىميم  . . واألرض قىوة . . نىري ءبىراييم حقيقىة هىذا الملىك . . ملىك السىماوات

ئىل في صحائف الوجود , ون ل بين قل ىه وففر ىه وموحيىات اإليمىان ودال المبثوثة ال ون , ون شف له عن اآليات
الىواعي  اليقىين ال ىون العجيى  . لينتقىل مىن درجىة اإلن ىار على  ع ىادة اآللهىة الزائفىة , ءلى  درجىة هىذا الهىد  فىي

  باإلله الحق . .

مىن عجائى  صىن   ال ىون  هو طريق الففرة البديهي العميق . . وعي ال يفمسه الركام . وب ر يلحه مىا فىي وهذا
  من هللا جزاو عل  الجهاد فيه . . وهداية بسرها المكنون . .هللا . و دبر يت   المشاهد حت   نفق له 

بعىد نن كىان يجىده  , ووعيىه وفىي هىذا الفريىق وجىد هللا . . وجىده فىي ءدراكىه -عليىه السىالم  -سىار ءبىراييم  وكىذلك
مفابقىىة لمىىا اسىىت ن منهىىا فىىي الففىىرة  واإلدراك فحسىى  فىىي ففر ىىه و,ىىميره . . ووجىىد حقيقىىة األلوييىىة فىىي الىىوعي

  لضمير .وا

هينىة ميسىرة   رحلىة مىن نقفىة   بىدو الرحلة الشائقة م  ففرة ءبراييم ال ادقة . . ءنها رحلة هائلىة وإن كانىت فلنتاب 
يقىوم عليىه الت ليىف بىالفرائأ والشىرائ  ; والىذي ال يكىل  الىذي اإليمىان الففىري ءلى  نقفىة اإليمىان الىوعي   اإليمىان

 ال -عقىولهم وحىدها , فيبينىه لهىم فىي رسىاالت الرسىل , ويجعىل الرسىالة فيىه ءلى   النىا  جمهىرة -سى حانه  -هللا 

وخبىرة بحقيقىة  , ورحمىة هىي حجتىه علىيهم , وهىي منىاي الحسىا  والجىزاو , عىدال منىه -وال العقىل ال شىري  الففىرة
  اإلنسان وعلما . .

  فهو ءبراييم   خليل الرحمن ونبو المسلمين . . -عليه السالم  -ءبراييم  فأما

  لما جن عليه الليل رن  كوك ا . قال:هذا ربي , فلما نفل قال:ال نح  اآلفلين(. .ف)

مىن األصىنام . وقىد با ىت  وقومىه لمىا يعبىد نبىوه -بل اإلن ار الجا م  -صورة لنفس ءبراييم , وقد ساورها الشك  ءنها
بقولىىه: )فلمىىا جىىن عليىىه  يزيىىدها التعبيىىر  خوصىىا صىىورة قضىىية العقيىىدة هىىي التىىي  شىىغل بالىىه , و ىىزحم عالمىىه . .

وكأنمىا يعزلىه عىن النىا  حولىه , لييىي  مى  نفسىه وخىواطره و أمال ىه , ومى   , الليىل(. . كأنمىا الليىل يحتويىه وحىده
  يشغل باله ويزحم خاطره: الذي همه الجديد

  فلما جن عليه الليل رن  كوك ا , قال:هذا ربي(. .)

  الذي يجده - الحق فلما نن ي س من نن يكون ءلهة -نا كما نسلف -قومه يعبدون ال واك  والنجوم  وكان
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ىا َفَلمَّا ىا َرَن  اْلَقَمىَر َباّ غىًا َقىالَ 76َقىاَل ال ن ّحى ُّ اآلّفّلىيَن ) َنَفىلَ  َجىنَّ َعَلْيىّه اللَّْيىل  َرَن  َكْوَك ىًا َقىاَل َهىىَذا َربّهىي َفَلمَّ  َهىىَذا ( َفَلمَّ

الّهيَن ) اْلَقْومّ  ْم َيْهّدّني َربّهي ألك وَننَّ ّمنَ َربّهي َفَلمَّا َنَفَل َقاَل َلّ ن لَّ    (77الضَّ

يجىده فىي  ىيو ممىا يتوجىه  نن صىنما مىن  لىك األصىنام , فلعلىه رجىا -ففر ه في صورة غير مدركىة وال واعيىة  في
  ءليه قومه بالي ادة  

ومىا كانىت هىذه نول  . والنجىوم كى كانىت هىذه نول مىرة يعىرف فيهىا ءبىراييم نن قومىه يتجهىون بالي ىادة ءلى  ال وا ومىا
له بمىا لىم ينفىق مىن قبىل , ويىوحي ءلى  خىاطره بمىا  ينفق -الليلة  -مرة ير  فيها ءبراييم كوك ا . . ول ن ال وك  

  عليه عالمه: ويزحم يتفق م  الهم الذي يشغل باله ,

  قال:هذا ربي(. .)

يكىذ  ظنىه: )فلمىا نفىل  ءنىه ن ربىا   . . ول ىن ال  ءلى  نن يكىو  -من األصىنام  -بنوره وبزوغه وار فاعه نقر   فهو
  قال:ال نح  اآلفلين(. .

  كان الر  يغي  ?  ءذا يغي  . . يغي  عن هذه الخالئق . فمن ذا يرعاها ءذن ومن ذا يدبر نمرها . . ءنه

  ءنه ليس ربا , فالر  ال يغي    , ال

ءنمىا ينفلىق م ا ىرة فىي  , المنفقيىة والفىروض الجدليىةمنفىق الففىرة البىديهي القريى  . . ال يستشىير القضىايا  ءنىه
  . . يسر وجزم . ألن ال ينونة ال شرية كلها  نفق به في يقين عميق

  ال نح  اآلفلين(. .)

ال  حى " اآلفلىين , وال " ءبىراييم بين الففىرة وإلههىا هىي صىلة الحى  ; واآلصىرة هىي آصىرة القلى  . . وففىرة فال لة
  ! . . يغي  له الذي  ح ه الففرة . . ال تخذ منهم ءلها . ءن اإل

  الضالين(. . القوم فلما رن  القمر با غا قال:هذا ربي . فلما نفل قال:ل ن لم يهدني ربي ألكونن من)

  فهو الليلة في نظره جديد: ! يعبدونه التجربة  ت رر . وكأن ءبراييم لم ير القمر قد ; ولم يعرف نن نهله وقومه ءن

  . .قال:هذا ربي()

كمىا يعرفىة ءبىراييم  -والىر   . الذي ينسك  في الوجود ; و فرده في السماو بنوره الحبي  . . ول نه يغيى    . بنوره
  ال يغي    -بففر ه وقل ه 
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الىذي يح ىه , ول نىه  ربىه يحس ءبراييم ننه في حاجة ءل  العون من ربه الحق الىذي يجىده فىي ,ىميره وففر ىه . هنا
ربىىه بهدايتىىه . ءن لىىم يمىىد ءليىىه يىىده .  يدركىىه كىىه ووعيىىه . . ويحىىس ننىىه ,ىىال مضىىي  ءن لىىمبعىىد لىىم يجىىده فىىي ءدرا

  ويكشف له عن طريقه:

  قال:ل ن لم يهدني ربي ألكونن من القوم الضالين(. .)

 شىركون . ءنىي وجهىت  ممىا فلمىا رن  الشىمس با غىة قال:هىذا ربىي . هىذا نكبىر . فلمىا نفلىت قال:يىا قىوم ءنىي بىريو)
  .(المشركين ي ففر السماوات واألرض حنيفا , وما ننا منوجهي للذ

والشىىمس  فلى  كىىل يىىوم  . التجربىة الثالثىىة مىى  ن,ىخم األجىىرام المنظىورة ون ىىدها ,ىىووا وحىرارة . . الشىىمس . ءنهىا
 ن اليىوم يىر  األ ىياو بكيانىه المتفلى  ءلى  ءلىه يفمى ءنه و غي  . ول نها اليوم  بدو لعيني ءبراييم كأنها خلق جديد .

  ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الفويل: قرار به ويفم ن ءليه ; ويستقر عل 

  قال:هذا ربي . هذا نكبر(.)

  كذلك  غي  . . ول نها

 
 

ىا َفَلمَّا ْمَس َباّ َغىًة َقىاَل َهىىَذا َربّهىي َهىىَذا َنْكَبىر  َفَلمَّ ىا  َنَفَلىْت  َرَن  الشَّ مَّ وَن )َقىاَل َيىا َقىْوّم ّءنّهىي َبىّريو  مّه ْهىت   ( ّءنّهىي78  ْشىّرك   َوجَّ

َماَواّت َواأَلْرَض َحّنيفًا َوَما   (79ّمَن اْلم ْشّرّكيَن ) َنَناْ  َوْجّهَي ّللَّّذي َفَفَر السَّ

ويغمىر النىور القلى  ويفىيأ  , يقى  التمىا  , و نفلىق الشىرارة , ويىتم اال  ىال بىين الففىرة ال ىادقة لهللا الحىق هنىا
يجىده فىي وعيىه وإدراكىه كمىا هىو فىي ففر ىه  . . ءلهىه العقىل والىوعي . . هنىا يجىد ءبىراييم عل  ال ون الظىاهر وعلى 

  الففري المكنون والت ور العقلي الوا,  . . اإلحسا  و,ميره . . هنا يق  التفابق بين

يجىده  سىف  . . وال   ىمس يجىد ءبىراييم ءلهىه . ول نىه ال يجىده فىي كوكى  يلمى  , وال فىي قمىر يفلى  , وال فىي وهنىا
وفي عقلىه ووعيىه , وفىي الوجىود كلىه مىن  , وففر ه فيما    ر العين , وال فيما يحسه الحس . . ءنه يجده في قل ه

  ويحسه الحس , و دركه العقول . , العين حوله . . ءنه يجده خالقا ل ل ما  راه 

ويبىرن فىي حسىم ال  ;  ائفىة يجىد فىي نفسىه المفاصىلة ال املىة بينىه وبىين قومىه فىي كىل مىا يعبىدون مىن آلهىة وعندئىذ
يكونىىوا يجحىىدون هللا البتىىة , ول ىىنهم كىىانوا  لىىم وهىىم -مواربىىة فيىىه مىىن وجهىىتهم ومىىنهجهم ومىىا هىىم عليىىه مىىن الشىىرك 

  ءل  هللا وحده بال  ريك: يتجه وإبراييم -يشركون هذه األربا  الزائفة 
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ومىىا ننىىا مىىن  حنيفىىا واألرض قال:يىىا قىىوم ءنىىي بىىريو ممىىا  شىىركون . ءنىىي وجهىىت وجهىىي للىىذي ففىىر السىىماوات)
  المشركين(. .

وهىي ال لمىة الفاصىلة ,  . اال جاه ءل  فاطر السىماوات واألرض . اال جىاه الحنيىف الىذي ال ينحىرف ءلى  الشىرك فهو
فيمىا  جلى  للعقىل مىن   ىور مفىابق للحقيقىة التىي  حيرة واليقين الجا م , واال جاه األخير . . فال  ردد بعد ذلك وال

  . .في الضمير 

  ث ات ءبراييم عل  الحق ونمنه وثناو هللا عليه 83 - 80الثاني: الدر 

واسىتولت على  القلى  ,  , نخىر  نشىهد ذلىك المشىهد الرائى  ال ىاهر . . مشىهد العقيىدة وقىد اسىتعلنت فىي الىنفس ومىرة
يعىد وراوهىا ال يىان اإلنسىاني , فلىم  مىلت بعىدما و,ىحت و,ىوحها ال امىل وانجلى  عنهىا اليى   . . نشىهدها وقىد

وجىده فىي قل ىه وعقلىه وفىي الوجىود مىن حولىه . . وهىو مشىهد  الىذي  ىيو . وقىد سىكبت فيىه الفمأنينىة الواثقىة بربىه
  الفقرة التالية في السياي . في يتجل  بكل روعته وبهائه

واسىتراأل  وقىد اطمىأن قل ىه . فىي ,ىميره وعقلىه وفىي الوجىود مىن حولىه -سى حانه  -انته  ءبىراييم ءلى  رؤيىة هللا  لقد
واآلن يجىيو قومىه ليجىادلوه فيمىا انتهى  ءليىه مىن  . . بالىه . وقىد احىس بيىد هللا  أخىذ بيىده و قىود خفىاه فىي الفريىق

وليخوفىوه آلهىتهم التىي  ن ىر لهىا نن  نىزل بىه سىووا . . وهىو يىواجههم فىي  ;  وحيىد يقين ; وفيما انشرأل له صدره مىن
  يته ال اطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه:وفي ءيمانه الراسخ ; وفي رؤ  ; الجا م يقينه

ربىي  ىي ا , وسى  ربىي  يشىاو وحاجىه قومىه , قال:ن حىاجوني فىي هللا وقىد هىدان ? وال نخىاف مىا  شىركون بىه ءال نن)
نن ىم ن ىركتم بىالِل مىا لىم ينىزل بىه علىيكم   خىافون  كىل  ىيو علمىا . نفىال  تىذكرون ? وكيىف نخىاف مىا ن ىركتم , وال

   علمون ?(. . كنتم لفريقين نحق باألمن ءنسلفانا ? فأي ا

االبتىداو , حتى   نقفىة الففىرة حىين  نحىرف  ضىل ; ثىم  تمىاد  فىي ,ىاللها , و تسى  الزاويىة وي عىد الخىد عىن ءن
نصىناما وكواكى  ونجومىا . فىال يتف ىرون  يعبدون  -عليه السالم  -لي ع  عليها نن  ثو  . . وهنالو قوم ءبراييم 

  في نفس ءبراييم . ولم يكن هذا داعيا لهم لمجرد التف ر والتدبر .  مت رحلة الهائلة التيوال يتدبرون هذه ال

  . مبين جاووا يجادلونه ويحاجونه . وهم عل  هذا الوهن الظاهر في   ورا هم وفي ,الل بل

فىي طمأنينىىة  مسىتن را يىواجههم ءبىراييم المىنمن الىذي وجىد هللا فىىي قل ىه وعقلىه وفىي الوجىود كلىه مىن حولىه , ول ىن
 ويقين:
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ه   ّ َوَقْد َهَداّن َوالَ  َوَحآجَّ ُه ونّهي ّفي  وَن ّبّه ّءالَّ َنن َيَشىاَو َربّهىي َ ىْي ًا َوّسىَ  َربّهىي َنَخاف   َقْوم ه  َقاَل َن  َحاجُّ َ ىْيوق  ك ىلَّ  َما   ْشّرك 
وَن ) ّ َمىا َلىْم ي َنىزّهلْ وَ  َنْ ىَرْكت مْ  ( َوَكْيَف َنَخاف  َما80ّعْلمًا َنَفاَل َ َتَذكَّر  ىْلَفانًا َفىَأيُّ  ّبىهّ  اَل َ َخىاف وَن َننَّ  ىْم َنْ ىَرْكت م ّبىالِله َعَلىْي  ْم س 

نت مْ    (81) َ ْعَلم ونَ  اْلَفّريَقْيّن َنَحقُّ ّباأَلْمّن ّءن ك 

  قال:ن حاجوني في هللا وقد هدان ?(. .)

بىه . . لقىد نخىذ بيىدي وقىادني  ويعرفني , ويهديني ءليه , في هللا وقد وجد ه يأخذ بيدي , ويفت  ب ير ي ن جادلونني
فىي ,ىميري وفىي وعيىي , كمىا رنيتىه فىي ال ىون مىىن  رنيتىه لقىد -وهىذا هىو فىي نفسىي دليىل الوجىود  -فهىو موجىود 

  في نفسي وال نطل  عليه الدليل . فهدايته لي ءليه هي الدليل ?  نجده حولي . فما جدال م في نمر ننا

  شركون به(. .وال نخاف ما  )

غيىر  -وكىل سىلفان  هزيلىة -غير قىوة هللا  -يخاف من وجد هللا ? وماذا يخاف ومن ذا يخاف ? وكل قوة  وكيف
  ال يخاف ?  -سلفان هللا 

ءلى  مشىي ة هللا الفليقىة ,  مر  نىا ءبىراييم فىي عمىق ءيمانىه , واستسىالم وجدانىه , ال يريىد نن يجىزم بشىيو ءال ول ىن
  امل:وإل  علم هللا الش

  ءال نن يشاو ربي  ي ا . وس  ربي كل  يو علًما(.)

يىركن ءلى  حمايىة هللا ورعايتىه  ألنىه يكل ءل  مشي ة هللا حمايته ورعايته ; ويعلن ننه ال يخاف من آلهتهم  ي ا , فهو
  الذي يس  كل  يو . . علمه . ويعلم ننه ال ي ي ه ءال ما  اوه هللا , ووسعه

فىأي الفىريقين نحىق بىاألمن  ? سىلفانا وال  خافون نن م ن ركتم بالِل ما لم ينىزل بىه علىيكم وكيف نخاف ما ن ركتم ,)
  ءن كنتم  علمون ?(.

ولىيس  -هىو ءبىراييم  فلىيس منفق المنمن الواثق المىدرك لحقىائق هىذا الوجىود . ءنىه ءن كىان نحىد قمينىا بىالخوف ءنه
كائنىة مىا كانىت هىذه  -آلهىة عىاجزة  يخىاف وكيىف -هىو المىنمن الىذي يضى  يىده فىي يىد هللا ويمضىي فىي الفريىق 

 -األرض بفا ىين ; وهىم نمىام قىدرة هللا مهزولىون مضىعوفون    فىي اآللهة , والتي  تبد  نحيانا فىي صىورة ج ىارين
قىوة مىن  وال الزائفة العاجزة , وال يخافون هم ننهم ن ركوا بالِل ما لم يجعىل لىه سىلفانا اآللهة كيف يخاف ءبراييم هذه

نم الىىذي يشىىرك بىىالِل مىىا ال  ? بالشىىركاو او واألحيىىاو ? وني الفىىريقين نحىىق بىىاألمن ? الىىذي يىىنمن بىىه ويكفىىراأل ىىي
  كان لهم  يو من العلم والفهم ?  لو سلفان له وال قوة ? ني الفريقين نحق باألمن ,

  يتنزل الجوا  من المل األعل  ; ويقضي هللا بحكمه في هذه القضية: هنا

  لم يل سوا ءيمانهم بظلم , نول ك لهم األمن وهم مهتدون(. .الذين آمنوا و )
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وال ا جىاه . هىنالو لهىم األمىن  طاعىة آمنوا ونخل وا ننفسهم هلل , ال يخلفون بهذا اإليمان  ىركا فىي ع ىادة وال الذين
  قومه نرف  درجات من نشاو(. . عل  , وهنالو هم المهتدون)و لك حجتنا آ يناها ءبراييم

يجادلونىه . ولقىد كشىف لهىم  بهىا ذه هي الحجة التي نلهمها هللا ءبراييم ليدحأ بها حجىتهم التىي جىاوواكانت ه ولقد
ءليىه . . ووا,ى  ننهىم مىا كىانوا يجحىدون وجىود   سىيو عن وهن ما هم عليىه مىن   ىورهم نن هىذه اآللهىة  ملىك نن

 به هىذه اآللهىة . فلمىا واجههىم ءبىراييم , في ال ون , ول نهم كانوا يشركون  والسلفان هللا ; وال ننه هو صاح  القوة

لمىا واجههىم بهىذه  . مىن كىان يخلىة نفسىه هلل ال يخىاف مىن دونىه , فأمىا مىن يشىرك بىالِل فهىو نحىق بالمخافىة . بىأن
وار فى  ءبىراييم على  قومىه عقيىدة وحجىة  , الحجىة التىي آ اهىا هللا لىه ونلهمىه ءياهىا , سىقفت حجىتهم , وعلىت حجتىه

  في هذا بحكمته وعلمه: مت رفا رف  هللا من يشاو درجات .ومنزلة . . وهكذا ي

  ءن ربك حكيم عليم(. .)

  هللا   ص ل رسول نن نغادر هذه الفقرة نح  نن نستمت  بنفحة من نفحات الحياة في ع ر صحابة وقبل

 
 

ىم   الَّىّذينَ  ىوْا ّءيَمىاَنه م ّبظ ْلىمق ن ْوَلىىّ َك َله  ْهتَىد وَن ) اأَلْمىن   آَمن ىوْا َوَلىْم َيْلّ س  ت َنىا آَ ْيَناَهىا ّءْبىَراّييمَ 82َوه ىم مُّ جَّ َقْوّمىّه  َعَلى  ( َوّ ْلىَك ح 
ىال  َهىَدْيَنا َون وحىًا َهىَدْيَنا (83) َنْرَف   َدَرَجاتق مَّن نََّشىاو ّءنَّ َربَّىَك َحّ ىيم  َعّلىيم   َقْبىل  َوّمىن  ّمىن َوَوَهْبَنىا َلىه  ّءْسىَحاَي َوَيْعق ىوَ  ك 

يَّّتىىهّ  ىىفَ  ذ رّه ىىَلْيَماَن َوَنيُّىىوَ  َوي وس  وَد َوس  وَن َوَكىىَذّلَك َنْجىىّزي اْلم ْحّسىىّنيَن ) َوم وَسىى  َداو  َوّعيَسىى   َوَيْحَيىى  ( َوَ َكّريَّىىا84َوَهىىار 
اّلّحيَن ) َن ال َّ ْلَنا َعَل  اْلَعا َواْلَيَس َ  ( َوّإْسَماّعيلَ 85َوّإْلَياَ  ك لٌّ مّه   (86َلّميَن )َوي ون َس َول وطًا َوك ال  فضَّ

و تعىىاي  بمدلوال ىىه  بىىه وهىىذا القىىرآن يتنىىزل علىىيهم غضىىا ; و شىىربه نفوسىىهم ; و يىىي  بىىه ولىىه ; و تعامىىل -
روعتىه و بهرنىا جديتىه ; ونىدرك منىه   أخىذنا وإيحاوا ه ومقتضيا ه , في جد وفىي وعىي وفىي التىزام عجيى  ,

 د ما صن  منهللا بهذا الره صن  كيف كان هذا الرهد الفريد من النا  , وكيف
 

يَّاّ ّهْم َوّإْخَواّنّهْم َواْجَتَبْيَناه مْ  َوّمنْ  ْسَتّقيمق ) َوَهَدْيَناه مْ  آَباّئّهْم َوذ رّه ّ َيْهىّدي ّبىهّ 87ّءَل  ّصَرايق مُّ ُه َيَشىاو  ّمىْن  َمىن ( َذّلىَك ه ىَد  
ىا َكىان واْ  ْ ىمَ  (88) َيْعَمل ىونَ  ّعَ ىاّدّه َوَلىْو َنْ ىَرك وْا َلَحىّ َد َعىْنه م مَّ َفىّان َيْ ف ىْر ّبَهىا  َوالنُّب ىوَّةَ  ن ْوَلىىّ َك الَّىّذيَن آَ ْيَنىاه م  اْلّ تَىاَ  َواْلح 

ْلَنا ّبَها َقْوماً  واْ  َهىن الو َفَقْد َوكَّ   (89ّبَها ّبَكاّفّريَن ) لَّْيس 

وذريىىا هم  همآبىىائ وإ ىىارة ءلىى  آخىىرين )مىىن -غيىىر نىىوأل وإبىىراييم  -اآليىىات ذكىىر لسىى عة عشىىر نبيىىا رسىىوال  وفىىي
وكىىىال فضىىىلنا علىىى  العىىىالمين(. . ) وإخىىىوانهم(. . والتعقي ىىىات علىىى  هىىىذا الموكىىى : )وكىىىذلك نجىىىزي المحسىىىنين(. .

 قىرر ءحسىان هىذا الىرهد ال ىريم واصىففاوه مىن هللا ,   عقي ىات )واجتبينىاهم وهىديناهم ءلى  صىراي مسىتقيم(. . وكلهىا
  . المستقيم وهدايته ءل  الفريق
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  التي  ليه: للتقريرات   هذا النحو , واستعراض هذا الموك  في هذه ال ورة , كله  مهيدهذا الرهد عل وذكر

  . .(يعملون  ذلك هد  هللا يهدي به من يشاو من ع اده , ولو ن ركوا لح د عنهم ما كانوا)

لمسىتيقن منىه وينح ىر ا . الرسىل  قرير لينابي  الهد  في هذه األرض . فهد  هللا لل شر يتمثل فيما جاوت به وهذا
ننىه هىو هىد  هللا ; وننىه هىو الىذي  -سى حانه  -هللا  يقىرر , والىذي يجى  ا  اعىه , فىي هىذا الم ىدر الواحىد , الىذي

 ولىو نن هىنالو الي ىاد المهىديين حىادوا عىن  وحيىد هللا , و وحيىد الم ىدر الىذي . . يهدي ءليىه مىن يختىار مىن ع ىاده

يحى د عىنهم عملهىم:ني ان  نن قىاد نو الي ىادة نو التلقىي , فىان م ىيرهممنه هداه , ون ىركوا بىالِل فىي االعت يستمدون 
فتنىتفخ ثىم  مىىوت . . وهىذا هىىو األصىل اللغىىوي  مسىموما يىذه  ,ىياعا , ويهلىىك كمىا  هلىىك الدابىة التىي  رعىى  نبتىا

  للحبوي  

  وا بها بكافرين(. .ليس قوما نول ك الذين آ يناهم ال تا  والحكم والنبوة . فان يكفر بها هنالو فقد وكلنا بها)

بىه الرسىل . وقىرر  جىاوت هو التقرير الثاني . . فقرر في األول م ىدر الهىد  , وق ىره على  هىد  هللا الىذي وهذا
-هللا ال تىا  والحكمىىة والسىلفان والنبىىوة  آ ىىاهم فىي الثىاني نن الرسىىل الىذين ذكىىرهم والىذين ن ىىار ءلىيهم , هىىم الىذين

وكىىال المعنيىىين محتمىىل فىىي اآليىىة . فهىىنالو  -السىىلفان كىىذلك  بمعنىى  و)والحكم(يجىىيو بمعنىى  الحكمىىة كمىىا يجىىي
 ال تا  كالتوراة م  موس  , والزبىور مى  داود , واإلنجيىل مى  عيسى  . وبعضىهم آ ىاه بعضهم الرسل ننزل هللا عل 

دين الىذي ونن الى , هللا وكلهم نو ي السلفان عل  معن  نن ما معه مىن الىدين هىو حكىم -الحكم كداود وسليمان  هللا
الرسىل ءال ليفىاعوا , ومىا ننىزل ال تىا  ءال  هللا جىاووا بىه يحمىل سىلفان هللا على  النفىو  وعلى  األمىور . فمىا نرسىل

األخىر  . وكلهىم نو ىي الحكمىة ونو ىي النبىوة . . ونول ىك هىم الىذين  اآليىات ليحكم بين النا  بالقسىد , كمىا جىاو فىي
والحكىم  بال تىا  يقومىون عليىه , وينمنىون بىه ويحفظونىه . . فىاذا كفىريحملونىه ءلى  النىا  , و  , بدينىه وكلهىم هللا

والمنمنىون بهىم هىم حسى  هىذا الىدين    ال ىرام والنبوة مشركو العر :)هنالو(فان دين هللا غني عنهم ; وهنالو الرهد
رسىول  موصىول  ماسىكت حلقا ىه ; ودعىوة واحىدة حملهىا رسىول بعىد وموكى  . . ءنها حقيقة قديمة امتدت  جر ها ,

فىي  الفمأنينىة هللا له الهداية ; بما يعلمه من استحقاقه للهداية   . . وهىو  قريىر يسىك  يقسم ; وآمن بها وينمن من
ليسىت وحىدها . ليسىت مقفوعىة  الع ى ة ءن هىذه -نيىا كىان عىددها  -قل  المىنمن , وفىي قلىو  الع ى ة المسىلمة 

فىىي السىىماو , وحلقىىة فىىي موكىى  جليىىل موصىىول ,  اوفرعهىى مىىن  ىىجرة   ءنهىىا فىىرل منبثىىق مىىن  ىىجرة نصىىلها ثابىىت
الفرد , في ني نرض وفىي ني جيىل , قىوي قىوي , وكبيىر كبيىر , ءنىه مىن  المنمن موصولة نس ابه بالِل وهداه . . ءن

وعضىو مىن  , األنسىاني السامقة الضاربة الجذور في نعمىاي الففىرة ال شىرية وفىي نعمىاي التىاريخ المتينة  لك الشجرة
  ال ريم الموصول بالِل وهداه منذ نقدم الع ور .ذلك الموك  

  . .(للعالمين نول ك الذين هد  هللا فبهداهم اقتده . قل:ال نسأل م عليه نجرا . ءن هو ءال ذكر  )
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هىداهم هللا . وهىداهم الىذي  الىذين التقريىر الثالى  . . فهىنالو الىرهد ال ىرام الىذين يقىودون موكى  اإليمىان , هىم وهىو
  فهذا الهد  وحده هو الذي . به فيه القدوة لرسول هللا   ص ل ومن آمن جاوهم من هللا

 
 

َداه م  اْقَتّدْه ق ل الَّ َنْسَأل   مْ  ن ْوَلىّ كَ  ُه  َفّبه    (90َنْجرًا ّءْن ه َو ّءالَّ ّذْكَر  ّلْلَعاَلّميَن ) َعَلْيهّ  الَّّذيَن َهَد  

يىدعو ءليىه وي شىر بىه . . قىائال  الىذي ليىه , وهىذا الهىد  وحىده هىوعليه . وهذا الهد  وحده هىو الىذي يحىت م ء يسير
  لمن يدعوهم:

قىوم وال جىنس وال قريى  وال  بىه ال نسىأل م عليىه نجىًرا(. . )ءن هىو ءال ذكىر  للعىالمين(. . للعىالمين . . ال يخىتة)
  ره عل  هللا  عليه يتقا,اه . وإنما نج نجر بعيد . . ءنه هد  هللا لتذكير ال شر كافة . ومن ثم فال

  الرد عل  من ري النبوات وإث ات الرسالة اإلسالمية 92 - 91الراب : الدر 

وال يعرفىون حكمىة هللا  , قىدره يمضىي السىياي ينىدد بمن ىري النبىوات والرسىاالت , وي ىمهم بىأنهم ال يقىدرون هللا ثىم
بلهىا ; ونن ال تىا  األخيىر م ىدي لمىا سىنة الرسىاالت ق على  ورحمته وعدله . ويقرر نن الرسالة األخيرة ءنما  جىري 

  م  ظل الموك  الذي سبق عر,ه ويتناسق: يتفق بين يديه من ال ت  . . مما

الىذي جىاو بىه موسى  نىورا  ال تىا  وما قدروا هللا حق قدره ءذ قالوا:ما ننزل هللا على  بشىر مىن  ىيو . قىل:من ننىزل)
ما لم  علموا ننىتم وال آبىاؤكم ? قىل:هللا . ثىم ذرهىم  وعلمتم - جعلونه قراطيس  بدونها و خفون كثيرا  -وهد  للنا  

 ننزلنىاه م ىارك م ىدي الىذي بىين يديىه , ولتنىذر نم القىر  ومىن حولهىا , والىذين كتىا  فىي خو,ىهم يلعبىون . وهىذا

  باآلخرة ينمنون به , وهم عل  صال هم يحافظون(. . ينمنون 

ولىم ينىزل كتابىا يىوحي بىه  ; ءن هللا لىم يرسىل رسىوال مىن ال شىركان المشركون في معرض العناد واللجاع يقولىون: لقد
ولىم يكونىوا ين ىرون علىيهم ننهىم نهىل كتىا  ,  ; اليهود ءل  بشر . بينما كان ءل  جوارهم في الجزيرة نهل ال تا  من

 واللجىاع , ءنمىا هىم كىانوا يقولىون ذلىك القىول فىي  حمىة العنىاد -عليىه السىالم  - موسى  وال نن هللا ننزل التوارة على 

على  بشىر مىن  ىيو ; كمىا  هللا برسىالة محمىد   ص ل لىذلك يىواجههم القىرآن ال ىريم بالتنديىد بقولتهم:مىا ننىزل ليكىذبوا
  يواجههم بال تا  الذي جاو به موس  من قبل:

  وما قدروا هللا حق قدره ءذ قالوا:ما ننزل هللا عل  بشر من  يو(. .)

الىذين يقولونىه اآلن ;  ومىنهم كىة فىي جىاهليتهم , يقولىه نمثىالهم فىي كىل  مىان ;القول الذي كان يقولىه مشىركو م وهذا
بتفىور ال شىر و ىرقيهم . ال يفرقىون فىي هىذا بىين  و رقىت ممن يزعمون نن األديىان مىن صىن  ال شىر ; وننهىا  فىورت

حابها كالوثنيىىىات كلهىىا قىىىديما وحىىىديثا ,  ر قىىي و ىىىنحد بار قىىىاو نصىىى , ننفسىىىهم ديانىىات هىىىي مىىىن   ىىورات ال شىىىر
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نصىولها  على   ظل خارع دين هللا كله . وبين ديانات جاو بها الرسل من عند هللا , وهي ثابتىة ول نها وانحفاطهم ,
عنهىا والتحريىف فيهىا , فعىاد النىا   االنحىراف األول  ; جاو بها كل رسول ; فتقبلتها ف ة وعتىت عنهىا ف ىة ; ثىم وقى 

  الواحد الموصول . دينال ءل  جاهليتهم في انتظار رسول جديد , بذات

وفضىله , ورحمتىه وعدلىه  هللا مىن ال يقىدر هللا حىق قىدره ; ومىن ال يعىرف كىرم -قديما نو حىديثا  -القول يقوله  وهذا
مالئ ىىىة   كمىىىا كىىىان العىىىر  يقولىىىون . نو  ألنىىىزل . . ءنهىىىم يقولىىىون:ءن هللا ال يرسىىىل مىىىن ال شىىىر رسىىىوال ولىىىو  ىىىاو

يعني باإلنسان "الضى يل" فىي هىذه الىذرة الفل يىة التىي اسىمها األرض  نن يمكن يقولون:ءن خالق هذا ال ون الهائل ال
 وينىزل على  الرسىل ال تى  لهدايىة هىذا المخلىوي ال ىغير فىي هىذا ال وكى  ال ىغير   ; الرسىل   بحيى  يرسىل لىه

مىن رسىل وحىي وال  مىن كما يقول بعأ الفالسفة في القديم والحىدي    نو يقولون:ءنىه لىيس هنىاك مىن ءلىه وال وذلك
  الماديون الملحدون   يقول . . ءنما هي نوهام النا  نو خدال بعضهم ل عأ باسم الدين   كما

ال يىدل هىذا ال ىىائن  . . . الحكىىيم فىالِل ال ىىريم العظىيم العىادل الىىرحيم , العلىيم -سى حانه  -جهىل بقىىدر هللا  وكلىه
اه , ونق ىىه و,ىىعفه , وحاجتىىه ءلىى  المىىوا ين وقىىو  وطاقا ىىه اإلنسىىاني وحىىده , وهىىو خلقىىه , وهىىو يعلىىم سىىره وجهىىره ,

ونقوالىه ونعمالىه , ونو,ىاعه ونظامىه , ليىر  ءن كانىت صىوابا وصىالحا ,  , ونف اره القسد التي يرج  ءليها بت ورا ه
  كثيرة نن العقل الذي نعفاه له , يتعرض لضغوي -س حانه  -وفسادا . . ويعلم  خفأ نو كانت

 
 

َ َحىقَّ  َوَمىا ُه وْا  ُه  َعَلى َقىَدر  ىن َ ىْيوق ق ىْل َمىْن َننىَزَل اْلّ تَىاَ  الَّىّذي َجىاو ّبىّه م وَسى  ن ىوراً  َبَشىرق   َقىْدّرّه ّءْذ َقىال وْا َمىا َننىَزَل   مّه

وَنَها َو  ْخف ىوَن َكّثيىراً  َوه ىًد  لّهْمىت م لّهلنَّىاّ  َ ْجَعل وَنىه  َقىىَراّطيَس   ْبىد  ىا َلىْم َ ْعَلم ىىوْا َننىت ْم َوالَ  َوع  ُه  ث ىمَّ  مَّ ْم ق ىّل  ّفىىي  َذْره ىمْ  آَبىاؤ ك 
  (91َخْوّ,ّهْم َيْلَعب وَن )

لىىه عليهىىا سىىلفان بسىىب   التىىي  ىىهوا ه ونزوا ىىه ومفامعىىه ورف ا ىىه , فضىىال علىى  ننىىه موكىىل بفاقىىات األرض مىىن
فهىذا مجىال  وال ب ىياغة األسىس الثابتىة للحيىاة . , مفلقىا  سخيرها له من هللا , وليس موكال بت ور الوجود   ىورا

 فتنشى و لىه   ىورا سىليما للوجىود والحيىاة . . ومىن ثىم ال يكلىه هللا ءلى  هىذا العقىل ; العقيىدة التىي  ىأ ي لىه مىن هللا

بىه فىي الشىدائد . .  وليىأذ وال يكلىه كىذلك ءلى  مىا نودل ففر ىه مىن معرفىة لدنيىة بربهىا الحىق , و ىوي ءليىه , , وحىده
وخارجيىة , وبسىب  اإلغىواو واالسىتهواو الىذي  داخليىة عليهىا مىن ,ىغوي فهىذه الففىرة قىد  فسىد كىذلك بسىب  مىا يقى 

يمل ىىون مىن نجهىىزة التوجيىه والتىىأثير . . ءنمىا يكىىل هللا النىا  ءلىى  وحيىىه  مىا يقىوم بىىه  ىياطين الجىىن واإلنىس , بكىىل
عىنهم  يجلىوول ليىرد ففىر هم ءلى  اسىتقامتها وصىفائها , وليىرد عقىولهم ءلى  صىحتها وسىالمتها , , وكت ىه ورسىله وهىداه 

وفضىىله , ورحمتىىه وعدلىىه ,  هللا غا ىىية التضىىليل مىىن داخىىل ننفسىىهم ومىىن خارجهىىا . . وهىىذا هىىو الىىذي يليىىق بكىىرم
ثىم يحاسىبهم يىوم القيامىة ولىم ي عى  فىيهم رسىوال:  . . وحكمتىه وعلمىه . . فمىا كىان ليخلىق ال شىر , ثىم يتىركهم سىد 

ق قدره يقتضي االعتقاد بأنه نرسل ءل  ع ىاده رسىال يسىتنقذون فتقدير هللا ح . . )وما كنا معذبين حت  ن ع  رسواًل(
العميىق .  والتىدبر الركام , ويساعدون عقولهم عل  الخالص من الضغوي , واالنفالي للنظر الخالة من ففر هم
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 -كت ىا   قى  بعىدهم فىي قىومهم ءلى  حىين  بعضىهم وننه نوح  ءلى  هىنالو الرسىل مىنهج الىدعوة ءلى  هللا , وننىزل على 
  كهذا القرآن . الزمان نو   قي ءل  آخر -ت  موس  وداود وعيس  كك

فقىد نمىر هللا رسىوله  , هنىاك كانت رسالة موس  معروفىة بىين العىر  فىي الجزيىرة , وكىان نهىل ال تىا  معىروفين ولما
  :الحقيقة نن يواجه المشركين المن رين ألصل الرسالة والوحي ; بتلك

وعلمىتم  -كثيىرا  و خفىون   جعلونىه قىراطيس  بىدونها -موسى  نىورا وهىد  للنىا  قل:من ننزل ال تا  الذي جاو بىه )
  ما لم  علموا ننتم وال آباؤكم(. .

ثىم ذكرنىا هنىاك مىا اختىاره  . اليهود عر,نا في  قديم السورة للقول بأن هذه اآلية مدنية , ونن المخاطبين بها هم وقد
يبىىدونها ويخفىىون كثيىىًرا(. . ونن المخىىاطبين بهىىا هىىم  طيسقىىرا ابىىن جريىىر الفبىىري مىىن القىىراوة األخىىر  )يجعلونىىه

  بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في صحائف يتالعبون بها , اليهود المشركون , وهذا خبر عن

ويخفىون مىا ال يتفىق  ; والفىرائأ منها للنا  ما يتفق م  خفتهم في التضليل والخدال , والتالعى  باالحكىام فيبدون 
بعضىه ومىا نخبىرهم هللا بىه فىي هىذا القىرآن مىن فعىل  يعلمىون  من صىحائف التىوراة   ممىا كىان العىر م  هذه الخفة 

 معتىرض فىي سىياي اآليىة ال خفابىا لهىم . . واآليىة على  هىذا مكيىة ال مدنيىة . . اليهىود اليهىود . . فهىذا خبىر عىن

  نختار ما اختاره ابن جرير . ونحن

صىحائف يخفىون  اليهىود و بىه موسى  نىورا وهىد  للنىا  , ممىا يجعلىهلهىم يىا محمىد:من ننىزل ال تىا  الىذي جىا فقىل
كىذلك واجههىم بىأن هللا علمهىم بمىا يقىة  ! بعضها ويظهرون بعضها قضاو لل انا هم مىن وراو هىذا التالعى  ال ريىة

ف ىىان حقىىا علىىيهم نن يشىىكروا فضىىل هللا ; وال ين ىىروا نصىىله  ; يعملىىون  علىىيهم مىىن الحقىىائق واألخ ىىار مىىا لىىم يكونىىوا
  العلم عل  رسوله ونوح  به ءليه . هذا بان ار نن هللا نزل

معهىم فىي هىذا الشىأن ;  القىول يتىرك لهىم نن يجيبىوا على  ذلىك السىنال . ءنمىا نمىر رسىول هللا   ص ل نن يحسىم ولىم
 ونال يجعله مجاال لجدل ال يثيره ءال اللجاع:

 
 

ي  الَّىذّ  َوَهىىَذا ّبىّه  ي ْنّمن ىونَ  ن مَّ اْلق ىَر  َوَمىْن َحْوَلَهىا َوالَّىّذيَن ي ْنّمن ىوَن ّبىاآلّخَرةّ  َوّلت نىّذرَ  ي َبىْيَن َيَدْيىهّ ّكتَىا   َننَزْلَنىاه  م َ ىاَرك  مَُّ ىدّه
  (92َوه ْم َعَل  َصاَلّ ّهْم ي َحاّفظ وَن )

  قل:هللا . ثم ذرهم في خو,هم يلعبون(. .)

This file was downloaded from QuranicThought.com



وفىي هىذا مىن التهديىد ,  . العبىين عهم يخو,ون الهينهللا ننزله . . ثم ال  حفل جدالهم ولجاجهم ومراوهم , ود:قل
فحىين يبلىأ العبى  نن يقىول النىا  مثىل ذلىك ال ىالم ,  ; قىدر مىا فيىه مىن االسىتهانة , قىدر مىا فيىه مىن الحىق والجىد

  ال الم   و وفير يحسن احترام القول وحسم الجدل

فىاذا هىو حلقىة مسىبوقة  . نزلىه يكىون هللا السياي يحكي  ي ا عن ال تا  الجديد , الىذي ين ىر الجاحىدون نن ويمضي
  عل  من يشاو من رسله ال رام: هللا جاوت قبلها حلقات , فليس بدعا من ال ت  التي ينزلها

ينمنىون بىاآلخرة ينمنىون  والىذين وهذا كتا  ننزلناه م ارك م ىدي الىذي بىين يديىه , ولتنىذر نم القىر  ومىن حولهىا .)
  به , وهم عل  صال هم يحافظون(. .

الىذي ين ىرون  نزيلىه ,  , الجديىد سنة من سنن هللا نن يرسل الرسل , ونن ينىزل هللا علىيهم ال تى  . وهىذا ال تىا  ءنها
  . . هو كتا  م ارك . . وصدي هللا . . فانه لهللا لم ارك

الىذي علىم  فىي محلىه وم ىارك بكل معاني البركة . . ءنه م ارك في نصىله . باركىه هللا وهىو ينزلىه مىن عنىده . م ارك
فىي حجمىه ومحتىواه . فىان هىو ءال صىفحات قالئىل  وم ارك هللا ننه له نهل . . قل  محمد الفاهر ال ريم ال بير . .

ول نىه يحىوي مىن المىدلوالت واإليحىاوات والمىنثرات والتوجيهىات فىي كىل  ; ال شىر بالنس ة لضخام ال ت  التىي يكتبهىا
فىن  مىار  لضخام , في ن,عاف ن,عاف حيزه وحجمه   وإن الذيال  حتويه عشرات من هذه ال ت  ا ما فقرة منه

ليىدرك نكثىر ممىا يىدرك  , المىدلوالت القول عند نفسه وعند غيره من بني ال شر ; وعالج قضىية التعبيىر باأللفىام عىن
ن هنالىك نن هذا النسق القرآني م ارك من هىذه الناحيىة . ون , التعبير الذين ال يزاولون فن القول وال يعالجون قضايا

 القرآنىي عىن كىل مىا يحملىه التعبيىر -وال فىي ن,ىعاف ن,ىعافه  -ال شر في مثىل هىذا الحيىز  يعبر استحالة في نن

مىن الحقىائق مىا يجعىل  و قىرر مىن مىدلوالت ومفهومىات وموحيىات ومىنثرات   ونن اآليىة الواحىدة  ىندي مىن المعىاني
متفردا ال نظير لىه فىي كىالم ال شىر . . وإنىه لم ىارك   ا ي االستشهاد بها عل  فنون  ت  من نوجه التقرير والتوجيه

ال شىرية بجملتهىا خفابىا م ا ىرا عجي ىا لفيىف المىدخل ; ويواجههىا مىن كىل  وال ينونىة في نثره . وهو يخاط  الففىرة
فىىي قىىول  ولىىيس در  وكىل ركىىن ; فيفعىىل فيهىىا مىىا ال يفعلىىه قىول قائىىل . ذلىىك نن بىىه مىىن هللا سىىلفانا . وكىل منفىذ

  من سلفان   القائلين

 ىي ا نكثىر مىىن  مضىينا نملىك نن نمضىي نكثىىر مىن هىذا فىىي   ىوير بركىة هىذا ال تىىا  . ومىا نحىن ب ىىالغين لىو وال
   هادة هللا له بأنه)م ارك(ففيها ف ل الخفا   

  م دي الذي بين يديه(. .)

فيمىا حرفتىه المجىام   ال فىي صىور ها التىي لىم  حىرف -ي دي ما بين يديىه مىن ال تى  التىي نزلىت مىن عنىدهللا  فهو
فىي نصىول العقيىدة . نمىا الشىرائ  فقىد جعىل  بىه هو ي دقها ألنها جاوت بىالحق الىذي جىاو -وقالت:ءنه من عندهللا 

  في هللا . ال بر   ل ل نمة  رعة ومنهاجا , في حدود العقيدة
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نو جىاو بالعقيىدة ال املىة فىي  ; هللا يكتبون عن اإلسالم فيقولون:ءنه نول دين جىاو بالعقيىدة ال املىة فىي  وحيىد والذين
فىىي اآلخىىرة والحسىىا  والجىىزاو . . وهىىم يق ىىدون الثنىىاو علىى   ال املىىة حقيقىىة الرسىىالة والرسىىول ; نو جىىاو بالعقيىىدة

 علىيهم صىلوات هللا -يقىرآون القىرآن   ولىو قىرنوه لسىمعوا هللا  عىال  يقىرر نن جميى  رسىله  ال اإلسىالم   . . هىنالو

وننهىم جميعىا نخبىروا  . . المفلق الخالة الذي ال ظل فيىه للشىرك فىي صىورة مىن صىوره جاووا بالتوحيد -وسالمه 
ي سىد نو يقى أ  والوال نفعىا , وال يعلىم غي ىا , ,ىرا النىا  بحقيقىة الرسىول , وبشىريته وننىه ال يملىك لهىم وال لنفسىه

 اإلسىالمية حقىائق العقيىدة ننىذروا قىومهم بىاآلخرة ومىا فيهىا مىن حسىا  وجىزاو . . ونن سىائر جميعىا ر قىا . . وننهىم

ءنمىا  لىك األقىوال نثىر مىن  . . األساسىية جىاو بهىا كىل رسىول . . وصىدي ال تىا  األخيىر مىا جىاوت بىه ال تى  قبلىه
قىد  فىىورت و رقىت , بتفىىور  -فيهىا العقائىىد السىماوية  بمىىا -آثىار الثقافىة األوربيىىة . التىي  ىزعم نن نصىىول العقيىدة 

 عن اإلسالم بهدم نصوله التي يقررها القىرآن   فليحىذر ال تىا  والقىارئون هىذا يداف  األقوام و رقيها   وما يمكن نن

  الخفير     المزلق

  حولها: وما -نم القر   -حكمة ءنزال هذا ال تا  , فل ي ينذر به الرسول   ص ل نهل مكة  فأما

  ولتنذر نم القر  ومن حولها(. .)

فيىه وحىده بىال  ىريك ;  هللا الىذي هىو نول بيىت و,ى  للنىا  ليعبىدوامكىة نم القىر  , ألنهىا  ضىم بيىت هللا  وسىميت
ألهىل األرض ; ولىم   ىن دعىوة عامىة مىن  العامىة وجعلىه مثابىة نمىن للنىا  وللحيىاو جميعىا ; ومنىه خرجىت الىدعوة

  ءل  البيت الذي خرجت منه الدعوة   ليعودوا قبل ; وإليه يحج المنمنون بهذه الدعوة ,

ومىن حولهىا . فهىم  مكىة يت يد نعداو اإلسالم من المستشرقين , نن  ق ر الىدعوة على  نهىلالمق ود , كما  وليس
يق ىد فىي نول األمىر نن يوجىه دعو ىه ءال  كىان يقتفعون هذه اآلية من القرآن كلىه , ليزعمىوا نن محمىدا   ص ل مىا

خيالىه يفمى  فىي نول  مىن هىذا المجىال الضىيق الىذي مىا كىان  حىول ءل  نهل مكة وبعأ المىدن حولهىا . وننىه ءنمىا
 في الجزيىرة كلهىا , ثىم هىم نن يتخفاهىا . . لم ىادفات لىم يكىن فىي نول األمىر على  فتوس  األمر ءل  نوس  منه ;

المكىي , وفىي نوائىل الىدعوة  القىرآن بها   وذلك بعد هجر ه ءل  المدينة , وقيام دولته بهىا   . . وكىذبوا . . ففىي علم
ل . . )ومىا نرسىلناك ءال  107للعىالمين(. . .   األنبيىاو: رحمىة )ومىا ارسىلناك ءال , قىال هللا سى حانه لرسىوله   ص ل

 ل ولعىل الىدعوة يومىذاك كانىت مح ىورة فىي  ىعا  مكىة يحىيد بهىا ال ىر  28سى أ: ] . .(ونىذيًرا كافىة للنىا  بشىيرا

  ! واالبتالو

  والذين ينمنون باآلخرة ينمنون به , وهم عل  صال هم يحافظون(. .)

يىوحي ءليىه ; وال يجىدون  رسىوال ينمنون بأن هنىاك آخىرة وحسىابا وجىزاو , ينمنىون بىأن هللا ال بىد مرسىل للنىا  فالذين
ءل  هذا الت ديق . كمىا ننهىم إليمىانهم بىاآلخرة  يدعوهم في نفوسهم مشقة في الت ديق به ; بل ءنهم ليجدون داعيا

وثيقة بالِل ; وليقوموا بفاعتىه ممثلىة فىي ال ىالة .  ليكونوا عل  صلة دائمة , صال هم وبهذا ال تا  يحافظون عل 
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ال ىلة بىالِل  على  طبيعة نفس . . مت  صدقت باآلخرة واستيقنتها , صدقت بهذا ال تا  و نزيلىه , وحرصىت فهي .
  ال ادي بذا ه . ال الم وطاعته . . ومالحظة نماذع النفو  ال شرية   دي في الواق  هذا

  خزي الظالمين نثناو اإلحتضار وال ع مشهد  94 - 93الخامس: الدر 

رني  ] . . الظىالمين هىذه الجولىة المتالحقىة األ ىواي بمشىهد حىي  ىاخة متحىرك مكىرو  رعيى  . . مشىهد ويخىتم
ادعىاو ال حقيقىىة لىه . نو يزعمىىون ننهىىم  ءلىىيهم المشىركين ل الىىذين يفتىرون علىى  هللا ال ىذ  , نو يىىدعون ننهىم نوحىىي

وهىم فىي  -الىذين ال يقىا  ءلى  ظلمهىم هىذا ظلىم  -هنالو الظىالمين  مشهد ا القرآن . .مستفيعون نن يأ وا بمثل هذ
 ركىوا  وقىد باسىفو نيىديهم ءلىيهم بالعىذا  , ويفلبىون نرواحهىم . والتأنيى  يج ىه وجىوههم , والمالئ ة غمرات الموت ,

  كل  يو وراوهم و,ل عنهم  ركاؤهم .

  سأنزل مثل:قال ل:نوحي ءلي ولم يوأل ءليه  يو , ومنومن نظلم ممن افتر  عل  هللا كذًبا , نو قا)

 
 

ّ َكىّذبًا َنْو َقىاَل ن ْوّحىيَ  َوَمىنْ  ُه ىّن اْفتَىَر  َعَلى   َوَلىْو  ُه   َوَلىْم ي ىوأَل ّءَلْيىّه َ ىْيو  َوَمىن َقىاَل َسىأ نّزل  ّمْثىَل َمىا َنَنىزلَ  ّءَلىيَّ  َنْظَلىم  ّممَّ
م  اْلَيىْوَم   ْجىَزْوَن َعىَذا َ  َباّسىف واْ  اْلَمىْوّت َواْلَمآلّئَ ىة  َ َر  ّءّذ الظَّاّلم وَن ّفي َغَمىَراّت  ىوْا َننف َسىك  ىونّ  َنْيىّديّهْم َنْخّرج  نىت ْم  اْله  ّبَمىا ك 

نت ْم َعنْ  ّ َغْيَر اْلَحقّه َوك  ُه وَن ) آَياّ هّ  َ ق ول وَن َعَل     (93َ ْسَتْ ّبر 

نخرجىوا ننفسىكم . اليىوم  جىزون :نيىديهم لمىوت , والمالئ ىة باسىفوننزل هللا ? ولو  ىر  ءذ الظىالمون فىي غمىرات ا ما
وكنىىتم عىىن آيا ىىه  سىىت برون . ولقىىد ج تمونىىا فىىراد  كمىىا  , الحىىق عىىذا  الهىىون , بمىىا كنىىتم  قولىىون علىى  هللا غيىىر

 قىدخولناكم وراو ظهوركم ومىا نىر  معكىم  ىفعاوكم الىذين  عمىتم ننهىم فىيكم  ىركاو   ل ما خلقناكم نول مرة , و ركتم

  بين م , و,ل عن م ما كنتم  زعمون(. .  قف 

بنىت الحىىارث  وسىىجاأل نن اآليىىة نزلىت فىي مسىىيلمة ال ىذا  -ر,ىي هللا عىنهم  -ورد عىن قتىىادة وابىن ع ىىا   وقىد
نن هللا نوحى  ءلىيهم . نمىا الىذين قىال  وادعىوا  وجتىه واألسىود العنسىي ; وهىم الىذين  ن ىأوا فىي حيىاة الرسىول   ص ل

ففي رواية عن ابىن ع ىا  ننىه عبىدهللا بىن سىعد بىن نبىي سىرأل ,  -كذلك  ءلي نو قال نوحي -ل هللا سأنزل مثلما ننز 
مىن  اإلنسىان لرسىول هللا   ص ل وننىه لمىا نزلىت اآليىة التىي فىي "المنمنون":)ولقىد خلقنىا الىوحي وكىان نسىلم وكتى 

خلقىا آخر(عجى  عبىدهللا فىي  شىأناهنن سىاللة مىن طين(دعىاه النبىي   ص ل فأمالهىا عليىه فلمىا انتهى  ءلى  قولىه: )ثىم
فقال:رسىول هللا   ص ل:" هكىذا ننزلىت علىي " . . فشىك  .(الخىالقين  ف ىيل خلىق اإلنسىان فقىال: )  ىارك هللا نحسىن

فار ىد  ! قىال ل ن كان محمد صادقا لقد نوح  ءلي كما نوح  ءليه , ول ن كان كاذبىا لقىد قلىت كمىا:وقال عبدهللا حين ذ
رواه ال لبىي عىن ابىىن  ] . . (هللا لمشىركين . فىذلك قولىه: )ومىن قال:سىأنزل مثىل مىا ننىزلعىن اإلسىالم , ولحىق با

  ع ا  ل . .
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مكىرو  مرهىو  .  مرعى  الىذي يرسىمه السىياي فىي جىزاو هىنالو الظىالمين   ني المشىركين ل مشىهد مفىزل والمشىهد
 ىىة ي سىىفون ءلىىيهم نيىىديهم والمالئ - ولفىىه غمىىرات يلقىىي ظلىىه المكىىرو  -الظىىالمون فىىي غمىىرات المىىوت وسىىكرا ه 

  بالتأني : يتابعونهم بالعذا  , وهم يفلبون نرواحهم للخروع   وهم

 جىزون عىذا  الهىون بمىا  اليىوم  ىر  ءذ الظىالمون فىي غمىرات المىوت والمالئ ىة باسىفوا نيىديهم:نخرجوا ننفسىكم ولىو
  . .  ست برون  كنتم  قولون عل  هللا غير الحق , وكنتم عن آيا ه

ممىا يضىفي على  المشىهد  وكلىه ست  ار العىذا  المهىين , وجىزاو ال ىذ  على  هللا هىذا التأنيى  الفا,ى  . .اال وجزاو
  ظالال مكروبة ,  أخذ بالخناي من الهول وال آبة والضيق  

بىين يديىه , يىواجههم فىي  نوالو فىي النهايىة , ذلىك التىوبيخ والتأنيى  مىن هللا  عىال  , الىذي كىذبوا عليىه , وهىا هىم ثىم
  ف ال ربة والضيق:موق

  ولقد ج تمونا فراد  كما خلقناكم نول مرة( )

نول مىىرة نفىىرادا , ينىىزل  خلق ىىم معكىىم ءال ذوا  ىىم مجىىردة ; ومفىىردة كىىذلك .  لقىىون ربكىم نفىىرادا ال جماعىىة . كمىىا فمىا
  نحدكم من بفن نمة فردا عريان نجرد غل ان  

ءيىاه ; )و ىركتم مىا  هللا  قىدرون على   ىيو ممىا مل كىم نىد عىن م كىل  ىيو , و فىري عىن م كىل نحىد ; ومىا عىد م ولقىد
  خولناكم وراو ظهوركم(. .

لىيس معكىم  ىيو  , وراوكىم كىل  ىيو مىن مىال و ينىة , ونوالد ومتىال , وجىاه وسىلفان . . كلىه هنىاك متىروك  ىركتم
  منه , وال  قدرون منه عل  قليل نو كثير  

  ركاو(. .وما نر  معكم  فعاوكم الذين  عمتم ننهم فيكم  )

و قولىون:ءنهم  , ونمىوال م الىذين كنىتم  زعمىون ننهىم يشىفعون ل ىم فىي الشىدائد , وكنىتم  شىركونهم فىي حيىا  م هىنالو
  ءال ليقربونا ءل  هللا  لف   (ل سواو نعبدهم سيكونون عند هللا  فعاوكم   كالذين كانوا يقولون: )ما

 
 

َل َمىرَّةق َو َىَرْكت مّجْ ت م وَنىا ف ىَراَد  َكَمىا َخَلْقَنىا َوَلَقىدْ  ىا ك ْم َنوَّ ىَفَعاوك م   مَّ ْم َوَمىا َنىَر  َمَع  ىْم    ىوّرك  ْلَنىاك ْم َوَراو ظ ه  َ َعْمىت ْم  الَّىّذينَ  َخوَّ
َرَكاو َلَقد  ََّقفََّ  َبْيَن  مْ  ْم    ْم ّفيك  نت ْم َ ْزع م وَن ) َوَ,لَّ  َننَّه    (94َعن  م مَّا ك 
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نو جنىىا نو مالئ ىىة , نو  , نوثانىا ذوي سىلفان ; نو كىىانوا  ماثيىل مىىن الحجىر , نو ناسىىا مىن ال شىىر كهانىىا نو كىانوا
لىه  ىركا فىي حيىا هم ونمىوالهم ونوالدهىم كمىا سىيجيو  ويجعلون  كواك  نو غيرها مما يرمزون به ءل  اآللهة الزائفة ,

  في السورة .

  نين ذه  الشركاو والشفعاو ? ? فأين

  لقد  قف  بين م(. .)

  يو . كل ما كان موصوال . كل سب  وكل حبل  كل    قف 

  و,ل عن م ما كنتم  زعمون(. .)

عنىد هللا نو  ىأثير   ىفاعة عن م كل ما كنتم  دعونه من  ت  الدعاو  . ومنها نول ك الشىركاو , ومىا لهىم مىن وغا 
  في عالم األس ا   

الىىنفس , ويسىىك   على  ويلقىىي ظاللىىهالمشىىهد الىذي يهىىز القلىى  ال شىىري هىزا عنيفىىا . وهىىو يشىىخة ويتحىرك ;  ءنىه
  . . المرهوبة ءيحاوا ه في القل  , ظالله الرعي ة المكروبة , وإيحاوا ه العنيفة

  القرآن . . ءنه القرآن . . ءنه

  الوحدة مقدمة عل  هللا والتعريف األدلة عل  الوحدانية من ال ون واإلنسان 111 - 95الثانية عشرة: الوحدة

فىي حاجىة ألن  . نستحضىر هنىا كىل مىا قلنىاه مىن وصىف هىذه السىورة عنىد التعريىف بهىا . فىي حاجىة ءلى  نن نحىن
ال ىاهرة , التىي ي ىل ءليهىا  الروعىة نستحضىر مىا قلنىاه عىن  ىداف  الموجىات المتالحقىة فىي المجىر  المتىدفق ; وعىن

  التعبير والت وير واإليقال من سياقها:

موقىف , وفىي كىل  كىل ة . . ءنهىا فىي كىل لمحىة منهىا , وفىيوهىذه السىورة  عىالج مو,ىوعها األساسىي ب ىورة فريىد"
الحىس , و بهىر الىنفس نيضىا , وهىو يالحىق  و شىده مشىهد ,  مثىل "الروعىة ال ىاهرة " . . الروعىة التىي  بىده الىنفس ,

  مشاهدها وإيقاعها وموحيا ها مبهورا  

والظىالل , مجىر   وال ىور اإليقاعىاتوهىي  شى ه فىي سىياقها المتىداف  بهىذه المشىاهد والمواقىف والموحيىات و " . . .
حتى   جىد الموجىىة التاليىة مالحقىة لهىىا ,  , قرارهىا النهىر المتىداف  بىاألمواع المتالحقىىة . ال   ىاد الموجىة   ىل ءلىى 

  . المتدفق ومتشابكة معها , في المجر  المت ل

التىي وصىفنا . .  ال ىاهرة ةوهىي فىي كىل موجىة مىن هىذه الموجىات المتدافعىة المتالحقىة المتشىابكة ,  بلىأ حىد الروعى"
بالروعىة ال ىاهرة , وبالحيويىة الدافقىة ,  نقفارهىا مى   ناسىق مىنهج العىرض فىي  ىت  المشىاهد . . و أخىذ على  الىنفس
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وبالتجم  واالحتشاد , ومواجهة النفس من كىل در  ومىن كىل نافىذة " .  , والموسيقي وباإليقال الت ويري والتعبيري 
.  

  .الخ . . . الخ . .  . . .

ونوفاهىا . . ءن القىىار  و يحىس كأنمىىا المشىاهد  نبثىىق  ن مهىا هىذه السىىمات كلهىا  تجلىى  فىي هىىذا الىدر  , على  نن
 اللفظىي وألالو . وهي  تداف  في انبثاقها نمام الحس , كما  تداف  ءيقاعات التعبيىر التمال انبثاقا هي ومدلوال ها في

  عنها , ويهدفان ءليها   يعبران ن كذلك م  المدلوالت التيعنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيا

للحىوا  والقلى  والعقىل  و تجلى  كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقه المعة رائعة  جيو من المجهول   ءن
  في بهاو نخاذ . .

  المىدلول . يتناسىق معىه فىي ومى المشىهد ذا ها كأنما هي انبثاقة كذلك   وإيقال الي ارة يتناسق في بهاو مى  والي ارة
  قوة االنبثاي , وفي  دة اللالو .

يكىاد ي ىل مى  الموجىة  ومىا المدلوالت والمشاهد والي ارات في موجىات متالحقىة , يتابعهىا الحىس فىي بهىر   و تدفق
هىا حاولنىا نن ن ىف بىه السىورة فىي مفالع كالىذي ءل  قرارها حت  يجد نفسه مندفعا مرة نخر  مى  موجىة جديىدة . .

  من قبل  

فىي ال ىىفحة  هنىاك مىىن هنىا ومىن -وكىىدت نقول: تواثى   -الوجىىود بجملتهىا مفتوحىىة . والمشىاهد  تىوال   وصىفحة
  الفسيحة األرجاو . .

منتقىاة وملتقفىة مىن الزاويىة  المشىاهد هىو السىمة ال ىار ة هنىا . . الجمىال الىذي يبلىأ حىد الروعىة ال ىاهرة . . والجمىال
على  كىل مىا  زخىر بىه  -وفىي داللتهىا . والمىدلوالت نيضىا  , اإليقىاعي لك في بنائها اللفظىيالجمالية . والي ارات كذ

 ىتلأل  وكأنمىا  تنىاول هىذه الحقيقىة مىن الزاويىة الجماليىة . . فتبىدو الحقيقىة ذا هىا -العقيدة  هذه الحقيقة األصيلة في
  في بهاو  

وا دهائهىا: )انظىروا  الحيىاة    ملىي الجمىال فىي ا دهىاريوحي بالسمت الجمالي السىابأ ذلىك التوجيىه الربىاني ءلى ومما
  ال اهر . . للنظر والتملي واالستمتال الواعي . الجمال ءل  ثمره ءذا نثمر وينعه(. . فهو التوجيه الم ا ر ءل 

ي ىل ءلى  مىا وراو  حىين ينتهىي هىذا الجمىال ءلى  ذرو ىه التىي  ىرول و بهىر فىي ختىام االسىتعراض ال ىوني الحىي , ثم
نودل الوجىود كىل هىذه البىدائ  . . فيتحىدث  الىذي ال ون الجميل البهىيج الرائى  . . ءلى  بىدي  السىماوات واألرض هذا

الي ىارة القرآنيىة بىذا ها:)ال  دركىه األب ىار وهىو يىدرك األب ىار , وهىو  ءال حىديثا ال  نقىل روعتىه -سى حانه  -عنىه 
  . .(الخبير اللفيف
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لحظىة . فىال يقفىون نمىام  كل تا  ال ون المفتوأل , الذي يمر به الغافلون فينمام ك -في هذا الدر   -فنحن  وبعد
وبدائعىىه . . وهىىا هىىو ذا النسىىق القرآنىىي  عجائ ىىه خوارقىىه وآيا ىىه , ويمىىر بىىه المفموسىىون فىىال  تفىىت  عيىىونهم علىى 

نعيننىا على  مشىاهده  ءليىه اللحظىة , فيقفنىا نمىام معالمىه العجي ىة , ويفىت  نهى د العجي  ير اد بنا هذا الوجىود , كأنمىا
  ويثير  فلعنا ءل  بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين   , ال اهرة

انبثىاي الحيىاة النابضىة  خارقىة هىو ذا يقفنىا نمىام الخارقىة المعجىزة التىي  قى  فىي كىل لحظىة مىن الليىل والنهىار . . هىا
ءال ننها جاوت مىن عنىد هللا وانبثقىت  -وت من نين جا ندري  من هذا الموات الهامد . . ال ندري كيف انبثقت , وال

  ءدراك كنهها بله ابتداعها   عل  بقدر من هللا . ال يقدر بشر

 مماوهىي خارقىة ال يعىدلها  ىيو . . هىو ذا يقىف بنىا نمىام دورة الفلىك العجي ىة . . الىدورة الهائلىة الدائ ىة الدقيقىة وهىا

  . بل  تم في كل ثانية ولحظة . . وليلة يوم يفل ه النا  من الخواري . . وهي  تم في كل

  الفريقة . بتلك هو ذا يقف بنا نمام نشأة الحياة ال شرية . . من نفس واحدة . . ونمام   اثرها وها

والىزرول الناميىة , والثمىىار  , هىو ذا يقىف بنىا نمىام نشىأة الحيىاة فىي الن ىات . . ونمىىام مشىاهد األمفىار الهاطلىة وهىا
لىو نشىاهدها بىالحس المتىوفز والقلى  المتفىت   . والريىادة يىوات والمشىاهد , ومجىال للتأمىلاليانعة . وهي حشد مىن الح

.  

 ىد  الحركىة فىي نوصىاله ,  متحركىا هىو ذا الوجىود كلىه , جديىدا كأنمىا نىراه نول مىرة . حيىا يعاطفنىا ونعاطفىه , وهىا
  ده وقدر ه . .داال بآيا ه عل   فر  . عجي ا يشده الحوا  والمشاعر . ناطقا بذا ه عن خالقه

غري ىا علىى  ففىىرة هىىذا  غري ىا -والسىىياي يواجىه الشىىرك والمشىىركين بهىذا االسىىتعراض  -يبىدو الشىىرك بىىالِل  وعندئىذ
الحافىل بىدالئل الهىد  ويتأملىه . و سىقد حجىة  الوجىود الوجىود وطبيعتىه . و ىائها  ىائها فىي ,ىمير مىن يشىاهد هىذا

  ر في مجالي الوجود العجي  . .الغام اإليمان الشرك والمشركين , في مواجهة هذا

منهىا ; يجعىل حقيقىة  العبوديىة في خفىا  ال ينونىة ال شىرية بحقيقىة األلوييىة ; وفىي بيانىه لموقىف -القرآني  والمنهج
كفالة الحياة بالر ي الذي ييسره لهىا هللا فىي مل ىه ,  وحقيقة الخلق واإلنشاو لل ون , وحقيقة الخلق واإلنشاو للحياة ,

ويىىر ي ويت ىىرف فىىي عىىالم األسىى ا  بىىال  ىىريك . . يجعىىل مىىن هىىذه الحقىىائق مىىنثرا  يخلىىق فان الىىذيوحقيقىىة السىىل
والفاعىة  والي ىادة قويا عل  ,رورة ما يدعو ءليه ال شر:من العبودية هلل وحىده , وإخىالص االعتقىاد وبرهانا موحيا .

وان شىىاف حقيقىىة الخلىىق  ; الوجىىود بعىىد اسىىتعراض صىىفحة -والخضىىول لىىه وحىىده . . وكىىذلك يجىىيو فىىي السىىياي 
هللا وحىده , ني ءلى  ءفىراده سى حانه باأللوييىة وخ ائ ىها ,  ع ادة الدعوة ءل  -واإلنشاو والر ي وال فالة والسلفان 

 نو وجعىل الحاكميىة والتحىاكم ءليىه وحىده فىي  ىنون الحيىاة كافىة , واسىتن ار ادعىاو األلوييىة ; فىي حيىاة الي ىاد كلهىا

  ءحد  خ ائ ها .
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فاعبىدوه , وهىو على  كىل   ىيو قولىه  عىال :)ذل م هللا ربكىم , ال ءلىه ءال هىو , خىالق كىل لىدر د في هىذا انج وكذلك
 -بىافراد األلوييىىة هلل وحىده , مىى   قريىر ننىىه  , الخال ىة  ىيو وكيىل(. . نموذجىىا للمىنهج القرآنىىي فىي ربىىد الي ىادة

  وهو عل  كل  يو وكيل(. .) )خالق كل  يو(. . -س حانه 

كمىا  , الخىواري  يكشىف عىن  فاهىة طلى  -وبعىد عىرض هىذه اآليىات فىي صىفحة الوجىود كلىه  -الىدر   نهايىة وفىي
والىدالئل ; ول ىن لف ى  فيهىا  اآليىات يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة , التىي ال  تخلىف عىن اإليمىان لىنقة فىي

  مفمو    وإال فهذه اآليات  زحم الوجود .

  دال عل  الوحدانيةالن ات وال ون  96 - 95األول: الدر 

  فأن   نف ون ?(. . هللا ءن هللا فالق الح  والنو  , يخرع الحي من الميت , ومخرع الميت من الحي . ذل م)

نشأة وحركىة . . وفىي كىل  الحياة المعجزة التي ال يدري سرها نحد ; فضال عل  نن يملك صنعها نحد   معجزة ءنها
الهامىدة عىن  ىجرة صىاعدة . والحيىاة ال امنىة فىي الح ىة  النىواة  يىة , و نفلىقلحظىة  نفلىق الح ىة السىاكنة عىن نبتىة نام

و قىىف  . والشىىجرة , سىىر مكنىىون , ال يعلىىم حقيقتىىه ءال هللا ; وال يعلىىم م ىىدره ءال هللا . النبتىىة والنىىواة , الناميىىة فىىي
  ارها . .ونطو  خ ائ ها ال شرية بعد كل ما رنت من ظواهر الحياة ون كالها , وبعد كل ما درست من

 
 
َ َفىاّلق  اْلَحى ّه َوالنَّىَو  ي ْخىّرع  اْلَحىيَّ ّمىَن اْلَميّهىتّ  ّءنَّ  ُه  َفىَأنَّ    ْنَف  ىوَن ) َوم ْخىّرع   ُه  َفىاّلق   (95اْلَميّهىّت ّمىَن اْلَحىيّه َذّل  ىم  

ْمَس َواْلَقَمرَ  ْسَ اناً  اإّلْصَ اأّل َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّ   (96ْقّدير  اْلَعّزيّز اْلَعّليّم )َذّلَك  َ  ح 

الم ىدر والجىوهر , والحيىاة  و جهىل نمىام السىر المغيى  كمىا وقىف اإلنسىان األول ,  ىدرك الوظيفىة والمظهىر ,  قىف
  ما,ية في طريقها . والمعجزة  ق  في كل لحظة    

ولىم يكىن هنىاك  -األرض  هىذه نو على  األقىل كانىت -البدو نخرع هللا الحي من الميت . فقد كان هذا ال ىون  ومنذ
ال ندري   وهي منذ ذلك الحىين  خىرع مىن الميىت  ? كيف حياة . . ثم كانت الحياة . . نخرجها هللا من الموات . .

ءلى  مىواد عضىوية حيىة  ىدخل فىي كيىان األجسىام  -عىن طريىق األحيىاو  - لحظىة ; فتتحىول الىذرات الميتىة فىي كىل
 حيىة ءل  خاليا حية . . والعكس كىذلك . . ففىي كىل لحظىة  تحىول خاليىا -ونصلها ذرات ميتة  - الحية ; و تحول

  ءل  ذرات ميتة ; ءل  نن يتحول ال ائن الحي كله ذات يوم ءل  ذرات ميتة  

  يخرع الحي من الميت , ومخرع الميت من الحي(. .)

المىوات . وال يقىدر ءال هللا نن  مىن دويقىدر ءال هللا نن ي ىن  ذلىك . . ال يقىدر ءال هللا نن ينشى  و الحيىاة منىذ البى وال
ءلى  خاليىا حيىة . وال يقىدر ءال هللا على   حويىل الخاليىا الحيىة  الميتىة يجهز ال ىائن الحىي بالقىدرة على  ءحالىة الىذرات
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فىروض  ءال ميتىة . . فىي دورة لىم يعلىم نحىد يقينىا بعىد متى  بىدنت , وال كيىف  ىتم . . وإن هىي ذرات مىرة نخىر  ءلى 
  االت    ونظريات واحتم

نن  ىرد النىا  مىن  ومنىذ عجىزت كىل محاولىة لتفسىير ظىاهرة الحيىاة , على  غيىر نسىا  ننهىا مىن خلىق هللا . . لقىد
يحىاولون  فسىير نشىأة ال ىون و فسىير نشىىأة  وهىم ال نيسىة فىي نوربىا . .)كىأنهم حمىر مسىتنفرة فىرت مىن قسىورة  (. .

 ىن هىذه المحىاوالت كلهىا فشىلت جميعىا . . ولىم  بىق منهىا فىي ول . . هللا الحياة , بىدون التجىاو ءلى  االعتىراف بوجىود
  مماحكات  دل عل  العناد , وال  دل عل  اإلخالص   ءال القرن العشرين

حقيقىة موقىف "علمهىم"    ىور بعىأ "علمىائهم" الىذين عجىزوا عىن  فسىير وجىود الحيىاة ءال بىاالعتراف بىالِل , ونقوال
على  فتىات القىرنين الثىامن عشىر والتاسى  عشىر  يقتا ون  ال يزالون عندنانفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن 

  الدين , ألنه يثبت "الغي " وهم "علميون   " ال "غيبيون"   . . هذا من موائد األوربيين , عا فين عن

  لهم هنالو العلماو من "نمريًكا     ونختار

مانيتوبىا بكنىدا ل فىي  بجامعىة ونسىتاذ الفبيعىة الحيويىةفرانىك نللىن" .   ماجسىتير ودكتىوراه مىن جامعىة كورنىل " يقىول
فىىىىىي ع ىىىىر العلىىىىىم" . .  رجمىىىىىة  يتجلىىىى  مقال:نشىىىىأة العىىىىىالم هىىىىل هىىىىىو م ىىىىادفة نو ق ىىىىىد ? مىىىىن كتىىىىىا :"هللا

  الدكتور:الدمرداش عبد المجيد سرحان .

 ىادفة فمىا هىي الم طريىق فاذا لم   ن الحياة قد نشأت بحكمة و  ميم سابق , فال بد نن   ون قد نشأت عىن" . .
   لك الم ادفة ءذن حت  نتدبرها ونر  كيف  خلق الحياة ?

علىى  نفىىاي واسىى    فبىىق ءن نظريىىات الم ىىادفة واالحتمىىال لهىىا اآلن مىىن األسىىس الريا,ىىية السىىليمة مىىا يجعلهىىا"
مىى   قىىدير  -األقىىر  ءلىى  ال ىىوا   الحكىىم حيثمىىا انعىىدم الحكىىم ال ىىحي  المفلىىق . و ضىى  هىىذه النظريىىات نمامنىىا

الم ادفة واالحتمال مىن الوجهىة الريا,ىية  قىدما كبيىرا ,  نظرية ولقد  قدمت دراسة -تمال الخفأ في هذا الحكم اح
بحىدوث بعىأ الظىواهر , التىي نقول:ءنهىا  حىدث بالم ىادفة , والتىي ال نسىتفي   التنبىن حتى  نصى حنا قىادرين على 

 الدراسىا قادرين . وقىد صىرنا بفضىل  قىدم هىذه ظهورهىا بفريقىة نخىر    مثىل قىذف الزهىر فىي لي ىة النىرد ل نفسىر نن

ومىا يسىتحيل حدوثىه بهىذه الفريقىة , ونن نحسى  احتمىال  , الم ىادفة عل  التمييز بىين مىا يمكىن نن يحىدث بفريىق
مىىد  معىىين مىىن الزمىىان . . ولننظىىر اآلن ءلىى  الىىدور الىىذي  سىىتفي  نن  لي ىىه  فىىي حىىدوث ظىىاهرة مىىن الظىىواهر

  الحياة: نشأة الم ادفة في

هي:ال ربىون ,  ; عناصىر ءن البرو ينات من المرك ات األساسية في جمي  الخاليا الحية . وهي  ت ون من خمسىة"
ذرة . ولمىا  40 000الذرات في الجزيو الواحىد  عدد واألدروجين , والنيتروجين , واألكسجين , وال بريت . . ويبلأ

لهىا  و يعىا عشىوائيا , فىان احتمىال اجتمىال هىىذه عن ىىرا , مو عىة ك 92 الفبيعىة كىان عىدد العناصىر ال يمويىة فىي
نن  خلىد  ين غىي ل ي   ون جزئيا من جزي ات البرو ين , يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التىي , الخمسة العناصر
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ل ىي يحىدث هىذا االجتمىال بىين ذرات  الال مىة خلفا مستمرا ل ي  نلف هذا الجزيو ; ثم لمعرفة طول الفترة الزمنيىة
  واحد .الجزيو ال

نن الفرصىة ال  تهيىأ  فوجىد وقد قام العالم الريا,ىي السويسىري  شىارلز يىوجين جىاي بحسىا  هىذه العوامىل جميعىا ,"
ءلى  رقىم عشىرة  1ني بنسى ة  , 160 10 ءلى  1عىن طريىق الم ىادفة لت ىوين جىزيو برو ينىي واحىد , ءال بنسى ة 

تعبيىر عنىه بكلمىىات . . وين غىي نن   ىون كميىىة بىه نو ال النفىىق مىىرة . وهىو رقىم ال يمكىن 160مضىروبا فىي نفسىه 
التفاعىىل بالم ىىادفة بحيىى  ينىىتج جىىزيو واحىىد نكثىىر ممىىا يتسىى  لىىه كىىل هىىذا ال ىىون  هىىذا المىىادة التىىي  لىىزم لحىىدوث

ال  باليىين -عىن طريىق الم ىادفة  -ويتفلى    ىوين هىذا الجىزيو على  سىف  األرض وحىدها  . . المىرات بماليىين
 243 10مىن السىنين    مىرة 243عىالم السويسىري بأنهىا عشىرة مضىروبة فىي نفسىها  ح ى  مىن السىنوات , قىدرها ال

  سنة ل .

ءنهىا ءذا  ? الجزي ىات ءن البرو ينىات  ت ىون مىن سالسىل طويلىة مىن األحمىاض األمينيىة . ف يىف  تىألف ذرات هىذه"
ألحيىان سىموما , بىل   ىير فىي بعىأ ا . للحيىاة  آلفت بفريقة نخر  , غير التي  تىآلف بهىا ,   ىير غيىر صىالحة

الفىىري التىىي يمكىىن نن  تىىآلف بهىىا الىىذرات فىىي نحىىد الجزي ىىات  . وقىىد حسىى  العىىالم االنجليىىزي:ع .   . سىىيثر .
ل وعلى  ذلىك فانىه مىن المحىال عقىال نن  تىآلف  48 10نن عىددها يبلىأ الماليىين    فوجىد ال سيفة مىن البرو ينىات ,

  .الم ادفات ل ي  بني جزي ا برو ينيا واحدا  هذه كل

يحىىل فيهىىا ذلىىك السىىر  عنىىدما ول ىىن البرو ينىىات ليسىىت ءال مىىواد كيماويىىة عديمىىة الحيىىاة , وال  ىىد  فيهىىا الحيىىاة ءال"
وهىىو هللا وحىىده , الىىذي اسىىتفال نن يىىدرك ب ىىالأ  . العجيىى  , الىىذي ال نىىدري مىىن كنهىىه  ىىي ا , ءنىىه العقىىل الالنهىىائي

مستقرا للحياة , فبناه وصىوره , ونغىدي عليىه سىر الحيىاة " ألن يكون  ي ل  حكمته , نن مثل هذا الجزيو البرو يني
. .  

الفبيييىىة بجامعىىة  العلىىوم ءيىىرفنج وليىىام   دكتىىوراه مىىن جامعىىة ءيىىو  ونخ ىىائي فىىي وراثىىة الن ا ىىات ونسىىتاذ ويقىىول
  ميتشجان ل في مقال:"المادية وحدها ال   في" من ال تا  نفسه:

والتىي ال يح ىيها عىد  صىغرها ت  لىك الىدقائق ال ىغيرة المتناييىة فىيءن العلوم ال  ستفي  نن  فسر لنا كيف نشأ"
باالعتمىىاد علىى  ف ىىرة الم ىىادفة  -نن  فسىىر لنىىا  العلىىوم , وهىىي التىىي  ت ىىون منهىىا جميىى  المىىواد . كمىىا ال  سىىتفي 

ل ىىي   ىىون الحيىىاة . وال  ىىك نن النظريىة التىىي  ىىدعي نن جميىى  صىىور  ال ىغيرة وحىدها كيىىف  تجمىى  هىىذه الىىدقائق
 والهجائن وصلت ءل  حالتها الراهنة من الرقي بسب  حدوث بعأ الففرات العشوائية والتجمعات قد ياة الراقيةالح

على  نسىا  المنفىق واإلقنىال     قىوم نقول:ءن هذه النظرية ال يمكن األخذ بها ءال عن طريىق التسىليم . فهىي ال . .
. "  
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علىم األحيىىاو  نسىىتاذ دكتىىوراه مىن جامعىىة   سىا  . نلبىرت ماكومىى  ونشىتر"   متخ ىىة فىي علىىم األحيىاو":ويقىول
  نفسه: ال تا  بجامعة بايلور . . . ل في مقال:"العلوم  دعم ءيماني بالِل" من

بدراسىة الحيىاة . ولىيس بىين   هىتم وقد ا تغلت بدراسة علم األحياو . وهو من الميادين العلمية الفسيحة التىي . . . "
  تي  سكن هذا ال ون .مخلوقات هللا نرول من األحياو ال

نظيىرا فىي روعتىه  لىه انظىر ءلى  ن ىات برسىيم ,ى يل . وقىد نمىا على  نحىد جوانى  الفريىق . فهىل  سىتفي  نن  جىد"
حيىة  قىوم ب ىورة دائ ىة ال  نقفى  آنىاو الليىل  آلىه بين جمي  ما صنعه اإلنسان من  لك العدد واآلالت الرائعىة ? ءنىه

وهىو المىادة  -والفبييية ; ويتم كل ذلك  حىت سىيفرة البرو ىوبال م  ال يموية ونطراف النهار , بآالف من التفاعالت
   ركي  جمي  ال ائنات الحية . في التي  دخل

قىادرة  لهىاالحيىاة , وجع خلىق فمىن نيىن جىاوت هىذه اآللىة الحيىة المعقىدة ? ءن هللا لىم ي ىنعها هكىذا وحىدها , ول نىه"
بكىل الخىواص والمميىزات التىي  عيننىا على   االحتفام   جيل . م عل  صيانة نفسها , وعل  االستمرار من جيل ءل

فىي األحيىاو  عتبىر نرول دراسىات علىم األحيىاو , ونكثرهىا ءظهىارا لقىدرة  الت ىاثر التمييز بين ن ات وآخر . . ءن دراسة
مشىاهد ها   ي ىع الخلية التناسلية التي ينتج عنها الن ات الجديد ,  بلىأ مىن ال ىغر درجىة كبىر  بحيى  ءن هللا . .

كىل عىري , وكىل  ىعيرة , وكىل فىرل :الن ىات ءال باستخدام المجهر المكبىر . ومىن العجيى  نن كىل صىفة مىن صىفات
مهندسىىين قىىد بلغىىوا مىىن دقىىة الحجىىم مبلغىىا كبيىىرا ,  ء ىىراف علىى  سىىاي , وكىىل جىىذر نو ورقىىة , يىىتم   وينهىىا  حىىت

الف ىىة مىن المهندسىين هىىي ف ىة ال روموسىىومات    ينشىأ منهىا الن ىىات . .  لىك التىي فاسىتفاعوا اليىي  داخىىل الخليىة
  . [ الوراثة ناقالت

  هذا القدر كفاية لنعود ءل  الجمال المشري في سياي القرآن: )ذل م هللا(. . وفي

لىه وحىده . . بالعبوديىة   ىدينوا هذه المعجزة المت ررة المغي ة السر . . هو هللا . . وهىو ربكىم الىذي يسىتحق نن مبدل
    ال .والخضول واال

  فأن   نف ون ?(. .)

    رفون عن هذا الحق الوا,  للعقول والقلو  والعيون   ف يف

 -خلىق ال ىون ابتىداو  ذكىر كمىا يجىيو -معجزة انبثىاي الحيىاة مىن المىوات يجىيو ذكرهىا كثيىرا فىي القىرآن ال ىريم  ءن
لينتهىىي منهىىا ءلىى  ,ىىرورة وحىىدة  الخىىالق , وحىىدة فىىي معىىرض التوجيىىه ءلىى  حقيقىىة األلوييىىة , وآثارهىىا الدالىىة علىى 

 في نلوهيته وحده , والفاعة لربوبيته وحده , والتقىدم ءليىه وحىده بالشىعائر باالعتقاد المعبود , الذي يدين له الي اد ;

  . والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله , والدينونة لشريعته كذلك وحدها . , التعبدية
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ءن هىذا الىدين نكثىر جديىة  ! ريم فىي صىورة قضىايا الهو يىة نو نظريىات فلسىفيةالىدالئل ال  ىذكر فىي القىرآن ال ى وهىذه
باعفىائهم  -يهىدف ءلى   قىويم   ىور ال شىر  ءنمىا من نن ينفق طاقة ال شىر فىي قضىايا الهو يىة ونظريىات فلسىفية .

  ال شر ال اطنة والظاهرة . حياة لينتهي ءل   قويم -العقيدة ال حيحة 

نن   ىون الدينونىة فىي الحيىاة  وإال دهم ءلى  ع ىادة هللا وحىده وإخىراجهم مىن ع ىادة الي ىاد .ال يكىون نبىدا ءال بىر  وذلىك
يخىىرع النىىا  مىىن سىىلفان المتسىىلفين , الىىذين يىىدعون حىىق  نن الىىدنيا , وفىىي  ىى ون الحيىىاة اليوميىىة هلل وحىىده , وإال

 يىرة ; فتفسىد الحيىاة , حىين يسىتعبدحيىاة ال شىر , وي ى حون آلهىة  ائفىة ونربابىا كث فىي األلوييىة , فيزاولىون الحاكميىة

  فيها لغير هللا   النا 

  هنا نر  التعقي  عل  معجزة الحياة: ومن

  ذل م هللا فأن   نف ون(. .)

  . . هللا الذي يستحق الربوبية فيكم . . والر  هو المرب  والموجه والسيد والحاكم ذل م

  ثم يج  نال يكون الر  ءال هللا . . ومن

  . .(العليم األ , وجعل الليل سكنا , والشمس والقمر حس انا . ذلك  قدير العزيزفالق اإلص )

والقمىر محسىوبة  الشىمس فالق الح  والنىو  هىو فىالق اإلصى األ نيضىا , وهىو الىذي جعىل الليىل للسىكون , وجعىل ءن
  يحيد بكل  يو .كل  يو , وبعلمه الذي  عل  حركا هما مقدرة دورا هما . . مقدرا ذلك كله بقدر ه التي  هيمن

فىي  لىك الحركىة , كانبثىاي  النىور اإلص األ من الظالم حركة  ش ه في  كلها انفالي الح ة والنىواة . وانبثىاي وانفالي
والبهىىاو والجمىال سىمات مشىىتركة , ملحوظىة فىىي  والحيويىة البىرعم فىي هىىذه الحركىة . . وبينهمىا مىىن مشىابه الحركىة

  وحقيقتهما كذلك . . هماطبيعت التعبير عن الحقائق المشتركة في

والحركىىة  , واإلمسىىاو انفىىالي الحىى  والنىىو  وانفىىالي اإلصىى األ وسىىكون الليىىل صىىلة نخىىر  . . ءن اإلصىى األ وبىين
  والحياة . بالن ات ذات عالقة م ا رة -نو في هذه األرض  -والسكون , في هذا ال ون 

ال عىد مىن األرض ;  وبهىذا لقمىر بهىذا الحجىمكىون األرض  ىدور دور هىا هىذه حىول نفسىها نمىام الشىمس ; وكىون ا ءن
هىي  قىديرات من)العزيىز(ذي السىلفان  . . الحىرارة وكىون الشىمس كىذلك بهىذا الحجىم وهىذا ال عىد وهىذه الدرجىة مىن

هىذه التقىديرات مىا انبثقىت الحيىاة فىي األرض على  هىذا النحىو , ولمىا انبثىق  ولىوال القادر)العليم(ذي العلم الشامل . .
  من الح  والنو  . . , والشجر النبت

This file was downloaded from QuranicThought.com



كىون ال مجىال  . . الحيىاة كون مقدر بحسا  دقيق . ومقدر فيه حسا  الحيىاة , ودرجىة هىذه الحيىاة , ونىول هىذه ءنه
  ومقدر بحسا  . . لقانون  وحت  ما يسمونه الم ادفة خا,  -للم ادفة العابرة فيه 

ننىىه يعاديهىا . ونن ,ىىآلة  يبىدو ون ال يحفلهىا . بىىليقولىون:ءن هىىذه الحيىاة فلتىىة عىابرة فىىي ال ىون . ونن ال ىى والىذين
  بل يقول بعضهم:ءن هذه الضآلة  وحي . كله ال وك  الذي قام عليه هذا النول من الحياة  وحي بهذا

 
 

وْا ّبَهىا ّفىي ظ ل َمىاتّ  َوه ىوَ  ىوَم ّلَتْهتَىد  ىْلَنا اآلَيىا اْلَبىرهّ  الَّىّذي َجَعىَل َل  ىم  النُّج   الَّىّذيَ  ( َوه ىوَ 97ّت ّلَقىْومق َيْعَلم ىوَن )َواْلَ ْحىّر َقىْد َف َّ

ن نَّْفسق َواّحَدةق َفم ْسَتَقرٌّ َوم ْسَتْوَدل  َقدْ  ْلَنا َننَشَأك م مّه   (98اآلَياّت ّلَقْومق َيْفَقه وَن ) َف َّ

ا   " الىىذي يسىىمونه نحيانىىا "علًمىى , لىو كىىان لل ىىون ءلىىه مىىا عنىى  نفسىىه بهىذه الحيىىاة   . . ءلىى  آخىىر ذلىىك اللغىىو بأنىه
  ! مناقشته ويسمونه نحيانا "فلسفة "   وهو ال يستأهل حت 

نفسىها علىيهم     فىرض هىنالو ءنمىا يحكمىون نهىواو مسىتقرة فىي نفوسىهم ; وال يحكمىون حتى  نتىائج علمهىم التىي ءن
ن هللا نال يواجهوهىا   . . ءنهىم هىاربون مى سىلفا ويقرن لهىم اإلنسىان فيجىد كأنمىا هىم هىاربون مىن مواجهىة حقيقىة قىرروا

المفلقة في كىل ا جىاه   وكلمىا سىل وا طريقىا يهربىون بهىا مىن مواجهىة  وقدر ه الذي  واجههم دالئل وجوده ووحدانيته
كىذلك  نهايتهىا فىي -سى حانه  -هللا في نهايتها , فعادوا في ذعر ءل  سىكة نخىر  . ليواجهىوا هللا  وجدوا هذه الحقيقة

   

فروا)كىأنهم حمىر مسىتنفرة  . . الرقا  وم من ال نيسة وإلهها الذي  ستذل بهمساكين   بائسون   لقد فروا ذات ي ءنهم
حتىى  نوائىىل هىىذا القىىرآن . . دون نن يتلفتىىوا وراوهىىم ليىىروا ءن  التقليىىدي فىىرت مىىن قسىىورة(. . ثىىم مىىا  الىىوا فىىي فىىرارهم

  األنفا  . -كما انقفعت منهم  - تابعهم . نم انقفعت منها   زال كانت ال نيسة ما

  . . ? الفرار ساكين بائسون ألن نتائج علومهم ذا ها  واجههم اليوم نيضا . . فال  نينم ءنهم

  عن نشأة الحياة: السابقة فرانك نللن" العالم الفبيعي الذي اقتففنا فقرات من مقاله في الفقرة" يقول

فىاألرض كىرة  . لعشىوائيةا ءن مالومة األرض للحياة  تخذ صورا عديدة ال يمكن  فسيرها عل  نسا  الم ادفة نو"
وهىي  سى   حىول الشىمس مىرة فىي كىل  , والنهىار معلقة في الفضاو  ىدور حىول نفسىها , فيكىون فىي ذلىك  تىاب  الليىل

بىىدوره ءلىى   يىىادة مسىىاحة الجىىزو ال ىىال  للسىىكن  مىىن سىىف   يىىندي عىىام , فيكىىون فىىي ذلىىك  تىىاب  الف ىىول , الىىذي
 ثر مما لو كانت ساكنة . ويحيد باألرض غالف غا ي يشىتمل على الن ا ية نك األنوال كوكبنا , ويزيد من اختالف

  ميل ل .500الال مة للحياة , ويمتد حولها ءل  ار فال كبير   يزيد عل   الغارات
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ءلينىا , منقضىة بسىرعة  يوميىا ويبلأ هذا الغالف الغا ي من ال ثافة درجة  حول دون وصول ماليين الشه  القا لىة"
يحفىه درجىة حرار هىا فىي الحىدود المناسى ة للحيىاة ,  بىاألرض . والغىالف الجىوي الىذي يحىيد ثالثين مىيال فىي الثانيىة
ءل  مسافات بعيدة داخىل القىارات , حيى  يمكىن نن يت ىاثف مفىر يحيىي األرض  المحيفات ويحمل بخار الماو من

للحيىاة .  نثىر والمفىر م ىدر المىاو العىذ  , ولىواله ألصى حت األرض صىحراو جىرداو خاليىة مىن كىل . مو هىا بعىد
  في الفبيعة " . . التوا ن  ومن هنا نر  نن الجو والمحيفات الموجودة عل  سف  األرض  مثل عجلة

نشىأة الحيىاة , بمىا   عليىل األدلىة "العلميىة "  ت ىاثر فىي وجىوههم و تجمى  لىتعلن عجىز الم ىادفة عجىزا كىامال عىن ءن
ال  ح ىى  فىىي   ىىميم ال ىىون . . منهىىا هىىذه  موافقىىات نمىى -وللنمىىو وال قىىاو والتنىىول بعىىدها  -يلىىزم لهىىذه النشىىأة 

ووراوها مىن نوعهىا كثيىر . فىال ي قى  ءال  قىدير العزيىز العلىيم . الىذي  , السابق الموافقات التي ذكرها العالم الفبيعي
  خلقه ثم هد  . والذي خلق كل  يو فقدره  قديرا . .  يو نعف  كل

  حدانيةاإلستدالل بالفلك عل  الو  97الثاني: الدر 

  يعلمون(. . لقوم وهو الذي جعل ل م النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر وال حر . قد ف لنا اآليات)

مر  فىا بحيىاة ال شىر  الرائى  لمشىهد الفلىك الىدائر بشمسىه وقمىره ونجومىه .  تمىة لعىرض المشىهد ال ىوني الهائىل  تمىة
  وم الحهم واهتماما هم:

   حر(. .لتهتدوا بها في ظلمات البر وال)

 ختلىف وسىائل االهتىداو  . البىر وال حىر ظلمىات يهتىدي فيهىا ال شىر بىالنجوم . . كىانوا كىذلك ومىا يزالىون . متاهىات
القاعىدة ثابتة:قاعىدة االهتىداو بهىذه األجىرام فىي  و  ق  بالنجوم ويتس  مداها بال شوف العلمية والتجار  المنوعة . .

مات الحسية نو ظلمات الت ىور والف ىر . وي قى  الىنة القرآنىي الجىام  الظل ذلك ظلمات البر وال حر . . سواو في
ويخاطبهىا بهىا  . فىي مىدارجها األولى  بهىذه الحقيقىة , فتجىد م ىداقها فىي واقى  حيا هىا الىذي  زاولىه ال شىرية يخاطى 

حيا هىىا كىذلك م ىداي قولىىه فىي واقى   فتجىىدها وقىد فىت  عليهىا مىىا نراد نن يفىت  مىن األسىىرار فىي األنفىس واآلفىاي .
  الذي  زاوله . .

نظريىة " ول ىن فىي صىورة "واقييىة " مزية المنهج القرآني في مخاط ة الففىرة بالحقىائق ال ونيىة , ال فىي صىورة و  ق 
و ىدبيره . صىورة مىنثرة فىي العقىل والقلى  , موحيىة  , ورحمتىه " . . صىورة  تجلى  مىن ورائهىا يىد المبىدل , و قىديره ,

 والتذكر , وإل  استخدام العلم والمعرفة للوصول ءلى  الحقيقىة ال بىر  المتناسىقة التدبر لل  يرة والوعي , دافعة ءل 

  هذا التعقي  الموحي: وال حر لذلك يعق  عل  آية النجوم التي جعلها هللا للنا  ليهتدوا بها في ظلمات البر . .

  قد ف لنا اآليات لقوم يعلمون(. .)
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ومىدارا ها . . كمىا يحتىاع  ومواقعهىا  حىر يحتىاع ءلى  علىم بمسىال ها ودورا هىابىالنجوم فىي ظلمىات البىر وال فاالهتىداو
هىو االهتىداو فىي الظلمىات  -كمىا قلنىا  -فاالهتىداو  . . الحكىيم ءل  قوم يعلمون داللة هذا كله على  ال ىان  العزيىز

 , ثىم ال ي ىلون مىا العقل والضمير . . والذين يستخدمون النجوم لالهتىداو الحسىي ظلمات الحسية الواقيية , وفي

ال ىون وخالقىه , وبىين  بىين داللتهىا ومبىدعها , هىم قىوم لىم يهتىدوا بهىا  لىك الهدايىة ال بىر  ; وهىم الىذين يقفعىون  بىين
  آيات هذا ال ون وداللتها عل  المبدل العظيم . .

  اإلستدالل بالنفس عل  الوحدانية 98الثال : الدر 

  . .(يفقهون  ومستودل . قد ف لنا اآليات لقوم وهو الذي ننشأكم من نفس واحدة , فمستقر)

الواحىدة الموحىىدة ال نىىة  ال شىىرية اللمسىىة الم ا ىرة فىىي هىىذه المىرة . . اللمسىىة فىي ذات الىىنفس ال شىرية . الىىنفس ءنهىا
األولى  للت ىاثر بالخليىة الملقحىة . فىنفس هىي مسىتودل لهىذه  خفو هىا والحقيقة فىي الىذكر واألنثى  .  بىدن الحيىاة فيهىا

 ونفىس هىي مسىتقر لهىا فىي رحىم األنثى  . . ثىم  أخىذ الحيىاة فىي النمىو واالنتشىار . فىاذا , ليىة فىي صىل  الرجىلالخ

التىي مىا  ىزال  واألنمىاي ونلىوان ; وإذا  ىيات ولغىات ; وإذا  ىعو  وق ائىل ; وإذا النمىاذع التىي ال  ح ى  , نجنىا 
   تنول ما دامت الحياة .

  قد ف لنا اآليات لقوم يفقهون(. .)

واألنمىىاي . وإلدراك  النمىىاذع هنىىا ,ىىروري إلدراك صىىن  هللا فىىي هىىذه الىىنفس الواحىىدة , التىىي  نبثىىق منهىىا فالفقىىة
 -و ىوفير األعىداد المناسى ة دائمىا مىن الىذكور واإلنىاث  ل كثىار الموافقات العجي ة ال امنة وراو ا خاذ التالق  وسىيلة

  نن   ىون هىي وسىيلة اإلخ ىا  واإلكثىار . ووسىيلة  نشى ةالتىزاوع التىي قىدر هللا عمليىة لتىتم -فىي عىالم اإلنسىان 

  في ظروف  حفه "ءنسانيتهم" و جعلهم نكفاو للحياة "اإلنسانية "   األطفال

فهىىي فىىي  - الموافقىىات نملىىك هنىىا فىىي الظىىالل نن ن عىىد فىىي عىىرض هىىذه المسىىألة بكىىل  ف ىىيال ها لجىىالو هىىذه وال
ذكىرا نو ننثىى  وكيىف يىىتم عىن طريىىق التو يىى   النففىىة نشىىأة ول ننىىا نىذكر فقىىد كيفيىة -بحىى  متخ ىة  ءل حاجىة

الىىذكور ومىىن األنىىات دائمىىا ل ىىي  تىىوافر األعىىداد المناسىى ة ل قىىاو الحيىىاة  مىىن الغيبىىي الربىىاني ءنتىىاع القىىدر ال ىىافي
  . وامتدادها .

يقىرر صىىيرورة نن الىذي  . ذكرنىا مىن قبىل عنىد  فسىير قولىه  عىال : )وعنىده مفىا   الغيى  ال يعلمهىا ءال هىو(. ولقىد
عىدد كروموسىومات الحيىوان المنىوي الىذي يلىتحم  يكىون  البويضة الملقحة ذكرا نو ننثى  , هىو نن يجىري قىدر هللا بىأن

كروموسىىومات التأنيىى  نو العكىىس , ونن جريىىان القىىدر بهىىذا نو ذاك  علىى  بالبويضىىة يىىرج  كروموسىىومات التىىذكير
  .سلفان ألحد عليه ءال هللا .  ال غي  من غي  هللا .
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يحىافه على   ىوا ن دائىم  , الىذكور القىدر الىذي يجريىه هللا فىي كىل مىرة , فيهى  لمىن يشىاو ءناثىا ويهى  لمىن يشىاو هذا
 -مىن يجىري بهىم ليكونىوا ذكىورا . فىال يقى  اخىتالل  وعىدد فىي األرض كلهىا بىين عىدد مىن يجىري بهىم ليكونىوا ءناثىا ,

 ةريقىة يىتم اإلخ ىا  واإلكثىار , و ىتم بىه حيىاة  وجيىالتىوا ن . الىذي عىن ط هىذا فىي -على  مسىتو  ال شىرية كلهىا 
قىدر فىي  هللا ذا ىه . . ذلىك نن األخ ىا  واإلكثىار وحىده قىد يىتم بأقىل عىدد مىن الىذكور . . ول ىن الوقىت مستقرة في

التىي  ميىز اإلنسىان مىن الحيىوان  -الغايىة  ءنمىا الحياة اإلنسانية نن هذا ليس هو غاية االلتقىاو بىين الىذكر واألنثى  ;
لمىىا وراو هىىذا االسىىتقرار مىىن نهىىداف ال  ىىتم ءال بىىه . ونهمهىىا  . . وننثىى  هىىي اسىىتقرار الحيىىاة الزوجيىىة بىىين ذكىىر -

 ءعىدادها فىوي  -كنف نبوين في محيد نسرة , ليتم ءعىداد هىذه الذريىة لىدورها "اإلنسىاني" الخىاص  في استقرار الذرية

بىين نبىوين فىي نسىرة  االسىتقرار ي" الخىاص يحتىاع ءلى والىدور "اإلنسىان -لتح ىيل القىوت وحمايىة الىنفس كىالحيوان 
  فترة نطول جدا مما  حتاع ءليه طفولة الحيوان  

ول ن لقوم يفقهون: )قىد ف ىلنا  . الموا نة الدائمة   في وحدها لت ون آية عل   دبير الخالق وحكمته و قديره . وهذه
  اآليات لقوم يفقهون(. .

الغيبية " . فىانهم يمىرون على  " نولهم نصحا  "العلمية " الذين يسخرون منالمفموسون المحجوبون . . وفي  نما
  بها" . ينمنوا هذه اآليات كلها مفموسين محجوبين:"وإن يروا كل آية ال

  اإلستدالل بعالم الن ات عل  الوحدانية 99الراب   الدر 

الحىوا  , و تىدبرها  و سىتجليها عىين ,يمضىي السىياي ءلى  مشىاهد الحيىاة المتفتحىة فىي جنيىات األرض .  راهىا األ ثم
ويلفىت ءليهىا النظىر فىي  -كمىا هىي فىي صىفحة ال ىون  - القلو  . و ر  فيهىا بىدائ  صىن  هللا . . والسىياي يعر,ىها

ويلمس الوجدان بما فيها من حياة نامية , وداللة على  القىدرة التىي  ; ننواعها  ت  نطوارها , و ت  ن كالها , و ت 
  يوجه القل  ءل  استجالو جمالها واالستمتال بهذا الجمال: كما ; الحياة  بدل

ح ىا متراك ىا . ومىن  منىه وهو الذي ننزل من السماو ماو , فأخرجنا به ن ات كل  يو . فأخرجنا منه خضرا نخىرع)
ءذا مشىتبها وغيىر متشىابه . انظىروا ءلى  ثمىره  , والرمىان النخل من طلعها قنوان دانية . وجنىات مىن نعنىا  والزيتىون 

  ينمنون(. . لقوم نثمر وينعه . ءن في ذل م آليات

  كثيرا ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة واإلن ات . والماو

  وهو الذي ننزل من السماو ماو فأخرجنا به ن ات كل  يو(. .)
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َماّو َماًو َفَأْخَرْجَنا ّبّه َنَ اَت ك لهّ  َوه وَ  َتَراّك ىًا َوّمىنَ  َ ْيوق  الَّّذَي َننَزَل ّمَن السَّ  النَّْخىلّ  َفَأْخَرْجَنا ّمْنه  َخّضرًا نُّْخّرع  ّمْنىه  َح هىًا مُّ

ىْن َنْعَنىا ق  ْيت ىونَ  ّمن َطْلّعَها ّقْنىَوان  َداّنَيىة  َوَجنَّىاتق مّه وْا ّءّلى  َوالزَّ ىاَن م ْشىَتّبهًا َوَغْيىَر م َتَشىاّبهق انظ ىر  ّه ّءَذا َنْثَمىَر َوَيْنّعى َثَمىّرهّ  َوالرُّمَّ
  (99) ي ْنّمن ونَ  ّءنَّ ّفي َذّل  ْم آلَياتق لّهَقْومق 

والعىالم . . ول ىن  الجاهىل الماو الظاهر فىي ءن ىات كىل  ىيو دور وا,ى  يعلمىه البىدائي والمتحضىر , ويعرفىه ودور
بىه القىرآن النىا  عامىة . فقىد  ىارك المىاو  يخاطى  دور الماو في الحقيقة نخفر ونبعد مد  مىن هىذا الظىاهر الىذي

السىفحية صىالحة ل ن ىات   ءذا صىحت النظريىات التىي  فتىرض نن  األرض فىي جعىل  ربىة -بتقىدير هللا  -ابتىداو 
 المىاو ملته ىا , ثىم صىل ا ال  وجىد فيىه التربىة التىي  نبىت الىزرل , ثىم  ىم ذلىك بتعىاون  فتىرة سىف  األرض كىان فىي

وذلىىك باسىىقاي    , التربىىة فىىي ءخ ىا  هىىذه والعوامىل الجويىىة على   حويلهىىا ءلىى   ربىة لينىىة ل ثىم ظىىل المىىاو يشىارك
التىىي  قىى  فىىي الجىىو , النتىىروجين  , ال هربائيىىة األ وت ل مىىن الجىىو كلمىىا نبىىري فاستخل ىىت الشىىرارة -النتىىروجين 

ليعيىىد الخ ىوبة ءلىى  األرض . . وهىىو السىىماد الىىذي قلىىد اإلنسىىان  , ال ىال  للىىذوبان فىىي المىىاو ويسىىقد مىى  المفىر
 فأص   ي نعه اآلن بنفس الفريقة   وهو المىادة التىي يخلىو وجىه األرض مىن الن ىات , صنعه القوانين ال ونية في

  نفدت من التربة   لو

مىن نعنىا  . والزيتىون  وجنىات فأخرجنا منه خضرا نخرع منىه ح ىا متراك ىا . ومىن النخىل مىن طلعهىا قنىوان دانيىة .)
  والرمان مشتبها وغير متشابه(. .

الخضىر )يخىرع  النبىت خضىر(نري ,ىال , ونعمىق نلفىة مىن لفىه "نخضىر" . . هىذانبىت يبىدن نخضىر . واللفه) وكىل
دانيىىة(. . وقنىىوان جمىى  قنىىو وهىىو الفىىرل  قنىىوان منىىه ح ىىا متراكً ىىا(. . كالسىىنابل ونمثالهىىا . )ومىىن النخىىل مىىن طلعهىىا

ظىل لفيىف ولفظة)قنوان(ووصفها)دانية(يشىتركان فىي ءلقىاو  . الثمىر ال ىغير . وفىي النخلىة هىو العىذي الىذي يحمىل
وديىى  حبيىى  . . )وجنىىات مىىن نعنىىا (. . )والزيتىىون والرمىىان(. هىىذا الن ىىات كلىىه  ظىىل نليىىف . وظىىل المشىىهد كلىىه

ال  ىير ,  بىالحس )انظىروا ءلى  ثمىرة ءذا نثمىر وينعىه(. . انظىروا -مشىتبها وغيىر متشىابه() - وسىالال ه بف ىائله
انظىروا ءليىه واسىتمتعوا بجمالىه . . ال  . نضىجه د كمىالوالقلى  الىيقه . . انظىروا ءليىه فىي ا دهىاره , وا دهائىه , عنى

يقىول: )انظىروا ءلى  ثمىره ءذا نثمىر وينعىه(ألن المجىال هنىا مجىال جمىال  ول ىن يقىول هنىا , كلىوا مىن ثمىره ءذا نثمىر ,
  مجال  دبر في آيات هللا , وبدائ  صنعته في مجالي الحياة . ننه ومتال , كما

  . .ءن في ذل م آليات لقوم ينمنون()

فىي الففىرة , وي ىل ال ىائن  واالسىتجابة هىو الىذي يفىت  القلى  , وينيىر ال  ىيرة , وين ىه نجهىزة االسىتق ال فاإليمىان
خىىالق الجميىى  . . وإال فىىان هنىىاك قلوبىىا مغلقىىة , وب ىىائر  بىىالِل اإلنسىىاني بىىالوجود , ويىىدعو الوجىىدان ءلىى  اإليمىىان

 وبهىذه اآليىات كلهىا , فىال  حىس بهىا وال  سىتجي  . . )ءنمىا بهىذا اإلبىدال كلىه ,  مىر مفموسىة , وففىرا منت سىة ,

  الذين يسمعون(, وإنما يدرك هذه اآليات الذين ينمنون   يستجي 
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  نقأ دعو  الشرك بالِل ونفي الشركاو عنه 101 - 100الخامس: الدر 

بىدالئل وجىود هللا ,  الحافلىة يبلىأ السىياي ءلى  هىذا المقفى  ; وقىد عىرض على  القلى  ال شىري صىفحة الوجىود وعنىدما
الموحيىة , وقىد وصىل الضىمير بقلى  الوجىود النىابأ  ال ونيىة ووحدانيته , وقدر ه , وقد غمر الوجىدان بتلىك الظىالل

عنىدما يبلىأ ءلى  هىذا المقفى  يعىرض  ىرك المشىركين , فىاذا هىىو  . . الخىالي فىي كىل حىي , النىاطق ببىدي  صىن 
 الوجىود . ويعىرض نوهىام المشىركين فىاذا هىي سىخف  شىم ز الجىو المىنمن الموصىول بمبىدل هىذا غري  غري  فىي

  القلو  والعقول . وسرعات ما يعق  عليها باالستن ار . والجو كله مهيأ لالستن ار: منه

عمىىا ي ىىفون   بىىدي   و عىىال  وخرقىىوا لىىه بنىىين وبنىىات بغيىىر علىىم . سىى حانه -وخلقهىىم  -وجعلىىوا هلل  ىىركاو الجىىن )
  كل  يو وهو بكل  يو عليم(. . وخلق ه ولد ولم   ن له صاح ة ?السماوات واألرض , نن  يكون ل

 
 

ْم َوَخَرق وْا َله  َبّنينَ  َوَجَعل واْ  َرَكاو اْلّجنَّ َوَخَلَقه     ّ ْ َحاَنه  َوَ َعاَل  َعمَّا َيّ ف وَن ) َوَبَناتق  لِله   (100ّبَغْيّر ّعْلمق س 

نوهىام الوثنيىة   والىنفس  ول نهىا يعرفىون مىن هىم الجىن  كىان بعىأ مشىركي العىر  يعبىدون الجىن . . وهىم ال  وقىد
ءل  ني مد  ; وانفرجىت المسىافة بينهىا وبىين نقفىة  انحرافها مت  انحرفت عن التوحيد المفلق قيد  بر انساقت في

  ىاد  لحىه   وهىنالو المشىركون كىانوا على  ديىن ءسىماعيل . . ديىن التوحيىد الىذي  ال االنحىراف التىي بىدنت صىغيرة
يكىون االنحىراف قىد  نن عليه السالم في هذه المنفقة . . ول نهم انحرفوا عن هذا التوحيىد . . وال بىد ءبراييم جاو به

نن يجعىل الجىن  ىركاو هلل . . وهىم مىن خلقىه  يبلىأ بدن يسيرا . . ثم انته  ءل  مثل هذا االنحراف الشىني  . . الىذي
  س حانه:

  ( -وخلقهم  -وجعلوا هلل  ركاو الجن )

وخىافوا  -الشىياطين  ف ىرة  شى ه -عرفىت الوثنيىات المتعىددة فىي الجاهليىات المتنوعىة نن هنىاك كائنىات  ىريرة  ولقىد
  لها القرابين ا قاو لشرها ; ثم عبدوها   وقدموا -سواو كانت نرواحا  ريرة نو ذوات  ريرة  -هذه ال ائنات 

صىىورة ع ىىادة للجىىن ,  فىىي لت ىىورات الفاسىىدة ,العربيىىة واحىىدة مىىن هىىذه الوثنيىىات التىىي وجىىدت فيهىىا هىىذه ا والوثنيىىة
  وا خاذهم  ركاو هلل . . س حانه . .

  القرآني يواجههم بسخف هذا االعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة: والسياي

  وخلقهم(. .)
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خلقهم(ف يىف يكونىون )الىذي لفظة واحدة , ول نها   في للسىخرية مىن هىذا الت ىور   فىاذا كىان هللا سى حانه هىو وهي
  ركاو له في األلويية والربوبية ?  

بىل كىانوا يزعمىون لىه  . االنحىراف   ىن  لىك وحىدها دعىواهم . فأوهىام الوثنيىة متى  انفلقىت ال  قىف عنىد حىد مىن ولىم
  س حانه بنين وبنات:

  وخرقوا له بنين وبنات بغير علم(.)

   خري و شق   التي بالفرية خرقًوا ني:اختلقوا . . وفي لفظها جر  خاص وظل خاص ; يرسم مشهد الفلول"و

المالئ ىة . وقىد  عمىوا :المشىركين له بنين:عنىد اليهىود:عزير . وعنىد الن ار :المسىي :وخرقوا لىه بنىات . عنىد خرقوا
كلها ال  قوم عل  نسا  من علىم . . ف لهىا )بغيىر  فاالدعاوات ننهم ءناث . . وال يدري نحد ط عا لماذا هم ءناث  

  علم(. .

    عما ي فون(. .س حانه و عال)

  عما فيها من هلهلة: يكشف يواجه فريتهم هذه و  ورا هم بالحقيقة اإللهية , ويناقشهم في هذه الت ورات بما ثم

   يو عليم(. . بكل بدي  السماوات واألرض . نن  يكون له ولد ولم   ن له صاح ة . وخلق كل  يو , وهو)

هىو امتىداد الفىانين ,  ءنمىا مىا   ىون حاجتىه ءلى  الخلىف   ? والخلىفالىذين يبىدل هىذا الوجىود ءبىداعا مىن العىدم  ءن
  وعون الضعفاو , ولذة من ال يبدعون  

 
 

َماَواّت َواأَلْرّض َننَّ  َي  ون  َله  َوَلد  َوَلْم َ   ن لَّه   َبّدي      (101َوَخَلَق ك لَّ َ ْيوق وه َو ّبك لّه َ ْيوق َعّليم  ) َصاّحَ ة   السَّ

وليسىت لىه  -يكىون هلل ولىد  ف يىف ن قاعىدة الت ىاثر . . نن يكىون لل ىائن صىاح ة ننثى  مىن جنسىه . .هىم يعرفىو  ثىم
  يكون النسل بال  زاوع ?  فأن  مفرد نحد , ليس كمثله  يو . -س حانه  -وهو  -صاح ة 

    ومشاهدا هم حيا هم حقيقة , ول نها  واجه مستواهم الت وري ; و خاطبهم باألمثلة القري ة من وهي

يكىون نبىدا  ىريكا  ال على  حقيقىة "الخلىق" لنفىي كىل ظىل للشىرك . فىالمخلوي  -فىي مىواجهتهم  -و السىياي  ويت ى 
  المفلق الذي ال  قابله منهم ءال نوهام وظنون: هللا للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوي:كما يواجههم بعلم

  وخلق كل  يو(. .)
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  وهو بكل  يو عليم(. .)

  التعريف عل  هللا الخالق الوكيل المعبود 102لساد :ا الدر 

 -سى حانه  -بىأن هلل    ىورا هم واجههم السياي القرآني بحقيقة نن هللا )خلق كىل  ىيو(, لير ى  عليهىا  هافىت وكما
و على  هىذه الحقيقىة مىرة نخىر  . لتقريىر نن الىذي  يت ى  فانىه -وهو خلقهم  -بنين وبنات , نو نن له  ركاو الجن 

  وحده هو خالق كل  يو , فال ءله ءذن غيره , وال ر  ءذن سواه: بالدينونة د ويخض  له ويفال , ويعترف لهيعب

  . ذل م هللا ربكم ال ءله ءال هو , خالق كل  يو ; فاعبدوه , وهو عل  كل  يو وكيل(.)

كىذلك بىالر ي . فهىو خىالق خلقىه  رديتفى  فرد هللا س حانه بالخلق , يفرده س حانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملىك ءن
 ىرك فيىه . ف ىل مىا يقتا ىه الخلىق وكىل مىا يسىتمتعون بىه  ألحىد ومىال هم , فهىو كىذلك يىر قهم مىن مل ىه الىذي لىيس

 -هلل . . فىاذا  قىررت هىذه الحقىائق . . الخلىق والملىك والىر ي . .  قىرر معهىا  الخىالة فانمىا هىو مىن هىذا الملىك

والتوجيىىه  القوامىىة وهىىي -يىىة لىىه سىى حانه . فت ىىون لىىه وحىىده خ ىىائة الربوبيىىة نن   ىىون الربوب -وحتمىىا  ,ىىرورة
لىه وحىده الي ىادة بكىل مىدلوال ها .  و  ىون  -والسىلفان الىذي يخضى  لىه ويفىال , والنظىام الىذي يتجمى  عليىه الي ىاد 

  ومنها الفاعة والخضول واالستسالم .

ورا قهىم كىذلك مىن مل ىه ,  , هذا ال ون , وخالق النا ين رون نن هللا هو خالق  -في جاهليتهم  -يكن العر   ولم
على  قلىة مىن  -األخر   ن ر هذه الحقىائق  الجاهليات الذي ليس وراوه ملك  قتات منه الي اد   . . وكذلك لم   ن

  ن هنالك هذه المذاه  المادية التىي  نتشىر اليىوم بشىكل نوسى  ممىا عىرف  ولم -الفالسفة الماديين من اإلغريق   
التعبديىة آللهىة  بالشىعائر لذلك لم يكن اإلسالم يواجه في الجاهلية العربية ءال االنحىراف فىي التوجىه . . اإلغريق منيا
فىىي  لقىىي الشىىرائ  والتقاليىىد التىىي  حكىىم حيىىاة  االنحىىراف وإال -علىى  سىىبيل الزلفىى  والقربىى  مىىن هللا    -مىى  هللا  -

كمىىا يقىول اليىىوم "نىىا "   نو كمىىا يت جحىىون  -سىى حانه  -هللا فىي وجىىود  اإللحىىاد النىا  . . ني ننىىه لىىم يكىىن يواجىه
  هد  وال كتا  منير   وال بغير علم

األساسىي هىو ذا ىه الىذي  االنحىراف نن هنالو الىذين يجىادلون فىي وجىود هللا اليىوم قلىة . وسىيظلون قلىة . ءنمىا والحق
وهىذا هىو الشىرك التقليىدي األساسىي الىذي  غيىر هللا . . مىن كان في الجاهلية . وهو  لقي الشرائ  فىي  ىنون الحيىاة

  الجاهليات نيضا   وكل قامت عليه الجاهلية العربية ,

فىالعلم ال شىري ذا ىه ال  . دعواهىا الشاذة التي  جىادل فىي وجىود هللا اليىوم ال  عتمىد على  "العلىم" وإن كانىت هىذه والقلة
وال مىن طبيعىىة ال ىىون . . ءنمىا هىىي لوثىىة سىىببها  العلىىم هىذا يملىك نن يقىىرر هىىذا اإللحىاد وال يجىىد عليىىه دلىيال ال مىىن

 الذي كانت  ستذل به الرقا  من غير نصل من الدين . . ثم نقىة فىي الت ىوين وإلهها األول الشرود من ال نيسة

يقى  للمسىا  مىن  كمىا لهىنالو المجىادلين , ينشىأ عنىه  عفىل فىي الوظىائف األساسىية لل ينونىة ال شىرية . . الففىري 
   المخلوقات . . 
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ءذ  -إلث ىات وجىود هللا  القىرآن لم   ن  ساي في -كحقيقة انبثاي الحياة نيضا  -نن حقيقة الخلق والتقدير فيه  وم 
ءنمىا كانىىت  سىىاي لىىرد النىىا  ءلىى   -العنايىىة بىىه  القىىرآن كىان الجىىدال فىىي وجىىوده  عىىال  سىخفا ال يسىىتحق مىىن جديىىة

 مىن ,ىرورة ءفىراد هللا سى حانه باأللوييىة والربوبيىة والقوامىة  لىك الحقيقىة  قتضىيه الر اد , كىي ينفىذوا فىي حيىا هم مىا

  في حيا هم كلها ; وع اد ه وحده بال  ريك . . والحاكمية

 -الىذين يجىادلون فىي هللا  وجىوه  قىذف فىي -كحقيقىة انبثىاي الحيىاة نيضىا  -هذا فان حقيقة الخلق والتقدير فيىه  م 
وإال الت ج  الىذي ي ىل ءلى  حىد االسىتهتار فىي كثيىر  . المراو ائها ءالبالحجة الدامغة التي ال يمل ون با   -س حانه 

  من األحيان  

مىن هىنالو المت جحىين  "الحىدي  جوليىان هاكسىلي" منلىف كتا :"اإلنسىان يقىوم وحىده" وكتىا  "اإلنسىان فىي العىالم"
ن فىي العىالم الحىدي " ; وهىو يقىول فىي كتىا  "اإلنسىا هىواه  المسىتهترين ; وهىو يقىذف بىالمقررات التىي ال سىند لهىا ءل

  ذلك ال الم   " في ف ل:"الدين كمسألة مو,وعية

وطرد ىه العلىوم  , الفائىدة ولقىد نوصىلنا  قىدم العلىوم والمنفىق وعلىم الىنفس ءلى  طىور نصى   فيىه اإللىه فر,ىا عىديم"
  ًضا .نول سب " نو نساسا عاما غام" مجرد الفبييية من عقولنا , حت  اختف  كحاكم مدبر لل ون , ونص  

ءلىه الالهىو يين الىذين " لىيس ول ديورانت" منلف كتا  "م اهج الفلسفة " يقول:ءن الفلسفة   حى  عىن هللا , ول نىه"و
العىالم وييكلىه , وحيا ىه ومشىي ته" . . وهىو كىالم ال  قىانون  يت ورونه خارع عالم الفبيعىة . بىل ءلىه الفالسىفة ; وهىو

  ! يقال  ستفي  ءمساكه   ول نه كالم

المنض فة بهىد  هىذا القىرآن  عقولنا ال نحاكم هنالو الخابفين في الظالم ءل  قرآننا , وال نحاكمهم كذلك ءل  ونحن
  الذي يواجه هذه القضية بشيو من الجد والتعقل . . ال شري  . ءنما ن لهم ءل  نندادهم من "العلماو" وإل  العلم

رئىىيس قسىىم العلىىوم  . كورنيىىل ة . دكتىىوراه مىىن جامعىىةجىىون كليفالنىىد كىىو ران:  مىىن علمىىاو ال يميىاو والريا,ىى يقىول
  هللا يتجل  في ع ر العلم":":كتا  الفبييية بجامعة دول  ل . من مقال:"النتيجة الحتمية " من

نفسىىها بنفسىىها  نوجىىدت فهىىل يت ىىور عاقىىل , نو يف ىىر , نو يعتقىىد , نن المىىادة المجىىردة مىىن العقىىل والحكمىىة قىىد"
ثىم فر,ىته على  نفسىها ? ال  ىك نن  , القىوانين التىي نوجىدت هىذا النظىام و لىك بمحىأ الم ىادفة ? نو ننهىا هىي

 تحىول ءلى  طاقىة نو  تحىول الفاقىة ءلى  مىادة , فىان كىل ذلىك يىتم  عنىدما الجوا  سوف يكون سلبيا . بىل ءن المىادة
  . قبلهاوالمادة النا جة  خض  لنفس القوانين التي  خض  لها المادة التي وجدت  . معينة ط قا لقوانين

الفنىىاو بسىىركة كبيىىرة  نحىو و ىدلنا ال يميىىا علىى  نن بعىىأ المىىواد فىىي سىىبيل الىىزوال نو الفنىىاو ; ول ىن بعضىىها يسىىير"
  واآلخر بسرعة , يلة . وعل  ذلك فان المادة ليست نبدية
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  ومعن  ذلك نيضا ننها ليست ن لية . ءذ نن لها بداية . .

بىل وجىدت ب ىورة  ,  دريجيىة على  نن بدايىة المىادة لىم   ىن بفي ىة نو الشىواهد مىن ال يميىا وغيرهىا مىن العلىوم و ىدل
المواد . وعل  ذلك فان هىذا العىالم المىادي ال بىد  هذه فجائية . و ستفي  العلوم نن  حدد لنا الوقت الذي نشأت فيه

  مكان .يخض  لقوانين وسنن كونية محددة , ليس لعن ر الم ادفة بينها  خلق نن يكون مخلوقا . وهو منذ نن

لهىا , فىال بىد نن يكىىون  يخضى  فىاذا كىان هىذا العىالم المىىادي عىاجزا عىن نن يخلىق نفسىه , نو يحىىدد القىوانين التىي"
نن هىذا الخىىالق ال بىىد نن يكىون مت ىىفا بالعقىىل  علىى  الخلىق قىىد  ىم بقىىدره كىىائن غيىر مىىادي . و ىىدل الشىواهد جميعىىا

 -كمىا فىي ممارسىة الفى  والعىالع السىيكلوجي  -المىادي  فىي العىالم يعمىل والحكمىة . ءال نن العقىل ال يسىتفي  نن
 النتيجىة وال بد لمن يت ف بىاإلرادة نن يكىون موجىودا وجىودا ذا يىا . . وعلى  ذلىك فىان . ءرادة دون نن يكون هنالك

فحسى  , بىل ال بىد نن يكىون  خالقىا المنفقية الحتمية التي يفر,ها علينا العقل ليست مق ورة على  نن لهىذا ال ىون 
نن يخلىىق هىذا ال ىىون وينظمىىه ويىىدبره ; وال بىىد نن  يسىىتفي  الخىىالق حكيمىىا عليمىىا قىادرا علىى  كىىل  ىىيو , حتى  هىذا

آيا ه في كل مكان . وعل  ذلك فانه ال مفىر مىن التسىليم بوجىود هللا , خىالق   تجل  يكون هذا الخالق دائم الوجود ,
  كما ن رنا ءل  ذلك في بداية المقال . -وموجهه  ال ون  هذا

مثيىل , مىا قالىه مىن قبىل , مىن  لهىا نحر  ه العلوم منذ نيام لورد كيلفن يجعلنا ننكد ب ورة لم يسىبق الذي ءن التقدم"
  ءل  اإليمان بالِل" . .  ضفرنا نننا ءذا ف رنا  ف يرا عميقا , فان العلوم سوف

  من ال تا  نفسه: "ق د نو فرانك نللن عالم الفبيعة البيولوجية في مقال "نشأة العالم هل هو م ادفة ويقول

ال ىون موجىود , ف يىف نفسىر  هىذا كثيرا ما يقال:ءن هذا ال ون المادي ال يحتاع ءلى  خىالق . ول ننىا ءذا سىلمنا بىأن"
وهىو  -فامىا نن يكىون هىذا ال ىون مجىرد وهىم وخيىال :السىنال وجوده ? . . هنالك نربعة احتماالت ل جابة عل  هذا

وإمىا نن يكىون هىذا ال ىون قىد نشىأ مىن  لقىاو نفسىه مىن العىدم  -بها حول وجوده  لمناس ما يتعارض م  القضية التي
  نن يكون ن ليا ليس لنشأ ه بداية . وإما نن يكون له خالق . وإما .

ءحساسىنا بهىذا ال ىون  نن االحتمىال األول فىال يقىيم نمامنىا مشىكلة سىو  مشىكلة الشىعور واإلحسىا  , فهىو يعنىي نمىا
لىه ظىل مىن الحقيقىة . ولقىد عىاد ءلى  هىذا الىرني  لىيس فيىه ال يعىدو نن يكىون وهمىا مىن األوهىام ,وإدراكنا لما يحدث 

الذي ير  نن هذا ال ون ليس له وجود فعلي , وننىه مجىرد صىورة فىي  , جينز في العلوم الفبييية نخيرا سير جيمس
التىي نركبهىا  القفىارات فمىثال هىذه لهىذا الىرني نسىتفي  نن نقول:ءننىا نيىي  فىي عىالم مىن األوهىام   و  عىا نذهاننىا .

وجىود لهىا , و سىير فىوي جسىور غيىر ماديىة . .  ال ونلمسها ليست ءال خياالت ; وبها ركا  وهميون , و عبر ننهىارا
  نو جدال   مناقشته الخ . وهو رني وهمي ال يحتاع ءل 

مىن العىدم , فهىو ال يقىل عىن  وحىده هكذا نما الرني الثاني القائل بأن هذا العالم , بما فيه من مادة وطاقة , قد نشأ"
  للنظر نو المناقشة . مو,عا سابقه سخفا وحماقة ; وال يستحق هو نيضا نن يكون 
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وه   ُه  َربُّ  ْم ال ّءَلىَه ّءالَّ ه َو َخاّلق  ك لّه َ ْيوق  َذّل  م     (102َوه َو َعَل  ك لّه َ ْيوق َوّكيل  ) َفاْعب د 

الىرني الىذي ينىادي بوجىود  مى  ذه  ءل  نن هىذا ال ىون ن لىي لىيس لنشىأ ه بدايىة , ءنمىا يشىتركوالرني الثال  الذي ي"
ءمىا نن ننسى  صىفة األ ليىة ءلى  عىالم ميىت ,  فنحن وإذن -وذلك في عن ر واحد هو األ لية  -خالق لهذا ال ون 

الحتمىالين نكثىر ممىا فىي هنالىك صىعوبة ف ريىة فىي األخىذ بأحىد هىذين ا ولىيس وإمىا نن ننسىبها ءلى  ءلىه حىي يخلىق ,
سىائرة  وننهىا الىديناميكا الحراريىة "  ىدل على  نن مكونىات هىذا ال ىون  فقىد حرار هىا  ىدريجيا ," قىوانين اآلخىر . ول ىن

هىي ال ىفر المفلىق ; ويوم ىذ  , االنخفىاض حتما ءل  يوم   ير فيىه جميى  األجسىام  حىت درجىة مىن الحىرارة بالغىة
هىذه الحالىة مىن انعىدام الفاقىات عنىدما   ىل درجىة حىرارة  حىدوث وال منىاص مىن  نعدم الفاقة , و ستحيل الحياة .

 بمضي الوقت . نمىا الشىمس المسىتعرة , والنجىوم المتوهجىة , واألرض الغنيىة بىأنوال , األجسام ءل  ال فر المفلق

ءذن حىدث مىن فهىو  , ف لها دليل وا,  عل  نن نصل ال ون نو نساسة ير  د بزمان بدن مىن لحظىة معينىة , الحياة
بدايىة , علىيم محىيد بكىل  ىيو , قىوي  لىه األحداث . . ومعن  ذلك ننه ال بد ألصل ال ىون مىن خىالق ن لىي , لىيس

  يديه" . صن  ليس لقدر ه حدود , وال بد نن يكون هذا ال ون من

  خالق كل  يو . ال ءله ءال هو . . -س حانه  - هللا

بكىىل  -ربوبيتىىه وحىىده  ووجىىو  قرآنىىي هنىىا وجىىو  ع ىىادة هللا وحىىده .هىىي القاعىىدة التىىي يقىىيم عليهىىا السىىياي ال هىىذه
  مدلوالت الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة:

  . ذل م هللا ربكم . ال ءله ءال هو:خالق كل  يو . فاعبدوه . وهو عل  كل  يو وكيل(.)

وهىذا هىو  . . .  ىيو ه هىو خىالق كىلالقوامىة ال على  ال شىر وحىدهم , ول ىن على  كىل  ىيو كىذلك . بمىا ننى فهىي
يجحىدونها . ول ىنهم مىا كىانوا يسىلمون  - جىاهليتهم فىي -المق ود من  قرير  لك القاعدة , التي لىم يكىن المشىركون 

  هللا وحده والدينونة لسلفانه بال  ريك . . لحاكمية بمقتضاها . وهو:الخضول والفاعة

  ي ال  دركه والقرآن ب ائرهللا يدرك األب ار وه 104 - 103الساب : الدر 

 ملىىك لهىىا وصىىفا ,  ال شىىر  عبيىىر عىىن صىىفة هللا سىى حانه , يغشىى  الجىىوان  والحنايىىا بظىىالل مىىا نحسىى  نن لغىىة ثىىم
فيىه مىا يهىول ويىرول مىن صىفة هللا , بمىا يفمى ن  يغلف فلندعها  لقي ظاللها في  فافية ولين ; و رسم المشهد الذي

  ويروأل , ويشف  فافية النور:

  دركه األب ار , وهو يدرك األب ار , وهو اللفيف الخبير(. .ال  )
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على  هللا   هىنالو وهىنالو ال  ماديىا الذين كانوا يفلبون في سذاجة نن يروا هللا , كالذين يفلبون في سماجة دليال ءن
  يدركون ماذا يقولون  

التعامىل مى  هىذا ال ىون ,  بهىا زاولىوانب ىار ال شىر وحواسىهم وإدراكهىم الىذهني كىذلك . . كلهىا ءنمىا خلقىت لهىم لي ءن
 -في صفحات هذا الوجىود المخلىوي . . فأمىا ذات هللا  اإللهي والقيام بالخالفة في األرض . . وإدراك آثار الوجود

 عل  ءدراكها . ألنه ال طاقة للحادث الفاني نن ير  األ لي القدرة فهم لم يوهبوا -س حانه 

 
 
ه  األَْبَ ار  َوه   الَّ  بّه  ْم َفَمْن َنْبَ ىرَ  (103) اْلَخّبير   َو ي ْدّرك  األَْبَ اَر َوه َو اللَّّفيف    ْدّرك   َفّلَنْفّسىهّ  َقْد َجاوك م َبَ آّئر  ّمن رَّ

  (104َوَمْن َعّمَي َفَعَلْيَها َوَما َنَنْا َعَلْي  م ّبَحّفيهق )

التىىي هىىم معىىانون عليهىىا  الوظيفىىة يفضىىال علىى  نن هىىذه الرؤيىىة ال  لىىزم لهىىم فىىي خالفىىة األرض . وهىى . األبىىدي
  وموهوبون ما يلزم لها . .

يتحدثون عىن "الىذرة " وعىن  هنالو يفهم اإلنسان سذاجة األولين . ول نه ال يملك نن يفهم سماجة اآلخرين   ءن وقد
رونىا فىي حيا ىه لىم يىر ذرة وال كهربىا وال برو ونىا وال نيو  مىنهم "ال هر " وعن "البرو ون" وعن "النيو رون" . . وواحىد

 المكبر الذي يض د هذه ال ائنات . . ول نها مسلمة من هنالو كفرض , وم داي هذا الجها  قد . فلم يوجد بعد

بوجىود ال ائنىات التىي  [ جزمىوا نن يقىدروا آثىارا معينىة  قى  لوجىود هىذه ال ائنىات . فىاذا وقعىت هىذه اآلثىار   الفىرض
احتمىال" وجىود هىذه ال ائنىات على  ال ىفة التىي افتر,ىوها " لتجربىة هىونحدثتها   بينما ق ار  ما   ل ءليىه هىذه ا

عىىن طريىق آثىار هىىذا الوجىود التىي  فىىرض نفسىها فر,ىىا  -سى حانه  -هللا  وجىىود   . . ول ىنهم حىين يقىىال لهىم عىن
  . . في هللا بغير علم وال هد  وال كتا  منير , ويفلبون دليال ماديا  راه األعين يجادلون  عل  العقول  

  هذا الوجود بجملته , وكأن هذه الحياة بأعاجيبها ال   في لت ون هذا الدليل   أنك

وعلى   قريىره  . النفىو  يعقى  السىياي القرآنىي على  مىا عر,ىه مىن آيىات فىي صىفحة الوجىود وفىي مكنونىات وكىذلك
  وهو اللفيف الخبير(. , األب ار عن ذات هللا س حانه بأنه:)ال  دركه األب ار , وهو يدرك

قىد جىاوكم ب ىائر مىن ):بقولىه السىياي على  هىذا الوصىف الىذي ال  ملىك لغىة ال شىر نن  شىرحه نو   ىفه . . عقى ي
  . .(بحفيه ربكم , فمن نب ر فلنفسه , ومن عمي فعليها , وما ننا عليكم

  .ب ائر . .  هدي  . الذي جاو من عند هللا . . ب ائر . . وال  ائر  هتدي و هدي . . وهذا بذا ه . فهذا

الضىالل بعىد هىذه اآليىات  على  نب ر فلنفسه فانما يجد الهد  والنور . وليس وراو ذلك ءال العم  . فمىا ي قى  فمن
  الضمير . . مفمو  وال  ائر ءال نعم  . . معفل الحوا  . مغلق المشاعر .
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  النبي   ص ل نن يعلن براو ه من نمرهم ومغبته: )وما ننا عليكم بحفيه(. . ويوجه

فىي صىفة هللا سى حانه:)ال  دركىه :السىابقة و نا نن نلمى  التناسىق فىي الجىو والظىالل والي ىارة بىين قولىه فىي اآليىةيف وال
وبىين قولىه فىي اآليىة الالحقىة: )قىد جىاوكم ب ىائر مىن  . .(الخبيىر األب ىار , وهىو يىدرك األب ىار , وهىو اللفيىف

  ىار وال  ىائر , وال  ىر والعمى  , فىي السىيايومىن عمىي فعليهىا(. . واسىتخدام األب , ربكم , فمىن نب ىر فلنفسىه

  المتناغم . . المتناسق

   وجيهات للرسول حول الدعوة واأل  ال 107 - 105الثامن: الدر 

الىذي ال يتناسى   , ذلىك يلتفىت السىياي ءلى  الرسىول   ص ل فيتحىدث عىن   ىريف اآليىات على  هىذا المسىتو   بعىد
ول ىن المشىركين مىا  -لمىن  تفىت  ب ىير ه  - بذا ىه على  م ىدره الربىانيم  نمية النبي   ص ل وبي ته ; والذي يدل 

يقولىون:ءن محمىدا در  هىذه القضىايا العقيديىة وال ونيىة مى  نحىد نهىل  كىانوا كانوا يريدون االقتنال باآليات . ومن ثم
كىان نهىل  ومىا ه ;نن نهل ال تا  ما كانوا يعلمون  ي ا عل  هذا المستو  الذي يحدثهم محمد في دروا ال تا    وما

عىرف ال شىر ومىا يعرفىىون .  مىا يبلغىون  ىي ا مىن هىذا المسىتو  السىامق على  كىل -ومىا يزالىون  -األرض جميعىا 
  عن المشركين: واإلعراض ومن ثم يوجه الرسول   ص ل ءل  ا  ال ما نوحي ءليه

 
 

بّهىَك ال ّءَلىىَه ّءالَّ  (105) َيْعَلم ىونَ  ْومق ن َ ىرّهف  اآلَيىاّت َوّلَيق ول ىوْا َدَرْسىَت َوّلن َبيّهَنىه  ّلَقى َوَكىَذّلكَ   ه ىوَ  ا َّّ ىْ  َمىا ن وّحىَي ّءَلْيىَك ّمىن رَّ

  (106َوَنْعّرْض َعّن اْلم ْشّرّكيَن )

ربىك , الءلىه ءال هىو ,  مىن وكىذلك ن ىرف اآليىات , وليقولوا:درسىت , ولنبينىه لقىوم يعلمىون . ا  ى  مىا نوحىي ءليىك)
  حفيظا , وما ننت عليهم بوكيل(. . عليهم هللا ما ن ركوا . وما جعلناك ونعرض عن المشركين . ولو  او

كمىا ننىه لىيس نابعىا  - بي ىتهم هللا ي رف آيا ه عل  هذا المسىتو  الىذي ال عهىد للعىر  بىه ; ألنىه لىيس نابعىا مىن ءن
  متقابلتين في البي ة: نتيجتين فينتهي هذا الت ريف ءل  -من البي ة ال شرية عل  العموم 

فهىنالو سىيحاولون نن يجىدوا  . الحقيقىة الىذين ال يريىدون الهىد  , وال يرغبىون فىي العلىم , وال يجاهىدون ليبلغىوا أمىاف
وسىيختلقون مىا يعلمىون ننىه لىم يقى  . فمىا كىان  ىيو  -مىنهم  وهىو - عليال لهذا المستو  الذي يخىاطبهم بىه محمىد 

ل ىىنهم يقولون:درسىىت هىىذا يىىا محمىىد مىى  نهىىل ال تىىا  الرسىىالة وال بعىىدها . . و  قبىىل مىىن حيىىاة محمىىد خافيىىا علىىيهم
التىي كانىت  ال تىا  وما كان نحد من نهل ال تا  يعلم  ىي ا على  هىذا المسىتو  . . وهىذه كتى  نهىل ! منهم و علمته

الىذي فىي نيىديهم وهىذا القىرآن ال ىريم . .  هىذا بين نيديهم يومذاك ما  زال بين نيىدينا . والمسىافة  اسىعة  اسىعة بىين
لها عن  اريخ األنبيىاو والملىوك مشىوبة بأسىاطير وخرافىات مىن صىن   ,ابد بين نيديهم ءن هو ءال روايات ال ءن ما

 على  فمىا يزيىد كىذلك -وهو األناجيىل  -فأما العهد الجديد  -فيما يختة بالعهد القديم  هذا -ن خاص مجهولين 
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المجىىام  بىىالتحريف  و ىىداولتها السىىنين ;بعىىد عشىىرات  -عليىىه السىىالم  -نن يكىىون روايىىات رواهىىا  الميىىذ المسىىي  
والتوجيهىات الروحيىة لىم  سىلم مىن التحريىف واإل,ىافة  الخلقية والتبديل والتعديل عل  ممر السنين . وحت  المواعه

 بين نيدي نهل ال تا  حينذاك , وما يزال . . فأين هذا كله مىن القىرآن ال ىريم ?  كان والنسيان . . وهذا هو الذي

مىىىن  الع ىىر كىىانوا يقولىىىون هىىذا ; ونعجىىى  العجىى  نن جىىاهليين فىىىي هىىذا -فىىي جىىىاهليتهم  -ن المشىىركي ول ىىن
بحثًىا" و" حقيًقىا" ال يبلغىة ءال المستشىرقون "و "المستشىرقين" و"المتمسىلمين"   يقولىون هىذا القىول فيسىم  اآلن "علًمىا"

   

  :فيعرفونه الحق لهم الذين)يعلمون(حقا , فان   ريف اآليات عل  هذا النحو يندي ءل  بيان فأما

  ولنبينه لقوم يعلمون(. .)

   ق  المفاصلة بين قوم م  رين يعلمون , وقوم عمي ال يعلمون   ثم

فىريقين . . ي ىدر األمىر  مواجهتهىا األمر العلوي للنبي ال ريم , وقد صرف هللا اآليات , فافتري النىا  فىي وي در
عىن المشىركين , فىال يحفلهىم وال يحفىل مىا يقولىون مىن  يعىرض نالعلىوي للنبىي   ص ل نن يت ى  مىا نوحىي ءليىه , ون

وعنىادهم ولجىاجهم . فانمىا سىبيله نن يت ى  مىا نوحىي ءليىه مىن ربىه ; في ىوب  بت ىذيبهم قىول متهافىت , وال يشىغل بالىه
 هللا , الىذي وحىي على  نساسىه ; وي ىوب نفىو  ن  اعىه كىذلك . وال عليىه مىن المشىركين ; فانمىا هىو يت ى  كلها حيا ه

  ال ءله ءال هو , فماذا عليه من العبيد ? 

  ا    ما نوحي ءليك من ربك ال ءله ءال هو , ونعرض عن المشركين(. .)

كالمالئ ىة لخلقهىم . ول نىه  الهد   او هللا نن يلزمهم الهد  أللزمهم , ولو  او نن يخلقهم ابتداو ال يعرفون ءال ولو
فىي حىدود  -يختىار طريقىه ويلقى  جىزاو االختيىار  و ركىه وللضىالل ,سى حانه خلىق اإلنسىان بهىذا االسىتعداد للهىد  

وخلقىه  -ءال مىا  جىري بىه , ول نهىا ال  ىرغم ءنسىانا على  الهىد  نو الضىالل  ال ون  المشي ة المفلقة التي ال يق  في
  فا ه:و  ر  هذه لحكمة يعلمها ; وليندي دوره في هذا الوجود كما قدره هللا له . باستعدادا ه النحو عل  هذا

  ولو  او هللا ما ن ركوا(. .)

 
 

ُه  َما َنْ َرك وْا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيّهْم َحّفيظًا َوَما َوَلوْ  ىبُّوْا الَّىّذيَن َيىْدع وَن ّمىن د ونّ 107َعَلىْيّهم ّبَوّكيىلق ) َننىتَ  َ او   ( َواَل َ س 

َ َعْدوًا ّبَغْيّر ّعْلمق َكَذّلَك  ُهّ  ُه بُّوْا  م ّبَما ن مَّةق  َ يَّنَّا ّل  لهّ َفَيس  ْم َفي َنبّه  ه  ْم ث مَّ ّءَل  َربّهّهم مَّْرّجع ه    (108َيْعَمل وَن ) َكان واْ  َعَمَله 

  هللا: هو الرسول   ص ل مسنوال عن عملهم , وهو لم يوكل بقلوبهم فالوكيل عليها وليس
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  وما جعلناك عليهم حفيظا , وما ننت عليهم بوكيل(. .)

كمىا يحىدد هىذا المجىال :وعملىه التوجيىه لرسىول هللا   ص ل يحىدد المجىال الىذي يتناولىه اهتمىام الرسىول   ص ل وهىذا
  . لخلفائه ونصحا  الدعوة ءل  دينه في كل نرض وفي كل جيل .

م الىذين ال  تفىت  قلىوبه , المعاندين صاح  الدعوة ال يجو  نن يعلق قل ه ونمله وعمله بالمعر,ين عن الدعوة , ءن
قل ىىه , ونن يوجىه نملىىه وعملىىه للىذين سىىمعوا واسىىتجابوا .  يفىىرب لىدالئل الهىىد  وموحيىات اإليمىىان . . ءنمىىا يجى  نن

 كلىه على  القاعىدة التىي دخلىوا الىدين عليهىا . . قاعىدة العقيىدة . . وفىي حاجىة كيىانهم فهىنالو فىي حاجىة ءلى  بنىاو

نخالقهىىم  بنىىاو هىىذه العقيىىدة . وفىىي حاجىىة ءلىى    ىىور لهىىم كامىىل عميىىق عىىن الوجىىود والحيىىاة علىى  نسىىا  إلنشىىاو
الجهد . ويسىتحق الجهىد . فأمىا  ءل  وسلوكهم ; وبناو مجتمعهم ال غير عل  هذا األسا  نفسه . وهذا كله يحتاع

بعىد الىدعوة والىبالب . . وحىين ينمىو الحىق فىي ذا ىه فىان  واإلعىراض الواقفون عل  الشق اآلخىر , فجىزاؤهم اإلهمىال
 بالحق عل  ال اطل فيدمغىه فىاذا هىو  اهىق . . ءن على  الحىق نن يوجىد ومتى  وجىد الحىق فيقذف , هللا يجري سنته

  صور ه ال ادقة ال املة , فان  أن ال اطل هين , وعمره كذلك قري    في

  النهي عن س  آلهة المشركين وسد الذريعة 108التاس : الدر 

فىي ند  ,  اإلعىراض جىه المىنمنين ءلى  نن يكىون هىذانمىر الرسىول   ص ل بىاإلعراض عىن المشىركين , فقىد و  ومى 
المشىىركين مخافىىة نن يحمىىل هىىذا نول ىىك  آلهىىة وفىىي وقىىار , وفىىي  رفىى  , يليىىق بىىالمنمنين . . لقىىد نمىىروا نال يسىىبوا

فيكىىون سىى  المىىنمنين آللهىىتهم  -جىىالل قىىدره وعظىىيم مقامىىه  يعلمىىون  وهىىم ال -المشىىركين علىى  سىى  هللا سىى حانه 
  هللا الجليل العظيم: لس  يعةالمهينة الحقيرة ذر 

عملهىىم . ثىىم ءلىى  ربهىىم  نمىىة وال  سىىبوا الىىذين يىىدعون مىىن دون هللا فيسىىبوا هللا عىىدوا بغيىىر علىىم . كىىذلك  ينىىا ل ىىل)
  مرجعهم , فينب هم بما كانوا يعملون(.

كىان يعمىل عنىه   فىان  ويىداف  الفبيعىة التىي خلىق هللا النىا  بهىا , نن كىل مىن عمىل عمىال , فانىه يستحسىنه , ءن
ودافىى  عنهىا . وإن كىىان علىى  الهىىد  رآه  استحسىىنها ال ىالحات استحسىىنها ودافىى  عنهىا . وإن كىىان يعمىىل السىي ات

فهىذه طبيعىة فىي اإلنسىان . . وهىنالو يىدعون مىن دون هللا  ىركاو  ! كىذلك حسنا , وإن كان عل  الضىالل رآه حسىنا
عمىا  وعىدوا ول ىن ءذا سى  المسىلمون آلهىتهم هىنالو انىدفعوابىأن هللا هىو الخىالق الىرا ي . .  و سىليمهم . . م  علمهم

  و قاليدهم   . . ونو,اعهم يعتقدونه من نلويية هللا , دفاعا عما  ين لهم من ع اد هم و  ورا هم

  المنمنون لما هم فيه: فليدعهم

  ثم ءل  ربهم مرجعهم فينب هم بما كانوا يعملون(. .)
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الىذي ال يىدخل فيمىا  , القلى  ينه , الواثق من الحق الىذي هىو عليىه . الهىاد وند  يليق بالمنمن , المفم ن لد وهو
الهىد  وال يزيىدهم ءال عنىادا . فمىا للمىنمنين وهىذا  ءلى  ال طائىل وراوه مىن األمىور . فىان سى  آلهىتهم ال يىندي بهىم

  ل العظيم ? ءل  سمال ما يكرهون . من س  المشركين لربهم الجلي يجرهم الذي ال جدو  وراوه . وإنما قد

  طل  المشركين لمعجزات مادية والرد عليهم 110 - 109العا ر: الدر 

فىي كىل لحظىة مىن ليىل نو  , يختم هذا الدر  , الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة باآليات والخىواري  ونخيرا
خارقىة ماديىة كخىواري  ني -نن لىو جىاو هم آيىة  نيمىانهم نهىار . . يختمىه بىأن هىنالو المشىركين يقسىمون بىالِل جهىد

  الذي جعل بعأ المسلمين حين سمعوا نيمانهم يقترحون عل  رسول األمر لينمنن بها   -الرسل السابقة 

 
 

ْم آَيىة   َوَنْقَسىم واْ  ّ َجْهىَد َنْيَمىاّنّهْم َلىّ ن َجىاوْ ه  ّ َوَمىا ي ْشىّعر ك مْ  لَّي ىْنّمن نَّ  ّبىالِله ُه ّءَذا َجىاوْت اَل  َننََّهىا ّبَهىا ق ىْل ّءنََّمىا اآلَيىات  ّعنىَد 
مْ 109ي ْنّمن وَن ) َل َمرَّةق َوَنَذر ه ْم ّفي َوَنْبَ اَره مْ  ( َون َقلّه   َنْفّ َدَ ه    (110َيْعَمه وَن ) ط ْيَياّنّهمْ  َكَما َلْم ي ْنّمن وْا ّبّه َنوَّ

المىنمنين , ببيىان طبيعىة الت ىذي   على  ص ل نن يسأل ربه هذه اآلية التي يفلبون   . . ويجيو الرد الحاسم ] هللا
  في هنالو المكذبين:

ومىا يشىعركم ننهىا ءذا جىاوت ال  . هللا ونقسموا بالِل جهد نيمانهم ل ن جاو هم آيىة ليىنمنن بهىا . قل:ءنمىا اآليىات عنىد)
نزلنىىا  بىه نول مىىرة , ونىذرهم فىي طييىانهم يعمهىون . ولىو نننىا ينمنىوا ينمنىون ? ونقلى  نف ىد هم ونب ىارهم , كمىا لىم

نكثىرهم  ول ىن -ءال نن يشىاو هللا  -المىو   وحشىرنا علىيهم كىل  ىيو قىبال مىا كىانوا لينمنىوا  وكلمهىم ءليهم المالئ ة ,
  يجهلون(. .

هذا النحىو العجيى  الىذي   فىل  عل  بعد  وجيهه ءليها -القل  الذي ال ينمن بآيات هللا المبثوثة في هذا الوجود  ءن
فىي األنفىس واآلفىاي ءليىه نن ي ىىادر ءلى  ربىه , ويثىو  ءلىى   المبثوثىة   ىىوحي آيىات هللاوال -بىه هىذا ال تىا  العجيى  

 هىىو قلىى  مقلىىو  . . والىىذي عىىاي هىىنالو عىىن اإليمىىان فىىي نول األمىىر , مىىا الىىذي يىىدري  هىىذاالقل  كنفىىه . . ءن

هىو الىذي يعلىم حقيقىة  هللا الذين يقترحون ءجابة طلبهم , نن يعوقهم عن اإليمان بعد ظهور الخارقىة ? ءن المسلمين
منهم ننهم يستحقون جزاو الت ىذي  ; كمىا يعلىم  يعلم هذه القلو  . . وهو يذر المكذبين في طييانهم يعمهون , ألنه

ولىو نىزل ءلىيهم المالئ ىة كمىا يقترحىون   ولىو بعى  لهىم المىو   يكلمىونهم  يسىتجيبون  عنهم ننهم ال يسىتجيبون . . ال
ءنهىم  . . ! اإليمىان هللا عليهم كل  ىيو فىي هىذا الوجىود يىواجههم ويىدعوهم ءلى  ولو حشر -كذلك    اقترحوا كما -

ال يجاهىدون فىي هللا ليهىديهم هللا ءليىه . . وهىذه  هىم لهللا سى حانه ال يشىاو , ألنهىم -ءال نن يشىاو هللا  -ال ينمنىون 
  عن ط ائ  القلو  . . النا  هي الحقيقة التي يجهلها نكثر
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الىذي ينق ىهم آفىة فىي  ءنمىا ذين يلجون في الضالل ننىه ال  وجىد نمىامهم دالئىل وبىراهين . .ليس الذي ينقة ال ءنه
  القل  , وعفل في الففرة , وانفما  في الضمير . .

  الهد  جزاو ال يستحقه ءال الذين يتجهون ءليه , والذين يجاهدون فيه . . وإن

  ال :الجزو الساب  ويليه الجزو الثامن مبدووًا بقوله  ع انته 

  ولو نننا نزلنا ءليهم المالئ ة()

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  سورة األنعام ونول سورة األعراف بقية

  الثامن الجزو

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  الجزو الثامن مقدمة

األول فىي الجىزو   ىفرها التىي سىبق -الجىزو الثىامن منلىف مىن  فرين:الشىفر األول هىو بقيىة سىورة األنعىام  هىذا
  والشفر الثاني هو من سورة األعراف . . -ساب  ال

بىىالتعريف الىىذي  الجىىزو سىىبق التعريىىف بسىىورة األنعىىام فىي الجىىزو السىىاب  ; وسىىنحاول هنىىا نن ن ىل قىىار  هىىذا ولقىد
  عندما نواجه السورة . -ءن  او هللا  -  ضمنه ذلك الجزو . نما ال الم عن سورة األعراف فسيجيو في مو,عه

والىذي يحسىن نن  . السىاب  األنعام عل  منهج السىورة الىذي نو,ىحناه فىي التعريىف بهىا فىي الجىزوبقية سورة   مضي
  نشير ءليه ملخ ًا في فقرات مجملة:

  في التعريف بالسورة هذه الفقرات: جاو

 عر,ىها فىي مجىالي  كمىا  عىرض "حقيقىة األلوييىة " .  عر,ىها فىي مجىالي ال ىون والحيىاة . -فىي جملتهىا  -ءنها "
فىي مجاهيىل ذلىك الغيى  المكنىون .   عر,ىها س والضمير . . و عر,ها في مجاهيل هذا ال ون المشهود , كماالنف

.  

م ىارل الغىابرين , واسىتخالف  في في النشأة ال ونية , والنشأة الحيوية , والنشأة اإلنسانية ; كما  عر,ها و عر,ها
و واجه األحداث , و واجه النعمىاو والضىراو ; كمىا  , ال ون  المستخلفين . . و عر,ها في مشاهد الففرة وهي  واجه
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 . . والهيمنة في حياة ال شر الظاهرة والمست نة , وفي نحوالهم الواقعىة والمتوقعىة اإللهية  عر,ها في مظاهر القدرة

  . . . الخالق ونخيرًا  عر,ها في مشاهد القيامة , ومواقف الخالئق , وهي موقوفة عل  ربها

ف ال" ول نهىا  مضىي فىي  . . واألعمىاي سىورة بالقلى  ال شىري فىي هىذه اآلمىاد واآلفىاي , وفىي هىذه األغىوارهكذا  فوه
وعلى  مىنهج القىرآن كلىه .  -فىي ال ىفحات السىابقة  عنىه الىذي نسىلفنا الحىدي  -هذا كله عل  منهج القرآن المكىي 

األذهىان واألف ىار . . ءنمىا  هىدف  في العقيىدة , وال ءلى  جىدل الهىو ي يشىغل " . ءنها ال  هدف ءل    وير "نظرية
 ,ىىمائرهم بىىربهم الحىىق , لت ىىل مىىن هىىذا التعريىف ءلىى   عبيىىد النىىا  لىىربهم الحىىق . .  عبيىىد النىىا  ءلى   عريىىف

  كله لهذا السلفان المتفرد . . واقعهم ونرواحهم , و عبيد سعيهم وحركتهم , و عبيد  قاليدهم و عائرهم , و عبيد

  غيره في األرض وال في السماو .هللا الذي ال سلفان  سلفان

هىو الخىالق . لهللا هىو  فىالِل ويكاد ا جاه السورة كله يمضي ءلى  هىذا الهىدف المحىدد . . مىن نولهىا ءلى  آخرهىا . ."
والسلفان . لهللا هو العلىيم بىالغيو  واألسىرار . لهللا هىو  والقهر الرا ي , لهللا هو المالك . لهللا هو صاح  القدرة

 ; حياةالي ىاد كمىا يقلى  الليىل والنهىار . . وكىذلك يجى  نن يكىون هللا هىو الحىاكم فىي واألب ىار لقلىو الىذي يقلى  ا

وال حكىم , وال  حليىل وال  حىريم . . فهىذا كلىه مىن خ ىائة األلوييىة , وال   ىرل ونال يكون لغيره نمر وال نهىي , وال
وال ينفى  , وال  يضىر ر ي وال يحيىي وال يميىت , والفي حياة النا  نحد من دون هللا , ال يخلق وال يى يزاوله يجو  نن

اآلخىرة . . وسىياي السىورة يسىوي على  هىذه القضىية  فىي يمن  وال يمن  , وال يملك لنفسه وال لغيره  ي َا في الدنيا وال
 ة مىنال الغة حد الروعىة ال ىاهرة , والتىي  واجىه القلى  بالحشىود الحا ىد واإليقاعات ندلته في  لك المشاهد والمواقف

  الموحية , من كل در  ومن كل با    المنثرات

فىي محيفهىا الواسى   واألرض والقضية ال بر  التي  عالجها السورة هي قضية "األلوييىة والعبوديىة " فىي السىماوات"
المسىلمة حينىذاك . . المناسى ة التفبيقيىة لهىذه  الجماعة , وفي مجالها الشامل . . ول ن المناس ة الحا,رة في حياة

مىىا  زاولىه الجاهليىىة مىن حىىق التحىريم والتحليىىل فىي الىىذبائ  والمفىاعم ; ومىىن حىىق  هىي لقاعىدة ال بيىىرة الشىاملة . .ا
هىذه اآليىات فىي  عنهىا فىي النىذور مىن الىذبائ  والثمىار . . واالوالد . . وهىي المناسى ة التىي  تحىدث الشىعائر  قريىر

  نواخر السورة:

اسم هللا عليه , وقىد ف ىل ل ىم مىا  ذكر آيا ه منمنين . وما ل م نال  أكلوا ممامما ذكر اسم هللا عليه ءن كنتم ب ف لوا
بأهوائهم بغير علم . ءن ربك هىو نعلىم بالمعتىدين . وذروا  ليضلون  وإن كثيرا 0ءال ما ا,فرر م ءليه  -حرم عليكم 

 , عليىه ممىا لىم يىذكر اسىم هللا الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفون . وال  ىأكلوا ءن ظاهر اإلثم وباطنه .

 121 - 118لمشىركون . . .    ءن ىم وانه لفسق , وإن الشياطين ليوحىون ءلى  نوليىائهم ليجىادلوكم , وإن نطعتمىوهم
  ل
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فمىا كىان لشىركائهم فىال  . لشىركائنا وهىذا -بىزعمهم  -وجعلوا هلل مما ذرن من الحرث واألنعام ن ي ًا , فقالوا:هذا هلل )
مىا يحكمىون   وكىذلك  يىن ل ثيىر مىن المشىركين قتىل  سىاو , ومىا كىان هلل فهىو ي ىل ءلى   ىركائهم .ي ىل ءلى  هللا 

 ننعىام عليهم دينهم . ولو  او هللا ما فعلوه , فىذرهم ومىا يفتىرون . وقالوا:هىذه وليل سوا نوالدهم  ركاؤهم , ليردوهم ,

 -اسىم هللا عليهىا  يىذكرون  ا , وننعىام الوننعىام حرمىت ظهورهى -بىزعمهم  -وحرث حجر , ال يفعمها ءال مىن نشىاو 
هذه األنعىام خال ىة لىذكورنا , ومحىرم على  ن واجنىا  بفون  سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا:ما في -افتراو عليه 

سىيجزيهم وصىفهم . ءنىه حكىيم علىيم . قىد خسىر الىذين قتلىوا نوالدهىم سىفها بغيىر  . , وإن يكىن ميتىة فهىم فيىه  ىركاو
  . [ 140 - 136قد ,لوا وما كانوا مهتدين . . .    -افتراو عل  هللا  -ما ر قهم هللا  وحرموا علم ,

فيهىىا  لىىك القضىىية   تمثىىل التىىي -والجاهليىىة مىىن حولهىىا  -الحا,ىىرة فىىي حيىىاة األمىىة المسىىلمة  سىى ةهىىذه هىىي المنا"
وييىة والعبوديىة التىي  واجههىا قضىية االل . . ال بىر   ال بيىرة . . قضىية التشىري  والحاكميىة . . ومىن ورائهىا القضىية

 كلىه , كمىا يعالجهىا القىرآن المىدني نيضىَا , كلمىا جىاو ذكىر النظىام فيىه وذكىر المكىي السىورة كلهىا , ويعالجهىا القىرآن

  . التشري 

فىي نمىر هىذه األنعىام  ونهلهىا والحشىد الىذي يتىدفق بىه سىياي السىورة مىن التقريىرات والمىنثرات , وهىو يواجىه الجاهليىة"
وربفهىا بقضىية العقيىدة كلهىا . .  -والتشىري   الحاكميىة والنذور وهىي المناسى ة التىي  تمثىل فيهىا قضىية حىق والذبائ 

على  هىذا  -مسألة ءيمان نو كفر , ومسىألة ءسىالم نو جاهليىة . . هىذا الحشىد  وجعلها قضية األلويية والعبودية . .
حقيقتىه  على  ت ىر بالسىورة , والىذي سىيتجل سىنحاول نن نسىتعرض نمىاذع منىه فىي هىذا التعريىف المخ الىذي النحىو

األصىيلة فىي طبيعىة هىذا  الحقيقىة يوقى  فىي الىنفس  لىك -فىي المواجهىة التف ىيلية للن ىوص فىي السىياي بعىد ذلىك 
نن  خضىى  خضىىوعًا مفلقىىًا لحاكميىىة هللا الم ا ىىرة  يجىى  الىىدين . وهىىي نن كىىل جزئيىىة صىىغيرة فىىي الحيىىاة اإلنسىىانية

مىن هىذا الىدين جملىة , مىن نجىل الخىروع على  حاكميىة هللا المفلقىة فىي  لىك  الخىروع فهو الممثلة في  ريعته . وإال
هذا الدين بتخلىية مظهىر الحيىاة كلىه مىن  ينوطها يدل ذلك الحشد عل  مد  األهمية التي كذلك. ال غيرة الجزئية

ن مىن هىىذه وربىىد ني  ىأ -جىل نم حقىىر , كبىر نم صىغر  - ال شىر ظىالل حاكميىة ال شىر فىىي ني  ىأن مىن  ىىنون 
فيىىه هىىذا الىىدين . . وهىىو حاكميىىة هللا المفلقىىة التىىي  تمثىىل فيهىىا نلوهيتىىه فىىي  يتمثىىل الشىىنون باألصىىل ال بيىىر الىىذي

  كما  تمثل نلوهيته في ال ون كله بت ريف نمر هذا ال ون كله بال  ريك . . , األرض

عالجهىا سىياي السىورة  والتىي -لهىا والجاهليىة مىن حو  -المناسى ة التىي كانىت حا,ىرة فىي حيىاة األمىة المسىلمة  هىذه
هىي هىي مو,ىول بقيىة السىورة التىي سىنعالجها فىي  . عل  هذا النحو الذي س قت اإل ارة ءليه فىي هىذه المقتففىات .

فىي عىرض قضىية األلوييىة والعبوديىة فىي محيفهىا الشىامل ;  السىورة هىذا الجىزو . بعىدما مضى  الشىفر األول مىن
  . الم ا ر ناس ة الواقيية , فربد بينها وبين القضية ال بر  , ذلك الربد القوي هذه الم مواجهة وانته  السياي ءل 

بعضىها ; وفىي النىذور  و حليىل لمواجهة  لك التقاليد الجاهلية في  حريم بعىأ المفىاعم -السياي القرآني يحشد  ءن
لىة مىن الحقىائق والقواعىد , هىي ويربفهىا بجم ; والتقريىرات حشدًا ,ىخمًا مىن المىنثرات -من الثمار واألنعام واألوالد 
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 ويقىدم لهىا ويعقى  عليهىا  قىدمات ,ىخمة و عقي ىات هائلىة ; ممىا يىدل على  ; األساسىية حقىائق هىذا الىدين وقواعىده

بجملتهىا ءلى  اإلسىالم .  وردهىا ال الغة التي ينوطها هذا الدين , بتخلية الحيىاة كلهىا مىن ق ضىة الجاهليىة ; األهمية
  . . . ني ءل  سلفان هللا وحده

وجريىان األحىداث فىي  . وإنسىهم يبدن السىياي بتقدمىه لهىذه القضىية عىن ءحاطىة مشىي ة هللا بالي ىاد جميعىًا:جنهم وهكذا
اإلنىس والجىن ; وإمهالىه لهىم , ليقترفىوا مىا هىم   ىياطين هىذه العىوالم بمشىي ته وقىدره ; واسىتدراجه ألعىداو الرسىل مىن

 فهم عن الضالل قهىرًا نو لهىداهم ءلى  الحىق و ىرأل صىدورهم لىه . نو الهد  ول عل  مقترفون ; ولو  او هللا لقهرهم
خروجىًا على   , يقترفىون  الرسل والمنمنين فلم ي ىلوا ءلىيهم . فهىم ال يعىادون الرسىل , وال يقترفىون مىا نذ  ل فهم عن

ت نن يتىرك ءنمىا هىي مشىي ة هللا اقتضى . ومشىي ته سلفان هللا ومشي ته ; فهم نعجز من نن يخرجىوا على  سىلفان هللا
وهىىم فىي ق ضىىته على  كىىل حىىال: وكىذلك جعلنىىا ل ىل نبىىي عىىدوا  ; الضىىالل لهىم الخيىىار والقىدرة علىى  الهىد  وعلىى 

بعضىىهم ءلىى  بعىىأ  خىىرف القىىول غىىرورًا , ولىىو  ىىاو ربىىك مىىا فعلىىوه , فىىذرهم ومىىا  يىىوحي  ىىياطين اإلنىىس والجىىن ,
  . , وليقترفوا ما هم مقترفون . ءليه نف دة الذين ال ينمنون باآلخرة , ولير,وه ولت غ  يفترون .

على  كىل مىا  , الشىياطين  قىرر نن عىداو  ىياطين اإلنىس والجىن للرسىل سىنة يجىري بهىا قىدر هللا . ونن هىنالو فىاذا
حكمىا(غير هللا . . هكىذا على  اإلطىالي , فىي )يبتغىي ير  بونه , هم فىي ق ضىة هللا . اسىتن ر رسىول هللا   ص ل نن

هللا فىي  ىأن هىذه المفىاعم هىو كىالتحكيم لغيىر هللا فىي كىل  ىأن .  غيىر نن  حكىيم ني  ىأن وفىي ني نمىر . . ذلىك
وبهىذه  ال تىا  ربوبية هللا ين رها رسول هللا . . ونعقى  ذلىك  قريىر نن كلمىة ربىه قىد  مىت بهىذا غير وهو ءقامة ربوبية

ال شىر فىي ديىن هللا ; فىان نن يفيى   [ الشىريعة فلىم يعىد هنىاك قىول لقائىل , وال حكىم ل شىر . وحىذر رسىول هللا   ص
ومىن يفعهىم يضىلوه . لهللا وحىده هىو الىذي يعلىم الضىالين  ; يسىتيقن نكثىرهم ال يت عىون ءال الظىن ; وال علىم عنىدهم

 , وكان ذلك كله  مهيدًا للمر باألكىل ممىا ذكىر اسىم هللا عليىه ان كىان المسىلمون مىنمنين . والمهتدين من ع اده .

 ىىيو مىىن التحليىىل  فىىي اسىىم هللا عليىىه . و حىىذيرهم نن يفيعىىوا نوليىىاو الشىىياطين والنهىىي عىىن األكىىل ممىىا لىىم يىىذكر
وطبيعىة اإليمىىان , والىدواف  التىي  ىىدف   ال فىىر والتحىريم . وإال فهىم مىثلهم مشىىركون:وننهيت الفقىرة ببيىان عىىن طبيعىة

 مف ىاًل , والىذين آ ينىاهم ال تىا نبتغىي حكمىًا وهىو الىذي ننىزل ءليكم هللا بال ىافرين الى  هىذا الىذي يقترفىون: )نفغيىر

ال مبىىدل  وعىىدالً  يعلمىىون ننىه منىىزل مىن ربىىك بىالحق , فىىال   ىونن مىىن الممتىرين . و مىىت كلمىة ربىىك صىدقا ال تىا 
هللا , ءن يت عىون ءال الظىن وإن  سىبيل ل لما ىه , وهىو السىمي  العلىيم . وإن  فى  نكثىر مىن فىي األرض يضىلوك عىن

وهو نعلم بالمهتدين . . ف لوا مما ذكىر اسىم هللا عليىه ءن  سبيله عن هم ءال يخرصون . ءن ربك هو نعلم من يضل
 ا,ىفرر م ءال مىا -ل م نال  أكلوا مما ذكر اسم هللا عليه , وقد ف ل ل م ما حرم عليكم  وما كنتم بآيا ه منمنين .

م وباطنىه , ءن الىذين ظىاهر اإلثى وذروا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم , ءن ربك هو نعلم بالمعتىدين . -ءليه 
وإن الشىياطين  -وإنىه لفسىق  -ممىا لىم يىذكر اسىم هللا عليىه   ىأكلوا يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفون . . وال

 نىوراً  وإن نطعتمىوهم ءن ىم لمشىركون . . نو مىن كىان ميتىًا فأحيينىاه , وجعلنىا لىه , ليجىادلوكم ليوحىون ءلى  نوليىائهم

يعملىون . وكىذلك  كىانوا فىي الظلمىات لىيس بخىارع منهىا ? كىذلك  يىن لل ىافرين مىا يمشىي بىه فىي النىا  كمىن مثلىه
بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جىاو هم آيىة قىالوا:لن  ءال جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها , وما يمكرون 
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رمىوا صىىغار عنىىد هللا هللا نعلىم حيىى  يجعىل رسىىالته . سي ىي  الىىذين نج . هللا نىنمن حتىى  نىن   مثلمىىا نو ىي رسىىل
  كانوا يمكرون(. . بما وعذا   ديد

هللا . ونن هىنالو كهىنالو  مىن يعود السياي فيقىرر نن هىد  المهتىدين و,ىالل الضىالين . . كالهمىا ءنمىا يىتم بقىدر ثم
نن يهديىىه يشىرأل صىىدره ل سىالم . ومىىن يىىرد نن  هللا فىي ق ضىىة هللا وسىلفانه , وفىىي ءطىار مشىىي ته وقىدره:)فمن يىىرد

  في السماو . كذلك يجعل هللا الرجس عل  الذين ال ينمنون(. ي عد له يجعل صدره ,يقًا حرجًا كأنمايض

هللا المسىتقيم . فيىربد  صىراي هذه الفقرة بتقرير نن مىا مىر مىن األمىر والنهىي , ومىن االعتقىاد والت ىور , هىو وينهي
ويجعلهمىا حزمىة واحىدة . كمىا يجعلهمىا صىراي  , وقىدره بين ذلك األمر والنهىي وبىين نصىول االعتقىاد فىي مشىي ة هللا

 نن يسىىل وه ءليىىه , لينتهىىوا ءلىى  دار السىىالم واألمىىن عنىىد ربهىىم , وهىىو ولىىيهم الي ىىاد هللا المسىىتقيم الىىذي يىىأمر هللا

وهىو ولىيهم بمىا  , ربهىم وهذا صراي ربك مسىتقيما قىد ف ىلنا اآليىات لقىوم يىذكرون . لهىم دار السىالم عنىد):وناصرهم
  ون(.كانوا يعمل

 ىياطين اإلنىس  م ىير  نتهىي التعقي ىات على  مسىالة األمىر والنهىي فىي  نىاول الىذبائ  , حتى  يعىرض السىياي وال
صىىاح  السىىلفان وصىىاح  الحكىىم فىىي  - والجىن الىىذين يجىىادلون المىىنمنين فىىي هىىذه القضىىية ; وهىىم فىىي ق ضىىة هللا

ه األرض , والىذها  بمىن يريىد لىه فىي هىذ يسىتخلف وحت  يعىرض سىلفان هللا كىذلك فىي اسىتخالف مىن -الم ائر 
بسب  مىا منحىه هللا مىن حريىة فىي اختيىار طريقىه , ابىتالو مىن  - الدنيا نن يذه  . و هديد من يرك  رنسه منهم في

يىا معشىر الجىن :جميعىاً  المهلة ; واألخذ بما كسى  فىي فتىرة االبىتالو واالخت ىار: ويىوم يحشىرهم بانتهاو -هللا واخت ارا 
بى عأ , وبلغنىا نجلنىىا الىذي نجلىت لنىىا .  بعضىنا نىىس   وقىال نوليىاؤهم مىن اإلنس:ربنىىا اسىتمت قىد اسىت ثر م مىن اإل

ءن ربىك حكىيم علىيم . وكىذلك نىولي بعىأ الظىالمين بعضىًا بمىا  -هللا   ىاو ءال مىا -قال:النار مثىواكم خالىدين فيهىا 
هىذا ?  يىومكم  ي , وينىذرون م لقىاومعشر الجن واإلنس , نلم يأ  م رسل من م يق ىون علىيكم آيىا يا كانوا يكسبون .

كىانوا كىافرين . ذلىك نن لىم يكىن ربىىك  ننهىم قالوا: ىهدنا على  ننفسىنا , وغىر هم الحيىاة الىدنيا , و ىهدوا على  ننفسىهم
عملوا وما ربىك بغافىل عمىا يعملىون . وربىك الغنىي ذو الرحمىة  مما مهلك القر  بظلم ونهلها غافلون . ول ل درجات

 ننىتم من بعدكم ما يشاو كما ننشأكم من ذرية قىوم آخىرين . ءن مىا  وعىدون آلت , ومىا تخلفويس , ءن يشأ يذي كم

الىدار , ءنىه ال يفلى   عاق ىة بمعجىزين . قل:يىا قىوم اعملىوا على  مكىانت م ءنىي عامىل , فسىوف  علمىون مىن   ىون لىه
  الظالمون . .

ومىىىن  ; الموحيىىىة واقىىىف والمىىىنثراتالحشىىىد العجيىىى  مىىىن حقىىىائق العقيىىىدة األساسىىىية , ومىىىن المشىىىاهد والم بهىىىذا
وحقىائق الىنفس ال شىرية ; والىدواف  الظىاهرة والخفيىة فىي  ال ىوني عل  حقائق المشىي ة وحقىائق الوجىود األ,واو سليف

 حيىاة الشىاملة عىن سىلفان هللا فىي السىماوات واألرض ; وفىي الىدنيا واآلخىرة ; وفىي التقريىرات حيىاة ال شىر . ومىن

مىن ظىواهر الجاهليىة فىي األكىل  واحىدة . . . بهذا الحشد كله يواجىه المىنهج القرآنىي ظىاهرةال شر المستترة والظاهرة 
األساسية فىي هىذا الىدين . . قضىية الحاكميىة ولمىن   ىون .  القضية نو عدم األكل من ذبيحة . . فماذا ? . . ءنها
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كىل هىذا  الجزئيىة  نىال هىذه المالبسىةقضية األلوييىة والربوبيىة ولمىن   ىون . . ومىن ثىم  . . المرادف . . . وبالتعبير
  االحتشاد والتجم  واالحتفال . .

مىن الثمىار واألنعىام . .  الجاهليىة يواجىه كىذلك مسىألة النىذور فىي جمى هىذا االحتشىاد وهىذا االحتفىال وهىذا الت وبمثىل
  واألوالد . .

ءنمىا كانىت  جعىل معىه  ول نهىا   جاهلية العر  لم   ىن  جحىد هللا البتىة . ولىم   ىن  جعىل معىه ءلهىا آخىر يسىاويه ءن
ءنهم ءنما يتخذون من هذه اآللهىة  ىفعاو يقربىونهم ءلى  هللا :يقولون  نقل منه منزلة ور  ة   وكانوا -من دونه  -آلهة 

  و بهذا كانوا مشركين   .  ركهم . . وفي هذا كان

و قاليىىد فىىي   ىىرائ  -هم يقىىوم بىىذلك كهىىانهم ومشىىايخ -مىىن  ىىركهم كىىذلك نن يبتىىدعوا هىىم مىىن عنىىد ننفسىىهم  وكىىان
مىن التى ج  فىي الشىرك بحيى  ينسىبون  يكونىوا حيىا هم ; ثىم يزعمىون نن هللا  ىرعها لهىم , ونمىرهم بهىا   . . ءنهىم لىم

الحاكميىىة العليىىا التىىي ي ىىدرون بهىىا الشىىرائ  مسىىتقلين عىىن  سىىلفة هىذه الشىىرائ  ءلىى  ننفسىىهم ; ويىىدعون نن لهىىم هىىم
 -مىن دون هللا  -د هذا الت ج  الذي عرفىه مشىركو هىذا الزمىان ; ممىن يىدعون عرفوا بع قد سلفان هللا   لم يكونوا

  وفي هذا كذلك كان  ركهم ; وبهذا كانوا مشركين   . . السلفان

مىن الثمىار واألنعىام هلل سى حانه  ينذرونىه هىذه الشىرائ  والتقاليىد التىي ابتىدعوها و عمىوا ننهىا  ىريعة هللا مىا كىانوا مىن
او على  هىو  السىدنة وال هنىة )فمىا كىان لشىركائهم فىال ي ىل  هىواهم م يت رفون بعىد ذلىك على وآللهتهم المدعاة   ث

  فهو ي ل ءل   ركائهم(  , ءل  هللا , وما كان هلل

ا  اعىًا لعىرف القبيلىة   ومنهىا مىا  البنىات ما كانوا ينذرونه من نوالدهم لآللهة المزعومة ; وما كانوا يقتلونه مىن ومنها
وهىم الىذين يزعمىون  حريمهىا , وهىم كىذلك  -ءال مىن  ىاو هللا  يفعمىه األنعىام ومىن الىزرول ; ال كىانوا يحجرونىه مىن

   او هللا نن يفعموها   الذين الذين يعينون من هم

  ما كانوا يحرمون ركوبه من األنعام . كال حيرة والسائ ة والوصيلة والحامي   ومنها

  ! هللا من الذبائ  .  اعمين نن هذا من نمرما كانوا يمنعون نن يذكر اسم هللا عليه  ومنها

ءال ءذا نىزل ميتىًا  . اإلنىاث للىذكور مىنهم دون  -مىن الحمىل الىذي فىي بفىون األنعىام  -مىا كىانوا يخ  ىونه  ومنهىا
  ! حالالً  فيشارك فيه اإلناث . . وكانوا يجعلون هذا حرامًا وذلك

  فهي حالل بذب  هللا  الميتة التي كانوا يحلونها ويقولون:ذبحها هللا .  ومنه
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والمشىاهد والحقىائق المىنثرة ;  ; يواجه هذا كله بحملة كا فة ; يحشد فيها من المقررات األساسية في العقيدة والقرآن
كلىىه . . ألنهىىا هىىي هىىي بعينهىىا قضىىية الشىىرك  السىىورة مىىا يحشىىده فىىي مواجهىىة قضىىية الشىىرك واإليمىىان فىىي سىىياي

  . واإليمان , في صورة  فبيقية واقعة .

 والتقاليدفهذه التشىريعا  . خالل هذه الحملة يتبين نن القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية هذه العقيدة ومن

لهىم ليىدمروا حيىا هم ويل سىوا علىيهم ديىنهم . و لبىيس الىدين و ىدمير  يشىرعونها ءنما  ينها للمشىركين  ىركاؤهم الىذين ,
فهىىو الىىدين  هللا الىىدين الوا,ىى  والحيىىاة السىىليمة ; وإمىىا  ىىرل غيىىرمر  فىىان . فامىىا  ىىرل هللا فهىىو  كالهمىىا الحيىىاة

 ىركاؤهم ليىردوهم وليل سىوا علىيهم  نوالدهىم الغامأ والحياة المهددة بىالرد : )وكىذلك  يىن ل ثيىر مىن المشىركين قتىل
  دينهم(. .

الشىيفان وهىو العىدو  ونن . نن الشىياطين وراو هىذا العىدول عىن  ىرل هللا ودينىه , ءلى   ىرل الشىركاو وديىنهم ويتبىين
هللا وال  ت عوا خفىوات الشىيفان ءنىه ل ىم عىدو  ر ق م المبين يقود خف  المشركين ءل  الخسران والتدمير: )كلوا مما

  مبين(. .

ءحالىة  ىيو مىن هىذا كلىه  ونن هو والشرك سواو . فهو  رك مثلىه , -بغير  رل هللا  -نن التحريم والتحليل  ويتبين
فقىد  ىاوت ءرادة هللا نن  عفىي النىا  قىدرًا  . الع ىور رة هو دعو  يدعيها المشركون في جميى ءل  مشي ة هللا القاه

قهىر على  الشىرك فىي كىل صىوره ; ءنمىا هىو االبىتالو , وهىم غيىر مفلتىين مىن  فىال من االختيار  بتليهم بىه ; ومىن ثىم
كىذلك كىذ   .  ىيو نىا وال حرمنىا مىنكل حال .)سيقول الذين ن ىركوا:لو  ىاو هللا مىا ن ىركنا وال آباؤ  عل  ق ضة هللا

 ت عىىون ءال الظىىن وإن ننىىتم ءال  ءن الىىذين مىىن قىىبلهم حتىى  ذاقىىوا بأسىىنا . قل:هىىل عنىىدكم مىىن علىىم فتخرجىىوه لنىىا ?
  .(نجمعين  خرصون . قل:هللف الحجة ال الغة , فلو  او لهداكم

قضىية األلوييىة فىي نول  على  اإل ىهاد نجد موقفًا ل  هاد عل  نن هللا حرم هىذا الىذي يحرمونىه ; يىذكرنا بموقىف ثم
مزاولىة لخ ىائة األلوييىة . . وهىي هىي بىذا ها  التشىري  السىورة . . ذلىك ننهىا قضىية واحىدة فىي الحقيقىة . فمزاولىة

نن هللا حىىرم هىذا . فىان  ىىهدوا فىال  شىهد معهىىم . وال  ت ى  نهىواو الىىذين  يشىهدون  القضىية:)قل:هلم  ىهداوكم الىذين
يعىدلون(هنا بأنىه هىو بذا ىه اللفىه )التعبيىر ذين ال ينمنىون بىاآلخرة , وهىم بىربهم يعىدلون(. . ويىذكرناوالى , بآيا نىا كذهبوا

  كما ذكرنا في التعريف بالسورة . . السورة الذي استخدم في قضية األلويية في نول

نعىام واألوالد هىو صىراي واأل الثمىار  ختم هذه الحملة ببيان نن هذا الذي قرره هللا في قضية التشىري  والتقاليىد فىي ثم
فىي قضىية  حىريم الىذبائ  و حليلهىا . . كمىا اسىتخدم بذا ىه فىي  قبىل هللا المستقيم . . ذات التعبير الىذي اسىتخدم مىن

 السىبل كما ذكرنا في التعريف بالسورة:)ونن هذا صراطي مسىتقيمًا فىا  عوه وال  ت عىوا السورة قضية األلويية في نول

  م وصاكم به لعل م  تقون(.فتفري بكم عن سبيله . ذل 
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يتحىدث عىن كتىا  موسى   طريقىه ينتهي السياي بهذا الحشد الذي اقتففنا منه هذه اإل ارات . . بل يمضىي فىي وال
ربهم ينمنىون(وعن هىذا ال تىا  الم ىارك الىذي  بلقاو الذي جاو لقوم موس : ) ف ياًل ل ل  يو وهد  ورحمة لعلهم

يرحمىون . ولتنقفى  حجىتهم بىأن ال تىا  قىد نىزل على  اليهىود والن ىار  مىن  لعلهىم نزلىه هللا ليت عىه المسىلمون ويتقىوا
مىن  ىرل هللا  ءنىه هىم لىم يجى هم كتىا  يف ىل لهىم كىل  ىيو فيعرفىوا مىا  ىرعه هللا حقىًا ; ومىا يقىال لهىم وننهىم قبىل .

  افتراو  

مىن  ىرائ  جاهليىة ينسىبونها  عليىه هذا  هديد الذين ال يت عون ما جاو به رسول هللا   ص ل وي قون عل  ما هم يت  
عل  الت ديق واال  ىال . .  هديىدهم بىأن هىذه الخىواري   حملهم ءل  هللا افتراو عليه , ويتعللون بفل  الخواري التي

هىي ف ىل الخفىا  ; حيى  يت عهىا الىدمار والهالك:)هىل ينظىرون ءال نن  ىأ يهم   جىيو التىي يفلبونهىا سىت ون يىوم
  ىن آمنىت  لىم يىأ ي بعىأ آيىات ربىك ? يىوم يىأ ي بعىأ آيىات ربىك ال ينفى  نفسىًا ءيمانهىا يىأ ي ربىك نو نو المالئ ىة

  من قبل نو كسبت في ءيمانها خيرًا . قل:انتظروا ءنا منتظرون(. .

يحلىون ويحرمىون بغيىر  الىذين مفاصلة بين رسول هللا   ص ل والدين الذي جاو به واألمىة المسىلمة ; وبىين نول ىك ثم
ءن الىذين فرقىوا ديىنهم وكىانوا  ىيعًا لسىت مىنهم فىي  ىيو ):هللا رعون ألنفسهم ثم يزعمون ننها  ريعة رل هللا ; ويشت

  ينب هم بما كانوا يفعلون(. . هكذا وا,حة صريحة: )لست منهم في  يو(. . ثم . ءنما نمرهم ءل  هللا ,

 -فىي ظاهرهىا جزئيىة   بىدو مناسى ةالسياي الذي واجه قضية الشرل والحكم هذه المواجهة ب -ختام السياي كله  وفي
العقيىدة المسىت نة فىي القلى  والضىمير .  . . برمتهىا يجىيو اإليقىال الشىامل لقضىية العقيىدة بجملتهىا ; ولقضىية الىدين

ومىنهج للحيىاة: قىل:ءنني هىداني ربىي ءلى  صىراي مسىتقيم دينىا قيمىا ملىة  نظىام والىدين الىذي يتىرجم هىذه العقيىدة ءلى 
 - لىه ال  ىريك -من المشركين . قل:ءن صال ي ونسىكي ومحيىاي وممىا ي هلل ر  العىالمين  كان وما ءبراييم حنيفا

كىل نفىس ءال عليهىا ,    سى  وبىذلك نمىرت , وننىا نول المسىلمين . قىل:نغير هللا نبغىي ربىًا وهىو ر  كىل  ىيو ? وال
الىذي جعل ىم خالئىف األرض  فيه  ختلفىون . وهىو كنتم وال  زر وا رة و ر نخر  , ثم ءل  ربكم مرجعكم فينب  م بما

  ما آ اكم . ءن ربك سري  العقا  وإنه لغفور رحيم . في , ورف  بعضكم فوي بعأ درجات ليبلوكم

والجىزاو . فىي الي ىادة والسىلوك  العمل جملة قضايا العقيدة والدين:في الدنيا واآلخرة . في المحيا والممات . في ءنها
اإليقىىال الجليىىل الرهيىى  الحبيىى  , علىى  قضىىية الحاكميىىة  ذلىىك بهىىا فىىي . . كلهىىا يجمعهىىا المىىنهج الربىىاني ليعقىى 

 فىىي الحيىاة اليوميىىة ومفاعمهىا ومشىىاربها   ذلىك ننهىىا هىي قضىىية األلوييىىة مظاهرهىا والتشىري  , ممثلىىة فىي نبسىىد

  في ن,خم مجاال ها ونخفر مواقفها . . والربوبية

عىداوة اصىحا  ال اطىل  113-111:عشىرة الثاثىة الوحدة وهذا هو اإلسالم . كما يعر,ه م دره الرباني ال ريم .00
  الصحا  الحق

  الوحدة مقدمة
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كىان يقترحىه مشىركوا العىر   بمىا ومتعلقىة -فىي نهايىة الجىزو السىاب   -األولى    ملىة لفقىرة سىابقة فىي السىياي  اآليىة
لفهىم بىالِل حلفىا مكىررا بهىا في ىدقوه ومىا كىان مىن ح لهىم عل  رسول هللا   ص ل مىن الخىواري التىي يريىدون نن يىأ ي

 يفلبون ءنهم لينمنون   مما جعل بعأ المسلمين انفسهم التي منكدا نن لو جاو هم هذه اآليات

 
 

ىم  اْلَمىْوَ   َوَلىوْ  ْلَنىا ّءَلىْيّهم  اْلَمآلّئَ ىَة َوَكلََّمه  ىا َكىان وْا ّلي ْنّمن ىواْ  َوَحَشىْرَنا َننََّنىا َنزَّ ىلَّ َ ىْيوق ق ىب اًل مَّ ُه  َوَلىىّ نَّ  َنن  ّءالَّ َعَلىْيّهْم ك  َيَشىاَو 
  (111َنْكَثَره ْم َيْجَهل وَن )

يسىأل ربىىه هىذه اآليىىات التىىي  نن نن لىىو يجيىىبهم هللا ءلى  مىىا يفلبىون   ويقترحىىون على  رسىىول هللا   ص ل يشىتهون 
  يقترحها المقترحون  

  كلها جاوت هكذا: والفقرة

ومىا يشىعركم ننهىا ءذا جىاوت ال  . ليىنمنن بهىا . قل:ءنمىا اآليىات عنىد هللابىالِل جهىد نيمىانهم:ل ن جىاو هم آيىة  ونقسموا
ونذرهم فىي طييىانهم يعمهىون . . ولىو نننىا نزلنىا  -مرة  نول كما لم ينمنوا به -ينمنون ? ونقل  نف د هم ونب ارهم 

 ول ىن -ن يشىاو هللا ءال ن -وحشىرنا علىيهم كىل  ىيو قىبال , مىا كىانوا لينمنىوا  , المىو   ءلىيهم المالئ ىة , وكلمهىم

  يجهلون . . نكثرهم

التىي  تناولهىا هىذه  العامىة سبق الحدي  عن هذه اآليىات فىي نهايىة الجىزو السىاب  . فىاآلن نتحىدث عىن الحقىائق ولقد
  الن وص ; والتي لم نتعرض لها هناك في  فسيرها:

واألدلىة علىى  الحىىق .  بىىالبراهين لىىقاألول :هىىي نن اإليمىان نو ال فىىر . والهىىد  نو الضىالل . . . ال  تع والحقيقىة
مىا يجعلىه يقبلىه ويفمى ن ءليىه وير,ىخ لىه . . ول نهىا  ال شىري  فالحق هو برهان ذا ه . وله من السلفان على  القلى 

 للمنمنين بشأنها: وما -س حانه  -بين القل  والحق , وهذه المعوقات يقول هللا   حول المعوقات األخر  هي التي

لىم ينمنىوا بىه نول مىرة ,  كمىا   ني اآليات والخواري ل ال ينمنون ? ونقل  نف د هم ونب ارهم ننها ءذا جاوت يشعركم
  ونذرهم في طييانهم يعمهون . .

فيمىنعهم مىن  - اآليىة بعىد نىزول -وقى  لهىم فىي نول مىرة ومىنعهم مىن الهىد  , يمكىن نن يت ىرر وقوعىه كىذلك  فمىا
  الهد  كرة نخر  . .

خارجيىة . . فيجى  نن  بعوامىل في القل  ذا ه ; وفي الحق كذلك بذا ه ; وليسىت متعلقىةموحيات اإليمان كامنة  ءن
  . . معوقا ه  تجه المحاولة ءذن ءل  ذلك القل  لعالجه من آفا ه ومن
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هىذه المشىي ة نن  اقتضىت الثانيىة:هي نن مشىي ة هللا هىي المرجى  األخيىر فىي نمىر الهىد  والضىالل . فقىد والحقيقىة
هىذا القىدر مو,ى  ابىتالو لل شىر وامتحىان . فمىن  وجعىل ر من حرية االختيار والتوجه في االبتداو ; بتلي ال شر بقد

فقىد اقتضىت  -وإن كىان ال يعلىم حين ىذ نيىن هىو  -والتفل  ءليه والرف ة فيىه  الهد  استخدمه في اال جاه القلبي ءل 
عىن دالئلىه  وال ىدود الرف ىة عىن الهىد  نن يأخىذ بيىده ويعينىه ويهديىه ءلى  سىبيله . ومىن اسىتخدمه فىي هللا مشىي ة

يدعىه يتخى د فىي الظلمىات . . وإرادة هللا  ونن وموحيا ىه , فقىد اقتضىت مشىي ة هللا نن يضىله ونن ي عىده عىن الفريىق
  كله ءليه في النهاية . األمر وقدره محيفان بال شر في كل حالة , ومرد

ونىذرهم  -بىه نول مىرة  ينمنىوا كمىا لىم -نف ىد هم ونب ىارهم الحقيقة يشير ءليها السىياي فىي قولىه  عال :)ونقلى   وهذه
  في طييانهم يعمهون(.

ءال نن  -مىا كىانوا لينمنىوا  , قىبالً  قوله:)ولو نننا نزلنا ءليهم المالئ ة وكلمهم المو   , وحشرنا علىيهم كىل  ىيو وفي
  ول ن نكثرهم يجهلون(. . -يشاو هللا 

ءليىك مىن ربىك ال ءلىه ءال  نوحىي الفقرة في سياي السورة قولىه  عىال :)ا    مىايشير ءليها في آية سابقة عل  هذه  كما
  عليهم حفيظًا , وما ننت عليهم بوكيل(. . جعلناك هو ونعرض عن المشركين . ولو  او هللا ما ن ركوا . وما

 
 

وهًا َ َياّطيَن اإّلنّس َواْلّجنهّ  َوَكَذّلكَ  ورًا َوَلْو َ او َربُّىكَ بَ  ي وّحي َجَعْلَنا ّل  لّه ّنّبيهق َعد  ْم ّءَل  َبْعأق   ْخر َف اْلَقْوّل غ ر  ه   َمىا ْعض 

وَن ) ْقَتّرف ىونَ  اَل ي ْنّمن ىوَن ّبىاآلّخَرّة َوّلَيْرَ,ىْوه  َوّلَيْقَتّرف ىوْا َمىا ه ىم الَّىّذينَ  ( َوّلَتْ ىَغ  ّءَلْيىّه َنْفّ ىَدة  112َفَعل ىوه  َفىَذْره ْم َوَمىا َيْفتَىر   مُّ

(113)  

   ت رر اإل ارة ءليها في اآلية التالية لهذه الفقرة . كما

ولىو  ىاو ربىك  - غىروراً  وكذلك جعلنا ل ل نبي عدوا  ياطين اإلنس والجن يوحي بعضهم ءل  بعأ  خرف القول)
  فذرهم وما يفترون . . .(. . -ما فعلوه 

وهو الىذي  ىاو نن يىدل  ; الهد  بأسلو  كله مرهون بمشي ة هللا , هو الذي  او نال يهديهم ألنهم لم يأخذوا فاألمر
يهىىديهم ءذا جاهىدوا للهىىد  ; وهىو الىىذي يضىىلهم ءذا  الىذي لهىم هىىذا القىدر مىىن االختيىار علىى  سىبيل االبىىتالو ; وهىو

بىين طالقىة المشىي ة اإللهيىة وهىذا المجىال الىذي  ىرك  -الت ىور اإلسىالمي  فىي -اختاروا الضالل . . بال  عارض 
  هذا القدر من االختيار .فيه ب البتالئهم لل شر

فهىم ال يمل ىىون  . سىىواو الثالثىىة:هي نن الفىائعين والع ىىاة فىي ق ضىة هللا سىىواو , و حىت قهىىره وسىلفانه والحقيقىة
السىىنن فىىي   ىىريف نمىىر الي ىىاد . . ول ىىن  بتلىىك جميعىىًا نن يحىىدثوا  ىىي ًا ءال بقىىدر هللا وفىىق مشىىي ته التىىي جىىرت
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بىين الخضىول القهىري المفىروض علىيهم لسىلفان هللا فىي  - لالختيىار لهىم فىي القىدر المتىروك -المىنمنين يفىابقون 
 وفي ط ائ    وينهم العضوي النفسي ; وبىين الخضىول االختيىاري الىذي يلتزمونىه خالياهم ذوات ننفسهم وفي حركة

القهىري ألن الجانى   , بنىاو على  المعرفىة والهىد  واالختيىار . وبىذلك يييشىون فىي سىالم مى  ننفسىهم ذا هىا بأنفسىهم
واحىدة   فأمىا اآلخىرون فهىم مقهىورون على   وحكومىة فيهىا والجانى  االختيىاري يت عىان ناموسىا واحىدا وسىلفانا واحىدا

يمل ىون نن يخرجىوا منىه فىي   ىوينهم الجسىمي وحاجىا هم الففريىة , بينمىا  وال ا  ال نامو  هللا الففري الىذي يقهىرهم
بهىذا  ن ىقياو ن على  سىلفان هللا الممثىل فىي منهجىه و ىرعه . ىرك لهىم االختيىار فيىه هىم نا ىزو  الىذي فىي الجانى 

  يحدثون  ي ًا ءال بقدره   وال الف ام في  خ يتهم   وهم بعد هذا كله في ق ضة هللا ال يعجزونه في  يو ,

فهىي  ت ىرر فىي  . السىورة الحقيقىة الثالثىة ذات نهميىة خاصىة فىي القضىايا التىي يعر,ىها الشىفر ال ىاقي مىن وهىذه
يواجىىه قضىىية األلوييىىة  -مىىن قبىىل  بينىىا كمىىا -تعىىددة فىىي صىىور متنوعىىة , ذلىىك نن هىىذا الشىىفر كلىىه موا,ىى  م

ومىن ثىم يت ىئ السىياي على   قريىر نن السىلفان كلىه هلل .  . . بهىا وسلفانها في حياة ال شر و ىريعتهم التىي يييشىون 
 نعجىز هللا ءال بمىا  ىاو هللا . فهىمعىن مىنهج هللا و ىرعه , وننهىم ال يىنذون نوليىاو  النا ىزين حتى  فىي كيىان الع ىاة

هللا يكىون بهىا مىا  مشىي ة من نن يكون لهم في ذوا هم سلفان , ف يف يكىون لهىم على  المىنمنين سىلفان   ءنمىا هىي
  يشاو في الفائعين والع اة سواو .

  نبو جعفر محمد بن جرير الفبري في  فسير قوله  عال : قال

ءال نن يشىاو  -كىانوا لينمنىوا  مىا مهىم المىو   , وحشىرنا علىيهم كىل  ىيو قىبال ,ولىو نننىا نزلنىا ءلىيهم المالئ ىة , وكل)
  ول ن نكثرهم يجهلون(. . -هللا 

األوثىان واألصىنام ,  بىربهم لنبيىه محمىد   ص ل يىا محمىد آيىس مىن فىالأل هىنالو العىادلين - عىال  ذكىره  -يقىول  ]
المالئ ة حت  يروهىا عيانىا وكلمهىم المىو   باحيائنىا ءيىاهم  يهمءل القائلين لك: ل ن ج تنا بآية لننمنن لك فاننا لو نزلنا

 ونخبىروهم ننىك محىق فيمىا  قىول , ونن مىا ج ىتهم بىه حىق مىن عنىد هللا ; وحشىرنا , نبو ىك حجىة لىك , وداللىة على 

 -لمىن  ىاو مىنهم  ذلىك ءال نن يشىاو هللا -كىل  ىيو فجعلنىاهم لىك قىبال . مىا آمنىوا وال صىدقوك وال ا  عىوك  علىيهم
 ذلىك كىذلك . يحسىبون نن اإليمىان ءلىيهم , يجهلونىأن ول ن نكثرهم يجهلىون(. . يقىول:ول ن نكثىر هىنالو المشىركين)

يىنمن مىنهم ءال مىن  ال بأيىديهم , متى   ىاووا آمنىوا , ومتى   ىاووا كفىروا . ولىيس ذلىك كىذلك , ذلىك بيىدي . وال فىر
  ل . هديته له فوفقته , وال يكفر ءال من خذلته عن الر د فأ,للته

 -التىىي نسىىلفناها  - األصىىل الىىذي يقىىرره ابىىن جريىىر هنىىا هىىو ال ىىحي  . ول نىىه يحتىىاع ءلىى   يىىادة اإليضىىاأل وهىىذا
اإلنسىىان . . ءن اإليمىىان حىىدث  وجهىىد باسىىتلهام مجموعىىة الن ىىوص القرآنيىىة عىىن الهىىد  والضىىاللة ومشىىي ة هللا

  ه:هللا ينش  من والضالل حدث . وما يق  في هذا الوجود حدث ءال بقدر
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فىالن و,ىالل فىالن ,  ءيمىان ءنىا كىل  ىيو خلقنىاه بقىدر(. فأمىا السىنة التىي يجىري على  اساسىها ذلىك القىدر بوقىول)
مىىن االختيىار فىىي اال جىاه . فىىاذا ا جىه ءلىى   بقىدر فهىي التىي  بينهىىا مجموعىة الن ىىوص . وهىي نن اإلنسىىان مبتلىي

وإذا ا جه ءل  الضىالل وكىره الهىد  ن,ىله هللا . ووقى   بقدر من هللا . و حقيق الهد  وجاهد فيه هداه هللا ووق  هداه 
وفىق مشىي ته  هللا بقىدر مىن هللا . . وهىو على  الحىالين فىي ق ضىة هللا وسىلفانه . وحيا ىه  جىري بقىدر و حقىق ,الله

  الفليقة , وسنته التي و,عتها مشي ته الفليقة .

الفقىرة السىابقة التىي   سىتهدفها اني والحقىائق التىيذلك  جيو آيتان في سياي السورة ; هما من ناحية   ملىة للمعى بعد
العقيديىة المتعلقىة بالسىلفان والشىريعة والحاكميىة . وهىي  للقضىايا انتهينا من الحدي  عنها . ومىن ناحيىة همىا  مهيىد

    ق  من السورة . . ما القضايا التي  ستغري 

  :اآليتان

ولىو  ىاو ربىك  - غىروراً  عضىهم ءلى  بعىأ  خىرف القىولجعلنا ل ل نبي عدوًا  ياطين اإلنس والجن يىوحي ب وكذلك
باآلخرة , ولير,ىوه , وليقترفىوا مىا هىم مقترفىون  ينمنون  فذرهم وما يفترون . ولت غ  ءليه نف دة الذين ال -ما فعلوه 

.  

 ويعر,ىون عىن دالئىل , الخىواري  كذلك . . كالذي قدرناه من نن نول ك المشركين الذين يعلقىون ءيمىانهم بمجىيو . .
جىاو هم كىل آيىة . . كىىذلك الىذي قىدرناه فىي  ىىأن  ولىىو الهىد  وموحيا ىه فىي ال ىون والىىنفس , ال يقى  مىنهم اإليمىان

 ياطين اإلنس والجن . وقدرنا نن يوحي بعضهم ءل  بعىأ  خىرف القىول  عدوهم هنالو , قدرنا نن يكون ل ل نبي
 ينمنىون  ءلى  هىذا الزخىرف نف ىدة الىذين البحىر  الرسىل وحىر  الهىد  . وقىدرنا نن   ىغي  ويغىروهم ليخىدعوهم بىه

  والفساد في األرض . . الضالل باآلخرة , وير,وه , ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ; ومن

هىذا كلىه ; ولجىر   بغيىر ذلىك ءنمىا جىر  بقىدر هللا ; وفىق مشىي ته . ولىو  ىاو ربىك مىا فعلىوه . ولمضىت مشىي ته كىل
 ىيو مىن هىذا كلىه بسىلفان مىن ال شىر  ولىيس . فلىيس  ىيو مىن هىذا كلىه بالم ىادفة .قىدره بغيىر هىذا الىذي كىان 

  كذلك نو قدرة  

الىذي معهىم , وبىين  والحىق  قرر نن هذا الذي يجري فىي األرض مىن المعركىة النا ى ة التىي ال  هىدن بىين الرسىل فاذا
جري فىي األرض ءنمىا يجىري بمشىي ة هذا الذي ي نن  ياطين اإلنس والجن وباطلهم و خرفهم وغرورهم . . ءذا  قرر

نن يتجىه ءذن ءلى   ىدبر حكمىة هللا مىن وراو مىا يجىري فىي األرض ; بعىد  ين غىي هللا ويتحقىق بقىدر هللا , فىان المسىلم
  هذا الذي يجري والقدرة التي وراوه . . طبيعة نن يدرك

  غرورًا(. . القول فوكذلك جعلنا ل ل نبي عدوا ,  ياطين اإلنس والجن , يوحي بعضهم ءل  بعأ  خر )
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والشىيفنة وهىي التمىرد والغوايىة  . و قديرنا , جعلنا ل ل نبي عدوا . . هذا العدو هو  ياطين اإلنس والجن . باراد نا
الىذي يتمىىرد مىن الجىن ويىىتمحأ للشىر والغوايىىة  نن والىتمحأ للشىر صىىفة  لحىق اإلنىس كمىىا  لحىق الجىن . وكمىىا

ويتمحأ للشر والغواية . . وقد يوصف بهذه ال ىفة الحيىوان نيضىا  إلنسا يسم   يفانًا ; ف ذلك الذي يتمرد من
  نذاه   وقد ورد:"ال ل  األسود  يفان" . واستشر   ءذا  ر  و مرد

بعضىهم بعضىا بىالقول  يخىدل الىذين قىدر هللا نن يكونىوا عىدوا ل ىل نبىي , -مىن اإلنىس والجىن  -الشىياطين  هىنالو
الىداخلي الىذي ينتقىل بىه األثىر مىن كىائن  التىأثير ومىن معىاني الىوحي -المزخرف , الذي يوحيىه بعضىهم ءلى  بعىأ 

  بعضهم بعضًا عل  التمرد والغواية والشر والمع ية . . ويحرض ويغر بعضهم بعضا , -ءل  كائن آخر 

نبىي , وللحىق الىذي  ل ىل اإلنس نمرهم معروف ومشهود لنىا فىي هىذه األرض , ونمىاذجهم ونمىاذع عىدائهم و ياطين
  . للمنمنين به , معروفة يملك نن يراها النا  في كل  مانمعه , و 

بىه مىن عنىده مفىا    يخبرنىا غيى  هللا , ال نعىرف عنىه ءال مىا مىن فهىم غيى  -والجىن كلىه  - ىياطين الجىن  فأمىا
فىىي هىىذا ال ىىون غيىىر اإلنسىىان وغيىىر األنىىوال  نخىىر   الغيىى  ال يعلمهىىا ءال هىىو . . ومىىن ناحيىىة مبىىدن وجىىود خالئىىق

نقول من ناحية المبدن ونحن ننمن بقىول هللا عنهىا , ون ىدي بخبىره  . . المعروفة في األرض من األحياوواألجنا  
نىدري عىالم  فىال فأمىا نول ىك الىذين يتترسىون "بىالعلم" لين ىروا مىا يقىرره هللا فىي هىذا الشىأن , . قررهىا فىي الحىدود التىي

ال وكى  األر,ىي   كمىا نن علمهىم  هىذا حياو , فىيير  نون ? ءن علمهم ال شري ال يزعم ننه نحاي بكل نجنا  األ
نن "يفتر,ىه" نن نىول الحيىاة الموجىودة فىي األرض يمكىن  يمكىن هىذا ال "يعلىم" مىاذا فىي األجىرام األخىر    وكىل مىا

نن  -حتىى  لىىو  أكىىدت الفىىروض  -والنجىىوم . . وهىىذا ال يمكىىن نن ينفىىي  ال واكىى  نوال يمكىىن نن يوجىىد فىىي بعىىأ
العلىم" " اة ونجناسىًا نخىر  مىن األحيىاو يمكىن نن  عمىر جوانى  نخىر  فىي ال ىون ال يعلىم هىذاالحيى مىن ننواعىا نخىر  

  الحية األخر  . العوالم عنها  ي ًا   فمن التحكم والت ج  نن ينفي نحد باسم "العلم" وجود هذه

كىىابليس  - والغوايىىة مىىن ناحيىة طبيعىىة هىذا الخلىىق المسىم  بىىالجن ; والىذي يتشىىيفن بعضىه ويىىتمحأ للشىر ونمىا
بىالجن , نحىن ال نعلىم عنىه ءال مىا  المسىم  كمىا يتشىيفن بعىأ اإلنىس . . مىن ناحيىة طبيعىة هىذا الخلىق -وذريتىه 

  رسول هللا   ص ل . وعن -س حانه  -جاونا الخبر ال ادي به عن هللا 

بىىاطن  وفىي األرض نعىرف نن هىذا الخلىق مخلىىوي مىن مىارع مىن نىىار . وننىه مىزود بالقىدرة علىى  الحيىاة فىي ونحىن
ممىىا يملىىك ال شىىر . ونن منىىه  باسىىرل األرض وفىىي خىىارع األرض نيضىىَا . وننىىه يملىىك الحركىىة فىىي هىىذه المجىىاالت

 -فىي هي تىه األصىلية  -يىر  بنىي آدم وبنىو آدم ال يرونىه  وننىه ال ىالحين المىنمنين , ومنىه الشىياطين المتمىردين .
ين منىىه مسىىىلفون علىىى  بنىىي اإلنسىىىان يغىىىوونهم يراهىىا اإلنسىىىان   ونن الشىىىياط وال وكىىم مىىىن خالئىىق  ىىىر  اإلنسىىىان

لهىم على   سىلفان قادرون عل  الوسوسة لهم واإليحاو بفريقة ال نعلمها . ونن هنالو الشىياطين ال وهم ويضلونهم ,
وإذا غفىىل بىىر  فوسىىو  لىىه   ونن  , المىىنمنين الىىذاكرين . ونن الشىىيفان مىى  المىىنمن ءذا ذكىىر هللا خىىنس و ىىوار  
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الجىن يحشىر مى  عىالم اإلنىس ; ويحاسى  ; ويجىا    عىالم ن كيىد الشىيفان الضىييف . وننالمىنمن اقىو  بالىذكر مى
  الجن حين يقاسون ءل  المالئ ة يبدون خلقًا ,ييفًا ال حول له وال قوة   ونن بالجنة وبالنار كالجنس اإلنساني .

  .هذه اآلية نعرف نن هللا س حانه قد جعل ل ل نبي عدوًا  ياطين اإلنس والجن .  وفي

ونال يتمحضىوا للشىر ; ونال  ; يتمىردوا نال يفعلىوا  ىي ًا مىن هىذا . . نال -لىو  ىاو  -قىادرًا  -س حانه  -كان هللا  ولقد
 يقهرهمقهىراً  النىا  عىن سىبيل هللا . . كىان هللا سى حانه قىادرًا نن يضىلوا يعىادوا األنبيىاو ; ونال يىنذوا المىنمنين ; ونال

نو نن يعجىىزهم عىن الت ىىدي للنبيىاو والحىىق والمىنمنين بىىه . .  ; للهىىد  هىىواعلى  الهىد  ; نو نن يهىىديهم لىو  وج
 الىذي بالقىدر -هىذا القىدر مىن االختيىار . ونذن لهىم نن  متىد نيىديهم بىاألذ  ألوليىاو هللا  لهىم ول نىه سى حانه  ىرك

ذا القىىدر مىىن نعىىداوه بهىى يبتلىىي وقىىدر نن يبتلىىي نوليىىاوه بىىأذ  نعدائىىه ; كمىىا - قضىىي بىىه مشىىي ته ويجىىري بىىه قىىدره 
  بأولياو هللا من األذ  ءال ما قدره هللا: يوقعوا االختيار والقدرة الذي نعفاهم ءياه . فما يملك هنالو نن

  ولو  او هللا ما فعلوه(. .)

  الذي يخلة لنا من هذه التقريرات ? فما

هىم " ىياطين"   .  ىياطين  . . يىاواألنب لنا ابتداو:نن الذين يقفون بالعداوة ل ل نبىي ; ويقفىون بىاألذ  أل  ىال يخلة
وظيفىة واحىىدة   ونن بعضىىهم يخىىدل  -اإلنىىس والجىىن   ىىياطين -مىن اإلنىىس ومىىن الجىن . . وننهىىم يىىندون جميعىًا 

  بوظيفة التمرد والغواية وعداو نولياو هللا . . جميعاً  بعضًا ويضله كذلك م  قيامهم

 يو من عداو األنبيىاو وإيىذاو  عل  ن هذا كله , وال يقدرون لنا ثانيًا:نن هنالو الشياطين ال يفعلون  ي ًا م ويخلة
مىن  محىية هىنالو األوليىاو 0وهو يبتلي بهم نوليىاوه ألمىر يريىده . ن  اعهم بقدرة ذا ية فيهم . ءنما هم في ق ضة هللا

 عىنهم صبرهم عل  الحق الىذي هىم عليىه نمنىاو . فىاذا اجتىا وا االمتحىان بقىوة كىف هللا وامتحان , و فهير قلوبهم ,

بىاألذ  وراو مىا قىدر هللا . وآ   نيديهم االبتالو . وكف عنهم هنالو األعداو . وعجز هنالو األعداو نن يمدوا ءليهم
  يحملونها عل  ظهورهم: كاملة نعداو هللا بالضعف والخذالن ; وبأو ارهم

  ولو  او هللا ما فعلوه(. .)

فهىو  -نن يتشىيفنوا  والجىن قتضىت نن يتىرك لشىياطين اإلنىسلنىا ثالثىا:نن حكمىة هللا الخال ىة هىي التىي ا ويخلىة
فهىو ءنمىا  -ونن يىدعهم يىنذون نوليىاوه فتىرة مىن الزمىان  - ءنما يبتليهم في القدر الذي  ركه لهم من االختيىار والقىدرة

 ? ني برون ? نيثبتون عل  ما معهىم مىن الحىق بينمىا ال اطىل ينىتف  علىيهم ويسىتفيل:لينظروا يبتلي نولياوه كذلك
وفىي المنشىد  . سىواو من حه ننفسىهم فىي ننفسىهم ويبيعونهىا بيعىة واحىدة هلل , على  السىراو وعلى  الضىراو نيخل ون 

  الذي كان   هذا والمكره سواو ? وإال فقد كان هللا قادرًا عل  نال يكون  يو من
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بقىوة ذا يىة لهىم ; ومىا  فيلون يست لنا رابعًا:هو نن الشياطين من اإلنس والجن , وهو نن كيدهم ونذاهم . فما ويخلة
الىذي يعلىم نن ربىه هىو الىذي يقىدر , وهىو الىذي يىأذن ,  والمنمن يمل ون نن يتجاو وا ما نذن هللا به عل  نيديهم . .

ع  . ومىن هنىا هىذا التوجيىه مىن خليىق نن يسىتهين بأعدائىه  الشىياطين ; مهمىا  بلىأ قىو هم الظىاهرة وسىلفانهم المىده

  :لرسول هللا ال ريم العلوي 

  فذرهم وما يفترون(. .)

  وافتراوهم . فأنا من ورائهم قادر عل  نخذهم , مدخر لهم جزاوهم . . دعهم

هىذا العىداو , ونن يكىون هىذا  يكون  حكمة نخر  غير ابتالو الشياطين , وابتالو المنمنين . . لقد قدر هللا نن وهناك
  نخر : لحكمة االيحاو , ونن يكون هذا الغرور بالقول والخدال . .

ني لتسىتم  ءلى  ذلىك الخىدال (مقترفىون  ولت ىغ  ءليىه نف ىدة الىذين ال ينمنىون بىاآلخرة , ولير,ىوه , وليقترفىوا مىا هىم)
يح رون همهم كلىه فىي الىدنيا . وهىم يىرون الشىياطين فىي هىذه  فهنالو واإليحاو قلو  الذين ال ينمنون باآلخرة . .

 فيخضىعون  ذ  ن  ىال كىل نبىي ويىزين بعضىهم لى عأ القىول والفعىلل ىل نبىي وينىالون بىاأل بالمرصىاد الىدنيا يقفىون 

مىىن اإلثىىم والشىىر  يكسىىبون  للشىىياطين , معجبىىين بزخىىرفهم ال اطىىل , معجبىىين بسىىلفانهم الخىىادل . ثىىم يكسىىبون مىىا
  . والمع ية والفساد . في ظل ذلك اإليحاو , وبسب  هذا اإلصغاو .

مىن ءعفىاو كىل نحىد فرصىته  فيىه راوه من التمحية والتجربىة . ولمىانمر نراده هللا كذلك وجر  به قدره . لما و  وهذا
  ليعمل لما هو ميسر له ; ويستحق جزاوه بالعدل والقسفا  .

نو ارهىم كاملىة  الشىياطين لت ىل  الحيىاة بالىدف  ; ويتميىز الحىق بالمفاصىلة ; ويىتمحأ الخيىر بال ىبر ; ويحمىل ثىم
ونمىر نوليائىه على  السىواو . . ءنهىا مشىي ة هللا ,  نعدائىه هللا . . نمىريوم القيامة . . وليجري األمر كلىه وفىق مشىي ة 

  لهللا يفعل ما يشاو . .

نبىي ون  اعىه مىن ناحيىة  وكىل الىذي يرسىمه القىرآن ال ىريم للمعركىة بىين  ىياطين اإلنىس والجىن مىن ناحيىة , والمشىهد
مشىهد بكىل جوان ىه جىدير بىأن نقىف نمامىه وقفىة هىذا ال . . نخر  ; ومشي ة هللا المهيمنة وقىدره النافىذ مىن ناحيىة ثالثىة

  ق يرة:

 عىىاون و ناسىىق  فىىي معركىىة  تجمىى  فيهىىا قىىو  الشىىر فىىي هىىذا ال ىىون . .  ىىياطين اإلنىىس والجىىن . .  تجمىى  ءنهىىا
خفىة مقىررة فيهىا وسىائلها . .  . . وحربىه إلمضىاو خفىة مقىررة . . هىي عىداو الحىق الممثىل فىي رسىاالت األنبيىاو

بعضىهم بعضىًا بوسىائل الخىدال والغوايىة ; وفىي الوقىت ذا ىه  يمىد أ  خرف القول غىرورًا(. .)يوحي بعضهم ءل  بع
ملحوظة في كل  جم  للشر فىي حىر  الحىق ونهلىه . . ءن الشىياطين يتعىاونون  ظاهرة يغوي بعضهم بعضا   وهي
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ول ىن  . نبىداً  حىقويعىين بعضىهم بعضىًا على  الضىالل نيضىًا   ءنهىم ال يهىدون بعضىهم الى عأ ءلى  ال ; بيىنهم فيمىا
  يزين بعضهم ل عأ عداو الحق وحربه والمضي في المعركة معه طوياًل  

على   ىىيو منىىه ءال  الشىياطين هىىذا ال يىىد كلىه لىىيس طليقىىًا . . ءنىه محىىاي بىه بمشىىي ة هللا وقىىدره . . ال يقىدر ول ىن
 جمى  قىو  الشىر العالميىة كلهىا على  ,ىخامته و  - ال يىد بالقىدر الىذي يشىاؤه هللا وينفىذه بقىدره . ومىن هنىا يبىدو هىذا

 -كمىا يشىاو بىال قيىد وال ,ىابد . وال ي ىي  مىن يشىاو بىال معقى  وال مراجى   ينفلىق مقيدًا مغلىواًل   ءنىه ال -عليه 
كىال   ءن ءراد هىم  . نن يلقوا في رول من يعبدونهم من ال شر , ليعلقوا قلىوبهم بمشىي تهم وإراد هىم . الفغاة كما يح 

فىىي حىىدود  -هللا بشىىيو ءال بمىىا نراده هللا  نوليىىاو . وقىىدر هم محىىدودة بقىىدر هللا . ومىىا يضىىرون  مقيىىدة بمشىىي ة هللا
  . ومرد األمر كله ءل  هللا -االبتالو 

الخفىة  طبيعىة التجمى  على  خفىة مقىررة مىن الشىياطين جىدير بىأن يسىترعي وعىي نصىحا  الحىق ليعرفىوا ومشىهد
كذلك بأن يمل قلىو  نصىحا  الحىق  جدير بخفة الشياطين و دبيرهمووسائلها . . ومشهد ءحاطة مشي ة هللا وقدره 

بالقىدرة القىاهرة والقىدر النافىذ , وبالسىلفان الحىق األصىيل فىي  ونب ىارهم بالثقة والفمأنينة واليقين , ونن يعلق قلىوبهم
الحىق  يبنىون  يقهميفلق وجدانهم من التعلق بما يريده نو ال يريده الشىياطين   ونن يمضىوا فىي طىر  ونن هذا الوجود ,

وكيىىد الشىىياطين , فليىىدعوهما  , الشىىياطين فىىي واقىى  الخلىىق , بعىىد بنائىىه فىىي قلىىوبهم هىىم وفىىي حيىىا هم . نمىىا عىىداوة
  للمشي ة المحيفة والقدر النافذ .

  ولو  او ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون(. .)

نجىيو ءلى   اآلن الجاهليىة حكىم ن ىار على المو,ىول: قرير مبىدن الحاكميىة هلل واأل 27-114الرابعىة عشىرة: الوحىدة
والتىي كىان التمهيىىد لهىا مفىردًا فىي سىياي السىىورة كلىه ; وآخىر هىذا التمهيىد مىىا  ; القضىية التىي  عالجهىا بقيىة السىورة

 قريىر سىلفان هللا  ومىن العقيدة ال بيرة ; ومن واق  المعركة العقيدية الفويلة في اآليتين السابقتين . قضايا ساقه من
قواعىد الهىد  والضىالل وسىنة هللا التىي  ومىن ق فيمىا يقى  مىن المعركىة بىين  ىياطين اإلنىس والجىن وكىل نبىي .المفل

  في ال فحات السابقة . استعر,ناه يجري وفقها الضالل والهد  . . . ءل  آخر ما

ر اسىىم فيمىىا ذكىى والحرمىىة نجىىيو ءلىى  القضىىية التىىي جعلىىت هىىذه المقىىدمات كلهىىا قاعىىدة لهىىا . . قضىىية الحىىل اآلن
 أخذ نهميتها من ناحيىة  قريىر المبىدن اإلسىالمي األول:مبىدن  وهي وما لم يذكر اسم هللا عليه من الذبائ  . . عليهالله

 وحىده ; و جريىد ال شىر مىن ادعىاو هىذا الحىق نو مزاولتىه فىي نيىة صىورة مىن ال ىور . . هلل حىق الحاكميىة المفلقىة

نو نقضىه . . وال يهىم  المبىدن غيرة   ىون كىال بيرة فىي  حقيىق هىذا  ون القضية هي قضية هذا المبدن فان ال  وحين
نمر دولة  قام نو نظام مجتمى  يو,ى  . فهىذه كتلىك  يكون  نن يكون األمر نمر ذبيحة ينكل منها نوال ينكل ; نو نن

  االعتراف بألويية هللا وحده ; نو  عني رفأ هذه األلويية .  عني من ناحية المبدن . وهذه كتلك
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حيثمىا جىاوت مناسىبته نمىام    ىراره القرآني يت ئ كثيرًا جدا عل  هذا المبدن لتقريره في كل مناسى ة . وال يمىل هجوالمن
هىو العقيىدة , وهىو الىدين , وهىو اإلسىالم ; ولىيس  المبىدن كىل  شىري  لل ىغير ولل بيىر مىن األمىور . . ذلىك نن هىذا

  والتفريعات . التفبيقات وراوه من هذا الدين كله ءال

يكىرر فىي صىور  المبىدن نن  قريىر هىذا -كمىا سىنجد فىي بقيتهىا ءلى  ختامهىا  -فىي هىذا المقفى  مىن السىورة  سىنجدو 
والتقاليىد بالشىرك واالسىت  ار عىىن  الشىرائ   ىت  ; بمناسى ة عىرض  ىرائ  الجاهليىة و قاليىدها ; ويتضى  ار  ىىاي هىذه

 , ومىىن ثىىم يسىىلد عليهىىا القىىرآن هىىذه الحمىىالت غيىىر الوييىىة هللا نخىىر   اإلسىىالم ; وانبثاقهىىا مىىن نقفىىة ءقامىىة نلوييىىة
  ويربفها هذا الربد باصل االعتقاد ونصل اإليمان واإلسالم . , األسالي  العنيفة , المنوعة

  األول: قرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم الدر 

فىي التحليىل والتحىريم فىي  كميىةالحا  مهيىدا لتقريىر جهىة -السياي يبدن بتقرير جهة الحاكميىة فىي نمىر الي ىاد كلىه  ءن
ويمهىد لهىذا األمىر  -افتراو عل  هللا واعتداو عل  سىلفانه  الحاكمية الذبائ  , األمر الذي يزاول فيه المشركون حق

  نلحه من سياي اآليات في هذا المو, : كما  مهيدًا طويالً 

يعلمىون ننىه منىزل مىن ربىك  ال تىا  آ ينىاهمهللا نبتغىي حكمىا , وهىو الىذي ننىزل ءلىيكم ال تىا  مف ىاًل , والىذين  نفغير
ال مبدل ل لما ه , وهو السىمي  العلىيم . وإن  فى   وعدال بالحق , فال   ونن من الممترين . و مت كلمة ربك صدقا

هللا , ءن يت عىون ءال الظىن وإن هىم ءال يخرصىون . ءن ربىك هىو نعلىم مىن  سىبيل نكثىر مىن فىي األرض يضىلوك عىن
  علم بالمهتدين .وهو ن  , سبيله يضل عن

ثىم يربفىه ربفىًا  , التمهيىد التمهيىد كلىه يجىيو قبىل نن يىدخل فىي المو,ىول الواقى  الحا,ىر الىذي يمهىد لىه هىذا هىذا
  م ا رًا بقضية اإليمان نو ال فر:

ف ىل ذكر اسم هللا عليه , وقىد  مما ف لوا مما ذكر اسم هللا عليه . . ءن كنتم بآيا ه منمنين . . وما ل م نال  أكلوا)
  ءال ما ا,فرر م ءليه(. -ل م ما حرم عليكم 

بتوجيهىىات  فقىىر ين يف ىىل بىىين -بعىىد ذلىىك التمهيىىد كلىىه  -نن ينتهىىي مىىن عىىرض قضىىية التحليىىل والتحىىريم  وقبىىل
  :والوعيد و عقي ات نخر  ,  حوي منثرات قوية من األمر والنهي والبيان

وباطنىىه . ءن الىىذين  اإلثىىم لىىم بالمعتىىدين . وذروا ظىىاهروإن كثيىىرًا ليضىىلون بىىأهوائهم بغيىىر علىىم . ءن ربىىك هىىو نع)
  يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفون(. .

  :والشرك يستأنف الحدي  في قضية التحليل والتحريم ; فيربفها م ا رة بقضية اإلسالم ثم
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ليجىىادلوكم . . وإن  ئهمنوليىىا وإن الشىىياطين ليوحىىون ءلىى  -وإنىىه لفسىىق  -وال  ىىأكلوا ممىىا لىىم يىىذكر اسىىم هللا عليىىه )
  نطعتموهم ءن م لمشركون(. .

 عقيى  على  نمىر  كأنىه يمضىي بعىد ذلىك  ىوطًا آخىر فىي الحىدي  عىن طبيعىة ال فىر وطبيعىة اإليمىان . .  ىوطاً  ثىم
  التحليل والتحريم .

 
 

ّ َنْبَتّغي َحَ مًا َوه َو الَّّذي َنَنَزَل ّءَلْي  م   َنَفَغْيرَ  الً  اْلّ َتا َ  ُه بّهىَك ّبىاْلَحقّه  م َنىزَّل    َوالَّّذيَن آَ ْيَناه م  اْلّ َتاَ  َيْعَلم وَن َننَّه  م َف َّ ىن رَّ مّه
  (114َفاَل َ   وَننَّ ّمَن اْلم ْمَتّريَن )

والحاكميىة , فىي  ىنون  التشىري  هذا التتاب  , وهىذا الىربد , وهىذا التوكيىد ,  تمثىل طبيعىة نظىرة اإلسىالم لقضىية ومن
  ة . .الحياة اليومي

يعلمىون ننىه منىزل مىن ربىك  ال تىا  نفغير هللا نبتغي حكمًا , وهو الذي ننزل ءلىيكم ال تىا  مف ىاًل , والىذين آ ينىاهم)
  بالحق , فال   ونن من الممترين(. .

 ىأن مىن الشىنون على   فىي سنال عل  لسان رسول هللا   ص ل لالسىتن ار . اسىتن ار نن يبتغىي حكمىا غيىر هللا ءنه
الىذي ال جىدال فيىه . ونفىي نن يكىون هنىاك  الحىق و قرير لجهة الحاكميىة فىي األمىر كلىه , وإفرادهىا بهىذا االطالي .

  في نمر الحياة كله: حكمه نحد غير هللا يجو  نن يتجه ءليه طال اً 

  هللا نبتغي حكمًا ? . . نفغير

غري ىًا . . ءن هللا لىم يتىرك  ىي ًا  مسىتن راً   ف يل لهذا اإلن ار , وللمالبسات التىي  جعىل  حكىيم غيىر هللا  ىي اً  . . ثم
  آخر , يحكمونه في ما يعرض لهم من مشكالت الحياة: م در غامضًا ; ولم يجعل الي اد محتاجين ءل 

  وهو الذي ننزل ءليكم ال تا  مف اًل(. .)

ونلوهيتىه . ثىم لقىد نىزل هىذا  هللا حاكميىة نزل هذا ال تا  ليحكم بالعدل بين النا  فيما اختلفوا فيىه , ولتتمثىل فيىه لقد
التىىي يقىىوم عليهىىا نظىىام الحيىىاة جملىىة . كمىىا ننىىه  ضىىمن نحكامىىًا  األساسىىية ال تىا  مف ىىاًل , محتويىىًا علىى  الم ىىاد 

والعلميىىة  االقت ىىادية التىي يريىىد هللا  ثبيتهىا فىىي المجتمى  اإلنسىاني مهمىىا اختلفىت مسىىتويا ه المسىائل  ف ىيلية فىي
غيىر هللا فىي  ىأن مىن  ىنون الحيىاة . . هىذا   حكىيم وذلك كان في هذا ال تا  غناو عىنوالواقيية جملة . . وبهذا 

 او نن يقول:ءن ال شرية في طور من نطوارهىا ال  جىد فىي هىذا ال تىا   فمن عن كتابه . -س حانه  -ما يقرره هللا 
  ! العالمين   بقول ر كافر بهذا الدين , مكذ -واليياذ بالِل  -ول ن ليقل معه . . ءنه  . حاجتها فليقل .
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مسىتن رًا غري ىًا . . ءن  نمىراً  ءن هناك من حولهم مالبسة نخر   جعل ابتغاو غير هللا حكمًا في  أن من الشىنون  ثم
  عند هللا , وهم اعرف بال تا  ألنهم من نهل ال تا : من الذين او وا ال تا  من قبل يعلمون نن هذا ال تا  منزل

  علمون ننه منزل من ربك بالحق(. .والذين آ يناهم ال تا  ي)

نقىر نهىل ال تىا  بهىا  سىواو كانىت هىذه مالبسىة حا,ىرة فىي مكىة وفىي الجزيىرة , يخاطى  هللا بهىا المشىركين . . ولقىد
ىىن  ىرأل هللا صىىدره ل سىىالم  -وجهىروا  كمىىا وقى  مىىن بعضىىهم  -كتموهىا وجحىىدوها  نو -كمىىا وقىى  مىن بعضىىهم ممه

نن نهىل ال تىا  يعلمىون ننىه منىزل مىن  -وخبىره هىو ال ىدي  - سى حانه  ىار هللافىاألمر فىي الحىالين واحىد ; وهىو ءخ
  كما نن الحق متل س بتنزيله من هللا . . ; محتواه  ربه بالحق . . فالحق

نن قىىوة هىذا الىدين ءنمىىا  يعلمىون  يىزال نهىل ال تىىا  يعلمىون نن هىذا ال تىىا  منىزل مىن هللا بىالحق . ومىىا يزالىون  ومىا
 -مىن نجىل علمهىم بهىذا كلىه  -ومىا يزالىون  . يحتويىه الىذي يتلى س بىه , ومىن هىذا الحىق الىذي نبثىق مىن هىذا الحىق 

حربىًا ال  هىدن . . ون ىد هىذه الحىر  ونن اهىا , هىو  حويىل الحاكميىة  , ال تىا  يحىاربون هىذا الىدين , ويحىاربون هىذا
هللا  ل تىا  ًا , حتى  ال  قىومال تا  ; ءل   رائ  كت  نخر  من صن  ال شر . وجعىل غيىر هللا حكمى هذا عن  ريعة

األلوييىة فيهىا هلل وحىده ; يىوم كانىت  كانىت قائمة , وال ي    لدين هللا وجود . وإقامة نلوييات نخر  في البالد التي
 ىريعة نخىر  , وال يوجىد ءلى  جىوار كتىا  هللا كتى  نخىر  ,  سىتمد   شاركها  حكمها  ريعة هللا التي في كتابه ; وال

  ونصول التشريعات , ويرج  ءليها ويستشهد بفقرا ها , م المجت منها نو,ال

 
 

ّل ّلَ ّلَماّ ّه َوه وَ  َوَ مَّْت  ّمي    َكّلَمت  َربّهَك ّصْدقًا َوَعْداًل الَّ م َبدّه  ( َوّإن   ّفْ  َنْكَثَر َمن ّفي اأَلْرّض ي ّضلُّوكَ 115اْلَعّليم  ) السَّ

ّ ّءن َيتَّّ ع وَن ّءالَّ  َعن ُه ونَ  الظَّنَّ َوّإْن ه ْم ّءالَّ  َسّبيّل    (116) َيْخر ص 

مىن وراو هىذا كلىه ; ومىن وراو  - وصىهيونيين مىن صىليبيين -يستشهد المسلم بكتىا  هللا وآيا ىه   ونهىل ال تىا   كما
  ! الخبيثة كل و,  وكل حكم يقام لمثل هذه األهداف

مىن هللا بىالحق , يلتفىت  منىزل ال تىا  يعلمىون ننىه يقىرر السىياي نن هىذا ال تىا  ننزلىه هللا مف ىاًل ; ونن نهىل وحىين
وعلىيهم  ىأن الت ىذي  والجىدل الىذي يجدونىه مىن  عليىه ءلى  رسىول هللا   ص ل ومىن وراوه مىن المىنمنين بىه ; يهىون 

  يجدونه من بعأ نهل ال تا : الذي المشركين ; و أن ال تمان والجحود

  فال   ونن من الممترين(. .)

فىان كنىت فىي  ىك ممىا ننزلنىا ):عليىه ل وال امتىر  . ولقىد ورد ننىه   ص ل عنىدما ننىزل هللا  ىك رسىول هللا   ص ومىا
مىن ربىك , فىال   ىونن مىن الممتىرين(. . قىال:" ال  الحىق ءليىك فاسىأل الىذين يقىرؤون ال تىا  مىن قبلىك . لقىد جىاوك

  ن ك , وال نسأل " .
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يلقىاه   ص ل والجماعىة  كىان ;  ىدل على  ,ىخامة مىا هذا التوجيه ونمثاله ; وهىذا التثبيىت على  الحىق ونظىائره ول ن
  به وبهم بهذا التوجيه والتثبيت . . -س حانه  - هللا المسلمة معه من ال يد والعنت والت ذي  والجحود ; ورحمة

بفعىل الخلىق , بالغىًا مىا  لهىا السىياي فىي هىذا اال جىاه ; يقىرر نن كلمىة هللا الفاصىلة قىد  مىت ; وننىه ال مبىدل ويمضىي
  أ كيدهم:بل

  و مت كلمة ربك صدقًا وعداًل , ال مبدل ل لما ه , وهو السمي  العليم(. .)

يبىق بعىد ذلىك قىول  فلىم -فيمىا  ىرل وحكىم  -وعىداًل  -فيمىا قىال وقىرر  -صىدقًا  -سى حانه  - مىت كلمىة هللا  لقىد
لقائىل فىي  ىريعة نو حكىم , بعىد ذلىك قىول  يبىق لقائل في عقيدة نو   ور نو نصل نو مبدن نو قيمة نو ميزان . ولىم

  عليه . . مجير او عادة نو  قليد . . وال معق  لحكمه وال

  وهو السمي  العليم(. .)

  . يسم  ما يقوله ع اده , ويعلم ما وراوه , كما يعلم ما ي ل  لهم , وما ي لحهم الذي

ال شىر ومىا يرونىه ءن هىو ءال  يقىرره اجان   قرير نن "الحق" هو ما  ضمنه ال تا  الذي ننزله هللا , يقىرر نن مى وإل 
ال  الضىالل . ونن ال شىر ال يقولىون الحىق وال يشىيرون بىه ءال  ءال ا  ال الظن الذي ال يقين فيه ; وا  اعه ال ينتهي

 الوحيد المستيقن ; ويحذر الرسول   ص ل نن يفي  النا  في  يو يشيرون بىه عليىه الم در ءذا نخذوه من ذلك

  :الضالون  ما بلغت كثر هم ; فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر ن  اعهاعند ننفسهم ; مه من

  يخرصون(. . ءال وإن  ف  نكثر من في األرض يضلوك عن سبيل هللا . ءن يت عون ءال الظن , وإن هم)

و يكونىوا يجعلىون هللا هى لىم مىن نهىل الجاهليىة . . -كما هو الحال اليىوم بالضى د  -كان نكثر من في األرض  ولقد
كتابىىه هىىي قىىانونهم كلىىه . ولىىم يكونىىوا يسىىتمدون  فىىي الحكىىم فىىي نمىىرهم كلىىه , ولىىم يكونىىوا يجعلىىون  ىىريعة هللا التىىي

كمىا هىو الحىال  -حيىا هم مىن هىد  هللا و وجيهىه . . ومىن ثىم كىانوا  ومنىاهج   ىورا هم ونف ىارهم , ومنىاهج  ف يىرهم
منىه ; وال  ويسىتمد وال بقىول وال بحكىم يسىتند على  الحىقالجاهليىة ; ال يمل ىون نن يشىيروا بىرني  ,ىاللة فىي -اليىوم 

يتركىون العلىم المسىتيقن ويت عىون الظىن  - اليىوم كمىا هىم -يقىودون مىن يفىيعهم ويتى عهم ءال الى  الضىالل . . كىانوا 
الى  الضىالل . . وكىذلك حىذر هللا رسىوله مىن طىاعتهم وا  ىاعهم كىي ال  ءال والحد  . . والظن والحد  ال ينتهيان

 مناس ة هكذا عل  وجه اإلجمال . وإن كانت المناس ة الحا,رة حينذاك كانت هي . . هللا ا عن سبيليضلو 
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نىت مْ  (117) ّباْلم ْهتَىّدينَ  َربَّىَك ه ىَو َنْعَلىم  َمىن َيّضىلُّ َعىن َسىّبيّلّه َوه ىَو َنْعَلىم   ّءنَّ  ّ َعَلْيىّه ّءن ك  ُه ىا ذ ّكىَر اْسىم    ّبآَياّ ىهّ  َف  ل ىوْا ّممَّ

  (118ْنّمّنيَن )م  

  بعأ الذبائ  و حليل بعضها كما سيجيو في السياي . .  حريم

هىو الىذي يعلىم حقيقىة  وحىده قىرر نن الىذي يحكىم على  الي ىاد بىأن هىذا مهتىد وهىذا ,ىال هىو هللا وحىده . ألن هللا ثىم
  الي اد , وهو الذي يقرر ما هو الهد  وما هو الضالل:

  وهو نعلم بالمهتدين(. . ءن ربك هو نعلم من يضل عن سبيله)

ال بىد مىن قاعىدة  . ونعمىالهم بىد مىن قاعىدة للحكىم على  عقائىد النىا  و  ىورا هم وقىيمهم ومىوا ينهم ونشىاطهم فىال
األمىر فىي هىذه المقومىات هىو نمىر هىو  النىا   يكىون  كىي ال -لتقريىر مىا هىو الحىق ومىا هىو ال اطىل فىي هىذا كلىه 

مسىىتيقن . . ثىىم ال بىىد مىىن جهىىة  ضىى  المىىوا ين لهىىذه المقومىىات ,  معلىى المتقلىى  واصىىفالحهم الىىذي ال يقىىوم علىى 
  عل  الي اد والقيم سواو . حكمها ويتلق  منها النا 

الحىق فىي و ن  وصىاح  صىاح  الحىق فىي و,ى  هىذا الميىزان . -وحىده  -يقىرر هنىا ننىه هىو  -سى حانه  - لهللا
  النا  به , و قرير من هو المهتدي , ومن هو الضال .

الىذي  تغيىر ن ىكاله  المجتمى  "المجتم " هو الذي ي در هىذه األحكىام وفىق اصىفالحا ه المتقل ىة . . لىيس ليس ءنه
ونخىىالي للمجتمىى  الزراعىىي , وقىىيم ونخىىالي نخىىر   قىىيم ومقوما ىىه الماديىىة , فتتغيىىر قيمىىه ونحكامىىه . . حيىى    ىىون 

رجىوا ي , وقىيم ونخىالي نخىر  للمجتمى  ونخىالي للمجتمى  الرنسىمالي الب قيم للمجتم  ال ناعي . وحي    ون هناك
  ثم  ختلف موا ين النا  وموا ين األعمال وفق م فل  هذه المجتمعات   . . الشيوعي اال تراكي نو

وهىذه القىيم  ثبىت مى   -سى حانه  - هللا ال يعرف هذا األصل وال يقره . . اإلسالم يعين قيمًا ذا يىة لىه يقررهىا اإلسالم
له اسمه في االصفالأل اإلسالمي . . ءنىه مجتمى  غيىر  عليها . . والمجتم  الذي يخرع غير "ن كال" المجتمعات 

نن ي فل  على  غيىر مىا  -من ال شر  -مشرك بالِل , ألنه يدل لغير هللا  مجتم  ءسالمي . . مجتم  جاهلي . .
الىذي يعرفىه  الوحيىد تقسىيمالقىيم والمىوا ين والت ىورات واألخىالي , واألنظمىة واألو,ىال . . وهىذا هىو ال مىن قرره هللا

وجىىاهلي . . بغىىأ النظىىر عىىن  ءسىىالمي اإلسىىالم للمجتمعىىات وللقىىيم وللخىىالي . . ءسىىالمي وغيىىر ءسىىالمي . .
  ال ور واأل كال   

  الذبائ  بين التشري  الرباني والتشري  الجاهلي 121 - 118الثاني: الدر 

التىي نقامهىا ذلىك التمهيىد  األساسىية مبنيىة على  القاعىدةهىذا التمهيىد التقريىري الفويىل  جىيو قضىية الىذبائ  ,  بعىد
  التقريري الفويل:
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ذكىر اسىم هللا عليىه , وقىد ف ىل  ممىا مما ذكر اسم هللا عليه . . ءن كنتم بآيا ه منمنين . . وما ل ىم نال  ىأكلوا ف لوا
ءن ربىك هىو نعلىم بالمعتىدين ليضىلون بىأهوائهم بغيىر علىم ,  كثيىرا وإن -ءال ما ا,فرر م ءليه  -ل م ما حرم عليكم 
هللا  اسىم ءن الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما كىانوا يقترفىون . وال  ىأكلوا ممىا لىم يىذكر , وباطنه . وذروا ظاهر اإلثم

  ءن م لمشركون . . نطعتموهم وإن الشياطين ليوحون ءل  نوليائهم ليجادلوكم , وإن -وإنه لفسق  -عليه 

اإلعتقاديىة التىي  األساسىية ألحكىام مىن الناحيىة الفقهيىة , يهمنىا نن نبىر  الم ىاد نن نىدخل فىي  ف ىيل هىذه ا وقبىل
   قررها .

ءيمىان النىا  بفاعىة هىذا  ويعلىق يىأمر باألكىل ممىا ذكىر اسىم هللا عليىه . والىذكر يقىرر الوجهىة ويحىدد اال جىاه . ءنىه
  األمر ال ادر ءليهم من هللا:

 م بآيا ه منمنين(. .ف لوا مما ذكر اسم هللا عليه . . ءن كنت)

 
 

ّ َعَلْيىّه َوَقىدْ  َوَمىا ُه ىا ذ ّكىَر اْسىم   ىلَ  َل  ىْم َنالَّ  َىْأك ل وْا ّممَّ َم َعَلىْي  ْم ّءالَّ َمىا اْ,ىف ّرْر  ْم ّءَلْيىّه َوّإنَّ  َف َّ ىا َحىرَّ لَّي ّضىلُّوَن  َكّثيىراً  َل  ىم مَّ
وْا َظاّهَر اإّلْثىّم َوَباّطَنىه  ّءنَّ 119ّباْلم ْعَتّديَن ) م  َنْعلَ  ّبَأْهَواّئّهم ّبَغْيّر ّعْلمق ّءنَّ َربََّك ه وَ  َيْ ّسىب وَن اإّلْثىَم َسىي ْجَزْوَن  الَّىّذينَ  ( َوَذر 

  (120ّبَما َكان وْا َيْقَتّرف وَن )

ام حىالال ? وقىد بىين لهىم الحىر  لهىم يسألهم:وما لهم في االمتنال من األكل مما ذكر اسم هللا عليه , وقد جعله هللا ثم
  قول في حله وحرمته ; وفي األكل منه نو  ركه ? كل الذي ال يأكلونه ءال ا,فرارًا ? فانته  بهذا البيان

  ءليه ?(. . ا,فرر م وما ل م نال  أكلوا مما ذكر اسم هللا عليه وقد ف ل ل م ما حرم عليكم ءال ما)

مىن ذبىائ  نحلهىا  يمتنعىون  كىان المشىركون كانت هذه الن وص  واجه قضية حا,رة ءذ ذاك في البي ة , حي   ولما
فىان السىياي يف ىل فىي نمىر هىنالو المشىترعين  - ! هللا ويزعمون نن هىذا هىو  ىرل -هللا ; ويحلون ذبائ  حرمها هللا 
يشىرعون بىأهوائهم بغيىر علىم وال ا  ىال , ويضىلون النىا  بمىا يشىرعونه لهىم مىن  ءنمىا المفترين عل  هللا , فيقرر ننهم

  ويعتدون عل  نلويية هللا وحاكميته بمزاولتهم لخ ائة األلويية وهم عبيد: , ننفسهم عند

  وإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم . . ءن ربك هو نعلم بالمعتدين(. .)

بىالهو  وبغيىر علىم ;  النىا  ومنىه هىذا الىذي يزاولونىه مىن ء,ىالل -ظىاهره وخافيىه  -بأن يتركوا اإلثم كلىه  ويأمرهم
  ويحذرهم مي ة هذا اإلثم الذي يقترفونه: ! هللا  رائ  ليست من عند هللا , وافتراو ننها  ريعةوحملهم عل  

  وذروا ظاهر اإلثم وباطنه . ءن الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما كانوا يقترفون(. .)
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تهم ; نو ينحرونهىا آلهى نسىماو ينه  عن األكل ممىا لىم يىذكر اسىم هللا عليىه مىن الىذبائ  التىي كىانوا يىذكرون عليهىا ثم
المسىلمين فىي  حريمهىا , يزعمىون نن هللا ذبحهىا    يجىادلون  للميسر ويستقسمونها باأل الم ; نو من الميتة التي كىانوا

 بأيديهم , وال يأكلون مما ذب  هللا ?  وهو   ىور مىن   ىورات الجاهليىة التىي ال ذبحوا ف يف يأكل المسلمون مما

بىه ألوليائهىا   وسىو  -مىن اإلنىس والجىن  -جاهليات   وهىذا مىا كانىت الشىياطين لسخفها و هافتها في جمي  ال حد
  :اآليات ليجادلوا المسلمين فيه من نمر هذه الذبائ  مما  شير ءليه

ليجىىادلوكم . . وإن  نوليىىائهم وإن الشىىياطين ليوحىىون ءلىى  -وإنىىه لفسىىق  -وال  ىىأكلوا ممىىا لىىم يىىذكر اسىىم هللا عليىىه )
  ون . .(. .نطعتموهم ءن م لمشرك

واال  ىال فىي هىذا  والفاعىة هىذا التقريىر األخيىر نقىف , لنتىدبر هىذا الحسىم وهىذه ال ىراحة فىي  ىأن الحاكميىة ونمىام
  الدين . .

التىي ال  سىتمد مىن  التشىري  النة القرآني لقاط  فىي نن طاعىة المسىلم ألحىد مىن ال شىر فىي جزئيىة مىن جزئيىات ءن
نن طاعىىة المسىىلم فىىي هىىذه الجزئيىىة  خرجىىه مىىن  . ف لىىه وحىىده بالحاكميىىة . ىىريعة هللا , وال  عتمىىد علىى  االعتىىرا

  اإلسالم هلل , ءل  الشرك بالِل .

  هذا يقول ابن كثير: وفي

ءلى  قىول غيىىره ,  , و ىرعه وقولىه  عىال : )وإن نطعتمىوهم ءن ىم لمشىىركون(. . ني حيى  عىدلتم عىن نمىىر هللا ل ىم"
ا خىذوا نح ىارهم وري ىانهم نربابىًا مىن دون هللا(. . اآليىة . ) كقولىه  عىال :فقدمتم عليه غيره . . فهىذا هىو الشىرك . . 

 لهىم عن عدي بن حا م ننه قال:يا رسىول هللا مىا عبىدوهم . فقىال:" بلى    ءنهىم نحلىوا  فسيرها وقد رو  الترمذي في

  الحرام , وحرموا عليهم الحالل . فا  عوهم , فذلك ع اد هم ءياهم " .

  هللا . . .( دون  عن السدي في قوله  عال : )ا خذوا نح ارهم وري انهم نربابًا من رو  ابن كثير كذلك

  وما نمروا ءال ليعبدوا) : عال  قوله:  استن حوا الرجال , ونبذوا كتا  هللا وراو ظهورهم . ولهذا قال اآلية

 
 
ّ َعَلْيىّه َوّإنَّىه  لَ  َوالَ  ُه ْم َوّإنْ  َوّإنَّ  ّفْسىق  َ ْأك ل وْا ّممَّا َلْم ي ْذَكّر اْسىم   ىوَن ّءَلى  َنْوّلَيىآّئّهْم ّلي َجىاّدل وك  ىَياّطيَن َلي وح  ّءنَّ  ىْم  َنَطْعت م ىوه مْ  الشَّ

وَن ) َثل ىه   َوَجَعْلَنا َله  ن ورًا َيْمّشي ّبّه ّفي النَّاّ  َكَمىن َفَأْحَيْيَناه   ( َنَو َمن َكاَن َمْيتاً 121َلم ْشّرك  ْيَس ّبَخىاّرعق ّفىي الظُّل َمىاّت َلى مَّ
ْنَها َكَذّلَك   يّهنَ    (122َما َكان وْا َيْعَمل وَن ) ّلْلَ اّفّرينَ  مّه

   رعه ا    , وما حكم به نفذ ل . . وما واحدًا(ني الذي ءذا حرم الشيو فهو الحرام , وما حلله فهو الحالل , ءلهاً 
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مىن حسىم الىنة  مسىتمدة -امة وو,ىوأل قىول السىدي وذاك قىول ابىن كثيىر . . وكالهمىا يقىرر فىي حسىم وصىر  فهىذا
نن مىن اطىال بشىرًا فىي  -وو,ىوحه كىذلك  وصىرامته القرآني وصرامته وو,وحه , ومن حسم التفسير النبوي للقرآن

فانما هو مشرك . وإن كان في األصل مسىلمًا ثىم فعلهىا فانمىا خىرع  ,  ريعة من عند نفسه , ولو في جزئية صغيرة
مىن  يتلقى  ًا . . مهما بقي بعد ذلك يقول:ن هد نن ال ءله ءال هللا بلسانه . بينمىا هىونيض الشرك بها من اإلسالم ال 

  غير هللا , ويفي  غير هللا .

وال  ىيو  -والشىرك  الجاهليىة فاننىا نىر   -في ,وو هذه التقريىرات الحاسىمة  -ننظر ءل  وجه األرض اليوم  وحين
األر,ية مىا  دعيىه مىن خ ىائة األلوييىة ; ولىم  األربا   ءال من ع م هللا , فأن ر عل -غير الجاهلية والشرك 

  في حدود اإلكراه . . ءال يقبل منها  رعًا وال حكمًا . . .

وإنىه لفسىق . .(فيمىا يتعلىق بحىل  عليىه الحكم الفقهي المستفاد من قوله  عال : )وال  أكلوا مما لم يىذكر اسىم هللا فأما
  ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال: لخ ها ة فقدالذبائ  وحرمتها عند التسمية وعدم التسمي

وإن كىان الىذاب  مسىلمًا"  , عليهىا استدل بهذه اآلية ال ريمة من ذه  ءل  نن الذبيحىة ال  حىل ءذا لىم يىذكر اسىم هللا"
. .  

  وقد اختلف األئمة رحمهم هللا في هذه المسألة عل  ثالثة اقوال:"

وهىو مىروي عىن ابىن  . سىهواً  يحىة بهىذه ال ىفة . وسىواو متىروك التسىمية عمىدًا نوفمىنهم مىن قىال:ال  حىل هىذه الذب"
عىن اإلمىام مالىك , وروايىة عىن نحمىد بىن  روايىة عمىر , ونىاف  مىواله , وعىامر الشىعبي , لمحمىد بىن سىيرين . وهىو

واختىار ذلىك وهىو اختيىار نبىي ثىور , وداود الظىاهري .  . والمتىأخرين حنبل , ن ىرها طائفىة مىن نصىحابه المتقىدمين
 اآلية بن علي الفائي من متأخري الشافيية في كتابه األربعين , واحتجوا لمذهبهم بهذه محمد ابو الفتوأل محمد بن

نكىىد ذلىىك بقولىىه: )وإنىىه  قىىد وبقولىىه فىىي آيىىة ال ىىيد: )ف لىىوا ممىىا نمسىىكن علىىيكم واذكىىروا اسىىم هللا عليىىه(. . ثىىم ,
هللا . وباألحاديى  الىواردة فىي األمىر بالتسىمية  لغيىر د على  الىذب لفسق(والضىمير قيل:عائىد على  األكىل , وقيل:عائى

حىا م ونبىي ثعل ىة:ءذا نرسىلت كل ىك المعلىم وذكىرت اسىم هللا عليىه ف ىل مىا  بىن عنىد الذبيحىة وال ىيد , كحىديثي عىدي
ي فى وهىو فىي ال ىحيحين . وحىدي  رافى  بىن خىديج:ما ننهىر الىدم وذكىر اسىم هللا عليىه ف لىوه . وهمىا نمسىك عليىك .

  ال حيحين نيضًا . . .

نو نسىىيانًا ال يضىىر .  عمىىداً  والمىذه  الثىىاني فىىي المسىىألة:ننه ال يشىتري التسىىمية , بىىل هىىي مسىىتح ة , فىان  ركهىىا"
عن اإلمام نحمىد نقلهىا عنىه حنبىل . وهىو روايىة  ورواية وهذا مذه  اإلمام الشافعي , رحمه هللا , وجمي  نصحابه .

بىن عبىد العزيىز مىن نصىحابه . وحكىي عىن ابىن ع ىا  , ونبىي هريىرة ,  ن ىه  عن اإلمام مالىك , ونىة على  ذلىك
لفسىق  وإنىه لهللا نعلم . وحمل الشىافعي اآليىة ال ريمىة: وال  ىأكلوا ممىا لىم يىذكر اسىم هللا عليىه . وعفاو بن نبي رباأل

)وال  ىأكلوا ممىا لىم  عىن عفىاو: جىريج على  مىا ذبى  لغيىر هللا كقولىه  عىال : )نو فسىقا نهىل لغيىر هللا بىه(. وقىال ابىن
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قىري  للوثىان , وينهى  عىن ذبىائ  المجىو  . . وهىذا   ىذبحها يىذكر اسىم هللا عليىه(. . قىال:ينه  عىن ذبىائ  كانىت
  قوي . . . الشافعي المسلك الذي طرقه اإلمام

عىن ابىن سىعيد بىن جبيىر  عىن ابن نبي حا م حدثنا نبي , حدثنا يحي  بن المغيرة , نن أنا جريىر , عىن عفىاو , وقال
داود  أبوقال:هي الميتة . وقد استدل لهذا المىذه  بمىا رواهى(عليه ع ا  في اآلية: )وال  أكلوا مما لم يذكر اسم هللا

ذكىرهم نبىو  الىذين من حدي  ثور بن يزيد عن ال ىلت السدوسىي مىول  سىويد بىن ميمىون نحىد التىابعين المراسيل في
حىالل , ذكىر اسىم هللا نو لىم يىذكر .  المسىلم    ص ل:" ذبيحىةحا م بن ح ان في كتا  الثقىات . قال:قىال رسىول هللا

مرسىل يعضىد بمىا رواه الىدارقفني عىن ابىن ع ىا  ننىه قىال:" ءذا ذبى   وهىذا ءنىه ءن ذكىر لىم يىذكر ءال اسىم هللا " . .
  هللا فليأكل . فان المسلم فيه اسم من نسماو هللا " . اسم المسلم ولم يذكر

هىذا هىو المشىهور مىن  . .  حل  سملة عل  الذبيحة نسيانًا لم يضر , وإن  ركها عمدا لمالمذه  الثال :ءن  رك ال"
وإسىحاي بىن راهويىه . وهىو محكىي عىن علىي  . ونصحابه مذه  اإلمام مالك ونحمد بن حنبل , وبه يقول نبو حنيفة

د الىرحمن بىن نبىي وطىاوو  , والحسىن ال  ىري , ونبىي مالىك , وعبى , وعفىاو , وابن ع ا  , وسعيد بن المسي  ,
  وربيعة بن ابي عبد الرحمن . . . " , محمد ليل  , وجعفر بن

بعضىهم:لم ينسىخ  فقىال قىال ابىن جرير:وقىد اختلىف نهىل العلىم فىي هىذه اآليىة:هل نسىخ مىن حكمهىا  ىيو نم ال ?"
  ىري العلىم . وروي عىن الحسىن ال نهىل منها  يو , وهي محكمة فيما عينت بىه . وعلى  هىذا قىول مجاهىد وعامىة

عىن الحسىين بىن واقىد , عىن عكرمىة والحسىن ال  ىري ,  , وعكرمة مىا حىدثنا بىه ابىن حميىد حىدثنا يحيى  بىن وا,ى 
 عليه ءن كنتم بآيا ه منمنين(وقال: )وال  أكلوا مما لم يذكر اسم هللا عليىه وإنىه هللا قاال:قال هللا:)ف لوا مما ذكر اسم

وقىىال ابىىن نبىىي (لهىىم ين نو ىىوا ال تىىا  حىىل ل ىىم وطعىىامكم حىىلفنسىىخ , واسىىتثن  مىىن ذلىىك فقىىال: )وطعىىام الىىذ(لفسىىق
عىن  -يعنىي ابىن المنىذر  -النعمىان  نخبرنىي حا م:قرن علىي الي ىا  بىن الوليىد بىن يزيىد , حىدثنا محمىد بىن  ىعي  ,

لىم يىذكر اسىم هللا عليىه(. ثىم نسىخها الىر  ورحىم المسىلمين فقىال:  ممىا مكحىول قىال:ننزل هللا فىي القىرآن: )وال  ىأكلوا
قىال  ثىم وطعىام الىذين نو ىوا ال تىا  حىل ل م(فنسىخها بىذلك , ونحىل طعىام نهىل ال تىا  . , الفي ىات اليىوم نحىل ل ىم)

هللا عليىه . . وهىذا الىذي  اسم ابن جرير:وال وا :ننه ال  عارض بين حل طعام نهل ال تا  وبين  حريم مالم يذكر
لهللا سى حانه و عىال  نعلىم" . . . انتهى   , لتخ ىيةا قاله صحي  . ومن نطلق من السلف النسىخ هنىا , فانمىا نراد

.  

  طبيعة اإلسالم وطبيعة ال فر 125 - 122الثال : الدر 

كىل قريىة نكىابر  فىي ذلىك يجىيو  ىوي كامىل عىن طبيعىة ال فىر وطبيعىة اإليمىان . وعىن قىدر هللا فىي نن يجعىل بعىد
األكىىابر . ويمىىنعهم مىىن اإلسىىالم .  جىىرمينالم مجرميهىىا ليمكىىروا فيهىىا . وعىىن ال بىىر الىىذي يحيىىك فىىي نفىىو  هىىنالو

التي يشرأل هللا لها ال در , وحالة ال فىر التىي يجعىل ال ىدر  اإليمان ويختم الشوي بالت وير الرائ  ال ادي لحالة
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 األنفىا    . . فيت ىل هىذا الشىوي كلىه بمو,ىول التحىريم والتحليىل فىي الىذبائ  ا  ىال مكىرو  فيهىا ,ىيقًا حرجىاً 

  :ال بير فرل التفبيقي ; ويدل عل  عمق هذا الفرل و دة عالقته باألصلالقاعدي بال األصل

لىيس بخىارع منهىا ? كىذلك  الظلمىات من كان ميتًا فأحييناه , وجعلنىا لىه نىورًا يمشىي بىه فىي النىا  كمىن مثلىه فىي نو
مكىرون ءال بأنفسىهم نكىابر مجرميهىا ليمكىروا فيهىا , ومىا ي قرية  ين لل افرين ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا في كل

 . رسىالته آية قالوا:لن ننمن حتى  نىن   مثىل مىا نو ىي رسىل هللا . هللا نعلىم حيى  يجعىل جاو هم وما يشعرون . وإذا

نن يهديىىه يشىىرأل صىىدره  هللا سي ىىي  الىىذين نجرمىىوا صىىغار عنىىد هللا وعىىذا   ىىديد بمىىا كىىانوا يمكىىرون . فمىىن يىىرد
فىي السىماو , كىذلك يجعىل هللا الىرجس على   ي ىعد حرجىًا كأنمىا ل سىالم , ومىن يىرد نن يضىله يجعىل صىدره ,ىيقا

  الذين ال ينمنون .

عىن حقيقىة واقييىة كىذلك  واقييىاً  هذه اآليات في   وير طبيعىة الهىد  وطبيعىة اإليمىان ءنمىا  عبىر  عبيىرًا حقيقيىاً  ءن
المىنثرة ; ول ىن الي ىارة فىي هىو لتجسىيم هىذه الحقيقىة فىي ال ىورة الموحيىة  ءنمىا مىا يبىدو فيهىا مىن  شىبيه ومجىا  ءن.

  . حقيقية ذا ها

حقيقىة , نعىم .  هىيف . الت ىويرية نىول الحقيقىة التىي  عبىر هىذه اآليىات عنهىا هىو الىذي يقتضىي هىذه االيقاعىات ءن
 ملىك الي ىارة ءال نن  ستحضىر مىذاي التجربىة ول ىن لمىن  وال ول نها حقيقة روحيىة وف ريىة . حقيقىة  ىذاي بالتجربىة .

  ذاقها فعال  

يعيىد بهىا  ىذوي كىل  ىيو ,  حياة هذه العقيدة  نشئ في القل  حياة بعد الموت ; و فلق فيه نورًا بعد الظلمات . ءن
هىىذه الحيىىاة . ونىىورًا يبىىدو كىىل  ىىيو  حىىت  قبىىل و  ىىور كىىل  ىىيو , و قىىدير كىىل  ىىيو بحىىس آخىىر لىىم يكىىن يعرفىىه

  نوره اإليمان .لذلك القل  الذي  قد ن عته وفي مجاله جديدًا كما لم يبد من قبل

ع ىىارة  حمىىل حقيقىىة هىىذه  نقىىو   التجربىىة ال  نقلهىىا األلفىىام . يعرفهىىا فقىىد مىىن ذاقهىىا . . والي ىىارة القرآنيىىة هىىي هىىذه
  التجربة . ألنها   ورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها .

. فهىو مىوت . . وانعىزال   غيى  وال ال فر انقفال عن الحياة الحقيقيىة األ ليىة األبديىة , التىي ال  فنى  وال  يىيأ ءن
وانفمىا  فىي نجهىزة االسىتق ال واالسىتجابة الففريىة . .  . . مىوت عن القوة الفاعلة المنثرة في الوجود كلىه . . فهىو

  فهو موت . .

  ا  ال , واستمداد , واستجابة . . فهو حياة . . واإليمان

والمشىاعر . .  الجىوارأل ظلمة . . وختم عل ال فر حجا  للروأل عن االستشراي االستشراف واالطالل . . فهو  ءن
  فهو ظلمة . . و يه في التيه و,الل . . فهو ظلمة . .
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  اإليمان  فت  ورؤية , وإدراك واستقامة . . فهو نور بكل مقومات النور . . وإن

مىن وحرمىان  . . عسىر ال فر ان ماش و حجر . . فهو ,ىيق . . و ىرود عىن الفريىق الففىري الميسىر . . فهىو ءن
  االطم نان ءل  ال نف اآلمن . . فهو قلق . .

  اإليمان انشراأل ويسر وطمأنينة وظل ممدود . . وإن

هىو ءال فىرد منقفى  ال ىلة  ءن ال افر ? ءن هو ءال نبتة ,الة ال و ائج لها في  ربة هذا الوجىود وال جىذور . . وما
وابىىد هزيلىىة مىىن وجىىوده الفىىردي المحىىدود . فىىي ر  ءال بخىىالق الوجىىود , فهىىو منقفىى  ال ىىلة بىىالوجود . ال  ربفىىه بىىه

  البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود   فيها ن,يق الحدود . في الحدود التي  يي 

ثم   ىله بىال ون الحىادث والحيىاة  . الخالد ال لة بالِل , وال لة في هللا , لت ل الفرد الفاني باأل ل القديم واألبد ءن
الضىاربة فىي جىذور الزمىان . الموصىولة على  مىدار الزمىان .  الواحىدة . . ثم   له بموك  اإليمان واألمىةالظاهرة 

يقىف  ال وفي ثراو من الروابد . وفي ثراو من "الوجود" الزاخر الممتىد الالحى  , الىذي , الو ائج . فهو في ثراو من
  عند عمره الفردي المحدود .

  شىفا عجي ىا . .  , والحركىة , فتت شف له حقائق هىذا الىدين , ومنهجىه فىي العمىلاإلنسان في قل ه هذا النور  ويجد
هىذا النىور . . مشىهد التناسىق الشىامل العجيى  فىي  يجىد ءنه مشهد رائ  باهر هذا الذي يجده اإلنسان في قل ىه حىين

ذا الىدين ال يعىىود الجميىل الىدقيق فىىي منهجىه للعمىل وطريقتىىه . ءن هى الت امىىل طبيعىة هىذا الىدين وحقائقىىه . ومشىهد
متعا ىقا  . . متناسىقا وع ادات و ىرائ  و وجيهىات . . ءنمىا يبىدو "  ىميما" واحىدا متىداخال متراك ىا معتقدات مجموعة

  وثيقة , وفي ح  ودود   صداقة يبدو حيا يتجاو  م  الففرة و تجاو  معه في نلفة عميقة وفي

النىا  , وحقىائق األحىداث  وحقىائق لوجود , وحقائق الحياة ,اإلنسان في قل ه هذا النور ; فتت شف له حقائق ا ويجد
لىه فىي مشىىهد كىذلك رائى  بىاهر . . مشىهد السىىنة   ت شىف التىي  جىري فىي هىذا ال ىون و جىىري فىي عىالم النىا  . .

فىىي نظىىام محكىىم ول نىه ففىىري ميسىىر . . ومشىهد المشىىي ة القىىادرة مىىن وراو  ونتائجهىىا الدقيقىة التىىي  تىىوال  مقىدما ها
نفىىاي  فىىي  ىىدف  بالسىنة لتعمىىل وهىي مىىن ورائهىىا محيفىة طليقىىة . . ومشىهد النىىا  واألحىداث وهىىم لجاريىىةا السىنة

  النواميس وهي في هذا النفاي نيضًا .

يجىد الو,ىوأل فىي  . اإلنسان فىي قل ىه هىذا النىور فيجىد الو,ىوأل فىي كىل  ىأن وفىي كىل نمىر وفىي كىل حىدث . ويجد
سىواو مىن سىنة هللا النافىذة , نو مىن  حولىه ويجىد الو,ىوأل فيمىا يجىري نفسىه وفىي نوايىاه وخىواطره وخفتىه وحركتىه . 

ويجد  فسير األحداث والتاريخ في نفسه وعقلىه وفىي الواقى  مىن  ! والظاهرة نعمال النا  ونواياهم وخففهم المستترة
  من كتا    يقرن حوله , كأنه
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الراحىة فىي بالىه وحالىه  ويجىد ومالمحىه  اإلنسىان فىي قل ىه هىذا النىور , فيجىد الو,ىاوة فىي خىواطره ومشىاعره  ويجىد
اسىىتق ال األحىىداث واسىىتدبارها   ويجىىد الفمأنينىىة  وفىىي ومآلىىه   ويجىىد الرفىىق واليسىىر فىىي ءيىىراد األمىىور وإصىىدارها ,

  ! حين والثقة واليقين في كل حالة وفي كل

  ي ور التعبير القرآني الفريد  لك الحقيقة بايقاعا ه الموحية: وهكذا

  ليس بخارع منها ?(. الظلمات تا فأحييناه , وجعلنا له نورًا يمشي به في النا  , كمن مثله فينو من كان مي)

فيهىىا هىىذه الفاقىىة  ويفلىىق كىىان المسىىلمون قبىىل هىىذا الىىدين . قبىىل نن يىىنفخ اإليمىىان فىىي نرواحهىىم فيحييهىىا , كىىذلك
كانىت نرواحهىم ظالمىا . . ثىىم ءذا موا ىا . و  قلىوبهم الضىخمة مىن الحيويىة والحركىة والتفلى  واالستشىىراف . . كانىت

نرواحهىم يشىري فيهىا النىور فتضىيو , ويفىيأ منهىا النىور فتمشىي بىه فىي  وإذا قلوبهم ينض  عليها اإليمىان فتهتىز ,
و علىن  لل شىر و لىتقد الشىارد , و فمى ن الخىائف , و حىرر المسىتعبد , و  شىف معىالم الفريىق , الضىال النا   هىدي

  هلل وحده من عبودية العبيد   بعبوديته يد . اإلنسان المتحرر المستنير ; الذي خرعفي األرض ميالد اإلنسان الجد

ال مخىرع لىه منهىا ?  , الظلمىات نفىخ هللا فىي روحىه الحيىاة , ونفىاض على  قل ىه النىور . . كمىن حالىه ننىه فىي نفمىن
  وله يفيأ ?بمن في الظلمات والنور ح يمسك ءنهما عالمان مختلفان  تان بينهما  تان   فما الذي

  كذلك  ين لل افرين ما كانوا يعملون(. .)

هىو مشىي ة هللا التىىي  ابتىداو هىو السىر . . ءن هنىاك  زيينىا لل فىر والظلمىة والمىوت   والىذي ينشىئ هىذا التىزيين هىذا
نىور وحى  الظلمىة ,  بتليىه باالختيىار للظلمىة نو ال النىور نودعت ففرة هذا ال ائن اإلنساني االستعداد المزدوع لحى 

ولج في الضالل حت  ال يخرع من الظلمة وال يعىود , ثىم ءن هنىاك  ىياطين اإلنىس  ; . فاذا اختار الظلمة  ينت له
ينقفى  عىن  الىذي بعضىهم ءلى  بعىأ  خىرف القىول غىرورًا , ويزينىون لل ىافرين مىا يعملىون . . والقلى  يىوحي والجىن

يميىىز الهىىد  مىىن الضىىالل فىىي ذلىىك  وال يىىر  وال يحىىسالحيىاة واإليمىىان والنىىور , يسىىم  فىىي الظلمىىة للوسوسىىة ; وال 
  . . يعملون  الظالم العميق   . . وكذلك  ين لل افرين ما كانوا

ليمكىروا فيهىا . . ليىتم  مجرميهىا الفريقة , ولنفس األس ا  , وعل  هذه القاعدة جعىل هللا فىي كىل قريىة نكىابر وبنفس
  هو ميسر له , وينال كل جزاوه في نهاية المفاف: فيما كلاالبتالو ; وينفذ القدر ; و تحقق الحكمة ; ويمضي 

  يشعرون(. وما وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها , وما يمكرون ءال بأنفسهم)

 
 

واْ  َوَكَذّلكَ  وَن ّءالَّ بّ  ّفيَها َجَعْلَنا ّفي ك لّه َقْرَيةق َنَكاّبَر م َجّرّميَها ّلَيْم  ر  وَن )َوَما َيْم  ر    (123َأنف ّسّهْم َوَما َيْشع ر 
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المجىرمين فيهىا , يقفىون  نكىابر نفىر مىن -وهي المدينىة ال بيىرة والعاصىمة  -سنة جارية نن ينتد  في كل قرية  ءنها
 جريىد هىنالو األكىابر مىن السىلفان الىذي يسىتفيلون بىه  نقفىة موقف العداو من دين هللا . ذلك نن دين هللا يبدن مىن

 يتعبدون بها النا  , ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقا  , ويرد هذا كلىه ءلى  التي ومن الربوبيةعل  النا  , 

  وحده . . ر  النا  . . ملك النا  . . ءله النا  . . هللا

األلوييىة مىن األلوييىة  مىدعي سىنة مىن نصىل الففىرة . . نن يرسىل هللا رسىله بىالحق . . بهىذا الحىق الىذي يجىرد ءنها
هللا . ثىم يمكىرون مكىرهم فىي القىر  , ويىوحي بعضىهم  ورسىل وبيىة والحاكميىة . فيجهىر هىنالو بالعىداوة لىدين هللاوالرب

مى   ىياطين الجىن فىي المعركىة مى  الحىق والهىد  , وفىي نشىر ال اطىل  ويتعىاونون  ءل  بعأ  خرف القول غرورًا .
  النا  بهذا ال يد الظاهر والخافي . . واستخفاف والضالل ,

 -األولى  فىي ديىن هللا  القاعىدة سىنة جاريىة . ومعركىة محتومىة . ألنهىا  قىوم على  نسىا  التنىاقأ ال امىل بىين ءنهىا
  بل بين وجودهم نصاًل . . . القر   وبين نطمال المجرمين في -وهي رد الحاكمية كلها هلل 

نن يخو,ىوها ونن يمضىوا  يبىالنب ال مفىر للنبىي نن يخو,ىها , فهىو ال يملىك نن يتقيهىا , وال مفىر للمىنمنين معركىة
ال يحيىق  -مهمىا ,ىخم واسىتفال  -كيىد نكىابر المجىرمين  ءن ءل  النهاية فيها . . لهللا س حانه يفم ن نولياوه . .

ال يخو,ىون المعركىة وحىدهم فىالِل ولىيهم فيهىا , وهىو حسىبهم , وهىو يىرد  المىنمنين ءال بهم فىي نهايىة المفىاف . ءن
  كيدهم: ال ائدين عل 

  رون ءال بأنفسهم وما يشعرون(.وما يمك)

  المنمنون   فليفم ن

يمىنعهم مىن اإلسىالم ;  الىذي يكشف السياي القرآني عن طبيعة ال بر في نفىو  نعىداو رسىل هللا ودينىه . . ال بىر ثم
ر ذا يىًا يحفىه لهىم خ وصىيتهم بىين األ  ىال . ويكبى امتيىا اً  خيفىة نن يرجعىوا ع ىادًا هلل كسىائر الي ىاد , فهىم يفلبىون 

مىنهم  فيقبلىوا لىه , وقىد  عىودوا نن يكونىوا فىي مقىام الربوبيىة لل  ىال , ونن يشىرعوا لهىم فيسلموا عليهم نن ينمنوا للنبي
قىولتهم المن ىرة الغبيىة كىذلك:لن  يقولىون  التشىري  , ونن يىأمروهم فيجىدوا مىنهم الفاعىة والخضىول . . مىن نجىل ذلىك

  ننمن حت  نن ي مثلما نو ي رسل هللا:

  او هم آية قالوا:لن ننمن حت  نن   مثل ما نو ي رسل هللا .ج وإذا

سىنا , ونكثىر منىك مىاال   وقىال  منىك قال الوليد بن المغيرة:لو كانت النبوة حقا ل نت نول  بها منك , ألني نكبر وقد
  يأ ينا وحي كما يأ يه   نن نبو جهل:لهللا ال نر,  به وال نت عه نبدًا , ءال
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الخ وصىية األول هىو  هىذه فسي , وما اعتاده األكابر مىن الخ وصىية بىين األ  ىال , ومظهىرنن ال بر الن ووا, 
نسى ا   ىزيين ال فىر فىي نفوسىهم , ووقىوفهم مىن  مىن األمر منهم والفاعة واال  ال من األ  ال   . . وا,  نن هىذا

  الرسل والدين موقف العداو .

موكىول ءلى  علمىه المحىيد بمىن  للرسىالة ريىر نن نمىر اختيىار الرسىلهللا على  قىولتهم المن ىرة الغبيىة . . نوال بتق ويىرد
  بالتهديد والتحقير وسوو الم ير: ثانيا يليق بهذا األمر ال وني الخفير . . ويرد عليهم

  يمكرون(. . كانوا هللا نعلم حي  يجعل رسالته . سي ي  الذين نجرموا صغار عند هللا وعذا   ديد بما)

مىن العبيىد . ويت ىل فيىه  عبىد خفيىر . نمىر كىوني  ت ىل فيىه اإلرادة األ ليىة األبديىة بحركىةالرسىالة نمىر هائىل  ءن
  والدنيا باآلخرة , ويتمثل فيه الحق ال لي , , باألرض المل األعل  بعالم اإلنسان المحدود . و ت ل فيه السماو

 
 

ْم آَيىة  َقىال وْا َلىن نُّىْنّمَن َحتَّى  ن ىْنَ   ّمْثى َوّإَذا ُه  َنْعَلىم  َحْيى   َيْجَعىل  ّرَسىاَلَته  َسي ّ ىي    ن وّ ىيَ  َل َمىاَجىاوْ ه   ّ ُه ىل    الَّىّذينَ  ر س 

ّ َوَعَذا   َ ّديد  ّبَما َكان واْ  ُه ونَ  َنْجَرم وْا َصَغار  ّعنَد    (124) َيْم  ر 

ا هىا لىتخلة هلل كاملىة , حفىه ذ مىن قل  بشر , وفي واق  نا  , وفي حركة  اريخ . و تجرد فيها كينونة بشرية في
يملنه هذا األمىر الخفيىر . فىذات الرسىول   ص ل  الذي ال خلوص النية والعمل وحده , ول ن كذلك خلوص المحل

كاملىىة . وهىىي ال  ت ىىل هىىذه ال ىىلة ءال نن   ىىون مىىن ناحيىىة  م ا ىىرة   ىى   موصىىولة بهىىذا الحىىق وم ىىدره صىىلة
  عوائق وال سدود . . الم ا ر ال امل بال للتلقي عن رها الذا ي صالحة

مىن بىين نلىوف الماليىين ,   نتىد  هو الذي يعلم نين يض  رسالته , ويختار لها الذات التي -س حانه  -وحده  لهللا
  ويقال ل احبها:ننت منتد  لهذا األمر الهائل الخفير .

وال مىن طبيعىة ال   ىل  ن هىم يتفلعىون ءلى  مقىام الرسىالة ; نو يفلبىون نن ين ىوا مثىل مىا نو ىي الرسىول . . والىذين
والرسىل مىن طبيعىة نخىر  , طبيعىة مىن يتلقى   ! ال ىوني نساسًا لهذا األمر . فهىم يتخىذون مىن ذوا هىم محىورًا للوجىود

وينسى  فيهىا ذا ىه , وين اهىا مىن غيىر  فلى  وال ار قىا : )ومىا كنىت  رجىو نن  , الرسىالة مستسىلمًا , ويهى  لهىا نفسىه
وال يعلمىون  , ربك(. . ثم هم بعد ذلك جهال ال يدركون خفىورة هىذا األمىر الهائىلءال رحمة من  , ال تا  يلق  ءليك

  نن هللا وحده هو الذي يقدر بعلمه عل  اختيار الرجل ال ال  . .

  يجيبهم الرد الحاسم: لذلك

  هللا نعلم حي  يجعل رسالته(. .)
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ال ىريم , حتىى   الىرهد لرسىل هىىم ذلىكجعلهىا سى حانه حيىى  علىم , واختىىار لهىا نكىرم خلقىىه ونخل ىهم , وجعىىل ا وقىد
  انتهت ءل  محمد خير خلق هللا وخا م النبيين .

  التهديد بال غار والهوان عل  هللا , وبالعذا  الشديد المهين: ثم

  سي ي  الذين نجرموا صغار عند هللا وعذا   ديد بما كانوا يمكرون(. .)

  مقام رسل هللا   . . ءل  ست  ار عن الحق , والتفاولعند هللا يقابل االستعالو عند األ  ال , واال وال غار

  الشديد يقابل المكر الشديد , والعداو للرسل , واألذ  للمنمنين . والعذا 

   ختم الجولة بت وير حالة الهد  وحالة االيمان في داخل القلو  والنفو : ثم

كأنمىىا ي ىىعد فىىي  حرجىىا عىىل صىىدره ,ىىيقافمىىن يىىرد هللا نن يهديىىه يشىىرأل صىىدره ل سىىالم . ومىىن يىىرد نن يضىىله يج)
  السماو . . كذلك يجعل هللا الرجس عل  الذين ال ينمنون(. .

بالقىدر المعفى  لىه مىن  ءليىه وفىق سىنته الجاريىة مىن هدايىة مىن يرغى  فىي الهىد  ويتجىه -يقىدر هللا لىه الهدايىة  مىن
ي يسر ورف ىة , ويتفاعىل معىه , ويفمى ن ويستقبله ف ; )يشرأل صدره ل سالم(; فيتس  له -االختيار بق د االبتالو 

  ءليه ; ويستروأل به ويستري  له .

يجعىل صىدره ) - عنىه وفق سنته الجارية من ء,ىالل مىن يرغى  عىن الهىد  ويغلىق ففر ىه -يقدر له الضالل  ومن
فىي قبولىه , )كأنمىا ي ىعد فىي  والمشىقة ,ىيقا حرجىا كأنمىا ي ىعد فىي السىماو(. . فهىو مغلىق مفمىو  يجىد العسىر

,ىيق الىىنفس , وكربىة ال ىدر , والرهىىق المضىني فىىي  مىن سىماو(. . وهىي حالىىة نفسىية  جسىم فىىي حالىة حسىية ,ال
فيىه هىذا العسىر والقى أ والجهىد .  -كمىا هىو فىي قىراوة حفىة  -ي ىعد()ذا ىه الت ىعد ءلى  السىماو   وبنىاو اللفىه

  . واحد تعبير اللفظي في ءيقالفيتناسق المشهد الشاخة , م  الحالة الواقعة , م  ال , كله وجرسه يخيل هذا

 المشهد بهذا التعقي  المناس : وينتهي

 
 

ُه  َنن َيْهّدَيه  َيْشَرأْل َصْدَره  ّلّ ْساَلّم َوَمن ي ّردْ  َفَمن د  ّفىي َنن ي ّرّد  ىعَّ ىَماو ي ّضلَّه  َيْجَعىْل َصىْدَره  َ,ىيّهقًا َحَرجىًا َكَأنََّمىا َي َّ  السَّ

ُه     (125) الرّهْجَس َعَل  الَّّذيَن اَل ي ْنّمن ونَ  َكَذّلَك َيْجَعل  

  كذلك يجعل هللا الرجس عل  الذين ال ينمنون(. .)
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ومىن العسىر والجهىد  , الهىد  كىذلك . . بمثىل هىذا الىذي يجىري بىه قىدر هللا مىن  ىرأل صىدر الىذي يريىد هللا بىه . .
  ال ينمنون . الذين والمشقة لمن يريد به الضالل . . كذلك يجعل هللا الرجس عل 

الىذي يىر  س فىي  بمشىهد وكالهمىا يلىون هىذا العىذا  -معاني الرجس:العذا  . ومىن معانيىه كىذلك:االر  ا   ومن
  العذا  ويعود ءليه وال يفارقه   وهو الظل المق ود  

مىن يىرد صدره ل سالم . و  يشرأل ننه   ق  في النفس بقية من الحدي  عن قوله  عال :)فمن يرد هللا نن يهديه عل 
  يجعل هللا الرجس عل  الذين ال ينمنون(. . كذلك نن يضله يجعل صدره ,يقا حرجا كأنما ي عد في السماو .

بالتعامىل واالر  ىاي   تعلىق   ور الحقيقىة التىي يقررهىا هىذا الىنة ونمثالىه فىي القىرآن ال ىريم مىن الن ىوص التىي ءن
الهىد  والضىالل , ومىا ينىالهم بعىد ذلىك مىن جىزاو  مىن بهموا جاهات ال شىر ; ومىا ي ىي -س حانه  -بين مشي ة هللا 

اسىتخدام منفقىة نخىر  مىن منىاطق اإلدراك ال شىري وراو منفقىة المنفىق  ءلى  وثوا  وعقا  . . ءن هذا كله يحتىاع
 ونهىل من الجدل بشأن هذه القضية سواو في  اريخ الف ر اإلسالمي , وبخاصة بين المعتزلة ثار الذهني   وكل ما

موسىىومة بفىىاب  المنفىىق  , وكىىل القضىىايا والتعبيىىرات عنهىىا -نو فىىي  ىىاريخ الالهىىوت والفلسىىفة  -المرج ىىة السىىنة و 
  الذهني .

المنفىق الىذهني  منفقىة   ور هذه الحقيقة يحتاع ءل  اسىتخدام منفقىة نخىر  مىن منىاطق اإلدراك ال شىري وراو ءن
فىىالقرآن ي ىىور الحقيقىىة الفعليىىة فىىي  . " لذهنيىىةا . وكىىذلك يقتضىىي التعامىىل مىى  "الواقىى  الفعلىىي" ال مىى  "القضىىايا

الحقيقىة يتىراو  فيهىا التشىابك بىين مشىي ة هللا وقىدره وبىين ءرادة اإلنسىان  وهىذه ال ينونة ال شىرية وفىي الوجىود الواقى  ;
  محيد ال يدركه المنفق الذهني كله . في وعمله .

الحقيقىة الفعليىة . وإذا قيىل:ءن  هىي الل . . لم   ىن هىذهقيل:ءن ءرادة هللا  دف  اإلنسان دفعا ءل  الهد  نو الض فاذا
هىي الحقيقىة الفعليىة كىذلك   ءن الحقيقىة الفعليىة  تىألف  هىذه ءرادة اإلنسىان هىي التىي  قىرر م ىيره كلىه . . لىم   ىن

 بىين طالقىة المشىي ة اإللهيىة وسىلفانها الفاعىل , وبىين اختيىار العبىد وا جاهىه - كىذلك وغيبيىة -مىن نسى  دقيقىة 

  بال  عارض بين هذه و لك وال   ادم . . . رادياإل

الىذهني . وفىي  ىكل  المنفىق   ىور الحقيقىة "الفعليىة " كمىا هىي فىي واقعهىا هىذا ال يمكىن نن يىتم فىي حىدود ول ىن
الىذي يحىدد مىنهج  ناولهىا ونسىلو  التعبيىر عنهىا . .  هىو القضايا الذهنية والي ارة ال شرية عنهىا . . ءن نىول الحقيقىة

  الذهني وال القضايا الجدلية . المنفق لحقيقة ال ي ل  لها منهجوهذه ا

وعقليىة . . ءن الىذي  روحيىة يحتاع   ور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي ءل   ذوي كامل في  جربىة كذلك
  ءال صىن  هللا قفعىًا . . فاالنشىراأل حىدث ال يقى مىن  تجىه ففر ىه ءلى  اإلسىالم يجىد فىي صىدره انشىراحًا لىه . . هىو

ففر ىه ءلى  الضىالل يجىد فىىي صىدره ,ىيقا و ق ضىا وعسىرًا . . هىو مىىن   تجىه بقىدر مىن هللا يخلقىه ويبىر ه . والىذي
 ءرادة حدث ال يتم وقوعه الفعلي ءال بقدر من هللا يخلقه ويجري به كذلك . . وكالهمىا مىن ألنه صن  هللا قفعا . .
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النافىىذة مىىن نن يبتلىىي هىىذا  الجاريىىة ي اإلرادة التىىي انشىىأت السىىنةهللا بالعبىىد . . ول نهىىا ليسىىت ءرادة القهىىر . ءنمىىا هىى
يجىري قىدر هللا بانشىاو مىا يتر ى  على  اسىتخدامه لهىذا القىدر  ونن الخلىق المسىم  باإلنسىان بهىذا القىدر مىن اإلرادة .

  نو للضالل . للهد  من اإلرادة في اال جاه

 
 

ىلْ  َوَهىىَذا ونَ  َنا اآلَيىاّت ّلَقىْومق ّصىَراي  َربّهىَك م ْسىَتّقيمًا َقىْد َف َّ مْ  (126) َيىذَّكَّر  ىاَلّم ّعنىَد َربّهّهىْم َوه ىَو َوّلىيُّه  ىْم َدار  السَّ َكىان وْا  ّبَمىا َله 
  (127َيْعَمل وَن )

است ىىحا   بىدون   و,ى  قضىية ذهنيىىة فىي مواجهىة قضىىية ذهنيىة . وحىين يىىتم التعامىل مى  هىذه القضىىايا , وحىين
ال يمكىن نبىدًا نن يىتم   ىور كامىل وصىحي   فانىه لتجربة الواقيية في التعامل معها ,المالمسة ال اطنية للحقيقة , وا

  وفي غيره كذلك   . . اإلسالمي لهذه الحقيقة . . وهذا ما وق  في الجدل

  ال بد من منهج آخر ومن  ذوي م ا ر للتعامل م  هذه الحقيقة ال بيرة . . ءنه

  الموصل ءل  دار السالم صراي هللا المستقيم 127-126الراب : الدر 

  نعود ءل  السياي القرآني: ثم

بتلىك , حزمىة واحىدة  هىذه هىذه الموجىة بجملتهىا  جىيو كالتعقيى  على  قضىية الىذبائ  التىي سىبق بيانهىا ; فتىر  د ءن
الىدين . فقضىية الىذبائ  هىي قضىية التشىري  .  هىذا في السياي , وحزمة واحدة في الشعور , وحزمىة واحىدة فىي بنىاو

الحاكميىىة هىىي قضىىية اإليمىىان . . ومىىن هنىىا يكىىون الحىىدي  عىىن  وقضىىية ية التشىىري  هىىي قضىىية الحاكميىىة .وقضىى
  مو,عه المفلو  . في اإليمان عل  هذا النحو

صىراي هللا المسىتقيم .  و لىك يجىيو التعقيى  األخيىر فىي هىذا المقفى  يىربد هىذه و لىك الربىاي األخيىر . . فهىذه ثىم
واالستقامة عليهما معىًا . . العقيىدة والشىريعة . .  . المستقيم الخروع عن هذا ال رايوالخروع في واحدة منهما هو 

  المندي ءل  دار السالم , ووالية هللا لي اده الذاكرين: ال راي هي االستقامة عل 

 وهىىو ولىىيهم بمىىا كىىانوا ربهىىم وهىىذا صىىراي ربىىك مسىىتقيما . قىىد ف ىىلنا اآليىىات لقىىوم يىىذكرون . لهىىم دار السىىالم عنىىد)
  يعملون(. .

هىذه هىي سىنته  . . بالنهايىة هىو ال ىراي . . صىراي ربىك . . بهىذه اإل,ىافة المفم نىة الموحيىة بالثقىة ; الم شىرة هىذا
سىىواو فىىي ميىزان هللا , وكالهمىىا لحمىىة فىىي  كالهمىىا فىي الهىىد  والضىىالل ; و لىك هىىي  ىىريعته فىي الحىىل والحرمىىة .

  سياي قرآنه .
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بهىىذا البيىىان وهىىذا  ينتفعىىون   ىىن الىىذين يتىىذكرون وال ينسىىون وال يغفلىىون هىىم الىىذينف ىىل هللا آيا ىىه وبينهىىا . ول وقىىد
  مفتوأل . وقل  حي يستقبل ويستجي  . م سوي التف يل . فالقل  المنمن قل  ذاكر ال يغفل . وقل  منشرأل

 ضىي  . . وهىو ربهىم ال  عنىد يتذكرون , لهم دار السالم عند ربهىم . . دار الفمأنينىة واألمىان . . مضىمونة والذين
  فهو الجزاو عل  النجاأل في االبتالو . . . وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم . . ذلك بما كانوا يعملون 

فىىي الحاكميىىة  المسىىتقيم نخىر  نجىىدنا نمىام حقيقىىة ,ىىخمة مىن حقىىائق هىذه العقيىىدة . حيى  يتمثىىل صىراي هللا ومىرة
  هذا الدين كما يقررها ر  العالمين . . طبيعة نهاوالشريعة . ومن ورائهما يتمثل اإليمان والعقيدة . . ء

  هللا المو,ول:م ير  ياطين اإلنس والجن و هديدهم بعذا  135 - 128الخامسة: الوحدة

 
 

ىنَ  َوَيْومَ  ر ه ْم َجّميعًا َيا َمْعَشَر اْلّجنّه َقّد اْسَتْ َثْر  م مّه ىَن اإّلنىّس َربَّ  اإّلنىسّ  ّيْحش  ىَناَوَقىاَل َنْوّلَيىآؤ ه م مّه  ّبىَ ْعأق  َنىا اْسىَتْمَتَ  َبْعض 

ْلَت َلَنا َقاَل النَّار   ُه  ّءنَّ َربََّك َحّ يم   َمْثَواك مْ  َوَبَلْغَنا َنَجَلَنا الَّّذَي َنجَّ   (128) َعليم   َخاّلّديَن ّفيَها ّءالَّ َما َ او 

المتعاق ىة التىي  الموجىات ن جىنسالمقفى  بجملتىه لىيس منف ىاًل عىن الىدر  السىابق . ءنمىا هىو امتىداد لىه . مى هىذا
بعىىد مىىا بىىين م ىىير الىىذين  -والجىىن  اإلنىىس يتضىىمنها . . فهىىو مىىن ناحيىىة اسىىتفراد فىىي بيىىان م ىىائر  ىىياطين

فىي قضىية اإليمىان وال فىر التىي  ىذكر فىي هىذا المو,ى  مىن  اسىتفراد وهىو مىن ناحيىة -يستقيمون عل  صىراي هللا 
 ; اإلسىالمية ربىد لهىذه القضىية األخيىرة بالحقىائق األساسىية فىي العقيىدةوالتشري  . و  الحاكمية السورة بمناس ة قضية

وحقيقىة سىلفان هللا القىادر على   - وال شىارة بعىد النىذارة -ومنهىا حقيقىة الجىزاو فىي اآلخىرة على  ال سى  فىي الىدنيا 
بىأ  هللا .  غيىرهم بهىم , وحقيقىة ,ىعف ال شىر جملىة نمىام واسىتبدال الىذها  بالشىياطين ونوليىائهم وبالنىا  جميعىا

 ثىىم يجىيو بعىىدها -قبلهىا  -فىي معىىرض الحىدي  عىىن التحليىل والتحىىريم فىي الىىذبائ    ىذكر وكلهىا حقىائق عقيديىىة

و  ىىورا ها فىىي هىىذه  الجاهليىىة فىىي الحلقىىة التاليىىة عىىن النىىذور مىىن الثمىىار واألنعىىام واألوالد ; وعىىن  قاليىىد الحىىدي 
الفبيعىىي الىذي يضىعها فيىىه هىذا الىىدين .  و,ىعها بىدو فىىيالشىنون ; فيلىتحم الحىىدي  عىن هىذه القضىىايا جميعىا ; و 

  ال فري بينها في ميزان هللا , كما يقيمه في كتابه ال ريم . . وهي ننها كلها مسائل اعتقادية عل  السواو

  خزي  ياطين اإلنس والجن يوم القيامة 130 - 128األول: الدر 

ذاكىرة ال غفىل ; وننهىم  قلىوبهم صىدورهم ل سىالم ; فت قى مضى  فىي الحلقىة السىابقة حىدي  عىن الىذين يشىرأل هللا  لقىد
على   -فىاآلن يعىرض ال ىفحة المقابلىة فىي المشىهد  . . ما,ون ءل  دار السىالم , منتهىون ءلى  واليىة ربهىم وكفالتىه

يعىىرض  ىياطين اإلنىس والجىن , الىىذين قضىوا الحيىاة يىىوحي  -مشىاهد القيامىة " " طريقىة القىرآن الغال ىة فىىي عىرض
 ويىوحي  خرف القول غرورًا وخداعًا وإ,الاًل ; ويقف بعضىهم بمسىاندة بعىأ عىدوا ل ىل نبىي ; بعأ بعضهم ءل 

فىي مشىهد  ىاخة  يعر,ىهم بعضىهم ءلى  بعىأ ليجىادلوا المىنمنين فىي مىا  ىرعه هللا لهىم مىن الحىالل والحىرام . .
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ر بهىىا مشىىاهد القيامىىة فىىي التىىي  زخىى بالحيىىاة حىىي , حافىىل بىىالحوار واالعتىىراف والتأنيىى  والحكىىم والتعقيىى  , فىىائأ
  القرآن .

ربنىىا اسىىتمت  بعضىىنا :اإلنىىس ويىىوم يحشىىرهم جميعا:يىىا معشىىر الجىىن قىىد اسىىت ثر م مىىن اإلنىىس   وقىىال نوليىىاؤهم مىىن)
 . . علىيمءن ربىك حكيم -ءال مىا  ىاو هللا  -فيهىا  خالىدين بى عأ , وبلغنىا نجلنىا الىذي نجلىت لنىا   قال:النىار مثىواكم

يق ىون  مىن م ن بعضىا بمىا كىانوا يكسىبون . . يىا معشىر الجىن واإلنىس , نلىم يىأ  م رسىلبعىأ الظىالمي نولي وكذلك
الحيىاة الىدنيا , و ىهدوا على  انفسىهم  وغىر هم عليكم آيا ي , وينذرون م لقاو يومكم هىذا ? قالوا: ىهدنا على  ننفسىنا  

  ننهم كانوا كافرين(. .

يتىراو  لىه مواجهىة .  للسىام  عا . . ول نىه يسىتحيل واقعىاالمشهد يبدن معرو,ًا في المستقبل , يوم يحشرهم جمي ءن
)يىا معشىر الجىن واإلنىس  -فيقىول  -ويىوم يحشىرهم جميعىا() وذلك بحذف لفظة واحدة في الي ارة . فتقدير ال ىالم ,

بىالتعبير الم ىور نقلىة بعيىدة ; ويحيىل السىياي مىن مسىتقبل ينتظىر , ءلى   ينتقىل -يقىول  -. . .(ول ىن حىذف كلمىة 
  وذلك من خ ائة الت وير القرآني العجي  . . . ! ينظرواق  

  المشهد الشاخة المعروض: فلنتاب 

  يا معشر الجن قد است ثر م من اإلنس  (. .)

لخفىوا  م . . وهىو  المت عىين من التابعين ل م مىن اإلنىس , المسىتمعين إليحىائ م , المفيعىين لوسوسىت م , است ثر م
جريمىة  -اإلنىس   ءنمىا يق ىد بىه  سىجيل الجريمىة  مىن جن يعلمون ننهم قد است ثرواءخ ار ال يق د به اإلخ ار فال

ويق ىد بىه التأنيى  على  هىذه الجريمىة التىي  -فىي المشىهد المعىروض    نلمحىه ءغواو هذا الحشىد ال بيىر الىذي ن ىاد
 األغىرار ول ىنفىي هىذا الحشىد المحشىود   لىذلك ال يجيى  الجىن على  هىذا القىول بشىيو . .  الحيىة  تجمى  قرائنهىا

  األغمار من اإلنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون:

  . .(! وقال نولياؤهم من اإلنس:ربنا استمت  بعضنا ب عأ , وبلغنا نجلنا الذي نجلت لنا)

ءلى  نفوسىهم فىي  الشىيفان جوا  يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هىنالو األ  ىال ; كمىا يكشىف عىن مىدخل وهو
كىان يىىزين لهىم مىن الت ىىورات واألف ىار , ومىىن  مىا . لقىد كىىانوا يسىتمتعون بىاغواو الجىىن لهىم و زيينىىهدار الخىدال . 

فمىن منفىذ االسىتمتال دخىل ءلىيهم الشىيفان   وكانىت الشىياطين  ! وباطنىه المكىابرة واالسىتهتار , ومىن اإلثىم ظىاهره
 ! اإلنس لتحقيق هدف ءبليس في عالم األغفال . . كانت  ستهويهم و عب  بهم ; و سخرهم األغرار  ستمت  بهنالو

فيىىه ويتمتعىىون   ومىىن ثىىم  يمتعىىون  وهىىنالو األغىىرار المسىىتخفون يحسىىبون ننىىه كىىان اسىىتمتاعا مت ىىادال , وننهىىم كىىانوا
  يقولون:

  ربنا استمت  بعضنا ب عأ  (. .)
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و الىذي نمهلهىم ءليىه ; هى هللا هىذا المتىال طىوال فتىرة الحيىاة , حتى  حىان األجىل , الىذي يعلمىون اليىوم فقىد نن ودام
  وننهم كانوا في ق ضته في نثناو ذلك المتال:

  وبلغنا نجلنا الذي نجلت لنا( )

  ذلك يجيو الحكم الفاصل , بالجزاو العادل: عند

  (-ءال ما  او هللا  -قال:النار مثواكم خالدين فيها )

لت قى  صىورة المشىي ة الفليقىة هىي (هللا مىا  ىاو مثابىة ومىأو  . والمثىو  ل قامىة . وهىي ءقامىة الىدوام . . )ءال فالنىار
اإللهيىة قاعىدة مىن قواعىد هىذا الت ىور . والمشىي ة ال  نحى س  المشىي ة المسيفرة عل  الت ور االعتقىادي . ففالقىة

  هي . مقررا ها وال  تقيد . وال في

  ءن ربك حكيم عليم(.)

 
 

  (129) َكان وْا َيْ ّسب ونَ ن َولّهي َبْعَأ الظَّاّلّميَن َبْعضًا ّبَما  َوَكَذّلكَ 

  قدره بالنا  عن حكمة وعن علم ; ينفرد بهما الحكيم العليم . . يمضي

  :المنتهي است ناف الحوار إل مام المشهد , يتحول السياي للتعقي  عل   فر المشهد وقبل

  وكذلك نولي بعأ الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون(. .)

بمثىل ذلىك , وعلى   . . م ىير إلنس من والو ; وبمثل ما انتهى  ءليىه هىذا الىوالو مىنهذا الذي قام بين الجن وا بمثل
نوليىاو بعىأ ; بحكىم مىا بيىنهم مىن  شىابه  بعضهم قاعد ه , نولي بعأ الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل

حىدة فىي الم ىير . في الوجهىة والهىدف , وبحكىم مىا ينتظىرهم مىن و  ا فاي في الف   والحقيقة ; وبحكم ما بينهم من
.  

بىين الشىياطين مىن  الىوالو  قريىر عىام نبعىد مىد  مىن حىدود المناسى ة التىي كانىت حا,ىرة , ءنىه يتنىاول طبيعىة وهىو
يتجمىى  بعضىىهم ءلىى   -صىىورة مىىن ال ىىور  فىىي وهىىم الىىذين يشىىركون بىىالِل -اإلنىىس والجىىن عامىىة . فىىان الظىىالمين 

عىداو كىل نبىي والمىنمنين بىه . ءنهىم فضىال على  ننهىم  فىي بعأ في مواجهة الحق والهد  ; ويعين بعضىهم بعضىا
هم كىذلك نصىحا  م ىلحة واحىدة ,  قىوم على  اغت ىا  حىق الربوبيىة  - األ كال مهما اختلفت -من طينة واحدة 

   قوم عل  االنفالي م  الهو  بال قيد من حاكمية هللا . . كما عل  النا  ,
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 -على  الم ىال   وصىرال عل  ما بينهم مىن خالفىات -بعضا  نراهم في كل  مان كتلة واحدة يساند بعضهم ونحن
مىن ا فىاي فىي الفينىة , وا فىاي فىي الهىدف يقىوم  بيىنهم ءذا كانت المعركة مى  ديىن هللا ومى  نوليىاو هللا . . فى حكم مىا

الشىىر واإلثىىم  تفىىق م ىىائرهم فىىي اآلخىىرة علىى  نحىىو مىىا رنينىىا فىىي المشىىهد  مىىن ذلىىك الىىوالو . . وبحكىىم مىىا يكسىىبون 
  عروض  الم

وال ىىهيونيين  ال ىىليبين  جمعىىا ,ىىخما لشىىياطين اإلنىىس مىىن -ومنىىذ قىىرون كثيىىرة  -لنشىىهد فىىي هىىذه الفتىىرة  وإننىىا
ول نىه  جمى  موجىه ءلى  اإلسىالم , وإلى  سىحق  - عل  اخىتالف هىذه المعسىكرات فيمىا بينهىا -والوثنيين والشيوعيين 

  . كلها طالئ  حركات ال ع  اإلسالمي في األرض

والثقافيىىة , مىى   الماديىة رهيى  فعىىال ,  جتمى  لىىه خبىرة عشىىرات القىرون فىىي حىر  اإلسىىالم , مى  القىىو   جمىى   وهىو
وخففىىه الشىىيفانية المىىاكرة . . وهىىو  جمىى   التجمىى  األجهىزة المسىىخرة فىىي المنفقىىة ذا هىىا للعمىىل وفىىق نهىىداف ذلىىك

ن(. . كمىا ينفبىق عليىه  فمىين بعىأ الظىالمين بعضىا بمىا كىانوا يكسىبو  نىولي يتجلى  فيىه قىول هللا سى حانه:)وكذلك
 هنىاك ولىو  ىاو هللا مىا فعلىوه فىذرهم ومىا يفتىرون(. . ول ىن هىذا التفمىين يقتضىي نن   ىون ) :[ ص   -هللا لنبيىه 

المعركىة المشىبوبة على  هىذا  هذه الع  ة المنمنة التي  سير عل  قدم رسول هللا   ص ل و علم ننها  قوم مقامه في
  الدين , وعل  المنمنين . .

  نعود م  السياي ءل   فر المشهد األخير: ثم

هىذا ? قىالوا  ىهدنا  يىومكم يىا معشىر الجىن واإلنىس , نلىم يىأ  م رسىل مىن م يق ىون علىيكم آيىا ي , وينىذرون م لقىاو)
  كانوا كافرين(. . ننهم عل  ننفسنا , وغر هم الحياة الدنيا , و هدوا عل  ننفسهم

والجىوا  عليىه ءقىرار  . الىدنيا يعلىم مىا كىان مىن نمىرهم فىي الحيىاة -سى حانه  -سىنال للتقريىر والتسىجيل . فىالِل  وهىو
  منهم باستحقاقهم هذا الجزاو في اآلخرة . .

كمىا نرسىىل ءلىى   مىنهم موجىىه ءلىى  الجىن كمىىا هىىو موجىه ءلىى  اإلنىس . . فهىىل نرسىىل هللا ءلى  الجىىن رسىال والخفىا 
  يمكن  أويله بأن الجن كانوا يسمعون  النة ر . ول ناإلنس ? هللا وحده يعلم  أن هذا الخلق المغي  عن ال ش

 
 
ىونَ  َيىا ىن  ْم َيق  ُّ ىل  مّه ْم َهىىَذا َقىال وْا َ ىّهْدَنا َعَلىْي  مْ  َمْعَشىَر اْلّجىنّه َواإّلنىّس َنَلىْم َيىْأّ   ْم ر س  وَن  ْم ّلَقىاو َيىْوّمك   َعَلى  آَيىاّ ي َوي نىّذر 

نْ  م  اْلَحَياة  الدُّ ْ ه  وْا َعَل َننف ّسَنا َوَغرَّ ىْم َكىان وْا َكىاّفّريَن ) َننف ّسىّهمْ  َيا َوَ ّهد  بُّىكَ 130َننَّه  اْلق ىَر  ّبظ ْلىمق  م ْهّلىكَ  ( َذّلىَك َنن لَّىْم َي  ىن رَّ
  (31َونَْهل َها َغاّفل وَن )

مىىن نمىىر الجىىن فىىي سىىورة  ال ىىريم ننىىزل علىى  الرسىىل , وينفلقىىون ءلىى  قىىومهم منىىذرين بىىه . كالىىذي رواه القىىرآن مىىا
حضىىروه قالوا:نن ىىتوا . فلمىىا قضىىي ولىىوا ءلىى   فلمىىا ألحقىىاف: وإذ صىىرفنا ءليىىك نفىىرا مىىن الجىىن يسىىتمعون القىىرآن .ا
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كتابىا ننىزل مىن بعىد موسى  م ىدقًا لمىا بىين يديىه , يهىدي ءلى  الحىق وإلى   سىمعنا قومهم منذرين . قالوا:يا قومنىا ءنىا
نلىيم . ومىن ال  عىذا  ر ل ىم مىن ذنىوبكم , ويجىركم مىنيىا قومنىا نجيبىوا داعىي هللا وآمنىوا بىه , يغفى . مسىتقيم طريىق

فىىي ,ىىالل مبىىين . . فجىىائز نن  نول ىىك يجىى  داعىىي هللا فلىىيس بمعجىىز فىىي األرض , ولىىيس لىىه مىىن دونىىه نوليىىاو .
واألمىر كلىه ممىا اخىتة هللا سى حانه بعلمىه  . . القاعىدة يكىون السىنال والجىوا  للجىن مى  اإلنىس قىائمين على  هىذه

  وراوه   طائل هذا القدر الوال ح  فيما وراو 

هىىو سىىنال للتقريىىر  ءنمىىا نيىىة حىال فقىىد ندرك المسىىنولون مىن الجىىن واإلنىىس , نن السىنال لىىيس علىى  وجهىه . وعلى 
  وسجلوا عل  ننفسهم استحقاقهم لما هم فيه: ; ال امل والتسجيل ; كما ننه للتأني  والتوبيخ ; فأخذوا في االعتراف

  قالوا: هدنا عل  ننفسنا(:)

  يتدخل المعق  عل  المشهد ليقول: وهنا

  وغر هم الحياة الدنيا ; و هدوا عل  ننفسهم ننهم كانوا كافرين(;)

ال فىر . ثىم هىا هىم نوالو  ءلى   عقيى  لتقريىر حقيقىة حىالهم فىي الىدنيا . فقىد غىر هم هىذه الحيىاة ; وقىادهم الغىرور وهىو
فىأي م ىير نبىأ  مىن نن يجىد اإلنسىان نفسىه فىي  . . ريشهدون على  ننفسىهم بىه ; حيى  ال  جىدي المكىابرة واإلن ىا

  فيه , وال بكلمة اإلن ار   وال بكلمة الدفال   نفسه هذا المأ ي , الذي ال يملك نن يدف  عن

واقعىًا مشىهودًا ;  المنظىور لحظىة نمىام األسىلو  القرآنىي العجيى  فىي رسىم المشىاهد حا,ىرة ; ورد المسىتقبل ونقىف
  ًا بعيدًا  وجعل الحا,ر القائم ما,ي

يعىرض مشىهد اآلخىرة  ول نىه هذ القرآن يتل  عل  النا  في هذه الىدنيا الحا,ىرة ; وفىي هىذه األرض المعهىودة . ءن
مشىهد سىيكون يىوم القيامىة ; ونستشىعر ننىه  ذلىك كأنىه حا,ىر قريى  ; ومشىهد الىدنيا كأنهىا مىاض بعيىد   فننسى  نن

  كانت كما يتحدث عن التاريخ ال عيد   التي الدنيا نمامنا اللحظة ماثل   وننه يتحدث عن

  كافرين(. . -كانوا  -وغر هم الحياة الدنيا , و هدوا عل  ننفسهم ننهم )

  من عجائ  التخييل   وذلك

  سنة هللا في الثوا  والعقا  132 - 131الثاني: الدر 

وإلى  النىا  نجمعىين  ; نمنينالمى ختام المشهد يلتفت السياي بالخفا  ءل  رسىول هللا   ص ل ومىن وراوه مىن وعل 
والجىىن ; وباحالىىة هىذا الحشىىد الحا ىد ءلىى  النىىار ;  اإلنىس ; ليعقى  علىى  هىذا الحكىىم ال ىادر بجىىزاو الشىىياطين مىن

 ءلىيهم ,  قىة علىيهم آيىات هللا , و نىذرهم لقىاو يىومهم هىذا . . ليعقى  على  هىذا جاوت وعل  ءقرارهم بأن الرسل قد
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الي ىاد بظلمهىم   ني بشىركهم  يأخىذ هللا ال ينىال نحىدا ءال بعىد اإلنىذار ; ونن هللا الوما كان فيه , بىأن عىذا   المشهد
  وينذرهم المنذرون: , ل ءال بعد نن ينبهوا من غفلتهم ; و قة عليهم اآليات

  ونهلها غافلون(. . -بظلم  -ذلك نن لم يكن ربك مهلك القر  )

على  الىرغم ممىا نودعىه  , وال فىر حتى  يرسىل ءلىيهم الرسىل اقتضىت رحمىة هللا بالنىا  نال يناخىذهم على  الشىرك لقىد
  -مما نعفاهم من قوة العقل واإلدراك  الرغم وعل  -فقد  ضل هذه الففر  -ففر هم من اال جاه ءل  ربها 

 
 

مَّا َعّمل وْا َوَما َربَُّك ّبَغاّفلق َعمَّا َيْعَمل ونَ  َوّل  لهق  ّمىن  َوَيْسىَتْخّلْف  ذ و الرَّْحَمّة ّءن َيَشْأ ي ىْذّيْ   مْ  َوَربَُّك اْلَغّنيُّ  (132) َدَرَجات  مّه
يَّةّ  م مَّا َيَشاو  َكَما َننَشَأك م مّهن ذ رّه   (134( ّءنَّ َما   وَعد وَن آلتق َوَما َننت م ّبم ْعّجّزيَن )133آَخّريَن ) َقْومق  َبْعّدك 

فقىد  تعفىل نجهىزة  -آيىات  مىن ون المفتىوألوعل  الرغم مما في كتىا  ال ى -قد يضل  حت ,غد الشهوات  فالعقل
  االستق ال كلها في ال يان ال شري .

واسىتنقاذ ال  ىائر  , االنحىراف نىاي بالرسىل والرسىاالت مهمىة اسىتنقاذ الففىرة مىن الركىام ال واسىتنقاذ العقىل مىن لقىد
  بعد البالب واإلنذار . وال فر والحوا  من االنفما  . وجعل العذا  مرهونا بالت ذي 

ال شىرية مىن ففىرة وعقىل  المىدارك الحقيقة كما ننها   ور رحمة هللا بهذا اإلنسان وفضله , كذلك   ور قيمة وهذه
  يقين , وال   بر عل  ,غد الشهوات . . ءل  ال  ع م من الضالل , وال  هدي -وحدها  -; و قرر ننها 

  لم  ساندها العقيدة وما لم يض فها الدين . . ما

  حقيقة نخر  في  أن الجزاو . . للمنمنين وللشياطين سواو: يقرر السياي ثم

  ول ل درجات مما عملوا . وما ربك بغافل عما يعملون(. .)

مرصىودة  واألعمىال درجات:درجىة فىوي درجىة . وللشىياطين درجات:درجىة  حىت درجىة   وفىق األعمىال . فللمنمنين
  ال يغي  منها  يو: )وما ربك بغافل عما يعملون(.

  غن  هللا عن المخلوقين وقدر ه النافذة فيهم 135 - 133الثال : الدر 

بىه وع ىاد هم لىه . وإذا  ءيمىانهم ءنمىا يرسىل رسىله رحمىة بالي ىاد ; فهىو غنىي عىنهم ; وعىن -سى حانه  -نن هللا  على 
الظىالم  تجلى  رحمتىه فىي اإلبقىاو على  الجيىل العاصىي  كىذلك نحسىنوا فانمىا يحسىنون ألنفسىهم فىي الىدنيا واآلخىرة .

  وينشئ جيال آخر يستخلفه: , يهل ه المشرك , وهو القادر عل  نن
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  ذرية قوم آخرين(. من وربك الغني ذو الرحمة . ءن يشأ يذي كم ويستخلف من بعدكم ما يشاو . كما ننشأكم)

ن ءنمىا خىولهم مىن سىلفا نيىديهم ينس النا  ننهم باقون برحمىة هللا ; ونن بقىاوهم معلىق بمشىي ة هللا ; ونن مىا فىي فال
فمىىا ألحىىد فىىي نشىىأ ه ووجىىوده مىىن يىىد ; ومىىا ألحىىد فيمىىا  . هللا ءيىىاه . فلىىيس هىىو سىىلفانًا نصىىياًل , وال وجىىودا مختىىارا

واسىتخالف غيىرهم هىين على  هللا . كمىا ننىه ننشىأهم مىن ذريىة جيىل غبىر .  وذهىابهم نعفيه من السلفان من قدرة .
  من بعده بقدر من هللا . هم واستخلفوا

ويتفىاولون ,  يمكىرون  طرقىات قويىة وإيقاعىات عنيفىة على  قلىو  الظىالمين مىن  ىياطين اإلنىس والجىن الىذين ءنهىا
فىي ق ضىة هللا ي قىيهم كيىف  ىاو , ويىذه   هكىذا ويحرمون ويحللون , ويجادلون في  رل هللا بمىا يشىرعون . . وهىم

ثبيىىت والفمأنينىىة والثقىىة فىىي قلىىو  كمىىا ننهىىا ايقاعىىات مىىن الت . . بهىىم ننىى   ىىاو , ويسىىتخلف مىىن بعىىدهم مىىا يشىىاو
 العنت من كيد الشياطين ومكرهم ; ومىن نذ  المجىرمين وعىدائهم . . فهىنالو هىم فىي  لق  الع  ة المسلمة , التي

  هللا ,عافا حت  وهم يتجبرون في األرض ويمكرون   ق ضة

  ءيقال  هديدي آخر: ثم

  ءن ما  وعدون آلت , وما ننتم بمعجزين()

  الحشر الذي  اهد م ويوم  وق ضته , ورهن مشي ته وقدره . فلستم بمفلتين نو مستع ين . .في يد هللا ءن م

 
 

اّر ّءنَّه  اَل ي ْفّل    َ ْعَلم ونَ  َيا َقْوّم اْعَمل وْا َعَل  َمَ اَنّت  ْم ّءنّهي َعاّمل  َفَسْوفَ  ق لْ    (135) الظَّاّلم ونَ  َمن َ   ون  َله  َعاّقَ ة  الدّه

 عجىىزوا هللا القىىوي المتىىين .  ولىىن دا منىىذ لحظىىة ينتظىىركم ; وإنىىه آلت ال ريىى  فيىىه , ولىىن  فلتىىوا يومهىىا ,مشىىه منىىه
  في القلو : والتأثير و نتهي التعقي ات بتهديد آخر ملفوف , عميق اإليحاو

ظىالمون(. ال يفلى  ال ءنىه قل:يا قىوم اعملىوا على  مكىانت م ءنىي عامىل , فسىوف  علمىون مىن   ىون لىه عاق ىة الىدار ,)
القىوة التىي فىي الحىق , والقىوة التىي وراو الحىق . .  ومىن ءنه  هديد الواثق من الحق الذي معه , والحق الذي وراوه ;

يديه من نمرهم , واثق مما هىو عليىه مىن الحىق , واثىق مىن منهجىه وطريقىه  نافأ التهديد من الرسول   ص ل بأنه
  ن م يرهم الذي هم ءليه منتهون:هم عليه من الضالل , وواثق م مما , واثق كذلك

  ءنه ال يفل  الظالمون(. .)

نوليىاو . ولىيس مىن دون  هللا هي القاعدة التي ال  تخلىف . . ءنىه ال يفلى  المشىركون , الىذين يتخىذون مىن دون  فهذه
  ن . .ءال الضالل ال عيد وإال الخسران المبي وراوه هللا ولي وال ن ير . والذين ال يت عون هد  هللا . وليس
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حىدي  عىن  شىري   بىين نن نمضي م  سياي السورة حلقة جديدة , نقف وقفىة سىريعة مى  هىذه الحلقىة الوسىيفة وقبل
عىن النىذور مىن الثمىار واألنعىام واألوالد . .  وحىدي  -ما ذكر اسم هللا عليه وما لىم يىذكر اسىم هللا عليىه  -الذبائ  

حقائق العقيىدة ال حتىة ; كمىا  ضىمنت مشىاهد وصىورًا و قريىرات األساسية من  الحقائق هذه الحلقة التي  ضمنت  لك
والمىنمنين بهىم ,  هللا اإليمان وطبيعة ال فر ; وعن المعركة بين الشياطين من اإلنس والجن وبىين ننبيىاو طبيعة عن

سىياي السىورة وهىو يواجىه ويعىرض حقىائق  فىي كما  ضمنت ذلك الحشىد مىن المىنثرات الموحيىة التىي سى قت نظائرهىا
  لعقيدة ال بر  في محيفها الشامل . .ا

الواقييىات العمليىة , وهىذه  بهىذه هذه الوقفىة السىريعة مى  هىذه الحلقىة الوسىيفة ; لنىر  كىم يحفىل المىنهج القرآنىي نقف
عل   ىريعة هللا ; وعلى   قريىر األصىل الىذي يجى  نن  بانف اقها الجزئيات التفبيقية في الحياة ال شرية ; وكم يحفل

  نو بتعبير آخر ربوبية هللا . . . . هللا ; وهو حاكمية ستند ءليه 

  يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية ? فلماذا

الىدين" . فالعقيىدة فىي " بهىا ألنهىا مىن ناحيىة المبىدن  لخىة قضىية "العقيىدة فىي اإلسىالم ; كمىا  لخىة قضىية يحفىل
يخل  المسلم من قل ه نلويية كىل نحىد مىن الي ىاد  شهادةال اإلسالم  قوم عل  نسا   هادة:نن ال ءله ءال هللا . وبهذه

الحاكميىىة عىن كىل نحىد ويجعىل الحاكميىىة كلهىا هلل . . والتشىري  لل ىغيرة هىىو  يخلى  ويجعىل األلوييىة هلل . ومىن ثىم
 والىدين فىي . . هللا الحاكميىة كالتشىري  لل بيىرة . فهىو مىن ثىم مزاولىة لحىق األلوييىة , يأبىاه المسىلم ءال لحىق مزاولىة

أللوييىة واحىدة هىي نلوييىة هللا ,  -القلبية  العقيدة كما هو األمر في -اإلسالم هو دينونة الي اد في واقعهم العملي 
هللا من الي اد المتألهين   والتشىري  هىو مزاولىة لللوييىة , والخضىول للتشىري   لغير ونفأ كل دينونة في هذا الواق 

الدينونىة لغيىر هللا  ويىرفأ عىل المسىلم دينونتىه فىي هىذا هلل وحىده ; ويخلى لهىذه األلوييىة . . ومىن ثىم يج الدينونىة هىو
  من الي اد المتألهين  

على  هىذا النحىو الىذي  عليهىا هنىا ذلىك االحتفىال كلىه فىي القىرآن كلىه بتقريىر هىذه األصىول االعتقاديىة , واال  ىاو مىن
نسىلفنا فىي التقىديم لهىذه السىورة فىي الجىزو كمىا  - المكىي نىر  صىورة منىه فىي سىياي هىذه السىورة المكيىة . . والقىرآن

 والشىىىرائ  فىىىي حيىىىاة الجماعىىىة المسىىىلمة ; ول نىىىه كىىىان يواجىىىه قضىىىية النظىىىام لىىىم يكىىىن يواجىىىه قضىىىية -السىىىاب  

بتقرير هذا األصل االعتقىادي فىي مو,ىول الحاكميىة . .  االحتفال وم  هذا فان السورة  حفل هذا . العقيدةوالت ور
  . . بيرةال  ولهذا داللته العميقة

 هىذا الوحىدة مقدمىة الجاهليىة المو,ىول:ربد الحاكميىة بالعقيىدة وإن ىار حاكميىة 153 - 136السادسة عشىرة: الوحدة

 فىي سىياي سىورة مكيىة , مىن القىرآن -ءلى  الشىوي الىذي سى قه والتعقي ىات عليىه  باإل,ىافة -الشىوي الفويىل كلىه 

نصىلها  بتأصىيل ءال مىا يخىتة -لشىيو مىن الشىريعة الىذي كىان مو,ىوعه هىو العقيىدة ; والىذي لىم يتعىرض  المكىي
نن   ىى   حىىىدي  نلسىىىن ,  الشىىريعة حيىىى  لىىم   ىىىن ل سىىىالم دولىىة  نفىىىذ  ىىريعته ; ف ىىىان هللا هىىىذه -االعتقىىادي 

السىلم كافىة , ويسىلم نفسىه هلل جملىة , ويعبىد هللا  فىي ومو,ىوعات دراسىة ; قبىل نن يهيى و لهىا المجتمى  الىذي يىدخل
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لهىىا الدولىىة ذات السىىلفان , التىىي  حكىىم بهىىذه الشىىريعة بىىين النىىا  فعىىال ;  يهيىى و قبىىل ننبالفاعىىة لشىىريعته فىىي و 
الجديىة والحىرارة  لىه الحكم مقرونة بتنفيذه , كما هي طبيعة هذا الدين , وكما هو منهجه , الذي يكفىل معرفة و جعل

  والوقار . .

  طبيعة هذه عل  والحاكمية . فيدل هذا الشوي الفويل كله في سورة مكية ; يتناول قضية التشري :نقول

 
 

ا َذَرَن ّمَن اْلَحْرّث َواألَْنَعاّم َنّ ي اً  َوَجَعل واْ  ّ ّممّه َرَكآّئَنا َفَمىا َكىانَ  َفَقال واْ  لِله ّ ّبَزْعّمّهْم َوَهىَذا ّلش  ىَرَكآّئّهمْ  َهىَذا لِله َفىاَل َيّ ىل  ّءَلى   ّلش 
ّ َفه َو َيّ ل  ءّ  ّ َوَما َكاَن لِله َرَكآّئّهمْ  َل ُه   (136َساو َما َيْح  م وَن )   

  ءنها قضيته الرئيسية . . . ءنها قضية عقيدية . . ويدل عل  جدية هذه القضية في هذا الدين . - القضية

لنىر   . . بجملتىه نن نمضىي فىي مواجهىة الن ىوص  ف ىيال , نحى  نن نيىي  فىي ظىالل السىياي القرآنىي وقبىل
  ال . ولنر  داللته وإيحاوا ه كذلك . .محتويا ه عل  وجه اإلجم

 -واألنعىام واألوالد  الثمىار يبىدن بعىرض مجموعىة الت ىورات والمىزاعم الجاهليىة حىول مىا كىانوا يزاولونىه فىي  ىأن ءنىه
  والمزاعم  تمثل في: الت ورات في جاهليتهم . فنجد هذه -ني في  أن المال واالجتمال 

 اعمىين نن هىذا  -هلل  يجعلونىه وننشأ لهم من  رول وننعىام , ءلى  قسمين:قسىم  قسيمهم ما ر قهم هللا من ر ي , 1 -
التىي يشىركونها فىي ننفسىهم ونمىوالهم ونوالدهىم مىن  المىدعاة وهي اآللهىة -وقسم يجعلونه لشركائهم  -مما  رعه هللا 

  وهذا لشركائنا(  -بزعمهم  -من الحرث واألنعام ن ي ا . فقالوا:هذا هلل  ذرن دون هللا: )وجعلوا هلل مما

ءل  مىا قسىموه لشىركائنا  ويضمونه ننهم بعد ذلك , يجورون عل  الن ي  الذي قسموه هلل . فيأخذون جان ا منه 2 -
لشىركائهم فىال ي ىل ءلى  هللا , ومىا كىان هلل فهىو ي ىل ءلى   كىان , وال يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاو  : )فما

   ركائهم( 

ممىن  -فىيهم  والمشىترعون  وهىم فىي هىذه الحالىة ءنمىا هىم ال هىان -م بتىزيين مىن الشىركاو ننهىم يقتلىون نوالدهى 3 -
االجتمىىاعي مىىن ناحيىىة , وحكىىم التىىأثر  الضىىغد ي ىىنعون التقاليىىد التىىي يخضىى  لهىىا األفىىراد فىىي المجتمىى  , بحكىىم

د يتنىىاول الىذكور فىىي يتنىاول البنىىات مخافىة الفقىىر والعىار . كمىىا قى القتىل وكىىان هىذا -باألسىاطير الدينيىة مىىن ناحيىة 
ل ثيىر   يىن عبىد المفلى  نن لىو ر قىه هللا عشىرة نبنىاو يحمونىه ليىذبحن نحىدهم لآللهىة   )وكىذلك نذره النذور , كالذي

  من المشركين قتل نوالدهم  ركاؤهم , ليردوهم وليل سوا عليهم دينهم( 

هكىذا  -مىن هللا  خىاص م ءال بىاذنننهىم كىانوا يحجىزون بعىأ األنعىام وبعىأ الىزرول ; فيزعمىون ننهىا ال  فعى 4 -
نن يىذكر اسىم هللا على  بعضىها عنىد  ويمنعىون  كمىا كىانوا يمنعىون ظهىور بعىأ األنعىام مىن الركىو  , -يزعمىون   
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ذكىر هللا . مى  الىزعم بىأن هىذا كلىه قىد نمىر هللا بىه .: )وقالوا:هىذه  فيىه الذب  نو الركىو  نوال يركبونهىا فىي الحىج ألن
 عليهىا وننعام حرمت ظهورها , وننعام ال يذكرون اسىم هللا -بزعمهم  -ها ءال من نشاو يفعم ال ننعام وحرث حجر

   (. -افتراو عليه  -

على  ءنىاثهم . ءال نن  محرمىا وننهىم كىانوا يسىمون مىا فىي بفىون بعىأ األنعىام مىن الحمىل لىذكورهم , ويجعلونىه 5 -
هىىذه الشىريعة المضىىحكة ءلىى  هللا:)وقالوا:مىىا فىىي  نسىى ة ينىزل الحمىىل ميتىىا فعندئىىذ يشىترك فيىىه الىىذكور واإلنىىاث   مى 

على  ن واجنىا , وإن يكىن ميتىة فهىم فيىه  ىركاو . سىيجزيهم وصىفهم ءنىه  ومحىرم بفىون هىذه األنعىام خال ىة لىذكورنا
  حكيم عليم(. .

الجاهليىىة , والتىىي  فىىي هىىي مجموعىىة الت ىىورات والمىىزاعم والتقاليىىد التىىي كانىىت   ىى أ وجىىه المجتمىى  العربىىي هىىذه
و فهيىر النفىو  والقلىو  منهىا , وإبفالهىا  , عليهىا للقضاو -في سورة مكية  -د  هذا السياي القرآني الفويل يت 

  كذلك في الواق  االجتماعي .

  سلك السياي القرآني هذا المنهج في خفوا ه ال في ة الفويلة الدقيقة: ولقد

,ىاللهم  ونعلىن-على  هللا  افتىراو -مىوا مىا ر قهىم هللا قرر ابتداو خسران الذين قتلوا نوالدهم سفها بغير علم وحر  لقد
  ينسبونها ءل  هللا بغير علم . التي المفلق في هذه الت ورات والمزاعم

هىو الىذي ننشىأ  . . الت ىرفات لفت ننظارهم ءل  نن هللا هو الذي ننشىأ لهىم هىذه األمىوال التىي يت ىرفون فيهىا هىذه ثم
والىذي يىر ي هىو وحىده الىذي يملىك ,  . . األنعىام الىذي خلىق لهىم هىذه لهم جنات معرو ات وغيىر معرو ىات . وهىو

هذه األموال . . وفي هذه اللفتىة اسىتخدم حشىدا مىن المىنثرات الموحيىة  من وهو وحده الذي يشرل للنا  فيما ر قهم
جعىل  يالتى والثمىار والجنىات المعرو ىات وغيىر المعرو ىات , ومىن نعمىة هللا علىيهم فىي األنعىام الىزرول مىن مشىاهد

كمىا اسىتخدم ذكىر   . . و ىعره بعضها حمولة لهم يرك  ويحمل وبعضها فر ىًا , ينكىل لحمىه ويفىرش جلىده وصىوفه
الشيفان , وكيىف يسىتمعون لوسوسىته وهىو العىدو  خفوات العداو المتأصل بين بني آدم والشيفان . ف يف يت عون 

  المبين ? 

ونلقىى   , منفىق ا يخىتة باألنعىام , وخلوهىىا مىن كىلذلىك اسىتعرض فىي  ف ىيل  ىديد سىخافة   ىورا هم فيمى بعىد
هىذا االسىتعراض يسىأل:عالم  نهايىة األ,ىواو على  ظلمىات الت ىورات حتى  لتبىدو  افهىة مهلهلىة متهافتىة . . وفىي

نم كنىتم  ىهداو ءذ وصىاكم هللا بهىذا ?(ف ىان ذلىك سىرا )  ر  نون في هذه التشريعات الخاليىة مىن كىل حجىة ومنفىق:
بجريمىىة االفتىىراو علىى  هللا , وإ,ىىالل النىىا  بغيىىر علىىم . ويجعىىل هىىذا  ويشىىن  ة خاصىىة بكىىم   علمونىىه ننىىتم ووصىىي

  المتنوعة التي يستخدمها . . المنثرات التشني  نحد

سىواو مىا حىرم  . المفىاعم يقىرر السىلفة صىاح ة الحىق فىي التشىري  . ويبىين مىا حرمتىه هىذه السىلفة فعىال مىن وهنىا
  د خاصة ونحله هللا للمسلمين .عل  المسلمين وما حرم عل  اليهو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فىي مسىتو  اآلخىر مىىن  وكالهمىا الممثلىىة فىي الشىرك بىالِل و حىريم مىا نحىل هللا -ينىاق  ءحىالتهم هىذه الجاهليىة  ثىم
لىو  ىىاو هللا مىا ن ىركنا وال آباؤنىا وال حرمنىا مىىن ) :وقىىولهم علىى  ءرادة هللا -ناحيىة داللتىه ووصىفه الشىرعي عنىد هللا 

 هي مقالة كىل كىافر مكىذ  مىن قبىل , وقىد قالهىا المكىذبون حتى  جىاوهم بىأ  هللا: المقالة ه يو(. . فيقرر نن هذ

المكىذبين بآيىات هللا .  سىمة كذلك كذ  الذين من قبلهم حت  ذاقوا بأسنا(فالشرك كالتحريم بدون  رل هللا , كالهما)
م مىىن علىىم فتخرجىىوه لنىىا . ءن قل:هىىل عنىىدك) : قررونهىىا ويسىىألهم فىىي اسىىتن ار عىىالم  حيلىىون هىىذه المقىىررات التىىي

  !( خرصون   ت عون ءال الظن , وإن ننتم ءال

ءلى  هىذا الموقىف فىي  دعاهم  مامًا كما -ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعو هم ءل  موقف اإل هاد والمفاصلة  ثم
داللىة على  نن بىل نفىس األلفىام , لل , واألوصىاف م  استخدام نفس الي ارات -نول السورة في  أن نصل االعتقاد 

بغير ءذن من هللا:)قل:هلم  هداوكم الذين يشىهدون نن هللا حىرم  التشري  القضية واحدة:قضية الشرك بالِل , وقضية
وهىىم بىىربهم  , بىىاآلخرة فىال  شىىهد معهىىم . وال  ت ىى  نهىواو الىىذين كىىذبوا بآيا نىا والىىذين ال ينمنىىون   ىىهدوا هىذا , فىىان

نن الىذين يزاولىون هىذه التشىريعات هىم الىذين  , واللفىه حىدة المشىهد والي ىارةيعدلون(. . ونر  مىن اآليىة الى  جانى  و 
 وآمنىوا بآيىات هللا . وهىم الىذين ال ينمنىون بىاآلخرة . فلىو ننهىم صىدقوا بآيىات هللا كىذبوا يت عون نهواوهم . وهىم الىذين

  بغير ءذن من هللا . اوحللو  باآلخرة وا  عوا هد  هللا ما  رعوا ألنفسهم وللنا  من دون هللا . وما حرموا

األساسىية للحيىاة االجتماعيىة  الم اد  نهاية الشوي يدعوهم ليبين لهم ما حرمه هللا حقًا . . وهنا نر  جملة من وفي
ول ىن التحريمىات نغلى  , فجعلهىا عنوانىًا لل ل:لقىد نهى  هللا عىن  و  ىاليف , في مقدمتها  وحيد هللا . وبعضها نوامىر

عىن القىر  مىن  ونه . للوالدين . ونه  عن قتل األوالد من الفقر م  طمأنتهم عل  الر ي  باإلحسان الشرك . ونمر
هللا ءال بىالحق . ونهى  عىن مىس مىال اليتىيم ءال  حىرم الفواح  ما ظهر منها وما بفن . ونه  عن قتل النفس التىي

فىي الشىىهادة  -فىي القىول  بايفىىاو ال يىل والميىزان بالقسىد . ونمىر بالعىىدل ونمىىر بىالتي هىي نحسىن حتى  يبلىىأ ن ىده .
كىل جملىة  عقى  كان ذا قرب  . ونمر بالوفاو بعهد هللا كله . وجعل هذا جميعه وصية مىن هللا كررهىا ولو -والحكم 

  من األوامر والنواهي .

فىي السىياي , و متزجىان  التجمى  الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة وم اد  الشريعة ; اللتىين  تجمعىان هىذا هذا
ال  خفى  داللتهىا على  مىن يفىال  هىذا القىرآن على   ب ىورة المتىزاع ; و عر,ىان جملىة واحىدة , وكتلىة واحىدة ,هىذا ا

  يقال عنه في نهاية الشوي الفويل: كله النهج الذي بيناه . . هذا الحشد

  تقون(. .به لعل م   وصاكم ذل م . ونن هذا صراطي مستقيمًا فا  عوه , وال  ت عوا السبل فتفري بكم عن سبيله)

  :حاسم إلبرا   لك الداللة المستفادة من السياي كله ; وصوغها في  قرير واحد وا,  وذلك
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عقيد ىىه فىىي هىىذه  مىىن هىىذا الىىدين  ىىريعته كعقيد ىىه فىىي  قريىىر صىىفة الشىىرك نو صىىفة اإلسىىالم . بىىل ءن  ىىريعته ءن
كمىا  تجلى  هىذه الحقيقىة األساسىية  . . . لهىا الداللىة . . . بىل ءن  ىريعته هىي عقيد ىه . . ءذ هىي الترجمىة الواقييىة

  القرآني . . المنهج من خالل الن وص القرآنية , وعر,ها في

خىالل قىرون طويلىة ,  مفىردة هىي الحقيقىة التىي  حىزأل مفهىوم "الىدين" فىي نفىو  نهىل هىذا الىدين عنهىا  حزحىة وهىذه
ودعىىك مىىن نعدائىىه  -لهىىذا الىىدين  المتحمسىىين بشىىت  األسىىالي  الجهنميىىة الخبيثىىة . . حتىى  انتهىى  األمىىر بىىأكثر

  ى   قضىية الحاكميىة فىي نفوسىهم قضىية منف ىلة عىن قضىية  نن -والمسىتهزئين والمسىتهترين الىذين ال يحفلونىه 
 جىي  للعقيىدة   وال يعىدون المىروي منهىا مروقىًا مىن الىدين , كالىذي يمىري مىن  كمىا العقيدة   ال  جىي  لهىا نفوسىهم

التىي  اولتهىىا  الزحزحىة يعىرف الف ىل بىين العقيىىدة والي ىادة والشىريعة . ءنمىا هىيع ىادة   وهىذا الىدين ال  نو عقيىدة
ال ىىىورة ال اهتىىة , حتىىى  فىىي حىىىس ن ىىىد  هىىذه نجهىىزة مدربىىىة , قرونىىًا طويلىىىة , حتىى  انتهىىىت مسىىألة الحاكميىىىة الىى 

هىو مو,ىوعها لىيس هىو النظىام ولىيس  -لهىا سىورة مكيىة   حتشىد المتحمسىين لهىذا الىدين   وهىي هىي القضىية التىي
و حشىد لهىا كىل هىذه المىنثرات , وكىل هىذه التقريىرات ; بينمىا هىي  ت ىد   - العقيىدة الشىريعة , ءنمىا مو,ىوعها هىو

وذلىك نن  . . الحاكميىة مىن  قاليىد الحيىاة االجتماعيىة . ذلىك ننهىا  تعلىق باألصىل ال بيىر . . نصىل  فبيقيىة لجزئيىة
  قيقي . .هذا األصل ال بير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الح

ويتحرجىون مىن  . بالشىرك الذين يحكمون على  عابىد الىوثن بالشىرك , وال يحكمىون على  المتحىاكم ءلى  الفىاغوت ءن
طبيعىة هىذا الىدين . . فليقىرنوا القىرآن كمىا  يعرفىون  هىذه وال يتحرجىون مىن  لىك . . ءن هىنالو ال يقىرنون القىرآن . وال

  عتموهم ءن م لمشركون(. .وإن نط) :بجد ننزله هللا , وليأخذوا قول هللا

نو هىذا اإلجىراو ,  , القىانون  بعأ هنالو المتحمسىين لهىذا الىدين ليشىغلون بىالهم وبىال النىا  ببيىان ءن كىان هىذا وإن
و أخىذهم الغيىرة على  بعىأ المخالفىات هنىا وهنىاك . .  . نو هذا القول , منف قىًا على   ىريعة هللا نو غيىر منفبىق .

  وقيامه وكماله ءال نن  متن  هذه المخالفات   وجوده  ينقةكأن اإلسالم كله قائم , فال

يفعنونىىه الفعنىىة  بىىل المتحمسىىون الغيىىورون علىى  هىىذا الىىدين , يىىنذون هىىذا الىىدين مىىن حيىى  ال يشىىعرون . هىىنالو
 العقيديىة ال اقيىة فىي نفىو  النىا  فىي هىذه الفاقىة النجالو بمثل هىذه االهتمامىات الجانبيىة الهزيلىة . . ءنهىم يفرغىون 

يىندون  ىهادة ,ىمنية لهىذه األو,ىال الجاهليىة .  ىهادة بىأن هىذا الىدين قىائم  ءنهىم االهتمامىات الجانبيىة الهزيلىة . .
 المىا دامى , نصىالً  ينق ىه ليكمىل ءال نن   ىح  هىذه المخالفىات . بينمىا الىدين كلىه متوقىف عىن "الوجىود" ال فيهىا ,

  ون الي اد .من د وحده يتمثل في نظام ونو,ال , الحاكمية فيها هلل

وإن مشكلة هىذا الىدين  . . الدين وجود هذا الدين هو وجود حاكمية هللا . فاذا انتف  هذا األصل انتف  وجود هذا ءن
هللا , و غت ى  سىلفانه , و جعىل ألنفسىها حىق  نلوييىة فىي األرض اليىوم , لهىي قيىام الفواغيىت التىي  عتىدي على 

واألوالد . . وهىي هىي المشىكلة التىي كىان يواجههىا القىرآن ال ىريم بهىذا  الواألمىو  التشري  باإلباحة والمنى  فىي األنفىس
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اإليمىان نو ال فىر ,  منىاي المنثرات والمقىررات والبيانىات , ويربفهىا بقضىية األلوييىة والعبوديىة , ويجعلهىا من الحشد
  وميزان الجاهلية نو اإلسالم .

حتى  يكىون مجىرد  , اإللحىاد لىم   ىن هىي المعركىة مى  المعركىة الحقيقيىة التىي خا,ىها اإلسىالم ليقىرر "وجىوده" ءن
المعركىىة مىى  الفسىىاد االجتمىىاعي نو الفسىىاد  هىىي "التىىدين" هىىو مىىا يسىىع  ءليىىه المتحمسىىون لهىىذا الىىدين   ولىىم   ىىن

وجىود" هىذا الىدين   . . لقىد كانىت المعركىة األولى  التىي خا,ىها اإلسىالم " فهىذه معىارك  اليىة لمعركىة -األخالقىي 
 معركىة "الحاكميىة " و قريىر لمىن   ىون . . لىذلك خا,ىها وهىو فىي مكىة . خا,ىها وهىو ينشىيو هىي "ليقرر "وجوده

ال يىدعيها لنفسىه مسىلم  , وال يتعرض للنظام والشريعة . خا,ها ليثبىت فىي الضىمير نن الحاكميىة هلل وحىده , العقيدة
الع  ة المسىلمة فىي مكىة , يسىر هللا في نفو   العقيدة , وال يقر مدعيها عل  دعواه مسلم . . فلما نن رسخت هذه

 يىدركوا فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يج  نن يكون . بعىد نن . . المدينة لهم مزاولتها الواقيية في

  المفهوم الحقيقي لهذا الدين  

  هذا القدر لنواجه الن وص بالتف يل . وحسبنا

  ري  الجاهلي الخاسرنماذع مستن رة من التش 140 - 136األول  الدر 

فمىا كىان لشىركائهم فىال  لشىركائنا وهىذا -بىزعمهم  -وجعلوا هلل ممىا ذرن مىن الحىرث واألنعىام ن ىي ًا . فقالوا:هىذا هلل )
  ما يحكمون  (. . ساو ي ل ءل  هللا , وما كان هلل فهو ي ل ءل   ركائهم .

الىذي ننشىىأ لهىم هىىذه  هىو نن هللا -األنعىام وهىو ي ىىف   ىورات الجاهليىىة و قاليىدها فىي الحىىرث و  -السىىياي  يقىرر
ثىم يىذكر بعىد هىذا التقريىر مىا يفعلونىه  . . والسىماو الزرول واألنعام ; فمىا مىن نحىد غيىر هللا يىر ي النىا  مىن األرض

جزوا , ويجعلون ألوثىانهم ونصىنامهم جىزوا   وطبيعىي نن سىدنة األوثىان هىم  س حانه بما ر قهم . ءذ يجعلون له منه
على  النحىو الىذي  . ءليهم هذا الجزو األخير   ل . ثم هم بعد ذلىك يجىورون على  الجىزو الىذي جعلىوه هلل يينته الذين

   قرره اآلية  

آللهىتهم . وكانىت ءذا هبىت  وسىهما ابن ع ا  قال:كانوا ءذا ندخلىوا الفعىام فجعلىوه حزمىا , جعلىوا منىه هلل سىهما عن
ءلى  الىذي جعلىوه آللهىتم . وإذا هبىت الىري  مىن نحىو  ردوه وه هللالىري  مىن نحىو الىذي جعلىوه آللهىتهم ءلى  الىذي جعلى

  آللهتهم , نقروه ولم يردوه . فذلك قوله: )ساو ما يحكمون(. جعلوه الذي جعلوها هلل ءل  الذي

ممىا سىموا هلل ءلى   الىري  مجاهىد قال:يسىمون هلل جىزوا مىن الحىرث , ولشىركائهم ونوثىانهم جىزوا . فمىا ذهبىت بىه وعىن
وقىالوا:"هللا عىن هىذا غنىي"   واألنعام:السىائ ة  . ردوه هم  ركىوه . ومىا ذهى  مىن جىزو نوثىانهم ءلى  جىزو هللاجىزو نوثىان

  وال حيرة التي سموا .
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لشىركائهم وكىانوا ءذا خىالد  وجزواً  قتادة قال:عمد نا  من نهل الضاللة فجزنوا من حروثهم وموا يهم جزوًا هلل وعن
خىىالد  ىىيو ممىىا جىىزنوا لشىىركائهم فيمىىا جىىزنوا هلل ردوه علىى   فىىاذا ركائهم خلىىوه . ىىيو ممىىا جىىزنوا هلل فيمىىا جىىزنوا لشىى

هللا ,  قىال السنة   يعني الجد  ل استعانوا بما جزنوا هلل , ونقروا مىا جىزنوا لشىركائهم . نصابتهم  ركائهم . وكانوا ءذا
  )ساو ما يحكمون(.

هلل . ويجعلىون آللهىتهم  فيجعلونىه  , ويزرعىون  رعىاالسىدي قال:كىانوا يقسىمون مىن نمىوالهم قسىما فيجعلونىه هلل وعىن
  ىدقوا بىه . فىاذا هلىك الىذي ي ىنعون لشىركائهم , وكثىر  هلل مثل ذلك . . فما خرع لآللهة ننفقوه عليها , ومىا خىرع

 ثىروك مىن نفقىة "   ونخىذوا الىذي هلل فىأنفقوه على  آلهىتهم . وإذا نجىد  الىذي هلل , آللهتنىا الىذي هلل , قىالوا:"ليس بىد

قىال هللا . . لىو كىانوا صىادقين  . الىذي آللهىتهم , قىالوا:"لو  ىاو ن كى  الىذي لىه"   فىال يىردون عليىه  ىي ا ممىا لآللهىة
  فذلك حين يقول: )ساو ما يحكمون(. ! يعفوني فيما قسموا لب س ءذن ما حكموا:نن يأخذوا مني وال

الىذين وصىف  المشىركين ل ثنىاؤه عىن فعىل هىنالوابن جرير:ونمىا قولىه: )سىاو مىا يحكمون(فانىه خبىر مىن هللا جى وعن
ولىىم يعفىىوني مىىن ن ىىي   , لشىىركائهم صىىفتهم . يقىىول جىىل ثناؤه:وقىىد نسىىاووا فىىي حكمهىىم , ءذ نخىىذوا مىىن ن ىىيبي

و,ىاللتهم , وذهىابهم عىن سىبيل الحىق , بىأنهم لىم  جهلهىم الخبىر عىن - عىال  ذكىره  - ركائهم , وإنمىا عنى  بىذلك 
وننعىىم علىىيهم بىىالنعم التىىي ال  ح ىى  , مىىا ال يضىىرهم وال يىىنفعهم , حتىى   , غىىذاهمير,ىىوا نن عىىدلوا بمىىن خلقهىىم و 

  عن ننفسهم بالقسم عليه   نقسامهم فضلوه في

األنعىام والىزرول . وظىاهر  فىي هو ما كان  ياطين اإلنس والجن يوحىون بىه ءلى  نوليىائهم ليجىادلوا بىه المىنمنين هذا
يزينونىه ألوليىائهم . فأمىا م ىلحة  ىياطين  الىذي شىياطين فىي هىذافىي هىذه الت ىورات والت ىرفات نثىر الم ىلحة لل

متمثلىة نوال فىي االسىتيالو على  قلىو  األ  ىال واألوليىاو , و حىريكهم  فهىي -من ال هنة والسدنة والرؤسىاو  -اإلنس 
 تحقىق  تىيال يزينونه لهم من   ورات باطلة وعقائد فاسدة   ومتمثلة ثانيا فىي الم ىال  الماديىة ما عل  هواهم وفق

يقسىمه هىنالو األغىرار المغفلىىون  ممىا لهىم مىن وراو هىذا التىزيين واالسىتهواو لجمىاهير النىا  ; وهىو مىا يعىود علىيهم
اإلغواو والوسوسىة لبنىي آدم حتى  يفسىدوا علىيهم حيىا هم  نجاأل لآللهة   . . ونما م لحة  ياطين الجن فتتمثل في

 فىي لدمار في الدنيا والنار في اآلخىرة   وهىذه ال ىورة التىي كانىت  قى ذلاًل ءل  ا ويقودوهم , ويفسدوا عليهم دينهم ,

والتىي مىا  ىزال  قى  فىي  , جاهليىة العىر  , وكانىت  قى  نظائرهىا فىي الجاهليىات األخر :ل غريىق والفىر  والرومىان
جاهليىة   الت ىرف فىي المىال ال  قت ىر عليهىا ال مىن الهند وإفريقية وآسىيا . . . هىذه ال ىور كلهىا ليسىت ءال صىورا

بمىا لىم يىأذن بىه هللا . وعندئىذ  لتقىي فىي الشىرك مى   لىك الجاهليىات  األمىوال فالجاهليىة الحا,ىرة  ت ىرف كىذلك فىي
 . هللا في األصل والقاعىدة . فالجاهليىة هىي كىل و,ى  يت ىرف فىي  ىنون النىا  بغيىر  ىريعة مىن  لتقي القديمة .

ا ىكال . .)وكىذلك  يىن ل ثيىر  ءال هىذا الت ىرف . . فىان هىيوال عبرة بعد ذلك باختالف األ كال التىي يتمثىل فيهىا 
  دينهم . ولو  او هللا ما فعلوه . فذرهم وما يفترون(. عليهم من المشركين قتل نوالدهم  ركاؤهم ليردوهم , وليل سوا
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ا كىانوا وذلىك مى . . نوالدهىم وكمىا  يىن الشىركاو والشىياطين لهىم ذلىك الت ىرف فىي نمىوالهم كىذلك  ينىوا لهىم قتىل:يقىول
ومن قتىل بعىأ األبنىاو فىي النىذر لآللهىة كالىذي  - والعار نو خشية السبي -يفعلونه من وند البنات خشية اإلمالي 

  ولده , ءن ر قه هللا بعشرة منهم يحمونه ويمنعونه   نحد روي عن عبد المفل  من نذره ذب 

 المذكورون هنا والشركاو لنا  للنا  .نن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي و,عه ا وظاهر

ومىن القرنىاو الموسوسىين مىن الجىن ,  , اإلنىس  ىياطين اإلنىس والجىن . . مىن ال هنىة والسىدنة والرؤسىاو مىن هىم
  بالتعاون والمواالة فيما بينهم  

  ي رأل بالهدف ال امن وراو التزيين: والنة

 ليردوهم , وليل سوا عليهم دينهم(.)

 
 

ىَن اْلم ْشىّرّكيَن َقْتىَل َنْواَلّدّهىمْ َ يَّى َوَكَذّلكَ  ىَرَكآؤ ه مْ  َن ّلَ ّثيىرق مّه ْم َوَلىْو َ ىاو    ىوْا َعَلىْيّهْم ّديىَنه  َمىا َفَعل ىوه  َفىَذْره ْم  ُه   ّلي ىْرد وه ْم َوّلَيْلّ س 
وَن )   (137َوَما َيْفَتر 

فأمىا الهىالك فيتمثىل ابتىداو فىي  . . وا,ى  وليجعلوا دينهم عليهم ملت سًا غامضًا ال يقفون منه عل    ىور ليهل وهم
االجتماعيىة بجملتهىا , وصىيرورة النىا  ما ىية ,ىالة يوجههىا رعا هىا  الحياة قتلهم ألوالدهم ; ويتمثل نخيرًا في فساد

والهىالك ,  بالقتىل  اووا , وفق نهوائهم وم الحهم   حت  ليتحكمون فىي ننفسىهم ونوالدهىم ونمىوالهم حيثما المفسدون 
بكىل -ومىا هىي منهىا  -بالىدين والعقيىدة  المتل سىة هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضول . ألن الت ىورات فال  جد

المنبثق منها , و نش  ثقاًل ساحقًا ال  قف له جمىاهير النىا  . مىا لىم  االجتماعي ثقلها وعمقها ,  تعاون م  العرف
  ان ثابت .بدين وا,  ; وما لم  رج  في نمرها كله ءل  ميز  منه  عت م

جمهىرة النىا  بثقلىه  على  الت ورات المبهمة الغامضة ; وهذا العىرف االجتمىاعي الىذي ينبثىق منهىا , ويضىغد وهذه
فىنحن نشىهده اليىوم ب ىورة نو,ى  فىي  . القديمىة السىاحق . . ال ينح ىر فىي  لىك ال ىور التىي عرفتهىا الجاهليىات

 لىف النىا  العنىت الشىديد فىي حيىا هم , ثىم ال يجىدون ألنفسىهم التىي   والتقاليىد الجاهليات الحديثة . . هىذه العىادات
ال يفيقىون مىن النفقىة ,  مىا هذه األ ياو والمراسم التي  فرض نفسها عل  النا  فر,ًا , و  لفهم نحياناً  . . مفراً  منها

ن يىاو ال ى األ , ذلىك ال يمل ىون ءال الخضىول لهىا . .  وم  و أكل حيا هم واهتماما هم , ثم  فسد نخالقهم وحيا هم .
 األ يىاو الق ىيرة , واأل يىاو الضىيقة , واأل يىاو المضىحكة   وننىوال الزينىة . . المسىاو ون يىاو بعىد الظهىر , ون يىاو

وراوه ?  قىف  يقىف والت ىفيف . . . ءلى  آخىر هىذا االسىترقاي المىذله . . مىن الىذي ي ىنعه ومىن الىذي والتجميىل
فىىي بيىىوت المىىال والبنىىوك مىىن الىىذين  المرابىىون  إلنتىىاع   ويقىىف وراوهوراوه بيىىوت األ يىىاو . و قىىف وراوه  ىىركات ا

ويقىىف وراوه اليهىىود الىىذين يعملىىون لتىىدمير ال شىىرية كلهىىا  ! كىىدها يعفىون نمىىوالهم لل ىىناعات ليأخىىذوا هىىم ح ىىيلة
 , ش ونهاين يقفون بالسالأل الظاهر والجند المكشوف , ءنما يقفون بالت ورات والقيم التي ال ليحكموها   . . ول نهم
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فهىم يعلمىون نن  . [ اجتمىاعي وينصىلونها بنظريىات وثقافىات ; ويفلقونهىا  ضىغد على  النىا  فىي صىورة   عىرف
مجتمىى  , وفىىي عىىرف اجتمىىاعي غىىامأ ال  ونو,ىىال النظريىىات وحىىدها ال   فىىي مىىا لىىم  تمثىىل فىىي ننظمىىة حكىىم ,

  وفروعه   جذوره يناقشه النا  , ألنه ملت س عليهم متشابكة

و تحىىد جىىذورها  , وصىىورها لشىىياطين . .  ىىياطين اإلنىىس والجىىن . . وإنهىىا الجاهليىىة  ختلىىف ن ىىكالهافعىىل ا ءنىىه
  ومنابعها , و تماثل قوائمها وقواعدها . .

ءنمىا هىو حىدي  عىن  ىت   ! لن خس القرآن قدره , ءذا نحن قرنناه وفهمناه على  ننىه حىدي  عىن جاهليىات كانىت وإننا
  ورده ءل  صراي هللا المستقيم . . دائماً  . ومواجهة للواق  المنحرفالجاهليات في كل نع ار الحياة 

ن نمىر الجاهليىة , ويكشىف وم  الحقيقىة ال بىر  التىي قىد  عىن ,خامة ال يد , وثقل الواق  , فان السياي القرآني يهىوه
ال يفعلىون مىا  لفىي ق ضىة هللا وسىلفانه . وهىم ونوليىاوهم يخىدل عنهىا هىذا الجانى  الظىاهر . . ءن هىنالو الشىياطين

 ابىتالو بتىرك الحبىل ممىدودًا لهىم قلىياًل ; بمشىي ة هللا وقىدره ,  حقيقىًا لحكمىة هللا فىي ول ىن يفعلونه بقدرة ذا يىة فىيهم .

ص ل وال على  المىنمنين . فليمضىوا  ] ع اده . ولو  او نال يفعلوه ما فعلوه . ول نه  او لالبتالو . فال على  النبىي
  وما يكيدون: هللا شياطين وما يفترون عل في طريقهم وليدعوا له ال

  ولو  او هللا ما فعلوه . فذرهم وما يفترون(. .)

عند ننفسهم . ءنمىا يفتىرون  من بد نن نذكر ننهم ما كانوا يجرؤون عل  نن يقولوا:ءن هذه الت ورات والت رفات وال
بىزعمهم   كىذلك يفعىل  -بىراييم وإسىماعيل ءلى   ىريعة ء بىذلك عل  هللا , فيزعمون ننه هو  ىرعها لهىم . . ينسىبونها

  ءن معظمهم ال يستفي  نن يت ج    ج  الشيوعيين الملحدين ; . . الحديثة الشياطين اليوم في الجاهليات

 
 

َمىْت ظ ه ور   ّبىَزْعّمّهمْ  َهىىّذّه َنْنَعىام  َوَحىْرث  ّحْجىر  الَّ َيْفَعم َهىا ّءالَّ َمىن نهَشىاو َوَقىال واْ  رّه وَن اْسىمَ َوَنْنَعىام  ح   ُهّ  َهىا َوَنْنَعىام  الَّ َيىْذك ر 

ونَ  َعَلى   َوم َحىرَّم   َوَقال وْا َما ّفىي ب ف ىوّن َهىىّذّه األَْنَعىاّم َخاّلَ ىة  لّهىذ ك وّرَنا (138) َعَلْيَها اْفّتَراو َعَلْيّه َسَيْجّزيّهم ّبَما َكان وْا َيْفَتر 
ْم ّفي ْيَتًة َفه  َرَكاوَنْ َواّجَنا َوّإن َي  ن مَّ ْم ّءنَّه  ّحّكيم  َعّليم  ) َسَيْجّزيّهمْ  ّه      (139َوْصَفه 

كىىان يلجىأ ءليىىه الشىىياطين فىىي  الىىذي وجىىود هللا جملىىة ويتن ىر للىىدين عالنيىىة . ءنمىا يلجىىأ ءلىى  نفىىس األسىلو  فينفىي
ين   . . ءنىه نن مىا يشىرعونه للنىا  لىه نصىل مىن هىذا الىد ويزعمون  جاهلية العر    يقولون:ءنهم يحترمون الدين  

 الشيوعيين الملحدين   ءنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة التىي ال  ىزال  يىي  فىي نسلو  نسلو  نألم ونخب  من

المبهمىىة  العاطفىىة وإن لىىم   ىىن هىىي اإلسىىالم , فاإلسىىالم مىىنهج وا,ىى  عملىىي واقىى  ولىىيس هىىذه -النفىىو   قىىرارات
  وهذا نخب  ال يد ونألم األسالي    . ءسالمية جاهلية الويفرب الفاقة الففرية الدينية في قوال   -الغامضة 
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الحقيقىة اإلسىالمية ,  هىام  يجيو "المتحمسون" لهذا الدين ; فيفرغون جهدهم في اسىتن ار جزي ىات هزيلىة على  ثم
بيىة هللا وسىلفانه بالجملىة . وبهىذه الغيىرة الغ أللوييىة ال  روي لهم في هىذه األو,ىال الجاهليىة المشىركة , المغت ى ة

المشىركة طىىاب  اإلسىالم . ويشىىهدون لهىىا  ىهادة ,ىىمنية خفيىرة بأنهىىا  قىىوم  الجاهليىىة يسى غون علىى  هىذه األو,ىىال
  الدين حقًا , ول نها  خالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة   من عل  نصل

زة الدينيىة األجهى  نديىه هىنالو المتحمسىون دورهىم لتثبيىت هىذه األو,ىال و فهيرهىا . وهىو نفىس الىدور الىذي ويىندي
يعىرف المسىوأل وال ينفىق باسىمه كىاهن وال سىادن  ال المحترفة , التي  ل س مسوأل الىدين   وإن كىان اإلسىالم بالىذات

   

وننعىام ال يىذكرون  ظهورهىا وننعىام حرمىت -بىزعمهم  -وقالوا:هىذه ننعىام وحىرث حجىر , ال يفعمهىا ءال مىن نشىاو )
  . .(يفترون  كانواسيجزيهم بما  -افتراو عليه  -اسم هللا عليها 

المشىركين . ءنهىم  مىن عىن هىنالو الجهلىة - عىال  ذكىره  -نبىو جعفىر بىن جريىر الفبىري:" وهىذا خبىر مىن هللا  قىال
  بشيو من ذلك " . لهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل ننفسهم , من غير نن يكون هللا نذن

يشىرعونه هىو  ىريعة هللا  مىا نن -مى  ذلىك  -عون الحرام . . فهنالو المعتدون عل  سلفان هللا , الىذين يىد:والحجر
وقالوا:هىىذه األنعىام وهىىذه الثمىىار  -كمىا  قىىدم  - آللهىىتهم , قىد عمىىدوا ءلى  بعىىأ الىىزرول وبعىأ األنعىىام , فعزلوهىىا

والذي يقرر ما يقىرر فىي هىذا الشىأن هىم  -بزعمهم    -ءال من  او هللا    يفعمها محرمة عليهم ال يفعمونها . ال
المائىدة: مىا جعىل  آيىة ال هنة والسدنة والرؤساو   وعمدوا ءل  ننعىام قيل:ءنهىا هىي األنىوال المسىماة فىي الالح بفبيعة

على  الركىو  . كمىا عمىدوا ءلى  ننعىام فقالوا:هىذه  حرامىا هللا من بحيرة وال سىائ ة وال وصىيلة وال حىام فجعلىوا ظهورهىا
 عند ذبحها . . ءنما  ذكر نسماو اآللهة و خلىة لهىا   كىل وال عند حلبها , وال ركوبها ال يذكر اسم هللا عليها عند

  افتراو عل  هللا( ) ذلك

مىا فعلىوا مىن  حىريمهم مىا  المشىركون  نبىو جعفىر بىن جريىر:" ونمىا قولىه )افتىراو على  هللا (فانىه يقول:فعىل هىنالو قىال
هىم ن,ىافوا مىا كىانوا يحرمىون مىن و خرصىًا بال اطىل عليىه , ألن , حرمىوا , وقىالوا مىا قىالوا مىن ذلىك , كىذبًا على  هللا

ثناؤه في كتابىه , ءلى  نن هللا هىو الىذي حرمىه , فنفى  هللا ذلىك عىن نفسىه , ونكىذبهم  جل ذلك , عل  ما وصفه عنهم
  نبيه والمنمنين ننهم كذبة فيما يدعون " . ونخبر .

يبلىأ التى ج  بنىا  مىن  نن كىذلك  بىدو لنىا نسىالي  الجاهليىة , التىي  ت ىرر فىي معظىم الجاهليىات , وذلىك قبىل وهنىا
ال ين ىرون هللا البتىة , نن يجهىروا بىأن "الىدين"  مىن ال شىر نن يقولىوا بماديىة الوجىود   وقبىل نن يبلىأ التى ج  بى عأ

  نو اقت اديا نو سياسيا , يهيمن عل  الحياة   اجتماعيا مجرد "عقيدة " وليس نظاماً 

 تىزعمفيىه لل شىر ال هلل , ثم الحاكميىة لتىي  قىيم نظامىًا نر,ىيًا ,كان ين غي نن ندرك دائمىًا نن نسىلو  الجاهليىة ا وإن

 نو,اعها الجاهلية . . نن ندرك نن هذا األسلو  هو نخب  األسىالي  ونمهرهىا على  منه ننها  حترم الدين و ستمد
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يومىا دار التىي كانىت  المنفقىة ولقد عمدت ال ليبية العالمية وال هيونية العالمية ءلى  هىذا األسىلو  فىي ! اإلطالي
التىي قىام بهىا ال فىل الىذي صىنعوه هنىاك   . . لقىد  التركيىة ءسىالم  حكىم بشىريعة هللا . بعىدما  بىين لهىا فشىل التجربىة

 في  حفيم الخالفة كآخر مظهر للتجم  اإلسالمي في األرض , ول نها بعلمانيتها هاما ندت لهم هذه التجربة دورا

نجنبيىة عىن  فأصى حت فىي بقيىة المنفقىة . لقىد انخلعىت مىن الىدين ,قىد عجىزت عىن نن   ىون نموذجىًا يىنثر  السىافرة
ثىىىم عمىىىدت ال ىىىليبية العالميىىىة  ومىىىن الجميىىى  , الىىىذين مىىىا يىىىزال الىىىدين عاطفىىىة غامضىىىة فىىىي قىىىرارات نفوسىىىهم . .

نن  تىدارك غلفىة التجربىة ال ماليىة التركيىة . فتضى   , الهىدف وال هيونية في التجار  التالية , التي  ستهدف نفىس
 و قىيم لىه نجهىزة دينيىة  ضىفي عليىه هىذه ال ىفة , سىواو بالدعايىة الم ا ىرة ; نو الىدين هذه التجار  سىتارا مىنعل  

  يىده  ىياطين اإلنىس  الىذي جزئيات هزيلة يوهم استن ارها نن ما عداها سليم   وكان هذا من نخب  ال يد باستن ار
  والجن لهذا الدين . .

و جمعهىا , وبكىىل   ضىامنها ة التىي  عمىىل بكىل ثقلهىا فىىي هىذه الفتىىرة , وبكىلنن األجهىىزة ال ىليبية وال ىىهيوني على 
ذا ها , بأن  زعم نن هذه التجربىة ذا هىا كانىت حركىة  التركية  جاربها وخبر ها ,  حاول نن  سترد الغلفة في التجربة

 يىة ل  نبىذ الىدينونننىا يجى  نال ن ىدقها فيمىا نعلنتىه عىن نفسىها مىن ننهىا   علمان ! مىن حركىات ال عى  اإلسىالمي

  عن الحياة عزاًل   و عزله

ال ماليىة مىن  همىة  التجربىة المستشىرقون   وهىم األداة الف ريىة لالسىتعمار ال ىليبي ال ىهيوني ل فىي  فهيىر ويجهىد
دورا محىدودًا . . وهىو سىحق آخىر مظهىر للتجمىى    ىندي اإللحىاد جهىدًا كبيىرًا . . ذلىك نن ان شىاف ءلحادهىا جعلهىا

الذي  حاول نن  نديىه التجىار  التاليىة  -ذلك نن  ندي الدور اآلخر  بعد رض . . ول نها عجزتاإلسالمي في األ
باسىم  الىدين  فريأ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في نو,ال ون ىكال جاهليىة   ومىن  بىديل من -في المنفقة 

ءل ىىا  الجاهليىىة ثىىو  اإلسىىالم  ومىىن الىدين   ومىىن ءفسىىاد الخلىىق والمقومىىات الففريىىة األصىيلة باسىىم الىىدين نيضىىا .
دينية غامضة ; وقياد ها بهىذا الخفىام المىزور الخىادل ءلى   عاطفة لتندي به دورها في كل ال قال التي ما يزال فيها

 مائة األمر الذي عجزت عنه الحمالت ال ليبية وال هيونية طوال نلف وثالث . . وال هيونية محا,ن ال ليبية

  م  عام , من ال يد ل سال

  سيجزيهم بما كانوا يفترون(. .) . .

فيىه  ىركاو . سىيجزيهم  فهىم وقالوا:ما في بفون هذه األنعام خال ة لذكورنا ومحرم على  ن واجنىا , وإن يكىن ميتىة)
  وصفهم , ءنه حكيم عليم(. .

نمىر التحليىىل  ومىن  ىرك , اسىىتفردوا فىي نوهىام الت ىورات والت ىرفات , النابعىىة مىن انحرافىات الشىرك والوثنيىة لقىد
هللا . اسىتفردوا فىي هىذه األوهىام فقىالوا عىن   ىرعه والتحىريم للرجىال ; مى  االدعىاو بىأن مىا يشىرعه الرجىال هىو الىذي

ءنهىىا خال ىىة للىىذكور  - لىىك المسىىماة ال حيىىرة والسىىائ ة والوصىىيلة  ولعلهىىا -األجنىة التىىي فىىي بفىىون بعىىأ األنعىىام 
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دليىل  وال   ون ميتة فيشارك فيها اإلناث الذكور . . هكىذا بىال سىب  عل  اإلناث , ءال نن محرمة منهم حين  نتج ,
  . األفهام وال  عليل , ءال نهواو الرجال التي ي وغون منها دينا غامضًا ملت سا في

  بأنها من  رل هللا: فوصفوها السياي القرآني  عقي  التهديد ; لمن صاغوا هذه الشرائ  وكذبوا عل  هللا ويعق 

  فهم(. .سيجزيهم وص)

  ءنه حكيم عليم(. .)

 
 
ّ َقىْد َ,ىلُّوْا َوَمىا َوَحرَّم ىواْ  َخّسىَر الَّىّذيَن َقَتل ىوْا َنْواَلَده ىْم َسىَفهًا ّبَغْيىّر ّعْلىمق  َقىدْ  ُه ُه  اْفّتىَراو َعَلى   ىم   م ْهتَىىّديَن  َكىان واْ  َمىا َرَ َقه 
(140)  

  ت رف هنالو المشركون الجهال .حقائق األحوال , ويت رف فيها بحكمة , ال كما ي يعلم

مىن نع ىاو وخسىائر  نصىحابها اإلنسان ليعج  , وهو يستعرض م  السياي القرآني هذه الضالالت , وما  حمله وإن
التىىي يتحملهىىا المنحرفىىون عىىن صىىراي هللا   لىىك و ضىىحيات . . يعجىى  لت ىىاليف االنحىىراف عىىن  ىىرل هللا ونهجىىه ,

التي يت عها الضالون . وألغالل العقيدة الفاسدة فىي المجتمى  والضىمير  والوهم المستقيم . وألثقال الخرافة والغموض
وا,ىفرابها ,  الحيىاة للعقيدة المنحرفة   لف النا  حتى  فلىذات نك ىادهم , فىوي مىا   لفهىم مىن  عقيىد يعج  . . نعم

; يفلىق الضىمير ال شىري  ال سىيد الوا,ى  التوحيىد والسىير فيهىا بىال ,ىابد , سىو  الىوهم والهىو  والتقليىد . ونمىامهم
مىن عقىال التقليىد األعمى  ; ويفلىق المجتمى  ال شىري مىن الجاهليىة  ال شري  من نوهام الوهم والخرافة ; ويفلق العقل

قىىيم  مىىن سىىواو فيمىا يشىىترعونه مىىن قىىوانين , ومىىا ي ىىنعونه -اإلنسىىان" مىىن العبوديىىة للعبيىىد " ويفلىىق و  اليفهىا ;
ورؤيىة لحقىائق  , مريحىا وا,ىحة مفهومىة مضىبوطة , و  ىورا وا,ىحا ميسىرا ويحل محل هذا كله عقيدة -وموا ين 

ءلى  مقىام العبوديىة هلل وحىده . . المقىام الىذي  وار فاعىا الوجود والحياة كاملة عميقىة , وانفالقىا مىن العبوديىة للعبيىد ,
  ! األنبياو ال ير قي ءل  نعل  درجا ه ءال

هللا المسىتقيم ; و تىرد   صىراي حىين  نحىرف ال شىرية عىن -قبىل اآلخىرة هنىا فىي الىدنيا  -ءنهىا الخسىارة الفادحىة  نال
  العبيد: من في حمأة الجاهلية ; و رج  ءل  العبودية الذليلة ألربا 

قىد ,ىلوا ومىا كىانوا  -هللا  على  افتىراو -وحرمىوا مىا ر قهىم هللا  -سىفها بغيىر علىم  -قد خسىر الىذين قتلىوا نوالدهىم )
  مهتدين(. .
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خسىروا عقىولهم وخسىروا  . ة المفلقىة . خسىروا فىي الىدنيا واآلخىرة . خسىروا ننفسىهم وخسىروا نوالدهىمالخسىار  خسىروا
لغيىره ; ونسىلموا ننفسىهم لربوبيىة العبيىد ; حىين  العبوديىة نرواحهم . خسروا ال رامة التي جعلهىا هللا لهىم بىاطالقهم مىن

 عقيدة , خسروا الخسارة المنكدة , و,لوا الضىاللذلك كله خسروا الهد  بخسارة ال وقبل نسلموها لحاكمية العبيد  

  ال هداية فيه: الذي

  قد ,لوا وما كانوا مهتدين(.)

  نعمة هللا في الحيوانات والمزروعات 142 - 141الثاني: الدر 

: فىي نول هىذا الحىدي  بقولىه ء ىارة ذلك يردهم السياي ءل  الحقيقة األولية التىي ,ىلوا عنهىا , والتىي ن ىار ءليهىا بعد
ءلى  م ىدر الحىرث واألنعىام التىي يت ىرفون فىي  ىأنها  يىردهم )وجعلىوا هلل ممىا ذرن مىن الحىرث واألنعىام ن ىي ا(. .

مىن  ىياطين اإلنىس والجىن الىذين لىم يخلقوهىا لهىم ولىم ينشى وها . . ءن هللا هىو   ىأنها هىذه الت ىرفات ; ويتلقىون فىي
مىن حاجىة ءلى   سى حانه ومىا بىه -لهىم ليشىكروا لىه ; ويعبىدوه الحرث واألنعام , متاعا للنا  ونعمة ; ذرنها  ذرن الذي

فمىا بىالهم يحكمىون مىن لىم  -ودنيىاهم  ديىنهم  كرهم وع اد هم , فهو الغني ذو الرحمة ; ءنما هو صىالأل حىالهم فىي
عنىد  ومىا بىالهم يجعلىون هلل ن ىي ا , وألول ىك ن ىي ا , ثىم ال يقفىون  ? واألنعىام يخلىق  ىي ًا , فيمىا ذرن هللا مىن الحىرث

  في الن ي  الذي جعلوه هلل ?  - حت استهواو نصحا  الم لحة من الشياطين  - فيتالعبون  هذا الحد

ممىثال فىي  ىرعه . و ىرعه  باذنىه الخالق الرا ي هو الر  المالك . الذي ال يجو  نن ي ت رف في هذا المىال ءال ءن
   بون لسلفان هللا ننه  ريعة هللا  المغت األربا  ممثل فيما جاو به رسوله من عنده , ال فيما يدعي

والرمىىان , متشىىابها  والزيتىىون  وهىىو الىىذي ننشىىأ جنىىات معرو ىىات وغيىىر معرو ىىات , والنخىىل والىىزرل مختلفىىا نكلىىه ,)
  وال  سرفوا ءنه ال يح  المسرفين . ومن , ح اده وغير متشابه . كلوا من ثمره ءذا نثمر , وآ وا حقه يوم

 
 

وَ ىاتق َوالنَّْخىلَ الَّىّذي َننَشىَأ  َوه ىوَ  وَ ىاتق َوَغْيىَر َمْعر  ْرلَ  َجنَّىاتق مَّْعر  ىاَن م َتَشىاّبهاً  َوالىزَّ ْيت ىوَن َوالرُّمَّ  َوَغْيىرَ  م ْخَتّلفىًا ن ك ل ىه  َوالزَّ

ل وْا ّمن َثَمّرّه ّءَذا َنْثَمَر َوآ  وْا َحقَّه  َيْومَ  َحم وَلىًة  األَْنَعىامّ  ( َوّمىنَ 141 ُّ اْلم ْسىّرّفيَن )َواَل   ْسىّرف وْا ّءنَّىه  اَل ي ّحى َحَ اّدهّ  م َتَشاّبهق ك 
ُه  َوالَ  ل وْا ّممَّا َرَ َق  م   ّبين  ) َ تَّّ ع واْ  َوَفْر ًا ك  وٌّ مُّ ْيَفاّن ّءنَّه  َل  ْم َعد    (142خ ف َواّت الشَّ

  م عدو مبين(.ل  ءنه حمولة وفر ا . كلوا مما ر ق م هللا , وال  ت عوا خفوات الشيفان , األنعام

وهىذه الجنىات منهىا  - المىوات فهىو الىذي نخىرع الحيىاة مىن -هو الذي خلق هىذه الجنىات ابتىداو  -س حانه  -هللا  ءن
 -بقىدر هللا  -ومنهىا البريىات التىي  نبىت بىذا ها  ; والحىوائد اإلنسىيات المعرو ىات التىي يتعهىدها اإلنسىان بىالعرائ 

 واأل كال م . وإن هللا هو الذي ننشأ النخل والزرل مختلف األلوان والفعوموال  نظي اإلنسان و نمو بال مساعدة من

هىو الىذي  -سى حانه  -وإنىه  , متشىابه وإن هللا هىو الىذي خلىق الزيتىون والرمىان , منىول ال ىنوف متشىابها وغيىر .
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فر ا(صىىغيرة فىىي األرض حمالىىة للثقىىال . وجعىىل منها) بعيىىدة خلىىق هىىذه األنعىىام وجعىىل منها)حمولة(عاليىىة القىىوائم
  نصوافها ون عارها الفرش . . من األجسام قري ة من األرض يتخذ

للوظىىائف التىىي  مناسىى ة الىىذي بىى  الحيىىاة فىىي هىىذه األرض ; ونوهعهىىا هىىذا التنويىى  ; وجعلهىىا -سىى حانه  -هىىو  ءنىىه
 حكىيم  ءلى  -اآليىات وهىذه الحقىائق  هىذه فىي مواجهىة - تفلبهىا حيىاة النىا  فىي األرض . . ف يىف يىذه  النىا  

  غير هللا في  أن الزرول واألنعام واألموال ?

برهانىا على  ,ىرورة  منهىا المنهج القرآني يكثر من عىرض حقيقىة الىر ي الىذي يخىتة هللا بمنحىه للنىا  , ليتخىذ ءن
 ال افىل وحىده ; هىو الحقيىق بىأن   ىون لىه الربوبيىة الىرا ي  ءفراد هللا س حانه بالحاكميىة فىي حيىاة النىا  . فىان الخىالق

  جدال: بال والحاكمية والسلفان وحده . .

يحشىىد هىذه المىنثرات فىىي  . يحشىد السىياي مشىىاهد الىزرل واإلثمىار , ومشىىاهد األنعىام ومىا فيهىىا مىن نعىم هللا . وهنىا
فيىدل على  نن هىذه و لىك قضىية واحىدة  . . صدد قضية الحاكميىة , كمىا حشىدها مىن قبىل فىي صىدد قضىية األلوييىة

  .في العقيدة اإلسالمية 

  يذكر الزرول والثمار يقول: وعندما

  . كلوا من ثمره ءذا نثمر وآ وا حقه يوم ح اده وال  سرفوا , ءنه ال يح  المسرفين(.)

وقىد قلنىا فىي التقىديم  . مدنيىة بايتاو حقه يوم ح اده هو الذي جعل بعأ الروايات  قول عن هذه اآلية ءنها واألمر
ال يت ور  تابعىه بىدون هىذه اآليىة . فىان مىا بعىدها  السورة في الجزو المكي منللسورة:ءن اآلية مكية , ألن السياي 

حتىى  نزلىىت فىىي المدينىىة . وهىىذا األمىىر بايتىىاو حىىق الىىزرل يىىوم ح ىىاده , ال   ىىأخرت ينقفى  عمىىا قبلهىىا لىىو كانىىت قىىد
نمىا الزكىاة  . . المق ود به الزكاة . وهناك روايات في اآلية نن المق ود هىو ال ىدقة غيىر المحىددة يكون  يتحتم نن

  . . الهجرة بأن بتها المحددة فقد حدد ها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من

   عال : وقوله

  وال  سرفوا ءنه ال يح  المسرفين(. .)

فقىال هللا سى حانه:  , نسىرفوا ءل  العفاو , كما ين رف ءل  األكل . فقىد روي ننهىم   ىاروا فىي العفىاو حتى  ين رف
  نه ال يح  المسرفين(. .)وال  سرفوا ء

  يذكر األنعام يقول: وعندما

  . . مما ر ق م هللا حالال طي ا , وال  ت عوا خفوات الشيفان , ءنه ل م عدو مبين كلوا
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ر ي هللا ? ثىم ليىذكرهم نن  فىي ليذكرهم نن هىذا ر ي هللا وخلقىه , والشىيفان لىم يخلىق  ىي ا . فمىا بىالهم يت عونىه ذلك
  المبين ?  العدو بين . فما بالهم يت عون خفوا ه وهوالشيفان لهم عدو م

 
 

ىْأّن اْثَنىْيّن َوّمىَن اْلَمْعىّز اْثَنىْيّن ق ىلْ  َثَماّنَيىةَ  ىَن الضَّ ىا اْ ىَتَمَلْت َعَلْيىّه َنْرَحىام   آلىذََّكَرْينّ  َنْ َواعق مّه َم َنّم األ نَثَيىْيّن َنمَّ  األ نَثَيىْينّ  َحىرَّ

نت   َم َنمّ  اْثَنىْينّ  ( َوّمىَن اإّلْبىلّ 143ْم َصاّدّقيَن )َنبّهن وّني ّبّعْلمق ّءن ك  ىا اْ ىَتَمَلْت  األ نَثَيىْينّ  َوّمىَن اْلَ َقىّر اْثَنىْيّن ق ىْل آلىذََّكَرْيّن َحىرَّ َنمَّ
نت مْ  َهَداو َعَلْيّه َنْرَحام  األ نَثَيْيّن َنْم ك  ّن اْفَترَ     ُه  ّبَهىَذا َفَمْن َنْظَلم  ّممَّ اك م   َكّذبًا ّلي ّضلَّ النَّاَ  ّبَغْيىّر ّعْلىمق  ُهّ    َعَل ّءْذ َوصَّ

َ اَل َيْهّدي ُه   (144الظَّاّلّميَن ) اْلَقْومَ  ّءنَّ 

    ذي  الجاهلين في  شريعا هم و حريمهم 144 - 143الثال : الدر 

ويستعر,ىها واحىدا  , ووالضى يأخىذ السىياي فىي مواجهىة دقيقىة يتت ى  بهىا مكىامن األوهىام الجاهليىة , ليلقىي عليهىا ثىم
وال الىدفال عنىه ; والىذي قىد يخجىل منىىه   عليلىه واحىدا , وجزئيىة جزئيىة ; فيكشىف فيهىا عىن السىخف الىذي ال يمكىن

  ير  نن ال سند له فيه من علم وال هد  وال كتا  منير: وحين صاح ه نفسه , حين يكشف له في النور ;

ا ىتملت عليىه نرحىام األنثيىين  نمىا . قل:آلذكرين حرم نم األنثيين ?ن واع:من الضأن اثنين ومن المعز اثنين  ثمانية
ال قر اثنين . قل:آلىذكرين حىرم نم األنثيىين ? نمىا ا ىتملت  ومن ? نب وني بعلم ءن كنتم صادقين   ومن اإلبل اثنين

 ليضىل النىا  كنىتم  ىهداو ءذ وصىاكم هللا بهىذا ? فمىن نظلىم ممىن افتىر  على  هللا كىذبا نم عليىه نرحىام األنثيىين ?

  علم ? ءن هللا ال يهدي القوم الظالمين . . بغير

وكىل  -هىي ثمانيىة ن واع  , لهىم األنعام التىي يىدور حولهىا الجىدل ; والتىي ذكىر فىي اآليىة السىابقة نن هللا خلقهىا فهذه
نهىا  وع مىن الضىأن و وع مىن المعىز . فىأي م - رفيقىه مىن الىذكر واألنثى  يفلىق عليىه لفىه  وع عنىدما يكىون مى 

  نجنتها في ال فون ? حرم حرمه هللا عل  ني من النا  ? نم ءنه

  نب وني بعلم ءن كنتم صادقين(. .)

  معلوم . سلفان الش ون ال يفت  فيها بالظن , وال يقض  فيها بالحد  , وال يشرل فيها بغير فهذه

هىي التىي حرمهىا هللا  نجنتهىا م ? نماأل واع ذكىر وننثى  مىن اإلبىل ; وذكىر وننثى  مىن ال قىر . فأيهىا كىذلك حىر  وبقيىة
  عل  النا  ? ومن نين هذا التحريم:

  نم كنتم  هداو ءذ وصاكم هللا بهذا ?(. .)
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نمىر مىن هللا مسىتيقن  بغيىر و هد م وصية هللا ل م خاصة بهذا التحريم . فما ين غي نن يكىون هنىاك  حىريم فحضر م
  , ال يرج  فيه ءل  الرجم والظنون .

هىذا الىذي يشىرعونه .   ىرل ر التشىري  كلىه ءلى  م ىدر واحىد . . وقىد كىانوا يزعمىون نن هللا هىو الىذييىرد نمى وبهىذا
  لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد:

  . .(الظالمين فمن نظلم ممن افتر  عل  هللا كذبا ليضل النا  بغير علم . ءن هللا ال يهدي القوم)

يق ىد نن يضىل النىا  بغيىر  وهىو يىأذن بهىا , ثىم يقول: ىريعة هللا   ال نحد نظلم ممن يفتري عل  هللا  ريعة لم ءنه
هللا ; فقىد قفعىىوا مىىا بيىنهم وبىىين نسىى ا  الهىىد  .  يهىىديهم علىم , ءنمىىا هىىو يحىيلهم ءلىى  هىىد  نو ظىن . . نول ىىك لىىن

  لهللا ال يهدي القوم الظالمين . . . . سلفانا ون ركوا بالِل ما لم ينزل به

  نماذع من التشري  اإللهي في المحرمات 147 - 145الراب : الدر 

بىين لهىم ننهىا ال  وقىد وقىد كشىف لهىم عمىا فىي معتقىدا هم و  ىورا هم و  ىرفا هم مىن وهىن وسىخف وهىزال . واآلن
التىي يت ىرفون فيهىا مىن عنىد ننفسىهم , نو  واألنعىام  قوم عل  علم وال بينة وال نسا  . وقد ردهىم ءلى  نشىأة الحىرث

لىم يخلقوهىا لهىم , ءنمىا الىذي خلقهىا لهىم هىو هللا , الىذي يجى  نن   ىون لىه  هىنالو م , بينمىابوحي  ياطينهم و ىركائه
  فيما خلق وفيما ر ي , وفيما نعف  من األموال للي اد . . الحاكمية وحده

ال عىن ظىن ووهىم . لهللا هىو  , يقرر لهم ما حرمه هللا عليهم من هذا كله . ما حرمه هللا حقىًا عىن بينىة ووحىي اآلن
نحلىه فهىىو حىىالل ; بىال  ىىدخل مىىن ال شىىر وال  وإذا صىاح  الحاكميىىة الشىىرعية , الىذي ءذا حىىرم الشىىيو فهىو حىىرام ,

وبالمناسى ة يىذكر مىا حرمىه هللا على  اليهىود خاصىة , ونحلىه  . . والتشىري  مشىاركة وال  عقيى  فىي سىلفان الحاكميىة
  رل هللا  عقوبة خاصة لليهود عل  ظلمهم وبعدهم عن   كان للمسلمين , فقد

 
 

مىًا َعَلى  َطىاّعمق َيْفَعم ىه   ق ىل ْسىف وحًا َنْو َلْحىَم ّخنّزيىرق  ّءالَّ  الَّ َنّجىد  ّفىي َمىا ن ْوّحىَي ّءَلىيَّ م َحرَّ  َفّانَّىه   َنن َي  ىوَن َمْيتَىًة َنْو َدمىًا مَّ

ّ ّبّه َفَمّن اْ,ف رَّ  ُه   (145َعادق َفّانَّ َربََّك َغف ور  رَّّحيم  )َبابق َواَل  َغْيرَ  ّرْجس  َنْو ّفْسقًا ن ّهلَّ ّلَغْيّر 

فانىه  -نو لحىم خنزيىر  مسىفوحاً  قل:ال نجد فيما نوحي ءليه محرمًا عل  طاعم يفعمه , ءال نن يكون ميتة , نو دماً )
فان ربك غفور رحيم . وعلى  الىذين هىادوا  -عاد  وال غير باب -نو فسقًا نهل لغير هللا به . فمن ا,فر  -رجس 
ءال مىا حملىت ظهورهمىا نو الحوايىا نو مىا اخىتلد  -حرمنىا علىيهم  ىحومهما  والغنم كل ذي ظفر . ومن ال قر حرمنا
عىن القىوم  بأسىه جزينىاهم ب غىيهم وإنىا ل ىادقون . فىان كىذبوك فقىل:ربكم ذو رحمىة واسىعة , وال يىرد ذلىك -بعظىم 

  المجرمين(. .
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  نبو جعفر بن جرير الفبري: قال

ذرن مىن الحىرث واألنعىام  ممىا لنبيىه محمىد   ص ل قىل , يىا محمىد , لهىنالو الىذين جعلىوا هللا -جىل ثنىاؤه  -يقىول  "
بىزعمهم  -هذه ننعام وحىرث حجىر ال يفعمهىا ءال مىن نشىاو :والقائلين ن ي ًا , ولشركائهم من اآللهة واألنداد مثله .

ا . والمحىرمين بعىأ مىا فىي بفىون ظهورهىا , والتىاركين ذكىر اسىم هللا على  نخىر منهى نخىر والمحىرمين مىن ننعىام -
هللا ; وإ,ىافة مىا  على  على  ءنىاثهم ون واجهىم , وم حليىه لىذكورهم . المحىرمين مىا ر قهىم هللا افتىراو ننعىامهم بعىأ

بتحريمىه ذلىك علىيكم , فأنب ونىا بىه , نم  رسىول يحرمىون مىن ذلىك ءلى  نن هللا هىو الىذي حرمىه عليهم:نجىاوكم مىن هللا
منىه  حريمىه ذلىك علىيكم فحرمتمىوه ? فىان م كذبىة ءن ادعيىتم ذلىك ,  فسىمعتم هدة من م له ,وصاكم هللا بتحريمه مشا

 نزيلىه  ىي ًا  وآي ألن م ءذا ادعيتموه علىم النىا  كىذبكم . فىاني ال نجىد فيمىا نوحىي ءلىي مىن كتابىه , دعواه  وال يمكن م
 - حىىريم مىىا حىىرم علىىيكم منهىىا    ىىفون  محرمىىًا علىى  آكىىل يأكلىىه , ممىىا  ىىذكرون ننىىه حرمىىه مىىن هىىذه األنعىىام التىىي

دمىىًا مسىىفوحًا(, وهىىو المن ىى ه , نو ءال نن يكىىون لحىىم ) نو ءال نن يكون)ميتىىة(, قىىد ما ىىت بغيىىر  ذكيىىة , -بىزعمكم 
يقىول:نو ءال نن يكىون فسىقًا , يعنىي بىذلك:نو ءال نن يكىون مىذبوحًا ذبحىه ذابى   "(فسىقا خنزيىر )فانىه رجىس(. . )نو

عنىه وحرمىه ,  هللا ن ل ىنمه وآلهتىه فىذكر اسىم وثنىه . فىان ذلىك الىذب  فسىق , نهى مىن عبىدة األوثىا المشىركين مىن
  ونه  من آمن به عن نكل ما ذب  كذلك ألنه ميتة .

الميتىة بمىا جىادلوهم بىه ,   حىريم للمشىركين الىذين جىادلوا نبىي هللا ونصىحابه فىي -جىل ثنىاؤه  -وهذا ءعىالم مىن هللا "
ونن الىذي  عمىوا نن هللا حرمىه حىالل نحلىه هللا ; وننهىم  , هللا حىرام الىذي حرمىهنن الذي جىادلوهم فيىه مىن ذلىك هىو ال

  هللا" . . ءل  كذبة في ء,افتهم  حريمه

  في  أويل قوله  عال : )فمن ا,فر غير باب وال عاد فان ربك غفور رحيم(: وقال

الخنزيىر , نو مىا نهىل لغيىر  لحىم نو نن معناه:فمن ا,فر ءل  نكل ما حرم هللا من نكل الميتىة والىدم المسىفوأل" . . .
من الجول ; وال عاد في نكله بتجاو ه مىا حىده هللا ونباحىه لىه  حالة هللا به , غير باب في نكله ءياه  لذذًا , ال لضرورة

 نكثىر منه ما يدف  عنه الخوف عل  نفسه بترك نكله من الهالك . . لم يتجاو  ذلك ءل  يأكل من نكله , وذلك نن

فسىىا ر عليىىه , بتركىىه  ,  حىىرع عليىىه فىىي نكلىىه مىىا نكىىل مىىن ذلىىك . )فىىان هللا غفور(فيمىىا فعىىل مىىن ذلىىكمنىىه . . فىىال
عنىد حاجتىه ءليىه . ولىو  ىاو حرمىه عليىه ومنعىه  ذلىك عقوبته عليه . ولو  او عاق ة عليه .)رحيم(باباحتىه ءيىاه نكىل

  منه" .

خالفىات فقهيىة . .  فحولهمىا دار الم ىاأل منهىاحىد اال,ىفرار الىذي ي ىاأل فيىه األكىل مىن هىذه المحرمىات ; والمقى نمىا
ورني ننىه ي ىاأل مىا يحقىق ال فايىة والشى   . .  . . امتنى  فىرني ننىه ي ىاأل مىا يحفىه الحيىاة فقىد عنىد خىوف الهىالك لىو

نخر  ءذا خيىف انقفىال الفعىام . . وال نىدخل فىي  ف ىيالت الفىرول . .  ألكالت ورني ننه ي األ فوي ذلك ما يدخر
  يكفي في هذا المو,  . امنه فهذا القدر
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ْمَنا ك لَّ ّذي ظ ف رق َوّمَن اْلَ َقىرّ  َوَعَل  وْا َحرَّ َما ّءالَّ َمىا َحَمَلىْت ظ ه ور ه َمىا َواْلَغىَنمّ  الَّّذيَن َهاد  وَمه  ىح  ْمَنىا َعَلىْيّهْم    اْلَحَواَيىا  َنوّ  َحرَّ
ىه   َواّسىَعةق  ( َفّان َكىذَّب وَك َفق ىل رَّبُّ  ىْم ذ و َرْحَمىةق 146َلَ اّدق وَن ) ّوّإنَّا َنْو َما اْخَتَلَد ّبَعْظمق َذّلَك َجَزْيَناه م ّبَ ْغّيّهمْ  َواَل ي ىَردُّ َبْأس 

  (147َعّن اْلَقْوّم اْلم ْجّرّميَن )

وذلىك كاإلبىىل  ; مشىقوقة ني كىل حيىوان قدمىه غيىر -اليهىود فقىد حىرم هللا علىيهم كىل ذي ظفىر مىن الحيىوان  فأمىا
نو الىىدهن الملتىىف باألمعىىاو , نو مىىا  , الظهىىر ءال  ىىحم -والىى د . وحىىرم كىىذلك  ىىحم ال قىىر والغىىنم والنعىىام واألو  

  بغيهم بتجاو  نوامر هللا و رائعه: عل  اختلد منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم

مىا نو مىا حملىت ظهوره ءال -وعل  الذين هادوا حرمنىا كىل ذي ظفىر . ومىن ال قىر والغىنم حرمنىا علىيهم  ىحومهما )
  .(ل ادقون  ذلك جزيناهم ب غيهم , وإنا -الحوايا نو ما اختلد بعظم 

يقولونىه هىم مىن نن  مىا يبين سب  هذا التحريم , وهو سب  خاص باليهود , وينكد نن هىذا هىو ال ىدي , ال والنة
د كىان هىذا فيمىا حىرم على  نفسىه . . لقى يت عونىه ءسىرائيل , وهىو يعقىو  جىدهم , هىو الىذي حىرم هىذا على  نفسىه فهىم

  ما بغوا , فجا اهم هللا بهذا الحرمان من الفي ات . بعد م احا حالاًل ليعقو  . ول نه حرم عليهم

  فان كذبوك فقل:ربكم ذو رحمة واسعة , وال يرد بأسه عن القوم المجرمين(. .)

 سىى   -سىى حانه  - فرحمتىىه ربكىم ذو رحمىىة واسىىعة بنىا , وبمىىن كىان منمنىىا مىن ع ىىاده , وبغيىرهم مىىن خلقىه . فقىل
ورحمىة . فىان بعضىهم قىد يثىو  ءلى  هللا .  منىه المحسن والمسيو ; وهو ال يعجل عل  من استحق العقىا  ; حلمىا

  حلمه , وما قدره من ءمهالهم ءل  نجل مرسوم . ءال . ول ن بأسه  ديد ال يرده عن المجرمين

خلىىق قلىىو  ال شىىر ;  الىىذي ل ىىأ  . لهللاالقىىول فيىىه مىىن اإلطمىىال فىىي الرحمىىة بقىىدر مىىا فيىىه مىىن اإلرهىىا  با وهىىذا
  يخاطبها بهذا وذاك ; لعلها  هتز و تلق  و ستجي  .

    ذي  المشركين في ءفترائهم عل  هللا 149 - 148الخامس: الدر 

يواجىه مهىربهم األخيىر  , ي ل السياي ءل  هذا الحىد مىن  ضىييق الخنىاي علىيهم , وسىد الىذرائ  فىي وجىوههم وعندما
ءنهىم مجبىرون ال مخيىرون فيمىا اعتسىفوا :يقولىون  عليه  ركهم و,الل   ورا هم و  رفا هم . . ءنهىمالذين يحيلون 

  الشرك والضالل لمنعهم منه بقدر ه التي ال يعجزها  يو: منهم من  رك و,الل . فلو كان هللا ال يريد
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كىذ  الىذين مىن قىبلهم حتى   ذلككى سىيقول الىذين ن ىركوا:لو  ىاو هللا مىا ن ىركنا وال آباؤنىا , وال حرمنىا مىن  ىيو .)
ءال الظن , وإن ننتم ءال  خرصىون . قىل:هللف الحجىة   ت عون  ذاقوا بأسنا . قل:هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ? ءن

  :(نجمعين ال الغة , فلو  او لهداكم

بىرة والمرج ىة . والمج والمعتزلىة الجبر واالختيار كثر فيها الجىدل فىي  ىاريخ الف ىر اإلسىالمي بىين نهىل السىنة وقضية
المسىىيحي فىىي هىىذا الجىىدل , فتعقىىد  عقيىىدًا ال  عرفىىه  والالهىىوت . . و ىىدخلت الفلسىىفة اإلغريقيىىة والمنفىىق اإلغريقىىي

 , ولو نخذ األمر بمنهج القرآن الم ا ر الميسر الجاد , ما ا تد هذا الجىدل . . الواقيية العقلية اإلسالمية الوا,حة

  فيه .وما سار في ذلك الفريق الذي سار 

  نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه , فنجد قضية وا,حة بسيفة محددة: ونحن

 ىركهم هىم وآبىاؤهم ,  يحيلىون  سىيقول الىذين ن ىركوا لىو  ىاو هللا مىا ن ىركنا وال آباؤنىا وال حرمنىا مىن  ىيو(. . فهىم)
بغيىر علىم وال دليىل . . يحيلىون هىذا كلىه  ىرل هللا  مىن و حىريمهم مىا حرمىوه ممىا لىم يحرمىه هللا , وادعىاوهم نن هىذا

  ما ن ركوا وال حرموا . . هللا عل  مشي ة هللا بهم . فلو  او

  واجه القرآن ال ريم هذه المقولة ? ف يف

وبىىأ  هللا ينتظىىر  . هللا واجههىا بىىأنهم كىىذبوا كمىا كىىذ  الىذين مىىن قىبلهم , وقىىد ذاي المكىذبون مىىن قىبلهم بىىأ  لقىد
  المكذبين الجدد:

 
 
َنىا َيق ول  سَ  ُه  َمىا َنْ ىَرْكَنا َواَل آَباؤ  ْمَنىا ّمىن َ ىْيوق َكىَذّلَك َكىذََّ  الَّىّذيَن ّمىن َقىْبّلّهم َحتَّى  َوالَ  الَّّذيَن َنْ َرك وْا َلىْو َ ىاو   َذاق ىواْ  َحرَّ

ىوه  َلَنىىا ّءن ىْن ّعْلىىمق َفت ْخّرج  ى َ تَّّ ع ىونَ  َبْأَسىَنا ق ىْل َهىىْل ّعنىَدك م مّه ىوَن )ّءالَّ الظَّ ىىة   لََفّهّ  ( ق ىلْ 148نَّ َوّإْن َننىىت ْم َءالَّ َ ْخر ص  جَّ اْلح 
  (149اْلَ اّلَغة  َفَلْو َ او َلَهَداك ْم َنْجَمّعيَن )

  كذلك كذ  الذين من قبلهم حت  ذاقوا بأسنا(. .)

  هي الهزة التي قد  حرك المشاعر , و وقه من الغفلة , و وجه ءل  العبرة . . وهذه

محظىورات . . وهىذا مىا  عىن الثانيىة كانىت بت ىحي  مىنهج الف ىر والنظىر . . ءن هللا نمىرهم بىأوامر ونهىاهم واللمسىة
ال وسيلة لهم ءليه , ف يف يعلمونىه ? وإذا لىم يعلمىوه  غي  يمل ون نن يعلموه علمًا مستيقنًا . . فأما مشي ة هللا فهي

  يقينًا ف يف يحيلون عليه:

  لنا ? ءن  ت عون ءال الظن وإن ننتم ءال  خرصون(. . قل:هل عندكم من علم فتخرجوه)
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ليمضىوا وراو الحىد  والخىرص  , هلل نوامر ونواهي معلومة علمًا قفييًا , فلماذا يتركون هذه المعلومات القفييىة ءن
  في واد ال يعلمونه ?

حتى  يكيفىوا ننفسىهم  قىدرهو  هو ف ل القول في هذه القضية . . ءن هللا ال يكلف النىا  نن يعلمىوا غيى  مشىي ته هذا
ننفسىهم على  حسىبها . . وهىم حىين يحىاولون هىذا يقىرر  ليكيفىوا عل  حس ه . ءنما يكلفهم نن يعلموا نوامىره ونواييىه ,

 في واقعهىا -ويشرأل صدورهم ل سالم . . وهذا حسبهم في القضية التي  بدو عندئذ  , ءليه هللا س حانه ننه يهديهم

  ي ة من غموض ذلك الجدل و حكما ه  يسيرة وا,حة , بر  - العملي

علىى  الهىىد  . نو  يقهىىرهم هللا قىىادر لىىو  ىىاو علىى  نن يخلىىق بنىىي آدم ابتىىداو بفبيعىىة ال  عىىرف ءال الهىىد  , نو ءن
 ىاو غيىر هىذا    ىاو نن يبتلىي بنىي آدم بالقىدرة  - سى حانه -يقذف بالهد  في قلوبهم فيهتدوا بال قهر . . . ول نىه 

مىن يتجىه مىنهم ءلى  الهىد  على  الهىد  , وليمىد مىن يتجىه مىنهم ءلى   ليعىين د  نو الضىالل ,على  اال جىاه ءلى  الهى
  عمايته . . وجرت سنته بما  او . . وفي الضالل في فيه

  قل:هللف الحجة ال الغة , فلو  او لهداكم نجمعين(.)

فهىي غري ىة على   والمجادلىة وا,حة , م وغة في نيسر صورة يدركها اإلدراك ال شري . فأما المعاظلة فيها قضية
فىي نيىة فلسىفة نو ني الهىوت ءلى  نتيجىة مريحىة  فيهىا الحس اإلسالمي وعل  المنهج اإلسالمي . . ولم ينته الجىدل

  طبيعتها . . يناس  . ألنه جدل يتناول القضية بأسلو  ال

الماديىة يمكىن  ناولهىا  قىةالحقي طبيعىة ني حقيقىة هىي التىي  حىدد مىنهج  ناولهىا , ونسىلو  التعبيىر عنهىا كىذلك . ءن
الىىذهن . والحقيقىة التىىي وراو هىذا المىىد  , ال بىىد نن  بفىىروض بتجىار  المعمىىل . والحقيقىة الريا,ىىية يمكىن  ناولهىىا

 قلنىا مىن قبىل:منهج التىىذوي الفعلىي لهىذه الحقيقىة فىي مجالهىا الفعلىىي . ومحاولىة كمىا  تنىاول بمىنهج آخىر . . هىو

  قديمًا وحديثًا . الجدل الذهنية التي عولجت بها في كل ما جر  حولها منعنها بغير نسلو  القضايا  التعبير

على  المشىي ة الغيبيىة دخىول  فاإلحالىة فلقىد جىاو هىذا الىدين ليحقىق واقعىًا عمليىًا ;  حىدده نوامىر ونىواه وا,ىحة . وبعد
يجىابي الىواقعي المشىهود الذي ين غىي نن ينفىق فىي العمىل اإل للجهد في متاهة , ير ادها العقل بغير دليل , ومضيعة

.  

  مفال ة ال فار لشهادة هللا عل  نحكامهم 150الساد : الدر 

قضىية التشىري  , كمىا  على  رسوله   ص ل ءل  مواجهة المشركين في موقىف اإل ىهاد -س حانه  -يوجه هللا  ونخيراً 
  :السورة واجههم من قبل في موقف اإل هاد عل  قضية األلويية في نوائل

  السورة قال له:نوائل  في
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  به ومن ألنذركم قل:ني  يو نكبر  هادة ? قل هللا .  هيد بيني وبين م , ونوحي ءليَّ هذا القرآن)

 
 

َم َهىىَذا ق ىلْ  َ َحىرَّ ُه وَن َننَّ  ىَهَداوك م  الَّىّذيَن َيْشىَهد  ىْم َواَل َ تَّّ ىْ  نَْهىَواو الَّىذّ  َفىّان َهل ىمَّ    وْا َفىاَل َ ْشىَهْد َمَعه  ّبآَياّ َنىا  َكىذَّب واْ  ينَ َ ىّهد 
  (150) َيْعّدل ونَ  َوالَّّذيَن اَل ي ْنّمن وَن ّباآلّخَرّة َوه م ّبَربّهّهمْ 

  وإنني بريو مما  شركون(. . , واحد نئن م لتشهدون نن م  هللا آلهة نخر  ? قل:ال ن هد . قل:ءنما هو ءله . بلأ

  قال له: وهنا

نهىواو الىذين كىذبوا بآيا نىا   ت   هللا حرم هذا . فان  هدوا فال  شهد معهم . والقل:هلم  هداوكم الذين يشهدون نن )
  والذين ال ينمنون باآلخرة , وهم بربهم يعدلون(. .

ءن هىذا الىدين يسىوي  . . خافيىة مواجهة هائلة , ومواجهة كذلك فاصىلة . وداللتهىا على  طبيعىة هىذا الىدين غيىر ءنها
الشىرك اآلخىر الىذي يتمثىل فىي مزاولىة حىق الحاكميىة  وبىين ذ آلهىة نخىر  مى  هللا ;بين الشىرك العلنىي الوا,ى  با خىا

كمىا ننىه  -دون اعت ىار لمىا يدعونىه هىم مىن نن مىا يشىرعونه هىو  ىريعة هللا    - هللا والتشري  للنا  بمىا لىم يىأذن بىه
يعىدلون . . ني يجعلىون  بىربهم ير  بون هذه الفعلة بىأنهم يكىذبون بآيىات هللا , وال ينمنىون بىاآلخرة , وهىم الذين ي م

  في السورة وصفا للذين كفروا: آية له نندادًا  عدله . . وهو ذات التعبير الذي جاو في نول

  يعدلون(. . بربهم الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض , وجعل الظلمات والنور , ثم الذين كفروا)

لىدعواهم نن مىا يشىرعونه  اعت ىار دون  -ونه بالتشىري  للنىا  حكم هللا عل  الذين يغت بون حق الحاكمية ويزاول هذا
  القضية الخفيرة . هذه وليس بعد حكم هللا رني ألحد في -هو من  ريعة هللا   

بآيا ىه ; غيىر مىنمنين بىاآلخرة  مكىذبين بهذا الحكم ? ولمىاذا يعىدهم -س حانه  -نردنا نن نفهم لماذا يقضي هللا  فاذا
الفهىم . فتىدبر حكمىة هللا فىي  ىرعه وحكمىه نمىر مفلىو  مىن  نحىاول غيىره . . فىان لنىا نن, مشركين يعدلون بىربهم 

  المسلم . .

بىأنهم يكىذبون بآيا ىه . ألن  - مهمىا قىالوا ننىه مىن  ىرل هللا -هللا قد حكم عل  المشرعين للنا  من عنىد ننفسىهم  ءن
ق الىرا ي الواحىد . . والخىالق الىرا ي هىو المالىك . الخىال بأنىه كلهىا  شىهد -ءن كان المىراد بهىا آيا ىه ال ونيىة  -آيا ه 

 بالحاكميىة فقىد كىذ  بآيا ىه هىذه . . وإن -سى حانه  -الحىاكم . . فمىن لىم يفىرده  المت ىرف فيج  نن يكىون وحىده

بالحاكميىة  - سى حانه -المق ود آيا ه القرآنية , فالن وص فيها حاسمة وصىريحة ووا,ىحة فىي وجىو  ءفىراده  كان
  له وحده بالشرل النافذ والحكم القاهر . . النا  الواقيية , وا خاذ  ريعته وحدها قانونا , و عبيد في حياة ال شر
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ننىىه مىىالي ربىىه يىىوم  ويىىوقن بىىأنهم ال ينمنىىون بىىاآلخرة . . فالىىذي يىىنمن بىىاآلخرة , -سىى حانه  -حكىىم علىىيهم  كىىذلك
ذي يتفرد بىه . وهىو حىق الحاكميىة المفلقىة فىي ال حقه القيامة , ال يمكن نن يعتدي عل  نلويية هللا , ويدعي لنفسه

  قضائه وقدره , وفي  ريعته وحكمه . . في حياة ال شر . ممثلة هذه الحاكمية

بىه ال ىافرين . . ذلىك  وصىف حكىم علىيهم فىي النهايىة بىأنهم بىربهم يعىدلون . . ني ننىه حكىم علىيهم بالشىرك الىذي ثم
الذي  فرد به . نو ما قبلىوا مىن عبىد نن يدعيىه  الحاكمية في حق - س حانه -ننهم لو كانوا موحدين ما  اركوا هللا 

  ويزاوله وهم را,ون  

مىىا لىىم يىىأذن بىىه ,  للنىىا  هىىي علىىة حكىىم هللا علىى  مىىن يزاولىىون حىىق الحاكميىىة ويشىىرعون  -فيمىىا يبىىدو لنىىا  - هىىذه
ذا ىىه فىال يملىك "مسىىلم" نن  ال فىىر . . نمىا الحكىم بىه بالت ىذي  بآيا ىه , وعىدم اإليمىىان بىاآلخرة والشىرك الىىذي يتحقىق

التىىي ال معقىى  عليهىىا . فلينظىىر كىىل "مسىىلم" كيىىف يتىىأد  نمىىام كلمىىة  الف ىىل يجىىادل فيىىه . فقىىد صىىدرت فيىىه كلمىىة
  . العزيز الحكيم .

 
 

وْا ّبىهّ  ق لْ  َم َربُّ  ىْم َعَلىْي  ْم َنالَّ   ْشىّرك  ىنْ َوّباْلَواّلىَدْيّن ّءْحَسىان َ ىْي اً  َ َعىاَلْوْا َنْ ىل  َمىا َحىرَّ نَّْحىن  َنىْر  ق   ْم  ءْمىاَليق  ًا َواَل َ ْقت ل ىوْا َنْواَلَدك ىم مّه
ُه   َظَهىرَ  َوّإيَّاه ْم َواَل َ ْقَرب وْا اْلَفَواّحَ  َمىا َم  ىاك ْم ّبىّه َلَعلَّ  ىْم  ّءالَّ  ّمْنَهىا َوَمىا َبَفىَن َواَل َ ْقت ل ىوْا الىنَّْفَس الَّّتىي َحىرَّ ّبىاْلَحقّه َذّل  ىْم َوصَّ

  (151ّقل وَن )َ عْ 

اإل ىهاد ورفىأ مىا يقررونىه مىن  موقىف وبعىد الوصىايا العشىر وصىراي هللا المسىتقيم 153 - 151السىاب : الىدر 
مىا حرمىه هللا حقىًا . . وسىنجد ءلى  جانى  مىا حرمىه بعىأ   تضىمن المحرمىات , يلقىي ءلىيهم بىالمقررات اإللهيىة التىي

 هىذه لمحرمىات  بىدن بىالمحرم األول . . وهىو الشىرك بىالِل . . ألنمقابل محىرم . وهىذه ا لها الت اليف اإليجابية التي

  لها ونسلم: استسلم هي القاعدة األول  التي يج  نن  تقرر , لتقوم عليها المحرمات والنواهي , لمن

نحىن نوالدكىم مىن ءمىالي ,   قتلىوا  عىالوا ن ىل مىا حىرم ربكىم علىيكم:نال  شىركوا بىه  ىي ًا . وبالوالىدين ءحسىانا , وال:قىل
وال  قتلىوا الىنفس التىي حىرم هللا ءال بىالحق . . ذل ىم  . بفىن نىر ق م وإيىاهم . وال  قربىوا الفىواح  مىا ظهىر منهىا ومىا

 والميىزان وال  قربىوا مىال اليتىيم ءال بىالتي هىي نحسىن , حتى  يبلىأ ن ىده , ونوفىوا ال يىل . وصىاكم بىه لعل ىم  عقلىون .

هللا نوفىوا . . ذل ىم وصىاكم بىه  وبعهىد ولىو كىان ذا قربى  -قلىتم فاعىدلوا وإذا  -ال ن لف نفسىا ءال وسىعها  -بالقسد 
وال  ت عىوا السىبل فتفىري بكىم عىن سىبيله . . ذل ىم وصىاكم بىه  , لعل ىم  ىذكرون . ونن هىذا صىراطي مسىتقيمًا فىا  عوه

  لعل م  تقون . . .

ونوهىام الجاهليىة  والثمىار ألنعىامالتىي  ىرد فىي السىياي بمناسى ة الحىدي  عىن  شىريعات ا -فىي هىذه الوصىايا  وننظىر
قىوام حيىاة الضىمير بالتوحيىد , وقىوام حيىاة األسىىرة  ءنهىا فىاذا هىي قىوام هىذا الىدين كلىىه . . -و  ىورا ها و  ىرفا ها 
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 ومىا المجتم  بالت افل والفهارة فيما يجري فيه من معامالت , وقوام حياة اإلنسىانية حياة بأجيالها المتتابعة , وقوام

  . فيها من ,مانات , مر  فة بعهد هللا , كما ننها بدئت بتوحيد هللا . يحوي الحقوي 

وكىل مىا عىداه سىبل  ; المسىتقيم يقىرر نن هىذا صىراطه -سى حانه و عىال   -في ختام هذه الوصىايا , فىاذا هللا  وننظر
   تفري بالنا  عن سبيله الواصل . . الوحيد . .

كأنهىا لمحىة جانبيىة   بىدو . . نمىر هائىل يجىيو فىي نعقىا  قضىية نمىر هائىل هىذا الىذي  تضىمنه اآليىات الىثالث ءنىه
  بداللة ربفها بهذه الوصايا الهائلة ال لية . . ; األساسية من الجاهلية ; ول نها في الحقيقة هي قضية هذا الدين

  قل: عالوا ن ل ما حرم ربكم عليكم(. .)

حرمىىىىه  لقىىىىد   -تم ننىىىىه حرمىىىىه بىىىىزعمكم ال مىىىىا  ىىىىدعون ننىىىى - عىىىىالوا نقىىىىة علىىىىيكم مىىىىا حرمىىىىه علىىىىيكم ربكىىىىم :قىىىىل
وإذن فهىىو اخت اصىىه ,  - والحاكميىىة وهىىي القوامىىة والتربيىىة والتوجيىىه -عليكم)ربكم(الىىذي لىىه وحىىده حىىق الربوبيىىة 

  يج  نن يكون ربا . . الذي ومو,  سلفانه . فالذي يحرم هو "الر " لهللا هو وحده

  نال  شركوا به  ي ًا(. .)

الحقىىوي والواج ىىات . .  منهىىا بنىىاو العقيىىدة ; و رجىى  ءليهىىا الت ىىاليف والفىىرائأ , و سىىتمد التىىي يقىىوم عليهىىا القاعىىدة
وقبىل الىدخول فىي الت ىاليف والفىرائأ , وقبىل  ; والنىواهي القاعىدة التىي يجى  نن  قىوم نواًل قبىل الىدخول فىي األوامىر

داو نن يعتىرف النىا  بربوبيىة هللا الىدخول فىي الشىرائ  واألحكىام . . يجى  ابتى وقبىل الدخول فىي النظىام واألو,ىال ;
وال يشىركون  , نلوهيتىه فىي حيىا هم كمىا يعترفىون بألوهيتىه وحىده فىي عقيىد هم ; ال يشىركون معىه نحىدًا فىي لهىم وحىده

هىذا ال ىون فىي عىالم األسى ا  واألقىدار ;   ىنون  معه نحدًا في ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المت رف في
وجىىزائهم يىوم الىدين ; ويعترفىىون لىه وحىده بأنىىه هىو المت ىرف فىىي  حسىابهم ه المت ىرف فىيويعترفىون لىه وحىده بأنىى

  الحكم والشريعة كلها سواو . . عالم  نون الي اد في

مىن  قاليىد الجاهليىة ,  المجتمى   نقيىة الضىمير مىن نو ىا  الشىرك , و نقيىة العقىل مىن نو ىا  الخرافىة , و نقيىة ءنهىا
   اد للي اد . .و نقية الحياة من عبودية الي

الىىذي يجىى   األول هىىو المحىىرم األول ألنىىه يجىىر ءلىى  كىىل محىىرم . وهىىو المن ىىر -فىىي كىىل صىىوره  -الشىىرك  ءن
ءال هللا , وال ر  لهىم ءال هللا , وال حىاكم لهىم ءال هللا , وال  لهىم كلىه لىه ; حتى  يعتىرف النىا  نن ال ءلىه اإلن ارحشىد

  بالشعائر لغير هللا . .كما ننهم ال يتوجهون  . هللا مشرل لهم ءال

ع ىادة نو خلىق نو عمىل  مىن لهو القاعدة األول  التىي ال يغنىي غناوهىا  ىيو آخىر , -عل  ءطالقه  -التوحيد  وإن
. .  
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  نجل ذلك  بدن الوصايا كلها بهذه القاعدة: من

   شركوا به  ي ًا . . نال

لقىد كىان  -مقدمىة الوصىايا  في لشرك الذي ينه  عنهنن نلتفت ءل  ما قبل هذه الوصايا , لنعلم ماذا يراد با وين غي
وقبل آية واحىدة كىان موقىف  -في ءصداره  الحاكمية قضية التشري  ومزاولة حق -السياي كله ب دد قضية معينة 

  اإل هاد الذي يحسن نن نعيد ن ه:

نهىواو الىذين كىذبوا بآيا نىا    ت  قل:هلم  هداوكم الذين يشهدون نن هللا حرم هذا . فان  هدوا فال  شهد معهم . وال)
  , والذين ال ينمنون باآلخرة , وهم بربهم يعدلون(. .

القرآنىي هنىا بالشىرك  السىياي نن نىذكر هىذه اآليىة , ومىا قلنىاه عنهىا فىي ال ىفحات السىابقة لنىدرك مىاذا يعنىي يجى 
فالسىياي حا,ىر , والمناسى ة  الشىرك فىي الحاكميىة . ننىه الىذي ينهى  عنىه ابتىداًو . . ءنىه الشىرك فىي االعتقىاد , كمىا

  فيه حا,رة . .

األساسىية , قىد  مفهوما ىه نحتاع ءل  هذا التذكير المستمر , ألن جهود الشىياطين فىي  حزحىة هىذا الىدين عىن ونحن
العقيىدة , و نف ىل فىي الحىس عىن نصىلها  مكىان فجعلت مسىألة الحاكميىة  تزحىزأل عىن -م  األسف  -آ ت ثمارها 

يتحىدثون لت ىحي   ىعيرة  عبديىة ; نوالسىتن ار انحىىالل  , اإلسىالم د حتى  الغيىورين على االعتقىادي   ومىن ثىم نجى
 القانونيىة . ول ىنهم ال يتحىدثون عىن نصىل الحاكميىة , وموقعهىا مىن العقيىدة المخالفىات نخالقىي ; نو لمخالفىة مىن

قيىىام الحيىىاة فىىي غيىىر  هىىوو  يسىىتن رون المن ىىرات الجانبيىىة الفرعيىىة , وال يسىىتن رون المن ىىر األكبىىر ; ! اإلسىىالمية
  بالحاكمية . . -س حانه  -التوحيد ; ني عل  غير ءفراد هللا 

القرآنىىي يحىىدد  السىىياي هللا قبىىل نن يوصىي النىىا  ني وصىية , نوصىىاهم نال يشىىركوا بىه  ىىي ا . فىي مو,ىى  مىن ءن
  المعنيه بالشرك الذي  بدن بالنهي عنه جمي  الوصايا  

الثابىت الىذي  رجى  ءليىه  بالمييىار ساسها الفرد بالِل عل  ب يرة , و ر  د بها الجماعةالقاعدة التي ير  د عل  ن ءنها
ال شىىرية . . فىىال  ظىىل نه ىىًا لىىري  الشىىهوات والنىىزوات ,  الحيىىاة فىىي كافىىة الىىروابد ; وبىىالقيم األساسىىية التىىي  حكىىم

  م  الشهوات والنزوات . .  تراوأل واصفالحات ال شر التي

  وال  قتلوا نوالدكم من ءمالي نحن نر ق م وإياهم(. .وبالوالدين ءحسانا . )

ننىه  -سى حانه  -ولقىد علىم هللا  -  قىوم بعىد الرابفىة فىي هللا ووحىدة اال جىاه -رابفىة األسىرة بأجيالهىا المتالحقىة  ءنهىا
رفىة نلوهيتىه ونوصى  اآلبىاو باألبنىاو ; وربىد الوصىية بمع , باآلبىاو نرحم بالنا  من اآلباو واألبناو . فأوص  األبنىاو
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الوالىدين   جىاه المتفردة . وقال لهم:ءنه هو الذي يكفل لهم الر ي , فىال يضىيقوا بالت عىات بربوبيته الواحدة , واالر  اي
  ير قهم جميعًا . . فالِل في كبر هما ; وال  جاه األوالد في ,عفهم , وال يخافوا الفقر والحاجة

  . وال  قربوا الفواح  ما ظهر منها وما بفن(.)

 النظافىةوهىي قاعدة -كلىه  المجتمى  كما يقوم عليهىا -وصاهم هللا باألسرة , وصاهم بالقاعدة التي  قوم عليها  ولما

وخافيهىىا . . فهىو نهىىي مىر  د  مامىىًا بالوصىية السىىابقة عليهىىا . .  ظاهرهىا والفهىارة والعفىىة . فنهىاهم عىىن الفىواح 
  .التي  قوم عليها كافة الوصايا  األول  وبالوصية

ءنىه ال بىد مىن طهىارة  . . بفىن ال يمكن قيام نسرة , وال اسىتقامة مجتمى  , فىي وحىل الفىواح  مىا ظهىر منهىا ومىا ءنه
نن  شىي  الفاحشىة هىم الىذين يحبىون نن  تزعىزل قىوائم  يحبىون  ونظافىة وعفىة لتقىوم األسىرة وليقىوم المجتمى  . والىذين

  األسرة ونن ينهار المجتم  .

ويغلى  على   . الزنىا وإن كانىت نحيانىا  خىة بنىول منهىا هىو فاحشىة -ني  جىاو  الحىد  -كىل مىا نفحى  :والفىواح 
 عديىد محرمىات بىذا ها , فت ىون هىذه  مجىال الظن نن يكىون هىذا هىو المعنى  المىراد فىي هىذا المو,ى  . ألن المجىال

شىىىة الفىىىواح  . مىىىال اليتىىىيم فاحشىىىة , والشىىىرك بىىىالِل فاح ونكىىىل واحىىىدة منهىىىا بعينهىىىا . وإال فقتىىىل الىىىنفس فاحشىىىة ,
نولى  بفبيعىىة السىياي . وصىىيغة الجمى  , ألن هىىذه الجريمىة ذات مقىىدمات  الزنىا فتخ ىية)الفواح (هنا بفىواح 

والضىحكات  والحركىات فاحشة مثلها . فالتبرع , والتهتىك , واالخىتالي المثيىر , وال لمىات واإل ىارات كلها ومالبسات
األخيىىرة . وكلهىىا فىواح  منهىىا الظىىاهر  بالفاحشىىة كلهىىا فىواح   حىىيدالفىاجرة , واإلغىىراو والتىزيين واالسىىتثارة . . . 
ال ىىادي فىىي الجىىوارأل . منهىىا المخبىىوو المسىىتور ومنهىىا المعلىىن  ومنهىىا ومنهىىا ال ىىاطن . منهىىا المستسىىر فىىي الضىىمير

 قوام األسرة , وينخر في جسم الجماعة , فوي ما يلفخ ,مائر األفراد , ويحقىر مىن يحفم المكشوف   وكلها مما

  ومن ثم جاوت بعد الحدي  عن الوالدين واألوالد . , اهتماما هم

االقتىرا  , سىدًا للىىذرائ  ,  مجىرد هىذه الفىواح  ذات ءغىراو وجاذبيىة , كىان التعبيىر: وال  قربىوا . . للنهىي عىىن وألن
ولىذلك  -دة بعىد األولى  غيىر المتعمى -النظىرة الثانيىة  حرمىت وا قىاو للجاذبيىة التىي  ضىعف معهىا اإلرادة . . لىذلك

حرامىًا , وكانىت  -حتى  بىالتعفر فىي الفريىق  -الضىرورة . ولىذلك كىان التبىرع  بقىدر كىان االخىتالي ,ىرورة  تىاأل
فهىذا الىدين ال  . . النظيفىة والضحكات المثيىرة , واإل ىارت المثيىرة , ممنوعىة فىي الحيىاة اإلسىالمية , المثيرة الحركات

فهىو ديىن وقايىة قبىل نن يقىيم الحىدود , ويوقى   ! المقاومىة هم عنتىا فىييريد نن يعرض النىا  للفتنىة ثىم يكلىف نع ىاب
والمشىاعر والحىوا  والجىوارأل . وربىك نعلىم بمىن خلىق , وهىو اللفيىف الخبيىر  للضمائر العقوبات . وهو دين حماية

. .  

الشىهوات , ومىن للنىا   يزينىون  نعلىم مىا الىذي يريىده بهىذا الىدين , وبحيىاة المجتمى  كلىه وبحيىاة األسىرة , مىن وكىذلك
  وبالمعسكر المختلد وبسائر ندوات التوجيه واإلعالم   والفيلم يفلقون الغرائر من عقالها بال لمة وال ورة والق ة
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  وال  قتلوا النفس التي حرم هللا ءال بالحق(. .)

الىنفس . . ذلىك  وقتىل , والزنىا فىي السىياي القرآنىي مجىيو النهىي عىن هىذه المن ىرات الثالثىة متتابعة:الشىرك , ويكثىر
قتىىل للففىىرة ; والثانيىىة جريمىىة قتىىل للجماعىىة , والثالثىىة  جريمىىة ننهىىا كلهىىا جىىرائم قتىىل فىىي الحقيقىىة   الجريمىىة األولىى 

 ءن الففىىرة التىىي ال  يىي  علىى  التوحيىىد ففىرة ميتىىة . والجماعىىة التىي  شىىي  فيهىىا . . جريمىة قتىىل للىىنفس المفىردة

والحضىارة الفارسىية .  الرومانيىة الىدمار . والحضىارة اإلغريقيىة والحضىارة جماعىة ميتىة , منتهيىة حتمىًا ءلى  الفاحشىة
كىل  فيهىاالغربيىة  نبى و بالم ىير المر قى  ألمىم ينخر  الحضىارة  ىواهد مىن التىاريخ . ومقىدمات الىدمار واالنهيىار فىي

اإلسىالم عقوبىة هىذه  ليجع والمجتم  الذي  شي  فيه المقا ل والثارات , مجتم  مهدد بالدمار . ومن ثم . الفساد هذا
  الدمار . عوامل الجرائم هي نقس  العقوبات , ألنه يريد حماية مجتمعه من

كىل قتىل فىردي ءنمىا  بىأن سبق النهي عن قتل األوالد من ءمىالي . فىاآلن ينهى  عىن قتل)النفس(عامىة . فيىوحي ولقد
فسًا , بغير نفىس نو فسىاد فىي األرض قتل ن من يق  عل  جنس)النفس(في عمومه .  نيد هذا الفهم آية: ). . . ننه

نحيا النا  جميعًا(. . فاالعتداو ءنمىا يقى  على  حىق الحيىاة ذا هىا ,  ف أنما , ف أنما قتل النا  جميعًا , ومن نحياها
 الجماعىة فىي عمومهىا . وعلى  هىذه القاعىدة كفىل هللا حرمىة الىنفس ابتىداو . وهنىاك طمأنينىة ال شىرية وعلى  الىنفس

حيا ىه , ال ي ىنذ  فيهىا ءال بىالحق .  على  اإلسالم ونمنها , وانفالي كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً المسلمة في دار 
ولىم يتركىه للتقىدير والتأويىل . ول نىه لىم يبينىه لي ى    ىريعة ءال  ,  ىريعته والحىق الىذي  نخىذ بىه الىنفس بينىه هللا فىي

  ل لها  نفيذ الشريعة  المسلمة , ونص   لها من السلفان ما يكف الدولة بعد نن قامت

هىذه القواعىد األساسىية فىي  فحتى  اللفتىة لهىا قيمتهىا فىي  عريفنىا بفبيعىة مىنهج هىذا الىدين فىي النشىأة والحركىة . وهىذه
  . العملية حياة المجتم  , لم يف لها القرآن ءال في مناسبتها

بىابرا  وصىية هللا ونمىره  يليىه الىذينن يمضي السىياي فىي بيىان المحرمىات والت ىاليف , يف ىل بىين هىذا القسىم و  وقبل
  و وجيهه:

  ذل م وصاكم به لعل م  عقلون(.)

السىلفة التىي  ىأمر و نهى   لوحىدة التعقي  يجيو وفق المنهج القرآني في ربد كىل نمىر وكىل نهىي بىالِل .  قريىرا وهذا
  مائر النا   للمر والنهي و نه في ,  جعل في النا  , وربفًا للوامر والنواهي بهذه السلفة التي

 عبىد النىا  لشىرعها .  التىي  جيو فيه اإل ارة ءل  التعقل . فالعقل يقتضي نن   ون هذه السلفة وحىدها هىي كذلك
  وقد سبق ننها سلفة الخالق الرا ي المت رف في حياة النا   

انس . فجعىل هىذه فىي التجى مىن وذلك فوي ما في الفائفة األول  من التجانس . وما بين الفائفة الثانيىة كىذلك وهذا
  آية , و لك في آية , وبينهما هذا اإليقال .
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  وال  قربوا مال اليتيم ءال بالتي هي نحسن حت  يبلأ ن ده(. .)

على   -المسىلمة  الجماعىة ,ىييف فىي الجماعىة , بفقىده الوالىد الحىامي والمربىي . ومىن ثىم يقى  ,ىعفه على  واليتىيم
وكان اليتيم ,ىائعًا فىي المجتمى  العربىي  - االجتماعي سالم قاعدة نظامهنسا  الت افل االجتماعي الذي يجعله اإل

في القرآن و نوعها وعنفها نحيانا  شي بما كان فا يا فىي ذلىك المجتمى  مىن  الواردة في الجاهلية . وكثرة التوجيهات
عهىد ءليىه بالرسىالة  حىين فيه ; حت  انتد  هللا يتيما كريمًا فيه ; فعهد ءليه بأ ىرف مهمىة فىي الوجىود . اليتيم ,يعة

وكفالتىه على  النحىو الىذي نىر  منىه هىذا  اليتىيم ءلى  النىا  كافىة , وجعىل مىن آدا  هىذا الىدين الىذي بعثىه بىه رعايىة
  التوجيه:

  وال  قربوا مال اليتيم ءال بالتي هي نحسن حت  يبلأ ن ده(.)

حتى  يسىلمه لىه كىاماًل  , وينميىه تىيم . في ىونهمن يتول  اليتيم نال يقر  ماله ءال بالفريقة التىي هىي نحسىن للي فعل 
  ليحمي ماله , ويحسن القيام عليه . وبذلك . والعقلية ناميا عند بلوغه ن ده . ني ا تداد قو ه الجسمية

 
 
ه  َوَنْوف ىوْا اْلَ ْيىَل وَ  َيْبل ىأَ  َ ْقَرب ىوْا َمىاَل اْلَيّتىيّم ّءالَّ ّبىالَّّتي ّهىَي َنْحَسىن  َحتَّى  َوالَ  ىدَّ ْسىَعَها  َنْفسىاً  اْلّميىَزاَن ّباْلّقْسىّد اَل ن َ لّهىف  َن   ّءالَّ و 

ونَ  َوّبَعْهدّ  َوّإَذا ق ْلت ْم َفاْعّدل وْا َوَلْو َكاَن َذا ق ْرَب  اك م ّبّه َلَعلَّ  ْم َ َذكَّر  ّ َنْوف وْا َذّل  ْم َوصَّ   (152) ُه

  كامال . الجماعة قد ن,افت ءليها عضوًا نافعًا ; وسلمته حقه   ون 

بلىوب الحلىم . وعنىد  , مالىك خالف فقهي حول سن الر ىد نو بلىوب األ ىد . . عنىد عبىد الىرحمن بىن  يىد وعنىد وهناك
المدينىة بلىوب الحلىم وظهىور الر ىد معىًا بىدون  نهىل نبي حنيفىة خمسىة وعشىرون عامىا . وعنىد السىدي ثالثىون , وعنىد

   حديد .

  (.-نفسا ءال وسعها  ال ن لف -ونوفوا ال يل والميزان بالقسد )

بالعقيىىدة ; ألن  يربفهىىا فىىي الم ىىادالت التجاريىىة بىىين النىىا  فىىي حىىدود طاقىىة التحىىري واإلن ىىاف . والسىىياي وهىىذه
بهىىا ويىىأمر هىىو هللا . ومىىن هنىىا  ىىر  د بقضىىية  يوصىىي المعىىامالت فىىي هىىذا الىىدين وثيقىىة االر  ىىاي بالعقيىىدة . والىىذي

  الذي يبر  فيه  أن العقيدة , وعالقتها بكل جوان  الحياة . . عرضالم األلويية والعبودية , و ذكر في هذا

والمعىامالت . . مىن ذلىك  الشىرائ   ف ىل بىين العقيىدة والي ىادات , وبىين -كمىا هىي اليىوم  -كانىت الجاهليىات  ولقىد
نفعىل فىي  ىأمرك نن نتىرك مىا يعبىد آباؤنىا نو نن  نصىال ك مىا حكىاه القىرآن ال ىريم عىن قىوم  ىعي : )قالوا:يىا  ىعي 

  نموالنا ما نشاو(? 
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وبىين هىذا المعىرض الخىاص  , ثىم يىربد السىياي القرآنىي بىين قواعىد التعامىل فىي المىال والتجىارة والبيى  والشىراو ومىن
والشىريعة , وبىين الي ىادة والمعاملىة , فىي ننهىا كلهىا  العقيىدة بالعقيدة , للداللة عل  طبيعىة هىذا الىدين , و سىويته بىين

  كلها في كيانه األصيل . المر  فة دين ,من مقومات هذا ال

  وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب (. .)

على  هىد  مىن العقيىدة  , رفيى  ءلى  مسىتو  سىامق -وقىد ربفىه بىالِل ابتىداو  -ير ف  اإلسالم بالضمير ال شىري  وهنا
الفىرد بالقرابىة هىو  ىعور الىذي يجعىل  ىعور  الضىعف في هللا ومراقبته . . فهنا مزلة مىن مىزالت الضىعف ال شىري .

نىاقة محىدود األجىل ; وفىي قىوة القرابىة سىند لضىعفه ; وفىي سىىعة  ,ىييف التناصىر والت امىل واالمتىداد ; بمىا ننىه
 امتىدادها جىياًل بعىد جيىل ,ىمان المتىداده   ومىن ثىم يجعلىه ,ىييفًا  جىاه قرابتىه حىين وفىي رقعتهىا كمىال لوجىوده ,

يأخىىذ اإلسىىالم بيىىد  المزلىىة لقضىىاو بيىىنهم وبىىين النىىا  . . وهنىىا فىىي هىىذهموقىىف الشىىهادة لهىىم نو علىىيهم , نو ا يقىىف
بىالِل وحىده , ومراق ىة هللا وحىده , اكتفىاو بىه  االعت ىام الضىمير ال شىري ليقىول كلمىة الحىق والعىدل , على  هىد  مىن

رو مىىن نقىر  ءلى  المى -سىى حانه  -مىن الوفىىاو بحىق القرابىة دون حقىه ; وهىو  لىه مىن مناصىرة ذوي القربى  , و قىو  
  . حبل الوريد .

  مذكرًا بعهد هللا: -وعل  الوصايا التي قبله  -يعق  عل  هذا األمر  لذلك

  وبعهد هللا نوفوا(. .)

بالقسىد . ومىن عهىد هللا نال  والميزان عهد هللا قولة الحق والعدل ولو كان ذا قرب  . ومن عهد هللا  وفية ال يل ومن
حرمىة الىنفس ءال بىالحق . . وقبىل ذلىك كلىه . . مىن عهىد هللا  هللا سن . ومن عهديقربوا مال اليتيم ءال بالتي هي نح

  ىاعرة هو العهىد األكبىر , المىأخوذ على  ففىرة ال شىر , بحكىم خلقتهىا مت ىلة بمبىدعها , فهذا نال يشركوا به  ي ًا .

  بوجوده في النواميس التي  حكمها من داخلها كما  حكم ال ون من حولها .

  قي  القرآني في مو,عه بعد الت اليف:يجيو التع ثم

  ذل م وصاكم به لعل م  ذكرون(. .)

 
 

ب لَ  َوَننَّ  اك م ّبّه َلَعلَّ  ْم َ تَّق ونَ  َفَتَفرَّيَ  َهىَذا ّصَراّطي م ْسَتّقيمًا َفا َّّ ع وه  َواَل َ تَّّ ع وْا السُّ ْم َعن َسّبيّلّه َذّل  ْم َوصَّ   (153) ّبك 

المر  فىة بهىذا العهىد وال  وصىاياه والقل  الذاكر غير الغافل , وهو يذكر عهد هللا كلىه , ويىذكر ,د الغفلة . والذكر
  ينساها .
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مبىدووة بتوحيىد هللا  االجتماعيىة هذه القواعد األساسية الوا,حة التىي   ىاد  لخىة العقيىدة اإلسىالمية و ىريعتها . . .
هىذه هىي صىراي هللا المسىتقيم . . صىراطه الىذي  . . . تشري وال ومختومة بعهد هللا , وما س قها من حدي  الحاكمية

  عن السبيل: المتفرقة ليس وراوه ءال السبل

  به لعل م  تقون(. . وصاكم ونن هذا صراطي مستقيما فا  عوه , وال  ت عوا السبل فتفري بكم عن سبيله . . ذل م)

  يختم القفال الفويل من السورة الذي بدن بقوله  عال : وهكذا

  نفغير هللا نبتغي حكمًا , وهو الذي ننزل ءليكم ال تا  مف اًل(. .)

  هذه النهاية , بهذا اإليقال العريأ العميق . . وانته 

والىذبائ  والنىذور , ءلى   , واألنعىام بين المفل  والختام قضية الحاكمية والتشري  , كما  بدو في مسىألة الىزرول و,م
هذه القضىايا . التىي نفىرد لهىا السىياي القرآنىي كىل هىذه المسىاحة  من ليدل عل  ننهاكل القضايا العقيدية األساسية , 

 األلوييىة السىورة السىابقة التىي  تحىدث عىن العقيىدة فىي محيفهىا الشىامل ; و تنىاول قضىية محتويىات ; وربفهىا بكىل

  والعبودية ذلك التناول الفريد .

بالربوبيىىة ,  -سىى حانه  -  . . نن يفىىرد النىىا  هللاوسىىبيل واحىىدة  ىىندي ءلىى  هللا -صىىراي هللا  -صىىراي واحىىد  ءنىىه
  ونن يدينوا لهذه الحاكمية في حيا هم الواقيية . . ; وحده ويدينوا له وحده بالعبودية ; ونن يعلموا نن الحاكمية هلل

  عن سبيله . يسل ونها هو صراي هللا ; وهذا هو سبيله . . وليس وراوه ءال السبل التي  تفري بمن هذا

  ذل م وصاكم به لعل م  تقون(. .)

  هي مناي االعتقاد والعمل . والتقو  هي التي  فيو بالقلو  ءل  السبيل . . فالتقو  

  والرسالة وال ع  والحاكمية المو,ول: قرير حقائق ءعتقادية حول الربوبية 165 - 154السابعة عشرة: الوحدة

  الوحدة مقدمة

الحاكميىىة  مو,ىىول وهىىو -ألساسىىي الىىذي يعالجىىه  ىىفر السىىورة األخيىىر ينقفىى   ىىدفق السىىياي فىىي المو,ىىول ا لىىم
العرض , وامتداد فىي الحشىد , لتقريىر هىذه  في وهذا الشوي الجديد هو امتداد -والتشري  وعالقتهما بالدين والعقيدة 

  الحقيقة .

األول مىن السىورة  رالشىف كمىا كىان -ب ىدد التشىري  والحاكميىة  -يتحدث عن الم اد و األساسية في العقيدة  وهو
نن قضىية التشىري  والحاكميىة هىي كىذلك  ليقىرر يتحىدث عىن هىذه الم ىاد و فىي صىدد قضىية الىدين والعقيىدة . ذلىك
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يعرض به المنهج القرآني هذه الحقيقة . وممىا يالحىه نن السىياي  الذي قضية الدين والعقيدة . وعل  ذات المستو  
 األول والموحيىات والمشىاهد والتعبيىرات التىي حشىدها فىي الشىفرالثىاني ذات المىنثرات  السىورة يسىتخدم فىي  ىفر

  منها:

  عن ال ت  والرسل والوحي واآليات التي يفلبونها . يتحدث

  عن الدمار والهالك الذي يعق  وقول اآليات والت ذي  بها . ويتحدث

  عن اآلخرة وقواعد الدينونة والجزاو فيها . ويتحدث

يشىرعون لهىم .  نربابىا ول   ص ل وقومىه الىذين يعىدلون بىربهم ويتخىذون مىن دونىهعىن المفاصىلة بىين الرسى ويتحىدث
  ويوجه الرسول   ص ل ءل  ءعالن حقيقة دينه جلية وا,حة حاسمة .

  ربوبية نخر  . دونها عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعًا , والتي ال يجو  نن يتخذ المنمن من ويتحدث

 
 
ىم ّبّلَقىاو َربّهّهىْم ي ْنّمن ىونَ  لّه  لهّ  َتاَ  َ َمامًا َعَل  الَّّذَي َنْحَسَن َوَ ْفّ يالً آَ ْيَنا م وَس  اْل ّ  ث مَّ   (154) َ ْيوق َوه ًد  َوَرْحَمًة لََّعلَّه 

  (155  ْرَحم وَن ) َلَعلَّ  مْ  َوَهىَذا ّكَتا   َننَزْلَناه  م َ اَرك  َفا َّّ ع وه  َوا َّق واْ 

كيىىف  ىىاو ,  للنىىا  المين ل ىىل  ىىيو , و  ىىريفها ل ىىل  ىىيو , وعىىن اسىىتخالف هللاعىىن مل يىىة ر  العىى ويتحىىدث
  وقدر ه عل  الذها  بمن يشاو منهم عندما يشاو .

عىرض حقيقىة العقيىدة  عنىد هىي ذا هىا القضىايا والحقىائق , والمىنثرات والموحيىات التىي حشىدها فىي نول السىورة وهىذه
وال ريى  نن لهىذا داللتىه التىي ال  خفى   . . عالئىق ومىا بينهمىا مىن في محيفهىا الشىامل . محىيد األلوييىة والعبوديىة

  القرآني . المنهج عل  من يتعامل م  القرآن ال ريم وم 

للحىدي  السىابق    ملىة هىذا المقفى  األخيىر فىي هىذا الشىفر مىن السىورة بالحىدي  عىن كتىا  موسى  . . وذلىك يبىدن
السىبل فتفىري بكىم عىن سىبيله(ل يحاو بىأن   ت عىوا فىا  عوه وال عىن صىراي هللا المسىتقيم: )ونن هىذا صىراطي مسىتقيماً 

و ىرائعهم . ونقىر   ىريعة كانىت هىي  -علىيهم ال ىالة والسىالم  - الرسىل هىذا ال ىراي ممتىد مىن قبىل فىي رسىاالت
 وقىد نعفىاه هللا كتابىا ف ىل فيىه كىل  ىيو , وجعلىه هىد  ورحمىة لعىل قومىه ينمنىون  ; السىالم  ىريعة موسى  عليىه

وهىد  ورحمىة , لعلهىم  ,  ىيو  في اآلخرة:)ثم آ ينا موس  ال تا   مامًا على  الىذي نحسىن , و ف ىياًل ل ىلهللا بلقاو
  بلقاو ربهم ينمنون(.
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للعقيىدة وللشىىريعة  المتضىمن فيىىذكر ال تىا  الجديىىد الم ىارك , الملىتحم بال تىىا  الىذي ننىىزل على  موسى  , ويسىتمر
رحمىة هللا فىي الىدنيا واآلخرة:)وهىذا كتىا   - يت عونهىا حىين -ال النىا  المفلىو  ا  اعهىا والتقىو  فيهىا , رجىاو نن ينى

   رحمون(. . لعل م ننزلناه م ارك , فا  عوه وا قوا

 نىىزل علىى  اليهىىود  كالىىذي نىىزل هىىذا ال تىىا  قفعىىًا لحجىىة العىىر  , كىىي ال يقولوا:ءنىىه لىىم يتنىىزل علينىىا كتىىا  ولقىىد
فهىا هىو ذا كتىا  يتنىزل علىيهم , ويقفى  هىذه الحجىة  , ل نا نهد  منهموالن ار  ; ولو قد نو ينا ال تا  مثلما نو وا 

 األلىيم:)نن  قولوا:ءنمىا ننىزل ال تىا  على  طىائفتين مىن قبلنىا . وإن كنىا عىن العىذا  عليهم , فيستحق الذين يكذبون 

ربكىم , وهىد  ورحمىة بينة من  جاوكم لغافلين . نو  قولوا:لو ننا ننزل علينا ال تا  ل نا نهد  منهم . . فقد دراستهم
ي ىىدفون عىىن آيا نىىا سىىوو العىىذا  بمىىا كىىانوا  الىىذين , فمىىن نظلىىم ممىىن كىىذ  بآيىىات هللا وصىىدف عنهىىا ? سىىنجزي 

  ي دفون(. .

عنىد ننفسىهم ويزعمونىه  مىن انقفعىت المحجىة بنىزول هىذا ال تىا  ; ول ىنهم مىا يزالىون يشىركون بىالِل ; ويشىرعون  لقىد
ومىا يزالىون يفلبىون اآليىات والخىواري لي ىدقوا بهىذا  . يفترونىه وليس فيه هىذا الىذي ريعة هللا , بينما كتا  هللا قائم 

 اآليىات التىي يفلبىون نو بعضىىها ل ىان فيهىا القضىاو األخير:)هىىل ينظىرون ءال نن جىاو هم ال تىا  ويت عىوه . ولىو

ءيمانهىا لىم   ىن  سىاً نف المالئ ة نو يأ ي ربىك نو يىأ ي بعىأ آيىات ربىك ? يىوم يىأ ي بعىأ آيىات ربىك ال ينفى   أ يهم
  .(منتظرون  آمنت من قبل , نو كسبت في ءيمانها خيرا . قل:انتظروا ءنا

 قىوم على   وحيىد هللا عقيىدة  ال بين بينه   ص ل وسىائر الملىل المتفرقىة التىي -س حانه  -هذا الحد يف ل هللا  وعند
ا يهم وفىق عدلىه ورحمتىه:)ءن الىذين محاسىبهم ومجى هىو وننىه -سى حانه و عىال   -و ىريعة . ويقىرر نن نمىرهم ءليىه 

 ىيو ءنمىا نمىرهم ءلى  هللا , ثىم ينبى هم بمىا كىانوا يفعلىون . مىن جىاو بالحسىنة  في فرقوا دينهم وكانوا  يعا لست منهم
  ومن جاو بالسي ة فال يجز  ءال مثلها وهم ال يظلمون(. , نمثالها فله عشر

نديىة رخيىة , حا مىة   سىبيحة فىي -يقىال األخيىر فىي السىورة وهىو اإل -يجىيو اإليقىال األخيىر فىي هىذا القفىال  وهنىا
 وجديىةالتوحيد المفلق , والعبوديىة الخال ىة ,:الدين كذلك حاسمة ,  لخة نعمق نعماي الحقائق العقيدية في هذا

اسىىتخالفه  وفىي الت عىىة واالبىتالو فىي دار الىىدنيا . وسىلفان هللا المتمثىل فىىي ربوبيتىه ل ىل  ىىيو ; وفرديىة اآلخىرة ,
صىورة بىاهرة لحقيقىة األلوييىة ,  المديىدة للي اد في مل ه كيف  او بال  ريك وال معق  . . كما  رسم  لك التسىبيحة

قلى  رسىول هللا   ص ل . . وذلىك فىي مسىتو  مىن  . . قلى  وهىي  تجلى  فىي نخلىة قلى  , ونصىف  قلى  , ونطهىر
 , ل  صراي مستقيم . دينًا قيمًا ملة ءبىراييم حنيفىاً ذا ه: قل:ءنني هداني ربي ء القرآني التجلي ال ي وره ءل  التعبير

لىه وبىذلك نمىرت   ىريك ومىا كىان مىن المشىركين . قىل:ءن صىال ي ونسىكي ومحيىاي وممىا ي هلل ر  العىالمين . ال
  سىى  كىىل نفىىس ءال عليهىىا , وال  ىىزر وا رة  وال وننىا نول المسىىلمين . قىىل:نغير هللا نبغىىي ربىىًا وهىىو ر  كىىل  ىىيو ,

كنىىتم فيىىه  ختلفىىون . وهىىو الىىذي جعل ىىم خالئىىف األرض , ورفىى   بمىىا ثىىم ءلىى  ربكىىم مىىرجعكم فينبىى  مو ر نخىىر  ; 
  في ما آ اكم , ءن ربك سري  العقا  , وإنه لغفور رحيم . . ليبلوكم بعضكم فوي بعأ درجات
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  هنا بهذا القدر من الحدي  المجمل , لنأخذ في مواجهة الن وص بالتف يل: ون تفي

  وحدة الرساالت وحكمتها ومجيو القيامة 158 - 154األول: الدر 

بلقىاو ربهىم ينمنىون(.  لعلهىم ثم آ ينا موس  ال تا   ماما عل  الىذي نحسىن , و ف ىياًل ل ىل  ىيو , وهىد  ورحمىة)
.  

نال  شىركوا بىه  ىي ا . .(  علىيكم ال ىالم معفىوف بىثم على  مىا قبلىه . . و أويلىه: )قىل  عىالوا ن ىل مىا حىرم ربكىم هىذا
ثىم آ ينىا موسى  ال تىا  . .(معفىوف عليهمىا ) . .  شىركوا هىذا صىراطي مسىتقيمًا(. . معفوفىة على  جملىة:نال )ونن

  ليقوله لهم   ص ل فالسياي مفرد كما نسلفنا . دعاهم كذلك باعت اره من القول الذي

 مامىا لنعمنىا عنىده ,  التىوراة  آ ينىا موسى  3: -كمىا اختىار ابىن جريىر  - مامىًا على  الىذي نحسىن(. .  أويلىه ) وقولىه
ربىه , وقيامىه بمىا كلفىه مىن  ىرائ  دينىه , و بيينىا ل ىل مىا  وطاعتىه ونيادينا قبله ,  تم به كرامتنا عليه , على  ءحسىانه

  من نمر دينهم . . الحاجة بقومه ون  اعه ءليه

  و ف يال ل ل  يو . كما قال قتادة:فيه حالله وحرامه .:وقوله

  ن وينمنون بلقاو ربهم فيرحمهم من عذابه . .ورحمة لعل قومه يهتدو  وهد 

  به الهد  والرحمة:  نالون  هذا الغرض الذي من نجله آ ينا موس  ال تا  , جاو من نجله كتابكم , لعل م . .

  وهذا كتا  ننزلناه م ارك , فا  عوه وا قوا لعل م  رحمون(. .)

ذا كتىا  ننزلنىاه  6 :مىرة هىذا الىنة فىي السىورة نول كمىا فسىرنا ذلىك مىن قبىل عنىد ورود -ل تىا  م ىارك حقىًا  وإنىه
ينمنىىون بىىاآلخرة ينمنىىون بىىه , وهىىم علىى   والىىذين م ىىارك م ىىدي الىىذي بىىين يديىىه , ولتنىىذر نم القىىر  ومىىن حولهىىا ,

ذكىر هىذا ال تىا  هنىاك بمناسى ة الحىدي  عىن العقيىدة فىي مجالهىىا  وكىان ل . . 92صىال هم يحىافظون . .   اآليىة:
 هللا بمناسى ة الحىدي  عىن الشىريعة بىنة مقىار    ويىنمرون با  اعىه ; و نىاي رحمىتهم مىن يذكر االشامل ; وهو هن

 في معرض العقيدة . السورة بهذا اال  ال . وال الم هنا بجملته في معرض الشريعة , بعد ما  ناولته نوائل

 
 
َعَلْيَنىا  ن نىّزلَ  ( َنْو َ ق ول ىوْا َلىْو َننَّىا156ك نَّا َعن ّدَراَسىّتّهْم َلَغىاّفّليَن ) َوّإن َناَ ق ول وْا ّءنََّما ن نّزَل اْلّ َتا   َعَل  َطآّئَفَتْيّن ّمن َقْبلّ  َنن

ْم َفَقىْد َجىاوك م َبيّهَنىة   ىن اْلّ تَىا   َل  نَّىا نَْهىَد  ّمىْنه  ىن َكىذََّ  ّبآَيىاتّ  مّه بّه  ىْم َوه ىًد  َوَرْحَمىة  َفَمىْن َنْظَلىم  ّممَّ ْنَهىا َوَصىَدَف عَ  ُهّ  رَّ
ووَ    (157ّبَما َكان وْا َيْ ّدف وَن ) اْلَعَذا ّ  َسَنْجّزي الَّّذيَن َيْ ّدف وَن َعْن آَياّ َنا س 
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 ىىيو . بحيىى  ال  ل ىىل بفلىىت حجىىت م , وسىىقفت معىىذر  م , بتنزيىىل هىىذا ال تىىا  الم ىىارك ءلىىيكم ,  ف ىىيالً  وقىىد
لىم يتناولىه فتحتىاجون نن  شىرعوا لىه مىن  حيىاةال  حتاجون ءل  مرج  آخر وراوه ; وبحي  ال ي ق  جان  من جوان 

  عند ننفسكم:

نو  قولوا:لىو ننىا ننىزل علينىا  . دراسىتهم لغىافلين3 قولوا:ءنمىا ننىزل ال تىا  على  طىائفتين مىن قبلنىا . وإن كنىا عىن  نن
نهىا ورحمىة . فمىن نظلىم ممىن كىذ  بآيىات هللا وصىدف ع وهد  ال تا  ل نا نهد  منهم . فقد جاوكم بينة من ربكم

  سوو العذا  بما كانوا ي دفون . . آيا نا ? سنجزي الذين ي دفون عن

نرسىل هللا محمىدًا  األخيىرة  ىاو هللا سى حانه نن يرسىل كىل رسىول ءلى  قومىه بلسىانهم . . حتى  ءذا كانىت الرسىالة لقىد
  عين .نن يكون رسواًل ءليهم نجم فناس  خا م النبيين للنا  كافة . فهو آخر رسول من هللا لل شر ,

ءلى  قومهمىا . ونحىن  نرسىال يقفى  الحجىة على  العىر  نن يقولىوا:ءن كىال مىن موسى  وعيسى  ءنمىا -س حانه  - لهللا
ولىىو جىاو ءلينىىا كتىا  بلغتنىىا , يخاطبنىا وينىىذرنا ل نىىا  . كنىا غىىافلين عىن دراسىىتهم ل تىابهم , ال علىىم لنىا بىىه وال اهتمىام

 -وإن كىىان رسىىواًل للنىىا  نجمعىىين  -وجىىاوهم رسىىول مىىنهم  هىىذا ال تىىا  جىىاوهم نهىىد  مىىن نهىىل ال تىىا  . . فقىىد
 وهو بينة في ذا ه عل  صدقه . وهو يحمل ءليهم حقائق بينة كذلك ال ل س فيها وال غموض . هو وجاوهم بكتا 

  هد  لما هم فيه من ,اللة , ورحمة لهم في الدنيا واآلخرة . .

وال ىالأل والفىالأل  الهىد   ونعرض عنها وهي  ىدعوه ءلى كان ذلك كذلك , فمن ن د ظلمًا ممن كذ  بآيات هللا فاذا
وبافسىىاده فىىي األرض بت ىىورات  , العظىىيم ? مىن ن ىىد ظلمىىًا لنفسىىه وللنىا  ب ىىده لنفسىىه وللنىىا  عىن هىىذا الخيىىر

الحىق فىي طى عهم آفىة  مىيلهم عنىه ; كاآلفىة التىي   ىون فىي  هىذا الجاهليىة و شىريعا ها . . ءن الىذين يعر,ىون عىن
بجسىىمه وال يسىىتقيم   ءنهم)ي ىىدفون(عن الحىىق واالسىىتقامة , كمىىىا  -يميىىىل  ني -علىىه ي ىىدف خىىف ال عيىىر فتج

  عن االعتدال واالستقامة   وهم مستحقون سوو العذا  ب دوفهم هذا وميلهم: المريأ ي دف ال عير

  سنجزي الذين ي دفون عن آيا نا سوو العذا  بما كانوا ي دفون(. .)

معنويىة ليست ىح  فىي  حالىة ل هىذا اللفىه , المنقىول فىي اللغىة مىن حالىة حسىية ءلى التعبيىر القرآنىي يسىتخدم مثى ءن
صىدف ال عيىر ءذا مىال بخفىه ولىم يعتىدل  مىن الحىس نصىل المعنى  . . فيسىتخدم هنىا لفىه "ي ىدف" وقىد عرفنىا ننىه

ىىَعر الىىذي ي ىىي  اإلبىىل  مىىأخوذ لمىىرض فيىىه   كىىذلك يسىىتخدم لفىىه )ي ىىعر خىىده(وهو كمىىا ي ىىي   -مىىن داو ال َّ
وال  ملىىك نن  حىىرك عنقهىىا بيسىىر , ومثلىىه اسىىتخدام لفىىه )ح فىىت  , ا,ىىفراراً  فتعىىرض صىىفحة خىىدها , -لنىىا  ا

  الناقة ءذا رعت ن ا ا مسمومًا فانتفخ بفنها ثم ما ت   ومثلها كثير . . ح فت نعمالهم(. . من

ي ىدقوا بهىذا ال تىا   حتى  في هذا التهديد خفوة نخر  , للرد عل  ما كانوا يفلبونه من اآليىات والخىواري  ويمضي
هنىاك مناسى ة الت ىذي  بحقيقىة االعتقىاد .  المناسى ة . . وقد مض  مثل ذلك التهديد في نوائل السورة عنىد مىا كانىت
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 مناسىى ة اإلعىىراض عىىن اال  ىىال والتقيىد بشىىريعة هللا:فقىىد جىىاو فىىي نول هىي وهىو يت ىىرر هنىىا , والمناسىى ة الحا,ىىرة

  وجاو هنا في آخرها: . لك   ولو ننزلنا مل ًا لقضي األمر ثم ال ي نظرون(.وقالوا:لوال ننزل عليه م):السورة

بعىأ آيىىات ربىىك ال  يىىأ ي هىل ينظىىرون ءال نن  ىأ يهم المالئ ىىة نو يىأ ي ربىىك , نو يىأ ي بعىىأ آيىات ربىىك ? يىوم)
  قل:انتظروا ءنا منتظرون(. .:خيراً  ينف  نفسًا ءيمانها لم   ن آمنت من قبل نو كسبت في ءيمانها

  جاوت الخارقة ءذا التهديد الوا,  الحاسم . فقد مضت سنة هللا بأن يكون عذا  االست  ال حتماً  ءنه

 
 

م  اْلَمآلّئَ ة  َنْو َيْأّ َي َربَُّك َنوْ  َهلْ  وَن ّءالَّ َنن َ ْأّ يه   َنْفسىاً  َبْعأ  آَياّت َربّهَك َيْوَم َيْأّ ي َبْعأ  آَياّت َربّهىَك اَل َينَفى    َيْأّ يَ  َينظ ر 

وَن ) َخْيراً  ّءيَمان َها َلْم َ   ْن آَمَنْت ّمن َقْبل  َنْو َكَسَبْت ّفي ّءيَماّنَها وْا ّءنَّا م نَتّظر    (158ق ّل انَتّظر 

لىو جىاوهم بعضىه لقضىي علىيهم  الخىواري  لىم يىنمن بهىا المكىذبون . . لهللا سى حانه يقىول لهىم:ءن مىا طلبىوه مىن ثىم
التىي ال ينفى  بعىدها ءيمىان وال عمىل . . لىنفس لىم  ىنمن مىن  الخا مىة عىأ آيىات هللا   ىون بعده . . وإنه يوم  ىأ ي ب

  . اإلسالم صالحًا في ءيمانها . فالعمل ال ال  هو دائمًا قرين اإليمان و رجمته في ميزان عمالً  قبل , ولم   س 

السىاعة وعالما هىا ,  ن ىراي ك(هوورد في روايات متعددة نن المق ود بقوله  عال : )يوم يأ ي بعىأ آيىات ربى ولقد
ول ىن  أويىل اآليىة على  وفىق السىنة الجاريىة  . . بعينهىا التي ال ينف  بعدها ءيمان وال عمل . وعىدوا مىن ذلىك ن ىراطاً 

فىي نول السىورة , وهىو قولىه  عال :)وقىالوا لىوال ننىزل عليىه ملىك , ولىو ننزلنىا  مثلىه فىي هىذه الحيىاة نولى  . فقىد سىبق
مىا  , والحاكميىة ثىم ال ينظىرون(. . والمالحىه نن السىياي يكىرر وهىو ب ىدد ال ىالم عىن الشىريعة األمىر لقضىي مل ىا

ومق ىود , لتقريىر حقيقىة بعينهىا .  ملحىوم جىاو مثلىه مىن قبىل وهىو ب ىدد ال ىالم عىن اإليمىان والعقيىدة , ونن هىذا
سىنة هللا الجاريىة . وهىو كىاف  من مثله في نولهىا مىن  قريىر جاو فأول  نن نحمل هذا الذي في آخر السورة عل  ما

  ءل  اإلحالة عل  ذلك الغي  المجهول . . االلتجاو في التأويل , بدون 

  ذم نهل الفري لتفرقهم وقاعدة الحسا  160 - 159الثاني: الدر 

عىن كىل الملىل والنحىل  وطريقىه ذلىك يلتفىت السىياي ءلى  رسىول هللا   ص ل ليفىرده وحىده بدينىه و ىريعته ومنهجىه بعد
  :- بما فيها ملة المشركين العر  -شي  القائمة في األرض وال

  بما كانوا يفعلون(. . ينب هم ءن الذين فرقوا دينهم وكانوا  يعًا لست منهم في  يو . ءنما نمرهم ءل  هللا , ثم)

سىىواو مىىن  . . والنحىىل مفىىري الفريىىق بىىين الرسىىول   ص ل ودينىىه و ىىريعته ومنهجىىه كلىىه وبىىين سىىائر الملىىل ءنىىه
 ىيعًا وفرقىًا وق ائىل وعشىائر وبفونىا . نو  , وثارا هىا لمشركين الذين كانت  مزقهم نوهام الجاهلية و قاليدها وعادا هىاا
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المذهبية ملىال ونحىال ومعسىكرات ودوال . نو مىن غيىرهم ممىا كىان ومىا  الخالفات من اليهود والن ار  ممن قسمتهم
  وننظمة ءل  يوم الدين . ونظريات و  ورات ومعتقدات ونو,ال مذاه  سيكون من

فىي كتىا  هللا ;  التىي رسول هللا   ص ل لىيس مىن هىنالو كلهىم فىي  ىيو . . ءن دينىه هىو اإلسىالم و ىريعته هىي ءن
هذا الىدين بغيىره مىن المعتقىدات والت ىورات ;  يختلد ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز . . وما يمكن نن

المىىذاه  واألو,ىىال والنظريىىات . . ومىىا يمكىىن نن يكىىون هنىىاك وصىىفان  مىىن رهوال نن  خىىتلد  ىىريعته ونظامىىه بغيىى
 و,ى  نو ني نظىام . . ءسىالمي . . و ىيو آخىر . .     ءن اإلسىالم ءسىالم فحسى  . ني اثنىان ألي  ىريعة نو

اإلسىالمي ءسىالمي  االقت ىادي اإلسىالمية  ىريعة ءسىالمية فحسى  . والنظىام االجتمىاعي نو السياسىي نو والشىريعة
  كله ءل  آخر الزمان   هذا فحس  . . ورسول هللا   ص ل ليس في  يو عل  اإلطالي من

منىىذ اللحظىىة األولىى  .  والىىرفأ الوقفىىة األولىى  للمسىىلم نمىىام نيىىة عقيىىدة ليسىىت هىىي اإلسىىالم هىىي وقفىىة المفارقىىة ءن
آلخر:ليسىىت األلوييىىة وبىىالتعبير ا -هلل وحىىده  فيىىه وكىىذلك وقفتىىه نمىىام ني  ىىرل نو نظىىام نو و,ىى  ليسىىت الحاكميىىة

والتبرؤ منذ اللحظة األول  . . قبل الىدخول فىي نيىة محاولىة لل حى  عىن  الرفأ ءنها وقفة -والربوبية فيه هلل وحده 
  بين  يو من هذا كله وبين ما في اإلسالم   مخالفات مشابهات نو

  فيه عل  اإلسالم . يلتقوا ن فلمالدين عند هللا اإلسالم . . ورسول هللا   ص ل ليس في  يو ممن فرقوا الدي ءن

 
 
ْم ّفىي ّءنَّ  ْم َوَكىان وْا ّ ىَيعًا لَّْسىَت ّمىْنه  ق وْا ّديَنه  م ّبَمىا َكىان واْ  َ ىْيوق  الَّّذيَن َفرَّ ّ ث ىمَّ ي َنبّهى  ه  ُه َمىن  (159) َيْفَعل ىونَ  ّءنََّمىا َنْمىر ه ْم ّءَلى  

يّهَ ةّ  ن َجاوَجاو ّباْلَحَسَنّة َفَله  َعْشر  َنْمَثاّلَها َومَ  َهىَداّني َربّهىي  ّءنَّّنىي ( ق ىلْ 160َفىاَل ي ْجىَز  ّءالَّ ّمْثَلَهىا َوه ىْم اَل ي ْظَلم ىوَن ) ّبالسَّ
لَّىةَ  ْسىَتّقيمق ّدينىًا ّقَيمىًا مّه ىّكي ( ق ىْل ّءنَّ َصىاَلّ ي161َحّنيفىًا َوَمىا َكىاَن ّمىَن اْلم ْشىّرّكيَن ) ّءْبىَراّييمَ  ّءَلى  ّصىَرايق مُّ َمْحَيىاَي وَ  َون س 

ّ َر ّه اْلَعاَلّميَن )   (162َوَمَماّ ي لِله

غيىر مىنهج هللا منهجىًا ,  يتخىذون  الدين عند هللا هو المنهج والشرل . . ورسول هللا   ص ل ليس في  يو ممن وإن
  وغير  ريعة هللا  رعا . .

  هكذا جملة . وللنظرة األول  . بدون دخول في التف يالت   األمر

نمىرهم بعىد ذلىك ءلى  هللا  . .  عىال  لذين فرقوا دينهم  يعا , وبر  منهم رسول هللا   ص ل بحكم من هللاهنالو ا ونمر
  ; وهو محاسبهم عل  ما كانوا يفعلون:

  ءنما نمرهم ءل  هللا , ثم ينب هم بما كانوا يفعلون(. .)
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فجعىل لمىن جىاو  . ع ىاده حسىا  الحسىا  والجىزاو قىرر هللا سى حانه مىا كت ىه على  نفسىه مىن الرحمىة فىي وبمناسى ة
ومىن جىاو بالسىي ة فىال يجىز  ءال مثلهىا ;  . نمثالهىا فله عشىر -فليس م  ال فر من حسنة    -بالحسنة وهو منمن 

  ال يظلم ربك نحدًا وال ي خسه حقه:

  . .(يظلمون  من جاو بالحسنة فله عشر نمثالها . ومن جاو بالسي ة فال يجز  ءال مثلها . وهم ال)

  خا مة السورة واإلستسالم هلل 165 - 161الثال : الدر 

النديىة الرخيىة , فىي  التسىبيحة  جىيو -وختىام الحىدي  الفويىل عىن قضىية التشىري  والحاكميىة  -ختىام السىورة  وفىي
ويت ىرر اإليقىال المىىوحي فىي كىل آيىىة:)قل(.  . . ءيقىال حبيى  ءلى  الىىنفس قريى  ; وفىي  قريىىر كىذلك حاسىم فاصىىل

ال شىىري لمسىىات دقيقىىة عميقىىة فىىي مكىىان التوحيىىد . .  وحيىىد  القلىى  ويلمىىس فىىي كىىل آيىىة نعمىىاي .)قىىل(. .)قىىل(. .
 ءلى  والحركىة .  وحيىد اإللىه والىر  .  وحيىد العبوديىة والي ىادة . . مى  نظىرة  ىاملة المتجىه ال ىراي والملىة .  وحيىد

  الوجود كله وسنته ومقوما ه .

نول المسىىلمين .  وننىىا المين . ال  ىىريك لىىه , وبىىذلك نمىىرت ,ءن صىىال ي ونسىىكي ومحيىىاي وممىىا ي هلل ر  العىى:قىىل
وال  ىزر وا رة و ر نخىر  ثىم ءلىى   , عليهىا قىل:نغير هللا نبغىي ربىا , وهىو ر  كىىل  ىيو , وال   سى  كىل نفىىس ءال

وهىىو الىىذي جعل ىىم خالئىىف األرض , ورفىى  بعضىىكم فىىوي بعىىأ  . ربكىىم مىىرجعكم , فينبىى  م بمىىا كنىىتم فيىىه  ختلفىىون 
  سري  العقا  , وإنه لغفور رحيم . . ربك كم فيما آ اكم . ءندرجات ليبلو 

ينتهىي بىه الحىدي  عىن قضىية   عقي  التعقي  كله , الذي ينلف م  مفل  السورة لحنًا رائعًا باهرًا متناسقًا , هو هذا
على  هللا . . فأيىة  مىن  ىرائ  ,  ىزعم ننهىا مىن  ىرل هللا افتىراو بشىأنها الذبائ  والنذور والثمار , ومىا  زعمىه الجاهليىة

  التعقي  ? ءنها داللة ال  حتاع بعد ما سبق من البيان ءل  مزيد . . هذا داللة يعفيها

  المشركين(. . من قل:ءنني هداني ربي ءل  صراي مستقيم . دينًا قيمًا ملة ءبراييم حنيفًا وما كان)

اللفظىىي وداللتهىىا  الي ىىادة اليقىىين فىىي بنىاو اإلعىالن الىىذي يىىوحي بالشىىكر , ويشىي بالثقىىة , ويفىىيأ بىاليقين . . ءنىه
المهيمنة الراعية . . والشكر عل  الهدايىة ءلى  ال ىراي  الموجهة المعنوية , والثقة بال لة الهادية . . صلة الربوبية

لمة المسى األمىة فيىه وال عىوع: )دينىا قيمىًا(. . وهىو ديىن هللا القىديم منىذ ءبىراييم . نبىي هىذه التىواو المسىتقيم , الىذي ال
  الم ارك المخلة المني : )ملة ءبراييم حنيفا , وما كان من المشركين(.

  نول المسلمين(. . وننا قل:ءن صال ي ونسكي ومحياي ومما ي هلل ر  العالمين . ال  ريك له . وبذلك نمرت)

المحيىا والممىات . وب . واالعت ىاف التجرد ال امل هلل , بكىل خالجىة فىي القلى  وبكىل حركىة فىي الحيىاة . بال ىالة ءنه
 وراوه . وما وبالشعائر التعبدية , وبالحياة الواقيية , وبالممات
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ل  اْلم ْسّلّميَن ) الَ  ىلُّ  َنَغْيرَ  ( ق لْ 163َ ّريَك َله  َوّبَذّلَك ن ّمْرت  َوَنَنْا َنوَّ ّ َنْبّغي َربهًا َوه َو َر ُّ ك لّه َ ىْيوق َواَل َ ْ ّسى   ك   َنْفىسق  ُه

نىت ْم ّفيىّه َ ْخَتّلف ىوَن ) َربّه  ىم ْيَهىا َواَل  َىّزر  َواّ َرة  ّوْ َر ن ْخىَر  ث ىمَّ ّءَلى ّءالَّ َعلَ  ىْرّجع   ْم َفي َنبّهى    م ّبَمىا ك  الَّىّذي َجَعَل  ىْم  َوه ىوَ  (164مَّ
ْم َفىْوَي َبْعىأق  ْم ّفىي َمىا آ َىاك مْ  َدَرَجىاتق  َخاَلّئىَف اأَلْرّض َوَرَفىَ  َبْعَضىك  َلَغف ىور  رَّّحىيم   َوّإنَّىه   ّءنَّ َربَّىَك َسىّري   اْلّعَقىا ّ  لّهَيْبل ىَوك 

(165)  

والممىات , و خل ىىها هلل  والمحيىىا  سىبيحة "التوحيىىد" المفلىق , والعبوديىة ال املىة ,  جمىى  ال ىالة واالعت ىاف ءنهىا
. فىي "ءسىالم" كامىل ال الموجىه الحىاكم للعىالمين .  المربىي وحىده . هلل )ر  العىالمين(. . القىوام المهىيمن المت ىرف

وبىذلك ) بقيىة ال يعبىدها هلل , وال يحتجىز دونىه  ىي ًا فىي الضىمير وال فىي الواقى  . . الحيىاة يست قي في النفس وال فىي
  نمرت(. . فسمعت ونطعت: )وننا نول المسلمين(.

 ر نخىر  , ثىم ءلى  و  وا رة قل:نغير هللا نبغي ربىا , وهىو ر  كىل  ىيو , وال   سى  كىل نفىس ءال عليهىا , وال  ىزر)
  ربكم مرجعكم فينب  م بما كنتم فيه  ختلفون ?(. .

وممىىا يجهىىل ;  اإلنسىان  تق ىى  السىماوات واألرض ومىىا فىىيهن ومىىن فىىيهن ; و شىىتمل كىىل مخلىىوي ممىا يعلىىم كلمىة
 ىون هللا الشىاملة ل ىل كىائن فىي هىذا ال بربوبيىة و جم  كل حادث وكل كائن فىي السىر والعالنيىة . . ثىم  ظللهىا كلهىا

  عقيدة وع ادة و ريعة . المفلقة الهائل ; و عبدها كلها لحاكمية هللا

   عج  في استن ار: ثم

  نغير هللا نبغي ربا وهو ر  كل  يو(?)

وعملىي , محاسى   بنيتىي هللا نبغي ربا يحكمني وي رف نمري ويهيمن علي ويقىومني ويىوجهني ? وننىا مىأخوذ نغير
  عل  ما نكس ه من طاعة ومع ية ?

  هللا نبغي ربا . وهذا ال ون كله في ق ضته ; وننا وننتم في ربوبيته ? نغير

عليهىا , وال  ىزر وا رة  ءال هللا نبغىي ربىا وكىل فىرد مجىزي بذن ىه ال يحملىه عنىه غيىره ? )وال   سى  كىل نفىس نغيىر
  و ر نخر  ?(. .

  فيه ? هللا نبغي ربا وإليه مرجعكم جميعًا فيحاس كم عل  ما كنتم  ختلفون  نغير

فىي العقىل والجسىم  درجىات هللا نبغي ربا , وهىو الىذي اسىتخلف النىا  فىي األرض , ورفى  بعضىهم فىوي بعىأ نغير
  والر ي ; ليبتليهم نيشكرون نم يكفرون ?
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  هللا نبغي ربا , وهو سري  العقا  , غفور رحيم لمن  ا  ? نغير

والموحيىات كلهىا حا,ىرة ;  الىدالئل وحكمىه حكمىًا . وهىذههللا نبغىي ربىا , فأجعىل  ىرعه  ىرعًا , ونمىره نمىرًا ,  نغيىر
  الواحد المتفرد ? ? ? الر  وكلها  اهدة ; وكلها هادية ءل  نن هللا وحده هو

مشىهد الحقيقىة اإليمانيىة , كمىا  .  سبيحة التوحيد الرخيىة النديىة ; يتجلى  مىن خاللهىا ذلىك المشىهد ال ىاهر الرائى  ءنها
  وبهائه ءال التعبير القرآني الفريد . . روعته وهو مشهد ال يعبر عن هي في قل  رسول هللا   ص ل

مى  اإليقاعىات األولى  فىي  متناسىقاً  اإليقال األخير في السياي الذي استهدف قضية الحاكمية والشىريعة ; يجىيو ءنه
وليىًا فىاطر السىماوات من ذلك قوله  عال :)قىل:نغير هللا ن خىذ  ; السورة ,  لك التي استهدفت قضية العقيدة واإليمان

قىىل:ءني نمىىرت نن نكىىون نول مىىن نسىىلم , وال   ىىونن مىىن المشىىركين . قىىل:ءني  ? يفعىىم واألرض , وهىىو يفعىىم وال
 وغيرهىا ربي عذا  يوم عظىيم . مىن ي ىرف عنىه يوم ىذ فقىد رحمىه , وذلىك الفىو  المبىين(. . . ع يت نخاف ءن

  في السورة كثير . .

   فسير سورة األنعام خا مة

 للحقيقةفهي صور متنوعة . والختام نحتاع نن ن رر ما قلناه مرارًا من داللة هذه المثاني التي  ردد في المفال  وال

عقيىدة فىي الضىمير . و بىدو مىرة فىي صىورة مىنهج للحيىاة . . وكلتىا  صىورة الواحىدة . . الحقيقىة التىي  بىدو مىرة فىي
  واحدة في مفهوم هذا الدين . . حقيقة ال ور ين  عنيان

واألغىوار ال عيىدة . .  , الشاسىعة عل  المىد  المتفىاول , والمسىاحة -وقد انته  سياي السورة  -نتلفت اآلن  ول ننا
فىاذا هىو  -الجىزو السىاب  ومىا نواجهىه منهىا فىي هىذا الجىزو  فىي مىا سىبق منهىا - لك التي  تراو  فيهىا نبعىاد السىورة 

 ي كذا صفحة , وكذا آية , وكذا ع ارة . . ولو كان هذا فيحجم السورة , فاذا ه ءل   يو هائل هائل . . وننظر

والموحيىات ; فىي مثىل  والمىنثرات ال شر ما ا سعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشىاهد كالم
الىذي  بلغىه هىذه الحقىائق بىذا ها , والىذي يبلغىه  المعجىز هىذه المسىاحة المحىدودة   . . وذلىك فضىاًل على  المسىتو  

  التعبير عنها كذلك . .

السىورة . . رحلىة مى  حقىائق  مى  ءنهىا رحلىة  اسىعة اآلمىاد , عميقىة األغىوار , هائلىة األبعىاد هىذه التىي قفعناهىا نال
  اإلسالمي"   الت ور الوجود ال بيرة . . رحلة   في وحدها لتح يل "مقومات

  األلويية بروعتها وبهائها وجاللها وجمالها . . حقيقة

مشىي ة  محىو و ثبىت ,  ومىن ال ىون والحيىاة ومىا وراو ال ىون والحيىاة مىن غيى  مكنىون , ومىن قىدر مجهىول , وحقيقة
   شاو . كما و نشئ و عدم , و حيي و ميت , و حرك ال ون واألحياو والنا 
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ا ها , وهىداها ونهوائهىا و ىهو  , وخافيهىا النفس اإلنسانية , بأغوارها ونعماقها , ودروبها ومنحنيا ها , وظاهرها وحقيقة
  وما يقود خفوا ها من هد  نو ,الل . . . والجن و,اللها , وما يوسو  لها من  ياطين اإلنس

 ىاريخ اإلنسىان  مىن قيامىة , ومواقىف حشىر , ولحظىات كربىة و,ىيق , ولحظىات نمىل واست شىار . ولقفىات ومشىاهد
  في األرض ; ولقفات من  اريخ ال ون والحياة .

عنهىا ءال السىورة نفسىها ,   عبىر لمجالي التي ال نملك  لخي ها في هذه العجالة . والتىي الوحشود من هذه ا وحشود
  في سياقها الفريد , وفي ندائها العجي  .

  ر  العالمين . . هلل واحدة من بركا ه ال ثيرة . . والحمد -بال  ك  -ال تا  "الم ارك" . . وهذه  ءنه
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