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  الرساالت ب� الكتاب والسنة
  املكلفون امة واحدة رشوط الرساالت 

  
يَن َو ُمنِْذِريَن َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالْحَ  ِ ًة واِحَدًة فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيَِّ� ُمبَرشِّ قِّ لِيَْحُكَم بـَـْ�َ كاَن النّاُس أُمَّ

َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعــِد مــا جــاَءتُْهُم الْبَيِّنــاُت بَْغيــاً بَيـْـنَُهْم  النّاِس ِفيَ� اْختَلَُفوا ِفيِه وَ 
 ۲۱۳ْستَِقيٍم فََهَدى ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا لَِ� اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط مُ 

ن األم: القصد، فهي ج�عة ذات قصد واحد، وقــد تطلــق عــىل الفــرد الــذي لــه ه�مــة األمة هي م
ج�عة ذات قصد واحد، أم إمامة ج�عة، وله الهمة العاليــة التــي تخلــق أمــة عــىل منهجــه ومــنهم 

ِ َحِنيفاً َو لَْم يَُك ِمَن الُْمْرشِكِ�َ «إبراهيم:  ًة قانِتاً ِ�ّ   ).۱۲۰: ۱۶( »إِنَّ إِبْراِهيَم كاَن أُمَّ
ًة واِحَدةً «و ترى  هنا ـ بالنسبة للناس ككّل ـ هي أمة الهداية، أنهم كلهــم كــانوا عــىل هــدى قبــل  »أُمَّ

بعث النبي�؟ وهذه مستحيلة يف نفس الذات، فان مختلف األهواء والرغبات اإلنســانية هــي أســس 
وا ـ عــىل هــدى بــدعوات عوامل االختالفات الشاسعة ب� الناس! وح� � تجمع الناس وـ لن يجتمع

  الرسل، فكيف تجتمع ـ إذا ـ دون دعوة رسالية!.
ثم إذا كان القصد من بعث النبي� القضاء عىل الخالفات اإلنسانية، ف� هي الحاجة إليهم وهم عىل 

 »وتُوهُ َو َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُ «هدى! رغم أن الرساالت جعلت الناس يف شطري الهداية والضاللة: 
الَْحقِّ لِيَْحُكَم بَْ�َ النّاِس ِفيَ� اْختَلَُفــوا «وأنهم جاءوا لرفع خالفات دائبة بينهم:  َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِ

  ! ف� هي الهدى الواحدة بينهم؟!.»ِفيهِ 
ن حيــث: أم هي أمة الضاللة، أنهم كانوا ككّل كفارا؟ وتراهم كلّهم �ا ذا كفروا و� يبعــث بعــد نبيــو 

! ثم وكيف �كن اإلج�ع عــىل ضــالل الكفــر لــو كفــروا برشــعة إلهيــة، وحملــة »فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيَِّ� ..«
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الّرشعة هم عىل هدى من ربهم، وال يخلوا املرسل إليهم ـ لو كانت رسل ـ من استجابة ّما للرساالت! 
  فطرة والعقلية اإلنسانية!.وحتى قبل الدعوات الرسالية، ليس الناس كلهم كفاراً �بدإ ال

»كانوا ضالالً ال مٔون� وال كافرين وال مرشك�«فلم يكونوا ـ إذا ـ ال مهتدين وال كفارا، بل 
١  

ًة واِحــَدةً «حيث الدعوات الرسالية هي التي تخلق هذه األمم الثالث، والبرشية قبلها  مت�ثلــ� يف »أُمَّ
أصل الضاللة عن الهدى الرسالية، وهذا هو الذي يستتبع بيــنهم خالفــات حســب مختلــف األهــواء 

يَن َو ُمنِْذِري«والرغبات  ِ َن َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ لِيَْحُكَم بَْ�َ النّــاِس ِفــيَ� فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيَِّ� ُمبَرشِّ
عىل كونهم أمة واحدة، يف الضاللة عن هدي الوحي، مه� كانوا مهتــدين برســل الفطــر  »اْختَلَُفوا ِفيهِ 

إذاً  والعقول، فإنها ال تكفي هدى البقة الئقة باإلنسان بحيث تصــبح اإلنســانية أمــة واحــدة كاملــة،
فوحدة األمة البرشية قبل بعث النبي� ال تعني عدم اإلختالف بأرسه، بل وحدة يف الضاللة عن هدى 

  الوحي ك� و� يكونوا كافرين إذ ال وحي به يكفرون.
هذا! ولكن ما هو الجواب عن سٔول: متى كان النــاس أمــة واحــدة فبعــث ّهللا النبيــ�؟ وقــد بزغــت 

دم الرسول هو أّول إنسان مــن هــذه السلســلة، ثــم مــن ولــده وأحفــاده اإلنسانية برسالة الوحي، فآ 
يقاً نَِبي�ا«كشيث وإدريس، وقد كان نبياً حسب النص  ) ۵۶: ۱۹(»َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب إِْدِريَس إِنَُّه كاَن ِصدِّ
يَّــِة آَدَم َو أُولِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيْهِ «وك� تلمح آيات أو ترصح بأنبياء قبل نوح:  ْم ِمَن النَِّبيَِّ� ِمْن ذُرِّ

ْن َحَملْنا َمَع نُوحٍ  )، ثم وكيف يجوز يف حكمة ّهللا ورحمته أن تظــل البرشــية ردحــا مــن ۵۸: ۱۹( »ِممَّ
َو «الزمن أمة واحدة يف ضالل ثم يبدو ّهللا أن يبعث النبي�، فيحتجون ـ إذا ـ عــىل ّهللا كــ� قــال ّهللا: 

ــُرُسًال قَْد  ِ يَن قََصْصناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َو رُُسًال لَْم نَْقُصْصهُْم َعلَيَْك َو كَلََّم ّهللاُ ُموىس تَْكلِي�ً. رُُسًال ُمبَرشِّ
ٌة بَْعَد الرُُّسِل َو كــاَن ّهللاُ َعِزيــزاً َحِكــي�ً  ْو أَنـّـا َو لـَـ«) ـ ۱۶۵: ۴(»َو ُمنِْذِريَن لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس َعَىل ّهللاِ ُحجَّ

ْن نـَـِذلَّ أَْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن قَبْلِِه لَقــالُوا َربَّنــا لـَـْو ال أَْرَســلَْت إِلَيْنــا رَُســوًال فَنَتَِّبــَع آياتِــَك ِمــْن قَبـْـِل أَ 
  ).۱۳۴: ۲۰(»َونَْخزى

َعثْنــا ِيف َولََقــْد بَ «ذلك! وإىل آيات أخرى تنص عىل تحليق الرساالت اإللهية عىل األمم كلها دون إبقــاء: 
ٍة َرُسوًال أَِن اْعبُُدوا هللاَّ  ٍة رَُسوٌل فَإِذا جاَء رَُسولُُهْم قُِيضَ بَيْنَُهمْ ۳۶: ۱۶( »كُلِّ أُمَّ ) ـ ۴۷: ۱۰( ») ـ (َو لُِكلِّ أُمَّ

ٍة َجَعلْنا َمنَْسكاً ُهْم ناِسُكوهُ  ٍة إِّال َخال ِفيها نَذِ ۶۷: ۲۲( »(لُِكلِّ أُمَّ   ).۲۴: ۳۵( »يرٌ ) ـ (َو إِْن ِمْن أُمَّ
  فمتى كان الناس ـ إذا ـ أمة واحدة ضّالال فبعث ّهللا النبي� ..؟!

ًة واِحَدةً «قد تعني  للناس، وحدتهم يف الضاللة: ـ ال عىل هدى كاملة وال كــافرين ـ انهــم كــانوا يف  »أُمَّ
تلك الفرتة نبــي  الفرتة الرسولية ب� آدم وإدريس، ام وب� إدريس ونوح (عليهم الّسالم)، فلم يكن يف

صاحب كتاب رشعة وال نبوة، وا�ا دعوة رسالية ال رسولية يف فرتة بعيدة من الزمن جعلت النــاس يف 

                                                        
�� ����� ا������ �� ����ب �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ����� ا����م �� ا��ٓ�� ���ل: �ـ�ن ا��ـ�س ��ـ�  ٢٠٨: ١. ��ر ا������ ١

� ��ٔر�� ا���� ��� ��ح، ���: ا ��� ��ى ����ا ام ��� �����؟ ��ل: ����ا ��� ����� ��ل: �� ����ا ����� ��ح ا�� وا��ة ��� ا��

 �� ����� و �� ������ و �� ������.

 و��� �� ا����� و روي �� ا����� (���� ا����م) ا�� ��ل: ����ا ��� ��ح ا�� وا��ة ��� ���ت ا��� �� ������ و �� ����� ���� ا���

 ا������.

 



 5

األك�ية الساحقة ضّالال قارصين بتقص�هم يف التحــري عــن الــدعوة الرســالية املوجــودة، مهــ� كــان 
  الوصول إليها والحصول عليها صعباً.

أصحاب كتاب الرشعة الذي فيه تفاصيل زائدة عىل وحي الرسالة الخاصة بإرشــاد  »فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيِّ�َ «
  الفطرة والعقلية اإلنسانية إىل هداه� الخالصة.

فقد كانت يف مثل هذه الرسالة كفاية لإلنسان البدا�، دون حاجة ماسة رضورية إىل تفاصيل أحكــام 
  النبوة املذكورة يف كتابات النبوات.

أصحاب كتابات الوحي الحاملة للرشعة األحكامية زيادة عىل الرسالة الفطرية والعقلية،  فاألنبياء هم
  وليس الرسل كلهم يحملونها، ك� ويذكر النبيون مع الكتاب دون الرسل إّال النبيون منهم.

  لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس َعَىل هللاِّ «إذا فلم �ض عىل البرشية زمن الفرتة الرسالية 
ةٌ    »ُحجَّ

بل هي إما فرتة رسولية، أم فرتة األنبياء أو والنبوات، ك� األخ�ة كانت ب� املســيح ومحمــد صــلوات 
  .»لِتُنِْذَر قَْوماً ما أُنِْذَر آبأوُهْم فَُهْم غاِفلُونَ «ـ  »لِتُنِْذَر قَْوماً ما أَتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَبْلَِك ..«ّهللا عليه�: 

لنبيون قبل نوح ـ وهم اصحاب كتب ـ كانوا من أوىل العزم؟ وهم خمسة! و لنئ سأل سائل هل كان ا
ام ال؟ فكيف كانت لهم رشائع مستقلة مه� كانت لواحد منهم كإدريس! قلنا: النبوة مه� استلزمت 
كتاب الوحي ولكنها كتاب أكمل من كتاب الرسالة وه� مشرتكان يف عدم حمل رشعة ســوى تــدليل 

  العزم بكامله ليس إّال يف الخمسة. العقل والفطرة، أم ان
ــًة «في� عنت كونا منسلخاً عــن الزمــان، نــاظراً ـ فقــط ـ إىل كيــان اإلنســان، أنــه  »كان«و قد تعني  أُمَّ

يف الضالل ـ وعىل طول خط الحياة بخطوطها وخيوطها ـ ما � يهتد بوحي النبوات الربانيــة،  »واِحَدةً 
ة إلخراجه عن متاهة الضاللة وتيه الغواية، كيف و� يخرج عنهــا فال تكفيه الفطرة والعقلية اإلنساني

�اماً عىل ضوء الدعوات الرسالية، ففريق � ئونوا، وفريق آمنوا ثم تفرقوا واختلفوا يف نفــس الرشــعة 
  التي هي عامل الوحدة.

لية، وعقلية ثم اإلختالف اثنان، اختالف قبل النبوات هو طبيعة الحال القارصة، فطرة بعصمتها اإلج�
خاطئة غ� معصومة، واختالف بعد النبوات ب� حملة الرشائع بعد النبي�، وب� املحمول إليهم مــن 

  جرّاء خالفاتهم يف كل رشعة رشعة.
ًة واِحَدًة فَاْختَلَُفوا«هذا، ك� و ) قــد تنظــر إىل االخــتالف الثــا� وهــو يف ۱۹: ۱۰( »ما كاَن النّاُس إِّال أُمَّ

  ختالف األول الذي اقتىض بعث النبي�.الدين، بعد اال 
 »لـِـيَْحُكَم بـَـْ�َ النـّـاِس ِفــيَ� اْختَلَُفــوا ِفيــهِ «ك� وآيتنا ترصح بهذين االختالف� فاألول هو املستفاد من: 

اختالفاً  عىل وحدتهم يف أمة الضاللة، فالهدف األقىص واألسمى من بعث هللا النبي� هو الحكــم بــ� 
ـ اي يف كتــاب النبــوة ـ  »َو َما اْختَلََف ِفيهِ «أهوائهم ورغباتهم، والثا� يستفاد من:  الناس املختلف� يف

عل�ء وجهاالً، حيث تذرعوا بعامل الوحــدة لبــّث اإلخــتالف فــي� هــو الــداعي إىل  »إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ «
  اوية.الوحدة، ك� اختلفوا يف القرآن يف أبعاد أخراها الرجوع إليه كأصل ورأس للز 

فهناك قبل إنزال الكتاب، أم قبل النظر املهتدي إىل الكتاب، اختالف اّول هــو طبيعــة الحــال، قضــية 
  مختلف األهواء والرغبات من ناحية، وقصور الفطر والعقول من أخرى.

ثم هنا إختالف ثان هو يف الكتاب، اختالفاً يف تصديقه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، واختالفاً آخر 
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صديقه، تثاقالً عليه دون انتقال إىل الرشــعة التاليــة، كــاليهود املتثــاقل� عــىل رشعــتهم تكــذيبا بعد ت
للمسيح، واملسيحي� املتثاقل� عىل رشعتهم تكــذيبا للقــرآن، أم اختالفــاً يف الكتــاب يف حقلــه نفســه، 

اإلرجاع، تحميالً عليه آراء  إرجاعاً إليه كأصل، أم تركاً له إىل روايات وأقاويل ال أصل لها، ثم اختالفاً يف
  زينوها وراء الكتاب، أم رجوعاً إليه ك� هو، تفس�اً بنفسه.

فالذين أوتوه هنا ـ بطبيعة  »َو َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناُت بَْغياً بَيْنَُهمْ «
إليهم إذ ال اختالف بينهم وال بغي، و ال الناس الجهال حيث � الحال ـ هم عل�ء الكتاب، ال املوحى 
  ئووا إّال تكليفاً به ببيان عل�ء الكتاب.

فقد حملهم البغي بينهم عىل اإلختالف فيه، ب� تكذيب واختالف وإرجاع اىل غ�ه، ثــالوث يجمعــه 
  إه�ل الكتاب عن أصالته يف حقل الرشعة اإللهية.

الرشعة ـ أصالً وفرعاً ـ قد يكون بغياً وتقص�اً، وهو املنّدد به هنــا ويف ســواه، و االختالف يف الكتاب: 
وأخرى قصوراً، ثم القصور قد يكون من مخلّفات التقص� من القارصين او الــذين ســبقوهم، أم هــو 
قصور مطلق مطبق، وال يعذر إّال اآلخرون، ولو روعــي الكتــاب كأصــل يف كــل فــرع وأصــل، ال ســي� 

  تفهمه، لقلت الخالفات يف الكتاب. بتشاور يف
و إ�ا تنشأ اإلختالفات الكث�ة يف الكتاب من عدم الرجوع اىل الكتاب ك� هو حقه، و عدم التأمل فيه 
حقه، ومن هنا تقبل الف� عىل أهل الكتاب ثم ال تزول إّال بالرجوع اىل الكتاب حقه وك� يروى عــن 

ت عليكم الف� كقطع الليل املظلم فعلــيكم بــالقرآن فانــه حبــل هللا املتــ� فإذا أقبل«: آلـه و عليه هللا صىلالنبي 
وسببه األم� ال يعوج فيقام وال يزيغ فيستتب من جعله خلفه ساقه اىل النار ومن جعله أمامه قاده 

  .»إىل الجنة..
ضــوء اإل�ــان و الهدى اإللهية للذين آمنوا ملا اختلفوا: ـ الذين أوتــوه بغيــاً بيــنهم ـ ليســت إّال عــىل 

إِْن «بالكتاب، والرجوع اليه كرأس الزاوية يف رشعة ّهللا، والعمل به وتطبيقه، فهنا يأتيه الهدى الفرقان: 
...   .»تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكْم فُرْقاناً 

 الِْكتاِب لَِفــي َو إِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِيف «و قد أمر ّهللا بالوحدة عىل ضوء كتاب الرشعة وندد باملختلف�: 
) ۱۰۵: ۳( ») (َو ال تَُكونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َو اْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جــاَءُهُم الْبَيِّنــاتُ ۱۷۶: ۲( »ِشقاٍق بَِعيدٍ 

َ لَُهُم الَِّذي اْختَلَُفوا ِفيهِ  لُْقــرْآَن يَُقــصُّ َعــىل بَِنــي ) (إِنَّ هَذا ا۶۴: ۱۶(»(َو ما أَنْزَلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب إِّال لِتُبَ�ِّ
  ).۷۶: ۲۷(»إِْرسائِيَل أَكَْ�َ الَِّذي ُهْم ِفيِه يَْختَلُِفونَ 

و لقد أخذ حملة القرآن الذين حّملوه يختلفون فيه لحد أخذوا يبحثون عن تحريفه وصيانته، وعــن 
روايــات، وإىل أن حجية ظاهرة أم عدمها، وعن اإلفتاء بنصه او ظاهره إذا خالف شهرًة او اج�عــاً أو 

ألغوه عن بكرته سنادا إىل أنه اليفهم منه مراده، أم خوفة من اإلنزالق يف تفس�ه بــالرأي، ومــا أشــبه 
  ذلك من عوامل إبعاده عن حوزاته، وإقالعه عن روضاته، وهنا يتجىل شكاة الرسول:

  .»هُْجوراً َو قاَل الرَُّسوُل يا رَبِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا هَذا الُْقرْآَن مَ «
فََهَدى ّهللاُ الَِّذيَن «و يف خضّم الخالفات يف كتاب الرشعة، بادئة من حملتها ومنتهية اىل سائر املكلف� 

فاإل�ــان الصــالح غــ� »إِْن تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكْم فُرْقاناً «وك� وعد ّهللا:  »آَمنُوا لَِ� اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ 
املصلحي التجاري، إنه أساس الفرقان عند اختالف الناس يف كتاب الهدى، حملة ومحموالً  الدخيل وال

: من يشاءه ّهللا وهو من يشاء هــدى بعــد هــدى يف »َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «إليهم 
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ن هدى ّهللا بهداه الصالحة الف� الدينية العارمة التي تجعل من العل�ء جهاال فضال عن الجهال إّال م
، فال يخلوا أي مكلف يف أي عرص او مرص عن هدى ربانية يف مثلثهــا، »الَِّذيَن آَمنُوا«املعرب عنها هنا ب

فطرية وعقلية، وعىل ضوئه� هدى رشعية، مه� كانت رشعة أويل العزم، أّما دونها ك� كانت ب� آدم 
  .السالم عليهمونوح 

ية ال تجد فرتة رسالية، حيــث الرشــيعة الســابقة محّكمــة فيهــا مهــ� صــعب ففي زمن الفرتة الرسول
  .»أفضل األع�ل أحمزها«الوصول إليها والحصول عليها، فإن 

ًة واِحَدةً «و قد تعني  في� عنت أنهم كانوا ضالالً لردح من الزمن، وقد يكــون بــ� آدم  »كاَن النّاُس أُمَّ
لنبي� وما كان آدم إّال رسوال، ومن ثــم نــوح ومــن بعــده مــن أوىل فان إدريس أّول ا السـالم علـيهموإدريس 

، حيث النبوة هي الرفعة فهم ـ إذا ـ اولــوا الرفعــة واملنزلــة بــ� املرســل�، ومــن ١العزم وسائر النبي�
  .»َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ ..«هم كتباً: ميّزاتهم أن ل

ك� دلــت عليــه آيــات، فهــم حملــة الرشــائع  السالم عليهو لقد بزغت النبوة القوية بوالية العزم من نوح  
املستقلة، فلم يكن أحد من النبي� سواهم ـ فضالً عن املرسل� ـ أصحاب رشائع مستقلة، وقد رشحنا 

  .السالم عليهوجهة الرشعة اإللهية قبل نوح  ٢يف سورة نوح
زمــن الفــرتة بينــه وبــ� آلـه و عليـه هللا صـىلو قد تشبه هذه األمة الواحدة قبل نوح، األمة الواحدة قبل محمد 

  عن ضّالل.املسيح، مه� اختلفت فرتة عن فرتة وضّالل 
و لقد كانت النبوات املصحوبة بكتابات الوحي، وال سي� ألوىل العزم، هي محاور الدعوات الربانيــة، 

  والنبيون هم أقل من املرسل� بكث�، فكل نبي ال بد وهو رسول وليس كل رسول نبياً.
عىل ضــوء آياتهــا ذلك، ولقد بحثنا يف طيات الفرقان حول الرساالت والنبوات وتحليقها عىل كل األمم 

  فال نعيد.
ومنهم األمة املهتدية اإلسالمية حيث هداهم ّهللا  ».. فََهَدى ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا لَِ� اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ «

ملا اختلفوا ـ هؤآلء الكتابيون ـ من الحق، إذ أوتوا القرآن املهم� عىل كل ما ســبق، وكــ� يــروى عــن 
نحن األولون واآلخرون، األولون يوم القيامة وأول النــاس دخــوالً الجنــة بيــد أنهــم « حامل لواء الحق:

أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا هللا ملا اختلفوا فيــه مــن الحــق فهــذا اليــوم الــذي 

                                                        
�� ����� ا������ �� ����ة �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا�ّ���م �� ا��ٓ�� ��ل ��ن ذ�� ��� ��ح، ���: ���� ��ى  ٢٠٨: ١. ��ر ا������ ١

��� ا�ّ���م) و ���� ذر��� ��� ��� و��� �� ���ر ��� ا���ر د�� ا��ّ� ا��ي ����ا؟ ��ل: �� ����ا �ّ���� و ذ�� ���� ��� ا���ض آدم (�

� ��ن ���� آدم و ���� ذر��� و ذ�� ان ����� ����ه ������ ��� ��� أ��ه ����� ���ر ���� ������� و ا�����ن ��زدادوا �� ��م ����� ��

�ّ� �� �� ��� و ��� ا���� �����ة � � ا���� ���� ا��ّ� ���ا ا��ّ� ���رك و ����� ان ���� ا���� و �� ��� �� ��� ��� ا��ٔرض ���� إ

 ��اء ا����ل �����ا �� ��غ �� ا��ٔ�� �����ا ا��� �� ��ء ���� �� ا��ّ� �� �� ��م ... ��� ا ���ّ�ل ����ا ��� ا������ ام ��� ��ى؟

����� ���� ا��ّ� و �� �����ا �����وا ��� ������ ا��ّ� أ�� ����  ��ل: �� �����ا ��� ��ى ����ا ��� ���ة ا��ّ� ا��� ����� ����� ��

��ُ��َ�� ِ�َ� ا�َْ�ْ�ِم ا�ّ������َ «���ل ا��ا���:   اي ����� ������ق.» �َِ�ْ� �َْ� �َْ�ِ��ِ� َر��� َ��

 
 ��� ������ ���� ��ل او�� ا���ا�� ا�ٕ����� ا�������.  ١٤٥ا�����ن ص  ٢٩. ج ٢
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»اختلفوا فيه فهدانا هللا فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى
١  

فالذين آمنوا ملحدين او مرشك� ام هوداً او نصارى، آمنوا برشــعة اإلســالم املتمثلــة يف القــرآن، فهــم 
  حق بإذنه، حيث القرآن هو ميزان الحق.املهديون ملا اختلفوا من ال

و أما الذين كفروا من اهل الكتاب وسواهم فظلوا في� ضــلوا مرتكســ�، � يكــن ّهللا ليهــديهم إذ � 
ئونوا بالهدى التي تهديهم، مه� ساد الفرق ب� العل�ء املقرصين واألمي� القارصين، ولكنه فــرق يف 

ارصون، ثم فرقة ثالثة هم عوان بــ� ذلــك، إذ قلــدوا عل�ئهــم العذاب والّالعذاب، دون ان يهدى الق
  وهم يعلمون أنهم خائنون.

: يهدي من يشاء الهدى فيشاء ّهللا هداه، وجهان موجهــان »َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «
  حيث املفعول مقدر يتحمله� دون اختصاص.

العارمة الضالة املضللة، إنها فرقان من ّهللا وعدها املٔونون املتقون: فالهدى الربانية يف خضم الخالفات 
  ).۸:۲۹(»يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكْم فُرْقاناً «

فهنالك فرقان عىل ضوء اإل�ان بالقرآن فانه فرقان ب� كل حق وباطل، وثم هنا فرقان فوقه عىل ضوء 
  اإل�ان، فإنها فرقان ب� مختلف املذاهب اإلسالمية، وفرقان ب� كل املسالك اإل�انية. التقى بعد

فالتقى واإل�ان الصالح ه� جناحان يط� به� املٔون التقي إىل آفاق الفرقان، كل� ازدادا ازداد وكل� 
  .»َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «نقصا نقص 

ات الس�ء ـ سوى القرآن ـ رصفت عن جهات أرشاعها، وهيمنة القرآن عليها يبــ� الغــث عــن إن كتاب
  السم� والخائن عن األم�.

و كتاب الوحي يف كل أمة هو املحور األصيل يقاس عليه كل ما سواه فيعــرف األصــيل عــن الــدخيل، 
لوسائل، إ�ا جاء ليحــتكم فلم ينزل كتاب الوحي ليمحو فوارق االستعدادات واملواهب والطرائق و ا

  الناس إليه في� هم فيه مختلفون.
فاإلسالم يضع القرآن ليحكم ب� الناس ـ كل الناس ـ في� اختلفوا فيــه قضــية اخــتالف الرغبــات، ثــم 
يحكم ب� من أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه ام اختلفوا عنه، ليحكم بينهم، فهو قاعدة البرشية جمعاء، 

ىل القرآن فوحدة عىل الحق، وما أن خرجت عنها وقامت عىل قواعد اخرى فهذا ف� قامت البرشية ع
هو الباطل عىل قدر انحرافه عن حق القرآن وانجرافه يف البطالن، ولو ارتضاه النــاس جميعــاً يف فــرتة 
من فرتات التاريخ السوداء، فليس الناس هم أنفسهم الحكم يف الحق والباطل، إ�ا هو إله الناس في� 

زل عىل رسله إىل الناس، وسائر حملة الدين الحنيف تبييناً للقرآن وما وافق القرآن من السنة، دو�ا ين
  اي تدخل لآلراء الفاضية عن برهان الحق وحق الربهان.

و من أعضل الداء ب� ج�عة ممن أوتوا الكتاب ان يختلفوا فيه من بعــد مــا جــاءهم البينــات بغيــا 
�ٔون�، إ�ا هم املرتكنون عىل حق الوحي يف الكتاب ما وجدوا إليه سبيالً، بينهم، فهم يف الحق ليسوا 

وهو الذي يحق الحق بكل�ته ويقطع دابر الكافرين، حيث البشارات الوف�ة يف كتابات الوحي ترشد 

                                                        
ا��ج ��� ا��زاق و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� �� أ�� ����ة �� ا��ٓ�� ��ل ��ل ا���� �ـ�ّ� ا��ّـ�  -٢٤٢: ١ر . ا��ر ا�����١

 ���� و آ�� و ��ّ�: ...
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املٔون� الحقيق� إىل ميزان الحق وقسطه وقسطاسه املطلق القرآن العظيم، ك� يرشد حق الكتاب إىل 
  حّق ألمده.كل 

ٌة قاِ�ٌَة يَتْلُوَن آياِت ّهللاِ آناَء اللَّيِْل َو ُهْم يَْسُجُدوَن. ئُوِمنُونَ «لذلك   بِاّ�ِ لَيُْسوا َسواًء ِمْن أَْهِل الِْكتاِب أُمَّ
لَْخــْ�اِت َو أُولِئــَك ِمــَن َو الْيَــْوِم اآلِْخــِر َو يـَـأُْمُروَن بِــالَْمْعرُوِف َو يَنَْهــْوَن َعــِن الُْمنَْكــِر َو يُســاِرُعوَن ِيف ا

  ).۱۱۵: ۳(»الّصالِِحَ�. َو ما يَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن يُْكَفُروُه َو ّهللاُ َعلِيٌم بِالُْمتَِّق�َ 
ذلك! ولكن البغي فيمن بغى من أهل الكتاب ـ بغي الطمع والحرص وبغي األهواء الطائشــة ـ هــو 

االختالف عىل اصــل التصــور واملــنهج، وامليضــ يف التفــرق  الذي يقود أصحابه بأصحابهم إىل امليض يف
  واللجاج والعناد، ما يجعل أهليه أضل وأطغى من الضّالل الذين ال يعرفون رشعة من الحق.

لـِـَ� اْختَلَُفــوا ِفيــِه ِمــَن الَْحــقِّ «أيا كانوا: هوداً او نصارى او مسلم�  »فََهَدى ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا«ذلك! ثم 
َو ّهللاُ «هداهم �ا يف نفوسهم من تجرد وصفاء ووفــاء، و�ــا يف قلــوبهم مــن الرغبــة اىل الحــق  »نِهِ بِإِذْ 

  .»يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ 
و قد تنتهي هذه التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إ�ا� صالح، بالتوجه إىل املٔون� الذين كانوا 

الختالف والشقاق بينهم وب� أعداءهم األلداد، فيطمئــنهم أن لــيس ذلــك يعانون يف واقعهم مشقة ا
  مزرئة يف اإل�ان، بل هو مزرعة لنمو اإل�ان.

تْهُُم الْبَأْسا« ُكْم َمسَّ ْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َو لَّ� يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبْلِ ّاُء َو ُز أَْم َحِسبْتُ لْزِلُوا ُء َو الرضَّ
  .۲۱۴»َحتّى يَُقوَل الرَُّسوُل َو الَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمتى نَْرصُ ّهللاِ أَال إِنَّ نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب 

ْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َو لَّ� يَْعلَِم ّهللاُ الَِّذيَن جاَهُدوا ِمــنُْكْم َو يَْعلـَـَم الّصــابِِرينَ «  ) ـ (أَمْ ۱۴۲: ۳(»أَْم َحِسبْتُ
ُســولِِه َو َال َحِسبْتُْم أَْن تُْرتَكُوا َو لَّ� يَْعلَِم ّهللاُ الَِّذيَن جاَهُدوا ِمــنُْكْم َو لـَـْم يَتَِّخــُذوا ِمــْن دُوِن ّهللاِ َو ال َر 

ولـُـوا آَمنـّـا َو ُهــْم ال أَ َحِسَب النّاُس أَْن يُْرتَكـُـوا أَْن يَقُ «) ۱۶: ۹( »الُْمٔوِمِنَ� َولِيَجًة َو ّهللاُ َخبٌِ� ِ�ا تَْعَملُونَ 
  ).۳: ۲۹( »�َ يُْفتَنُوَن. َو لََقْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ ّهللاُ الَِّذيَن َصَدقُوا َو لَيَْعلََمنَّ الْكاِذبِ

ـ كال! وانه حسبان قاحل باطل والدار دار اإلمتحان، وعند اإلمتحان يكرم املرء او يهان، فليس ـ فقط 
اإل�ان هو الكافل لهدي الرصاط املستقيم، بل وصمود اإل�ان عند كــل ابــتالء وإمتحــان، وألن األمــة 
املرحومة هي آخر األمم ورسالتها أكمل الرساالت، جامعة لها أجمع وزيادة، فلتحلّق عليهــا ابــتالءات 

الشامل لكل األمم الرسالية برســلهم،  »مْ َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبْلِكُ «األمم كلها عىل ألوانها حيث النص 
ككــّل »َمثَُل الَِّذيَن َخلَــْوا ..«بكل ما ابتيل به كل الرسل، كذلك أمته، فليأتها آلـه و عليه هللا صىلوك� ابتيل الرسول 

) ســنن مــن كــان قــبلكم، وألنكــم تحملــون أعظــم ۱۹: ۸۴( »لََرتْكَُ�َّ طَبَقاً َعــْن طَبـَـقٍ «ودون إبقاء: ف 
  ت اإللهية، وا�ا يقّدر االبتالء بقدر الحمل والثقل.الرساال 

  وك� قال ّهللا: ١يوم األحزاب وأصحابه بالء وحرص آله و عليه هللا صىلو لقد أصاب النبي 
اّ�ِ كُْم ِمْن فَْوقُِكْم َو ِمْن أَْسَفَل ِمنُْكْم َو إِذْ زاَغِت اْألَبْصاُر َو بَلََغِت الُْقلُوُب الَْحناِجَر َو تَظُنُّوَن بِإِذْ جأو «

ِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض  الظُّنُونَا. ُهنالَِك ابْتُِيلَ الُْمٔوِمنُوَن َو زُلْزِلُوا زِلْزاًال َشِديداً، َو إِذْ يَُقوُل الُْمناِفُقوَن َو الَِّذينَ 
  ).۱۲: ۳۳( »ما َوَعَدنَا ّهللاُ َو َرُسولُُه إِّال ُغرُوراً 

                                                        
 ا��ج ��� ا��زاق و ا�� ���� و ا�� ا����ر �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل ���� �� ��م ا��ٔ��اب ... -٢٤٣: ١. ا��ر ا�����ر ١
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و يف مواقف أخرى ال نحصيها، قلنا يا رسول ّهللا أ ال تستنرص لنا أ ال تدعو ّهللا لنا؟ فقال: إن من كــان 
ن دينــه، و قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار عىل مفرق رأسه فيخلص إىل قدميــه ال يرصــفه ذلــك عــ

ليتمن هــذا «: آله و عليه هللا صىل�شط بأمشاط الحديد ما ب� لحمه وعظمه ال يرصفه ذلك عن دينه، ثم قال  
األمر حتى يس� الراكــب مــن صــنعاء اىل حرضــموت ال يخــاف إال هللا والــذئب عــىل غنمــه ولكــنكم 

»تستعجلون
ه و عليه هللا صىل، وقال  ١ ان ّهللا ليجرب عليكم بالبالء وهو اعلم به كــ� يجــرب أحــدكم ذهبــه «: آـل

بالنار فمنهم من يخرج كالــذهب اإلبريــز فــذلك الــذي نجــاه ّهللا مــن الســيئات ومــنهم مــن يخــرج 
  .٢فذلك الذي قد أفت� كالذهب األسود

و هكذا يخاطب ّهللا الج�عة املسلمة األوىل ـ واىل البقية حتى األخ�ة ـ توجيهاً إىل تجارب الج�عات 
يف تربية عباده املختارين، الذين يكل إليهم راية اإل�ان، املٔونة التي خلت من قبل، وإىل سنته السنية 

  وينوط بهم أمانة اإل�ان، خطاباً مطرداً لكل من يختار لذلك الدور العظيم.
و إنها تجربة حلوة مرة مرت مع الزمن الرسايل عىل مدار الزمن، ان �سهم البأســاء والرضــاء: الشــدة 

َحتّى يَُقوَل الرَُّسوُل َو الَِّذيَن «فيزلزلوا عىل صامد إ�انهم  ٣التي تصيب اإلنسان خارج نفسه او داخلها
مه� بعدت مدته، فــان كــل آت قريــب، وال »إِنَّ نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب  أَال«فيجابوا:  »آَمنُوا َمَعُه َمتى نَْرصُ هللاِّ 

  سي� لهؤآء الذين ينرصون ّهللا فانه هو نارصهم قريباً ام بعيداً وهو عىل أية حال قريب.
إن نرص ّهللا مدخر ملن يستحقونه، موعود لهم ح� يستحقونه، وهم الذين ال تــزل بهــم الــزالزل، وال 

هم القالقل، وال يحنون رٔوسهم للعواصف، وال تكرســ ظهــورهم بالقواصــف، حتــى تزعزعهم عن إ�ان
تبلغ البأساء والرضاء والزلزال ذروتها، فملئت األرض ظلــ�ً وجــوراً، فهنالــك يبعــث ّهللا مهــدي األمــم 
وصاحب الكلم صاحب العرص وإمام الدهر الحجة بن الحسن القائم عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف، 

  أل ّهللا واألرض قسطا وعدالً ك� ملئت ظل� وجورا.الذي به �
َوأَْن لـَـيَْس لِْإلِنْســاِن إِّال «ذلك نرص ّهللا املطلق املطبق، ثم له نرص قبله قدر ما حاولوا وجاهدوا يف ّهللا: 

  .»ما َسعى
نْيا َو يـَـْوَم يَُقــوُم إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنـُـ«فلقد وعد ّهللا املرسل� واملٔون� النرص:  وا ِيف الَْحيــاِة الــدُّ

) ولكن البأساء والرضاء قد تزلزالن املٔون� حتى يضطر الرسول ان يقــول: متــى نرصــ ۵۱: ۴۰( »اْألَْشهادُ 

                                                        
 ��ب �� ا��ٔرت ��ل ���� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� .... ا����ر ا��ج ا��� و ا����ري و ا�� داود و ا������ �� �١

 
 . ا����ر ا��ج ا����� و ���� �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ...٢

 

 
 . ��ل ا�� ���س: ��� د�� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ� ا������ ا��� ا���ر ����� ��ٔ��� ����ا ��� ��ل و ����ا د��ر�� و٣

 »أ��ا��� �� ا��ي ا������� و أ���ت ا����د ا���اوة ����ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��ٔ��ل ا��ّ�: ام �����..

ا���ي: ���� �� ��وة ا����ق ��� أ��ب ا������� �� أ����� �� ا���� و ا���ن و ��ن ��� ��ل ا��ّ�: و ����  و ��ل ���دة و

 ا����ب ا������ و ����ن ����ّ� ا������.
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ئاس مــن ). وذلــك اســتي۱۱۰: ۱۲( »َحتّى إِذَا اْستَيْأََس الرُُّسُل َو ظَنُّوا أَنَّهُْم قَْد كُِذبُوا جاَءُهْم نَْرصُــنا«ّهللا 
  .»جاَءُهْم نَْرصُنا«إ�ان من كفر واطمئنان من آمن، فعند ذلك 

راجعان اىل املرســل إلــيهم الــذين أيأســوا الرســول مــن إ�ــانهم إذ  »ظَنُّوا أَنَُّهمْ «و هنا ضم� الجمع يف 
ى أَفَلَْم يَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَيَنْظـُـُروا َو ما أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك إِّال رِجاًال نُوِحي إِلَيِْهْم ِمْن أَْهِل الُْقر «تسبقه�: 

  .»كَيَْف كاَن عاقِبَُة الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم َو لَداُر اآلِْخرَِة َخْ�ٌ لِلَِّذيَن اتََّقْوا أَ فَال تَْعِقلُونَ 
أَنَُّهــْم ظَنُّوا «الحال انهم أوالء املكذب�  »و«لذلك استيأس الرسل من املكذب� ومن تقدم دعوتهم فيهم 

يف هذه الرساالت، أن كذبهم الرسل في� جأو به، وذلك تكذيب لرساالتهم، والتعب� بالظن ـ  »قَْد كُِذبُوا
وهو هنا الحسبان ـ ألنهم ال �لكون أية حجة تٔود لهم كذبهم، بل الحجج الصــادقة تصــدقهم، فإ�ــا 

من الوهم إذ ال �لــك أيــة حجــة حتــى ظن هؤآلء األوغاد املناكيد ك� يظن الدهريون، ظناً هو أد� 
  عىل الوهم، فضالً ع� فوقه أو راجح اإلعتقاد.

بخارقة ربانية تثبت حقهم وباطــل  »جاَءُهْم نَْرصُنا«و عند استيئاس الرسل وذلك الظن الكافر البائس 
َي َمْن نَشاءُ «مناوئيهم  بحــق الرســل »ِم اْلُ◌مْجــرِِم�َ َو ال يُرَدُّ بَأُْسنا َعــِن الَْقــوْ «رسال ومصدق� لهم  »فَنُجِّ

  والرساالت.
ـ في� عنت ـ الرسل، أنهم لطول استيئاسهم عن املرســل إلــيهم، ـ كفــراً مــن  »فَظَنُّوا أَنَُّهمْ «و قد تعني 

  كذبهم كل هٔوآء.»ظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا«بعض ونفاقاً من آخرين، وزلزال اإل�ان من جمع من املٔون� ـ 
كذبوهم رصاحاً، واملنافقون نفاقاً، واملٔونون ضعفاً يف اإل�ان، وإ�ا جاء الظن ليشمل الكل، فالكافرون 

مه� كان ظنهم بالنسبة للكافرين يقينــا وبالنســبة للمنــافق� ظنــاً قويــاً ضــارباً إىل علــم، وبالنســبة 
  م ملا زلزلوا.للمزلزل� من املٔون� ظناً خفيفاً طفيفاً، إذ إنهم إن كانوا صادق� يف إ�انه

  قد تٔود ذلك الظن.  »َو زُلْزِلُوا«بعد  »َمتى نَْرصُ ّهللاِ «ذلك ـ ك� وإن 
هذا! والجمع ب� املحتمل� أجمع وأجمل، ظنا من الرسل هكذا وظنا من غــ� املــٔون�، بــل واملــٔون� 

  الضعفاء، وهكذا يبتىل املٔونون بزالزل اإل�ان �حيصا لهم.
من ّهللا اىل الرسول فأجاب �ا قال ّهللا، وقد  »أَال إِنَّ نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب «ه أن يكون هذا! وك� يحتمل بجنب

َو ِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَكُُم اللَّيَْل َو النَّهاَر لِتَْسُكنُوا ِفيِه َو «نجد لذلك اللف والنرش نظائر يف القرآن منها: 
ول لألول والثــا� للثــا�، ويف آيتنــا عكــس األمــر رعايــة لحرمــة ) حيث األ ۷۳: ۲۸( »لِتَبْتَُغوا ِمْن فَْضلِهِ 

ألنها سٔول يتقدم  »َمتى نَْرصُ هللاِّ «ثم قدم مقالة املٔون�  »َحتّى يَُقوَل الرَُّسوُل َو الَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ «الرسول 
ويفي عن السٔول: كيف يقول وقد يكفي هذا جواباً  »أَال إِنَّ نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب «عىل الجواب، ثم الجواب 

الرسول: متى نرص ّهللا؟ استبعاداً له واستعجاباً؟ حيث الرسول ال يقول قوله هذا إّال رعاية للذين آمنوا 
معه خوفة عىل تزعزعهم، وال يعدوا قوله هذا عن كونه دعاًء واستدعاًء وك� امر ّهللا: ادعو� استجب 

كانت حاله: علمه بحايل حسبي وكفــا�، كــ� نعرفــه مــن صــربه لكم، ولو ال جانب املٔون� املتزلزل� ل
ولكنــه  »فَاْصِربْ كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّســلِ «العظيم أمام الرزايا الفادحة والباليا القادحة وك� أمر 

  اسرتحاماً لهم يف زالزلهم. »وصل عليهم«مع ذلك ئور للمٔون�: 
جواباً للرسول عن سٔولهم، »أَال إِنَّ نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب «من الذين آمنوا معه، ثم  »َمتى نَْرصُ هللاِّ «و قد يكون 

  .»متى نرصك يا رب«ولو كان السٔول منه ك� منهم لكان صحيح التعب� او أصحه 
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  الهدى والضالل يف تخي� دون تسي�
  

ا يَْهتَِدي لِنَْفِسِه َو َمْن َضلَّ فَإِ « بَِ� َمِن اْهتَدى فَإِ�َّ ا يَِضلُّ َعلَيْها َو ال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى َو ما كُنّا ُمَعذِّ َّ�
  ).۱۵( »َحتّى نَبَْعَث َرُسوًال 

  ضوابط ثالث تضبطها هذه اآلية ال محيد عنها وال مناص:
ِ�ــا كُــلُّ نَْفــٍس «ـ إن االهتداء والضاللة تنحرصان نفعا ورضا بأصحابه� وتنحرسان عن ســواه�، ف  ۱

) دون رهانــة �ــا � تكســب او كســبت غ�هــا، فالعمــل الطــائر ـ رغــم زعــم ۳۸: ۷۴( »كََسبَْت رَِهينَةٌ 
الجاهلية ـ ك� ال يط� عن عامله اىل الفناء، كذلك ال يط� عنه بتبعته اىل سواه، وإ�ا التبعة الفرديــة 

ا يَْهتَِدي لِنَْفِسِه قُْل يا أَيَُّها النّاُس قَْد جاءَكُُم ا«تربط كل انسان بنفسه:  لَْحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمِن اْهتَدى فَإِ�َّ
ا يَِضلُّ َعلَيْها َو ما أَنَا َعلَيُْكْم بَِوكِيلٍ    ).۱۰۸: ۱۰(»َو َمْن َضلَّ فَإِ�َّ

ترى إذا اختصت الضاللة والهدى �ن ضل واهتدى، فكيف ئور املهتدون أن يهدوا، وينهــى الضــالون 
  ان يضلوا؟

ب: أن الحرص هنا نسبي يعني ـ فقط ـ نفي انتقال الهدى والضاللة بآثاره� اىل غ� أصــحابه�، الجوا
  ك� تعنيه آية الطائر، وال يعني عدم بث الهدى ام ماذا؟

إن الهدى والضاللة ه� لزام أصحابه�، ما من احد يحمل او يتحمــل  »ـ (َو ال تَزُِر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى ۲
َو ال تَزُِر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى َو إِْن تَْدُع ُمثَْقلٌَة إِىل ِحْملِها ال يُْحَمْل «حمله ولو كان ذا قر�: حمل احد وال ي

ٌء َو لَْو كاَن ذا قُْر� ) وإن وزرت كمثلهــا او تزيــد إذا أضــلت غ�هــا، ولكنهــا ليســت ۱۸: ۳۵( »ِمنُْه َيشْ
الَِّذيَن كََفرُوا لِلَِّذيَن آَمنُوا اتَِّبُعوا َسِبيلَنا َو لْنَْحِمْل َو قاَل «لتخفف يف حمله حمل التي ضلت بإضاللها: 

ٍء إِنَُّهْم لَكــاِذبُوَن. َو لـَـيَْحِملُنَّ أَثْقــالَُهْم َو أَثْقــاًال   َمــَع َخطاياكُْم َو ما ُهْم بِحاِملَِ� ِمْن َخطاياُهْم ِمْن َيشْ
) فهــٔواء املضــللون يحملــون وزري ضــاللهم ۱۳: ۲۹( »ّ� كانُوا يَْفَرتُونَ أَثْقالِِهْم َو لَيُْسئَلُنَّ يَْوَم الِْقياَمِة عَ 

لِيَْحِملُوا أَْوزارَُهْم «وإضاللهم: أثقالهم وأثقاال مع أثقالهم دون ان ينقص من أوزار من ضلوا بهم يشء: 
) (َمــْن يَْشــَفْع ۲۵:) ۱۶( »أَال ســاَء مــا يـَـِزُرونَ  كاِملًَة يَْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن أَْوزاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَُهْم بَِغْ�ِ ِعلْمٍ 

  ١)۸۵: ۴( »َشفاَعًة َحَسنًَة يَُكْن لَُه نَِصيٌب ِمنْها َو َمْن يَْشَفْع َشفاَعًة َسيِّئًَة يَُكْن لَُه كِْفٌل ِمنْها ...
كــ� أن أوالد  ٢تعني هذه الضابطة في� تعني أن أوالد الكفــار ـ الصــغار ـ ال يعــذبون بكفــر آبــاءهم

                                                        
�� ��ار�� ��ل آ�� ا���� و ا��زر ��رة ا���� �� ا�����ن، ��ى � ٤٥٧ -٤٥٠ص  ٢٧. ����� ������ و را�� ����� آ�� ا��زر �� ج ١

 ��ا�� ���ر ��� ���ٔل �����.

 
آ�� و ا��ج ���� �� ا��� و ا�� ��� ا��� �� ا�� ر�� ا��ّ� ��� ��ل: ��ٔ��� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و  - ١٦٨: ٤. ا��ر ا�����ر ٢

 ��ّ�) �� أو��د ا������� ��ل: �� ��ام ا�� ا����.

أ��ل: ���ذا ��ا��� و ����ا ���� ��� ��؟ ��ٔ��� �� �����ا ا������ �����ا �� در����� و ������ ��ٔ�� ا���� �� ���� ���� و �� 

 ر��� ��� و أو��ء.

ء ��� ���و�� ا������ �� ���� ��ل: ���� ر��ل ا��ّ� و��� و ا��ج ا�� ��� و ا��� و ���� �� ا��� و ا�� ��� ا��� �� ����

 (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ���ل: ا���� �� ا���� و ا����� �� ا���� و ا�����د �� ا���� و ا����� �� ا����.
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، وعطفــاً زائــداً املٔون� ال يثابون بإ�انهم، وان كانوا جميعاً من اهل الجنة، لطفاً بهم حيث � يــذنبوا
ومختلــف الحــديث حــول  ١بآباء مٔون�. حيث االجت�ع لهم بــأوالدهم الصــغار حظــوة لهــم ورحمــة

ثم وبــاملوت  »ال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى«والّالعذاب معروض عىل اآليات الناكرة لعذابهم، حيث  ٢العذاب
  .٣ينقطع التكليف فال يكلفون بيشء يف األخرى

و ترى القاعدة الفقهية (الدية عىل العاقلة) هل تعرقل قطعية هذه الضابطة، وهي مــن العمومــات 
  اآلبية عن التخصيص؟.

عــىل صــاحب  الجواب ان ال ذنب للقارص حتى ئوذ به عاقلته، ثم وغض النظــر عــن الديــة إجحــاف
الحق، والقارص ال �لك الدية، وإن ملكها فالعاقلة أحرى بتأدية الديــة، إذ كــان عليــه تربيــة القــارص 
والحفاظ عليه كيال يجني جنايته، فإذا وقعت الجناية كان أقل ما ئوذ عليه العاقلة ـ الدية، فالعاقلة 

  إذا وازرة وزر نفسها!.
ي بحكم ّهللا عىل العاقلة ـ ك� عليه نفقة القارص، حفاظاً عــىل أو أن الدية ليست وزر الجناية، إ�ا ه

  حق املجني عليه، وال أحق هنا من العاقلة والية له عىل القارص.
او ان الدية جامعة األمرين دون أن يكون هناك وزر عىل القارص، اللهم إال وزراً عىل العاقلــة �ــا لــه 

  والية، وهذا الجمع أجمل.
لنفس بالوازرة حيث ال تزر وزر اخرى هّال تخرج نفسا غ� وازرة و هي العادلــة ثم ترى ان مواصفة ا

وإذا بىل فلتكن غ� الوازرة وازرة وزر اخرى او آهلــة ان  »وازرة«املعصومة عن الوزر؟ وإذا ال فل� ذا 
تتحمل حملها! عّل الوازرة هي التــي تحــاول ان تــزر وزر اخــرى وان � تكــن وازرة لنفســها، ثــم إّن 

ملعصومة كيف تزر وملاذا؟ فهل تزر وزرا اخرى تربءة لها بتحمــل وزرهــا فتعيصــ بعصــيانها وتعــّذب ا
يَوْمــاً ال «بعذابها؟ وهذا خروج عن العصمة ثم وخروج عن حكم اآليات الناكرة لهذه النيابة النكــدة 

  ).۴۸:) ۲( »ُذ ِمنْها َعْدٌل َو ال ُهْم يُنَْرصُونَ تَْجزِي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشيْئاً َو ال يُْقبَُل ِمنْها َشفاَعٌة َو ال ئُوخَ 
ام تزر إبطاال لعقوبته عن االخرى وعن نفسها، وهذا غفران دون سبب وليس الغفران بسببه ايضا إال 

                                                        
 �� ا�����ن ����� ا��ٓ�� ا����� ��� ذر���� ��� ��� ���� ���� ��ل ا�����ع. ٢٧. را�� ج ١

 
��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ا��  �����ده ا�� ا���� �� ����� ر�� ا��ّ� ��� ١٦٨: ٤. �� ا��ر ا�����ر ٢

أ��ل ���ده آ�� ا��زر و أ������، و �� ����� ا���وي ��� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ��  - ���� �� ا����ت �� ذراري ا�������؟ ��ل: �� ����

���� (ر�� ا��ّ� ����) ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و ��ّ�) ���� أ���� ا�� ��� ا��� �� ا������ ���� ���� �� ����� ���� ��ٔ�� �

و آ�� و ��ّ�) �� أو��د ا������� ���ل: �� �� آ����� �� ��ٔ��� ��� ذ�� ���ل: ا��ّ� ا��� ��� ����ا ������ �� ��ٔ��� ��� �� ا����� 

 � ا����.���ل: �� ��� ا����ة او ��ل: �» َو �� �َِ�ُر وازَِرةٌ ِوْزَر ا�ْ��ى«ا�ٕ����م ����� 

أ��ل: و ��ه ���� و��� ��� ا����ل ا�� ��� ��� ���ف ا���� و ا���ل ان أو��د ا������� ����، دون ���د ا�� و��، و �� ��� 

ا����ل ���� ا�� ����، و �� ��� ����� ا����� ا��ي ��ق ا����ل ���� ���� ��� ����� ا���� و ا���� ��� و ��� إذا ��ن ا���ل 

 ا��زر ������ ��� ���� ا��ّ�، او ���� ��� ���� ��� �� آ��ت ��� ���ل ا��ّ� و ���� ام ��� ا�� ����� ���� �����!.��� ��ول آ�� 

 
 ��ت ا������ ا��� ������ن ��� �����ن ��م ا������ ����� او ���و�� ��ض ا�����.. ����وا٣ٓ
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بَِ� َحتـّـى نَبَْعــَث  »و هل يغفر الذنوب إال هللا«ّ�  ثم وليس هذا حمال لحمل اخرى! ... َو ما كُنّا ُمَعــذِّ
  َرُسوًال.

ترى ما هو العذاب املنــوط ببعــث الرســول؟ وهــل إن بعثــه دون وصــول بالغــه كــاف يف اســتحقاق 
  العذاب؟

هل يعني هذا العذاب مطلق العذاب، حتى املستحق بالتخلف عن وحــي الفطــرة والعقــل، او عــن 
ِض َو ال ما ِمْن دَابٍَّة ِيف اْألَْر «وحي الشعور لغ� ذوي العقول؟ وإن عذاب ربك لواقع يف اي تخلف! ف 

ــونَ  ٍء ثُمَّ إِىل َربِِّهْم يُْحَرشُ ) وال ۳۶: ۶( »طائٍِر يَِطُ� بَِجناَحيِْه إِّال أَُمٌم أَْمثالُُكْم ما فَرَّطْنا ِيف الِْكتاِب ِمْن َيشْ
يعني حرشهم اىل ربهم إال جمعهم اجمع اىل ربوبية الجزاء الثواب او العقاب، ال سي� يف العصيانات 

: (َو ال تَْحَسَ�َّ ّهللاَ ١، فاّ� أعدل من ان يرتك الظا� وال يأخذه ال يف الدنيا وال يف اآلخرةالظاملة الفاحشة
رُُهْم لِيَْوٍم تَْشَخُص ِفيِه اْألَبْصاُر ... ا ئُوخِّ ) مه� كان الظلم يشعر ۴۲ :۱۴(»غاِفًال َعّ� يَْعَمُل الظّالُِموَن إِ�َّ

  بشعور، ام بفطرة او عقل، ام بوحي النبوة، وان كانت تختلف �ختلف مراتب اإلدراك.
ال يصح أن تعني خصوص بيان وحي النبــوة، فــإن  »قبح العقاب بال بيان«و القاعدة االصولية العقلية 

الرشــع أشــمل، كــ� وان  وحي الشعور بيان، ووحي الفطرة بيان، ووحي العقل بيان، وإن كــان بيــان
  تكليفه أعضل.

و اآليات التي تعذر العذاب لو ال بعث الرسل، ال تعني إال العذاب الناتج عن عصيان هؤآلء الرسل، ال 
ــيَن َو ُمنـْـِذِريَن «مطلق العذاب املستحق بعصيان سائر الرسل: شعورا وفطرة وعقال! و إ�ا  ِ رُُسًال ُمبَرشِّ

ٌة بَْعَد الرُُّسلِ لِئَّال يَكُوَن لِلنّاِس عَ  ) حجة أننا كانت لنا هدى فوق ما تهــدينا إليهــا ۱۶۵: ۴( »َىل ّهللاِ ُحجَّ
عقولنا بالرسل فل� ذا � تبعث إلينا رسوال، ثم وحجة أّال عقاب يف عصيان الرسل و� تبعــث الرســل! 

  بل وال عصيان إذا يف خالفهم قبل بعثهم، بل ال يحصل إذا خالف.
  ستيصال الناتج عن التخلف الفاحش املتهدم للرساالت.او تعذر عذاب اال 

ِمْن قَبِْل أَْن نَِذلَّ  َو لَْو أَنّا أَْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن قَبْلِِه لَقالُوا َربَّنا لَْو ال أَْرَسلَْت إِلَيْنا َرُسوًال فَنَتَِّبَع آياتَِك «
  ).۱۳۴: ۲۰( »َو نَْخزى

حيث »لَْو أَنّا أَْهلَْكناُهمْ «ك »ما كنا«هو القدر املتيقن ك� توحي له علّه أو انه املقصود هنا فحسب، أو 
تعطف اىل العذاب املايض وهو االستئصال يف الدنيا، ايحاًء برحمــة رحيميــة يف ســنة دائبــة إلهيــة أال 
عذاب يف األوىل حتى يبعث رسوالً ثم يعىص �ا ال تتحملها رسالة وال حياة انسانية، وكــ� تــوحي لــه 

  »َو إِذا أَرَدْنا أَْن نُْهلَِك قَْريًَة ...«لية املقررة لظرف هكذا عذاب: التا
                                                        

�� ا����� ان ا���� ��� ا��� ���� و آ�� و ��� ا��� ���� ������ و ����� ���ز�� ���ل: ا�� ������؟ ��وه  ٥٩٢: ١. ��ر ا������ ١

.������� ������� 

(��� ا��� ���� و آ�� و ���) إذا ا����� ���ان ���ل ر��ل ا��� (��� ا��� ���� و  و�� ا����� �� أ�� ذر ��ل: ���� ا�� ��� ر��ل ا���

 آ�� و ���): أ ��رون ���� ا�����، �����ا: �� ��ري ��ل: و ��� ا��� ��ري و ����� ������.

�� ا�����؟ ����� �� ��ل: إذا و�� ا����� �����ده ا�� ا����� ا������ ��ل ��� ����� �� ���� (���� ا����م) �� ���ل �� ا���� �

 ��ن ��م ا������ ورد ا��� �� ��ء ا�� ���� ورد ا���� ا�� ا���� ���ى ا���ب ا���� ا�� ���� و��ء��!
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  ان إهالك القرى ال يراد إال يف هكذا عصيانات.  »َو كَْم أَْهلَْكنا ...
إذاً ففي عصيان وحي الشعور ـ ك� للطــ� والــدواب ـ عــذاب قــدره يــوم الحرشــ قلــيالً، دون الــدنيا 

ان وحي الفطرة والعقل كذلك واك� قد يكفيه عذاب يف الربزخ. ويف عصيان والربزخ إال قليال، ويف عصي
غ� فاحش لوحي النبوة عذاب يف الربزخ او يف الحرش، ثم ويف عصــيان فــاحش لــوحي النبــوة حيــث 
يهدم أركان بناية املجتمع عذاب االستئصــال يف الــدنيا ثــم ويف الــربزخ والحرشــ عــذاب دائــب الــيم، 

لعصيان الطغيان يعذب باألحرى يف الــربزخ واألخــرى، ولــيس كــل معــذب فــيه� فاملعذب يف الدنيا ل
  يعذب يف األوىل.

عذا� األوىل واالخرى يف نطاق التكاليف الرسالية، ال مطلق العذاب وإن يف نطاق  »ما كنا«و قد تشمل 
ألد� يف التخلف عن وحي الشعور لــيس وال خصوص األوىل، فك� العذاب ا ١التكاليف الثالثة االخرى

إال يف حارض الشعور، ثم أعىل منه يف الفطرة، فأعىل يف العقل، كذلك األعىل تخلفا عن وحي الرشيعة 
يف العصيانات العادية، ثم التخلف القمة يف األوىل قبل االخرى عذاب االستئصال والتدم�، ولــيس اال 

  الشاملة له وملا قبله. »العقاب بال بيان قبح«يف حارض الرسالة. للقاعدة العقلية 
إال بيان الرسالة ببالغها، إن للمرتف� الطاغ� فعذاب االستئصال هنــا ام  »َحتّى نَبَْعَث رَُسوًال «فال تعني 

للناس أجمع� فعذاب يف االخرى، وإن كان القدر املتيقن هو األوىل ويف هامشه االخرى، ثم العصيان 
الت الخمس يخلف وجوب العقاب إذا كان ظل� وتعديا عىل الخلق أيا كان، أو يف أية رسالة من الرسا

جوازه إذا كان تقص�ا بحق الخالق دون خلقه، و� يكن يف تركه تسوية ظاملــة بــ� املطيــع والعــايص، 
  فالس�ح عن بعض املعايص هو قضية الفضل والرحمة الواسعة ك� يف املستضعف�

ُدوَن َسِبيًال فَأُولِئَك َعَىس  إِالَّ الُْمْستَْضَعِف�َ « ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْولْداِن ال يَْستَِطيُعوَن ِحيلًَة َو ال يَْهتَ
ا َغُفوراً  ) هذا الس�ح ليس ظل� وتسوية، واما الس�ح عــن ۹۹: ۴( »ّهللاُ أَْن يَْعُفَو َعنُْهْم َو كاَن ّهللاُ َعُفو�

  أي مقابل فهو ظلم بعيد عن ساحة العدل الربا�.اي ظلم بالنسبة للخلق دو�ا 
تعني الرسالة البالغة اىل املكلفــ� بأحــد شــطريها، ثــم الــثالث االخــرى كــذلك  »َحتّى نَبَْعَث َرُسوًال «و 

البالغة اىل مكلفيها، ففي كل رســالة بالغــة عــىل حــدها حجــة، ويف التخلــف عنهــا جــواز او وجــوب 
�راتبــه، إىل أخــروي كــذلك، واىل عــذاب االستئصــال يف الــدنيا  العذاب، من دنيوي بسيط اىل برزخي

  اضافة اىل االخرى.
ثم وبعث الرسول يحمل أمرين: بلوغ املرسل إليهم وبالغ الرسالة، حيث الرسالة اىل غ� البالغ قارصة 
 املفعول، والرسالة غ� البالغة اىل البــالغ� ليســت رســالة، وكــ� للبلــوغ درجــات كــذلك للرســالة اىل

َو أُوِحَي إَِيلَّ هَذا الُْقرْآُن ِألُنِْذَركُْم بِِه َو «البالغ� درجات، والثواب والعقاب يقدران عىل قدر الدرجات: 
  ): بلغ هو وبلغته الرسالة.۱۹: ۶( »َمْن بَلَغَ 

 و البالغ يتطلب أمرين: بلوغ املبلّغ إليه عقال فتكليفا، ووصول الرسالة اليه واضحا وبليغا، لذلك فمن
الناس من ليس عليه اي تكليف كاملجان�، ومنهم من يكلفون تكاليف حسية دنيويــة كــ� يعقلــون، 
كالصغار العقالء، ومــنهم مــن يكلفــون كــذلك وقســ� مــن األخرويــة دون إطــالق كالســفهاء وســائر 

                                                        
 . ���را و ���ت و ����.١
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املستضعف�، واألخ�ان عىس ّهللا ان يعفــو عــنهم إذا � تكــن الســفاهة واالستضــعاف بــذات أيــديهم 
إِنَّ الَِّذيَن تََوفّاُهُم الَْمالئَِكُة ظــالِِمي «قص� منهم، حيث التقص� أيا كان يتطلب جزاء عىل قدره ف وت

تُهاِجُروا ِفيهــا أَنُْفِسِهْم قالُوا ِفيَم كُنْتُْم قالُوا كُنّا ُمْستَْضَعِفَ� ِيف اْألَرِْض قالُوا أَ لَْم تَكُْن أَرُْض ّهللاِ واِسَعًة فَ 
ً. إِالَّ الُْمْستَْضَعِفَ� ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْولْداِن ال يَْستَِطيُعو  فَأُولِئَك  َن َمأْواُهْم َجَهنَُّم َو ساَءْت َمِص�ا

ا َغُفوراً    ).۹۹: ۴( »ِحيلًَة َو ال يَْهتَُدوَن َسِبيال فَأُولِئَك َعَىس ّهللاُ أَْن يَْعُفَو َعنُْهْم َو كاَن ّهللاُ َعُفو�
رسالة غ� البالغة اىل املكلف� دون تقص� منهم، او البالغة اىل غ� البالغ� كاملجان� ثم البلــه ثــم فال

  .١املستضعف� القارصين، هذه الرسالة ال تحتم أي عذاب يف نطاقها وك� ال تجوزه خالفا ملا يروى
وقدره، كالحارضين بالغ الرسالة، والذين منحوا  ك� وان البيان الرسايل كل� ازداد إزداد تحتم العقاب

»فإ�ا يداق هللا العباد يوم القيامة عىل قدر عقولهم«عقال او عل� زائدا 
: وعيّهم للبالغ ثم ويعاكســه ٢

كالغائب� البعيدين عن بالغ الرسالة، والذين كل� نقص البيان الرسايل او انتقصه املرسل إليهم قصورا، 
� �نحوا عقال راجحا او عل� زائدا، فقضية العدل الربا� هو العقاب قدر التخلف وكيانه واثره، مــع 
ما تقتضيه الرحمة االلهية النتقاص العذاب او تركه ما � يخالف العدل، فــالثواب مــن آثــار الفضــل 

  والرحمة.والرحمة والعقاب من آثار العدل 
أن املعذورين هنا يكلفــون يــوم القيامــة فيثــابون إن أطــاعوا  آله و عليه هللا صىلو األحاديث املروية عن النبي 

إن اليوم عمل وال حساب وغــدا حســاب «ويعذبون إن عصوا، إنها تخالف الرضورة اإلسالمية القائلة: 
  املستفادة من آيات بينات وتواتر الروايات. »وال عمل
عطوا هنا لك عقوال كافية � يكونوا ليعصوا ّهللا تعاىل وهو رسول نفسه دون حجاب الرساالت ثم لو ا

  االخرى. وهو يوم تكّشف الحقائق وهم يرون مع ما يرون ـ الجنة والنار!.
»و ما كنا«ثم ان 

ان جواب هكذا عــذاب لــيس اال يف  »ُسوًال َحتّى نَبَْعَث َر «إ�ا تنفي عذاب االستئصال  ٣

                                                        
���� و آ�� و ��ّ� ��ل: ار��� �����ن ��م ا������: ر�ـ�  �����ده �� ا��ٔ��د �� ���� ان ا���� ��ّ� ا��ّ� ١٦٨: ٤. �� ا��ر ا�����ر ١

أ�� �� ���� ���� و ر�� أ��� و ر�� ��م و ر�� ��ت �� ا����ة، ��ٔ�� ا��ٔ�� ����ل: رب ��� ��ء ا�ٕ����م و �ـ� ا�ـ�� �ـ��� و 

ا�ٕ����م و �� ا��� ���� و ا�� ا��ي ا�� ا��ٔ��� ����ل: رب ��ء ا�ٕ����م و ا�����ن �������� ������ و ا�� ا���م ����ل: رب ��� ��ء 

��ت �� ا����ة ����ل: رب �� ا���� �� ر��ل ���ٔ�� ��ا����� ������ و ���� إ���� ر���� ان اد���ا ا���ر ��ل: �� ا��ي ��� ���� 

 ���ه �� د����� ���� ����� ��دا و ����� و �� �� ������ ا��� إ����.

ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��ى ��م ا������ ��ر��� �������د و ا�����ه و �� ��ت �� ا����ة و ا����  و��� �� ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ�

ا���م ا����� ���� ����� ����� ����ل ا��ب ���رك و ����� ���� �� ���� ا��زي و ���ل ��� ��� ا��� ���دي ر��� �� أ����� و ا�� 

����ل �� ��� ���� ا����ء �� رب أ ������ و ���� ��� ���، ��ل: و ا�� �� ��� �� ر��ل ���� إ���� ����ل ���: اد���ا ��ه، 

 ا����دة ����� ������ ���� ����ل ا��ب �� ��������� ��������� ��ٔ��� ����� أ�� ������ و ����� ����� ��اء ا���� و ��اء ا���ر.

 

 
 . ا����� ��ب ا���� و ا���� �� ا�ٕ���م ا���دق ���� ا����م.٢

 
��� ������ �� ����� ����� ��� ������ �� اي ز��ن؟ و ا���اب و ا�����اب و ��� ا���� ز����! ... او ا» ���«. �� ���ن ٣

���� ا����ن، ��� إذا ���� ���� ا���اب �� ���� ا����ٓت، ا����� �� ����ن ا����؟ و ��ا ا��� ا��������ت و أ�����! ... او ا��� 
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ظرف بعث رسول، ال أن بعث رسول وعصيانه أيا كان يقتيض هكــذا عــذاب، وإ�ــا إذا أمــر املرتفــون 
َو إِذا أَرَدْنــا أَْن نُْهلـِـَك قَْريـَـًة أََمرْنــا «بيان لنطرف عذاب االستئصــال  »إِذا أَرَْدنا أَْن نُْهلَِك ...«ففسقوا، ف 

  ).۱۶(»َفَسُقوا ِفيها فََحقَّ َعلَيْهَا الَْقْوُل فََدمَّرْناها تَْدِم�اً ُمْرتَفِيها فَ 
  هنا أسئلة عدة تطرح حول مواضيع من هذه اآلية إذ ك�ت األقاويل حول االجابة عنها:

  »فََفَسُقوا ِفيها«ـ كيف تتقدم ارادة اإلهالك عىل موجبه  ۱
لقة بعذاب مستحق بغ� هذا الفســق � تكــن و موجب اإلهالك ليس إال قبل إرادته، فإن كانت متع

لها صلة بهذا الفسق، وإن كانت به نفسه فكيف تتقدمه، او انها إرادة إلهالك قريــة دون صــلة لهــا 
  بأي فسق؟ ثم كيف يتخلف مراد ّهللا عن ارادته ـ وهي نافذة ـ �ا يقّدمه من تقدير للفسق؟

ث اآلية السالفة بينت مورد استحقاق العذاب انــه أقول: إنها إرادة لإلهالك بفسوق القرية عامة، حي
يف ظرف بعث الرسول وعصيانه، فهنا استحقاق قاطع لعذاب االخرى، واستحقاق جائز لعذاب األوىل 

 »َو إِذا أَرَْدنــا«ال يتطلب إال ارادة اإلهالك دون إمضاءه فتحقيقه، ومــ� يــوحي بــذلك واو العطــف يف 
  عث الرسول فعصيانه.حيث تعطف إرادة العذاب هذه اىل ب

: ۱۳(»َو إِذا أَراَد ّهللاُ بَِقْوٍم ُسْوءاً فـَـال َمــرَدَّ لـَـهُ «و ارادة ّهللا منها حتم ومنها دون ذلك، فحتمها ال مردّ لها 
) ودونه فيه مرد وبداء وهي التي � تكمل بعد معداتها، وال مرد يف إرادة التكوين حيث هي حتم ۱۱

ا أَْمرُُه إِذا أَرا« ) وقد يكون مرد منــه او تصــرب حتــى يحصــل ۸۲: ۳۶( »َد َشيْئاً أَْن يَُقوَل لَُه كُْن فَيَكُونُ إِ�َّ
منجزاتها في� دون هكذا تكوين كإهالك قرية فاسقة � تتم منجزات استئصالها كفسوق مرتفيها ع� 

  أمروا به فيها.
  »َفَسُقوا ِفيهاأََمرْنا ُمْرتَفِيها فَ «فهنا إرادة لإلهالك بعدها تقدير لتحقيقها: 

  »فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل «فقضاء: 
رْناها تَْدِم�اً «فإمضاء:    »فََدمَّ

ك� وقبلها مشية وعلم، وقبل هذه املشية ايضا تقدير لها هو عصيان القرية للرسول حيــث يتطلــب 
  عذابا محتوما يف األخرى وآخر غ� محتوم يف األوىل.

فسقت ومن ثم يفسق مرتفوها إذا أمــروا فيهــا، فشــاء أن يهلكهــم فقد علم ّهللا ان اهل هذه القرية 
فأراده، فقدر ما أراد �ا أمر مرتفيها ففسقوا فيها، فقىض ما قدر �ا حق عليها القول، فأمىض ما قىضــ 

رْناها تَْدِم�اً « »فََدمَّ
١.  

كيف علم ّهللا؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر وقىضــ وأمىضــ، فأمىضــ مــا  السالم عليهو ك� سئل اإلمام الباقر 
                                                                                                                                                         

�� ���� ���ص ا����� دون ��� ��������، ان ا���� ا�ٕ����� �����ة �� ا�����اب ا�������ل �� ���� ا��و�� او ��������، 

ا�����ة �� ا���ر ا������ و ا���رد ���ٓ��� �����، ا�� ان ��� ا���� ����ده و ا����� ���� أ�� ��ن �� ����� ��اب ا�������ل، 

 ا���� ا�� ان ���� ��ف ا�������ل ا�� ���غ ا���� �������� ا�����م ��� ����� آ�� ا�������.

 

 
 . ������ ا���اب و اراد�� ����� �� ����ن ���� ا�����، و ����� ���� ا���اب.١

 �� �� ان ��ر ������� ������ا ����.���
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قىض وقىض ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت املشية، و�شيته كانت اإلرادة وبإرادته كان التقدير، 
كان اإلمضاء، فالعلم متقدم عىل املشية واملشية ثانيــة، واالرادة ثالثــة  وبتقديره كان القضاء وبقضائه

والتقدير واقع عىل القضاء باإلمضاء، فللّه تبارك وتعاىل البداء في� علم متى شــاء وفــي� أراد لتقــدير 
  .١األشياء، فإذا وقع القضاء باإلمضاء فال بداء

هي همه باليشء وهي ابتداء الفعل، وإرادته هي إ�امه عىل املشية و الثبوت عليها، إّن مشيته تعاىل 
السالم عليهوتقديره هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء، وك� يروى عن أ� الحسن الرضا 

فلكل ارادة  ٢
  تقدير حتى تنتهي إىل إرادة محتومة فقضاء وإمضاء والقضاء هو حق القول:

  .٣تحتم كلمة العذاب و� تكن قبل هذا التقدير محتومة وإ�ا جائزة
هثم اإلرادة حت� ودونه هي صفة فعل حادثة وليست أزليــة وكــ� يف حــوار اإلمــام الرضــا   مــع السـالم علـي

  سلي�ن املروزي
  »َو إِذا أَرَدْنا أَْن نُْهلَِك قَْريًَة ...«: اال تخرب� عن قول ّهللا عز وجل: السالم عليهقال 

  ادة؟ قال: نعم ـ قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك:يعني بذلك أنه يحدث ار 
إن اإلرادة هي هو او يشء منه باطال، ألنه ال يكون ان يحدث نفسه، وال يتغ� عن حاله تعاىل ّهللا عن 

: ف� عنى به؟ قال: عنــى فعــل السـالم عليـهذلك! قال سلي�ن: إنه � يكن عنى بذلك أنه يحدث إرادة قال 
: ويلك كم تردد يف هذه املســألة وقــد أخربتــك أن االرادة محدثــة ألن فعــل اليشــء مالسال  عليهاليشء، قال 

                                                        
 . ا������ ����وق ر��� ا��ّ�.١

 
 . ����� ا����� �� أ�� ا���� ���� ا����م �����: �� ����� �����ر، ��ل:٢

 � أ��ل: �� ���ن ا�� �� أراد ا��ّ� و ��ء و ��� و ��ر ���ل:ا�� �� أ���� �����ر و ��

 ��� ���ا أ��ل و ��� أ��ل: �� ���ن ا�� �� ��ء ا��ّ� و أراد و ��ر و ��� �� ��ل:

 ���ل: ��� �����ء (ا���اء ا����) او ��ري �� أراد؟ -أ ��ري �� ا������ ���ل: ��

��) ���ل او ��ري �� ��ر؟ ��ل: ��، ��ل: �� ا������ �� ا���ل و ا���ض و ا����ء �� ��ل: ��ل: ��، ��ل: إ����� ��� ا������ (ا����ت ��

�� ����� ا����� �� » ان ا���«ان ا��ّ� إذا ��ء ���� اراده و إذا أراد ��ره و إذا ��ره ���ه و إذا ���ه أ���ه ا�����. و رواه ���� �� 

 أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م).

ا����م) ا����� �� ا��رادة �� ا��ّ� و �� ا����؟  �� ���ان �� ���� ��ل: ��� ��ٔ�� ا���� (���� ٣ح  ٤٨: �١ و�� ا��ل ا����

و �� ��ل ���ل: ا��رادة �� ا���� ا����� و �� ���و ��� ��� ذ�� �� ا���� و ا�� �� ا��ّ� ����� �ٕ�راد�� ا��ا�� �� ��� ذ�� ��ٔ�� �� ��وي 

��ت ����� ��� و �� ���ت ا���� ��رادة ا��ّ� ا���� �� ��� ذ�� ���ل ��: �� ����ن ��� ��� و �� ��� ��� و �� ����� و ��ه ا��

 ����ن و �� ��� و �� ���� و �� ��� ���� ��� ا�� �� ��� ��.

�ٕ�راد�� �� ��� ��  أ��ل: ���� ���� ا����م ��� ا�� �� ��� ��ا�� ���� �� ��� �������� و ان ��ن ������ ��ّ��� ���� ���� ����،

 �� ��� �� ��ا�� و ��� ��اده ��ّ�� �����.

 

 
 و ����� ��� ��� ��� �������. . ان ���� ا���اب ��� ����ة ��� أراد ا��ّ� إ���ك ا�����٣
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: قد وصف نفسه عندكم حتى وصفها باإلرادة �ا ال معنــى السـالم عليهمحدث، قال: فليس لها معنى! قال 
 له؟! فإذا � يكن لها معنى قديم وال حديث بطل قولكم: إن ّهللا عز وجــل � يــزل مريــدا! قــال: إ�ــا

: أال تعلم ان ما � يزل ال يكون مفعوال وقد�ا وحديثا السالم عليهعنيت انها فعل من ّهللا تعاىل � يزل، قال 
»يف حالة واحدة؟ فلم يحر جوابا

١.  
ـ وترى ما هو األمر هنا؟ و�اذا؟ وملاذا يخص مرتفيها؟: فان كان هناك رشع عــم املرتفــ� وســواهم  ۲

وإال فال أمر رشعيا للمرتف�؟! األمر هنا ك� يف أرضابه ترشيعي ال تكــويني كــ� يهرفــه مــن ال يعــرف 
: خرجوا عن الطاعة وخــالفوا »فََفَسُقوا ِفيها«وهو أمر بالتقوى وترك الطغوى للمرتف�  ٢مواضيع الكالم
إِنَّ «وفسق األمر هو عصيانه والتخلف عنه، و »أمرناهم بالفسق ففسقوا«ال »أمرنا ففسقوا«أمرنا، فالنص 

يتاِء ِذي الُْقْر�  ) (َو ۱۶:۹۰(»َو يَنْهى َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمنْكَِر َو الْبَْغِي ...ّهللاَ يَأُْمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو إِ
 تَُقولـُـوَن َعــَىل إِذا فََعلُوا فاِحَشًة قالُوا َوَجْدنا َعلَيْها آباَءنا َو ّهللاُ أََمرَنا بِها قُْل إِنَّ ّهللاَ ال يَأُْمُر بِالَْفْحشــاِء أَ 

وِء َو الَْفْحشاِء َو أَْن تَُقولُوا َعَىل ّهللاِ مــا ال «لكم الشيطان ) فإ�ا ذ۲۹: ۷( »ّهللاِ ما ال تَْعلَُمونَ  يَأُْمرُكُْم بِالسُّ
إذا كــان أمــرا  ! وثــم٣) وما اقبحه واهرفه فرية عىل الرح�ن �ا يأمر به الشــيطان۱۶۹:) ۲( »تَْعلَُمونَ 

رْناها تَْدِم�اً «بالفسق ـ عوذا باّ� ـ فليكن تطبيقه طاعة تستحق الثواب، فل� ذا  ؟ إذا فلــيس إال »فََدمَّ
  فسقا عن أمر هام يتطلب هكذا تدم�!.

و أمــا اختصاصــه بــاملرتف�؟ فــالن األوامــر تختلــف حســب الظــروف والقابليــات واملتطلبــات فرديــة 
وهم املتوسعون يف نعمة حيث يبدلونها نعمة ونقمة، يف َدولة او ُدولة، يف مال  وج�ه�ية، واملرتفون

او منال يف أنفس أو أموال أو احوال، هؤآلء هم البغاة الطغاة يف األغلبية الساحقة، فاألوامر املتجهــة 
� تــرف إليهم هي غ� ما يوجه إىل غ�هم، إذ ال ئور بيشء إال من عنده ذلك اليشء وليس لغ� املرتف

حتى ئوروا يف ترفهم سلبا لطغوى الرتف وإيجابا لتقواه، ففي ائت�رهم اعت�ر القــرى وتعم�هــا، ويف 
  فسقهم اضطرارها وتدم�ها.

الَّــِذيَن كََفــرُوا َو «فاملرتفون هم الذين وسع ّهللا عليهم يف نعم امتحانا وامتهانا إذ كذبوا بلقاء اآلخــرة: 
بُوا بِلِقاِء اآلِْخــَر  نْياكَذَّ ) فــال يــرتف يف نعمــة إال مــن يتطــرف يف ۳۳: ۲۳( »ِة َو أَتْرَفْنــاُهْم ِيف الَْحيــاِة الــدُّ

) كانوا ۱۱۶: ۱۱( »َو اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا ما أُتْرِفُوا ِفيِه َو كانُوا ُمْجرِِم�َ «الالمباالت ثم يزداد عتوا ونفورا: 

                                                        
�� ���ن ا���ر ا���� �� ��ب ���� ا���� (���� ا����م) �� �����ن ا��ـ�وزي ��ـ� ��ـ�م �ـ�ل �ـ�ل ا���ـ�  ١٤٥: ٣. ��ر ا������ ١

 ا����م): ... (����

 
أ���� إذا ����� ا������� ���� ا����� ا��ّ� ���، و ا��ه �����ا و �� ا��ذن �� ���ل  . �� ا�� ا������ �����ا إ���ر ������ و ��٢

ا���� ���ء أ��� ����� ا����� ا����� ��� �� ��م ا�����ر �� ا����را�� �� ����� ا����، ��ا و ان ��ن ����� �� ���� و ���� ��� 

 �����. �� ��� ��� ��� ا����ق ������ و ��ا�� دون ا����ص ����

 

 
 . و ��� ��ٔ�� ا��ّ� ������، و �� إذا أ��� �� ا�� ا���� ����، و �� ر�� ����م ������.٣
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ىل الحيونات فاتبعوا ما أترفوا فيه فكانوا أظلم وأطغى، قبل ان يرتفوا مجرم�، مجتن� �رات الحياة ا
َو ما أَرَْســلْنا ِيف قَْريـَـٍة ِمــْن نـَـِذيٍر إِّال قــاَل ُمْرتَفُوهــا إِنـّـا ِ�ــا أُرِْســلْتُْم بـِـِه «فهم الناكرون دوما للرساالت: 

) ۲۴: ۴۳(»ٍة َو إِنّا َعــىل آثــارِِهْم ُمْقتـَـُدونَ ) (... إِّال قاَل ُمْرتَفُوها إِنّا َوَجْدنا آباَءنا َعىل أُمَّ ۳۴: ۳۴(»كاِفرُونَ 
ــوا بَأَْســنا إِذا ُهــْم ِمنْهــا ۶۴: ۲۳( ».... (َحتّى إِذا أََخْذنا ُمْرتَِفيِهْم بِالَْعذاِب إِذا ُهْم يَْجــأَُرونَ  ) (فَلَــّ� أََحسُّ

ُكْم لََعلَُّكْم تُْســئَلُوَن. قــالُوا يــا َويْلَنــا إِنـّـا كُنـّـا يَْركُُضوَن. ال تَْركُُضوا َو اْرِجُعوا إِىل ما أُتْرِفْتُْم ِفيِه َو َمساكِنِ 
  ).۱۵: ۲۱( »ظالِِمَ� فَ� زالَْت تِلَْك َدْعواُهْم َحتّى َجَعلْناُهْم َحِصيداً خاِمِدينَ 

ـ وترى هؤآلء املرتفون يستحقون بفسقهم التدم�، ف� ذنــب ســائر اهــل القريــة يشــملهم عــذاب  ۳
  تدم�ها �رتفيها: التدم�، وهناك قرى يخص

  )؟. ۱۱۶: ۱۱( »... َو اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا ما أُتْرِفُوا ِفيِه َو كانُوا ُمْجرِِم�َ «
إن عذاب التدم� االستئصال ال يشمل إال الظــامل�، فــإن كــانوا مرتفــ� فحــق لهــم أصــليا، وإن كــانوا 

ال يــدافعون عــن حقــوقهم وال  مستضعف� يفسحون مجــاالت لفســوق املرتفــ�، متخــاذل� أمــامهم،
�سكون عىل أيديهم، وبذلك يعم الفسق، تحلال للقرية الظاملة �رتفيها وسائر من فيهــا، وتــرهال لهــا 
فتأهال لعذاب شامل، فليس املسٔول فيها هنــا فقــط املرتفــون، بــل واملستضــعفون املتخــاذلون حيــث 

اً نِْعَمــًة أَنَْعَمهــا َعــىل ذلِ «فسحوا مجاالت لهم وتسامحوا ع� أترفوا وأفسدوا ...  َك بِأَنَّ ّهللاَ لَْم يَُك ُمَغ�ِّ
ُوا مــا بِأَنُْفِســِهمْ  ) ولــيس ّهللا ليمنــع املجــرم� عــ� يجرمــون واملستضــعفون ۵۳: ۸( »قـَـْوٍم َحتّــى يَُغــ�ِّ

نُُهْم لـَـْم تُْســَكْن ِمــْن َو كَْم أَْهلَْكنا ِمْن قَْريٍَة بَِطرَْت َمِعيَشتَها فَتِلَْك َمساكِ «يسمحون لهم ويتسامحون: 
هــا رَُســوًال   يَتْلـُـوا بَْعِدِهْم إِّال قَلِيًال َو كُنّا نَْحُن الْواِرثَِ�. َو ما كاَن َربَُّك ُمهْلـِـَك الُْقــرى َحتـّـى يَبَْعــَث ِيف أُمِّ

أ كــانوا مــن أصــول الظلــم ) ســواء ۵۹: ۲۸( »َعلَيِْهْم آياتِنا َو ما كُنّا ُمْهلِِ� الُْقرى إِّال َو أَْهلُهــا ظــالُِمونَ 
الطواغيت واألكابر املجرم�، ام من فروعه املستضعف�، حيث يتقبلون فيســتقبلون الظلــم فهــم إذا 

لـِـ�َ «ظاملوا أنفسهم وسواهم:  ْكنا أََشدَّ ِمنُْهْم بَطْشاً َو َمىضــ َمثـَـُل اْألَوَّ ) (َو كـَـْم ِمــْن قَْريـَـٍة ۸: ۴۳( »فَأَْهلَ
أُْسنا بَياتاً أَْو ُهْم قائِلُوَن. فَ� كاَن َدْعــواُهْم إِذْ جــاَءُهْم بَأُْســنا إِّال أَْن قــالُوا إِنـّـا كُنـّـا أَْهلَْكناها فَجاَءها بَ 

): ۴۵: ۲۲( ») (فََكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها َو ِهــَي ظالَِمــٌة فَِهــَي خاِويـَـٌة َعــىل ُعرُوِشــها ...۵: ۷( »ظالِِم�َ 
لـِـِه ۶: ۶( »بِِهْم َو أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرْناً آَخِرينَ (فَأَْهلَْكناُهْم بُِذنُو ) (َو لَْو أَنّا أَْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن قَبْ

  ).۱۳۴: ۲۰( »لَقالُوا َربَّنا لَْو ال أَرَْسلَْت إِلَيْنا رَُسوًال فَنَتَِّبَع آياتَِك ِمْن قَبِْل أَْن نَِذلَّ َو نَْخزى
بُوُه فَأَْهلَْكناُهْم إِنَّ «ارك الدمار هو فسق املرتف� املبطرين: تكذيبا للرسل: و الرأس الرئيس يف مع فَكَذَّ

أَْهلَْكنــاُهْم إِنَُّهــْم كــانُوا «) واإلجرام الفاحش املتهدم: ۱۲۹: ۲۶( »ِيف ذلَِك آلَيًَة َو ما كاَن أَكَْ�ُُهْم ُمٔوِمِن�َ 
أَ لَْم يََرْوا كَْم أَْهلَْكنا ِمْن قَبْلِِهْم ِمْن قـَـرٍْن َمكَّنـّـاُهْم ِيف «ف�: ) وال سي� املتمكن� املرس ۳۷: ۴۴( »ُمْجرِِم�َ 

  ).۹: ۲۱( ») (ثُمَّ َصَدقْناُهُم الَْوْعَد فَأَنَْجيْناُهْم َو َمْن نَشاُء َو أَْهلَْكنَا الُْمْرسِِف�َ ۶: ۶(»اْألَرِْض ...
ذا � يسايرهم املستضعفون حيث يتشاركون أصال إذاً فعذاب اإلستئصال إ�ا يخص املرتف� املبطرين إ 

وهامشا يف التخلف عن مواضيع من أوامر الرساالت اإللهية، ما تتهدم به بنايات املجتمع وتنفصم به 
  عراه، فتدمر به قراه.

هذه سنة ّهللا الدائبة السارية لسائر القرى أنها هالكة �ا تهلك نفسها بالسبعة أبواب الجحــيم التــي 
املرتفون: استكبارا واستع�را واســتث�را واســتح�را واســتبدادا و اســتخفافا واستضــعافا! ثــم  يتفتحها

املستضعفون املرتذلون يدخلون هذه األبواب تخــاذال وتكاســال فيحنــون ظهــورهم لهــم ليحتنكــوهم 
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  ف�كبوهم واىل جهنم وبئس املص�.
دو�ا تحميل عليها مــا ال تتحملهــا مــن  هكذا نتمىش يف تفس� هذه اآلية الغرة وارضابها ك� تعنيها،

احت�الت: معنويا او قراءة تختلف عن هــذه املتــواترة يف كتــب القــرآن، كــأن يبــدل أمرهــا بتأم�هــا 
كـَـذلَِك َجَعلْنــا ِيف كـُـلِّ قَْريـَـٍة أَكــابَِر «فرارا عن أمره تعاىل ـ يف زعمهــم ـ بالفســق اىل تــأم�ه الفســاق،ك

هــي  »أََمرْنا ُمْرتَِفيهــا«).ام ان ۱۲۳: ۶( »ُمْجرِِميها ِلَ◌�ُْكرُوا ِفيها َو ما َ�ُْكُروَن إِّال بِأَنُْفِسِهْم َو ما يَْشُعرُونَ 
إذن بــال جــواب حــارض، ألنــه ظــاهر  »إذا«ك� مىض، فتبقى  »إِذا أَرَْدنا«صفة القرية وصلتها، ال جوابا ل

رْناها تَْدِم�اً «بنفس الكالم:  »فََدمَّ
٢.  

تكويني بحيث ال ينايف االختيار، إذنا وإرادة من ّهللا يف فسق املرتفــ� كجــزء أخــ� للعلــة  »أمرنا«او ان 
  .٣التامة بعد توفر اإلختيار ملعدات الفسق املختار

و هذه كلها من غثها وسمينها يف نفسها ليست اآلية لتعنيها، فالقرآن ح�ل ذو وجوه فاحملوهــا اىل 
احسن الوجوه، وأحسنها ما يحملها دون تحميل ك� أحسناه ثم الثا� ثم الثالث ثم الرابع، دون األمر 

ي يس�ِّ املرتف� اىل الفسوق دو�ا اختيار، ولكن األول هو األول فانه احسن الوجوه لفظيا التكوين الذ
  ومعنويا.

ُذنُوِب ِعباِدِه َخِب�اً بَِص�اً (   ).۱۷َو كَْم أَْهلَْكنا ِمَن الُْقرُوِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َو كَفى بَِربَِّك بِ
ك�ئة سنة وحقيقة كســائر الــزمن يــوم الــدنيا ثــم  القرن زمنيا أجزاء من الزمان مقرتنة ببعض اعتبارا

الربزخ ثم االخرة، ومن حيث األنفس: القوم املقرتنون يف زمن واحد، وعــل وحــدة الــزمن هنــا تعنــي 
  الوحدة النوعية، وقرن زمني هو األك� لبقاء نسل يخلفه آخرون.

 فيهــا، هلكــة عــن هلكــة و هنا قرون هالكة �ا أهلكت حيويتها، وفسحت مجاالت املرتف� املرتهل�
! سنة مضت يف األول� من بعد نوح قرونا ترتى، يف ذنوب وتبعات »َو ال يُظْلَُموَن نَِق�اً «طبقا عن طبق 

  لتخلفاتهم.
  

                                                        
ا������ �� ���ان �� أ�� ���� ���� ا����م �� ا��ٓ��: أ���� ������� ���دة ������ ������� ����� و  - ١٤٥: ٣. ��� �� ��ر ا������ ١

��ل: �� ��أ��� ����� و �� روآ�� ا��ى ��� ���� ا����م ��ل: ������� أ���� أ������، و��� �� ا����� آ���� ����� �� ��� (���� 

 ا����م).

أ��ل: �� ���رض ا��وا���� ��������، و �� إر������ ا�� ���ب ا��� ����� ������� �� و ����� �������، ا���� ا�� ان ا���ٔ��� ��� 

 �� و ��� ا������!.���ٔ�

 
ل ���ـ� �������� �����ا، و ا��ـ�اب ا��ـ��� -. و ا����� إذا: إذا أرد�� ان ���� ���� �� ����� و ������ ا�� أ���� ������� �����ا ����٢

 د������ �����ا.»: ��ء«��ه دون 

 
�� ��� ���م ا��ٔ��ـ�ل ��ـ�ا و �ـ�ا دون ��ـ�ص . ��� ا��ٔ�� ���� �� ا������� و ���ا ������ و ان ��ن �� ���� ����� و ��٣

 ا��ٔ��ار ا�������.
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  تفريق الذين ضاللة
  

ــا أَْمــرُُهْم إَِىل « ٍء إِ�َّ  ّهللاِ ثـُـمَّ يُنَبِّــئُُهْم ِ�ــا كــانُوا إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َو كانُوا ِشــيَعاً لَْســَت ِمــنُْهْم ِيف َيشْ
  ):۱۵۹( »يَْفَعلُونَ 

أيا كان، إرشاكا أم توحيدا، فمه� كان تفريق الدين يف اإلرشاك طبيعته، فالتفريق  »الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهمْ «
ال «لدين التوحيد هو خالف طبيعته بل وتخلف عن طريقته، بل هو نقــض لــه ونقــص يف كيانــه ف: 

  )۳۲: ۳۰(»ونُوا ِمَن الُْمْرشِكَِ�، ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َو كانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ تَكُ 
ْم ِمَن ا«) فقد ۱۰۵: ۳( »َو ال تَُكونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َو اْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الْبَيِّناتُ « َع لَكُ يِن َرشَ لدِّ

ينَ  يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُمــوا الــدِّ  َو ال ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ
  ).۱۳: ۴۲(»تَتََفرَّقُوا ِفيِه كَُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تَْدُعوُهْم إِلَيِْه ..

متفرق� منذ كــانوا »َو كانُوا ِشيَعاً «مٔون� إىل مرشك� ومرشك� إىل مٔون�  »ا ِدينَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُو «أجل و
ظُلُ�ٌت «أم منذ مديد من الزمن، فرشعة الشيع هي التي تنحو منحى تفريق الدين: تفرقا عىل تفرق 

ءٍ «! »بَْعُضها فَْوَق بَْعٍض  لك معهم سلبا أو إيجابا حيث  فإنك رسول التوحيد، فال أمر»لَْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
ال ينحون نحو الوحدة ال نصيب لك منهم إذ لست منهم يف يشء من الحق، حيث ال نصيب من الحق 
يف حقل تفرق الدين و�زّق اليق�، فليس لك يشء من أمرهم املفرق ملكان املفاصلة التامة ب� الدين 

  دين املوّحد الحق.املوّحد والدين املفرّق اللّهم إّال أن يثوبوا إىل ال
ا أَْمرُُهمْ «ف  من شيعهم وتفرقهم يف دينهم،  »ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِ�ا كانُوا يَْفَعلُونَ «يف يوم ّهللا  »إَِىل هللاِّ «اإلمر  »إِ�َّ

إنباء بحقيقة باطلهم حيث تظهر يوم تبىل الرسائر، وإنباء بجزاءهم الذي هو يف الحــق تفــرقهم عــن 
  .الحق وتفرقهم يف الحق

و ترى الذين وحدوا دينهم لغــ� ّهللا طاعــة لطــاغوت واحــد فلــم يفرقــوه، أ ليســوا هــم معهــم مــن 
إن كانــت  »دينهم«تعم هؤآلء وإياهم حيث فرقوا طاعتهم عن طاعة ّهللا، ف  »فَرَّقُوا ِدينَهُمْ «املوبّخ�؟ 

ك� منها طاعــة »ْعٍض َو نَْكُفُر بِبَْعٍض نُٔوِمُن بِبَ «طاعة ّهللا فهي تفرقة يف طاعة ّهللا بسائر التفرِقات ومنها 
  ّهللا يف بعض وطاعة أهواءهم يف بعض، و إن كان طاعة غ� ّهللا فهي املفرقة عن بكرتها عن طاعة ّهللا.

فإن دين الفطرة والعقلية السليمة هو حقا دين الحق، والتخلف عن ذلك الدين هو تفرق الدين عن 
  قضية الفطرة والعقلية.

تعم دينهم الطاعة الباطلة حيث فرقوها عن الدين الحق، وديــنهم الفطــري إذ  »قُوا ِدينَُهمْ فَرَّ «إذا ف 
فرقوا عنه قضيتها، ودينهم الطاعة الحق ح� يفرقون فيها فيتفرقون �ختلــف التفرقــات والتفرّقــات، 

حظورا إّال حيث الزوايا الثالث هي كلها فارغات عن الحق املرام، وكضابطة ثابتة ليس تفريق الدين م
ما نحي منحى الباطل تقص�ا يف الدين الحق، فتفريق الحق عن الباطل فرض عىل أهل الحــق مهــ� 
فرق ب� أهل الحق املجاهيل، والتوحيد يف الحق فرض مه� حاول املدعون الحق يف الفرقة ب� أهــل 

  الحق.
ة بــ� املــٔون� والكــافرين و لو أن التفريق ـ ككّل ـ كــان محظــورا لكانــت الــدعوات املفرقــة الرســالي

  محظورة، فا�ا التفريق القاصد الظا� هو املحظور املحظور.
يَن «و بصيغة واحدة التفرق يف دين ّهللا ك� التفرق عن دين ّهللا هو فراق فارغ عن دين ّهللا ف  إِنَّ الدِّ
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ّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَُهْم َو َمْن يَْكُفْر ِعنَْد ّهللاِ اْإلِْسالُم َو َما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب إِ 
يُع الِْحساِب  ِب    ).۸۵: ۳(») (َو َمْن يَبْتَغِ َغْ�َ اْإلِْسالِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمنْهُ ۱۹: ۳( »آياِت ّهللاِ فَإِنَّ ّهللاَ َرسِ

َو يُِريــُدوَن أَْن «ّهللا، تفريقــا بــ� ّهللا وبــ� رســل ّهللا فاملفرقون دينهم عن دين ّهللا، واملفرقون ب� دين 
  ).۱۵۰: ۴( »يَُفرِّقُوا بَْ�َ ّهللاِ َو رُُسلِهِ 

: ۴( »َو الَِّذيَن آَمنُوا بِاّ�ِ َو ُرُسلِِه َو لَْم يَُفرِّقُوا بَْ�َ أََحٍد ِمنُْهمْ «أم تفريقا ب� رسل ّهللا، أم ب� رساالت ّهللا 
الَّــِذيَن فَرَّقـُـوا «تفريق يناحر طبيعة دين ّهللا املوّحد وهــو اإلســالم ّ�، هــؤآلء كلهــم مــن )، أم اي ۱۵۲

  مه� كانوا دركات ك� املسلمون ّ� درجات. »ِدينَُهمْ 
ءٍ «هؤآلء املفرقون دينهم  من دينهم، ألنك داعية الوحدة والتوحيد، وكّل يشء منك  »لَْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ

ا أَْمرُُهْم إَِىل هللاِّ «ختلف عن كّل يشء منهم مفرق� كرسول موّحد ي ال إليك حيث نفضت يديك عن  »إِ�َّ
إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحبَبَْت َو لِكنَّ ّهللاَ يَْهِدي «بالغهم املفروض وليس عليك إبالغهم واقعيا إىل الحق ف 

  .»مَّ يُنَبِّئُُهْم ِ�ا كانُوا يَْفَعلُونَ ) (ثُ ۵۶: ۲۸(»َمْن يَشاُء َو ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهتَِدينَ 
فاليهود والنصارى عىل تفرقهم إياي سبا يف دينهم هم من الذين فرقوا دينهم عن دين اإلسالم وكانوا 

  قبل ذلك شيعا متفرقة يف دينهم، ومنهم
»أهل البدع واألهواء من هذه األمة ال«

، ومن هؤآلء هم الــذين فــارقوا بــاب مدينــة علــم ٢والخوارج ١
ك� منهم الشيعة الذين � يشايعوه ك� يحق فأصبحوا عليه  ٣وصاروا أحزابا السالم عليهعليا  آله و عليه هللا صىلالنبي 

إذ � شينا وشنيعة، وال سي� العل�ء املتفرقون عن كتاب ّهللا كأصــل، فمفرّقــون أتبــاعهم أيــادي ســبا 
يرتكنوا إىل ركن وثيق، هو باالتباع الطليق حقيق، تــارك� لالعتصــام بحبــل ّهللا، معتصــم� بظنونــات 

  ومشكوكات، معتربين إياها حججا وليست إّال لججا غامرة هامرة.
  فلو أن عل�ء اإلسالم اتخذوا القرآن نرباسهم الوحيد ومرتاسهم الوطيد � يعيشوا ذلك االختالف العارم.

ولكن املحور األصيل يف ذلك التنديد املديد هم املرشكون وأهل الكتاب الذين ال ئونــون فــإنهم  ذلك،
أوالء هم واجهة الخطاب العتاب من ذي قبل مه� شمل التنديد كّل هؤآلء الذين فرقوا دينهم وكانوا 

  شيعا.
ه و عليـه هللا صىلفذلك مفرق الطريق ب� الرسول  رق� ديــنهم، ســواء أكــانوا مــن ودينــه كلــه وبــ� كــّل املفــ آـل

                                                        
�� ���� و ا����ا�� و ا����ازي �� ا��ٔ���ب و ا�� ��دو�� �� أ�� ����ة �� ا���� ص ا��ج ا����� ا�����ي و ا - ٦٣: ٣. ا��ر ا�����ر ١
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املرشك� الذين �زقهم أوهام الجاهلية شــيعا، أو مــن اليهــود والنصــارى الــذين مــزقتهم املــذهبيات 
الشاردة عن رشعة ّهللا، فأصبحوا ملال ونحال ومعسكرات و دوال، أو من غ�هم ما كان وما هــو كــائن 

  وما سيكون من مذاهب مختلفة مختلقة ب� املسلم�.
قفة األوىل ألي مسلم أمام عقيدة غ� إسالمية هي املفرقة األوىل عن اإلسالم، ك� الوقفة أمام أي فالو 

حكم وسلطة غ� إسالمية هي من أهم املفرقــات، وبيــنه� متوســطات مــن املفرقــات، فإ�ــا اإلســالم 
  للج�ه� املسلمة هو االلتقاء عىل محض اإلسالم واإلسالم املحض والسالم.

ترد عىل أحدهم القضية يف حكــم مــن األحكــام فــيحكم فيهــا «من أهل الرأي والهوى، فقد فيا وياله 
برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها عىل غ�ه فيحكم فيها بخالفه، ثم يجتمع القضاة عند اإلمــام الــذي 
 استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أ فأمرهم ّهللا سبحانه

باالختالف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم انزل ّهللا سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم عىل إ�امــه، 
عــن  آلـه و عليـه هللا صـىلأم كانوا رشكاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يريض؟ أن أنزل ّهللا دينا �اما فقرص الرسول 

ءٍ  ما فَرَّطْنا ِيف «تبليغه وأداءه و ّهللا سبحانه يقول:  ءٍ «وقــال  »الِْكتاِب ِمــْن َيشْ وذكــر أن  »تِبْيانــاً لُِكــلِّ َيشْ
َو لَْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغْ�ِ ّهللاِ لََوَجُدوا ِفيِه «الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه ال اختالف فيه فقال سبحانه: 

  .»اْختِالفاً كَِث�اً 
يل من ضــالل و نصــب للنــاس و آخر قد تسمى عاملا وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضال«ذلك 

أرشاكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب عىل آراءه وعطف الحــق عــىل أهــواءه .. يقــول: 
  ).۱۵۴/ ۸۵(»أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع

وتعــويلهم  املعروف فيهم ما عرفوا واملنكر عندهم ما أنكروا مفزعهم يف املعضــالت إىل أنفســهم،«ف 
يف امله�ت عىل آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها في� يرى بعرى ثقــات وأســباب 

  ).۱۵۷/ ۸۶( »محك�ت
  ).۲۷۰/ ۱۵۲( »خاضوا بحار الف� وأخذوا بالبدع دون السنن«فقد 

ته، ومــا اســ� بــه إّيل نظرت إىل كتاب ّهللا وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبع »فل� أفضت (الخالفة«
فاقتديته فلم أحتج يف ذلك إىل رأيك� ـ طلحة والزب� ـ وال رأي غ� ك�، وال وقع حكم  آله و عليه هللا صىلالنبي 

جهلته فأستش�ك� وإخوا� من املسلم�، و لو كان ذلــك � أرغــب عــنك� وال عــن غــ�ك�، وأمــا مــا 
يف تقسيم األموال ـ فإن ذلك أمر � أحكم أنا فيه برأيي ذكر�ا من أمر األسوة ـ التسوية ب� املسلم� 

قــد فــرغ منــه، فلــم أحــتج  آلـه و عليـه هللا صـىلوال وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنت� ما جاء به رســول ّهللا 
إليك� في� قد فرغ هللا من قسمته وأمىض فيه حكمه، فليس لك� وهللا عندي و ال لغــ�ك� يف هــذا 

  ).۳۹۷/ ۲۰۳(» بقلوبنا وقلوبكم إىل الحق وألهمنا وإياكم الصربعتبى، أخذ هللا
  
  

  لكل امة رسالية منسك والدين واحد وامة الرسل واحدة
  

ٍة َجَعلْنا َمنَْسكاً ُهْم ناِسُكوُه فَال يُنازُِعنََّك ِيف اْألَْمِر َو ادُْع إِىل َربَِّك إِنََّك لََعىل ُهدىً «   .۶۷ »ُمْستَِقيمٍ  لُِكلِّ أُمَّ
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 »كــل امــة«ام هو كل عبادة ح� إطالقه ك� هنــا و ١املنسك ك� أسلفناه هو منسك الحج ومنه الذبح
يِن ..«تستغرق األمم الخمس يف الرشائع الخمس، وكل الرشائع هي ناشئة من األمر  َع لَُكْم ِمَن الدِّ   »َرشَ

يَعــٍة  وَ «حيث األمر كله ّ�  »فَال يُنازُِعنََّك ِيف اْألَْمرِ «ـ   آتَيْناُهْم بَيِّناٍت ِمَن اْألَْمِر .... ثُمَّ َجَعلْنــاَك َعــىل َرشِ
  ).۱۸ـ  ۱۷: ۴۵( »ِمَن اْألَْمِر فَاتَِّبْعها َو ال تَتَِّبْع أَْهواَء الَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ 

فبمجرد ان منسكا ـ يف هذه الرشعة أم أية رشعــة بعــد اخــرى ـ يختلــف عــ� قبلهــا، ال يحــق ألهــل 
رشعة السابقة ان يعرتضوا عىل هذه الالحقة رميا لها بالفرية إذ ال يجدونها يف رشعــتهم، كــ� لــيس ال

ألهل الالحقة ان يعتربوا سابقتها ناقصة غ� الئقــة، فــان الرشــائع �ناســكها هــي سلســلة متواصــلة، 
ال يُنازُِعنَّــَك ِيف فـَـ«موصولة بأصل الدين الطاعة وال واضع لها اال ّهللا، فكيف يعــرتض مترشــع عــىل ّهللا 

 »َو ادُْع إِىل َربِّــَك «امر الدين ـ امر الرسالة ـ امر الرشعة او اي امر تحّمله من ّهللا صــاحب األمــر  »اْألَْمرِ 
دون اي عوج، فعليك يا حامل الرسالة االخ�ة  »إِنََّك لََعىل ُهدًى ُمْستَِقيمٍ «بدل االشتغال �نازعتهم ف 
  .»إِنََّك لََعىل ُهدًى ُمْستَِقيمٍ «إىل من ينازعونك، وال تفلت عنها  �واصلة الدعوة دون تلفت

  .۶۸َو إِْن جاَدلُوَك فَُقِل ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا تَْعَملُوَن 
انهم ـ أيا كانوا ـ كتابي� او مرشك�، كانوا �ركزون ما يعملون ويقيسون عليــه ـ كأصــل ـ اعــ�ل مــن 

يف منسكه إذ كان غ� منســكهم، فيــٔور الرســول ـ اذن ـ ان  آلـه و عليـه هللا صىلسواهم، فكانوا يجادلون الرسول 
ُم ِ�ا تَْعَملُونَ «يحّول امر ّهللا إىل ّهللا:    »فَُقِل ّهللاُ أَْعلَ

َّبُِع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ «من عمل، جداال يف األمر وسواه من امر، وما انا اال رسول ف    .»إِْن أَت
اما ما ذبح هللا بيمينه فال تأكلون واما ما ذبحتم «رشكون قولهم اعتزاضا عليه و م� كان يجادل فيه امل

»بأيديكم فهو حالل
  وهم ليسوا من هذه األمم املجعول لهم منسك هم ناسكوه!. ٢

و كذلك سار الجدال معه بالنسبة لرشعته الخاصة الناسخة ملا قبلها، من املرشك� و من اهل الكتاب 
ستعمل يف االضحية، يعم مناسك الحج كلها، ثم ومناســك وكأنه بدع من الرسل، حيث املنسك مه� ي

  .»لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً ... لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُْم ...«الرشعة كلها فتتجاوب اآلية آية الرشعة: 
فآيــة املنســك و قد تكون العبادة واملنسك كالظرف واملجرور إذا اجتمعا افرتقــا وإذا افرتقــا اجتمعــا، 

وهو لكل امة دون »منسكا«السابقة تذكره ردف عبادات وقرن الذبح، م� يدل عىل معنى خاص، وهنا 

                                                        
ا��ج ا��� و ا����� و ���� و ا������ �� ��� ا�����ن �� ��� �� ا����� ������ ا����م: ���  -٣٦٩: ٤. ا��ر ا�����ر ١. ١

���) ��ن إذا ��� ا���ى ا�� ����� ����� �� �����ه ��ل: ذ��� �� ذا���ه ����� ا�� را�� ان ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و 

����� ������ أ����� ا����� �ٕ�ذا ��� و ��� ذ�� أ����� �� ���ل: ا���� ��ا �� ا��� ����� �� ��� �� �������� و�� ������غ 

 �� أ�� ����ٓ�� ����� و ��ل:

�� ا��ّ� ا���م و ا���ة ��� ا�� �� ا���� ��ا �� ���� و آل ���� �� ������ ا������� و ��ٔ�� �� و ا��� ����� ������ ����� �� ���

.���� ���� ��� 

 

 
ا��ج ا�� ����� ���� ���� �� أ�� ا���� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ا�� ��� ��ه ا��ٓ�� ��ل: أ  -١٠: ٥. ا��ر ا�����ر ٢

 ��ل: �� �����م ��ٔرض ���ل ��� ا����� ����� ���ل ��� د��� �� ��� ��ن ا���م.��رون ا�� ��؟ ����ا: ا��ّ� و ر���� ا���، 
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  قرين، قد يشمل كافة الطقوس الرشعية.
  

  رسالة واحدة وأمة واحدة
  

ًة واِحَدًة  ۵۱يٌم يا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ا تَْعَملُوَن َعلِ « ُكْم أُمَّ تُ َو إِنَّ هِذِه أُمَّ
  .۵۳»فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم زُبُراً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ  ۵۲َو أَنَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن 

ُدوِن. َو تََقطَّ « اْعبُ ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَ ُكْم أُمَّ تُ ): ۹۳: ۲۱ُعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم كُلٌّ إِلَيْنا راِجُعوَن (إِنَّ هِذِه أُمَّ
فليست محرمة علــيهم مهــ� حرمهــا علــيهم  »كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت «نداء عام للرسل أوال يف بعد البرشية 

لَّتـِـي أَْخــرََج قُْل َمْن َحرََّم ِزينـَـَة ّهللاِ ا«حارمون حراميون، فال اصل االكل ينايف الرسالة وال أكل الطيبات: 
نْيا خالَِصًة يَْوَم الِْقياَمةِ    )۳۲: ۷( »لِِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق قُْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ

»فان هللا طيب ال يقبل اال طيبا وانه امر املٔون� �ا امر به املرسل�«
١.  

ن ان تعملوا صــالحا، وليســت فال تضمن لكم رسالتكم صالحا دو  »َو اْعَملُوا صالِحاً «ثم يف بعد اال�ان 
  الرسالة سياجا عن عقوبات التخلفات، بل واملسٔولية الرسالية �يل صالحا اك�.

ــًة واِحــَدةً «األمم بأرسها  »ان هذه«ثم البعد الثالث  تُُكْم أُمَّ يف مســ�ها ومصــ�ها لوحــدة الرســالة  »أُمَّ
  سواي. ال »فاعبدون«ال سواي  »َو أَنَا َربُُّكمْ «فوحدة االئت�م 

فالحكم الحاكم عليهم يف كل دور رسايل هو رشيعة من األمــر تصــدر عنــه وتتجــه اليــه دون تقطـّـع، 
َع لَُكــْم ِمــَن «وليس عديد الرشائع من ذلك األمر الدين تقطيعا ألصل األمر فانه مصدرها بأمر ّهللا  َرشَ

ينِ  يَعٍة ِمَن اْألَْمرِ « »الدِّ   :، ولكنهم»ثُمَّ َجَعلْناَك َعىل َرشِ
حيث جعلوا عديد الزبر للرشائع وسيلة للتقطع تحريفا لها و تهريفا بها،  »فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم ُزبُراً «

مــن هــؤآلء  »كــل حــزب«وتحزبوا أحزابا كتابية متناحرين بحربة رشعة ضد رشعة وكتاب ضــد كتــاب 
إِنَّ « ال يــرىض مــن عبــاده تقطعــا يف أمــره وهللاّ »فرحون«كأنه الحق وسواه باطل  »ِ�ا لََديِْهمْ «املتقطع� 

ا أَْمرُُهْم إَِىل ّهللاِ ثُمَّ يُنَبِّئُُهمْ  ٍء إِ�َّ  ِ�ــا كــانُوا يَْفَعلـُـوَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَهُْم َو كانُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
) خلقهم لرحمة الوحــدة ۱۱۸: ۱۱( »َك َو لِذلَِك َخلََقُهمْ ) (َو ال يَزالُوَن ُمْختَلِِفَ� إِّال َمْن َرِحَم َربُّ ۱۵۹: ۶(

ووحدة الرحمة عىل ضوء توحيد الكلمة عىل كلمة التوحيد يف كل زمن ك� يريــد ّهللا، فــال امميــة يف 
  امر ّهللا ودينه وال رايات مختلف الكتابات الس�وية، كّل ضد األخرى، محاربة رشعة إلهية ألخرى!.

ار الخمسة الرسالية االصيلة يجب عىل العامل� ككل اتباع رسولها، ثم إذا جــاء ففي كل دور من األدو 
دور التايل، فعىل الكل النقلة إىل التايل وللتايل إىل الرشعة القرآنية التي تحلّق منذ بزوغها عىل الطول 

  .٢التاريخي و العرض الجغرايف وإىل يوم الدين

                                                        
�ـ�ِت �� ا�����. روي � ٥٤٥: ٣. ��ر ا������ ١ � ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ان ا��ّ� .. ���ل: �� ا���َ�� ا���ُ�ـُ�. �ُ�ُـ�ا ِ�ـَ� ا�����

 ».�� ا���َ�� ا��ِ��َ� آَ�ُ��ا �ُ�ُ�ا ِ�ْ� َ�����ِت �� َرَز�ْ���ُ�ْ «و ��ل: ..» 

 
و را�� ����� ا��ٓ�� ا������ �� ��رة ا��ٔ����ء ��� ���� ������ ا��� » �� ��� ا���� ا����و��ا����ر��ت ا������ و ا�����«. را�� ������ ٢

.��� ��� 
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و من مصائب التحجر يف ذلك التقطع ان كل قطاعــة متحزبــة ضــد االخــرى تــرى الحــق معهــا كلــه 
إىل شــيئه  والباطل مع من سواها كلــه، فتميضــ فرحــا مرحــا ال تفكــر يف يشء وال يلتفــت إىل يشء إال

املتقطع، مغلقة عىل أنفسها جميع املنافذ التي تأتيه منها أية نسمة طليقة، او يدخل إليهــا منهــا اي 
  :»فذرهم..«شعاع ميضء، تعيش كّل يف تلك الغمرة الهامرة 

  .۵۴ »فََذرُْهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِح�ٍ «
مرة هي إزالة اثر اليشــء، و هــي معظــم لقد غمرتهم واغرقتهم حيونة الجهالة وجهالة الحيونة، والغ

املاء الساتر ملقرها، وهم أزالوا آثار االنسانية كلها، واختصوا أنفسهم بآثار الحيوانية كلها بل هم أضل 
يغمرهم العذاب يف لجة او يأتيهم املوت قبال، او حتى ح� ئون  »فََذرُْهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِح�ٍ «سبيال 

  تغمرهم، او ح� ينجوا منهم من ينحون منحى النجاة.لك يف حربهم حيث 
ُهْم بِِه ِمْن ماٍل َو بَِنَ� « ا ُ�ِدُّ   .۵۶ »نُساِرُع لَهُْم ِيف الَْخْ�اِت بَْل اليَْشُعُرونَ  ۵۵أَ يَْحَسبُوَن أَ�َّ

ذلك الحسبان هو ظن الذين كفروا حيث يستمدون �ّد ّهللا لهم من اموال وبنــ� لتثبيــت قاعــدتهم 
بـَـْل ال «وانهم ـ فقط ـ عىل خ�، رغم ان ذلك املّد مزلة ومضلة لكث� من املٔون� فضال عــن الكــافرين 

  شعورا يف األمور، ودقة �يّز لهم املحبور عن املحظور. »يَْشُعُرونَ 
  ان ّهللا تعاىل يقول: آله و عليه هللا صىلوقد قال رسول ّهللا 

من الدنيا وذلك اقرب له مني، ويفرح إذا بســطت لــه الــدنيا يحزن عبدي املٔون إذا قرتت عليه شيئا 
»وذلك أبعد له مني ... ان ذلك فتنة لهم

١.  
فلو رخص هللا يف الكرب ألحد لرخص ألنبيائه ورسله ولكنه سبحانه كره التكابر وريض «: السالم عليهوقال عيل 

للمــٔون�، لهم التواضع، فألصقوا باألرض خدودهم، وعفروا يف الــرتاب وجــوههم، وخفضــوا أجنحــتهم 
فكونوا قوما مستضعف� قد اختربهم هللا باملخمصة، وابتالهم باملجهدة وامتحنهم باملخاوف ومحصهم 
باملكاره، فال تعتربوا الرضا والسخط باملال والولد جهال �واقع الفتنة واالختبار يف موضع الغنا واإلقتار 

ُهْم بِهِ «فقد قال سبحانه:  ا ُ�ِدُّ  »ِمْن ماٍل َو بَِنَ� نُساِرُع لَهُْم ِيف الَْخــْ�اِت بـَـْل ال يَْشــُعُرونَ  أَ يَْحَسبُوَن أَ�َّ
  .»فان ّهللا سبحانه يخترب عباده املستكربين يف أنفسهم بأوليائه املستضعف� يف أعينهم

اجّل هؤآلء الح�قى ال يشعرون أن مّد األموال والبن� ليس مسارعة يف الخــ�ات، فهــم يســارعون يف 
  ء املب� تلوُّماً �د ّهللا لهم فيه زع� انه مسارعة يف الخ�ات، وا�ا املسارع يف الخ�ات هم:ذلك البال 

  
  رسل من الجن واإلنس 

  
ِذُرونَُكْم لِقاَء يَ  وَن َعلَيُْكْم آياِ� َو يُنْ الُوا ْوِمُكْم هذا قيا َمْعَرشَ الِْجنِّ َو اْإلِنِْس أَ لَْم يَأْتُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم يَُقصُّ
نْيا َو َشِهُدوا عَىل أَنُْفِسِهْم أَنَُّهْم كانُوا كاِفِريَن (   ):۱۳۰َشِهْدنا َعىل أَنُْفِسنا َو غَرَّتُْهُم الَْحياُة الدُّ

                                                                                                                                                         
 
�� ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب �� ��ء �� ا���� ع �� ��� ا��ـ��� و �ـ� �ـ�ٔل ��ـ� ا��ـ� ا��ـ���� (ع) �ـ� �ـ���  ٧٦٨: ١. ��ر ا������ ١

 ��� إ�� ا���؟ ���ل: ��� ��� إ���� ���� ���ل �� ���� ������ إ�� ا��ّ� �����ه.ا����� ���� ���� و ��� ��ٔ��� �� ��� ا��ّ� ����� �
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آية وحيدة يف رصاح التعب� عن كيان الرسالة ب� معرش الجن واإلنس، يتساءلون فيها يــوم الحســاب 
  عن إتيان رسل منهم.
   »لَْم يَأْتُِكْم رُُسٌل ِمنُْكمْ «إلنس ه� صفتان اثنتان فقضيته و ألن معرش الجن وا

أن يكون رسلهم صنف� اثن� مه� كان أصل الرسالة يف اإلنس، اللهم إّال عند اختتام الوحي بالرســول 
فرسل الجن عنده ال يحملون وحيــا مــن  ١حيث انقطع به الوحى آله و عليه هللا صىلإىل العامل� أجمع� محمد 

قُْل أُوِحَي إَِيلَّ «ب� قبيلهم ك� تدل عليه آيات الجن واألحقاف:  آله و عليه هللا صىلّهللا، إ�ا هم ممثّلون للرسول 
فَقالُوا إِنّا َسِمْعنا قُرْآناً َعَجباً. يَْهِدي إَِىل الرُّْشِد فَآَمنّا بِِه َو لَْن نُْرشَِك بَِربِّنا أََحداً.  أَنَُّه اْستََمَع نََفٌر ِمَن الِْجنِّ 

ــ �َء فََوَجْدناها ُملِئَْت َحرَساً َشِديداً َو ُشُهباً. َو أَنّا كُنّا نَْقُعُد ِمنْها َمقاِعــَد لِلسَّ  ْمعِ فََمــنْ َو أَنّا لََمْسنَا السَّ
) ـ (َو إِذْ َرصَفْنا إِلَيَْك نََفراً ِمَن الِْجنِّ يَْســتَِمُعوَن الُْقــرْآَن فَلَــّ� ۹: ۷۲( »يَْستَِمعِ اآلَْن يَِجْد لَُه ِشهاباً رََصداً 

تاباً أُنِْزَل ِمــْن بَْعــِد َحَرضُوُه قالُوا أَنِْصتُوا فَلَّ� قُِيضَ َولَّْوا إِىل قَْوِمِهْم ُمنِْذِريَن. قالُوا يا قَْوَمنا إِنّا َسِمْعنا كِ 
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه يَْهِدي إَِىل الَْحقِّ َو إِىل طَِريٍق ُمْستَِقيٍم. يا قَْوَمنا أَِجيبُوا داِعَي هللاِّ  َو آِمنُوا بِِه  ُموىس ُمَصدِّ

داِعَي ّهللاِ فَلَــيَْس ِ�ُْعِجــٍز ِيف اْألَرِْض َو يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َو يُِجْركُْم ِمْن َعذاٍب أَلِيٍم. َو َمْن ال يُِجْب 
) ولقد تكفي العصــمة يف الداعيــة لــ� يكــون ۳۲: ۴۶( »لَيَْس لَُه ِمْن ُدونِِه أَْولِياُء أُولِئَك ِيف َضالٍل ُمِب�ٍ 

أسوة للمدعوين دون اشرتاط عصمة الرسالة، مه� كــان لــدعاة الجــن قبــل الرســالة األخــ�ة عصــمة 
  العصمة للداعية عىل أية حال هي قاطعة األعذار.الرسالة، ف

هو الذي أسكن الدنيا خلقه وبعث إىل الجن واإلنس رسله ليكشفوا لهم عن غطاءها وليحذروهم «ف 
من رضاءها، وليرضبوا لهم أمثالها، وليبرصوهم عيوبها، ولينهجوا عليهم �عترب مــن ترصــف مصــائبها 

 ســبحانه للمطيعــ� مــنهم والعصــاة مــن جنــة ونــار وكرامــة وأسقامها وحاللها وحرامها وما أعــد هللا
»هوان

٢.  

                                                        
 ��ل �� ���� ����: ان ا��ّ� �ّ� و �ّ� أر�� ����ا ص ا�� ا��� و ا��ٔ��. . ا����ر �� أ�� ���� ������ ا����م١

 
�� ��� ا������ �� ��� ا��� ا������ ع، و ��� ... و ا���� ������ �� و��ه (آدم) أ����ء أ�� ��� ا����  ٧٦٨: ١. ��ر ا������ ٢

�ا ��� و ا��ـ�وا ا��ٔ�ـ�اد ��ـ�، و ا��ـ����� ا��ـ����� �������، و ��� ����� ا������ أ������، �ّ�� �ّ�ل أ��� ���� ��� ا��ّ� إ����، ����

�ـ��� أ���ـ�ءه، ���ـ��ٔدو�� ���ـ�ق ����ـ�، و �ـ��ّ�و�� ���ـّ� ����ـ�، و  �� ������، و ا������� �� ���د��، ���� ���� ر�ـ��، و وا�ـ� إ

���ـ�ع، و ��ـ�د ��ـ��� ���ـ�ع، و  �����ا ����� ��������، و ����وا ��� د���� ا����ل، و ��و�� ا��ٓ��ت ا���ّ�رة، �ـ� �ـ�� �ـ����

����� ������، و آ��ل ������، و أو��ب ������، و أ��اث ����� �����، و �� ��� ������ ���� �� ��� ����، أو ���ب ���ل، 

�ّ���  او ��� ��ز��، أو ���� �����، ر�� �� ��ّ�� ��� ��� ��د��، و �� ���ة ا������� ���، �� ���� ��� �� �� ���ه، أو ����

 ).٣١/ ١(ا����� » �� ����، ��� ذ�� ���� ا���ون، و ��� ا����ر، و ���� ا��ٓ��ء، و ���� ا��ٔ���ء

و ����� ا���� �� (آدم) ��� ���ده، و �� ����� ��� ان ����، ��� ��د ��� ر������، و ��� ����� و ��� ������، �� ������� «ذ�� 

������ ودا�� ر������، ���� �����، ��� ��� ������ ���� (ص) ����، و ��� ا����� ��ره و  ������ ��� أ��� ا����ة �� أ������، و

 )١٧٤/ ٣/ ٨٩(ا����� » ��ره

�����د��� �� أ��� ����دع، و أ���� �� ��� ����� �������� ��ا�� ا��ٔ���ب إ�� ����ات ا��ٔر��م، ���� ��� ���� ��� ��م «

�� ا��� ������ ا�� ���� (ص) .. أر��� ��� ��� ���ة �� ا����، و ���ة �� ا����، و ���وة ���� ���� ا��� ���، ��� أ��� ��ا

 ).١٨٥/ ٩٢» (�� ا��ٔ��
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املندد بهم يف الخطاب العتاب ليسوا هم كلهم، بــل هــم شــياط� الجــن  »ْعَرشَ الِْجنِّ َو اْإلِنِْس «و هنا 
  »كانُوا كاِفِرينَ  ِهُدوا َعىل أَنُْفِسِهْم أَنَّهُمْ «واالنس ملكان 

وان املعرش هم كّل ج�عة أمــرهم  »يا َمْعَرشَ الِْجنِّ قَِد اْستَْكَ�ْتُْم ِمَن اْإلِنِْس «و سابق الخطاب العتاب 
يخاطبون تساءالَ »أولياءهم من اإلنس«واحد عرشة واحدة يف أمرهم كفارا أو مسلم�، فجوابا ع� قاله 

  »ألَْم يَأْتُِكْم ..«
نْيا َو َشِهُدوا َعىل أَنُْفِسِهْم أَنَُّهْم كانُوا كاِفِرينَ قا«و الجواب    »لُوا َشِهْدنا َعىل أَنُْفِسنا َو غَرَّتْهُُم الَْحياُة الدُّ

  فال عذر لهم يف شيطناتهم بتمتعاتهم املتبادلة املحظورة ودعاياتهم الضالة املضلة.
ن الجــن ورســل مــن اإلنــس، إذ لــو تقتسم الرسالة ب� معرش الجن واإلنــس إىل رســل مــ »منكم«هنا 

يف قبيل الجن مسلوبة، ك� لواختصــت برســل الجــن كانــت  »منكم«اختصت الرسالة برسل اإلنس ف 
  يف قبيل اإلنس مسلوبة. »منكم«

ال تدل عىل أزيد من كون الرسل من جنس املخاطب� وهم مجموع الجن واإلنس  »منكم«و القول إن 
شوا منهم وال يستأنسوا بهم وال يفقهوا قــولهم .. إنــه غريــب يف ال من غ�هم كاملالئكة حتى يستوح

موقفه، فإن مجانسة الرسول مع مجموع املخاطب� تتطلب إما كون الرسول إليهم من الجن ك� هو 
  من اإلنس، رسوال ذا بعدين! أم إن لكّل رسوال منهم.

لها عن بكرتها حتــى ال يقــول  ك� وأن مجانسة الرسول مع املرسل إليهم من قواطع األعذار استئصاال
جني لو أن رسولنا منا لكنا نعرف املسٔولية الكربى فإنه أسوة لنا، وكذلك اإلنس، فلــيكن لكــّل معرشــ 

  عش�ه من جنسه اجتثاثا لجذور األعذار.
ٍة إِّال َخال ِفيها نَذِ «ذلك، وقد تلمح الختالف الرسل ب� مختلف الجن واالنس آيات ك:   »يرٌ َو إِْن ِمْن أُمَّ

ٍة َرُسوٌل ..۲۴: ۳۵(   ) ومن البّ� اختالف أمتي الجن واإلنس.۴۷: ۱۰( ») (َو لُِكلِّ أُمَّ
) حيــث املســانخة املٔوســة ۹: ۶( »لَْو َجَعلْناُه َملَكاً لََجَعلْناُه َرُجًال َو لَ�لَبَْسنا َعلَيِْهْم ما يَلِْبُســونَ «و كذلك 

  انية.القاطعة للعذر، هي م� يكمل بالغ الحجة الرب
) ۷۵: ۲۲( »ّهللاُ يَْصطَِفي ِمَن الَْمالئَِكِة رُُسًال َو ِمــَن النـّـاِس «و ال تدل آيات اصطفاء الرسل من الناس ك: 

) إنهــا ال تــدل عــىل ۳۳: ۳(»إِنَّ ّهللاَ اْصطَفى آَدَم َو نُوحاً َو آَل إِبـْـراِهيَم َو آَل ِعْمــراَن َعــَىل الْعــالَِم�َ «و
باإلنس واملالئكة، فإ�ا تدل عىل أن الرسل املالئ� واإلنســا� أصــفى مــن  اختصاص االصطفاء الرسايل

  سائر الرسل، فرسل الجن هم عىل ضوء رسل املالئكة واإلنس قضية هذه اآليات وآية املعرش هذه.
فرسل الجن ـ وال ســي� قبــل الرســالة  السالم عليهو ألن رسل الرسل رسل من ّهللا تعاىل ك� يف رسل املسيح 

خ�ة ـ هم رسل ّهللا �ا يحملون رسالة ّهللا مه� كانت فرعا لرسول البرش، وأمــا بعــد خــتم الرســالة األ 
 آله و عليه هللا صىلفقد تعني رسالة الجن رسالة العصمة دون وحي مه� كان فرعا عىل وحي القرآن إىل محمد 

سالة فرعية بوحي عىل ضوء ثم ال عصمة حارضة زمن الغيبة، إذا فرسالة الجن قبل ختم الرسالة هي ر 
رسول اإلنس وهي عند ختم الرسالة هيه دون وحي، فإ�ا هي عصمة كافلة ألداء أمانة الوحي، أم إن 

  ربانيّي الجن يف زمن الغيبة الكربى هم النواب العامون لإلمام الغائب كربانيي اإلنس ب� اإلنس.
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ن الرسل، شهادة عىل أنفسهم أنهم أتتهم رسل مــنهم يف استجوابهم عن إتيا »َشِهْدنا َعىل أَنُْفِسنا«و هنا
  بكامل القّص آليات ّهللا وإنذارهم لقاء يومهم هذا.

  »َشِهُدوا َعىل أَنُْفِسِهْم أَنَُّهْم كانُوا كافِِرينَ «ثَم 
  »غَرَّتُْهُم ..«شهادة ثانية بعد معرتضة الجملة: 

  كافرون غ� معذورين.انهم تركوا دعوة الرسل وغرتهم الحياة الدنيا فهم أوالء 
غَرَّكُْم «و ال تغر الحياة الدنيا إّال من ينغّر بها ويغرتّ، فألنهم اغرتوا بها حسن أن يقال إنها غرتهم، ك� و

  ).۱۴: ۵۷( »بِاّ�ِ الَْغرُورُ 
و القول إن رضورة املجانسة منقطعة يف الرسول امللــك إىل رســل اإلنــس والجــن فــال رضورة مطلقــا؟ 

جانسة مفروضة ب� الرسول واملرسل إليهم، وليست الرسل هم من املرسل إليهم ملالئكة مردود بأن امل
الوحي بل هم حملة الوحي إليهم، رسالة منهم أوالء كوسطاء إىل سائر املرسل إلــيهم، ثــم وال عــاذرة 

  لهٔواء الرسل ولو كانوا مرسالً إليهم يف رسالة املالئكة إليهم.
  ):۱۳۱( »بَُّك ُمْهلَِك الُْقرى بِظُلٍْم َو أَْهلُها غاِفلُونَ أَْن لَْم يَُكْن رَ «ذلَِك 

فالغفلة القارصة هي العاذرة ألهليها دون املقرصة، وهي الغفلة التغافل يف جّو الرســالة الربانيــة، ف 
اإلرسال املتواتر لرسل الجن واإلنس يعنى في� عناه أن يكون إهالك القرى بظلمهم دون غفلة  »ذلك«

  تعني الغفلة القارصة. »َو أَْهلُها غاِفلُونَ «عىل تقص� منها بغفلة مقرصة، إذاً، ف قارصة، بل
غ� الغافل� ع� يتوجب عليهم أو يحرم عند ّهللا وإن � تصلهم دعوات  »َو أَْهلُها غاِفلُونَ «و قد تخرج 

غ� ما دعوة رسالية الرسل، حيث الفطرة والعقلية اإلنسانية مبرصة ألهليها، ولكن الغفلة املقرصة يف 
  ال تتطلب اإلهالك مه� تطلبت حسابا يوم الحساب ك� يف كّل األحياء.

.. َو مــا «ذلك، ألن اإلهالك يوم الدنيا ليس إّال لعظيم العصيان حيث يعّمد يف جو البالغات الرسالية: 
بَِ� َحتّى نَبَْعَث َرُسوًال. َو إِذا أَرَْدنا أَْن نُْهلَِك قَ  ْريًَة أََمرْنا ُمْرتَِفيها فََفَسُقوا ِفيها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل كُنّا ُمَعذِّ

رْناها تَْدِم�اً  ) (َو لـَـْو أَنـّـا أَْهلَْكنــاُهْم ۲۰۸: ۲۶( ») (َو ما أَْهلَْكنا ِمْن قَْريٍَة إِّال لَها ُمنـْـِذُرونَ ۱۶: ۱۷( »فََدمَّ
)، إذا فالغفلة املغفورة بالنســبة لــذلك ۱۳۴: ۲۰( »َسلَْت إِلَيْنا رَُسوًال بَِعذاٍب ِمْن قَبْلِِه لَقالُوا َربَّنا لَْو ال أَْر 

لِيَْهلَِك َمْن َهلََك َعــْن بَيِّنـَـٍة َو يَْحيــى َمــْن «اإلهالك تجمع املقرصة إىل القارصة عند عدم البالغ الرسايل 
  ).۴۲: ۸(»َحيَّ َعْن بَيِّنَةٍ 

ل وبإضالله إياها أن يجعل صدورهم ضــيقا حرجــا، ذلك، وال يخص إهالك القرى بتدم�ها بأهليها، ب
  اهالكان يف األوىل وآخران يف األخرى، يف الربزخ والقيامة الكربى، جزاء وفاقا.

قد تعني إىل ظلمه سبحانه ظلمهم عن غفلة دون رسالة هادية، فإهالكهم وهــم غــافلون  »بظلم«ثم 
جــزاًء وفاقــا، ولكنــه لــيس ذلــك اإلهــالك: بظلم ظلم يف غ� جو الرسالة الربانية، مه� كان لظلمهــم 

َو مــا كــاَن َربُّــَك لِيُْهلِــَك «) ۴۵: ۲۲(»فََكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها َو ِهَي ظالَِمٌة فَِهَي خاِويٌَة َعىل ُعُروِشها«
  ).۱۱:۱۱۷(»الُْقرى بِظُلٍْم َو أَْهلُها ُمْصلُِحونَ 

  ):۱۳۲َربَُّك بِغاِفٍل َعّ� يَْعَملُوَن (َو لُِكلٍّ دََرجاٌت ِمّ� َعِملُوا َو ما 
أَ «مه� كانت درجات الطالح� دركات:  »درجات«من الصالح� والطالح� من الجن واإلنس،  »و لكّل «

ِعنْــَد ّهللاِ َو فََمِن اتَّبََع رِْضواَن ّهللاِ كََمْن باَء بَِسَخٍط ِمَن ّهللاِ َو َمأْواُه َجَهنَُّم َو بِئَْس الَْمِص�ُ. ُهْم دََرجــاٌت 
  ).۳: ۱۶۳( »ّهللاُ بَِصٌ� ِ�ا يَْعَملُونَ 
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فك� اإل�ان والعمل الصالح درجات، كذلك ألصحابه� درجات حسبها، وك� للكفر و العمل الطــالح 
  دركات فكذلك ألصحابها دركات تجمعها يف صيغة واحدة درجات إما إىل الجنة وإما إىل النار.

يَِّة قَْوٍم َو َربَُّك الَْغِنيُّ ذُ  و الرَّْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِهبُْكْم َو يَْستَْخلِْف ِمْن بَْعِدكُْم ما يَشاُء كَ� أَنَْشأَكُْم ِمْن ذُرِّ
  ):۱۳۳آَخِريَن (

ـ فقط ـ دون مــن ســواه، فلــو كــان  »الغني«أنت يا أفضل املربوب� وأول العارف� والعابدين  »و ربّك«
عــىل عبــاده دون  »ذُو الرَّْحَمــةِ «ضية تنك� الخرب، ثــم وهــو عــىل غنــاه ق »غني«غني سواه لكان النص 

أنتم املتخلفــ� عــن  »إِْن يََشأْ يُْذِهبُْكمْ «مقابل، ال رحيم سواه، وليست العبادة إّال لصالح العابدين ف 
يَِّة قَْوٍم آَخِرينَ  كَ� أَنَْشأَكُْم ِمنْ «إنسانا وغ� إنسان »َو يَْستَْخلِْف ِمْن بَْعِدكُْم ما يَشاءُ «رشعته  يَِّة «و »ذُرِّ ذُرِّ

  قد تعني من نطفة قوم آخرين أذهبهم ربّهم �وت أو إهالك. »قَْومٍ 
ملحة إىل واسعة رحمته ومنطلقته يف إنشــاءه، فلــيس يخــتص خلقــه  »من يشاء«دون  »ما يشاء«و هنا 

نـّـاُس أَنـْـتُُم الُْفَقــراُء إَِىل ّهللاِ َو ّهللاُ ُهــَو يا أَيَُّهــا ال«بكم أنتم الناس، أو أنكم القمة التي ال بديل عنها ف 
) (إِْن يََشــأْ ۱۷: ۳۵( »الَْغِنيُّ الَْحِميُد. إِْن يََشأْ يُْذِهبُْكْم َو يَأِْت بَِخلٍْق َجِديٍد. َو ما ذلـِـَك َعــَىل ّهللاِ بَِعِزيــزٍ 

  ).۱۳۳: ۴( »آَخِرينَ  يُْذِهبُْكْم أَيُّهَا النّاُس َو يَأِْت ِب 
حيــث »الغنــي«يعرفــه انــه هــو فقــط  »الغنــي«وتعريف  »يا أَيَُّها النّاُس أَنْتُُم الُْفَقراءُ «ك»َربَُّك الَْغِنيُّ «هنا 

  ال يحرص فيه الغنى، ك� الناس محصورون يف الفقر ليس لهم إّال الفقر. »غني«
مة ألي غنــي ذي رحمــة إ�ــا تحرص الغني والّرحمة فيه، فكّل غنى ورح »َربَُّك الَْغِنيُّ ذُو الرَّْحَمةِ «ف  

  تنشأ من رحمته وغناه ال سواه.
فالغني الطليق يف غناه ال يحتاج إىل عباده أم أية فاعلية ممن سواه، وال يحتاج إىل ظلــم مــن ســواه، 

  فإ�ا يحتاج إىل الظلم الضعيف يف غناه قدرة وعل� ورحمة أماهيه من قضايا غناه.
 »َربُّــَك الَْغِنــيُّ ذُو الرَّْحَمــةِ «ال لحاجة وإ�ا لشقوة وقساوة، ف  و لو كان بعض األغنياء أغبياء يظلمون

فطليق الغنى والرّحمة يقتضيان كامل العدل والفضيلة، فال يفعل أو يقول ما يفعله أو يقول إّال عــن 
غنى ورحمة، رحمة ال يطلب بها جزاء لغناه، وغنى يفيض بها لرحمته، ف� هكــذا الــرّب بحاجــة إىل 

أم بحاجة إىل ظلمهم، إّال رحمة أو عذابا هو يف الحق رحمــة تأديبــا للمتخلفــ� وتعــديال يف مربوبيه 
  العدل ب� املخلوق�.

ذلك، ومن رحمته أن يكلف عباده �ا يكلّفهم، ومن رحمته إثابة من أطاعه وعقاب من عصــاه، كــ� 
ئر التكف� للعصات ما هو من رحمته مزيد الثواب للمطيع� وأقل العذاب للعاص� وقبول التوبة وسا

  عدل وفضل خارجا عن أية ظالمة بحقهم وبحق اآلخرين.
  

  رساالت يف شيع االول�
  

القريح الجريح عن تســفيههم إيــاه وتجنينــه  آلـه و عليه هللا صىلهنا تسليات تلو بعض لخاطر الرسول األقدس 
  واالستهزاء به، انك لست يف ذلك بدعا من الرسل:

لَِ� (َو لََقْد أَرَْسلْ    ).۱۰نا ِمْن قَبْلَِك ِيف ِشيَعِ اْألَوَّ
لَِ� العائش� تــاريخ الرســاالت قبلــك،  »َو لََقْد أَْرَسلْنا ِمْن قَبْلَِك « طول التاريخ الرسايل قبلك ِيف ِشيَعِ اْألَوَّ
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 ك� أرسلناك رسال مبرشــين ومنــذرين، �ختلــف درجــاتهم »لََقْد أَْرَسلْنا«فأنت وشيعتك من اآلخرين، 
  ودعواتهم.

ِمــَن الَّــِذيَن فَرَّقـُـوا «و الشيع جمع الشيعة، ج�عة مشايعة آلخرين، عائش� حياة التبعية والهامشية 
) (ثُمَّ لَنَنِْزَعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعــَىل ۳۲: ۳۰( »ِدينَُهْم َو كانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ 

  ).۶۹: ۱۹( »مِن ِعتِي�االرَّحْ 
) ۸۳: ۳۷( »َو إِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه َإلِبْراِهيمَ «و الشيعة ب� خّ�ة هم شيعة الحق عىل بص�ة ك� كان ابراهيم 

تعني اآلخرين، حيث شــايعوا حملــة »ِشيَعِ اْألَوَّلِ�َ «وّرشيرة هم شيعة الباطل يف تقليد قاحل جاهل، و
هــم مــن محطــات الرســاالت لتخليصــهم عــن تقليــدهم األعمــى يف  مشاعل املتاهة والضاللة وكانوا

مشايعتهم رءوس الضاللة، مه� حلقت الرساالت عىل سائر املكلف� مــن املتبــوع� هنــا، ومــن ســائر 
  املستضعف� الذين يفتشون عن الحق، ام هم حائرون.

دهم عــىل الباطــل إّال ان القصد هنا تنظــ� شــيع اآلخــرين بشــيع األولــ�، انهــم رشع ســواء يف تصــلّ 
  وتصلبهم القاحل.

يف مريم، أطلقت عىل شيعة الرش؟ الن الشيعة يف إطالقها تعني  »شيعة«هنا ويف الروم، و »شيع«و ملاذا 
املشايعة املطلقة دو�ا حّد وال برهان، وهذه باطلة وان كان يف مشايعة الحق، فــان حقهــا ان تكــون 

ها مطلقة أمام املعصوم رسوال وإماما، فانها بالنسبة لغ� عىل بص�ة وبرهنة، مه� كانت يف استمراريت
  املعصوم مربهنة عىل طول الخط، وللمعصوم يف بدايته، ومن استمراره عىل بينة العصمة.

فالشيعة يف إطالقها دون قرينة تعني املشايعة املطلقة الفوىض، وهي بقرينة صالحة تقيــد �شــايعة 
  الصالح�. صالحة ك� يف ابراهيم وسائر الشيعة

فحياة التبعية املطلقة هي حياة الشيعة الرشيرة، وحياة التبعية املرشوطة بالحق هي حياة الشــيعة 
  الخّ�ة، ثم حياة أرقى هي الالتبعية إّال وحي ّهللا أو إلهامه كاملرسل� وسائر املعصوم�.

  ).۱۱ما يَأْتِيِهْم ِمْن رَُسوٍل إِّال كانُوا بِِه يَْستَهِْزٔوَن (
إِّال كــانُوا بـِـِه «أيــا كــان  »َو ما يَأْتِيِهْم ِمْن رَُسولٍ «لقد كان من حالهم البئيسة التعيسة وجاه املرسل�  و

دو�ا استثناء، اللّهم إّال املٔون� املتحرين عن إ�ان، املســتقل� يف عقــولهم، ال مســتِغل� وال  »يَْستَْهزِٔونَ 
لنجاة وليسوا اتباع كل ناعق، بل يستضيئون بنور العلم مستَغل�، الذين يشقون أمواج الف� بسفن ا

  ويلجئون اىل ركن وثيق.
ام اآلخرين يف التقليد األعمى هم رشع ســواء يف حيــاة التبعيــة، يف تغافــل العقــول  »ِشيَعِ اْألَوَّلِ�َ «ف 

ربائهم وتقافل القلوب وعمى البصائر وظلم الرسائر، فهم بطبيعة الحال يتبعون ـ وجاه املرســل� ـ كــ
املجرم�، فهم الزاوية الوســطى مــن مثلــث املحطــات لهــذه الرســاالت، حيــث يشــايعون طــواغيتهم 
املاكرين دو�ا بص�ة ام تبّرص، ثم الزاوية الثالثة هي املتقبلة لهــذه الــدعوات، وقليــل مــن الوســطاء 

  البسطاء.
  ).۱۲كَذلَِك نَْسلُُكُه ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِمَ� (

اذ يف طريق وسواه، وسلكه أنفذه، م� يلمح بتعّمل يف النفاذ، مه� � يكــن الســالك السلوك هو النف
  متعمال، حيث املجال مجاله.

؟ اهو الذكر املنزّل؟ وهو بعيد مرجعا لضم�ه، وليس سالكا »نَْسلُُكُه ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «و ترى ماذا 
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الَِّذيَن كََفرُوا ال تَْسَمُعوا لِهَذا الُْقرْآِن َو الَْغــْوا فِيــِه َو قاَل «يف قلوب املجرم� وهم ال يكادون ليسمعوه 
) فكيف يسلك ـ إذا ـ يف قلوبهم وملا يصل او يتجاوز آذانهم اىل عقولهم فضال ۳۶: ۴۱( »لََعلَُّكْم تَْغلِبُونَ 

ْو ِشئْنا آلَتَيْنا كـُـلَّ َو لَ «عن قلوبهم، ولو انه سلك يف قلوبهم لكانوا ـ إذا ـ مٔون� تسي�ا من رب العامل� 
َو الَّــِذيَن «) فكيف يسلكه يف قلوب املجرم�، اللهــم إّال ســلكا يف قلــوب املــٔون� ۱۳: ۳۲(»نَْفٍس ُهداها

) ازالة لســائر الحــواجز آفاقيــة وانفســية عــن ركيــزة ۱۷: ۴۷( »اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تَْقواُهمْ 
الــذي »كذلك«ف  »إِّال كانُوا بِِه يَْستَْهِزٔونَ «ليس لها مشار إليه إّال  »َك نَْسلُُكهُ كَذلِ «اال�ان بعد اال�ان، ثم 
خت� عىل قلوبهم �ا أجرمت واختتمــت  »ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «نحن  »نسلكه«نسلكه يف شيع األول� 

الذي كان ســالكا »كذلك«عن تقبل الحق، ام هو االستهزاء بالرسل الذي أصبح سنة يف شيع األول� ف 
  يف شيع اآلخرين واىل يوم الذين سنة سارية يف املستهزئ�. »نَْسلُُكُه ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «فيهم 

و ترى كيف يسلكه يف قلوبهم وهو من فعلهم؟ ام يسّ�هم عليه وهو ظلم بهم؟ إنــه ســلك مــن ّهللا 
عد عتّوهم القاصد املعاند، بــل يــذرهم يف بعد انسالكه فيهم بسوء اختيارهم، ثم ّهللا ليس ليهديهم ب

) ســلكا إلهيــا بعــد ســلك برشــي جــزاء وفاقــا، ۵: ۶۱( »فَلَّ� زاغُوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «طغيانهم يعمهون، 
إِالَّ  يُِضلُّ بِِه كَِث�اً َو يَْهِدي بِِه كَِث�اً َو ما يُِضلُّ بـِـهِ «فألنهم كانوا مجرم� لذلك سلكنا االجرام يف قلوبهم 

  ).۲۶: ۲( »الْفاِسِق�َ 
فاملجرمون ـ ككل ـ الذين يعيشون حياة اإلجرام، قطعــا لثمــرات الحيــاة اإلنســانية، فطريــة وعقليــة 
أّماهيه؟ هؤآلء هم الذين يسلك يف قلوبهم املقلوبة االستهزاء بالرسل، فانها خاوية عن نور الهدى �ا 

ت الهــوى، فهــي ال تحمــل ـ إذا ـ إال مــا يناســبها مــن افتعلوه، خالية عن بغية الحق، مليئة من ظل�
 »ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «عىل مدار الزمن  »كَذلَِك نَْسلُُكهُ «مناحرة أهل الحق، واالستهزاء برسل الحق ف 

  يف مثلث الزمان!.
لَِ�(و من مخلفات ذلك السلك يف بعدية البعيدين: ال ئُوِمنُوَن بِِه َو قَْد َخلَْت ُسنَُّة اْألَ    ).۱۳وَّ

َخــتََم «إذ ـ  ١: ّهللا والــذكر والرســول»ال ئُوِمنُوَن بِهِ «فألنهم استهزٔو بالرسول، ثم سلكناه يف قلوبهم، فهم 
  )۷: ۲( »ّهللاُ َعىل قُلُوبِِهْم ..

لِ�َ « سنتهم يف االستهزاء باملرسل�، وسنة ّهللا فيهم إذ سلكه يف قلوبهم، جمعا ب�  »َو قَْد َخلَْت ُسنَُّة اْألَوَّ
  السنة، جزاء جزئيا يوم الدنيا قبل يوم الدين. األول� واآلخرين اىل يوم الدين يف سنة السلك وسلك

  و �وذجا من املكابرة املرذولة املتعنتة والعناد البغيض بعد ذلك السلك السالك فيهم:
�ِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن ( ا ُسكِّرَْت أَبْصــارُنا بـَـْل نَْحــنُ ۱۴َو لَْو فَتَْحنا َعلَيِْهْم باباً ِمَن السَّ قـَـْوٌم  ) لَقالُوا إِ�َّ

  ).۱۵َمْسُحوُروَن (
�ءِ « �ءِ «ك� يف غ�ها  »باباً ِمَن السَّ دليــل انهــا مغلقــة »فتحنــا«تدل عىل ان للس�ء أبوابا، و »أَبْواُب السَّ

دليل عىل ان يف باب الس�ء معارج يركبها العارج، »فَظَلُّوا ِفيِه يَْعُرُجونَ «تحيل فتحها لنا، و »لو«علينا، و
ية تعرج براكبيها يف جو الس�ء، وك� تش� إليها آيــات اخــرى، فللســ�ء أبــواب اىل كمراكب اتوماتيك

                                                        
و ��ه » �� ����ن ��������اء«. ����� ا����� �� �����ه را�� ا�� ا������اء و �� �� ا�� ا��ّ� و ا����ل ا������ء �� إذ �� ���� ل ١

 ���� ����ع ا����� إ���� و ا���� ا����ل ����.ا���ا�� ا����ث ���� �
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بُوا ِب «الجنة يعرج أهلها فيها دون الكافرين:  آياتِنا َو اْستَْكَربُوا َعنْها ال تَُفتَُّح لَُهْم أَبـْـواُب  إِنَّ الَِّذيَن كَذَّ
�ِء َو ال يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َحتّى يَلَِج ا ) وأبواب اىل مياهها املختزنة فيهــا ۴۰: ۷(»لَْجَمُل ِيف َسمِّ الِْخياِط السَّ

�ِء ِ�اٍء ُمنَْهِمرٍ «تخصها:  َحتّى إِذا فَتَْحنا َعلَيِْهْم باباً ذا «) وأبواب اىل عذابها: ۱۱: ۵۴( »فََفتَْحنا أَبْواَب السَّ
  ) وأبواب۷۷: ۲۳(»َعذاٍب َشِديٍد إِذا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسونَ 

 »أَْم لَهُْم ُسلٌَّم يَْستَِمُعوَن فِيِه فَلْيَأِْت ُمْســتَِمُعُهْم بُِســلْطاٍن ُمِبــ�ٍ «سالليم يستمع فيها اىل املأل األعىل: و 
ُعوَن إَِىل الَْمَإلِ اْألَْعىل َو يُْقَذفُوَن ِمْن كُلِّ جانٍِب ۳۸: ۵۲( مَّ   ).۳۷:۸(») (ال يَسَّ

َو لَْو فَتَْحنا َعلَيِْهْم باباً ِمــَن «ارحه يف الس�ء، رٔوة وس�عا و أبواب يّصّعد منها اىل مسارح الوحي ومص
�ِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن ..   .»السَّ

فلو انهم عرجوا يف هكذا باب، ورأوا ما يرى من عا� الغيب شاهدا عىل حــق الــوحي ومنــه املالئكــة 
ا ُسكِّرَْت أَبْصارُنا« او الّسكر: الّصد، فهي عىل أية حال ال ترى الحقيقة ك� من تسك� الّسكر،  »لَقالُوا إِ�َّ

يف العروج والــدخول والخــروج وإبصــار العجائــب  »بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ «هيه، ال فحسب أبصارنا 
كاملالئكة، سفسطة امام الواقع املحسوس امللموس، حيث الكفر والنكران سالك يف قلــوبهم املقلوبــة، 

  هالكة ال تكاد تعرف الحقيقة ك� هيه. ١فهي حالكة
فإذا هم ينكرون ويكابرون يف املحسوس الذي ال يكابر فيــه اي حيــوان، فبــأحرى ان يكــابروا يف غــ� 
املحسوس، وقد يكفي تصورهم هكذا لتبــدو مكــابرتهم الســمجة الهمجــة ويــتجىل عنــادهم املــزري 

عذرا حيث ال يصدقونهم لو  »لَْو ما تَأْتِينا بِالَْمالئَِكةِ «يتأكد ان ال جدوى يف جدالهم، ف� عذر املغري، و
ــا ُســكِّرَْت أَبْصــارُنا بـَـْل نَْحــُن قـَـْوٌم «فتح علــيهم بــاب مــن الســ�ء فــرأوا املالئكــة، حيــث يقولــون  إِ�َّ

  .»َمْسُحوُرونَ 
الس�ء ـ اىل مشاهد ملموسة وسواها من الس�ء،  و من ذلك املشهد املنكور ـ لو فتح عليهم باب من

  يفتح علينا منها أبواب، ومن األرض ومعايشها، ومن كل يشء خزائنها:
  

  ردوا ابدى املرسل� يف افواههم
  

ُمُهــْم إِالَّ ّهللاُ أَ لَْم يَأْتُِكْم نَبَٔوا الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم قَْوِم نـُـوحٍ َو عــاٍد َو َ�ـُـوَد َو الَّــِذيَن ِمــْن بَْعــِدِهْم ال«  يَْعلَ
َو إِنّا لَِفي َشــكٍّ ِمــّ� جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت فَرَدُّوا أَيِْديَُهْم ِيف أَفْواِهِهْم َو قالُوا إِنّا كََفرْنا ِ�ا أُرِْسلْتُْم بِِه 

  ).۹( »تَْدُعونَنا إِلَيِْه ُمِريٍب 
الئه السوء عىل الغابرين الذين خمدت ن�انهم وعفت آثارهم متابعة لتذك� موىس قومه بأيام ّهللا يف ب

وأخبارهم، وهنا موىس راوية يتوارى أمام الرسل والرساالت ليستمر يف عرضها بأزمانها الخالية ويف كل 
مكان، حيث يتالىش فيها الزمان واملكان، مٔورا إىل أحداث الروايات الكربى وك� النبأ هو خرب ذو فائدة 

يفسح املجال لألبطال يحدثون يف حوار ب� الحق والباطل، حيث يتخطــى أبعــاد الزمــان عظيمة، ثم 
واملكان، ويتخلص إىل إبعاد الباطل عن الرساالت اإللهية وحملتها، وزّج املعارضــ� إىل مكــان ســحيق 

                                                        
 ة ا���اد، ������ �� ����� ����� ا������.. ����١
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  محيق من باطلهم الزائف وكفرهم الحميق العميق.
ئــام، يواجهــونهم بكــل جاهليــاتهم، يف تــواري هنالك نشــهد مشــاهد الرســل الكــرام أمــام الكفــرة الل

  األشخاص والشخصيات، �ظاهر الحجاجات 
  .»ِت..قَْوِم نُوحٍ َو عاٍد َو َ�ُوَد َو الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ال يَْعلَُمُهْم إِالَّ ّهللاُ جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّنا«ب� 

م، ونبأ كفرهم بها، ومن ثــم نبــأ استئصــالهم بالعــذاب، و هنالك النبأ يعم نبأ الرساالت املوّجهة إليه
آيات مــن ّهللا بينــات جليــات ال خفــاء فيهــا،  »جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت «تقد�ا لنبإ الحجاج يف بعديها 

فالرسل هم بأنفسهم بينات، يحملون آيات بينة عىل رساالتهم، ومن ثــم البيــان الرســايل، فهــم إذا يف 
  نات، فال نجد رسوال دون بينة كأوضح حجة عىل املرسل إليهم، ولكنهم:مثلث البي

وا أَيِْديَُهْم ِيف أَفْواِهِهْم.   فَرَدُّ
آية منقطعة النظ� يف حجاج الرسل مع املناوئ� وسواهم، ال نجد لها مثــيال يف ســائر القــرآن، حيــث 

واحدة تحتمــل معــا� عــدة بــ�  تجمع ب� مختلف الحوار الرسايل ب� الرسل واملرسل إليهم يف كلمة
  صالحة عىل درجاتها ادبيا ومعنويا، وب� سواها، والقرآن ح�ل ذو وجوه فاحملوه إىل احسن الوجوه.

االّول لألولــ�  ۳مرســال إلــيهم؟ ام  ۲او  ۱فقد ترجــع الضــ�ئر الثالثــة هنــا اىل مرجــع واحــد: رســال؟ 
ام هــ� دونــه  ۶أم األول و اآلخر لألولــ�؟  ۵ألول� االّول لآلخرين واآلخران ل ۴واآلخران لآلخرين، أم 

  لآلخرين.
 ۲ام  »ردوا«ظرفا مســتقرا ل »يف أفواههم«االيدي قد تعني الجارحة الظاهرة ام الحجج الباهرة، و ۱ثم 

و هي �انية وأربعون احــت�ال حســب »الباء ۴اىل او  ۳نفسها قد تعني معناها، ام ( »يف«لغوا ملقدر، و
  ة ومعنوية.متحمالت لفظي

ظرفيتها دون تأويلها إىل البــاء أو إىل، وأن الظــاهر اســتقرار الظــرف هنــا دون  »يف«و ألن الظاهر من 
  .١ال سواه وال سواها، مه� كان للغوه مستقر من معنى »ردوا«إذا ظرف ل »يف أفواههم«لغويته، ف 

فهل الرسل هم الذين ردوا أيدي أنفسهم يف أفواههم أيديا وأياديا، أن عضوا عليهم األنامل من الغيظ 
  كيف ينكرون بيناتهم، ام سكتوا عن بيناتهم بعد ما � يجدوا لها تصديقا من الناكرين؟

أن ردوا أيديهم الجارحة يف أفواههم إذ عّضوا أناملهم تغيظا عىل رســلهم وحنقــا ام هم املرسل إليهم 
عليهم وحنقا ك� يفعل املتوّعد لغ�ه، املبالغ يف معاندته ومكايدته، وهذه عادة معروفــة مألوفــة يف 

هم املغيظ املحنق عض األنامل وفرك األصابع!، او هزء بهم ـ ك� يفعله املجان� والسفهاء ـ وضعة من
ــائر  ــلهم؟ ام س ــىل رس ــدروا ردا ع ــواههم إذ � يق ــة يف أف ــم الداحض ــيهم؟ أم ردوا حججه وإزراء عل

  املحتمالت من االثنى عرش؟.
و لكن� الحجج باهضة وداحضة ال تسمى أيديا بل هي أيادي تٔود حقا او باطال، فاملحتمالت إذا ستة! 

  وهي األول عىل كون األيدي هي الجوارح.
يدي أنفسهم إىل أفواههم تحرسا عليهم وتغيظا، وكــ� رد املرســل إلــيهم هــزًء مــنهم فقد رد املرسل أ 

                                                        
�� ������� ��� ������ إذ ����ا أ������ �� أ����� ��� . ��دوا أ����� ا������ �� أ��ا��� ا�� �� ���� ������ ا���ل، ��� �١

 .����� 
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وضعة، وتاش�ا لهم أن اسكتوا مانع� لهم عن الكالم ك� يفعل املسكت منا لصاحبه، الراد لقوله، وقد 
وا َو اْستَكَْربُ « إظهارا للتمنع من االست�ع »وا اْستِْكباراً َجَعلُوا أَصابَِعهُْم ِيف آذانِِهْم َو اْستَْغَشْوا ثِيابَُهْم َو أََرصُّ

  .»قالُوا إِنّا كََفرْنا ِ�ا أُْرِسلْتُْم بِِه ..«والس�ع، ومن الكالم إال تكذيبا لهم وك� 
ام هم ردوا ايدي الرسل يف أفواههم حيث صــدوا علــيهم منافــذ الكــالم، وردوا حججهــم مــن حيــث 

اههم �ا واصلوا يف دعواتهم و دعاياتهم، فسّكتوهم عــن جاءت؟ وك� الرسل ردوا ايدي هؤآلء يف أفو 
  .»َو قالُوا إِنّا كََفرْنا ِ�ا أُْرِسلْتُْم بِِه ...«حججهم الداحضة إال ردهم 

فقد تعم االيدي هنا االيادي، فهي الجارحة أحيانا، والجانحة اخــرى، وقــد حصــل كــل ذلــك يف ذلــك 
  هضة من هؤآلء األكارم، وداحضة من أوالء اللئام.الحوار املحتدم طول التاريخ الرسايل، حجة با

فهنالك أفواه الرسل التي تفوح منها كل بيّنة رسالية دامغة، وأيديهم واياديهم الباهضة الناهضة بكل 
حجة، وهم يردون بأيــديهم وأفــواههم ايــادي أئيمــة يف أفــواه لئيمــة دحضــا لحججهــم، وخوضــا يف 

وح منهــا كــل نكرانــة داحضــة وأيــديهم وايــاديهم يف فــيهم لججهم، وهناك أفواه النــاكرين التــي تفــ
استئصاال لبينات الرساالت، وك� هي يف أفواه الرسل صدا عن أقوالهم، وال يأتون بيشء مهــ� أرعــدوا 

ا عىل أناملهم وهزًء برسلهم، وإّال قولتهم  إِنّا ِ�ــا أُْرِســلْتُْم «وعربدوا، وضجروا وزمجروا، إال فعلتهم عضَّ
  دو�ا شطر من حجة إال تنمردا و�ردا. »رُونَ بِِه كافِ 

و هنالك االيدي التي يف أفواه املرسل إليهم هزًء ترد اىل ما كانت إذ ال يقدرون عىل يشء م� كســبوا، 
وقد كانوا إذا بدأ عليهم الرسل بكالم سدوا بأيديهم اس�عهم دفعة، و أفواههم دفعة، إظهــارا مــنهم 

وجواب مقالهم ليدلوهم بفعلتهم عىل انهم ال يصغون لهم اىل مقال وال لقلة الرغبة يف س�ع كالمهم 
يجيبونهم عن سٔول وال يعتنون بشأنهم عىل أية حال، إذ قد أبهموا طريقي الســ�ع والجــواب وهــ� 

 آذانِِهــْم َو َو إِ�ِّ كُلَّــ� َدَعــْوتُُهْم لِتَْغِفــَر لَُهــْم َجَعلُــوا أَصــابَِعُهْم ِيف «اآلذان واألفواه وك� عــن قــوم نــوح 
وا َو اْستَْكَربُوا اْستِْكباراً  ). والتي يف أفواههم عجبا من بينات الرسل ترد ۷: ۷۱( »اْستَْغَشْوا ثِيابَُهْم َو أََرصُّ

  اىل ما كانت لحالة اعتيادية تصديقا لهم وتسلي�.
  طل كان زهوقا.و التي يف أفواه الرسل من الناكرين ترد إليهم فالجة خارجة ع� هي فيه فان البا

و التي يف أفواه الرسل من أنفسهم ملّا ييأسوا ترد إىل استدرار الدعوة فان للحق دولة و للباطل جولة، 
  .»و غلب هنالك املبطلون«

فكل االيدي وااليادي، وكافة األفواه فاشلة عاطلة امام أفــواه الرســاالت وأيــديها واياديهــا مهــ� زمــرَّ 
جر وتدّمر، فان الحق �لك كافة البينات مه� أنكرها الناكرون، والباطل الباطل ودّمر، فانها سوف تزم

  .»َو قُْل جاَء الَْحقُّ َو زََهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل كاَن زَُهوقاً «ال �لك اال دعايات زور وغرور 
وا يكــ�ون فرّد األيدي قد يعني ردها إىل ما كانت، وأخرى ترديدها يف األفواه مرارا وتكرارا حيث كــان

  جعلها يف أفواههم عند كالم الرسل.
ِ�ا «ويكأنهم يكفرون �ادة الرسالة مع التصديق بأصلها، فهنا  »فَرَدُّوا ... َو قالُوا إِنّا كََفرْنا ِ�ا أُرِْسلْتُْم بِهِ «

 هــامش مصدريتها عــىل»ما«وذلك تناقض ب�، ام وتشمل الرسالة باحت�ل  »بالرسالة«دون  »أُرِْسلْتُْم بِهِ 
تٔوّل �وصوليتها نكران مادة الرسالة والجمع أجمــل  »ما«برجوعه اىل »به«انها موصولة، وضم� الغائب 

  واشمل.
شك مريب يورّط الشــاك يف ريبــة حيــث هنــاك يف  »َو إِنّا لَِفي َشكٍّ ِمّ� تَْدُعونَنا إِلَيِْه ُمِريٍب «و من ثم 
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تشكك فضال عن ان تريب، حيث الريبة ليست إّال �ا  مادة الدعوة ما يريب، رغم ان بينات الرسل ال
 »شــك«وموصــوفها »مريــب«يضل او كاد، والبينة ليست إال لتهدي أو تكــاد وعــّل الفصــل بــ� الصــفة 

  . »ِمّ� تَْدُعونَنا إِلَيْهِ «الدعوة �ادتها  »مريب«للتدليل عىل ان الريبة ليست إّال من الدعوة، حيث لحقت 
ال بكل دعاية زور وغرور ومدعي الباطل يتفلت يف كالمه دون تلفــت، فهــو يبطــل ف� جاءوا ـ إذا ـ ا

  باطله بنفسه دون حاجة اىل ابطال، خارسا يف حاله ومقاله عىل أية حال.
و اىل جواب فالح كاسح عن اي شك وأية ريبة م� يدعو إليه الرسل، كامال شامال يجتث كــل خالجــة 

  عىل ساحة الربوبية:
َركُْم إِىل قالَْت ُرُسلُهُ  ْم لِيَْغِفَر لَُكْم ِمــْن ذُنـُـوبُِكْم َو يـُـٔوخِّ �واِت َو اْألَرِْض يَْدُعوكُ ْم أَ ِيف ّهللاِ َشكٌّ فاِطِر السَّ

ونا َعّ� كاَن يَْعبُُد آبأونا فَأْتُونا بِ ى قالُوا إِْن أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّ اٍن ُمِبــٍ� ُسلْطأََجٍل ُمَسم�
)۱۰.(  

ان دعوة الرسل تبدء بإثبات وجود ّهللا وتتوســط كركيــزة لهــا بتوحيــد ّهللا، وتخــتم بصــفاته الحســنى 
وقضيتها رضورة الرسالة واملعاد، والناكرون يف ّهللا ب� ثالث، إلحــادا فيــه وارشاكــا بــه ونكرانــا ألصــيل 

تعم كل ما جاء  »إِنّا كََفرْنا ِ�ا أُرِْسلْتُْم بِهِ «قبل  الرسالة واملعاد بعد توحيده ام قبله، فقيلة الناكرين من
 »َو إِنّا لَِفي َشكٍّ ِمّ� تَْدُعونَنا إِلَيِْه ُمِريٍب «به الرسل من هذه الثالث، وقد أرسفوا يف الكفر �ا جاءوا به 

�واِت َو اْألَرِْض «انهم هم الغرقى يف شك مريب، ولكن  عــن ســاحة  يزيح كــل شــك وريبــة »فاِطِر السَّ
  الدعوة الرسالية ويسد كل ثغرة ونافذة اىل اي شك واية ريبة.

فأصل انفطار الس�وات واألرض دليل عىل اصل وجود الفاطر، والوحدة السائدة يف املنفطرات يف كل 
صغ�ة وكب�ة، �ا يرى وما ال يرى دليل عىل وحدة الفاطر، والرحمة السارية فيهــا لكــل عــىل حــدها 

عىل رحمته الخاصة بالخاصة منها واإلنسان يف هذا امليدان سابق عىل الكائنات بأرسها  وحاجتها دليل
بسابغ الرحمة املتعالية يف روحه وجسمه فانه يف أحسن تقويم، فقضية الرحمة الســائدة مــن فــاطر 
الس�وات و األرض ان يختص نوع اإلنســان وأرضابــه بخاصــة رحمتــه وخالصــتها التــي تخرجــه مــن 

   النور، أال وهي رحمة الوحي والرسالة.الظل�ت اىل
ــ�ُء «و الن الَفطر هو الشّق فاالنفطار هو اإلنشقاق إما يف نفس اليشء وهو اإلنشقاق عن كيانــه  السَّ

) ام انشــقاقا يف غــ�ه واشــتقاقا عنــه كــ� يف خلــق الســ�وات ۱۸: ۷۳( »ُمنَْفِطٌر بِِه كاَن َوْعُدُه َمْفُعوًال 
انفطار؟ إذا فالس�وات واألرض منفطرتان منشــقتان عــن اصــل ســابق هــو  واألرض واين انفطار من

�واِت َو اْألَرَْض ِيف ِستَِّة أَيـّـاٍم َو كــاَن َعرُْشــُه «املادة االولية للكون وك� يف آية هود:  ُهَو الَِّذي َخلََق السَّ
االوىل التي خلقهــا ال مــن ) فقد فطر الس�وات واألرض ع� س�ه ماء وهو املادة ۷: ۱۱(»َعَىل الْ�ِء ..

  يشٍء.
فم� ال يريبه شك لدى األحزاب الثالثة: امللحدين ـ املرشك� واملوحدين ـ ان الس�وات واألرض ه� 
منفطرتان عن اٍي كان، واالنفطار دليل الفاطر، وانتظامه �الي� القوان� دليل علمه وقدرته وحكمته 

، وال �لك اي مدلول ما �لكه فاطر الس�وات واألرض من البارعة، والوحدة السائدة فيه دليل وحدته
براه� قاطعة ساطعة فطرية وعقلية وكونية: آفاقية وانفسية، وكل اىل ذاك الج�ل يش�! ليس يف ّهللا 

  شك فضال عن شك مريب، مه� شك فيه الشاكون وارتاب فيه املرتابون.
كل حادث بحاجة رضوريــة اىل محــدث، وكــل  أ فليس العقل والعلم يقوالن وكل فطرة وفكرة تقول:
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  منفطر لزامه فاطر، فعىل قدر الحكمة يف االنفطار نستدل بحكمة الفاطر الجبار؟
  أ ليس العقل يحيل حدوث يشء دون علة تعارصه وتنارصه ما هو كائن ك� كّون؟ 

  .١أ ليس العلم ال يزال يفتش عن علل الحوادث الخفية
�واِت َو اْألَرِْض « فمجرد االشارة إليه� واإلحالة عليه� يكفي، حيث يرد الشارد  »أَ ِيف ّهللاِ َشكٌّ فاِطِر السَّ

  املارد اىل رشده رساعا، فلم يزد الرسل عىل اإلشارة حيث العاقل تكفيه اإلشارة.
يف كل كــائن ســوى االّول: املــادة الفــردة األوىل،  إن االنفطار اإلنشقاق واقع معلوم ملموس ال مرّد له

فإنها � تنشّق عن يشٍء قبلها، وا�ا خلقت ال من يشء، ثم فطرت سائر األشــياء كلهــا مــن املــادة األم، 
بوسيط ام بوسائط ام دون وسيط، حسب مختلف الرتاكيب الذرية والجزئية والعنرصية اما هي فوق 

�واِت َو اْألَرِْض «ا منفطرات، وقد عرب عنها كلها يف القرآن كله بالذرية وبعد العنرصية، فانها كله  »السَّ
  تعب�ا عن الكون املنفطر دون املادة األم.

ام انها ايضا تدخل ضمن الكل يف نطاق االنفطــار، انشــقاقا ال عــن يشء إّال االرادة اإللهيــة ـ ان صــح 
�ُء انَْفطـَـرَتْ «فطار التدم� التعب� ـ واالنفطار هنا هو انفطار التعم�، ومن ثم ان ) وال ۱: ۸۲( »إِذَا السَّ

نجد االنفطار يف سائر القرآن إّال تعم�ا عن املادة االم ام تدم�ا، ولكن الخلق قد يعم إيجاد املادة االم 
ءٍ «ووالئدها ككل:  بل ) واملادة األم يشء بل هي اصل كل يشء، مخلوقة ق۱۶: ۱۳(»قُِل ّهللاُ خالُِق كُلِّ َيشْ

  كل يشٍء.
رَُه «فليس الخلق هو التقدير فقط، إذ ال تقدير يف الخلق األول إال بعد خلقــه  ٍء فََقــدَّ َو َخلـَـَق كـُـلَّ َيشْ

ــِديراً  ــدى۲: ۲۵( »تَْق َر فََه ــدَّ ــِذي قَ ــَق فََســّوى. َو الَّ ــِذي َخلَ ــاُه «) وان كــان ۳: ۸۷( ») (الَّ ٍء َخلَْقن ــلَّ َيشْ كُ
يف العلم يسبق خلق كل يشء، ثم قدر بعد الخلق يلحقــه، والن اإلنفطــار ) فهناك قدر ۴۹: ۵۴(»بَِقَدرٍ 

  والدة وتبدل، فهو حركة يف ماهيات األشياء، دائبة يف املادة واملاديات عىل أية حال.
و الحركة لزامها التغ� والزمان، وهذه الثالث لزامها الرتكب يف اصل املادة وفرعها، و قد يعم االنفطار 

  اف�ها، فآية الفاطر هي من الرباه� القاطعة الشاملة لحدوث العا�.هذه األربع بحذ
ــ َهــْل «ثم العلم املحيط والقدرة املطلقة والحكمة العالية بارزة يف كل منفطر يف الكون  فَاْرِجعِ الْبََرصَ

  ).۴: ۶۷(»اً َو ُهَو َحِس�ٌ تَرى ِمْن فُطُوٍر. ثُمَّ ارِْجعِ الْبََرصَ كَرَّتَْ�ِ يَنَْقلِْب إِلَيَْك الْبََرصُ خاِسئ
�واِت َو اْألَرِْض «ف  يـَـْدُعوكُْم لِيَْغِفــَر لَُكــْم ِمــْن «دليل اّول يزيح كل شك وريبــة يف ّهللا، ثــم  »فاِطِر السَّ

دعوة اوىل بض�ن اال�ان ومن ثم دعــوات أخــرى عــىل ضــوء اال�ــان برشــوطه غفــرا لســائر  »ذُنُوبُِكمْ 
يست الن الفاطر بحاجة يف دعوته اىل منفطر، بــل غفــرا عــن ذنــوب الذنوب، دعوة مربحة مريحة، ل

  هي لزام البعد عن ّهللا.
قُْل لِلَِّذيَن كََفرُوا إِْن يَنْتَُهــوا يُْغَفــْر لَُهــْم مــا قـَـْد «فمن غفر ال يخرج املغفور له اىل توبة وسببه اال�ان: 

لِ�َ  ) وهذه دعوة اوىل فيها غفر لبعض الذنوب وهي ۳۸: ۸( »َسلََف َو إِْن يَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُسنَُّت اْألَوَّ
ثم السالف الخاص  »ِمْن ذُنُوبُِكمْ «هي »ما قَْد َسلََف «السابقة عىل اال�ان وطبعا من غ� حقوق الناس، و

  بحقوق ّهللا، بعض من بعض.

                                                        
 ».���� و ا���د�����ار ��� ا�ٕ��«. را�� ������ ١
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ِذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكــْم يا أَيَُّها الَّ «و من ثم اال�ان قيد الفتك الحقا بض�ن الجهاد فغفرا لكافة الذنوب 
ُكْم َو َعىل تِجارٍَة تُنِْجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَلـِـيٍم. تُٔوِمنـُـوَن بـِـاّ�ِ َو رَُســولِِه َو تُجاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل ّهللاِ بِــأَْموالِ 

َو يُــْدِخلُْكْم َجنـّـاٍت تَْجــِري ِمــْن تَْحتَِهــا أَنُْفِسُكْم ذلُِكْم َخْ�ٌ لَكُْم إِْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن، يَْغِفْر لَُكْم ذُنـُـوبَُكْم 
  ).۶۱:۱۲(»اْألَنْهاُر َو َمساكَِن طَيِّبًَة ِيف َجنّاِت َعْدٍن ذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

فقد وعد املٔونون املجاهدون بغفر ذنوبهم كلها، والكافرون بغفر البعض إن آمنوا وهكــذا نــرى فــي� 
  واها:خوطب به الكافرون ك� هنا ويف س

أَِن اْعبُــُدوا ّهللاَ َو اتَُّقــوُه َو «) ۳۱: ۴۶(»يا قَْوَمنا أَِجيبُوا داِعَي ّهللاِ َو آِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَُكْم ِمــْن ذُنـُـوبُِكْم ...«
  ).۴: ۷۱( »أَِطيُعوِن. يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم ..

وبة او ترك كبائر السيآت او فعل كبائر و من ثم الذين آمنوا وأصلحوا وجاهدوا يغفر لهم ذنوبهم بت
  الحسنات ك� هنا، وبالشفاعة يف االخرى:

ــْر َعــنُْكْم َســيِّئاتُِكْم َو يَْغِفــرْ « لَُكــْم َو ّهللاُ ذُو  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكــْم فُرْقانــاً َو يَُكفِّ
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو قُولُوا قـَـْوًال َســِديداً، يُْصــلِْح لَُكــْم أَْع�لَُكــْم َو  ) (يا۲۹: ۸( »الَْفْضِل الَْعِظيمِ 

  ).۷۱: ۳۳(»يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ...
  هناك زائدة زائدة من القول، بل هي قاصدة ما قصدت من تبعيض. »من«فالقول ان 

ْم إِىل أَجَ «و قد تعني  رَكُ ىَو ئُوخِّ في� تعني تأخ�ا ألجل هم بــالغوه تكملــة للغفــران بكــ�ل  »ٍل ُمَسم�
اإل�ان، ك� تعني تأجيال عن عاجل العذاب ان � ئونوا، فسحة ملجال التفك� حتى ئونوا، فيغفر لهم 

  ما قد سلف ومن ثم سائر الذنب عىل رشطه.
و ال ئور مه� قّدم معلقا وهو األجل ؟ انه املحتوم املسّمى يف ام الكتاب وه»اجل مسمى«ترى وما هو 

رُ «املعلق:  ى إِنَّ أََجَل ّهللاِ إِذا جاَء الئُوخَّ رْكُْم إِىل أََجٍل ُمَسم� ) فأصل األجل هو املٔول ملس�ه ۴: ۷۱(»َو ئُوخِّ
وقد يعجل قبل مس�ه لسبب غ� مسمى او مسمى كعذاب االستئصال، فمن التأخ� اىل اجل مسمى 

دون عذاب، ولكن الذين كفروا وكذبوا بآيات ّهللا وظلموا قد يستعجل لهم العذاب قبل  اإلمهال إليه
  األجل املسمى.

فاآلجال املعلقة قد تعلق بسيئات العقائد واألع�ل فعذاب االستئصال، او الالمباالت يف الحفاظ عىل 
ن، ثم الحسنات ـ بإذن الحياة من صاحب األجل او اآلخرين، او التعمد يف هدر الحياة منه او اآلخري

ّهللا ـ قد تحول دون تحقق اآلجال املعلقة ك� يف نــار ابــراهيم الخليــل، وقــد ال تحــول كــ� يف ســائر 
  املضطهدين من اولياء ّهللا، لطفا خفيا بهم، و ك� يجلو أحيانا آلخرين.

لبرشــية عــن او ما كان جواب الناكرين عــن هــذه الحجــج البالغــة؟ انــه التعلــق �نعــة امل�ثلــة يف ا
وهــي تتضــمن تصــديق الحجــة الســابقة إّال يف  »قالُوا إِْن أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنــا ..«اختصاصهم بالرسالة: 

مصداقها الرسايل، فامل�ثلة يف البرشية حارضة ماثلة، فأنتم برش ك� نحن، فلنكن وإياكم عــىل ســواء 
ونحن أحرى �ا �لك من اموال وبن� ـ فبــأحرى أّال في� أنتم، فإذ ال نجد يف أنفسنا وحيا وال رسالة ـ 

تجدوا أنتم يف أنفسكم وحيا وال رسالة حتى بالنسبة ألنفسكم فضال عمن سواكم، فليكن حامل رسالة 
  الوحي غ� برش.

ونا َعــّ� كــاَن يَْعبُــُد آبأونــا«ف� أنتم اّال صادين عن سبيلنا  اه فهــل نــرتك مــا تعودنــ »تُِريُدوَن أَْن تَُصــدُّ
وعهدناه من آباءنا القدامى بدعوى خاوية خالية عن سلطان، ف� تزيدوننا غ� تخس� ح� تتفضلون 
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َل َعلَيُْكمْ «علينا بادعاء جوفاء    ).۲۴: ۲۳(»ما هذا إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتََفضَّ
أنكم بحق وعــىل »ُسلْطاٍن ُمِب�ٍ فَأْتُونا بِ«و لو انكم مفّضلون علينا بوحي، ام أنتم عىل حق م� تصدون 

  وحي، وكيف نرتك ما يعبد آباءنا دون سلطان مب�، ونحن يف ذلك عىل سلطان اآلباء. 
) ف� مــن ۲۶: ۵۷(»لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالْبَيِّناِت...«و ترى أن السلطان املتقاىض هو آية الرسالة البنية؟ و

  دعوته فكيف يتطلبون سلطان اآلية عىل رساالتهم؟!. رسول إال أرسل بآية لرسالته بينة منذ
انهم كانوا يتطلبون منهم آيات ك� يشتهون غّضا ع� أتوا به من آيات فيها الحجة البينة، آيات هــي 

اللُّهمَّ إِْن كاَن هذا ُهَو «سلطان عىل عقولهم ك� يهوون، ام هي سلطان عىل نفوسهم لو انهم رسل ّهللا 
�ِء ..الَْحقَّ ِمْن ِعنْ    ).۳۲: ۸(»ِدَك فَأَْمِطْر َعلَيْنا ِحجارًَة ِمَن السَّ

فالسلطان ـ أيا كان ـ هو السلطة عقلية او نفسية عىل طالبه، غلبا عىل عقله حتــى يصــّدق، ام غلبــا 
عىل حياته إذ ليس ليصّدق، وهو عىل أية حال آية غالبة، وال سي� املب� حيث يب� الحق عن الباطل، 

 »آياتِنا َو ُســلْطاٍن ُمِبــ�ٍ  َو لََقْد أَرَْسلْنا ُموىس ِب «عن سائر اآليات ك� ويفرد بعدها بالذكر:  ولذلك �تاز
  ) وهنا الجواب حازما حاس� ب� تصديق لصادق الحجة وتكذيب لكاذب الدعوى:۹۶: ۱۱(

ُكْم َو لِكنَّ ّهللاَ َ�ُ  نُّ عَىل َمْن يَشاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو مــا كــاَن لَنــا أَْن قالَْت لَُهْم رُُسلُُهْم إِْن نَْحُن إِّال بََرشٌ ِمثْلُ
  ).۱۱نَأْتِيَكُْم بُِسلْطاٍن إِّال بِإِذِْن ّهللاِ َو َعَىل ّهللاِ فَلْيَتََوكَِّل الُْمٔوِمنُوَن (

البرشــية  إخــراج عنهــا، فإ�ــا امل�ثلــة يف »و لكن ..«تصديق لل�ثلة، ثم  »إِْن نَْحُن إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكمْ «ف  
  .»َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ «الظاهرة �تطلباتها ومشاركاتها، ثم الخروج عن قضيتها املتعودة �ا 

فك� أن امل�ثلة يف أصل البرشــية يف ســائر البرشــ ال تقتيضــ املســاواة يف العلــم والعقــل مــن األمــور 
يّزات الظاهرة من غ� املعنوية، كذلك ـ وبأحرى ـ املعنوية، بل وال يف الج�ل واملال واألوالد وسائر امل

  بالنسبة لخارقة معنوية كالوحي والرسالة.
و لنئ رجعوا قائل� ان هذه امليزات من حصائل املساعي عىل قدر سعي الساعي، ولكن� الوحي ليس 

  .»َو لِكنَّ ّهللاَ َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ «يحصل بالسعي، فالجواب 
َو أَْن «ك� باإلمكان الواقع تفاضل البرش ـ عىل م�ثلتهم ـ يف بعض الفواضل والفضائل �ــا يعملــون ف

كذلك اإلمكان يف التفاضل �ا قــد يــأملون عــىل ضــوء مــا يعملــون، قضــية  »لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى
َو لِكنَّ ّهللاَ َ�ُنُّ َعىل َمْن «ا الرضورة القاطعة من هدى ّهللا، دون فوىض جزاف فيمن يهدي به ّهللا وحي

  ام ودون عمل ك� يف الج�ل وأمثاله. »يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ 
فهل من صاد يصد عن رحمة ّهللا ومنّه عــىل مــن يشــاء مــن عبــاده ليشــملهم كلهــم برحمتــه؟ وكــل 

ا بَيـْـنَُهْم َمِعيَشــتَهُْم ِيف الَْحيــاِة أَ ُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن قََســْمن«الرح�ت هي من ّهللا ال سواه 
نْيا   ).۳۲: ۴۳( »الدُّ

فإذ �ن ّهللا عىل بعض يف بعض النعم �ا سعى، فمنه عىل بعض ومنّه عىل العامل� اوىل وأحــرى، منــة 
ضخمة ال عىل اشخاص الرسل وحدهم، ولكن عىل البرشية التي ترشــف بانتخــاب افــراد منهــا لهــذه 

بالقلب من املالء األعىل، وإلقاء عىل سائر املكلفــ� بكــل ســلطان مبــ�، رســالة  املهنة العظمى، تلقيا
واحدة هي رضورية لهدى الحائرين الضال�، فسلبها كليا سلب لرحمة كتبها ّهللا عىل نفسه، وإيجابها 
لكل احد هدر للوحي ح� يلقى اىل قلوب مقلوبة، وتسوية ظاملة بينها وب� قلوب طــاهرة، وتســي� 

الصالح� اىل صالح الوحي وصالحه، وسلب لالمتحان، فليخــتص �ــن صــنع نفســه مٔونــا كــأعىل  لغ�
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القمم املمكنة، ثم يصنعه ّهللا ك� هيأه من ذي قبل، صناعة مثلثة الزوايا، واألخ�ة منهــا هــي رأســها 
وان حيث يسده ّهللا تعاىل عن كل خطأ، ولكنها ليست فوىض جزاف، وا�ا �ا سعى وقدر مــا ســعى، 

كان ّهللا يساعده يف املبدء و املنتهى، فاملأثوم عمدا وسواه ال يصــلح ان يصــبح معصــوما، وا�ــا الــذي 
مــا «: آلـه و عليـه هللا صـىليصنعه ّهللا عىل عينه ويرعاه برعايته وهو يعمل بع� ّهللا ك� يجب وك� قال الرســول 

  .»أوذي نبي مثل ما أوذيت
ُكمْ «هو من فعلنا وتحت قدراتنا، ف و لكن السلطان ـ أيا كان ـ ليس  ك� نقول  »إِْن نَْحُن إِّال بََرشٌ ِمثْلُ

ألنه ـ فقط ـ فعل ّهللا دون تحويــل لســواه او  »َو ما كاَن لَنا أَْن نَأْتِيَُكْم بُِسلْطاٍن إِّال بِإِذِْن هللاِّ «وتقولون 
فنحن نتوكل عليه يف رســاالتنا ودعواتنــا وعــىل ســائر »نَ فَلْيَتَوَكَِّل الُْمٔوِمنُو «ال سواه  »َو َعَىل ّهللاِ «تخويل، 

املٔون� امن يفتش عن ا�ان ان يتوكل عليه يف سلطان وسواه، دون توكل عىل الرسل فإنهم برشــ كــ� 
  .»َو لِكنَّ ّهللاَ َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه ..«أنتم 

َهدانا ُسبُلَنا َو لَنَْصِربَنَّ َعىل ما آذَيْتُُمونا َو َعَىل ّهللاِ فَلْيَتََوكَِّل الُْمتَوَكِّلُوَن  َو ما لَنا أَّال نَتَوَكََّل َعَىل ّهللاِ َو قَدْ 
)۱۲.(  

و هذه تتمة من صامدة الحجة الرسالية تقطــع آمــال النــاكرين املعارضــ� حــ� يســمعون املرســل� 
شخصيا  »َو قَْد َهدانا ُسبُلَنا«الذي أرسلنا »َل َعَىل هللاِّ أَّال نَتََوكَّ«يف رسالتنا  »َو ما لَنا«مطمئن� اىل مواقفهم، 

 »َو لَنَْصِربَنَّ َعىل ما آذَيْتُُمونا«ورساليا، فعلينا املّيض يف سبيلنا تصربا عىل كل أذى من األعداء وكل لظى: 
فَلْيَتََوكَِّل «سواه ال  »َو َعَىل ّهللاِ «صرب الصمود عىل الدعوة، وعدم التفلّت عنها ام تلّفت إليهم قيد شعرة 

حيث التوكل يف صعاب األمور م� ال بد منه، والتوكل عىل من سوى ّهللا خسار وبوار، إذ ال »الُْمتََوكِّلُونَ 
يغني احد من ّهللا شيئا، فك� علينا نحن املرسل� ان نتوكل عىل ّهللا وقــد هــدانا ســبلنا، كــذلك عــىل 

  املٔون� إذ قد هداهم سبلهم.
يحس ندى الرحمة املتواصلة غ� املحدودة من خالق الرحمة، وانها تقود خطاه ويسده  فالقلب الذي

عن خطاه وتهديه السبيل، إنه قلب موصول باّ�، فائض بخاصة ّهللا، فاض ع� سوى ّهللا، ف� لصاحبه 
الء والدماء ... أال يتوكل عىل ّهللا؟! أيا كانت العقبات يف سبيل الرسالة الشائكة بالشبكات، املليئة باألش

  فتصربا دو�ا زعزعة و زحزحة، ودون انفراط وانفالت وحتى النفس األخ�.
و ملّا يرى الطغيان ذلك الصمود السائد يف وجوه حاميل رساالت ّهللا وواجهاتهم، و� تبق له أية باقية 

  لطغيان:من حجة إّال داحضة، هنالك يتوسل بجربوت القوة وك� هي السنة السائدة ب� ح�قى ا
بُُّهــْم لـَـنُْهلَِكنَّ َو قاَل الَِّذيَن كََفرُوا لِرُُسلِِهْم لَنُْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَرِْضنا أَْو لَتَُعــوُدنَّ ِيف ِملَّتِنــا فـَـأَْوحى إِلـَـيِْهْم رَ 

  ).۱۴ِعيِد () َو لَنُْسِكنَنَُّكُم اْألَرَْض ِمْن بَْعِدِهْم ذلَِك لَِمْن خاَف َمقاِمي َو خاَف وَ ۱۳الظّالِِمَ� (
تهّدد من الذين كفروا لرسلهم بإخراجهم من أرضهم نفيا عن بالدهم، ام عودا يف ملتهم، ثم توّعد من 

  .»لَنُْهلَِكنَّ الظّالِِم�َ «ربهم 
  ترى هذا إخراجهم من أرضهم فكيف عودهم يف ملتهم و� يكونوا فيها بدًء حتى يرجعوا فيها عودا؟.

اهم أنهم كانوا قبل دعوى الرسالة يف ملتهم ثــم تحولــوا عنهــا اىل ملــة أ ألن هذه مقالة الكفار ودعو 
التوحيد ودعوى الرسالة، وكيف يصدق الكافر يف قولته عىل املرسل�؟ ولكن� الدعوة الكافرة الباطلة 
ال تظل يف كتاب الدعوة الحقة دون إبطال و إجابة! وال نراها هنا! أم خيّل إليهم انهم كانوا من قبل 

تهم إذ � يكونوا يتظاهرون بيشء من هذه وتلــك، فليعــودّن فــي� كــانوا؟ فكــذلك األمــر! ام ان يف مل
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  العودة هي الص�ورة فال تستلزم بداية الرشك؟ ولو عنتها لجيء بلفظ الص�ورة دون العودة!.
ال »املتنــ«ام وان كانوا عىل علم �ا كانوا قبلئذ فليعودن يف ملتهم كأحد منهم سكوتا عــ� يــدعون ف 

تعني امللة الروحية بل هي هنا امللة والسلطة الزمنيــة، فليســت امللــة لــتخص الروحيــة منهــا، وهنــا 
القرينة عىل الزمنية ان املرسل� ليسوا قبل الرسالة اال مٔون� ويف قمة اال�ان نســبة اىل ســائر املــٔون�، 

حر حجة الرسالة بسابقة اال�ان واحت�ل امللة هنا الرشعة ليس يصنع حجة �س ساحة الرسالة، او ينا
وأرضابهــا ترصــيحات »ال يَناُل َعْهــِدي الظـّـالِِم�َ «وهي لزام الرسالة، ك� ان آيات االجتباء واالصطفاء ك

بهذه السابقة السابغة، اضافة اىل برهان إمكان األرشف، فلــتكن امللــة ـ إذا ـ امللــة الزمنيــة بســلطتها 
اللة عىل هذا املعنى، فقــد كــانوا فــيهم كــ� هــم يف ظــاهر الحــال د  »اىل«دون  »يف«الجبارة. وقد تفي 

فليعودوا فيهم ك� كانوا عىل تقية دون دعوة ظاهرة؟ وعله ـ فقط ـ ما يعنون، ام هم مختلفون في� 
  يختلقون، فاملعا� الثالثة ـ إذاً ـ معنية، وكفى الثالث معنى أصيال ال يحتاج إىل ابطال.

� حيث يهدفون �ا يتهددونهم حسم مادة الرسالة والــدعوة لهــا، فبقــاء ثم الخطاب ال يخص املرسل
املٔون� دون املرسل� بقية للدعوة، وتوطيد للداعية مه� خرجت عن محيط الدعوة، وك� رصحــوا يف 

نُــوا َمَعــَك ِمــْن قَْريَتِنــا أَْو قاَل الَْمَألُ الَِّذيَن اْستَْكَربُوا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخرَِجنََّك يا ُشَعيُْب َو الَِّذيَن آمَ «شعيب 
فال يدل ـ ايضا  »قَِد افَْرتَيْنا َعَىل ّهللاِ كَِذباً إِْن ُعْدنا ِيف ِملَّتُِكمْ «) واما ذيل اآلية ۸۸: ۷( »لَتَُعوُدنَّ ِيف ِملَّتِنا ..

 ـ عىل امللة الروحية، حيث البقاء تحــت الســلطة الزمنيــة الكــافرة دون دعــوة جــاهرة بــاهرة، وبعــد
انقضاء زمن التقية، ذلك افرتاء عىل ّهللا يف هذه السلبية ان الرسالة ال تحمل دعوة جاهرة، وا�ــا هــي 
رسية خفية عىل تقية! فتقية الرسل يف الوقت الذي تحرم فيه التقيــة، تحســب مــن شــاكلة الرســالة، 

نعــود اىل التقيــة يف تلــك امللــة ان  »إِّال أَْن يَشــاَء ّهللاُ «وهكذا رسالة خاملة خامدة فرية عــىل ّهللا كــذبا 
  املرشكة. 

باستئصالهم قبل ان يحققوا »لَنُْهلَِكنَّ الظّالِِم�َ «و بعد ذلك التهديد اللهيب يطمئنهم الوحي الحبيب: 
وعــدا لهــم علــيهم غــ� مكــذوب، وأصــدق »َو لَنُْسِكنَنَُّكُم اْألَرَْض ِمــْن بَْعــِدِهمْ «وعيدهم عىل املرسل� 

ظامل� ـ ككل ـ وإسكان النبي� األرض مكانهم، هو آخر الزمن حيــث يقــوم القــائم املصاديق لهالك ال
كِْر أَنَّ اْألَرَْض يَرِثُهــا ِعبــاِدَي «بالحق و العدل املطلق  السالم عليهاملهدي  َو لََقْد كَتَبْنا ِيف الزَّبُوِر ِمــْن بَْعــِد الــذِّ

  ).۱۰۶ـ  ۱۰۵: ۲۱( »ينَ الّصالُِحوَن. إِنَّ ِيف هذا لَبَالغاً لَِقْوٍم عابِدِ 
ذلك مه� صدق هالك هؤآلء وإسكان أوالء، خالل الزمن الرسايل أحيانا حيث تقــوم دويــالت الحــق، 

  ولكنها ال تدوم وال يهلك الظاملون عن بكرتهم يف هذه الدويالت.
يانا وسلطة، ثــم تعني ذلك الزمن حيث الهالك الج�ه�ي للظامل� كونا وك »لَنُْهلَِكنَّ الظّالِِم�َ «إذا ف 

  بعد هالكهم مه� كانوا موجودين، فإن يف زوال سلطتهم اضمحاللهم. »لَنُْسِكنَنَّكُُم اْألَرَْض ِمْن بَْعِدِهمْ «
و هكذا وعد املرسلون ـ ككل ـ و� يحقق وعده تعــاىل طــول حيــاتهم الســابقة، فلــيكن يف رجعــتهم 

ه هللا صـىلالخاصة زمن املهدي املظفر املنصور مــن آل محمــد  حيــث يرجعــون أنصــارا لهــذه الدولــة  آلـه و علـي
  يحكمون ك� حكم. السالم عليهاملباركة، واصحاب األلوية، ثم من بعد موته 

هنا هم أ�ة الظلم والضاللة حيث يرجعون مع أ�ة اال�ان والعدالــة وكــ� يف الخــرب  »الظامل�«و عل 
وهذه رجعة باالســتعداد عامــة،  »حضايرجع من محض اال�ان محضا ومن محض الكفر م«املستفيض 

كمن قبلهم خاصة من النبي� وأ�ة الدين املعصوم� (عليهم السالم) ثم رجعة باالستدعاء ملن التمس 
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  من متوسطي اال�ان ان يرجع مع من محض اال�ان محضا.
 إذ � يسكنوا أرضهم حيث الظلــم وحملتــه الــرٔو والهــوامش »لنسكننكم«و هكذا يجاب عن مشكلة 

 »لَنُْهلَِكنَّ الظّالِِم�َ «وبعد »لنسكننكم أرضهم«احتلوا طول التأريخ حتى أرايض الدعوة للمرسل�، فكيف 
  وترى ما هو مقام الرب وليس له قيام مصدرا ام زمنا او مكانا ك� هي معا� املقام؟

قيامــه بذاتــه وبــأمر  اضافة املقام اىل ّهللا تجرّده عن كل مقام ملن سوى ّهللا، وتستخلص له من املقــام
الربوبية يف الدنيا واآلخرة، فهو القيوم يف ذاته وصفاته وأفعاله، مقامات ثالث، وهــي دون األوىل بــ� 

َو أَّمــا َمــْن خــاَف «ج�ل وجالل، ومقام جالله جل جالله هو موقف القدرة والجربوت ومكانة العزة 
 ») (َو لَِمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتــانِ ۴۰: ۷۹(»نَّ الَْجنََّة ِهَي الَْ�ْوىَمقاَم َربِِّه َو نََهى النَّْفَس َعِن الْهَوى، فَإِ 

)۵۵ :۴۶(١.  
واىل سائر قيامــه »يَُقوُم النّاُس لِرَبِّ الْعالَِم�َ «فمن قيامه تعاىل بالقسط جزاءه العدل يوم القيام حيث 

 »لَِمْن خاَف َمقاِمي َو خــاَف َوِعيــدِ «االنتصار التام ليس لكل مدع لال�ان، وا�ا  »ذلك«ويف سائر الحياة 
والخائف مقام الرب ووعيده ال يخاف مقام َمن سواه يف تحقيق مرضاة الــرب وتطبيقهــا يف املجتمــع 

ويف  »َي الّصــالُِحونَ أَنَّ اْألَرَْض يَرِثُهــا ِعبــادِ «قدر املستطاع، وقد عرب عــنهم يف بشــارة اخــرى بالصــالح� 
ومن أصلح الصالحات اإل�انية محاربة الظلــم ومحاولــة بســط  »الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت «ثالثة

  العدل دون تساهل وخمول، والساكت عن الظلم شيطان أخرس.
ف و من الخائف� مقام ربهم ووعيده قوم يضحكون جهرا يف سعة رحمة ربهم ويبكون رسا مــن خــو 

عذاب ربهم، يذكرون ربهم بالغداة والعيش يف البيــوت الطيبــة واملســاجد ويدعونــه بألســنتهم رغبــا 
ورهبا ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا ويقبلون بقلوبهم عودا وبدأً فمٔوتهم عىل الناس خفيفة وعــىل 

القــرآن  أنفسهم ثقيلة يدأبون يف الليل حفاة عىل اقــدامهم كــدبيب النمــل بــال مــرح وال بــذخ يقــرؤ 
ويقربون القربان ويلبسون الخلقان عليهم من ّهللا تعاىل شهود حارضة وع� حافظة يتوسمون العباد 
ويتفكرون يف البالد أرواحهم يف الدنيا وقلوبهم يف اآلخــرة لــيس لهــم هــم إال أمــامهم أعــدوا الجــوار 

»ي َو خاَف َوِعيدِ ذلَِك لَِمْن خاَف َمقامِ «لقبورهم والجواز لسبلهم واالستعداد ملقامهم 
٢.  

  ).۱۵َو اْستَْفتَُحوا َو خاَب كُلُّ َجبّاٍر َعِنيٍد (
االستفتاح هــو طلــب الفــتح يف معركــة صــاخبة دائبــة بــ� الرســل واملرســل إلــيهم، وتــرى مــن هــم 

  املستفتحون هنا؟
ُم الَْفتْحُ «هل هم الرسل؟ ف  بِّ إِنَّ قَْوِمي قاَل َر «) وك� يف نوح: حيث ۱۹: ۸( »إِْن تَْستَْفتُِحوا فََقْد جاءَكُ

ِني َو َمْن َمِعَي ِمَن الُْمٔوِمِنَ�. فَأَنَْجيْنــاُه َو َمــْن مَ  بُوِن. فَافْتَْح بَيِْني َو بَيْنَُهْم فَتْحاً َو نَجِّ َعــُه ِيف الُْفلْــِك كَذَّ

                                                        
 .٤٩ -٤٨: ٢٧و  ٩٧ -٩٦ص  ٣٠. را�� ا�����ن ج ١
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ه و عليه هللا صىل) ويف محمد ۱۲۰: ۲۶( »الَْمْشُحوِن. ثُمَّ أَغْرَقْنا بَْعُد الْباقِ�َ  ) ۱: ۴۸( »ا فَتَْحنا لََك فَتْحــاً ُمِبينــاً إِنّ « آـل
  ).۸۹: ۷( »َربَّنَا افْتَْح بَيْنَنا َو بَْ�َ قَْوِمنا بِالَْحقِّ َو أَنَْت َخْ�ُ الْفاتِِح�َ «وهكذا من بينه� من النبي� قائل�: 

� وفعلــوا مــا ام وهم املرسل إليهم الكافرون، استفتاحا بدعاياتهم الزور الغرور وما هددوا به املرسل
َو يَُقولُوَن َمتى هَذا الَْفتُْح إِْن كُنْتُْم صــاِدقَِ�، «واستفتاحا ليوم الدين:  »َو خاَب كُلُّ َجبّاٍر َعِنيدٍ «افتعلوا 

َربُّنا ثُمَّ يَْفــتَُح ) (قُْل يَْجَمُع بَيْنَنا ۲۹: ۳۲(»قُْل يَْوَم الَْفتْحِ ال يَنَْفُع الَِّذيَن كََفُروا إِ�انُُهْم َو ال ُهْم يُنْظَُرونَ 
) ولقد كانوا باســتفتاحهم يــوم الــدين يســتعجلون العــذاب ۲۶: ۳۴(»بَيْنَنا بِالَْحقِّ َو ُهَو الَْفتّاُح الَْعلِيمُ 

�ِء أَِو ائْتِنا بَِعــذاٍب «األليم   »أَلـِـيمٍ اللّهُمَّ إِْن كاَن هذا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَأَْمِطْر َعلَيْنا ِحجارًَة ِمَن السَّ
  ).۳۹:) ۳۹( »(ائْتِنا بَِعذاِب ّهللاِ إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقِ�َ  ١)۳۲: ۸(

وبيــنه� »َو خاَب كُــلُّ َجبـّـاٍر َعِنيــدٍ «وختامه تحقيقه  »لَنُْهلِكَنَّ الظّالِِم�َ «و لكن فتاح األمر هو وعد ّهللا 
  الء ومن هؤآلء وأين استفتاح من استفتاح؟.استفتاح من أو 

) يَتََجرَُّعــُه َو ال يَكــاُد يُِســيُغُه َو يَأْتِيــِه ۱۶.. كُلُّ َجبّاٍر َعِنيٍد. ِمْن َورائِِه َجَهنَُّم َو يُْسقى ِمْن ماٍء َصِديٍد (
  ).۱۷الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكاٍن َو ما ُهَو ِ�َيٍِّت َو ِمْن َورائِِه َعذاٌب َغلِيٌظ (

وهــ�  »َعذاٌب َغلِيظٌ «و»ِمْن َورائِِه َجهَنَّمُ «إذا مات جبارا عنيدا، وملاذا  »كُلُّ َجبّاٍر َعِنيٍد. ِمْن َورائِِه َجَهنَّمُ «
  أمام كل جبار عنيد حيث يستقبلونه� يف مس�ة الحياة ومص�تها؟

واقــع، فجــاء التعبــ� بــالواقع علّه ألنهم يستدبرونه� ا�انا إذ هم به� كافرون، مه� يســتقبلونه� ك
  املختار ك� يزعمون دون الواقع عىل أية حال.

ال تخص وراء األخرى، بل واألوىل، فإن جهنم الحياة هنا هي من وراء ما يعتقدون وما  »من وراءه«ثم 
يعملون خلفيّة ال حول عنها إال بحول ّهللا وقوته، فالجبار العنيد يعــيش جهــنم الحيــاة ويعــيّش مــن 

َو َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُــُه يـَـْوَم الِْقياَمــِة «وطأته إياها يف الحيات�: تحت 
هنا وهناك، تعني مخلفات وراء تخلفاتهم، سواء أ كان لهم يف مثلث الحياة،  »من وراءه«ف  »أَْعمى ..

إِنَّ هــٔوالِء يُِحبُّــوَن الْعاِجلـَـَة َو يـَـَذُروَن «عىل عائشيه: ام واآلخرين حيث العمليات الكافرة تظلم الجو 

                                                        
�� رو�� ا����� ��ة �� أ������ �� ��� �� ز��د �� ���� �� �����ن �� أ��� �� أ�� ���� ��ل:  ٢٦: ح ٥٢٠: ٢. ��ر ا������ ١

و ���) ان ���� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ����� إذ ا��� ا��� ا������ (���� ا����م) ���ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� 

��� ���� �� ���� �� ���� �� �� ان �����ا ��� ��ا�� �� ا��� �� ���� ا����رى �� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����ء 

َ��ًَ�� إِذا َو �َّ�� ُ�ِ�َب ا�ُْ� َ�ْ��ََ� «�� ا���س ا�� أ��وا ا���اب �� ��� ����� ������ن ا����� ��ل: ���� ا��ٔ��ا���ن ����ل ا��ّ� ��� ���� 

ونَ  ان ��� ���� ..» ا��ُّ��� إِْن ��َن ��ا ُ�َ� ا�َْ��� ِ�ْ� ِ�ْ�ِ�َك �َ��ْ�ِ�ْ� َ��َْ��� «���� ا���رث �� ���و ا����ي ���ل: » ... �َْ�ُ�َ� ِ��ُْ� َ�ِ���

��ِء ا�ِو ا�ِْ��� �َِ��اٍب «���ار��ن ����� ��� ����  ًة ِ�َ� ا��� َو �� «����ل ا��ّ� ���� ����� ا���رث و ���� ��ه ا��ٓ��: » ا��ِ��ٍ  �َ��ْ�ِ�ْ� َ��َْ��� ِ���رَ

�َُ�ْ� َو ُ�ْ� �َْ�َ�ْ�ِ�ُ�ونَ  �َُ�ْ� َو ا��َْ� �ِ�ِ�ْ� َو �� ��َن ا��ُّ� ُ�َ��� �� ��ل ��: �� ���و ا�� ��� و ا�� ر���؟ ���ل: �� ���� (��� » ��َن ا��ُّ� �ُِ�َ���

��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ذ��� ��� ���� ������ ا���ب و ا����، ���ل �� ا���� (��� ا��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ���)! �� �

�� ���� و آ�� و ���): ��� ذ�� ا�� ذ�� ا�� ا��ّ� ���رك و ����� ���ل �� ����! ���� �� ������� ��� ا����� و ��� ار�� ��� ���� ��ا��

�� ����� ���� ����� �� أ�� ا���� ا�� ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���ل: ��ٔل ���� ���اب ������ ���� ��ر ���� ا������ أ�

�� وا��، �������� ��� �� دا��، �� ا��ّ� ذي ا����رج ���ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� ���� �� ا��������: ا�����ا ا

 ».َو اْ�َ�ْ�َ�ُ��ا َو ��َب �ُ�� َ�ّ��رٍ َ�ِ���ٍ «�ّ� �� و �� ������ ��� أ��ه �� ا����� �� ��ل ا�

 



 45

) (ِمْن َورائِِهْم َجَهنَُّم َو ال ۱۰۰: ۲۳( ») (َو ِمْن َورائِِهْم بَْرزٌَخ إِىل يَْوِم يُبَْعثُونَ ۲۷: ۷۶(»َوراَءُهْم يَْوماً ثَِقيًال 
  ).۱۰: ۴۵( »يُْغِني َعنُْهْم ما كََسبُوا َشيْئاً 

ين للقيامة يجعلونها وراءهم نكرانا، وهم مقبلون اىل الدنيا وشهواتها، فجــاعلون األخــرى فالن الناكر
  وراءهم يوما ثقيال، لذلك نرى القيامة لهم ـ ال للمٔون� ـ وراًء، فهم يف دنيا الحياة يف وراء وعراء.

والحياة الحساب ليست فالوراء ـ إذاً ـ قد تكون الواقع الذي ال ِحَول عنه وال حول يف إيجابه او سلبه، 
وراًء بل هي أمام، وقد تكون حياة الحساب حسب العقيدة والعمــل الصــالح لهــا، فهــي وراء ملــن ال 

وهو أمامهم يف الواقع، ونــرى الــوراء يف الحيــاة »يََذُروَن َوراَءُهْم يَْوماً ثَِقيًال «يعتقدها وال يعمل لها ف 
  فإنها لهم أمام.الحساب تختص يف آياتها بناكريها دون املٔون� 

حيث الربزخ أمامــه غــ� »َعذاٌب َغلِيظٌ «و عل الوراء األول هو الربزخ والثا� هو القيامة، وقد يلمح له 
  غليظ، وهو وراء جهنم.

وهذه مرة يتيمة يعرب فيها عن ماء الجحيم بصديد، وعلّه  ١هو القيح السائل من الجرح »ماٍء َصِديدٍ «و 
  صّد الحياة كحياة وإن كان ليس �يت.

رضورة  جرعة جرعة، حيث ال يتجرأ عىل ابتالعه دفعة، وال يســتغني عنــه حتــى ال يتجــرع، »يتجرعه«
ويرّويــه، بــل ويــزداده عطشــا عــىل عطــش، فقــد يرشــب  »َو ال يَكاُد يُِسيُغهُ «العطش الهالك الحالك، 

ألنــه ال  »ال يَكاُد يُِســيُغهُ «الشارب ماًء وال يسيغه ملرض العطاش، فقد يسيغه لوال العطاش، ولكنه ماء 
فهــو  »يَأْتِيِه ... َو ما ُهَو ِ�َيٍِّت «يف الجحيم  »كانٍ َو يَأْتِيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ مَ «يروي، بل ويزيده عطشا! ثم 

ذائق طعم املوت بكل بواعثه وكوارثه من كل مكان خارج وجوده، ومن كل مكان من جسمه، وحتى 
من مكان حياته وهو فمه اآلكل الشارب، فإنه� مميتــان كســائر بواعثــه، وعلّــه مــن أتعســه حيــث 

ياة باعث املوت وكارثه! ولكنه ال �وت، فهو ـ إذا ـ أموت مــن يختص بالذكر بينها، فأصبح باعث الح
املوت ببأسه، وأحيى من الحياة ببٔوها، جمعا ب� كوارث املوت والحياة، حيــاة خالــدة مارجــة �ــوت 

  .»َو ِمْن َورائِِه َعذاٌب َغلِيظٌ «خالد، ال حظوة يف تلك وال خالص عن ذلك 
تطرقه من كل مطرق، وتطلع عليه من كل مطلــع، حيــث اجل! وان غوايش الكروب، وحوازب األمور 

! وقد يوصف املغموم بالكرب، واملضغوط بالخطب بأنه يف غمرات »ال تُبِْقي َو ال تََذُر. لَّواَحٌة لِلْبََرشِ ...«
  املوت، مبالغة يف عظيم ما يغشاه، وأليم ما يلقاه.

هنا  »كل مكان«ار صيانة عىل العدالة الربانية؟ ان فأين موت النار �ن يف الن »ما ُهَو ِ�َيٍِّت «و ترى إذا 
                                                        

�ر و ا�� ���� و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ا��ج ا��� و ا�����ي و ا������ و ا�� أ�� ا����� �� ��� ا�� -٧٣: ٤. ا��ر ا�����ر ١

� �� ���� و ا����ا�� و ا�� ���� �� ا����� و ا�� ��دو�� و ا������ �� ا���� و ا����ر �� أ�� ا���� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��

��� ا����� ��� ���ج �� د��ه ���ل ا��ّ� �����: و ا��ٓ�� ��ل: ���ب ا��� ������� �ٕ�ذا د�� ��� ��ى و��� و و��� ��وة رأ�� �ٕ�ذا ���� 

 ���ا ��ء ����� ���� أ���ء�� و ��ل: و ان �������ا �����ا ���ء ������ ���ي ا����ه.

�� ����� ا������ �� ����ة �� ���� �� ���� �� ���� �� أ��� �� ��ه (���� ا����م) ��ل ��ل ا���  ٥٣٢: ٢و �� ��ر ا������ 

��� ا����م) ان ا�� ا���ر ��� ��� ا����م و ا����� �� ������ ���� ا����� ��ٔ��ا ا���اب ��ٔ��ا ���اب ���ق و ���� ا������ (�

���� ��� ����، و ���� ���� �� » �ِ��ٌ َ�َ�َ���ُ�ُ� َو �� َ���ُد ُ�ِ��ُ�ُ� َو َ��ْٔ�ِ�ِ� ا�َْ�ْ�ُت ِ�ْ� �ُ�� َ���ٍن َو �� ُ�َ� �َِ���ٍ� َو ِ�ْ� َورا�ِِ� َ��اٌب �َ «

�اُب َو ��َءْت ُ�ْ��ََ���ً «  ».�َ��ُْ�ْ�ِ� َ�ْ�ِ�ي ا�ُْ�ُ��َه �ِْ�َ� ا���
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منها، فإذا زال الجحيم فال مكان ـ »يَأْتِيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكانٍ «هي مكانات الجحيم، ف� دام الجحيم 
  إذا ـ يأتيه املوت منه، وال هو كائن حتى يأتيه املوت!.
ليس هو من أي مكان فضال عن كل مكان، وا�ا  ثم املوت اآل� من قبل ّهللا ح� ختام العذاب العدل،

هو من خالق الزمان واملكان ولذلك ئور أثره، دون سائر عوامل املــوت حــ� ال يريــد ّهللا تأث�اتهــا يف 
  املوت.

يف »ِمــْن َورائـِـِه َعــذاٌب َغلـِـيظٌ «هنا مكانات الجحــيم الربزخيــة، ثــم  »كُلِّ َمكانٍ «و من ثم فالظاهر من 
  ة.الجحيم األخروي

اىل فرية معروفة عىل ّهللا ان اهل النار مٔودون فيها اىل غ�  »َو ما ُهَو ِ�َيٍِّت «إذا فال داللة وال إشارة يف 
يُح ِيف يَْوٍم عاِصٍف ال يَْقِدُرونَ  ْت بِِه الرِّ  ِمّ� كََسبُوا النهاية! َمثَُل الَِّذيَن كََفرُوا بَِربِِّهْم أَْع�لُُهْم كَرَماٍد اْشتَدَّ

الُل الْبَِعيُد (عَ  ٍء ذلَِك ُهَو الضَّ   ).۱۸ىل َيشْ
فطالحــات أع�لهــم هبــاء دو�ــا  »كرمــاد ..«قالبا وقلبا  »أع�لهم«باّ� وآياته قلبا وقالبا  »الَِّذيَن كََفرُوا«

  حاجة اىل إهباء وإحباط، وصالحات اع�لهم حابطة ألنها خابطة دون رباط بإ�ان.
؟ علـّـه تعبــ� عــن »مثل أع�ل الــذين كفــروا«إبداال، دون  »َفرُوا بَِربِِّهْم أَْع�لُُهْم ..َمثَُل الَِّذيَن كَ«و ملاذا 

احتصار كيانهم الكافر يف اع�لهم الكافرة، باطنة وظاهرة، عل� وعقيدة وطوية ونية، ثم بروزا ملــا يف 
الخواء، حيث ّهللا منها  الجوانح يف الجوارح، فقد استأصل ذلك املثل كيانهم ـ ككل ـ يف اع�لهم الهباء

فَال نُِقيُم لَُهْم يـَـْوَم الِْقياَمــِة «). إذاً ۲۳: ۲۵( »َو قَِدْمنا إِىل ما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلْناُه َهباًء َمنْثُوراً «براء: 
) إذ خفت موازينهم! فمثل هذه األع�ل الخاوية عن اإل�ــان، كرمــاد مركــوم، متصــلة ۱۰۵: ۱۸(»َوزْناً 

ر، منفصلة بعضها عن بعض وعن مكانها، يخيّل إىل الناظر الغافل أنه يشء، ثم إذا اشتدت به الظواه
ــالُل الْبَِعيــدُ «الريح يف يوم عاصف، تراه هباًء منثورا  ٍء ذلَِك ُهــَو الضَّ ! .. »ال يَْقِدُروَن ِمّ� كََسبُوا َعىل َيشْ

  لها هباًء منثورا. وهكذا تكون الريح العاصفة يوم الحساب، تعصف بأع�لهم فتجع
جمع مضاف، فقد تستغرق كل اع�لهم صالحات وطالحات، ولكن� الطالحة حابطة  »اع�لهم«و الن 

يف ذاتها دون حاجة اىل ريح تشتد بها، فقد تعني ـ فقط ـ صالحاتهم، إّال انها كطالحاتهم حابطة دون 
 حســاب ّهللا، وانهــم يحســبون إحباط لفقدها رشيطة اال�ــان، وهــذا املثــل بيــان لواقــع اع�لهــم يف

طالحاتهم ـ ك� الصالحات ـ صالحات، وّهللا ينبئهم انها كلها حابطات، إن يف بعــد كصــالحاتهم، ام يف 
َو «تٔود العموم: »ما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ «ـ إذا ـ تعني كل اع�لهم، ك� ان  »أع�لهم«بعدين كالطالحات، ف 

فَأُْولِئــَك «بخالف الصالح� حيث يعــاكس أمــرهم:  »َمٍل فََجَعلْناُه َهباًء َمنْثُوراً قَِدْمنا إِىل ما َعِملُوا ِمْن عَ 
ُل ّهللاُ َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت    ).۷۰: ۳۵( »يُبَدِّ

و هنا تربز حقيقة ناصحة ناصعة أن ليس العمل هو ـ فقط ـ املعّول، وا�ا هو باعث العمل، إن ا�انا 
  فصالح، وان كفرا فطالح.

  
  ات الرسل واملرسل� اليهممسئولي

  
  ).۶فَلَنَْسئَلَنَّ الَِّذيَن أُرِْسَل إِلَيِْهْم َو لَنَْسئَلَنَّ الُْمرَْسلَِ� (

فالرسل واملرسل إليهم هناك مســئولون يف موقــف االســتجواب، ولكــن الرســل يســألون ســٔول تقريــر 
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هم إّال من ويف لرعايــة الحــق وتغرير وتعزير، واملرسل إليهم يسألون سٔول تأنيب وتبكيت وتنك�، الل
  منهم:

  ) وهو سٔول استفحام دون استفهام.۹۳: ۱۵( »فََو َربَِّك لَنَْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَ�. َعّ� كانُوا يَْعَملُونَ «
  فقد يسأل املرسلون ـ من الجنة والناس واملالئكة ـ ماذا أجبتم:

) وكــ� ۵:۱۰۹(»بْــتُْم قــالُوا ال ِعلـْـَم لَنــا إِنَّــَك أَنـْـَت َعــّالُم الُْغيـُـوِب يَْوَم يَْجَمُع ّهللاُ الرُُّسَل فَيَُقوُل ما ذا أُجِ «
، ويسأل املرسل إليهم ـ وهم كافة املكلف� من الجنة والناس وسواه� ـ ١يسألون عن تأدية رساالتهم

ا بأنفسهم �ــا ع� أجابوا الرسل، ال جهال ع� كانوا يعملون، و إ�ا استحصاال ملا يف الصدور حتى يقرو 
  كانوا يعملون.

هنا سٔول املرسل� يجمع إىل تغرير لهم وتعزير تقريرا يف ذلك املشهد أنهم بلّغوا رساالت ربهم دو�ــا 
  قصور أو تقص�، فهو لهم احرتام زائد وملن تخلفوا عنهم اخرتام بائد.

م يف بالغ الدعوة الربانية، ثم كافة الدعاة املسٔول�، تنديد �ن قّرص منه »املرسل�«ثم ويف وجه شمول 
  ّهللا هو الذي يقص كل� حصل:

نَّ َعلَيِْهْم بِِعلٍْم َو ما كُنّا غائِِبَ� (   ).۷فَلَنَُقصَّ
ف: إِنـّـا كُنـّـا نَْستَنِْســُخ مــا كُنـْـتُْم  »ما كُنـّـا غــائِِب�َ «سابق سابغ إذ  »بعلم«قّص ربا� ألع�لهم وأحوالهم 

  ).۲۹: ۴۵تَْعَملُوَن (
 ۳وبوســيط األعضــاء  ۲: قــص ربــا� دون وســيط، ۱القص هو مربعة الجهات والجنبات، هــي  و ذلك

وسائر الشهداء من النبي� واملالئكة الكرام الكاتب�، ول� تكمل الشهادة ويغــرق املشــهود  ۴واألرض 
  عليهم يف غمراتها فال يجدوا سبيال لنكران.

صا بعلم ملا فعل الرسل وما فعل املرسل إلــيهم، قــّص تعم املرسل إليهم إىل املرسل�، ق »عليهم«و هنا 
َو َوَجُدوا ما َعِملُوا حــاِرضاً َو ال يَظْلـِـُم َربُّــَك «غامر هامر ال يبقي وال يذر صغ�ة وال كب�ة إال أحصاها: 

  ).۴۹: ۱۸( »أََحداً 
ليست كلها تنبــأ، إ�ــا ؟ ألن أخبار الرسل واملرسل إليهم »إنباء ـ أو ـ إخبار«بديال عن  »قّص «و ملاذا هنا 

هي مواضع املسٔولية حيث تقص قصا عن كل ما حصل، وك� يقص القرآن أنبــاء مــا قــد ســلف دون 
  عرض لكل ما حصل.

                                                        
أ��ج أ��� �� ���و�� �� ���ة أن ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل: إن ر�� دا�ّ� و ا�� ����� ��  - ٦٨: ٣. ا��ر ا�����ر ١

������ ������ ا����� ا�����، �� ا��� ����ن ����� أ��ا��� �����ام إّن أّول �� ���� �� أ����  -- ���� ���دي و إ�� ����: رب إ��

����ه و ���، و��� أ��ج ا����ري و ���� و ا�����ي و ا�� ��دو�� �� ا�� ��� ��ل ��ل ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): ���� 

ا���س و ا���� ���ٔل �� أ��� و ا���أة ���ٔل �� ��� زو��� و ا���� ���ٔل �� ��ل راع و ��� ����ل �� ر���� ���ٕ���م ���ٔل �� 

���ه، و��� أ��ج ا�� ���ن و أ�� ���� �� أ�� أن ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��ل: ان ا��ّ� ���� �� راع ��� ا�����ه أ��� 

�� ا��ٔو�� ���� ���� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� ذ�� أم ���� ��� ���ٔل ا���� �� أ�� ����،و��� أ��ج ا����ا�� 

 و آ�� و ���) ���� راع و ���� ����ل �� ر���� ��ٔ��وا ������� ��ا�� ����ا:

�� و �� ��ا���؟ ��ل: ا���ل ا���، و ��� أ��ج ا����ا�� �� ا����� �� ا����ام ���� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���ل: 

 ���ن ر�� ��� ��م إ�� ��ء ������ ��م ا������ ��� ���� را�� ������ و �� ������� ����ٔل ���� و ���ٔ��ن ���.
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و هنا موازاة ب� املسٔول عنه وب� املقصوص، فكل ما يسأل عنه يقص، وكل� يقص فهو مسئول عنه، 
كلكم «: آله و عليه هللا صىلج�عية وك� يف حديث الرسول وقد يشمل السٔول والقص كافة املسٔوليات الفردية وال

»راع وكلكم مسئول عن رعيته
١.  

يشمل كافة املكلفــ�، معــروف� لــدينا ومجهــول�، مــن الجنــة والنــاس ومــن  »الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَيِْهمْ «ف 
نس الرسل املالئكية والجنية، ومن ثم تشمل إىل رسل اإل  »املرسل�«سواهم من املسٔول� أجمع�، ك� 

كل املكلف� بالدعوة الرسالية من عل�ء رباني� وآمرين وناه�، وأية داعية راعية، فقد تشملهم كلهم 
َو قُِفوُهْم إِنَّهُْم «، فال تجد مكلفا يوم الدنيا إّال وهو مسئول يوم الدين دون إبقاء وال إبطاء: »املرسل�«

  .)۳۷:۲۴(»َمْسٔولُونَ 
  ذلك، وألن الحرش يعم كافة ذوات الحياة وك� يف آية األنعام:

ٍء ثُمَّ إِىل  َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَرِْض َو ال طائٍِر يَِطُ� بَِجناَحيِْه إِّال أَُمٌم أَْمثالُُكْم ما فَرَّطْنا ِيف الِْكتاِب ِمنْ « َيشْ
ونَ    هم يوم الدين، مه� اختلفت درجاتها.) فمثنى املسٔولية تشمل۳۸: ۶( »َربِِّهْم يُْحَرشُ

ٍذ ال يُْسئَُل َعْن ذَنِْبِه إِنٌْس َو ال َجــانٌّ «و هنا السٔول العام ال يناحر هناك عدم السٔول:  ) ۳۹: ۵۵( »فَيَْوَمئِ
ثــم  »مِ يُْعرَُف اْلُ◌مْجرُِموَن بِِسي�ُهْم فَئُوَخُذ بِالنَّواِيص َو اْألَقْدا«حيث السلب يعني سٔول االستفهام إذ 

اإليجاب ب� سٔول استجهال أو استفحام أو استعظام، تقديرا لطالح ما كان، وتقريرا لصــالحه يف ذلــك 
  الحشد الحرش العام.

  
  

  يا رسل هللا ماذا أجبتم 
  

  ):۱۰۹(»وِب يَْوَم يَْجَمُع ّهللاُ الرُُّسَل فَيَُقوُل ما ذا أُِجبْتُْم قالُوا ال ِعلَْم لَنا إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُ «
َو يَْوَم يُنــاِديِهْم «ويف أخرى يسأل املرسل إليهم ماذا أجبتم املرسل�:  »ما ذا أُِجبْتُمْ «هنا يسأل املرسلون 

َن َو تــاَب َو آَمــ فَيَُقوُل ما ذا أََجبْتُُم الُْمرَْسلَِ�. فََعِميَْت َعلَيِْهُم اْألَنْباُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم ال يَتَساَءلُوَن. فَأَّما َمنْ 
فَلَنَْســئَلَنَّ «) ويف ثالثــة يجمــع بيــنه� يف الســٔول: ۶۷: ۲۸(»َعِمَل صالِحاً فََعىس أَْن يَكُوَن ِمَن الُْمْفلِِحــ�َ 

ٍم َو ما كُنّا غائِِب�َ  نَّ َعلَيِْهْم بِِعلْ   ).۷: ۷(»الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَيِْهْم َو لَنَْسئَلَنَّ الُْمرَْسلَِ�. فَلَنَُقصَّ
ملرسل إليهم سٔول استفهام اســتفحام عمــن خــالف الرســل، واســتعظام ملــن اتــبعهم، وســٔول فسٔول ا

لهم جواب، وألنهم � يقرصــوا يف رســاالتهم فلــيس  »ال ِعلَْم لَنا«املرسل� هو سٔول إعالم وتعظيم، فهنا 
  لهم تباب وعتاب.

ب حيــث واجهــوا مصــدق� وهــم عــارفون الجــوا »ال ِعلَْم لَنا«و هنا يف استجواب الرسل نجد الجواب 
ومكذب�؟ ثم ّهللا أشهدهم عىل ما هم غائبون ليشهدوا يوم يقوم األشهاد، فقد يعنــون تخضــعا أمــام 

ك� يحق حيطة عــىل »ال ِعلَْم لَنا«أم ويعنون »إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «ّهللا حيث ال يسألهم استعالما ف 
َو كُنُْت َعلَيِْهْم َشِهيداً ما ُدْمُت ِفــيِهْم فَلَــّ� تـَـَوفَّيْتَِني «م ك� كل ما أجبنا، فقد أجبنا أمام من واجهناه

                                                        
 ٢٦. را�� ا�� ص ١
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ٍء َشِهيدٌ  إِنََّك «) فاملنفي من العلم هو علم الغيوب ۱۱۷( »كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهْم َو أَنَْت َعىل كُلِّ َيشْ
  .»أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب 

ئبة عنهم أحياء وأمواتا، ذلــك مســلوب عــنهم مهــ� علمــوا أقــوالهم و ألن العلم باإلجابة كأصل، الغا
صــادقة أوال وأخــ�ا، »ال ِعلَْم لَنا«واع�لهم �ا عرفهم ّهللا ك� تدل آيات شهادة الرسل عىل األع�ل، ف 

ك� فأوال وقبل أن يعرّفهم ّهللا ال علم لهم إّال ما واجهوه، وأخ�ا بعد ما عرفهم ّهللا ال علم لهم محيطا 
  يعلم ّهللا، ثم وقضية األدب الرسايل، هي االعرتاف بالجهل أمام الرب تبارك وتعاىل.

ولــيس »إِنََّك أَنَْت َعــّالُم الُْغيـُـوِب «و من جهة ثالثة �ا أن العلم بغيب النيات والطويات خاص باّ� ف 
كــ�  »ال ِعلَْم لَنــا«غيوب، إذا العلم باملظاهر ـ مه� حلق عىل كلها بإذن ّهللا ـ ليس عل� أمام العلم بال

  . »إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «يكفي 
فشهداء األع�ل ال يشهدون إّال �ظاهرها الحارضة لديهم أو املحرضة بإذن ّهللا عندهم، وأمــا النيــات 
، وسائر الطويات فهي املختصة بعالم الغيوب، وقد يكون ذلك التعليم يوم القيامة بعد ذلك التساءل

حيث العلم الطليق يوم الدنيا لهٔواء الشهداء هو م� يصد عنهم كل ّرض وّرش ك� يجلــب كــل خــ�، 
َو لَْو كُنُْت أَْعلَُم الَْغيَْب «فضالً عمن سواه ك� قال ّهللا عنه: آلـه و عليه هللا صىلوذلك العلم مسلوب عن الرسول  

ِنَي السُّ  ) فمن الغيب املستك� للخ� والصاد عن مّس السوء ۱۸۸: ۷( »وءُ َالْستَْكَ�ُْت ِمَن الَْخْ�ِ َو ما َمسَّ
  هو العلم بأع�ل املكلف� ككل، وبنياتهم وطويّاتهم ما تشمله الشهادة يوم يقوم األشهاد.

إذا فالجامع ب� واقع الشهادة من األشهاد يوم يقوم األشهاد، وعــدم علمهــم �ــادة الشــهادة، هــو ان 
َو كُنـْـُت َعلـَـيِْهْم «د املوت وبعد ذلك التساءل، وم� يشــهد لــه قــول املســيح ذلك العلم يختص �ا بع

  ).۱۱۷: ۵(»َشِهيداً ما ُدْمُت ِفيِهْم فَلَّ� تََوفَّيْتَِني كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهْم ..
هنــا أم بعــد ملحة إىل أن علمنا بغيب األع�ل الظــاهرة حــ� نغيــب عنهــا  »َعّالُم الُْغيُوِب «ثم وهنا يف 

املوت، هو علم قليل بغيب ّما ك� علمتنا، ولكن العلم الحق وحق العلم بكل الغيــوب، إنــه يخــتص 
  بك.

يعني عل� وافيا �ا أجبنا، فاإلجابات بالنيــات والطويــات وهــي محــاور اإلجابــات  »ال ِعلَْم لَنا«إذا ف 
ظاهر اإلجابات، إنها ليست بالتي تحلّق غائبة عنا ال علم لنا بها، ثم إجابات األقوال واألع�ل وهي م

  ؟.»ما ذا أُِجبْتُمْ «عىل كل املسٔول عنهم هنا 
ذلك، ومن جهة رابعة قد يكون موقف املسائلة أذهلهم ع� كانوا يشهدون حياتهم وما أشهدهم ّهللا 

  حياتهم وم�تهم، ويف الحق إنه موقف مذهل مزلزل كل الخليقة مه� كانوا من الرسل.
جهة رابعة قد يكون موقف املسائلة أذهلهم ع� كانوا يشهدون حياتهم وما أشهدهم ّهللا  ذلك، ومن

  حياتهم وم�تهم، ويف الحق إنه موقف مذهل مزلزل كل الخليقة مه� كانوا من الرسل. 
فح� ينىس اإلنسان ذاته أمام ربه فقد ينىس متعلقاته بأحرى، وما علم الرسل �ا أجيبوا وسواه علــ� 

  ذاتيا، ولو كان لكان منسيا ك� الذوات، وقد تجمع هذه الثالث:لهم 
»ال علم لنا سواك«

امك، فنحن صــغار صــغار أمامــك يــا رّب فلوالك ملا كان لنا علم، ثم وال علم لنا أم ١

                                                        
�����ن �� «�� ����� ا��ٔ���ر ���� ���� �� ���� �� ���� ��ل: ��ل ا���دق ������ ا����م �� ��ه ا��ٓ��:  ٦٨٨: ١. ژ��ر ا������ ١
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َو «في� أنت أعلم به منا، وأما ح� تستشهدنا �ا أشهدتنا من أع�ل عبادك فنقــيم شــهادتك بإذنــك 
ٍة َشِهيداً َعلَيِْهْم ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِجئْنا بَِك َشِهيداً َعىل هٔوالِء.. )، أجل فعنــد ۸۹: ۱۶(»يَْوَم نَبَْعُث ِيف كُلِّ أُمَّ

ٍة َشِهيداً فَُقلْنــا «طاشت األحالم وذهلت العقول فإذا رجعت القلوب إىل أماكنها « ذلك نَزَْعنا ِمْن كُلِّ أُمَّ
  .١)۷۵: ۲۸(»هاتُوا بُرْهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِ�ِّ 

فيا للهول من ذلك االستجواب الرهيب العجيب الذي يذهل الرسل ما كانوا يعلمون �ا ُعلّموا، فإنــه 
يوم الحرش العظيم والحرش العميم من املإل األعىل واألد� واملتوسط� مــن املالئكــة والجنــة والنــاس 

أجمع� برسلهم أجمع�، مواجهــة أجمع�، االستجواب الذي يراد به املواجهة، مواجهة املرسل إليهم 
املصدق� منهم و املكذب� ليعلن يف موقف اإلعالن أن هؤآلء الرسل الكــرام إ�ــا جــاءوا مــن عنــد ّهللا 

  العزيز الحكيم، وها هم أوالء مسئولون ب� يدي رب العامل� يف ذلك اليوم العظيم.
ه ال رشيك له، وان ما لديهم من علم ال فالرسل ـ إذا ـ يعلنون أن العلم الحق وحق العلم هو ّ� وحد

ينبغي أن يدلّوا به بحرضة صاحب العلم املحيط، بل وهم عــ� عنــدهم ذاهلــون، تحــويال للشــهادة 
يَُقــوُم «حــ� »يـَـْوَم يَُقــوُم اْألَْشــهادُ «بأرسها إىل رب العامل�، وح� يأ� موقفها فهو اآلمر إلقامة الشهادة 

  وهكذا يكون أدب املتعلم أمام املعلم أن يكل العلم إليه مه� علم ما علّمه. »النّاُس لِرَبِّ الْعالَِم�َ 
فك� أنه هو الذي يفتح مغاليق الشهادة األرضية بأجواءها، وشــهادة األبــدان بأعضــائها، كــذلك هــو 
الذي يفتح مغاليق ألسنة سائر الشاهدين من املرسل� والكرام الكــاتب� فيغــرق املكلفــون يف خضــّم 

  دات أمام رب العامل�.الشها
هو الذي ف� قومه فيــه، وهــو الــذي غــام الجــو حولــه �ختلــف  السـالم عليهمذلك، وألن املسيح بن مريم 

الشبهات ومختلقها فخاض أناس يف أوهام وأساط� حول كونه وكيانــه، لــذلك هنــا يختصــه الخطــاب 
ن ّهللا، ومن ألهوه وألغوه من كنموذج من ذلك االستجواب عىل مأل الحرش ممن ألّهوه وعبدوه من دو 

  درجات الصالح�، ومن هم عوان حيث آمنوا به رسوال، وأمام سائر املرسل� واملكلف�.
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ا��ر و ا�����ت ��� ���� ��� ���� ا���ش �� ��ء ����� ���د ������ أ�� ز��م �� ���� ���� ��� ز��م �ـ���ن ا�ـ� ��ـ� 
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و حصالة البحث حول اآلية أن رضورة تلقي شهود األع�ل أع�ل املكلف� ليســت إّال قبــل إلقاءهــا، 
  دون ما قبله برزخا فضال ع� قبله يف حياة التكليف.

قد تعنــي ـ فــي� عنــت ـ  »إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «بغيب األع�ل التي ما شهدناها  »ِعلَْم لَناال «إذا ف 
أننا ال نعلم غيب أع�ل املرسل إليهم، التي ما شهدناها، إّال أن تُعلمنــا إياهــا و ملـّـا، ثــم ّهللا أعلمهــم 

ٍة َشِهيداً فَُقلْ «فاستشهدهم حيث    ).۷۵: ۲۸( »نا هاتُوا بُرْهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ ِ�ِّ نَزَْعنا ِمْن كُلِّ أُمَّ
و لو أن شهداء األع�ل كانوا يعلمونها ككل يوم الدنيا الستك�وا من الخ� وما مسهم السوء ك� يقول 

ه هللا صىلّهللا تعاىل عن الرسول  ــوءُ لَْو كُنُْت أَْعلَُم الَْغيَْب َالْســتَكَْ�ُْت ِمــ«: آلـه و علـي ــِنَي السُّ : ۷(»َن الَْخــْ�ِ َو مــا َمسَّ
۱۸۸.(  

َو ِمــْن أَْهــِل الَْمِدينـَـِة «و كيف يعلم كل األع�ل وهو ال يعرف املنافق� إّال في� قد يعرّفهم ّهللا إياه: 
ُمُهمْ    ).۱۰۱: ۹( »َمرَُدوا عََىل النِّفاِق ال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَ

بهول املوقف املذهل، وأدب الحضور، كــذلك يــربر أنهــم ملـّـا يعلمــوا غيــب  »ال ِعلَْم لَنا«فك� قد تربّر 
  األع�ل ثم أعلمهم ّهللا ليشهدوا.

و ملاذا ذلك السٔول العضال؟ ل� نعلم أنهم عىل محتدتهم الرسايل ليسوا عىل يشٍء أمام ّهللا، وأن هول 
  املوقف يذهلهم ك� يذهل اآلخرين:

ٌء َعِظيٌم. يَْوَم تَرَْونَها تَْذَهُل كُلُّ ُمرِْضَعٍة َعّ� أَرَْضَعْت َو تََضُع كـُـلُّ ذاِت َحْمــٍل إِنَّ زَلْزَلََة الّساَعِة «ف  َيشْ
  ).۱: ۲۲( »َحْملَها َو تََرى النّاَس ُسكارى َو ما ُهْم بُِسكارى َو لِكنَّ َعذاَب ّهللاِ َشِديدٌ 

ُم النـّـاَس إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم اذْكُْر نِْعمَ « تِي َعلَيَْك َو َعىل والَِدتَِك إِذْ أَيَّْدتَُك بُِروحِ الُْقُدِس تَُكلِّ
طِِّ� كَهَيْئَِة الطَّْ�ِ ِيف الَْمهِْد َو كَْهًال َو إِذْ َعلَّْمتَُك الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو التَّوْراَة َو اْإلِنِْجيَل َو إِذْ تَْخلُُق ِمَن ال

إِذِْ� َو تُْربِئُ اْألَكَْمَه َو اْألَبْرََص بِإِذِْ� َو إِذْ تُْخرُِج الَْمْو� بِإِذِْ� وَ بِإِذِْ� فَتَنْفُ  إِذْ كََفْفُت  ُخ ِفيها فَتَكُوُن طَْ�اً بِ
  ):۱۱۰( »ِب�ٌ بَِني إِْرسائِيَل َعنَْك إِذْ ِجئْتَهُْم بِالْبَيِّناِت فَقاَل الَِّذيَن كََفُروا ِمنُْهْم إِْن هذا إِّال ِسْحٌر مُ 

بصيغة امليض دليل أن ذلك السٔول كان يف حياته أو بعد رفعــه وإن كــان قــد تشــمل  »إِذْ قاَل هللاُّ «هنا 
بعد موته ويوم القيامة مضيا للمستقبل قضية تحقق الوقــوع كأنــه مىضــ وقــد مىضــ، فقــد يصــدق 

بياء وأممها ثــم يــدعى بعيىســ فيــذكره هللا إذا كان يوم القيامة دعي باألن«: آله و عليه هللا صىلاملروي عن النبي 
»نعمته عليه فيقر بها ..

١  
يف استجواب آخر تٔود أن هذه االستجوابات كلها بعد رفعه، ثم بعد موته، ومــن  »فَلَّ� تََوفَّيْتَِني ..«ثم 

إن هللا إذا علــم أن شــيئا كــائن «�ّريتهــا، ف »إِذْ قاَل هللاُّ «ثم يوم القيامة، مواقف ثالثة قد تعنيها كلها 
»أخرب عنه خرب ما قد كان

٢  
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خمسا أصيلة من نعمه، عليهــا أم  السالم عليهمو هنا ويف آيات بعدها يعّد ّهللا تعاىل عىل املسيح ابن مريم 
عليه، تذك�ا بعظيم مننه تعاىل عليه يف هذه اإلذاعة القرآنية وليذكر أولوا األلباب فال يقولوا: إنــه ّهللا 

  أو ابن ّهللا.
  
  

  استهزاآت بالرسل يف حجج اللجاج 
  

  ).۱۱( »ما يَأْتِيِهْم ِمْن رَُسوٍل إِّال كانُوا بِِه يَْستَْهزِٔونَ «
إِّال كــانُوا بـِـِه «أيــا كــان  »َو ما يَأْتِيِهْم ِمْن رَُسولٍ «و لقد كان من حالهم البئيسة التعيسة وجاه املرسل� 

دو�ا استثناء، اللّهم إّال املٔون� املتحرين عن إ�ان، املســتقل� يف عقــولهم، ال مســتغل� وال  »يَْستَْهزِٔونَ 
فن النجاة وليسوا اتباع كل ناعق، بل يستضيئون بنور العلم مستغل�، الذين يشقون أمواج الف� بس

  ويلجئون اىل ركن وثيق.
ام اآلخرين يف التقليد األعمى هم رشع ســواء يف حيــاة التبعيــة، يف تغافــل العقــول  »ِشيَعِ اْألَوَّلِ�َ «ف 

ـ كــربائهم  وتقافل القلوب وعمى البصائر وظلم الرسائر، فهم بطبيعة الحال يتبعون ـ وجاه املرســل�
املجرم�، فهم الزاوية الوســطى مــن مثلــث املحطــات لهــذه الرســاالت، حيــث يشــايعون طــواغيتهم 
املاكرين دو�ا بص�ة ام تبّرص، ثم الزاوية الثالثة هي املتقبلة لهــذه الــدعوات، وقليــل مــن الوســطاء 

  البسطاء.
  ).۱۲كَذلَِك نَْسلُُكُه ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِمَ� (

النفاذ يف طريق وسواه، وسلكه أنفذه، م� يلمح بتعّمل يف النفاذ، مه� � يكــن الســالك السلوك هو 
  متعمال، حيث املجال مجاله.

؟ اهو الذكر املنزّل؟ وهو بعيد مرجعا لضم�ه، وليس سالكا »نَْسلُُكُه ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «و ترى ماذا 
اَل الَِّذيَن كََفرُوا ال تَْسَمُعوا لِهَذا الُْقرْآِن َو الَْغــْوا فِيــِه َو ق«يف قلوب املجرم� وهم ال يكادون ليسمعوه 

) فكيف يسلك ـ إذاً ـ يف قلوبهم وملا يصل او يتجاوز آذانهم اىل عقولهم فضال ۳۶: ۴۱( »لََعلَُّكْم تَْغلِبُونَ 
َو لَْو ِشئْنا آلَتَيْنا كـُـلَّ «عن قلوبهم، ولو انه سلك يف قلوبهم لكانوا ـ إذا ـ مٔون� تسي�ا من رب العامل� 

َو الَّــِذيَن «) فكيف يسلكه يف قلوب املجرم�، اللهــم إّال ســلكا يف قلــوب املــٔون� ۱۳: ۳۲(»نَْفٍس ُهداها
) ازالة لســائر الحــواجز آفاقيــة وانفســية عــن ركيــزة ۱۷: ۴۷( »اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تَْقواُهمْ 

ف  »إِّال كــانُوا بِــِه يَْســتَهْزِٔونَ «لــيس لهــا مشــار إليــه إّال »كَــذلَِك نَْســلُُكهُ «، ثــم اال�ان بعد ظاهر اال�ان
خت� عىل قلوبهم �ا أجرمت  »ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «نحن  »نسلكه«الذي نسلكه يف شيع األول� »كذلك«

الــذي »كــذلك« ف واختتمت عن تقبل الحق، ام هو االستهزاء بالرسل الذي أصبح سنة يف شيع األول�
يف شــيع اآلخــرين واىل يــوم الــدين ســنة ســارية يف  »نَْســلُُكُه ِيف قُلـُـوِب اْلُ◌مْجــرِِم�َ «كان سالكا فيهم 

  املستهزئ�.
و ترى كيف يسلكه يف قلوبهم وهو من فعلهم؟ ام يسّ�هم عليه وهو ظلم بهم؟ إنــه ســلك مــن ّهللا 
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ليهديهم بعد عتّوهم القاصد املعاند، بــل يــذرهم يف بعد انسالكه فيهم بسوء اختيارهم، ثم ّهللا ليس 
) ســلكا إلهيــا بعــد ســلك برشــي جــزاء وفاقــا، ۵: ۶۱( »فَلَّ� زاغُوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «طغيانهم يعمهون، 

لُّ بـِـِه إِالَّ يُِضلُّ بِِه كَِث�اً َو يَْهِدي بِِه كَِث�اً َو ما يُِض «فألنهم كانوا مجرم� لذلك سلكنا االجرام يف قلوبهم 
  ).۲۶: ۲( »الْفاِسِق�َ 

فاملجرمون ـ ككل ـ الذين يعيشون حياة اإلجرام، قطعــا لثمــرات الحيــاة اإلنســانية، فطريــة وعقليــة 
أّماهيه؟ هؤآلء هم الذين يسلك يف قلوبهم املقلوبة االستهزاء بالرسل، فانها خاوية عن نور الهدى �ا 

ة من ظل�ت الهــوى، فهــي ال تحمــل ـ إذا ـ إال مــا يناســبها مــن افتعلوه، خالية عن بغية الحق، مليئ
 »ِيف قُلُوِب اْلُ◌مْجرِِم�َ «عىل مدار الزمن  »كَذلَِك نَْسلُُكهُ «مناحرة أهل الحق، واالستهزاء برسل الحق ف 

  يف مثلث الزمان!.
  و من مخلفات ذلك السلك يف بعدية البعيدين:

  ).۱۳نَُّة اْألَوَّلَِ� (ال ئُوِمنُوَن بِِه َو قَْد َخلَْت سُ 
َخــتََم «إذ ـ  ١: ّهللا والــذكر والرســول»ال ئُوِمنُوَن بِهِ «فألنهم استهزٔو بالرسول، ثم سلكناه يف قلوبهم، فهم 

  )۷: ۲( »ّهللاُ َعىل قُلُوبِِهْم ..
لِ�َ « سنتهم يف االستهزاء باملرسل�، وسنة ّهللا فيهم إذ سلكه يف قلوبهم، جمعا ب�  »َو قَْد َخلَْت ُسنَُّة اْألَوَّ

  السلك وسلك السنة، جزاًء جزئيا يوم الدنيا قبل يوم الدين.األول� واآلخرين اىل يوم الدين يف سنة 
و �وذجا من املكابرة املرذولة املتعنتة والعناد البغيض بعد ذلك السلك الســالك فــيهم: َو لـَـْو فَتَْحنــا 

�ِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن ( ا ُسكِّرَْت أَبْصارُنا۱۴َعلَيِْهْم باباً ِمَن السَّ بـَـْل نَْحــُن قـَـْوٌم َمْســُحوُروَن  ) لَقالُوا إِ�َّ
)۱۵.(  
�ءِ « �ءِ «ك� يف غ�ها  »باباً ِمَن السَّ دليــل انهــا مغلقــة »فتحنــا«تدل عىل ان للس�ء أبوابا، و »أَبْواُب السَّ

دليل عىل ان يف باب الس�ء معارج يركبها العارج، »فَظَلُّوا ِفيِه يَْعُرُجونَ «تحيل فتحها لنا، و »لو«علينا، و
كب اتوماتيكية تعرج براكبيها يف جو الس�ء، وك� تش� إليها آيــات اخــرى، فللســ�ء أبــواب اىل كمرا

بُوا ِب «الجنة يعرج أهلها فيها دون الكافرين:  آياتِنا َو اْستَْكَربُوا َعنْها ال تَُفتَُّح لَُهْم أَبـْـواُب  إِنَّ الَِّذيَن كَذَّ
�ِء َو ال يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َحتّ  ) وأبواب اىل مياهها املختزنة فيهــا ۴۰: ۷(»ى يَلَِج الَْجَمُل ِيف َسمِّ الِْخياِط السَّ

�ِء ِ�اٍء ُمنَْهِمرٍ «تخصها:  َحتّى إِذا فَتَْحنا َعلَيِْهْم باباً ذا «) وأبواب اىل عذابها: ۱۱: ۵۴( »فََفتَْحنا أَبْواَب السَّ
أَْم لَُهْم ُسلٌَّم «) وأبواب وسالليم يستمع فيها اىل املأل األعىل: ۷۷: ۲۳(»َعذاٍب َشِديٍد إِذا ُهْم ِفيِه ُمبْلُِسونَ 

ُعوَن إَِىل الَْمَإلِ اْألَْعىل َو يُْقَذفُوَن ِمْن ۳۸: ۵۲( »يَْستَِمُعوَن ِفيِه فَلْيَأِْت ُمْستَِمُعُهْم بُِسلْطاٍن ُمِب�ٍ  مَّ ) (ال يَسَّ
  ).۸: ۳۷( »كُلِّ جانٍِب 

َو لَْو فَتَْحنا َعلَيِْهْم باباً ِمــَن «رح الوحي ومصارحه يف الس�ء، رٔوة وس�عا و أبواب يّصّعد منها اىل مسا
�ِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن ..   .»السَّ

فلو انهم عرجوا يف هكذا باب، ورأوا ما يرى من عا� الغيب شاهدا عىل حــق الــوحي ومنــه املالئكــة 
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ا ُسكِّرَْت أَبْصارُنا« ك� الّسكر، او الّسكر: الّصد، فهي عىل أية حال ال ترى الحقيقة ك� من تس »لَقالُوا إِ�َّ
يف العروج والــدخول والخــروج وإبصــار العجائــب  »بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ «هيه، ال فحسب أبصارنا 

كاملالئكة، سفسطة امام الواقع املحسوس امللموس، حيث الكفر والنكران سالك يف قلــوبهم املقلوبــة، 
  هالكة ال تكاد تعرف الحقيقة ك� هيه. ١الكةفهي ح

فإذا هم ينكرون ويكابرون يف املحسوس الذي ال يكابر فيــه اي حيــوان، فبــأحرى ان يكــابروا يف غــ� 
زري املحسوس، وقد يكفي تصورهم هكذا لتبدوا مكــابرتهم الســمجة الهمجــة ويــتجىل عنــادهم املــ

عذرا حيث ال يصدقونهم لو  »لَْو ما تَأْتِينا بِالَْمالئَِكةِ «املغري، ويتأكد ان ال جدوى يف جدالهم، ف� عذر 
ــا ُســكِّرَْت أَبْصــارُنا بـَـْل نَْحــُن قـَـْوٌم «فتح علــيهم بــاب مــن الســ�ء فــرأوا املالئكــة، حيــث يقولــون  إِ�َّ

  .»َمْسُحوُرونَ 
عليهم باب من الس�ء ـ اىل مشاهد ملموسة وسواها من الس�ء،  و من ذلك املشهد املنكور ـ لو فتح

  يفتح علينا منها أبواب، ومن األرض ومعايشها، ومن كل يشء خزائنها:
�ِء بُرُوجاً َو َزيَّنّاها لِلنّاِظِريَن (   ).۱۶َو لََقْد َجَعلْنا ِيف السَّ

ة، وليست الكواكب كلها قصورا! إ�ا يف الس�ء هي كواكبها كلها؟ وهي القصور املرتفع »بروجا«أ ترى 
وقد زينت للناظرين، الساكن� فيها، والقريب� منها، والبعيــدين  ٢هي أبنية عالية يف مدن من الس�ء

مستقبل مجهول، وهنالك باب  عنها، حيث ينظرون إليها بعيون مسلحة أّماهيه، ام يسافرون إليها يف
يف الس�ء يعرج فيه اىل هذه الــربوج وســواها مــن مغيبــات الســ�ء، ولكــن شــياط� الجــن واإلنــس 

  وكذلك رصحت:»لو«محرومون عنها ك� ملحت 
) من إنس وجان أن يّصّعدوا إليها، حيث يرجمون عنها، فال هم ۱۷َو َحِفظْناها ِمْن كُلِّ َشيْطاٍن َرِجيٍم (

وذلك الحفظ منه الحفظ عن التسّمع اىل  ٣عىل الصعود إليها وال االست�ع اىل املالء األعىل فيهاقادرون 
املإل األعىل، الكائن� يف بروجها، فالنهم هم املحفوظ عنهم، إذا فالجن املٔونون هم غ� محفوظ عنهم 

نس املٔونون أن يّصعدوا اىل املإل األعىل، ولكنهم ايضا منعوا عن ذلك التسمع منذ ذلك التسمع، وال اال 
ْمعِ فََمْن يَْستَِمعِ اآلَْن يَِجْد لَُه ِشــهاباً رََصــداً «الوحي املحمدي  ) ۸: ۷۲(»َو أَنّا كُنّا نَْقُعُد ِمنْها َمقاِعَد لِلسَّ

املٔون�، وال املٔون� الرسل حيث خــتم الــوحي  فان محادثات املإل األعىل وحي أو إلهام ال يصلحان غ�
ْمَع فَأَتْبََعُه ِشهاٌب ُمِبٌ� ( يُْقَذفُوَن ِمْن كُلِّ جانـِـٍب. «) فإنهم ۱۸فضال عن غ� املرسل! إِّال َمِن اْسَرتََق السَّ

  ).۳۷:۹(»ُدُحوراً َو لَهُْم َعذاٌب واِصٌب 
ٍء نَْحُن َو ال آبأونا َو ال َحرَّْمنا ِمْن ُدونِِه ِمْن  َو قاَل الَِّذيَن أَْرشَكُوا لَْو شاَء ّهللاُ ما« َعبَْدنا ِمْن دُونِِه ِمْن َيشْ

ٍء كَذلَِك فََعَل الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فََهْل َعَىل الرُُّسِل إِالَّ الْبَالُغ الُْمِب�ُ    .۳۵»َيشْ
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ة التكوينية والترشيعية، فالنهم يــرونهم هم الذين خولطوا فخالطوا ب� املشيئ »الَِّذيَن أَْرشَكُوا«هؤآلء 
مرشك�، فلو شاء ّهللا أّال يرشكوا ما كانوا مـرشـك�، إذا فقــد شــاء ّهللا رشكهــم فــأرشكوا كــ� شــاء ا�ــان 

  املوحدين فوّحدوا.
هنا ـ عىل حد تعب�هم الخالط الغالط ـ تحيل مشيئة التوحيد لهم، استدالال بواقــع رشكهــم،  »لو«ف 

 ال تغلب، إذا فقد شاء واقع الرشك منا فأرشكنا، ام � يشأ منا شــيئا ال رشكــا وال ســلبه وأن مشيئة هللاّ 
فل� ذا تدعوننا إىل رفضه، ام شاء التوحيد فتغلبت مشيئتنا عىل مشيئة ّهللا وذلك كفــر بــاّ�، فهكــذا 

  يتربر رشكنا باّ�، حفاظا عىل كرامة ّهللا!.
مــن  »كَذلَِك فََعَل الَِّذيَن ِمْن قـَـبْلِِهمْ « األفعال، يقولون مثل قولهم، وو منهم الجربية الناكرة لالختيار يف

  املرشك�، استصوابا لفعلهم بذلك الربهان املاكر الحاكر، ولكن:
أنه ما شاء ولن يشأ رشكهم يف رشعته، ودعاهم ببالغ رسايل مب� يف  »فََهْل َعَىل الرُُّسِل إِالَّ الْبَالُغ الُْمِب�ُ «

فََهْل «ق ويف أنفسهم إىل توحيده، وخّ�هم ب� اال�ان والكفر، و رّغبهم يف اال�ان ونددهم بالكفر اآلفا
  ؟!.»َعَىل الرُُّسِل إِالَّ الْبَالُغ الُْمِب�ُ 

  فقد شاء ّهللا أال تعبدوا إّال إياه امرا مخ�ا، و� يشاء ّهللا ان تعبدوا سواه أمرا مسّ�ا:
ٍة َرُسوًال أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ َو اْجتَِنبُوا الطـّـاُغوَت فَِمــنُْهْم َمــْن َهــَدى ّهللاُ َو ِمــنُْهْم َمــْن َو لََقْد بََعثْنا ِيف  كُلِّ أُمَّ

بَِ�  اللَُة فَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَانْظُرُوا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ ْت َعلَيِْه الضَّ   .۳۶َحقَّ
اللَةُ «يحمل امره الترشيعي، ثم  »وَت لََقْد بََعثْنا ـ إىل ـ الطّاغُ «و  ْم ... الضَّ يحمل التكويني، وانــه ال »فَِمنْهُ

 »فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «وال يضل إّال من ضل:  »الَِّذيَن اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدىً «يهدي إّال من اهتدى: 
بداية الكفر او اال�ان ـ إذا ـ تسي�ا دون ترشيع يحبذ اإل�ان، وتكوين بعد الكفر أو اإل�ان، فليست 

  اختيار، وا�ا مزيد الكفر واال�ان جزاء وفاقا.
و هؤآلء الذين ضلوا باختيارهم وعىل علم، معاندين للحــق ومحايــدين للباطــل، لــيس ّهللا ليهــديهم 

 مشــيئة تسي�ا بعد ما اختاروا الضاللة فأضلهم ك� ضلوا، وان كنتم يف ريب من بعث الرسل حــامل�
ّهللا الترشيعية يف التوحيد واملعاد والرشعة املوصلة ب� املبدء واملعاد، ام يف ريب من عاقبة املكــذب� 

تأريخيا وجغرافيا، س�ا بأنفسكم يف أكناف األرض؟ وذلك غ� ميسور »فَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض «لهذه الرساالت 
جغرافيا التاريخي نظرا يف الس�؟ وفيها حق وباطل! الك� اهل األرض! ام س�ا يف التأريخ الجغرايف وال

  ام نظرا يف القرآن؟ وهو اضمن س� وأسلمه، ويف مثلث الس� ذكرى مه� اختلفت الدرجات.
يَن    .۳۷إِْن تَْحرِْص عَىل ُهداُهْم فَإِنَّ ّهللاَ ال يَْهِدي َمْن يُِضلُّ َو ما لَهُْم ِمْن ناِرصِ

سواه �ا أضل، فمن ضل وأضل ليس ّهللا ليهديه سواء  »من يضل«. �ا ضل، وال به »ال يَْهِدي َمْن يُِضلُّ «
)، ۹۹: ۱۰( »َو لَْو شاَء َربَُّك آلََمَن َمْن ِيف اْألَْرِض كُلُُّهْم َجِميعــاً «السبيل، اللهم بإكراه وهو خالف سنة ّهللا 

ينَ «ثم  ى، وال من نارصين ينجونهم من عذاب يهدونهم بعد ما أضلهم ّهللا وما هد »َو ما لَُهْم ِمْن ناِرصِ
  وهي ال تنفي سوى الجمع فعّل لهم نارصا ان � يكن نارصون؟.»من نارصين«ّهللا املوعود لهم، وملاذا 

مــن «هنا تجتث جذور النرصة أيا كانت ومن اي نارص، والجمع هنا ابلغ الســتغراق النفــي، ف  »من«
  قد يعنى به نارص يزعمونه. »نارص

  
  اء يف سورة األنبياءثورات االنبي
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سورة األنبياء تحمل صورة وضاءة عن ثورة األنبياء وس�تهم طول التاريخ الرسايل و ما ال قوه يف سبيل 
الدعوة من اذيات وعرقالت وحرمانات، رسدا الك� من النصف املذكورين يف الذكر الحكيم بأس�ئهم 

رشــ كــادريس ونــوح وابــراهيم وإســ�عيل ورسولنا العظيم بســ�ته وبصــ�ته، فهــم ـ إذا ـ �انيــة ع
وإسحاق ويعقوب وموىس وعيىس ومن بينهم كلــوط وهــارون وداود وســلي�ن وأيــوب وذي الكفــل 
وذاالنون وزكريا ويحيى، ويف ذلك املرسح الفصيح الفسيح تلميحات وترصيحات ان لخاتم املرسل� ما 

كورة اس�ئهم يف القرآن يف السورة إال لهم أجمع� وزيادة حتى يف صعوبات الدعوة، و� يبق من املذ 
ويســلم عليــه كــل نبــي  ٢فحّق ملن قرءها حبّا لها برشوطها ان يرافقهم يف جنات النعيم �١انية منهم

  .٣ذكر اسمه يف القرآن
فقد حملت هذه السورة ذكريات عن اويل العزم الــذين دارت علــيهم الرحــى، وعّمــن ســاندوهم يف 

  دعواتهم الرسالية، فحق لها وأحرى ان تسمى سورة األنبياء.
هي  و ميادين البحث فيها هي األصول الثالثة: التوحيد والرسالة واملعاد �ختلف صنوف الرباه� ك�

  دأب القرآن يف دعوته العاملية املحلّقة عىل كافة املكلف� بدرجاتهم املعرفية.
كأعمق برهان فلســفي عريــق،  »لَْو كاَن ِفيِه� آلِهٌَة إِالَّ ّهللاُ لََفَسَدتا«و من أهم ما جاء فيها يف التوحيد 

ًة واِحَدًة « وما جاء يف الوسط الرسايل من وحدة الرسالة واألمم طول التاريخ الرسايل: ُكْم أُمَّ تُ إِنَّ هِذِه أُمَّ
كِْر أَنَّ اْألَرَْض «) ووحدة الدولة االسالمية ۹۲( »َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ  َو لََقْد كَتَبْنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بَْعــِد الــذِّ

ْكناها  وَ «) واشارة اىل الرجعة زمن قائد هذه الدولة: ۱۰۵(»يَرِثُها ِعباِدَي الّصالُِحونَ  َحراٌم َعىل قَْريٍَة أَْهلَ
) ومن ب� ذلــك ۹۶( »أَنَُّهْم ال يَرِْجُعوَن َحتّى إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َو َمأُْجوُج َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ 

  استعراض لفتق الكون بعد رتقه، اىل جانب فتق الرشعة اإللهية بعد رتقها!.
  .۱َو ُهْم ِيف غَْفلٍَة ُمْعرُِضوَن  اقَْرتََب لِلنّاِس ِحسابُُهمْ 

مطلع قوية الرضبات حيث تهز القلوب هزا، وتعــض أصــحابها عضــا، إلفاتــا لهــم اىل قريــب الخطــر، 
  .»َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ «موقف جاد من الحساب ينتظرهم 

خلق، فقد مىض اكرب حيث الناس منذ نزول القرآن هم اقرب اىل يوم الحساب منهم اىل بدء ال »اقرتب«
  .»ان الدنيا قد ولت حذاء و � يبق منها اال صبابة كصبابة اإلناء«شطري الزمان، والن كل آت قريب، و

فمن الناس من هم يف اّول الزمان، ومنهم من هم يف وسطه، ولكن الناس منذ الرسالة االخ�ة هم يف 

                                                        
 آدم و ���� و ��د و ���� و ���� و ا���س. . ك١

 
��� ��ن ��� را�� ا������  ��اب ا��ٔ���ل �����ده ا�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��ل: �� ��ء ��رة ا��ٔ����ء ��� ٤١٢: ٣. ��ر ا������ ٢

 أ����� �� ���ت ا����� و ��ن ����� �� أ��� ا���س ���ة ا�����.

 
. و�� ا����� أ�� �� ��� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل: �� ��ء ��رة ا��ٔ����ء ����� ا��ّ� ����� ��ـ��ا و �ـ���� و ٣

 �� ��� ذ�� ا��� �� ا���آن. ��� ����
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ب م� ينبه اإلنسان عن غفلته، ويوقظه عن آخر الزمان، ولذلك فنبينا نبي آخر الزمان، واقرتاب الحسا
  . »َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ «غفوته 

و عىل الوجه� األخ�ين القرتاب الحساب فالناس هم كل الناس منذ خلقوا اىل يوم الحساب وكــذلك 
  .١عىل الوجه األول يف وجه

قد يعم الربزخ اىل جانب القيامة فانه بداية الحساب وهي نهايتــه، فــالن الــدنيا موليــة  »حسابهم«و 
، فالناس ـ إذا ـ »ُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ َو «حذاء وكل آت قريب، فالحساب ـ إذا ـ يعم البداية والنهاية 

ب� اقرتاب� لحسابهم، اقرتاب دائب هو لكل الناس، و اقرتاب جاد هو ملن يعــيش آخــر الزمــان وهــو 
  ككل إال من يستثنى.»َوُهْم ِيف َغْفلٍَة ُمْعرُِضونَ «منذ ابتعاث نبي آخر الزمان، 

إلعراض ولزامه االنتباه؟ علها ألنها غفلة عامدة مقرصة و ترى الغفلة وهي عدم االنتباه، كيف تجامع ا
  ال قارصة، والغفلة املقرصة تنهي صاحبها اىل االعراض بل هي بنفسها إعراض.

فقد يغفل اإلنسان وال يعرض ألنها غفلة وقتية يس�ة قص�ة قد ينتبه عنها، ولكنــه إذا عــاش الغفلــة 
إذ ال  »معرضــون«غارقون فيها ـ فهــم ـ إذا ـ  »ِيف َغْفلَةٍ  َو ُهمْ «وتورط فيها وغرق ـ ك� تلمح له الظرف 

منفذ لهم اىل االنتباه حيث هم غارقون، ومن اعراضهم عن ّهللا وعن يــوم ّهللا وعــ� يتوجــب علــيهم 
  امام ّهللا فإعراضا عن حسابهم:

  .۲لَْعبُوَن ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث إِالَّ اْستََمُعوُه َو ُهْم يَ 
  ).۵: ۲۶( »َو ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمَن الرَّْحمِن ُمْحَدٍث إِّال كانُوا َعنُْه ُمْعرِِض�َ «

تحلق عىل الكل »محدث«هو كل ما يذكرهم ربهم من رجاالت الس�ء وكتاباتها، و »ِذكٍْر ِمَن الرَّْحمنِ «و 
يا كان وأيان، سواء أ كان ذكر القرآن ورسول القــرآن دون إبقاء، فكالم ّهللا وهو من فعل ّهللا، محدث أ 

ام اي ذكر يف اي زمان ومكان، وما خرافة قدم كــالم ّهللا لفظيــا ام نفســيا اال هرطقــة هــراء وســقاطة 
بالعراء وّهللا منها براء، اللهم إال علم ّهللا فانه ع� ذاته كقدرته وحياته، ولكنه ليس ذكرا لسواه، وا�ــا 

  ه لعلهم يذكرون.يحدث ذكرا لسوا
التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان وكل كتاب انزل كان كالم ّهللا أنزله للعامل� نورا وهــدى وهــي «ف  

ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث «وقال  »أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكْراً «كلها محدثة وهي غ� ّهللا حيث يقول 
»وّهللا أحدث الكتب كلها ... »ُهْم يَلَْعبُونَ  إِالَّ اْستََمُعوُه وَ 

٢.  
                                                        

�����ل ا��������، ��� ���� ��ا ا���� �� ����� �� آ�ـ� ا���ـ�ن . إذا أ�� ���ء ا����ن ز�� ا�ٕ����ن ا��ول ��� ��ا ا���� و ���� ا١

 ��� ا����ل ��� ا���� ا��ٔ��� �� ا����ن ����.

 
�� ���ب ا������ج ������� و روى �� ���ان �� ���� ��ل ��ل ا�� ا���� ا���� ���� ا����م �ـ�ٔ�� �ـ�ة  ٤١٢: ٣. ��ر ا������ ٢

ان �� ��ى ا��ّ� ��� ا��ّ� و  ���� �����: ا���راة ... ���ل ا�� ��ة: ��� ����؟ ���ل ا�� ا���� (���� ا����م) ا��� ا������ن ���

و ��  ا���راة و ا�ٕ����� و ا����ر و ا�����ن ��� ا��ّ� ا�� ���� ا���س �����ن: رب ا���آن، و ان ا���آن ���ل ��م ا������: �� رب ��ا ���ن

����ـ� أ�ـ���� �ـ� �ـ�� ا��ف �� ��� �� ا���ٔت ���ره أ���ت ���� ������ ���، و ���� ا��ـ�راة و ا�ٕ����ـ� و ا���ـ�ر ���ـ� ����ـ� �

����� ��ء ��ى ���م �����ن، ��� ز�� ا��� �� ���� ��� ا��� ان ا��ّ� ��� ��ّول ���� و �� وا�� و ان ا����م �� ��ل ��� و �ـ�� 

 �� ��و و ��� �ٕ���.

 



 58

ق بعــض ك� تعني ذكريات آي الذكر الحكيم، النازلة املحدثة تلو بعض و لِصــ »ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهمْ «ثم 
نجوما متقاطرة متتالية، والناس هنا هم ناس الدور القرآ�، كذلك تعني ذكريات كافة كتابات الس�ء، 

  والناس هم ـ إذا ـ ناس األدوار الرسالية كلها دون إبقاء.
هو الــذي يــذكرهم الــرحمن، ولــيس  »ِذكٍْر ِمَن الرَّْحمنِ «هو الذكر الذي يربّيهم، ك�  »ذكر من بهم«و 

وصفا لذكر خاص، حتى يفهم منه ان هناك ذكر غ� محدث هو القرآن، وقد استمعوه وهم املحدث 
  تختص كل ذكر باملحدث دو�ا استثناء.»أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكْراً «يلعبون اك� من كل ذكر سبق، و

َمُعوهُ « للعب فهم عنه معرضــون، يتخذونه لعبة ك� يلعبون بسائر ا »َو ُهْم يَلَْعبُونَ «نبيا وكتابا  »إِالَّ اْستَ
فَــَذرُْهْم يَُخوُضــوا َو «ف� است�عهم لذكر ربهم إال اعراضا ولعبا دون تفهّم، وا�ا هو خوض و تقّحــم: 

  ).۹۱: ۶( »قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ «) إذ۸۳: ۴۳( »يَلَْعبُوا َحتّى يُالقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدونَ 
ها صورة بئيسة تعيسة لنفوس فارغة عن الهدى، مليئــة بــالهوى، ال تعــرف جــدا يف حــق الحيــاة و إن

  فتلهو يف اخطر املواقف استهتارا بالقدسيات، فتغدوا حياتهم عاطلة باطلة، هينة رخيصة قالحة!:
وا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهْل هذا إِّال بََرشٌ مِ  ْحَر َو أَنْتُْم تُبِْرصُــوَن الِهيًَة قُلُوبُُهْم َو أََرسُّ ثْلُُكْم أَ فَتَأْتُوَن السِّ

۳.  
فليس است�ع الوحي ينفع والقلب اله، حيــث  »الِهيًَة قُلُوبُُهمْ «وهم يلعبون  »الِهيًَة قُلُوبُُهمْ «استمعوه 

  البرص والسمع ه� من وسائل بص�ة القلب وس�عه.
وا النَّْجَوى«هؤآلء املناكيد  »و« بدل وصفي عنهم، والنجوى هي اإلرسار يف القول  »الَِّذيَن ظَلَُموا«ف  »أََرسُّ

بحيث ال يتفهمه غ� املتناج� فكيف ارسوها؟ إنها يف إرسارها رس يف رس، رس يف مــادة النجــوى، ورس 
  يف أصلها كيال يعلمها املتناجى عليهم، ولكن ّهللا فضحهم فيها �ا أذاعها يف هذه االذاعة القرآنية.

ارسوها تخوفا من نقصها او نقضها فيفشلوا، فقد كانت شورى بينهم يف ترداد القيالت، لتصــبح  و ا�ا
  طبخة ناضجة ناتجة عنها فيربزوها وقد برزت قبل إبرازها:

يف  »مــثلكم«دون ميزة عن سائر البرش بل هو  »إال برش«الذي نراه ونعيشه ردحا من العمر  »هل هذا«
ونَ «أ تفضلونه عىل أنفسكم دون مرجح  البرشية فل� ذا يتفضل عليكم، ْحَر َو أَنْتُْم تُبِْرصُ  »أَ فَتَأْتُوَن السِّ

سحره؟ دعاية خاوية وحجة داحضة، فلو كانوا يبرصون لكانوا مــٔون�، حيــث اآليــات االلهيــة مبرصــة 
وا بِهــا َو اْســتَيَْقنَتْها أَنُْفُســُهْم فَلَّ� جاَءتُْهْم آياتُنا ُمبِْرصًَة قالُوا هذا ِسْحٌر ُمِبــٌ�. َو َجَحــدُ «برصا وبص�ة: 

ا فَانْظُْر كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمْفِسِدينَ    ).۱۴: ۲۷( »ظُلْ�ً َو ُعلُو�
ِميُع الَْعلِيُم  �ِء َو اْألَرِْض َو ُهَو السَّ   .۴قاَل َر�ِّ يَْعلَُم الَْقْوَل ِيف السَّ

� هكذا فال أساوى او أسامى �ن سواي عىل أيــة الذي ربا »ر�«الرسول جوابا عن نجواهم رسا  »قال«
�ِء َو اْألَرِْض «أيا كان وكيف� كان  »يَْعلَُم الَْقْوَل «حال  ــ َو «ـ  »ِيف السَّ َّ َو إِْن تَْجَهْر بِــالَْقْوِل فَإِنَّــُه يَْعلـَـُم الرسِّ
  كل حال. »العليم«كل قول  »السميع«ال سواه  ») (و هو۷: ۲۰( »أَْخفى

ا واألحوال كلها حارضة لديه، وهو يعلم أّال قول كقوله يف القــرآن دلــيال حــارضا ـ يف كــل فاألقوال كله
عرص ومرص ما طلعت الشمس وغربت ـ عىل انه قول ّهللا ال ســواه، فهــل باإلمكــان لبرشــ ســاحر، ام 

ينســب وملك ماهر باهر ان يأ� بفعل ّهللا دون اذن ورسالة من ّهللا، إذا فهو إله من دون ّهللا فكيف 
  فعله اىل ّهللا؟!.

ــ�واِت َو «يف هذا الوجه كقوله يف الفرقان:  »قاَل َر�ِّ يَْعلَُم ..«إذاً ف  ــ ِيف السَّ َّ قُْل أَنَْزلَُه الَِّذي يَْعلَُم الرسِّ
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) توجيها لهم اىل األرسار التي يحملها الــذكر الحكــيم وال يعلمهــا اال ّهللا، إذا فهــو دون ۶: ۲۵( »اْألَرِْض 
اب ّهللا! وقد كفت هذه امللحمة الغيبيــة الكاشــفة عــن ارسار نجــواهم، حجــة علــيهم، دون ريب كت

  حاجة اىل اجابة عن شبهتهم هذه، فهل ان علم الغيب هكذا سحر؟ فأين اآلية املعجزة!.
فلقد احتاروا بشأن هذا القرآن متلكئ� متلبك� ال يدرون من اي اىل اين، دون ثبات عىل رأي وال عىل 

خاصة، فهم يتمحلون يف محاولة دائبة ان يعلوا اثره املزلزل لنفوسهم، املزمجــر لكيــانهم، يف  صفة له
  تنقالت وتطفالت:

َرتاُه بَْل ُهَو شاِعٌر فَلْيَأْتِنا ِب    .۵آيٍَة كَ� أُرِْسَل اْألَوَّلُوَن  بَْل قالُوا أَْضغاُث أَْحالٍم بَِل افْ
تخاليط من رٔوّ غ� منتظمة، فال واقع له  »وا أَْضغاُث أَْحالمٍ قالُ «واد� منه إذ  »بل«ال فحسب انه ساحر 

إال أحالم وتخيالت، وال نظم له اال أضغاث مختلطات من هنا وهناك دون اي رباط بينها، فهو ـ اذن ـ 
  باطل يف بعدية، بعيد عن الحق ببعديه.

الم، مرتويــا يف فريتــه، محــاوال عىل ّهللا عامــدا دون التبــاس عليــه كأضــغاث أحــ »بَِل افَْرتاهُ «ال فحسب 
  لتحويله محول كالم ّهللا.

حيث استفاد من موسيقا التعب� منفــذا اىل قلــوب البســطاء الهــا�� اىل  »بَْل ُهَو شاِعرٌ «و ال فحسب 
الشعر، فاىل هنا هو ال يليق �نصب الرسالة لقاعدة امل�ثلــة يف البرشــية أوال، ثــم االعمــدة االربعــة: 

  أحالم ـ افرتاء ـ شعر، وإذا � يكن ك� نقول بل هو رسول كسائر الرسل:السحر ـ أضغاث 
لُونَ « فاآلية اإللهية من لزامات الرسالة وقد زّود بها الرسل األولون، وليست  »فَلْيَأْتِنا بِآيٍَة كَ� أُْرِسَل اْألَوَّ

ن آية ك� لــيس فلــيس إذا عنده إال الكالم، فان كان آية وليس، فهو ـ إذاً ـ بدع من الرسل، وان � يك
  من الرسل.

لُونَ «فهٔواء � يتطلبوا منه اية، وا�ا  حيث تعودوا عرب الرساالت االوىل آيات برصية  »آية كَ� أُرِْسَل اْألَوَّ
: ۶(»يَْجَعُل رِسالَتَُه .. َو إِذا جاَءتُْهْم آيٌَة قالُوا لَْن نُٔوِمَن َحتّى نُٔو� ِمثَْل ما أُوِ�َ رُُسُل ّهللاِ ّهللاُ أَْعلَُم َحيْثُ «

) آية عقلية علميــة عــرب القــرون، ۵۱: ۲۹(») (أَ َو لَْم يَْكِفِهْم أَنّا أَنْزَلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب يُتْىل َعلَيِْهْم ...۱۲۴
  بديلة عن آيات برصية عابرة غابرة دفينة مع أصحابها؟!.
دليال عىل مدى حمقهم يف عمقهم: ما آَمنَْت و من اإلجابات الناقضة لهذه املتطلبات الزور والغرور، ت

  .۶قَبْلَُهْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَ فَُهْم ئُوِمنُوَن 
ما آَمنَْت قـَـبْلَُهْم «فحتى لو اتبع الحق أهوائهم وأرسلت بآية ك� أرسل األولون ما كانوا لئونوا بك، إذ 

 »أَ فَهُْم ئُوِمنـُـونَ «دها عن سبيل ّهللا و�رآهم آيات ّهللا ترتى بتكذيبها آيات ّهللا وص »ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها
  وهم عارفون تلك اآليات العابرة الغابرة.

فلقد تحولت تلكم اآليات يف تلك الرساالت اىل آية أقوى وأبقى قضــية خلودهــا، وألنهــا تأخــذ بأزمــة 
ن وهم ال ئونــون، فهــل إذا أوتــوا العقول والقلوب يف كل الحقول فهي ـ إذاً ـ أحرى بالتصديق واال�ا

  ؟.»أَ فَُهْم ئُوِمنُونَ «بآية ك� أرسل األولون 
بَُهْم َو «و الن سنة ّهللا جارية عىل إهالك من يكّذبون بعد ما طبّقت اقرتاحاتهم،  َو مــا كــاَن ّهللاُ لِيَُعــذِّ

  إذا فهو السبب األخ� يف عدم استجابتهم. »أَنَْت ِفيِهْم ...
  ؟»َهْل هذا إِّال بََرشٌ «الشبهة املكرورة عىل السنة الناكرين و اما قاعدة 

  فهي منسوفة بكرور هذه الرساالت كلها يف برش وبرش:
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كِْر إِْن كُنْتُْم ال تَْعلَُموَن    .۷َو ما أَرَْسلْنا قَبْلََك إِّال رِجاًال نُوِحي إِلَيِْهْم فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ
نا فيها ما استطعنا فال نعيد، وهذه تحســم حســ� ســاحقا ركيــزة لقد سبقت نظ�تها يف النحل وفصل

َو ما أَرَْسلْنا قَبْلََك إِّال رِجــاًال نـُـوِحي «املشكلة الشائكة لهم، بأنه ليس بدعا من الرسل ال يف كونه: برشا 
جــذورها،  وال يف كيانه الرسايل آية رسالية، إال انها أقوى وأبقى، فكــ� ان الرســاالت واحــدة يف »إِلَيِْهمْ 

 »ّهللاُ أَْعلـَـُم َحيـْـُث يَْجَعــُل رِســالَتَهُ «كذلك آيات الرساالت التي تثبتها، ولكنها درجات ك� هم درجات و
كْرِ « إِْن «بهذه السنة الرسالية، وهم الذين عاشوا الرسل وآيات الرســاالت، فاســألوهم  »فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

  ).۱۱: ۱۴(»َو لِكنَّ ّهللاَ َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ «أمثالكم انهم كلهم برش  »كُنْتُْم ال تَْعلَُمونَ 
حجتان تستأصالن جذور الشبهة، ثانيته� ان الوحي ليس لزام البرشــية مــن  »رِجاًال نُوِحي إِلَيِْهمْ «ف 

  حيث هيه، بل هو فضل من ّهللا ورحمة خاصة لخصوص عباده ليهدوهم السبيل.
ان يرسل ّهللا اىل البرش برشا، فكيف تتخذ البرشية ذريعة لتكذيبها، بدل أن يتذرع و هذه كرامة الهية 

  بها اىل تهذيبها؟.
فهــم  »يــوحى إلــيهم«فهم كسائر البرشــ يف كــل حاجيــات البرشــية، إال أنــه  »رِجاًال نُوِحي إِلَيِْهمْ «اجل 

  بعيدون بسناد الوحي عن أخطاء البرشية:
  .۸يَأْكُلُوَن الطَّعاَم َو ما كانُوا خالِِديَن  َو ما َجَعلْناُهْم َجَسداً ال

) وليس هذا الرسول بدعا يف ۲۵:۷(»ما لِهَذا الرَُّسوِل يَأْكُُل الطَّعاَم َو َ�ِْيش ِيف اْألَْسواقِ «ذلك! رغم قولهم 
لُوَن ال يـَـأْكُ«ال روح لــه ف  »جســدا«هــؤآلء الرجــال الرســل »َو مــا َجَعلْنــاُهمْ «برشيته ولزاماتها املادية، 

َو ما َجَعلْنا لِبََرشٍ ِمْن «ال �وتون، او ال �وت رساالتهم وتنسخ رشائعهم »َو ما كانُوا خالِِدينَ «ثم  »الطَّعامَ 
) فهم برش كسائر البرش يأكلون ۳۵( »قَبْلَِك الُْخلَْد أَ فَإِْن ِمتَّ فَُهُم الْخالُِدوَن. كُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت ...

  و�وتون ك� هم �وتون، وا�ا �تازون عنهم ويفّضلون عليهم �ا يوحى إليهم.م� يأكلون 
فلقد كانت الرسل اىل البرش برشا قضية الحكمة البالغة اإللهيــة لتكــون حيــاتهم الواقعيــة امللموســة 
نرباسا لسائر البرش، تحقيقا لرشعتهم يف أنفسهم لتتحقق يف انفس اآلخرين، فالكلمة الحية الواقعيــة 

  ي املٔورة يف قلوب الناس، حيث ترتجمها حياة صاحبها، وشيجة دائبة بينهم وب� املرسل إليهم.ه
فأي داعية ال يحس مشاعر املدعوين وال يحسون مشاعره، انه يبقــى دون تجــاوب يف دعوتــه، مهــ� 

لنــاس مــروا ا«تسّمعوا اىل أقواله، حيث األفعال ادعــى لهــم واوىل باالتبــاع مــن األقــوال و كــ� يقــال 
  .»باملعروف وانهوهم عن املنكر بغ� ألسنتكم

فالقولة التي ال تصدقها فعلة، قارصة ام مقرصة، إنها تبقى عىل أبواب اآلذان ومشــارف القلــوب دون 
  مزاج معها اال شذرا وسطرا يف قلة قليلة، وهذه تناحر الدعوة العاملية.

ذي يقوده، عائشــا معايشــهم، ذائقــا و هكذا يجب ان يكون كل قائد، ان يتكون من نفس الوسط ال
  مذائقهم، وضائقا �ضايقهم، وليقودهم عارفا متطلباتهم وحاالتهم.

لذلك كله، وتكر�ا لقبيل اإلنسان يبعث ّهللا رسلهم من أنفسهم فيجــري علــيهم كــل مــا يجــري عــىل 
مــا هــو أنفسهم من والدة وحياة وموت، ومن عواطف ونزعات وانفعاالت، ومن آالم وآمال ومن كل 

آت من الطبيعة البرشية، اللهم إال أخطاء هي لزام عدم العصــمة حيــث يعصــمها علميــة وأخالقيــة 
  وعملية ودعائية لتتم حجة ّهللا عىل الناس، وال يكون للناس عىل ّهللا حجة بعد الرسل.

: ثـُـمَّ هكذا أرسلنا رسال ترتى، حــامل� الحجــج البالغــة اإللهيــة، واعــديهم إنجاحــا يف الــدنيا واآلخــرة
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  .۹َصَدقْناُهُم الَْوْعَد فَأَنَْجيْناُهْم َو َمْن نَشاُء َو أَْهلَْكنَا الُْمْرسِِفَ� 
ــونَُهْم «صدق الوعد هو وفقه للواقع حاليا واستقباليا، فمن الحال:  َو لََقْد َصَدقَُكُم ّهللاُ َوْعــَدُه إِذْ تَُحسُّ

ِ الَِّذي َصَدقَنا َوْعَدُه ...َو قالُو «) ومن االستقبال:۱۵۲: ۳( »بِإِذْنِِه ...   ).۷۴: ۳۹(»ا الَْحْمُد ِ�ّ
نْيا َو يَْوَم يَُقوُم اْألَْشهادُ «و قد يجمعها ككل    ).۵۱: ۴۰(»إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ

واقب الرساالت هنا، ومن املراخية لصدق الوعد ـ في� عنت ـ الصدق الالئح يف ع »ثم«و قد تعني هنا 
  ثم يف الربزخ واألخرى.

بيان لصدق الوعد يف خا�ــة االوىل، ثــم االخــرى هــي أحــق بالصــدق  »فَأَنَْجيْناُهْم َو َمْن نَشاءُ «و هنا 
ُكْم ِمَن الُْمنْتَِظِريَن. ثُمَّ فََهْل يَنْتَِظُروَن إِّال ِمثَْل أَيّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبْلِِهْم قُْل فَانْتَِظُروا إِ�ِّ َمعَ «وأحرى: 

ا َعلَيْنا نُنْجِ الُْمٔوِمِن�َ    ).۱۰:۱۰۳(»نُنَجِّي رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا كَذلَِك َحق�
مــع  »مــن نشــاء«و هنا العوان ب� املٔون� الناج� واملرسف� الهالك�، هم غ� مذكورين، وقد تعنيهم 

  ال نجاة لهم كاملٔون� يف االخرى.املٔون�، متعة الحياة الدنيا، ثم 
يعم غ� املٔون� ككل، املختلف� يف دركات الهاللك كاختالف  »املرسف�«هم املٔونون، و »من نشاء«ام ان 

إرسافهم، ومن أسفلها العذاب املستأصل لهم يــوم الــدنيا، و مــن ســواهم مــن املرســف� هــالكون يف 
  ى باالوىف.دركات اخرى هنا، غّب ما تصلهم دركات االخر 
  .۱۰لََقْد أَنْزَلْنا إِلَيُْكْم كِتاباً فِيِه ِذكُْركُْم أَ فَال تَْعِقلُوَن 

ك� تعني هنا تــذكّرهم »ذكركم«يف وجه خاص تعني العرب فإنهم املحطة االوىل لنزول القرآن، »إليكم«
فالقرآن أيــن� عن غفلتهم، كذلك تعني ذكرهم ب� األمم حيث نزل القرآن منذ البدء فيهم وبلغتهم، 

حلّق يذكرهم ملن به تعلّق وتحلّق، فلم يكن قبله لهم ذكر ورشف بــه يــذكرون، إّال عــارات وغــارات 
  ورسقات وقتالت ودعارات وافتخارات بنكبات!.

ف� �لك العرب طول تاريخهم من زاد يقدمونه للبرشية والعامل� أجمع� سوى ذلــك الــزاد العظــيم 
هم فحسب، ال تتقدم عند احد بل وتتهدم، ف� قيمة العروبة دون القــرآن، املك�، فلو تقدموا بعروبت

  فال كلمة لها وال مدلول يف تاريخ اإلنسان إال �ا يحملون القرآن، الذي يتبناه حضارة اإلنسان كإنسان!.
فالعروبة في� سوى القرآن ال تحسب بيشء يف تاريخ الحضارات بل هي يف دار البوار، وغــ� العروبــة 

تحسب بيشء في� سوى القرآن يف حضارات زمنية، مه� كانت خلواً من الروحية، ثم ومن يحمل  قد
القرآن عربيا كان ام أعجميا �لك الحضارت�، دون تقدم لقبيل عىل آخر إال قدر مــا يتقــدم يف حمــل 

ي حتــى القرآن، وقد سبق العرب طول التاريخ االسالمي سباقون كث� من غ� العرب ومنذ بزوغ الوح
  اآلن، وال رشف هنا وهناك اال عىل ضوء رشف القرآن تفه� وتعل� وتخلقا وتطبيقا ونرشا. 

 »تعنــي ذكــركم«يف وجه عام وك� هو طبيعة الحال يف الدعوة القرآنية العاملية، فيه  »إليكم«و من ثم 
) وقوم الرسول كرسول ۴۴: ۴۳(»ْوِمَك َو إِنَُّه لَِذكٌْر لََك َو لِقَ «التذكر بالقرآن عىل طول خط الزمان واملكان 

كَْر َو إِنـّـا لـَـُه ۴۵: ۵۰(»فََذكِّْر بـِـالُْقرْآِن َمــْن يَخــاُف َوِعيــدِ «هم العاملون أجمعون:  ) (إِنـّـا نَْحــُن نَزَّلْنـَـا الــذِّ
  ).۹: ۱۵( »لَحاِفظُونَ 

  ثم القرآن هو ذكر الرشف واملنزلة ملن به تذكر، وببصائره تبّرص واعترب وتّرشف.
نزلت عليهم آية ك� أرسل األولون بديل هذا القرآن، � يكن فيها ذكر رشفا وذكرى، بل كان لهــم  فلو

  يف تكذيبها الهالك ك� أهلك األولون:
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  .۱۱َو كَْم قََصْمنا ِمْن قَْريٍَة كانَْت ظالَِمًة َو أَنَْشأْنا بَْعَدها قَْوماً آَخِريَن 
ارون يف هذه القرى كانوا أصــلب يشء عيــدانا وأمنعــه القصم هو كرس اليشء الصلب، واملرتفون الجب

  أركانا!.
هي بعض القرى الظا�  »من قرية«و هكذا يتهدد املرسف� الظامل� قص� وهي أشد حركات القطع، و

رْناها  َو إِذا أَرَدْنا أَْن نُْهلَِك قَْريًَة أََمرْنا ُمْرتَِفيهــا فََفَســُقوا ِفيهــا فََحــقَّ َعلَيَْهــا«أهلها املرتفون:  الَْقــْوُل فـَـَدمَّ
  ).۱۶: ۱۷(»تَْدِم�اً 

هي الّديار، وهم األصل يف الدمار والقصم يشــمله�، كــ� اإلنشــاء هــي انشــاءه� ابتــداء  »قرية«ثم 
بالديّار ثم الّديار، وبالتايل نشــهد مشــهد حــراكهم يف القــرى املقصــومة ببــأس ّهللا وهــم كــالفرئان يف 

  املصائد:
وا بَ    .۱۲أَْسنا إِذا ُهْم ِمنْها يَْركُُضوَن فَلَّ� أََحسُّ

وقد تب� لهــم بــاس  »ِرساعاً كَأَنَُّهْم إِىل نُُصٍب يُوِفُضونَ « »يركضون«وأ� لهم ركضة بغ� ركزة؟  »يركضون«
  ّهللا �ا أحّسوه، ولكن ركضة الياس اركض واركز من ركضتهم فا� يركضون؟.

  .۱۳»فْتُْم ِفيِه َو َمساكِِنُكْم لََعلَُّكْم تُْسئَلُونَ ال تَْركُُضوا َو اْرِجُعوا إِىل ما أُتِْر «
و هذه مهزئة لهم ومهزلة يف تهكم مرير، سلبا لركضــهم حيــث ال يــنفعهم، وإيجابــا لــرجعهم اىل مــا 
أترفوا فيه حيث يسألون تساءل التبكيت من قبل ّهللا، ام سٔول الحاجة من قبــل املستضــعف� حيــث 

ل فتســتكربون علــيهم وتختــالون، ام ليتســاءلوكم عــ� جنيــتم علــيهم، كانوا يتهاجمون عليكم بالسؤ 
  ومثلث السٔول تأنيب لهم وتعذيب، وتعجيز لهم �وقفهم الكئيب.

و لكن اين املجال لجواب وسٔول ح� ال مهرب من بــأس ّهللا والت حــ� منــاص؟ فيلجئــون ـ إذا ـ إىل 
  االعرتاف �ا ظلموا:
  .۱۵فَ� زالَْت تِلَْك َدْعواُهْم َحتّى َجَعلْناُهْم َحِصيداً خاِمِدينَ  ۱۴ا ظالِِمَ� قالُوا يا َويْلَنا إِنّا كُنّ 

فَــ� زالـَـْت «ولكن األوان فائت، والبأس ماقت، واألمان منه ساقط، حيث الرب علــيهم ســاخط  »قالوا«
َحتـّـى «س يف تلــك الزمجــرة املــدمرة مــا لهــم حــراك ونفــ »دعــواهم«املظلمة التي بهــا يعرتفــون  »تِلَْك 

عــن نــ�انهم التــي أّججوهــا مضــطرمة عــىل »خامــدين«حصــادا فيــه كــل كســاد  »َجَعلْنــاُهْم َحِصــيداً 
  املستضعف�.

و يا له من حصيد انسا� ليس له رصيد إال محق وخمــود لهــم دون إبقــاء إّال خامــد الحصــيد ومــن 
  وراءهم عذاب شديد!

»و ايم هللا ان هذه عظة لكم وتخويف إن اتعظتم وخفتم«
١.  

                                                        
�� رو�� ا����� ��ـ�م ���ـ� �ـ� ا���ـ�� �����ـ� ا��ـ��م �ـ� ا�ـ��� و ا���ـ� �ـ� ا�ـ���� ��ـ�ل ��ـ�: و ��ـ�  ٤١٤: ٣. ��ر ا������ ١

و ا��ـ� ��ـ� » أ����� ا��ّ� �� ����� �� �� ��� �����م ا������� �� ا�� ا���ى ����� ��� ��ل: َو �َْ� �ََ�ْ��� ِ�ْ� �َْ�َ�ٍ� ���َْ� ���َِ��ً 

�ـ�ل:  -�� أ���� ��� ���ل: و ا���ٔ�� �� ����� ���� آ���� ���ل �� و ��: ���� أ���ا ��ٔ��� إذا �� ���� �����ن ���� ����ـ�ن�����

�ّـ� �ُ  -�� �َْ��ُُ��ا َو اْرِ�ُ��ا إِ�� �� ا��ِْ��ُْ�ْ� ِ��ِ� َو َ���ِ�ِ�ُ�ْ� �ََ���ُ�ْ� �ُْ�َ��ُ�نَ  �ّـ� �ـ��ِِ��َ� �َ�ـ� زا�َـْ� �ِ�ْـَ� ���� أ�ـ��� ا��ـ�اب �ـ��ُ�ا �ـ� َوْ��َ�ـ� إِ

 و ا�� ا��ّ� ...» َدْ��اُ�ْ� َ��ّ� َ�َ��ْ��ُ�ْ� َ�ِ���اً ��ِ�ِ���َ 
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و ما الطفه تشبيها ان شبّه همود أجسامهم بعد حراكها بخمود النار بعد اشتعالها، او النبات الحصيد 
والبــوار وا�حــاء املعــا� واآلثــار  املحرق بالنار، الخامد بعد االشتعال، وهــو ابلــغ يف وصــفهم بــالهالك

وصــف لهــم دون الحصــيد، فهــم ـ إذا ـ حصــيد وهــم »خامــدين«الجت�ع وصفي الحصد واإلحراق، و
  خامدون!.

  .»َجَعلْناُهْم َحِصيداً خاِمِدينَ «فك� تختىل الزروع باملنجل، ثم تحرق بعد اليبوسة، 
وا«ـ  »كم قصمنا«و صحيح ان   مــا مىضــ، إال ان لهــ� مصــاديق مســتقبلة مــن تعطفــان اىل »فَلَّ� أََحسُّ

  أصدقها زمن الدولة االسالمية العاملية بقيادة اإلمام القائم املهدي عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف.
  و ذلك من قبيل الجري والتطبيق عىل املشابه وبأحرى األشبه.

�َء َو اْألَرَْض َو ما بَيْنَُه� الِعِبَ�    .۱۶َو ما َخلَْقنَا السَّ
ان اللعب هو من الباطل للحكيم العليم، اللهم للجاهل الغافل كالطفولة وسائر املجاهيل، فانه ما ال 

�َء َو اْألَرَْض َو ما بَيْنَُه� بــاِطًال ذلـِـَك ظَــنُّ الَّــِذيَن كََفــُروا «حكمة وال غاية صالحة فيه:  َو ما َخلَْقنَا السَّ
اِر. أَْم نَْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت كَالُْمْفِسِديَن ِيف اْألَرِْض أَْم نَْجَعُل فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفرُوا ِمَن النّ 

  ).۲۸: ۳۸( »الُْمتَِّقَ� كَالُْفّجارِ 
فلو انه � يبعث رسال مبرشين ومنــذرين لكــان الخلــق لعبــا وبــاطال، ولــو انــه � يستأصــل الظــامل� 

دنيوية لكان الرشع بــاطال، حيــث هــم يُظلمــون الجــو �ــا يَظلمــون، فــال املستأصل� صالح الحياة ال
يفسحون مجاال للذين يهتدون او يهدون، نقضا مستأصال لدعوة الداعية، وإبطاال لفاعلية حجــج ّهللا 

  البالغة.
ا ـ فتطبيق توحيد ّهللا برشعة ّهللا يف واقع الرسالة الفعالة، والجزاء العدل يوم االخرى ـ وشذر منها هن

�َء َو اْألَرَْض َو ما بَيْنَُه� الِعِب�َ «يبقّي مجال الدعوة يف األوىل، كل ذلك من مخلّفات    .»ما َخلَْقنَا السَّ
فالجّد الجاّد أصيل يف خلق الكون ويف تدب� الكون ويف ســّن القــوان� كونيــة ورشعيــة، ويف الحســاب 

  ، دون اية مسامحة وال لعب باطل.الدقيق الذي ئوذون به هنا أحيانا وبعد املوت �اما
  .۱۷ »لَْو أَرَْدنا أَْن نَتَِّخَذ لَهْواً َالتََّخْذناُه ِمْن لَُدنّا إِْن كُنّا فاِعلِ�َ «

فالقصد من اللعب ـ وهو امر منتظم لفائدة خيالية ال واقع لها ـ القصد منه هو اللهو وهــو االلتهــاء 
  .١يزعج، وذلك حرام يف الرشعة اإللهية ككلع� يحق وله واقع صالح، وهو االستيناس ع� 

لعبا وباطال، � نحتج ان نتخذه يف الخلق، حيث الخلق  »أَرَْدنا أَْن نَتَِّخَذ لَْهواً «عىل فرض املحال  »لو«ف 
ُدنّالَْو أَرَْدنا أَْن نَتَِّخَذ لَْهواً َالتَّخَ «محتاجون إلينا، ولسنا بحاجة اىل الخلق يف لهو وسواه، ف   »ْذناُه ِمْن لـَـ

نّا فاِعلِ�َ «يف نفس الذات، ال من لدن خلقنا، اكتفاء باألقل باطال    لهوا وباطال. »إِْن كُ
فالقائد الالهي ان امكنه اتخاذه من لدنه، ال يتخذه من شعبه مخافة العار والدمار، بل يتخــذه مــن 

عب او يتخذ لهــوا مــن لدنــه فضــال عــن لدنه، فضال عن ّهللا الحكيم الغني العليم، غ� املحتاج ان يل

                                                        
�� ا����� ���� �� ��� ا��ٔ��� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م �� ا���� و ���: ا��� �����ن ان ر��ل  ٤١٥: ٣. ��ر ا������ ١

�ّ� �� و �� ���ل: و �� ����� ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ر�� �� ان ���ل: ������ ������ ������ ������ ���ل: ����ا ان ا�

 ا����ء و ا��ٔرض ...
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فإنهم بنكرانهم يوم الجزاء يبطلون الرشعة »ذلَِك ظَنُّ الَِّذيَن كََفُروا فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفرُوا ِمَن النّارِ «خلقه، 
اإللهية ابطاال لخلق الكون اجمع، وان ّهللا اتخذ لهوا من خلقه فلسنا نعمل باطال مــن لعــب ولهوايــا 

  كان وأيان:
  .۱۸ْل نَْقِذُف بِالَْحقِّ َعَىل الْباِطِل فَيَْدَمُغُه فَإِذا ُهَو زاِهٌق َو لَُكُم الَْويُْل ِمّ� تَِصُفوَن بَ 
فــاملحور للقــذف »َعــَىل الْباِطــلِ «) قذفا مطلقا و منــه ۴۸: ۳۴( »قُْل إِنَّ َر�ِّ يَْقِذُف بِالَْحقِّ َعّالُم الُْغيُوِب «

يعا وجزاًء بالعدل وفاقا، فإذا عارضه باطل قــذف بــه عــىل الباطــل، الربا� قذف بالحق تكوينا وترش
مــ� «كــل الويــل  »الويــل«الناكرين ليوم الــدين »و لكم«ودمجا ملنظومة الحق »فَإِذا ُهَو زاِهٌق «دمغا له 
  ّهللا خالف وصفه، ام رشعة ّهللا خالف وصفها. »تصفون

ا عــىل الخفيفــة، والحــق ثقيــل يف ميــزان ّهللا و الن حقيقة القذف هي لألشياء الثقيلة التي يرجم بهــ
والواقع، فقذفه عىل الباطل يرّض ما صّكه ويدمغ ما مّسه، إصابة دماغ الباطل فإهالكــا عــن بكرتــه، 

  حيث الدماغ هو أهلك مقتل.
فالحق ـ إذا ـ قذيفة يف يد القدرة اإللهية ـ عىل طول الخط ـ يقذف بها عىل الباطــل فيشــق دماغــه، 

لــيس «الحق وزهوق الباطل، هنا حجة بالغة يف رصاع، ويف األخرى �اما دون إبقاء ف  وهكذا مجيء
»من باطل يقوم بإزاء حق إال غلب الحق الباطل

١  
»يه الحق حتى يصدع قلبه قبله ام تركهما من أحد اال وقد يرد عل«و 

، فان ّ� الحجة البالغــة، ذلــك! ٢
طاملا يبدو الباطل أحيانا منتفشا فاشيا فاحشا كأنه غالــب، ويبــدوا فيهــا الحــق منزويــا خاويــا كأنــه 

  ب، ولكنها ما هي إال أياما قالئل إمالء ألهله. وامالال، ليزداد وإ�ا ولهم العذاب اليم.مغلو 
كَْم قََصْمنا ِمــْن قَْريـَـٍة «فإذا وصل الباطل حينا اىل قمة الزهو واإلضالل فهنالك دمغ بالحق دون إمهال

لعــدل املهــدي مــن آل محمــد واىل ان تٔوس الدولة االسالمية الكربى بقيام القــائم با »كانَْت ظالَِمًة ..
 »إنا للنرص رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقــوم االشــهاد«وخرس هنا لك املبطلون:  آله و عليه هللا صىل

كِْر أَنَّ اْألَرَْض يَرِثُها ِعباِدَي الّصالُِحونَ «   ).۱۰۵: ۲۱( »َو لََقْد كَتَبْنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ
َدُه ال يَْستَْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه َو ال يَْستَْحِرسُونَ َو لَُه مَ  �واِت َو اْألَرِْض َو َمْن ِعنْ   .۱۹ْن ِيف السَّ

تعني انحصار املُلك واملِلــك الحقــ� الــدائب� فيــه،  »له«و إذا كان له من فيه� فباحرى له ما فيه�، و
  وانحساره� عمن سواه.

َدهُ «  »ال يَْستَْكِربُوَن َعــْن ِعباَدتـِـهِ «ن إليه معرفيا وعباديا دون قرب زما� وال مكا� هم املقربو  »َو َمْن ِعنْ
  عيّا وكالال. »َو ال يَْستَْحِرسُونَ «بل يستحرصون فيها 

ال تخــتص وهــذه العنديــة  »إِنَّ الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك ال يَْستَْكِربُوَن َعْن ِعبادَتِِه َو يَُسبُِّحونَُه َو لَُه يَْســُجُدونَ «
باملالئكة، فأحرى منهم فيها الرسل الكرام وال سي� اولوا العزم منهم، وامامهم العظيم اقرب املقــرب� 

                                                        
 �� ����� ا����� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م: ٤١٦: ٣. ��ر ا������ ١

 .... و ذ�� ��ل ا��ّ�: �� ���ف ...

 
 ...».�� ���ف «. ا����ر ��� ���� ا����م �� أ��ب �� �� ا�� .... و ذ�� ان ا��ّ� ���ل �� �����: ٢
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   آله و عليه هللا صىلعند ّهللا وأسبق السابق� واّول العابدين محمد  
  ثم املحمديون من عرتته الطاهرين سالم ّهللا عليهم أجمع�.

ة لكل كائن، تحيل اي تفلُّت عن ارادته، واي تلُّفت عــن مشــيئتة يف و تلك السلطة املطلقة املستغرق
  ).۲۵: ۵۳( »فَلِلِّه اآلِْخرَُة َو اْألُوىل«أية نشأة من النشآت، 

و ملاذا املقربون هنا يختصون بالذكر؟ ألنهم نــرباس العبوديــة والخنــوع ملــن ســواهم، حيــث ينــ�ون 
  ن عند ّهللا.الدرب عليهم، فهم األدالء اىل ّهللا، املكرمو 

ثم وطبيعة الحال فيمن عند سائر امللوك ان يسمح له يف بعض التخلفات خوفة منهم او إكراما لهــم 
  حيث التقرب فيهم تقارب وتجارة ب� امللوك وإياهم.

يزدادون له طوعا كل� تقربوا، وتــزداد مســئولياتهم عنــده، دون تســامح عــنهم يف  »من عنده«و لكن 
  الحاجة هنا هي من ناحية واحدة، وليست مزدوجة تجارية.صغ�ة او كب�ة، حيث 

فكل عبد من العبيد يستحرس لوقت ما عن الخدمة، منقطعا باإلعياء، وعباد ّهللا الذين هم عنده ا�ا 
يستحرسون عن ترك العبادة، وال يستحرسون عىل أية حال عن عبوديته تعاىل، حيث الشغف البــالغ 

  لحياة يف العبودية دون تكلف فيها وال تخلف عنها:والهي�ن الحالق حرصاهم طول ا
  .۲۰يَُسبُِّحوَن اللَّيَْل َو النَّهاَر ال يَْفُرتُوَن 

فتورا وإن لفرتة قص�ة ما  »ال يفرتون«فهم مستيقظون لتسبيحه وان كانوا نّوما فضال عن يقظتهم، ف 
املوانع زائلة والــدوافع كاملــة  داموا هم احياء، ثم يف الربزخ واالخرى تقوى تسبيحاتهم وتزداد حيث

مسبحون ال يسأمون وال يغشــاهم نــوم العيــون و ال ســهو العقــول وال فــرتة األبــدان وال غفلــة «فهم 
»النسيان

١.  
جاِعــِل الَْمالئَِكــِة «ع�ل دون ذلك، فــإنهم رســل عن تسبيحهم ولهم اقوال وا »ال يفرتون«و ترى كيف 

  برساالت تكوينية وترشيعية عدة؟. »ُرُسًال 
علّه الن لهم مقام جمع الجمع كــ� لســائر الرســل �ــا جمــع ّهللا لهــم الشــتات، وان رســاالتهم كلهــا 

حاكيا عن  تختص بالقول فقط، بل هو اد� درجاته، »يسبحون«تسبيحات ّ� قاال وحاال وافعاال، فليس 
حالهم وفعالهم، فاملسبّح به� دون قال مسبح ّ�، واملسبح بالقال دونه� غ� مسبح ّ�، والجمع ب� 

  الثالث أجمل وأكمل، أن يحلّق تسبيح ّهللا كل كيان الكائن فيصبح بكله تسبيحا ّ�.
ن تليق تسبيحاتهم ّهللا تنزيها يف لفظة قول وحال وعمل، بل ويسبحونه عن ا »يسبحون«و ليس فقط 

مــا عرفنــاك «: آله و عليه هللا صىللساحة قدسه معرفة وعبودية وك� يروى عن أفضلهم وأعالهم الرسول محمد 
  معرتف� بالتقص� القارص عن بلوغ تسبيحه!. »حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك

  اتخذوا آلهة هم يخلقون ويدبرون أمورهم فيعبدون؟:
وَن  أَِم اتََّخُذوا آلَِهةً    .۲۱ِمَن اْألَرِْض ُهْم يُنِْرشُ

                                                        
�� ���ب إ���ل ا���� و ���م ا����� ��  ٤١٧: ٣. ��� ا������ ا���� ا����� ا���� �� ا�ٕ���م ��� ���� ا����م و�� ��ر ا������ ١

� (���� ا����م) ا�� ��� �� ا������� أ �����ن؟ ���ل: �� �� �� ا�� و �� ���م ��� ا��ّ� و��ه و ا������� �����ن ����: أ�� ��� ا��ّ 

ُ��َن ا���ْ�َ� َو ا�����َر �� َ�ْ��ُُ�ونَ   ؟ ��ل:أ������ �����.»���ل ا��ّ� �� و ��: �َُ���
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 »ينرشــون«ك� تتعلق ب»من األرض«اإلنشاء هو اإلحياء بعد املوت، ك� هو إحياء بدا� ال عن موت، و
احياء منها ك� خلقوا منها، كذلك تتعلق �قّدر ككائن: آلهة كائنة من األرض، هم أنفسهم منها ومنها 

يف هذا التعلق هي األصنام واألوثان، فمن ذا الذي »آلهة«و  »وااتخذ«ينرشون األموات، وتعلق ثالث ب
  ينرشهم أنفسهم، وح� ال يقدرون عىل نرش أنفسهم فكيف ينرشون سواهم. 

فك� ّهللا إله اإلنشاء، كذلك إله لإلنشار وبأحرى، فلتقطع آمال املرشك� الذين يحسبون لهم آلهة من 
ِ َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ «ون، ف األرض هم ينرشون، فيسامحونهم في� يعلم   .»إِنّا ِ�ّ

مستبعدين ان »َمْن يُْحيِي الِْعظاَم َو ِهَي رَِميمٌ «و لنئ سئلنا: كيف ينكر عليهم إنشارا هم ناكروه قائل� 
  يحيها ّهللا وهو الخالق لها، فكيف يعتقدونه يف أصنام ما هي اال ج�دات بال أرواح؟.

امية عليهم �ا التزموا من عبادتهم لهذه األوثان، ولزامها الثواب عليها فعــال و الجواب: علها حجة إلز 
والعقاب تركا، وليس يشء منه� يف هذه الحياة الدنيا، فلتكن حياة اخرى فيها الجزاء، فهــل ان آلهــة 

  من األرض هم ينرشونهم فيجزون �ا ينرشون؟.
   تٔوكون؟.وهم يعجزون عن إنشار أنفسهم فأّ�  »هم ينرشون«و كيف 

كَــ� «وّهللا خلقهم ومن يعبدون، أ ليس الذي بــدء الخلــق بــاحرى ان يعيــده:  »هم ينرشون«ام كيف 
؟! ومن الدليل ـ القاطع القاصع القامع، املستمد من جــوهرة الكــون وواقعــه ـ عــىل »بََدأَكُْم تَُعوُدونَ 

  وحدة االلوهية يف كافة الحقول إنشاء وإنشارا:
  .۲۲آلَِهٌة إِالَّ ّهللاُ لََفَسَدتا فَُسبْحاَن ّهللاِ رَبِّ الَْعرِْش َعّ� يَِصُفوَن لَْو كاَن ِفيِه� 

آية منقطعة النظ� يف برهنتها الكاملة الشاملة، املاحقة كــل فروضــات تعــدد اآللهــة، نقــّدم تفســ�ا 
  ملفردات لها، ثم نخوض يف البحث عن مدلولها.

  العقلية، إحالة جوهرية. تحيل مدخولها وبأحرى يف املسائل »لو«ف 
  
  

  حجة داحضة يف اختصاص آية الرسالة �ا يهوون
  وامتصامها ع� اليهدون

  
ْد جاءَكُْم رُُســٌل ِمــْن الَِّذيَن قالُوا إِنَّ ّهللاَ عَِهَد إِلَيْنا أَّال نُٔوِمَن لِرَُسوٍل َحتّى يَأْتِيَنا بُِقْرباٍن تَأْكُلُُه النّاُر قُْل قَ «

  ).۱۸۳( »يِّناِت َو بِالَِّذي قُلْتُْم فَلَِم قَتَلْتُُموُهْم إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ قَبِْيل بِالْبَ 
يأتوا بقربان تأكلــه  و أرضابه من رسل �آلـه و عليه هللا صىلأتراهم صادق� يف ذلك العهد؟ فكيف ئونون �حمد 

إِنَّ ّهللاَ َعِهَد إِلَيْنا أَّال نُٔوِمَن لِرَُسوٍل «هنا إّال وما قولهم  »بِالَِّذي قُلْتُمْ «النار! أم كاذب�؟ ف� هو ـ إذا ـ دور 
  !.»َحتّى يَأْتِيَنا بُِقْرباٍن تَأْكُلُُه النّارُ 

وان كث�ا من  »إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ «ينقسم إىل طليق العهد وأصله، فطليقه مكذوب ملكان  »بِالَِّذي قُلْتُمْ «
بِالَّــِذي «ا بهذه اآلية، وأصله بالنسبة لبعض النبي� صــادق ملكــان الرسل املزودين بسائر اآليات � يأتو 

مــن عديــد  »بُِقْربــاٍن تَأْكُلـُـُه النـّـارُ «ال كأصل تتبناه الرسالة، فلواله ملا تثبت رسالة أبدا، فإ�ا كان  »قُلْتُمْ 
، وكثــ� مــن اآليات الرسالية دون أن تحرصها بنفسها، وإال ف� هي الحاجة إىل سائر اآليــات الرســالية

  املرسل� � يأتوا بقربان تأكله النار.
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فا�ا القصد من اآلية الرسالية داللتها عىل الرسالة املّدعاة، سواء أ كانت قربانا تأكله النار ام أيــة آيــة 
  من آياتها كيف� كانت وأين� حصلت.

وسائر اآليات وهيدة، فال يصــّدق  هي اآلية الوحيدة املثبتة للرساالت »قربان تَأْكُلُُه النّارُ «ثم لو كانت 
إِْن كُنـْـتُْم «إذ � يأت بها، فلم كذبتم وقتلتم رســال جــاءتكم بالبينــات وبالــذي قتلــتم  آلـه و عليه هللا صىلمحمد 
  يف ذلك العهد املدعى. »صاِدقِ�َ 

لــة و تراهم هؤآلء الحضور املخاطب� زمن نزول أمثال هذه اآليات، هم أنفسهم شاركوا سابقيهم القت
  يف قتل النبي�؟ وملّا يولدوا وقتئذ إّال بعد آالف من السن�!.

انهم برضاهم قتلهم وعدم براءتهم من قتلتهم يحسبون يف عدادهم ويحاسبون بحسابهم اللهم إال يف 
  .١حكم القود وما أشبه

تسمح لقــراب� األضــحى يف منــى ان تأكلهــا النــار أو األرض اتّباعــا للســنة  »قربان تَأْكُلُُه النّارُ «ثم ترى 
  ق عىل كل الرساالت؟.الرسالية السابقة وإن � تحل

كّال، حيث النار التي كانت تأكل قربان الرسالة كانت ربانية تــدليال عــىل صــدق الرســالة، فلــم يكــن 
فإذا وجبت جنوبها فكلــوا منهــا «يسمح وقتذاك ان تحرق القراب� فضال عن رشعة القرآن املرصحة ب

»ن فقرائها ومساكينهاقد جعلت قربان أمتك يف بطو «) ف ۲۸: ۲۲( »وأطعموا البائس الفق�
٢.  

� يأت يف القرآن إال مرة يتيمة هي هذه، ثم ال ثانية لها إال قربان ابني آدم  »قربانا تأكله النار«ثم ان 
با قُْرباناً فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِه� َو لَْم يُتََقبَّْل ِمَن اآلَْخرِ «   ).۲۷: ۵( »إِذْ قَرَّ

                                                        
ر�� ��� ا��ّ� ا���ارج ��� ا��ّ� ا������ ��� �� ا��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��ل: ��� ا��ّ� ا��� ٤١٦: ١. ��ر ا������ ١

� ��م ا��ّ� ا������ ��ل ���: ���� ��اء ��ة ��ة و ���� ��اء �����؟ ��ل: ان ��اء �����ن: ان ����� ����ن ������� ������ ������� ا�

��ل: ��ن ��� ا������� و ا������� ������� ..» ُ�ْ���ٍن �َ�ْٔ�ُ�ُُ� ا��ّ�ُر ا��ّ� �ُ�ِ�َ� �َِ�ُ��ٍل َ��ّ� َ��ْٔ�َِ��� �ِ «ا������ ان ا��ّ� ��� �� ��م �� ����� 

��ل: ���ن �ـ�� ا�ـ��� ����ـ�ا ��ـ�ا » إِْن �ُ�ُْ�ْ� ��ِد�ِ��َ «��م ��ٔ����� ا��ّ� ا���� ������ �� ����ا و �� ����� ا������ ���� إ�� ان ��� 

 ��� ������ ��� ��� أو���.ا���ل و ��� ا������� ������� ��م ������ ا��ّ� ���

�� و ��� �� ���� �� ���� ��� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� .. و �� ��� ان ����ا: و ا��ّ� �� ����� و 

 �����؟ ��ل: و ا��� ��� ��� ا��ؤ �� ������ ��ٔ��ا.

) ��ل �� ���ل ا�����؟ ���: ���، ��ل: ���ون ���� ا����� (���� ا����م) ��� و��� �� ���� �� ا��ٔر�� �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م

أ�����؟ ��ل ��� ���� ��اك �� ��� ���� ا��، ��ل: �ٕ�ذن أ�� �� ��ى ا����� ا�� �� ��� او �� و�� ا����؟ ا�� ���� ا�� ��ل ا��ّ� 

�ل ��� ا��ي ��ن ���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� أ����� و �� ��� ���� و ��ٔي ر�» �ُْ� �َْ� ��َء�ُْ� ُرُ�ٌ� ... �َ�َِ� �ََ��ُْ�ُ��ُ��ْ «

 ��� ���� ر��ل، ا��� ر��ا ��� أو��� ����ا ������.

 
�� ���ب ا������ج ������� �� ���� �� ���� ������ ا��ـ��م �ـ� آ���ـ� �ـ� ا���ـ�� �ـ� ��ـ� �ـ� ا��ـ�  ٤١٧: ١. ��ر ا������ ٢

�� ا������ (����� ا����م) ���� ���� و ���: ��ل ا��ّ� �� و �� ����� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� أ��ي �� و ���� ا��ٔ�� ا����

���� ��ا����� ��� أ������ ا�� ��� ا����س ��� ���� ذ�� ��� أر��� ا��� ��را ��ٔ���� ���� ���ورا و �� �� ا��� ذ�ـ� ��ـ� ر�ـ� 

����را و �� ���� ����ن أ��� �� ���ن ���اء�� و �������� ��� ���� ذ�� ��� أ���� ذ�� أ����� ������ و �� �� ا��ـ� ذ�ـ� 

 ���� و �� ر��� ذ�� �� أ��� و �� �� ا�ٕ���ر ا��� ���� ��� ا��ٔ�� ����.��� ر��� ��� �����ت ا�
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ذلك مع إتيان الكث� الوف� من سائر اآليات البينات، م� يدل عىل أصالتها دون القربان، فهــو ـ إذا ـ 
آية هامشية جانبية لبعض املرسل�، دون أن يحتل القمة او يساوي ام يسامي سائر اآليات الرســالية، 

س من البينات ام هي بيّنة هامشية مقرتحة، فلم وكأنه لي »البينات»«بِالَِّذي قُلْتُمْ «وقد تلمح له مقابلة 
تكن آية أصيلة، وا�ا هي آية أحيانية مقرتحة عىل سبيل التعنّت دون االسرتشاد، فك� � ئونوا �ن أ� 

  بها من الرسل السابق� كذلك � ئونوا بهذا الرسول حيث � يأت بها ـ عىل سواء ـ.
يف التورات ـ عىل تحرّفها ـ كآية رسالية لرسول فضــال  »أكله النارقربانا ت«ك� ومن العجاب أننا ال نجد 

عن كونها عهدا مستمرا مع الرساالت كلها، فأين ذلك العهد املدعى، الحاجــب بيــنهم وبــ� تصــديق 
  هذه الرسالة السامية؟!.

ذلك! ومن ثم فهذه الدعوى يف نفسها باطلة، فان داللــة ســائر اآليــات املعجــزات هــي ألقــل تقــدير 
كداللة قربان تأكله النار، فكيف يعهد ّهللا اىل بني إرسائيــل أال ئونــوا لرســول إّال أن يــأتيهم ـ فقــط ـ 
بهذه اآلية، وقد أرسل رسال بغ� هذه اآلية، أم وأرسلهم به�، واآلية الرسالية ذات داللــة ذاتيــة عــىل 

ا لرســول أ� بهــا، وذلــك جمــع بــ� رسالة اآل� بها، فكيف يبعث ّهللا بها ثــم يعهــد إىل قــوم أّال ئونــو 
  متناقض�!.

فيا لها من مجابهة قوية تكشف عن اتجاهة غوية لهم، وعن كذب وافرتاء منهم عىل ّهللا وإرصارهــم 
ان تكذيب الرسل يحلق عىل آله و عليه هللا صىلعىل كفرهم، وهنالك تأ� تسلية حنونة لخاطر الرسول األقدس  

ب:كل األدوار الرسالية فليس هو    بدعا من الرسل ان يكذَّ
بُِر َو الِْكتاِب الُْمِن�ِ( َب رُُسٌل ِمْن قَبْلَِك جأوا بِالْبَيِّناِت َو الزُّ بُوَك فََقْد كُذِّ   ).۱۸۴فَإِْن كَذَّ

هنــا تعــم اصــل الرســالة  »كــذبوك«فاملصيبة إذا عمت طابت وخفت ك� إذا خصت هابت وثقلت، و
توا بتلك اآلية املقرتحة، وأنهم كذبوا جمعا منهم أتــوا بهــا، فقــد املحمدية، وأن جمعا من الرسل � يأ 

  ذلك الثالوث كله مه� كان أصل النبوة رأس الزاوية. »كذبوك«تشمل 
املزّود بها كل الرسل هي اآليات البينات الرسالية التي أتــت بهــا الرســل، و الزبــر جمــع  »البينات«ثم 

  .السالم عليهتخويف وتحذيرك� نراها يف زبور داود الزبور من الزبر وهو الزجر بحكمة وموعظة و 
فقد يعني كتاب الرشعة األصيلة املن�ة عىل البينات وعــىل الزبــر ككتــاب نــوح  »الِْكتاِب الُْمِن�ِ «و اما 

يخرجــه عــن  »من قبلــك«وإبراهيم وموىس وعيىس (عليهم السالم) وفوق الكل القرآن العظيم، ولكن 
  هذا املجال.

انه أصل الزبور والبينات، و ك� أ� مفردا  »بِالْبَيِّناِت َو الزُّبُرِ «أمام جمعية  »الكتاب«دة و قد تلمح وح
  ) موضعا و� يأت جمعا إال يف ثالث.۲۳۰يف (

ثم الفصل ب� البينات والزبر والكتاب املن� م� يدل عىل فصل اآليات املعجزات لسائر املرسل� عــن 
يجمع هذه الثالث �تاز عن كل كتب الس�ء بهــذه الجمعيــة البارعــة،  زبرهم وكتاباتهم، والقرآن �ا

لحد أصبح آية رسالية قبل كونه كتاب الرسول، حيث يثبت رسالة من جاء به، ومن ثم هو تبيان لكل 
  .»لَيِْهْم ..أَ َو لَْم يَْكِفِهْم أَنّا أَنْزَلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب يُتْىل عَ «يشء تحتاج إليه االمة إىل يوم القيامة!: 

اِر َو أُدِْخــَل  ا تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم الِْقياَمِة فََمْن زُْحِزَح َعِن النّ  الَْجنَّــَة فََقــْد كُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت َو إِ�َّ
نْيا إِّال َمتاُع الُْغُروِر (   ).۱۸۵فاَز َو َما الَْحياُة الدُّ

نسانية والجنية وامللكية وسواها من األحيــاء، رســوال وســواه مه� شملت كل النفوس ـ اال  »كل نفس«



 69

حيث  »نفس«ـ ولكنها ليست لتشمل الذات القدسية اإللهية مه� يطلق عليها  ١وملك املوت �ن سواه
واما النفس دون اضــافة فــال تعنيان ذاته تعاىل وتقدس، »نفسك ـ نفيس«� تأت له سبحانه إّال مضافة 

وسائر الرباه� عقليــة ونقليــة هــي مجنــدة الســتحالة »هو الحي الذي ال �وت«تطلق عليه ابدا، ك� 
  .٢موته تعاىل

ة يف بدن آخــر و ذوق املوت يختلف عن املوت الفوت، فانه ذوق النفصال الروح عن البدن وهي حي
يف الربزخ، ولوال حياة النفس اإلنسانية ح� املوت ملا كان لذوقها املوت من معنى فا�ا النفس ـ وهي 

  الروح ـ تذوق موت البدن وموتها عن البدن انفصاال عنه دون فوت.
ا تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم الِْقياَمةِ « فطليــق األجــر يــرى يف األوىل تحرص توفية األجور بيــوم القيامــة،  »َو إِ�َّ

َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى. َو أَنَّ َسْعيَُه َسْوَف يُرى، ثُمَّ يُْجــزاُه الَْجــزاَء «بسيطا ويف الربزخ وسيطا: 
  .»اْألَْوىف

ُكْم إِّال وارِدُها كاَن َعىل «إزالة عن معرة فيها إذا  »فََمْن زُْحِزَح َعِن النّارِ « َربِّــَك َحــتْ�ً َمْقِضــي�ا. ثـُـمَّ إِْن ِمنْ
فََقــْد «بعد زحزحته عن النــار، ») (َو أُْدِخَل الَْجنَّةَ ۶۸: ۱۹( »نُنَجِّي الَِّذيَن اتََّقْوا َو نََذُر الظّالِِمَ� ِفيها ِجِثي�ا

نْيا كأنهــا أصــل الحيــاة لحــد حيث يزينهــا ألهليهــا الَغــرور »إِّال َمتاُع الُْغُرورِ «حياتاً  »فاَز َو َما الَْحياُة الدُّ
يشرتى بها الحياة األخرى معاكسة ظاملة وقسمة ضيزى، أم والن الَغرور ال متاع له عىل الحقيقة، وإ�ا 
يراد به ان ما يستمتع به اإلنسان املغرور من حطام الدنيا ظل زائل وخضاب ناضل، زيّنه له الَغــرور 

                                                        
. و ��ا ����� ���� ا������ ��� ��� ��ن ���د ا����� ان ا����ل ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ت و �� ��ت. و�� ا��ر ا�����ر ١

���� ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و ��ءت ا������ ��ء�� آت ا��ج ا�� أ�� ���� �� ��� �� أ�� ���� (���� ا����م) ��ل: ��� 

�ُ�� �َْ�ٍ� ذا�َِ�ُ� ا�َْ�ْ�ِت َو إِ���� �َُ���ْ�َن ا�ُ��َر�ُْ� «�����ن �ّ�� و �� ��ون ���� ���ل: ا����م ����� �� ا�� ا���� و ر��� ا��ّ� و ������ 

����� و ���� �� �� ���� و در�� �� �� �� ��ت �����ّ� ����ا و إ��ه ��ر��ا ��ن ا����ب �� ��م ان �� ا��ّ� ��اء �� �� » َ�ْ�َم ا�ِْ���َ��ِ 

ا���اب ���ل ��� (���� ا����م): ��ا ا����، أ��ل و �� ��ر ا������ ���� �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م) ��ٔ���ظ ��ة ����� ��� ا�� 

 ا�����.

���� �� ���� �� ا��� �� ���� �� ���� �� ا����� �� ���� �� ����� �� أ��ب �� أ�� �� ا�����  ٤١٩: ١و�� ��ر ا������ 

� ا����ا ��ل ����� ����ب ا��ٔ��� ��ل د���� ��� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م) ����� �ٕ������� ����� ���� �� ��ل: ان ا��ّ� �� و �� ��

�� ا���ٔ ���ث ���ل: ا�� » �ُ�� �َْ�ٍ� ذا�َِ�ُ� ا�َْ�ْ�ِت «�� ��� و ا��� ����ن، و ��ل ا�� ���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���� ���ل: ا

���ت ا�� ا��ٔرض ��� �� ���� أ�� �� ���ت ا�� ا����ء ��� �� ���� أ�� ا�� ��� ا���ت و ���� ا���ش و ������ و ������� 

����ل: �� رب �� ��� إ��  - � و �� ����ل ��: �� ���؟ و �� ا���(����� ا����م) ��ل: ����ء ��� ا���ت ��� ���م ��� ��ي ا��ّ� �

��� ا���ت و ���� ا���ش و ������ و ������� ����ل ��: �� ������� و ������� �������، ����ل ا������� ��� ذ�� �� رب ر����� و 

�� ��� ��ي ا��ّ� �� و �� ����ل ��: �� أ�����؟ ����ل: ا�� �� ���� ��� �� ��� ���� روح ا���ت �� ���ء ��� ا���ت ��� �

����ل: �� ��� ا�� ��� ا���ت و ���� ا���ش ����ل: �� ����� ا���ش �������ا، ��ل: �� ���ء ����� ����� �� ����  -و �� ا��� -���؟

ت �� ��ٔ�� ا��ٔرض ������ و ����ل: �� رب �� ��� ا�� ��� ا���ت ����ل �� �� �� ��� ا���ت ���� - و �� ا��� -���� ����ل: �� ���؟

 ا����وات ������ و ���ل: ا�� ا���� ����ا ����ن ��� �����؟ ا�� ا���� ����ا �����ن ��� إ��� آ��؟.

 
 ��ا��. ٣٥. ��� ��ل ��� ��� ��ء ����ة ا��ٓ�� �� ا��ٔ����ء ٢
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ياة اآلخرة ملن أبرص بها فبرصته و� يبرص إليها كأنه متاع يقصد وحياة تعتمد، وهو متاع يرشى به الح
  فأعمته.

و قد يدل التحليق العام يف ذوق املوت لكل نفس ان القتيل ميت مه� كــان شــهيدا او ســواه، فبــ� 
  املوت والقتل عموم مطلق.

ثم والزحزحة عن نار الربزخ واالخرى تبدأ من ن�ان الشهوات يف الدنيا وك� يروى عن رسول الهــدى 
وإن شــئتم فمــن زحــزح عــن النــار «ان موضع سوط يف الجنة خ� من الدنيا وما فيهــا اقــرأ  آلـه و عليه هللا ىلص

»وأدخل الجنة ..
ه وهــو يــٔون بــا� من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركــه منيتــ«و ١

»واليوم اآلخر وليأت إىل الناس ما يحب ان ئوى إليه
٢.  

خياركم سمحاءكم ورشاركم بخالءكم ومن خالص اال�ان الرب باإلخوان « السـالم عليهو يقول حفيده الصادق 
حوائجهم وان البار باإلخوان ليحبه الــرحمن و يف ذلــك مرغمــة للشــيطان وتزحــزح عــن  والسعي يف

»الن�ان ودخول الجنان
٣.  

لك النــار، جاذبيــة منهومــة تجــذب إليهــا ناهمــة األخّفــاء، أ و الزحزحة عن النار تصور لنا جاذبية لت
فليست ألصل النار ـ وهي الشهوة واملعصية ـ جاذبية، أ فليست النفس بحاجة اىل ما يزحزحهــا عــن 
نار الشهوة، فكذلك نار الربزخ والقيامة طبقا عن طبق فإنه� من خلفيات نار الــدنيا، فكــل زحزحــة 

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«قدرها عن نار هي إدخال يف جنة عىل 
و قد تكون قضية الصرب والتقوى السكوت أمام األمور الهاجمة، فالسكوت، ك� قال عيل بن الحســ� 

لوددت أنه اذن يل فكلمت الناس ثالثا ثم صنع ّهللا � ما أحب ـ قال بيــده عــىل صــدره ـ ثــم « السالم عليهم
  .٤ّهللا أن نصرب ثم تال هذه اآليةقال: ولكنها عزمة من 

و أخرى تكون قضيتها الكالم ردا عىل شطحات وشبهات جداال بالتي هــي أحســن إن أمكــن، وثالثــه 
  الته فرديا او ج�ه�يا.قتاال بكل صمود حفاظا عىل هالة اال�ان وح

الَة َو «و لقد أ� عزم األمور يف حقل الدفاع عن الدين، امرا باملعروف ونهيا عن املنكر:  يا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
ـ  )، ام۱۷: ۳۱( »أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمنَْكِر َو اْصــِربْ َعــىل مــا أَصــابََك إِنَّ ذلـِـَك ِمــْن َعــزِْم اْألُُمــورِ 

                                                        
ا��ج ����� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: ... و ا��ج ا�� ��دو�� ���� ��  ١٠٧: ٢. ا��ر ا�����ر ١

ا��ّ� ���� و آ�� و ���) وا��ج ��� �� ���� �� ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���وة ��� �� ��� ��� (��� 

 أو رو�� �� ���� ا��ّ� ��� �� ا����� ��� ����� و ���ب ��س أ���� �� ا���� ��� �� ا����� ��� �����.

 
 . ا����ر ا��ج ا��� �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: ...٢

 
�� ا����� ��� �� ز��د ��� ���� �� ���� �� دراج ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ���ل: ���ر��  ٤٢٠: ١. ��ر ا������ ٣

.. 

 
 �� ����� ا������ �� أ�� ���� ا������ ��ل ��ل ��� �� ا����� ������ ا����م: .. ٤٢١: ١. ��ر ا������ ٤
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  بالنهاية ـ قتاال يف سبيل ّهللا.
إذا فالصرب يف حقل املواجهة ألذى األعداء هو عدم التفلّت ع� أنت عليه من إ�ان، و عــدم التلفــت 
ع� يتوجب عليك يف املواجهة سلبا وإيجابا من قضايا اال�ان، فليس هو صرب الفشل والبتل والكسل!، 

  ال�انية.فا�ا هو صرب البطل ك� تقتضيه بطولته ا
ُكْم َو ِمَن الَّ  ِذيَن أَْرشَكُوا أَذًى لَتُبْلَُونَّ ِيف أَْموالُِكْم َو أَنُْفِسُكْم َو لَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب ِمْن قَبْلِ

  ).۱۸۶كَِث�اً َو إِْن تَْصِربُوا َو تَتَُّقوا فَإِنَّ ذلَِك ِمْن عَزِْم اْألُُموِر (
طر النبي األقدس، القريح الجريح ـ والذين معه ـ من أذى الكــافرين، أنــه ال يخــتص هذا توط� لخا

بانهزام أحد وقيالت املنافق� والذين يف قلوبهم مرض وويالت ضعفاء اال�ــان، بــل هــو مســتمر عــىل 
  مدار الزمن.

وبة فالبالء النازل فجأة فجيعة ال تحمل، ولكن النازل عــىل علــم بــه وترقــب لــه ليســت بتلــك الصــع
الفاجعة، وهكذا يوطن ّهللا قلوب املٔون� عىل النــوازل، لــ� يســتعدوا لهــا، حــ� تتناوشــهم الــذئاب 

  باألذى، وتعوي حولهم بالدعايات املضللة، وح� يصيبهم االبتالء منهم والفتنة.
 »أمــوالكم«ـ  »كُمْ ِيف أَْموالِكُْم َو أَنُْفسِ «أيها املٔونون حسب قابلياتكم وفاعلياتكم ودرجاتكم  »لتبلون«ف 

يف  »أنفســكم«التي تجاولون يف تحصــيلها »أموالكم«التي حصلتم عليها يف تحصيلها ورصفها وإنفاقها، و
َو لَتَْســَمُعنَّ ِمــَن «فيمن يتصلون بكم بقرابة او نسبة او اتصــال أخــوي ا�ــا� »و أنفسكم«ذواتكم ثم 

مــن »و من الذين أرشكوا ـ لتســمعن .. ـ أذى كثــ�ا«والنصارى كاليهود »الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب ِمْن قَبْلُِكمْ 
لغو القول الزور والغرور، ومن ألوان التهم والشبهات املفتّتة لعضد اال�ان والدعايات الهارفة الخارفة 
الخواء الهادفة القضاء عىل اإلسالم، وك� نراهــا ونســمعها مــن املبرشــين املســيحي� ومــن الصــهاينة 

ة موصولة مع الزمن ل� ينالوا من رشعة القرآن واملترشع� بها كل نيــل و�يلــوا بهــم املجرم�، سلسل
  كل ميل.

تلك الدعايات الواسعة من كتاباتهم وابواقهم الجهنمية ضد اإلسالم ومعهم استع�ر الرشق والغرب، 
  ولهم طائلة األموال والعدة والعدة املديدة، ولكن:

ربا جميال فال تتفلتوا عن صامد اإل�ان وال تظنوا باّ� ظن الجاهلية، صربا عىل أذاهم ص »َو إِْن تَْصِربُوا«
فيه الحفاظ عىل صالح اإل�ان والجدال عىل طالح الكفر، ال صرب التخاذل والتحمل وأنتم قادرون عىل 

املرج يف صربكم محاظ�ه، وتتقوا ّهللا يف ذلك املوقف الحرج »و تتقوا«الدفاع، بل هو صرب أمام التعاضل 
: عزم يف األمور الخطرة وعزم لها وعزم إليها، فالعزم عىل آية »ِمْن َعزِْم اْألُُمورِ «الصرب والتقوى »فان ذلك«

حال هو للموطن نفسه عــىل األمــور العازمــة، أن يتغلــب اإلنســان عــىل كــل حادثــة وكارثــة دون ان 
سان لتنال منه صالح اال�ــان عقيــدة تتغلبه، أم ه� ككفتي امليزان تتجاوبان، فاألمور التي تقصد اإلن

وعمال، ال بد من العزم والصمود أمامها ل� ال تتغلب عليه ألقل تقدير، أو يتغلب عليها الك� تقدير، 
  ال أن يغلب متفلتا عن الصرب أمامها والتقوى يف خضمها.
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  النبى اليُغل ولو قالّ 
  

ْل يَأِْت ِ�ا َغلَّ يَْوَم الِْقياَمِة ثُمَّ تَُوّىف كـُـلُّ نَْفــٍس مــا كََســبَْت َو ُهــْم ال َو ما كاَن لِنَِبيٍّ أَْن يَُغلَّ َو َمْن يَْغلُ «
  .۱۶۱ »يُظْلَُمونَ 

هنا كأرضابها يف ساير القرآن ترضب هذه السلبية إىل اع�ق املايض سلبا عن مثلث الزمان،  »َو ما كانَ «
الرســالة الســامية، فلــيس ـ إذا ـ ســلبا حيث تسلب الغلول عن الكينونة الرسالية ككل وبأحرى هذه 

  للجواز وتثبيتا للحرمة فحسب، بل هو سلب إلمكانية الغلول للنبي�.
و الغلول هو تدرع الخيانة ك� الغل: العداوة، والغل هو االغتيال: القتل، ف� كان لنبــي أن يَغــل وال 

  ستحق الغل.أن يُغل وله ان يُغل ويقتل يف سبيل ّهللا من يَغل او يغل إذ كان ي
فالخيانة بأية صورة من صورها وأية س�ة مــن ســ�ها مســلوبة عــن النبيــ�، ســواًء أكانــت خيانــة يف 
النفس أو النفيس، خيانة بحق ّهللا يف رشعتــه أم بحــق عبــاد ّهللا يف حقــوقهم، فــإن األمانــة هــي مــن 

َل َعلَيْنــا بَْعــَض «ال، اللزامات األولية الرئيسية للرسالة اإللهية عىل أية حال يف قال وحال وفع َو لَْو تََقوَّ
ُكْم ِمْن أََحٍد َعنُْه حاِجِزينَ    ).۴۷: ۶۹( »اْألَقاِويِل. َألََخْذنا ِمنُْه بِاْلَ◌�ِِ�. ثُمَّ لََقطَْعنا ِمنُْه الَْوتَِ�. فَ� ِمنْ
تعــاىل ّهللا عــن و كيف يخون ّهللا رشعته وخلقه أن يأ�ن الخائن، وما هو إّال جهال او تجاهال او عجزا 

  ذلك علوا كب�ا.
فاآلية لها دور طليق بالنسبة ملطلق الخيانة عن ساحة النبوة عىل مدار الزمن الرسايل، فتشمل كافــة 
الشٔون لنزولها وسواها م� � تحصل، اجتثاثا للغلول عن هذه الساحة السامية عن بكرتــه وبكرتهــا، 

ام  ٣ام قبولهــا ٢ام يف تقسيمها ١الحربية اختصاصا بنفسه سواء أ كانت خيانة يف الرسالة، أم يف الغنائم
»اجتنبوا الغلول فانه عار وشنار ونار«: آله و عليه هللا صىلومن قوله  ٤يف السكوت عنها

٥.  
                                                        

ا��ج �� ا�� ���س ��ل ���� ��ه ا��ٓ�� �� ����� ���اء ا����ت ��م ��ر ���ل ��� ا���س ��� ر��ل ا��ّ�  -٩١: ٢. ا��ر ا�����ر ١

 ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� أ���� ��ٔ��ل ا��ّ�: و �� ��ن ���� ان ��� ...

 
و ا�� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ا����ك ��ل ��� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ����� ����  . ا����ر ا��ج ا�� أ�� ����٢

 ا��ٓ��. ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���� ��� ا���س و �� ���� ��� ا������ ���� �����ا: ��� ا���ء و �� ���� ��� ��ٔ��ل ا��ّ�

 
����ا�� ���� ��� �� ا�� ���س ��ل ��� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و �ـ�� ���ـ� �ـ�دت را��ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�دت . ا����ر ا��ج ا٣

 ����ل رأس ��ا�� �� ذ�� �����: و �� ��ن ���� أن ���.

 
آ�� و ���) ا����� ����ك ���ن �ـ�ل  . ( . ا����ر ا��ج ا�� أ�� ���� �� ا�� �� ���� ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و٤

��� إ�� رأ�� ���� ���ءة �� ��ّ��، و �� ��� آ��، �� �� ا��ٓن ��� إ�� ا���ر �ـ� ��ـ�ءة ���ـ� ا��ّـ� و ر�ـ���. و��ـ� ا�ـ�ج ا����ـ�ي و 

�� ا���� ���� ��ت أر�� �� أ�� ي ��ددت ���ل أ ��ري ���� �� ���ذ �� ��� ��ل ����� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) إ

 �� ���� إ��� �� ����� ���� ���� إذ�� ���� ���ل و �� ���� ��ٔت ��� �� ��م ا������ ���ا د���� ���� ����. )

 
 . ا����ر ذ�� ��� ان ��� ا��ّ� ��ن ���ل: ...٥
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ال �لك وألسنتهم ال تضبط أ� ينسبوه يوم بدر إىل أنه أخذ لنفسه من املغنم قطيفة و ان رضا الناس 
»َو ما كاَن لِنَِبيٍّ أَْن يَُغلَّ ..«حمراء حتى أظهره ّهللا عىل القطيفة وبرأ نبيه من الخيانة وأنزل يف كتابه 

١.  
و ان تهمة الغلول ـ الوقحة ـ كانت من العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل خوفة 

من الغنائم ك� سبقت يوم بــدر بالنســبة للقطيفــة الحمــراء وســاحة  آله و عليه هللا صىلأال يقسم لهم الرسول 
  بحكم عام ينفي عن األنبياء إمكانية الغلول فضال عن خاتم األنبياء.النبوة منها براء، فهنا يأ� النص 

لو كان لكم مثل أحد ذهبا ما حبست عنكم منه «و لقد تقولوا عليه قولة الغلول حتى أنه كان يقول: 
  »دره� أ تحسبون أ� اغلكم مغنمكم

»ال إسالل وال غلول«ويقول 
٢  

  وهو الشفيع فيه. ٣و � يضمن اإلغاثة ملن يغل يوم القيامة
ملٔونة أثــرا عميقــا حتــى أتــت بالعجــاب، فكــانوا و لقد اثرت آية الغلول وأرضابها يف نفوس الج�عة ا

ه و عليـه هللا صـىلوك� يــروى عنــه  ٤يجتنبون الخيط واملخيط أدوا الخــيط واملخــيط فانــه عــار وشــنار يــوم «: آـل
»القيامة

٥.  
وهذه هي عينية التبعة أن ئوى من غل �ــا غــل، ســواء أ  »َو َمْن يَْغلُْل يَأِْت ِ�ا َغلَّ يَْوَم الِْقياَمةِ «ذلك 

كان قوال او فعال ام شيئا غل فيه، حيث املحرش يحرش فيه اإلنسان بكل أع�له قالــة وحالــة وفعالــة 

                                                                                                                                                         
 
 ���� ���� ���ل ��� �� ����� ...�� ا���� ا���وق �����ده ا�� ا���دق ���� ا����م  ٤٠٤: ١. ��ر ا������ ١

 
� �� ��� ا��ّ� �� أ��� �� ��ه ان ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و �ـ�� �ـ�ل: ... و �ـ� ا��ج ا����ا�� �� ��� -٩٢: ٢. ا��ر ا�����ر ٢

 ���� ��ٔت ��� �� ��م ا������.

 
ـ�٣ ـ�ل �ـ�م ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�  . ا����ر ا��ج ا�� أ�� ���� و ا��� و ا����ري و ���� و ا�� ���� و ا������ �� ا���� �� أ�� ����ة �

���ّ� أ���� ���ء ��م ا������ ��� ر���� ���� �ـ� ر�ـ�ء  ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ���� ���� ا����ل ����� و ��� أ��ه �� ��ل: �� أ

���ّ� أ���� ���ء ��م ا������ ��� ر���� ��س ���  ����� ����ل �� ر��ل ا��ّ� ا���� ��ٔ��ل �� ا��� �� �� ا��ّ� ���� �� أ�����، �� أ

����ل �� ر��ل ا��ّ� ا���� ��ٔ��ل �� أ��� �� �� ا��ّ� ���� �� أ����� �� أ���� أ���� ���ء ��م ا������ ��� ر���� ر��ع ���� ����ل 

 �� ر��ل ا��ّ� ا���� ��ٔ��ل �� ا��� �� ا��ّ� ���� �� أ�����.

 
روى ا�� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��� ����ن ��� ا������ ���ءه ر�� و ��ل �� �����ن ��ن �� ����  ٧٠: ٩. ����� ا���� ا��ازي ٤

���ره ��� ا���� �� ���� �� أ���ه �� ا����ع،  ��ق ��ٔ��ت ���� �� ��ا ا����ع ���� �� ��� ��� ���ح؟ ���ل ����ن: �� ��ء

و روي ان ر��� ��ء ا���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ���اك او ��ا��� �� ا����� ���ل أ��� ��ا ��م ���� ���ل ا���� (��� ا��ّ� 

�� �� ا����دة ���ل (��� ا��ّ� ���� و ���� و آ�� و ���) ��اك او ��ا��ن �� ��ر، و ر�� ر�� ���� �� ���� ���ل ا���م ��� ��ت، ���

 آ�� و ���) ��ّ� و ا��ي ��� ���� ���ه ان ا����� ا��� أ���� �� ا������ ��� ������ ������ ���� ��را.

 
 .. ا����ر و ��ل ���� ا����ة و ا����م٥
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م� يدل  »�ا كسبت«يف التوفية دون  »ما كََسبَْت «وهنا  »يُظْلَُمونَ ثُمَّ تَُوّىف كُلُّ نَْفٍس ما كََسبَْت َو ُهْم ال «
عىل ان املكاسب يوم الدنيا هي بنفسها الجزاء يوم اآلخرة، أن تظهــر �لكوتهــا تحــوال لهــا إىل الجــزاء 

  بنفسها.
  .۱۶۲َو بِئَْس الَْمِصُ�  أَ فََمِن اتَّبََع رِْضواَن ّهللاِ كََمْن باَء بَِسَخٍط ِمَن ّهللاِ َو َمأْواُه َجَهنَّمُ 

فكيف يساوى ب� ضفتي الرضوان والسخط من ّهللا، أن يبعث ّهللا الساخط عليه ك� يبعــث الــرايض 
  عنه، أم كيف يبتعث الذي مأواه جهنم وبئس املص�.

  
  تحريفات يف الوحى وخا�ة الوحى خليصة عن كل تحريف

  
نَتَُهْم بِالِْكتاِب لِتَْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب َو يَُقولُوَن ُهــَو َو إِنَّ ِمنْهُْم لََفِريقاً يَلُْووَن أَلْسِ «

  .۷۸»ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َو ما ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َو يَُقولُوَن عََىل ّهللاِ الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُمونَ 
  ولواه به عطفه �ا سواه ليحسب م� سواه. الّيل هو عطف اليشء ورده عن االستقامة إىل اإلعوجاج،

طرف آخر من مكائد البعض من اهل الكتاب هو تحريف بألسنتهم إقحاما ملا ليس مــن الكتــاب يف 
الكتاب ام تحريفا بزيادة او نقيصة يف آي الكتاب او إعرابه، وّيل األلسنة بكتــاب يشــمله� وال ســي� 

راِعنا لَي�ــا بِأَلِْســنَتِِهْم َو «الكتابية لغة وجملة ولحنا وك� يف  الثا� خلطا �ا ليس منه فيه بنفس العبارة
ينِ  ُهــَو ِمــْن «ويقولــون  »من الكتاب«أنتم املسلم� غ� العارف� بلغة الكتاب  »لتحسبوه« »طَْعناً ِيف الدِّ

كــذبهم، وذلــك  »َب َو ُهْم يَْعلَُمونَ َو يَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكذِ »«من عند ّهللا «فيها يلوون  »ِعنِْد ّهللاِ َو ما ُهوَ 
يَِّ� َسِبيٌل «ايضا  فل� يصدوا كل سبيل للحجة عــىل أنفســهم يســتحلون  »بِأَنَُّهْم قالُوا لَيَْس َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ

  الفرية عىل ّهللا حيث الغاية ـ بزعمهم ـ تّربر الوسيلة.
ريفا عن جهات أرشاعــه، ورابــع يف تخلفهــم ك� ولهم ّيل يف كَتب الكتاب وثالث يف تفس� الكتاب تح

  عمليا عن الكتاب، قواعد اربع يتبنّون عليها عرش السلطة الروحية الكتابية!.
و الّيل األول يعم ما حرفوه من الكتاب كَتبا وسواه، ومثلث الكتاب يعني كتاب الوحي توراة وإنجيال، 

ّهللا يف وحي السنة فقد نفــى كونــه مــن وألن امللوي باللسان لتحسبوه من الكتاب قد يكون من عند 
َو يَُقولـُـوَن َعــَىل «عند ّهللا، تكذيبا ثانيا ملا يلوون، وثالث ئودها و يسمهم بسمة الكذب عىل أية حال 

  .»ّهللاِ الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُمونَ 
من رجــال  و ذلك الّيل واالشرتاء والخيانة يف أمانة الوحي وسواه من تجديفات ـ هي بطبيعة الحال ـ

  الدين، والعل�ء العمالء لتشويه سمعة الدين.
فآفة رجال الدين وعاهتهم عىل الدين والدين� ح� يفسدون هــي ان يصــبحوا أداة لتشــويه الــدين 

  باسم الدين، ليّا بالكتاب ضّده وبألسنة ضدها.
ء آخــرين ممــن هؤآلء الذين يحرفون الدين فيهرفون في� يحرّفون ضد الدين تلبية ألهوائهم وأهــوا

يستفيدون من أموالهم ومالهم من رغبات وشهوات، فيحملون نصوصا من الكتاب ويلهثون بهــا وراء 
تلك األهواء الجهنمية، ليّا ألعناق هذه النصوص لتوافق أهوائهم السائدة املايدة، فإنهم ـ ل� تتحقق 

ل تصيّد ألد� مالبسة لفظية أهوائهم من وراء الكتاب ـ يبذلون جهودا الهثة باحثة عن كل �ّحل وك
  أماهيه، ليلبسوها من أهوائهم ما يبغون.
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  و ّهللا يحذر املسلم� من هذا املزلق الو�ء الذي انتهى بانتزاع أمانة القيادة الروحية من ب� إرسائيل.
ون فــي� و لقد نرى ليّا وبيئا يف اآليات االنجيلية املٔولة اىل ثالوثهم وان املسيح ابــن ّهللا، وهــم فاضــح

  .١يفتعلون

                                                        
. ���ح ا�ٕ����� �� ������ ����� أن ا����� ع ��� ا��ّ� و ر���� ��� ���ل: إن ا����ة ا��ٔ���� ����� ا��ّ� ������ا��� و أن ا����� ١

) و �� ������ �� أن ����ـ� �ـ���ب ��ـ� ��ـ�د ٢٩: ١٢(���� » أول ا��ٔ���م أن ���ف أن إ���� وا��«) و ٣: ١٧ر���� (����� 

 س ��� ��ل ��:����

) و ٢٣ -٢٢: ����١٦ك �� رب، ������ إ��� و ��ل اذ�� ��� �� ����ن أ�� ����ة �� ��ٔ�� �� ���� ��� ��ّ� و ��� ��� ����س (��� 

���� ����ه أ��وا �����ن: ����� �� �� إ���� و أ��وا ����ون �� ��� ����ون «.. ����� أ��� �� ���� إ��� أو ا��� �� ا�������: 

 � ����� ا����اء و ��ل:��

ا�����ا ��� أ��� ا������� ��ٔ�� أ��� أن ���� ا��ٔرض ���� و ������� و إ���� ������� ا�����ت، ���� ار��ع ا���� و ����ا 

 ).٢٠ - ١٩: ٩٢(������ » ����ن

إ�ّ� ا������ت �ّ�� ��ٔ������ و ���� ��  و ��� ا�� �� ���� �� ا��ٔ����� �� ��ل ��ا�� ��� ا����ة و ا��ٔ����� و ا�����ث ا������� ا��ّ��

 ا����.

) �� ا��������ت ا��� ������ �����ت ����� ���� ������ة ��� ���� ا���� �� ر�� �� ٣٠: ١٠(���� » أ�� و ا��ٓب وا��«���� 

 ا����ة إ���، ��� د�� إ�� ���� �� ��� ��� وا��ا.

�� و ��ن ا����� ا���. ��ا ��ن �� ا���ء ��� ا���. �� ��ء �� ��ن و ����ه �� �� ا���ء ��ن ا����� و ا����� ��ن ��� ا�«و ����: 

 ��� ��ء ��� ��ن. ��� ���� ا����ة و ا����ة ���� ��ر ا���س.

 ).٥(�����: » و ا���ر ���ء �� ا����� و ا����� �� ��ر��

�������� ا��� ���� ��� ا��ّ� �ٕ���� ا���رة ا������، �� ا» ��«�ٕ�ن �� ��� ��ه ا������ ���� ����� ا����� ���� ا����� �� �� ���� 

 ��ن ا����� ا��ّ� �� ��� ا���رة ا��ا��� و �� �� ���ت ا��ات.

 �����رة ��� ا���� وا����ن ذا����ن ��� �� ���ت ا��ّ� ا��� �� ��� ا��ات، �������� ��� ا��ّ� ��ٔ���� �� ���ت ا����.

 ����� إ�ّ� ���� ا��ٓب و ا���� و ا��ٓب ���� ا����� و ا���� �� ا�� ا�ٕ����ن ��� �� ������ �����.�� �� ��� �� ا�ٕ����� �� ���� ا�

: ��ا �� ا��ي أ�� ���ء و دم ا�����. �� �����ء ��� �� �����ء و ا��م. و ا��وح �� ا��ي ١١: ٨ -٦: ٥و أ�� �� ا������ ا��ٔو�� ������ 

ون (�� ا����ء) �� ����� (ا��ٔب و ا����� و ا��وح ا���س و ��اء ا������ �� وا��. و ا���� ���� ��ٔن ا��وح �� ا���. ��ٕن ا���� ����

��� ����  - �� ����� - إ�� -����ون �� ا��ٔرض �� �����) ا��وح و ا���ء و ا��م و ا������ �� وا��! ��� ��� ا������� ����: ا��ٓب ..

�� ���ح �� ا������ ا������ �� ا��ٔ�� ا������� ا������� �� ا������ ا��ٔ������ ��  أ����� ���� و زورا و �� ���� �� أ��م ا���� و ���

�������� ا�����د �� أّول  -ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و�� - ا����ر��ت -و �� ��ار ا���� ����� �� ����� ا������: ������� ���١٩٠٦وت 

������ ��� ��� و��د �� أ��م ا���� و أ���� ��ا ا������ د��� أن ا������  ��ه ا�����: و ا������ن  ����ن ��� أن ا�����ت ا���

ا�����ر ��� ���� و ��� ���ل �� ���ر ا������� �� ����ء ا�ٕ����� ��� ������ج و ���� و ��رن ا����� ا����� ا�ٕ������، ر�� 

ا������ ��� ����� �� ا�ٕ�����، و ���� �����ا  -����� �� ��� ا����� -����� �� ا����ظ ��� ا��ٔ����� ��� ���ل: ��ه ا�����

����� ����ي و إ���ت و آدم ���رك، �� إ������ و �� �� أ��� ����ء ا������ و ������ �� ���� ��ه ا����رة �� ر������ ا���� ا��� 

ة �� ا�ٕ����� ��� ا���ن ا��ا�� ز�� ��ه ا����ر -إذا -����� ��ل ��ه ا������ ا�ٕ�������، ر�� أ�� ��� أ�� أ��س ا������، ��� ���

���� أن  ٨إ������ و إ�ّ� ����� �� أو�� أد��� ��� ا������! و �� ���� �� ������� �� ���� إ���� ا������� ������� �� ا��ٓ�� 

 ا����� �� ا���ء �� ا��ٔب و ا��م �� ا���� و ا��وح �� ا��وح ا���س!.

����دة �� ز��� و أن �� ���� ������ ����� ���ن ����� ��� و �� ����  -و ا��وح ا���س��� ���� ���رة ا������: ا��ٓب و ا����� 

 �� ��ة ��ا ا���ٔو�� ا���رد.
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مع الحفاظ عىل مده يف اصــل الكتــاب،  »األب«وهو لغة يونانية �عنى الخالق، اىل  »اآلب«من ذلك يل 
ولــيس األب مــن  السـالم عليـهوون ألسنتهم باآلب أبا لتحسبوه من الكتاب نصــا عــىل ابــوة ّهللا للمســيح يل

ملــريم املجدليــة: اميضــ اىل  السـالم عليهالكتاب وإ�ا هو اآلب فاالبن معه ام سواه هو ابن اإلنسان، فقوله 
) ال يعني مــن ۲۰م (يوحنا: اخو� وقويل لهم: إ� صاعد اىل آ� الذي هو آبوكم وإلهي الذي هو إلهك

  .»إلهي وإلهكم«إّال الخالق مه� اسقطوا مدها ام أثبتوها وك� ئوّده ثانيا  »األب«
  التي تعني غاية الحمد: »بريكليطوس«ذلك! وك� يلوون ألسنتهم ب
: املســيل، ليحرفوهــا عــن محمــد النبــي اىل املســيل الــروح »بــاراكليطوس«أحمد ومحمد ـ فيلفظونها 

  بعد اإلسالم. »باراكليطوس«هي املسجلة يف األناجيل قبل اإلسالم ثم حرفت اىل  »بريكليطوس«والقدس، 
ء  نا�«يف بشارة سفر التثنية بنبي اس�عييل حيث تقول:  »مقرب«و من ليّهم يف تراجم الكتاب إسقاط 
ائر الــرتاجم : نبّي أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموىس، ثم نرى ســ»آقيم الهم مقرب إحيحم كموشه ..

من وسط بني إرسائيل مــن إخــوتهم مثلــك ـ مــن إخوتــك «حيث تقول  »مقرب«كاملتفقة عىل إسقاط 
تنحية لهذه البشارة عن النبي اإلســ�عييل  »مقرب«ترجمة مرتجفة مريبة رغم وحدة األصل يف  »مثيل

م وقل لهم إنكم ) وأمر القو ۸: ۲۸تث «هو بنو عيص ك� يف  »أخيهم«الذي بعث من أقرباء أخيهم، ف 
  .١وأقرباء بني عيص هم بنوا إس�عيل، فإن عيص نفسه كان صهرا إلس�عيل »لحد إخوانكم بني عيص

: �حمد واثنى عرش اماما يلــدهم ـ حيــث »�ئد مئد شنيم عاسار نسيئيم يولد ..«و من ليّهم ترجمة 
»الكث� جدا واثنى عرش رئيسا«بترجموها 

٢.  
  .»رسول اإلسالم يف الكتب الس�وية«هذه وأشباهها ك� تجد قس� منها يف كتابنا 

َم َو النُّبُوََّة ثُمَّ يَُقوَل لِلنّــاِس كُونـُـوا ِعبــاداً ِيل ِمــنْ  ِن ّهللاِ َو  ُدو ما كاَن لِبََرشٍ أَْن ئُوتِيَُه ّهللاُ الِْكتاَب َو الُْحكْ
  .۷۹لِكْن كُونُوا َربّانِيَِّ� ِ�ا كُنْتُْم تَُعلُِّموَن الِْكتاَب َو ِ�ا كُنْتُْم تَْدرُُسوَن 

  لقد نزلت هذه اآلية يف خضم الحوار مع نصارى نجران ح� سئل:
 أ تريد يا محمد أن نعبدك ك� تعبد النصارى عيىس بن مريم، فقال رجل من اهل نجران نرصا�: أو«

: معاذ هللا ان نعبد غ� هللا او نأمر بعبادة غــ�ه مــا آلـه و عليه هللا صىلذاك تريده هنا يا محمد فقال رسول هللا 

                                                                                                                                                         
 ���١٢ ا�ٕ����م، و ���� ا����� ا����� ��رن  -����� -و ��� ���ح ���� ا�ٕ����ق ا�����ر ���ر ا��ٔ����� ��ف ���ان ا��� �� رده

 و �� ����� �����ا ����� ���ي و ا�ٕ����ت �������: ا��ٔد�� ا������ ������ ا������ �� ���: ���� �� ا������ �� ��ه ا�����

 ����� �� ��ا ا���ن. -إذا -��� ١٦) �� ���� ��ه ا����رة �� ا���� ا�������� ��� ا���ن ١(

 ) �� ���� �� ا�������ت ا��ٔو�� �� ��ا�� �����.٢(

 �������� �����.�� ���� �� ��ء �� ا���ا�� إ�ّ� ا - ٣

 �� ����ل ��� أ�� �� ا�����ء و ا������ ا�������. - ٤

 ز���ء ��و������ ا��و���ن ��� ���� ���ه ا����رة و ��� ��� ������ ����� ا���� و ا������ ض. - ٥

 
 .٣٩ -٣٣. را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ١

 
 .٤٣ -٤٠. ا����ر ٢
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»بذلك بعثني وال بذلك امر�
١.  

نسلم عليك ك� يسلم بعضنا عىل بعض أ فــال نســجد لــك؟  آلـه و عليه هللا صىليا رسول هللا «و ك� قال له رجل 
ألهله فانه ال ينبغي أن يسجد ألحد من دون هللا فأنزل هللا قال: ال ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق 

»: ال ترفعو� فوق حقي فان هللا تعاىل اتخذ� عبدا قبل ان يتخذ� نبياآله و عليه هللا صىلو قال  ٢هذه اآلية
٣.  

تنفي عن اع�ق الزمان �ثلثه الــدعوة املعاكســة لتوحيــد ّهللا لرســل ّهللا وأنبيــاءه، أن  »ما كان«و هنا 
 اإللهية نفسها، نفيا يف استحالة ذات بعدين، ان يبعــث ّهللا يرتقوا زورا وغرورا عن الرسالة اإللهية اىل

  من يحاده يف ألوهيته، وأن يتبدل املألوه إلها.
هنا تختص النفي ببرش، وا�ا ألن املــّدعى ألوهيتــه هنــا برشــ، وان البرشــ ـ وهــو يف  »لبرش«و ليست 

ن دونه من سائر الخلــق، ثــم أحسن تقويم ـ إذا � يصلح له ان يكون معبودا من دون ّهللا فبأحرى م
  اآلية التالية لها تنفي بوجه عام األلوهية ع� سوى ّهللا.

م� يؤد االستحالة يف بعديها، ان لــيس ّهللا  »ان آتاه هللا ثم قال«دون  »أَْن ئُوتِيَُه ّهللاُ ... ثُمَّ يَُقوَل «و هنا 
َل َعلَيْنا «يبعث من يتخلف هكذا عن رسالة،  بَْعَض اْألَقاِويِل َألََخْذنا ِمنُْه بِاْلَ◌�ِِ� ثُمَّ لََقطَْعنا َو لَْو تََقوَّ

  ) وليست تتبدل الرسالة اىل املرسل نفسه.۴۵: ۶۹( »ِمنُْه الَْوتِ�َ 
هــو الحكــم الرســايل بالكتــاب، فقــد أو� املرســل إلــيهم  »و الحكم«هنا هو كتاب الوحي  »الكتاب«و 

هــي الرفعــة بــ� املرســل� بالكتــاب، فهــي »النبــوة«اب، ومن ثم الكتاب و� ئووا الحكم الرسايل بالكت
  املرحلة القمة الرسالية مه� كانت درجات.

َو إِذْ قاَل ّهللاُ «الربيء فيجيب: السالم عليهو لقد بلغت دركة الدعاية الثالوثية لحد يستجوب ّهللا فيها املسيح 
ي إِلهَْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ قاَل ُسبْحانََك ما يَُكوُن ِيل أَْن يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس ا تَِّخُذوِ� َو أُمِّ

ُدوا ّهللاَ َر�ِّ َو أَقُوَل ما لَيَْس ِيل بَِحقٍّ إِْن كُنُْت قُلْتُُه فََقْد َعلِْمتَُه ... ما قُلُْت لَُهْم إِّال ما أََمرْتَِني بِِه أَِن اْعبـُـ
بُوَن َو َمْن يَْســتَنِْكْف  )۱۱۷: ۵( »َربَُّكْم .. ِ َو َال الَْمالئَِكُة الُْمَقرَّ ولَْن يَْستَنِْكَف الَْمِسيُح أَْن يَكُوَن َعبْداً ِ�ّ

  ).۱۷۲: ۴(»َعْن ِعباَدتِِه َو يَْستَْكِربْ فََسيَْحُرشُُهْم إِلَيِْه َجِميعاً ...
ال عمن ئوى الكتاب و الحكمة والنبوة، ان املعرفة البسيطة باّ� �نع العارف عن دعوى األلوهية، فض

  فإنها تحّكم عرى العبودية، إذ ليست واردة إال مورد العبودية القمة.

                                                        
� أ��ج ا�� إ���ق و ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� و ا������ �� ا������ �� ا�� ���س ��ل �ـ�ل أ�ـ -٤٦: ١. ا��ر ا�����ر ١

 را�� ا����� ��� ا����� ا��ٔ���ر �� ا����د و ا����رى �� أ�� ���ان ��� ر��ل ا��ّ� ص و د���� إ�� ا�ٕ����م: أ ���� ...

 
 . ا����ر أ��ج ��� �� ���� �� ا���� ��ل ����� أن ر��� ��ل �� ر��ل ا��ّ� ص: ..٢

 
��� �ـ�ل ا��ـ�ٔ��ن �ـ� أ�ـ� ا���ـ� ع ����ـ� أن ���ـ� ���ـ�ن �ـ��� و  ٣٥٧ :١. ��ر ا������ ٣ �� ��ـ�ن ا��ٔ��ـ�ر �ـ� �ـ��� ���ـ�� اـ�

و �ـ�ل ...» �ـ� �ـ�َن �َِ�َ�ـٍ� «��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (ص): ... ��ل ا��ّ� ��ـ���  -إ�� -����وزون ���� ا��� ���ل ا���� (ع) ����� أ��

و ���� ���ط و أ�� ���اء إ�� ا��ّ� ����� ��� ���� ���� ������ ��ق ���� ��ـ�اءة ���ـ�  ��� (ع) ���� �� ا���ن و �� ذ�� �� ���ط

 �� ���� ������ ا����م �� ا����رى.
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: منتسب� اىل الرب �عرفة غالية وعبودية عالية كــ� نحــن »كُونُوا َربّانِيِّ�َ « »ما كاَن ... ثُمَّ يَُقوَل لِلنّاِس «
  »النُّبُوَّةَ  الِْكتاَب َو الُْحْكَم وَ «املرسل�، نحن ب

فعلم الكتاب الرسايل وتعليمه يجعلكم رباني�  »ِ�ا كُنْتُْم تَُعلُِّموَن الِْكتاَب َو ِ�ا كُنْتُْم تَْدُرُسونَ «ثم أنتم 
  بعيدين عن الدعاوي الخاوية الرشكية.

ــا  ــم هن ــيهم، وه ــ� املرســل إل ــل ب ــدعوات الرس ــاملون ل ــون، الح ــادة الروحي ــم الق ــانيون ه فالرب
املعنيون ببازغ الدعوة ومنطلقها، حيث يرتبون يف حجر الــوحي الرســايل، معرفيــا وعمليــا ثــم »الناس«

  يربّون الناس ك� تربوا.
  .۸۰ُمْسلُِمونَ  َو ال يَأُْمَركُْم أَْن تَتَِّخُذوا الَْمالئَِكَة َو النَِّبيَِّ� أَْرباباً أَ يَأُْمرُكُْم بِالُْكْفِر بَْعَد إِذْ أَنْتُمْ 

 »أ يــأمركم«ذلــك البرشــ، »و ال ان يــأمركم«: ما كان لبرش ... »أَْن ئُوتِيَُه هللاُّ «منصوب عطفا عىل  »يأمركم«
بَْعــَد إِذْ أَنـْـتُْم «ّهللا بــالكفر بتلــك الرســالة املضــادة  »يــأمركم«او  »بِالُْكْفِر بَْعَد إِذْ أَنـْـتُْم ُمْســلُِمونَ «النبي 

  .»ُمْسلُِمونَ 
ان يدعو لنفسه السالم عليها يبلغ النبي اىل عبودية أسمى، ولنئ استحق املسيح  فكل� تبلغ النبوة ذروة علي

  اىل االمامة عىل ّهللا!.آله و عليه هللا صىللكرامته عىل ّهللا، فليبلغ إمامه وامام املرسل�: محمد 
ُكْم ِمْن كِتاٍب َو ِحْكَمٍة ثُ  ٌق لِ� َمَعُكْم لَتُٔوِمنُنَّ َو إِذْ أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق النَِّبيَِّ� لَ� آتَيْتُ مَّ جاءَكُْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

َعُكــْم ِمــَن بِِه َو لَتَنُْرصُنَُّه قاَل أَ أَقَْررْتُْم َو أََخْذتُْم َعىل ذلُِكــْم إِْرصِي قــالُوا أَقْرَرْنــا قــاَل فَاْشــَهُدوا َو أَنـَـا مَ 
  .۸۱الّشاِهِديَن 

اىل أعىل القمم التي ال تساوى او تسامى حيث تحّمله ـ  آله و عليه هللا صىلآية غرة ترفع من شأن خاتم النبي� 
  وهو آخر النبي� ـ املجيء إليهم كلهم برسالته القدسية.

هنا زوايا أربع لذلك امليثاق، آخذه وهو ّهللا، واملأخوذ منهم وهم النبيون فال ذكر ألممهم حتى يكونوا 
ٌق «هم املعني�، واملأخوذ له:    »لِ� َمَعُكمْ  رَُسوٌل ُمَصدِّ

َو إِذْ «ويف اخرى ميثاق آخر غليظ عىل النبي� ومعهم خا�هم:  »لَتُٔوِمنُنَّ بِِه َو لَتَنُْرصُنَّهُ «و اصل امليثاق: 
ِمــنُْهْم أََخْذنا ِمَن النَِّبيَِّ� ِميثاقَُهْم َو ِمنَْك َو ِمْن نُوحٍ َو إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيَىســ ابـْـِن َمــْريََم َو أََخــْذنا 

) فامليثاقــان إذا ۸: ۳۳( »ِميثاقاً َغلِيظــاً لِيَْســئََل الّصــاِدقَِ� َعــْن ِصــْدقِِهْم َو أََعــدَّ لِلْكــاِفِريَن َعــذاباً أَلـِـي�ً 
  مختلفان كل ينصّب يف مصّب غ� اآلخر.

رنــاه كــذلك ادبيا ك� يتحمل كونه من اضافة املصــدر اىل املفعــول كــ� ذك »ِميثاَق النَِّبيِّ�َ «صحيح ان 
اضافة اىل الفاعل ليكون ذلك امليثاق للنبي� عىل أممهم، ولكنه معنويا هنا ال يناسب إّال األول ملكان 

حيث املخاطبون فيه� هم النبيون إذ ال خرب هنا عــن أممهــم، فقــد أخــذ ّهللا  »لَتُٔوِمنُنَّ بِِه َو لَتَنُْرصُنَّهُ «
  هم مصدق ملا معهم.امليثاق من النبي� عليهم لرسول جاءهم بعد

فذلك ـ إذاً ـ ميثاق رسايل لصالح الرسالة األخ�ة املحمدية إ�انا به سلفا ونرصة له وملّا يولد ويبعــث 
  يف ظاهر حاله.

تعني زمنا واحدا جمع فيه النبيون ملجمع واحد ألخذ ذلك امليثاق منهم عليهم؟ قد يجوز  »إذ«و ترى 
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النبيــ�  لكن املفهوم لدينا املعلوم عندنا أن زمن ذلك امليثاق موزع عىل زمــن ١في� ال نحيط به عل�
  كّل لحده.

  ميثاقا عش�ا إلتيانهم كتابا وحكمة. »لَ� آتَيْتُُكْم ...«ثم وذلك الزمن املوزّع لذلك امليثاق هو 
 »النبي�«تعني زمن خلق كّل من النبي� أن فطرهم ّهللا عىل ذلك امليثاق، و لكن  »إذ«و قد يحتمل أن 

أَ أَقَْررْتُْم َو أََخــْذتُْم «منذ خلقهم ال منذ نبواتهم، ثم موضوعا ألخذ امليثاق يبعد ميثاق الفطرة املأخوذ 
  يبعده ثانيا حيث الفطري رساليا أم خلقيا ال يتخلف. »َعىل ذلُِكْم إِْرصِي

و قد يقال إن مص� اإلقرار هنا هو مص� اإلقرار بالتوحيد يف آية الذر حيث تعني ميثاق الفطرة عىل 
غ� رصيحة ان ذلك امليثاق أخذ عليهم منذ النبوة، فقد يجوز انه مأخوذ  »ِميثاَق النَِّبيِّ�َ «التوحيد، ثم 

  عليهم منذ خلقهم.
و لكن تلك الفطرة الخاصة بالنبي� ال يعرب عنها بأخذ امليثاق، لكنه ال بأس بكونه ضمن املعنــي مــن 

  أخذ امليثاق عليهم ح� نبواتهم تأكيدا ملا أخذ عليهم ح� خلقهم.
فطــر النــاس عــىل توحيــده منــذ خلقهــم، كــذلك فطــر النبيــ� عــىل اال�ــان �حمــد إذا فكــ� ّهللا 

  ونرصته.آله و عليه هللا صىل
مربع الزمان، قبل خلقهم يف أرواحهم حيث كــانوا أنــوارا روحيــة، وعنــد خلقهــم وقبــل  »إذ«أم تعني 

  نبواتهم وعندها، ميثاق وثيق رفيق عريق مأخوذ عليهم يف هذه املواطن األربع!.
تعني كل رسول يتلو نبيا منهم، فهم ـ إذا ـ كل الرسل، أخذ امليثاق عىل كــل  »ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل «ترى أ 

  نبي سبقه أن ئون به وينرصه؟.
بإفراده أمام جمعية النبي� ال يناسب جمعية الرسل! ثم وكيف ئوذ ميثاق اال�ان مــن كــل  »رسول«و 

لرسالة، إال ان يكون الرســول مرســال اىل النبيــ� فهــم كأمتــه نبي لكّل رسول والنبوة أعىل محتدا من ا
مه� كانوا قبله، ومن ثم ليس قضية الرسالة ان يأ� كل رسول تلو سابقه، بل وكذلك النبيون اللّهم إّال 

  أويل العزم منهم. 
ْم رَُسوٌل ثُمَّ جاءَكُ«دون »ثم جاء كال منكم رسول مصدق له«ثم التعب� الواضح الفاصح عن تتايل الرسل 

ٌق لِ� َمَعُكمْ  حيث الرسل كانوا ترتى دون فصل، كــل هــذه وأشــباهها مــ�  »ثم«دون  »فجاء«بل  »ُمَصدِّ
  بل وتحيلها. »رسول«تبعد جمعية األبدال يف 

هي منقطع النظ� عن كل بش� ونذير، إال من يكون رســوال  »لَتُٔوِمنُنَّ بِِه َو لَتَنُْرصُنَّهُ «هنا مادة امليثاق 
  اىل الرسل وإماما يف جموع النبي�.

ٌق لِ� «إال هنا  »لَتُٔوِمنُنَّ بِهِ «من نبي لنبي، ثم وال نجد  »فَآَمَن لَهُ « »آَمَن َمَعهُ «نجد  ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل ُمَصدِّ
  وبذلك التأكد األكيد. »َمَعُكْم لَتُٔوِمنُنَّ بِهِ 

الحق تصديق السابق، واما اال�ان بــه فــال  صحيح ان عىل كل رسول سابق تصديق الالحق، وعىل كل
  يصح إّال ملن هو إمام النبي� ورسول إىل املرسل� ك� هنا.

                                                        
ا���ا�� �� أ�� ا���� ا��ٔول ع ���ل: ��� ا��ّ� ا��ٔ����ء و ا��ٔو���ء ��م ا����� و �� ا���م ا��ي أ�� ا��ّ�  ٣٦ - ٢٢: ١٥. ا����ر ١

 �������، و ��ل: ����� ��� و ������ �� ���� ���و�� �� ��� ��� ��ذ إ�� ��م ا������.
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جمعا محىل بالالم تعني مستغرق النبوات، فال تعني بعضا دون بعض، و ال كل الرسل  »النبي�«و هنا 
لَــ� آتَيـْـتُُكْم ِمــْن «ل� ومــن نبــوتهم وهم أولو النَّبوة والرفعة ب� املرس »النبي�«إال بطريقة أوىل، فا�ا 

»كِتاٍب َو ِحْكَمةٍ 
وليس كل رسول يأتيه كتاب مه� أتته حكمة، فك� أن أويل العزم من الرسل خمسة،  ١

كذلك النبيون منهم وهم اصحاب كتب الوحي ليسوا إال قس� من املرسل�، فهم األخصاء املتميــزون 
  ب� املرسل�.

اإللهية ـ العظمــى ـ وانهــا موجهــة اىل النبيــ� لها دور العناية بختم الرسالة  »ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل «و هنا 
  سلفا ك� وجهت اىل أمة اإلسالم األخ�ة خلفا.

هنا رغم نبوته العليا، عناية خاصة اىل رسالته الروحية الواســعة إىل كافــة النبيــ� قبلــه،  »رسول«و يف 
  والرسول اىل النبي� هو ـ بطبيعة الحال ـ يفوقهم رسالة ونبوة.

 »جاءَكُْم َرُســوٌل «ال تعني رسالته إليهم، وا�ا مجيء نبي قد يعني التزاور بينهم ولكن  »جاءكم نبي«ف 
  هو مجيئه بالرسالة اإللهية إليهم.

فموقف الرسالة هو حمل الوحي ببالغ الدعوة الرسالية ك� هنا اىل النبي� ويف غ�ها اىل سائر األمــم 
  الرسالي�.

  لنبي يف نفسه او ب� املرسل�.و موقف النبوة هو بيان محتد الرسول ا
تضم املوقف�، أصالة يف رسالته إليهم، وملحة �حتد هذه الرســالة الســامية انهــا اىل  »جاءَكُْم َرُسوٌل «و 

  النبي�، فهو فائق عىل كافة الرساالت والنبوات.
 »النبي ـ النبي�«يف موقف البالغ اىل املرسل إليهم، وقد يعرب ب  »الرسول ـ الرسل«و نرى القرآن يعرب ب

  يف موقفهم الذا� شخصيا ام ب� املرسل�.
و الرسالة قد تكون اىل مرسل إليهم عادي� فرسالة عادية، ام واىل رسل غ� نبي� فأنبى وأعىل، أم واىل 
نبي� غ� اويل العزم وهي الرسالة العليا مختصة باويل العزم من الرسل، ام واىل اويل العزم وهي فوق 

ٌق لِ� َمَعُكمْ «وهي التي تعنيها العليا    .»ثُمَّ جاءَكُْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
تثبت فقط نبوته مه� كانت فوق رسالة، ولكنها ال تثبت رسالة إليهم، وهــي تثبــت  »جاءكم نبي«ف 

  إمامته الرسالية عىل النبي� أجمع�. 
 الجسد، وهي محلقة عليهــا فالروح الرسالية املحمدية محلقة عىل كل األرواح الرسالية قبل خلقها يف

  بعد خلقها يف الجسد وبعثها لرسالتها الختمية.
و من ميزات هذه الرسالة اىل النبي� واجب اال�ان به ونرصته كرشط أصيل إليتائهم كتبهم، وك� منها 
رسالته لبالغ الدين ككل مه� اختلفت رشائعهم مع بعض البعض ومــع رشيعتــه، ومنهــا زرق الــروح 

  ستقامة لهم ك� أمر، وتضحية يف الدعوة ك� له وعىل أضواءه القدسية.البالغي ا
ٌق لِ� َمَعُكمْ «و  تعني تصديق رساالتهم بكتاباتهم، فلوال تصديقه ملا معهم ملا صدقت رساالتهم،  »ُمَصدِّ

النبوة له، فهو ـ إذا ـ  دليل خا�ية»خاتََم النَِّبيِّ�َ «دليل خا�ية الرسالية العليا، وآية  »ثُمَّ جاءَكُمْ «ك� ان 

                                                        
و �� ..» �َُ��ِ��ُ�� �ِِ� «و ا����� ��ف ���� ا����� ا������ ل ..» آ�َْ�ُ�ُ�ْ� «����� ا��ي و ���� » ��«����ٔ��� و » ���«. ا���م �� ١

 ��اب ا����.» �����«����� أن ا���م ����� ����� ����ن ���� ��دة ا�����ق، و ا���م �� 
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  خاتم النبي� واملرسل� عىل اإلطالق.
  و إن خا�يته هي لزام نبوته الرسالية، فنكرانها ـ إذا ـ نكران لرسالته.

  هذا الرسول األخ� وهو الجا� بعد ما مضوا وقضوا برساالتهم. »جاءكم«ترى ومتى 
يف، تعاضيا عن فواصل الزمان واملكان، بيانا هنا تطوي الطول التاريخي الرسايل وعرضه الجغرا »جاءكم«

ملحتد الرسالة االخ�ة انها ال تحض األمة األخ�ة، بل و تشمل بروحيتها العالية كافــة النبيــ�، وألنهــم 
  بكتبهم وحكمهم تقدمات لقرآن محمد و محمد القرآن حيث يهيمنان عىل النبي� بكتاباتهم،

وهــم أرواح قبــل السالم عليهوهو روح إىل األنبياء  آله و عليه هللا صىلسول هللا اما علمت ان هللا تبارك وتعاىل بعث ر «
»خلق الخلق ...

١  

                                                        
���� ���� �� ا����� ��ل ��ل �� أ�� ��� ا��ّ� ع �� ���ـ� أ�ـ� ���ـ� ... �ـ�ٔ��� �ـ�م؟ ��ـ�: ��ـ�،  ١٧ح  ١٤: ١٥. ا����ر ١

أ��ه و و���� ا���� ��� ذ�� و أو�� �� ���� �� أ�� �ـ�ا إ��ـ� و أ��ـ�ه  ��ل: أ�� ���� أ�� د���� إ�� ����� ا��ّ� و ����� و ا���ع

 ا���� .. -ا���ر؟ ����: ���

���� ���� �� ا�� ����� ��ل ��ل أ��� ا������ (ع) أ�� إ�� ��� ا��ّ� و أ�� ر���� و ����� ا��ٔول �� ����� و آدم ���  ١٩ح  ١٥و��� 

 ���� ��� ���� ا��ٔو��ن و ��� ا��ٓ��ون ا����.ا��وح و ا���� �� إ�� ����� ا��ٔول �� أ 

ر��ل ا��ّ� (ص) و ذ�� ا�� ��ن أ��ب ا���� إ�� » ���«�� ا�� ���ن ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ� (ع) أّول �� ��� �� ا���� إ��  ٢٠و��� ح 

 ا��ّ� ���رك و �����.

���� ا��ٔ����ء و ���� ����� و أ�� ���� آ����  �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل: إن ��� ���� ��ل ����ل (ص) ��ٔي ��ء ٢١و��� ح 

و ������؟ ��ل: إ�� ��� أّول �� أ�� ���� �� ����� و أّول �� أ��ب ��� أ�� ا��ّ� ����ق ا������ و أ����� ��� أ����� أ ��� 

 ������� إ�� ا�ٕ���ار ����ّ� �� و ��.» ���«�����؟ ����ا: ��� ���� أّول ��� ��ل 

��� ��ن  -���� رو�� -�� ��ازم �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل ��ل ا��ّ� ���رك و ����� �� ���� إ�� ����� و ���� ��را ٢٨ح  - ١٨و��� ص 

��� أن أ��� ���وا�� و أر�� و ���� و ���ي ��� ��ل ������ و ������ �� ���� رو����� �������� وا��ة ����� ������ و 

�� ا������ ����� ���رت أر��� ���� وا�� و ��� وا�� و ا���� و ا����� ����ن �� ��� ا��ّ� ������ و ������ �� ������ ����� و ��

 ����� �� ��ر ا���أ�� رو�� ��� ��ن �� ����� ������ ��ٔ��� ��ره ����.

ر�� ���ل �� ر��ل  ���ب ����� ا����� �ٕ����ده إ�� أ�� ���� ا���ري ��ل: ��� ����� �� ر��ل ا��ّ� (ص) إذ أ��� إ��� ٣٤: ٢١و��� 

��� �� �� ر��ل ا��ّ� (ص) ا���� �� أ��� �� » ا�ْ�َ�ْ�َ�ْ�َت ا�ْم �ُ�َْ� ِ�َ� ا�ْ���ِ��َ «ا��ّ� (ص) أ����� �� ��ل ا��ّ� �� و �� �ٕ����� 

����� �������� ا�������؟ ���ل ر��ل ا��ّ� (ص): أ�� و ��� و ����� و ا���� و ا����� ��� �� ��ادق ا���ش ���� ا��ّ� و ���� ا��

��� أن ���� ا��ّ� �� و �� آدم ��ٔ��� ��م ���� ��� ا��ّ� �� و �� آدم أ�� ا������� أن ����وا �� و �� ��ٔ���� ������د ����ت 

ا������� ���� إ�ّ� إ���� �ٕ��� أ�� أن ���� ���ل ا��ّ� ���رك و �����: ا�����ت أم ��� �� ا������، أي �� ��اء ا���� ا�����ب 

 ���ء�� �� ��ادق ا���ش.أ 

و����ا (ص) و ���� و ا��ٔ��� ا��ٔ�� ��� ����� ا����م �� ��ر ����� أروا�� �� ���ء ��ره ����و�� ��� ��� ا���� �����ن ا��ّ� �� 

 و �� و ������� و �� ا��ٔ��� ا���د�� �� آل ���� ���ات ا��ّ� ����� أ�����.

و ����� ��� أر��� ��� ��را ��� ��� ا���� ��ٔر��� ��� أ�� ��م ��� أروا��� ���� ��: ��  �� ا���دق (ع) إن ا��ّ� ���رك ٤٠ - ٢٣و��� 

ا�� ر��ل ا��ّ� (ص) و �� ا��ٔر��� ���؟ ���ل: ���� و ��� و ����� و ا���� و ا����� و ا��ٔ��� �� و�� ا����� آ���� ا����� ا��ي 

 و ���.���م ��� ����� ����� ا����ل و ���� ا��ٔرض �� �� ��ر 

�� أ�� ���� ������ ا����م ��ل: �� ���� ��ن ا��ّ� و �� ��ء ���ه �� ����م و �� ����ل ��ٔول �� ا���أ �� ���� أن ���  ٤١ -٣٢و��� 

����ا (ص) و ����� أ�� ا���� ��� �� ��ر ����� ��ٔو���� أ��� ���اء ��� ���� ��� �� ���ء و �� أرض و �� ���ن و �� ��� و �� ���ر 
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ه و عليـه هللا صـىلمه� جاءهم برسالته إليهم بعدهم مبعثا، فهو عىل حد قوله  اّول النبيــ� ميثاقــا وآخــرهم  آـل
  مبعثا.
ولكن اآلية ليست لتعني اإل�ان به والنرصة له قبل خلقهم يف الجسد، إذ � تكن لهم حينــذاك  ذلك،

  كتب وال نبوات وال أنه إذا جاء بعدهم، فإنه خلق قبلهم.
طيا لطول الزمان فعليهم أن ئونــوا كــّل يف زمنــه بهــذا الرســول  »ثُمَّ جاءَكُمْ «إ�ا تعني اإل�ان والنرصة 

  م ذلك اإلرص عند الرجعة.وينرصوه، ك� عليه
  ففي مربع فرض اإل�ان والنرصة كمحتمالت، ال تدخل يف نطاق اآلية إّال ما بعد خلقهم يف الجسد.

و تلك الهيمنة الكربى من قضيتها اإل�ان السابق والنرص مــن كافــة النبيــ� لصــاحب هــذه الرســالة 
  السامية.

رشع لكم مــن الــدين «لرسول كآية الشورى: و لقد ملحت او رصحت آيات عدة بهذه الهيمنة لذلك ا
وما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصــينا بــه ابــراهيم ومــوىس وعيىســ ان أقيمــوا الــدين وال 

  ).۱۳( »تتفرقوا فيه ...
حيــث اعتــرب الــوحي إىل االربعــة اآلخــرين مــن أويل العــزم وصــية أمــام الــوحي إىل إمــامهم محمــد 

اتهم تحمل ـ كأصل ـ توصيات لهذه الرسالة األخ�ة، مه� حملت رشائع موقّتة ألمم الن كتابآلـه و عليه هللا صىل
  مضت قبلها.

يف األربع والث�ن�، تعنيان هذا الرســول وكأنــه هــو  »رسوله«يف آياتها األربع و »رسولنا«ذلك وك� نرى 
  الرسول ال سواه، مه� شملت جمعية الصيغة الرسالية كل الرسل. 

  معرفا تختص يف عديدها الواحد واألربع� بهذا النبي ال سواه. »النبي«أحرى ـ و ك� نرى ـ وب
و ليس ذلك االفراد يف الرسول والنبي لهذا الرسول النبي صدفة غ� مقصودة، بل هــو مقصــود لبيــان 

  محتده الفريد ب� كافة الرسل والنبي�.

                                                                                                                                                         
 �� ��� و �� ��� ا����.و 

 �� ���� �� ��� ا��ّ� ��ل ��� ����ل ا��ّ� (ص) أول ��ء ��� ا��ّ� ����� �� ��؟ ٤٣و��� ح 

ره ���ل: ��ر ���� �� ���� ���� ا��ّ� �� ��� ��� �� ���، و �� ���� أ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (ص) أول �� ��� ا��ّ� ��ري ا����� �� ��

 ��.و ا���� �� ���ل ���

�� ا����� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ع ��� ���� ��� ���� �� ا��ٔ���؟ ���ل: �� ���� ��� ��� ر��� ��� أ�� ����� ��  ٤٥و��� ح 

��� ���اء ����� و ����� و ����� و ����ه و �� �� ��� ���ب و �� ذي روح ����� ��� ��ا �� �� ��� ا��ٔ���ء ���� �� ��ء ��� 

 ����� �� أ��� ��� ذ�� إ����. ��ء �� ا������� و

�� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل: إن ا��ّ� ��ن إذ �� ��ن ���� ا���ن و ا����ن و ��� ��ر ا��ٔ��ار ا��ي ��رت ��� ا��ٔ��ار و أ��ى  ٤٦و��� ح 

�ء �ّ�ن ������ ��� ��ا�� ��� �� ��ره ا��ي ��رت ��� ا��ٔ��ار و �� ا���ر ا��ي ��� ��� ����ا و ���� ��� ��ا�� ��ر�� أو��� إذ �� �

 �����ن ������ ������ �� ا��ٔ���ب ا�����ة ��� ا����� �� أ��� ������ �� ��� ا��ّ� و أ�� ���� ������ ا����م.

�� ���� �� ���� ��ل ��ل �� أ�� ���� ������ ا����م �� ���� إن ا��ّ� أّول �� ��� ��� ����ا و ����� ا���اة ا�������  ٤٧و��� ح 

��ا أ���ح ��ر ��� ��ي ا��ّ�، ���: و �� ا��ٔ���ح؟ ��ل: �� ا���ر، أ��ان ��را��� ��� أرواح و ��ن ��دا ��وح وا�� �� روح ا���س ���

 ��ن ���� ا��ّ� ....
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هو األصل والكل فروعه، وكأن الــوحي إليــه هــو  آلـه و عليه هللا صىلففي مثلث الوحي والرسالة والنبوة محمد 
الوحي فقط إذا قورن بسواه ك� يف آية الشورى، و ان الرسالة والنبوة تخصانه ك� يف كل اآليات التي 

  أتت به� بإفراد.
ه و عليه هللا صىلو لقد خصت الرسالة املحمدية �يّزات ب� كافة الرسل وعىل حد قوله  كنت نبيا وآدم بــ� «: آـل

فكينونات الرسالة املحمدية أربــع ال يشــرتك ســائر الرســل إّال يف أوالهــا وهــي الكينونــة  »ملاء والط�ا
الرسالية يف علم ّهللا، دون الثالثة األخرى وهي كيان اإل�ان به ونرصته بالتبش� به قبل خلقه وبعثــه، 

  ته يف رجعته.وكيان رسالته يف األرواح الرسالية كرأس الزاوية، وكيان اإل�ان به ونرص 
و قد نحتمل أن روحه الرسالية كانــت مخلوقــة قبــل الرســل كلهــم، انبعاثــا إلــيهم فقــط دون ســائر 

يف جواب السٔول: متى نبئت؟ نبئت وآدم ب� املاء والطــ� ـ  آلـه و عليه هللا صىلاملكلف�، وقد يعنيه املروي عنه 
  وآدم مجندل يف الرتاب و....
حمدية مرشــفة يف واقعهــا ـ كــ� يعلــم ّهللا ـ عــىل أرواح النبيــ� اجمــع، فقد كانت الروح الرسالية امل

  هيمنة عليهم وسياجا لهم عن أية تبع�ات يف رساالتهم.
و آية امليثاق هذه تذكر من ميزات هذا الرسول النبي انه خا�هم ومصدقهم والرسول إليهم فعلــيهم 

  ـ ثم »ٔوِمنُنَّ بِِه َو لَتَنُْرصُنَّهُ لَ� آتَيْتُُكْم ِمْن كِتاٍب َو ِحْكَمٍة ... لَتُ «
إقرارا بهذه الرسالة »قاَل: أَ أَقْرَرْتُْم َو أََخْذتُْم عَىل ذلُِكْم إِْرصِي«يأخذ منهم اإلقرار �ا أخذ عليهم ميثاقه: 

 »إرصى«العظيم العظيم، الثقيل الثقيل »َعىل ذلُِكمْ «الختمية واال�ان به ونرصته، وأخذا بكامل القوات 
قــاَل «إقرارا ـ بطبيعة الحال ـ شامال ألخذ اإلرص »قالُوا أَقَْررْنا«رصا يف مثلث التصديق واال�ان والنرصة إ

  .»َو أَنَا َمَعُكْم ِمَن الّشاِهِدينَ «عىل ما أقررتم »فَاْشَهُدوا
كَ� َحَملْتَُه َعَىل الَِّذيَن َربَّنا َو ال تَْحِمْل َعلَيْنا إِْرصاً «و اإلرص ـ ككل ـ هو الحمل الثقيل عىل اآلرص وك� 

يِْهمْ ۲۸۶: ۲( »ِمْن قَبْلِنا   ).۱۵۷: ۷(») (َو يََضُع َعنْهُْم إِْرصَُهْم َو اْألَْغالَل الَّتِي كانَْت َعلَ
و ترى لو أن اإلرص موضوع عن األمة املرحومــة رحمــة علــيهم كــ� يف آيتــه فكيــف يحّملــه النبيــون 

ثم كيــف يصــبح واضــع اإلرص عــن أمتــه إرصا عــىل زمالئــه أجمعون وهم أحرى بوضع اإلرص عنهم، 
  النبي�؟!.

اإلرص لغويا هو عقد اليشء وحبسه بقهره ك�رص السفينة الذي يحبسها بقهر عن تفلّتها، ولكنه قــد 
يكون عقدا وحبسا بّرش أو ما ال طاقة به ك� يف آيتيه، وأخرى بخ� وهو يطــاق، وهكــذا يكــون إرص 

ه و عليـه هللا صىل�ان �حمد اإلقرار بالتصديق واال  لهــم ونرصــته، فانــه يحلـّـق عــىل كــل حيــاتهم الرســالية أن آـل
يكرّسوها ـ في� يكرّس ـ للتعريف والبشارة بهذه الرسالة السامية، فــذلك ـ إذاً ـ إرص يف حملــه عــىل 

  النبي�، وإرص يف حمل أممهم عىل التصديق به!.
عمد بها البيت، والرسالة املحمدية هي ع�د كــل بيوتــات فاإلرص واإلصار ه� الطنب واألوتاد التي ي

  الرساالت، لوالها ملا قام لها عمود، ولوال زندها ملا كان لها وقود.
و قد يصعب ـ بطبيعة الحال ـ لكل نبي أن يعرف نفسه ب� أمته انه ـ ك� هم ـ من أمة رسول يــا� 

وا كأن رسلهم ليسوا أصالء يف رساالتهم، بعدهم كلهم، وك� يصعب عىل األمم ان يسمعوا منهم ويصغ
  بل هم مبرشون بهذه الرسالة.

  و يصعب يف األجواء املتعنتة التي ال تقبل الرساالت التي تعيشها، ان تبرش بالرسالة األخ�ة.
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ثم ويصعب اإل�ان به ونرصته عىل طول الخط، قبل ان يجيئهم �ا يبرشون ويوطئون ملجيئه، وبعــد 
  لحارض اال�ان به ونرصته.مجيئه ان يحرشوا 

الحمل الربا� عىل كواهل النبي� يف مثلث تصديقه  »إرصي«تلك صعوبات وصعوبات يعرب عنها هنا ب
  واإل�ان به ونرصته.

كيف جاءهم ثم كيــف ينرصــونه وقــد قضــوا  »ثم جاءكم ـ لتٔونن به ـ ولتنرصنه«و هنا تنحل مشكلة 
  نحبهم قبله؟.

سايل تاما وطاما، ما ينــ� علــيهم دروب الرســاالت �ــا عــرفهم ربهــم بــه يف يف الروح الر  »جاءهم«فإنه 
يوم الرجعة فقد يرجع بعدهم كلهم، رسوال إليهم، فهم  »جاءهم«الشبح الروحي والقمة الرسالية، ك� 

  ـ إذا ـ من أمته الرسمي�.
  .١وانهم من أمتهفي� برشوا به كأنه الحارض أمامهم وهو إمامهم، فليبرشوا به أممهم  »جاءهم«و 
  ولينرصوه.وقد قضوا نحبهم إّال مسيحهم، فلئونوا به بعد موتهم ك� آمنوا به قبله  »جاءهم«و 
وعرتتــه املعصــومون والنبيــون كلهــم آلـه و عليـه هللا صـىليف الرجعة املهدوية حيــث يرجــع الرســول  »جاءهم«و 

  .٢راجعون اعضادا لدولة الحق األخ�ة
م ح� يتنّبأ فردا فردا، ومن ثم لها بعد الجمعية واإلفراد: ثم جاء كل واحد منك »ثُمَّ جاءَكُمْ «و من ثّم 

 »لــنئ بعــث وهــو حــي«جاءكم ككل بعد انقضاء النبوات بأرسها، وتقيد مجيئه إياهم في� يــروى ب 
  .٣تفس� �صداق له مختلف فيه وهو زمن الرجعة

  فذلك ـ إذا ـ إ�ان متواصل به ونرصته يف هذه املسارح كلها، � يسبق له نظ� ولن، لكل بش� ونذير.
وال سي� يف تلك البشارات! نراها بعرشــات و لقد نرى بشارات له ترتى يف كتابات الوحي عىل تحرّفها 

وعرشات هي عش�ات للوحي الرسايل عىل طول الخط، فيها نربات اال�ان والنرصــة مــن النبيــ� لهــذا 

                                                        
�� ا����� و روي �� ��ـ� ع أن ا��ّـ� ��ـ��� أ�ـ� ا����ـ�ق ��ـ� ا��ٔ���ـ�ء ��ـ� ����ـ� (ص) أن ���ـ�وا أ���ـ�  ٣٥٩: ١. ��ر ا������ ١

 ������ و ���� ����و�� �� و ��ٔ��و�� �������.

 
ن أ��� : ��ل و ����� ����ل ا��ّ� و �����-و ��� ��ه ا��ٓ�� -. ا����ر ا������ �� ��� �� أ�� ���� ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ع ���ل٢

�ّ� رد إ�ـ� ا�ـ���� ��ـ� ����ـ�  �ـ�� ا������، ���: و �����ن أ��� ا������؟ ��ل: ��� �� آدم ���� ��ا و �� ���� ا��ّ� ���� و �� ر���� إ

 ��ي أ��� ا������ ع.

���� (ع) و �� ��ء ��ٔو���،  و��� �� ���م ا������� �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل: ��� ����ا ���� �� ��� ا��ّ� �� أ��ا إ�ّ� ��� �� أ��

َو إِْذ ا�َ�َ� ا��ُّ� ِ����َق «��� ���� ��اك ��� ���ء ��ٔو���؟ ��ل: إذا ��ءت ��� ا��ّ� إ���� ا������ و ا������ ��� ����و�� و �� ��ل ا��ّ� 

� ا������ ���� أ�����، ���ن ا������ ������ ���� رأ�� ر��ل ا��ّ� (ص) ا���اء إ�� ��� �� أ�� ���� (ع) ����ن أ��...» ا����ِ���َ� 

 ���� ��� ��اءه و ���ن �� أ����� ���ا ��ٔو���.

 أ��ل: و ذ�� �� ا���ي و ا���ٔو�� ��� �� ��� ا�����، ���� (ع) �� ���� ا����ل (ص) �� ا����� ��� �� �����.

 
أ�ـ� ���ـ� ا���ـ� �ـ� أ��ج ا�� ���� �� ��� �� أ�� ���� ع ��ل: �ـ� ���ـ� ا��ّـ� ���ـ� آدم ��ـ� ��ـ�ه إ�ّـ�  -٤٧: ١. ا��ر ا�����ر ٣

 ���� ��� ��� و �� �� ����� �� و ������� و ��ٔ��ه ���ٔ�� ا���� ��� ���� �� ��� ��ه ا��ٓ��.
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رسول اإلسالم يف الكتب «النبي العظيم، نذكر قس� منها بطيّات آيات تناسبها، وقد جمعناها يف كتابنا 
  .»الس�وية

ثاقا رهيبا عجيبا شهده هــو وأشــهد عليــه أنبيــاءه، طيـّـا لكــل الفواصــل زمانيــا فلقد أخذ ّهللا تعاىل مي
ومكانيا ب� النبي� املتتابع� يف مختلف األزمنة واألمكنة، يجمعهم يف ذلك املرســح الصــارح الصــارخ 

  .»أ أقررتم قالوا أقررنا ..«وهو يخاطبهم 
  ف له القلب، وليتذكر السامعون.ذلك املشهد الهائل الجليل يرسمه ذلك التعب� العب�، فيج

ملكان العصبية الذاتية، لشخص الرسول رساليا ولقومه قوميا وعنرصيا، واالتباع ككل  »إرصي«و هنالك 
ٌق لِ� َمَعُكمْ «نحلة لهم، أماذا من عصبيات، تراها كلها تنحني وتنمحي أمام  تناكرا لكــل  »رَُسوٌل ُمَصدِّ

  اآلصار:
اْشَهُدوا«   لدى الكل. »َمَعُكْم ِمَن الّشاِهِدينَ  (َو أَنَا ١دي أممكملدي ول »قاَل فَ

فذلك املجيء هو غ� متعود املجيء ب� املرسل�، فانه املجيء يف كل حقوله، رساليا ورسوليا: إ�انا به 
 »كنت نبيا وآدم ب� املاء والط�«يف الروح قبل مجيئه يف الجسم، وهذا ما يعنيه الجا� نفسه يف قوله:

 إذ تعم سائر النبي�، بل نبوته يف قسم عظيم من لزاماتها وأهمها اإل�ــان فال يعني نبوته يف علم هللاّ 
»انا أول النبي� ميثاقا وآخرهم مبعثا«به، وامليثاق لال�ان والنرصة له وك� يروى عنه 

٢.  
  ).۸۲َك فَأُولِئَك ُهُم الْفاِسُقوَن (فََمْن تََوّىل بَْعَد ذلِ 

لو  »فَأُولِئَك ُهُم الْفاِسُقونَ «امليثاق املٔود الجمعي  »بَْعَد ذلَِك «عن خا�يته يف رسالته ونبوته  »فََمْن تََوّىل «
حتى يختصهم التويل ـ او كانوا ممن يدعون نبوة قبله  »منهم«كانوا من هؤآلء النبي� ولن ـ وليس هنا 

  ام كانوا من األمم املبّرشة بتلك الرسالة الختمية. او بعده،
ذلك، فحتى ولو كانوا من النبي�، فك� ال تصدق نبواتهم إال بختم وتوقيع من خاتم النبي�، كذلك ال 

  ئوون كتابا وحكمة إال رشيطة اإل�ان به ونرصته.
هذه الرسالة السامية رسالة ذلك! فضال عن املرسل إليهم، فقد انضم النبيون كلهم باممهم اىل موكب 

ًة واِحــَدًة َو أَنـَـا «واحدة اىل امة واحدة، ك� وان الرساالت واحدة اىل امة واحدة:  تُُكْم أُمَّ َو إِنَّ هِذِه أُمَّ
  ).۵۳: ۲۳( »َربُُّكْم فَاتَُّقوِن. فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَهُْم ُزبُراً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ 

و لو ان ميثاق اال�ان والنرص كان ـ فقط ـ ب� النبيــ� أنفســهم، كــّل الحــق لســابقة، � يكــن لــذلك 
  .آله و عليه هللا صىلالتهديد دور، فا�ا تهدد هنا األمم الناكرة لخاتم الرسل 

أم  »عىل أممهمميثاقا للنبي� «كان ميثاقا لهم عىل أممهم لكان صحيح التعب�  »ِميثاَق النَِّبيِّ�َ «و لو ان 
  األمم، أل� بذكرهم وإن مرة يتيمة!. »ثُمَّ جاءَكُمْ «لو عني من الخطاب يف 

                                                        
أ��ج ا�� ���� �� ��� �� أ�� ���� ع �� ���� �����: �����وا ���ل: �����وا ��� أ���ـ� �ـ��� و أ�ـ�  -٤٨: ٢. ا��ر ا�����ر ١

���� �� ا������� ����� و ����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��ا ا���� �� ���� ا��ٔ�� ��ٔو��� �� ا������ن �� ا�����ن �ـ� 

 ا����.

 
 �� ا��ٔ��اب.» ���ََ� ا����ِ����َ «. را�� ������ ��ه ا��وا��ت إ�� آ�� ٢

 



 86

»و إذ أخذ هللا ميثاق أمم النبي�«فالرواية الهارفة الخارفة ان اقرءوها: 
هي صادرة من مصدر الجهالة  ١

  والح�قة، ممن ال يعرف معا� كالم ّهللا ومغازيه فيتورط يف ورطة التحريف والتجديف!.
ذلك الدين الرشعة الذي يحمله خاتم النبي� هو الدين كله وليس ما سبقته من رشعة إّال رشعة من 

  ذلك الدين:
�واِت َو اْألَرِْض طَْوعاً َو كَرْهاً َو إِلَيِْه يُرَْجُعونَ أَ    ).۸۳(فََغْ�َ ِديِن ّهللاِ يَبُْغوَن َو لَُه أَْسلََم َمْن ِيف السَّ

هو طاعته �ختلف شكليات الرشائع الخمــس، ويف كــل بأشــكال مختلفــة الظــاهر، والكــل  »ِديِن هللاِّ «
فالذي يبغى دين ّهللا عليه ان يبغى رشعته املترشعة منه ك� يشاء، وطاعته،  »ِديِن ّهللاِ «تتوحد يف أنها 

  دون إخالد إىل رشعة الفها، وتصلب عليها نكرانا لرشعة تلحقها.
  و املكلف هو بطبيعة الحال يبتغي دينا وطاعة إّما للرحمن أو الشيطان.

  
  رسالة واحدة ألمة واحدة وربٌّ واحد

  
ةً « ُكْم أُمَّ تُ ُدوِن  إِنَّ هِذِه أُمَّ اْعبُ   .۹۳»َو تََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم كُلٌّ إِلَيْنا راِجُعونَ  ۹۲واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَ
ًة واِحــَدةً «ايها الرسل بأرسكم وعن بكرتكم  »أمتكم«األمم بأرسها وعن بكرتها  »ان هذه« يف مغزاهــا »أُمَّ

دون سواي، إذا  »َو أَنَا َربُُّكمْ «ة، وه� تتالقيان يف ومرماها، ك� الرسالة واحدة مه� حملها مرسلون عد
يا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ــا تَْعَملـُـوَن َعلـِـيٌم. َو إِنَّ «دون سواي:  »فاعبدون«

ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن. فَتَ  تُُكْم أُمَّ َقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَهُْم ُزبُراً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لـَـَديِْهْم فَرُِحــوَن. هِذِه أُمَّ
  ).۵۴: ۲۳( »فََذرُْهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِح�ٍ 

آيتان كر�تان يف الذكر الحكيم تٔودان عىل وحدة الرسالة ووحدة األمم يف عبــادة ّهللا الواحــد وتقــواه 
ِ «والرجوع اليه ف    . »َو إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ إِنّا ِ�ّ

و يا له من اله واحد ورب واحد مبدًء ومرجعا، ويا لهم مــن امــة واحــدة عــىل ضــوء رســالة واحــدة 
! خطابا شامال للرسل باممهم، هــم »َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن ..«تلتقيان عىل عبادة واحدة وتقوى واحدة 

مم، فمهــ� اختلفــت الطقــوس والصــور فاألصــل واالتجــاه اىل كل األ  »كيف يعبد هللا ويتقى«يحملون 
  واحد هو عبادة ّهللا وتقواه.

                                                        
..» َو إِْذ ا�َ�َ� ا��ُّ� «� �� ����� ا������ �� ���� ا�������� ��ل ��ٔ�� أ�� ���� ������ ا����م �� ��ل ا��ّ  ٣٥٨: ١. ��ر ا������ ١

���� ��ن ���� ����� و ����ه و �� ��ر�� و ��� ��ن ���� ����� ص و ����ه و �� ��ر��؟ ���ل: �� ���� إن ا���آن �� ��ح 

..» أ�� ا������  و إذا أ�� ا��� ����ق«��� آي ����ة و �� ��د ��� إ�ّ� ��وف أ���ٔت ��� ا����� و ������� ا����ل و ��ا و �� ����أو�� 

��� ���ا أ����� ا��ّ� �� ���� �� ا��ّ� �� و�� أ�� �� ا��ٔ�� ا��� ���� ��� ���� ��� أ��ه ا��ّ� ����� �� ا�����ق ��� ��� ���� ا��ّ� 

.����� 

��� ���� ا����م ��  �� �� ر��ل ��� ر��ل، �� أ���ٔ �� ا�����» ر��ل«ز��� ��� أن » �ُ�� ��َء�ُ�ْ «أ��ل: ��� أ���ٔ ا��اوي �� ��� 

�َْ� َو إِ�ّ� �َُ� �َ���ُِ��نَ «و �� ���ف ا����� ا������� ����آن » �� ��ح ��� آي ����ة« �َْ�� ا��� ��َ� �ُ�َْ� �ّ �� ��د ��� إ�� «، �� �� ��د �� »إِ�

���� ا�������� ��ه ا��وا��ت ا��ور و إ�ّ� أن ا���آن ا�����د ��� ��وف ٔا���ٔت ��� ا����� و ������� ا����ل، ����ا ����م ا���» ��وف

 ا���ور!.
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 »كم«ك� و»أمتكم«و الن الرسالة تعم العامل� ككل من الجنة والناس ومن سواه� أجمع�، فالكل هم 
  تعم رسل الجن اىل جانب رسل االنس مه� كانت الرسالة االوىل عىل هامش الثانية.

ا هي باتجاه واحد من آله واحد واىل آله واحد، وكل رسول يحمــل رشعــة خاصــة مــن فالرساالت كله
الخمس، يجمع العامل� عىل رسالته، وكل الحق هو عــىل خــط ســابقه، وعــىل كــل امــة الحقــة اتبــاع 
رشعتها الالحقة، تركا للسابقة صورة، و�سكا بها س�ة، فلم يكن القصد من رشعة بعد رشعة ـ وهــي 

احد ـ ان تختلق امم متصارعة طول تاريخ الرساالت، حيث االختالفات عىل ايــة حــال كلها عن دين و 
َو ال يَزالـُـوَن ُمْختَلِِفــَ� إِّال َمــْن َرِحــَم َربُّــَك َو لـِـذلَِك «مرفوضة، والوحدة يف كل حال ملحوظة مفروضة 

  )!:۱۱۸: ۱۱( »َخلََقُهمْ 
ــًة واِحــَدًة َو لِكــْن لِيَبْلُــوَكُْم ِيف مــا آتــاكُْم  لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً وَ « لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكــْم أُمَّ

َع لَُكــْم ِمــَن ۴۸: ۵(»فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيــِه تَْختَلُِفــونَ  ) (َرشَ
يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً  يَن  الدِّ يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ

  ).۱۳: ۴۲( »َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيِه ...
 تقطعــا اىل امــم، وتقطعــا يف »تََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم ..«فقد أمروا بالتوحد يف دين ّهللا برشعته ولكنهم 

وهــو ديــنهم  »تََقطَُّعــوا أَْمــرَُهمْ «كل امة اىل مــذاهب، وتقطعــا يف كــل مــذهب ايضــا اىل مــذاهب ... 
يف االوىل تكوينا و دينا، ويف االخــرى خلقــا جديــدا وجــزاء عــىل  »كُلٌّ إِلَيْنا راِجُعونَ «برشعتهم، رغم ان 

يَعٍة ِمنَ «دين! امر واحد ّ� هو أمرهم،  ) ولكنهم بــديل ۱۸: ۴۵( »اْألَْمِر فَاتَِّبْعها .. ثُمَّ َجَعلْناَك َعىل َرشِ
ان يظلوا تحت ظله متوحدين، جعلوا أمرهم فرقة وإمرا، تفرقا يف األهواء، واختالفاً يف اآلراء، وتقّس� 

  يف املذاهب، وتشعبا يف الوالئج.
متشابكة، فقد كانوا حسب وحدة التكوين ووحدة الدين امة واحدة، بينهم وسائل متناسجة، وعالئق 

ثم تباعدوا تباعد قطع لتلك العالئق، وشذب لتلك الوسائل، فصاروا أخيافا مختلف�، واوزاعا مفرتق�، 
  واوضاعا مختلق�.

  و هل من منجى يف ذلك الب� البائن، واالختالف الشائن، ام كل يف شأنهم شائنون؟.
  .۹۴اَن لَِسْعيِِه َو إِنّا لَُه كاتِبُوَن فََمْن يَْعَمْل ِمَن الّصالِحاِت َو ُهَو ُمٔوِمٌن فَال كُْفر 

ا�ا األصل املنجي يف هذا الب� والبينونة هو عمل من الصالحات عىل ركيزة اال�ان، جناحان الي مٔون 
يعمل من الصالحات، يجنحان به عن كل مصيدة ومكيدة اىل س�ء الرحمة والرضوان، فأيا كان اال�ان 

 »و انــا«لصــالح العمــل بصــالح اال�ــان »فـَـال كُْفــراَن لَِســْعيِهِ «وأيان  وعمل من الصالحات، ومن اي كان
يف مختلــف الكتابــات  »كــاتبون«لسعيه ا�انا وعمــال صــالحا  »له«بجمعية الصفات رح�نية ورحيمية 

األربع: أعضــاء واجــواء ومالئكــة وأنبيــاءهم شــهداء عــىل األعــ�ل يــوم يقــوم األشــهاد، وهــي كتابــة 
  ألحوال واألع�ل واألقوال يف سجالتها ك� هيه.االستنساخ ملثلث ا

ٍة َجَعلْنا َمنَْسكاً لِيَْذكُرُوا اْسَم ّهللاِ َعىل ما َرزَقَُهْم ِمْن بَِهيَمــِة اْألَنْعــاِم فَــإِلُهُكْم إِلــ ٌه واِحــٌد فَلـَـُه َو لُِكلِّ أُمَّ
ِ اْلُ◌مْخِبتَِ�    .۳۴أَْسلُِموا َو بَرشِّ

د يف كل العصور، فأمة واحــدة ذات رســالة واحــدة مهــ� اختلفــت منسك واحد يف الجذور وآله واح
ٍة َجَعلْنا َمنَْسكاً ُهْم ناِسُكوُه فَال يُناِزُعنََّك ِيف اْألَْمــِر َو ادُْع إِىل َربِّــَك إِنَّــَك لََعــىل ُهــدىً «القشور:   لُِكلِّ أُمَّ
  ).۶۷: ۲۲( »ُمْستَِقيمٍ 
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نسك يف زمان ومكان خاص، و هو عبادة خاصــة و املنسك هو مصدر ميمي واسم زمان ومكان، فهو 
لِيَْذكُُروا اْسَم ّهللاِ َعىل ما «يف زمانها ومكانها الخاص بها، فهو هنا مناسك الحج كلها، وم� يلمح له هنا 

) ـ ۱۹۶: ۲( »فَِفْديٌَة ِمْن ِصــياٍم أَْو َصــَدقٍَة أَْو نُُســكٍ «ثم قرنه بعبادات أخرى:  »َرزَقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنْعامِ 
) ۱۲۸: ۲( »َو أَرِنا َمناِسَكنا«) ثم الت�سه يف موقف الحج ك� يف ابراهيم ۱۶۳: ۶(»إِنَّ َصالِ� َو نُُسِ� ...«

  ).۲۰۱: ۲( »فَإِذا قََضيْتُْم َمناِسَكُكْم فَاذْكُرُوا هللاَّ «ثم ذكره بعد رسد من مناسك الحج: 
التعب� عنه النسك دون املنسك، فهــو ـ إذا ـ مناســك و لو كان املنسك هو العبادة ككل لكان صحيح 

  الحج ال سواها.
ه و عليـه هللا صـىلو هذه اآلية م� تدل عىل اممية املناسك عرب الرساالت واألمم منــذ آدم إىل الخــاتم   ، وقــد آـل

  وردت روايات يف مناسكهم رسال وام�.
ل فيها قضية الخلود والك�ل القمة املغنية، و قد �تاز املناسك االسالمية �يّزات، ك� هي طبيعة الحا

! مه� كانت لهــم منــافع »لِيَْذكُُروا اْسَم ّهللاِ ..«فانها مزيد عىل ما لكل امة  »لِيَْشَهُدوا َمناِفَع لَُهمْ «ومنها 
  اخرى فيها من واجهات اخرى، ولكنها ليست لتبلغ مبلغ تلك املنافع االخرى للرشعة األخرى.

وبيت عتيق واحد، ودين واحد، مه� اختلفت مناسك عن مناسك، ك� رشعة عن  »ٌه واِحدٌ فَإِلُهُكْم إِل«
  رشعة يف مظاهر، حيث األصل صادر عن مصدر واحد ولغاية واحدة.

ال سواه، من عادات مه� كانت لرشعة سابقة، فاإلســالم لــه، يجعــل مــن األمــم امــة  »فَلَُه أَْسلُِموا«إذا 
وهو الــدين الحــق التــي ترشــعت منــه  »فَال يُنازُِعنََّك ِيف اْألَْمرِ «زع يف األمر واحدة مسلمة ّ�، دون تنا

  وتصدرت منه الرشائع.
  حيث اإلسالم ّ� يوحد املشاعر والشعائر وكل االتجاهات فيه� وسواه�. »فَلَُه أَْسلُِموا«
ِ اْلُ◌مْخِبتِ�َ «   الخبت:اإلخبات مفّرسة باآلية التالية وهي لغويا من  »َو بَرشِّ

املتّسع املطمنئ من األرض، واإلفعال منه هو النزول إىل ذلك املتسع خروجا عــن كــل ترفــع وارتفــاع، 
  فاملخبت هو الالصق بأرض العبودية الالزق بالخرور والخضوع والخشوع.

و هنا املعني منها اإلخبات إىل ربهم، يف تلك الساحة املتسعة من العبودية بكل صورها، يف كل رشعة 
إِنَّ الَّــِذيَن آَمنـُـوا َو َعِملـُـوا الّصــالِحاِت َو «ة، دون إخالد إىل ارض واحدة وساحة خاصة من رشعة: رشع

  ).۲۳: ۱۱(»أَْخبَتُوا إِىل َربِِّهْم أُولِئَك أَْصحاُب الَْجنَّةِ 
 فمه� كان أصلها اإلخبات إىل األرض، ولكنه ليس إال له تعاىل، فمن مخبت إىل األرض للحياة االرضية

  َو لِيَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم أَنَُّه «) ۷:۱۷۶(»لِكنَُّه أَْخلََد إَِىل اْألَرِْض َو اتَّبََع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فُرُطاً «
  )۵۴: ۲۲( »الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَئُوِمنُوا بِِه فَتُْخِبَت لَُه قُلُوبُهُمْ 

  ال سواه: »له«إىل ساحة متسعة من ارض العبودية  ١فبرش املخبت�
ــالِة َو ِمــّ� َرزَقْنــاُهْم الَِّذيَن إِذا ذُكَِر ّهللاُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َو ال ّصابِِريَن َعــىل مــا أَصــابَُهْم َو الُْمِقيِمــي الصَّ

  .۳۵يُنِْفُقوَن 

                                                        
���� و �ـ��� ا�����ـ� �ـ� �ـ�اد �ـ� ���ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ� �ـ� ���ـ� ا��ـ��� » ��� ����«آ�� ا�������  . ������ت ا���ق ا��� ��١

 و ا�� ��دو�� �� ا������ ��ل: ��� ���� و ����ن. ٥٩: ��١٢ٔ���م ا���آن 
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فلإلخبات إىل الرب وللرب قوائم اربع من مظاهر العبودية ورسائرها، وفاقا بــ� الرســ و العلــن دون 
  نفاق:

شعار الخوف، من نفسه ملعاصيه ومآسيه، ومن والوجل هو است »(الَِّذيَن إِذا ذُكَِر ّهللاُ َوِجلَْت قُلُوبُُهمْ  ۱
ّهللا رهبة وهيبة، فهو أحض من الخوف، ووجل القلب يحلّق عىل كل كيان اإلنسان �شاعره وشعائره، 

  بأقواله وأفعاله وأحواله.
 يف جنب ّهللا، فيحتسبون عند ّهللا عنائهم، دون ان يعييهم او يخفــف »(َو الّصابِِريَن َعىل ما أَصابَُهمْ  ۲

  عن وطأتهم يف عبادته، وتنّمرهم يف ذاته.
الةِ  ۳ اقامة الئقة بجنب ّهللا، فائقة كل قيام آخر وإقامة، وال فحســب هــذه الــثالث  »(َو الُْمِقيِمي الصَّ

  من العالقات الشخصية باّ�، بل وعالقة ج�ه�ية خلقية ك� امر ّهللا:
، من كل نفس ونفيس ممكن اإلنفاق يف ّهللا، و مــن ذلــك مــا يف سبيل هللاّ  »(َو ِمّ� َرزَقْناُهْم يُنِْفُقونَ  ۴

  علّمهم ّهللا حيث منه يبثّون.
  
  
  

  قالوا ما أنزل هللا عىل برش من ىشً 
  

ٍء قُْل َمْن أَنْزََل الِْكتاَب الَّــ« بـِـِه  ِذي جــاءَ َو ما قََدُروا ّهللاَ َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قالُوا ما أَنْزََل ّهللاُ َعىل بََرشٍ ِمْن َيشْ
نـْـتُْم َو ال ُموىس نُوراً َو ُهدًى لِلنّاِس تَْجَعلُونَُه قَراِطيَس تُبُْدونَها َو تُْخُفوَن كَِث�اً َو ُعلِّْمتُْم ما لَْم تَْعلَُموا أَ 

  ):۹۱(»آبأوكُْم قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ 
) والزمــر ۷۴ربوبيته برحيميته املقتضية لزاما بعث رسله، ويف الحــج ( يف »ما قََدُروا ّهللاَ َحقَّ قَْدرِهِ «هنا 

يف توحيده وأّال رشيك له يف ألوهيته، وهذه اآلية �ــا بعــدها مربوطــة  ») (ما قََدُروا ّهللاَ َحقَّ قَْدرِهِ ۶۷(
ن لهــذه النياط �ا قبلها من آيات الحجاج عىل املرشك� الناكرين لرسالة البرش، وأهل الكتاب الناكري

  الرسالة األخ�ة، وينكر ثالث أن النبوة وحي من ّهللا عىل برش سواء أ كان النازل به ملكا أو برشا!.
ءٍ «إذا ف    تحمل ثالوثا من النكران. »ما أَنَْزَل ّهللاُ َعىل بََرشٍ ِمْن َيشْ

حــاء إلهــي فمن الناس ـ وهم ثالث ثالثة ـ من يخيل إليهم أن الوحي ارتقاء عقــيل لإلنســان، دون إي
خاص، فالنابغ من اإلنسان نابع من عقليته البارعة ما يتسمى وحيا، ف� هو إّال وحي العقل بنضوجه 
  وارتقائه إىل مرقى الك�ل الطليق لحد املعرفة الطليقة حيث ال يبقى له حاجب وستار عن الحقائق.

نضــج وعــرج معــارج  و لكنهم غفلوا عن أن ذلك خاص بنطاق الكليات العقلية، فليس للعقــل مهــ�
الك�ل أن يعرف جزئيات املوضوعات واألحكام املوحيات إىل الرسل، ثم األحكام ال تتبع كلها املصالح 
  الواقعية فان قس� منها ابتالئية، إضافة إىل سائر الرباه� القاطعة إىل واقع الوحي الرسايل إىل الرسل.

حق قدره دركات، تعم كافة التقص�ات بجنب و ك� أن قدر ّهللا حق قدره درجات، كذلك عدم قدره 
  ّهللا عقيديا وعمليا ويف لفظ القول.

فقدر اليشء أو الشخص هو منزلته املتميز بها عن غ�ه، واملنزلة الربوبية قضيتها أال يسوى به ســواه 
يــوم  يف أّي من األقدار، فليوّحد يف ألوهيته وكافة شٔون ربوبيته املقتضية إرسال رسله وابتعاث خلقــه
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  الحساب لتحقيق كامل عدله بينهم.
فال يوصف بقــدر إال كــان «فحق قدره ليس إّال ك� عرّف نفسه وب� يف رشعته، دون أن يوصف بقدر 

»أعظم من ذلك
١.  

»إن هللا عز وجل ال يقدر أحد قدره«إذا ف 
٢  

دروا قدره في� عرف بــه نفســه وفــي� فرضــه أو يف ذاته وصفاته وأفعاله، والواجب عىل عباده أن يق
  حرمه.

فحق قدره هو حق وصفه �ا حققه تعاىل من أوصــافه دون انتقــاص منهــا وال مســاس مــن كرامتــه، 
وصفا معرفيا ووصفا لفظيا ووصفا عمليا، ويف هذا املثلث يقدر ّهللا حق قدره أم ال يقدر، فــال نكلــف 

عبادته ك� يستحقه، وذلك حــق قــدره بك�لــه و�امــه ومــا �عرفته ك� هو، والوصفه ك� هو، بل و 
ومن حق قدره في� أنزل أن يحتل املوقع األعىل من الدراســة فيــه »ما قدروا«و »قدروا«دونه عوان ب� 

دون أن يجعل درسا جانبيا ك� فعلته الحوزات االسالمية، فقد مركزوا كّل كتاب وما قدروا كتــاب ّهللا 
  ويتدبر. حتّى هامشيا يفكر فيه

ءٍ «فهم  مّسوا من كرامة ربانيته كأنه يجهــل حاجــة املكلفــ� إىل  »إِذْ قالُوا ما أَنْزََل ّهللاُ عَىل بََرشٍ ِمْن َيشْ
وحيه، أو يبخل عىل علمه، أو يعجز عىل علمه وســ�حته، أو يظلــم عــىل قدرتــه وســ�حته وعلمــه، 

ءٍ «والقائلون    التاركون له، هم أتباع لهم بل هم أضل منهم وأن�. »ما أَنَْزَل ّهللاُ عَىل بََرشٍ ِمْن َيشْ
قُْل َمْن أَنْزََل «ثم برهان ثان يخص أهل الكتاب منهم  »ما أَنَْزَل هللاُّ «تعم كّل القائل�  »ما قََدُروا هللاَّ «هنا 

»الِْكتاَب الَِّذي جاَء بِِه ُموىس نُوراً َو ُهدًى لِلنّاِس ...
وغ� بعيد عــن هــؤآلء األنكــاد أن يتقولــوا هــذه  ٣

  القولة تعصبا ضد اإلسالم وهم املفّضلون املرشك� عىل املسلم� بنفس العصبية:
نُوَن بِالِْجبِْت َو الطّاغُوِت َو يَُقولُوَن لِلَِّذيَن كََفرُوا هٔوالِء أَ لَْم تََر إَِىل الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمَن الِْكتاِب ئُومِ «

)، وهذه هي طبيعة الحال املتخلفة الرشســة للعصــبية الجهــالء ۵۱: ۴( »أَْهدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َسِبيًال 
 أصحابها، الحمقاء عىل حارض الحال، قومية أو طائفية أو إقليمية أّماهيه، أنها إذا أصبحت حجة عىل

  ذريعة لتقبل أشباهها أنكروها عن بكرتها نكرانا للزاماتها.
فقد ينكر الكتا� كتابه إذا كان حجة لتصديق كتاب آخر، ك� قد ينكر حسه أو فطرته أو عقليتــه أو 

  علمه إذا كانت ذريعة ملا يتنكره من جديد.
ن مــنهم يف رشعــتهم، ردا عــىل ذلك وقد يدعون ـ ك� اليهود ـ أن الرســول الســابق عــىل رســولهم كــا

يا أَْهــَل الِْكتــاِب لـِـَم «النصارى وتثبيتا ألصالتهم طول التاريخ الرسايل، حتى نزل التنديد الشديد بهم: 

                                                        
�� ا��ل ا����� �� ا����� �� ���ر ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ع ���ل: ان ا��ّ� �� ���� و ��� ���ـ�  ٧٤٤: ١. ��ر ا������ ١

 ��� ���� .. و ��� �� أ�� ���� ������ ا����م ����.» َو �� �ََ�ُروا ا��َّ� َ��� �َْ�رِهِ «�ل �� ����� و �� �
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وَن ِيف إِبْراِهيَم َو ما أُنْزِلَِت التَّْوراُة َو اْإلِنِْجيُل إِّال ِمــْن بَْعــِدِه أَ فـَـال تَْعِقلُــوَن ... مــا كــاَن  اِهيُم إِبـْـر تَُحاجُّ
  ).۶۷: ۳( »يَُهوِدي�ا َو ال نَْرصانِي�ا َو لِكْن كاَن َحِنيفاً ُمْسلِ�ً َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ 

ذلك، فغ� بعيد عن هؤآلء األنكاد ـ يف سلبياتهم وإيجابياتهم الحمقاء ـ أن ينكروا نزول الوحي عــىل 
، فهنا تربز الحجة البالغة اإللهية تكذيبا آله و عليه هللا صىلبرش بأرسه ذريعة إىل نكران أفضل الوحي عىل محمد 

  لقولتهم:
  ؟!.»قُْل َمْن أَنَْزَل الِْكتاَب الَِّذي جاَء بِِه ُموىس ...«

و مكية اآلية ال تنايف التعرض ألهل الكتاب إذا انترشت دعوة اإلسالم يف الجزيرة وفيها أهــل الكتــاب، 
ملرشك� املختلطــ� بهــم ســفرا وحرضــا، ثــم الــدعوة القرآنيــة ك� وكانوا يبثون دعايات ويدسون ب� ا

  عاملية تقتيض عامة الخطابات إن يف مكة أو يف املدينة.
ءٍ «لقد قال األولون  ) استبعادا لرسالة البرشــ، ۱۵: ۳۶( »ما أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنا َو ما أَنْزََل الرَّْحمُن ِمْن َيشْ

قـُـْل َمــْن أَنـْـزََل «كأن ّهللا عاجز عنــه بعــده� ف  السالم عليهموىس وعيىس وأنكر اآلخرون نزول كتاب بعد م
»الِْكتاَب الَِّذي جاَء بِِه ُموىس نُوراً َو ُهدىً 

 »تَْجَعلُونـَـُه قـَـراِطيَس «وقد تركتم نوره وهداه وراء ظهــوركم  ١
َو «حيث ال يظهر فيها وحــي إذ حرفتمــوه  »راِطيَس تُبُْدونَهاقَ «فاضية عن الوحي وهي فائضة بالوحي 

يف »َو ُعلِّْمتُْم ما لَْم تَْعلَُموا أَنْتُْم َو ال آبــاؤكُمْ «منها، الذي � تقدروا عىل إمحاءه وتحريفه، »تُْخُفوَن كَِث�اً 
  ذلك الوحي النور والهدى، وسائر الوحي قبل التورات.

غيابــا ال تناســب »تَْجَعلُونـَـُه قـَـراِطيَس «ف  »قــل«هــو قضــية الخطــاب يف  »تجعلونــه«و هنا الخطاب يف 
  الخطاب وال سي� العتاب الذي هو قضية الخطاب!.

برهان قاطع آخر عىل إنزال كتاب الوحي، فإن من العلم ما ليس يكتسب بأية وســيلة  »علمتم ..«ف 
ال يعلمــون مــا علّمــتم، فالصــيغة متعّودة وقد علّمتموه، وهو الفاصل بيــنكم وبــ� املـرشـك� الــذين 

فال سبيل  »أهل الكتاب«والحاكية عمن سواهم »الَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ «الحاكية عن املرشك� يف القرآن هي: 
  ، ف: من أنزل ومن علم؟:»و علمتم«وال ثانية  »من أنزل ...«لهٔواء إىل نكران الوحي، بحجة أوىل 

عنهم إذ يعتقدون وال يلفظون به ذريعة لنكــران مــا  »قل هللاّ «، »ِضِهْم يَلَْعبُونَ قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخوْ «
  ينكرون.

ِيف َخْوِضــِهْم «إىل نقمــة ّهللا  »ثــم ذرهــم«ثم ال تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم واهرتاءهم،  »قل هللاّ «
  .»يَلَْعبُونَ 

الغــامر دون أن يؤســف عليــه و هكذا يواجه من يعاند الحق يف حجاجه اللجاج أن يــرتك يف خوضــه 
                                                        

ا��ج ا�� ���� و ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� �� ���� �� ���� ��ل ��ء ر�� �� ا����د ���ل �� ���� ��  -٢٩: ٣. ا��ر ا�����ر ١
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ا«وئوى له، حيث  ، وذلك ال يقتيض ترك محــاربتهم، فــإن »َجَحُدوا بِها َو اْستَيَْقنَتْها أَنُْفُسُهْم ظُلْ�ً َو ُعلُو�
  هي فقط امر برتكهم يف حقل الحجاج. »ثم ذرهم«

توحيدية ورشكية  تستقل يف كافة الحقول، »قل هللاّ «ذلك، وكّل جملة من هذه مستقلة يف حقولها، ف 
 »قل هللاّ «وإلحادية، ويف حقل التوحيد توكال عىل ّهللا ال سواه، واستعانة باّ� ال سواه، أن يعيش املوحد 

  تركا ملا سوى ّهللا.»ثم ذرهم«قوال بالقال والحال واألع�ل 
  .»قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ «و يف حقل اإللحاد واإلرشاك 

، وعىل أيــة »قُِل ّهللاُ ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ «فح� ال ينفع قول الحق ال ترتك أنت قول الحق بل 
قــوال يف نفســك وقــوال يف حقــل الدعايــة، فعــىل الداعيــة أن  »قل هللاّ «حال أثّر القول الحق أّما أثر ف 

  دون أن يرتكه عىل أية حال. »قل هللاّ «يعيش 
  أعداء جاهرين ظاهرين وآخرين يتقبلونه وال يقبلون إليه. »ما أَنَْزَل هللاُّ «د نرى أن لذلك، فق
ءٍ «فالقائل  ينكره أوال، يتقلّص ليتخلص منه عىل طول الخــط، ثــم يوجــه  »ما أَنْزََل ّهللاُ عَىل بََرشٍ ِمْن َيشْ

  نكرانه بأن ّهللا جّل قدره هو فوق أن ينزل شيئا لهذا الخلق الضئيل.
قد يحرفه ك� يحب واقعيا أم دعائيا ك� فعله املحرفون الكلم عــن مواضــعه يف  »أَنْزََل ّهللاُ «القائل  ثم

  ، وفعل معهم القائلون أن القرآن محرّف!.السالم عليهمكتاب موىس واملسيح 
نحــن وتفّهــم  دون تحريف، القائل بأن القرآن هو الدليل األّول يرتكه قائال: أيــن »أَنْزََل ّهللاُ «ثم القائل 

  كالم ّهللا، إن له أهال خصوصا ال يحل تفس�ه إّال لهم.
يحمل عليه اآلراء تقديسا لألجالء املفت� بخالفــه،  »بَياٌن لِلنّاِس «مع التصديق أنه  »أَنْزََل ّهللاُ «ثم القائل 

  فليعن ما عنوه منه!.
ما أَنْزََل «س عىل مدار الزمن الرسايل، فلو أن ظلي� أس�ا بأيدي الناس النسنا »ما أَنَْزَل هللاُّ «و هكذا نرى 

كان هو املحور األصيل ملدراء رشعة ّهللا واملترشع� بها، دو�ا ِحَول عنه � تحصل هذه الخالفــات  »ّهللاُ 
  العارمة واالختالقات املتشتتة.

ُق الَِّذي بَْ�َ يََديِْه َو لِتُنْذِ  َر أُمَّ الُْقــرى َو َمــْن َحْولَهــا َو الَّــِذيَن ئُوِمنـُـوَن َو هذا كِتاٌب أَنْزَلْناُه ُمبارٌَك ُمَصدِّ
  ):۹۲بِاآلِْخرَِة ئُوِمنُوَن بِِه َو ُهْم َعىل َصالتِِهْم يُحاِفظُوَن (

 َريَْب ِفيِه فَِريٌق ِيف َو كَذلَِك أَْوَحيْنا إِلَيَْك قُرْآناً َعَربِي�ا لِتُنِْذَر أُمَّ الُْقرى َو َمْن َحْولَها َو تُنِْذَر يَْوَم الَْجْمعِ ال«
ِع�ِ    .١)۷: ۴۲( »الَْجنَِّة َو فَِريٌق ِيف السَّ

 »كِتاٌب أَنْزَلْناُه ُمبــارٌَك «القرآن العظيم  »و هذا«.. تلك كتب لل�ض�، ماض� عىل مناهجها وغ� ماض� 
   مباركة ولكن أين مبارك من مبارك؟.وكّل كتب هللاّ 

فهذا املبارك تتم بركته، وتطم كافة املكلف� يف كّل حقــول العلــم واملعرفــة والعمــل الصــالح إىل يــوم 
ُق الَِّذي بَْ�َ يََديْهِ «الدين، ثم وليس بدعا من الكتب بل هو  من كتب الوحي، تصــديقا لصــادق »ُمَصدِّ

  أو تجديف.وحيها وتكذيبا للكاذب من تحريف 
إضافة إىل وحدة السلسلة الكتابية للرسل، أن هذا الكتاب ناظر إليهــا مهــيمن  »ب� يديه«و قد تلمح 
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قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ُمهَيِْمناً َعلَيْهِ «عليها، تصديقا لصادقها وتكميال، وتكذيبا لكاذبها  : ۵( »ُمَصدِّ
فمكة أم القرى يف أصل التكــوين اعتبــارا بالكعبــة املباركــة  »لُْقرى َو َمْن َحْولَهاَو لِتُنِْذَر أُمَّ ا«)، ثم: ۴۸

 »مكة«حيث دحيت األرض من تحتها ومّكت، فكّل القرى طارئة عليها وهي أمها ومخها، فقد اشتقت 
من �ككت العظم أخرجت مخه، فهي مخ األرض وأصلها ومنشٔوا، ك� وأنها أّول بيت وضــع للنــاس: 

َل بَيٍْت ُوِضَع لِلنّاِس لَ�لَِّذي بِبَكََّة ُمباَركاً َو ُهدًى لِلْعالَِم�َ  إِنَّ «   .»أَوَّ
ذلك وك� أن األرض هي أم الكرات كلها �عنى سبقها عليها يف خلقها فصبغها بسابغ املكان واملكانــة 

  ألصول املكلف� ب� العامل� ك� فصلت هذه السابقة السابغة يف فصلت.
الرسالية يف الكون كله، أعــم مــ� هــي أم القــرى األرضــية، تحليقــا لواجهتهــا الروحيــة  فهي أم القرى

  الرسالية عىل مكانات الرساالت كلها أرضية وس�وية.
يف حقل اإلنذار يف القرى الرسالية، وانها جمع محــيل بــالالم وهــو يفيــد االســتغراق، إذا  »القرى«فألن 

  كلها تظل يف ظل هذه الرسالة العاملية الكربى دون إبقاء.فمستغرق القرى الرسالية ارضية وس�وية 
ف  »أُمَّ الُْقرى َو َمْن َحْولَهــا«لكان ظاهرا يف الجزيرة العربية، ولكنه  »مكة ومن حولها«فلنئ كان النص 

�ن حول هذه  »من حولها«الشاملة لكافة املجتمعات املكلفة بالرساالت يف الكون كله، تفّرس  »القرى«
  الرسالية العاملية. العاصمة

ال تختص �ا حول مكة حيث تشمل ما تسمى  »القرى«هي فسحة هذه الدعوة، وألن  »القرى«فسعة 
حيث تشمل مــا تســمى قريــة يف أرض أو يف »القرى«تعني نفس  »حولها«قرية يف أرض أو يف س�ء، ف 

  ١س�ء، ف حولها تعنى نفس القرى ومكة أمها كلها، دون مثل الطائف.
  وال طائفة خاصة من العامل�. »طائف«بل ان ما حولها طائف عىل العامل� أجمع�، دون 

فك� يعنى م� حول عاصمة الجمهورية االسالمية كافة البالد فيها، ويعنى م� حول عاصمة الدولــة 
 »أُمَّ الُْقرى َو َمْن َحْولَها«كذلك ـ وبأحرى ـ  املهدوية كافة من يف األرض وسائر املكلف� يف أرجاء الكون،

: العاصمة ـ هي مستغرق املجتمعــات مــن »األم«التي هي حول »القرى«يف هذه الرسالة السامية، فإن 
  كافة املكلف� من كّل العامل� من أهل الس�وات واألرض�.

تشمالن يف ذلك »ِألُنِْذَركُْم بِِه َو َمْن بَلَغَ «ويف أخرى  ») (لِتُنِْذَر أُمَّ الُْقرى َو َمْن َحْولَها۷هنا ويف الشورى (
فََذكِّْر بِالُْقرْآِن «اإلنذار كافة البالغ� من القرى املكلفة برشائع ّهللا، وليس اإلنذار إّال بالقرآن ك� التذك� 

جــاورة ألم القــرى فال تختص الدعوة القرآنية بالعرب، أم عرب الجزيرة، ام القرى امل »َمْن يَخاُف َوِعيدِ 
) (قـُـْل يــا أَيَُّهــا ۲۸: ۳۴( »َو ما أَرَْسلْناَك إِّال كَافًَّة لِلنّاِس بَِش�اً َو نـَـِذيراً «يف الجزيرة، بل هي للناس كافة: 
: ۲۱(»عــالَِم�َ َو ما أَرَْسلْناَك إِّال َرْحَمًة لِلْ «) بل ولكّل العامل�: ۱۵۸: ۷(»النّاُس إِ�ِّ َرُسوُل ّهللاِ إِلَيُْكْم َجِميعاً 

۱۰۷.(  
فقد تصيّد أعداء لإلسالم من املسترشق� أن تقرص الدعوة عىل أهل مكة ومن حولها، مقتطع� آية أم 

                                                        
���� ا������ �� ��� �� أ���ط ��ل ��� ��ٔ�� ���� ������ ا����م �� ��� ا���� ا��ٔ��؟ ��ل: ��� إ�� ��� و ذ�� �ـ� . �� �١

أ��ل: ��ا ����� ��ٔ��ب ا����د�� ��� ���� �ـ� ا��ٓ�ـ� » و ام ا���ى ��� و �� ����� ا�����» �ُِ�ْ�ِ�َر ا�م� ا�ُْ��ى َو َ�ْ� َ�ْ��َ��«��ل ا��ّ� 

 ��� ��ّ� ا���ى �� ا���ن ���.ا������ ا���
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القرى من القرآن كله ليخيّلوا إىل البسطاء أن هذه الدعوة كانت يف بــدايتها محصــورة بهــٔواء األميــ� 
أن تتخطاها إىل النــاس كافــة وذلــك آلـه و عليه هللا صىلومجاوريهم، ثم توسعت يف الجزيرة كلها ثم هّم محمد 

  بعد هجرته إىل املدينة وقيام دولته بها.
و لكنهم تغافلوا عن املعني من القرى يف أم القرى، ك� تغافلوا ان آيات األنبياء وسبأ و األعراف مــن 

  أوليات املكيات بداية الدعوة.
افة، فاملتخلف عنها زعم اختصاصها بغ�ه خارج عــن و ح� تكون الدعوة اإلسالمية للناس وللعامل� ك

  الناس وعن العامل� أجمع�، فهو ـ إذا ـ يف زمرة النسناس.
يا حداد قف عىل حدك وخفف عن جزرك ومدك ف� كتاب ّهللا لعبة تلعب  »الحداد«و هنا نقول ملثل 
  .١بها أنت وأمثالك

فالقرآن هو وسيلة الدعوة الخالدة إىل يوم الدين، دعوة بأهله الرسالي�، رسوال وأ�ة معصوم�، ومن 
س� يف مدرسة القرآن العظيم، محصورة الدعوة والدعاية يف هذا املثلث، إضــافة ثم عل�ء رباني� دار 

ومــا أشــبه يف غ�هــا،  »فََذكِّْر بِالُْقرْآنِ «هنا و »لينذر«دون  »و لتنذر«إىل السنة الشارحة، وكّل ذلك ملكان 
ي فكامل اإلنذار هو أن يكون بكتاب معصوم �نــذر معصــوم أمــن يتلــو تلــوه ويحــذو محــذاه ويرمــ

  مرماه.
الحول املجاور لها، وال ـ فقط ـ مشارق األرض ومغاربها، ألن أم القرى هي  »ما حولها«ذلك! فال تعني 

  تعم كّل قراها يف الكون كله. »ما حولها«العاصمة الكربى للمملكة الرسالية، ف 
ة من عند ّهللا حيث يحمل كافة الربكات املرجو  »مبارك«و هنا براه� اربعة تثبت وحي القرآن، أوالها 

  تعاىل، فال تجد بركة ربانية صالحة صادقة إّال ويحويها ذلك الكتاب املب� والربهان املت�.
فهو مبارك يف صيغة التعب� بالغة وفصاحة يف القمة العليا، مبارك يف الداللة والتدليل، مبارك يف وفق 

دغل أو دخل أو دجل، فال مزرءة فيه الفطرة والعقلية السلمية وقضية الواقع املعاش السليم دون أي 
يف أي حقل من الحقول، وال ممسك عليه علميا أو عقليا أو واقعيا أم يف أي سٔول أو سٔول للمكلفــ�، 

  .»َو لَْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغْ�ِ ّهللاِ لََوَجُدوا ِفيِه اْختِالفاً كَِث�اً «ويف جملة واحدة 
ُق الَِّذي بَْ�َ «و ثانيتها:  فالكتاب غ� اإللهي ليس ليصدق الوحي ـ ك� ال يصدقه الــوحي ـ  »يََديْهِ ُمَصدِّ

  وال يصادقه الختالف الصادر واملصدر، فال يصّدق الوحي إّال الوحي لتطابق املغزى، وتوافق املعنى.
فسلسلة الوحي الربا� مرتبطة بحلقات مت�ثلة مه� تفاصلت يف طقوس أو تفاضلت، فانها تتفاضل 

لح وال تتعاضل، وسائر السلسلة غــ� مت�ثلــة وهــي متفاصــلة متعاضــلة، قضــية وحــدة حسب املصا
  املصدر وطليق العلم هناك، وعديد املصدر وحّد العلم هنا.

ذلك، ك� وأن تصديق الذي ب� يديه حجة عىل أهل الكتاب تحرضهم عىل اإل�ــان بــه، وال ســي� يف 
  رفت كتب الوحي عن جهات أرشاعها.الزمن القاحل الجاهل الذي سيطر فيه الجهل، وح

ال سي� وأن القرآن يذكّرهم �ا يف تلك الكتابات من بشارات يف ترصيحات وإشارات إىل هذه الرسالة 

                                                        
ا����ب و «��� ا���آن و ����  -����� -ي أ�� ��� إ��ا�� أر��� ��� ����� ردا. ا��ٔ���ذ ا���اد ا����و�� ر��� ���ر�� ���وت �� ا��١

 ��� ذ�� ��� ����ت ��� أن ا���آن د��ة ����� و ���� ������.» ا���آن
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  األخ�ة.
ك� وأن بالغة التعب� وتالئم املعرب عنه دون تصادم ـ حال ان كتبهم أد� تعب�ا وهي محرفة ـ يدلهم 

  وحي وصيغته وصياغته.عىل أنه بأحرى منها يف صبغة ال
حيث إن مسئولية إنذار أم القرى وفيها ألّد األقوام يف التأريخ الرسايل، هذه  »لِتُنِْذَر أُمَّ الُْقرى«و ثالثتها 

  بواقعية تأث�ه ك� حصلت، م� يربهن عىل بارع وحيه وقارع وقعته.
وى مــ� ســواها، والنظــر الصــائب حيث الرسالة العاملية تتطلب معــدات أقــ »َو َمْن َحْولَها«و رابعتها 

  .١الثاقب يفيدنا أن قابلية هذه الرسالة وفاعليتها تناسب اإلنذار الطليق يف العامل� أجمع�
حيث اال�ان باآلخرة ا�ان بالحساب، فــالثواب والعقــاب،  »ِمنُوَن بِهِ َو الَِّذيَن ئُوِمنُوَن بِاآلِْخرَِة يُؤ «ذلك، 

ولزامه الرسالة اإللهية الحاملة لتكاليف الرشعة الحافلة لسٔو املترشع�، فلوالها لكانت اآلخرة عاطلة، 
مل إذا فاإل�ان بذلك البعث يوم األخرى إ�ان بالبعث يوم األوىل، ومن ثم إنه هو الداعي إىل أمن شا

  يف اآلخرة �ا يب� من رشوطات األمن الواجب تحقيقها يوم الدنيا.
فاملٔون باآلخرة حسابا وثوابا وعقابا يفتش عن أصلح املعدات لحياة سعيدة فيها، وقضية ذلك التحري 
الصالح هي الوصول إىل كامل اإل�ان بالقرآن ورسوله، وكل� كان اإل�ان باآلخرة أقوى فذلك التحــري 

  أقوى، وكل� كان أضعف كان صاحبه أفشل وأغوى.أك� و 
صحيح أن من قضايا اإل�ان باآلخرة هو اإل�ان برشعة س�وية تعم كــّل كتــب الســ�ء، إّال أن صــالح 
اإل�ان بعد تحرّف الكتب السالفة ونزول كتاب جديد مهيمن عليها، غ� محرف عن جهات أرشاعها، 

تطبيقا له يف كافة ميادين الحياة، مهــ� كــان التصــديق بكــّل  إن ذلك يقتيض ـ فقط ـ اإل�ان بالقرآن
كتب الس�ء أيضا من قضاياه، تصديقا ألصل الوحي فيها، وتصديقا النقضــاء دورهــا، فتصــديقا بهــذا 

  القرآن كآخر منشور من والية ّهللا.
حرفهــا عــن فألن إ�ان الكث� من أهل الكتاب باآلخرة قليل ضئيل قصورا مــنهم وقصــورا يف كتــبهم لت

اآلخرة، الصالحة لإل�ان، لذلك فهم ال ئونون بالقرآن تصلّبا عىل رشعتهم القوميــة، مصــلحية الحفــاظ 
  عليها باملنظر األد� إخالدا عىل هذه األد�.

أجل وليس اإلسالم هو الرشعة الوحيدة التي ئون بها مــن يــٔون بــاآلخرة ألنهــا فقــط رشعــة التوحيــد 
ة وما أشبه ك� يقوله قوالون، إ�ا هو املهيمن عىل ما بــ� يديــه مــن كتــاب الصالح والرسالة الصالح

ومصدق لصادق الوحي فيها، وال يندد القرآن إّال باملحرّف املجدف فيها، فليحــذر الكتّــاب والقــارئون 
  ذلك املزلق الخط� الذي يخيل إىل البسطاء أنه خدمة لإلسالم.

  ألنها أفضل الصالت إىل مرضات ّهللا وأحوط الحياط عىل حرمات ّهللا. »َو ُهْم َعىل َصالتِِهْم يُحاِفظُونَ «
فإفراد الصالة بالذكر بعد التوحيد واملعاد رصاحا واإل�ان بالقرآن بينه�، ذلك دليل األهميــة البالغــة 

إذا للصالة ب� كافة الصالت ولكن رشط املحافظة عليها بكّل املتطلبات املعرفية والعملية فيها، فإنها ـ 
) فإنهــا ۱۴۳: ۲( »َو ما كاَن ّهللاُ لِيُِضــيَع إِ�ــانَُكمْ «ـ عمود الدين، وقد اعتربت إ�انا ب� سائر العبادات: 

واردة يف حقل الصالة عند غيار القبلة، ك� و� يعــرب عــن ســائر املعــايص بــالكفر وقــد عــرب بــه لــرتك 

                                                        
 .١٢٥ -١١٥: ٢٥را�� ����� آ���� ا������ » ا�م� ا�ُْ��ى َو َ�ْ� َ�ْ��َ��«. ������ ا���� ��ل ١
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  .»من ترك الصالة متعمدا فقد كفر«الصالة
لة املتالحقة األشواط �شهد شاخص حي مكروب رعيب ـ مشهد الظــامل� ـ وّهللا هنا تختم هذه الجو 

  من ورائهم رقيب:
ٌء َو َمْن قاَل سَ  ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذباً أَْو قاَل أُوِحَي إَِيلَّ َو لَْم يُوَح إِلَيِْه َيشْ أُنْزُِل ِمثَْل مــا َو َمْن أَظْلَُم ِممَّ

رى إِِذ الظّالُِموَن ِيف َغَمراِت الَْمْوِت َو الَْمالئَِكُة باِسطُوا أَيِْديِهْم أَْخرُِجوا أَنُْفَســُكُم الْيـَـْوَم أَنْزََل ّهللاُ َو لَْو تَ 
  ):۹۳تُْجزَْوَن َعذاَب الْهُوِن ِ�ا كُنْتُْم تَُقولُوَن عََىل ّهللاِ َغْ�َ الَْحقِّ َو كُنْتُْم َعْن آياتِِه تَْستَْكِربُوَن (

  لوث منحوس من مظا� االفرتاء يف حقل الوحي، وأنها أظلم الظلم بحق الوحي:هنا عرض لثا
ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذباً  ۱ أنه ما أنزل عىل برش من كتاب وما أرسل برشا رسوال و ال يحيي املــو�  »ـ (ِممَّ

تخاذ الرشكاء ّ� ليوم الحساب، وما أشبه من سلبيات وإيجابيات كافرة مفرتية عىل ّهللا، ومن أكفرها ا
  وعبادتها ك� ّهللا، وهو مفتاح كّل فرية عىل ّهللا.

كسائر املّدع� الوحي بكّل إدغال وإضالل ودون أي برهان  »ـ (أو قال أوحي إيل و� يوح إليه بيشء ۲
  ودليل.

، أو تخفيفــا لــه تعــاىل إىل ترفيعــا لرتبتــه إىل مرتبــة الربوبيــة »ـ (َو َمْن قاَل َسأُنِْزُل ِمثَْل ما أَنـْـَزَل هللاُّ  ۳
لِ�َ «خافض منزلة العبيد، وك� قاله مرشكون:    ).۳۱: ۸( »لَْو نَشاُء لَُقلْنا ِمثَْل هذا إِْن هذا إِّال أَساِطُ� اْألَوَّ

إنهــا فريــة قاحلــة  ١كان �يض ما يغ�ه بعض كتــاب الــوحي آلـه و عليه هللا صىلو هنا الرواية القائلة أن الرسول 
                                                        

�ل ا����� ا�� ��� ا��ٔ���ي �� ���� �� ��� ا����ر �� ���ان �� ���� �� ا�� ����ن �� أ�� �� ا� ٧٤٥: ١. ��ر ا������ ١

ِ� ا�َْ��ى َ��َ� ا��ِّ� �َِ���ً «���� �� أ����� ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�:  ��ل: ���� �� ا�� أ�� ��ح ا��ي ..» َو َ�ْ� ا��ْ�َُ� ِ���

ا�ن� «�� ��ن ر��ل ا��ّ� ص ��م ��� ��� ��ر د�� و ��ن ���� ����ل ا��ّ� (ص) �ٕ�ذا ا��ل ا��ّ� ��ن ����ن ا������ ��� ��� و �� �

����ل �� ر��ل ا��ّ� (ص) د��� ��ن ا��ّ� ���� ���� و ��ن ا�� أ�� ��ح ���ل ���������: » إِن� ا��َّ� َ��ِ�ٌ� َ�ِ���ٌ «��� » ا��َّ� َ��ِ�ٌ� َ�ِ���ٌ 

 ���ء �� ��� ���� ��� ����ل ا��ّ� ���رك و ����� ��� ا��ي ا��ل. ا�� ��ٔ��ل �� ���� ��� ��

و��� �� ����� ا���� ����� أ�� �� ���ان �� ا�� ����ن �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل: ان ��� ا��ّ� �� ��� �� أ�� 

ل ا���� ��� ر��ل ا��ّ� (ص) د�� ���� �� ��ح ��ن أ�� ����ن �� ا������ ا��� و ��م ا������ و ��ن �� �� ��� و ��ن إذا ��

» َو ا��ُّ� �ِ�� �َْ�َ��ُ�َن َ��ِ��ٌ «و إذا ��ل: » َ�ِ��ٌ� َ��ِ��ٌ «���� » َ�ِ��ٌ� �َِ���ٌ «����� ���� ر��ل ا��ّ� (ص) ���ن إذا ��ل �� ر��ل ا��ّ� (ص): 

��ّ� �� و ���ق ��� ا���ء و ا���ء و ��ن ر��ل ا��ّ� (ص) ���ل: �� وا�» ����«����  � ��ر�� ����ا و ر�� إ�� ��� و ��ل �����: و ا

���� ��� ...» َو َ�ْ� ا�ْ��َُ� «��ري ���� �� ���ل: أ�� أ��ل ��� �� ���ل ��� ���� ��ّ� ��ٔ�� ا��ل ��� �� ���ل ����ل ا��ّ� ��� ���� �� ذ�� 

(ص) �� ا����� ���ل �� ر��ل ا��ّ� (ص) ا�� ��� ���� ر��ل ا��ّ� (ص) ��� ا�� ����� ���ء �� ����ن �� أ�� ���ه و ر��ل ا��ّ� 

�� أ�� �� رآه ������� ���ل ر��  ر��ل ا��ّ� (ص) �� أ��د ���� �� أ��د ���ل (ص) �� �� ���� �� ��ل ر��ل ا��ّ� (ص) ��ٔ�����: أ

 ».���ن ������رة ���ن �� ا�����ء��ن ���� إ��� �� ر��ل ا��ّ� (ص) ان ���� �� ��ٔ���� ���ل ر��ل ا��ّ� (ص) ان ا��ٔ����ء �� ��

َ�ْ� » «ا�����ن«و�� روا�� ا�� ���س ا�� ا�� ��� ا�� أ�� ��ح و ��ن ا��� و ��� ا���� ����ل ا��ّ� (ص) و ا�� ��� ���� ا��ٓ�� ��  َو �َ

�ْ��َن ِ�ْ� ُ����َ�ٍ ِ�ْ� ِ���ٍ  ْ�َ�� اْ�ٕ�ِ ��� ��� ا��ّ� �� ����� » �ُ�� ا��َْ��ْٔ��ُه َ��ْ��ً آَ��َ «د��ه ا���� (ص) ��ٔ���ٔ�� ���� ���� ا���� ا�� ���� » َ��َ

��ُّ� ا�ْ�َ�ُ� ا�ْ���ِِ���َ  ���ل ر��ل ا��ّ� (ص): ���ا ���� ��� ... ��� ��� ا��ّ� ����� و ��ل: ��� ��ن » ��� ا�ٕ����ن ���ل: �ََ���َرَك ا

� ��ل ��ر�� �� ا�ٕ����م و ��� ��������� رواه ا����� �� ���� ��د�� ��� او�� إ�ّ� ��� او�� إ��� و ��� ��ن ��ذ�� ��� ��� ��

 ا�� ���س.

 أ��ل: �� ��ه ا��وا��ت �� �� ��ا�� ا������ و ا������ و ��ا�� ا���� و ����ة ��� �� ا�������ت ا��ور أ��ذ�� ا��ّ� ����.
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  لوحي إىل س�حته!.تجهيال لساحته، ونسبة الخيانة يف ا آله و عليه هللا صىلعليه 
و م� يح� العقول نقل أمثال هذه األحاديث يف كتب التفس� وسواها تصديقا ملحتوياتها دون رعاية 

  لحرمة القرآن ورسوله أو دراية ملا يروى!.
و هكذا ابتيل اإلسالم بروايات مختلقة تروى وتقع موقع القبول، مناقضة رصيحة لكتاب ّهللا النــاطق 

  بالحق!.
ية تندد ـ فيمن تندد ـ بهٔواء املجاهيل األغبياء، الراوين ألمثال هذه املختلقــات الــزور، ثــم و هذه اآل 

  البسطاء الذين يتقبلونها آخذين لها بع� اإلعتبار، ال ليشء إّال ألن فالنا روى وفالنا هوى.
وحي يف املدينة ذلك! وابن أ� رسح املختلق فيه ـ يف هذا املرسح ـ ما اختلق، كان ـ لو كان ـ يكتب ال

وآية التنديد مكية، ثم وكيف يستأمن النبي الصادق األم� مثل هذا الخائن اللع� املرصــح بخيانتــه 
  ثم يقره عليها، ثم هو يرتد بتلك املجاراة الخائنة!.

و هنا نعرف الرضورة القاطعة يف عدم الوثوق إىل الروايات شيعية أو سنية ما � يصــدقها القــرآن، أم 
  .١دير � يكذبهاوألقل تق

من قال أوحي إىل «العاطفة ب� األول� دليل اختالفه�، فاملفرتي عىل ّهللا الكذب هنا ال يشمل  »أو«ثم 
مه� كان من املفرتين، فاألولون هم املرشكون وأرضابهم الذين يفرتون عىل ّهللا الكذب، واآلخرون  »...

الظامل�، كذلك مدعي الوحي وال  هم املّدعون الوحي، فك� أنهم أوالء يفرتون الكذب فهم من أظلم
  يوحى إليه بيشء، فلو أنني: محمد الرسول ـ � يوح إيل واّدعيه لكنت من أمثالكم يف أظلم الظلم.

ثم هنا فرقة ثالثة يدعي مستقبل الوحي وعدا مكذوبا، وهم أنحس من مدعي الوحي كاذبــا ملكــان 
 أم سواه، ويكأنه إله من دون ّهللا ينزل وحيــا الدالة عىل إمكانية إنزال مثل ذلك من عند هللاّ  »سأنزل«

ك� هو، أم هو مسيطر عىل ّهللا يستنزله الوحي، أم و يستنزله مّمن سواه، وذلك فرق الــوحي املنــزل 
عىل الرسل حيث ينزل عليهم وال ينزلون، فإ�ــا املنــزل الــوحي املنــزل عــىل الرســول لــيس إّال منزلــه، 

  هي دعوى فوق الرسالة ألوهة وسواها. »سأنزل«والوسيط فيه هو النازل به، ف 
أنه ينزله ممن سواه، نفسه أم سواه، وذلك من دعوى امل�ثلــة مــع ّهللا،  »ِمثَْل ما أَنْزََل ّهللاُ «و قد تلمح 

  أن ينزل من الوحي عىل رسول ك� أنزل ّهللا عىل رسوله.
صل حتى اآلن، فقد حــاول كثــ� أن يف وعد االستقبال ال مستقبل له منذ وعده ك� � يح »سأنزل«ثم 

َو إِْن كُنْتُْم ِيف َريٍْب ِمّ� نَزَّلْنا َعــىل «يعارضوا وحي القرآن �ا سواه وحتى بسائر وحي ّهللا ولن يقدروا: 
لـَـْم تَْفَعلـُـوا َو لـَـْن  َعبِْدنا فَأْتُوا بُِسورٍَة ِمْن ِمثْلِِه َو اْدُعوا ُشَهداَءكُْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ إِْن كُنْتُْم صــاِدقَِ�. فـَـإِنْ 

                                                        
. ��� �� ���� �� د���� ��آ��� ���ء ��� �� ��� ���� ��� او ������، و إذا ا����ض أو ��ا�� ���� �ـ� ا���ـ�ل ص أو ا��ٔ��ـ� ١

ا�������� �� ذر��� �����ا�� ����آن ���ق ���وض، و ا������ ����آن ���ب ����ض، و �� �� ��� �� أ��� �� ���ب ا��ّ� ���� 

�ّ� (ص) و �� �� ���ه ���� ��� �� ����� ���� ا���� و ا���� و ا��� �����، و ��� ����� وا��ا ���� �� �����، و ��� ر��ل ا�

 ��� ا������ و �� ا���ا�� �����ب و ا���� و ������ �� ا�����ع ����� ���دد ��� و ��ّ��� ��� راو��.

����� ����ن، ��� ا����ل (ص) ���ر�� �� ذ�� �� ����� ا�����ة ا���ّاء إذا ��� ���ز ا������د ا�� ���� ����د ان ����� ���ن و 

��� ���ت ��� ا���ا�� و ����� ��� ��ب ��� �����ا ������ء ����ه �� ا���ر ��� ��ء�� ��� �� ���� ��ا�� ���ب ا��� «�� ���: 

 ».و ���� ���� ���� و �� ��ء�� �� ���� ����� ���ب ا��� أو ���� ��� أ���
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ْت لِلْكاِفِرينَ    ).۲۴: ۲( »تَْفَعلُوا فَاتَُّقوا النّاَر الَّتِي َوقُوُدَها النّاُس َو الِْحجارَُة أُِعدَّ
ذلك، والذين يختلقون ضوابط دون ســناد إىل كتــاب أو ســنة، ثــم يرتكنــون عليهــا يف إصــدار أحكــام 

َسأُنِْزُل ِمثَْل مــا «أو  »أُوِحَي إَِيلَّ ..«ىل ّهللا الكذب، أو القائل� ينسبونها إىل ّهللا، هم كذلك من املفرتين ع
  ومن أشبه ..  »أَنْزََل ّهللاُ 

مشهد مفزع مرعب حيث غمرات املوت تغمــرهم، وكــ� « »َو لَْو تَرى إِِذ الظّالُِموَن ِيف غََمراِت الَْمْوِت «
  كانوا يف غمرات الضالالت جزاء وفاقا ونكاال حسابا.

هنا استعارة لطيفة بارعــة حيــث شــبه الظــاملون الــذين يعتــورهم كــرب املــوت وغصصــه بالــذين و 
تتقاذفهم غمرات املاء ولججه، وقد سميت الكربة غمرة ألنهــا تغمــر قلــب اإلنســان آخــذة بكظمــه 

  وخا�ة عىل متنفسه، واألصل يف ذلك كله غمرة املاء.
َكُة باِسطُوا أَ « لتوفّيهم وهم ماسكون أرواحهم يف زعمهــم فيقولــون لهــم:  »يِْديِهمْ َو لَْو تَرى ... َو الَْمالئِ
عن الحياة الدنيا وعن أبدانكم، أمرا قاطعــا ال مــرد عنــه، فهــم الباســطون أيــديهم  »أَْخرُِجوا أَنُْفَسُكمُ «

تَُقولُوَن َعــَىل ّهللاِ  ِ�ا كُنْتُمْ «ك� أهنتم الحق  »الْيَْوَم تُْجزَْوَن َعذاَب الْهُونِ «يتوفونهم رغم أنوفهم قائل�: 
  .»َغْ�َ الَْحقِّ َو كُنْتُْم َعْن آياتِِه تَْستَْكِربُونَ 

ذلك، وإن نفس املٔون تنشط للخروج للقاء ربه، ونفس الكافر تكره الخروج �ا قدمت يداه عىل حــد 
»كره هللا لقاءه من أراد لقاء هللا أراد هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا«: آله و عليه هللا صىلقول الرسول 

١.  
من غامرات العذاب إن كنــتم فــاعل�، هــزًء  »أَْخِرُجوا أَنُْفَسكُمُ «إخراجات، منها  »أَْخِرُجوا أَنُْفَسكُمُ «و ل

املخلدة إىل هذه الحياة الرشسة املحرجة لعباد ّهللا،  »أَْخرُِجوا أَنُْفَسُكمُ «بهم ك� هزءوا بآيات ربهم، أو 
  فاعل� بهم فعلة الغريم املالزم امللّح، باسطا يديه إىل من عليه الحق.

و عىل أية حال فاألمر هنا ب� تعجيز هازئ وب� تكليف واقع ال يستطيعون أن يتخلفوا عن أمره عىل 
  إمره.

يدة منهــا أن األنفس هي غ� األبدان مه� كانت ول »أخرجوا«دون  »أَْخِرُجوا أَنُْفَسكُمُ «و م� تدل عليه 
فالروح ـ إذا ـ خلق آخــر أنشــئ مــن البــدن بعــد اكت�لــه  »ثُمَّ أَنَْشأْناُه َخلْقاً آَخرَ «وك� قال ّهللا تعاىل: 

  جنينا.
  عىل الحياة الربزخية ابتداء باملوت حيث اليوم هو يوم خروج األنفس. »الْيَْوَم تُْجَزْونَ «ك� تدل 

ختلقون هذه األحاديث الزور تشويشا عىل وحي القــرآن، هنا هم رٔوس الظلم ومنهم امل »الظاملون«و 
ثم الناقلون لها دو�ا رد عليها تلقيا بالقبول! مه� كان األصل هم املرشكون، فان واجهة الخطاب من 

ْم ِفيُكْم ُرشَكــ«قبل هم املرشكون ومن بعدهم أنفسهم:  اُء َو ما نَرى َمَعُكْم ُشَفعاءَكُُم الَِّذيَن زََعْمتُْم أَنَّهُ
  ) ولكن أشباههم يصطلون بصالءهم يف الجحيم.۹۴( »...

رشعة الوحي أدخلوا السذج العوام يف غمرات االرتياب، كذلك اليــوم يجــزون عــذاب  »الظاملون«فك� 
  الهون �ا كانوا يقولون عىل ّهللا غ� الحق ..

ذيب آليات ّهللا إهانة بها ومهانة عذاب مع الهوان قضية االفرتاء عىل ّهللا كذبا، وتك »َعذاَب الُْهونِ «هنا 

                                                        
 . ����� ا���� ا��ازي ١
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  واستكبارا، فعذاب الهون جزاء وفاق لالفرتاء الهون واالستكبار فيخلد فيه مهانا.
ــبُوَن «و هكذا يتوىف الذين كفروا بكّل إيعاد وهوان:  َو لَْو تَرى إِذْ يَتَــَوىفَّ الَّــِذيَن كََفــرُوا الَْمالئَِكــُة يَْرضِ

َمْت أَيِْديُكْم َو أَنَّ ّهللاَ لَيَْس بِظَّالٍم لِلَْعِبيدِ  ُوُجوَهُهْم َو أَْدبارَُهْم وَ  : ۸( »ذُوقُوا َعذاَب الَْحِريِق. ذلَِك ِ�ا قَدَّ
) يرضبون وجوههم ملواجهة العذاب، وأدبارهم ح� ال يحنّون لخروج أنفسهم، وهذه أوىل حرقــة ۵۱

  .»َو ذُوقُوا َعذاَب الَْحِريقِ «لعذاب الهون: 
لْنــاكُْم َوراَء ظُُهــورِكُْم َو مــا نـَـرى َمَعُكــْم َو لََقْد ِجئْ  َل َمرٍَّة َو تـَـَركْتُْم مــا َخوَّ تُُمونا فُرادى كَ� َخلَْقناكُْم أَوَّ

ُكْم َو َضلَّ َعنُْكْم ما كُنْتُْم تَزْعُ    ):۹۴ُموَن (ُشَفعاءَكُُم الَِّذيَن زََعْمتُْم أَنَُّهْم ِفيُكْم ُرشَكاُء لََقْد تََقطََّع بَيْنَ
)! فليكن من املالئكة نقال عن ۷۷: ۳( »ال يَُكلُِّمُهُم ّهللاُ «هو من ّهللا؟ والكفار  »جئتمونا«هل الخطاب يف 

  !.»لََقْد ِجئْتُُمونا ... كَ� َخلَْقناكُمْ «ّهللا؟ وصالح التعب� ـ إذا ـ 
) إضافة إىل اختصاص الســلب بيــوم ۷۷: ۳( »يَُزكِّيِهمْ ال يَُكلُِّمُهُم ّهللاُ َو ال يَنْظُُر إِلَيِْهْم يَْوَم الِْقياَمِة َو ال «

القيامة، ال تعني إّال كالم العطفة الرحمة، وأما كالم التنديد والزحمة فهم مستحقوها عىل أية حــال، 
  اللّهم إّال يوم الدنيا حيث ال يواجهون بخطاب إّال بوسيط الوحي.

ا جاءون إىل ّهللا، إىل ربوبيته يف عا� التكليف يوم الدنيا، لعا� الحساب والجزاء، فكلن »َو لََقْد ِجئْتُُمونا«
وإىل ربوبية الجزاء يف عا� الجزاء، وهنا زيادة أن املكلف� ال خ�ة لهــم يف أعــ�ل، إّال الجــزاء املوعــود 

  لهم ثوابا وعقابا.
عنكم كــّل يشء وتفــرق  بالخلق الثا� يوم القيامة، فردا عريان وأجرد غلبان، لقد ندّ  »ِجئْتُُمونا فُرادى«

عنكم كّل أحد وما عدتم تقدرون عىل يشء مّ� خولكم ّهللا إياه، فأصبحتم دون أي جمع أو قــوة إّال 
َل َمرَّةٍ «كّل بنفسه  حيث ال جمع وال قوة، بفارق� اثن�: أن املحــافظ� مــن الوالــدين  »كَ� َخلَْقناكُْم أَوَّ

لْناكُْم «كم مستحق الثواب أو العقاب، ف وسواه� هنا ليسوا هناك، وأنكم تحملون مع تََركْتُْم ما َخوَّ
تقيض عىل األّول، و كونه يوم الجزاء يحكم بالثا�، وكافــة الوســائط املزعومــة والشــفعاء املتخيلــة  »..

  .»تركتم ـ إىل ـ تزعمون«مقيض عليها ب
لْناكُمْ « بن� وما شأبه، إنها كلها مرتوكة وراء من قوات ذاتية، وأخرى منفصلة من أموال و  »تَرَكْتُْم ما َخوَّ

ظهوركم، حيث ظلت يف الحياة الدنيا وضــلت عــنكم يف األخــرى، فــ� يحولنــا ّهللا إيــاه مــن طاقــات 
وإمكانيات متصلة أو منفصلة هي مرتوكة لساعينا، أن نرتكها وراء ظهورنا إذ � نستفد منها و� نفد يف 

ُموا ِألَنُْفِســُكْم ِمــْن َخــْ�ٍ تَِجــُدوُه ِعنـْـَد ّهللاِ َو ما تُ «مرضات ّهللا، أو نقدمها ألنفسنا  جئتمونــا «فلــيس  »َقدِّ
إّال عىل األول�، ثم اآلخرون يجيئــون ّهللا بجمعهــم الخــّ� وعملهــم النــّ� مــ� قــدموه  »فرادى وتركتم

  ألنفسهم.
ّ�، أو رشكاء يف حيويــاتكم الدنيويــة،  »ُرشَكاءُ َو ما نَرى َمَعُكْم ُشَفعاءَكُُم الَِّذيَن زََعْمتُْم أَنَُّهْم ِفيُكْم «ثم 

َو َضــلَّ َعــنُْكْم مــا كُنـْـتُْم «مــا بيــنكم وبــ� مــزاعمكم  »لََقْد تََقطََّع بَيـْـنَُكمْ «ويف عبارة مخترصة محترصة 
  من رشكاءكم وكّل من ينارصكم يف غمراتكم. »تَزُْعُمونَ 

ون حيث ال تنفعهم، واملٔونون ليسوا فــرادى فالكافرون ـ إذا ـ هم فرادى عن جمعهم وما كانوا يكسب
 »يَْوَم ال يَنَْفُع مــاٌل َو ال بَنُــوَن. إِّال َمــْن أََ� ّهللاَ بَِقلْــٍب َســلِيمٍ «حيث جمعوا إىل أنفسهم مرضات ّهللا ف 

  ) وهو أجمع جمع ينفع يوم ال ينفع أي جمع.۸۹: ۲۶(
  كرداىف جمع رديف.»فريد«ع كسكارى جمع سكران، أو جم »فردان«هي جمع  »فرادى«و عّل 
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ثم الفردان والفريد تعنيان التفرد عن غــ� أنفســهم، فاضــية خاويــة عــ� كــانوا يزعمــون مــن جمــع 
  .»لََقْد تََقطََّع بَيْنَُكْم ...«ونارصين، ف� لهم من جمع هناك وال نارصين 

ما كان بينكم من شبكة و ألنه ال فصائل هناك عىل الحقيقة فتوصف بالتقطع، فاملراد ـ إذا ـ لقد زال 
  املودة وعالقة األلفة، التي تشبه الستحكامها بالحبال املحرصة والقرائن املؤدة.

فمه� كانت تلك الوصاالت هنا أكيدة بكّل مكر ومكيدة، فهي تبدل إىل انفصاالت أكيدة، تقطعا بعد 
  التوصل، وتشتتا بعد التحّصل.

أي تقطــع ّهللا  »تقطع«فعولية والفاعل هو ّهللا املضمر يف منصوبا ذات وجه�، نصبا بامل »بينكم«و هنا 
  فهي ظرف لها، لقد تقطع ما بينكم. »ما«بينكم، أو تقديرا ل

إِنَُّكْم َو ما تَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن «سلب لشفاعتها لهم، ال لكونها معهم يف األخرى ف  »ما نَرى َمَعُكمْ «ثم 
) ۹۹: ۲۱( »وارُِدوَن. لَْو كــاَن هــٔوالِء آلِهَــًة مــا َورَُدوهــا َو كـُـلٌّ ِفيهــا خالـِـُدونَ ّهللاِ َحَصُب َجَهنََّم أَنْتُْم لَها 

فاملعية املنفية هي املنارصة بصفة الرشكاء ك� كانوا يزعمون، فال تعني سلب وجــود الـرشـكاء معهــم 
  هناك خارجة عن معية اإلرشاك، إىل معية الخلود يف النار.

َل َمرَّةٍ  كَ� َخلَْقناكُمْ «و قد تلمح  »إذا كان يوم القيامة حرشــ النــاس حفــاة عــراة عــزال«أنه  »أَوَّ
، وحــ� ١

ه و عليه هللا صىليسأل رسول ّهللا  عا ينظر بعضــهم وا سوأتاه إن الرجال والنساء سيحرشون جمي«عىل املح�:  آـل
ال ينظر الرجال إىل النساء وال النساء إىل  »لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيهِ «إىل سوأة بعض؟ يجيب: 

»الرجال شغل بعضهم عن بعض
٢.  

أو ما يسرتهم  فيحرش الناس ـ إذا ـ بأكفانهم »ِجئْتُُمونا فُرادى«يف خصوص  »كَ� َخلَْقناكُْم ..«و قد تعني 
  »ما نرى ..«فان  ٣من غ�ها

                                                        
 ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ� ���� ر��ل ا��ّ� ص ���ل: ... -٣٢: ٣. ا��ر ا�����ر ١

 
ةٍ �ََ�ـْ� ِ�ْ�ُ�ُ���ـ� �ُـ�ادى �َ «. ا����ر ا��ج ا�� أ�� ���� و ا����� و ���� �� ����� أ��� �ـ�أت �ـ�ل ا��ّـ� ٢ َل َ�ـ�� » �ـ� َ��َْ��ـ��ُْ� ا�و�

 ����� ����� �� ر��ل ا��ّ� ص: ...

َو �ََ�ْ� ِ�ْ�ُ�ُ���� �ُ�ادى �َ�� «و��� �� ا���ا�� و ا���ا�� �� ا���� (ص) ���� ���� ���� ��� ����� ��� ا�� و ��� ��أت ����� ���� 

ةٍ  َل َ��� ��ّ� أن �� ���ي ��را��� �� ��ٔ���� �� ���� و ���� ��ٔ������ ������� ���� وا ����ه �����: وا ��أ��ه ����ّ� ���ٔ�� » َ��َْ����ُْ� ا�و� ا

 ».����ّ� ���ٔ�� ا��ّ� ان �� ������ إ���� و ان ���� ��� �� ����� و ان ������ �� أ������

ام ا��� ا������ (ع) ��� ����� و��� �� ا��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ���� ���� ���� ��� �� ��� ر��ل ا��ّ� (ص) ������ 

���ل ��� (ع) ��ل (ص): و ا�� ذ��ت ��م ا������ و ان ا���س ����ون ��اة ��� و��وا ����� وا ��أ��ه ����� ��� ان ������ ا��ّ� 

 ��.����� و ذ��ت ���� ا���� �����: وا ����ه ����� ��� ان ������ ا��ّ� ذ�� ������� ������ و ا����� �� ����� ��

 
. ا����ر �� ا����� ���� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ع ��ل: ����ا �� ا��ٔ���ن �ـ���� ����ـ�ن ��ـ�، و��ـ� �ـ� ا����ـ� �ـ�ل (ع) ��ـ�وا ٣

ز�����، و��� �� ا������ج �� ا��� ا������ (ع) ���� ���� و ��� ��ل ا�����: ا����� �� ا���س ����ون ��م  أ���ن ������ �����

�ـ�ا��� �ـ�د أ��ـ����، �ـ�ل:  ا������ ��اة؟ ��ل: �� ����ون �� أ������، ��ل: أ�ّ� ��� ����ٔ���ن و �� ����؟ ��ل: ان ا��ي أ��ـ� أ

 ��� ��ت ��� ���؟

 �� ��� ���ء �� ���ه، ��ل: ������ن �����؟ ��ل: ��� �� ����� ���ون و ���� ا�� �� �� ��ض ا��ٔرض.��ل: ��� ا��ّ� ��ر
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تسلب ما ينفع يوم ال ينفع مال وال بنــون، أم إن املــٔون� يحرشــون بأكفــانهم احرتامــا وغــ�هم عــراة 
  صاص الخطاب بالكافرين.اخرتاما، وهذا قول فصل ب� مطلق السلب واإليجاب يؤده اخت

ذلك املشهد الذي يهز القلب هزا عنيفا وهو يشخص ويتحرك ويلقــي ظاللــه عــىل الــنفس ويســكب 
إيحاءاته يف القلب .. إنه منشور والية ّهللا، إنه القرآن العظيم الذي هم عنه معرضون، فأين تذهبون 

  وأ� تٔوكون؟ أ إفكا آلهة دون ّهللا تريدون.
وَن ُق الَْحبِّ َو النَّوى يُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َو ُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذلُِكُم ّهللاُ فَأَّ� تُٔوفَكُ إِنَّ ّهللاَ فالِ 

ْمَس َو الَْقَمَر ُحْسباناً ذلَِك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلـِـيِم (۹۵( ) َو ۹۶) فالُِق اْإلِْصباحِ َو َجَعَل اللَّيَْل َسَكناً َو الشَّ
لْنَا اآلْياِت لَِقْوٍم  ) َو ۹۷يَْعلَُموَن (ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لِتَْهتَُدوا بِها ِيف ظُلُ�ِت الَْربِّ َو الْبَْحِر قَْد فَصَّ

لْنَا اآلْيــاِت لِ  ) َو ُهــَو ۹۸َقــْوٍم يَْفَقُهــوَن (ُهَو الَِّذي أَنَْشأَكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة فَُمْستََقرٌّ َو ُمْستَْودٌَع قَْد فَصَّ
ٍء فَأَْخرَْجنا ِمنُْه َخِرضاً نُْخِرُج ِمنُْه َحب�ا �ِء ماًء فَأَْخَرْجنا بِِه نَباَت كُلِّ َيشْ ُمَرتاكِباً َو ِمَن  الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ

وَن َو الرُّّماَن ُمْشتَِبهاً َو َغــْ�َ ُمتَشــابٍِه انْظـُـرُوا النَّْخِل ِمْن طَلِْعها قِنْواٌن دانِيٌَة َو َجنّاٍت ِمْن أَْعناٍب َو الزَّيْتُ 
ِ ُرشَكــاَء الِْجــنَّ َو َخلََقُهــْم َو ۹۹إِىل َ�َرِِه إِذا أَْ�ََر َو يَنِْعِه إِنَّ ِيف ذلُِكْم آلَياٍت لَِقْوٍم ئُوِمنُوَن ( ) َو َجَعلـُـوا ِ�ّ

ــ�واِت َو اْألَرِْض أَّ� ۱۰۰ُســبْحانَُه َو تَعــاىل َعــّ� يَِصــُفوَن (َخرَقُوا لَُه بَِنَ� َو بَناٍت بَِغْ�ِ ِعلٍْم  ) بـَـِديُع السَّ
ٍء َعلِــيٌم ( ٍء َو ُهَو بُِكلِّ َيشْ ) ذلُِكــُم ّهللاُ َربُُّكــْم ال ۱۰۱يَُكوُن لَُه َولٌَد َو لَْم تَُكْن لَُه صاِحبٌَة َو َخلََق كُلَّ َيشْ

ٍء  ٍء َوكِيــٌل (إِلَه إِالّ ُهَو خالُِق كُلِّ َيشْ ) ال تُْدرِكـُـُه اْألَبْصــاُر َو ُهــَو يـُـْدرُِك ۱۰۲فَاْعبُُدوُه َو ُهَو َعىل كُلِّ َيشْ
ــ فَلِنَْفِســِه َو َمــْن َعِمــَي ۱۰۳اْألَبْصاَر َو ُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُ� ( ) قَْد جاءَكُْم بَصائُِر ِمــْن َربُِّكــْم فََمــْن أَبَْرصَ

) َو كَذلَِك نَُرصُِّف اآلْياِت َو لِيَُقولُوا دَرَْسَت َو لِنُبَيِّنَُه لَِقــْوٍم يَْعلَُمــوَن ۱۰۴ْم بَِحِفيٍظ(فََعلَيْها َو ما أَنَا َعلَيْكُ 
ـكَِ� (۱۰۵( ) َو لـَـْو شــاَء ّهللاُ مــا ۱۰۶) اتَِّبْع ما أُوِحَي إِلَيَْك ِمْن َربَِّك ال إِلــَه إِالّ ُهــَو َو أَْعــرِْض َعــِن الُْمْرشِـ

كُوا َو ما ) َو ال تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمــْن ُدوِن ۱۰۷َجَعلْناَك َعلَيِْهْم َحِفيظاً َو ما أَنَْت َعلَيِْهْم بِوَكِيٍل ( أَْرشَ
ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِىل َربِِّهــْم َمــرِْجُعهُ  ئُُهْم ِ�ــا كــانُوا ْم فَيُنَبِّــّهللاِ فَيَُسبُّوا ّهللاَ َعْدواً بَِغْ�ِ ِعلٍْم كَذلَِك َزيَّنّا لُِكلِّ أُمَّ

  )۱۰۸يَْعَملُوَن (
  

  درجات الوحى إىل اوىل العزم بوحدة الرسالة
  

يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُمــوىس َو « يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ َع لَُكْم ِمَن الدِّ ِعيىســ َرشَ
يَن َو ال تَتََفرَّقُوا  ِفيِه كَُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تـَـْدُعوُهْم إِلَيـْـِه ّهللاُ يَْجتَِبــي إِلَيـْـِه َمــْن يَشــاُء َو أَْن أَقِيُموا الدِّ

  ).۱۳( »يَْهِدي إِلَيِْه َمْن يُِنيُب 
هذه اآلية توّحد الدين الحق وتخّمس الرشائع إليه، ويف الحق إنها تحقق حقائق عدة عد�ة النظــ� 

  أو قليلته يف الذكر الحكيم.
ِرشَْعًة َو ِمنْهاجــاً. َو لـَـْو  ١.. لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكمْ «ا أن دين ّهللا واحد والرشائع إليه خمس، وقد توحيه منه

                                                                                                                                                         
 
 ��� ���� ا������� ��ال ��ر�� ا������ت �� ا��ٔ�� ا�ٕ������� إذ ���� ��� إ�� ���� وا��ة �� ا�ٕ����م.» ����. «١
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ًة واِحدَ  ًة َو لِكْن لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخــْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمــرِْجُعُكْم َجِميعــاً شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ
وقد يعرب عن الدين باألمر حيث الدين هــو الطاعــة وهــي  ١)۴۸: ۵( »فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ 

ُم بَْغياً بَيْنَُهْم إِنَّ رَ «�ر األمر: ائت بََّك َو آتَيْناُهْم بَيِّناٍت ِمَن اْألَْمِر فََ� اْختَلَُفوا إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلْ
يَعٍة ِمَن اْألَ  ْمِر فَاتَِّبْعها َو ال تَتَِّبْع يَْقِيض بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِفي� كانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن. ثُمَّ َجَعلْناَك َعىل َرشِ

) ك� وفي� يهدد وينّدد باملرشك� يربط أيّة رشعة مــن الــدين بــإذن ۱۸: ۴۵(»أَْهواَء الَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ 
يِن ما لَْم يـَـأْذَْن بِــِه ّهللاُ ..«ّهللا:  ترشــيف ). ويف آيــة الرشــعة ۲۱: ۴۲( »أَْم لَهُْم ُرشَكاُء َرشَُعوا لَُهْم ِمَن الدِّ

َو إِذْ أََخــْذنا ِمــَن النَِّبيِّــَ� «لهٔواء الخمسة من الرسل الذين دارت عليهم الرحى و ك� يف آيــة امليثــاق: 
لِيَْسئََل ِميثاقَُهْم َو ِمنَْك َو ِمْن نُوحٍ َو إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيَىس ابِْن َمْريََم َو أََخْذنا ِمنْهُْم ِميثاقاً َغلِيظاً. 

فَاْصِربْ «) وهؤآلء هم أولوا العزم من الرسل: ۸: ۳۳َ� َعْن ِصْدقِِهْم َو أََعدَّ لِلْكاِفِريَن َعذاباً أَلِي�ً (الّصاِدقِ 
  .٢)۳۵: ۴۶»كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسِل َو ال تَْستَْعِجْل لَُهمْ 

  إىل هذه الوحدة الجذرية اإلشارة يف مطلع السورة:و قد سبقت 
إذ كانت إيحاء إج�ليا إىل وحدة املصدر  »كَذلَِك يُوِحي إِلَيَْك َو إَِىل الَِّذيَن ِمْن قَبْلَِك ّهللاُ الَْعِزيزُ الَْحِكيمُ «

  والصادر ووحدة املنهج والناهج واالتجاه يف الدين كل الدين، وهنا يفصل ما أجمله من قبل.
يِن ما َوّىص ..« َع لَُكْم ِمَن الدِّ توحي في� تــوحي أن هــذه الرشــائع الخمــس مثــل بعــض مصــدرا،  »َرشَ

وكذلك صادرا، يف الجذور وكث� من الفروع، فالرشــعة اإلســالمية هــي رشعــة نــوح وإبــراهيم ومــوىس 
يف أعــ�ق وعيىس مه� اختلفت يف ظواهر طقوس أم ماذا؟. حقيقة األصل الواحد والنشــأة الضــاربة 

الزمان وأصوله، فكّل من حملة الرشائع الخمس امتداد رسايل ملا سلفه، وك� أن الكل لهم رشائع من 
دين واحد، إذا ففيم يتقاتل ويتضارب أتباع كل رشعة مع األخرى أو ومع رشكائهــا يف نفــس الرشــعة، 

واحدة إىل إله واحــد، وأخــ�ا وملاذا ال يتضاّم الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي تحملها رسالة 
ملاذا ال يجتمع الكل تحت الراية املحمدية التي تشمل الدين كله والرشائع كلها؟ وهــي هــي الرايــة 

  التي قدم لها ولرفعها األربعة األّولون؟!.
فهنالك دين وأمر واحد، وهنا وهناك رشعة ورشعة إىل خمس من الدين األمر، فألن ّهللا واحد فدينــه 

د ورسالته كذلك واحدة واملكلفون كذلك أمة واحدة لهذه الرسالة الواحدة مه� اختلفــت وأمره واح
يا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ــا تَْعَملـُـوَن «قشور وصور من رشعة وجاه رشعة: 

ًة واِحَدًة وَ  تُُكْم أُمَّ أَنَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن. فَتََقطَُّعــوا أَْمــرَُهْم بَيـْـنَُهْم ُزبـُـراً كـُـلُّ ِحــزٍْب ِ�ــا  َعلِيٌم. َو إِنَّ هِذِه أُمَّ

                                                        
�ا ا���� ان ������ ����� ا��ّ� دون ان . ان ا����� دار ���ء و ا����ء و ا���� ا����ء، و ا����ف ا����� ا����ء، و ��� ا����� ��ّ� �� �١

و �� ���� ا��ّ� ا�����ة ��� ا��� ���، ا�����ا �� » ��ّ��� ا�� �� ��ّ�د ���� �� ���� ������ أو إ������ أم ��ذا!َاْ�َ��ُِ��ا ا�َْ�ْ��اِت 

��ا��� و ا���ٔدب ��� و ا����� و ا������ ا����ل ����� ������ �� ������� دون �����، ��� و �� دا�� ا����� ان �������ا �� ���� �

����ّ� وا�� و د��� وا�� و ا������ ���ا ا���� ا��ا�� وا��ة و أ��� ا�� وا��ة ���� ا����� ا���ا�� » إِ�َ� ا��ِّ� َ�ْ�ِ�ُ�ُ�ْ� َ�ِ����ً «و �����، 

 ا�� ��ا ا���� ا��ا��.

 
 ����� آ�� او�� ا���م. ��٧٣ ا�����ن ص  ٢٦. را�� ج ٢
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  ).۵۷:) ۲۳( »لََديِْهْم فَرُِحوَن. فََذْرُهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِح�ٍ 
إن الرشعة هي الطريقة الواضحة البينة حيــث توصــل مترشــعها إىل غايتــه القصــوى وهــي ديــن ّهللا 

أمره واالئت�ر به، وك� الدين هو ّ� ومن ّهللا كذلك املرشع الرشعة إليه هو ّهللا، وك� اختالف  وأمره،
العبادات أم ماذا صوريا يف رشعة واحدة ينحو منحى هذه الرشعة، كذلك االختالف ب� رشعة وأخرى 

ة أو ابــتالء فالجــذور ال ينحو إّال منحى دين واحد هو األّم للرشائع كلها، فمه� اختلفت الصور رضور 
  واحدة هي الطاعة ألمر ّهللا.

َع لَُكمْ «و ترى من هم املخاطبون يف  أهم الحارضون زمن الوحي؟ وهم رشذمة قليلة من املكلف�  »َرشَ
هــم أم القــرى ومــن  »كــم«طوال الزمن! وليست الرشعة منهم إىل سواهم! فإ�ا هي للعامل�، إذا ف 

وإ�ــا الخطــاب صــادر مــن مصــدر رب العــامل�، فــوارد ـ كقضــية حولها دون اختصاص بالحــارضين، 
  حقيقية ـ مورد العامل� أجمع�، ضاربا إىل اع�ق الزمان واملكان أيا كان منذ بزوغه إىل يوم الدين.

  الحارض للعامل�؟ »لكم«املفرد الغائب ـ ّ� ـ و »رشع«ثم وملاذا 
املون فعلــيهم الحضــور علميــا وعقائــديا وأخالقيــا علّه الن وحي الرشع غائب عن العامل�، وأمــا العــ

وتطبيقيا للوحي الرشع، فهو غائب الصدور وحارض الورود، ثم وألن يف خطابهم دون اآلخرين ترشيفا 
  لألمة املحمدية عىل األمم �ا أن رشعتهم برسولهم أرشف من سواها وسواه.

أن وحــي الرشــعة إىل نــوح  »بِِه نُوحاً  َوّىص «بغياب الوحي، فهل توحي  »رشع«و إذ توحي غيبة الفعل 
  كان وحيا غائبا عنه؟ فكيف إذا هو نبي!.

َع لَُكمْ «إن الغيبة هنا غ� الغيبة هناك، ففي  غيبة الوحي حقيقــة إذ � يــوح القــرآن إىل العــامل�  »َرشَ
بساطته أمــام ســائر ولكنه لالسـالم عليهفوحي حارض إىل قلب نوح   »ما َوّىص بِِه نُوحاً «دو�ا وسيط، وأما يف 

الوحي إىل االربعة اآلخرين، وعلّوه لهم دونه، كأنه من غائب الــوحي، كــ� وأن ســائر الــوحي وجــاه 
الوحي إىل محمد كأنه ليس وحيا، وإ�ا هو وصية حال أن الكل وحي حيث الكل أنبياء عظام عليهم 

  دارت الرحى.
درجــات ثــالث لــوحي »ليــك ـ ومــا وصــيناما وىص ـ والذي أوحينــا إ«هنا نستوحي من مثلث التعب�: 

  وآخرها أوسطها. ١الرشعة إىل اوىل العزم الخمسة، فأوسطها أعالها وأوالها أدناها
يف سائر القرآن حيث يذكر الوحي إىل أصحابه الخصوص إ�ا ئوى بصيغة الوحي حيث املقصود أصله 

نا إِلَيَْك كَ� أَْوَحيْنا إِىل نُوحٍ َو النَِّبيَِّ� ِمْن بَْعِدِه َو أَْوَحيْنــا إِىل إِنّا أَْوَحيْ «دون درجاته بالقياس إىل بعض: 
                                                        

 . ����ز ���� ا������ �� ا���� ا�� ���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��� ��ح ����ات ار��:١

 د���� ��� ����� ا���� ��� ���� دو�� ��� ��ح.» ��«���� �� » (ا��ي - ١

 ».و��«و ����� �� » إ���«ا���� �� ���ر  - ٢

 ».و��«و إ��اده �� » أو����«���� ��  - ٣

 ».و��«و ا����� �� » أو����«���� ا���� ��  - ٤

» إ���«أو�� �� ���ر » ��«و ان ��ن ���ر » أو����«��� ����ز ���� ا���� ��� ا������ ا��ٓ���� �� ��ح ������ و ا����ر �� 

���ران �� أو���� إ��� إ���� إ�� » إ���» «أو����» «ا��ي«� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) ��� ا������ ب �����ز إذا و�� ���� (��

 ا���� و ا��ي.
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 إِبْراِهيَم َو إِْس�ِعيَل َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو ِعيىس َو أَيُّوَب َو يُونَُس َو هــاُروَن َو ُســلَيْ�َن وَ 
قََصْصناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َو رُُسًال لَْم نَْقُصْصــُهْم َعلَيـْـَك َو كَلَّــَم ّهللاُ ُمــوىس  آتَيْنا داُوَد زَبُوراً. َو ُرُسًال قَدْ 

) حيث جمع ب� سائر الــوحي إىل ســائر املرســل� ألن املقــام مقــام اســتعراض أصــل ۱۶۳: ۴( »تَْكلِي�ً 
  الوحي إىل أصحابه ال التفاضل فيه.

خمس إىل أويل العزم الخمسة فهي تستعرض يف إشارات مراتب و أما آية الرشعة حيث تب� الرشائع ال
  الوحي، فتعّرب عن وحي القرآن بالوحي، ثم عن سائر الوحي إىل األربعة اآلخرين بالوصية.

فالوصية هي التقدم إىل الغ� �ا يعمل مقرتنا بــوعظ، وهــي � تســتعمل يف ســائر القــرآن يف الــوحي 
كاِة مــا ُدْمــُت َحي�ــا«سيح يف املهد صبيا: اللهم إّال بدائيا ك� أوحي إىل امل الِة َو الزَّ الصَّ : ۱۹( »َو أَْوصاِ� بِ

) حيث املسيح � يكن حينذاك نبيا وإ�ا نبئ بهذا ذودا عن أمه الطاهرة وبشارة بنبوته اآلتية، إذا ۳۱
  فهذه الوصية كانت وحيا قبل الرسالة، وعلّها ك� أوحي إىل أم موىس أم ماذا؟.

ـ وهو يف أعىل القمم ـ وب�  آله و عليه هللا صىلم اللهم إّال آيتنا هذه حيث قارنت ب� الوحي عىل محمد هذا! ث
وعــن الثــا� بالوصــية »الَِّذي أَْوَحيْنــا«الوحي إىل سائر أويل العزم من الرسل، فعربت عن األول بالوحي 

بــاملفرد السـالم عليـه»نــوح«عــىل أولهــم  إيحاء �دى البون ب� الوح�، وك� عــرب عــن الــوحي »وىص ـ وصينا«
  الغائب وعن اآلخرين بالجمع الحارض إيحاء بالبون ب� هذين أيضا ك� بينه� و ب� األول.

يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ « َع لَُكْم .. أَْن أَقِيُموا الدِّ إنه ما رشع هذه الخمــس حتــى تتشــجروا متفــرق�،  »َرشَ
لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً .. «ف »َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ «بكل رشعة يف دورها  »ينَ أَْن أَقِيُموا الدِّ «وإ�ا 

) فلكل رشعة دور يجــب عــىل املكلفــ� كافــة إتّبــاع ۴۸: ۵( »لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت ..
عليها أو تعصبا عنرصيا أم ماذا؟ فإن إقامة الدين يف كل دور  الرشعة الحارضة، ال متابعة الغابرة تّعودا

هي إقامة طاعة ّهللا يف أمره الحارض، يف رشعته الحارضة، فالتصلّب عىل الغابرة عصيان لألمر وتضييع 
  للدين.

فالتفرق يف الدين: إىل هود ونصارى ومسلم� راحة للمرشك�، حيث يروننا أمثالهم يف تفــرق الــدين، 
من وحدة الدين! وترى  »كَُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تَْدعُوُهْم إِلَيْهِ «متفرق� أيادي سبا ك� هم، و متضادين

ينَ «املخاطبون يف  هم املســلمون؟ و هــم مســلمون ال يتفرقــون! ام هــم عامــة املكلفــ�؟  »أَقِيُموا الدِّ
ه الواحدة، فالرتسب عىل رشعــة فإقامتهم للدين أن يقيموه يف رشعته، أن يتبع الكل يف كل دور رشعت

إِنَّ «سابقة نكرانا لّالحقة تضييع للدين األمر والطاعة، فإنه� اآلن يف الرشعة الحارضة دون الغابرة ف 
َد ّهللاِ اْإلِْسالُم َو َما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغي يَن ِعنْ : ۳( »يـْـنَُهمْ اً بَ الدِّ

  ) وقضية التسليم ألمر ّهللا وطاعته السليمة هي االجت�ع عىل رشعة حارضة للدين دون اختالف.۱۹
فليس إقامة الدين يف إقامة أصوله، والفروع متشــجرة، حيــث الــدين يعــم األصــول والفــروع، فعــىل 

ع تحت راية واحدة: نوح ثم املكلف� عامة أن يقيموا الدين كله يف الرشعة الحارضة: أن يتضاّم الجمي
ابراهيم ثم موىس ثم عيىس ثم محمد صلوات ّهللا عليهم أجمع�، وال يتفرقوا يف الدين، حيث التفرق 

  يف الرشائع تفرق يف الدين الطاعة اىل املعصية.
فوف املكلفــ�، يا محمد! من وحدة الدين ودينك املوحد ب� ص »كَُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تَْدعُوُهْم إِلَيْهِ «

.. َو ال تَُكونُوا ِمَن الُْمْرشِكَِ�. ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم «سواء أ كانوا مرشك� وثني� أم كتابي� متحزب�: 
  ).۳۲: ۳۰( »َو كانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ 
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زل عىل رجل من القريت� عظيم! كــرب علــيهم ان كرب عىل املرشك� األول� أن ينزل عليك القرآن وال ين
أجعــل اآللهــة إلهــا واحــدا إن هــذا ليشــء «ينتهي سلطان الرشك املفرّق اىل سلطان اإلســالم املوّحــد!: 

  ).۵: ۸۸( »عجاب
كرب عليهم القول: إن آباءهم ماتوا عىل ضاللة الجاهلية فأخذتهم العزة باإلثم! ثم كرب عــىل املـرشـك� 

تعصب� املتعنت� من أهــل الكتــاب، أن ينــزل هــذا الــدين عــىل رجــل إســ�عييل، ال اآلخرين، عىل امل
  إرسائييل، فتضمحل السلطات اإلرسائيلية العنرصية، و السلطات املسيحية القومية أم ماذا.

  ّهللاُ يَْجتَِبي إِلَيِْه َمْن يَشاُء َو يَهِْدي«و لكن رغم أوالء وهؤآلء وأرضابهم 
واصطفاه لهذه الرسالة السامية، وليفتح الطريق األخــ�ة  آله و عليه هللا صىلوقد اجتبى محمدا  »ُب إِلَيِْه َمْن يُِني

  والرشعة األبدية اىل الدين املت�، ويهدي به ّهللا من ينيب.
َمٌة َسبََقْت  ى َو ما تََفرَّقُوا إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَُهْم َو لَْو ال كَلِ ِمــْن َربِّــَك إِىل أََجــٍل ُمَســم�
  ).۱۴لَُقِيضَ بَيْنَُهْم َو إِنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكتاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب (

إِّال «يف الدين: ابراهيم� ـ هودا ـ نصارى أم من ذا ـ رغم وحدة الدين: األمــر و الطاعــة  »َو ما تََفرَّقُوا«
بوحي الكتاب أن كل رشعة بعد أخرى هي رشعة من ذلك الدين، تتفق مع  »ما جاَءُهُم الِْعلْمُ  ِمْن بَْعدِ 

  بعض يف جذور واحدة، والشارع ال يرتيض يف كل دور من الخمس إّال رشعة واحدة.
رََّق َو مــا تََفــ«ف� تفرق الذين أوتوا رشعة من الدين إّال بغيا بينهم، اللّهم إال القارصين األتباع مــنهم: 

) (إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َو كانُوا ِشيَعاً لَْسَت ۴: ۹۸( »الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّنَةُ 
ا أَْمرُُهْم إَِىل ّهللاِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُْم ِ�ا كانُوا يَْفَعلُونَ  ٍء إِ�َّ   ).۶:۱۵۹(»ِمنُْهْم ِيف َيشْ

ن التفرق يف الدين رشك و�زّق من سنة املرشك�، والواجب الج�ه�ي لعامة املكلف� إقامة الوجــه إ 
يِن َحِنيفاً ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْها ال تَبـْـِديَل لَِخلـْـِق ّهللاِ «للدين فطرة ورشعة  فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ  الَة َو ال تَُكونُوا ِمــَن  ذلَِك الدِّ أَكَْ�َ النّاِس ال يَْعلَُموَن. ُمِنيِبَ� إِلَيِْه َو اتَُّقوُه َو أَقِيُموا الصَّ
  ).۳۲: ۳۰( »الُْمْرشِكَِ�. ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَهُْم َو كانُوا ِشيَعاً كُلُّ ِحزٍْب ِ�ا لََديِْهْم فَرُِحونَ 

الرشعة متجاوبان يف تالئم تاّم، فالتحزب يف رشعة الدين تخلّف عن دين  إن دين الفطرة ودين الوحى
  الفطرة ودين ّهللا.

  
  

  صبغة الوحى اىل انبياء هللا
  

و ل� يعلم أن الوحي سلسلة موصولة واحدة من إله واحد مه� اختلفت فيه بعض املظاهر ينبهنــا 
  ربنا:

وحٍ َو النَِّبيَِّ� ِمْن بَْعِدِه َو أَْوَحيْنا إِىل إِبْراِهيَم َو إِْس�ِعيَل َو إِْســحاَق َو إِنّا أَْوَحيْنا إِلَيَْك كَ� أَْوَحيْنا إِىل نُ 
  ).۱۶۳يَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو ِعيىس َو أَيُّوَب َو يُونَُس َو هاُروَن َو ُسلَيْ�َن َو آتَيْنا داُوَد َزبُوراً (

له ونسله قضية مختلف الحاجات و الظــروف، وهنــا فالوحي الرسايل يف أصله واحد مه� تك� يف فص
يعم إىل سائر اويل العزم وهم إبراهيم وموىس وعيىســ، مــن دونهــم مــن أصــحاب  »النَّبِيَِّ� ِمْن بَْعِدهِ «

السمو الرسايل كإس�عيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وأيوب ويونس وهارون وسلي�ن وداود، فهٔواء 
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ومن ثانية الدرجة الثانية  »لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك «ن الوحي، ومن ثم من التسعة هم يف الدرجة الثانية م
اثني عرش نبيا ذكروا يف سائر القرآن، ويعرف محتد كــّل يف رســالته ونبوتــه مــن اآليــات التــي تحمــل 

  ذكراهم بهداهم. 
األصيلة التي يرأســها نبينــا، أوال وهو آخرهم مبعثا ألن القصد ذكر النبوة  آله و عليه هللا صىلو ذكر نبينا محمد 

ومن ثم نوح وهو أّول النبي� من أويل العزم مه� سبقه نبي كادريس، واملشابهة ب� الــوحي إىل اّول 
النبي� األصالء وآخرهم تعني أنهم سلسلة موصولة واحدة من منبع واحد، موكب واحد يــرتا� عــىل 

صفوة املختارة من شتى األقوام وشتى البقاع يف طريق التاريخ الرسايل املتواصل املتآصل، يضم هذه ال
  شتى األمصار واألعصار.

حيث املمثل به »أَْوَحيْنا إِلَيَْك كَ� أَْوَحيْنا إِىل نُوحٍ َو النَِّبيَِّ� ِمْن بَْعِدهِ «ذلك ويف هذا التشبيه الج�عي: 
»جمع له كل وحي«كل وحي رسايل قبل الوحي إىل نبينا، فيه دليل أنه 

بــال إبقــاء، فقــد أوحــى إليــه  ١
  حى اىل كل أنبياءه ورسله وله زيادة تحمل خلود رسالته.كل ما أو  آله و عليه هللا صىل

ذلك ألن أقل ما يحمله هذا التشبيه كّم الوحي وكيفه، ومن ثم كم وكيف ه� رمز الخلــود يف هــذه 
  الرسالة األخ�ة.

أكــ� ؟ املستفاد من آيات النبوة والرسالة؟ ان عديد الرسل »رُُسًال لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك «و ترى كم عديد 
  بكث� من النبي�، مه� اختلفت الروايات يف عدد كّل منهم.

ء والنبّي ال سي� وأن الرسل فيها أقل ذكــرا  يف بعضها تعمها بتأويل كونها جمعا لكال النبى »األنبياء«و 
  .٢بينهم، فاملعني منهم أصحاب الرساالت العظيمة أنبياء وسواهم

  ).۱۶۴َم ّهللاُ ُموىس تَْكلِي�ً (َو ُرُسًال قَْد قََصْصناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َو ُرُسًال لَْم نَْقُصْصهُْم َعلَيَْك َو كَلَّ 
تعم مــن قصــهم ّهللا عليــه مــن بعــد و مــن �  »لَْم نَْقُصْصُهمْ «هنا تعني قبل هذه اآلية، ثم  »من قبل«

يقصصهم ال قبل وال بعد، حيث القرآن ليس كتاب القصة كأصل، وإ�ــا يقــص مــن تــأريخ الصــالح� 
  والطالح� ما يصلح عربة لهذه األمة.

بالذكر هنا بأنه يحمل أهم النبوات بعد نبينا، وقــد أدرج إبــراهيم  السـالم عليهتخصيص موىس  و قد يلمح

                                                        
�َْ�َ� �َ�� «�� ����� ا������ �� زرارة و ���ان �� أ�� ���� و أ�� ��� ا��ّ� ������ ا�ّ���م ��ل:  ٥٧٣: ١ر ا������ . ��١ ّ� ا�ْوَ�ْ��� إِ إِ�

ْ�ِ�هِ   ���� �� �� و��.» ا�ْوَ�ْ��� إِ�� �ُ�ٍح َو ا����ِ���َ� ِ�ْ� �َ

 
 � أ�� ذر ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� ��ّ� ��� ا��ٔ����ء؟أ��ج ���ة ��ق � -٣٤٦: ٢. ا��ر ا�����ر ٢

�� ��ل: ���� أ�� ��� و أر��� و ���ون أ��� ��� �� ر��ل ا��ّ� �� ا���� ����؟ ��ل �������� و ����� ��� �� ���� �� ��ل �� أ�� ذر أر�

� ���� و أر��� �� ا���ب ��د و ���� و ���� و ���� و أول ��� �������ن آدم و ��� و ��ح و ���خ و �� إدر�� و �� أول �� �

 �� أ����ء ��� إ��ا��� ���� و آ���� ���� و أول ا������ آدم و آ���� ����.

 ���� �� ����� ���.» و ���� ���«أ��ل: و ��� �� ���� أ�� أ���� ��� (��� ا��� ���� و آ�� ���) 

� ا��� ���� و آ�� ���) ��ن ���� ��� �� إ��ا�� �� ا��ٔ����ء ������ آ��ف ��� �� ��ن ���� ا�� و��� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��� (��

 ».���� �� ��� أ�� ���ه

 أ��ل: ���� ���� أ���� �� أو�� إ���� �� ����.
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  وعيىس وقبلها نوح درج سائر النبي� املذكورين.
  بال جوارح وأدوات وال شفه وال هوات سبحانه وتعاىل عن الصفات. »كلم ّهللا موىس تكلي�«

يَن َو ُمنِْذِريَن لِئَّال  ِ ٌة بَْعَد الرُُّسِل َو كاَن ّهللاُ َعِزيزاً َحِكي�ً ( ُرُسًال ُمبَرشِّ   ).۱۶۵يَُكوَن لِلنّاِس َعَىل ّهللاِ ُحجَّ
ــيَن َو ُمنْــِذِرينَ «هــم ســواء يف كــونهم  »رسال«قصصنا أم � نقصص  ِ كــ� حّملــوا، وذلــك التبشــ�  »ُمبَرشِّ

ٌة «واإلنذار الرسايل    »بَْعَد الرُُّسلِ لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس َعَىل ّهللاِ ُحجَّ
َو لَْو أَنّا أَْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن قَبْلِِه لَقالُوا َربَّنــا لـَـْو ال أَْرَســلَْت «إذ كانوا يحتجون عىل ّهللا لو ال الرسل: 

َمْت ) ـ (َو لَْو ال أَْن تُِصيبَ ۱۳۴: ۲۰( »إِلَيْنا رَُسوًال فَنَتَّبَِع آياتَِك ِمْن قَبِْل أَْن نَِذلَّ َو نَْخزى ُهْم ُمِصيبٌَة ِ�ا قَدَّ
) (َو مــا كُنـّـا ۴۷: ۲۸( »أَيِْديِهْم فَيَُقولُوا َربَّنا لَْو ال أَْرَسلَْت إِلَيْنا رَُسوًال فَنَتَِّبَع آياتَِك َو نَكُوَن ِمَن الُْمٔوِمِن�َ 

بَِ� َحتّى نَبَْعَث رَُسوًال    .١)۱۵: ۱۷( »ُمَعذِّ
صحيح أن العقل رسول يف األنفس ك� الشعور يف أنفس الحيــوان مهــ� اختلفــت الــدرجات، ولكــن� 
املسٔولية التي تحملها رسالة الوحي اآلفاقية ال يحملها رسول العقل، فال يهلك بعذاب االستئصال مــن 

  � �ا يحمله رسول العقل ويحّملهم إياه.� يأتهم رسول مه� كانوا مسئول
و من ثم فنفس الضالل لوال رسالة الوحي خزي وذل ملثل اإلنسان الذي خلق يف أحسن تقويم، فمع 

فَنَتَِّبَع آياتَِك َو نَكُوَن «الغض عن سلب املسٔولية لوال الرسالة، هنا حجة لهم عىل ّهللا ملاذا � يرسل رسال 
  »ِمَن الُْمٔوِمِن�َ 

»و ال أحد أحب إليه العذر من هللا ولذلك بعث الرسل مبرشين ومنذرين«
٢.  

يف مادة اإلرسال ونوعيته فل� ذا ال  »حكي�«قادرا عىل إرسال الرسل فل� ذا ال يرسل  »َو كاَن ّهللاُ َعِزيزاً «
  لو � يرسل رسال مبرشين ومنذرين، ولذلك كله:يرسل، فعزته تعاىل وحكمته حجة عليه من الناس 

فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرتــه ويــذكروهم منيســ نعمتــه ويحــتج «
عليهم بالتبليغ، ويث�وا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات القدرة، من سقف فــوقهم مرفــوع، ومهــاد 

وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم، و� يخــل  تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم،
ّهللا سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل أو حجة الزمة، أو محجة قا�ة، رسل ال تقرصــ بهــم 
قلة عددهم، وال ك�ة املكذب� لهم، من سابق سمى له من بعده، أو غابر عرفه من قبله، عــىل ذلــك 

آله و عليه هللا صىلء وخلفت األبناء إىل أن بعث ّهللا نبيّه محمدا نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت اآلبا
٣.  

و صحيح أن ّ� الحجة البالغة يف اآلفاق واألنفس �ا منحهم من الفطر والعقول، ولكنه سبحانه رحمة 

                                                        
 ا�����ن. �����١٥ ��ه ا��ٓ�� �� ��رة ا��ٔ��ى ج  . ������ ا���� ��ل ��� ا������ را��١

 
أ��ج أ��� و ا����ري و ا�����ي و ا������ و ا�� ا����ر و ا�� ��دو�� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّـ�  -٣٤٨: ٢. ا��ر ا�����ر ٢

�� ��� ���� و �� ��� و �� أ�� أ�� إ��� ا���ح �� ا��ّ�  ��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� ��ّ� �� ا�� أ��� �� ا��ّ� �� أ�� ذ�� ��م ا���ا��

 �� أ�� ذ�� ��ح ���� و �� أ�� أ�� إ��� ا���ر ...

 
 �� ��� ا������ ��ل ���� ا�ّ���م: ���� .. ٥٧٦: ١. ��ر ا������ ٣
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ن تقويم، ولغلبة الشهوات عىل ذلــك الحســن القــويم، اقتضــت لعباده، وتقديرا لكون خلقه يف أحس
يَن َو ُمنِْذِرينَ «رحمته التي كتبها عىل نفسه أن يرسل إليهم  ِ يذكرونهم ويبّرصون محاولــة  »رُُسًال ُمبَرشِّ

استنقاذ فطرهم وتحرير عقولهم من ركام الشهوات التي هي حجابات عن دالئل الهــدى وموحيــات 
  األنفس.اإل�ان يف اآلفاق و 

و دور العقل ب� رساالت الوحي اآلفاقية واألنفسية هو دور الوسيط بــ� الفطــرة والرشــعة الربانيــة، 
يِن َحِنيفاً ِفطْرََت ّهللاِ الَّتِي فَطََر النّاَس َعلَيْهــا«وك� أمرنا بإقامة وجوهنا للدين حنفاء   »فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

)۳۰ :۳۰.(  
عة ّهللا، ثــم يف تجــاوب صــالح بيــنه� يتعــرف إىل مرماهــا ومغزاهــا، دون فبالفطرة والعقل تعرف رش 

استقاللية بجنبها وال استغاللية بها، فإ�ا هو التسليم السليم أمــام وحــي الرشــعة الربانيــة، املكملــة 
  لوحي الفطرة والعقلية اإلنسانية.

  
  تعدد رشايع الدين لإلبتالء

  
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ُمَهيِْمناً َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب بِالْ  َحقِّ ُمَصدِّ

ــًة َجَعلَُكْم َو ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً َو لَْو شاَء ّهللاُ لَ  أُمَّ
ِ�ــا كُنـْـتُْم ِفيــِه واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكْم 

  ).۴۸تَْختَلُِفوَن (
بجمعيــة الصــفات »إِلَيْــَك  َو أَنْزَلْنــا« السـالم عليهم... بعد إنزال الكتاب إىل الرسول� العظيم� موىس واملسيح 

القرآن الناطق بالحق املطلق املطبق والتعب� عن القرآن  »الكتاب«املفيضة عليك يا خاتم النبي� ذلك 
۱۰.  

كأنه يستغرق كل كتابات الوحي فإنه مستغرق كل� أراد ّهللا أن يقوله للمكلف� إىل يــوم  »الكتاب«ب 
، ذلك ليدل عىل أنه هو الكتــاب الجــامع لكــل »هذا القرآنهذا الكتاب ـ وـ «أو  »القرآن«الدين، دون 

  كتاب، ك� أن رسوله يجمع يف نفسه ميزات الرسل كلهم وزيادة.
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب «حال كونه  »أنزلنا« َو «النازل عىل الرسول� ومــن قــبله� مــن الرســل  »ُمَصدِّ

لس�ء ال يحمل إّال تصديقا لنزولها بالوحي، ثم الهيمنة عليه ـ التي ال فالتصديق لكتب ا »ُمَهيِْمناً َعلَيْهِ 
) هي الحيطة الحفيظة الرقيبة الشــهيدة ۲۳( »املهيمن«تحملها إّال هذه اآلية، اللّهم إال آية الحرش ّ� 

ة الكتابية، فك� ّهللا مهيمن عىل خلقه كلهم، كذلك كتابه األخ� مهيمن عىل كتبه كلها حيطة وشــهاد
  ورقابة أّماهيه من أبعاد الهيمنة.

فمن هيمنته عليها الحفاظ عىل أصولها الثابتة التي ال تتغ� يف أية رشعة، ومنها نسخ ما يجب نسخه 
حك� يناسب كل األجيال إىل يوم القيامة فإنه نسخ لألحكام املٔوتة، أو نسخ إىل مثل املنسوخ أو خ� 

.. وكــ� منهــا تبيــ� مــا  ١)۱۰۶: ۲( »ٍة أَْو نُنِْسها نَأِْت بَِخْ�ٍ ِمنْها أَْو ِمثْلِهاما نَنَْسْخ ِمْن آيَ «: »ليبلوكم«منه 

                                                        
�� ���ب ا������ج �� ���� �� را�� ��ل ���� أ�� ��� ا��� ع ���ل: ��ل ر��ل ا��� (ص) و �� ذ�� ا��ٔ����ء  ٦٣٨: ١. ��ر ا������ ١

و ��� �� رو�� ا����� ���� ���� �� ��� ..» � ��� و ان ا��� �� و �� ��� ����� ا������ ��� ����� ا����«���ات ا��� �����، 
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ُ لَُكْم كَِث�اً ِمّ� كُنْتُْم تُْخُفوَن ِمَن الِْكتاِب َو يَْعُفوا َعــْن كَِثــ�ٍ ...«حرف منها:  : ۵( »قَْد جاءَكُْم رَُسولُنا يُبَ�ِّ
  ) ـ۱۵

 »ُهْم ِفيِه يَْختَلُِفوَن. َو إِنَُّه لَُهدًى َو رَْحَمــٌة لِلُْمــٔوِمِن�َ  إِنَّ هَذا الُْقرْآَن يَُقصُّ َعىل بَنِي إِْرسائِيَل أَكَْ�َ الَِّذي«
)۲۷ (:۷۶.(  

  )۹: ۱۷( »إِنَّ هَذا الُْقرْآَن يَْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَقَْوُم ...«و يف جملة مخترصة 
قامة فمه� كانت كتب الس�ء كلها قيّمة، ولكنها ليست إّال لردح خاص من الزمن وأهليه، ال تصلح إل 

  املكلف� إىل يوم الدين، لكّل قوامة معينة لهم من رب العامل�.
و ترى ح� يكون كيان القران ـ العام ـ الهيمنة الطليقة عىل كل كتابات الس�ء، أفــال يكــون مهيمنــا 

وم� مــن واأل�ة املعصــآلـه و عليه هللا صىلعىل نفسه بيانا وتبيانا، أم ال يكون مهيمنا عىل ما يروى عن الرسول  
  آله عليهم السالم.

أجل، وك� ّهللا مهيمن عىل الكائنات كلها دون رشيــك وال معــ�، كــذلك قرآنــه العظــيم لــه الهيمنــة 
إّال رشحــا آلـه و عليـه هللا صىلالطليقة املطبقة العميقة عىل الوحي كله دو�ا نّد وال رشيك، وما السنة املحمدية 

ل، فضال ع� سواها من شهرة أو عقلية أو إج�ع، فضــال عــن هامشيا له دو�ا استقالل له وال استغال
قياس أو استحسان أو استصالح فإنها كلها بجنب القرآن هباء منثــور، فــال حجــة قيّمــة معصــومة إّال 

  القرآن، أو ما وافقه من املروي عن معصوم.
ّهللا هي الوحيــدة  أجل، فالهيمنة القرآنية هي الوحيدة غ� الوهيدة ب� كتب الس�ء، ك� أن هيمنة

  ب� كل الكائنات، ال توازى وال تسامى.
ذلك، ومن لزامات الهيمنة القرآنية عدم تحرّفه بجنب خا�يته، وعــدم غموضــه يف ظــواهره ورمــوزه، 
فإنه بيان للناس ونور مب�، فال هيمنة طليقة عىل الوحي كله إّال للوحي األخ�، الثابت ك� أنزل بــال 

  ث املحرّف بحاجة إىل هيمنة فال يكون ـ إذا ـ مهيمنا ملا سواه.تحوير أو تغي�، حي
و قضيته الهيمنة الطليقة القرآنية فالحاكم بالقرآن مهــيمن عــىل الحكــم كلــه وعــىل الحكــام كلهــم: 

فـَـاْحُكْم «هيمن املطبــق املطلق امل»فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ َو ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ «
يف هذا القرآن، فإنــه يحمــل  »ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ «وهم كل امللل الكتابية واملسٔولون أمام كتب الس�ء  »بَيْنَهُمْ 

  كل ما أنزله من قبل وما يحتاجه املكلفون إىل يوم الدين.
جاءك من الحق إىل أهواءهم، و تراه باإلمكان : تجاوزا ع� »َو ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ «

  أن يتبع أهواءهم ع� جاءه من الحق؟
  كّال ولكن لتستأصل أهواءهم فيه �حاولة استهوائه �ا وعدوه.

تحقق له أن يحكم لهم �ا أنزل ّهللا يف رشعتــه ومنهاجــه، فلــنئ اختلــف  »َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ «و هنا 
يحكم إّال �ا أنزل ّهللا فيهــا دون التــوراة، وإذا توافقــا فــالحكم متوافــق بــ�  حكم التوراة ع� فيها �

  الرشعت� واملنهاج�.

                                                                                                                                                         
ان ���� (ع) ����ه ر�� ���رك و ����� ���ل �� ������� أو��� �� ���� و��� ا����� ا����� ���� ا����ل «�� ���� ر��� ��ل: 

 ».��� ا���� ����... ���� ا�� ���� و �� ���ه ����� ا���� ا��ٔ��� ا���� ا����� ا����� ����� �� ����� إ�� ��ن �����

 



 110

مــن  »ِ�ــا أَنـْـزََل هللاُّ «يحلّق حكمه الرسايل عىل امللل الخمس أن يحكم بيــنهم  »فَاْحُكْم بَيْنَُهمْ «ذلك، ف 
 »ْن جأوَك فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أَْو أَْعرِْض َعــنُْهمْ فَإِ «رشعته ومنهاجه، فلم يخ� من ذي قبل ب� الحكم وتركه: 

َو إِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم «إّال تخّ�ا ب� الحكم �ا أنزل ّهللا عليه أو تركه إطالقا ح� ال يصدقونه، ثم 
متحــدا بــ�  هنا، ال سي� وأن حكم الرجم أم سواه كان»ما أنزل هللا«وليس القسط هناك إّال  »بِالِْقْسِط 

  التوراة ورشعة القرآن.
أن يحكم يف التحاكم إليه ب� غ� املسلم� بحكــم يخــالف رشعتــه ومنهاجــه  آله و عليه هللا صىلفليس للرسول 

  ملكان النسخ.
لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة «فأنت أنت الحاكم املطلق ب� الكتابي� أجمع�، فان رشعتك هي الدين كله: 

مــن املــذكورين وهــم اهــل امللــل الــثالث اليهــود والنصــارى واملســلم�، ومــن غــ�  »لكّل « »هاجاً َو ِمنْ 
، فاملخاطبون هنا هم كافة املكلف� عىل مدار الزمن الرسايل السالم عليهماملذكورين وهم أمة نوح وإبراهيم 

  كله يف مثلث الزمان، ان تحكم عىل كل ملة رسالية رشعة واحدة يف مجالتها. 
ليس املخاطبون الفرق الكتابية يف زمان واحد، فإن كــل رشعــة مــن الخمــس تحلــق عــىل كافــة  اجل

املكلف� يف زمنها، دون أن تعدوا رشعة إىل زمن أخرى اختالقا لالخــتالف املرفــوض يف ديــن ّهللا حيــث 
يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو م« َع لَُكْم ِمَن الدِّ يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُمــوىس َو ِعيىســ َرشَ ا َوصَّ

يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيِه ...   ).۱۳: ۴۲(»أَْن أَقِيُموا الدِّ
و مه� كان الدين يف أصله واحدا ولكن رشائع الدين تختلف يف بعض الطقوس والشــكليات، فلــو أن 

ن�، رغم أن الوحدة هي املقصودة رشائع الدين كانت متحكمة يف كل زمان لكان االختالف لزاما للديّ 
ًة واِحَدًة َو ال يَزالُوَن ُمْختَلِِفَ�. إِّال َمْن َرِحَم َربُّــَك َو لـِـذلَِك «دون خالف:  َو لَْو شاَء َربَُّك لََجَعَل النّاَس أُمَّ

  ).۱۱۹: ۱۱( »َخلََقُهْم ...
تاب بل وسواهم لو كانوا مؤّرين و لو صح تقارن الرشائع لبطلت الدعوة القرآنية املوجهة إىل أهل الك

برشعة الدين املحّكمة عليهم من ذي قبل، وبطلت الدعوة اإلنجيليــة املوجهــة إىل اليهــود وســواهم، 
  وبطلت الدعوة التوراتية.

فالرشائع الخمس عىل مدار الزمن الرسايل يف والية العزم الرسويل، كّل متحكم لردح من الزمن دون أي 
  تقارن.

  نا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً ...لُِكلٍّ َجَعلْ 
َو لَْو ِشــئْنا آلَتَيْنــا كـُـلَّ نَْفــٍس «و هل ان ضم� الجمع املكرر مرات تسع يعني كل واحد من املكلف�؟ 

  ) تحيله!.۱۳: ۳۲( »ُهداها
 أم يعني األمم الكتابية الحارضة زمن الخطاب؟ وال أممية كتابية يف زمان واحد، وليس الجعل الربــا�

  لكل رشعة ومنهاج إّال لردح خاص من الزمن إّال الرشعة األخ�ة!.
  أم يعنيهم عىل مدار الزمن الرسايل خطابا عىل وجه القضايا الحقيقية؟

  و خطاب املاض� من األمم ال طائل تحته!. 
و الصحيح أن الخطاب موجه إىل األمم الحارضة وإىل يوم الدين، نبهة عىل أن رشعة كّل تختص بردح 
خاص من الزمن، فلئونوا كلهم بهذه الرشعة القرآنية املهيمنة عىل السالفة، دون جمود عىل رشائعهم 

  املجعولة كّل منها لردح خاص من الزمن.
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فاألمم الكتابية الخمس، وهم كافة املكلف� يف األدوار لخمسة الرسالية، لكّل جعل ّهللا رشعة ومنهاجا، 
آدم إىل يوم الدين أمة واحدة لهذه الرشعة القرآنية الجامعة لها كلها، ولو شاء ّهللا لجعلهم كلهم منذ 

  ولكن ليبلوكم في� آتاكم من الرشائع.
  هذا وليست صدفة غ� قاصدة توافق عديد النص يف مختلف صيغ:

 »برشــا«و ۲۶ »برشــ«و ۱ »انســيّا«و ۱»أنايس«و ۵ »أناس«و ۱۸ »اإلنس«و ۶۵ »اإلنسان«مرة و ۲۴۱ال  »الناس«
  ) مرة!.۳۶۸) مرة، مع مختلف النصوص يف الرسل فانها ايضا (۳۶۸ـ والجمع ( ۱ »برشين«و ۱۰

و الرشعة هي األحكام األصيلة الشارعة إىل الدين الواحد، تحملها كتاب الوحي لويل العــزم الرســويل، 
راه ّهللا واملنهاج يحمل السنة املنهجية الهامشية الشارحة للرشعة، فلكل صاحب رشعة بيان رسايل �ا أ

  .١عىل ضوء كتاب وحيه األصيل فالرشعة و املنهاج سبيل وسنة
فالسبيل هي أصل الرشعة وهي كتاب الوحي األصيل، واملنهاج هــو الرســول بســنته، و ذلــك املثلــث 

الرســولية بســنته يشكل هندسة الرشعة، ف�دة الدعوة األصيلة الرشعة هي رأس الزاويــة، والداعيــة 
  الشارحة ه� الزاويتان األخريان.

فليس يف ميادين الدين الخمسة إّال رشعة ومنهاج، وأما الطريقة املختلقة ادعــاء أنهــا بــاطن الرشــعة 
واملنهاج، فهي خارجة عن الرشعة واملنهاج، فإنه� ه� الكافالن لبيــان الــدين املتــ� دون حاجــة إىل 

هاج مختلقة، ويكأن ّهللا قرص أو قّرص يف تب� الدين فاحتاج إىل اختالق اختالق طريقة أو رشعة أو من
طريقة هي أعمق من رشعة الدين ومنهاجه! وال سي� الطريقة التي تجتاح الرشيعة زعم انها قشور 

  غ� محتاج إليها ألهل الطريقة!.
َع لَُكْم ِمــَن الــدِّ «أجل وليست كل رشعة ربانية إّال رشعة من الدين:  ثـُـمَّ «ورشيعــة مــن األمــر:  »ينِ َرشَ

يَعٍة ِمَن اْألَْمِر فَاتَِّبْعها َو ال تَتَِّبْع أَْهواَء الَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ    ).۴۵:۱۸(»َجَعلْناَك َعىل َرشِ
إذاً فالدين: الطاعة، والدين: األمر، واحد ال اختالف فيه أصليا، فإ�ا الرشــائع إىل الــدين قــد تختلــف 

لواجبات األصلية ك� املحرمات األصلية وأصول الدين كلها ثابتة كضابطة يف رشايع شكليا وابتالئيا، فا
  الدين كلها، فإ�ا االختالف يف الشكليات ابتالًء وامتحانا:

ًة واِحَدةً « يف الرشعة واملنهاج ك� أنتم امة واحدة يف أصل الدين، فقــد كــان  »َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ
ن يرشع ّهللا رشعة واحدة للدين ويفرضها عىل كل املكلف� منذ البداية إىل يــوم الــدين، من املمكن أ 

ًة واِحَدًة َو ال يَزالُوَن ُمْختَلِِفَ�. إِّال َمْن َرِحــَم «ول� ال يختلفوا ويحتاروا:  َو لَْو شاَء َربَُّك لََجَعَل النّاَس أُمَّ
فاالختالف يف الدين تخلّف عنه يف حقل االبتالء �ختلف الرشــائع ) ۱۱۸: ۱۱(»َربَُّك َو لِذلَِك َخلََقُهْم ...

ًة واِحَدًة َو لِكْن يُِضلُّ «وهو الهادي والضال يف ذلك الحقل تخي�ا دون تسي�:  َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ

                                                        
�� أ��ل ا����� ���� ���� �� أ�� ���� ������ ا����م ���� ���� ���ل ��� ع ���� ا����ب ��� ���  ٦٣٩: ١. ��ر ا������ ١

ص): إ�� أو���� إ��� ��� أو���� إ�� ��ح و �� ا����ب �� �� ���� �� ا������ ��� ��� ���� ���� و ������ و ��ل ا��ّ� ����� (

ان ��ـ� «ا������ �� ���ه، و أ�� �� ��� ����ٔ�� ������� و ا���� و ��ن �� ا����� و ا���� ا��� ا�� ا��ّ� �ـّ� و �ـ� ��ـ� ���ـ� (ع) 

�ّ » ����� ا���� � أن ���ف �� ا��م ��� ا���� و ��� �� ��� ا���ا�� ���ن �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ٔي ��� �� ����� إ

 (ص) و ����� ان �� ���ف �� ا��م ��� ا���� (ص)؟ ��ل: ������ف ا���ا��.
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ًة واِحَدًة ۹۳: ۱۶(»َمْن يَشاُء َو يَْهِدي َمْن يَشاُء َو لَتُْسئَلُنَّ َعّ� كُنْتُْم تَْعَملُونَ  ) (َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُهْم أُمَّ
  ).۸: ۴۲( »َو لِكْن يُْدِخُل َمْن يَشاُء ِيف َرْحَمتِِه َو الظّالُِموَن ما لَُهْم ِمْن َوِيلٍّ َو ال نَِص�ٍ 

املحاولــة  ء ذلك، فليست ِعّدة األمم إّال ُعّدة لبالغ االبتالء، حفاظا صارما بليغا عىل وحدة الدين بعب
الدائبة يف التسليم ّ�، فهذه األمم هي يف الحق أمة واحــدة لرســالة واحــدة مهــ� اختلفــت طقــوس 

ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ «ظاهرية ومظاهر أحكامية:  تُُكْم أُمَّ  »... فــاتقون«) و۹۲: ۲۱( »إِنَّ هِذِه أُمَّ
)۲۳ :۵۲.(  

ابتالء، ك� الدين أصــله ابــتالء، فقــد أراد ّهللا مثنـّـى االبــتالء يف حقــل  و لكن تعدد الرشائع إىل الدين
  الدين استك�ال للبلية:

كّالً يف زمنه، هل أنتم »ِيف ما آتاكُمْ «بلوى مستمرة عىل مدار الزمن الرسايل  »َو لِكْن لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُمْ «
مية والعادة أماهيه؟ ك� فعله الكث� من اليهــود تصبغون رشعة ّهللا بصبغة الطائفية والقومية واإلقلي

  والنصارى املتعصب� املتصلب� عىل ما آتاهم ّهللا.
فك� التدين برشعة من الدين يف البداية ابتالء، كذلك االنتقال منها إىل رشعة أخرى ناسخة لها ابتالء، 

ترصــ الحكمــة الربانيــة يف عديــد بل والنقلة أبىل من االبتالء وال سي� إىل نبي من غ� قومه، فقد تخ
  الرشايع من الدين وتحترص يف:

فك� يبلوا املوىل عبده ليختربه يف مدى طاعته له �ختلــف أوامــره، فقــد يــأمره أّوال  »َو لِكْن لِيَبْلَُوكُمْ «
بأمر يأ�ره فيه، ثم يظل فيه متعودا، ومن ثم يأمره بأمر ثان علّه إمر أك� مــ� كــان، وهــو يف نفســه 

حيث يخالف تعّوده عىل األّول، فإن ائتمره يف كل أوامره عرف تسليمه لــه دون أن تــٔوره عادتــه  إمر
وهواه، وإن جمد عىل أمره دون نقلة إىل ثان وسواه عــرف عــدم تســليمه، وأنــه ممــن يــٔون بــبعض 

  ويكفر بعض، وأنه متبع هواه دون مواله.
مــن رشعــة ســابقة والحقــة،  »ِمنْهاجاً ... لِيَبْلَُوكُْم ِيف مــا آتــاكُمْ لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو «كذلك األمر 

فالجامد عىل السابقة تركا لّالحقة وه� من دين واحد وإله واحد، إنــه لــيس مترشــعا بالســابق كــ� 
الّالحق، فإ�ا هو متبع هواه مه� اتبع من قبل ظاهريا هدى ّهللا، وهكذا نرى الدنيا بحذاف�ها ابتالء 

  .�١ها ورشهايف خ
ثم األحكام عىل صنوف عدة، منها ما تكون مصالحها يف أنفســها أمــرا أو نهيــا دون أي تطبيــق كــأمر 
إبراهيم الخليل بذبح إس�عيل، وأخرى بتطبيق دون مصــلحة خارجيــة أخــرى إّال هــو، وثالثــة تتبــع 
                                                        

��ِت �ََ���ُ�ْ� َ�ْ�ِ�ُ��نَ «. ذ�� و ���� ا������ �� �� �����ه ������ و ������ ���ى و ا����ن: ١ ��  ١٦٨: ٧» َو َ��َْ���ُ�ْ� �ِ��َْ�َ���ِت َو ا���

�� َو ا�َْ�ْ�ِ� ِ�ْ�َ�ً� َو إِ�َْ��� �ُْ�َ�ُ��نَ  » ُ�ْ� َ��ّ� �َْ��َـَ� اْلُ◌���ِ�ـِ��َ� ِ�ـْ�ُ�ْ� َو ا�ّ�ـ��ِِ��َ� َو �َْ��ُـَ�ا ا�ْ��ـ�َر�ُ�ْ ) (َو �ََ�ْ��َُ��� ٣٥: ٢١» ((َو �َْ��ُ��ُْ� �ِ����

ـ٣١: ٤٧( ��ُْ�ِ� َو ا���َ�ـ�اِت َو �َ�� �ْ��اِل َو اْ�ـ� ) (َو َر�َـَ� ١٥٥: ٢» (ِ� ا�ّ�ـ��ِِ���َ ) (َو �ََ�ْ��َُ���ُ�ْ� �َِ�ْ�ٍء ِ�َ� ا�َْ�ْ�ِف َو ا�ُْ��ِع َو �َْ�ٍ� ِ�ـَ� ا�ْـ�

 ).١٦٥: ٦» (َ�ْ�َ�ُ�ْ� �َْ�َق َ�ْ�ٍ� َدَر��ٍت �َِ�ْ��َُ��ُْ� ِ�� �� آ���ُ�ْ 

�ْرِض زِ�َ�ً� �َ�� �َِ�ْ��َُ�ُ�ْ� ا���ُ�ْ� ا�ْ�َ�ُ� َ�َ�ً��«و ���رة �����:  ّ� َ�َ��ْ�� �� َ��َ� اْ�� ) (ا��ِ�ي َ��ََ� ا�َْ�ْ�َت َو ا�َْ���َة �َِ�ْ��َُ��ُْ� ا���ُ�ْ� ٧: ١٨» (إِ�

َ�َ�ِ� َو ا�ّ�� إِذا َ�� ا�ْ ٢: ٦٧» (َ�ُ� َ�َ�ً��ا��ْ  َ�ُ� �ََ�ُ��ُل َر��� ا��ْ �ْ��ُن إِذا َ�� اْ�َ���ُه َر��ُ� �َ���َْ�َ�ُ� َو �َ�� ���� ا�ْٕ�ِ َ���ُه �ََ�َ�َر َ��َْ�ِ� رِْز�َُ� �ََ�ُ��ُل َر��� ) (�َ�

 ).٧٦: ٨٩..» (ا����َِ�. �َّ�� 

 ��ّ� ���ب ���اب أو ���ب ��ر �� ا���� و �� �����ن ����ا. ��� ���� ا����ءات ��ٔ������ و
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د ّهللا، وكلّها حق ال �عنى أن ّهللا يتبع فيها حقا هو أمر ثالث بعده وبعد مصالح واقعية مقررة من عن
خلقه، بل الحق هو الذي يقرره بأية صورة من هذه الــثالث، والثابــت منهــا هــو املوافقــة للمصــالح 

  الواقعية بس�تها أم وبصورتها دون األخري�.
  ئع:و هكذا يكون دور االبتالء �ختلف األحكام يف مختلف الرشا

  .»لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُمْ «
دون ما اشتهر يف خطابات ومٔوفات أن هذه الرشائع الخمــس كالصــفوف الخمــس الدراســية تتــدرج 
حسب تدرج القابليات! فإن رشائع ّهللا يف أصولها العقيدية وفروعهــا األحكاميــة ليســت مــن العلــوم 

ثالثة يكفي فيها ـ فقط ـ عقل التكليف يف أية الصالحية التي تتدرج يف صفوفها للدراس�، فأصولها ال
درجة، ثم الفروع متلقاة بالقبول عىل أساس األصول دو�ا حاجة إىل أية عبقرية عقلية أو علمية، فأي 
فرق ب� واجب عقيدة التوحيد واملعاد ب� رشعــة نــوح ورشعــة اإلســالم، اللهــم إّال أن ّهللا بــ� أكمــل 

املكلف� منذ بزوغها إىل يوم الدين، ثم األحكام الفرعية نازلة فيها ك�  مدارج التوحيد هنا ألنها رشعة
  تحتاجها األمة االسالمية عىل مدار زمنها.

و لو أن الحكمة يف تعدد الرشائع ك� يقولون ملا كــان لعديــدها ومديــدها حــد تقــف عنــده، فــأين 
القرن الرابع العرش الحــارض، فهــل العقلية الجامدة الخامدة للجاهلي� العرب، والعقلية املتحرضة يف 
  من املفروض أن تأتينا رشعة جديدة تناسب هذه العقلية الحارضة.

ثم املكلفون يف كل األدوار الرسالية الخمسة هم درجات يف قابليــاتهم، فــاملفروض ـ إذا ـ يف كــل دور 
العقليــة رشائع عدة ملختلف صنوف املكلف� دون رشعــة واحــدة تحكمهــم عــىل اخــتالف قابليــاتهم 

  والعلمية.
فك� ال تصلح أية دراسة خاصة ملختلــف الدارســ� عــىل حــد ســواء، كــذلك رشعــة واحــدة ملختلــف 

  املترشع� عىل حد سواء. 
فهذه هرطقة حمقاء ان مختلف الرشــائع هــي لحكمــة مختلــف القابليــات، إ�ــا هــو كــ� قــال ّهللا: 

  .»لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُمْ «
يَن «سليم لرب العامل� يف كل قليل وجليل، تناسيا كافة األهواء إّال هدى ّهللا فإ�ا الدين هو الت إِنَّ الدِّ

ُهْم َو َمْن يَْكُفْر ِعنَْد ّهللاِ اْإلِْسالُم َو َما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَ 
ِ َو َمِن اتَّبََعِن َو قُْل لِلَِّذيَن أُوتُوا  بِآياِت ّهللاِ فَإِنَّ  إِْن َحاجُّوَك فَُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي ِ�ّ يُع الِْحساِب، فَ ّهللاَ َرسِ

ا َعلَيَْك الْبَال  يَِّ� أَ أَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فََقِد اْهتََدْوا َو إِْن تََولَّْوا فَإِ�َّ  » بَِصــٌ� بِالِْعبــادِ ُغ َو ّهللاُ الِْكتاَب َو اْألُمِّ
ينَ ۲۰: ۳( ) (أَ فََغــْ�َ ۸۵: ۳( ») (َو َمْن يَبْتَغِ َغْ�َ اْإلِْسالِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمنُْه َو ُهَو ِيف اآلِْخرَِة ِمَن الْخــاِرسِ

�واِت َو اْألَرِْض  ْن أَْســلََم َوْجَهــُه  ) (َو َمنْ ۸۳: ۳( »ِديِن ّهللاِ يَبُْغوَن َو لَُه أَْسلََم َمْن ِيف السَّ أَْحَسُن ِديناً ِممَّ
ِ َو ُهَو ُمْحِسنٌ  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِّهِ ۱۲۵: ۴(»ِ�ّ ) (َو َمْن ۱۱۲: ۲( ») (بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ

) (قـُـْل إِ�ِّ أُِمــرُْت أَْن أَكـُـوَن ۲۲: ۳۱( »ِة الُْوثْقىيُْسلِْم َوْجَهُه إَِىل ّهللاِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فََقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْروَ 
َل َمْن أَْسلَمَ  ) (ما كاَن إِبْراِهيُم يَُهوِدي�ا َو ال نَْرصانِي�ا َو لِكْن كاَن َحِنيفاً ُمْسلِ�ً َو مــا كــاَن ِمــَن ۱۴: ۶( »أَوَّ

ـكِ�َ  ــواِريِّ�َ ۶۷: ۳( »الُْمْرشِـ ــُت إَِىل الَْح ــا  ) (َو إِذْ أَْوَحيْ ــَهْد بِأَنَّن ــا َو اْش ــالُوا آَمنّ ــوِيل ق ــوا ِ� َو بِرَُس أَْن آِمنُ
  ).۱۱۱: ۵(»ُمْسلُِمونَ 

ال نَُفــرُِّق «فإ�ا الدين الحق: الطاعة ّ� الحق، إنه واحد هو اإلسالم ّ� يف كل رشايع الدين املتــ�، ف 
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ين إىل أصــل واحــد هــو الــدين الطاعــة ) يف دعواتهم برشائعهم مــن الــد۱۳۴: ۲( »بَْ�َ أََحٍد ِمْن رُُسلِهِ 
  والتسليم الواحد لرب العامل�.

دون »فَاْســتَِبُقوا الَْخــْ�اِت «ذلك، ففي كل رشعة، ويف حقول الرشائع كلها، لــيس املفــروض إّال التســليم 
  الطائفيات والعنرصيات واإلقليميات أّما هو آت من غ� التسليم الخاص ّ� رب العامل�.

املنقطع النظــ� بــ� كــل بشــ� ونــذير هــو الرشــعة اإلســالمية الســامية فاجعلوهــا يف  و الخ� األخ�
سباقاتكم السابغة، حيث الجمود عىل رشعــة ســابقة منســوخة هــو رش حيــث يتخلــف عــن رشعتــه 

  الحارضة املحكمة.
ان صحيح أن كل رشعة يف زمنها الخاص خ�، ولكنها بعد نسخها ليس خ�ا، إّال النقلة إىل ناســخها ملكــ

  التسليم الطليق ّ�.
أيها املترشعون املختلفون، إىل إله واحــد رشع لكــم كــل رشعــة مــن  »إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً «ذلك، و

إنباًء علميا صارما بعد ما تجاهلتم يف أوالكم، ثم إنباٌء عميل  »فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ «الخمس 
  .»ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ «ونها بعقوبات تستحق

: بادروا فعل الخ�ات إن كنتم عىل غ� أمان مــن حضــور األجــل وتضــييق األمــل، »فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت «
وذلك يشبه سباق الخيل فإن كل واحد من فرسانها يشاّح غ�ه عىل بلوغ الغاية املقصــودة وينافســه 

  ة.يف اإلرساع إىل البغية املطلوب
و إن رشائع ّهللا كلها خ�ات، ويف كل رشعة خ�ات وخ�ات، وملكان التفاضل يف هــذه الخــ�ات، عــىل 
الخّ�ين أن يستبقوا الخ�ات، ال أن يستبقوا خ�ا يجمدون عليه وقد نسخ يف رشعة ّهللا، أم فيها خــ� 

الخ�ات، فالبقــاء عــىل  منه، وهكذا نجد ّهللا تعاىل يستقطب مساعينا كلنا بكلها للحصول عىل أفضل
خ� وهنا خ� منه رش، والبقاء عىل خ� منسوخ هو أرش، والخ� املأمور به دوما املحجور هو اســتباق 

  الخ�ات، طلبا للسابق السابغ يف الخ� سبقا يف الخ� يف أصله دون سبق املكان أو الزمان.
ته األخ�ة، ثم استباقهم فيها، دون أن فالخ� للمكلف� أجمع� يف رشيعة ّهللا هو اجت�عهم عىل رشع

  يظل كّل عىل رشعته ثم التسابق يف الجدال، أو محاولة التوحيد ب� هذه الرشائع بفرض املشاركات.
  

  �نيات الرسل وامنيات الشياط�
  

َن َســَعْوا ِيف آياتِنــا ُمعــاِجِزيَن ). َو الَِّذي۵۰فَالَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت لَُهْم َمْغِفرٌَة َو ِرْزٌق كَِريٌم («
  ).۵۱( »أُولِئَك أَْصحاُب الَْجِحيمِ 

ِيف آياتِنــا «مرســع� »َو الَّــِذيَن َســَعْوا«وهو جنة النعــيم  »َو ِرْزٌق كَِريمٌ «من ّهللا ع� اخطأوا  »لَُهْم َمْغِفرَةٌ «
  .»َجِحيمِ أُولِئَك أَْصحاُب الْ «يصارعونها رساعا إلبطالها بكل رسعة  »ُمعاِجِزينَ 

يْطاُن ِيف أُْمِنيَّتـِـِه فَيَنَْســخُ  ّهللاُ مــا يُلِْقــي  َو ما أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك ِمْن رَُسوٍل َو ال نَِبيٍّ إِّال إِذا َ�َنّى أَلَْقى الشَّ
يْطاُن ثُمَّ يُْحِكُم ّهللاُ آياتِِه َو ّهللاُ َعلِيٌم َحِكيٌم    .۵۲الشَّ

املفرسين املسلم� وسواهم من مسترشق� طاغ� بها وبارضابها مــن  هذه اآلية من معارك اآلراء ب�
متشابهات يف ذلك الدين املت� ورسوله النبي األم�، فقد أثاروا حولها عجاجة من القيالت التي هــي 
ويالت عىل هذه الرسالة السامية وعىل كل الرساالت، وسانده ج�عة من املسّم� مسلم� ظــاهرين 
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او حيــث تنــاقلوا مختلقــات وثنيــات، ام إرسائيليــات وكنســيات جهــال  ١واملحــدث��ظاهر املفرسين 
  تجاهال، قصورا او تقص�ا بحق القرآن العظيم.

ثبتت انه قال: تلــك الغرانيــق العــىل آلـه و عليه هللا صىلو لو ان هذه الفرية الجاهلة القاحلة عىل هذا الرسول 
منها الشفاعة ترتجى، تجلّبا لخواطر املرشك�، اختالقا وثنيا يناقض جذور الرسالة التوحيدية، لكانــت 

  افة الرسل والنبي�، حيث اآلية تعم مادة الفرية املتخيلة لكل رسول ونبي دون إبقاء.إذا فاشية يف ك
و لكن اآلية نفسها، بعسكر مجنّد من آيات سواها وبراه� اخرى معها، تذود هذه الوصمة الوقحــة 

وايات عن ساحتها وساحة الرسالة السامية، لو ان الناظر إليها تأملها ك� هيه، دون تحميل لآلراء والر 
  عليها.

فالذي يبدو أوال من وجه اآلية صارحة انها تعرض سنة رسالية شاملة ال تشذ عنها أية رســالة صــغ�ة 
وطبيعة الحال يف السنة الرسالية عىل اية حال  »َو ما أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك ِمْن رَُسوٍل َو ال نَِبيٍّ ...«وال كب�ة 

عية، او مصلحية الرعاية لناكريها املعارض�، فانها ليست ان تكون �صلحة الدعوة، دون خصوص الدا
تجارة تحلّق عليها املصلحيات الخاوية مــن مكائــد وأكاذيــب واحتيــاالت، فانهــا �لــك مــن الرباهــ� 
القاطعة أقواها ومن السبل الجادة اعبدها وأصفاها، دو�ا حاجة إىل سياســات زمنيــة تحــوم حولهــا 

قاموس الدعوات الرسالية شيئا من هــذه املصــلحيات القاحلــة التــي شيطنات وإغرائات، فال تجد يف 
يعبدها أصحابها كاصنام، وهي من األخطار الهامة يف الــدعوات الحقــة انحرافــا عــن نهجهــا الســليم 

  املستقيم غ� امللتوي، وانجرافا إىل هّوات السياسات اإلبليسية التي يلعب بها الساسة الزمنيون.
ت اإللهية وال أنصاف حلول بجعل البلد شطرين، والدعوة يف واجهت�، فا�ا هي فال مسايرة يف الرساال 

شطر واحد منذ بدايتها إىل ختامها، صدقا صارما دو�ا خليط، حتى يف لفظة قول مه� كانــت ثوريــة 
  وتقية، وإليكم البحث والتنق� حول ألفاظ اآلية:

ذلك دليل افرتاقه� »ا أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك ِمْن رَُسوٍل َو ال نَِبيٍّ َو م«وه� هنا مرسالن  »ِمْن رَُسوٍل َو ال نَِبيٍّ «
مــ� يجعلــه يف قمــة أعــىل مــن  »رسول«بعد »نبي«يف بعض الشٔون مع االشرتاك يف اصل الرسالة، وذكر 

ُســوَل الرَّ «) يف مــوىس وإســ�عيل، و۵۴) و۵۱: ۱۹(»َو كاَن رَُســوًال نَِبي�ــا«اصل الرسالة وك� يف آيات عدة: 
  .آله و عليه هللا صىل) يف محمد ۱۵۸: ۷( »النَِّبيَّ 

زائدا بائدا، إال ان تكون النبوة مرحلة راقية مــن  »رسوال«بعد  »نبيا«و لو كان كل رسول نبيا لكان ذكر 
  الرسالة وك� تلوح من آياتها.

نبي منبــئ يف «وة والرفعة: و عل الروايات املعاكسة بينه� تعني النبوءة من النبإ، دون النَبوة من النّب
  وح� يخاطب يا نبيء ّهللا يرده قائال: لست انا نبيء ّهللا، انا نبي ّهللا. »نفسه ال يعدو غ�ه ..

يحلّق عىل كل اصحاب الرســاالت بــدرجاتهم، مــن مرســل دون كتــاب او  »ِمْن رَُسوٍل َو ال نَِبيٍّ «إذاً ف 
عزم ام رسالة اصلية كهٔواء الــذين دارت علــيهم الرحــا بكتاب، من رسالة هامشية بكتابها كغ� اويل ال

  وهم اصول النبوات وقواعد الرساالت.

                                                        
. ��� أ��ث رواة �� ا������� ا��و�� ��ذ�� ��ل ا��ٓ��، ��واة �� ا����� ������ا ���� ا���ا���، و آ��ون �� ا����� ������ا ���� ١

 �� ا��ٓ�� ��ٔ��� ����� ����، و ا��� ������ن �����آن و ا����.» ���ث«
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تشملهم كلهم يف التمنيات الرسالية، التي تحصل أحيانا منها دون كل ادوارها ملكان  »إذا �نى«إذا ف 
  .»إذا«

وأصــله املُنــي: ثم التمني هو تقدير وجود املحبوب، وصورته قبل حصوله عند املتمنــي هــي أمنيتــه 
التقدير، و�نيات الرسل هي بطبيعة الحال التمنيات الرسالية تقوية لها وتطبيقا بعد حصولها، وتلك 
التمنيات �ا هي مصحوبة �حاوالت لتحققها تعرقل يف مس�ها ومص�ها بإلقاءات الشيطان من جن 

ا وتقبال وازدهارا ازدادت ضدها وانسان، وك� تعرقل أصل الرساالت منذ بزوغها، وكل� ازدادت انتشار 
ــيْطانُ «العــرقالت  ثـُـمَّ يُْحِكــُم ّهللاُ «يف �نيــات ودعــوات او كتابــات الرســل  »فَيَنَْســُخ ّهللاُ مــا يُلِْقــي الشَّ

يف تحقيــق �نيــات الرســل نســخا ملــا  »حكيم«تلك االلقاآت  »َو ّهللاُ َعلِيمٌ «امللقاة فيها ما يناحرها »آياتِهِ 
  يلقي الشيطان.

لقد حصلت هذه اإللقاءات الشيطانية كلها يف كل الرساالت، خلقا ألجواء معرقلة دونهــا، وتضــليال  و
ملن ال يحن إىل اال�ان �ام الحنان، وإلقاًء يف كتاباتهم تحريفا وتجديفا، ولكن الرشعة االخ�ة ســليمة 

  من ذلك األخ�.
ان ّهللا هو الذي ينسخ ما يلقــي  آله و عليه هللا صىلإذاً ففي ذلك العرض الشامل تسلية لخاطر الرسول األقدس 

  الشيطان ثم يحكم ّهللا آياته.
حتى وصــل الــدور  ١و هكذا نرى كل كتاب رسايل ينسخ التحريفات التي ألقيت في� قبلها من كتاب

  فأصبح مهيمنا عىل كافة كتب الوحي.إىل القرآن 
و نرى ان األجواء املضلّلة امللقاة من الشياط� تتبدل صالحه هاديــة زمــن الرســل وبعــد كــل رســول 
برسالة تالية وتأييدات ربانية، والقلوب املزعزعة بهذه اإللقــاءآت تثبــت عــىل مــا كانــت مــن اال�ــان 

  هو النظر املوعود للرسل واملٔون�: واليق� رشط ان تنحو منحى اإل�ان واليق�، وذلك
نْيا َو يَْوَم يَُقوُم اْألَْشهادُ « ) (َو لََقْد َســبََقْت كَلَِمتُنــا ۵۱: ۴۰( »إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ

  ).۳۷:۱۷۲(»لَُهُم الْغالِبُونَ  لِِعباِدنَا الُْمرَْسلَِ� إِنَّهُْم لَُهُم الَْمنُْصوُروَن. َو إِنَّ ُجنَْدنا
فليست امنية الرسل هي فقط آيات الوحي الرسالية حتي يفّرس إلقاء الشيطان فيهــا بزيــادة عليهــا، 

تلك الغرانيــق العــىل «فانها حاصلة دفعة واحدة ام تدريجية طيلة كل رسالة دون حاجة إىل �ّن، ف 
ت الوحي املحمدي، بل هي من إلقاءاتــه عــىل ليست من تلك اإللقاءات يف آيا »منها الشفاعة ترتجى

مختلقيها، مردودة إليهم ومرضوبة عرض الحائط، حيث تضاد طبيعة الرسالة وال سي� هــذه األخــ�ة 
  السامية.

 »َو ما يَنِْطُق َعِن الْهَوى. إِْن ُهــَو إِّال َوْحــٌي يـُـوحى«و تراه كيف ينطق هكذا عن أضل األهواء الرشكية 

                                                        
و �� �����  �� ا������ج ������� �� ���� �� ا��� ا������ ع ��ل: ���� �� ا��� ����� �� ����� ��وه - ١٠٢: ٣. ����� ا�����ن ١

���� ا�� �� �� ��� ����� ���ر�� �� ������ �� ���ق ���� و ������ و ا������ل ���� إ�� دار ا������ ا�� ..» َو �� ا�ْرَ��ْ�� «�� ���ه ����� 

ا��ّ� ذ�� �� ���ه �� ا����ب ا��ي ا��ل ا��� ذ�� و ا���ح ��� و ا���� ���� �����  -��� ���ه -ا��� ا�����ن ا����ض ���او�� ���

و ���ب ا������ ��� ����� و �� ���� ا��� ��� ���ب ا�������� و ا������� و ���� ا��ّ� آ���� ��ن ���� أو����� �� ا����ل و ا���وان 

 ������ ا�� ا���� و ا�����ن ا��ي �� ��ض ا��ّ� ان ������ ����ٔ���م ��� ��ل �� �� أ�� �����.
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اته كلها كتابا وسنة عن كل هوى حتى هوى العقل، حارصا لها يف وحي يوحى؟! ) تصون تنطق۴: ۵۳(
َل َعلَيْنا بَْعَض اْألَقاِويِل َألََخْذنا ِمنُْه بِاْلَ◌�ِِ�. ثُمَّ لََقطَْعنا ِمنـْـُه «ام كيف يتقول عىل ّهللا هكذا  َو لَْو تََقوَّ

خوذا بــاليم�، إال يف مزيــد مــن التــام� املكــ�، ) و� نره حينا ما مقطوع الوت� او مأ ۴۶: ۶۹( »الَْوتِ�َ 
َِّبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ «والتأييد الرص�!:  لَُه ِمْن تِلْقاِء نَْفِيس إِْن أَت َو «) ثــم ۲۵: ۱۰( »قُْل ما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ

يْنا َغْ�َُه َو إِذاً َالتََّخُذوَك َخلِيًال. َو لـَـْو ال أَْن ثَبَّتْنــاَك إِْن كاُدوا لَيَْفتِنُونََك َعِن الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك لِتَْفَرتَِي َعلَ 
) هــذه، تجتــث عنــه جــذور هــذه الفــ�، و املســايرة بهــا ۷۴: ۱۷( »لََقْد كِْدَت تَْركَُن إِلَيِْهْم َشيْئاً قَلِيًال 

  ليتخذوه خليال ك� افرتاه عليه مختلقوا الغرانيق العىل!.
) وليســت ۶: ۸۷(»َسنُْقرِئَُك فـَـال تَنْىســ«ينىس الوحي فال يزيد عليه وال ينقص منه،  ثم ّهللا ضمن له أّال 

إِنَّ ِعباِدي لَيَْس لََك «أمثال قصة الغرانيق اال من سلطان الشيطان رش سلطان، وليس اال عىل الغاوين: 
زَّتَِك َألُْغِويَنَّهُْم أَْجَمِعَ�. إِّال ِعبــادََك ِمــنُْهُم ) (قاَل فَِبعِ ۱۵:۴۲(»َعلَيِْهْم ُسلْطاٌن إِّال َمِن اتَّبََعَك ِمَن الْغاِوينَ 

  هو أخلص املخلص�، وهو أول العابدين. آله و عليه هللا صىل) ومحمد  ۸۲: ۳۸( »اْلُ◌مْخلَِص�َ 
و فرية الغرانيق تعارض هذه اآليات وطبيعة الرساالت، وتكذب هذه التضمينات والصــيانات ألبعــاد 

لة متنا مه� ك�ت فيها الروايات، ك� هي ضعيفة ســندا، حيــث رواهــا املطعــون الرساالت، فهي باط
  فيهم، وحتى لو صحت أسنادها فهي كاذبة املتون ملعارضة القرآن، وان اآلية نفسها ال تتحملها.

ا ِمنَ «هؤآلء املختلقون هم من اعداء الرسل وك� قال ّهللا:   »اْلُ◌مْجرِِم�َ  َو كَذلَِك َجَعلْنا لِكُلِّ نَِبيٍّ َعُدو�
ا َشياِطَ� اْإلِنـْـِس َو الِْجــنِّ يـُـوِحي بَْعُضــُهْم إِىل بَْعــٍض زُْخــرَُف ۳۱: ۲۵( ) (َو كَذلَِك َجَعلْنا لُِكلِّ نَِبيٍّ َعُدو�

ُة الَّــِذيَن ال ئُوِمنـُـوَن الَْقْوِل غُرُوراً. َو لَْو شاَء َربَُّك ما فََعلُوُه فََذرُْهْم َو ما يَْفَرتُوَن. َو لِتَْصــغى إِلَيْــِه أَفِْئــدَ 
) واالفئــدة هنــا هــي القلــوب املتفئــدة بنــ�ان ۱۱۳: ۶( »بِاآلِْخرَِة َو لَِ�َْضْوُه َو لِيَْقَرتِفُوا ما ُهْم ُمْقَرتِفـُـونَ 

  النكران حيث تستزيد نكرانا عىل نكران.
، ام يف كتب الس�ء، فإيحاء زخرف القول غرورا منهم هو ـ فقط ـ إلقاءهم، سواء يف األجواء والقلوب

  .»الَِّذيَن ال ئُوِمنُوَن بِاآلِْخرَةِ «والقرآن مصون عن ذلك اإللقاء، ثم ال تصغى إىل زخرفاتهم إال 
يْطاُن ِيف أُْمِنيَّتِهِ «و ملاذا  ثم ّهللا ال يصــد عــن »يُوِحي بَْعُضُهْم إِىل بَْعٍض زُْخرَُف الَْقْوِل غُرُوراً «إذ  »أَلَْقى الشَّ

  اء الزخرف؟:ذلك اإللق
يْطاُن ِفتْنًَة لِلَِّذيَن ِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض َو الْقاِسيَِة    لِيَْجَعَل ما يُلِْقي الشَّ

  .۵۳قُلُوبُُهْم َو إِنَّ الظّالِِمَ� لَِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ 
بة للقاســية قلــوبهم واملــرىض فــذلك ـ إذا ـ بالنســ »َو لِتَْصغى إِلَيِْه أَفِْئَدُة الَِّذيَن ال ئُوِمنُوَن بـِـاآلِْخرَِة ..«

ــا ُ�ـْـِيل لَُهــْم «الناكرين لآلخرة، امتحان االمتهان ليزدادوا مرضا عىل مرض ونكرانا عىل نكران، وكــ�  إِ�َّ
  .»لِيَزْدادُوا إِْ�اً َو لَهُْم َعذاٌب ُمِه�ٌ 

فَتُْخِبــَت لـَـُه «مــ� كــان  اكــ� »فَئُوِمنُوا بِهِ «و هو يف نفس الوقت مزيد علم وا�ان الويل العلم واإل�ان 
ا�انا فوق ا�ان، حيث اال�ان يتبلور باالمتحان، فل� يرى املٔونون تلك العــرقالت الشــيطانية  »قُلُوبُُهمْ 

  .»أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك «ضد الدعوة القرآنية وارضابها، يتأكدون أك� م� كان 
لــوبهم مــرض والقاســية قلــوبهم والــذين ال ئونــون إذاً فليس ما يلقي الشــيطان فتنــة إال للــذين يف ق

باآلخرة، ولو كان ذلك اإللقاء مثل ما يفرتى عىل رسول الهــدى مــن قصــة فريــة الغرانيــق لكــان هــو 
نفسه من هؤآلء املرىض الكافرين، خارجا عن الذين أوتوا العلم! بل هو خارج عــن القبيلــ�  آله و عليه هللا صىل
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م واال�ان واإلخبات إىل ربهم، لوالها ملا أرسلوا إىل العامل�، فلقد اجتازوا حيث املرسلون هم ميلء العل
مراحل اإلخالص من العلم واإل�ان باّ� واإلخبات ّ� حتى أخلصهم ّهللا واصــطفاهم عــىل علــم عــىل 

ُهــْم ِعنـْـَدنا لَِمــَن الُْمْصــطََفْ�َ ) (َو إِنَّ ۷۵: ۲۲( »ّهللاُ يَْصطَِفي ِمَن الَْمالئِكَــِة رُُســًال َو ِمــَن النـّـاِس «العامل�: 
  ).۴۴:۳۲(») (َو لََقِد اْخَرتْناُهْم َعىل ِعلٍْم َعَىل الْعالَِم�َ ۴۷: ۳۸( »اْألَْخيارِ 

انهم عليهم السالم كلهم خارجون عن ذلك الثالوث املنحوس، وحتــى عــن اويل العلــم املتــدرج� إىل 
زوا درجــات اال�ــان واإلخبــات إىل ربهــم فاصــطفاهم ا�ان اإلخبات، فهم يف قمة اإلسالم بعد ما اجتا

  ربهم عىل العامل�.
بينهم وب� الحق، فليســوا ليكتفــوا بنفــاقهم العــارم وكفــرهم الصــارم،  »إِنَّ الظّالِِمَ� لَِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ 

ُه َو َو لَِ�َْضــوْ «فيستزيدون نفاقا عىل نفاق وكفرا عىل كفر �ا يلقــي الشــيطان، صــاغية اليــه افئــدتهم 
َو نُنَزُِّل ِمَن الُْقرْآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة لِلُْمٔوِمنَِ� َو ال يَِزيــُد الظـّـالِِمَ� إِّال «ـ  »لِيَْقَرتِفُوا ما ُهْم ُمْقَرتِفُونَ 

  ).۲۰: ۱۷(»ْحظُوراً كُال� ُ�ِدُّ هٔوالِء َو َهٔوالِء ِمْن َعطاِء َربَِّك َو ما كاَن َعطاُء َربَِّك مَ «) ف ۸۲: ۱۷( »َخساراً 
هم مرىض القلوب لعدم استقامتها يف التعقل، فال تذعن �ا به يذعن إذا  »لِلَِّذيَن ِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض «ف 

استقامت وصحت القلوب، ثم تقسوا لحــّد لــو أرادت اإلذعــان ملــا تيرســ لهــا حيــث خــتم ّهللا عليهــا 
حيــث تصــغي إىل مــا يلقــي  »الَّــِذيَن ال ئُوِمنُــوَن بـِـاآلِْخرَةِ «ويجمعه�  »الْقاِسيَِة قُلُوبُُهمْ «بكفرهم وهم 

لَِفــي ِشــقاٍق «وهم هؤآلء الصاغون اليــه  »َو إِنَّ الظّالِِم�َ «الشيطان ول�ضوه وليقرتفوا ما هم مقرتفون 
غــارقون فــال ينجــون، واصــحاب الشــقاق القريــب قــد ينجــون، ثــم الرفــاق للحــق املحتــارون  »بَِعيدٍ 

  أولئك هم ئونون: الفاحصون عنه
َم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَئُوِمنُوا بِِه فَتُْخِبَت لَُه قُلُوبُُهْم َو إِنَّ   ّهللاَ لَهاِد الَِّذيَن آَمنُوا َو لِيَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْ

  .۵۴إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم 
حيــث االمتحــان »الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْمَ «يتلوهم ان املهدي� إىل رصاط مستقيم هم الراسخون يف العلم، و

يستدرجهم إىل الرسوخ يف العلم فاىل رصاط مستقيم، حيث العلم هنا هو اال�ان عىل بينة فانه مغزى 
َكُة َو أُولُوا الِْعلْمِ «املعرفة باّ� دون العلم فقط، وهكذا  ) ۱۸: ۳( ».. َشِهَد ّهللاُ أَنَُّه ال إِلَه إِّال ُهَو َو الَْمالئِ

) (َو يَرَى الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم الَِّذي أُنْزَِل إِلَيَْك ۴۹: ۲۹(»(بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْمَ 
  ).۱۱: ۵۸(»ِعلَْم َدَرجاٍت ) (يَرْفَعِ ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو الَِّذيَن أُوتُوا الْ ۶: ۳۴(»ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ 

مــا يتمنــاه الرســل وهــي مــادة  »انه«ذلك هو العلم الذي يزيد يف اال�ان ويحّقق اإلخبات إىل الرب و
ال سواه، وان ما يلقي  »أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك «الرسالة أصال وتطبيقا وخ�ها أخراها وهي الرسالة االخ�ة. 

حيث يصبحون لهم رفاقا يف أمنياتهم  »قلوبهم«فتخبت له � «بالحق  »بِهِ  فَئُوِمنُوا«الشيطان هو الباطل 
َو إِنَّ ّهللاَ لَهــاِد الَّــِذيَن آَمنـُـوا إِىل «دون فراق وال شقاق، متسابق� إىل مزيد اال�ــان يف ميــدان الســباق 

عدة، فقد يرجع االول وجوه  »انه ـ به ـ له«! وهنا يف محتمالت املراجع لضم� الغائب »ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ 
ام إىل خــ� »قلوبهم«: للحق الرب »فتخبت له«بالحق  »أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَئُوِمنُوا«إىل ما يتمناه الرسل 

فَئُوِمنـُـوا «ماثال فيه الحق كله، ممــثال لكــل أمنيــات الرســاالت  »القرآن«ما يتمنونه وهو الوحي األخ� 
قد  »َو إِنَّ ّهللاَ لَهاِد الَِّذيَن آَمنُوا إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «، »قلوبهم«القرآن ـ او ـ منزّله  »هُ فَتُْخِبَت لَ «:القرآن »بِهِ 

نفــس الرصــاط »انــه الحــق«يقّوم كون املرجع هــو الرصــاط املســتقيم، فانــه أمنيــة الرســل كلهــم، ف 
او ان  »فَتُْخِبــَت لـَـُه قُلـُـوبُهُمْ «ّهللا  بالرصاط، ام ـ وباحرى ـ صاحب الرصاط وهو »فَئُوِمنُوا بِهِ «املستقيم، 
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  .»أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك «نسخ ما يلقي الشيطان او جعل ما يلقي الشيطان فتنة 
َو لَْو شاَء َربَُّك ما فََعلُوُه «اجل انه ليس للشيطان إلقاء اال بإذن ّهللا تخي�ا دون تسي� امتحانا للمكلف� 

  .»ونَ فََذرُْهْم َو ما يَْفَرتُ 
يْطاُن ..«إلقاء  »أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك «ك� وان نسخه بعد س�ح اإللقاء  وإلقاء ونسخ »لِيَْجَعَل ما يُلِْقي الشَّ

  .»لِيَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم ..«
وتجســيدا و الن قرآن محمد ومحمد القرآن ه� الرصاط املستقيم القمة، تعريفا باّ� ومعرفــة بــاّ� 

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو «لرشعة ّهللا، فالحق من ربك هو القرآن ورسوله، وإخبات القلوب ليس إال إىل الرب: 
ِ اْلُ◌مْخبِتِ�َ ۲۳: ۱۱( »َعِملُوا الّصالِحاِت َو أَْخبَتُوا إِىل َربِِّهمْ  : ۲۲( ») (فَإِلُهُكْم إِلٌه واِحٌد فَلَُه أَْسلُِموا َو بَرشِّ

۳۴.(  
  قضية العلم واال�ان يف كتلة العلم اال�ان، ان ما يلقي الشيطان ال يزيدهم اال نورا: هذه

  .۵۵يمٍ َو ال يَزاُل الَِّذيَن كََفرُوا ِيف ِمْريٍَة ِمنُْه َحتّى تَأْتِيَُهُم الّساَعُة بَْغتًَة أَْو يَأْتِيَُهْم َعذاُب يَْوٍم َعقِ 
  :»ِيف ِمْريٍَة ِمنْهُ «الء هؤآلء يف مزيد اإل�ان وإخبات القلوب، وأو 

و هــي ســاعة »َحتّى تَأْتِيَُهُم الّساَعُة بَْغتـَـةً «الحق ـ أيا كان، فإنهم يف شقاق بينهم وب� الحق أين� حّل 
وهو ساعة القيامة الكربى، واآلخرون هم الذين تقــوم الســاعة يف  »أَْو يَأْتِيَُهْم َعذاُب يَْوٍم َعِقيمٍ «املوت 

ولون يف حياتهم الربزخية، فهذه الكتلة الكافرة ال يزالون يف مرية منه حتى تأتيهم حياتهم الدنيا، واأل 
  قيامتهم الصغرى أو الكربى، و هم يف هذه الساعات أحياء � تفدهم حياة التكليف إ�انا إال مرية.

ِذرُْهْم ال ئُوِمنُونَ َسواٌء َعلَيِْهْم أَ أَنَْذرْتَ «هنا هم عامة كفار التاريخ الذين  »الَِّذيَن كََفرُوا«ف   »ُهْم أَْم لَْم تُنْ
أَْو يَأْتِيَُهْم َعذاُب يَْوٍم «�باغتة املوت حيث ال ينفع اال�ان  »َحتّى تَأْتِيَُهُم الّساَعُة بَْغتَةً «يف حياة التكليف 

  وهو اليوم اآلخر. »َعِقيمٍ 
فَبََرصُــَك الْيـَـْوَم «ة ملن مــات قبلهــا فتفس� الساعة بالقيامة تفس� عقيم، إذ ال تبقى املرية حتى القيام

! حيث تكشف الحقائق فال تبقى أية مرية اال زالت مه� � ينفع اال�ان ملن � يــٔون مــن ذي »َحِديدٌ 
  قبل.

فا�ا الساعة هي ساعة انقضاء التكليف بقيامة صغرى هي املوت، ام كربى هي الكربى، وقــد يعنــي 
ان، وال يوم بعده فانه اليوم األخ� خالف اليوم� األولــ�، وانــه ال انه ال ينفع فيه عمل وال ا� »عقيم«

رجوع فيه عنه إىل حياة التكليف، وقد كان باإلمكان من قبل وان بصورة خاصــة كــ� يرجعــون يــوم 
  الرجعة وقد رجع قبلهم افراد وج�عات.

ِ يَْحكُُم بَيْنَُهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا وَ  َو الَِّذيَن كََفــرُوا َو  ۵۶َعِملُوا الّصالِحاِت ِيف َجنّاِت النَِّعيِم  الُْملُْك يَْوَمِئٍذ ِ�ّ
بُوا بِآياتِنا فَأُولِئَك لَُهْم َعذاٌب ُمِهٌ�    .۵۷كَذَّ

َو أَنِْفُقوا «استخالفا ظاهرا وعارية مضمونة  »يومئذ«كله، ظاهره وباطنه، إذ كان لهم امللك قبل  »امللك«
  ).۵۷:۷(»ِفَ� ِفيِه ِمْن قَبِْل أَْن يَأِْ�َ يَْوٌم ..ِمّ� َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَ 

يعلمون انــه كــان ّ� و� يكــن  »يومئذ«ظاهر كأن يتظاهر ألهل الظاهر أنه ملن �لك ظاهرا وباطنا، و
  لهم إال ظاهر مستخلف فيه ابتالء وامتحانا.

تعــم النشــأت� مهــ� »مه�جنات النعيم وعذاب «ح� انقضاء التكليف برزخا وقيامة، إذا ف  »يومئذ«
  اختلفت جنات عن جنات وعذاب من عذاب.
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  الرساالت تخالف �نيات الشياط�

  
�واِت َو ِيف اْألَرِْض يَْعلَُم ِرسَّكُْم َو َجهَْركُْم َو يَْعلَُم ما تَْكِسبُوَن:   َو ُهَو ّهللاُ ِيف السَّ

ا هو ظرف أللوهيته وربوبيته للكون كله. هنا ظرفية هذا الكون لذات ّهللا سبحانه، إّ�  »يف«و ال تعني 
�ِء إِلٌه َو ِيف اْألَرِْض إِلهٌ «ف  ) ردا عىل مزعمة أن ألوهيته خاصة بهذه الس�ء ۸۴: ۴۳( »ُهَو الَِّذي ِيف السَّ

  واألرض؟.
�ِء أَْن يَْخِســَف بُِكــُم اْألَرَْض فـَـإِذا ِهــَي َ�ـُـورُ «و أما  ) فهــم عــ�ل ّهللا مــن ۱۶ :۶۷( »أَ أَِمنْتُْم َمْن ِيف السَّ

  مالئكة الس�ء وليس هو ّهللا ك� فصلنا القول فيه عندها.
َو «عىل سواء،  »يَْعلَُم ِرسَّكُْم َو َجْهَركُمْ «كّال! بل إن ربوبيته تعاىل تشمل الس�وات واألرض عىل سواء، و

إذ ال تعلمــون أنــتم »رسكم«ن يف مثلث الزمان عىل سواء، وهو يف مستقبله أخفى م »يَْعلَُم ما تَْكِسبُونَ 
َّ َو أَْخفى«مستقبل مكاسبكم ونياتكم وطوياتكم:    ).۷: ۲۰( »َو إِْن تَْجَهْر بِالَْقْوِل فَإِنَُّه يَْعلَُم الرسِّ

مــن نيــات  »مــا تَْكِســبُونَ «آت الــثالث، اىل  هنا قد تعم مكاسب الرس والجهر يف النش »ما تَْكِسبُونَ «و 
  بل �كاسبها.وطويات وأع�ل يف املستق

  هنا ما أرسرتم وأنتم تعلمون، أّما أّرس عنكم وأنتم تجهلون، وهو األخفى من الرس. »رسكم«و قد تعني 
) وعىل ضوءه� مايروى من حوار بذلك الشأن عــن ۸۴ذلك، وخ� تفس� آليتنا هذه يف آية الزخرف (

  قال: بذاته؟ قال:  »يف كل مكانكذلك هو «حيث يجيب بعد ما يسأل عنها:  السالم عليهاالمام الصادق 
ويحك إن األماكن أقدار، فإذا قلت: يف مكان بذاته، لزمك أن تقول: يف أقدار وغــ� ذلــك، ولكــن هــو 
بائن من خلقه، محيط �ا خلق عل� وقدرة وإحاطة وسلطانا وليس علمه �ا يف األرض بأقــل مــ� يف 

  .١قدرة وسلطانا وملكا واحاطةالس�ء، وال يبعد منه يشء، واألشياء له سواء عل� و 
  ).۴آياِت َربِِّهْم إِّال كانُوا َعنْها ُمْعرِِضَ� ( َو ما تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمنْ 

هي اآليات الداالت عىل ربوبيته تكوينا وترشيعا، أم قد تعم اآليات األنفسية اىل اآلفاقية،  »آياِت َربِِّهمْ «
وإيتائها ـ إذا ـ بروزها مه� أخفوها أو اختفوا عنها، فقد تربز اآليات الفطرية إذا انقطعــت األســباب 

فَإِذا َركِبـُـوا ِيف الُْفلْــِك َدَعــُوا ّهللاَ «رت دونه األلباب، فينقطعون اضطراريا إىل ّهللا ثم هم معرضون: وحا
يَن فَلَّ� نَّجاُهْم إَِىل الَْربِّ إِذا ُهْم يُْرشِكُونَ    ).۶۵: ۲۹( »ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ

ليهم كونه وكيانه، وهم يعيشــون و ال يعني إعراضهم عن آيات ربهم إّال إعراضهم عن ربهم تعمية ع
  آيات ربهم ليل نهار!.

ذلك، واملفروض عىل من يعرف ربه أو يحتمل كونه أن يفتش استنباطا عن آياته حتى تكتمل معرفته 
به عىل ضوءها، وحتى الذكري ينكره، عليه أن يربهن عىل نكرانه فليفتش ع� يدعي كونه من آياته، 

يكون ـ وإّما إيجابا ك� تهديه إليه فطرته وعقليته والكون بأرسه، حيث فإما سلبا ك� خيّل إليه ـ ولن 

                                                        
َو ُ�َ� ا��ُّ� «ا�� ������ ���� ���� �� ���� �� ا�����ن ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ع �� ��ل ا��ّ� �ّ� و �ّ�  -٥١٧: ١. ����� ا�����ن ١

�ْرضِ  ��واِت َو ِ�� اْ��  ...».�� ���� �� �� ���ن «��ل: » ِ�� ا���
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  الكائنات ككل هي براه� ساطعة قاطعة عىل وجود ّهللا وتوحيده.
و املشتاق إىل ربه، املفتاق إىل هدايته ورحمته، ليس ليصرب حتى تأتيه آيات من ربــه، بــل ويفحــص 

  ول� يزداد به إ�انا و فيه اطمئنانا.عنها فحصا باحثا ما حصا غ� قالص وال فالس، 
فالناس ِوجاه آيات ربهم عىل رضوب شتى، فمنهم من يفتش عنها، ومنهم املعرض عنها، ومنهم عوان 

  بينه�، فاألولون هم املتقون واآلخرون هم الطاغون، والعوان بينه� عوان بينه�.
يل آيات الرب الكامنة يف األنفس، و هذه موجة عريضة يف مطلع السورة، تخاطب ضم� اإلنسان بدل

  واملكتملة يف اآلفاق.
و ليس ذلك خطابا الهوتيا فلسفيا يختص باملتفلسف� والّالهــوتي�، إ�ــا هــو خطــاب موجــه إىل كــل 

  الفطر والعقول والحواس والعلوم يف كل الحقول عىل درجاتها.
الربانية آفاقية وأنفســية، وتــرى مــا  و التذك� بآيات ربهم هو املوجه الغامرة الكون كله، بكل اآليات

  هو سبب إعراضهم عن آيات ربهم ح� تأتيهم؟:
بُوا بِالَْحقِّ لَّ� جاَءُهْم فََسْوَف يَأْتِيِهْم أَنْباُء ما كانُوا بِِه يَْستَهِْزٔوَن (   ):۵فََقْد كَذَّ

عنهــا كــيال يصــدقوه،  ـ ككل ـ اآل� من قبل الحق، املزود بآيات ربوبيته، إنهم كــذبوه إعراضــا »الحق«
  :السالم عليهومثلهم كمثل من قال عنهم نوح 

وا « َو اْســتَْكَربُوا َو إِ�ِّ كُلَّ� َدَعْوتُهُْم لِتَْغِفَر لَُهْم َجَعلـُـوا أَصــابَِعهُْم ِيف آذانِِهــْم َو اْستَْغَشــْوا ثِيــابَهُْم َو أََرصُّ
  ).۷: ۷۱( »اْستِكْباراً 

ومن أنباءه هنا عذاب االستئصال،  »تِيِهْم أَنْباُء ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزٔونَ يَأْ «يف مثلث النشآت  »فسوف«ذلك 
  ومن ثم عذاب الربزخ والقيامة.

و ألن النبأ هو خرب ذو فائدة عظيمة، وهو يعم واقع النبإ إىل اإلخبار به، لــذلك فقــد تشــمل اإلنبــاء 
ا لو كانوا ينتبهون ك� يف قوم يــونس، أم مثلث النشآت إخبارا وواقعا، مه� � تفدهم أنفسهم إّال هن

  وال أقل من إفادتها سائر الناس، وأما يف الربزخ والقيامة فال فائدة لهم منها إّال بائدة.
ــأَ لَْم يَرَْوا كَْم أَْهلَْكنا ِمْن قَبْلِِهْم ِمْن قَرٍْن َمكَّنّاُهْم ِيف اْألَرِْض ما لَْم ُ�َكِّْن لَُكْم َو أَْرَســلْنَ  �َء َعلـَـيِْهْم ا السَّ

ُذنُوبِِهْم َو أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرْن ا اْألَنْهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكناُهْم بِ   ):۶اً آَخِريَن (ِمْدراراً َو َجَعلْنَ
القرن ـ وهو الردف واالقرتان ـ وهم هنا القوم املقرتنون يف زمــن واحــد متصــل، وألن العمــر املتعــود 

ن ال يعدوا مائة سنة، لذلك سميت قرنا قضــية اقــرتانهم يف كــل مائــة مائــة، انقراضــا للســابق لإلنسا
وافتتاحا لّالحق، فقد ال يختص القرن بذلك الــزمن املحــدد، حيــث األصــل هــو كــل ردح زمنــي ألمــة 

  تعيشه، مائة أما زاد أو نقص.
َمكَّنـّـاُهْم ِيف اْألَرِْض «وقد »أَْهلَْكنا ِمْن قَبْلِِهمْ «رٔوة تأريخية جغرافية �ا وصلتهم من أنباء من  »أَ لَْم يََرْوا«

َو لََقْد َمكَّنّاُهْم ِفي� إِْن َمكَّنّاكُْم ِفيِه َو َجَعلْنا لَُهــْم َســْمعاً َو أَبْصــاراً َو أَفِْئــَدًة فَــ� «ـ  »ما لَْم ُ�َكِّْن لَُكمْ 
ٍء إِذْ كانُوا يَْجَحُدوَن بِآياِت ّهللاِ َو حاَق بِِهْم مــا أَْغنى َعنُْهْم َسْمُعُهْم َو ال أَبْصارُُهْم َو ال أَفْ  ِئَدتُُهْم ِمْن َيشْ

  ).۲۶: ۴۶( »كانُوا بِِه يَْستَْهزِٔونَ 
بسلطات زمنية وقدرات مالية ورح�ت منها غزيرة، ولكنهم ـ �ا كانوا يجحدون بآيات ّهللا  »مكناهم«

دون أن تغيــنهم عــن بأســهم مكنــتهم وال عــن بــٔوهم  »وبِِهمْ فَأَْهلَْكنــاُهْم بِــُذنُ «وما كانوا يستهزءون ـ 
كَْم «مثل قرنهم، قرنا بهم بعدهم ليبلوهم في� آتاهم، ف  »َو أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرْناً آَخِرينَ «مكانتهم 
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َهــْل «) ف ۳۶: ۵۰(»نُْهْم بَطْشــاً ُهــْم أََشــدُّ ِمــ«) و۷۴: ۱۹(»أَْهلَْكنا قَبْلَُهْم ِمْن قَرٍْن ُهْم أَْحَسُن أَثاثاً َو رِْءياً 
  ) وقد مىض يوم خالص!.۳: ۳۸( »فَناَدْوا َو الَت ِحَ� َمناٍص «)؟ كّال بل ۱۹:۹۸(»تُِحسُّ ِمنُْهْم ِمْن أََحدٍ 

فالذنوب هي التي تخلّف الهالك، هنا نزيرا، وهناك بعد املوت غزيرا، ومن رحــ�ت ّهللا عــىل املــٔون� 
  كيال ئوذوا بها هناك واين أخذ من أخذ؟.أن قد يأخذهم بذنوبهم هنا 

  تعني ج�عة بعدهم إذ أهلكوا بالطاغية. »َو أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرْناً آَخِرينَ «و هنا 
َمُسوُه بِأَيِْديِهْم لَقاَل الَِّذيَن كََفرُوا إِْن هذا إِّال ِسْحٌر ُمبِ    ):۷ٌ�(َو لَْو نَزَّلْنا َعلَيَْك كِتاباً ِيف قِرْطاٍس فَلَ

هؤآلء املعرضون عن آيات ربهم ال يفرّقون بينها يف تكذيبهم مه� تطلبوا كتابا يف قرطــاس ينــزل مــن 
فــ� »إِْن هــذا إِّال ِســْحٌر ُمِبــ�ٌ «الس�ء ملموسا لهم بأيديهم حيث يتقولون قــولتهم الفاتكــة الهاتكــة: 

  تفيدهم إذاً آيات مقرتحات ك� سواها من آيات.
لَْن نُٔوِمَن لِرُقِيَِّك َحتّى تُنَزَِّل «ن ومعهم كتابيون تنزيل كتاب من الس�ء، فك� لهٔواء: لقد اقرتح مرشكو 
ــ�ِء فََقــْد «) كذلك ألوالء ۹۳: ۱۷( »َعلَيْنا كِتاباً نَْقرَٔوهُ  يَْسئَلَُك أَْهُل الِْكتاِب أَْن تُنَزَِّل َعلَيِْهْم كِتاباً ِمــَن السَّ

  ).۴:۱۵۳(»ذلَِك فَقالُوا أَرِنَا ّهللاَ َجْهرًَة ... َسأَلُوا ُموىس أَكَْربَ ِمنْ 
إذا فتجاوبهم يف تحقيق آيات مقرتحات ـ وال سي� التي ليســت هــي يف الحــق بآيــات ـ إنــه تجــاوب 

  معهم يف التكذيب واالستهزاء بها وتهديرها وتهذيرها دون اهدائها أو تحذيرها.
 أن هؤآلء الحسي� الناكرين ملا وراء الحس بلغوا يف عناد النكران تبّ�  »كِتاباً ِيف قِرْطاٍس فَلََمُسوهُ «و هنا 

لحد ينكرون املحسوس امللموس ك� ينكرون غ� املحسوس، ألن تصديق ذلك املحســوس ذريعــة إىل 
  تصديق لغ� املحسوس. 

؟ وّهللا عىل كل يشء قــدير! إنــه مســتحيل »لو«و ترى تنزيل كتاب يف قرطاس مستحيل ك� تدل عليه 
أن نازل كتاب الوحي من الس�ء ملحة إىل أن املنزل هو ساكن الســ�ء ولــيس بــه، «مصلحيا يف أبعاد: 

وان منزل الوحي هو قلب الرسول وليس حّسه حتــى ينــزل عليــه كتــاب يف قرطــاس، ثــم يف تحقيــق 
  اقرتاحهم هذا مسايرة معهم يف باطل حيث هم بعد منكرون.

ا ُســكِّرَْت أَبْصــارُنا بـَـْل نَْحــُن  لَْو فَتَْحنا َعلَيِْهمْ «ذلك! وك�  �ِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن. لَقالُوا إِ�َّ باباً ِمَن السَّ
  ).۱۵: ۱۵( »قَْوٌم َمْسُحوُرونَ 

ذلك ا�ا هو من خلفيات نكرانهم البغيض الحضيض، فليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيــات ربهــم 
ض ال يعرفه إّال عباقرة، أو أنها تختلــف فيهــا أربــاب أن الربهان عىل صدقها قاحل أو ضعيف، أو غام

  العقول، إ�ا هو املكابرة الغليظة البغيضة والعناد الصفيق السحيق.
  ثم ومن عاذرتهم ك� يهوون أن � يبعث ّهللا إليهم ملكا يحمل وحيه وهم شاهدوه:

  ):۸لَُقِيضَ اْألَْمُر ثُمَّ ال يُنْظَرُوَن ( َو قالُوا لَْو ال أُنِْزَل َعلَيِْه َملٌَك َو لَْو أَنْزَلْنا َملَكاً 
  يصدقه ونراه يوحي إليه لنا، أ فلم يكن ـ إذا ـ برهانه أم� وتصديق أمكن؟ »لَْو ال أُنْزَِل َعلَيِْه َملٌَك «

فــ� هــو »َجَعلْناُه رَُجــًال ..َو لَْو َجَعلْناُه َملَكاً لَ «وثانيا  »لَْو أَنَْزلْنا َملَكاً لَُقِيضَ اْألَْمرُ «و الجواب الحاسم أوالً 
  األمر املقيض؟

  هل هو قضاء أمر الحياة فال تكليف ـ إذا ـ فال نتاج لنزول املالئكة؟
ــ إِلـَـيِْهْم أجلهــم«ك�  َّ اْستِْعجالَهُْم بِــالَْخْ�ِ لَُقِيضَ ُل ّهللاُ لِلنّاِس الرشَّ ) واســتحقاق قضــاء ۱۱: ۱۰( »لَْو يَُعجِّ

  ل املالئكة، وقد ئونون لو أنزلت!.األجل بالرش ليس ليحيل نزو 
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َو لَْو أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيِْهُم الَْمالئِكََة َو كَلََّمُهُم الَْمْو� َو « »أم هو قضاء أمر الحياة استئصاال لهم إذ ال ئونون؟«
ٍء قُبًُال ما كانُوا لِئُوِمنُوا إِّال أَْن يَشاَء ّهللاُ وَ  يَْوَم «) ف ۱۱۱: ۶(»لِكنَّ أَكَْ�َُهْم يَْجَهلُونَ  َحَرشْنا َعلَيِْهْم كُلَّ َيشْ

�ءُ  ُق السَّ َكَة ال بُْرشى يَْوَمِئٍذ لِلُْمْجرِِمَ� َو يَُقولُوَن ِحْجراً َمْحُجوراً ... َو يَْوَم تََشقَّ  بـِـالَْغ�ِم َو يَرَْوَن الَْمالئِ
) وملــاذا ۲۳: ۲۵( »لِلرَّْحمِن َو كاَن يَْوماً َعَىل الْكــاِفِريَن َعِســ�اً  نُزَِّل الَْمالئَِكُة تَنِْزيًال. الُْملُْك يَْوَمِئٍذ الَْحقُّ 

يستأصلون حيث يجوز إ�انهم إن شاء ّهللا!. أم هو قضاء أمر التكليف ألن انقالب الغيب إىل الشهادة 
ــ َهْل يَنْظُرُوَن إِّال أَْن يَأْتِيَهُُم ّهللاُ ِيف ظُلـَـٍل ِمــ«يرفع االبتالء والتمحيص، ف  َن الَْغــ�ِم َو الَْمالئَِكــُة َو قُِيضَ

  ) وكيف ـ إذا ـ يزول دور التكليف؟.۲۱۰: ۳( »اْألَْمُر َو إَِىل ّهللاِ تُرَْجُع اْألُُمورُ 
عّل األمر املقيض هو مجموع األمور، إذ لو آمنوا عند نزول املالئكة فال ابتالء بتكليف، ولو أنهم كــانوا 

رهان الرسالة الذي تقبله العقول، فان آمنوا قيض األمر تكليفا وإن � من اهل اال�ان بربهان لكفاهم ب
ئونوا قيض أمر حياتهم باستئصالهم ك� هو سنة ّهللا في� بلغت الحجة مبلغ النار عىل املنار والشمس 

  يف رايعة النهار.
الحكمة الربانيــة إذا فال طائل لهم تحت نزول املالئكة إّال زوال التكليف أم زوالهم، فهو مستحيل يف 

  التي تر� العباد �ا يصلحهم.
و املحاولة الرئيسية القرآنية هي إخراج اإلنسان من دائرة املحسوس الضيقة إىل إدراك أن هناك غيبا 
يف ذاته، ظاهرا بآياته، والرسالة املالئكية تغلق ذلك املجال دون اإلدراك االنسا�، فهــي ـ إذا ـ نكســة 

 الجاهلية املادية التي ليست لتصدق وراء املادة، وهو ينهي إىل نكران التجردية إىل الوراء وارتجاع إىل
  اإللهية.

: َو لَْو َجَعلْناُه َملَكاً لََجَعلْناُه َرُجًال َو لَ�لَبَْسنا َعلَيِْهْم ما يَلِْبُســوَن »لَْو ال أُنِْزَل َعلَيِْه َملٌَك «و جواب ثان عن 
)۹:(  

هم أو عىل الرســل بحيــث يــرونهم لــيس إّال عنــد قضــاء األمــر، وانــه ال فإضافة إىل أن نزول امللك علي
ــ�ِء «يناسب املرسل إليهم البرش ف  لَْو كاَن ِيف اْألَرِْض َمالئَِكٌة َ�ُْشوَن ُمطَْمِئنَِّ� لَنَزَّلْنــا َعلـَـيِْهْم ِمــَن السَّ

  ).۹۵: ۱۷( »َملَكاً رَُسوًال 
لـَـْو َجَعلْنــاُه َملَكــاً «رســول أو ملــك مــع الرســول يرونــه، فلو تخطينا أمثال هذه املوانع يف نزول ملــك 

حتى يروه ويسمعوه، فعادت املشكلة املزعومة لهم حيث يرونه رجال وهــو ملــك فــال  »لََجَعلْناُه َرُجًال 
  عىل أنفسهم.»ما يلبسون«�لك يف صورة رجل  »َو لَ�لَبَْسنا َعلَيِْهمْ «ينتفعون بكونه ملكا 

ة ان ّهللا يلبس عىل اإلنسان ما هو يلبسه. فل� لبس هؤآلء املكذبون آليات و هذه قاعدة مطردة عادل
ربهم طور الرسالة الربانية عىل أنفسهم، فقد يلــبس ّهللا علــيهم ـ لــو حقــق مــا اقرتحــوه ـ ان يجعلــه 
رجال، عودا ملشكلتهم ك� كانت، ك� وهي طبيعة الحال يف رٔوة املالئكة ملن ليست لهم عيون تقــدر 

يف سواها ـ دليل انحصار  »رِجاًال نُوِحي إِلَيِْهمْ «هنا ـ بأحرى من  »رجال«ٔوتهم بصورهم األصلية، ثم عىل ر 
الرسالة يف الرجال دون النساء، وفيه ملحة اختصاص القيادات روحية وزمنية، شاملة أماهيه يف قبيــل 

  الرجال.
ه و عليه هللا صىلذلك ولقد نزلت هذه اآلية ملا احتج املرشكون عىل الرسول  اللهم أنــت الســامع لكــل «فقال:  آـل
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»صوت والعاصم بكل يشء تعلم ما قاله عبادك ...
١.  

ح نفسها حــول هــذه الحجــة الفريــدة يف القــرآن كلــه، هــي: لــيس إنــزال املالئكــة و هنا مسئلة تطر 
 آلـه و عليـه هللا صىلتثبت آجل رٔوتهم لهم ـ وك� رأى النبي  »يَْوَم يَرَْوَن الَْمالئَِكةَ «بصورتهم املالئكية مستحيال إذ 

  رأو املالئكة بصورة اإلنسان.جربئيل بصورته األصلية ـ وال بالصورة اإلنسانية فإن رسال كإبراهيم ولوطا 
هنا ال تحيل إنزال املالئكة استحالة ذاتية خارجة عــن القــدرة، إ�ــا هــي اســتحالة  »لو«و الجواب ان 

مصلحية وهي قضاء األمر لو أنزلت بالصورة األصلية، واشتباه األمر ك� كان لو أنزلــت بصــورة رجــل: 
  .»لَ�لَبَْسنا َعلَيِْهْم ما يَلِْبُسونَ «

ورة املجانسة ب� الرسول واملرسل إليهم إ�اما للحجة وإنارة للمحجة وإخراجا عن أية لجة، ثم إن رض 
َكــٌة «إنها تفرض إرسال رسول برش إىل برش ورسول غ� برش إىل غــ� برشــ:  قـُـْل لـَـْو كــاَن ِيف اْألَرِْض َمالئِ

�ِء َملَكاً  )يا َمْعَرشَ الِْجــنِّ َو اْإلِنـْـِس أَ لـَـْم يـَـأْتُِكْم ۹۵: ۱۷( »رَُسوًال  َ�ُْشوَن ُمطَْمِئنَِّ� لَنَزَّلْنا َعلَيِْهْم ِمَن السَّ
وَن َعلَيُْكْم آياِ� َو يُنِْذُرونَُكْم لِقاَء يَْوِمُكْم هذا ..   ).۱۳۰: ۶( »ُرُسٌل ِمنُْكْم يَُقصُّ

 أيــدي ثم اآليات الرسالية الظاهرة عىل أيدي املالئكة ليست لتثبت رساالتهم ك� تثبت اآليــات عــىل
البرش، فان احت�ل طاقة خاصة تربز هذه اآليــات وارد يف املالئكــة للبرشــ وال ســي� للنــاكرين آليــات 

  الرسولية والرسالية.
فمه� كانت الرسالة املالئكية إىل البرش أقوى من حيث اللقاء، ولكنها أغوى من حيث عدم املجانسة 

لرسل البرشــ فــال يبقــى إّال األغــوي إضــافة إىل وسقوط الحجة الكاملة، وحجتهم األقوى تجرب بآيات ا
فَِبــأَيِّ «سقوط دور التكليف أم ضعفه، ففي رسالة البرش تضاعف الربهان بتناسق انسان مــع انســان 

بانِ    !.»آالِء َربُِّك� تَُكذِّ

                                                        
 �� ا�ٕ�����ج ������� �� أ�� ���� ا���� ا�����ي ٧٠٤: ١. ��ر ا������ ١

إذا �����ه و ������ ������ ا����م أ�� ��ل: ��� ��ٔ�� ��� �� ���� ������ ا����م �� ��ن ر��ل ا��ّ� ص ����� ا����د و ا������� 

إذ ا���أ ���  -إذ ا���� ����� �� رؤاء ���� - إذا ����ه؟ ��ل: ��� ��ارا ����ة إن ر��ل ا��ّ� (ص) ��ن ����ا ذات ��م ����ء ا�����

�����  ا��ّ� �� أ�� أ��� ا����و�� ���ل �� ����! ��� اد��� د��ى ����� و ��� ����� �����، ز��� أ�� ر��ل رب ا������� و ��

��ب ا������� و ���� ا���� أ����� أن ���ن ���� ر���� ���ا ����� و �� ��� ���� ���ن ��� ��� ����� و �����ه �� �� أراد ا��ّ� 

� ا���«ان ���� إ���� ���� ���ن إ��� ���� إ���� ���� �� ���ا �����، �� أ�� �� ���� إ�ّ� ر��� ����را و ��� ���� ���ل ر��ل ا��ّ� ص: 

�� ��ل ر��ل ا��ّ� (ص): و أ�� ���� ��: و �� ��� ���� ���ن ��� ��� ����� و ...» و ����ا «... ��ٔ��ل ا��ّ� ���� �� ���� 

ء �� �����ه، �� �� أراد أن ���� إ���� ����� ���ن إ��� ���� إ���� ���� �� ���ا �����، ������ �� �����ه ��ا��� ��ٔ�� �� ��� ��ا ا���ا

و �� �������ه ��ٔن ��اد �� ��ى ا���ر�� ����� ��� ��ا ���� �� ��ا ��� ��ٔ�� إ��� ��ن ���� ��� ���رة ا���� ا��ي أ�����ه  ���ن ���

 ������ا ��� ������ و �����ا ����� و ��اده ���� ���� �����ن ��ق ا���� و أن �� ����� ��، �� إ��� ���� ا��ّ� ���ا و أ��� ��� ��ه

���� �� ����� ا���� ا���� �� ����� ����� ������ ������ن ������ ��� ��ء �� أ�� ����ة و ان ذ�� ���دة �� ا��ّ�  ا�����ات ا���

�����ق ��، و �� ��� ��� ��� و ��� ��� ��ه �� ���� ��� ا���� �� ��� �� ذ�� �� ����� أن ذ�� ��� �� ����� ���� أ����� �� 

�، أ�� ��ون ان ا����ر ا��� ���� ��� ذ�� ���� ����� ��ٔن ��� أ����� ��� ���� ��� ���ا���، و �� أّن ا������� ��� ���� ذ�� ����ا �

آد��� ��ر ����ا��� ��ن ذ�� ����ا ����ّ� �ّ� و �ّ� ��� ����� ا��ٔ�� و ���� ���� ���م ����� ���� و أ��� ������ن ��� ا���� 

 ...».ا��ي �� ��� ��� 
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فاملتطلبون الرسالة املالئكيــة هــم يف الحــق ال يطلبــون حجــة أقــوى، بــل هــي أهــوى وأغــوى، فمــن 
  ذا ـ إرسال الرسل املالئكية لقبيل اإلنسان وأرضابه ألمور تالية:املستحيل ـ إ 

ـ املالئكة ال ترى بالصورة املالئكية إّال عند املوت ويف الربزخ والقيامة حيث تفتح العيون الربزخيــة  ۱
  وما فوقها، وعند املوت يسقط دور التكليف.

الحجة البارعة، ملكان إعــالن الغيــب، ولــو ـ لو رأُوا املالئكة و� ئونوا قيض عليهم حيث تستأصلهم  ۲
  آمنوا � يكن يف إ�انهم ابتالء واإل�ان عقيديا وعمليا ابتالء يف دار االختيار االختبار البالء.

ـ لو رأُوا املالئكة وأرادوا أن ئونوا بابتالء � تكمل بهذه الرسالة حجة و� تتب� محجة فان لهم شبهة  ۳
عرفة بهذا الرسول الذي ما عاشوه، ثم اليحتّمون عىل أنفسهم إتباع الرســول يف آيات الرسالة، وعدم م

الذي هو ذو بعدين من الدعوة: وحيا وعمال به، فإن مسئوليات املالئكة ـ حسب نوعية كيانهم ـ غ� 
ما هي عىل اإلنسان، وأنهم لو كلفوا �ا يكلف به اإلنسان فلهم حجة أننا مبتلون بالنفس األّمارة دون 

الئكة، وليس هكذا رسول من اإلنس ملكان األنس به يف أصل الكون والكيــان، فحــ� يــرى اإلنســان امل
رسوال من ذوي نوعه يرغب يف اتباعه ليصبح نظــ�ه أو قريبــا منــه، وليســت العصــمة الربانيــة إّال يف 

  ظروف العصمة البرشية والرسل ال يطلبون من الناس إّال عصمة برشية عىل ضوء الوحي.
سانخة ب� الرسول واملرسل إليهم دور هام يف إ�ام الحجة التّباعه ألنــه مــنهم وهــي مــن املــنن فللم

  الربانية التي �� ّهللا بها عىل عباده:
يِّــَ� َرُســوًال ِمــنُْهْم ..« يف حقــل  »َو أُوِيل اْألَْمــِر ِمــنُْكمْ «) يف حقــل الرســالة ۲: ۶۲( »ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ

، وال نجد يف الرسل رسوال يرسل إىل قــوم لــيس هــو مــنهم ســواء أ كانــت رســالة محــدودة أو الخالفة
  مطلقة يحلق عىل كافة املكلف�.

متكررة يف حقل الرساالت، وأما الرسالة العاملية فهي ايضا منبثقة من قوم الرسول  »من قومه«و صيغة 
هــم الــذين يحملــون هــذه الرســالة إىل  األول�، الذين هم مبدء الدعوة الرسالية ومنطلقها، ومن ثم

  آخرين.
فكلّ� كان الرسول أقرب إىل املرسل إليهم مكانا ومكانة وقرابة ولغــة أماهيــه؟ كانــت رســالته أنجــح 
وحجته أرجح، حيث يرونه منهم ويف مستواهم، وهو مع الوصف أرسل إليهم بلباقة مكتسبة كأصــل 

  حتى انتجبه ّهللا للرسالة إليهم.
دور الدعوات الرسالية يف كــل حقولهــا الفرعيــة مــن قيــادة األمــة روحيــة وزمنيــة، أو  و هكذا تكون

مرجعية الفتيا أو الحاكمية الرشعية يف قضاء وما أشــبه، أو إمامــة الجمعــة أو الج�عــة أّماهيــه مــن 
مناصب روحية أو زمنية، حيث األصلح األليق أن ينتجب مــن أنفــس هــؤآلء الــذين يحكــم فــيهم أو 

  لهم إّال أن ال يكون فيهم من يليق لذلك املنصب.ئوهم، ال
و ابتعاث الرسول البرش إىل الجن وسواهم من غ� االنس ال ينقض قاعدة املجانســة إّال إذا كــان هــو 
املتكفل لهم بتبليغ الرسالة، ولكن رسل الجن هم وكالء عن رسل اإلنس قبــل خــتم الرســالة، أم هــم 

األ�ة املعصوم� عليهم السالم، أما إذا كانت الرسالة إىل غ� نوابهم دون عصمة أم معها دون وحي ك
االنس كذلك فهناك أيضا املجانسة ملحوظة محفوظة، فان الذي يدعوهم مواجهــة هــو مــنهم مهــ� 
كان هو نفسه تحت قيادة أعىل رسالية أو رسولية، ففرق ب� رسول لحمل الرسالة إىل رسول، ورسول 

ته، ورسالة رسل البرش اىل رسل الجن مــن قبيــل األوىل كرســالة الرســل يصاحب املرسل إليهم يف رسال
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  املالئكية إىل الرسل البرش.
ثم رسالة البرش اىل قبيل الجن ليست بتلــك املفاصــلة التــي هــي بــ� املالئكــة واألنــس حيــث هــ� 

  مشرتكان يف كل التكليف ويف نزعات النفس والعقل. 
  ):۱۰قَبْلَِك فَحاَق بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمنُْهْم ما كانُوا بِِه يَْستَهِْزٔوَن(َو لََقِد اْستُْهِزئَ بِرُُسٍل ِمْن 

ال تأسف يا حامل الرسالة األخ�ة السامية عىل ما يســتهزئ بــك فيهــا، فــإن تــأريخ الرســالة مشــحون 
 »قَبْلـِـَك .. َو لََقــِد اْســتُهِْزئَ بِرُُســٍل ِمــنْ «بهزءهم وسخريتهم من قبل املجاهيل املكــذب� بآيــات ربهــم: 

وترسية عنه م� كان يلقاه من عناد املعرض� آلـه و عليه هللا صىل�ختلف ألوانه وأشجانه، وهذه تسلية للرسول 
وعنت املكذب� املستهزئ�، ط�نــة لقلبــه الجــريح القــريح إىل ســنة ّهللا يف أخــذ املســتهزئ� بالرســل 

فَاْصِربْ كَ� َصَربَ «الهزء من هؤآلء األوغاد املناكيد واملكذب�، وتأسية له كذلك بأن ليس بدعا يف واجهة 
  .»أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسلِ 

، ط�نة لخاطره القديس الخط�، وتشجيعا ١بهزءهم آله و عليه هللا صىلفقد تنزل هذه اآلية حين� غاظ الرسول 
  لذلك البش� النذير أن يستمر يف دعوته صامدا، ال هامدا وال فشال.

إصابة  »فَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهمْ «رسل والسخرية من الرساالت، ذلك و� يكن ّهللا ليسكت عن هزء ال
وهو حيق االســتهزاء نفســه إذ بــرز بصــورة عــذابات االستئصــال  »ما كانُوا بِِه يَْستَهِْزٔونَ «حالة محيطة 

قاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنّا فَإِنّا نَْسَخُر  كُلَّ� َمرَّ َعلَيِْه َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخرُوا ِمنْهُ «الهازئة بهم وك� يف قوم نوح: 
  ) فقد سخرت منهم أمواج الطوفان جزاء وفاقا.۳۸: ۱۱( »ِمنُْكْم كَ� تَْسَخرُونَ 

قد تعم إىل نفس االستهزاء املستهزء به، حيث الرســاالت ببلوغهــا وبالغهــا  »ما كانُوا بِِه يَْستَهِْزٔونَ «هنا 
  بهٔواء األوغاد املناكيد، ك� استهزء بهم هزءهم نفسه.وصمودها وتقدمها وآياتها استهزئت 

بَِ� (   ):۱۱قُْل ِس�ُوا ِيف اْألَرِْض ثُمَّ انْظُُروا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ
كَيَْف كــاَن «نظرة العربة »ثُمَّ انْظُُروا«إنسانيا،  »يف األرض«س�ا تاريخيا جغرافيا وجغرافيا تاريخيا  »س�وا«

بِ�َ عاقِبَُة ا ذِّ َكــأَيِّْن ۵۲: ۲۷( »فَتِلَْك بُيُوتُُهْم خاِويًَة ِ�ا ظَلَُموا إِنَّ ِيف ذلَِك آلَيًَة لَِقْوٍم يَْعلَُمــونَ «ـ  »لُْمكَ ) ـ (فَ
ــ َمِشــيدٍ  ) ۴۵: ۲۲( »ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها َو ِهَي ظالَِمٌة فَِهَي خاِويٌَة َعــىل ُعرُوِشــها َو بِــْرئٍ ُمَعطَّلـَـٍة َو قَْرصٍ

  ).۸: ۶۹( »(فََرتَى الَْقْوَم ِفيها َرصْعى كَأَنَّهُْم أَْعجاُز نَْخٍل خاِويٍَة. فََهْل تَرى لَُهْم ِمْن باقِيَةٍ 
فالس� يف األرض هو لالستطاع والتدبر واإلعتبار معرفة لســنن ّهللا مرتســمة يف األحــداث، مســجلة يف 

  اآلثار.
ه ليعــيش مجربــا وعــىل خــربة بنتــائج األعــ�ل خــّ�ة فذلك الس� يجعل اإلنسان ابن غابره إىل حارض 

  ورشيرة.
فقد ملس بهذه التذكرة قلــوب املســتهزئ� املقلوبــة، املغلوبــة بطــوع الهــوى، �صــارع أرضابهــم مــن 

  أسالفهم ومنهم من هم أشد قوة منهم وآثارا يف األرض.
ثــا حسيســا دون أي و خ� عرض لس� األرض هو عرض القرآن ألخبــار األرض حيــث يســ�نا ســ�ا حثي

                                                        
����� �� ا�����ة و أ��� ا��ج ا�� ا����ر و ا�� أ�� ���� �� ���� �� إ���ق ��ل �� ر��ل ا��ّ� ص ���� ����� �� -٥: ٣. ا��ر ا�����ر ١

 ...».َو �ََ�ِ� اْ��ُْ�ِ�َئ «�� ��� و أ�� ��� �� ���م ����وه و ا����ءوا �� ����� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ� 
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  خليط من أباطيل وأساط�.
ِ كَتََب َعىل نَْفِسِه الرَّْحَمَة لَيَْجَمَعنَُّكْم إِىل يَْوِم الِْقي �واِت َو اْألَرِْض قُْل ِ�ّ اَمِة ال َريَْب قُْل لَِمْن ما ِيف السَّ

وا أَنُْفَسُهْم فَُهْم ال ئُوِمنُوَن (   ): ۱۲ِفيِه الَِّذيَن َخِرسُ
ــ�واِت َو اْألَرِْض «ُملكــا وِملكــا  »ملن«اء األغفال لهؤ  »قل« وهــ� الكــون املخلــوق كلــه، وألن  »مــا ِيف السَّ

لَِنئْ َسأَلْتَهُْم «وك�  »قل �ّ «الجواب باهر حيث املسٔولون مصدقون بوجود ّهللا مه� كانوا به مرشك� ف 
�واِت َو اْألَرَْض لَيَُقولُنَّ هللاُّ  ) ـ (... ۹: ۴۳( ») ـ (... لَيَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَْعِزيُز الَْعلِيمُ ۲۵: ۳۱(»َمْن َخلََق السَّ

  ).۸۷(»فَأَّ� ئُوفَُكونَ 
هؤآلء املجاهيل األقدمون كانوا يعرتفون بالربوبية العليا وإن � يكونوا يرتبون عليها نتائجها املنطقية 

ـ إذا ـ لهــا الرشــف عــىل الجاهليــة املاديــة  بإفراد ّهللا يف هذه الربوبيــة دون إرشاك، فتلــك الجاهليــة
املتحرضة ـ املس�ة بالعلمية ـ حيث تنكر حقيقــة الربوبيــة عــن بكرتهــا، حيــث تغلــق عــىل فطرتهــا 

  وعقليتها دروبه� دون رٔوة الحقيقة الكربى!.
�واِت َو اْألَرِْض «ذلك ومن مخلفات   » نَْفِسِه الرَّْحَمةَ كَتََب َعىل«أنه ذو رحمة واسعة، وقد  »لَُه ما ِيف السَّ

  كتابة الفرض والتحقيق إضافة إىل واقعية الكون كله التي هي من واسع رحمته.
كَتََب َربُُّكْم َعــىل نَْفِســِه «و لقد كررت كتابة الرحمة بكل حلقاتها يف القرآن مرارا، هنا مرتان أخراه� 

) وثالثــة ۵۴( »ثُمَّ تاَب ِمْن بَْعِدِه َو أَْصلََح فَأَنــُه َغُفــوٌر َرِحــيمٌ  الرَّْحَمَة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوءاً بَِجهالَةٍ 
ٍء فََسأَكْتُبُها «مّرصحة بتحقيق كتابة الرحمة:  ... قاَل َعذاِ� أُِصيُب بِِه َمْن أَشاُء َو َرْحَمتِي َوِسَعْت كُلَّ َيشْ

كاَة َو الَِّذيَن هُ    ).۱۵۶: ۷( »ْم بِآياتِنا ئُوِمنُونَ لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن َو ئُوتُوَن الزَّ
و تلك الرحمة الربانية الواسعة كّل يشء، املحلّقة عليها، هي مكتوبة وعــدا وتحقيقــا للمتقــ�، ومــن 

وهو رحمة يف حلقــات: رحمــة لنــا يف هــذه  »لَيَْجَمَعنَُّكْم إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ال َريَْب ِفيهِ «رحمته الشاملة 
تقوى ونرفض فيها الطغوى خوفة من األخرى وطمعا فيها، ورحمة لنــا أخــرى أن األد� أن نروضها بال

احت�لة الحياة الحساب تكرس من ثورة الطغيان عن أهله، وثالثة رحمته يف األخرى، املكتوبة للذين 
  يتقون، ورابعة أن زحمة الظامل� يوم الدين هي رحمة للمظلوم�.

ت رحمتــه غضــبه، ســبقا زمنيــا وشــموليا ويف املكانــة، ذلك، وك� شملت رحمته كّل يشء، فقد ســبق
مــن «ومثلث السبق باهر من الذكر الحكيم يف ح� ال نجد وال لحمة لشمولية الغضــب، فإ�ــا هــو ل

  ك� يف آية األعراف وما أشبه. »أشاء
ه و عليـه هللا صـىلو لقد رويت هذه السابقة السابغة للرحمة الربوبية عن رسول الرحمة  وان  ١دةبألفــاظ عــ آـل

                                                        
 »��� ��� ا��� ا���� ��� ����� ���ه ��� ���� ان ر���� ���� ����«���� �� أ�� ����ة �� ا���� ص:  ٦: ٣. ا��ر ا�����ر ١

 »ان ر���� ���� ����«و�� ا��ى 

ر���� ���� و�� ����� �� ا�� ���س ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� (ص): إذا ��غ ا��ّ� �� ا����ء ��� ا���� ا��ج ����� �� ��� ا���ش إن 

 ���� و أ�� ار�� ا��ا���� ����� ���� أو ������ ����ج �� ا���ر ��� ���� �� �����ا ���ا ����ب ��� أ�����: ����ء ا��ّ�.

و��� ا��ج ا�� أ�� ا����� �� ���ب ��� ا��� ����ّ� �� أ�� ���دة �� ر��ل ا��ّ� (ص) ��ل: ��ل ا��ّ� �������� أ�� أ����� �� ����� 

� إ��ا��� أ�� أ����� ���ى ��� إ��ا��� ا�� أ������ �� ا���� و ا���� و ا���� و ا��ٓ�� ا�� ���ف ��� ���� ���� ��� ����� �� ��

���ل: �� ���� ا��ّ� �� ���ل: أ�� ���� أ�� ار�� ا��ا���� أ�� ���� أن ر���� ���� ���� و أ�� أو��� ���ا ا���اب ���ل ر��ل ا��ّ� 

 �� ا��ّ�.(ص): ��� ��ٔ��ا �
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  .١سبغها عىل رحمته يوم الدنيارحمته يوم القيامة سابقة كأ 
إِنَّ ّهللاَ جاِمُع الُْمناِفِقَ� َو « وردت أيضا ؟ مه�»لَيَْجَمَعنَُّكْم إِىل يَْوِم الِْقياَمةِ «يف  »إىل«و ترى ما هو موقف 

  ) ولكنه جمع خاص ملجموع� خصوص.۱۴۰: ۴( »الْكافِِريَن ِيف َجَهنََّم َجِميعاً 
لـِـَ� َو «ـ الالمح لحضور املجموعة ـ جمع األّول� واآلخــرين:  »يف«يجمع إىل  »إىل«إن الجمع  قـُـْل إِنَّ اْألَوَّ

) عناية إىل منتهى اآلمل ملفرتق� زمانا ومكانا، ۵۰: ۵۶( »وَن إِىل ِميقاِت يَْوٍم َمْعلُومٍ اآلِْخِريَن َلَ◌مْجُموعُ 
  .»ميقات يَْوٍم َمْعلُومٍ «ويف أمد املوت والحياة، أنهم كلهم إىل غاية واحدة هي 

ْم لِيَْوِم الَْجْمعِ «ذلك، وقد تشبهه  الجمــع للحســاب ) عناية إىل نفــس الغايــة أنهــا ۹: ۶۴( »يَْوَم يَْجَمُعكُ
كال اليوم والجمع، فك� ال ريب يف يــوم القيامــة  »فيه«قد يعني من  »ال َريَْب ِفيهِ «دو�ا أية تفرقة ثم 

  كذلك ال ريب يف الجمع إليه حسابا فثوابا أو عقابا.
وا أَنُْفَسُهمْ « فحسبوا إذ فقدوها و� يفتقدوها، فقد ضلوا عن فطرهم وعقولهم اإلنسانية،  »الَِّذيَن َخِرسُ

  والحيوان هو يف حقل اإل�ان. »فَُهْم ال ئُوِمنُونَ «أنفسهم حيوانا بل وأضل سبيال 
  
  
  
  
  

  آجال االمم
  

ٍة أََجٌل فَإِذا جاَء أََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُموَن (   ).۳۴َو لُِكلِّ أُمَّ
يــة، فهــل هــي ك�هيــه آجــال األعــ�ر هناك آجال شخصية ب� محتومة ومعلقة، وهنــا أجــال ج�ع

  بقسميها؟ وال نجد أمة بكاملها تنقيض �وت ألجل محتوم أو معلق عىل أية حال!.
أم هي آجال يف كيانها دون كونها كاألمم الرسالية الخمس حيث يقىض عىل رشعة كل �جيء األخرى، 

  و قد يتأيد أجل الكيان بآيات يونس:ثم األمة اإلسالمية أجلها القيامة الكربى إذ ال أمة رسالية بعدها، 

                                                                                                                                                         
���� ��� ���� ا����� ����� ��� «�� رو�� ا����� �� ر���� أ�� ���� ������ ا����م ا�� ��� ا����:  ٧٠٥: ١و�� ��ر ا������ 

 ».ا���� ���� ���� و ���� ���� ����ئ ا����د ������ ��� أن �����ه و ذ�� �� ��� ا����� و ��� ا����ى

 
إن ا��� ��� ��م ��� ا����وات و ا��ٔرض ���� «. ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� و ا�� ���� �� أ�� ���� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ص: ١

��ـ� ر��� ���� �� ا��ٔرض ���� ر��� ���� ���� ا��ا��ة ��� و���� و ا������ ����� ��� ��� و آ�� ���� و ��ـ��� إ�ـ� �ـ�م ا���

 ».�ٕ�ذا ��ن ��م ا������ أ����� ���ه ا����� ���� ر���

وأ��ج ا�����ن �� ��� �� ا����ب ��ل ��م ��� ر��ل ا��ّ� (ص) ���� �ٕ�ذا ا��أة �� ا���� ���� �� ���� ����� إذا و��ت ���� 

��ر؟ ����: �� و ا��ّ� و �� ���ر ��� أ�� �� ا���� ��ٔ���� ��ٔ����� ������ ��ٔر���� ���ل (ص): أ ��ون ��ه ا���أة ��ر�� و���� �� ا�

 �����، ��ل: ����ّ� ����� ار�� ����ده �� ��ه ������.

 و�� ���� ��ل ر��ل ا��ّ� (ص): �� ���� ا��ّ� �� �� ���� ا���س (أ���� ا�����ن و ا�����ي).
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ٍة رَُسوٌل فَإِذا جاَء رَُسولُُهْم قُِيضَ بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط َو ُهْم ال يُظْلَُموَن. َو يَُقولُوَن َمتى ه« َذا الَْوْعُد َو لُِكلِّ أُمَّ
ٍة أََجــٌل إِذا جــاَء أََجلُُهــْم فـَـال إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ�. قُْل ال أَْملُِك لِنَْفِيس َرض�ا َو ال نَْفعاً إِّال ما  شاَء ّهللاُ لُِكلِّ أُمَّ

»يَْستَأِْخُروَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُمونَ 
١.  

  ذلك، بعد ما يتأيد �ا احتفت به من آيات تخاطب بني آدم ككل:
ٍة أََجٌل ... يا بَِني آَدمَ « الرســالية الخمــس مٔولــة  إذا فكل األمــم »يا بَِني آدََم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ... َو لُِكلِّ أُمَّ

بأجل محتوم دون تعلّق، حيث ينقيض دورها الرسايل بأمة رسالية أخرى تليها، ومجيء األجل هنا هو 
  مجيء قضاءه، ال نفسه، حتى ينايف اليستأخرون ساعة وال يستقدمون.

لنّاَس بِظُلِْمِهْم ما ِخُذ ّهللاُ اc۷َو لَْو ئُو'«و هنالك أجل ثالث هو أجل كل األمم عن بكرتهم ك� يف يونس 
ى فـَـإِذا جــاَء أََجلُُهــْم ال يَْســتَأِْخرُوَن ســاَعًة وَ  ال  تَرََك َعلَيْها ِمْن دَابَّــٍة َو لِكــْن يـُـٔوخِّرُُهْم إِىل أََجــٍل ُمَســم�

  هنا تعني كل األمم، ولكنه احت�ل بعيد عن ساحة الداللة القرآنية. »كل أمة«و ۶۱ »يَْستَْقِدُمونَ 
جل يف هذه اآلجال ال يعني هنا واقعها إذ ال معنى ـ إذا ـ الستقدامها وقد قضيت، بــل ثم ومجيء األ 

هو مجيء تقدير اآلجال فال مٔور لها إذاً وال مقّدم ع� عجلت أم أّجلت لها مــن آجــال، أم إنــه واقــع 
يــق مستحيل ذاتيــا، ويف يســتأخرون وقوعيــا، فقــد عنــي ـ إذا ـ تلح »يستقدمون«األجل بفارق أنه يف 

يف اإلحالة مه� اختلفت فيهــا ذاتيــا وســواها، حيــث القصــد هنــا أصــل  »يستقدمون«ب »يستأخرون«
  االستحالة ال وكيفيتها.

  ؟»ال يستقدمون«مه� هم  »ال يستأخرون«ذلك، وترى كيف 
مع قد تعني ـ  »ال يستقدمون«حيث يرون عندئذ أّال مجال لتأخ� ألنه أجل محتوم، ثم  »ال يَْستَأِْخرُونَ «

ما عنت ـ أن ليس لهم تقدم األجل املحتوم مه� حاولوا، اللّهم إّال املعلق ولكنه أيضا غ� بعيــد عــن 
  مشيئة ّهللا.

كل األمم رسالية وسواها بكياناتها الج�عية قيادية روحية أو زمنية أّماهيه من  »كل أمة«و قد تعني 
  كيانات ج�عية.

ٍة أََجٌل «أو تعني  ما عنت ـ أجــل املــوت املحتــوم قبــل القيامــة، واألمــة ـ إذا ـ هــي أمــة  ـ مع »لُِكلِّ أُمَّ
األجل املحتــوم ال  »ال يَْستَأِْخرُوَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُمونَ «املوت، فإن لكل آن أمواتا ب� كل األحياء، ف 

                                                        
��� ��ة روا��ت ����� �� ����ـ�ه �ـ� ا�ـ�ر ا����ـ�ر �ـ� ���ـ�� ا��ٓ�ـ� أ��ـ� ��ـ�� آ�ـ�ل ا��ٔ���ر،و��ـ� �ـ� ��ـ�ب  ٢٧: ٢. ��ر ا������ ١

ا������ �� أ���: و ��ن ��� ���� ا�ّ���م ���� ا����ب ��م ���� و ���و�� ������� ��� ��س �� ا������ ���� ���� �� ا�� ���ن 

ا������ و ���ه ���� ر��ل ا��� (���  - -���ٔ�� ���� ��ٔ��� و ��� (���� ا�ّ���م) ��� ��س ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���)

�� و ���) و �� ����� ���� ذا ا ����ر، ���ل ر�� �� أ�����: ا���س �� أ��� ا������ ���� ���ـ� أن �����ـ� �ـ�ا ��ـ�ل ا��� ���� و آ

��� (���� ا����م): ��� ��� ذ�� أ�� ��� ��ٔ��ن ��� د��� و ا�� ��ٔ��� ا������� و أ��� ا���ر��� ��ـ� ا����ـ� ا����ـ���، و ��ـ� 

����� �� أن ���دى �� ��� أو ��� ���� ���� أو ����� ��ء �ٕ�ذا ��� ����ٔ�� ��ر��، ��� أ�� �� ا���س إ�� و ��� ������ ���� ��

 -و أ�ـ�ر ��ـ�ه إ�ـ� ����ـ� و رأ�ـ� -��ن أ��� ���ا ���� و ��� �� ����� و ���� إذا ��ن أ��� ا���� أ����� ���ـ� �ـ�ه �ـ� �ـ�ا

 ���ا ����دا و و��ا ��� ���وب.

� ���� أ�� ا��� ������د، �� ��� ����� ا����ظ ��� أ����� أ��� �� ذ�� أ��ل: ������وض ��� ا������� ا����ز �� ��ا�� ا���ت إ�

 ا����ز ��� ا��ٔ�� ���ن ر����.
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نا أن نتحرز عن اآلجال املحتومة فإنه غ� مستطاع لنــا إذنجهلهــا، فإ�ــا لنــا وما علي ١فرديا وال ج�عيا
  وعلينا التحرز عن أسباب املوت ـ غ� املحبورة ـ حيث األجل املحتوم مجهول ب� اآلجال املعلقة.

ففي مسارح القتال املفروضة علينا أو الراجحة لنا لــيس التعــرض للمــوت محظــورا، بــل هــو محبــور 
  .٢ويف سائر املسارح هو محظور حيث نجهل محتوم األجل عن معلّقة قضية األمر،

»من قضاء هللا إىل قدر هللا عز وجــل«فاملفروض علينا الفرار من املوت، فرارا 
، فإنــه قــاض بــاملوت إذا ٣

فنستســلم لقــدره كــ� أمــر، تعرضنا ألسبابه املحتومة، ولكنه مقدر للموت املحتوم أضيق من قضاءه 
ونفّر من قضاءه ك� أمر، اللّهم إّال يف معرتضات املوت املأمور بها كجبهــات الحــرب، بــل وفيهــا أيضــا 

ثم إذا حرض املوت عىل حذركم فلكم الحسنى إذ كان  »ُخُذوا ِحْذَركُمْ «ليس لنا اإلقدام عىل املوت، بل 

                                                        
��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� �����: �� و�� ر��� أ��� �� أ�� ا��رداء ��ل ��ا���� ز��دة ا���� ��� ر ٨١: ٣. ا��ر ا�����ر ١

و ��� ا���� ���ن �� ا��ر�� » �َٕ�ِذا ��َء ا�َ��ُُ�ْ� �� َ�ْ�َ��ِْٔ�ُ�وَن ��َ�ً� َو �� �َْ�َ�ْ�ِ�ُ��نَ «�� أ���؟ ���ل: ا�� ��� ��ا�� �� ���ه ��ل ا��ّ�: 

 ا��ي ����� د��ء�� �� ���ه ���� ز��دة ا����. ا������ �����ن ا��ّ� �� �� ���ه ������ ذ�� ����

���� ز� �دة أ��ل: ���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) �� ز��دة ا���� ا������ ���� ا���� و �� أ���، ا����دة ��� ا��ٔ�� ا�����م، و �� أ

د�� ا��ٓ��ل ا������ ����ات، ������ ا����دة » ��� ��ا�� �� ���ه«����� و �� �� ���ه ��� ���� د��ء ا������� �� ذر���، ��� ����� 

 ا��ا���� �� ا���� ������ ������دة ا������ و ���� د�� ا��ٓ��ل ا������، ��� �����ن، ������ات ����� �� ا���� �� ا��ٔ���ر دون ز��دة

ٍ� َو �� ُ�ْ�َ�ُ� ِ�ْ� ُ�ُ�ِ�ِه إِ�ّ «����� و ��� ��ل ا��ّ�:  ���َ�ُ �ْ�ِ �ُ  ».� ِ�� �ِ��بٍ َو �� �َُ���

������� �� ا����ٔ �� ا���� �� ا����ٔ �� ا��ٔ�� ا����� �� ا�����م و ��� �� ا����ر أ��ج أ��� �� ����ن �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و 

 آ�� و ��� ��ل: �� ��ه ا����ٔ �� ا��ٔ�� و ا����دة �� ا��زق ����� ر���.

ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���): �� و�� �� أ�� أ��� ���� ����� ������ و��� أ��ج ا����� ا�����ي �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل 

 رزق ا����� �� ������ و إذا ��� ��ه ��� ������وف رزق ا����� ���� و إذا و�� ����� أ��ا��� و�� ا��ّ� ���� ���� و إذا أ��� ا�����

 �� ا���ي ��ى ا��ّ� ������ و إذا ��ل �� �� ���ه.

 
 ١١٢ص  ١. را�� إ�� ����� ٢

 
 ��� ���� إ�� ����. ا����ر �� ا������ �����ده إ�� ا��ٔ��� �� ����� ��ل: ان أ��� ا������ ���� ا�ّ���م ��ل �� ��� �٣

 آ�� ���� �� أ��� ا������ ��� �� ���ء ا��ّ�؟ ��ل:

أ�� �� ���ء ا��ّ� إ�� ��ر ا��ّ� �ّ� و �ّ�،و ��� �����ده إ�� ���و �� ���� �� ���� �� ���� ��ل ����� أ�� �� أ��� �� ��ه (����� 

�ك ��� أن ��� أ�� ا����ة �� دار ���� �� ����� ا�ّ���م) ��ل: د�� ا����� �� ��� (���� ا�ّ���م) ��� ���و�� ���ل  ��: �� ��� أ�

 �� �����؟ ���ل (���� ا�ّ���م): ���� ��� ذ�� ���� أن �� أ���� �� ��� ������ و �� أ���ٔه �� ��� ������، ��ل: ����.

 ��� ���ل:و ��� و ��� ��ٔ��� ا������ ���� ا�ّ���م ��� أراد ���ل ا���ارج: �� ا���زت �� أ��� ا���

أي ����� �� ا���ت أ�� ��م �� ��ر أو ��م ��ر ��م �� ���ر �� أ��� ا��دى و إذا ��ر �� ��� ا���ر و�� ���ب ا������ ���� ��� 

 آ��ب: و ��ن ������ ��� درع ��� (���� ا�ّ���م):

 و ��ن ������ ��� ��� أ��� ا������ (���� ا�ّ���م):

ا���� و ا��� ��� أ��ا��� �� ��ت إ�� ����ٔ�� و��� �� ا���� �� ��� (���� ا�ّ���م) ���م ���� و  ا���ب إن ������� ��� ��� ���

 ���: إن ���� (���� ا�ّ���م) �� ا����� و ا����ت و ا����� ��ش ���ر و ��ت ��ٔ��.
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  بأمر ّهللا.
قبله حيث قــدم إىل مضــجعه إىل  السالم عليهفرار ك� قدر لإلمام عيل  ذلك، فإن القضاء والقدر للموت فال

  املحراب، وقدر لإلمام الحسن املجتبي ولإلمام الرضا وغ�ه� من أ�ة الدين قدر املوت بقضاء السم.
فإ�ا جهلنا بتوافق القضاء والقدر أو علمنا باختالفه� يفرض علينا الفرار من القضاء إىل القــدر، فأمــا 

قدر لكم أع�را «ا علمنا التوافق بينه�، أم أمرنا بالتعرض لقضائه كمرسح القتال وما أشبه فال فقد إذ
»سرتها عنكم

  )۳۸( »ف� ينجوا من املوت من خافه، وال يعطى البقاء من أحبه« ١
  )۸۹( »خلق اآلجال فأطالها وقرصها، وقدمها وأخرها«حيث 

  ).۱۲۲( »إن الفار لغ� مزيد يف عمره، وال محجوز بينه وب� يومهو «
إ�ا أنتم يف هذه الدنيا غرض تنتصل فيه املنايــا، مــع كــل جر�ــة رشق، ويف كــل أكلــة غصــص، ال «ف 

تنالون منها نعمة إال بفراق أخرى، وال يعمر معمر منكم يوما من عمره إال بهدم آخر مــن أجلــه، وال 
  )۱۴۳( »أكله إال بنفاد ما قبلها من رزقهتجدد له زيادة يف 

 ۲۰۱(»إن مع كل إنسان ملك� يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن األجل جنــة حصــينة«و
  ح).

و حصيلة البحث عن آية األجل، أن األجل هنا ب� محتوم ومعلق، وه� ب� أجــل املــوت عــن أصــل 
  ال كيان حيوي آخر روحيا أم ماديا من أمة إىل آخرين.الحياة، أو انتقال إىل رشعة أخرى، أم انتق

ه� بــ� مجــيء وقــت األجــل إعالمــا، أم واقعــا يف وقتــه، أم عــىل  »ال يستأخرون وال يستقدمون«ثم 
  أرشافه.

يف آجال األمم الرسالية، ه� قضية أنهم مخربون بأن أجلهم  »ال يَْستَأِْخرُوَن ساَعًة َو ال يَْستَْقِدُمونَ «ف  
ينقيض �ا قضاه ّهللا، فليس لهم فيه تطلَّب لتأخر إىل أمد، أم تقدم عىل أمد، ألنه مشاقة ّهللا يف سوف 

  قضاءه املحتوم حسب الحكمة العالية.
فــإن »ال يســتقدمون«حيــث ال مجــال ـ إذا ـ ل »ال يستأخرون«فال يعني مجيء األجل هنا واقعه إّال يف 

  استقدام الزمن املايض مستحيل.
يش و�يض بنور ّهللا عىل ضوء القضية الداللية آللية فاصحة واضحة، ب� محــتمالت األجــل و هكذا �

  واألمة وال يستأخرون وال يستقدمون، ما ناسبت الواقع غ� املستحيل، والداللة الصالحة.
ذلك، واألجل املقدر عند ّهللا مجهول عن كل الخليقة حتــى املعصــوم� وكــ� قــال عــيل أمــ� املــٔون� 

أيها الناس كل امرئ الق ما يفر منه يف فراره، واألجل مساق النفس، والهرب منه موافاته، كم «: السالم هعلي
  )۱۴۹(الخطبة  »اطردت األيام أبحثها عن مكنون هذا األمر فأ� هللا إال إخفاءه هيهات! علم مخزون ..

(الحكمة »األجل جنة حصينة إن مع كل إنسان ملك� يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وان«و
۱۹۰.(  

أجل، وك� أن أجل القيامة من العلم املخزون املكتوم قضية االبتالء الشامل، فكذلك أجل املوت فإنه 
ال يعلمه لوقته ومكانه الخاص إّال ّهللا، و� يكن ليعلم اإلمام أم� املٔون� إّال كيف يقتل، ومتــى وأيــن 

                                                        
 .١٤١/ ٢/ ٨٢. ��� ا������ ا����� ١
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الحكيمة الشاملة، أم كان يعلم بتوافق أجــيل املقــدر واملحتــوم فقد كان مجهوال لديه بنفس القضية 
  فأقدم عىل ما أقدم.

ذلك، وعىل أن اآلجال محددة بإذن ّهللا وعلمه، ولكنه من ناحية أخرى ال �نع من التحرس عىل بلوغ 
  آجال األجالء الذين هم هداة الناس دون بديل عنهم.

  وهو ييل غسل رسول ّهللا وتجهيزه: المالس عليهو هنا من كالم لعيل أم� املٔون� 
لقد انقطع �وتك ما � ينقطع �وت غ�ك مــن النبــوة واألبنــاء  آلـه و عليـه هللا صىلبأ� أنت وأمي يا رسول هللا «

وأخبار الس�ء، خصصت حتى رصت مسليا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك ســواء، ولــوال 
ذن عليك ماء الشٔو، ولكان الداء م�طال، والكمد محالفا وقال أنك أمرت بالصرب ونهيت عن الجزع ألنف

 »لك، و لكنه ما ال �لك رده، وال يستطاع دفعه، بأ� أنت وأمي، اذكرنا عند ربــك واجعلنــا مــن بالــك
  ).۲۲۶(الكالم 

ذلك، وأجال الرسل هي مقدرة مقــررة ال تســتقدم وال تســتأخر، قضــية الحكمــة العاليــة الربانيــة يف 
كتب آجالكم، «فقد آله و عليه هللا صىلعىل وحيه الرسايل إل�امه يف أيامه، وال سي� خاتم املرسل� محمد الحفاظ 

وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل يشء، وعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم في� أنزل من كتابه 
رهــه، ونواهيــه وأوامــره، دينه الذي ريض لنفسه، وأنهى إليكم عىل لســانه محابــه مــن األعــ�ل ومكا

فألقى إليكم املعذرة، واتخذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد، وأنــذركم بــ� يــدي عــذاب شــديد 
  ).۸۵(الخطبة »...

وَن َعلَيُْكْم آياِ� فََمِن اتَّقى َو أَْصلََح فَال َخْوٌف َعلَيْ  َو ال ُهْم ِهْم يا بَِني آَدَم إِّما يَأْتِيَنَّكُْم ُرُسٌل ِمنُْكْم يَُقصُّ
  ).۳۵يَْحزَنُوَن (

قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال «ذلك، حيث 
بُوا بِآياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهــْم فِ  ) ـ (قــاَل ۳۹: ۲( »يهــا خالِــُدونَ ُهْم يَْحزَنُوَن. َو الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ

َو ال يَْشقى. اْهِبطا ِمنْها َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهداَي فَال يَِضلُّ 
) ففــي هــات� ۱۲۴: ۲۰( »ياَمــِة أَْعمــىَو َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُــُه يـَـْوَم الْقِ 

إذ مــا أ� آدم نفســه رســول، نصــوص ثالثــة  »رسل«حيث تشمالن آدم و هو أول الرسل، وهنا  »هدى«
زع� »بني آدم«تتحدث عن مرسح الرساالت الربانية عىل مدار الزمن الرسايل للمكلف�، فالتمسك بآية 

ُكمْ إِّما يَأْتِ «أنهم ـ فقط ـ األمة اإلسالمية، ف  بشارة لرساالت بعد الرسالة اإلسالمية؟ إنــه  »يَنَُّكْم رُُسٌل ِمنْ
�سك هباء وخواء ـ بعيد عن بني آدم ـ اللّهم إّال أن تخرج بقية األمم الرسالية عن بنــي آدم ومــنهم 

  هؤآلء املدعون استمرارية الرسالة ملا بعد الرسالة اإلسالمية.
مدار الزمن الرسايل دو�ا استثناء، منذ آدم حتى خاتم النبي� كّال! فإنه خطاب يعم كل بني آدم عىل 

  صلوات ّهللا عليه وعليهم أجمع�.
فََمِن اتَّقى َو أَْصلََح فَال َخــْوٌف «تأكيد إلتيان الرسل بصورة الرشطية، تدليال عىل أن  »إِّما يَأْتِيَنَُّكْم ..«ف 

بُوا ِب َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُوَن. َو الَِّذيَن كَــ آياتِنــا َو اْســتَْكَربُوا َعنْهــا أُولِئــَك أَْصــحاُب النـّـاِر ُهــْم ِفيهــا  ذَّ
  بشارة ونذارة عامة تحلق عىل كل بني آدم املكلف� دو�ا استثناء. »خالُِدونَ 
ــوَن َعلَــيُْكْم آيــاِ�..يا َمْعَرشَ الِْجنِّ َو اْإلِنِْس أَ لَْم يَأْتُِكْم رُُسٌل ِمــنُْكْم يَقُ «ك�  »ُرُسٌل ِمنُْكمْ «و هنا  : ۶( »صُّ

۱۳۰(  
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املجانسة ب� الرسل واملرسل إليهم، ال انهم املنتخبــون مــن قــبلهم، فهكــذا أيضــا  »منكم«حيث تعني 
  دون فارق. »أولوا األمر منكم«

الرشطية، ثم الرشطية غ� متمحضة يف واقع الرتدد، بل هي تعلّق أمرا  »إن«تخفف عن تردد  »ما«و ألن 
الرشــطية  »إن«حاصال أم سوف يحصل، أم حصل قبل أو لن يحصل، لذلك كله فال تناحر ب� عىل آخر 

، وألن القص هو تتبع األثــر، وهــو القــص التــأريخي »يأت�«والتأكيد املستفاد من التأكيدية الثقيلة يف 
وَن َعلَيُْكْم آيــاِ� «�عنى عرض النخبة الالمعة، إذاً  انيــة فطريــة وعقليــة يعنــى تتبــع اآلثــار الرب »فَتُقصُّ

  ورشعية أماهيه من آفاقية وأنفسية، وقص التاريخ الرسايل ألنه سلسلة موصولة مع الزمن الرسايل.
اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ عىل الوحي ميثاقهم، وعىل تبليغ الرسالة أمانتهم، ملا «ذلك وقد 

معه، واجتالتهم الشياط� عن معرفتــه،  بدل أك� خلقه عهد هللا إليهم، فجهلوا حقه، واتخذوا األنداد
واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم 
منيس نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويث�وا لهم دفائن العقول، ويروهم اآليات املقدرة، من سقف 

هم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، واحــداث تتــابع مرفوع، و مهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحيي
عليهم، و� يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة الزمة، أو محجة قا�ة، رسل ال 
تقرص بهم قلة عددهم، وال ك�ة املكذب� لهم، من سابق سمي له من بعده، أو غابر عرفه من قبله ـ 

ور، وسلفت اآلباء، وخلفــت األبنــاء، إىل أن بعــث هللا ســبحانه عىل ذلك نسلت القرون، ومضت الده
إلنجاز عدته، و�ام نبوته، مأخوذا عىل النبي� ميثاقه، مشهورة س�ته، كر�ا آله و عليه هللا صىلمحمدا رسول هللا 

  ).۱(الخطبة »ميالده..
بُوا ِب    ).۳۶حاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدوَن(آياتِنا َو اْستَْكَربُوا َعنْها أُولِئَك أَصْ  َو الَِّذيَن كَذَّ

و الخلود ـ ك� مر مرارا و�ر ـ هو البقاء مدة طائلة، دون غائلة األبدية الالنهائية التي افرتيــت عــىل 
ّهللا بتعليالت عليلة، وهل العقوبة الالنهائية هي جزاء وفاق للعصــيان املحــدود لــزمن محــدود بــأثر 

َب بِآياتِِه أُولِئــَك يَنــالُُهْم نَِصــيبُُهْم ِمــَن الِْكتــاِب محدود؟: ـ فََمْن أَظْلَُم ِممَّ  ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذباً أَْو كَذَّ
 َشِهُدوا عَىل َحتّى إِذا جاَءتْهُْم ُرُسلُنا يَتََوفَّْونَهُْم قالُوا أَيَْن ما كُنْتُْم تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّهللاِ قالُوا َضلُّوا َعنّا وَ 

  ).۳۷أَنَُّهْم كانُوا كافِِريَن ( أَنُْفِسِهمْ 
فممن افرتى عىل ّهللا كذبا وكذب بآياته هؤآلء الذين ئوّدون املكذب� بآيات ّهللا املستكربين عنها، أبد 

  الّالنهاية، فهم ـ إذا ـ معهم في� يزعمون، اللّهم إّال القارصين منهم التابع� للقائل� به الغائل�.
بُوا ِمْن قَبُْل تِلَْك الُْقرى نَُقصُّ  َعلَيَْك ِمْن أَنْبائِها َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ

  ).۱۰۱كَذلَِك يَطْبَُع ّهللاُ َعىل قُلُوِب الْكافِِريَن (
قصــا تاريخيــا بعضــا  »كنقص علي«الرسالية املكلفة برساالت ّهللا، عىل مدار الزمن الرسايل  »تلك القرى«
فَ� كانُوا «رسولية ورسالية، ولكن  »َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُهُْم بِالْبَيِّناِت «أمام الدعوات الرسالية  »من أنباءها«

  .»لِئُوِمنُوا ...
فهنــا سلســلة موصــولة مــن الرســل والرســاالت بكــل البســاالت والحصــاالت، وتقابلهــا سلســلة مــن 

  التكذيبات.
بُوا ِمــْن قَبْــُل كـَـذلَِك يَطْبـَـُع ّهللاُ َعــىل قُلـُـوِب «لوث من غائالتهم إذ و هناك ثا ما كانوا لِئُوِمنـُـوا ِ�ــا كـَـذَّ
مــن بعــد، ملكــان »(فَ� كانُوا لِئُوِمنـُـوا ۳فطبع عىل قلوبهم ثم  ۲تكذيب من قبل،  ۱وذلك:  »الْكافِِرينَ 
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  ذلك الطبع بالطبع امتناعا باالختيار.
هنا تعني قبل والدهم يف الذر؟ وال يعني الذر يف آيته عالَ� قبل الوالد، فيه واقــع  »من قبل«فرتى أن 

فيه، عىل  »بىل«التساءل ب� ّهللا وبينهم، إذ ال يذكره أحد حتى من كّمل املٔون�، فكيف يحتج عليهم ب
ــا أَْرشََك آبأونــا ِمــْن قَبـْـُل ..أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمــِة إِنـّـا كُنـّـا َعــْن هــذا غــاِفلَِ�. أَْو تَُقولـُـ« ! وال دور »وا إِ�َّ

  لإلحتجاج �ا هو منيس طليق لن يذكر.
بُوا ِمْن قَبُْل «وهنا  »بىل«ثم � يكن يف الذر منهم ومن كل الناس ـ أيا كان وكانوا ـ إّال    !.»ِ�ا كَذَّ

إذا أرصوا يف التكــذيب يــوم فال يستحقون �جرده أن يطبع عىل قلــوبهم إّال  »ال«فحتى ولو كان منهم 
التكليف! فقد يكفر مكلف برشعة ّهللا إذاً ملا تصله حجتها، أم وصلته وملّا يفكر فيها، أم فكــر وكــذب 
بها عجالة دون إرصار، وملّا يحن ح� الطبع يف هذه الثالث، اللّهم إّال إذا عاش تكذيبا بعلم وعناد ثم 

  ر الطبع وك� هو باهر يف آياته.طال األمد وزالت إمكانية اإل�ان، فهنا دو 
بُوا ِمْن قَبُْل «و هنا  تنفي كينونة اإل�ــان مــنهم �ــا كــذبوا مــن قبــل يف هــذه  »فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ

  املرحلة األخ�ة من علم وعناد، فطبع ّهللا عىل قلوبهم �ا كذبوا.
كانوا لإل�ان �ا كذبوا، إذ خرجوا عن إمكانيتــه  إذا ف� »لإل�ان«تعني  »أن«حذفا للناصبة:  »لئونوا«ف 

  �ا كذبوا لحد طبع ّهللا عىل قلوبهم.
! السالم عليهابتعاث الرسل؟ وقد ابتدأت البرشية بابتعاث الرسل، إذ بزغت الرساالت بآدم  »من قبل«أم هو 

عــىل ضــالل  ثم ال تكذيب قبل الرسل ـ لو صح التكليــف قــبلهم ـ إذ كــانوا ضــالال ال عــىل هــدى وال
  التكذيب بالرساالت وملّا تأت، لو كانت البعثات الرسالة بعد ردح من خلق املكلف�.

ثم وليس كل تكذيب بعد بزوغ الرساالت م� يستحق الطبع عىل قلوب املكذب�!، إ�ا هو التكذيب 
  العاند العامد املستمر الذي ال مجال فيه لالهتداء.

للرسل أو الرساالت فكانوا مكذب� بها عل� وعنادا فطبع ّهللا عــىل  أنهم عاشوا زمنا »من قبل«أم تعني 
لوقت مــا بعــد »فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا«قلوبهم، ثم استمروا يف تكذيبهم بعد هذه العيشة املكذبة النكدة، 

بُوا ِمْن قَبُْل « لرســل وكل ذلك كان يف حضــن الرســل، أو الرســاالت، ســواء أ كــانوا يف فــرتة مــن ا »ِ�ا كَذَّ
ـ السالم عليهموالرساالت قا�ة، كالذين عاشوا ب� آدم وإدريس، وب� إدريس ونوح، أم وب� املسيح ومحمد 

لِتُنْــِذَر قَْومــاً مــا أُنـْـِذَر آبــأوُهْم فَُهــْم غــاِفلُوَن. لََقــْد َحــقَّ الَْقــْوُل َعــىل أَكـْـَ�ِِهْم فَُهــْم ال «كأطول فــرتة: 
  )۴۶: ۲۸( »قَْوماً ما أَتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَبْلَِك ) (لِتُنِْذر ۳۶:۶(»ئُوِمنُونَ 

) فــالفرتة بــ� الرســل، وفيهــا فتــور لــبالغ ۶: ۲( »َسواٌء َعلَيِْهْم أَ أَنَْذرْتَُهْم أَْم لَْم تُنِْذرُْهْم ال ئُوِمنُونَ «فهم 
  دود.رساالتهم ملكان التحريف والتجديف، إن لها دورا دائرا مائرا يف حصالة العناد الل

ثـُـمَّ بََعثْنــا ِمــْن بَْعــِدِه رُُســًال إِىل «أم ويف غ� الفرتة ك� ب� نوح وإبراهيم وموىس وك� يف آيات يونس: 
بُوا بِِه ِمْن قَبُْل كَذلَِك نَطْبَُع َعىل قُلـُـوِب ا لُْمْعتَــِديَن. قَْوِمِهْم فَجأوُهْم بِالْبَيِّناِت فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ

: ۱۰( »بََعثْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموىس َو هاُروَن إِىل ِفرَْعْوَن َو َمَالئِِه بِآياتِنا فَاْستَْكَربُوا َو كانُوا قَْوماً ُمْجرِِم�َ  ثُمَّ 
  ).۷۵ـ  ۷۴

كانُوا لِئُوِمنُوا كَذلَِك نَْجِزي َو لََقْد أَْهلَْكنَا الُْقُروَن ِمْن قَبْلُِكْم لَّ� ظَلَُموا َو جاَءتْهُْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت َو ما «
) وآيــة ۱۳: ۱۰(»الَْقْوَم اْلُ◌مْجرِِمَ�. ثُمَّ َجَعلْناكُْم َخالئَِف ِيف اْألَرِْض ِمْن بَْعِدِهْم لِنَنْظـُـَر كَيـْـَف تَْعَملـُـونَ 

َل َمــرَّ «األنعام: : ۶(»ٍة َو نـَـَذرُُهْم ِيف طُْغيــانِِهْم يَْعَمُهــونَ َو نَُقلُِّب أَفِْئَدتَُهْم َو أَبْصارَُهْم كَ� لَْم ئُوِمنُوا بِِه أَوَّ
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). فالفرتة ب� الرسل هي من الظروف القاسية العاصية بطبيعة الحال، لحقــل التكــذيب بالرســل ۱۱۰
  ورساالتهم، فإذا جاء بعدها فقد يواجهون من قبل هؤآلء االلّداء بتكذيبات وتعذيبات.

مالحقة التكذيب، علّه أقىس من دور الفرتة، فالعائش  ك� وان لتكذيب الرسل يف زمنهم دور قاس يف
زمن الرسل برساالتهم، هو أنحس نكرانا لهم ولها مبدئيا، مه� كــان العــائش الفــرتة بــ� الرســل هــو 
أنحس منه نكرانا بطبيعة الحال، وه� مشرتكان يف قساوة التكــذيب، مهــ� كــان الــبعض أقىســ مــن 

  ر رسوليا وفرتة ب� الرسل.اآلخر ملالبسات أخرى، أم لنفس الدو 
َ�َُهْم لَفاِسِقَ� (   ).۱۰۲َو ما َوَجْدنا ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن َعْهٍد َو إِْن َوَجْدنا أَكْ

ذلك العهد هو عهد الفطرة كأول عهد، ومــن ثــم عهــد العقليــة اإلنســانية والرشــعة الربانيــة حيــث 
ب وال سي� ذلك الصلب الصلت هو بنفسه هنا ال تعني أك� املكذب� حيث التكذي »أك�هم«يتلوانه، و

فقد وجــدنا أكــ�هم  »إنّ «هنا مخففة عن  »إن«أك� املكلف�، و »أك�هم«ترك ملثلث العهود، فقد تعني 
لفاسق�، خروجا عن عهد الفطرة وعهد الرشعة، فالخارج عن عهد الفطرة قبل إتيان الرسل هو خارج 

  عن عهد الرشعة بعد إتيانهم بطبيعة الحال.
قد تعني كافة الناس يف مثلث الزمان يف وجدان علمي ربا�، وعدم وجدانه تعاىل ليشء  »أك�هم«ثم و

هو عدم وجود ذلك اليشء، وال تعني سلبية العهد أصــله، فــإنهم يعيشــون مثلــث العهــد، وإ�ــا هــو 
  استمرارية ذلك العهد تطبيقا له.

ل� يشمل كل تخلفة عن العهــد إلحــادا أو إرشاكــا أو  »كافرين«دون  »إِْن َوَجْدنا أَكَْ�َُهْم لَفاِسِق�َ «ثم 
  كفرا كتابيا، أم فسقا يف كل دركاته.

استئصال العهد ألك�هم عن بكرته، مه� كان عهدا معرفيــا، أو عقيــديا، فضــال  »من عهد«و قد تعني 
  عن العميل.

  الت ثالث، فقد تعني ـ إذاً ـ أك�هم، أك� املكذب� بآيات ّهللا، فالعهد ب� حا
ومستغرقة سلبيا ك� ألسفل  ۲مستغرقة إيجابيا ك� للرعيل األعىل من املعصوم� (عليهم الّسالم)،  ۱

وعوانا بينه� تطبيقا لعهــد وتركــا آلخــر، فقــد يوجــد مكــذبون ملـّـا تستأصــل  ۳سافل� من املكذب�، 
، ثم األك�ية مــنهم يعيشــون عهودهم عن بكرتها فهم قد ئونون أم ـ وألقل تقدير ـ يرتكون التكذيب

  .»َو ما َوَجْدنا ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن َعْهدٍ «ترك عهودهم حتى املوت 
ففي مثلث العهود بدرجاتها، يسبّع الناس بدرجاتهم، فمن واجد عهد الفطرة دون العقــل، أم واجــد 

جد لها كلها، عهد العقل ناس دون عهد الفطرة، أم واجد عهد الرشعة دون عهد الفطرة والعقل، أم وا
أم واجد الثن� منها، فالواجد لها كلها هو القائم بها مهــ� كــان درجــات، والواجــد لواحــد منهــا هــو 
أضعف الواجدين، ثم الواجد الثن� منها هو عوان بينه�، كمن وجد عهد الفطرة والعقل، أو العقــل 

  .»ما َوَجْدنا ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن عَهْدٍ «ل والرشعة، أو الفطرة والرشعة، ثم التارك لها كلها هو املصداق الصادق
ذلك، وال يخلو أحد من عهد الفطرة مه� كان خلوا من العقل، ك� ال يخلــو أحــد مــن املكلفــ� مــن 

  عهد الرشعة مه� كان زمن الفرتة.
فالرصاط الوحيد إىل ّهللا هو مثلــث العهــد فطريــا وعقليــا ورشعيــا، فــإن وســيط العقــل بــ� الفطــرة 

  هو صالح العقل والفطرة والرشعة. والرشعة
حيــث ال منفــذ ـ إذا ـ لــه إىل  »� نجد له عهدا«ك� أن الوهيد الوهيد هو ترك ذلك املثلث بأرسه ف 
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  الهدى.
و من ثم نجد راحلة ـ مه� كانت مائلة ماحلة ـ يف العوان بينه�، فالواجد لبعض منها التارك لــبعض 

ة تدعوا إىل العقليــة الصــالحة وصــالح الرشــعة، كــ� الرشــعة قد ينجو وينجح �ا هو واجده، فالفطر 
  تدعوا إىل الفطرة والعقلية الصالحة، والعقل الصالح يدعو إىل الفطرة والرشعة.

ذلك، والفسق عن الفطرة يخلّف الفسق عن العقلية، ك� الفسق عن العقليــة يفّســق عــن الرشــعة، 
عام وضابطة، يخلف الفسق عن كّل من هذه  وهكذا الفسق عن الرشعة يفسق عن اآلَخرين، وكوجه

  الثالث فسقا عن اآلخرين.
  ك� وأن صفاوة كّل وحفاوته تٔور يف اآلخرين، فهي تتجاوب ـ دوما ـ سلبيا وإيجابيا يف تعامل دائب.

لذلك نرى آية الفطرة تتبناها كأصل للــدين، وآيــات العقــل تجعلــه كوســيط بــ� األنفــس و اآلفــاق، 
  تتبنى الفطرة كأصل والعقل وسيطا ب� األصل�. والرشعة الربانية

املستأصلة كل عهد، ال تناسب إّال املكذب� بآيات ّهللا طول التــاريخ، فــإن أكــ�هم  »من عهد«ذلك، ف 
ليس لهم عهد، وألقلهم عهد هو ألقل تقدير عهد الفطرة أو العقلية اإلنسانية، فقد يرجى اهتداءهم 

  يوما ما إىل الحق.
كل املكلفــ�، وال املكــذب� املطبــوع عــىل قلــوبهم، حيــث األك�يــة مــن املكلفــ�  »أك�هم«فال تعني 

قارصون أم مقرصون دون تكذيب عىل علم وعهد، أم ومه� كان عن علم وعمــد فلــيس يطبــع عــىل 
  قلوب أك�هم، بل هم القلة العنيدة العتيدة يف التكذيب.

ي عهد، إ�ا هم مجموعة املكذب�، فإن أك�هم ليس و ال املطبوع عىل قلوبهم ألنهم كلهم ليس لهم أ 
  .»من عهد«لهم 

فسلبية العهد املستغرقة كل عهد تجعلهم كأن ال عهد لهم من أصله، بل هم أد� ممن � يخلــق لــه 
  عهد إذ يعارضون كل أحكام الفطرة والعقل والرشعة.

متخلف� عن هذه العهود الثالثة إىل أضدادها،  »لفاسق�«املختوم عىل قلوبهم  »إِْن َوَجْدنا أَكَْ�َُهمْ «ثم 
تثبيتا ألصل العهود الثالثــة لهــم، ولكــنهم عنهــا فاســقون  »ما وجدنا«هي كتفس� ل »إن وجدنا ..«ف 

عنايــة إىل خــروجهم  »لفاسقون«ألن كل املكذب� بآيات ّهللا كافرون وإ�ا  »كافرون«متخلفون، و� يقل 
  عن هذه العهود.
شيطنات سبع دركات، كذلك الرح�ت سبع درجات، وك� الشيطان األكرب هو الجامع ذلك، وك� أن ال

لثالوث: الشيطان ـ البقر ـ النمر، كذلك اإلنسان األكرب هو الذي يجمع ب� هذه العهود الثالثة، تاركــا 
  لثالوث الشيطنات.

ــيْطاَن إِنَّــُه أَ لَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يا «ذلك، ومن اآليات املحلقة عىل كل العهود:  بَِنــي آَدَم أَْن ال تَْعبُــُدوا الشَّ
يـّـاَي فـَـارَْهبُونِ ۶۰: ۳۶( »لَُكْم َعُدوٌّ ُمِب�ٌ  ) (َو َمــْن أَْوىف ِ�ــا ۲:۴۰(») (َو أَْوفُوا بَِعْهــِدي أُوِف بَِعْهــِدكُْم َو إِ

  ).۱۰: ۴۸( »عاَهَد َعلَيُْه ّهللاَ فََسئُوتِيِه أَْجراً َعِظي�ً 
َو َعِهــْدنا إِىل إِبـْـراِهيَم َو «عهد الفطرة آيتا الذر والفطرة، ومن عهــد الرشــعة األصــيلة: و من الخاصة ب

ــُجودِ  ) (َو لََقــْد َعِهــْدنا إِىل آَدَم ِمــْن ۱۲۵: ۲( »إِْس�ِعيَل أَْن طَهِّرا بَيْتَِي لِلطّائِِفَ� َو الْعاكِِفَ� َو الرُّكَّعِ السُّ
  ).۱۱۵: ۲۰( »عَزْماً  قَبُْل فَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَهُ 

) (َو ۹۱: ۱۶(»َو أَْوفُوا بَِعْهِد ّهللاِ إِذا عاَهــْدتُمْ «و من عهدنا فرعيا ما نعاهد ربنا أو يعاهد بعضنا بعضا: 
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  ).۱۷۷: ۲( »الُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا
  
  

  الرسل رجال من اهل القرى
  

وِحي إِلَيِْهْم ِمْن أَْهِل الُْقرى أَ فَلَْم يَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَيَنْظُرُوا كَيَْف كاَن َو ما أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك إِّال رِجاًال نُ 
  ).۱۰۹عاقِبَُة الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم َو لَداُر اآلِْخرَِة َخْ�ٌ لِلَِّذيَن اتََّقْوا أَ فَال تَْعِقلُوَن(

لهية يف رجال من جــنس اإلنــس، دون نســاء مــنهم مهــ� حرص للرسالة األصيلة اإل »َو ما أَرَْسلْنا ... إِّال «
بلغن الذروة من الك�ل، وال من الجن وسواهم رجاال وال نساء، م� يدل عىل حرص الرسالة يف بعدي 
الرجولة واإلنسانية، فال تنايف اآليات الرصيحة او الالمحة يف رســالة الجــن فانهــا عــىل هــامش رســالة 

الجن واالنس حيث املجانســة رشط يف الرســالة بــ� الرســول واملرســل اإلنس، وال الرسالة فيمن سوى 
إليهم، إذا فأصل الرساالت اإللهية للعامل� ومحورها األصيل رجال من اإلنس، مه� حملها رجــال مــن 
الجن وسائر العامل� كخلفاء لرسل اإلنس، ثم يحملها يف دعوة عليمة ســليمة كــل مــن تحملهــا علــ� 

الُْمٔوِمنُوَن َو الُْمٔوِمنــاُت بَْعُضــُهْم «نساء وك� يف واجب الدعوة واألمر و النهي ف وعمال صالحا رجاال و 
  ).۹:۷۱(»أَْولِياُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر..

ال مالئكة ك� كانوا »ِمْن أَْهِل الُْقرى إِّال ِرجاًال نُوِحي إِلَيِْهمْ «منذ بداية الرساالت  »َو ما أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك «
برشا مثلك وأمثالهم من أهل املجتمعات  »إِّال ِرجاًال ... ِمْن أَْهِل الُْقرى«يزعمون ويقرتحون، وال سواهم 

  البرشية، حيث القرية هي املجتمع أيا كان، يف مدينة أو ضاحية أما هيه.
، رجل من أم القرى ك� هم من أهــل القــرى، فلست أنت بدعا من الرسل، فإنك رسول كسائر الرسل

  مه� بان البون بينك وب� سائر الرسل ك� البون ب� أم القرى وسائر القرى.
حارضها وغابرها، تاريخا جغرافيــا وجغرافيــا تاريخيــا عــن شــئون الرســاالت  »أَ فَلَْم يَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض «

ثــم  »نُوِحي إِلـَـيِْهمْ «رساالت أنهم ك� أنت من أهل القرى اإللهية، أ فلم يس�وا فيها لينظروا رجاالت ال
رضوا بالحياة الدنيا واط�نوا »حيث«من الذين أرسل إليهم  »فَيَنْظُرُوا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهمْ «

ِذيَن اتََّقْوا«بها فأنكروا رساالت ربهم  هم فيها، تقوى عن طغوى النكران : الدنيا و »َو لَداُر اآلِْخرَِة َخْ�ٌ لِلَّ
  يف أنفسكم، وفي� تنظرون من الذين من قبلكم؟»أَ فَال تَْعِقلُونَ «

و لعمر ّهللا إنها هزّة فظّة تهز القلوب حتى املقلوبة املتجــربة، الجاســية القاســية املتكــربة، فلحظــات 
ح� غفلة وغفوة ال حس االسرتجاعات الخيالية لحركات الطاغ� وسكناتهم وخلجاتهم، فإذا هم عىل 

لهم وال حسيس وال حركة، قصورهم خاوية، ودورهــم خاليــة، طــواهم املــوت طيــا وال فــوت، فتلــك 
  مصارعهم ب� آونة وأخرى والت ح� مناص.

إنها تهز هزة وتفز فزة فظه، مه� يكن القلب خاويا، وجاسيا قاسيا، فكيف ملن كان له قلب أو ألقى 
عقل دراية، فتعتربوا بعاقبة املكّذب� قبلكم، وما قاساه رســل ّهللا  »تَْعِقلُونَ  أَ فَال«السمع وهو شهيد؟! 

  منهم:
َي َمْن نَشاُء َو ال يُرَدُّ بَ  أُْسنا َعِن الَْقْوِم َحتّى إِذَا اْستَيْأََس الرُُّسُل َو ظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا جاَءُهْم نَْرصُنا فَنُجِّ

  ).۱۱۰اْلُ◌مْجرِِمَ� (
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  ؟ أهم الرسل لقرب املرجع؟»ظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا«رى من هم الذين أ ت
فمن كذبهم؟ أ هم املرسل إليهم؟ وقد علموا أنهم كّذبوهم طول التاريخ الرسايل أشــد تكــذيب دون 

غاية األمر لكــل النــاكرين »حتى إذا«ان يكذبوهم! وإ�ا يكذبهم املنافقون في� يدعون من اإل�ان، و 
خصوص املنافق�! ثم وكّل من كذبهم نفاقا، وتكذيبهم كفرا، معلوم لدى الرسل ملموس، والنص  دون

»أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا«! ولقد ظن ناس »ظنوا«
وك� يروى  »كذبوا«ونحن نكذب قولتهم بروايتهم حيث النص  ١

آلـه و عليه هللا صىلعن الرسول 
ية القائلة أن الرسل ظنوا أنهم كذبوا يف وعد ّهللا والعياذ بــاّ� ك� وتكذب الروا ٢

ال «وكيف ييأس الرسل من نرصــ ّهللا لحــد ظنــوا أنهــم كــذبوا يف وعــد ّهللا و ٣من هذه املقح�ت الزور
  فضال عن ظنهم!.»رُونَ يَيْأَُس ِمْن َرْوحِ ّهللاِ إِالَّ الَْقْوُم الْكافِ 

حيث تتحدث »حتى إذا«إذا ففاعل الظن والكذب هم املرسل إليهم املدلول عليهم ـ عىل بعدهم ـ ب
.. كَيَْف كاَن عاقِبـَـُة الَّــِذيَن ِمــْن قـَـبْلِِهْم ... َحتـّـى إِذَا اْســتَيْأََس «عن الغاية التي انتهوا اليه امام رسلهم 

 »ال يَيـْـأَُس ِمــْن َرْوحِ ّهللاِ إِالَّ الَْقــْوُم الْكــافُِرونَ «أمن نرصــ ّهللا وروحــه؟ و  ومم استيأس الرسل، »الرُُّسُل ..
يف وعــد النرصــ،  »ظَنُّوا أَنَُّهْم قـَـْد كُــِذبُوا«)! أم استيأسوا من إ�ان هؤآلء النسناس إذ كّذبوهم لحد ۸۷(

أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َو لَّ� يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلـَـْوا ِمــْن «واآلية:  ٤فكذلك األمر وك� يف روايات

                                                        
» ْ� �ُِ�ُ��اَو َ����ا ا���ُ�ْ� �َ «ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� ��وة �� ����� ان ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ء  -٤١: ٤. ا��ر ا�����ر ١

.�������� 

 
����� » َو َ����ا ا���ُ�ْ� �َْ� �ُِ�ُ��ا«. ا����ر ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� ���ة �� ����� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ء ٢

َو «�� ���� أ�� ا��ٔ��ص �� ا�� ����د ��ل ���� �� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) �� ��رة ���� وا��ج ا�� ��دو�� 

 �����.» َ����ا ا���ُ�ْ� �َْ� �ُِ��ُ�ا

 ا����ة ��ا��. - ٢١٤ا����� ��� ا������ �� ا���� و ا����� إ���� ا��� و أ��� ��� ����ه ��� ��ء ا��ٓ�� 

 
ا���� �� ا��ٓ�� ����� أ�� �� ���� �� أ�� ���� �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��ل: و  ٢٤٨ج  ٤٧٨: ٣. ��ر ا������ ٣

��رة ا�������،و�� ����� ا������ �� ا�� ���� ��� (���� ا����م) ��ل: و  ���� ا�� أ����� ����ا ان ا������� �� ����� ��� ��

 ���� إ�� أ����� أ�� �� ���� ���، أ��ل و ������� ا��وا��ت ا������.

 
ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��� �� ��� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) . ا����ر �� ����� ا������ �� زرارة ��٤

��ن ���� ��ٔ��� �� ��� ا��ّ� ان ���ن ذ�� ��� ���ع �� ا�����ن؟ ��ل: ���ل ان ا��ّ� إذا ا��� ���ا ر���� ا��ل ���� ا������ و ا����ر و 

��ٔ����ء  ��٢٥١ٔ��� �� ��� ا��ّ� ��� ا��ي ��اه ����� و ح  �� ���ن ا�����ر �� ��ب ���� ا���� (���� ا����م) ��� ا���ٔ��ن �� ���� ا

(����� ا����م) �����ده �� ��� �� ���� �� ا���� ��ل ���ت ���� ا���ٔ��ن و ���ه ا���� (���� ا����م) ���ل �� ا���ٔ��ن �� �� 

 - ا�� ان ��ل -ا��ٔ����ء ������ن؟ ��ل: ��� ��ل ��� ���� ��ل ا��ّ� �� و ��ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) أ ��� �� ���� ان 

��ل ا���� (���� ا����م) ���ل ا��ّ� �����: » َ��ّ� إَِذا اْ�َ�ْ���َس ا���ُ�ُ� َو َ����ا ا���ُ�ْ� �َْ� �ُِ�ُ��ا ��َءُ�ْ� �َْ�ُ���«������� �� ��ل ا��ّ� �����: 

���� ��� ����� ان ا���� �� ����ا ��ء ا���� �����، ���ل ا���ٔ��ن: ��ّ� درك �� أ�� ا���� (���� ��� إذا ا����ٔس ا���� �� �«

 ا����م).
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ّاُء وَ  تُْهُم الْبَأْساُء َو الرضَّ ــ ّهللاِ أَال إِنَّ  قَبْلُِكْم َمسَّ زُلْزِلُوا َحتّى يَُقوَل الرَُّسوُل َو الَِّذيَن آَمنُوا َمَعــُه َمتــى نَْرصُ
  ).۲۱۴: ۲( »نَْرصَ ّهللاِ قَِريٌب 

و إنها ساعات حرجة محرجة للذين آمنوا أن يظن الكافرون أن الرسل كذبوا يف وعد النرص، فالباطل ـ 
ون نرص ّهللا ك� وعدوا، و هنالك زلزال املٔون� إذ تهجــس إذا ـ يتنفش ويغدر ويبطش، والرسل ينتظر 

  يف خواطرهم الهواجس.
يف تلكم اللحظات التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق �خانق املٔون�، وال تبقى ذرة مثقال 

ه املرســلون ف�تاح له املٔونون ويرتاع به الكافرون، ويحظوا بــ »جاَءُهْم نَْرصُنا«من الطاقة املدخرة لهم 
َي َمْن نَشاءُ « من الرسل من زلزال املٔون� حيث هالهم، واملٔونون من مخالفتهم بالبأساء والرضــاء،  »فَنُجِّ

  البأس الذي فيه دمارهم وبوارهم:»َو ال يُرَدُّ بَأُْسنا َعِن الَْقْوِم اْلُ◌مْجرِِم�َ «ثم 
ة طاقاتهم يف الدعوة اىل ّهللا، والتصــرب يف تلك هي سنة ّهللا يف الدعوة والداعية، ان عليهم تكريس كاف

كافة املضايق عىل أذى النــاكرين ولظــاهم، انتظــارا لالنتصــار مــن ّهللا بعــد تقطــع األســباب وتقلــب 
  القلوب، وتح� األلباب.

أجل وليس النرص رخيصا عىل األبواب، إّال بعد استئصال األسباب باســتع�لها يف كــل بــاب، ومــن ثــم 
َو لََقْد َسبََقْت كَلَِمتُنــا لِِعباِدنـَـا الُْمرَْســلَِ� إِنَُّهــْم لَُهــُم الَْمنُْصــوُروَن. َو إِنَّ ُجنْــَدنا لَُهــُم «ـ  »ناجاَءُهْم نَْرصُ «

) ولكــن� الشــدائد يف هــذه الســبيل الشــاقة الطويلــة امللتويــة املليئــة باألشــالء ۱۷۳:) ۳۷( »الْغالِبُونَ 
ن بوعد ّهللا، الصادقون يف إ�انهم باّ�، فهم ـ إذا ـ ال يتخلون عن والدماء، إنها ال يصمد لها إّال الواثقو 

الدعوة إىل ّهللا مه� بلغت بهم الشدائد وحتى إن ظن الكافرون أنهم كذبوا، وزلزل املٔونــون انتظــارا 
  لالنتصار.

 و كيف يستعجل الداعية أجل النرصة وهو يواجه طواغيت �لكون املال والقوة واستخفاف الج�ه�
  واستح�رهم، و�لكون تأنيبهم بتأليب الج�ه� الجاهلة ضدهم.

درسنا يف قصص الصديق ألوانا مــن الشــدائد، يف الجــب وبيــت العزيــز وأمــام نســوة يف املدينــة ويف 
السجن، فصرب واصطرب دو�ــا زعزعــة لعــرش رجــاءه بنرصــ ّهللا حتــى جــاءه نرصــ ّهللا، ال عــىل إخوتــه 

زيزة ورجال الحاشية وفرعون نفسه، فيا له من قصص بارع فيــه عــربة فحسب، بل وعىل العزيز والع
  ألوىل األلباب:

َو تَْفِصيَل  لََقْد كاَن ِيف قََصِصِهْم ِعْربٌَة ِألُوِيل اْألَلْباِب ما كاَن َحِديثاً يُْفَرتى َو لِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْ�َ يََديْهِ 
ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة لَِقْومٍ    ).۱۱۱ئُوِمنُوَن ( كُلِّ َيشْ

وقــد »لََقــْد كــاَن ِيف يُوُســَف َو إِْخَوتـِـِه آيــاٌت لِلّســائِلِ�َ «عله ـ فقط ـ قصص يوسف وإخوته:  »قصصهم«
كـَـذلَِك نَُقــصُّ «ـ إذا ـ يعم قصص القرآن ككــّل:  »ما كاَن َحِديثاً يُْفَرتى«يعنيهم وقصص الرسل ككل، ف 

َو كُال� نَُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أَنْباِء الرُُّسِل ما «) ۹۹: ۲۰(»َو قَْد آتَيْناَك ِمْن لَُدنّا ِذكْراً  َعلَيَْك ِمْن أَنْباِء ما قَْد َسبََق 
  ).۱۱:۱۲۰(»دََك c۷نُثَبُِّت بِِه فُٔو'

و العربة هيئة خاصة من العبور، فهي ـ إذا ـ انتقالة من حالة إىل أخرى أحســن منهــا: مــن غفلــة إىل 
أويل األلباب، وهي لباب العقول، فح� يستعمل العقل ســلي� تتحلــل  ذكرى، وذلك طبيعة الحال يف

  عن القشور الحاجبة، فتصل إىل األوامر الواجبة.
 آلـه و عليـه هللا صـىلأن يفرتيها الرســول  »َحِديثاً يُْفَرتى«قصص يوسف وإخوته، وال كل القصص القرآنية  »ما كان«
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التورات واإلنجيل وحيا لكان كالم البرش أفضل وأتم مــن عىل ّهللا دو�ا وحي، فلو كان القرآن مفرتى و 
َو ما كاَن هَذا الُْقرْآُن أَْن يُْفَرتى ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو لِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْ�َ يََديِْه َو تَْفِصيَل الِْكتاِب «كالم ّهللا: 

قُْل فَأْتُوا بُِسورٍَة ِمثْلِِه َو اْدُعوا َمِن اْستَطَْعتُْم ِمــْن ُدوِن ال َريَْب ِفيِه ِمْن رَبِّ الْعالَِمَ�. أَْم يَُقولُوَن افَْرتاُه 
  ).۳۸: ۱۰(»ّهللاِ إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 

نفي باّت مٔود عن كينونة القرآن أن يفــرتى مــن دون ّهللا، بطبيعــة الحــال يف  »ليس«دون  »ما كان«ف 
لسابق عليه، حيث الرجاحة يف القمــة بــاهرة القرآن نفسه ح� يتدبر يف آياته وتقاس بسائر الوحي ا

  فيه دون ريب يعرتيه.
و هنا للقصص القرآن او القرآن ككل مواصفات عــدة مســتفادات مــن القــرآن نفســه دون ادعــاءات 

  خاوية عن الربهان:
ت حيث ينقلهم من حاالتهم الرديئة جهال وجهالــة وغفــوة وغفلــة إىل حــاال  ») (ِعْربٌَة ِألُوِيل اْألَلْباِب ۱(

  حسنة بديعة عل� وذكرى ونبهة وحفوة.
  ك� يعرف من تدبّره وقياسه إىل سائر الوحي. ») (ما كاَن َحِديثاً يُْفَرتى۲(
من وحي ناصع واصب، ومن حديث الفرية مــا كــان مــن أهــل  ») (َو لِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْ�َ يََديْهِ ۳(

ح� يرون أنها هي األصل فيقاس عليهــا القــرآن، الكتاب إذ يرون خالفات ب� هذا القرآن وكبتهم، يف 
و «نفــي للفريــة  »ما كــان ..«ف� وافقها منه ف�خوذ من كتبهم، وما خالفها فمفرتى عىل ّهللا!، فالنفي 

إثبات لوحيه إذ يصدق الذي ب� يديه، وليس هو الكتب الرائجة بينهم فإنها ب� أيديهم ال ب�  »لكن
هنا ويف ساير القــرآن إّال مــا نــزل عــىل أنبيــاء ّهللا مــن قبــل، دون املحــرف  »يْهِ بَْ�َ يَدَ «يديه، وال يعني 

ــلِّ ۴املفــرتى! كــ� عرفنــا الفــوارق بــ� قصــص يوســف وإخوتــه هنــا ويف التــورات.( ) (َو تَْفِصــيَل كُ
ءٍ  لْنا«ـ  »ما ب� يديه«يحتاجه العاملون إىل يوم الدين، وهو زيادة عىل »َيشْ ٍء فَصَّ : ۱۷(»ُه تَْفِصيًال َو كُلَّ َيشْ
۱۲.(  

َو كَتَبْنــا لـَـُه ِيف «و هذه كليّة شاملة ال تشذ شيئا يحتاجه العاملون، دون ســائر الــوحي، كــ� التــورات: 
ٍء .. ٍء َمْوِعظًَة َو تَْفِصيًال لُِكلِّ َيشْ ملحة المعة إىل تبعيض موعظة »من«) ف ۱۴۵: ۷( »اْألَلْواحِ ِمْن كُلِّ َيشْ

ه� املحتاج إليه يف الرشعة اإلرسائيلية يف دورها املحدود، إضافة  »موعظة«ك�  »كل يشء«وتفصيال، ف 
ءٍ «إىل الفرق ب�  ءٍ « »تَْفِصــيَل كـُـلِّ َيشْ حيــث التنــوين التنكــ� يشــ� إىل التبعــيض  »َو تَْفِصــيًال لُِكــلِّ َيشْ
  .»من«املستفاد من 

ْن تَْصِديَق الَِّذي بَْ�َ يََديِْه َو تَْفِصيَل الِْكتاِب َو لكِ «فالقرآن هو تفصيل مطلق للكتاب املكنون عند ّهللا: 
ًال ۱۰:۳۷( »ال َريَْب ِفيِه ِمْن رَبِّ الْعالَِم�َ    ).۱۱۴: ۶( ») (َو ُهَو الَِّذي أَنْزََل إِلَيُْكُم الِْكتاَب ُمَفصَّ

  و سائر كتابات الوحي هي مطلق تفصيل للكتاب دون شمول يعم كل زمن التكليف.
  زائدة عىل الهدى السابقة عليه يف سائر كتابات الوحي. »هدى) (و ۵(
ليست هي لناكريه مه� كان أهل كتاب من عهد قديم أم جديد، وحيث  ») (َو َرْحَمًة لَِقْوٍم ئُوِمنُونَ ۶

هنا وهناك شاسع واسع، بونا ب� املحدود بزمن والشامل لكل الــزمن، مــع  »ُهدًى َو َرْحَمةً «البون ب� 
  ن الهدى املحدودة محرفة عن جهات أرشاعها فال تصلح حتى لزمنها املحدود.العلم أ 

و�نظار »ما كاَن َحِديثاً يُْفَرتى َو لِكْن ..«و�نظار تفتيش الواقع  »ُهدًى َو َرْحَمةً «فالقرآن �نظار اإل�ان 
! »لسمع وهو شهيدتبرصة وذكرى ملن كان له قلب أو ألقى ا«فهو يف ذلك املثلث الرائع  »عربة«األلباب 
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وهكذا يتوافق املطلع والختام يف قصص يوسف وإخوته، وقد يختلف عن سائر قصص القــرآن فإنهــا 
مقصوصة مبثوثة يف مختلف املناسبات، ولكــن قصــة يوســف مرســودة مرتتبــة يف ســورة واحــدة ألن 

وهي تشــّكل  طبيعتها تستلزم هذا اللون من العرض، حيث الحلقات األصيلة املذكورة منها متالحقة،
قصة واحدة لو قّصت وبثّت يف مختلــف املجــاالت � تكــن عــربة كــ� هــي يف مواصــلتها، دون ســائر 
القصص حيث تقتص منها حلقات بقلة او ك�ة دون �ام يف مختلف املناسبات إذ تكفي عــربة ونبهــة 

ه و عليـه هللا صىلكقصص نوح وإبراهيم وموىس وعيىس ومحمد  قصصــهم يف  ومــن دونهــم مــن رســل جــاءتآـل
  مختلف القرآن.

  
  الرسل الربانية مع الكتاب وامليزان 

  
  :»الَِّذيَن يَبَْخلُوَن َو يَأُْمرُوَن النّاَس بِالْبُْخِل َو َمْن يَتََولَّ فَإِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميدُ «

الذي استخلفه فيه ـ عن ف� أجهله وأبخله، وما ألعنه وأألمه هذا النكد األغود الذي يبخل �ال ّهللا ـ 
غنــي  »ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميدُ «عباد ّهللا، ثم يأمر الناس بالبخل ليكونوا معه سواء، متوليا معرضا عن ّهللا، و

عن مالِك ومالَك، غني عنك وعن غناك، غني يف ذاته وعن مخلوقاته وهم الفقراء، حميد يف ذاتَه وان 
  حمد الحامدين؟!.� يكن له حامدون، ف� يناله يشء من 

زَلْنَا الَْحِديَد ِفيــِه لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالْبَيِّناِت َو أَنْزَلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َو الِْميزاَن لِيَُقوَم النّاُس بِالِْقْسِط َو أَنْ 
  َغيِْب إِنَّ ّهللاَ قَِويٌّ َعِزيٌز:بَأٌْس َشِديٌد َو َمناِفُع لِلنّاِس َو لِيَْعلََم ّهللاُ َمْن يَنُْرصُُه َو ُرُسلَُه بِالْ 

هنا إقامة الناس بالقسط �ثلث: البينات والكتاب وامليزان طوعــا، وتقــويم لهــم بالقســط، بالحديــد 
البأس الشديد كرها، ملن ليس له طوع اىل الحق ورغبة اىل القسط، الذين يجهلون أو يتجاهلون لغة 

هوا بلغة الحيوان: حديد فيه بأس شديد، ومن ثــّم منــافع اإلنسان: البينات والكتاب وامليزان، فليواج
للناس، ألنه ئوب النسناس ويوقفهم لحد الناس، فمثلث الربهان حجة النــاس، والحديــد حجــة عــىل 

  النسناس، ف� هو امليزان بعد الكتاب؟ وما هي البينات قبله؟ وكتابات الوحي كلها بينات!.
ولكــن ســواه مــن كتابــات الــوحي كتــاب وليســت ببينــات  إن القرآن بوحدته بينات وكتاب وميــزان،

معجزات، وإ�ا هي مبيّنات �عجزات أصحاب الرساالت، ومه� كانت ميزانا باآلمل، ولكنها �ا تثبتــه 
  البينات.

و من ثم فحملة الرساالت يحملون معهم بينات تثبت تلكم الرساالت، معجزات كافية و آيات وحجج 
ن عىل التصديق، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإال فليجابه بالغة وافية لحمل الناكري

  بحديد.
ثم الكتاب الحامل لرشيعة ّهللا، ناهج مناهج الحياة يف كافة اإلطارات، وهل تــرى الكتــاب والبينــات 
يكفيان لتقويم الناس بالقسط دون ميزان معهم يزنون به البينات والكتاب، ويزنــون بــه الج�عــات، 

تون الحجة وببيناتهم يف قلــوب النــاس، ويحملــونهم عــىل تصــديق الكتــاب، ومــن ثــم اىل وعيــه فيثب
  وتطبيقه؟.

كال! انه ال بد من ميزان: عقيل وعلمي وتطبيقي بوحي، ك� الكتــاب وحــي ليــوزن الــوحي بــالوحي، 
  ويصدق الوحي ويطبق بالوحي!.
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وروحها وعصــمتها وقدســيتها وحكمتهــا فميزان الرسل إضافة إىل البينات والكتاب، هو عقل الرسالة 
) وهذه الثالث كلها نازلة مــن ســ�ء الــوحي: بينــة ۱۰۵: ۴( »لِتَْحُكَم بَْ�َ النّاِس ِ�ا أَراَك هللاُّ «وحكمها: 

وكتابا وميزانا، فال يحمل الرسل مــن األرض إال قوالــب وأجســادا، وأمــا القلــوب واألرواح فهــي نازلــة 
يُلِْقي «) روح القرآن وروح نبي القرآن: ۸۵: ۱۷( »ِن الرُّوحِ قُِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َر�ِّ َو يَْسئَلُونََك عَ «بالوحي: 

) (يُنَزُِّل الَْمالئَِكَة بِالرُّوحِ ِمْن أَْمــرِِه ۱۵: ۴۰( »الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه لِيُنِْذَر يَْوَم التَّالقِ 
) فهٔواء الرسل الكرام أرواحهم القدسية وعقولهم وعصمهم مــوازين ۲: ۱۶( »ِعباِدهِ  َعىل َمْن يَشاُء ِمنْ 

! وتــرى ان النــاس يقومــون »لِيَُقــوَم النـّـاُس بِالِْقْســِط «لوزن البينات والكتاب واملرسل إليهم، ومــن ثــم 
م عــىل حكــم بالقسط ـ فقط ـ بالبينات والكتاب؟ كال! وحتى املٔون� منهم، فال بّد من ميزان لتقو�ه

الكتاب بالعدل ك� يقومون بالبينة والعقل، من ميزان الحكم القــويم املســتقيم عــىل ضــوء الكتــاب 
بحجة البينات، فالحكومة اإللهية من امليزان النازل مع الكتاب، وإن كان الكتاب �يزان بيان الرســول 

ن الحكم، ك� ال حكم وزينا بــال �ثل الترشيع، فميزان الحكم �ثل التنفيذ، فال قوام لترشيع بال ميزا
  ترشيع إلهي.

هذه هي القوة الترشيعية التنفيذية، وترى انها تقّوم الناس أجمع�؟ اللهم ال، إال املٔون� بالرســاالت، 
الذين يعقلون فئونون، وأمــا الــذين ال يعقلــون أو يجهلــون أو يتجــاهلون، صــم بكــم عمــي فهــم ال 

من قوة رادعة عن التخلفات، ضابطة عن الهمجيات والفوضويات، يرجعون، أما هؤآلء فال بّد عليهم 
  وما هي إال الحديد وبأسه الشديد:

  َو أَنْزَلْنَا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد َو َمنافُِع لِلنّاِس:
)، ۲۲: ۵۰( »فَبََرصُــَك الْيَــْوَم َحِديــدٌ «و الحديد بوجه عام كل ما فيه حدة وصالبة وحتى حــدة البرصــ: 

  جه خاص هو الحديد املعروف بأصوله وفروعه ومواليده.وبو 
»انزاله ذلك خلقه إياه«و

ال فقط من الس�ء فإن ّهللا ليس ما كن الس�ء وساكنها، حتى ينزل ما ينزله  ١
ل الرحمة من علّو ساحة الربوبية إىل املربــوب� الهــزالء النــازل� منها، وإ�ا أصل اإلنزال يف أمثاله إنزا

  ك� أنزلت االنعام الث�نية، وإن كان ذلك ال �نع نزوله أيضا من الس�ء إىل األرض كاألمطار.
فل� كانت األرض ش�سا مجنونة محرتقة، كانت الفلزات كالحديــد وأمثالــه ســائالت أحيانــا وغــازات 

رض، أخرى، فل� أخذت تقر وتربد شيئا فشيئا، أخذت السحب الغازية الحديدية وكبخارات يف جو األ 
وسواها تنزل فرتة بعد أخرى فتدخل يف شقوق األرض أو تشقها فتدخلها فتصبح معادن تحت األرض 

»يعني السالح وغــ� ذلــك«أو عىل مناكبها الجبال أحيانا! والحديد هنا
مــ� يحــد ويقــد، ومــن بأســه  ٢

الشديد ما هو عند البأس الشديد، ودور الحديد معروف طول التاريخ يف الحروب وغ�ها، إضافة إىل 
  منافعها االخرى.

ان البأس الشديد يف الحديد ال يخص األسلحة ويف حالة الحرب فقط، انه يعم كل ما فيه الحاجة إىل 

                                                        
 . ا������ج ������� �� أ��� ا������ ع �� ا��ٓ��: ����ا�� ذ�� ���� إ��ه.١
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والصالبة، من صناعات وبنايات وزراعات وسائر الحاجيات املحتاجة إىل البأس، أو غ�ها البأس والقوة 
  من منافع للناس:

(َو لِيَْعلََم ّهللاُ َمْن يَنُْرصُُه َو ُرُسلَُه بِالَْغيِْب): و(يعلم) هنا، ك� يف أمثالها، من العلم: امليــز ـ دون العلــم 
) فمن ينرصه ورسله بالحديد السالح ك� ينرصــ ۳۸: ۸ِمَن الطَّيِِّب) (عن الجهل: (ِلَ◌�ِيَز ّهللاُ الَْخِبيَث 

بسواه فهو الطيب، ومن ال ينرص قاعدا عن القتال يف سبيل ّهللا من أوىل الرضر فهو الخبيث مه� نرص 
بسواه، فعلم النارصين دين ّهللا عن الخاذل� واملتخاذل� من أهم منافع الحديد، فاّ� يعلمهم �ييزا 

َم اْلُ◌مجاِهِديَن ِمنُْكْم َو ل كم، ليعرف بعضكم البعض يف بلوى السالح الحديد: (َو لَنَبْلَُونَُّكْم َحتّى نَْعلَ
) (أَْم َحِسبْتُْم أَْن تـَـْدُخلُوا الَْجنَّــَة َو لـَـّ� يَْعلـَـِم ّهللاُ الَّــِذيَن جاَهــُدوا ِمــنُْكْم َو يَْعلـَـَم ۳۱: ۴۷الّصابِِريَن) (
  ).۱۶۷: ۳) (َو لِيَْعلََم الُْمٔوِمنَِ�. َو لِيَْعلََم الَِّذيَن نافَُقوا) (۱۴۲: ۳الّصابِِريَن) (

فالحديد السالح، وموقف الحرب اللزام، انه بالء يــبىل بــه املســلمون، فالجهــاد علــم: عالمــة وميــز ـ 
ضــعفاء للمٔون�، والقعود عن الجهاد، أو الفرار مــن الزحــف دون مــربر، إنــه َعلــم عــىل املنــافق� أو 

  املٔون�، َعلم لنا بأمر ّهللا، ال ِعلم ّ� بعد جهل أم ماذا!.
فمن ينرص ّهللا ورسله (بالغيب): نرصة ّهللا الغيب، وللرسل الغيب، فــإن رســالتهم غيــب و لــو تثبــت 
باألدلة الشهود، ك� يثبت بها وجود ّهللا، وكذلك من ينرص ّهللا ورسله نرصة بالغيب، يف عمــق القلــب 

رضا، دون نفاق ورثاء كمن ينرص ظاهرا، بلفظة قول أو عمل ما دام األمل يف هذه النرصة: أن وحق ال
تجلب له املناصب واألموال، أو تعطف إليه األنظار، فإذا جاء الخطر وخاب األمل فحيــدي حيــاد! َو 

ىل َو َربِّنا قاَل فَــُذوقُوا الَْعــذاَب ِ�ــا كُنـْـتُْم يَْوَم يُْعرَُض الَِّذيَن كََفُروا َعَىل النّاِر أَ لَيَْس هذا بِالَْحقِّ قالُوا بَ 
  تَْكُفرُوَن.

عرض لهم عىل النار يف االخرى لتشرتيهم، ك� رشوا أنفسهم �وجباتها يف االوىل، ثــم تعــريض بكلمــة 
ن ثم تحويل لهم إىل النار وبئس القرار: فهم إذا يف ثالوث العذاب جزاء م »أَ لَيَْس هذا بِالَْحقِّ «الذعة: 

ربك عذابا وفاقا، ك� كانوا يف االوىل يعرضون أنفسهم عىل ن�ان الشهوات، ويعرضون عن املوعظــات 
تعريضا بتفكهات، ويذيقون أهل الحق �ختلف العذاب: نفسيا وجسدانيا، فيوم العرض يجمــع لهــم 

ا فــوق ب� رٔوة العذاب ـ وهو حقيقة أع�لهم ـ وبــ� واقعــه: يتوســطها ســٔول قــارع نفوســهم، عــذاب
! بكــل مذلــة وارتيــاع، يحلفــون »قالُوا بـَـىل َو َربِّنــا«العذاب، ثم جواب يلوي أعناقهم ويلدغ أع�قهم: 

بربهم الذي كانوا به يكفرون، إن عذابه هو الحق الذي كانوا ينكرون، وهنا لك الجــواب مــع انتهــاء 
  .»وقُوا الَْعذاَب ِ�ا كُنْتُْم تَْكُفُرونَ فَذُ «الحوار البوار: أن وقع الحق وبطل ما كنتم تهرئون واليه تهرعون: 

هذه نهاية الحجة الدامغة القارعة عىل الذين كفــروا، بعــرض الرباهــ� كلهــا ولحــد كــأنهم يشــهدون 
وتسك� لخاطره الرشيف عــ� يلقــاه مــن آلـه و عليه هللا صىلمشهد العرض يوم العرض، ومن ثم تصب� للرسول 

  عزم ك� صرب اولوا العزم: أذيات، تصربا يف سبيل الدعوة عىل
ْم يَلْبَثـُـوا إِّال فَاْصِربْ كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسِل َو ال تَْستَْعِجْل لَُهْم كَأَنَُّهْم يَْوَم يَرَْوَن مــا يُوَعــُدوَن لـَـ«

الرسول! إنه لطريق شاق مرير، فيه دماء  أال يا أيها »ساَعًة ِمْن نَهاٍر بَالٌغ فََهْل يُهْلَُك إِالَّ الَْقْوُم الْفاِسُقونَ 
تسيل من أشالء تفرش فيه ألوان األذيات والحرمانات، وفيه ما ال يتصرب عليه إال أولوا العــزم الراســخ 

  : »فاصرب«وبعون ّهللا 
صربا يصمدك يف وجه الطغيان، صربا يقدمك يف اجتياز تلك العقبات، فانظر إىل س�ة أويل العــزم مــن 
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: ولقد صرب ك� أمر »فَاْصِربْ كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسلِ «حملوا من املشاق والعقوبات الرسل ماذا ت
  .١عىل مكروهها ومحبوبها

و ترى من هم أولوا العزم من الرسل؟ من الواضح أنهم أفضلهم قبل أن نعرف معنى عــزمهم، ملكــان 
: فهم بعضهم، وأن خا�هم ـ وهو أفضلهم أجمع ـ ال ئور إال بتصرب البعض األفضــل، بــل وأفضــل »من«

  منهم، وألنه يحمل أفضل الرشائع وأعظمها وأعزمها.
لثبات والجد والفرض والصرب والحزم: أن سبقوا األنبياء يف إقرارهم بــاّ�، وثبــاتهم دون ثم العزم هو ا

ّهللا واســتقاللها  ٣، وحزمهم يف سبيل الدعوة إىل ّهللا، وعموم رشعتهم إىل عباد٢تفلت يف الدعوة إىل هللاّ 
  .٤وعزمها حتى يأ� ويل عزم آخر من ّهللا أم إىل أنبياء ّهللا  عمن مىض من يوم، لقاء ّهللا فبقاء رشيعتهم

َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل فَنَِيسَ «: السالم عليهثباتا عىل عهده، ال كآدم فهم إذا أصحاب عزم يف طاعة ّهللا 
  ).۱۳۱: ۲۰( »َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«): يف عهدنا إليه أال يطيع الشيطان: ۱۱۵: ۲۰( »َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً 

َهَب ُمغاِضباً فَظَنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَيـْـِه فَنــادى ِيف إِذْ ذَ «و أصحاب عزم يف الدعوة إليه، ال مثل ذا النون: 
  ): من املنتقص� يف الدعوة!.۸۷: ۲۱( »الظُّلُ�ِت أَْن ال إِلَه إِّال أَنَْت ُسبْحانََك إِ�ِّ كُنُْت ِمَن الظّالِِم�َ 

                                                        
ا��ج ا�� أ�� ���� و ا������ �� ����� ����: �� ر��ل ا��ّ� ص ����� �� ��ى �� �� ����� �� ��ى  -٤٥: ٦. ا��ر ا�����ر ١

�����! ان ا����� �� ����� ����� و �� ��ٓل ���� �� �����! ان ا��ّـ� �ـ� �ـ�ض �ـ� او�ـ� ا��ـ�م �ـ� ا���ـ� ا�ـ� �� �� ����� ��ل: �� 

و  -������ ��� ���و��� و ا���� ��� ������� �� �� ��ض ��� ا�� ان ������ �� ����� ���ل: ����� ��� ��� او��ا ا���م �� ا����

 � ��ة إ�� ����ّ�.ا�� و ا��ّ� ��ٔ���ن ��� ���وا ���ي و �

 
أي ا��� ����ا ا��ٔ����ء ا�� ا�ٕ���ار ����� و أ��وا ��� ��� «�� ا����م ا���دق ع �� ���� أو�� ا���م  ٣٠ج  ٣٣ص  ١١. ���ر ا��ٔ��ار ج ٢

 ».���ا ��� ا���� �� ا������ ��� و ا��ٔذى��ن ����� و ����� و �

 
 .٥٦ص  ���٦١ �� ج » و ���� و أ����» «����ا ا�� ��ق ا��ٔرض و �����«�� ا����م ا���دق ع  ٢٥. ا����ر ج ٣

 
. ا��ل ا����� �����ده �� ����� �� ���ان ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ع �� ��ل ا��ّ� �ـ� و �ـ�: ���ـ�� ��ـ� �ـ�� أو�ـ�ا ا��ـ�م �ـ� ٤

�ل: ��ٔن ���� ��� ����ب و �����، ا����: ���ل: ��ح و ا��ا��� و ���� و ���� و ���� (ص) ���: ��� ��روا أو��ا ا���م؟ �

و �� �� ��ء ��� ��ح أ�� ����ب ��ح و ������ و ������ ��� ��ء ا��ا��� ������، و ������ ��ك ���ب ��ح �� ���ا ��، ��� 

��ـ� ��� ��ء ��� ا��ا��� أ�� ������� و ������ و ������ ��� ��ء ���� �����راة و ������ و �����ـ� و �����ـ� �ـ�ك ا��ـ��، 

��� ��ء ��� ���� أ�� �����راة و ������ و ������ ��� ��ء ا����� (ع) ���ٕ�����، و ������ �ـ�ك �ـ���� ���ـ� و �����ـ�، ��ـ� 

��� ��ء ��� ا����� أ�� ������� و ������ ��� ��ء ���� (ص) ���ء �����آن و ������� و ������، ������ ���ل ا�� ��م ا������ 

م ا������ ���اء أو��ا ا���م �� ا����. و ���� �� ���ن أ���ر ا���� ��� (ع) ����دة: و �� أ��� ا��ٔ����ء و ا���� و و ��ا�� ��ام ا�� ��

����� ���� (ص) �� ���� ا�� ��م ا������ و �� ��� ���ه ا�� ��م ا������ ��� اد�� ���ه ���ة أو أ�� ��� ا���آن ����ب ���ـ� ��ـ�ح 

 ��� �� ��� ذ�� ���.

���� �����ده �� ا�� أ�� ����ر ��ل: ���� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ���ل: ��دة ا������ و ا������� ���� و �� أو��ا ا���م �� ا���� و وا�

 ����� دارت ا����: ��ح و ا��ا��� و ���� و ���� و ���� ��ّ� ا��ّ� ���� و ��� آ�� و ��� ���� ا��ٔ����ء.
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عــزم ثم وأصحاب عزم يف شعاع الــدعوة أن تشــمل املكلفــ� أجمــع دون تفلــت أحــد فانــه خــالف ال
الشامل! وعزم يف أصل الدعوة استقالال عمن سبق، وعزم يف بقاء الدعوة لفرتة طالــت أم قرصــت ثــم 
تنسخ أم إىل يوم القيامة، ويف صيغة واحدة: عزم يف كل ما تتطلبه الدعوة والداعية واملدعو إليهم، يف 

  مثلث حازم عازم صارم!.
نــوح «واملرســل�: مــن دارت علــيهم الرحــى: و لقد دلت آيات، ومن ثم روايــات أنهــم ســادة النبيــ� 

  :»آله و عليه هللا صىلومحمد  السالم عليهموابراهيم وموىس وعيىس 
َو إِذْ أََخْذنا ِمَن النَِّبيَِّ� ِميثاقَُهْم َو ِمنَْك َو ِمْن نُوحٍ «الذين أخذ ّهللا عليهم خصوص العهد بعد عمومه: 

َمْريََم َو أََخْذنا ِمنُْهْم ِميثاقاً غَلِيظاً. لِيَْسئََل الّصــاِدقَِ� َعــْن ِصــْدقِِهْم َو َو إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيَىس ابِْن 
  ).۸: ۳۲( »أََعدَّ لِلْكاِفِريَن َعذاباً أَلِي�ً 

نا إِلَيَْك «و الذين رشع لهم من الدين دون سواهم:  يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْ َع لَُكْم ِمَن الدِّ  َرشَ
يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ  يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ   ).۱۵: ۴۲(»َو ما َوصَّ

ه و عليـه هللا صىلمحمد ـ «ثم و آخرهم مبعثا وأو لهم ميثاقا، فبعثه إىل أرواحهم يف الروح كــ� تــوحي آيــة  »ـ آـل
ٌق لِ� َمَعُكْم َو إِذْ أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق «امليثاق:  النَِّبيَِّ� لَ� آتَيْتُُكْم ِمْن كِتاٍب َو ِحْكَمٍة ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل ُمَصدِّ

ُدوا َو أَنـَـا َمَعُكــْم لَتُٔوِمنُنَّ بِِه َو لَتَنُْرصُنَُّه قاَل: أَ أَقَْررْتُْم َو أََخْذتُْم َعىل ذلُِكْم إِْرصِي قالُوا أَقَْررْنا قاَل فَاْشهَ 
جاءكم يف الــروح قبــل مجيئــه بســواه:  »النبي�«) فهو رسول مصدق ملا معكم: ۸۱: ۳( »لّشاِهِدينَ ِمَن ا

جاءكم رسوال فأنتم كأمته: لَتُٔوِمنُنَّ بِِه! و� ئور أي نبي أن ئون بآخر و ان كان أفضــل منــه، وهــو مــن 
. لذلك ١تصديق بخاتم املرسل� أويل العزم ـ إال تصديقا بسواه وان كان أد� منه ـ اللهم إال إ�انا بعد

تقدمه يف ميثاق النبوة آية امليثاق األخرى: َو ِمنَْك َو ِمْن نُوحٍ .. رغــم تــأخره يف البعثــة! وتفــرده آيــة 
ر عليــه دون تعميم ب(ما أوىص) كأن رشعته فقط هي الــوحي (الــذي) تــدو » بالَِّذي أَْوَحيْنا«الرشعة 

الرحى دون غ�ها، ايحاء بأن الرشائع كلها رشعة من الَِّذي أَْوَحيْنا تحمل (مــا أوىص) اىل نــوح وســائر 
األنبياء الذين دارت عليهم الرحى، توصيات تنحوا نحو الَِّذي أَْوَحيْنا ف� تقّدمها عىل الَِّذي أَْوَحيْنا اال 

  يدا عليها.كتحض�ات بخطوات، �يش بها تعبيدا لطريقها وتعو
فهي هي كلها وزيادات: نسخا ليشء من أحكامها املوقتة، واستمرارية التكملة لها كلها لحد ال تنسخ 

قاً لـِـ� ٢إىل يوم لقاء ّهللا، مشّعة وضاءة عىل قلوب وأفكار العامل�: : (َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ
م�، وكــ� ّهللا مهــيمن عــىل ) هيمنته اإلمــام عــىل املــأمو ۴۸: ۵( »بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ُمَهيِْمناً َعلَيْهِ 

الُم الُْمٔوِمُن الُْمَهيِْمُن ( وُس السَّ   ).۲۲: ۵۹العامل�: الَْملُِك الُْقدُّ
من هذا املثلث البارع يف براعة الرسول نعرف أن عزمه أعزم من عزمهم، وأعظم، كــ� رشعتــه أعظــم 

، ال املساواة يف عــزمهم، فــإن لكــل إال أصل املشابهة »كَ� َصَربَ «من رشعتهم وأعزم، فال يعني التشبيه: 

                                                        
 . ا������ ا�� ���� �� ����� آ�� ا�����ق.١

 
��� ����ا (ص) ��ا�� ��ح و . ا��ل ا����� ��ب ا���ا�� ��� �� ا��ا��� �����ده �� أ�� ��� ا��� ع ��ل: ان ا��� ���رك و ����� أ ٢

 ا��ا��� و ���� و ���� .. و ���� ������ ا����ب و ���ا��� ��رة ا����ة و ا�����.
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  ومن فروعه: »فَاْصِربْ كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسلِ «داعية ودعوة عزما يناسبها 
إذا هــم مــن  »كَــأَنَُّهْم يـَـْوَم يـَـرَْوَن مــا يُوَعــُدونَ «َو ال تَْستَْعِجْل لَُهْم: العذاب رغــم مــا يســتعجلون. ف 

إذ  »إِّال ســاَعًة ِمــْن نَهــارٍ «: يف الحياة الدنيا ويف الربزخ »كَأَنَُّهْم ... لَْم يَلْبَثُواً «أجداثهم إىل ربهم يحرشون 
َويَْوَم يَْحُرشُُهْم كَأَْن لـَـْم يَلْبَثـُـوا إِّال ســاَعًة ِمــَن «: ١يستقلون األوىل ـ مه� كانت طويلة ـ يجنب األخرى

) َو يَْوَم تَُقوُم الّساَعُة يُْقِسُم اْلُ◌مْجرُِموَن ما لَِبثُوا َغْ�َ ساَعٍة كَذلَِك كانُوا ۴۵: ۱۰النَّهاِر يَتَعارَفُوَن بَيْنَُهْم(
اْإلِ�اَن لََقْد لَِبثْتُْم ِيف كِتاِب ّهللاِ إِىل يَْوِم الْبَْعِث فَهذا يَْوُم الْبَْعِث َو  ئُوفَكُوَن. َو قاَل الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم وَ 

) فمه� كان لبثهم قليال فلــيس ســاعة مــن نهــار وإ�ــا لبــث إىل يــوم ۳۰:۵۶(»لِكنَُّكْم كُنْتُْم ال تَْعلَُمونَ 
نب األخرى! (ف� ب� األوىل واألخــرى البعث برزخا وقبله، فهو قلة ليست كتلك القلة: ساَعًة وإ�ا بج

  خرى في� تهوى ـ وذلك:فاغمض عينك يف األوىل ع� تهوى حتى تقر يف األ  ٢إال غمضة ع�)
  بَالٌغ للناس أجمع�، وللناكرين فََهْل يُْهلَُك إِالَّ الَْقْوُم الْفاِسُقوَن:

الخارجون عن طاعة ّهللا، �ا خرجوا عن حكم العقل والفطرة، إذا فليبرص الداعية، وليصمد يف الدعوة، 
يَْضَحُكوا قَلـِـيًال َو لْيَبُْكــوا كَِثــ�اً ثــم ف� هي إال حياة خاطفة أياما قالئل تنقيض فيعذبون بها طويال فَلْ 

  وتنعم أنت واملٔونون طويال!.
  
  

  بداية الرسالة الربانية السالم عليهآدم 
  

ماءَ َو إِذْ قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ�ِّ جاِعٌل ِيف اْألَرِْض َخلِيَفًة قالُوا أَ تَْجَعُل ِفيها َمْن يُْفِسُد ِفيها َو يَسْ «  ِفُك الدِّ
ُس لََك قاَل إِ�ِّ أَْعلـَـُم مــا ال تَْعلَُمــوَن ( ) َو َعلَّــَم آَدَم اْألَْســ�َء كُلَّهــا ثـُـمَّ ۳۰َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ

َكِة فَقاَل أَنِْبئُوِ� بِأَْس�ِء هٔوالِء إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ� (  ِعلـْـَم لَنــا إِالّ ) قالُوا ُسبْحانََك ال۳۱َعرََضهُْم َعَىل الَْمالئِ
) قاَل يا آَدُم أَنِْبئُْهْم بِأَْس�ئِِهْم فَلَّ� أَنْبَأَُهْم بِأَْس�ئِِهْم قــاَل أَ لـَـْم ۳۲ما َعلَّْمتَنا إِنََّك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم(

�واِت َو اْألَرِْض َو أَْعلَُم ما تُبُْدوَن وَ    )۳۳(»ما كُنْتُْم تَْكتُُمونَ  أَقُْل لَُكْم إِ�ِّ أَْعلَُم َغيَْب السَّ
آيات اربع تب� موقف هذا اإلنسان ـ السامي ـ بعد سائر أنســاله يف األرض، أن جعلــه ّهللا خليفــة يف 
األرض، بعد ما خلق له ما يف األرض كأنه هو فقط إنسان األرض، وبعد أن أعطاه املعرفة التي يعــالج 

هواه ويفرط عن هداه، بل يتابع رصاطه اإلنسا� اىل ّهللا، بها خالفة األرض، لئال يخلد إىل األرض ويتبع 
فيحقق يف نفسه خالفة ّهللا، فلنعش ردحا مع هذه الخالفة السامية، بع� البص�ة وانرشاح الصدر، يف 
ومضات االسترشاف، مطّلع� عىل ساحته األعىل، متطلع� إىل املشية العليا، حيث الجعل ربا� فليكن 

مثال أعىل للرب آية لربوبيته، ال مثال ينوبه سبحانه سبحانه! َو إِذْ قاَل َربُّــَك لِلَْمالئَِكــِة الخليفة ربانيا، 

                                                        
ً� ا�ْو ُ�����«��ل ا��ٓ��  ��١٠٣ ا�����ن ص  ٣٠. را�� ج ١  .»�َ����ُ�ْ� َ�ْ�مَ َ�َ�ْو�َ�� �َْ� َ��َْ��ُ�ا إِ�ّ� َ�ِ���
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  )۳۰إِ�ِّ جاِعٌل ِيف اْألَرِْض َخلِيَفًة .. (
آية يتيمة منقطعة النظ� يف ترصيح الخالفة األرضية لهذا اإلنسان، مه� تلمح لها وتلمع آيات أخرى 

نجّد الس� بهذه اليتيمة بكل إمعان وإتقــان، يف كــّل لفظــة أو ملحــة، ولــ�  يف إشارات .. يحق لنا أن
  نحصل منها عىل معرفة منقطعة النظ�.

ترى ما هو املعطوف عليه هنا؟ ال نجد هنا معطوفا عليه مذكورا يناســبه، فلــيكن رسا بــ� ّهللا  »و إذ«
  إذ قال ربك .. »و اذكر« »فاذكر ..«ذاتيا ال لنا ..  آله و عليه هللا صىلورسوله غ� مذكور لنا، حيث الخطاب هنا له 

؟ علّه ألن له الحظ األعظم من هذه الخالفة، فهو »رَبِّ الْعالَِم�َ «ال  »ربك«وملاذا  »إِذْ قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكةِ «
  الخليفة األعظم واإلمام األقدم، ابن آلدم االّول صورة وأبوه س�ة ورسيرة!:

ن آدم صورة فيل فيه معنى شاهد بأبو�، ك� وأعظم األس�ء التــي علمهــا ّهللا آدم و إ� وإن كنت اب
  هو الحقيقة املحمدية ك� تأ�. 

 »إِذْ قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ�ِّ خالٌِق بََرشــاً ِمــْن ِطــ�ٍ «: و»... قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ�ِّ جاِعٌل ِيف اْألَرِْض َخلِيَفةً «
، »برشا من ط� من صلصال مــن حــ� مســنون«)۲۸: ۱۵( ») (... ِمْن َصلْصاٍل ِمْن َحَ�ٍ: َمْسنُونٍ ۷۱: ۳۸(

هو الخليفة يف األرض مه� اختلف هذا الخلق عن ذلك الجعل حيث خلق برشا من طــ� ثــم جعــل 
  إنسانا خليفة.

لف آخر ينوبه يف كونه ثم ترى وماذا تعني الخليفة عامة وماذا هنا؟ إنها من الخلف: أن يا� كائن خ
أو كيانه أو صفاته وأفعاله، وكأنه هو بعده، مه� اختلفا يف درجات، فال بــد إذا مــن مشــاركة بيــنه� 
تهّمه الخالفة، وتاء الخليفة للمبالغة، أنه يتابع ما للمستخلف عنه بجد بالغ وعزم فارغ، او يزيد عنه 

اك ذلــك املثلــث مــن الخلفــاء يف املجانســة مــع ك� هنا، او ينقص او يساوي ك� يف غ�ها، عىل اشرت 
  املستخلف عنه كونا وكيانا قضية الخالفة يف حقها وحاقّها.

فهل إن هذا اإلنسان ـ إذا ـ خليفة ّهللا؟ أن يخلف ّهللا يف ألوهيته يف أرضــه، كأنــه غائــب عــن األرض، 
  فاإلنسان له خليفة ونائب يف األرض؟

�ِء إِ «   فل� ذا الخالفة يف األرض؟ »لٌه َو ِيف اْألَرِْض إِلهٌ َو ُهَو الَِّذي ِيف السَّ
و له الحكم يف األرض ك� يف الس�ء، وليس الرسل إّال مبلغ� عن ّهللا، ال خلفاء أو وكالء أو نواب عــن 

  ّهللا! فل� ذا الخالفة يف األرض؟
ينهموها، فل� ذا السٔول او  و لو أنها الخالفة اإللهية يف األرض لكانت املالئكة املخاطبون هنا أحرى أن

ماءَ «االعرتاض:  ؟ فهــل إن خليفــة ّهللا يف فهــم مالئكــة ّهللا »أَ تَْجَعُل ِفيها َمْن يُْفِسُد ِفيهــا َو يَْســِفُك الــدِّ
ما علم «يفسدون ويسفكون؟! وهم أنوار عارفون، ال يتهمون الرب في� يخفى، فكيف في� يجلوا! ف 

فالخليفة هنــا  ».. لو ال أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماءاملالئكة بقولهم أ تجعل فيها 
  إنسان يخلف إنسانا مىض ام من ذا، ال أنه يخلف ّهللا وسبحان ّهللا أن يخلفه انسان ام من ذا.

 ال نجد ترصيحة وال إشارة قرآنية عىل خالفة ّهللا هذه، اللّهم إّال ان يجعل ّهللا إنسانا خليفة عن سالفه،
فقد يسّمى خليفة ّهللا وال تعني أنه يخلف ّهللا ومعاذ ّهللا، وا�ا الذي نصبه ّهللا نائبا يخلــف مثيلــه يف 

) (َو ُهَو الَّــِذي َجَعلَُكــْم ۲۶: ۳۸( »يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخلِيَفًة ِيف اْألَرِْض «منصبه، نبوة أو إمامة أم ماذا: 
ــوَء َو يَْجَعلُُكــْم ُخلَفــاَء اْألَرِْض ) (أَمَّ ۲۶: ۶( »َخالئَِف اْألَرِْض   »ْن يُِجيُب الُْمْضطَرَّ إِذا َدعــاُه َو يَْكِشــُف السُّ

) فهنا خالفة خاصة ك� لداود وأرضابه، وهناك عامة ك� للناس أجمع� عن ناس قــبلهم، او ۶۲: ۲۷(
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  بعضهم عن بعض.
ــٌد إِّال رَُســوٌل «املحمدية ف فمن املستحيل خالفة ّهللا نفسه الّي من العامل� وحتى الحقيقة   »مــا ُمَحمَّ

ءٌ «و فهو هو ال يخلف ّهللا يف اّي من شٔون االلوهية والربوبية حتى وال يف بــالغ  »لَيَْس لََك ِمَن اْألَْمِر َيشْ
ى ) (َو كَفــ۵۴: ۱۷( »َو ما أَرَْسلْناَك َعلَيِْهْم َوكـِـيًال «األحكام، وا�ا هو رسول، ال خليفة وال نائب والوكيل، 

) فــإذا ال يكــون ۴۳: ۲۵( ») (أََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه أَ فَأَنَْت تَُكوُن َعلَيِْه وَكِيًال ۱۷۱: ۴( »بَِربَِّك وَكِيًال 
أفضل املرسل� واّول العابدين وكيال لرب العامل� فهل غ�ه بعد خليفة عنه، وهي أسمى املنازل وقمة 

ه كلهم خلفاء ّهللا؟ وليس أصفياءهم وكالءه! أم إنه خليفــة املالئكــة املراحل؟ أو هل يكون آدم بذريت
  ؟»أ تجعل ..«حتى يستجيش مشاعرهم وض�ئرهم لحد االستفهام كأنه اعرتاض: 

) فــال ۵۰: ۱۶(»يَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم َو يَْفَعلُوَن ما ئُوَمرُونَ «و هم عارفون أنفسهم انهم معصومون 
او قــد كــان  »أ تجعــل ..«ربهم إّال كأمثالهم أو أطوع منهم وأرقــى! فلــ� ذا يســألون يستخلف عنهم 

  دون تقص�، فل� ذا االستخالف!. »َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك ..«يكفيهم 
قـُـْل لـَـْو كــاَن ِيف «ك� وأن املالئكة � يكونوا ـ ولن ـ من سكنة األرض حتى يخلفهم خليفــة يف األرض: 

�ِء َملَكاً َرُسوًال اْألَرِْض  ) (َو لَْو نَشاُء لََجَعلْنا ِمنْكُْم ۹۵: ۱۷(»َمالئَِكٌة َ�ُْشوَن ُمطَْمِئنَِّ� لَنَزَّلْنا َعلَيِْهْم ِمَن السَّ
رض ) فجعــل املالئكــة يف األ ۶۱: ۴۳(»َمالئَِكًة ِيف اْألَرِْض يَْخلُُفــوَن، َو إِنَّــُه لَِعلْــٌم لِلّســاَعِة فَــال َ�ـْـَرتُنَّ بِهــا

مستحيل حتى تقوم الساعة، فكيــف يخلفهــم إنســان األرض وفــيم يخلفهــم؟ أ فــي� هــم يــٔورون يف 
الس�ء، عزال لهم عن مقاماتهم فهم عزّل؟ أم في� يرسلون بــه إىل األرض؟ ام مــاذا؟! ســبحانك اللّهــم 

َو «: هذا بهتان عظيم! او هم خليفة الجن، املفسدين يف األرض ومسفك�؟ وهــم قــد خلقــوا قــبلهم!
ُمومِ    )؟.۲۷: ۱۵( »الَْجانَّ َخلَْقناُه ِمْن قَبُْل ِمْن ناِر السَّ

و لكنهم بعد � ينقرضوا، او � يبعدوا عن األرض حتى يخلفهــم فيهــا إنســان األرض، ثــم و ال نعــرف 
خالفة لإلنسان عنهم في� لهم من حياة األرض، فكيف يكون اإلنسان إذا خليفة عنهم يف األرض؟! أو 

) (َو ۱۶۵: ۶(»ُهــَو الَّــِذي َجَعلَُكــْم َخالئـِـَف ِيف اْألَرِْض «اإلنسان، حيث يخلف بعضــهم الــبعض:  هم بنو
) ۷۴: ۱۷( ») (َو اذْكُرُوا إِذْ َجَعلَُكْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد عادٍ ۷:۶۹(»اذْكُرُوا إِذْ َجَعلَُكْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ 

ني خالفة آدم االّول ومن ثّم بنيه، فليكن هو الخليفة األصل ثم فروعه تع »إ� جاعل ..«وآية الخالفة: 
تعني ـ عىل اك� تقدير ـ هذا النسل أجمع: بأصله وفرعه، وعىل أقل تقدير: آدم »خليفة«الفروع، وان 

  وزوجه، فال بد هناك عىل أية حال من مستخلف عنه قبل هذا النسل.
أنسال ترابية عاقلة مكلفة أفسدت يف األرض وسفكت أم هم خليفة من سلفهم وانقرض من نسل او 

  الدماء، فأهلكهم ّهللا بأن قامت قيامتها وانقرضوا، فأبدلهم ّهللا بهذا اإلنسان وجعله خليفة عنهم؟ ..
  و هكذا يبدو من آيتها هذه وسائر آياتها ورواياتها ..

ماءَ أَ تَْجَعُل ِفيها َمْن يُْفِسُد فِ «ف ما علم املالئكة بقولهم:   لو ال أنهــم قــد كــانوا رأوا  »يها َو يَْسِفُك الدِّ
  .١من يفسد فيها ويسفك الدماء

فهذه السابقة السيئة التي رأوها ممن سلف من الخليقة األرضية هي التي استجاشتهم حتى ســألوا، 
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  ض� عىل الخليفة األرضية: أ تجعل ..معرت 
َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك «تكرارا ملا سلف من إفساد وسفك، وما هي الحكمة إّال مزيد الصالح والعبادة 

ُس لََك  لــو أنهــم  »إِ�ِّ أَْعلـَـُم مــا ال تَْعلَُمــونَ «وهم ال يسبحون وال يقدسونك! فلم يكن يقــنعهم  »َو نَُقدِّ
  إذ كانوا هم كذلك يعلمون أنه ال يعىص ّهللا فلم يكونوا ليسألوا حائرين.خليفة ّهللا، 

و ال ـ لو أنهم خليفتهم أنفسهم، إذ هم يعلمون من أنفسهم ما يعلمون من نزاهة وطهــارة، فكيــف 
  كانوا إذا يسألون؟.

ف ظهــوره الــذي مىضــ ما ينبههم من غيب هذه الخليفة، خــال  »إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ «فا�ا يقنعهم 
حيــث هــ� معروفــان متــداوالن يف »إنهم ال يفسدون وال يسفكون«مثله، من إفساد وسفك، فلم يقل 

: مــن ميـّـزات هــذه الخليفــة يف الــبعض مــن مصــاديقها »إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ «تاريخ اإلنسان، وإ�ا 
ليها، وقيهــا جــرب كامــل ملــن يفســدون فيهــا وأفرادها، من مثل عليا ال تصل أيدي وال أفهام املالئكة إ

  ويسفكون الدماء من أفرادها.
ول� يروا النموذج االول من هذه الخليفة انه يعلّمهم وهم تالميذه،  »َعلََّم آَدَم اْألَْس�ءَ كُلَّها ...«و ك� 

فيــت فضال عن األس�ء التي علّم آدم وهم أشباح من الحقيقة املحمدية وسائر الخمســة! فألنهــم خ
عنهم حكمة املشيئة العليا يف استخالف هذه الخليفة، �ا عرفوا ممن سبقها من إفساد وسفك وفتك، 
سألوا سٔولهم، فأجابهم ّهللا �ا يعلم من خ� أك�ي مع هذا الرش الجز�! هذه الجيوش مــن الرباهــ� 

إِ�ِّ جاِعــٌل ِيف «يمــة هــذه: القرآنية نستجيشها إلثبات هذه امللحمة الغيبية التي تتفــرد بهــا آيتنــا اليت
أنها خالفته ملن سبق من أنسال أمثاله، مع ما تساندها مــن روايــات متظــافرات مهــ� »اْألَرِْض َخلِيَفةً 

َو الَّــِذيَن «عارضتها أخرى مختلفات ومختلقات، فاألصل هو كتاب ّهللا مــوردا ومــآال، جملــة وتفصــيال: 
كُوَن بِالِْكتاِب َو أَقاُموا الصَّ    ).۱۷۰: ۷( »الَة إِنّا ال نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِح�َ ُ�َسِّ

النعرفها، عرفتها املالئكة من ذي قبل  ١فقد عاش قبل هذا اإلنسان نسل أو أنسال ترابية عاقلة مكلفة
يعىصــ، ثــم تضــايقت مــن  فضاقت بها ذرعا ففرحت بانقراضها، فرحة العبد ملواله إذ يجده يعبد وال

أن قد  »إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ «جعل خليفة لها، دون ان تحسب حسابا لخلفيات سٔولها فجّهلهم ّهللا: 
  تكون هذه الخليفة أعىل منكم يف عبادة ربها، مه� كان فيها ببعض أنسالها فساد وسفك للدماء.

وا عــىل ّهللا ملــاذا الخليفــة؟ واغــرتوا �ــا عرضــوا مــن و ترى أن سٔولها هذا يتناىف وعصمتهم، أن اعرتض

                                                        
. و �� ���ن ��� ا��ٔ���د ا������� ا���ر�� ا�� ���ات ا��ٓ��ف ا����� ��� ��ا ا����، �� ���ن �� ا��ٔ���ل ا������، دون ان ١

 ��ّ�ب ��ر�� ��ا ا����.

 ��اء ا���� ����ا ��� ��ا ا���� �� ����ن �������س و �� ��س أ��ار ��� �� و

�� ��� ا���ا�� �� ا��� ا������ ��� ���� ا����م �� ���� ا������: �� ��ل �������� ا���وا ا�� ا��  ٥٨: ��١ ����� ��ر ا������ 

���� و ��� ا����ء و ا����د �� ا��ٔرض ���� ا��� ��� ذ�� ا��ٔرض �� ���� �� ا��� و ا�����س ���� رأوا �� �����ن ���� �� ا��

�ْرِض َ��ِ�َ�ً� ����� ا�������: «-ا�� ان ��ل -�����  ...».������ ا ���� ���� » «إِ��� ��ِ�ٌ� ِ�� اْ��

ا��� ��� ��ا ) �� ���ب ا������ ����وق �� أ�� ���� (���� ا����م) ���� ���� ���ل �� آ��ه: ���� ��ى أن ا��ّ� ٥٩و��� (

ا����� ا��ا��؟ او ��ى ان ا��ّ� �� ���� ���ا �����؟ ��� و ا��ّ� ��� ��� ا�� ا�� ���� و ا�� ا�� آدم أ�� �� آ�� ��� ا���ا�� و 

 أو��� ا��ٓد����.
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وهــم كــ�  »أَنِْبئُوِ� بِأَْســ�ِء هــؤالِء إِْن كُنـْـتُْم صــاِدقِ�َ «تسبيحهم وتقديسهم؟ وقد كذبوا ك� قال ّهللا: 
) فكيف سبقوه بقولــة ۲۶: ۲۱(»بَْل ِعباٌد ُمْكرَُموَن ال يَْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل َو ُهْم بِأَْمرِِه يَْعَملُونَ «يعرفنا ّهللا: 

) فكيف ۵۰: ۱۶( »يَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم َو يَْفَعلُوَن ما ئُوَمرُونَ «السٔول دون نظرة اإليضاح من ّهللا و
  � يخافوه إذ سألوه، وكيف فعلوا ما فعلوه و� ئوروا؟.

جاِعــٌل ِيف اْألَرِْض «ا إذ جهلــوا كيــف إن السٔول ليس نصا وال ظاهرا يف االعرتاض، فإ�ا ســألوا استيضــاح
ثْ «؟ ثم وذكر النعمة والرحمة ليس اغرتارا بل والتحديث بها مكرمة »َخلِيَفةً   »َو أَّما بِِنْعَمِة َربِّــَك فََحــدِّ

  وكان ذكرها تتمة السٔول: إن كان جعل الخليفة للعبادة فنحن لها، وان كان غ� ذلك فب� لنا.
وان كان تلميحا بالكذب، ولكنه كذب جاهــل ال كــذب متعمــد، فــإنهم ســألوا  »�َ إِْن كُنْتُْم صاِدقِ «ثم 

جاهل� كأن فيهم الكفائة فل� ذا هذه الخليفــة؟ فقــد كــذبوا قــارصين ال مقرصــين، وهكــذا كــذب 
يشمل العامل� أجمع�: ان يجهلوا كث�ا م� يعلمه رب العامل�، فمنهم من يربزه بسٔول وسواه كهوالء 

  ، ومنهم من ال يسأل كالرعيل األعىل من النبي�.املالئكة
ماءَ «ثم ومن نقد املالئكة الخليفة األرضية:  َو «ومقابلتهم لهذا النقد �ا لهم:  »يُْفِسُد ِفيها َو يَْسِفُك الدِّ

ُس لََك  يف نعرف أن الرش كلــه يخترصــ يف اإلفســاد والســفك، والخــ� كلــه  »نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ
التسبيح بالحمد والتقديس ّ�، فليكن صحيحا مصّدقا عند ّهللا إّال يف اآلخرين، أن املعرفة هي القمــة 

  يف الخ�، التي تنتج تسبيحا بالحمد وتقديسا أعىل وأحرى.
فاإلفساد يف األرض يشمل كل فساد فردي يفسد فاعله، وج�عّي يفســد مجتمعــه، نفســيا أم ماديــا، 

  ها سفك الدماء فانه ج�ع اإلفساد.ومن أظهره جمعا بين
  و ملاذا تسبيح بالحمد وليس التسبيح وليس الحمد والتسبيح والحمد؟

أقول: ألن تسبيحه فقط دون حمد نفي بال إثبات، والنفي ذريعة اإلثبات، والحمد دون تسبيح إثبات 
وكذلك التسبيح » يَِصُفونَ ُسبْحاَن ّهللاِ َعّ� «ناقص ألنه إثبات بحدود املعرفيات ووصف له تعاىل بحدود 

  والحمد دون رباط، حيث التسبيح ينفي والحمد ال يثبت ما يليق بساحته.
فأما التسبيح بحمده، فأن نحمده مسبح� منزه� لساحة قدسه عن إثباتياتنا املحدودة، وإ�ا: عا� ـ 

ثبوتية، أّال نصفه يف ليس يجهل. قادر ـ ليس يعجز. موجود ـ ليس �عدوم .. وهكذا يف كافة صفاته ال
  حدود أفكارنا �ا نعرفه ونأنسه من صفات وإثباتات، وإ�ا نسبحه بحمده:

ننزهه يف حمدنا إياه ع� هو لزام حمدنا من حدود وتخيالت، فا�ا إثباتاتنا تنحو منحى نفي كل مــا 
ل اىل السلبية من عندنا ويف عاملنا وحدود تصوراتنا وإدراكاتنا عن ساحة قدسه، فالصفات الثبوتية تٔوّ 

ال منفّي إطالقا، وال مثبت له شبيه،  »خارج عن الحدين حد اإلبطال وحد التشبيه«نوع آخر، فهو إذا 
ُس لََك «! ثم »التسبيح بالحمد«ف� أجمله وأحاله:  وزيادة: أننا  »نَُسبُِّح بَِحْمِدَك «تعني ما تعنيه و »َو نَُقدِّ

يف أنفســنا تعبــدا لــك وخشــوعا، ويف أفعالنــا اتباعــا لــك نعيش تقديسا لذاتك وصفاتك وترصفاتك، و 
  وبخوعا.

َو ما ِمنّا إِّال لَُه «و لكن ترى هل تكفي حياة التسبيح بحمد ّهللا والتقديس ّ� لحّد ثابت ومقام معلوم: 
  لسان قال لهم يكشف عن حالهم الثابت إذ تدوم دو�ا تقّدم. »َمقاٌم َمْعلُومٌ 

فة الئقة بجناب قدسه؟ ويف هذه الخليفة األرضية من هــم فــوقهم يف ثم وهل تكفي هذه دون معر 
  هذه وتلك رغم أنهم س�ويون؟
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هو عــىل إج�لــه كــّل الجــواب، عــن ســٔول اإلفســاد والســفك،  »إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ «إذا فالجواب: 
  آدم األس�ء كلها:ورعونة التسبيح بالحمد والتقديس، �ا علم آدم األس�ء كلها، و�ا أنبأهم 

) ۳۱ صــاِدقَِ� (َو َعلََّم آَدَم اْألَْس�َء كُلَّها ثُمَّ عَرََضُهْم عََىل الَْمالئَِكِة فَقاَل أَنِْبئُوِ� بِأَْس�ِء هــٔوالِء إِْن كُنْــتُمْ 
قاَل يا آَدُم أَنِْبئُْهْم بِأَْس�ئِِهْم فَلَّ� ) ۳۲قالُوا ُسبْحانََك ال ِعلَْم لَنا إِّال ما َعلَّْمتَنا إِنََّك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم (

�واِت َو اْألَرِْض َو أَْعلَُم ما تُبْــُدو  َن َو مــا كُنـْـتُْم أَنْبَأَُهْم بِأَْس�ئِِهْم قاَل أَ لَْم أَقُْل لَُكْم إِ�ِّ أَْعلَُم َغيَْب السَّ
  ).۳۳تَْكتُُموَن (

بــأذن صــاغية، ونعــي بقلــوب واعيــة يف ومضــات  و ها نحن مع املالئكة ننظر بع� البص�ة، ونســمع
االسترشاف، ما هذا الّرس اإللهي الذي اختصه ّهللا بهذه الخليفــة األرضــية، التــي تخضــع لــديها رســل 
الس�ء املالئكية، وهو بذلك يسلّمها مقاليد الخالفة األخ�ة السامية، وكريس التعليم للمالئكــة؟! إنــه 

فانظر ماذا ترى! فهل األس�ء هنــا هــي ـ »�َء كُلَّها ثُمَّ َعرََضُهْم ... عىل املالئكةَو َعلََّم آدََم اْألَسْ «كله يف 
ثـُـمَّ َعرََضــُهْم ... بِأَْســ�ِء «ال تعنيان إّال ذوات عقالء!  »هٔواء«و»هم«فقط. ـ أس�ء األشخاص و األشياء؟ و

ن األس�ء وليسوا بأفضل ممن ال ! ومن ثّم وما قيمة علم هذه األس�ء وكث�ون يعلمون كث�ا م»هٔوالءِ 
  يعلمونها، ولو أن املالئكة علّمتها ك� علّم آدم لكانت مثل آدم ك� آدم أنبأهم بها �ا أمر ّهللا.

فليس علم هذه األس�ء م� يتفاضل فيه، وال أنه جناح من جنــاحي العلــم بــاّ� وتقــوى ّهللا، وهــذه 
ا، واملالئكــة يتلقونهــا دون وســائط، وال يحتاجونهــا كــ� األس�ء إ�ا يحتاج إليها يف تفــاهم مســمياته

: العالمة ـ ١يحتاجها اإلنسان يف الحاجيات الج�عية األرضية! أو انها املسميات، حيث االسم من الوسم
ت الذوات الداللة، ودالالت األس�ء اللفظية عىل املدلوالت هي من أضعف الدالالت، فأعىل منها دالال 

واألفعال والصفات عىل مدلوالتها في� بينها، ثم دالالت الكائنات كل الكائنات عىل مكّونها بدرجاتها، 
ثم دالالت الرعيل األعىل من رجاالت ّهللا: بذواتهم وصفاتهم وترصفاتهم وإرشاداتهم إىل ّهللا ثم الذروة 

لكــربى وأعظــم أســ�ئه الحســنى بــ� العليا منهم وهــي الحقيقــة املحمديــة العظمــى فإنهــا اآليــة ا
) (َو ۱۱۰: ۱۷( »أَي�ا ما تَْدُعوا فَلَُه اْألَْس�ُء الُْحْســنى«املمكنات، بجنب ما ّ� من سائر األس�ء الحسنى، 

ِ اْألَْس�ُء الُْحْسنى فَاْدُعوُه بِها ّ�ِ«)۷:۱۷.(  
  نبياء ّهللا ورسله.فأحرى بهم هؤآلء أن تعنيهم األس�ء التي علّمها آدم كلها: أنهم أ 

و لكن� التعلّم ال يناسب الذوات، وإ�ا هو التعريف، ثم ويبقى السٔول كيف يفّضل آدم عىل املالئكة 
  ألن ّهللا علّمه دونهم، ثم كلّفه أن ينبئهم بها؟

يف الحق إن األس�ء هنا مجمع االسم� ألفاظا وذوات، وألن بداية املعرفة كانت بالنسبة لأللفاظ صح 

                                                        
. ��ا ا�� و��� ا���� أ��� و ��� أ��� ��� �� ا���ّ�: ا���ّ�، ��ن �����ه ���، ��� ��ن �� و��: ا������، ���ن �����ه و ١

ا������ ا��� �� ����، و ا���ّ� ����، و ��ّ��� ���ّ��ن أ����� و أ����� أ��ى، او ���ل ان ا���� ا���� ������ ������ ���  ���، و

ا����� ���� ���ف �� ذات ا���ء، ��� ���� ا����� �� ���� ا�����ل، و ��� و��، و ا��ٔو�� ان ا����ء �� ا����: ا���� و 

 �����، او و �� ا���� ا���.ا�����، و ا���� �� و��: ا�

 آرا��� و �����، و �� ����� �� ��دة ا����ء:» ���«�� ا���� �� ���ن ��ٔ��ذا �� 

 ا�����، و ذ���� �� ��دة ا���� ���� �� ����� ا�� ا�����.
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  عليم، مه� انتهت اىل معرفة الذوات، وقد تب� هنا لهذه الخليفة فضيلتان اثنتان:الت
وإن  »بِأَْســ�ِء هــٔوالءِ «األوىل آلدم حيث علّم األس�ء ألفاظا وذوات ثم � ينبئ املالئكة بالذوات وإ�ــا 

ال عىل أن كانت تكشف أشباحا من هؤآلء الذوات، ولكنه قليل بجنب ما عرّفه آدم من الذوات، تدلي
املالئكة ليست بالتي تتمكن أن تعرف او تعرّف حقائق هذه الذوات، بيانا لكيانهم �ا خلق ّهللا: أنه 

ما ِمنّا إِّال لَُه «محدود �ا حّدد ّهللا، دون هذه الخليفة التي منها آدم، فليس علمه محدودا لحّد، فهم: 
والثانية أن هؤآلء الذوات هي األصيلة يف هذه الخالفــة،  »ِعلْ�ً َو قُْل رَبِّ زِْدِ� «والخليفة: »َمقاٌم َمْعلُومٌ 

مه� كانت ألشباههم يف الصورة اإلنسانية تخلّفات وتــرذّالت مــن إفســاد وســفك دمــاء، فــان هــؤآلء 
  األشباح ال تشبه أشباهها يف املعنى مه� شابهتها يف الصور.

ؤآلء الخلفاء كلها، وذواتهم بأشباحهم كلهم، تجنيــدا وعرضــا : أس�ء ه»َو َعلََّم آدََم اْألَْس�َء كُلَّها«لذلك 
إِ�ِّ «آلدم أّوال ل� يعرف موقعه أنه يحمل يف صلبه هذه األمانــات الغاليــة، وللمالئكــة لــ� يعلمــوا: 

فهناك البون الشاسع بينكم وبينه لحّد ال تعرّفون حقائقهم إذ  »ما ال تَْعلَُمونَ «من هذه الخليفة  »أَْعلَمُ 
تتمكنون، حيث هم يف الذروة العليا، وما أنــتم بهــا حتــى تحيطوهــا معرفــة وعلــ�، فا�ــا أنبئــتم ال 

! »إِ�ِّ أَْعلـَـُم مــا ال تَْعلَُمــونَ «بأس�ئهم ل� تتعرفوا حســب املســتطاع إىل ذواتهــم. قــدر مــا تعلمــون: 
دون »َىل الَْمالئَِكــةِ ثـُـمَّ َعرََضــُهْم َعــ«فاألســ�ء الــذوات هــي املعروضــة هنــا عــىل مالئكــة الســ�وات،: 

حيث العرض ملنظــر مــن األشــباح، ال حقائقهــا  »عرفهم املالئكة«حيث العرض للذوات، ودون »عرضها«
فَلَّ� أَنْبَأَُهْم بِأَْس�ئِِهْم قــاَل أَ لـَـْم أَقـُـْل لَُكــْم إِ�ِّ أَْعلـَـُم «كلها ـ الن هؤآلء من غيب الس�وات واألرض: 

�واِت َو اْألَ  وهم ـ او معظمهم ـ رجاالت ّهللا: النبي� واملرسل�: حقائق عاقلة محجوبة  »رِْض َغيَْب السَّ
تحت حجاب الغيب: غيب الســ�وات واألرض، كشــف ّهللا آلدم منهــا أســ�ء وذوات، وأنبــأ املالئكــة 
بأس�ئها بآدم، ولكن ترى: إنباء األس�ء فقط دون اي كشف عن حقائقها؟ إذا فكيف عرفت املالئكة 

  ، وعرفت فضل آدم �ا علّمهم دونهم!.فضلهم
فليكن يف عرض هؤآلء الذوات عىل املالئكة، وإنبائهم بأس�ئهم ـ ليكن يف هذا اإلنباء وذلــك العــرض 
تعريف ّما بالذوات، يكفي لهم إقناعا: أنهم هم األفضلون يف الفضائل كلها، لحد ال يحيطون ـ وحتى 

  ـ معرفة بجنابهم وعل� بذواتهم ك� يحق.
فهنا تعليم وعرض وإنباء خص آدم بتعليم األس�ء والذوات، وهو فوق العرض واإلنبــاء، حيــث خــّص 
به� املالئكة، فقد أنبأت بأس�ئها بعد ما عرضت عليهم ذواتها، إّال أن هذا األنباء والعرض ما علّمهــا 

فونها من بعــد وملـّـا، املالئكة قدر ما علّم آدم بالتعليم! فعرضها أن عرّفهم شبحا من أشباحهم يسترش 
أَنِْبئُــوِ� «وقد كان العرض بحيث تستعرض منــه أســ�ء املعروضــ� ملــن يــٔول، وإّال � يكــن معنــى ل: 

  لو ال أن العرض ينبئهم!. »بِأَْس�ِء هٔوالِء إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 
: أنهم أعىل منكم محتــدا ويف »نَ إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمو «ثم وإنباء أس�ءها زادتهم معرفة، ولحد اإلقناع 

التسبيح والتقديس، دون إحاطة عىل هذه الحقائق النورانية التي تخطف األبصار، فال تبرص منها إّال 
بحدود اإلبصار، فلكّل من العرض فاإلنباء باألس�ء دوره يف تعريف ذواتهم قدر إمكانية املالئكة، وك� 

  �ء قدر إمكانيته فوقهم، لحّد أصبح ينبئهم بأس�ئهم!.أن تعليم األس�ء عرّف آدم الذوات واألس
َعىص آَدُم َربَُّه ـ بعد ذلك ـ فََغوى ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيـْـِه َو «ذلك! و� يكن آدم وقتذاك نبيا حيث 

  ) وهذا االجتباء ثم الهدى ه� النبوة بعد إذ تاب ع� عىص.۱۲۲: ۲۰( »َهدى
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يف بداية الجواب، كان له دور اإلقناع دون شهود، ولكن� العرض واإلنباء  »ما ال تَْعلَُمونَ  إِ�ِّ أَْعلَمُ «ف  
فَلَّ� أَنْبَأَُهْم بِأَْس�ئِِهْم قاَل أَ لَْم أَقُْل لَُكْم إِ�ِّ «له� دور اإلقناع بشهود، حتى أ� موقع التنديد التذك�: 

�واِت َو اْألَرِْض وَ  ! فقد عجزت املالئكة من استنباء »أَْعلَُم ما تُبُْدوَن َو ما كُنْتُْم تَْكتُُمونَ  أَْعلَُم َغيَْب السَّ
أس�ء هؤآلء بعد عرضهم عليهم، وكان العرض بحيث ينبئ، وعجزت أن تعرف حقائق هؤآلء الذوات 

الــذوات بتعليم األســ�ء ب السـالم عليهاملقدسة: الخلفاء، وكان اإلنباء بعد العرض م� يعرّف، وقد خص آدم 
  ، وعىل أفضلية هؤآلء الخلفاء كذلك.١دفعة واحدة، م� يدل عىل رجاحة ميزانيته عليهم

و بطبيعة الحال حصلت لهم أشباح من املعرفة بهــذه الــذوات حســب الــدرجات، ولكــن� الحقيقــة 
املحمدية � تكن تظهر لهم وال آلدم ك� يحق، فقد بهروا وتح�وا منها، واستدلوا �ا عرفوا م� دونها 

فَقــاَل أَنِْبئـُـوِ� بِأَْســ�ِء «وتعبدت لهم الطريق ل� يسجدوا آلدم ك� أمروا! ...  ٢قمة العلياعىل تلكم ال
ُس لََك «يف دعواكم  »هٔوالِء إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ  وأنكــم األفضــلون مــن هــذه »َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ

  ؟»أَ تَْجَعُل ِفيها«يف سٔولكم »صادق�«الخليفة ـ و
فها أنتم � تعرفوا أس�ءهم بعد ما عرضوا لكم بأشــباحهم فكيــف تــّدعون؟ .. ثــم وبعــد أن تعرفــوا 

فَلَــّ� «أس�ءهم فتزدادون بهم معرفة بعد ما أنبأكم آدم، فتعرفون من هم، فــأين هــم وأيــن أنــتم؟! 
: وقد كتمه ّهللا عنا إّال ما »َو ما كُنْتُْم تَْكتُُمونَ «م� تقولون  »ُم ما تُبُْدونَ أَنْبَأَُهْم بِأَْس�ئِِهْم قاَل ... َو أَْعلَ 

  بينه عن إبليس.
عجزت املالئكة عىل قربهم من كريس كرامته وطول ولههم إليه وتعظيم جالل عزه وقربهم مــن «فقد 

، ومــن معرفتــه غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إّال ما أعلمهم وهم من ملكوت القدس بحيث هــم
»ُسبْحانََك ال ِعلَْم لَنا إِّال ما َعلَّْمتَنا«عىل ما فطرهم عليه أن قالوا: 

٣.  
ه عىل فيا لهذا النسل األخ� اإلنسا� من مكرمات جعلته خ� األنسال الرتابية ـ ال فحسب! فقد فّضلت

) فليس ۴: ۹۵(»لََقْد َخلَْقنَا اْإلِنْساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويمٍ «مالئكة الس�ء، فال أفضل منه يف تاريخ التكوين: 
ْن َخلَْقنا تَْفِضــيًال «يف الخلق أقوم منه، اللهم إّال أن �اثله من ال نعرفه:  لْناُهْم َعىل كَِث�ٍ ِممَّ : ۱۷( »َو فَضَّ

  لذي يزامله يف هذه القوامه الحسنى؟ ال ندري!.) فمن هذا القليل ا۷۰
ثم اللهم إّال أن ال يعرفوا كيانهم ف�دون إىل أسفل سافل�، بعد مــا خلقهــم ّهللا يف أحســن تقــويم، يف 
ذلك التعليم واإلنباء والعرض عرض لكيان هذه الخليفة يف معرض القياس عىل املالئكة، ول� يعلمــوا 

                                                        
. �� ����� ا��ٔ���ر و ���ل ا���� و ���م ا����� و �� ا���دق ���ـ� ا��ـ��م: ان ا��ّـ� �ـ� و �ـ� ��ـ� آدم ا�ـ��ء ���ـ� ���ـ� �ـ� ١

 ��ٔ��� أ�� �������� �� ا��ٔرض» ��َ ����� و �� أرواح ��� ا������� ���ل: ا��ْ�ُِ���ِ� �ِ��ْ���ِء ����ِء إِْن �ُْ�ُ�ْ� ��ِد�ِ 

 
�� ����� ا����م ا���� ا�����ي ���� ا����م �� آ�� ا��ٔ���ء ��ل: ا���ء أ����ء ا��ّ� و ا���ء ���� (���  ٧٣: ١. ����� ا�����ن ٢

: ��ض ����ا و ���� و ا����� ��� - �� ����� -ا��ّ� ���� و آ�� و ���) و ��� و ����� و ا���� و ا����� و ا������ �� آ����

 �، اي ��ض أ������ و �� أ��ار �� ا��ٔ��ّ�.ا������

 
 �� ا������ ����وق ���� ���� ���� ا����م ���ل ����: .. ٥٥: ١. ��ر ا������ ٣
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برش، املخلوقة من تراب من ح� مسنون، هي أعىل من مالئكة الس�وات! أن هذه الخليفة الرتابية ال
  ول� يعلم اإلنسان من هو، فليجّد بالس� اىل مثله العليا.

  نكات مستدركات حول هذه اآليات:
توحي أنه جعل خليفة بعد خلقه ال بخلقه، وعّل بداية خالفته ح� نبّئ  »خالق«دون  »ـ (إ� جاعل ۱

وإن كــان تعليمــه األســ�ء وإســجاد  »ُم َربَُّه فََغوى ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدىَعىص آدَ «بعد ما 
املالئكة له قبل ذلك، فقد كفــى إثباتــا لخالفتــه بذريتــه األنبيــاء تعليمــه األســ�ء ـ ذاتيــا ـ وإنبــائهم 

  وعرضهم األس�ء حمال لهٔواء الخلفاء...
ماءَ «: يف »ِء هٔوالِء إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ أَنِْبئُوِ� بِأَْس�«ـ  ۲ فانه مه� حصل فهــو »َمْن يُْفِسُد ِفيها َو يَْسِفُك الدِّ

فانها هم األس�ء التــي ســوف تعــرض علــيكم »خليفة«أقل ممن مىض، وليس معذلك ممن يعنى من 
  وتنّبئون بأس�ئها.

  كأنكم أنتم األعلون يف هذا املرسح. »ُس لََك َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ «يف  »صادق�«او 
: »ـ (قالُوا ُسبْحانََك  ۳يف معرفة هذه الخليفة، أن تدفعكم للحكم عليها وألنفسكم، أم ماذا  »صادق�«او 

  ننزهك عن أن نقول بغ� علم، أو أن تجعل فيها من يفسد فيها .. أو أن نعلم قبل أن نعلّم.
توحي أن علوم املالئكة أ�ا هــي بــالتعليم اإللهــي وحيــا دو�ــا محاولــة  »َعلَّْمتَناـ (ال ِعلَْم لَنا إِّال ما  ۴

منهم او تحصيل، كدحا يف تعلّم او تفك�، إّال وحيا، ومن ميّزات اإلنسان عدم انحصار علومــه بهكــذا 
وحي، فله استخدام مختلف الوسائل للحصول عىل علوم مه� قلت او ك�ت، ومهــ� اخطــأ فيهــا لــو 

  غ� سبلها. سلك
فعلم الوحي يف املالئكة والناس عىل سواء يف عدم تكلف التحصيل، ثم لإلنسان علم زائد يحصــل لــه 
بتحصيل، وهو ليس للمالئكة دون وحي إّال جهال، ولكنه لإلنسان علم بعد علم الوحي، مه� تورّط يف 

  مجاهيل.
دون سواك،  »إِنََّك أَنَْت الَْعلِيمُ «م وجاه هذه الخليفة: اعرتاف ثان بقصوره »ال ِعلَْم لَنا إِّال ما َعلَّْمتَنا«ف 

يف أفعالك كلّها ك� هنا وإّ�ا نحن الخاطئون! هنا يحسن بنا  »الحكيم«تعلم ما تفعل وتفعل ما تعلم: 
يف تعي� أفضل املخلوق� نقــال عــن  السالم عليهعرض نظ� القصة من األصل الرسيا� لكتاب إدريس النبي 

أنني رأيت خمسة أشباح نورانية مكتوبة أس�ئهم عىل العــرش يف غايــة العظمــة والجــالل  السالم عليهآدم 
  والج�ل والك�ل والحسن والضياء والبهاء، حيث أغرقتني أنوارهم يف الح�ة ..

قلت: يا رب! من هٔواء، فإذ أنا ناظر اىل العرش أرى هذه األس�ء: يا پارقليطا ـ محّمــد. إيليــا ـ عــيل. 
  طه ـ فاطمة. شّرب ـ حسن. شبّ� ـ حس�.طي

  إ� لهويوه أنا لربين وارخ ال الش�ى وال أل ارعا وال الربدس وال الكه� وال الشمس وال السعر:.
  .»لوالهم ملا خلقتك يا آدم وال الس�ء وال األرض وال الجنة وال النار وال الشمس وال القمر«

  هليلوه لت شوق منّي محّمد انّوي دأله:
»هللو� فانه ال إله إال أنا ومحمد رسويل«

١.  

                                                        
�� ا���ـ�� ا��ـ������ �ـ� ��ـ�ب إدر�ـ� ���ـ� ا��ـ��م �ـ� ����ـ�  ٢. ��ه ا����رة ������ ���� ا�ٕ����م �� ���ب أ��� ا�����م ج ١

 �������� ا��ٓ��. ٥١٥ -٥١٤ص  ١٨٩٥ا��ٓ��ر �� ���ن ا������� 
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  ج۳۹اىل  ۳۴ج سورة البقرة: اآليات 

) َو قُلْنا يــا ۳۴قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَِدَم فََسَجُدوا إِالّ إِبْلِيَس أَ� َو اْستَْكَربَ َو كاَن ِمَن الْكاِفِريَن (َو إِذْ 
ُكونــا ــَجرََة فَتَ ِمــَن  آَدُم اْسُكْن أَنَْت َو َزْوُجَك الَْجنََّة َو كُال ِمنْها َرَغداً َحيُْث ِشــئْتُ� َو ال تَْقَربــا هــِذِه الشَّ

يْطاُن َعنْها فَأَْخرََجُه� ِمّ� كانا ِفيِه َو قُلْنَا اْهِبطـُـوا بَْعُضــُكْم لـِـبَْعٍض َعــُدوٌّ َو ۳۵الظّالِِمَ� ( ) فَأَزَلَُّهَ� الشَّ
نَّــُه ُهــَو التَّــّواُب ) فَتَلَّقى آدَُم ِمْن َربِِّه كَلـِـ�ٍت فَتــاَب َعلَيـْـِه إِ ۳۶لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِحٍ�(

) قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال ۳۷الرَِّحيُم (
بُوا بِآياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ۳۸ُهْم يَْحزَنُوَن(   )۳۹ِفيها خالُِدوَن() َو الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ

.. معركة مص�ية دائبة تنبثق ب� خليفة الخ�: آدم، وب� خليقة الرش: إبليس، عند مــا يــؤر املالئكــة 
بالسجود آلدم، ندرس هذه املعركة بأجواءها وأرجاءها ومخلّفاتها ومعداتها مــن خــالل اآليــات التــي 

  هذه منها: ١تستعرضها ترصيحا او تلميحا وقد رصح بها يف مواضيع سبعة
قــد »(و إذ ۳۴َو إِذْ قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَِدَم فََسَجُدوا إِّال إِبْلِيَس أَ� َو اْستَْكَربَ َو كاَن ِمــَن الْكــاِفِريَن 

بيانا ألهم  »َو إِذْ قُلْنا«إذ ..  »َو ما كُنْتُْم تَْكتُُمونَ «ثم وعىل املحذوف يف  »قاَل َربَُّك  َو إِذْ «تكون عطفا عىل 
ظهــور  »َو كــاَن ِمــَن الْكــاِفِرينَ «ما كانوا يكتمون من االستكبار عن السجود آلدم، ك� حصــل إلبلــيس 

  العصيان إذ كان يكتم كفره.
أمــروا أن يســجدوا آلدم؟ وإذ � يكــن إبلــيس مــن  و ترى متى قــال للمالئكــة اســجدوا آلدم؟ وكيــف

) فال يشمله أمر املالئكة، فكيف أ� و استكرب، فهل عــ� � يــٔور؟! ۵۰: ۱۸( »كاَن ِمَن الِْجنِّ «املالئكة: و
يْتُُه َو إِذْ قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ�ِّ خالٌِق بََرشاً ِمْن ِطٍ� فـَـإِذا َســ«إنهم أمروا أن يسجدوا آلدم قبل خلقه:  وَّ

                                                                                                                                                         
 ا���� ��� ����ر �� أ�����: ���� ��ن إدر�� ا���� ����� �� ����ه، ���� ��ه

���ل �����: ا�� أ���� آدم إذ ���� ا��ّ� ��� ��ر�� و ��� ��� ��  - ا���� و�� أ���� آدم (���� ا����م) ���� ��: �� �� أ��� ا������؟

 رو�� و أ�� ������� ������� و ������ و ���� ������ و ����� �� ا��ٔرض.

�� �ٕ���� �� ����ا ا��ّ� و �� ����ه، و أ���� آدم ���ه ��ٔ���� ا��ّ� و زو�� �� ا����، ���� ��ب و ��ل آ��ون: ا������� أ��� �� أ��

 ���� و ��اه و و�� ا������ �� ذر��� ا����.

و ��ل ����� إن ا��ف ا���� �� ا���� ا����� ������ أ��� رب ا�������. زادت �������� ���ل آدم: ا����ا ��� أ����� ��� �� 

 ��� ا��ّ�:أ��� 

 ��� ����� ا��ّ� و ��� �ّ� �� رو�� ���� ��أ��: ...

و ���� �� ��ٔت إ�ّ� ���� ا����ل ���� (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���) (را�� ������: ر��ل  ٢٨ -١٤: ٣٩و ���ا ��ى �� إ���� ������ 

 ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��).

 
�ّ� إِْ��ِ��َ «. ا���ا��� ا���� ا����ى ��: ١ َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ ِٓ ِ� اْ�ُ�ُ�وا �� ْر���ُْ� �ُ�� �ُ�ْ�� �ِ�َْ����ِ�َ ���َ ��ُ� �ُْ����ْ (َو إِْذ �ُ�ْ��  ١١: ٧» َو �ََ�ْ� َ��َ

�ّ� إِْ��ِ�َ� ��َل ا� ا�ْ�ُ�ُ� �َِ�ْ� �َ  َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ ِٓ َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ�ّ� ٦١: ١٧» (�َْ�َ� ِ����ً �ِ�َْ����ِ�َِ� اْ�ُ�ُ�وا �� ِٓ ) (َو إِْذ �ُ�ْ�� �ِ�َْ����َِ��ِ اْ�ُ�ُ�وا ��

ْ�ِ� َر���ِ ١١٦: ٢٠» (إِ�ْ�ِ�َ� ا��� َدَم �ََ�َ�ُ�وا إِ�ّ� إِْ��ِ�َ� ��َن ِ�َ� ا�ِْ��� �ََ�َ�َ� َ�ْ� ا� ِٓ ْ�ُ�ُ� ) (�َٕ�ِذ٥٠: ١٨» () (َو إِْذ �ُ�ْ�� �ِ�َْ����َِ�ِ� اْ�ُ�ُ�وا �� ا َ���

 ).٧٢: ٣٨) و ٢٩: ١٥» (َو �ََ�ْ�ُ� �ِ�ِ� ِ�ْ� ُروِ�� �ََ�ُ��ا �َُ� ��ِ�ِ���َ 
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) فموقع األمر قبــل خلقــه، وموقــع الســجدة بعــد ۷۲: ۳۸(»نََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فََقُعوا لَُه ساِجِدينَ 
خلقه، وقد تكون بعد ما علّم آدم األس�ء كلها لتكون السجدة أمكن وأمــ�، او تكــون قبلــه لتكــون 

  املحنة أتم، ولكن فلنسكت ع� سكت ّهللا عنه.
) فــال �كــن أن ۴۰: ۱۲( »أََمَر أَّال تَْعبُُدوا إِّال إِيـّـاهُ «آلدم؟ فهل املسجود هنا آدم عبادة؟ و و أما السجود

يُكْم «يأمر بعبادة غ� ّهللا، فانها تسوية ضالة ظاملة ب� ّهللا وسواه:  تَاّ�ِ إِْن كُنّا لَِفي َضالٍل ُمِبٍ�، إِذْ نَُسوِّ
 طائل تحت هذه العبادة اللّهم إّال دفعا لعبادة غ� ّهللا، اتباعا ملالئكة ) ثم وال۹۸: ۲۶( »بِرَبِّ الْعالَِم�َ 

ّهللا! او أنها تكريم لخليفة ّهللا، ان يسجد آلدم إكراما له واحرتاما؟ فهكذا األمر! فهــل يــأمر ّهللا بهكــذا 
مــن  تكريم لسواه، وفيه إهانة لساحته، وترشيك له معــه يف كرامتــه، وتســوية لــه يف حرمتــه، ونيــل

محتده، فلم يكن ّهللا ليسمح أو يأمر باحرتام آلدم أو من فوقه، وفيه اخرتام لساحة قدسه واالحــرتام 
درجات قمتها احرتام العبادة فال يحق إّال للمعبود! ك� وآيــات الســجود تختصــه ـ عبــادة واحرتامــا ـ 

داً «باّ�، وما  د املالئكة آلدم، إذ تعنيان معنى سواء، من والدي يوسف له، إّال ك� سج »َو َخرُّوا لَُه ُسجَّ
  دون أن تفرس إحداه� األخرى!.

فعدم جواز التسوية ب� العايل والدا�، فضال عن ّهللا وخلقه، إنه من املســتقالت العقليــة، والســجود 
هو الغاية القمة من مراحل العبادة عبادة، ومن الحرمة احرتاما او شــكرا، اللهــم إّال إذا كــان بقصــد 

تهزاء فليس إذا سجودا، ومرسح البحث هنا هو سجود العبادة واالحــرتام دون اللعبــة واالخــرتام، االس
وهو ـ ال شك ـ منحرص يف ّهللا، منحرس عمن سوى ّهللا مه� كان عظي�، فال عظيم بجنب ّهللا! أ تــرى 

  كمثله سواء.ان ّهللا يأمر �ا هو ضالل وظلم يف نفسه، ول� يرّغب اىل عبادة غ�ه او احرتامه 
  و القرآن يف عرشات اآليات يرصح باختصاص السجود باّ� أيّا كان:

  )۷:۲۰۶(»إِنَّ الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك ال يَْستَْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه َو يَُسبُِّحونَُه َو لَُه يَْسُجُدونَ «
آلدم، فا�ا الخالق هــو  أ ترى انه تعاىل �دح املالئكة يف اختصاص السجود به ثم يأمرهم ان يسجدوا

بفــارق ان  »َو لَُه يَْســُجُدونَ «إّال ما تعنيه  »اْسُجُدوا آلَِدمَ «الذي يحق أن يسجد له دون سواه، فال تعني 
ــْمِس َو ال لِلَْقَمــِر َو «و»آلدم«هذه مطلق السجود ّ�، وتلك هي سجود الشــكر حيــث  ال تَْســُجُدوا لِلشَّ

ِ الَِّذي َخلَقَ  يّاُه تَْعبُُدونَ اْسُجُدوا ِ�ّ ): فتوحيد العبادة ّ� لزامه توحيــد الســجدة ۳۷: ۴۱(»ُهنَّ إِْن كُنْتُْم إِ
ــْ�ُ هللاِّ «ّ�، وألنــه الخــالق دون ســواه و ــْن خــالٍِق َغ ــْل ِم ــَع ّهللاِ « »َه ــْدُعوا َم ــال تَ ِ فَ َو أَنَّ الَْمســاِجَد ِ�ّ

  .١)۷۲:۱۸(»أََحداً 
ان يسمح بالسجود او الركــوع لــه، آلـه و عليه هللا صىلثم و� يسبق ألحد من أنبياء ّهللا، وال لنبي األنبياء محمد 

مــا «ذ إ  ٢ومناط الس�ح ـ لو جاز آلدم ـ هو فيه أقوى �ا ال يحىص! ولقــد كــّذب كونــه تحيــة األنبيــاء

                                                        
 ��� ���� ���� �� ا����د ١٩٤ -١٩٣: ٢٩. را�� ������ ا��ٓ�� ا�� ج ١

 
ان ���ذا ��� ��م �� ا���� ��� ����� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ���ل: �� ���ذ! �� ��ا؟  -٣٨١: ٤. روى ا��� �� ���� �� ����ه ٢

 ��ل: ان ا����د ���� �������� و ������� و رأ�� ا����رى ���� ������ و ���ر����، ��� �� ��ا؟ ����ا:

 ���� ا��ٔ����ء ���ل ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ���: ����ا ��� أ�������.
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»ينبغي لبرش أن يسجد لبرش
ألحد أن يسجد ألحد من دون ّهللا يخضع له خضوعه ّ� ويعظم به «وال  ١

»السجود كتعظيمه �ّ 
ّ�، لو  »يشء ٣بقي يشء ـ بقي«ال وحتى أن يقبّل ِرجل ويل من أولياء ّهللا، فهل  ٢

ه هللا صـىلفقــال  آلـه و عليه هللا صىلسوينا بينه وب� عباده احرتاما فضال عن عبادة! ك� هوى رجل عىل قدميه  : آلـه و علـي
ه و عليـه هللا صـىلو ما إىل ذلك من مواقــف مرشــفة للرســول  ٤تنح! دع عنك أفاعيل األعاجم واأل�ــة مــن آل  آـل

الرسول، مستنكرين الركوع او السجود ـ مه� كان احرتاما دون عبادة لغــ� ّهللا ـ، و لهــم! وهــم مــن 
يختص آدم بسجود املالئكة، ثم يحرم من هم أدنا منهم نعرفهم بفضلهم عىل آدم ومن فوقه، فكيف 

ان يسجدوا ملن فوقه، ان هي إّال قيلة فارغة هراء، و ّهللا منها براء! أم كان آدم قبلة لهم يف سجودهم 
ّ�؟ والقبلة ال يسجد له، وإ�ا يسجد إليه، وهنــا الســجود آلدم ال اىل آدم! ثــم ال تفضــيل لــه علــيهم 

ة، ك� الرسول يسجد إىل القبلة التي هي دونه! والسجدة آلدم تحمــل تكر�ــا لــه بالسجود إليه كقبل
  عىل املالئكة وفيهم إبليس القائل:

)! وان كانت سجدة الشــكر لنعمــة ال تجعلهــا أفضــل مــن ۶۲: ۱۷( »أَ َرأَيْتََك هَذا الَِّذي كَرَّْمَت عََيلَّ ..«
و نبــوة! أم كــان الســجود ّ� شــكرا عــىل مــا أنعــم الشاكر، اللهم اال إذا كان نعمة روحية من تعليم ا

  آدم، ك� تقول: عليهم �علم ك
 »اســجدوا«سجدت لولدي ـ لرزقي ـ لصحتي .. واملسجود هو ّهللا ملا أعطاك وحباك! فالّالم إذاً للغايــة 

َىل الَْعرِْش َو َخرُّوا لـَـُه َو رَفََع أَبََويِْه عَ «حيث خلقه ّهللا لكم معل� داعيا إليه ورساجا من�ا ك�  »آلدم«ّ� 
داً  ): خروا سجدا ّ� ليوسف حيث وجدوه حيّا عزيزا، فليس يعني السجود هنا وهناك ۱۰۰:) ۱۲( »ُسجَّ

                                                        
�� ����� و ���� �� ��� ا��ّ� و ا�� ان ا���� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ��ل: �� ����� ���� ان ���� ���� و  ٣٥: ١. ا����ص ١

: ����٤ه  و رواه ا�� ���� و ا��� �� ���� ��«�� ��� ���� ان ���� ���� ��ٔ��ت ا���أة ان ���� ��و��� �� ��� ��� ����� 

 .���٤٠ح:  -و روى �� �� ����ه ا�� داود �� ���� ٢٢٨: ٥و  ٧٦: ٦و  ٣٨١

 
و ��� ... و �� ��� ���د��  �� ����� ا����م ا���� ا�����ي ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� ٨١: ١. ����� ا�����ن ٢

��� ����ون ���ه ��ّ� �� و �� و ��ن ���� ����� ����� و �� ����� ��ٔ�� ... و �� أ��ت أ��ا ان ����  - ��ٓدم ا��� ��ن آدم ���� 

��ّ� ���� و آ�� ���ا ���� ا��ّ� ��ٔ��ت ����ء ������ و ���� ا������� �� ������ ان ����وا ��� ���� �� ���م و�� ر��ل ا��ّ� (��� ا

 و ���).

 
. �� ا��ا�� ��ب ا������� و ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� ���� ا����م ��� �� ا���� ��ك ا����� ��ٔ����� �� و��� ��ٔ���ه، �� ��ل: و ٣

�ّ� ر��ل ا��ّ� او �� أر�� �� ر��ل ا��ّ�ر��� ��ل: �� ��� ��ء �� ��ل: �� ���� و�� ا��  و �� ���� آ��: إ�ّ� ر��ل ا��ّ�  -و �� ��ه إ

 او و�� ر��ل ا��ّ�.

 
. �� ���� �� اذ�� ����ه ان أ����� أراد ان ���ى ��� ���� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� و آ�� و ��� ���ل (��� ا��ّ� ���� و آ�� و ٤

 ���): ��ّ�! دع ��� أ����� ا��ٔ����.

���� �� ���ل ���  �� ا���ري �� ���ك �� ���� ��ل: د�� ا������� ��� ��� �� أ�� ���� ��ٔراد ان ٢١٢: ٢و�� ����� ا��ازي 

 (���� ا����م): ا��� ��ّ� و �� ���� ��.

 



 158

! فــالالم األوىل للمســجود »آلدم« »له«آلدم او يوسف أنه املسجود له، وا�ا مسجود ألجله املعرب عنه ب
تحذف االوىل ح� تحذف اعت�دا عىل الرضورة العقلية والقرآنية وسائر  ١له والثانية للمسجود ألجله

  عبودية أو احرتاما أم شكرا.كتابات الس�ء أن ال سجود إّال ّ�، 
  :»اْسُجُدوا آلَِدمَ «و قد يجوز أنهم سجدوا إليه كقبلة، سجودا ّ�: 

ّ� شكرا ملا خلق آدم، متوجه� إليه كقبلة، حيث كونه وسيطا بيــنهم وبــ� ّهللا يف ســجودهم وســائر 
  عباداتهم ّ�.

» مبّجالا�ا كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه ّ� وكان بذلك معظ�«ف  
٢  

ام انهم سجدوا عليه كرتبة يسجد عليها؟ ولكن� املالئكة ليست لتسجد عىل يشء فانها ماكنة الس�ء 
 »عــىل«او  »اىل«يف الســجود، دون  »ل«بل السجدة ل! ولكن  »عىل«ال ساكنة األرض! وليس هنا السجدة 

ينّحي هذا السجود عن هات�، اللّهم إّال معنيّا ضمنيا ما صلح معنويا كالقبلة، دون كونه كرتبة يسجد 
: اخضــعوا ألمــر ّهللا يف تحقيــق مصــالح آدم لحاجياتــه »اسجدوا لينتفع آدم«عليه! او أن المه لالنتفاع 

  دبرات أمرا أم ماذا.الحيوية نفسية ومادية، وك� نراهم هكذا يعملون، من مالئكة الوحي وامل
أو أنه يحمل مثلث املعنى: أن آدم كان قبلة واملسجود هو ّهللا سجدة شكر ّ�، وخضوع يف صالح آدم 

الزم فليتعد بيشء، فالم  »سجد«ألمر ّهللا، واآلية تتحملها كلها، ما دام املسجود هو ّهللا، دون آدم، والن 
إذ  »آلدم وليوســف«الم يف غــ� ّهللا لغ�هــا كــ� يف ســجدة الشــكر والــ»اْسُجُدوا ِ�ِّ «هي للتعدية ..  »�ّ «

تعنيان: اسجدوا ّ� آلدم او ليوسف! ومه� يكن من يشء ففي هذا السجود آلدم مكرمة له وشكر ّ� 
  ٣أن يسجد له ّ� ملا أنعم، ملّا أنعم، فله الشكر �ا أنعم وألهم.

نوع، واما كيف فــال و هل يا ترى أن املالئكة كيف سجدوا؟ ال شك انهم تطامنوا يف غاية التذلل والخ
ِ «ندري، فلكل كائن هيئة خاصة لسجوده ك� يناسبه، ام دون هيئة وا�ــا حقيقــة الســجود كــ�  َو ِ�ّ

�واِت َو اْألَرِْض طَْوعاً َو كَرْهاً َو ِظاللُُهمْ  َجُر يَْسُجدانِ ۱۵: ۱۳(»يَْسُجُد َمْن ِيف السَّ : ۵۵( ») (َو النَّْجُم َو الشَّ
كل الكائنات كــ� نســجد بوضــع الجبــاه عــىل األرض، وال ســي� يف الســجود  ) وال شك ليس يسجد۶

التكويني كرها ان ذواتها خاضعة الرادة ّهللا، مسّ�ة يف قبضة ّهللا دو�ا �نّع، ال فحسب، فحتى اإلنسان 
فَــ� لَُهــْم ال «حيث ئور بغاية الخضوع أحيانــا دون هيئتــه الخاصــة كــ� الخضــوع للقــرآن ـ التــام ـ: 

                                                        
 و ��ٔ�� ا������ و�� آ�� و �� ان ���� ا���م �� ����: - ٢٠٤: ٣. ���ن ا���ب ١

 ��م �� ا��: �������: و ��وا �� ا��� ���ا ��ّ� ���ا. -و ����: را���� �� ������ - و ��وا �� ���ا

 
 �� ����� ا����م ا���� ا�����ي ���� ا����م. ٨١: ١. ����� ا�����ن ٢

 
��ل ��  -������ ا��ٔ����� ا����� و ا����� �� ������ ا�����ن؟ ا����ف ا������. و �� ا��ب �� ��اه �� ��ا ا����ح ا����ف ا٣

 ا����ن: ��ن إ���� �� ا������� ������ ا�����ءه �� ������ و �� ا���وي �� أ�� ��� ا��ّ� و ا����� �� ������� و ا���ر��.

ت ا��ٔ���ر ���� ���ا��ة �� أ��� ا���ى و �� �� ���� و ��ل ا���� ا����� إ���� ��ن �� ا��� و �� ��� �� ا������� و �� ��ء

 ا�������.

 .����٣٠٣ ا�����  - أ��ل: ������ ا����ا ���� ذ��� ا��� ا�� ���ب ا��ّ�، دون ان ����ا �� �� د��ى ا������ ��� ���ا�� ا��ٔ���ر!
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) حيث تفرض السجود عند قرائة القرآن ككّل، ۲۱: ۸۴( »ٔوِمنُوَن، َو إِذا قُِرئَ َعلَيِْهُم الُْقرْآُن ال يَْسُجُدونَ يُ 
وهو ال شك غ� سجدة التالوة يف آياتها الخاصة، حيث املوضوع هنا القرآن كلّه، فلتكن غاية الخضوع 

جدة ك� قد تكون السجدة حالة امليشء، فال است�عا وإنصاتا وتفه� وتصديقا وتطبيقا، وهي هنا الس
  �كن ان تكون الهيئة الخاصة يف الصالة ك� امر بنو إرسائيل ح� دخول القدس:

داً « ) فغاية الخضوع حالة امليشء الدخول، هــي التطــامن اىل األرض كــ� ۵۸: ۲( »َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ
  يستطاع، وهو أركع من الركوع، وأرفع من السجود!.

: طوعــا او كرهــا »غايــة الخضــوع«فالسجود بكافة صنوفه يف هيئات خاصة او دونها، له معنى واحد: 
بأرجائه وأجوائه، مه� اختلفت شاكلته وحاالته وغاياته، اللهم إّال هتكا وهزأً! إذا فال تهمنــا وتعنينــا 

للغايــة وتــذللوا  أن املالئكة كيف سجدوا ويسجدون، وبعد ما ســكت ّهللا عنهــا، وا�ــا أنهــم خضــعوا
  للنهاية �ا ال يحق إّال ّ�، فسبحان ّهللا ع� يصفون!.

فََسَجُدوا إِّال إِبْلِيَس ...ال شك أن إبليس � يكن من املالئكة كونا يف أصله وهيئته مه� كــان مــنهم يف 
أمــر ولو كان من املالئكة � يفسق عــن  »كان من الجن ففسق عن امر به«كيانه وظاهر عبادته، فقد 

يَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم َو يَْفَعلـُـوَن »«بَْل ِعباٌد ُمْكرَُموَن، ال يَْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل َو ُهْم بِأَْمرِِه يَْعَملُونَ «ربه: 
  .»يَُسبُِّحوَن اللَّيَْل َو النَّهاَر ال يَْفُرتُونَ « »ما ئُوَمُرونَ 

  تسانخهم وال تجانس:ك� وأن املالئكة أيضا تعرتف أن الجن ال 
يّاكُْم كانُوا يَْعبُُدوَن. قالُوا ُسبْحانََك أَنَْت «  َولِيُّنا ِمْن َو يَْوَم يَْحُرشُُهْم َجِميعاً ثُمَّ يَُقوُل لِلَْمالئَِكِة أَ هٔوالِء إِ

يَّتَُه أَْولِيــاَء ِمــْن أَ فَتَتَِّخُذونَ «) ومن ثم فإبليس له ذرية: ۴۱: ۳۴( »ُدونِِهْم بَْل كانُوا يَْعبُُدوَن الِْجنَّ  ُه َو ذُرِّ
َو أَنَّــُه كــاَن ِرجــاٌل ِمــَن «) وال ذرية إّال ب� ذكر وأنثى، والجن منهم نساء ومنهم رجال: ۵۰: ۱۸( »ُدوِ� 

َكَة الَِّذيَن ُهمْ «واملالئكة ال ذكور فيهم وال إناث: »اْإلِنِْس يَُعوذُوَن بِرِجاٍل ِمَن الِْجنِّ  ِعبــاُد  َو َجَعلُوا الَْمالئِ
وإذ ال إناث فيهم فال رجال، أم ـ عىل أقــل تقــدير ـ ليســت لهــم ذريــة »الرَّْحمِن إِناثاً أَ َشِهُدوا َخلَْقُهمْ 

  فإنها ب� رجال وإناث!.
َو إِذْ قُلْنــا «فرتى إذ � يكن إبليس من قبيل املالئكة فكيف يشــمله أمــر الســجود الخــاص باملالئكــة: 

ما «عاصيا إذ � يسجد، أ فعصيانا دون ذنب؟! إنه أمر ولعله مرت�، إحداه�: ؟ وكيف يعترب »لِلَْمالئَِكةِ 
فََسَجُدوا إِّال إِبْلـِـيَس قــاَل أَ أَْســُجُد لَِمــْن «) ك� وهو معرتف باألمر: ۱۲: ۷( »َمنََعَك أَّال تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك 

فلقــد شــمله أمــر املالئكــة ـ كــ� وعلـّـه ) وإّال كان يعتذر ويعرتض بعدم األمر! ۶۱: ۱۷( »َخلَْقَت ِطيناً 
اختصه امر ثان ـ شمله حيث كان يف العبادة بكيان املالئكة، وحتى يف مكان املالئكة، فعّد منهم مــن 
حيث املالئكية الروحانية، مه� اختلف عنهم يف غ�ها، عبد ّهللا معهم ك� كانوا يعبدون، ردحا بعيدا 

١هر مكنونه إذا أمرمن الزمن نفاقا عارما كافرا، حتى أظ
): ۷۴: ۳۹( »كاَن ِمَن الْكاِفِرينَ أَ� َو اْستَْكَربَ َو «

                                                        
�� ����� ا���� ����� أ�� �� ا�� أ�� ���� �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ��ل: ��� ��� ��ب ا��ّ� ا����  ٥٥: ١. ��ر ا������ ١

����� و ا��� أد�� ��� ا����ل، ��ل: ��� و ا�����ون د���ا ��� ��ٔن ا��ّ� ���رك و ����� ا�� ا������� ������د ��ٓدم ���� �� ا��ه ا��

إ����، ��ن �� ا������� �� ا����ء ���� ا��ّ� و ���� ا������� ��� ا�� ���� و �� ��� ����، ���� ا�� ا��ّ� ا������� ������د ��ٓدم 

ا��ج �� ��ن �� ��� إ���� �� ا���� ����� ا������� ��� ذ�� ان إ���� �� ��� ���� ���� �� (ع) ���� و�� ا��ٔ�� ��� إ���� 

�� ا��ّ� ا������� ������د ��ٓدم ���ل: ��ن إ���� ���� ������ء و �� ��� �� ��� ا������� و ذ�� ان ا��ّ� ��� ���� ��� آدم و و ا��� ا
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  كان إذ كان مع املالئكة من الكافرين املنافق�.
و هنا االستثناء متصل، وعىل انفصالها فالوجه انه � يكن منهم ال كونا وال كيانا، ولكنه إذ أمر شخصيا 

ن ولــيس مــنهم يف غــ�ه، وعــّل اعتــرب هنــا يف ردف املــأموري »ما َمنََعَك أَّال تَْسُجَد إِذْ أََمرْتَُك «بالسجود: 
الفائدة هنا أتم، إذ االستثناء املنقطع تفيد االستغراق: � يبق منهم احد إّال سجد، فلــم يعــص مــنهم 

فََسَجَد الَْمالئَِكُة كُلُُّهــْم «): وأما هم: ۵۰: ۱۸(»إِّال إِبْلِيَس كاَن ِمَن الِْجنِّ فََفَسَق َعْن أَْمِر َربِّهِ «احد، اللّهم 
  ) م� ئود استغراق األمر بالسجود.۳۰: ۱۵( »ونَ أَْجَمعُ 

ْكَربَ َو كاَن ِمَن الْكاِفِرينَ « : وهناك تفاصيل وتعاليل من قياس إبليس ملـّـا »فََسَجُدوا إِّال إِبْلِيَس أَ� َو اْستَ
ترك السجود آلدم، أجمل عنها هنا وفّصلت يف سائر آياتها الست األخرى، ندرسها يف طياتها، وهــي يف 

أَنـَـا َخــْ�ٌ ِمنـْـُه َخلَْقتَنِــي ِمــْن نــاٍر َو «غة واحدة: رد عىل ّهللا ورّدة عن رشعة ّهللا بقياس فيه إبــالس: صي
) (أَ ۳۳: ۱۵( ») (قاَل لَْم أَكُْن ِألَْسُجَد لِبََرشٍ َخلَْقتَُه ِمْن َصلْصاٍل ِمْن َحَ�ٍ َمْسنُونٍ ۱۲: ۷( »َخلَْقتَُه ِمْن ِط�ٍ 
) ۵۰: ۱۸( ») (فََفَسَق َعْن أَْمِر َربِّــهِ ۱۶: ۲۱( ») (فََسَجُدوا إِّال إِبْلِيَس أ۶۱�َ: ۱۷(»ْقَت ِطيناً أَْسُجُد لَِمْن َخلَ 

  :»أَ� َو اْستَْكَربَ «وهنا نجمل ك� أجمل ّهللا وما أجمله شموال 
ه ـ كــ� أ� ان يسجد ك� أمر ّهللا، واستكرب عىل آدم وعىل ّهللا، عىل آدم حيث عّده أد� منه الن جنس

زعم ـ أعىل من جنسه، وعىل ّهللا حيث رد حكمه بقياس، تجهيال ّ� وترفّعا عليــه كأنــه أعلــم منــه يف 
مناطات األحكام، فليس إذاً كفره ألنه ما سجد، حيث التاركون من املسلم� للسجود كثــ� ومــا هــم 

ته ّ�، ومــا أكفــره مــن يحــاّج بكافرين، إذ يأبون دون استكبار، وإ�ا الستكبارة. لرده حكم ّهللا ومحادّ 
ّهللا، فانه ليس فقط تكذيبا ّ�، بل وترفعا وطغيانا عىل ّهللا، فهو أنحس من اّي رشك او كفر او إلحاد، 

كل� يذكر فهو زعيم الشياط�، طاملــا الشــيطان يعمــه  »إبليس«ولذلك فهو زعيم الضال� أجمع�، إن 
: »إبليس«ا هو رده عىل رب العامل�، فاختص يف موارده بوسائر الشياط�، وإن أخطر مواقفه وأكفره

) زائــدا عــىل ۱۷) والشــياط� يف (۶۸إحدى عرش موضعا من الذكر الحكيم، طاملا الشيطان يــذكر يف (
  ) موضعا: ثنوي االسم وثالو� املوقف:۶۲جنوده الشياط� باسميه يف (

ض من شدة البأس، وقطــع، وانقطــاع إبليس ـ شيطان ـ شياط�: بشخصه وحزبه واإلبالس حزن معرت 
  حجة، وح�ة، وقنوط، وقطع رجاء، وانكسار، وحزن، وإيقاع يف البلس: االلتباس.

و إبليس يجمع يف نفسه جميع هذه املعا� السمه: حزنا عىل ما كرّم عليه آدم وطرد، و قطعا للجنــة 
خلق، وح�ة في� تورّط فيه ووقع والناس من الوصول اىل مأمولهم، مع انقطاع حجته أمام ّهللا وأمام ال

من هّوات، وقطع رجاء لنفسه عن رحمة ّهللا ولغ�ه أيضا عن مغفرة ّهللا، وانكســار يف كافــة الحقــول 
الدعائية أمام عباد ّهللا، وحزن م� يجاهدون يف سبيل ّهللا، وإبالس لهم في� يعتنقون من رشيعة ّهللا، 

إن إبليس يــبلس كــ� املجرمــون مبلســون يــوم  »َو كاَن ِمَن الْكاِفِرينَ أَ� َو اْستَْكَربَ «وكل ذلك تجمعها 

                                                                                                                                                         
���� و ر���ه ا�� ا����ء ���ن  ��ن إ���� ���� ����� �� ا��ٔرض ����ا و أ���وا و ����ا ا����ء ���� ا��ّ� ا������� ������� و أ��وا إ

 ���� ا��ّ� ا�� أن ��� ا��ّ� ���رك و ����� آدم. �� ا�������

 أ��ل: ��� ا���� ��� ������� �ٕ����� و ����� ان ا���� �����ه �� ����ه دون ��ا��.

 �� أ��ل: و �� ����ه ان إ���� �� ��� ����، رواه �� ا��ل ا����� �� ��� �� ا��ا��� �� أ�� ��� ا��ّ� (ع) ..
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َو يـَـْوَم تَُقــوُم «) ۴۴:۶(»َحتّى إِذا فَرُِحوا ِ�ا أُوتُوا أََخْذناُهْم بَْغتًَة فَإِذا ُهــْم ُمبْلُِســونَ «الدنيا ويوم الدين: 
األصل يف اإلبالس ك� إفعيل مبالغــة ) ولكن� إبليس زعيمهم هو ۱۲: ۳۰(»الّساَعُة يُبْلُِس اْلُ◌مْجرُِمونَ 

يف مادته، واإلبالس هنا هو اإلياس، فانه آيس عن رحمة ّهللا وئوس عن رحمة ّهللا ليجلــب اكــ� عــدد 
ممكن إىل حزبه، أال فتيقظوا يا أويل األبصار! َو قُلْنا يا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َو َزْوُجَك الَْجنََّة َو كُال ِمنْها َرَغداً 

َجرََة فَتَُكونا ِمَن الظّالِِمَ� ( َحيْثُ  يْطاُن َعنْها فَأَْخَرَجهُ� ِمــّ� ۳۵ِشئْتُ� َو ال تَْقَربا هِذِه الشَّ ) فَأَزَلَُّهَ� الشَّ
الجنة  ) قصة۳۶كانا ِفيِه َو قُلْنَا اْهِبطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِحٍ� (

ُكال ِمْن َحيُْث ِشئْتُ� َو ال تَْقَربا هِذِه «هذه تذكر هنا ويف أخرى:  َو يا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َو زَْوُجَك الَْجنََّة فَ
ِدَي لَُه� ما ُووِرَي َعنُْه� ِمْن َســْوآتِِه� يْطاُن لِيُبْ ُكونا ِمَن الظّالِِمَ�، فََوْسَوَس لَُهَ� الشَّ َجرََة فَتَ َو قــاَل  الشَّ

َجرَِة إِّال أَْن تَُكونا َملََكْ�ِ أَْو تَُكونا ِمَن الْخالِِديَن. َو قاَسَمُه� إِ�ِّ   لَكُ� لَِمَن ما نَهاكُ� َربُُّك� َعْن هِذِه الشَّ
َجرََة بََدْت لَُه� َســْوآتُُه� َو طَِفقــا يَْخِصــف اِن َعلـَـيِْه� ِمــْن َوَرِق النّاِصِحَ�، فََدّالُه� بُِغرُوٍر فَلَّ� ذاقَا الشَّ

يْطاَن لَُك� َعــدُ  َجرَِة َو أَقُْل لَُك� إِنَّ الشَّ وٌّ ُمِبــٌ�، قــاال الَْجنَِّة َو ناداُه� َربُُّه� أَ لَْم أَنَْهُك� َعْن تِلُْكَ� الشَّ
يَن، قاَل اْهِبطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ  َربَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَرَْحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمنَ  الْخاِرسِ

  )۲۵: ۷( »َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِحٍ�، قاَل ِفيها تَْحيَْوَن َو ِفيها َ�ُوتُوَن َو ِمنْها تُْخرَُجونَ 
َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً. َو إِذْ قُلْنــا لِلَْمالئَِكــِة اْســُجُدوا َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آدََم ِمْن قَبُْل فَنَِيسَ «و ثالثة يف طه: 

بْلِيَس أَ�. فَُقلْنا يا آَدُم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو لِزَْوِجَك فَال يُْخرَِجنَُّك� ِمَن الْ  َجنَِّة فَتَْشقى. آلَِدَم فََسَجُدوا إِّال إِ
يْطاُن قاَل يا آَدُم  إِنَّ لََك أَّال تَُجوَع ِفيها َو ال تَْعرى. َو أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحى. فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ

َعلَــيِْه� َهْل أَُدلَُّك َعىل َشَجرَِة الُْخلِْد َو ُملٍْك ال يَبْىل، فَأَكَال ِمنْها فَبََدْت لَُه� َسْوآتُُه� َو طَِفقا يَْخِصــفاِن 
 آَدُم َربَُّه فََغوى. ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى. قــاَل اْهِبطــا ِمنْهــا َجِميعــاً ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َو َعىص

  ).۱۲۳: ۲۰( »بَْعُضكُْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهداَي فَال يَِضلُّ َو ال يَْشقى
ة آدم، ك� وذكرت قصة املعركة املص�ية بــ� إبلــيس وآدم يف ســبعة مواضع ثالثة تذكر فيها قصة جن

هذه منها، معركة تفتح للغاوين السبعة أبواب الجحيم ك� ذكرت يف سبعة، ندرس الثالثة هنا ونرتك 
  .١السبعة اىل محالها، ويف الهامش عرض االعرتاضات السبع االبليسية

                                                        
� ��� ا����� ا�����ـ���� �ـ� أول ����ـ� ا���ـ�� �����ـ� و ا���ـ� �ـ� �ـ�ري : ��� ���� �٢٣٦/ ٢. �� ����� ا���� ا��ازي: ١

��رح ا��ٔ�� ��� ا��ٔر���، و �� ����رة �� ا���راة ��� ��� �����ة ���� و ��� ا������� ��� ا��ٔ�� ������د، �ـ�ل إ��ـ�� �������ـ�: 

 ا��ّ� ����� ا���� ����: إ�� ا��� ان �� إ��� �� ����� و ����ي و �� ���� ا���� ��� �� ��� ����

 ا��ٔو��: �� ا����� �� ا���� �� ���� إن ��ن ����� ��ن ا����� ������ ��� ���� ا��ٓ��م؟.

ا�����: �� �� ا�����ة �� ا������ �� ا�� �� ���د ��� ��ر و �� ��� و �� �� ���د ا�� ا������� ��� ��در ��� ������ ��� �� ��� 

 وا��� ا������؟.

 � ا�� ����� ������� و ����� ���� ذا ����� ������د ��ٓدم.ا�����: �

 ا��ا��: �� ��� ����� �� ��ك ا����د ��ٓدم ��� ����� و أو�� ����� �� ا�� �� ����ة �� و �� ����ه ��� و �� ��� أ��� ا���ر؟.

 ا�����: �� ��� ��� ذ�� ��� ���ّ�� �� ا����ل ا�� ا���� و و���� ��ٓدم؟.

 �� ���� ذ�� ��� ����� ��� أو��ده و ����� �� إ��ا��� و إ������؟.ا���دس: �� �

 ا�����: �� ��� ا������� ا���ة ا������ �� ذ�� ��� أ�����؟ و ����م ان ا����� �� ��ن ����� �� ا��� ���ن ذ�� ���ا! ..

 ���ا ز�� �ٕ����� ��ء �����ه و ا���اب ���� وا��ة:
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ء املثلــث مــن آياتهــا، تــارك� األقاويــل و يف هذه القصة مسارح للبحث والتساءل ندرســها عــىل ضــو 
ــُكوَن بِالِْكتــاِب َو أَقــاُموا «والروايات املتناقضة التي ال تال�ها، ك� هــو دأبنــا يف تفســ�نا  َو الَّــِذيَن ُ�َسِّ

الَة إِنّا ال نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِح�َ    ) فعلّنا نكون ممن يصلح وال يفسد يف آي الذكر الحكيم.۱۷: ۷(»الصَّ
� هي جنة آدم؟ وملاذا أدخل فيها إذا كانت س�وية وهو خليفة أرضية؟ وما هي الشجرة املنهيــة؟ ف

وكيف النهي؟ وكيف يجوز العصيان من الخليفة املفّضلة عــىل املالئكــة وهــو نبــي؟ وكيــف اســتطاع 
  إبليس أن يزلّه� وهو خارج الجنة إذ أمر بالهبوط قبله؟ ومن هم املأمورون بالهبوط:

؟ وما هي الكل�ت التي تلقاها من ربه فتاب عليه؟ أم ماذا من أســئلة حــول هــذه القصــة »وااهبط«
  املهمة التي تستعرض بداية ظهور اإلنسان وحياته.

  ـ جنة آدم؟ ۱
  ترى إنها جنة الخلد؟ وك� يفهم من إطالقها دون قرينة ترصفها عن وجهها؟

صة منها، فكيف عىص آدم ربه فغوى طمعا ـ وجنة الخلد هي خلد دو�ا رشط األكل من شجرة خا ۱
) وآدم أعرف بها منا إذ دخلهــا، ۲۰:۱۲۱(»َهْل أَُدلَُّك َعىل َشَجرَِة الُْخلِْد َو ُملٍْك ال يَبْىل. فَأَكَال ِمنْها«فيها: 

ِفيهــا مــا «ـ وأن  ۲فلو كانت هي الخلد � يزّل للحصول عليه باألكل من شجرة الخلد وملــك ال يــبىل! 
ـ وأن الــداخل  ۳دو�ا استثناء، وقد نهي آدم فيها عــ� اشــتهت نفســه! »ِه اْألَنُْفُس َو تَلَذُّ اْألَْعُ�ُ تَْشتَِهي

ُهْم ِفيها نََصٌب َو مــا ُهــْم ِمنْهــا ِ�ُْخــرَِج�َ «فيها ليس بخارج عنها:  ) وقــد مّســه نصــب ۴۸: ۱۵( »ال َ�َسُّ
  ):۲۱: ۹(»(لَُهْم ِفيها نَِعيٌم ُمِقيمٌ  )۱۱۹: ۵( »خالِِديَن ِفيها أَبَداً «وأهبط عنها، وهم 

ـ وان الكافر محروم عنها ونادى اصحاب النار اصــحاب الجنــة ان أفيضــوا علينــا مــن املــاء او مــ�  ۴
ـ وان الخلد هي  ۵) وإبليس كان من الكافرين! ۵۰: ۷رزقكم ّهللا قالوا إن ّهللا حرمه� عىل الكافرين (

                                                                                                                                                         
��� ا�����ل �����ا ��� إ�� ����� او ا����� ا����� و ا����� ا�����ق، و أ�� ا���� ا����� و » ُ�ْ� �ُْ�َ��ُ�نَ  �� �ُْ�َ�ُ� َ�ّ�� َ�ْ�َ�ُ� وَ «

ا����� ا��ي ���� �� ��� ��� ���ٔل إ�� �����! �� ا����� �� ا���� �� ا���ر ���� و ر���� و إ��از ���� و �����، ��� ��� �ّ�ل ���� 

 �� أ��ه ا��ّ� �� ����. ا��ّ� ���� ان ����ض ���

�� َ��َْ�ُ� «�� ا������ ��� �����ة ا�� ا��ّ� �� د�� �� أو ��� ���، و ا��� ا�����ة ا�� ا������� و ا������� ����ف �� ����� ف 

�َْ� إِ�ّ� �َِ�ْ�ُ�ُ�وِن. �� ا�رِ�ُ� ِ�ْ�ُ�ْ� ِ�ْ� رِْزٍق َو �� ا�رِ�ُ� ا�ْن �ُْ�ِ�ُ��نِ  ����� ا����ل ��� دون ��� ����� و ����� و �� ���ف و » ا�ِْ��� َو اْ�ٕ�ِ

 ا�����.

� �� ا������ �������� و ا����� ��ا�� ا������ء ����ٔ�� و ا����، و ��� ا����د ��ٓدم إ���را �����، ر�� أ�� أ���، ������ ���� ��اء ��

 أ��.

��ة ��ّ� ام ����ه و إ��� ��اء و���� �� ا�����ن ����� �� ���ر و ��� ا���اب و ا����� إ�� �� �����ت ا�����ن أ�� ��ن دو��� ا����ء ��

 ������، و ����� ��ّ�ي ��� ا����� و ا����، و �����ر �� �ّ��.

و �� ������ ����ل ا���� ����� ��� ����� �����اف ا������، ��� �� ���ّ� ا����� �� ������ �� ��ّ�ق ��� ا����� و ا����� و ��ا 

��� و�� آدم ��� ����� ا������، و ا��� ����� دون ا��ام، �� �� إ��اء و �� إ��اء، و ��� ا��ّ� ا������ ����� ���� آدم ���� ��� و ������ 

����� إ����، و �� ذ�� ا������ ا����ء ���� �� ا������ ا�����ن ������ و ��� ������، و ������ ا����� �� ���ه، ���� ا������ن 

 �ن.���م ا���ء او ��

 و �� إ����� إ���ل و إد��ل، و ����� ����ن ���ه ��� ��، و ���� ����ل ا����ت و ا�����ت ��� ����ن ا�����ن.

 ».�� �ُْ�َ�ُ� َ�ّ�� َ�ْ�َ�ُ� َو ُ�ْ� �ُْ�َ��ُ�نَ «���� أ���� أ��اب ���� إ���� ا����� ����� وا��ة 
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  خرة، فكيف دخلها آدم وزوجه يف األوىل وقبل أن تقوم القيامة!.جنة اآلخرة، ال يدخلها احد قبل اآل 
ـ وأنــه ال يــدخلها إّال مــن آمــن و عمــل  ۷ـ وأنها ليست دار رشيعة وتكليف وقد كلّف آدم فيهــا!  ۶

ا ِمنُْكْم َو يَْعلـَـَم أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َو لَّ� يَْعلَِم ّهللاُ الَِّذيَن جاَهُدو «الصالحات وجاهد وصابر: 
) وال يعرف آلدم عمل يستحق به الجنة قبل دخولهــا وال موقــف للمصــابرة قبــل ۱۴۲: ۳( »الّصابِِرينَ 

  معركة الشيطان!.
ُمتَِّقَ� َغْ�َ بَِعيدٍ «ـ وانها ال تزلف ألهله إّال عند القيامة:  ۸ فكيف يدخلها آدم قبــل  »َو أُزْلَِفِت الَْجنَُّة لِلْ

  قبل ابتالء التقوى!:إزالفها و 
فلدخول جنة الخلد التي لها �انية أبواب، رشحناها، و� يــدق آدم حينــذاك وال بابــا واحــدة فكيــف 

ـ وال دخول فيها قبل املوت عن الحياة الدنيا وك� تشهد لها  ۱دخلها؟! ام كانت هي الجنة الربزخية؟ 
  :»ثُونَ َو ِمْن َورائِِهْم بَْرزٌَخ إِىل يَْوِم يُبْعَ «آياتها: 

ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة خالِِديَن ِفيها «ـ وال يخرج الداخل فيها ما دامت الس�وات واألرض:  ۲ َو أَمَّ
�واُت َو اْألَرُْض إِّال ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغْ�َ َمْجُذوذٍ    ).۱۱:۱۰۸(»ما داَمِت السَّ

هي الــربزخ بــ� اآلخــرة واألوىل، دون األبــدان األوىل! إذا  ـ وال يدخلها الداخلون إّال بأبدان تناسبها ۳
فلتكن هي من جنان الدنيا، وترى أنها من جنان الدنيا األرضية؟ أم الس�وية؟ و األرضية منها ترفضها 

 »طُوا ِمْرصاً اْهبِ «وال هبوط إّال من أعىل اىل اد�، ثم وال تدل  »َو قُلْنَا اْهِبطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ «آياتها: 
عىل أنها املعني منها، حيث القرينة األرضية هنا حاكمة دونها، وتفس� آية بأخرى ليس أن تفرسها �ا 
فرست الثانية مع فارق قرينة فيها دونها، فانه من رضب اآليات بعضها ببعض، وهنا قرينة قاطعة أن 

  الهبوط كان من جنة يف الس�ء:
بَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِحٍ�. قــاَل ِفيهــا تَْحيـَـْوَن َو ِفيهــا قاَل اْهِبطُوا بَْعُضكُْم لِ «

حيث األرض املستقر فيها هي كّل األرض بجنانها وجاه الس�ء، وفيهــا حيــاة  »َ�ُوتُوَن َو ِمنْها تُْخرَُجونَ 
  ن يف األرض الشقاء أيا كانت دون هذه الجنة: وموت وخروج منها، دون الجنة التي كان آدم فيها، و أ 

 »ال تَْضحىفَال يُْخِرَجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى. إِنَّ لََك أَّال تَُجوَع ِفيها َو ال تَْعرى، َو أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو «
فيهــا  ويف األرض بجناتها جــوع وعــرى وظــ� وضــحى! إذاً فلــتكن هــي مــن جنــان الســ�ء، املتــوفرة

  مواصفاتها التي ليست يف جنان األرض أبدا.
َو قُلْنا يا «و هل خلق آدم وزوجه فيها ومن ترابها ثم أسكنا فيها استمرارا لكونه�؟ ك� قد توحي له: 

  ؟»آَدُم اْسُكْن أَنَْت َو َزْوُجَك الَْجنَّةَ 
ن يف مكان: اســكن فيــه، و السكون ال يخص االستمرار في� كان، وقد يلمح للدخول، فال يقال للمكوّ 

فانه ال محالة ساكن فيه ما � ينقل عنه، وإ�ا يقال: ابق فيها، فالسكون فيها هو الدخول، وك� توحي 
  .»إِ�ِّ جاِعٌل ِيف اْألَرِْض َخلِيَفًة قالُوا أَ تَْجَعُل ِفيها«له خالفته األرضية منذ خلق: 

التــي رفعــه ّهللا السـالم عليـه الس�ء، علّها جنة املســيح إذا فهو مخلوق يف األرض ثم منقول منها اىل جنة يف
إِنَّ لـَـَك أَّال تَُجــوَع «إليها، م� يدل أن الحياة االرضية تختلف عن حياة الجنة الدنيوية يف الســ�ء، ف 

ْخــِرَجنَُّك� فَال يُ «وبصيغة واحدة انك فيها ال تشقى: »ِفيها َو ال تَْعرى. َو أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحى
  .»ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى

فلتكن فيها حياة بال شقاء، بال جوع وال عرى وال ظ� وال ضحى، فلتكن فيها أحياء وسعداء ال يعصون 
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  ّهللا ما أمرهم ويفعلون ما ئورون.
و ترى كيف صعد إليها آدم وحواء ثم كيف هبطا؟ القرآن ساكت عــنه�، فلنســكت عــ� ســكت ّهللا 

  عنه.
  ـ خليفة األرض كيف يسكن جنة الس�ء وملاذا؟ ۲

إن آدم ـ دون شك ـ خلق لهذه األرض بحياتها الشقية البالء منذ اللحظة االوىل، ولكنه ال بد لــه مــن 
تجربة واستعداد، إيقاظا لقواه املكنونة، وإبرازا لسوئاته املواراة، و معرفة لشيطانه الغاوي، تدريبا له 

  ّوق النهاية، وتجّرع الندامة، واللجوء املك� إىل مالذ أم�.عىل تلقي الغواية، وتذ
فنسيان العهد، ووسوسة الشيطان يف الشجرة املنهية، والصحوة بعد السكرة، والندامة بعد املعصــية، 
التي بدأت آلدم وزوجه يف الجنة، إنها مثال التجربة البرشية املتكررة يف الحياة األرضية، فليستعد آدم 

كة الشيطان املص�ية الدائبة عىل هذه األرض وليعرف أن الشيطان ال يكاد يتخىل عنه يف وزوجه ملعر 
الجنة فكيف له يف األرض، فليعّد عدته وعّدته ملعرتك هذه الساحة بســالح اليقظــة حتــى ال يقــع يف 

وتعرّفا إىل  فّخه، ثم التوبة لو اعرتضته اللمم، تلقيا من ّهللا عهده فال ينساه، ومعرفة عدوه فال يهواه!
  .»إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيمُ «كل�ته ليتوب عليه 

إن تجربة الجنة توحي بأن حياة الخليفة األرضية هي حياة الجنة لو ال الخطيئة، وســوف تنتهــي إىل 
 الجنة إذا تداركها بالتوبة، ك� وتتدارك حياته األرضية ايضا بالتوبة، وأن الطريق إىل التوبة مفتوحة يف

  يرس وبساطة، وحتى إذا كانت توبة وقتية فضال عن التوبة النصوح.
فــان لــه أن  ١و توحي ايضا أن ما حلت يف حياته من الطيبات اك� بكث� مــ� حرمــت مــن الخبيثــات

ات يهواها عىل ضوء الرشيعة السهلة الســمحاء، فــال عليــه إذ يهــدف تبنـّـي يستعيض الطيبات بخبيث
  حياة الجنة يف األوىل واآلخرة إّال أنها تنّغص الحياة املريحة، وتهدم رصح اإلنسانية.

ففي معرتك الحياة األرضية تكفيك معرفة عدوك �ا عرفه ّهللا، وااللتزام بعهد ّهللا، ثم التوبة إىل ّهللا إذا 
  تك ملم، مثلث الحياة للخليفة األرضية، التي تجعلها راجعة اىل ربها راضية مرضية! ..اعرتض

  ـ ما هي الشجرة املنهية؟ ۳
ال نجد لها اس� يف آياتها الثالث، اللّهم إّال س�ت وآثارا، وهي هي املقصــودة يف كتــاب الهدايــة دون 

د من الشجرة املنهية ليس شجرة واحــدة األس�ء، إذ ال جدوى فيها إّال تعريف املسميات، وعّل القص
م� نعرفها، وإ�ا جنس ما يتشجر تحريضا للشهوات والتشاجرات، فليس لهــا ـ اذاً ـ اســم خــاص وال 

  مسمى خاص، وا�ا كل� ئور ذوقه وتناوله هذه اآلثار:
ور الخروج من حياة الجنة اىل حياة الشــقاء والعنــاء، حيــاة الجــوع والعــرى والظــ�، والضــحى وظهــ

َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل «السوءات، وهي يف صيغة اخرى: نسيان عهد ّهللا واإلعراض عن ذكر ّهللا: 
 »ِقياَمِة أَْعمىفَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً ... َو َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الْ 

� يف اآليات من طه، فضنك املعيشة وشقائها، والهبوط من حياة الجنة اىل ارض التجربة والبالء، كل ك
ذلك من مخلفات ذوق هذه الشجرة، التي تشّجر الحياة فتعملها فوىض، وتتشجر عنها الحياة الظاملة 

                                                        
َ�َ�ةَ «. ������� �� ١  ».َو �ُ�� ِ�ْ��� َرَ��اً َ�ْ�ُ� ِ�ْ�ُ��� َو �� �َْ�َ��� �ِ�ِه ا���
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  املظلمة فتخلّف عيشة ضنكا!.
او أس�ئها حيث ال جدوى فيهــا إّال ســ�تها، هذه هي الشجرة املنهية بس�تها دون أن نعرف اسمها 

مه� تشجرت اآلراء يف اسمها، ب� هابطة خابطة كالتي ترسبت يف توراة موىس: شجرة املعرفة! وبــ� 
  .١ما ال طائل تحتها او ال صلة بها وآثارها، او ال دليل لها من علم او أثارة من علم

التــي خلــق و ترى كيف ينهى عن تناول شجرة املعرفة ب� الحســن والقــبح، وهــي الشــجرة الطيبــة 
اإلنسان لها، وامره ّهللا ان يعيشها متزودا بها حياته وحياتها، منّددا �ن ال يستظل يف ظلها، وال يتناول 

  من �راتها؟ فكيف ينهى عنها؟
أم كيف يعىص بتناولها قبل أن يعرف الحسن والقبح؟ ومن القبيح عصيان ّهللا! فليعرف فيتعرف إليها 

فلــو كانــت هــي  »َو َعىص آدَُم َربَُّه فََغوى«ا! فل� ذا عّد من العصاة؟: بذوقها حتى ال يعىص ربه بعده
شجرة املعرفة كان تناولها من أفضل الطاعة! ثم و ال عصيان قبل املعرفة! حيث هي مهبط التكاليف 
اإللهية، واما املجان� او البله املستضعف� الذين ال يجدون حيلة وال يهتــدون ســبيال، فليســوا هــؤآلء 

  ة!.عصا
ثم آدم الذي علّم األس�ء كلها وأنبأ املالئكة بأس�ئها، هّال كان هو من العرفاء، ولحد يعرف الحســن 
عن القبيح حتى يعىص ربه يف ذوق شجرة املعرفة! إنها لقولة فارغــة هــراء، خاويــة عــراء، وّهللا منهــا 

نبلة فليست هي بالتي تٔور هذا براء! وأما شجرة الكرم والنخلة والت� والحنطة والكافور واألترج والس
األثر الرذيل، رغم أن الت� مبارك يف القرآن والسنبلة مباركــة يف حــديث الرســول، والنخلــة ام آلكلــه، 
والحنطة إدام لدوام الحياة، والكافور ممدوح يف القرآن، واألترج يف السنة، ف� هي الصــلة الطبيعيــة 

ية، اللّهم إّال كونه نهي امتحــان دون أن تحمــل شــجرته بينها وب� هذه العرقالت للحياة مادية وروح
هذه وتلك من العرقالت، ولكن� التوبة ـ إذا ـ ال بد وان ترجع بصاحبها اىل ما كان من حياة الجنة لو 
ال أن طبيعة الشجرة املنهية تحمل عناء الحياة و شقائها، وك� أن ذوقها عصيانا ّ� نســيان لعهــد ّهللا 

  ّهللا.وإعراض عن ذكر 
فنفسية الشقاء هي من مخلفــات العصــيان، ومادّيتهــا مــن آثــار هــذه الشــجرة، خــالف مــا وصــفها 

! ومه� يكن من يشء فلنسكت ع� سكت ّهللا، »َهْل أَدُلَُّك َعىل َشَجرَِة الُْخلِْد َو ُملٍْك ال يَبْىل«الشيطان: 
ي عرفناها: شجرة اإلعــراض عــن ذكــر ونفصح مستصفحا ع� ذكر ّهللا، وما هو يف مثلث اآليات إّال الت

ّهللا، تتبع نسيان عهد ّهللا، فتخلّف معيشة ضنكا: انحرافا وانهرافا عن معنوية الحياة، وشــقاًء وجوعــاً 
لََقْد َخلَْقنَا اْإلِنْســاَن ِيف «: أسفل سافل�: »الهبوط عن الحياة العليا«وعرًى وظ�ً وضحًى، التي تجمعها: 

: »مَّ رََددْناُه أَْسَفَل ساِفلَِ�. إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت فَلَُهــْم أَْجــٌر َغــْ�ُ َمْمنـُـونٍ أَْحَسِن تَْقِويٍم. ثُ 
  .»يَْحزَنُونَ  قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهمْ «

َو «ثم اآليات تنهى آدم وزوجه ان يقربا هذه الشجرة، م� يوحي بشدة النهي ك� يف سائر مواردهــا: 
  ...»َو ال تَْقَربُوا ماَل الْيَتِيمِ « »ال تَْقَربُوا الزِّ�

                                                        
����، ا�����، ا������، ا�����ر، ا��ٔ��ج، ا�����، ا�����، ا������، ا���ى. ا���� . ا��� ��� ��� ��� ����: ���ة ا���م، ا�����، ا١

 .١٦ -١٥-٦ -٥ -٤ -������١ و ا���، ا����، ا����، ���ة ��� ���� و آ��، و ا���دة ���� ا��وا��ت ���� ��: 
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َجرَةَ «و لكن� املنهي عنه هو األكل منها أو ذوقها:   »هُــ� َســْوآتُُه�فَأَكَال ِمنْهــا فَبـَـَدْت لَ «و »فَلَّ� ذاقَا الشَّ
وترى انه ذوقها هي ام �رتها؟ إن الشجرة ال تٔول او تذاق بسوقها وأوراقها! وإ�ا أ�ارهــا، فهــي هــي 

فاملعايص حمى هللا فمن حام حول الحمى «التي نهي عنها، والنهي عن قربها تأكيد للنهي عن �رتها، 
  .»او شك ان يدخلها

ون شبع للبطن منها، وال أكل دون ذلك، وإ�ا ذوق األكل وأكل و هنا األكل منها يعني ذوق �رتها، د
  ما أن بدئا يأكالن، و لذلك عرب عنه بالذوق. »فَبََدْت لَُه� َسوْآتُُه�«الذوق: أقل ما يسّمى أكال، 

و هذا األكل الذوق خلّــف دون فصــل او اختيــار ظهــور الســوءات، ومــن ثــم حيــاة العنــاء الهابطــة 
  الخابطة.

  لنهي؟ـ وكيف ا ۴
ــَجرََة «لقد نهى ّهللا تعاىل آدم وزوجه عن أكل الشجرة وذوقها نهيا مــٔودا منــذرا:  َو ال تَْقَربــا هــِذِه الشَّ

يْطاَن لَُك� َعُدوٌّ ُمِب�ٌ «ـ  »فَتَُكونا ِمَن الظّالِِم�َ  َجرَِة َو أَقُْل لَُك� إِنَّ الشَّ فَال «ـ  »أَ لَْم أَنَْهُك� َعْن تِلْكَُ� الشَّ
  .»ْخرَِجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقىيُ 

فهنا يهدد يف اقرتاف املحظور بالخروج عن الجنة والشقاء وأنه ظلم، ثم ينادي يف آيات أخرى انه زل 
  عن طاعة ّهللا بوسوسة الشيطان:

يْطانُ « يْطانُ « »فََوْسَوَس لَُهَ� الشَّ فهناك فــي� فعلــه آدم وزوجــه:  !»َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى« »فَأَزَلَّهَُ� الشَّ
 »ال تَْقَربــا«زلة وغواية وظلم وعصيان وشقاء، وكّل منها كاف يف التدليل عىل أنه� ارتكبا الحرام، ك� و

ــيْطاُن بـِـبَْعِض مــا «تٔوده وتشدده! فالزلة هنا هي الزوال عن الحق او زوال الطاعة:  َا اْســتَزَلَُّهُم الشَّ إِ�َّ
  لغواية جهل عن اعتقاد فاسد:) وا۱۵۵: ۳( »كََسبُوا

َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ « يِن قَْد تَبَ�َّ ــونَ ۲۵۶: ۲( »ال إِكْراَه ِيف الدِّ ونَُهْم ِيف الَغــيِّ ثـُـمَّ ال يُْقِرصُ  ») (َو إِْخوانُُهْم َ�ُدُّ
)۷ :۲۰۲.(  

النفس وهو و الظلم انتقاص إما بحق النفس والغ� وهو أفحشه، او بحق الغ� وهو أوسطه، او بحق 
)، وقد ۵۷: ۲(»َو ما ظَلَُمونا َو لِكْن كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِمونَ «أدناه، وليس بحق ّهللا إذ ال ينتقص يف يشء: 
َربَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمَن «ظلم آدم نفسه فانتقص حاله ومستقبله!: 

ُسبْحانََك إِ�ِّ كُنُْت ِمَن «. ثم قد يكون الظلم بالنفس دون اقرتاف منهي عنه ك� يف يونس: »ينَ الْخاِرسِ 
  )۲۱:۸۷(»الظّالِِم�َ 

حيث � يسبق ليونس نهي عن ذهابه عن قومه مغاضبا  »رَبِّ إِ�ِّ ظَلَْمُت نَْفِيس فَاغِْفْر ِيل «و يف موىس: 
  دعوته الرسايل إذ ذهب عن قومه و� يصابرهم!..مستاًء أن عصُوا ّهللا، وا�ا انتقص يف 

و اظهر منه ظلم موىس نفسه فانه قتل القبطي املرشك املقاتل لالرسائييل املوّحد، و ليس هذا محرما 
حتى ولو � يقاتل املرشك فان دمه هدر، فكيف إذا قاتل املوحد فان مطاردتــه تصــبح واجبــة، فهــذا 

) وطاعــة خاطئــة عنــد ۱۴: ۲۶( »ْم َعــَيلَّ ذَنـْـٌب فَأَخــاُف أَْن يَْقتُلـُـونِ َو لَهُ «ذنب العصيان عند املرشك�: 
  »َ◌بِّ إِ�ِّ ظَلَْمُت نَْفِيس «املوحدين: 

حيث أخر دعوتــه الرســالية نتيجــة قتلــه القبطــي، إذ كــان  »نفيس«فلم يقل غ�ي وهو قد قتل، وا�ا 
كَزَُه ُموىس فََقىض َعلَيِْه قاَل هذا ِمْن َعَمِل فََو «األحرى أن يدفعه وال يقتله حتى ال تتأخر دعوته، ولكنه 

يْطاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِب�ٌ  ) فوكزه عمل الرح�ن وقد كان مقصودا للدفاع عن املوحــد، ۱۵:) ۲۸( »الشَّ
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وقتله من عمل الشيطان و� يكن مقصودا حيث ئور الدعوة، وطلب الغفر عن هذا الذنب الظلم ال 
  سرت ّهللا عىل البغضاء الفرعونية حتى يواصل موىس يف دعوته.يعني إّال ان ي

و مه� يكن هنا وهناك من يشء فليس الظلم من يونس وموىس مســبوقا بنهــي، وان كــان مرجوحــا 
وجاه الدعوة الرسالية، لكن ظلم آدم كان مسبوقا بأشد النهي، موصوفا بالزلة والغواية والعصيان، إذا 

 »إِنَُّه ال يُْفلُِح الظّالُِمونَ «ن من أدناه، وقد هّدد الظاملون العصاة بعدم الفالح فهو الظلم الحرام مه� كا
: ۱۱( »أَال لَْعنَُة ّهللاِ َعــَىل الظـّـالِِم�َ «) واللعنة: ۴۷:) ۶( »َهْل يُهْلَُك إِالَّ الَْقْوُم الظّالُِمونَ «) والهالك: ۲۱: ۶(

  ) وبضالل مب�:۱۸
) مه� اختلفت مراتب الهالك والضالل واللعنة حسب اختالف ۱۱: ۳۱( »ٍل ُمِب�ٍ بَِل الظّالُِموَن ِيف َضال«

  الظالمات.
فهل لك بعد ذلك كله ان توّجه ظلم آدم وعصيانه وزلتــه وغوايتــه بظلــم غــ� محــرم كــ� يف يــونس 

  وموىس، وبينه� مثلث البون:
ه� اعرتفا بظلم توّجهه قرينته أنه ـ ان ۲ـ انه� � يسبق له� نهي، وقد سبق آلدم أشده بتهديدات!  ۱

: سائر الظامل� العصاة »فَتَُكونا ِمَن الظّالِِم�َ «ـ فقط ـ انتقاص يف الدعوة دون قصد، ولكن آدم وزوجه 
  حتى يتحمل ما تحّمله يف يونس وموىس!. »فتكونا ظامل�«ال 
، دونه� حيث القرائن تنفي ـ إّن ظلم آدم مقرون بقرائن قاطعة أنه ظلم الزلة والغواية والعصيان ۳

  عنه� ظلم العصيان.
و ترى هل يتحمل هكذا نهي أنه تنزيهي إرشادي، فان ذوق الشجرة أتبع الهبوط عــن الجنــة فعنــاء 
الحياة األرضية وشقاءها، فقد نهيا عنهــا إرشــادا إىل التحــرز عــن هــذه الشــقاء، ولــو ال انــه ـ فقــط ـ 

وعه� إىل ما كانا فيها و� يرجعا بعدها؟! إّال أن املتصور مــن ارشادي: ال مولوي ـ ألنتجت توبته� رج
  النهي واألمر: املولوية ـ اإلرشاد ـ مجموع األمرين.

فإذ ينهى املوىل مولويا ولإلرشاد اىل ما يحمله من فساد، كان العصــيان ثنائيــا فــالظلم اثنــان، كــ� يف 
  أك�ية النواهي الترشيعية.

اىل محظور الفساد، فهذا نهي ابــتال� فعصــيان واحــد ال اثنــان، كــ� يف  و إذ ينهى مولويا دون إرشاد
  القليل من موارده.

  و إذ ينهى إرشاديا ال مولويّا، فقد يتحمل توجيه خالف األوىل! وقد ال يتحمله.
و األغلبية الساحقة من أوامر ّهللا ونواهيه هي من القبيل األول فان ّهللا يــأمر وينهــي كــرب العــامل� 

 الخلق أجمع�، �ا يحمل توجيهات ـ عرفناها ام ال ـ إىل مصالح في� يأمر ومفاسد في� ينهى، وموىل
فليس ذكرى التبعات يف املنهيات م� يزحزحها عن املولويات. ك� ليس ذكــر املثوبــات يف املــأمورات 

فاســد، دنيويــة او يجعلها ـ فقط ـ ارشاديات، فكث� هذه األوامر والنواهي القرينة بذكر املصــالح وامل
  أخروية، ترغيبا اىل الطاعات وترهيبا عن املحظورات.

و هنا ّهللا تعاىل ينهى آدم وزوجه ع� ينهى مهّددا له� أنه ظلم يتبع شقاء ك� يف الكث� الكثــ� مــ� 
ينهى سائر الجنّة والنــاس، فهــل هــي كلهــا إرشــادات تحمــل عــىل تــرك األوىل، وقليــل هــذه األوامــر 

  لتي ال تحمل إرشادات؟والنواهي ا
بل األصل فيها كلها ان تكون ارشادية من املوىل سبحانه، إّال ما بثت أنه مولوي دون إرشاد، كــ� امــر 
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ثم ال نجد امرا إرشاديا او نهيا يف صيغة الغواية والظلم والعصيان أن  السالم عليهابراهيم ان يذبح إس�عيل 
  تحمل ارشادات غ� ملزمة وهي بحاجة اىل قرائن قاطعة. لو ترك، اللّهم إّال يف مستحبات ومرجوحات

ثم التوبة عن الذنب ليس لزامها رجوع التائب اىل كــل مــا كــان قبــل الــذنب، وا�ــا الرجــوع اىل ّهللا 
  فرجوع ّهللا اليه أّال يأخذه بنكاله، وقد يكون ـ ايضا ـ رجوعا اىل سائر ما كان.

ه لحد املوت، هل هو يرجع اىل صحته االوىل ان لو تاب؟ او أ ترى ان اآلكل للسّم، الذي تاثر يف جسم
  ان القاتل البنه هل يرجع هو غ� قاتل، وابنه حيا بعد ما تاب؟.

إرشــادا اىل تبعــة هــذا »فَال يُْخِرَجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشــقى«كذلك آدم وزوجه إذ عصيا �ا هدده� ّهللا 
تابع يف العصيان، ولكن� التوبة ترجعه إىل ما كان من نزاهــة  العصيان التي هي لزامها، مه� تاب او

  وطهارة الطاعة، دون هذه التبعة الدنيوية للعصيان. 
  فاألصل يف التوبة ازالة التبعات األخروية، وقليلة هذه التوبات التي تزيل تبعات من الدنيوية كذلك.

فَإِّما «يث رشّعت بعد هبوطه اىل األرض: و أما القول أن نهيه كان يف الجنة قبل ترشيع أية رشيعة، ح
) إذ توحي �ستقبل الهدى بعد ما ۲۰:۱۲۳(»يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهداَي فَال يَِضلُّ َو ال يَْشقى

  .»اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى«
  نه؟إذاً فال يعني نهيه يف الجنة نهي ترشيع وحكم حتى يحرم عصيا

فهذا غريب يف نوعه! فإذا ال رشيعة يف هذه الجنة ـ وحتى بقدر نهي واحد ـ فكيف ينهــى ّهللا فيهــا، 
وأقل النهي أن يحمل تنزيها وهو من الرشيعة، وإذا صّح نهــي تنزيــه صــح نهــي تحــريم عــىل ســواء 

  فإنه� يف كونه� من الرشيعة رشع سواء.
إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو «وقد هداه هنالك وجاه الشجرة سلبا وإيجابا:  »ُهدىً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي «ثم النص 

إِنَّ لََك أَّال تَُجــوَع ِفيهــا َو ال تَْعــرى. َو «سلبا التّباع الشيطان  »لِزَْوِجَك فَال يُْخرَِجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى
باع الرحمن، أ فليست هذه الهدى تكفي آدم يف االنتهــاء وترغيبا ال ت »أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحى

بنهي ّهللا، مه� عّربت عنه برشعة او غ� رشعة، وليست الرشعة إال طريقة الهداية اىل طاعة ّهللا قلّت 
او ك�ت، وقد كانت من رشيعته يف الجنة الس�ح من أكــل �ــار الجنــة كلهــا إّال هــذه الشــجرة، ثــم 

ية، كل حسب مقتضياتها ومتطلباتها، وك� تختلف الرشائع األرضــية هكــذا: توسعت يف الحياة األرض
. ومن الغريب اإلرصار »لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً ... لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت ..«

عن مشكلة عصيان آدم مــع نبوتــه  السـالم عليـهعىل هذه التأويالت املخالفة آلليات، واجابة االمام الرضا؟  
  مشهورة، أنه كان قبل النبوة* ثم ال نجد تأويال يجعل عصيانه خالفا لألوىل!

  ـ كيف يجوز العصيان من الخليفة املفضلة عىل املالئكة وهو نبي؟! ۵
اْجتَباُه َربُّــُه فَتــاَب َعلَيـْـِه َو  َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى، ثُمَّ «� يكن نبيا ح� عىص:  السـالم عليـهيف الحق ان آدم 

إِنَّ ّهللاَ اْصــطَفى آَدَم َو نُوحــاً َو آَل «فاجتبائه �ا تاب عليه وهدى كان بعــد مــا عىصــ وغــوى:  »َهدى
  )۳۳: ۳( »إِبْراِهيَم َو آَل ِعْمراَن عََىل الْعالَِم�َ 

  *»وال كب�ةفل� اجتباه ّهللا تعاىل وجعله نبيا كان معصوما ال يذنب صغ�ه «
و خطابه بوحيه قبل نبوته ال يجعله نبيــا حيــث خاطــب ّهللا مــريم وام مــوىس دون نبــوة، وخاطــب 

  إبليس الكافر ك� خاطب آدم الخليفة، فليس الخطاب إذا دليال عىل النبوة حينه.
ا إِىل آدََم ِمْن قَبُْل َو لََقْد َعِهْدن«و ترى كيف شمله عهد ّهللا: النبوة، وهو ظا� ناقض لعهد ّهللا: الطاعة ـ 
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َو إِِذ ابْتَىل إِبْراِهيَم َربُُّه بَِكلِ�ٍت فَأََ�َُّهنَّ قاَل إِ�ِّ جاِعلَُك لِلنّاِس إِماماً قــاَل َو « »فَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً 
يَّتِي قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظّالِِم�َ  ظل� ونقضا لعهد توحيــد  ) أ فليس العصيان الغواية۱۲۴: ۲(»ِمْن ذُرِّ

  الطاعة، وعهد ّهللا: اإلمامة النبوة، ال ينال الظامل� وإن ظلموا ملرة وقبل النبوة؟.
أجل إنه ظلم، ولكن عهد ّهللا يف آية اإلمامة هو عهد اإلمامة يف النبي�، ال عهــد مطلــق النبــوة، وا�ــا 

لْنا بَْعَضُهْم َعىل «وة درجات: النبوة املطلقة التي تقود نبوات جزئية، حيث الرسالة والنب تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ
فالرسالة املفضلة لحد اإلمامة، وعلّها والية العزم الخاصة بالخمسة الــذين دارت علــيهم رحــى  »بَْعٍض 

الرساالت، هذه الرسالة القمة هي املقصودة بعهد ّهللا يف آية اإلمامة حيث ال تنــال الظــامل�، ال مثــل 
أد� درجات النبوة! وترى ان آدم ح� املعصية نيس الشيطان أنه عدو له؟ وقد عرّفه  آدم الذي هو يف

ك�  »فَُقلْنا يا آَدُم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو لَِزْوِجَك فَال يُْخرَِجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى«ربه إياه وأراه شخصه!: 
  وحوار الشيطان إياه ح� أزلّه تذكّره أنه من هو؟:

َجرَِة إِّال أَْن تَُكونا َملََكْ�ِ أَْو تَُكونا ِمَن الْخالـِـِديَن. َو قاَســَمهُ « � إِ�ِّ َو قاَل ما نَهاكُ� َربُُّك� َعْن هِذِه الشَّ
  !.»لَُك� لَِمَن النّاِصِحَ�. فََدّالُه� بُِغرُوٍر ...

عيىســ مــن النبيــ� إذ كلهــ� ّهللا،  ـ أقول: مجرد تعليم ّهللا ال يدل عىل نبوة واال كانت ام مــوىس وام 
ه هللا صـىلوكذلك الشيطان حيث خاطبه ّهللا فهذا الحديث وأمثاله مردود مــزور عــىل رســول ّهللا  ألنــه آلـه و علـي

  مخالف لكتاب ّهللا.
  ام هل نىس الرحمن أنه ربه؟ وإنه أحط دركات الغفلة عن ّهللا فكيف يناسب آدم الخليفة! ..

! ومن قبل ما استكرب إبليس عن السجود لــه فــال »ما نَهاكُ�«ه الشيطان بنهيه: او نيس نهيه؟ وقد ذكر 
  ينىس موقفه منه.

  إذا ف� هذا العهد الذي نسيه فدفعه اىل ارتكاب الخطيئة؟
ــيْ «قد يكون هو العهد العام املأخوذ عىل بني آدم:  طاَن أَ لَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يا بَِني آَدَم أَْن ال تَْعبُــُدوا الشَّ

  .»إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِب�ٌ 
و لكنه يعم بني آدم دون آدم، وآدم � يعبد الشيطان وإ�ا اغرت �ا غره، ومالمح العهد أنه فــوق مــا 

  ال بني آدم او اإلنسان. »َعِهْدنا إِىل آَدمَ «عهده ّهللا اىل بني آدم: 
يَّــتَُهْم َو إِ «أو أنه العهد املأخوذ يف الذر عىل توحيد الربوبية:  ذْ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُهُورِِهْم ذُرِّ

)؟ وهذا العهد وان كــان أعــىل مــن االّول، ۱۷۲: ۷( »َو أَْشَهَدُهْم َعىل أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت بَِربُِّكْم قالُوا بَىل
�، يف درجة أعىل من فقد يعم ويناسب آدم، ولكنه ايضا من بني آدم! أو أنه امليثاق املأخوذ عىل النبي

َو إِذْ أََخْذنا ِمَن النَِّبيَِّ� ِميثاقَُهْم َو ِمنَْك َو ِمْن نُوحٍ َو إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيَىســ ابـْـِن «توحيد الربوبية: 
  ).۸: ۳۳( »ِريَن َعذاباً أَلِي�ً َمْريََم َو أََخْذنا ِمنُْهْم ِميثاقاً َغلِيظاً. لِيَْسئََل الّصاِدقَِ� َعْن ِصْدقِِهْم َو أََعدَّ لِلْكافِ 

  او انه عهد خاص إليه ك� إليهم خاصة العهود حسب درجاتهم؟
وعلّه �ناســبة املحنــة اإلبليســية عهــد  »َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل ..«و لكنه آلدم كان قبل نبوته: 

: إذ � يثبت ويعزم عىل عهــده، »ْد لَُه َعزْماً فَنَِيسَ َو لَْم نَجِ «يضم توحيد الربوبية وترك طاعة الشيطان 
فلم يكن النسيان م� يرفع عنده التكليف، وإ�ا التنايس الغفلة الغفوة الذي يتنــاىف وذكــر الربوبيــة 

َو «املوّحدة، فكل تخلف وعصيان هو من خلفيات نسيان حرضة الربوبية ولحد اإلعراض عن ذكر ّهللا: 
  .»فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمىَمْن أَْعرََض َعْن ِذكْرِي 
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حيث النهي عن القــرب اىل يشء يــوحي  »َو ال تَْقَربا«و ترى انه كان عصيانا كب�ا؟ إذ كان النهي مٔودا: 
  ه الثقيلة.إيحاٌء ثان اىل تأكد النهي بنون »فَال يُْخِرَجنَّكُ� ِمَن الَْجنَّةِ «بان محظورة عظيم: 

َو قاَســَمُه� إِ�ِّ «ثم يف اتباعه إلبليس وهو يعرفه بعينه وقد سبق التحذير عنه، وكأنه صّدقه ناصــحا: 
ــَجرَِة إِّال «ما يوحي كأن ّهللا غشه بزعمه ـ يف نهيه:  »لَُك� لَِمَن النّاِصِح�َ  ما نَهاكُ� َربُُّك� َعْن هــِذِه الشَّ
َكْ�ِ أَوْ    !.»تَُكونا ِمَن الْخالِِديَن. َو قاَسَمُه� أَْن تَُكونا َملَ
يف هذا املرسح ليتّهم ربه بالعش والخداع ومعاذ ّهللا! ولو كان متّهمه هكــذا  السالم عليهأقول: � يكن آدم 

لكان أن� من أكل الشجرة وأردى، فل� ذا � يخصه التنديد او يعمه�، و إ�ــا خصــه بأكــل الشــجرة 
ن سبيله يف ذنبه � يكن أعظم من ذنبه: ان يتهم ّهللا باإلغواء والخداع، ويصدق ليس إّال، م� يربهن ا

  إبليس يف النصيحة وال سمح ّهللا!.
  وما كان يظن ان خلقا خلقه ّهللا يحلف كاذبا باّ� وك� »قاسمه�«و إ�ا غره أن 

ار املقام ومرافقة األبرار، فباع *: (فاغرته*.عدوه نفاسة عليه بدالسالم عليهيروى عنه يف حوار له مع جربيل 
اليق� بشّكه، والعز�ة بوهنه، واستبدل بالجزل (الفرح) وجال، وباالغرتار مذما، ثم بسط ّهللا ســبحانه 

  *.»له يف توبته ولّقاه كلمة رحمته، ووعده املرّد اىل جنته فأهبطه اىل دار البلية وتناسل الذرية
غرور �ا قاسمه� وهو ال يظن ان أحدا يقسم باّ� كاذبا، فقد حل ب� غرورين ووقع ب� محظورين: 

وغرور �ا وعده دار املقام يف جنة ّهللا �رافقة األبرار، ومن ثم محظور ســابق مــن نهــي ّهللا، وآخــر يف 
و العز�ة عىل «يف نهي ّهللا »بشّكه«بنهي ّهللا »فباع اليق�«غروريه: لعل ّهللا نسخ ما نهى وفسخ ما عهد 

فأهبطه ّهللا «يعصمه من معصية ّهللا  »َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً «عهد ّهللا  »فنيس«بوهنه ـ »ت عىل عهد هللاّ الثبا
ثم و� ينتجبه كــويل عــزم مــن أنبيائــه، الــذين حــافظوا عــىل عهــد ّهللا  »اىل دار البلية وتناسل الذرية

رســاالت ّهللا وبعــدها، وهــم ســادة واعتزموا عصاما دائبا وسياجا عىل حرمــات ّهللا قبــل اصــطفائهم ب
  املرسل� الذين دارت عليهم الرحى، وآدم يف درجة من درجات الرساالت بعد ما عىص وأهبط!.

هكذا يا� الشيطان غرورا كّل إنسان او جان بغراره ومسلكه، فــآدم الخليفــة، املعلّــم األســ�ء، لــيس 
ثم آلتينّهم من بــ� أيــديهم ومــن « �نة: ليستضل بالشهوات او مربع السياجات الشيطانية، اللهم إّال 

عن �ينه، عن طريق دينه: أّال �كــن الحلــف السالم عليهفقد جاء آدم  »خلفهم وعن ا�انهم وعن ش�ئلهم
كهذا، بدلوا يتعلق هو به! وحب  »فََدّالُه� بُِغرُورٍ «كاذبا باّ�، وال سي� يف وعد املقام يف دار كرامة ّهللا! 

  اليشء.
فــداله� «سالم) واملأمون قال فيه: و� يكن آدم وحوا شاهدا قبل ذلــك مــن يحلــف بــاّ� كاذبــا ـ ال 

  .»بغرور فأكال منها ثقة بيمينه با� ..
  يعمي ويصم، وهذه اّول تجربة توقعه يف فخ العصيان دو�ا تعمد او طغيان.

لورود االحت�ل أن ّهللا نهاه عــن  و عىل أك� تقدير تذرع بعصيان ما اىل البقاء يف دار القرب والكرامة
أكل الشجرة: وعلّها الخلد! ـ تبعيدا له عن ساحة قربه وملّا يصل اىل أهليته، وقاسمه الشــيطان عــىل 
مقالته، فرجح عصيانا عىل حدته ـ ودون تعمد وطغيان ـ عىل بعده الدائب لو خرج عن جنته ـ عن 

  جوار الرحمة وجناب العظمة.
املقام بجواره، فيغرتّ �ا يغر أن يعصيه هي�نــا للمقــام بجــواره، فلــيس إذا هــو  كعبد ينهاه مواله عن

البعيد البعيد يف خطئه، مه� كان خاطئا يف ترصفه، حيث العبودية الالئقة بجنابه تعاىل هي املطلقة 
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  الشاملة عزما وعمال صالحا، ال يحول بينه وب� طاعته اي غرور وان كان يف محبته.
الء آدم وزوجه شديدا بهكذا غرور، ال سي� وك� يروى ـ ابتعدت حــرس الشــجرة عنهــا و لقد كان ابت

حيث اقرتباها، بعد ما كانت تحرسها قبله، فظنا أن ّهللا تعاىل رفع حظره فأبعد حرسه! فمستهّل هذه 
املعركة املص�ية ب� آدم وإبليس يوقظ النابه� أن يحذروا الشيطان الرجيم، حيث يحتــال �ختلــف 
الحيل يف خطواته املضللة، فليكن اإلنسان كلــه برصــا وبصــ�ة، � ال يقــع يف فخــه كــ� وقــع األبــوان 

  األوالن، تجربة مرة مرّت به�، فحذار حذار لولده� وك� ترتدد يف إذاعات قرآنية:
يْطاُن كَ� أَْخرََج أَبََويُْكْم ِمَن الَْجنَّةِ « ُكُم الشَّ يَنِْزُع َعنُْه� لِباَسهُ� لُِ�ِيَُه� َسْوآتِِه� إِنَُّه  يا بَِني آدََم ال يَْفتِنَنَّ

ياِطَ� أَْولِياَء لِلَِّذيَن ال ئُوِمنُونَ    ).۲۷: ۷(»يَراكُْم ُهَو َو قَِبيلُُه ِمْن َحيُْث ال تَرَْونَُهْم إِنّا َجَعلْنَا الشَّ
  له؟.ـ كيف استطاع إبليس أن يزله� وهو خارج الجنة إذ أمر بالهبوط قب ۶

يف الحق إن إبليس إذ أزله� كان يف الجنة ب� أمرين بهبوطــه: أمــر يخصــه إذ أ� عــن الســجود آلدم 
َ ِفيها فَاْخرُْج إِنََّك ِمَن الّصاِغِرينَ «واستكرب:    ).۱۳: ۷(»قاَل فَاْهبِْط ِمنْها فَ� يَُكوُن لََك أَْن تَتََكربَّ

 »ْعُضكُْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِح�ٍ قاَل اْهِبطُوا بَ «و من ثم امر يعمه وأبوينا: 
مه�  »قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً «..  ») (فَأَْخرََجُه� ِمّ� كانا ِفيِه َو قُلْنَا اْهِبطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ ۲۴: ۷(

  ).۲۳: ۲۰( »ِبطا ِمنْها َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ ..قاَل اهْ «امرا ـ ه� بأمر آخر يخصه�: 
فامر الهبوط الج�عي هناك دليل أن إبليس كان بعد يف الجنة، أن عىص ربــه يف أمــره االول، ولكــن� 
الثا� كان نافذا � يقدر أن يعصوه، إذا فاألول أمر ترشيعي، و الثا� يعمه والتكويني أن اهبطهم من 

  ه� كان ذلك للشيطان دحرا دائبا، وألبوينا هبوطا آئبا اىل دار الخلد والكرامة!.الجنة، م
تأش� اىل العداوة الدائبة ب� الشيطان  »اْهبِطُوا ِمنْها َجِميعاً «يف ج�عّي األمر  »بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ «ثم 

  ؟»بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ اْهِبطُوا «وب� اإلنسان، ف� هي العداوة ب� بعض يف ثنا� األمر: 
هل هي العداوة ب� قبييل األنا� والذكران من بني اإلنسان، ام نســل اإلنســان ككــل حيــث التثنيــة 

  تخرج الشيطان، وال مباعضة ب� اإلنسان والشيطان حتى تعمه� هنا املباغضة؟.
ور هناك، وال تعني املباعضــة ام إنها ب� اإلنسان والشيطان طاملا الشيطان غ� مذكور هنا ولكنه مذك

املجانسة، وإ�ا مباعضة يف هذا الجمع العصيان، او الجمع الذي يجوز عليه ككل العصــيان، فثنائيــة 
  األمر وج�عيته تعنيان العداوة الدائبة ب� قبييل اإلنسان والشيطان.

ن وبيــنه�، وآيــة او انها ـ وباحرى ـ تعنيه� جميعا، فآية الجمع تعنــي عــداوة الجمــع، بــ� الشــيطا
التثنية تعني ـ فقط ـ ما بينه� كخليفة األرض جميعا، فحياة األرض الضيقة العناء الشقاء، هي حياة 
العداء ب� بني اإلنســان، كــ� بــ� اإلنســان والشــيطان: ازدواجيــة العــداء التــي تتوحــد يف إغرائــات 

َشــياِطَ� «يــك بــذوي جنســك: الشيطان، فقد يأتيك بنفسه او خيله ورجله من ذوي جنســه، وقــد يأت
يْطاَن يَنـْـَزُغ «) حيث ينزغون بيننا: ۱۱۲: ۶( »اْإلِنِْس َو الِْجنِّ  قُْل لِِعباِدي يَُقولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ

يْطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاّ�ِ إِنَُّه َسِميٌع ۵۳: ۱۵( »بَيْنَهُمْ    ).۲۰۰: ۷(»َعلِيمٌ ) (َو إِّما يَنَْزَغنََّك ِمَن الشَّ
  ؟»ـ (ما هو لباسه� وسوآته� املواراة قبل العصيان ۷

يَنـْـِزُع «طبعا إنه من مالبس الجنة، ولقد ووري عنه� سوآته� بلباسه� ثــم بــدت �ــا ذاقــا الشــجرة: 
  .»َعنُْه� لِباَسُه� لُِ�ِيَُه� َسْوآتِِه�

بدت �ــا ذاقــا الشــجرة ـ أنهــ� مــا بــدت لهــ�  و قد توحي اآليات يف اللباس املواري للسوئات ـ وقد
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سوآته� منذ خلقا لحد اآلن، م� يوحي أنه� ألبسا من لباس الجنة منذ خلقا دون انتخاب او محاولة 
  منه�، حيث اللباس يلبس السوء، فقبل أن تبدو السوءة ال دافع ملواراتها بلباس.

نزع عنه� لباسه� عرف كل ســوءة اآلخــر فأحســا او ان كّال كان عارفا بسوءته هو، دون اآلخر، فل� 
  بشهوة الجنس �ا عرفا، فلو ال املعرفة الثانية ملا احّسا شهوة الجنس.

توحي بلطف ان املواراة كانت عــنه� يف أنفســه� وكــ� بالنســبة  »ما وري عنه� من سوآته�«إّال أن 
ه� يف أرواحهــ� �ــا عصــيا، بــرزت لهــ� لبعض، ان ّهللا أوراها تحت لباس الجنة، حتى إذا أبرزا ســوات

  سوآته� يف اجسامه�، ليعل� أنه� بعد عائشان سوآت عىل سوآت، فال يليقان حياة الجنة. 
َو طَِفقــا يَْخِصــفاِن َعلـَـيِْه� ِمــْن «فلم يكن له� يف هذا املرسح إّال العصيان واملواراة الثانية للســوئات 

الجنة، وأما نزعها، فال يشء منه� كان منه�، وا�ــا اللــبس منــذ البدايــة  وأما لبس لباس »َوَرِق الَْجنَّةِ 
ملوارات السوءة فال يعرفاها فيسوءآها لكرامة الجنة ولباس الخالفــة، ثــم النــزع يف النهايــة ليعرفاهــا 

  فيسوءآها ويعل� أنه� عىل سوء واىل سوء إّال أن يتبعا الهدى!.
  ).�۳۷ٍت فَتاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيُم (فَتَلَّقى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلِ 

  ـ وما هي الكل�ت التي تلقاها آدم من ربه ومتى تلقاها؟ ۸
يْطاُن َعنْهــا «إن الكل�ت هي كل�ت التوبة وقد تلقاها آدم ب� أمرين ج�عي� بالهبوط:  فَأَزَلَُّهَ� الشَّ

قُلْنَا اْهِبطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم ِيف اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتــاٌع إِىل ِحــٍ�. فَأَْخرََجُه� ِمّ� كانا ِفيِه َو 
إِّمــا يـَـأْتِيَنَُّكْم فَتَلَّقى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلِ�ٍت فَتاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيُم. قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَ 

بُوا بِآياتِنــا أُولِمنِّ  ِئــَك ي ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُوَن. َو الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ
  .»أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدونَ 

لــم فقد تلقى آدم كل�ت من ربه بعد العصيان وقبل الهبوط، وتاب ّهللا عليه كذلك قبــل الهبــوط، ف
تكن التوبة بالتي تنفعه يف البقاء يف الجنة، اللّهم إّال غفرا عن ذنبــه فــال يعــذب يف دار الخلــد، وأمــا 

  إنها دار عمل دون جزاء، ك� اآلخرة دار جزاء وال عمل. »فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى ..«الدنيا 
ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتــاَب َعلَيْــِه َو َهــدى. « و ألن اجتباءه �ا تاب عليه وهدى كان يف الجنة وقبل الهبوط

فلتكن بداية نبوته يف الجنة وان كانت رسالته باتساع نبوته بعــد الهبــوط  »قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعاً ..
النبؤة  فهنالك له هدى واجتباء قبل الهبوط، علّه�»قاَل اْهِبطا ... فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدىً «عن الجنة: 

  دون رسالة، وهنا هدى عامة بعد الهبوط هي الرسالة بعد اتساع النبوءة.
إذا فرتتيب القصة: أكل من الشجرة، فتلقي كل�ت التوبــة، فنبــوءة، فهبــوط فتوبــة فرســالة، ولكــن� 

  النبوءة تنايف العصيان وقد عىص! إّال أنها كانت بعد التوبة.
قاال َربَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَرَْحْمنا لَنَُكــونَنَّ «بة: و ترى انها كانت كل�ت االعتذار التو

يَن. قاَل اْهِبطُوا فتلقى كل�ت التوبة، وهذه الكل�ت كان قبل الهبوط وبعد األمــر األول  »ِمَن الْخاِرسِ
  بالهبوط، أ فال يدل القرآن أنها هي تلك الكل�ت؟.

وتلقي الكلــ�ت هــو بعــد األمــر  »أَ لَْم أَنَْهُك� ... قاال َربَّنا ظَلَْمنا«قبل األمر بالهبوط أقول: إنها كانت 
األول وقبل الثا� الذي بعده الهبوط، والرتتيب حسب مختلف اآليات، العصيان ـ ربنا ظلمنا ـ األمــر 

فَتَلَّقــى آدَُم ِمــْن َربِّــِه «بعــد »فَتــاَب َعلَيـْـهِ «بالهبوط ـ تلقي الكل�ت ـ األمر الثا� بالهبوط، ك� وتلمح 
 »تلقى ِمْن َربِِّه كَلِــ�ٍت «فلم يتب ّهللا عليه حتى  »َربَّنا ظَلَْمنا«أن آدم تاب إىل ّهللا قبلها بقوله:  »كَلِ�ٍت 
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  »فَتاَب َعلَيِْه.«اخرى 
ملغفرة، فتلّقــى كلــ�ت غ�هــا انها ما كانت لتكفي يف ا »اْغِفْر لَنا«دون  »َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا«ك� وتوحي 

  .»فَتاَب َعلَيْهِ «بعدها تشفعها 
اىل تلّق من ّهللا، حيث الندامة بعد املعصية وظهور السوأة هي  »ربنا«ثم وقد ال تحتاج هذه الكل�ت 

التي تدفع مثل آدم الخليفة أن يردد هذه الكل�ت دون نظرة لتلّقيها من ربه، وقد ال تكفي ـ كذلك 
: آدم اىل »تــاب إليــه«ّهللا، دون  »فَتــاَب َعلَيْــهِ « عليه وان صحت توبة منه إىل ّهللا، والنص ـ توبة من ّهللا 

ّهللا، إذا فهذه الكل�ت مشفوعة بأخرى وهي شفيعه له يف قبول التوبة، وعلّها هي هي األس�ء التي 
فليكونوا هم الرعيل األعــىل علّمها، أس�ء الخلفاء الذين احتج ّهللا بهم عىل املالئكة يف هذه الخالفة، 

بينهم، ال كأمثال آدم، إذ ال تنفع شفاعة ممن هو مثلــه يف كيانــه، إال مــن هــو فوقــه وفــوق العــامل� 
َو لَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَنُْفَسُهْم جأوَك فَاْســتَْغَفُروا ّهللاَ «وآله املعصوم� (عليهم السالم):  آله و عليه هللا صىلكمحمد 

) والتلّقي هو التلقن، أخذا للكالم عىل تفّهم ملــا ۶۴: ۴(»ْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا ّهللاَ تَّواباً َرِحي�ً َو اْستَ 
يعنيه، إذا فهذا التلقي يحمل تعريفا بأصحاب هذه الكل�ت األس�ء، أك� مــ� حملــه تعليمــه بهــا، 

أَ «يحمل جوابا مقنعا للمالئكة عن قــولهم  »آَدَم اْألَْس�َء كُلَّها .. َعلَّمَ «ثم  »إِ�ِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ «وألن 
فليكن األس�ء هم هؤآلء الرعيل األعىل أنهم هم الخلفاء، او أن فيهم من »تَْجَعُل ِفيها َمْن يُْفِسُد ِفيها

هم الكفــاح يكافح العصاة والعصيان، إذا فهم أوالء األكارم الذين بهم يتوب ّهللا عىل مــن يتــوب، وفــي
عمن ال يتوب ام ال يتوب عليه ّهللا، وال نعرف أجدر أو بهذه الجدارة من اهل بيت الرسالة املحمدية 

  !*.آله و عليه هللا صىل
ـ اخرج الطربا� يف املعجم الصغ� والحاكم وابو نعيم والبيهقي كاله� يف الــدالئل  ۵۸: ۱الدر املنثور 

ملا أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع «: آله و عليه هللا صىلال رسول ّهللا وابن عساكر عن عمر بن الخطاب قال ق
  رأسه اىل الس�ء فقال:

اسألك بحق محمد اال غفرت يل فأوحى اليه ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك ملا خلقتني رفعت رأيس 
فعلمت انه ليس احد أعظم قــدرا آله و عليه هللا صىلاىل عرشك فإذا فيه مكتوب ال اله إّال ّهللا محمد رسول ّهللا  

عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى اليه يا آدم! انه آخر النبي� مــن ذريتــك ولــو ال هــو مــا 
  .»خلقتك

: عن الكل�ت التي تلقاها آدم آله و عليه هللا صىلوفيه اخرج ابن البخاري عن ابن عباس قال: سألت رسول ّهللا 
مد وعيل و فاطمة والحسن والحس� إّال تبت عيل فتاب عليه من ربه فتاب عليه؟ قال: سأل بحق مح

نســخة  ۳۹العالمة ابن املغازيل الشافعي يف املناقــب ص  ۱۴۸: ۱۴ورواه مثله يف ملحقات االحقاق ج 
. واخرج مثله و توبة العبــد اىل آلـه و عليه هللا صىلمكتبة صنعاء بيمن ـ بإسناد متصل عن ابن عباس عن النبي 

) ۱۱۹: ۹( »ثـُـمَّ تــاَب َعلـَـيِْهْم لِيَتُوبـُـوا«ولة، محفوفة بتوبت� من ّهللا عليــه: توبــة اوىل ليتــوب: ّهللا، املقب
وثانية هي قبول توبته حيث التوبة هي علم وحال وعمل، وكل ذلك بحاجة اىل توفيق مــن العالمــة 

  النطنزي يف الخصائص.
روى عــن عمــر  ۱۲۵: ۱عىل ما يف اللوامع  وممن أخرجه العالمة البيهقي يف دالئل النبوة ۷۶: ۳و فيه 

  بن الخطاب قال آدم اسألك بحق محمد وآله اال غفرت يل ـ اىل قوله ـ:
  .۱:۲۱۵و لو ال هو ما خلقتك، ورواه مثله ابن عساكر يف مسنديه عىل ما يف اللوامع
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ه و عليـه هللا صـىل  قال: سألت النبــي السـالم عليهو فيه اخرج الديلمي يف مسند الفردوس بسند رواه عن عيل  عــن آـل
  قول ّهللا: فتلقى آدم من ربه كل�ت؟

فقال ـ بعد ما ساق القصة ـ قال: فعليك بهٔواء الكل�ت فان ّهللا قابل توبتك وغافر ذنبــك قــل اللهــم 
ا� اسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك ال اله اال أنت عملت سوء وظلمت نفيس فــاغفر يل انــك 

لهم ا� اسألك بحق محمد و آل محمد سبحانك ال الــه اال أنــت عملــت ســوء أنت الغفور الرحيم، ال
وظلمت نفيس فتب عيل انك أنت التواب الرحيم، فهٔواء الكل�ت التي تلقى آدم ومــن طريــق اهــل 
البيت (عليهم السالم) اخرج الشيخ الطربيس يف االحتجاج عن معمر بن راشد قال سألت أبا عبــد ّهللا 

: ان آدم ملا أصاب الخطيئة كانت توبته ان قال: اللهم بحق محمــد آله و عليه هللا صىلال رسول ّهللا قال ق السالم عليه
وآله محمد ملا غفرت يل فغفر ّهللا له أقول: واخرج الصــدوق مثلــه يف معــا� االخبــار باســناده اىل أ� 

عفــر بــن محمــد سعيد املدائني يرفعه اليه، واخرج يف الخصال عن املفضل بن عمر عــن الصــادق ج
  ما هذه الكل�ت؟ »َو إِِذ ابْتَىل إِبْراِهيَم َربُُّه بَِكلِ�ٍت «قال: سألته عن قول ّهللا تعاىل السالم عليه

قال: هي الكل�ت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو انه قال: يا رب اسألك بحق محمد وعيل 
انه هو التواب الرحيم، ويف ملحقات االحقاق وفاطمة والحسن والحس� إال تبت عيل فتاب ّهللا عليه 

يف حــديث ان  السـالم عليـهعــن الصــادق  ۹ص  ۳عن املوىل معــ� الكاشــفي يف معــارج النبــوة ركــن  ۷۸: ۳
الكل�ت التي تلقاها آدم من ربه: يا محمود ويا عيل األعىل ويا فاطم ويا محسن ويا منك اإلحســان 

ن تغفر يل وتقبل توبتي ورواه مثله القندوزي البلخي بحق محمد وعىل وفاطمة والحسن والحس� ا
يف ينابيع املودة ّهللا، وال يوفق إّال من أراده وحاول له، ثم ال يقبلها إّال إذا أ� بها عىل وجهها، وتلقــي 

  .»فَتاَب َعلَيْهِ «الكل�ت هو تعليم له كيف يتوب بتوفيق منه، وتلّقن لها عل� وحاال وعمال 
ل إلقاء من ّهللا تعلي� وتوفيقــا للحــال والعمــل، وتقــبال مــن آدم إذ تحولــت حالــه فهذا التلقي يحم

! فالعلم اليق� بالخطاء و�قام الرب نور، ئوج نار الندم يف »فَتاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيمُ «وعمله 
لصالحة، وأهمه قاعدته املتوسطة القلب، فيبعث اللسان واألعضاء اىل التاليف، وهذا املثلث هو التوبة ا

  .»الندم توبة«: آله و عليه هللا صىلب� العلم والعمل وهي الندامة وك�يروى عن النبي 
و ل� ينجو اإلنسان من فخاخ الشيطان فعليه أن يكون دائب التوبــة حتــى يرجــع يف هــذه املعركــة 

عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم السالم عليه الدائبة بالخسار عىل الشيطان وقد سئال رجّل عليا ام� املٔون�
يستغفر أبدا حتى يكون الشــيطان هــو الخــارس فيقــول: ال السالم عليهيذنب ثم يستغفر فقال ام� املٔون� 

  طاقة يل معه، وقال: كل� قدرت أن تطرحه يف ورطة وتتخلص منها فافعل*.
ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَبَِع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهــْم يَْحزَنـُـوَن  قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكمْ 

)۳۸.(  
  ـ ثم وما هي الهدى التي وعدها هذه الخليفة؟. ۹

ْم يَْحزَنُوَن ـ قُلْنَا اْهِبطُوا ِمنْها َجِميعاً فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال هُ 
بُوا بِآياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدوَن( ۳۸   ) ..*. ۳۹ـ َو الَِّذيَن كََفُروا َو كَذَّ

ال  لُّ وَ قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهداَي فَال يَِضــ«
  ).۱۲۴: ۲۰(»يَْشقى. َو َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى

هذه الهدي اآلتية لخليفة األرض إىل األرض ال ريب هي فوق هدى العقل، سواء أكانت هدى تهــدي 
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كاما ليس للعقل فيها حكم ال جملــة وال تفصــيال، العقل يف أخطاءه او تهديه يف تكامله، أم تحمل أح
وهذا املثلث من الهدى تجمع الرشائع كلها، فهي املقصودة للمكلف� منذ آدم اىل يوم الــدين، إال أن 
آدم ومن دونه، واىل نوح � يبعثوا برشيعة او رشائع من القسم الثالث إطالقا فانها ألوىل العــزم مــن 

ي� يعني استقالل الرشيعة الناسخة ملا قبلها ان كانت، والحاكمة عىل الرسل، حيث العزم لهم يعني ف
  من بعدها إىل ويل عزم آخر، وليست إّال ألوىل العزم من الرسل، الخمسة الذين دارت عليهم الرّحى*.

ِذِريَن «و قد توحي  يَن َو ُمنْ ِ ًة واِحَدًة فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيَِّ� ُمبَرشِّ َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ كاَن النّاُس أُمَّ
) ـ توحي أن الناس ظلوا يف فرتة مــن الــزمن ضــّالال عــن ۲۱۳: ۲( »لِيَْحُكَم بَْ�َ النّاِس ِفيَ� اْختَلَُفوا ِفيهِ 

هكذا رشعة إلهية تحمل كتاب وحي برسالة، فليكن آدم رسوال بال كتاب برشعة غ�ها، كــالتي تهــدي 
ه، أّما التي لها فروع ال تحكمها العقل ال جملــة وتفصــيال فــال، وعلّهــا ليســت العقل فقط عن أخطاء

  بالتي تكّملها ايضا، وإ�ا الزاوية األوىل من مثلث الوحي الرسالة، وهي أد� درجات الرسالة.
و ال شك ان اّول ما أتت من هدي لخليفة األرض كانت بواسطة آدم صفي ّهللا، الذي اصطفاه واجتباه 

ولحــد  »َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى، ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتــاَب َعلَيْــِه َو َهــدى«عىص وتاب عليه وهدى بعد ما 
  اآلن ما*. 

قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعــُدوٌّ فَإِّمــا يـَـأْتِيَنَُّكْم ِمنِّــي «بعث رسوال، وإ�ا نبّى واهتدى ثم 
  ه الهدى*.فابتعث بهذ »ُهدًى ..

فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو «ـ  »فمن تبع هداي فال يضل وال يشقى«و من ثم ضابطة عامة ملن ضل او اهتدى: 
: عائشا يف مربع النور والرسور: ال يضل ـ وال يشقى: حتى يف الحياة الدنيا، أن تصــبح »ال ُهْم يَْحزَنُونَ 

! »فَال يُْخِرَجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى«خاف أن يشقى حياته حياة الجنة، فال يحزن عىل ما فاته منها وال ي
بُوا ِب «: »َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري«واما  ـ  »آياتِنا أُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهــْم ِفيهــا خالـِـُدونَ  الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ

إذا فهــو يشــقى يف الحيــاة  »يَْوَم الِْقياَمــِة أَْعمــى َو نَْحُرشُهُ «يف األوىل ويف األخرى »فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً «
  كلها.

فليست توبة آدم بالتي تزيل عنه شقاء الحياة وضاللها وخوفها وحزنها بل وعليه أن يتبــع هــدى ّهللا 
  يف حياته الدنيا حتى ال يخاف وال يحزن وال يضل وال يشقى.

فعصيانه أهبطه إىل األرض الشقاء والعناء،  فقد تخطّى هذه الخليفة املعصية إىل التوبة وإىل الهدى،
وتوبته أصلحته لحياة راضية خالية عن مربع العناء، وهداه أدخلته اىل جنــة الحيــاة وهــو يف الــدنيا، 
فتألّفت حياته األرضية بحياة س�وية علينية إذا تعلق بوحي الس�ء، وهي ارضية سجينية إذا تحلل 

  .»َشًة َضنْكاً فَإِنَّ لَُه َمِعي«عن وحي الس�ء: 
و من ثم ينتقل املهتدون إىل حياة س�وية خالصة أسمى من األوىل وأ�ى، والضالون إىل حياة أرضية 

  أتعس وأن�!*.
ه و عليه هللا صىلعن أ� ذر قلت يا رسول ّهللا  ۵۱: ۱الدر املنثور  : من أول األنبياء؟ قال: آدم، قلت: نبي كان؟ آـل

  قال: نوح وبينه� عرشة آباء.قال: نعم مكلّم، قلت ثم من؟ 
  رجعة ثانية اىل مثلث اآليات يف القصة باستدراكات ونكات:

ـ نتأكد من ترداد األكل من الشجرة يف آياتها أنها ليست شجرة العلم او الحسد او املحبة او املعرفة  ۱
  شقاء والضالل.وأمثالها، من التي ال تٔول وإ�ا تتلقى معرفة وعل�، مه� حملت هذه الشجرة روح ال
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يْطاُن َعنْها فـَـأَْخَرَجُه� ِمــّ� كانــا «ـ إخراجه� من الجنة قد ينسب اىل الشيطان ك� هنا  ۲ فَأَزَلَُّهَ� الشَّ
  .»فَال يُْخِرَجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى«ويف طه  »كَ� أَْخرََج أَبََويُْكْم ِمَن الَْجنَّةِ «ويف األعراف  »ِفيهِ 

قــاَل «يف األعــراف و»قــاَل اْهِبطـُـوا«ك� هنا  »َو قُلْنَا اْهِبطُوا«هباط واألمر بالهبوط اىل ّهللا: ثم ينسب اإل 
  يف طه. »اْهِبطا

و الجمع ان سبب الخــروج والهبــوط هــو إبلــيس �ــا أزلهــ� دون أن يهــبطه� هــو بنفســه، ثــم ّهللا 
  أهبطه� جزاء �ا كسبا أن استزال �ا أزله�.

عيان بالهبوط يتوسطه� تلقي كل�ت التوبة، أ ترى ان آدم عىص األمر االّول حتــى ـ هنا أمران ج� ۳
  تاب، ثم أمر ثانيا بالهبوط؟ فكان عليه ـ إذا ـ أن يتوب عن عصيانه الثا� أن خالف األمر االّول؟

بَّنا ظَلَْمنا أَنُْفَسنا ... أَ لَْم أَنَْهُك� ... قاال رَ «هناك عصيان ثم بداية التوبة يف األعراف قبل األمر بالهبوط: 
و قلنا اهبطوا .. فتلقى .. قلنا اهبطوا «ثم هنا تلق لكل�ت التوبة ب� األمرين بالهبوط:  »قاَل اْهِبطُوا

..«  
  .»َربَّنا ظَلَْمنا ..«م� يدل ان الكل�ت املتلقاة هي نهاية التوبة ال بدايتها: 

قبل األمر األّول وبعده حتى تاب ّهللا عليه، وعّل االول  فقد اشتغل آدم منذ الخطيئة يف الجنة بالتوبة
  ما كان فوريا دون مهلة وك� يف طه:

مــ� يــوحي أن »َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى. ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعــاً ..«
له�، وبعد ما تاب عليه ربه وهدى، وك�ل التوبــة أمره� الخاص بالهبوط بعد ما أمر إبليس ح� از 

كان بتلقي الكل�ت بعد األمر االّول الج�عي بالهبوط هنا، وكأنــه يقــول أنــت� بعــد قليــل وتحقيــق 
التوبة هابطان مع الشيطان، إذا فال عصيان ثانيا آلدم وزوجه، وإ�ا إبليس هو الذي عىص ربــه لحــد 

واخــرى  »قال اهبط منها ف� يكون لك أن تتكــرب فيهــا«السجود آلدم  اآلن مرت� ـ: مرة إذا استكرب عن
إذا أمر مع آدم وزوجه إذ أزله�، إذ كان امره غ� أمره�، حيث ه� كانت له� مهلة تحقيق التوبــة 
دونه، أو أن التأكيد ألجل التكرار حيث ظنا أن توبته� نسخت األمر بالهبوط فأعاده ّهللا تدليال عــىل 

  ط لزام العصيان ولو بعد التوبة، وألنه خلق خليفة يف األرض ال يف الس�ء!.ان الهبو 
و مه� يكن من يشء فاألمر األخ� بج�عية الهبوط يحمل تحقيقه تكوينا، بجانب ما يحمل إيجابــه 

  ترشيعا، مه� كان آدم وزوجه مطيعان والشيطان عاصيا!.
يْطاُن َعنْها فَأَْخَرَجهُ « إِنَّ لـَـَك أَّال تَُجــوَع ِفيهــا َو ال «: من الجنــة �ــا يشــقى: »� ِمّ� كانا ِفيهِ فَأَزَلَُّهَ� الشَّ

وهــ� بعــد فيهــا،  »َو ال تَْعــرى«وقد خرجا من بعض ما فيــه  »تَْعرى. َو أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحى
طَِفقا «ولكن � يسمح له�، حيث »نَّةِ َو طَِفقا يَْخِصفاِن َعلَيِْه� ِمْن َوَرِق الْجَ «حيث نزع عنه� لباسه� 

ِمــّ� كانــا «ك� وأن الخروج م� فيها يقتضيه، إذ ال يخص بالخروج عنها، وإ�ــا  »خصفا«دون  »يَْخِصفانِ 
ومنه لباس الجنة ورقا وسواه، فقد بقيا عريان� حتى أهبطا، وقد تابا عريان� منكرســين، وإنــه  »ِفيهِ 

  أحرى بحالة التوبة وأجدى.
يْطاُن لِيُبِْدَي لَُه� ما ُووِرَي َعنُْه� ِمْن َسْوآتِِه� ۵ توحي أن لو ال وسوسة الشيطان  »ـ (فََوْسَوَس لَُهَ� الشَّ

بذوق الشجرة � تبدو له� سوآته� أبدا، إذ كــان لبــاس الجنــة لهــ� لزامــا، كــ� ألبســاه منــذ خلقــا 
آدم وزوجه، أنك� تحمالن سوآت يف أبدانك�، وأدخالها، فظهور السوأة كان مقصودا للشيطان نكاية ب

واخرى يف أرواحك� حيث عصيت� ربك� فلســت أنــا العــايص فقــط وأنــت� مطيعــان! فهــذا عصــيان 
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بعصيان وأي فرق ب� عصيان وعصيان؟ فطاملا أنا عصيت ر� أن � أسجد لك، فأنت عصيت ربك في� 
  أنعم عليك من الجنة، ام ماذا من أهداف أضاليل.

الشيطان بخيله ورجله يحاول دوما بخطواته أن يضم اىل حزبه من عباد الرحمن ل� ال يبقى وحده ف
  مرذوال مدحورا.

و من ثم كان لظهور السوأة هذا أثره يف آدم وزوجه، ان يأخذا حذره� يف الحياة األرضــية، ويتاكــدا 
لبــاس التقــوى الــذي يســرت عــىل العــورات  فعــىل اإلنســان أن يلتــزم »إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو لِزَْوِجَك «من 

يا بَِني آَدَم قَْد أَنْزَلْنا َعلَيُْكْم لِباساً يُواِري َسْوآتُِكْم َو ِريشاً َو لِبــاُس التَّْقــوى ذلِــَك َخــْ�ٌ «والسوآت كلّها: 
يْ  كَّرُوَن. يا بَِني آَدَم ال يَْفتِنَنَُّكُم الشَّ طاُن كَ� أَْخرََج أَبََويُْكْم ِمَن الَْجنَِّة يَنِْزُع ذلَِك ِمْن آياِت ّهللاِ لََعلَُّهْم يَذَّ

ــياِطَ� أَْولِيــاَء َعنُْه� لِباَسُه� لُِ�ِيَُه� َسْوآتِِه� إِنَُّه يَراكُْم ُهَو َو قَِبيلُُه ِمْن َحيُْث ال تَرَْونَُهْم إِنّا َجَعلْنَا ا لشَّ
  ).۲۷: ۷( »لِلَِّذيَن ال ئُوِمنُونَ 
سوآت ال يندفع أصحابها لسرتها أو عالجها، فقد كانت بلية الجنة ألدم و زوجه درســا و ما � تظهر ال

لألجيال كلها: كيف عليهم أن يعيشــوا معركــة الحيــاة األرضــية، ولــ� يرجعــوا اىل الجنــة عــىل ضــوء 
يــا أَيَُّهــا «الصالحات يف معرتكات الحياة، حيث الجنة دون كدح وعمل ليســت بــالتي تــريض الضــم�: 

فَــال يُْخــِرَجنَُّك� ِمــَن «يف  »فتشــقيا«دون  »فتشــقى«ـ ملاذا  ۶ »نْساُن إِنََّك كاِدٌح إِىل َربَِّك كَْدحاً فَُمالقِيهِ اْإلِ 
إِنَّ لََك أَّال تَُجوَع ِفيها َو ال تَْعرى. َو أَنََّك ال تَظَْمــٔوا ِفيهــا َو ال تَْضــحى، فََوْســَوَس «؟ ك� و»الَْجنَِّة فَتَْشقى

يْطانُ إِلَيِْه ال رغم انه� معا منهيان وقد حّذرا معا عن غرور الشيطان، واكالً معا منها، فه� يف هذا  »شَّ
، »َو ال تَْقَربا«املرسح عىل سواء وملاذا يختص آدم بالحظر عن عقبات هذا العصيان، وه� معا منهيان: 

فهل يا ترى إن الظلم العصيان  »نا أَنُْفَسناَربَّنا ظَلَمْ »«فَتَُكونا ِمَن الظّالِِم�َ «كذلك وظاملان عند العصيان 
  .»ال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى«منه� يخص بخلفياته ـ فقط ـ آدم دون زوجه و

فـَـأَْخرََجُه� ِمــّ� «أقول: ه� متشاركان يف الظلم والعصيان والخروج م� كانا فيه والهبوط عن الجنة: 
ء يف الحيــاة األرضــية وشــقاءها و جوعهــا وعراهــا وظ�هــا  لكــن� العــبو  »كانا ِفيِه َو قُلْنَا اْهِبطـُـوا ..

وضحاها، انها كلها تتوارد عىل الذكران قبل األناث وأك�، حيــث هــن يعشــن عــىل هــامش أتعــابهم، 
فعليهم مطاردة هذه الشقاء وحمل هــذه األعبــاء ال ألنفســهم فحســب، وإ�ــا ألزواجهــم وأمهــاتهم 

ُكْم َمــَودًَّة َو رَْحَمــةً «نفسهم، بل وقد يفضلونهن عليهم حيث وبناتهم ايضا ك� يتحملون أل   »َجَعَل بَيـْـنَ
  .»الرِّجاُل قَّواُموَن َعَىل النِّساءِ «) و۲۱: ۳۰(

  ففي الحياة األرضية للرجال ضعف وأضعاف ما للنساء من أعباء وشقاء.
قــاال َربَّنــا «وه� معا عاصيان تائبان  »عليه�تلقيا .. فتاب «دون  »فَتَلَّقى آَدُم ... فَتاَب َعلَيْهِ «ـ وملاذا  ۷

  ؟»ظَلَْمنا أَنُْفَسنا
ذلك ألن آدم هو األصل وهي الفرع، طوي عن ذكرها هنا حيث التلّقي وحــي وهــي محرومــة عنــه، 

ء الحيــاة الــدنيا عليــه دونهــا  وإ�ا تتلقى منه بعد ما تلقى، ثم هي التائبة عىل هامشه، وك� أن عب
  .!»فتشقى«
 »نّ «الرشطية الدالة عىل الشــك و الرتديــد، وبــ�  »إن«ب�  »فَإِّما يَأْتِيَنَّكُْم ِمنِّي ُهدىً «ف التالٔو يف ـ كي ۸

  التأكيد التي تٔود مدخولها؟
ال تعني بنفسها ترديدا، وا�ا رشطا يال�ه ك� يالئم التحقيق، وهنا التحقيق مستفاد  »إن«يف الحق ان 
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  .»فََمْن تَِبَع ُهداَي ..«ـ  »ما يأتينكم«يأت مني هدى وهو  »إن«مفاده، ف من نون التأكيد والرشط يفيد 
فََمِن اتَّبََع ُهداَي فـَـال يَِضــلُّ َو ال « »فََمْن تَِبَع ُهداَي فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «ـ وترى كيف  ۹

قى وأن�، ك� أن خوفه وحزنــه فيهــا وشقاء الحياة الدنيا شاملة لعائشيها، بل هي للمٔون أش »يَْشقى
ولكنــه يخــاف ويحــزن  »ال يضــل«واقعان عىل ما يرى من ظالمات وتخلفات عن رشيعــة ّهللا؟ فمهــ� 

  ويشقى.
و لكن� الشقاء يف الحياة الدنيا، منها مشرتكة ب� املٔون والكافر، ألنها لزام الحياة الدنيا، ولكنها للمٔون 

الحياة األخرى، ثم وشقاء فيها تخــص املتخلفــ� عــن رشعــة ّهللا: التــي مجبورة �ا تستقبله من راحة 
تخفف كث�ا من أتعابها، ولو طبّقت �اما ألصبحت الحياة الدنيا الشقاء رحمة كلها ك� الجنة ســواء، 

ال فََمــِن اتَّبـَـَع ُهــداَي فـَـ«فاملٔون يف هات� الشقائ� برحمة وراحة نسبية يف األوىل وحقيقية يف الثانية: 
  وأما الكافر: »يَِضلُّ َو ال يَْشقى

فضنك املعيشة يف الحيــاة  »َو َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً. َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة أَْعمى«
ال�ــان الدنيا هو لزام الكافر قدر كفره، وراحتها ـ رغم انها دنيا ـ هي لزام املٔون قــدر ا�انــه، فلــيس ا

بالذي يعّمر ـ فقط ـ الحياة األخرى، بل انه يجمع تعم� الحياة الــدنيا إىل األخــرى، كــ� الكفــر هــو 
  ضنك فيه�.

فهو م� يستقبلهم يف االخرى فإنهم آمنون فيها، واما ما يخوفهم أهل الــدنيا  »فَال َخْوٌف َعلَيِْهمْ «و أما 
  هم ما داموا يف مس�هم إىل الجنة املأوى.يف نفس او مال ام ماذا، فانها ليست بالتي تخوف

عىل ما مىضــ، مــ� قــدموه يف ســبيل ّهللا او فــات عــنهم مــن زخرفــات الحيــاة  »َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «ثم 
وزهراتها، ف� قدموه يقدمهم اىل الحسنى فل� ذا يحزنون؟ وما فات عنهم يخفف عنهم ثقلهم فلــ� 

  »ما فاتَُكْم َو ال تَْفرَُحوا ِ�ا آتاكُْم .. لَِكيْال تَأَْسْوا َعىل«ذا يحزنون: 
  !.»فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً «و اما الكافر فهو يعيش دوما ب� حزن ملا فاته وخوف ع� يستقبله 

ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجرُُه ِعنْــَد َربِّــِه َو ال َخــْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال« : ۲( »ُهــْم يَْحزَنـُـونَ  بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
أَال إِنَّ أَْولِيــاَء ّهللاِ ال َخــْوٌف «) ۳۵: ۷( ») (فََمِن اتَّقى َو أَْصلََح فـَـال َخــْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال ُهــْم يَْحزَنـُـونَ ۱۱۲

َخــْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال ُهــْم  إِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربُّنَا ّهللاُ ثُمَّ اْســتَقاُموا فَــال«) ۶۲: ۱۰( »َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ 
  ).۱۳: ۴۶( »يَْحزَنُونَ 

فأتباع هدى ّهللا، بإسالم الوجه ّ�، وباإلصالح وتقوى ّهللا، ممن قالوا ربنا ّهللا ثم اســتقاموا مــن أوليــاء 
  !»فَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «ّهللا، هؤآلء األكارم: 
  عىل هامش القصة:

تية مختلقة، وروايات أمثالها ترسبت وترسبت يف روايات إسالمية تشّوه وجه القصة اىل هنا آيات تورا
خالف العقل والعدل، نرضبها عرض الحائط حفاظا عــىل كرامــة الــوحي وذودا عــن ســاحة الربوبيــة 

): واوىص الرب اإلله آدم قــائال: مــن جميــع ۲۶ـ  ۱: ۳) و(۱۸ـ  ۱۶: ۲والرسالة، ومن التورات:(تكوين 
الجنة تأكل واما شجرة معرفة الخ� والرش فال تأكل منها شيئا ألنك يوم تأكل منها �وت موتــا ـ شجر 

فقالت الحية (يعني إبليس) للمرأة (حواء) أ حقا قال ّهللا: ال تأكل من كل شجر الجنة؟ فقال املــرأة: 
�وتا. فقالت الحية: لــن �وتــا نأكل منها إّال التي يف وسط الجنة فقال ّهللا: ال تأكال منه وال �ساه لئال 

بل ّهللا عا� انه حينذاك تنفتح أعينك� وتكونان كــاّ� عــارف� الخــ� و الرشــ. فأكلهــا آدم مــع زوجــه 
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فانفتحت أعينه� وعل� انه� عريانان. فخاطا أوراق ط� وصنعا ألنفسه� مآزر وسمعا صــوت الــرب 
جه الرب اإلله يف وسط الجنة فنادى اإللــه ايــن أنــت؟ اإلله ما شيا يف الجنة فاختبأ آدم وامرأته من و 

فقال آدم:سمعت صوتك يف الجنة فخشيت أل� عريان فاختبأت، فقال: كيف علمت أنك عريان؟ هل 
أكلت من الشجرة؟ فقال: املرأة ابتلتني، فقال: وأنت ملاذا؟ فقالت: الحية غرتنــي ... فقــال للحيــة ... 

الوجع تلدين أوالدا ... وقال الرب اإلله له: هو ذا اإلنسان قــد صــار وقال للمرأة: أك� أتعاب حبلك، ب
كواحد منا عارفا الخ� والرش واآلن �د يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيى اىل األبد فأخرجه 

  من جنة عدن ...!
صليح وا فضيحتاه من هذه اآليات املقح�ت يف التورات فأك�ها خرافات هراءات، خارجة عن حّد الت

إىل مطلق التزييف، حيث تجهّل الرب وتعّجزه وتعّدده و�ثّله بعبيده و تغلّب عليه كيدهم، وكل من 
له أد� معرفة باإللهيات يزيّف هذه العبارات املجنونة املتناقضة، دون حاجة اىل إجابات! ثــم انظــر 

يزيــف زيــف مــا أقحــم اىل الذكر الحكيم والقرآن العظيم كيف يهيمن عىل ما ب� يديه من كتاب، ف
  فيها، ويصّدق صدق ما تبّقى و ّهللا من وراء القصد.

  
  

  نىس عهد هللا فدعى ربه وغوى قبل رسالته السالم عليهآدم 
  

  *»معرفة هللا حق معرفته هو رأس العلم«ان 
َو اْعبُــْد َربَّــَك «آلـه و عليـه هللا صـىلو سائر العلم وسائلها، وال نهاية لحق املعرفة واليق� وك� يؤر رسول الهــدى 

  .»َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ 
علّها اضــافة اىل بيــان واقــع ســابق مــن  ۱۱۵ »َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل فَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً «

ة ضعف العزم اإلنسا� املتمثل يف اإلنسان األوىل، هي إىل جانب ذلك تكريم لساحة الرسالة القدســي
  األخ�ة، التي يحملها أعظم اويل العزم من الرسل.

محافظ لعهد ّهللا �اما، وعازم عليه �اما، ولذلك قد تســبق رســل الــوحي يف  آلـه و عليه هللا صىلفأنت يا محمد 
  قراءته، واين أنت من آدم حيث عهدنا اليه من قبل فنيس العهد و� نجد له عزما وثباتا عىل العهد!.

ا اىل آدم يف الذكر الحكيم إّال أّال يطيع الشيطان وال يقرب الشجرة املنهية ك� يف آيات و ال نعهد عهد
  ).۱۱۸( »فَُقلْنا يا آَدُم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو لِزَْوِجَك فَال يُْخِرَجنَُّك� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى«عدة مثل ما هنا: 

َو لَْم نَِجْد لَُه «نا، وان كان عن تقص� كان عصيانا، و نسيان عهد ّهللا لو كان عن قصور ال يسمى عصيا
َو «ه� يف جملة عساكر االدلة القاطعة عىل نسيانه املقرص العصيان،  »َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«ـ  »َعزْماً 

 غ� يف »� أجد«تعني أن � يكن له عزم عىل تطبيق العهد رغم تقبّله وتصديقه، ف  »لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً 
ّهللا أعم من الوجود وعدمه حيث العلم غ� مطلق وال مطبق، ولكنه يف ّهللا صــيغة أخــرى عــن عــدم 

حيث الثا� يستأصل عزمــه كــأن ّهللا �  »� يكن أو � يوجد له عزم«بديال عن  »� نجد«الوجود، وملاذا 
عزمه �ا قّرص، المحة انه  تنفي وجود »� نجد«يخلق له عزما، إذا فهو قارص ال يتمكن من عزم، ولكن 

خلق له عزما مختارا يف تطبيق عهده، ولكنه نيس عهده وترك عزمه لعهده، فأصــبح عهــدا دون عــزم 
  .»َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«تقص�ا منه دون قصور، و لذلك يعلن يف هذه اإلذاعة القرآنية العاملية 
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فهي أعظم عند ّهللا، وابعد عن محــارم ّهللا، حتــى اجل، وكل� كانت النفس أعزم عىل تطبيق عهد ّهللا 
يتصل اىل قمة العزم وهي النفوس القدسية ألويل العزم من الرسل و من نحى منحاهم كاال�ة من آل 

  . آله و عليه هللا صىلالرسول األقدس محمد 
 مــن قبــل و نسيان آدم، املقّرص، كان تناسيا عىل ذكر، وإال فكيف هنا اصــل النســيان وقــد ذكــره ّهللا 

مــا نَهــاكُ� «كيف ينىس وهو يذكره ويقول لــه إبلــيس: «ام  »إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك ..«�وقفه مع الشيطان: 
َجرَِة إِّال أَْن تَكُونا َملََكْ�ِ أَْو تَُكونا ِمَن الْخالِِدينَ    )؟*.۳۰: ۷(»َربُُّك� َعْن هِذِه الشَّ

ده تساهال وتناسيا وتجاهال عانــدا ام عامــدا ام عــن و كضابطة عامة ال عصيان إال بنسيان الرب وعه
  جهالة، ونسيان ّهللا وعهده عىل أية حال عصيان مه� اختلفت دركاته.

  و لقد نبه ّهللا آدم ح� خلقه وأسجد له مالئكته و�نّع إبليس عن السجدة، نبّهه بذلك العهد وذكّره:
  .۱۱۶َسَجُدوا إِّال إِبْلِيَس أَ� َو إِذْ قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَِدَم فَ 

و لقد فصلنا القصة وحققناها حسب املستطاع يف البقرة وقلنا هناك ويف مواضع اخرى ان املســجود 
له هنا عبودية او احرتاما هو ّهللا، وآدم هو املسجود له شكرا ّ�، ك� تقول سجدت لولدي بيانا لدافع 

  سجودك شكرا ّ�.
  .۱۱۷نَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو لَِزْوِجَك فَال يُْخرَِجنَّكُ� ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقى فَُقلْنا يا آَدُم إِ 

  عداء سابق عىل السجدة ملاذا أمر بها، وعداء الحق عىل مّر الزمن ملاذا لعن برتكها:
يَّتَُه إِّال قَلِيًال قاَل أَ رَأَيْتََك هَذا الَِّذي كَرَّْمَت َعَيلَّ لَِنئْ أَخَّرْتَِن إِىل يَْوِم الِْقيامَ « ) (قاَل ۶۲: ۱۷( »ِة َألَْحتَِنَكنَّ ذُرِّ

  ).۳۹: ۱۵(»رَبِّ ِ�ا أَْغَويْتَِني َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم ِيف اْألَرِْض َو َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِع�َ 
حياة، و الشقاء هنا، املتفرعة عىل الخروج عن الجنة اىل الحياة األرضية، هي التعب والعناء يف هذه ال

فالشقاء بالكّد والعمل والرشود والضالل والح�ة واللهفة واالنتظار واأل� والفقدان، ام أيــا كــان، كــل 
  هذه تنتظرك خارج الجنة يف حياة الشقوة االرضية، وأنت يف حمى منها كلها يف رحاب الجنة.

  و من اصول الشقاء هناك خارج الجنة الجوع والعرى والظ� والضحى:
  .۱۱۹َو أَنََّك ال تَظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحى  ۱۱۸أَّال تَُجوَع ِفيها َو ال تَْعرى  إِنَّ لََك 

ال جوع فيها حيث األكل حارض فيها ك� تشهي دون كّد للحصول عليه، وال عرى حيث مالبس الجنة 
تالبسك دون سعى قد يخيب، وال ظ� العطش حيث املاء فيها كــ� تشــاء وحيــث تشــاء، وال ضــحى 

مس حيث الجنة تجن عن الشمس الضاحية، ثم وبرودة الهواء ونعامتها من ناحية، وعدم الحاجة الش
  اىل مظّالت من أخرى، ال تحوجك تكلّف التسرت عنها.

و هنا الجوع والعرى يتقابالن مع الظ� والضحوة، وهــي يف مجموعهــا �ثـّـل رٔوس متاعــب اإلنســان 
  مرضاتها. وشقاءه يف الحصول عىل حاجيات الحياة ودفع

هذا ـ ولكن� اإلنسان النسيان، الغفالن عن تجاربه مع الشيطان، والرغبان يف البقاء والســلطان، مــن 
  هذه الثغرات ينفذ اليه الشيطان، ابتالًء بالعصيان وخروجا عن جوار رحمة الرحمن:

يْطاُن قاَل يا آدَُم َهْل أَُدلَُّك َعىل َشَجرَِة الْ    .۱۲۰ُخلِْد َو ُملٍْك ال يَبْىل فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ
َجرَِة إِّال أَْن تَكُونا َملََكْ�ِ أَْو تَُكونا ِمــَن الْخالـِـِديَن. َو قاَســَمُه� إِ�ِّ «  لَُكــ� ما نَهاكُ� َربُُّك� َعْن هِذِه الشَّ

  ).۲۱: ۱۷(»لَِمَن النّاِصِحَ�. فََدّالُه� بُِغرُوٍر ...
الشجرة املنهية، واصفا لهــا بشــجرة الخلــد وملــك ال يــبىل، بعــد أّن الشيطان يحبّذ اىل آدم األكل من 
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الرحمن يحذره عنها، واصفا لها بشجرة الشقاء والخروج عن جنة الراحة و البقــاء، ويــا لإلنســان مــن 
  غفلة ونسيان لعهد ّهللا وذكراه، كيف �يل اىل الوسواس الخناس، ويرتك عظة اله الناس؟.

مصدقا للشيطان، وهو من اكفر الكفر! ام ان شغفه البالغ لخلــد الحيــاة يف  أ تراه كّذب ّهللا يف وعده
ــ َو لـَـْم «الجنة وملك فيها ال يبىل أنساه ذكراه، فنيس عداء الشيطان والشقاء الناتج عــن اتّباعــه  فَنَِيسَ

لعهــد فلقد ملس اللع� يف نفس آدم املوضــع الحســاس، وهــو تطلـّـب البقــاء، فأنســاه ا »نَِجْد لَُه َعزْماً 
  والعناء املتوعدة عىل الخروج من الجنة، فأقدم عىل املحظور:

  .۱۲۱وى فَأَكَال ِمنْها فَبََدْت لَُه� َسْوآتُُه� َو طَِفقا يَْخِصفاِن َعلَيِْه� ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َو عَىص آَدُم َربَُّه فَغَ 
لِيُبْــِدَي «ن اهداف الشيطان: و هذه السوآت هي العورات، فقد كانت عنه� مستورة، وكان بدّوها م

  ).۲۷: ۷(») (يَنِْزُع َعنُْه� لِباَسُه� لُِ�ِيَُه� َسوْآتِِه�۲۰: ۷( »لَهُ� ما ُووِرَي َعنُْه� ِمْن َسْوآتِِه�
فقد كانت عوراته� ملبوسة بلباس الجنة وملّا تبدوا له� منذ خلقا، فل� اكال من الشجرة نزع عــنه� 

 عوراته�، عورة ظاهرة كانت خفية، نتيجة عــورة باطنــة يف الــروح هــي النســيان لباسه� فبدت له�
العصيان، وليعلم اإلنسان انه يف قرارة نفسه عورة ظاهرة وباطنة، فعند االمتحان يكرم املرء او يهــان، 

  وعند تقلب األحوال تعرف جواهر الرجال.
س والعفة �ا أكال، ومواضع الخفــة يف الــروح ملــاذا وهي مواضع الجن »فَبََدْت لَُه� َسوْآتُُه�«و بالفعل 

سرتا  »َو طَِفقا يَْخِصفاِن َعلَيِْه� ِمْن َوَرِق الَْجنَّةِ «أكال، فأصبحا عارف� من عورات الروح والجسم ما أريا 
  لعورات الجسم، ولكنه� كيف يسرتان عورات الروح؟:

) وقــد بقــي علــيه� ان ۲۶: ۷( »َو ِريشاً َو لِباُس التَّْقوى ذلـِـَك َخــْ�ٌ  أَنْزَلْنا َعلَيُْكْم لِباساً يُواِري َسْوآتُِكمْ «
  !»َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«يسرتا عورات الروح حيث 

  *»و هي أول قدم مشت اىل الخطيئة«
  و طبعا ب� قبيل اإلنسان، فان الشيطان سبقه فيها.

فا�ا حاوال،  »فخصفا«يخصفا، وإّال لكان حق التعب� انه� ما قدرا عىل ان  »طَِفقا يَْخِصفانِ «و قد تلمح 
كانت مرشوطة بعدم األكــل  »إِنَّ لََك أَّال تَُجوَع ِفيها َو ال تَْعرى ..«واما واقع الخصف فال خرب عنه، ثم 

  !»َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«من الشجرة وقد اكال فليعريا هنا ويف الحياة األرضية. 
ىل بأول عصيان، مه� حاول ناس وهم األك�ية املطلقة من مفرســين ومحــدث� و هنا أول انسان يبت

ان يحّولوا عصيانه اىل ترك االوىل، ولكنه محاولة غافلة فاشلة حيث تخالف نصوص الكتــاب والســنة 
  وك� فصلناها عىل ضوء آية البقرة.

رشاديا، وتراه ماذا يقصد من و منهم من يرّدد القول ان ذلك كان قبل ترشيع الّرشعة، وانه كان نهيا إ
الرشعة اإللهية، أ هي املرشّعة منذ الرسالة األرضية؟ وال ينافيها حكم واحد تكليفي او يزيد قبل هذه 
الرشعة! ام تعم اي حكم الهي؟ فقد حكم ّهللا قبل الرشعة االرضية احكاما عدة، منها ما أمر املالئكة 

بليس ح� ا�، فهال هو عاص إذ � تكن هنا لك رشعة؟ بالسجود آلدم فسجدوا إال إبليس، وقد لعن إ 
وهو رش عصيان! ام � يكن املالئكة ـ إذا ـ طائع�؟ وهي خ� طاعة! فكذلك يف عصيان آدم وقد لحق 

  عصيان الشيطان.
فحتى لو كان النهي إرشاديا ـ و� يكن ـ فهو ايضا من الرشعة، وعصيان النهي االرشادي بهذه الصورة 

و ايضا يف الحق عصيان، ثم طبيعة الحال يف األوامر والنواهي اإللهية انها مولوية ككّل اال العجيبة، ه
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بقرينة قاطعة، ام هي كلها ارشادية حيث ترشــد اىل مصــالح تحملهــا فرديــة ام ج�عيــة، فمجــرد ان 
الذاعــة تسمي نهيا إرشاديا ـ ودون اي برهان ـ ال يخرج تخلفه عن العصيان، وك� ّهللا رصح يف هذه ا

  .»َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى«القرآنية 
ال ســي� مــع  »و عىص«دون »و ترك االوىل«فلو كان تركا لألوىل فكان االوىل بل املحتوم يف القرآن البيان 

: فالنهي املٔوّد عن االكل منها، ثم فتكونا من الظــامل�، وانــه زل، »عىص«ترصيحات أخرى تٔود انه حقا 
عىصــ «ط من الجنة، وتاب فيها وبعدها، هذه عساكر سبعة تدلنا عىل انه حــت� وشقي، وعىص، وأهب

  .»فغوى
بنفسها تكفي داللة عىل اقرتاف الحرام و� تستعمل يف القرآن كله إال يف نفس املعنــى، كــ�  »عىص«و 

  الظلم والزلة والشقاء والغواية، ثم هذه التوبة العريضة ليست اال عن ارتكاب محرم.
ىل تخلفا عن نهي ارشادي ك� يقولــون، ال يســتحق هــذه التعــاب� القاســية القاضــية عــىل و ترك االو

العدالة فضال عن العصمة، وال يستوجب تلك التوبة الطويلة العريضة! و العصمة الرضورية لســاحة 
الرسالة هي منذ الرسالة حتى يقيض الرسول نحبه، دون ما قبلها اال ملن دلت لهم الدالالت القاطعــة 

وعرتتــه الطــاهرة (علــيهم الســالم) ومــن نحــى منحــاهم مــن اويل العــزم ام آلـه و عليه هللا صىلالرسول محمد ك
  سواهم.

  ؟السالم عليهو ليت شعري ماذا يدفع هؤآلء األعاظم اىل تأويل نصوص الكتاب والسنة يف عصيان آدم 
ف نصوصه، و ما تشه�ه فيه بذنبه إال والقرآن أعظم شأنا أن ئوّل اىل خال  السالم عليهأ استعظاما لشأن آدم 

  *»ان مخالفة الحبيب عىل الحبيب شديدة«
  و ليعلم ذريته انهم سيبتلون بالشيطان ك� ابتيل أبوهم آدم فيتخذوه عدوا.

و لعمر الهــي الحــق ان ذلــك التأويــل العليــل غريــب يف نوعــه دون اي تعويــل إال عــىل أن األنبيــاء 
والقــرآن »ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهــدى«إال قبل نبوته* ملكان معصومون! و� يكن هذا العصيان 

مرصح بذلك العصيان، وال يوجد يف عرشات من األحاديث الناظرة اليه املفرســة لــه إال نفــس الــذنب 
  والخطيئة والعصيان، دون ترك االوىل وال مرة يتيمة.

رسدا آليات عصــيان »ارتكاب ترك االوىل«من أبوابه ب و غريب من صاحب بحار األنوار انه يعنون بابا
آدم ورواياته، وال ينبئك مثل خب� بغربة القرآن الغريبة حيث تٔول آياته البينات دون اي برهان، حتى 

  وإذا صدقت �تظافر األحاديث التي هم ئوّلونها، ويفرعون القرآن عليها*!
واغــرت �ــا قاســمه إبلــيس* وكــان ذلــك قبــل  اجل انه عىص فغوى، ولكنها معصية صغ�ة حيث نيس

  رسالته* فانه:
  .۱۲۲ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى 

االجتباء من الجباية: الجمع، واالفتعال جمع متكلّف فيه، وإذ ال تكلف يف افعــال ّهللا تعــاىل، فلــيكن 
خلقي، ثم إخــالص مــن ّهللا، فلــ� اصطفاًء له بعد صفاءه بتوبته وهداه، فللعصمة مرحلتان، إخالص 

هنا دون  »ربه«يجبي اإلنسان نفسه لربه ك� يستطيع، فقد يجتبيه ربه لنفسه رسوال منه اىل خلقه، و
  تلمح لهذه الربوبية الخاصة يف ذلك االجتباء. »رَبِّ الْعالَِم�َ «ام  »هللاّ «

هــداه، وهــذه طبيعــة الحــال يف هنا تجعل اجتباءه الرسايل متــأخرا عــن توبتــه تعــاىل عليــه و  »ثم«و 
تدل عىل توبته اىل ّهللا فتاب ّهللا عليه، وهذه التوبة محفوفة بتوبت� من  »فَتاَب َعلَيْهِ «االجتباء، ك� ان 
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ّهللا اىل التائب، من قبل حتى يتوب اىل ّهللا، ومن بعد توبة من ّهللا عليه تقبال منه، حتى يتوب عليــه: 
  ).۹:۱۱۹(»تُوبُواثُمَّ تاَب َعلَيِْهْم لِيَ «

هي هدى بعد توبة ّهللا عليه ثانية، وليس االجتباء إال بعد هذه الهدى، فهو املرحلة  »و هدى«ك� أّن 
الخامسة بعد تخطيّه هذه األربع، توبات ثالث وهدى، واالجتباء هدى رسالية بعــد الهــدى الخاصــة 

  املبيّنة صالحية الرسول كشخص، وهي املعنية بالهدى التالية:
لُّ َو ال قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهداَي فـَـال يَِضــ

اْهِبطـُـوا «) ۳۸: ۲(»قُلْنـَـا اْهِبطـُـوا ِمنْهــا َجِميعــاً «ويف ســواها  »قاَل اْهِبطا ِمنْها َجِميعــاً «! هنا ۱۲۳يَْشقى 
) فهل املخاطب مثنى فكيف الجمع يف ذلك الجمــع؟ ام هــو ۲۴: ۷) وو ۳۶: ۲( »لِبَْعٍض َعُدوٌّ  بَْعُضكُمْ 

  جمع فل� ذا املثنى يف هذه اليتيمة؟.
هنــا بقرينــة الجمــع يف  »اهبطــا«يف هذه الــثالث االخــ�ة تجمــع آدم وزوجــه والشــيطان، و »اهبطوا«
تعني نفس الجمع، والتثنية اعتبارا بــالفريق� املتنــاحرين  »بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ «والعداء يف  »يأتينكم«

عىل طول خط الحياة، فالعداء األصيل هو ب� الشيطان و اإلنسان ككّل، ويتفرع عليه عداء ثان بــ� 
يْطاَن يَنَْزُغ بَيْنَُهمْ «قبيل اإلنسان  نا احت�ل ثان ) وه۵۳: ۱۷(»قُْل لِِعباِدي يَُقولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ

ان التثنية تعني قبييل الرجال والنساء املنتسل� من األول�، ومباعضة العداء تعم عــداء كــل لآلخــر، 
  وعداء كّل مع قبيله، ثم الشيطان رأس الزاوية يف كل عداء.

 و ذلك العداء ب� قبيل اإلنسان، واثره عليه من قبيل الشيطان، ه� ال يزوالن ام يخفان إال بهدى هللاّ 
  امللك املنان:

هــذه، »هــدى«ونون التأكيد تنسف الرتدد يف إتيان هدى اىل التأكد منهــا، و  »فَإِّما يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدىً «
اآلتية بعد الهبوط، ليست هي الفطرية والعقلية والحسية وقد أوتيها كل مكلف منذ خلقه، بل هي 

أكانت هــدى العقــل صــدا عــن اخطــاءه امــا زاد،  الهدى الرسالية بالوحي، غ� املستطاعة لهم، سواء
هوعليها هي مادة الرســالة االوىل التــي حملهــا آدم  حيــث الرشــعة اإللهيــة بفروعهــا األحكاميــة السـالم علـي

يْن«الشاملة ا�ا ابتدئت من نوح:  يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ ْم ِمَن الدِّ َع لَكُ ا َرشَ
ــيَن َو «) فقد ۴۳: ۴۲(»بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس .. ِ ًة واِحــَدًة فَبََعــَث ّهللاُ النَِّبيِّــَ� ُمبَرشِّ كاَن النّاُس أُمَّ

) والنبيون هنا هم حملة الرشائع منذ نوح اىل محمد (علــيهم الســالم)، وآدم كــان ۲۱۳: ۲(»ُمنِْذِريَن..
ة الناضجة و � يكن نبيا، حيث النبوة هي منزلة رفيعة يف الرسالة، رسوال مهديا بهدي الدالالت العقلي

  وآدم � يحظوا إال مرتبة دانية بدائية من الرسالة.
اتباعا للشيطان، وعداء بعضهم لبعض، وقصورا للعقل  »فَال يَِضلُّ «يف أية رشعة الهية  »فََمِن اتَّبََع ُهدايَ «

بالرغم من ان الحياة الــدنيا هــي حيــاة الشــقاء،  »ال يَْشقىَو «عن كامل املصلحة الحيوية، وبالنتيجة 
يف الربزخ واألخرى، فالشقاء يف الحياة ملتبع الهدى منفية، يف عيشة راضية مرضية،  »ال يَْشقى«وباحرى 

من اتبع كتاب هللا هداه هللا من الضاللة يف «يف تفس� آية الهدى آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن رسول الهدى 
  *»دنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة ..ال

  و هذا تفس� تطبيقي للهدى بأفضل مصاديقها.
فََمــِن اتَّبـَـَع «و ترى كيف يهّدد آدم إذا عىص بأنه يشقى، وإذا أطاع فال يشقى، وهنا يعده مرة اخرى 

  يف هذه الحياة االرضية الشقاء؟. »ُهداَي فَال يَِضلُّ َو ال يَْشقى
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املهدد بها تعم النشآت الثالث روحية وبدنية، وهي تجرب باتباع الهدى، إال بدنيــة يف علّه الن الشقاء 
  االوىل، ال تحسب بيشء بجنب الرياحة الروحية برضوان من ّهللا.

صحيح ان آدم اهبط من الجنة �ا عىص، ولكنه زّود يف الحياة االرضية بزاد التقــوى التــي تجعــل لــه 
اته الحسنة يف الدنيا، والجنة التي يخلفها اإلنسان �ا سعى، خــ� مــن منها جنة املأوى، اضافة اىل حي

  جنة دخلها دون ان يسعى.
  
  

  وزوجه السالم عليههل ارشك آدم 
  

) أَ يُْرشِكُوَن ما ال يَْخلـُـُق ۱۹۰فَلَّ� آتاُه� صالِحاً َجَعال لَُه ُرشَكاَء ِفي� آتاُه� فَتَعاَىل ّهللاُ َعّ� يُْرشِكُوَن («
) َو إِْن تَْدُعوُهْم إَِىل ۱۹۲) َو ال يَْستَِطيُعوَن لَُهْم نَْرصاً َو ال أَنُْفَسُهْم يَنُْرصُوَن (۱۹۱ئاً َو ُهْم يُْخلَُقوَن (َشيْ 

ِن ّهللاِ ) إِنَّ الَّــِذيَن تـَـْدُعوَن ِمــْن ُدو ۱۹۳الُْهدى ال يَتَِّبُعوكُْم َسواٌء َعلَيُْكْم أَ َدَعْوُ�ُوُهْم أَْم أَنْتُْم صــاِمتُوَن (
) أَ لَُهْم أَْرُجٌل َ�ُْشوَن بِها أَْم لَُهــْم أَيـْـٍد ۱۹۴ِعباٌد أَْمثالُُكْم فَاْدُعوُهْم فَلْيَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ� (

وَن بِها أَْم لَُهْم آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها قُِل اْدُعوا ُرشَ  كــاءَكُْم ثـُـمَّ كِيــُدوِن فـَـال يَبِْطُشوَن بِها أَْم لَُهْم أَْعُ�ٌ يُبِْرصُ
) َو الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونـِـِه ۱۹۶) إِنَّ َولِيَِّي ّهللاُ الَِّذي نَزََّل الِْكتاَب َو ُهَو يَتََوىلَّ الّصالِِحَ� (۱۹۵تُنِْظرُوِن(

إَِىل الُْهــدى ال يَْســَمُعوا َو تـَـراُهْم  ) َو إِْن تـَـْدُعوُهمْ ۱۹۷ال يَْستَِطيُعوَن نَْرصَكُْم َو ال أَنُْفَســُهْم يَنُْرصُــوَن (
  )۱۹۸(»يَنْظُرُوَن إِلَيَْك َو ُهْم ال يُبِْرصُونَ 

هذه اآليات هي قبل صحيح التأمل فيها قد تكــون متّرســبا لوثنيــات مفرتيــات عــىل أبينــا األول أول 
ه هللا صـىلاملرسل� املعصوم� ســالم ّهللا علــيهم أجمعــ�، لحــد يختلــق عــن خــاتم املرســل�  أنــه قــال: آلـه و علـي

  *»خدعه� مرت�«
َجَعــال لـَـُه «يعني الشيطان، فالخدعة األوىل حيث أضله� يف الجنة وجاه الشجرة املنهية، والثانيــة ملــا 

ك� هنا!! ذلك رغم أن ّهللا اجتباه بعد ما هبط إىل األرض، وكيف يقع اجتباءه عىل  »ُرشَكاَء ِفي� آتاُه�
ألس�ء كلها؟! أ جهال �ا يرشك، أم اجتباء ملن يرشك! فكيف باإلمكــان للــذي من يرشك به وقد علّمه ا

علّم األس�ء كلها، وقد عرّفه ّهللا الشيطان إذ ه� يف الجنة، كيف له أن ينخدع مرة أخرى هي أفضــح 
من األوىل أن يسمي بعض أوالده أس�ء رشكية؟ فهل ضاقت عليه األس�ء �ا رحبت فلم يجد لولــده 

  ّال ما يختاره عدوه املعروف لديه؟اس� إ 
لكــان »َجَعال لَُه ُرشَكاءَ «ذلك، وليس يف مرسح هذه اآليات ذكر من الشيطان، ولو كان هو املقصود من 

اعتبارا بأن الشيطان »من ال يخلق«كان  »ما ال يَْخلُُق «لوحدة هذا الشيطان، ثم  »جعال له رشيكا«النص 
  من ذوي العقول.

ئر الجمع التي هي هنا بضع وعرشون ويف أفعال مستقبلة! ال تناسب خصوص و بعد ذلك كله فض�
أبوينا األول�، فلو كانا ه� املقصودين لكان حق النص التثنية املاضية، ال سي� وأن الحق يف اجتثــاث 
 جذور الوثنية عن بكرتها منذ بزوغها أن يركز عىل أول املرشك�، فلو كان أبوانا ه� اللذان أرشكا با�ّ 

قبل كل املرشك�! لكان الحق تركيز الض�ئر يف ذلك التنديد املديد عليه�، دون أوالدهــ� اللــذين � 
  يولدوا بعد والذي ولد ملّا يبلغ الحلم حتى يكلّف فينّدد برشكه.
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ذلك خالف ما يروى أنه بعد مرات عدة � تكن زوجه موفقة حيث ولدت ناقصا اليعيش*! فإنها من 
 »مرت به«املسيحية واملسيحيات اإلرسائيلية التي تلقي كل عصان عىل آدم وزوجه، وهنا  اإلرسائيليات

  أي الحمل، هو املرور كعادة بال ثقل حيث التحس ذلك الحمل.
فالعالقة األولية ب� الزوج ومسكنه هي التغيش حبا وشهوة وإنجابا للم�ثــل، والتغيشــ هــو أحســن 

 كيانها ككل فتحرش فيــه بكلهــا روحــا وجســ�، فهــو التقــاء تعب� عن ذلك اللقاء اللقاح حيث يغىش
روح� بجسدين وجسدين بروح�، ك� الزواج هو االلتقاء املثنّى وأهمها الروح إذ هــو الــذي يــدرك 
املسكن، وهذه صورة إنسانية يف تلك املبارشة بعيدة عن الحيوانية الخالصة الكالسة الفالسة، قريبــة 

  نجابا لصالح.إىل اإلنسانية الصالحة، إ 
يصلح للحيــاة اإلنســانية »لَِنئْ آتَيْتَنا صالِحاً «الذي رباه� وحملها  »َدَعَوا ّهللاَ َربَّهُ�«بحملها  »فَلَّ� أَثَْقلَْت «
  املخلص� لك الدين. »لَنَكُونَنَّ ِمَن الّشاكِِرينَ «

غة (صالحا) وهو الصالح فقد تب� الحمل وتعلقت به قلوبه� وجاء دور األط�ع فيه، املخترصة يف صي
حيث الصالح الظاهر عند الوالدة لــيس إال الظــاهر يف  »فَلَّ� آتاُه� صالِحاً «الظاهر عند الوالدة ملكان 

الحياة اإلنسانية، دون الباطن الذي ال يظهر إّال عند بلوغ الحلم، ال سي� وأن الطبيعة اإلنسانية املائلة 
  ن.إىل اإلرشاك ال تنحو نحو صالح الباط

فهذه قصة واقعية عامة ب� بني اإلنسان تصويرا ملــدارج االنحــراف يف الــنفس اإلنســا� مــن معــارج 
  الفطرة التي فطرهم ّهللا عليها:

ـكُونَ «يعيش عيشة صالحة  »فَلَّ� آتاُه� صالِحاً « وهنــا  »َجَعال لَُه ُرشَكاَء ِفي� آتاُه� فَتَعاَىل ّهللاُ َعّ� يُْرشِـ
جمعا ال ينطبق علــيه�، إذا فهــ� كــل »يرشكون«ال ينطبق عىل الشيطان، ك� أن  »كرشي«دون  »رشكاء«

ولكنه�  »لَِنئْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَُكونَنَّ ِمَن الّشاكِِرينَ «أبوين من هذا النسل، أنه� عند اثقالها يدعوان ّهللا 
إذ يخيل إليه� أن  »ُرشَكاَء ِفي� آتاُه�َجَعال لَُه «ينسيان صالح ما آتاه� ّهللا إىل طالح اإلرشاك به حيث 

  لغ� ّهللا مدخال يف صالح الولد.
و هذه طبيعة اإلنسان الغفالن النسيان إّال من هداه ّهللا ووقاه، تخلفا ع� فطره ّهللا عليه ك� ويكرر 

  قّص ذلك التخلف يف القرآن بصور عدة:
ُّ َدعانا لَِجنْ « ِبِه أَْو قاِعداً أَْو قاِ�اً فَلَّ� كََشْفنا َعنُْه ُرضَُّه َمرَّ كَأَْن لَْم يَْدُعنا إِىل ُرضٍّ َو إِذا َمسَّ اْإلِنْساَن الرضُّ

ُه كَذلَِك ُزيَِّن لِلُْمْرسِفَِ� ما كانُوا يَْعَملُونَ  الظُّلَِل َدَعُوا ّهللاَ ُمْخلِِصَ� ۱۰:۱۲( »َمسَّ ) ـ (َو إِذا غَِشيَُهْم َمْوٌج كَ
يَن فَ  ) (َو إِذا ۳۲: ۳۱(»لَّ� نَّجاُهْم إَِىل الَْربِّ فَِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َو ما يَْجَحُد بِآياتِنــا إِّال كـُـلُّ َختـّـاٍر كَُفــورٍ لَُه الدِّ

ـكُوَن. ِهْم يُ َمسَّ النّاَس ُرضٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَ� إِلَيِْه ثُمَّ إِذا أَذاقَُهــْم ِمنـْـُه َرْحَمــًة إِذا فَِريــٌق ِمــنُْهْم بِــَربِّ  ْرشِـ
  ).۳۴: ۳۰( »لِيَْكُفرُوا ِ�ا آتَيْناُهْم فَتََمتَُّعوا فََسْوَف تَْعلَُمونَ 

و هكذا ينقطع اإلنسان فطريا إىل ربه ح� تنقطع األسباب التي كان يعيشها، فل� كشــف عنــه رضه 
عــه أي رجع إىل نفس األسباب معتربا إياها كأنها الكاشفة له رضه، فقــد �ــرض مرضــا هالكــا فــال ينف

ومــا أشــبه  »يـرشـكون«طبيب وال دواء، فلّ� يعاىف ينسب عافيته إىل كل يشء إّال ّهللا! هذا، والقــول إن 
جمعا ال ينايف تثنية األبوين، فإن دأب القرآن الدائب هو التعميم بعــد التخصــيص إعطــاء للضــابطة، 

ي� تقولون، ولو كانــت هنــا مردود بظاهر الجمع الراجع إىل صاحبي القصة، إّال إذا دلت قرينة ك� ف
مهــ� كــان محــتمال، السالم عليهـ ألقل تقدير ـ ال تعني ـ فقط ـ آدم  »نَْفٍس واِحَدةٍ «قرينة كسائر املوارد ف 
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ولكن االحت�ل ليس بناء االستدالل، ففرية اإلرشاك عىل أبوينا األول� السناد لها هنا، واألسناد القرآنية 
َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى. ثـُـمَّ اْجتَبــاُه َربُّــُه «موحدين، مه� عصيا يف الجنة: األخرى ترتى عىل أنه� كانا 

ّهللاُ أَْعلـَـُم «) وكيف يقع اجتباء ّهللا عىل من يرشك باّ� في� يعلم منــه و۱۲۲: ۲۰(»فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى
أيــة ملحــة لتخلــف منــه صــغ� طيلــة وال يلمح القرآن بعد عصيان آدم يف الجنة »َحيُْث يَْجَعُل رِسالَتَهُ 

حياته وهو رسول، فضال عن هكذا اإلرشاك باّ�، وعوذا باّ� من هذه املختلقات الــزور الغــرور التــي 
إرشاكا به يف صــالح مــا آتــاهم »أَ يُْرشِكُوَن ما ال يَْخلُُق لهم َشيْئاً َو ُهْم يُْخلَُقونَ «يزّورها ألهليها الغرور، 

  ؟»ِطيُعوَن لَُهْم نَْرصاً َو ال أَنُْفَسهُْم يَنُْرصُونَ َو ال يَْستَ «من ولد؟ 
وهنا الخطاب الجمع برهان آخر مع عساكر الرباه� األخرى أن  »َو إِْن تَْدعُوُهْم إَِىل الُْهدى ال يَتَِّبُعوكُمْ «

َدعَْوُ�ُوُهْم أَْم أَنْتُْم  أَ «أنتم املرشكون عىل مدار الزمن  »َسواٌء َعلَيُْكمْ «التنديد غ� وارد عىل أبوينا األول� 
فهٔواء الذين تدعونهم من دون ّهللا من حي وميت هم يف ضالل ال يهتدون فكيف يتخذون  »صاِمتُونَ 

ــاء ّ�  ــَف «رشك ــْم كَيْ ــ� لَُك ــدى فَ ي إِّال أَْن يُْه ــدِّ ــْن ال يَِه ــَع أَمَّ ــقُّ أَْن يُتَّبَ ــقِّ أََح ــِدي إَِىل الَْح ــْن يَْه أَ فََم
  )!.۳۵: ۱۰(»تَْحُكُمونَ 

أَْمثــالُُكْم فَــاْدُعوُهْم «ّ�  »عبــاد«أيا كانوا وحتى املالئكة والنبيــ� هــم  »إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِّ «
  أنهم ليسوا أمثالكم بل هم آلهة ك� ّهللا. »فَلْيَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 

أَْرُجٌل َ�ُْشوَن بِها أَْم لَهُْم أَيٍْد يَبِْطُشــوَن بِهــا أَْم لَُهــْم أَْعــُ�ٌ «تعبدونهم أوالء األموات منهم الذين  »ألهم«
وحتى الــذين لهــم  »يُبِْرصُوَن بِها أَْم لَُهْم آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها قُِل اْدُعوا ُرشَكاَءكُْم ثُمَّ كِيُدوِن فَال تُنِْظُرونِ 

  ، ال يستطيعون نرصكم بل وال أنفسهم ينرصون.أرجل وأيد طائلة وأع� مبرصة وآذان سامعة
ذلك، فاحت�ل أن النفس الواحدة هنا أبو البرش، فضال عن ظهور اآلية أو رصاحتها فيــه كــ� الخصــم 

  إّال باحت�الت أخرى لو ثبت: السالم عليهيدعيه ال يأ� بيشء ينال من كرامة آدم 
خصوص النفس الواحــدة هــذه، وهــو خــالف  إىل »تغشاها«و »ليسكن«األول: رجوع ضم� الغائب يف 

فالصحيح هنا لــو »نَْفٍس واِحَدةٍ «األدب الفصيح والصحيح أن يرجع الضم� املذكر إىل مرجع مٔوث هو 
ِمنْهــا «بضــم�ي التأنيــث كــ� يف ضــم�ي  »فَلَّ� تََغّشــاها«و»لِيَْسُكَن إِلَيْها«عنيت نفس النفس الواحدة 

إّال جــنس  »ليســكن وتغىشــ«وفقاً لتأنيثها، إذا فال تعني  »نَْفٍس واِحَدةٍ «حيث ه� راجعان إىل  »زَْوَجها
النفس الواحدة من ذكور بني اإلنسان دون شخصها، وليس من املحتمل رجوع ضم� املذكر هنــا إىل 

َو ِمــْن آياتـِـِه أَْن «ألنوثتها الحقيقية، وألن الزوج هو الذي يسكن إىل زوجته من األتعــاب كــ� »زوجها«
  ).۲۱: ۳۰( »َق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَزْواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَيْهاَخلَ 

شخص إبليس حسب الرواية املختلقة، والجمع اليناسبه، فهم ـ إذا ـ الـرشـكاء  »رشكاء«الثا�: أن تعني 
  املعبودون لجنس بني اإلنسان.

خصــوص آدم وزوجــه ومــا أشــبه مــن بضــع وعرشــين إىل  »يـرشـكون«الثالث: رجوع ضم� الجمــع يف 
والفصيح الصحيح رجوعه إىل الجمع دون املثنى، إضافة إىل استقبال تلكم الجموع، واملثنى ماض فقد 

إىل نوع مرجعه وهو كــل ذكــر مــن ذلــك النــوع ال  »ليسكن وتغشاها«رجع الضم� املفرد الغائب يف 
  شخصه، استخداما لطيفا يف ذلك اإلرجاع.

ومــا أشــبه إىل جمــع األزواج مــن نــوع اإلنســان، أي  »يرشكون«من و هكذا ترجع ض�ئر الجمع أيضا 
  يرشكون هؤآلء األزواج، استخداما لطيفا حيث هو من املجازات الحسنة اللطيفة.
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 »ِمنْهــا َزْوَجهــا«يف »من«هنا هي شخص آدم إّال عىل وجه أن  »نَْفٍس واِحَدةٍ «ثم من قال لكم ـ بعد ـ إن 
والجمعيــة يف بضــع  »ليســكن وتغشــاها«ملعنيــة هنــا للــذكورة يف نشوية ال جنسية، والجنســية هــي ا

وعرشين، فال تدل اآلية عىل ما تستدل به الجمعية املرسلون األمريكيون إّال عــىل احــت�ل اختصــاص 
ورجــوع ضــ�ئر الجمــع هنــا إىل »نَْفــٍس واِحــَدةٍ «بآدم، ورجوع ضم� الذكورة إىل مٔوث  »نَْفٍس واِحَدةٍ «

ل افعالها، ثالوث من االحت�الت التي ال تحتملها هذه اآليــات، اللّهــم إال أوالهــا مثناه� رغم استقبا
  دون األخري�.

ذلك، فالقصة ك� ترى تتحدث عن س�ة عامــة ألفــراد هــذا النــوع إّال مــن رحمــه ّهللا وهــداه، أنهــم 
فَتَعاَىل ّهللاُ «: مهتمون بنقض مواثيقهم وخلف مواعيدهم مع ّهللا نقضا لنداء الفطرة والعقلية السليمة

  .»َعّ� يُْرشِكُونَ 
و الذي غفل عنه كال الناقدين، واملوجه� آللية بوجوه غ� وجيهة وال مرضية، هــو تحّســب أن هــذه 

  اآليات عرض عن الحالة الوالدية ألبوينا األول�، وهي بعيدة عنها كل البعد.
َو َجَعــَل «نا هي الوالد لكــل مولــود مــنهم ه »نَْفٍس واِحَدةٍ «تعم كل بني اإلنسان، و »خلقكم«ذلك ألن 

قد تعني والحال انه تعاىل جعل من جنسها زوجها فخلقكم منه� اعتبارا بأصالة زائــدة  »ِمنْها َزْوَجها
َو ِمــْن آياتِــِه أَْن َخلـَـَق لَُكــْم ِمــْن «ب� األصل� للزوج الوالد عىل الزوجة الوالدة، جعل ليســكن إليهــا: 

) فاألصل يف التقاء الــزوج� هــو ۲۱: ۳۰( »جاً لِتَْسُكنُوا إِلَيْها َو َجَعَل بَيْنَُكْم َمَودًَّة َو َرْحَمةً أَنُْفِسُكْم أَزْوا
السكن ليظل السكون و األمن جو املحضن الذي تنمو فيه الفــراخ الزغــب: فلــيس ملجــرد اللــذة، إال 

ذة العابرة والنزوة العارضــة هــ� ذريعة تجذبه� إىل هذه العرشة العش�ة عىل أتعابها وأسغابها، فالل
  اللتان تتغلبان عىل كل الحوادث والكوارث يف ذلك االلتقاء.

وذلك هو الحمــل األول »فمرت به«هو النطفة الجرثومية  »َحَملَْت َحْمًال َخِفيفاً «ج�عا  »فَلَّ� تََغّشاها«
ر العام النــوعي دون اختصــاص فهي تب� حال األبوين من النوع اإلنسا� يف انجابه� أوالده� باعتبا

يــا «باألول�، وال جمع خاص من األبوين، وال شموله� لألول�، حيث تعني أن كل إنسان وليد أبويــه: 
  ). ۴۹: ۱۳(»أَيَُّها النّاُس إِنّا َخلَْقناكُْم ِمْن ذَكٍَر َو أُنْثى

قطعــا يف أمــرهم إىل و الغالب عىل حال األبوين ـ وه� محبان مشفقان شغفان عىل ولــده� ـ أن ين
ّهللا قبل والدهم، دون التفات إىل تفصيل ذلك االنقطــاع، وكــ� ينقطــع راكــب البحــر ـ إذا التطمــت 
أمواجه وأخذت تلعب به ـ إىل ّهللا، فاإلنسان يف هذه الحالة املضطربة ينقطــع يف لــب ذاتــه إىل ربــه 

فَإِذا َركِبُوا ِيف «يتناساه بعد ما نجى:  وإن � يكن موحدا وال معرتفا بأصل األلوهة، ولكنه ينىس ربه أو
يَن فَلَّ� نَّجاُهْم إَِىل الَْربِّ إِذا ُهْم يُْرشِكُونَ    ).۶۵: ۲۹( »الُْفلِْك َدَعووا ّهللاَ ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ

كذلك لألبوين ـ نوعيا ـ انقطاع إىل ربه� يف أمــر األوالد، يريــدان صــالح الــوالدة ويشــرتطان بطبيعــة 
أن يكونا له شاكرين، فل� أجيبت دعوته� إذا ه� يرشكان باّ� وينثالن مــا عاهــدا عليــه ّهللا،  الحال

وهذه حالة النوع اإلنسا� إّال من عصمه ّهللا كآدم و سائر املعصوم� والصالح� املوحدين عىل طول 
  الخط.

دم التناســب بــ� هــذه إذا ففرية الرشك عىل أبوينا األول� مبنية عىل فريــة أخــرى هــي الخلــط وعــ
الض�ئر ومراجعها، وهل ترى عاقال منصفا يزيف املعني من مقالة صادقة ال ليشء إال الخبط والخلط 
يف لفظية التفس�، كاعتبار املٔوث مذكرا يف حالة ومٔوثا يف أخرى، واعتبار التثنية جمعا أو الجمع تثنية 
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 »َولِيَِّي ّهللاُ الَِّذي نَزََّل الِْكتاَب َو ُهَو يَتََوىلَّ الّصالِِح�َ  إِنَّ «والرشيك الواحد رشكاء و الرشكاء واحدا! وهكذا 
أيــا »َو الَِّذيَن تـَـْدُعوَن ِمــْن ُدونِــهِ «نزل الكتاب هدى للصالح� وهو بنفسه دون رشكاء يتوىل الصالح� 

  .»ال يَْستَِطيُعوَن نَْرصَكُْم َو ال أَنُْفَسُهْم يَنُْرصُونَ «كانوا 
َو تَراُهْم يَنْظُرُوَن إِلَيَْك َو ُهْم ال «هؤآلء املرشكون، كمثل رشكائهم  »تَْدُعوُهْم إَِىل الُْهدى ال يَْسَمُعواَو إِْن 

  كرسول تدعو إىل الهدى، إ�ا يبرصون رشكاءهم فهم عليها عاكفون. »يُبِْرصُونَ 
 ملحة ـ عىل مــا �ــس مــن فهذه اآليات ـ بالرغم من روايات شيطانية* وتخيّالت واهية ـ ال تدل ـ وال

  الكرامة التوحيدية ألبوينا األول�.
حيث خلق منه الجميع برمتهم، كذلك تحتمل كل والد من  السالم عليهك� تحتمل آدم  »نَْفٍس واِحَدةٍ «ف  

هذا النوع حيث خلق منهم املجموع، كل من كّل عىل األبــدال، وتحــتمله� ـ أيضــا ـ معــا، أن خلــق 
احدة ك� خلق الجميع مــن نفــس واحــدة، مهــ� اختلــف خلــق عــن خلــق، يف املجموع من نفس و 

  تسلسل االنتشاء ك� من آدم، أم فرديته ك� من كل ذكر لهذا النوع.
ك� تحتمل أّمنا األوىل أن جعلت من أبينا خلقــا منــه، ثــم جعلــت لــه زوجــا،  »َجَعَل ِمنْها َزْوَجها«ثم 

خلــق كاآلبــاء يف املجانســة اإلنســانية املٔوتيــة للــزواج، كذلك تحتمل كافة األمهات حيث جعلت يف ال
  وجعلت يف الترشيع محلّلة لذلك التزاوج.

يف األول نشوية حيث انتشأت األم األوىل من األب األول، والجعل يعم التكــوين والترشــيع،  »من«ف 
  وهي يف الثانية جنسية والجعل نفس الجعل حيث يعمه�.

املة ضم� املذكر ـ ك� يف ـ تغشاها ـ ال تعنــي تغشــية خاصــة بأبوينــا األولــ�، الح »لِيَْسُكَن إِلَيْها«ثم 
تستحق أنوثة الراجع إليه قضية األدب الصحيح أو الفصيح، ولكــيال  »نَْفٍس واِحَدةٍ «حيث املرجع وهو 

  .»َجَعال لَُه ُرشَكاءَ «يشتبه أمر العناية من ذلك التغيش �ا بعده من 
تحمل الحمل األّول ألقل تقدير، فال تحمل عىل الحمل غ� األول ك�  »اها َحَملَْت فَلَّ� تََغشّ «و من ثم 

و مــا بعــدها مــن الجمــوع »يـرشـكون«حملتها روايات شيطانية تشيطن أبوينــا يف حقــل الحمــل! ثــم 
املستقبلة ملن يرشكون، تدل بجمعيتهــا واســتقبالها أنهــا ليســت لتعنــي أبوينــا األولــ�، ألنهــ� اثنــان 

  دون جمع مستقبل. ماضيان
وما بعدها من الجمــوع ال تناســب شــخص الشــيطان املضــلل إيــاه� يف هــذه الروايــة  »رشكاء«ك� و

  الشيطانية.
ه� خصوص أبوينا األول�، أم وبأحرى كل اآلبــاء واألمهــات، أم  »نفس واحدة وزوجها«فسواء أ كانت 

وما تتلوها من عرض ملا استعرض، ال »شاهاليسكن ـ تغ«املجموع من األول� وسائر اآلباء واألمهات، ف 
  تناسب إّال نسل اإلنسان ككّل وبطبيعة الحال، إال من رحم ّهللا.

 »إِنَّ اْإلِنْساَن لَِفي ُخْرسٍ «فذلك ـ إذا ـ عرض للحالة التي عليها األك�ية الساحقة من هذا النوع*، وك� 
  ًال َو َحَملََها اْإلِنْساُن إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجُهو 

فانها ومــا أشــبه تقــرر األصــل األكــ�ي  »إِنَّ اْإلِنْساَن ُخلَِق َهلُوعاً « »إِنَّ اْإلِنْساَن لَيَطْغى. أَْن رَآُه اْستَْغنى«
ْربِ «بطبيعة الحال لقبيل اإلنسان  و « »إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو تَواَصْوا بِالَْحقِّ َو تَواَصْوا بِالصَّ

  .»إال
  فال تعني اآلية أبوينا األول� بال كرامة حتى يف إرشاك طاعة* فضال عن إرشاك عبادة.
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فليست هذه اآليات الكر�ة لتمس من كرامة أبوينا األّول� إّال بتأويالت عليلة مختلقة ال تناسب أدب 
  اللفظ وال حدب املعنى لهذه اآليات.

ي دسها الَغرور يف رواياتنا إال مــن شــيطنات الشــياط�، و ليس إقحام أمثال هذه املختلقات الزور الت
  عمدا وعل� وعنادا من الذين يعلمون، وجهالة وح�قة من بسطاء املسلم� مٔوف� وسواهم.

فحذار حذار من تنقل هذه الروايات الشيطانية، التي تبزر آيات مــن القــرآن كأنهــا آيــات شــيطانية، 
  اللّهم إال تزييفا لها ح� تنقل*.

  
  بتى آدم ا

  
ندرس يف ذلك العــرض العــريض للرشــعة القرآنيــة أحكامــا ترشــيعية سياســية قياديــة تتبنـّـى الحيــاة 
اإلنسانية السليمة املطمئنة، تتعلق بح�يــة األنفــس واألمــوال والعقــول والعقائــد واألعــراض، وهــي 

  النواميس الخمسة التي تتمحورها كّل رشعة من الدين.
محور ناموس النفس والحياة ـ مه� تقدمها ناموس العقيدة بينها أنفسها ـ و ألن النواميس الحيوية تت

نراه رأس الزاوية يف ذلك املخمس، عرضا ألوىل مرحلة عجيبة من جر�ة القتل الظاملة النكراء، مخلّفة 
عن الحسد القاحل القاتل إذ يحمل أحد ابني آدم صفي ّهللا أن يرتكبها بحق أخيه التقي الربيء، ثــم 

بك نادما أسفا، وهنا تتقدم مهمة ناموس الحياة وصيانتها يف قصــة ابنــي آدم كاشــفة عــن طبيعــة يرت
الجر�ة وبواعثها يف النفس البرشية الحاسدة الكاســدة، كــ� تكشــف عــن بشــاعة هــذه الجر�ــة يف 
نفسها، وفجورها، ورضورة الوقوف يف وجهها، وفرض العقاب الصارم عىل فاعليها، ومقاومة البواعــث 
والدوافع الكوارث التي تبعث النفس لإلقدام عليها، و ليعترب سائر بنــي آدم مــ� حصــل البنــي آدم، 

  ويأخذوه مرتاسا عن كل بأس ونرباسا ين� الدرب ملن يدق باب الصالح واإلصالح.
 عــن رســول هللاّ السـالم عليـهو قد ينبهنا عظم قتل النفس الربيئة أحاديث جمة مثل� يرويه اإلمام الصادق 

أنه وقف �نى حتى قىض مناسكها يف حجة الوداع ـ إىل أن قال ـ فقال: أي يوم أعظم حرمة؟  آله و عليه هللا صىل
فقالوا: هذا اليوم، فقال: أي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: 

هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا هذا البلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
إىل يوم تلقونه فيسألكم عن أع�لكم، أال هل بلّغت؟ قالوا: بىل، قال: اللّهم إشهد أال من كانت عنده 
أمانة فلئوها إىل من ائتمنه عليها فإنه ال يحل دم امرئ مسلم وال ماله إّال بطيبته نفســه وال تظلمــوا 

  *.»أنفسكم وال ترجعوا بعدي كفارا
با قُْرباناً فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِه� َو لَْم يُتََقبَّْل ِمَن َو  اآلَْخِر قاَل َألَقْتُلَنََّك اتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ ابْنَْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرَّ

ا يَتََقبَُّل ّهللاُ ِمَن الُْمتَِّقَ� (   ).۲۷قاَل إِ�َّ
باركة تحمل عظيم الفائدة وجسيم العائدة لبني آدم النبأ هو خرب ذو فائدة عظيمة، وهذه التالوة امل

  ككل، درسا عن ابني آدم األول� آلخرين منهم إىل يوم الدين.
ِمْن أَْجِل ذلَِك كَتَبْنا َعىل بَِنــي إِْرسائِيــَل «فليسا ه� ابني رجل إرسائييل سمي بآدم، زعم االستيحاء من 

) مرة إّال إيّاه ال سواه، ولنئ ســّمي غــ�ه ۲۵ئر القرآن ال (فإنه علم أل� البرش األّول، ال يعني يف سا »..
باسمه فئوى يف يتيمة قرآنية ك� يزعم هاهنا، فواجب الفصاحة والبالغة القرآنية القمة قــرن قرينــة 
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  صارحة صارخة تحّوله عن مس�ه األصيل إىل بديل.
اء األبريــاء طــول خطوطهــا ثم وقصة الغراب غريبــة عــن الجيــل اإلرسائــييل املتحّرضــ الغــارق يف دمــ

وخيوطها، أّال تعرف كيف يوارى سوأة القتيل، حتــى يبعــث ّهللا غرابــا يبحــث يف األرض ل�يــه كيــف 
  يواري سوأة أخيه!.

و إنها ال تناسج إّال نسج البيئة البدائية األوىل لبني آدم األّول األّول� ـ إذ � يروا قتــيال حتــى يعرفــوا 
  مواراته.

ال تحمل حكم القتل يف أصله حتــى تحــرم عنــه قبــل التــورات ســائر الرشــائع  »ذلَِك .. ِمْن أَْجلِ «ثم و
السابقة عليها، بل هي قول فصل يف أوىل رشعة تفصيلية مرتامية األطراف، تب� املسٔولية الكربى أمام 

حلّقة األنفس، ومدى األهمية الج�عية يف قتل نفس أو إحياءها، ضابطة صارمة يف الرشعة التوراتية امل
عىل ما رشع قبلها، كاملة كافلة لصيانة النفوس املحرتمة املحرّمــة عــن ســخاء الضــياع بأيــدي قتلتهــا 

َو كَتَبْنــا َعلـَـيِْهْم ِفيهــا أَنَّ الــنَّْفَس بـِـالنَّْفِس «الضياع .. ذلك مه� ذكر حكم القتل فــي� بعــدها كأصــل 
  من كتاب.ولكنها ليست كتابة منحرصة تحرسها ع� قبل التورات »...

هنا لها دور املطاردة للمختلقات الــزور املختلّفــات عــن الحــق الواقــع، مــن مختلقــات  »بالحق«ثم و
الروايات واإلرسائيليات التوراتية وسواها ك� ويف نص التورات إفراط وتفريط يف عرض القصة، بعيدين 

  عن وجه الحق وواجهته*.
با قُْربانــاً «خالصا دون شوب الباطل ـ:  »لَْحقِّ اتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ ابْنَْي آَدَم بِا«ف   وهــذه هــي طبيعــة »إِذْ قَرَّ

الحال يف تقريب قربان ّ� تحقيق قضية الحال أو تبيّنها أو تفّوق الحال ـ طبعا ـ يف رصاع مبارات ب� 
الخالفة ابني آدم، إن يف زواج ب� اثنت� مختلفتي الج�ل*، أم يف مبارات استباق ألخذ وصية الوراثة و 

من آدم بجدارة روحية* أماهيه من نظرات الحال الخفية يف تلك املجال؟ ال يشــ� الــنص إىل أّي مــن 
هذه أو تلك، حيث الهامة املقصودة يف ذلك العرض ال تعني شيئا مــن هــذه أو تلــك، بــل هــي بيــان 

وصــدى الحال عن طبيعة اإلنسان وسجيته لو خيل وطبعه، ومــدى هتــك الحســد وقتلــه إىل حتفــه، 
القتلة املجرمة الحاسدة، واملسئولية الكربى الج�عية، ومحتد التقوى ب� النفــوس املحرتمــة، وخطــر 
الطغوى ب� الناس النسناس، التي تتهدم بها حيوية الناس من األساس، يف كافة النــواميس اإلنســانية 

  الخمسة.
با قُْرباناً «و تراه�  يف النص؟ أن اشرتكا يف تقريبه وه� يف النية واحدا ك� يخيّل من ظاهر اإلفراد  »قَرَّ

مختلفان؟ وال يعرف تقبل ظاهر يصدقانه معا ألحده� وعدمه آلخر! إنه ألقل تقدير اثنان، والقربان 
مصدر ال يثنى أو يجمع، فالقربان هنا ـ إذا ـ اثنان مه� اختلفا شكليا ويف مادته غن� وزرعا أم اتحدا، 

  إىل وحدة االتجاه ـ رغم اختالف النية ـ يف القربان. ثم ويف لفظ اإلفراد إيحاءٌ 
و بطبيعة الحال كان التقبل ألحده� دون اآلخر محسوسا له� ال ينكر، إذ � يكن اآلخر ليصدق ردّه 
وتقبّل األّول �جرد اإليحاء الخرب، و� يك يوحى إىل اآلخر إذ � يك تقيــا، أم وال إىل األّول إذ � يثبــت 

ة، وعىل ثبوته � يكن اآلخر ليصدق وحيه وال نبأه، فليكن خارقــة محسوســة يف املتقبـّـل وحيه النبوء
  عالمة النجاح.
الَِّذيَن قالُوا إِنَّ «عالمة النجاح، واآلخر � تأكله النار عالمة السقوط، ك »قربانا تأكله النار«إذا فكأنه كان 

يَأْتِيَنا بُِقْرباٍن تَأْكُلُُه النّاُر قُْل قَْد جاءَكُْم رُُسٌل ِمْن قَبِْيل بِالْبَيِّنــاِت َو  ّهللاَ َعِهَد إِلَيْنا أَّال نُٔوِمَن لِرَُسوٍل َحتّى
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كــان عالمــة للرســالة،  »قربانا تأكله النار«)! وألن ۱۸۳: ۳(»بِالَِّذي قُلْتُْم فَلَِم قَتَلْتُُموُهْم إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 
  لنبوة عن آدم، أم وقصة الزواج، ونسكت ع� سكت ّهللا عنه.فكان الخالف ب� ابني آدم حول وراثة ا

ترى وما هي ردة الفعل من املردود قربانه؟ أ يحاول يف إصالح نفسه فتقبـّـل قربانــه كــ� تقبــل مــن 
  اآلخر، أم يكظم غيظه دون إصالح وال إفساد؟

  »قاَل َألَقْتُلَنََّك ..«كّال! بل هي قولة بغيضة ثم فعلة شذيذة حضيضة: 
� ملادة التفاضل وحياة التعاضل، وهذه ثالثة ثالثة م� يحتمل يف مرسح الســقوط، ومــا أجهلهــا حس

  وأرذلها! ثم وما أعضلها حاال واستقباال؟.
بصيغة املجهول توحي بغيب القبول من عالم الغيوب، وأنــه هــو املتقبـّـل دون حمــل أو  »فتقبّل«هنا 

إذا ـ له توجب الحفيظة عليه وتهديده بالقتل، إذ � فرض من أحده� وتركه من اآلخر، فال جريرة ـ 
تكن له يد فيه إّال يد التقوى، التي هي رصيد القبول من أّي كان، دون يد الطغوى التي هــي رصــيد 

  األفول والذبول.
  فخاطر القتل هو أبعد ما يرد عىل النفس وأردءه يف هذا املجال:

  .»تقريب القربان«
حت� ال مرّد له، أو وحتى إذا عكس األمر؟ كأمنه نعم، أم إّال إذا عكس  »تُلَنََّك ..قاَل َألَقْ «و عىل أية حال 

  ! حت� ال مرّد له.»ألقتلنك«األمر، وليس ّهللا ليعكس أمر التقوى والطغوى فوىض جزاف، إذاً 
لقتــل ال ؟ كّال! حيث الناوي ل»ألقاتلنك«أو  »و أنا ألقتلنك«ترى وما هو جواب اآلخر، هل هو رد باملثل 

  يستحق القتل وال القتال، وال غ� املتقبّل قربانه إذ � يرتّد به بعد عن الدين.
قــاَل «بل هو كلمة إصالحية صالحة، تبيينا للموقف املعادي ل� يهتدي إىل هداه، أم يكف عن أذاه: 

ا يَتََقبَُّل ّهللاُ ِمَن الُْمتَِّق�َ  أن يتقي ّهللا ك� هو اتّقاه، وهداية إىل  توجيها رقيقا رفيقا للمتهّدد بالقتل »إِ�َّ
  الطريق املٔوية إىل القبول.

ف� ذنبي إذ تقبّل مني تقوى و� يتقبل منك طغوى، فهل ترجوا تقبال منّا معا عىل سواء؟ أم ردا علينا 
ي، عىل سواء؟ وه� تسوية ظاملة وّهللا منها براء! أم ترجوا تقبال منك رغم طغواك، وردا عّيل رغم تقوا

  وهذا تقديم للمفضول عىل الفاضل وما أظلمه!.
  قل يل رصاحا ماذا تريد مني ألعطيك إياه إن قدرت ورىض ّهللا بديال عن قتيل؟.

نرى الطاغية ال يح� جوابا ألنه منغمر يف طغواه، فائر مرجل غيظه إذ سقطت مناه، فهو مصّمم عىل 
  ه الصالحة أمام التهديدة الكالحة الطالحة.مغزاه وأن يرمي مرماه، واملتقي يرشح متواصال واجهت

ا يَتََقبَُّل ّهللاُ ِمَن الُْمتَِّق�َ «ف  ضابطة صارمة ال تستثنى طول خط الحيــاة بكــل خيوطهــا، فتقريــب  »إِ�َّ
َو أَْن «القربان أم أية عبادة أم أي تقريب كان لن يجد مجاال لتقبله إّال بالتقوى الصالحة لــه وقــدرها 

  فال مجازفة يف تقبّل األع�ل ـ ك� فيها ـ عند ّهللا، وكل يشء عنده �قدار. »نْساِن إِّال ما َسعىلَيَْس لِْإلِ 
ضابطة ثابتة تجعل األع�ل الناتجة عن غ� تقوى حابطة مهــ� أبرقــت وأرعــدت يف ظــواهر الحــال، 

نْيا َو ُهــْم َضــلَّ َســْعيُُهْم ِيف الْحَ «وهنالك تتخربط الحسابات الخابطــة عنــد النســناس، الــذين  يــاِة الــدُّ
  )*.۱۰۴: ۱۸( »يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً 

  *»ال يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل«و إنه 
  *.»إن هللا ال يقبل عمل عبد حتى يرىض عنه«ف  
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طه و هل إن تقبل عمل يقّدم ّ� منوط بالتقوى املطلقة يف كل األع�ل، فال يتقبل عمل صالح برشــو 
  من غ� العدول يف كل األع�ل؟ وهذا خالف الرضورة كتابا وسنة!.

أم التقوى مرشوطة يف نفس العمل املتقبّل إ�انا ونية ويف نفس العمل، مه� كان العامل ال يتقــي يف 
سواه، بل وال يف مقدمات نفس العمل، وهذا هو القدر املتيقن مــن اآليــة، فــإن متعلـّـق التقبـّـل هــو 

رّب ّ�، دون سائر األع�ل أو مقدمات هذا القربان، فلتكن التقوى التي هي رشيطة تقبل القربان املق
العمل، هي التي يف نفس العمل بنيته واإل�ان الدافع له، مه� كان التقبل أوفر ممن يتقي يف ســواه 

  من عمل أو مقدمات ملا قربه.
لحة، ال يتقبل منه ذلك العمــل، ألنــه فاآل� بعمل صالح دون نية صالحة، أم عمل غ� صالح بنية صا

الّالمح إىل تكلّف القبول، »يتقبل«غ� متق فيه، حيث التقوى تحلّق عىل ظاهر العمل وباطنه، ونفس 
  م� يدل عىل أن العمل ال يقبل إّال برشوط صالحة دو�ا فوىض جزاف.
ول إنك غ� متــق فلــم يتقبـّـل و هنا األخ املهّدد بالقتل ال يجابه أخاه بخشونة، بل بكل ليونة، فال يق

منك، أو إنني متّق فتقبّل مني، بل كضابطة سارية املفعول كيف� كان انطباقها: قال إ�ا يتقبل ّهللا من 
املتق� والتقبل وعدمه ه� من فعل ّهللا، وليس منّا إّال ظرف التقبل وعدمه، فهل أنا مجرم إذ حصلت 

  عىل ظرف التقبل، فأستحق أن أقتل؟!.
ى من تقواه أّال يبسط يد الدفاع عن نفسه إىل من يبسط إليه يد القتل؟ والدفاع عن النفس وعّ� أ تر 

  دونها حق طبيعي لكل ذي نفس، كأصل من أصول الرشعة األحكامية!.
يد فهنالك يدان تبسطان إىل من ير »ال أدافع عن نفيس«ال  »ما أَنَا بِباِسٍط يَِدَي إِلَيَْك ِألَقْتُلََك «النص هنا 

القتل، يد القتل وهي أثيمة كيد القاتل املتطاول، وهذا التقي ينفيها، ثم يد الدفاع حسب الرضــورة 
واملستطاع وال ينفيها، فعلّه اغتاله* فيد الدفاع ـ إذا ـ غ� مبســوطة قضــية املفاجــأة، أم قاتلــه، فيــد 

  الدفاع مبسوطة ولكنه اغتيل و� ينفعه الدفاع.
تنفي محاولة القتل من التقي عىل أية حال، ملكان الدوام املســتفاد  »ال أبسط«دون  »ما أَنَا بِباِسٍط «ثم 

هذا ـ ثم يب� ظاهرة تقواه مع من يريد قتله  »ما أَنَا بِباِسٍط يَِدَي إِلَيَْك ِألَقْتُلََك «من صيغة الفاعل، ف 
  بطغواه:

  ).۲۸يَِدَي إِلَيَْك ِألَقْتُلََك إِ�ِّ أَخاُف ّهللاَ رَبَّ الْعالَِمَ� (لَِنئْ بََسطَْت إَِيلَّ يََدَك لِتَْقتُلَِني ما أَنَا بِباِسٍط 
اللّهم إّال باستحقاق القتل، وأما أنه صمم عىل قتيل اّمن ســواي، أم بســط يــده للقتــل إيل أم إىل مــن 

ِدَي ما أَنَا بِباِســٍط يـَـ«سواي، ألنني سقطت يف محنة إلهية ك� سقطت، أّماذا من دوافع غ� عادلة ف 
فإنها ـ إذا ـ يد قاتلة متطاولة دون أي سبب، إّال أن مقاتله صمم عىل قتله، أم بســطت  »إِلَيَْك ِألَقْتُلََك 

إليه يده ليقتله، ويشء منه� ال يّربر بسط اليد القاتلة، اللّهم إّال بسطا للدفاع إذا هو بســطها للقتــل 
بيد قاتلة، وال تفــريط االنظــالم بيــد غــ� دافعــة،  أّما دونه، فلم يكن من املقتول ـ إذا ـ إفراط الظلم

  والنص إ�ا ينفي اليد املفرطة، دو�ا ترصيحة وال إشارة إىل يد مفرّطة.
وبســط اليــد إىل نفــس غــ�  »إِ�ِّ أَخــاُف ّهللاَ رَبَّ الْعــالَِم�َ «؟ ل»ما أَنَا بِباِسٍط يَِدَي إِلَيَْك ِألَقْتُلََك «و ملاذا 

لقتل محرم يف رشعة ّهللا، ال ابتداء، وال دفاعا، فإن قتل املهاجم برضبة الــدفاع مستحقة للقتل بقصد ا
قدر الرضورة � يكن قتل عمد وفيه دية الخطأ، وأما قتله عــن تقّصــد ألنــه مهــاجم فهــو قتــل عمــد 

  يتطلّب القود.
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ح قتلــه فال مربر لقتل املهاجم عمدا، فضال عمن ينويه، اللّهم إّال مهدور الــدم بســبب آخــر فمســمو 
حسب الضوابط املقررة، وإن � يهاجم، والنفس املحرتمة ال تقتــل بســبب تقّصــد القتــل أو هجمتــه، 

  اللّهم إّال فلتة الدفاع القاتل من غ� تقّصد فقتل خطأ.
فََمِن اْعتـَـدى َعلـَـيُْكْم فَاْعتَــُدوا «و يف الدفاع نفسه ـ أيضا ـ ال تقابل إّال باملثل حسب الضابطة املقررة 

) فالضارب �ا ال يقتل حســب العــادة ال يرضــب إّال �ثلــه، دون ۱۹۴: ۲( »يِْه ِ�ِثِْل َما اْعتَدى َعلَيُْكمْ َعلَ 
زيادة فضال ع� يقتل، فإن قتل برضبة زائدة فمسٔول عن الزيادة، أم برضبة قاتلة فقتــل شــبه عمــد 

  مه� � يقصده!.
تقــوى يف هــذه املواجهــة الخطــ�ة، يف أشــد و لقد ارتسم هنا �ــوذج بــارع مــن الوداعــة والســالم وال

املواقف، استجاشة للضم� اإلنسا�، وح�سا للمعتدى عليه ضد املعتدي ... وعل توصــيف ّهللا بــرب 
  العامل� تلميحة أن ما هباه الرب ال يسمح لغ�ه أن يسرتجعه.

يسكن الرش ماسحا عــىل و قد كان يف هذا القول الل� ما يفتأ الحقد املك�، ويهّدئ الحسد الدف�، و
األعصاب املهتاجة املحتاجة إىل التلي�، حيث يرد صاحبها إىل حنان األخــوة واللــ�، وبشاشــة اإل�ــان 
األم�، وذلك يف الشطر األول من إجابته، ويف الشطر الثا� إخافــة وإنــذار مــن ســوء العاقبــة وآجــل 

  الجزاء للظامل�:
  ).۲۹َو إِْ�َِك فَتَكُوَن ِمْن أَْصحاِب النّاِر َو ذلَِك َجزاُء الظّالِِمَ�( إِ�ِّ أُِريُد أَْن تَبُوَء بِإِْ�ِي

ذلك التبش� وهذا اإلنذار كانا كافي� ألخيه أن يصداه عن بغيه فال �ــد يف غيـّـه ولكــن ال حيــاة ملــن 
  نار؟تنادي! أ تراه بعد يريد ألخيه أن يقتله فيبوء بإ�ه إىل إ�ه فيكون ـ إذا ـ من أصحاب ال

  و ذلك بعيد كل البعد عن ساحة العلم والتقى اللذين عرفناه� من هذا التقي!.
ليس مطلقا وعىل أية حال، إ�ا هو عىل فرض القتل ح� يهاجم وتكّل يد الدفاع، فالقاتل ـ  »إ� أريد«

ار وذلــك إذا ـ مسئول عن تعّمده هنا ويف األخرى، وقد أراد ّهللا للقاتل ظل� أن يكون من أصحاب الن
جزاء الظامل�، وأراد أيضا أن يبوء بإ�ه نفسه قتال و سواه، وبإثم املقتول في� دون القتل من إثــم إن 
كان، في� دون حق الناس، فيصبح املقتول ظل� ـ وهو تقي ـ خالصا عن ذنوبه، يتحملهــا القاتــل إىل 

  ذنوبه*.
كضابطة تستثني »َو ذلَِك َجزاُء الظّالِِم�َ «ة حال فقد أراد ما أراده ّهللا ال سواه، إن حصل قتل ال عىل أي

فالنفس القاتلة ظلــ� تــزر وزر املقتولــة ظلــ�، اســتثناء مــن  »ال تَِزُر واِزرٌَة ِوزَْر أُْخرى«عن أخرى هي 
ال تقتل نفس ظلــ� إال كــان «الضابطة العامة، وقد تزر الوازرة األوىل مثل ما تزره كل وازرة أخرى ف 

  *.»ألول كفل من دمها ألنه أول من سن القتلعىل ابن آدم ا
أو يقال إن القاتل صّد عىل املقتول باب املغفرة لسيئاته واملزيــد لحســناته فليجــرب بحملــه مــن إثــم 

  املقتول جزاء وفاقا فليست قاعدة الوزارة هنا مستثناة.
وهب ان ّهللا هكذا يريد  أ ترى ذلك التقي النقي يف حساب ّهللا كان آ�ا حتى يبوء أخوه إ�ه إىل إ�ه؟

إن وقعت واقعة، ف� لألخ املٔون أن يريد ألخيه هكذا حمل، وإ�ا يحق له أن يرتجى نجاته مــن كــل 
  إثم، آسفا عىل أن يهوي إىل هّواته!.

علّه اعترب نفسه آ�ا تواضعا لربه، فال يحسب طاعاته الئقة بجنابه، ولكنه إذا ليس إ�ا يزره قاتله إىل 
قتله كشخصه مه� أريــد »إ�ي«و طاعة فان حسنات األبرار سيئات املقرب�!، أم يعني من إ�ه، بل ه
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هنا مــن إضــافة »إ�ي«هو الذي جعله ال يتقبل قربانه، ف »إ�ك«منه كل آثام القتيل ظل� كآخرين، و
در إىل املصدر إىل مفعوله: اإلثم الواقع عّيل من قتلك إياي، ك� هو يف الوجه العام مــن إضــافة املصــ

  فاعله، فهو ـ إذا ـ مجمع اإلضافت� حيث يجمع اإل��.
بعدم بسط »أريد«ليس إّال عىل فرض وقوع القتل من أخيه عمدا، ح� ال يؤر فيه عظته،  »إ� أريد«ثم 

و «: قتيل »يبإ�«ك� قرر ّهللا وقدر  »أن تبوء«ـ »إِ�ِّ أَخاُف ّهللاَ رَبَّ الْعالَِم�َ «يدي إليك ألقتلك، إضافة إىل 
ومــن رشوط اإل�ــان  »فَتَكُوَن ِمْن أَْصحاِب النّاِر َو ذلَِك َجزاُء الظّالِِم�َ «الذي � يتقبل به قربانك  »إ�ك

  عقيدة الجزاء العدل وإرادته للعامل� عدال أو ظل�، ك� أراد ّهللا.
أخيه كيال يقرتف إ�ه،  و قد تعترب هذه العظات دفاعية إيجابية حفاظا عىل نفسه وسلبية حفاظا عىل

ثم دافع عن نفسه بيده بعد دفاعه بربهانه! وهكذا يواجه املهّدد بالقتل وسواه، أن يوّجه إىل الحــق 
  تبعيدا عن باطله، ثم إذا لزم األمر دفاعا باليد وك� فعله هابيل.

ي َعْت لَُه نَْفُسُه قَتَْل أَِخيِه فََقتَلَُه فَأَْصبََح ِمَن الْخاِرسِ   ).۳۰َن (فَطَوَّ
ذلك القتل العضال، عىل مرونة القتيل يف ذلك املجال العجال، كان صعبا عىل النفس اإلنســانية بعــد 
هذه العظة البالغة التي طامنت عن حّدته يف هّدته، فكان بحاجــة إىل تطويــع، ويــا لهــا مــن نفــس 

  رغم طغاة. نحسة تطّوع لصاحبها قتل أخيه التقي دو�ا ذنب إّال تقاه، و هو ال ينوي قتله
و التطويع تدريج لواقع ذلك األمر املريج، يتطلب ردحا من الزمن ل� يصمم التصميم األخ�، حيث 

  املوانع عن هذه الجر�ة النكراء ـ يف ظاهر الحال ـ كانت أك� من الدوافع لها.
فســولت لــه  إذا فتحقيقها بحاجة إىل زمن تتدرج فيه النفس األمارة بالسوء إليقاع الواقعــة النكــراء،

نفسه وقربت عليه البعيد وسهلت له الصعب حتى أتاه طوعا دون تصّعب، بعد ما كان قتلــه صــعبا 
  عليه كأصله و�ا سمع من أخيه.

وأغلب الظن أنه كان غيلة وحيلة، دون تفريط يف الدفاع خالفا ملــا ترســبت يف كتبنــا  »فقتله«و أخ�ا 
غيلة أم حصل، فإ�ا النص ينفي بسط يده إليه ليقتله، ال من إرسائيليات، مه� � يحصل دفاع ملكان ال

  ترك بسطها حتى للدفاع، فإنه حق ثابت ال مرد له عىل أية حال.
ينَ « خرس نفسه حيث أوردها ورد الهالك فأرداها، وخرس أخاه التقي الرقيق  »فََقتَلَُه فَأَْصبََح ِمَن الْخاِرسِ

هنأ للقاتل حياة، وخرس عقباه إذ باء بإ�ــه إىل إ�ــه، كــ� الرفيق فبقي بال شقيق، وخرس دنياه إذ ال ت
وخرس جوه الذي يعيشه، فسوأة الجر�ة يف صورتها الحسية، حيــث باتــت الجثــة لحــ� يرســي فيــه 
العفن، ويظهر ألبيه فيعرف الجر�ة من فورها، تلك السوءة مــ� ال تطيقهــا النفــوس، فــربز حينــذاك 

  عجزه عن مواراة السوءة.
َل ّهللاُ ُغراباً يَبَْحُث ِيف اْألَرِْض لُِ�ِيَُه كَيَْف يُواِري َسْوأََة أَِخيِه قاَل يا َويْلَتــى أََعَجــزُْت أَْن أَكـُـوَن ِمثـْـ فَبََعثَ 

) كيف أنا القوي القادر عىل قتل أخي هكــذا ۳۱هَذا الُْغراِب فَأُواِرَي َسْوأََة أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النّاِدِمَ� (
  ن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي التي ارتكبتها، فارتبكت فيها؟.غوي إذ عجزت أ 

غراب يبعث ليبحث يف األرض، نقبا فيها فثقبا ملوارات يشء كأخيه الغراب؟ أم ملجــرد أن يريــه كيــف 
�ام الكيفيــة، فليــوار الغــراب غرابــا أمــاذا، حتــى تــتم رٔوة الكيفيــة  »كيف«يواري سوأة أخيه؟ ظاهر 

، أمن النادم� ع� عجــز عنــه؟ والندامــة تقتيضــ القــدرة يف »فَأَْصبََح ِمَن النّاِدِم�َ «أة أخيه فيواري سو 
  مجالتها، فال معنى للندم عىل غ� املستطاع!.
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أم هو ندم التوبة ع� اقرتف من جر�ة إذ تب� عجزه ع� يقدر عليه لغراب وقد قتل أخاه غلبا عليه 
  ساقط؟.لكيال يراه وهو الناجح ولكنه ال

! ثم وال صلة ب� عجزه عن مواراته وندامة التوبة عن قتــل املــوارى! »من التائب�«و صيغتها الصالحة 
والندامة ـ أيضا ـ �جردها ليست توبة، والتوبة غ� مقبولة إّال برشوطها وهــي هنــا مفقــودة لســابق 

َا التَّْوبَُة َعَىل «و »فَتَُكوَن ِمْن أَْصحاِب النّارِ «النص  وَء بَِجهالـَـٍة ثـُـمَّ يَتُوبـُـوَن ِمــْن إِ�َّ  ّهللاِ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّ
) وقد عمل السوء بغ� جهالة، بل بكل عناد ومعرفة بكيان املقتول، فقد قتله إل�انه ۱۷: ۴( »قَِريٍب ..
داً فََجزأوُه َجَهنَُّم خالِداً ِفيها وَ «وتقواه  َغِضَب ّهللاُ َعلَيِْه َو لََعنَُه َو أََعدَّ لَُه َعذاباً  َو َمْن يَْقتُْل ُمٔوِمناً ُمتََعمِّ
) فلم يك إذا ممن يتوب ّهللا عليه إن كان ندمه توبة، وقد خرج عن اإل�ان بقتله املٔون ۹۳: ۴(»َعِظي�ً 

  متعمدا*.
هــل، فلــم عن فعلته زعم القدرة الغالبة وهو يراه أضــعف مــن غــراب وأج »فَأَْصبََح ِمَن النّاِدِم�َ «علّه 

يحصل ـ إذا ـ بقتل أخيه عىل مكانة وقوة غالبة خالف زعمه، وذلك الندم غــ� املصــحوب بتوبــة، أم 
بتوبة غ� مقبولة، إنه عذاب فوق عذاب األخرى، وما أمر الظامل� إّال يف تباب، وهنا يربز له أن قتــل 

هله وعجــزه تعلــي� مــن أخيه كان عن جهل منه متعّمد فليندم عىل ما فعل، وهكذا يرتبط ندمه بج
  غراب.

و هنا يلتقط السياق اآلثار العميقة التي ترتكها يف النفس رواية ذلك النبــاء بهــذا التسلســل، ليجعــل 
منها ركيزة شعورية للرشعة التي فرضت لتاليف الجر�ــة يف نفــس املجــرم أو القصــاص العــدل إن هــو 

  أقدم عليها بعد علم باآلم القصاص التي تنتظره*.
ا ِمْن أَ  قَتََل النّاَس ْجِل ذلَِك كَتَبْنا عَىل بَِني إِْرسائِيَل أَنَُّه َمْن قَتََل نَْفساً بَِغْ�ِ نَْفٍس أَْو فَساٍد ِيف اْألَرِْض فََكأَ�َّ

ا أَْحيَا النّاَس َجِميعاً َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُنا بِالْبَيِّناِت ثُمَّ إِ  نَّ كَثِــ�اً ِمــنُْهْم بَْعــَد َجِميعاً َو َمْن أَْحياها فََكأَ�َّ
  ).۳۲ذلَِك ِيف اْألَرِْض لَُمْرسِفُوَن (

الُْحــرُّ بـِـالُْحرِّ َو «تتقيدان بآيــة البقــرة:  »أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس «وكذلك  »َمْن قَتََل نَْفساً بَِغْ�ِ نَْفٍس ..«و هنا 
لحر بالعبد وال الذكر باألنثى، ومه� كانت آية البقرة مدنية فال يقتل ا »الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْألُنْثى بِاْألُنْثى

أوىل وهاتان مدنيتان يف املائدة وهي آخر ما نزلت، فألنه� تحكيان حك� سابقا توراتيا فآيــة البقــرة 
  تنسخه� تقييدا.

ا قَتََل النّاَس َجِميعاً «ثم  هــا كقتــل النــاس ليس تشبيها يف الواقعية مه� كانت بعض النفوس قتل »فََكأَ�َّ
جميعا، إذ لو عني الفرض: لو � تكن نفس إّال هذه لكان قتلهــا قتــل النــاس جميعــا، فإنــه يجــري يف 
النفس املستحقة للقتل أيضا، وال يف الحد إذ ال �كن يف القصاص، وال يصح يف الدية وال يف العقوبة إذ 

 الرشف، فك� أن قتل مٔون إل�انه قتل لإل�ان ككــل، بل املشابهة فقط يف »َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«إن 
كذلك قتل إنسان ألنه إنسان قتل لإلنسانية رشفيا ك� أن تكذيب رسول ألنه رسول تكذيب للرساالت 
كلها، وتصديق رسول ألنه رسول تصديق للرسل كلهم، كذلك القتــل واإلحيــاء، فــال يشــمل القتــل إّال 

  عمده القاصد دون الخطأ.
يف األصل هو الجناية التي يخاف منها آجال ثم استعملت يف التعليل، وهي هنا تعنــيه�، أن  »أجل«و 

ثـُـمَّ «هذه الجناية العاجلة، املخيفة عاجال وآجال، سببت هذه الكتابة عىل بني إرسائيل القساة البغاة 
  ن تلك الجر�ة النكراء حتى بحق النبي�!.الينتهون ع»إِنَّ كَِث�اً ِمنْهُْم بَْعَد ذلَِك ِيف اْألَرِْض لَُمْرسِفُونَ 
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البعيد البعيد عن ساحة اإلنسانية، املتخلف عن حيويتها السليمة، املخلّف دمــارا  »ِمْن أَْجِل ذلَِك «ف 
االعتداء األثيم الظليم عىل املسامل� املظلوم�، الــذين ال يريــدون يف األرض  »و من أجل ذلك«وبوارا، 

  بغيا وال فسادا.
أن العظة ـ مه� كانت بالغة ـ والتحذير البالغ، ال يجديان نفعا يف نفوس ّرشيرة مطبوعة  »جلمن أ «و 

عىل التخلف العارم، وأن املساملة والدعة ال تكفان عن االعتداء ح� يتعمق الرش ويتحمق يف النفوس 
  النحسة.

  
  نوح أول الخمسة من اوىل القوم من الرسل 

  
  ن وعرشونسورة نوح ـ مكية ـ وآياته �ا

  سورة نوح 
  بِْسِم ّهللاِ الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

) قاَل يا قَْوِم إِ�ِّ لَكُْم نَِذيٌر ۱إِنّا أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه أَْن أَنِْذْر قَْوَمَك ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم* (
ى إِنَّ ۳يُعوِن* () أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ َو اتَُّقوُه َو أَطِ ۲ُمِبٌ�*( ) يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َو ئُوخِّرْكُْم إِىل أََجٍل ُمَسم�

ُر لَْو كُنْتُْم تَْعلَُموَن ( ) فَلَْم يـَـزِْدُهْم ۵) قاَل رَبِّ إِ�ِّ َدَعْوُت قَْوِمي لَيْالً َو نَهاراً (۴أََجَل ّهللاِ إِذا جاَء ال ئُوخَّ
) َو إِ�ِّ كُلَّ� َدَعْوتُُهْم لِتَْغِفَر لَُهــْم َجَعلُــوا أَصــابَِعُهْم ِيف آذانِِهــْم َو اْستَْغَشــْوا ثِيــابَُهْم َو ۶ُدعاِ� إِالّ ِفراراً (

ْكباراً( وا َو اْستَْكَربُوا اْستِ   )۹اراً () ثُمَّ إِ�ِّ أَْعلَنُْت لَُهْم َو أَْرسَرُْت لَُهْم إِْرس ۸) ثُمَّ إِ�ِّ َدَعْوتُُهْم ِجهاراً (۷أََرصُّ
�َء َعلَيُْكْم ِمْدراراً (۱۰فَُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه كاَن َغّفاراً ( ) َو ُ�ِْدْدكُْم بِأَْمواٍل َو بَِنَ� ۱۱) يُرِْسِل السَّ

ِ َوقــاراً (۱۲َو يَْجَعْل لَُكْم َجنّاٍت َو يَْجَعْل لَُكْم أَنْهاراً ( َو قـَـْد َخلََقُكــْم أَطـْـواراً ) ۱۳) ما لَُكْم ال تَرُْجوَن ِ�ّ
ــْمَس ۱۵) أَ لَْم تََرْوا كَيَْف َخلََق ّهللاُ َسبَْع َس�واٍت ِطباقاً (۱۴( ) َو َجَعَل الَْقَمَر ِفــيِهنَّ نـُـوراً َو َجَعــَل الشَّ

) َو ّهللاُ َجَعــَل ۱۸ْم إِْخراجاً () ثُمَّ يُِعيُدكُْم ِفيها َو يُْخِرُجكُ ۱۷) َو ّهللاُ أَنْبَتَُكْم ِمَن اْألَرِْض نَباتاً (۱۶ِرساجاً (
) قاَل نُوٌح رَبِّ إِنَّهُــْم َعَصــْوِ� َو اتَّبَُعــوا َمــْن لـَـْم ۲۰) لِتَْسلُُكوا ِمنْها ُسبُالً ِفجاجاً (۱۹لَُكُم اْألَرَْض بِساطاً(

ا ال تََذُرنَّ آلَِهتَُكْم َو ال تََذُرنَّ َود�ا َو ال ) َو قالُو ۲۲) َو َمَكُروا َمْكراً كُبّاراً (۲۱يَزِدُْه مالُُه َو َولَُدُه إِالّ َخساراً (
) ِمــّ� ۲۴) َو قـَـْد أََضــلُّوا كَِثــ�اً َو ال تـَـزِِد الظـّـالِِمَ� إِالّ َضــالالً (۲۳ُسواعاً َو ال يَُغوَث َو يَُعــوَق َو نَْرســاً (

) َو قــاَل نـُـوٌح رَبِّ ال تـَـَذْر َعــَىل ۲۵وِن ّهللاِ أَنْصاراً(َخِطيئاتِِهْم أُْغرِقُوا فَأُْدِخلُوا ناراً فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن دُ 
) رَبِّ اغِْفْر ۲۷) إِنََّك إِْن تََذرُْهْم يُِضلُّوا ِعبادََك َو ال يَلُِدوا إِالّ فاِجراً كَّفاراً (۲۶اْألَرِْض ِمَن الْكاِفِريَن َديّاراً (

  )۲۸اً َو لِلُْمٔوِمنَِ� َو الُْمٔوِمناِت َو ال تَزِِد الظّالِِمَ� إِالّ تَباراً (ِيل َو لِوالَِديَّ َو لَِمْن َدَخَل بَيْتَِي ُمٔوِمن
، وقــد ذكــر السـالم عليـهاوىل الرساالت الفذة اإللهية يحملها أول الخمسة من اويل العزم من الرســل، نــوح 

أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمــِه مرة يف القرآن، منها مدى دعوته: َو لََقْد  ۴۳بدعواته وما القاه بسببها من قومه 
). وهــو اللبــث ۱۴: ۲۹فَلَِبَث فِيِهْم أَلَْف َسنٍَة إِّال َخْمِسَ� عامــاً فَأََخــَذُهُم الطُّوفــاُن َو ُهــْم ظــالُِموَن (

الرسايل لذكره هنا بعد الرسالة، و قومه هم بنو الجن واإلنسان كافة* ك� يف اويل العزم كافة، ولذلك 
فلو �  »رَبِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكاِفِريَن َديّاراً «عىل من عىل األرض من الكافرين: حق له ان يدعو 

تشملهم دعوته � يحق له هكذا دعاء شامل، ومن لطيــف األمــر يف دعوتــه االليفــة الرحيمــة طــوال 
) فانهــا اخــوة ۱۰۶: ۲۶( »ال تَتَُّقــونَ إِذْ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَ «قرونه العرشة ان القرآن يعتربه أخاهم: 
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لهم في� سوى اال�ان: ان نشأ يف البيئة التي نشأوا فيها فلم يتأثر بضاللها، وعارشهم ودعاهم إىل ّهللا 
إِنَّــَك إِْن تـَـَذرُْهْم «كأخ رحيم، إىل ان تأكد بالوحي ان ال خ� فيهم ويف أنسالهم، فا�ا هــم رش خــالص: 

فقد صرب عىل اذاهم املتواصل طول الدعوة علّهم ئونون، فهل  »ال يَلُِدوا إِّال فاِجراً كَّفاراً  يُِضلُّوا ِعبادََك وَ 
يصرب إذا انقطع األمل وتفاقم العناد منهم يف ضاللهم ضد الدعوة واملٔون� بها، إنــه صــرب عــىل الظلــم 

  والضيم وعىل انتقاض رشيعة ّهللا وانتقاص دعوته، وال يرضاه العقل والعدل!
هي االوىل فلم تكن قبله رشيعة مــن الــدين مــع أي مــن  السـالم عليهالرشيعة األوىل هل إن رشيعة نوح  

النبي�؟ ام كان الوحي إليهم يحمل تقوية األحكام العقلية دون أن يحمل احكاما رشعية؟ ام � يكن 
  قبل نوح أنبياء؟ ال سبيل إىل األخ� واألوالن ه� األوليان.

يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي فإن القرآن ال يذ  عَ لَُكْم ِمَن الدِّ كر من رشائع الدين إال خمسا محترصة: َرشَ
يَن َو ال تَتََفرَّقـُـوا ِفيــِه( يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ ) إِنـّـا ۱۳: ۴۲أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ

  ).۴:۱۶۲ْوَحيْنا إِىل نُوحٍ َو النَِّبيَِّ� ِمْن بَْعِدِه...(أَْوَحيْنا إِلَيَْك كَ� أَ 
و اصحاب الرشائع الخمس هم اولوا العزم من الرســل: عــزم لهــم يف اســتقالل رشائعهــم و ثباتهــا إىل 

  رشيعة أخرى تنسخها تكميال لها:
  بعثوا إىل رشق األرض وغربها وجنها وأنسها*

  قرار با�*و عزم لهم يف سبقهم األنبياء إىل اإل 
ــ َو لـَـْم نَِجــْد لـَـُه َعزْمــاً ( : ۲۰و ثباتهم عىل عهد ّهللا املعهود إليهم: َو لََقْد َعِهْدنا إِىل آَدَم ِمْن قَبُْل فَنَِيسَ

) وعزم لهم يف الصرب عىل وعثاء السفر واتعاب السفارة اإللهية: فَاْصِربْ كَ� َصَربَ أُولـُـوا الَْعــزِْم ِمــَن ۱۱۵
  ) فقد۳۵: ۴۶ تَْستَْعِجْل لَُهْم (الرُُّسِل َو ال

  عزموا عىل الصرب مع التكذيب لهم والذي*
  ) رحى الوحي برشائع الدين.۴( »الذين دارت عليهم الرحى«فهم 

فهم عظ�ء ثابتون يف عزمهم يف أنفسهم وعهودهم ورشائعهــم وكتــبهم، ولــيس مــنهم آدم وإدريــس 
كامــا عقليــة مــٔودة بــوحي النبــوة، فرشــائع الــدين قطعا، فلم يحمال إذا رشيعة من الــدين، وا�ــا اح

بحملتها األصول، ودعاتها الفروع: النبي� األتباع، إنها ابتدأت بنوح بعد ما كان الناس أمــة واحــدة يف 
  الضاللة، والنقطاع دعوة النبي� عنهم، عائش� يف الفرتة ب� إدريس ونوح، ك� ب� آدم وإدريس:

ًة واِحدَ  يَن َو ُمنِْذِريَن َو أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ لِيَْحُكَم بـَـْ�َ كاَن النّاُس أُمَّ ِ ًة فَبََعَث ّهللاُ النَِّبيَِّ� ُمبَرشِّ
ُهْم يــاً بَيـْـنَ النّاِس ِفيَ� اْختَلَُفوا ِفيِه َو َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعــِد مــا جــاَءتُْهُم الْبَيِّنــاُت بَغْ 

: ۲ْســتَِقيٍم (فََهَدى ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا لَِ� اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط مُ 
ــ۲۱۳ َمٌة َسبََقْت ِمْن َربِّــَك لَُقِيضَ اْختَلَُفوا َو لَْو ال كَلِ ًة واِحَدًة فَ يــِه  ) َو ما كاَن النّاُس إِّال أُمَّ بَيـْـنَُهْم ِفــ� فِ

  ).۱۹: ۱۰يَْختَلُِفوَن (
كانت الوحدة سائدة ب� الناس قبل الرساالت، فهل يا ترى انها وحدة يف الهدى دون رسالة إلهية، و� 
تتحقق الوحدة الدينية مع الرساالت؟ كال، انهم كــانوا ضــّالال أجمــع، لعــدم رشايــع الــدين وقتــذاك، 

  د بوحي الس�ء.وتحللهم عن رشيعة العقل املؤ 
و مه� كانت الضاللة سائدة عىل البرشية قبل رشائع الدين، فانها ضاللة عن تقص� و قصور، قصــور 
زال برشائع الدين، وتقص� يف التحلل عن رشيعة العقل الوحيد، أو عقل الوحي التي حملتها غ� اوىل 
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  نوح يف مستهل رسالته:العزم من غ� أصحاب الرشائع، كآدم وإدريس، يوحي بذلك ما يحمله 
  إِنّا أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه أَْن أَنِْذْر قَْوَمَك ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم:

فإذا � تكن قبل نوح أية رشيعة قاطعة للعذر، داعية إىل الحق، ف� هو العذاب األليم الذي يهددهم 
فلوال اإلنذار من نوح ـ ايضا ـ لكان يأتيهم  »َك ِمْن قَبِْل أَْن يَأْتِيَُهْم عذاب اليمأَنِْذْر قَْومَ «: السالم عليهبه نوح 

عذاب اليم، ولكن ّهللا يكمل حجته وإنذاره بأول رشيعة من الدين، بعد ما ثبتت الحجة برشيعة من 
دها عــىل العقل، فرشائع العقل بالوحي وسواه، ورشائع الدين، ه� متنارصتان يف اثبات الحجة ومزي

بُوا الرُُّسَل أَْغرَقْناُهْم َو َجَعلْناُهْم لِلنـّـاِس «الناكرين، والقرآن يش� إىل رسل قبل نوح:  َو قَْوَم نُوحٍ لَّ� كَذَّ
) ولو � يكن رسل قبل نوح ملا صدق تكذيبهم لجمــع الرســل، واقلــه اثنــان أو ثالثــة، ويف ۲۵:۳۷(»آيَةً 

  انوا عرشة*.انهم كالسالم عليهاملروي عن الباقر 
فال تخلوا ـ إذا ـ الفرتات الرسالية، من حجج بالغة، الفرتة قبل رشايع الدين (ب� آدم و إدريس وبينه 

ه و عليـه هللا صىلوب� نوح) وب� رشائع الدين (ك� ب� املسيح ومحمد  ) مه� كانت الحجــج ابلــغ وأقــوى يف آـل
الحساب عىل قدر ما أوتوه، ك� يقتضيه عدله وحكمته  غ� الفرتات الرسالية، فإ�ا يداّق ّهللا الناس يف

  البالغة.
يحمل يف مستهل الدعوة وفجر الرسالة، الدعوة إىل أصول ثالثة هي خالصــة األســاس يف  السالم عليهو نوح 

الرساالت اإللهية كلها، مه� افرتقت يف التخطيط والتفريع و العمق والبســاطة والشــكليات املناســبة 
  لكل جيل:

  .»يا قَْوِم إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر ُمِبٌ�. أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ َو اتَُّقوُه َو أَِطيُعونِ  قاَل «
: مبــ� لجــذور اإلنــذار »إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر عن عذاب ّهللا يف الدارين، ان تركتم هذه األصــول نَــِذيٌر ُمِبــ�ٌ «

  هنا نتائج تطبيقها. وأسبابه، مب� عمال واقعا جزاء ترك الرشيعة، ومب� كذلك من
: فعبادة ّهللا وحدها، وكأّول الفرائض، هــي مــنهج كامــل للحيــاة، تشــمل التعــرف إىل »أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ «

ألوهيته والعمل لعبوديته، وانها الصلة الوحيدة العريقة بــ� العبــد واملعبــود، وينبثــق نظــام الحيــاة 
  تطبيق الواجبات الرشعية تجاهه تعاىل.عنها، وهي تشمل توحيده يف سائر شئون االلوهية، و 

: تقوى ّهللا يف عبادته فال يعبد معه سواه، ويف طاعته فال يطاع معه ســواه، ويف حرماتــه فــال »َو اتَُّقوهُ «
تهتك، انها هي الض�نة الحقيقية الستقامة اإلنسان عىل الثبات يف عبادته، وعــدم التلفــت والتفلـّـت 

  عنه أو االلتواء يف تطبيقه.
أَِطيُعوِن: وطاعة الرسول أوال وأخ�ا هي الوسيلة الوحيدة للتعرف إىل عبادة ّهللا وتقــواه املقصــودة  وَ 

الصالحة، إذ ال تعرف إال بالوحي وال سي� الذي يحمله اولوا العــزم مــن الرســل الــذين دارت علــيهم 
  الرحى.

كأصــول الــدعوة باإلنــذار  و هكذا نجد الربامج الرسالية طوال عهودها، تحمــل هــذه البنــود البنــاءة
والتبش�، ثم الفروع تتبناها مه� اختلفت باختالف املصالح والبيئات، وليبلوهم ّهللا تعاىل في� آتاهم: 

َجِميعــاً  ِجُعُكمْ لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً ... لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمْر «
  ). ۵:۴۸(»فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ 

و الرشائع هي رشائع الدين وهو واحد برغم اختالفها يف شــكلياتها، فالــدين هــو الطاعــة ّ� الواحــد 
يِن ما َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَ «القهار، مه� اختلفت صورها وس�ها:  َع لَُكْم ِمَن الدِّ نا إِلَيَْك َو ما َرشَ ْوَحيْ
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يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ  يْنا بِِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ ) أقيموا الدين الواحد ۱۳: ۴۲( »َوصَّ
ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُ «يف رشائعه، فالدين واحد واالمة واحدة:  ُكْم أُمَّ تُ   ).۹۲: ۲۱(»ونِ إِنَّ هِذِه أُمَّ

فهل توجد رشيعة من رشائع الدين ال تتبنى ـ كأصول ـ هذه الثالثة؟ والشــاذة عنهــا أو عــن واحــدة 
  منها ليست رشيعة إلهية أو هي محرفة.

  و نتيجة هامة عامة تنجم عن اعتناق هذه الثالثة اضافة إىل سائر نتائجها الدنيوية واالخروية أمران:
ُر لَْو كُنْتُْم تَْعلَُمونَ يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُ « ى إِنَّ أََجَل ّهللاِ إِذا جاَء ال ئُوخَّ رْكُْم إِىل أََجٍل ُمَسم�   .»وبُِكْم َو ئُوخِّ

يوحي بالتبعيض، وهذا البعض ليس إال مــ� ســلف يف زمــن  »من«غفر الذنوب ـ بعضها ال كلها ـ فان 
لـِـ�َ قُْل لِلَِّذيَن كََفرُوا إِْن يَنْتَهُوا يُغْ «الكفر:  : ۸( »َفْر لَُهْم ما قَْد َسلََف َو إِْن يَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُسنَُّت اْألَوَّ

۳۸.(  
و البعض املغفور هو الحقوق اإللهية املضيعة زمن الكفر، وذلك برشف اإل�ان، واما البرشية الضائعة 

فــان اإل�ــان بــاّ� لــيس  فال تغفر باإل�ان، ا�ا باإلصالح وإرضاء أصحابها، مناسبة الحكــم واملوضــوع،
  ليضيع حقوق الناس.

و ليس من العدل والحكمة يف الترشيع غفران الذنوب اآلتيــة بســند اإل�ــان الســابق ولــو دام، فــان 
اإل�ان لزامه الدفع للصالحات، ال أن يغفر صاحبه إذا تخلف عنها إىل الطالحات، ولزام الغفران هكذا 

  مبدء التكليف ودافعه: اإل�ان.الغاء التكاليف اإللهية بسبب حصول 
  ) يا قَْوَمنا أَِجيبُوا ۱۰: ۱۴اجل: يَْدُعوكُْم لِيَْغِفَر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم (

ُكْم (   )۳۱: ۴۶داِعَي ّهللاِ َو آِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبِ
لصــغائر املكفــرة و في� يوحي بالغفر العام فهو ب� مخّصص بهذه اآليــات، وخــاص بالــذنوب وهــي ا

  باإل�ان وبرتك الكبائر، ومذكور فيه بواعث الغفران فيحدد بحدودها ك� توحيه:
 َو تُجاِهُدوَن يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعىل تِجارٍَة تُنِْجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَلِيٍم تُٔوِمنُوَن بِاّ�ِ َو َرُسولِهِ «

والُِكْم َو أَنُْفِسكُْم ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنْتُْم تَْعلَُمــوَن. يَْغِفــْر لَُكــْم ذُنـُـوبَُكْم َو يـُـْدِخلُْكْم ِيف َسِبيِل ّهللاِ بِأَمْ 
بُّونَهــا َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهاُر َو َمساكَِن طَيِّبًَة ِيف َجنّاِت َعْدٍن ذلَِك الَْفْوُز الَْعِظــيُم. َو أُْخــرى تُحِ 

ِ الُْمٔوِمِن�َ نَ    ).۱۳: ۶۱(»ْرصٌ ِمَن ّهللاِ َو فَتٌْح قَِريٌب َو بَرشِّ
ى« ْم إِىل أََجٍل ُمَسم� : وهو املحتوم الثابت الــذي ال يــٔور، وقبلــه األجــل املعلــق عــىل بواعــث »َو ئُوخِّرْكُ

ّهللا دون وحوادث للموت، سواء من صاحب األجل. مخ�ا أم مس�ا، ام من غ�ه، ام من ّهللا، وكل من 
  منافاة لخ�ة الخلق.

و التأخ� عن األجل املعلق ببواعثها إىل األجل املسمى املحتوم قد يكون نعمة ليكسب صاحبه فيهــا 
ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه «مزيدا من اإل�ان والعمل الصالح، ك� هنا، جزاء الحسنى بالحسنى، وك� يف آيات ترتى: 

ى(ُ�َتِّْعُكْم َمتاعاً َحَسناً إِ  َركُْم إِىل أََجــٍل ۳: ۱۱ىل أََجٍل ُمَسم� ) يَْدُعوكُْم لِيَْغِفــَر لَُكــْم ِمــْن ذُنـُـوبُِكْم َو يـُـٔوخِّ
ى   ).۱۴:۱۰(»ُمَسم�

ا ُ�ِْيل لَهُْم َخْ�ٌ ِألَنُْفِسِهْم «و قد يكون نقمة ال تكسب إال إ�ا وعذابا مهينا:  َو ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفُروا أَ�َّ
  ).۳:۱۷۸(»ا ُ�ِْيل لَُهْم لِيَزْداُدوا إِْ�اً َو لَهُْم َعذاٌب ُمِه�ٌ إِ�َّ 

ك� ان من التعجيل عن األجل املسمى نعمة كمن يقتل يف سبيل ّهللا، ومن يعجل يف موته كيال يفوت 
  عنه ما حصل من صالح، وال يكسب يف املستقبل ما يخرسه من طالح.
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ُر لَْو كُنْتُْم تَْعلَُموَن: وهذا التعليل يحمل بشارة وإنــذارا، بشــارة ملــن آمــن إِنَّ أََجَل ّهللاِ إِذا جاَء ال يُ  ٔوخَّ
فئور إىل األجل املسمى ليكمل، وليس �ٔوره لوال إرادة ّهللا، فان اجل ّهللا ال يؤر، ال محتومه إطالقا، وال 

وآمن. ويحمل إنذارا ملــن بقــي  معلقه إذا جاء، فال مٔور له إال ّهللا، وليس هو �ٔوره رحمة إال ملن تاب
  عىل الكفر، فان أجله املعلق إذا جاء ال يؤر إىل املسمى.

فهنا األجل كال األجل�، وكون املعلق اجل ّهللا اعتبارا بان املــوت ال يتحقــق إال بإرادتــه مهــ� تــوفرت 
جل املسمى فإذا جــاء بواعثه، وان الحياة ال تبقى إال بإرادته مه� توفرت عواملها، فله التأجيل إىل األ 

ال ئور قط، وله التعجيل عن املسمى، فإذا جاء ال ئور إال باذنه، إذا فال منافاة ب� عدم تأخ� اجل ّهللا، 
  وأنه يؤره إىل املسمى.

فال يحس� احد ان اجله بيده، او ان له تأجيل أجله أو تعجيله، ا�ا له تقديم دوافع املوت قبل أجله 
شاء ّهللا أماته، وله تقديم دوافع التأجيل إىل املسمى كاال�ان، وقد يشاء ّهللا تأجيله ان املحتوم، ثم إذا 

  كان لصالحه.
  .»قاَل َربِّ إِ�ِّ دََعْوُت قَْوِمي لَيًْال َو نَهاراً. فَلَْم يَزِْدُهْم دُعاِ� إِّال فِراراً «

ن قومه طوال الدعوة مع ما كان منــه عرض �وذجي ملا بلغه نوح من رساالت ّهللا، وما القاه وعاناه م
  من صرب عىل ألوان األذى طوال الف سنة إال خمس� عاما:

َم َو أَطْغى«   ).۵۲: ۵۳( »َو قَْوَم نُوحٍ ِمْن قَبُْل إِنَّهُْم كانُوا ُهْم أَظْلَ
ه هذه الدعوة كانت متواصلة ليل نهار دون ملل وال كلل وال خلل، دون أن �له عدم االجابة، أو تكلـّـ

مواصلة األذى، يعرضها نوح يف نهاية األمد الطويل من دعوته ومستهل دعائه عليهم بعد اإلياس مــن 
  خ�هم والتأكد من رشهم ومن يف أصالبهم.

فَلَْم يَزِْدُهْم ُدعاِ� إِّال ِفراراً: هل ألن دعوته كانت قاسية يفر منهــا؟ ام ألنهــا كانــت ناقصــة ال تحمــل 
ل؟ ام ألنهم هم كانوا اظلم واطغى، ودعوة الحــق ال تزيــد دعــاة الباطــل حججا تقبلها الفطر والعقو 

العنيدين إال ضالال �ا يرصون يف عتوهم ونفورهم ونك�هم للحق الرصاح: َو نُنَزُِّل ِمَن الُْقرْآِن ما ُهــَو 
يخرســون فيهــا الــدعوة والــداعي ) إذ ۸۲: ۱۷ِشفاٌء َو َرْحَمٌة لِلُْمٔوِمنَِ� َو ال يَِزيُد الظّالِِمَ� إِّال َخساراً (

ويبدلون الرحمة عذابا وخسارا: ِيف قُلـُـوبِِهْم َمــرٌَض فـَـزاَدُهُم ّهللاُ َمرَضــاً َو لَُهــْم َعــذاٌب أَلـِـيٌم ِ�ــا كــانُوا 
  )۲:۱۰يَْكِذبُوَن(

  و ا�ا زيادته بظهوره عند ظهور الحق ووفوره عند نك�ه.
دى، أو يف الضالل، وأما أال تٔور ال إثباتا و ال نفيا؟ فال! وال إنه ال بد للدعوة الحقة من زيادة، إما يف اله

بد من مواصلة الدعوة ليل نهار واثباتا للحجة تنويرا للمهجة ل� تصــبح نــورا للمهتــدين ونــارا عــىل 
  املعتدين جزاء وفاقا.

م أين� إنهم كانوا يفرون عن دعائه وعن اجابة الحق، ولكن نوحا � يكن ليذرهم يفرون إال ويالحقه
كانوا، ف� استطاعوا بالفرار بعدا عن دعائه، لذلك احتــالوا حــيال أخــرى ليفــروا عــن ســ�ع الحــق يف 

  فرارهم عىل قرارهم، �الحقته إياهم:
ا َو اْســتَْكَربُوا َو إِ�ِّ كُلَّ� َدَعْوتُهُْم لِتَْغِفَر لَُهْم َجَعلـُـوا أَصــابَِعهُْم ِيف آذانِِهــْم َو اْستَْغَشــْوا ثِيــابَهُْم َو أََرصُّو «

  :»اْستِكْباراً 
إرصار تلو إرصار واستكبار، إرصار الداعية عىل دعوة الحق يف محاولة دائبة، وتحّ� الفرص لتبلــيغهم 
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إياه، وإرصارهم تجاهه يف ادبار واستكبار كأنهم يدعون إىل املوت! وهو يدعوهم إىل الحيــاة، ليغفــر 
  ّهللا لهم ذنوبهم ويحييهم حياتا طيبة!.

ظلوا يف محاولة عنيدة بغيضة كيال يسمعوا نوحا وال يروه بطريقة صبيانية حمقاء، بســد اآلذان عــن 
  س�ع الحق، وسرت العيون عن رٔوة داعية الحق، برد الثياب، وهذا منتهى الضالل.

لقد جرّب نوح كافة األساليب يف دعوتهم علهم يهتدون، وهم قابلوه بكافة أساليب التمرد والعصيان 
  وا معاندين.وظل

فمن حيث الزمن: الف سنة إال خمس� عاما، ويف مواصلة دعاءهم ليــل نهــار، ويف مالحقــتهم حالــة 
  الفرار � يخل مجاال، ويف كيفيتها: إرسارا ثم إعالنا، ثم إعالنا وإرسارا:

: فلــو ابتــدأت ثُمَّ إِ�ِّ َدَعْوتُُهْم ِجهاراً: فقد يوحي بسابق اإلرسار، وهو بطبيعة الحال مســتهل الــدعوة
جهارا واجهت حملة ج�ه�ية قاضية، فال بد من اإلرسار أوال � تجد جوا صالحا وركيزة ترتكز عليهــا 

  الدعوة يف املارق�.
ثم إذا واجهت قبوال ولو قليال، ام � تواجه، فاإلعالن، علّها تث� عطف الج�ه� وتحرك فكرهم وتن� 

  فطرهم عل فيهم من يُقبل ويَقبل.
  �ا ال بد من الجمع ب� اإلعالن واإلرسار، كّل يف مجاله املناسب وجّوه الالئق:ثم أخ

ْرُت لَُهْم إِْرساراً: إرسارا ليدخل شغاف القلوب وعل القابل يقبل فيلحــق دون  ثُمَّ إِ�ِّ أَْعلَنُْت لَُهْم َو أَْرسَ
ت عىل رٔوس األشــهاد، ولقــد خجل من الج�ه� العنيدة، وإعالنا لتعزيز كلمة الحق، ولتظهر القابليا

حملت الدعوة ـ في� حملت ـ ترغيبهم بالحق فوعدتهم �تطلبات الحياة الدنيا، رغم انها ليست دار 
جزاء، وتحريكا لعقولهم وعواطفهم وض�ئرهم، وتنديدا بهٔواء الــذين قلــوبهم قلــوب الشــياط� فــال 

  يعرفون أو يفهمون كلمة الحق!:
بَُّكْم إِنَُّه كاَن َغّفاراً: ال يذهب استغفاركم هباء، ألن ّهللا تعاىل غفار يف سنته اإللهيــة فَُقلُْت اْستَْغِفُروا رَ 

  منذ بدء الخلق، فاستغفروه ألنه ربكم: املالك املدبر لكم، وألنه معدن الغفران: إِنَُّه كاَن َغّفاراً.
  و من آثار غفرانه يف الدنيا انه يفتح لكم بركات من الس�ء واألرض:

�َء َعلَيُْكْم ِمْدراراً َو ُ�ِْدْدكُْم بِأَْمواٍل َو بَِنَ� َو يَْجَعْل لَُكْم َجنّاٍت َو يَْجَعْل لَُكْم أَنْ يُ « َو لَْو «: »هاراً رِْسِل السَّ
�ِء َو اْألَرِْض َو لِكــْن كـَـ بُوا فَأََخــْذناُهْم ِ�ــا أَنَّ أَْهَل الُْقرى آَمنُوا َو اتََّقْوا لََفتَْحنا َعلَيِْهْم بََركاٍت ِمَن السَّ ذَّ

  ).۷:۹۶(»كانُوا يَكِْسبُونَ 
هذه الربكات املوعودة هي م� تنتج عن اإل�ان والتقوى وليزيدوا من الصــالحات ويعيشــوا بركــات، 
ولكنها ليست دا�ا ناتجة عن الصالحات كالتي توفر عــىل الكفــار إمــالء وامهــاال ليــزدادوا إ�ــا ولهــم 

ات لهم وليست بربكــات، و كــ� نشــهدها اليــوم يف دولتــ� كب�تــ� موســع عذاب مه�، فهي إذا درك
عليه� يف الرزق، ممكّن له� يف األرض: أمريكا الرأس�لية املستعمرة، روســيا الشــيوعية املســتحمرة، 
والدرك األسفل يف األوىل هبوط املستوى األخالقي إىل ارش دركات الحيوانية، والحياة كل الحياة قا�ة 

عىل اغراءات املال، ويف الثانية تهدر قيمة اإلنسان الروحية إىل أسفل دركات، ويســود التجســس فيها 
ويعيش الناس يف وجل دائم من املذابح املتوالية، وليست هذه أو تلك حياتا انسانية، وال تعد بركاتهم 

ــْن لَُكــْم َو أَْرَســلْنَا إال دركات!: أَ لَْم يَرَْوا كَْم أَْهلَْكنا ِمْن قَبْلِِهْم ِمْن قَرٍْن َمكَّ  نّــاُهْم ِيف اْألَرِْض مــا لـَـْم ُ�َكِّ
�ءَ َعلَيِْهْم ِمْدراراً َو َجَعلْنَا اْألَنْهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكناُهْم بُِذنُوبِِهْم َو أَنَْشأْنا  ِمْن بَْعِدِهْم قَرْناً السَّ
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  ).۶: ۶آَخِريَن(
طار الغزيرة واألموال والبن� توحي انهم كانوا يف نقصان منها كلهــا، فمــ� و آية املدرار واإلمداد باألم

يزيدها عليهم مجانا ودون عمل دنيوي، هو االستغفار من الذنوب ومواصلة الطاعات، إال أنــه لــيس 
حت� يف كل الظروف واملجاالت، فقد تكون هناك عوائق نجهلها، أو نحن نعملها، وإ�ا االســتغفار لــو 

ه يستتبع بركات من الس�ء واألرض كضابطة عامة تقبــل االســتثناءات وال ســي� بالنســبة خيل وطبع
لألفراد، فالحديث يف هذه القاعدة عن األمم ال عن األفراد، ف� من امة قام فيها رشيعة ّهللا واتجهت 

ات ونزلــت اتجاها حقيقيا ّ� بالعمل الصالح واالستغفار املنبئ عن خشية ّهللا إال فاضــت فيهــا الخــ� 
عليها الربكات من األرض والس�وات، وك� اآليات تحمل هكذا وعد لألمــم ال لألفــراد: َو لـَـْو أَنَّ أَْهــَل 

رْنا َعنْهُْم َسيِّئاتِِهْم َو َألَْدَخلْناُهْم َجنّاِت النَِّعيِم. َو لـَـْو أَنَُّهــْم أَ   قــاُموا التَّــوْراَة وَ الِْكتاِب آَمنُوا َو اتََّقْوا لََكفَّ
ــةٌ  ُمْقتَِصــَدٌة َو كَِثــٌ�  اْإلِنِْجيَل َو ما أُنْزَِل إِلَيِْهْم ِمْن َربِِّهْم َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهْم ِمنُْهْم أُمَّ

  ) إذاً فالقاعدة اممية ال فردية وإن كانت تعم األفراد أحيانا.۶۶: ۵ِمنُْهْم ساَء ما يَْعَملُوَن (
لج�ه�ية بطبيعة الحال تقي ج�ه�ها عن التورط يف دركات الحياة، وتخلق جوا ســلي� و التقوى ا

ساملا متحلال عن التطاوالت املسببة للفوضويات، وتبني رصحا عاليا لرغد األمــن والعــيش ملــن يتقــي 
الجزاء:  الحرمات والالأخالقيات، م� ئول لنزول مزيد الربكات كنموذج فعيل للجزاء، و�ام الجزاء ليوم

�ءَ َعلَيُْكْم ِمْدراراً َو يَزِْدكُْم قُوًَّة إِىل  قُوَّتُِكْم َو ال تَتََولَّْوا َو يا قَْوِم اْستَْغِفرُوا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه يُرِْسِل السَّ
  ).۵۲: ۱۱ُمْجرِِمَ�(

ككــل، مــن نــور شمســها  و إرسال الس�ء مدرارا ال يخص مــاءه املــدرار املكثــار، إ�ــا بركــات الســ�ء
  وحرارتها ورياحها وأشباهها.

و اإلمداد باألموال والبن� ليس دا�ا إىل خ�، فمن األموال ما ال �ّد وإ�ا �د يف خســار وبــوار، ومــن 
البن� من ال �دون إال يف غي وطغيان، ومنه� ما يرض دينا ودنيا، فاإلمداد املوعود فــيه� هــو الــذي 

  ىل صالح النشأت�، ويدفع عنه تبابه�.يأخذ بيد اإلنسان إ
  *.»فرحم ّهللا امرءا استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته«

درجة العلي� وهو اسم واقــع عــىل ســتة «إنه  السـالم عليهو أكمل االستغفار ـ عىل حد تعريف أم� املٔون� 
يــه أبــدا والثالــث أن تــٔوي إىل معان: أو لها الندم عىل مــا مىضــ والثــا� العــزم عــىل عــدم الرجــوع ال

املخلوق� حقوقهم حتى تلقى ّهللا عز وجل أملس ليس عليك تبعة والرابع أن تعمد إىل كــل فريضــة 
عليك ضيعتها فتٔوي حقها والخامس أن تعمد إىل اللحم الذي نبــت عــىل الســحت فتذيبــه بــاالحزان 

يق الجسم أ� الطاعة ك� أذقته حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينه� لحم جديد والسادس أن تذ
  .»حالوة املعصية فعند ذلك تقول: استغفر ّهللا 

ِ َوقاراً. َو قَْد َخلََقُكْم أَطْواراً: وأصل الوقار ثبوت ما يكون به اليشــء عظــي�، مــن  ما لَُكْم ال تَرُْجوَن ِ�ّ
العجــز، وأشــباهها التــي الحلم والعلم اللذين ئون معه� الخرق والجهل، ومن القدرة التي تٔون عــن 

  تثقل الكائن وتخرجه عن الخفة، وبصيغة أخرى العظمة املطلقة.
و الرجاء ظن يقتيض حصول ما فيه من املرسة، وكذلك هو خوف ع� ئول املخافة، فأنتم أنتم األوغاد 
املناكيد ما لكم: تقطعون عن ربكم وحتى أمل الخ�، أمــل الوقــار والعظمــة، كمــن يتأكــد مــن ربــه 

الوقار فيفر منه وممن يدعو اليه، وإذا أنــتم تعتقــدون وقــاره فلــ� ذا ال تخافونــه، رغــم أن وقــاره ال
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وعظمته، تصميمه وحكمته، عطفه ورحمته، علمه وقدرتــه، وكــل مظــاهر ألوهيتــه وربوبيتــه، إنهــا 
ه ظاهرة يف خلقه لكم وللكون كله لو أنتم تشعرون، فهو الذي يجب رجاء وقــاره وتــوق�ه:أن تخــافو 

ألنه الوقار كله، والوقور يخاف لعدله وقدرته، وأن تأملوا من وقاره خ�ا، فانه ئول فضله لرحمته، وأن 
تأملوا من أنفسكم له وقارا فتعبدوه وتوقروه وتعزروه. فقــد يعتقــد اإلنســان ربوبيــة ّهللا وال يــوقره 

 يرجو ـ أيضا ـ وقاره، كأنه متأكــد جهالة وعصيانا، وقد ال يوقره ارتيابا يف ربوبيته مع احت�لها، وقد ال
  انه ليس إلها، وهذا أحط دركات الكفر باّ�، رغم ظهور آياته يف اآلفاق واألنفس!.

فلكّل من اشخاصكم أطوار، ولكم أجمع أطوار، م� تنتفي عنه الصدفة العمياء،  »َو قَْد َخلََقُكْم أَطْواراً «
  والخلق الفوىض:

لنطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل الهيكــل إىل الخلــق الكامــل وإىل إنشــاء فمنها األطوار الجنينية من ا
  فتبارك ّهللا أحسن الخالق�. »الروح«الخلق اآلخر: 

و من األطوار الجنينية نفسها أن الجن� يشبه ألول مرة حيوان الخليّة الواحدة، ثم بعد فرتة �ثل شبه 
ثم حيوان ثديي، ثم املخلــوق اإلنســا�، وإدراك هــذه الحيوان املتعدد الخاليا، ثم شكل حيوان ما�، 

األطوار الثانية، مه� كان بعيدا عن قوم نوح، فانه قريب إلينا ك� كشف عنه العلم حديثا، والقــرآن 
  كتاب كل األزمان.

و من األطوار األخرى بعد الخلق هي أطوار الحياة الدنيا، من كونكم طفــال وإىل الشــيخوخة ثــم إىل 
  د تجمع هذه الثالثة آية الخلق والبعث:األجداث وق

  يا أَيَُّها النّاُس إِْن كُنْتُْم ِيف َريٍْب ِمَن الْبَْعِث فَإِنّا َخلَْقناكُْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ ِمْن نُطَْفٍة ثُمَّ 
َ لَُكْم َو نُِقرُّ ِيف  ى ثُمَّ ِمْن َعلََقٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َو َغْ�ِ ُمَخلََّقٍة لِنُبَ�ِّ  اْألَْرحاِم ما نَشاُء إِىل أََجٍل ُمَسم�

كُْم َو ِمنُْكْم َمْن يُتََوّىف َو ِمنُْكْم َمْن يُرَدُّ إِىل أَرْذَِل الُْعمُ  ِر لَِكيْال يَْعلـَـَم ِمــْن نُْخرُِجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَبْلُُغوا أَُشدَّ
  )۲۲:۵بَْعِد ِعلٍْم َشيْئاً ..(

  جسمية والنفسية واأللوان وأشباهها.و منها أطوار الحاالت ال
ثم األطوار الرابعة هي الج�عية، فالقطاعات البرشية ترى مختلفــة يف األلســن والعــادات واألشــكال 

إِنَّ ارَفُوا واألحوال، وليتعارفوا: يا أَيُّهَا النّاُس إِنّا َخلَْقناكُْم ِمْن ذَكٍَر َو أُنْثى َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَبائَِل لِتَع
  ).۱۳: ۴۹أَكْرََمُكْم ِعنَْد ّهللاِ أَتْقاكُْم (

فهذه األطوار املقصودة يف الخلق، الدائبة فيه، م� يجعل العقالء األحرار يأملون ويخــافون ويرجــون 
ّ� وقارا، ألنه الخالق، وهو املدبر ال سواه، وهو الرح�ن الرحيم واملنتقم، ف� لكم ال ترجون ّ� وقارا 

م أطوارا؟!، والخلق املتطور يدل عىل الخالق املطوّر، والتطور املتناســق الالمتفــاوت دليــل وقد خلقك
  عىل وحدة املطور، فك� ال خالق سواه، كذلك ال مدبر وال مطور إال إياه، فل�ج وقاره عىل اية حال.

ْمَس ِرساجاً.أَ لَْم تَرَْوا كَيَْف َخلََق ّهللاُ َسبَْع َس�واٍت ِطباقاً. َو َجَعَل الَْقمَ    َر ِفيِهنَّ نُوراً َو َجَعَل الشَّ
  هل الرٔوة املسٔو عنها هنا هي الحسية؟ أم العلمية التجريبية؟ أم بالوحي؟

و كيفية السبع الطباق مجهولة حتى اآلن! بديهي انها ليست رٔوة حســية حــ� الخلــق إذ � يكونــوا 
  موجودين عنده:

�واِت  ) وال بعد الخلق، كيف والعيون املسلحة حتى اآلن � تصــل إىل ۵۱: ۱۸(ما أَْشَهْدتُُهْم َخلَْق السَّ
عمق الس�ء األوىل، س�ء األنجم، فضال عن واقع أو كيفية السبع الطباق، وفضال عن اإلنســان زمــن 
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  ! وكذلك الرٔوة العلمية عىل ضوء العلوم التجريبية � تتحقق حتى اآلن.السالم عليهنوح 
دينية من طرق الوحي فهي وان كانت حاصلة لقطاعات من البرش املعتنقة وحي و أما رٔوة املعرفة ال

الس�ء، ولكنها علم الواقع عن السبع الطباق بالوحي، ال كيفية خلقها، إذاً ف� ذا تعني اآلية، ال سي� 
  واملخاطبون ـ وهم الكفرة من قوم نوح ـ � يكونوا ممن يعتنق وحي الس�ء ليعرفوا ذلك بالوحي!.

الحل أن معرفة كيفية خلقة السبع الطباق ليست �ستطاع اإلنسان أيا كــان، إال مــن يــوحى اليــه  و
�واِت َو اْألَرِْض َو لِيَُكوَن «ف�يه ّهللا ملكوت الكون ك� أراه ابراهيم  َو كَذلَِك نُِري إِبْراِهيَم َملَُكوَت السَّ

  ).۶:۷۵(»ِمَن الُْموقِنِ�َ 
معرفة واقع السبع ال حقيقتها وملكوتها، وال سبيل إليها أيضا إال عن طريــق  فلتكن الرٔوة املسٔو عنها

الوحي، حيث العلم التجريبي قارص حتى اآلن عنها وحتى عن املعرفة الشاملة بالس�ء األوىل، فاآلية 
توحي انه كان هناك وحي قبل نوح، باإلمكان أن يتعرف به إىل أمثال هذه البدائع الكونية، طاملا كان 

  قوم نوح مكذ� الوحي، ح� كان عليهم تصديقه، ملزيد املعرفة باّ� عرب التعرف إىل عظمة الخلقة.
أو أن الخطاب ال يخصهم، وإ�ا املخاطبون هم الــذين يخــاطبون بــوحي القــرآن منــذ نزولــه وحتــى 

وسعية، وان � القيامة، فهٔواء �كنهم معرفة السبع الطباق، بتصديق الوحي أم باملحاوالت العلمية الت
  يصلوا بها حتى اآلن.

أو أن رٔوة الس�ء ـ أية رٔوة كانت ـ هي يف الواقع رٔوة السبع الطباق سواء عرفوا السبع �ا تعرف، أم 
� يعرفوا، فال أقل من رٔوة هذه األجواء الواسعة ذات القناديل الرباقة الكوكبية والنجومية، فليعتربوا 

  مّد البرص.بها، بالسبع أم الجو املمتد 
فمه� كانت الرٔوة قارصة عن السبع، ولكنها ليست لتجعل واقع السبع غ� واقعها، فلينبّه الناظرون ـ 
ولو بأمثال هذه اآليات ـ ان ما يرونه فوقهم هو السبع الطباق، والقرآن كــ� يخــربهم بهــا، يحــركهم 

  نحو معرفتها واالستدالل بها عىل قدرة بادئها.
َو َجَعلْنــا «تحللة عن الوحي: هنا يجعل القمر فيهن نــورا والشــمس رساجــا وهاجــا و لقصور الرٔوة امل

  ) كل ذلك رغم آالف األق�ر والشموس يف س�ء األنجم، وعلها يف سواها أيضا.۷۸:۱۳( »ِرساجاً َوّهاجاً 
اج فب� أن املخاطب� هنا ـ فعال ـ هم سكنة األرض، وان كــان معهــم غــ�هم، وال نــور قمريــا و ال رس 

شمسيا لهم يف هذه الس�وات، إال هذا القمر وهذه الشمس لذلك يقول: َو َجَعَل الَْقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً، َو 
ْمَس ِرساجاً أي جعلها لكم، ك� جعلها لغ�كم مــن ســكنة الكــرات طاملــا لهــم أقــ�ر النــور  َجَعَل الشَّ

 يف الس�ء األوىل: س�ء األنجم، ال والشموس الرساج، م� يربهن أن الشمس الضياء والقمر النور ه�
�ِء بُرُوجاً َو َجَعَل ِفيها ِرساجاً َو قََمراً ُمِن�اً (   ).۶۱: ۲۵فوقها: تَبارََك الَِّذي َجَعَل ِيف السَّ

و الشمس الرساج توحي أن نور القمر مكتسب منها، ودليال واقعيا حسيّا عىل أنه ليس لــه نــور مــن 
القمر، بين� تأكدت االستحالة عــىل أي املخلوقــات الوصــول إىل كوكــب ذاته، وصول البرش إىل سطح 

الشمس، فلوال الشمس لكنا يف ليل داج دائب، فالقمر ليس رساجا، وإ�ــا نــور كــ� يســتعمل لغرفــة 
ْمَس ِضياًء َو الَْقَمَر نُوراً (   ).۵: ۱۰النوم ليال وُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

بذاته، إ�ا هو الشمس رساجنا وضيأوا الوحيد يف كل األفــالك، مهــ� فالقمر إذا ليس رساجا وال ضياء 
  كان يف س�ء األنجم وسواها شموس وأق�ر ملن سوانا من سكنة الكرات.

  َو ّهللاُ أَنْبَتَُكْم ِمَن اْألَرِْض نَباتاً. ثُمَّ يُِعيُدكُْم ِفيها َو يُْخِرُجُكْم إِْخراجاً:



 205

ألنه نبت منها كسائر النباتــات مهــ� اختلفــت كيفيــة اإلنبــات، هل اإلنسان من نبات األرض؟ أجل و 
فلنبات اإلنسان من األرض وسائل طائلة تخرجه من صدق نبات األرض عليه في� يطلــق، فــال يصــح 
السجود عليه لعدم صدق األرض عليه وال نباتها، مه� كان نابتــا منهــا. فصــدق االســتع�ل والتعبــ� 

شمول اللفظة املطلقة عىل املستعمل فيه، وحقيقة اإلنبــات الظــاهرة إيحاء بحقيقة كونية ال يصدق 
من لفظه، إ�ا هي في� تطلعه األرض من نباتها، وتخرجه عند ازدراعها، وملا كان ّهللا ســبحانه يخــرج 
الربية من مضائق األحشاء إىل مسافح الهواء، ويدرجهم من الصغر إىل الكــرب ويــنقلهم مــن الهيئــات 

عىل وجه األرض ومن األرض، لذلك صح التعب� عنه بكونه نباتا وان � يشمله عــىل  والصور، كل ذلك
  اإلطالق.

أنت تبيع أحيانا ما عندك من البقل، فأنت حقا بايع البقل، فهــل أنــت إذا بقــال! .. ا�ــا البقــال مــن 
ة خاصة ك� شغله بيع البقل، وكذلك النبات ـ ح� إطالقه ـ ال يشمل كل نابت من األرض، وإ�ا لقرين

  هنا.
فهذه اآلية ونظائرها توحي بالوحــدة بــ� أصــول الحيــاة االرضــية مهــ� اختلفــت نشــئاتها و ألوانهــا 

  وأشكالها وأس�ٔوا، وكلها من نبات األرض.
فاإلنسان األول نابت من تراب األرض، ثم نسله كذلك منها، من ترابها ومائها و�ارها التي هي نتيجة 

من ب� الصلب والرتائب، ثم يف الــرحم ينمــو بــادواره وأطــواره مــ� يصــله مــن التزاوج ب� ما يخرج 
  األرض ونباتها، ثم يعيش ـ بعد ما يولد ـ عىل هذه األرض �ا تنبت.

و انباته نباتا دون إنباتا، خالف ما يقتضيه بناء فعله، علّه لإلشارة إىل أزواجية خلق اإلنسان: من فعله 
فهــو  »النبــات«يف خلقه، ومن فعل األرض الذي هو أيضا راجع إىل فعلــه:  وهو األصل »اإلنبات«تعاىل: 

  أنبتكم منها، فنبتم منها نباتا بفعلها وتفاعلها، و�ا تزرعون وتأكلون فتولدون: فعل ّهللا وفعل الخلق.
 فاألرض األم هي التي تلده �ا تلده أمه، ثم تعيده يف رحمها بعد انقضاء أجله، ثم تلده ثانية لحيــاة

  الحساب والجزاء.
و من لطيف التناسب هنا أن السجود يف الصالة يفرس لنا عمليا هذه املراحل الثالث، فالسجدة األوىل 
ّ� أن أنبتنا من األرض نباتا، نسجد شكرا له ولنرش برفع رٔونا عن السجدة االوىل، إىل ســبب الشــكر: 

  ارة إىل اإلعادة ثُمَّ يُِعيُدكُْم ِفيها فاملوت نعمة أَنْبَتَُكْم ِمَن اْألَرِْض نَباتاً ثم نسجد ثانية، إش
تتطلب الشكر ك� الحياة نعمه، ثم نرفع رٔونا ثانيا اشارة إىل الحياة والوالدة الثانيــة و األخــ�ة التــي 

  نحاسب فيها فنجازى.
  َو ّهللاُ َجَعَل لَكُُم اْألَرَْض بِساطاً، لِتَْسلُكُوا ِمنْها ُسبًُال ِفجاجاً.

البسط هو النرش بعد القبض، وان الجعل املتعــدي ملفعــول� هــو جعــل اليشــء شــيئا آخــر يف  �ا أن
كيفيته وصورته، فجعل األرض بساطا يوحي انها كانت منقبضة غ� منبسطة، ثم جعلهــا ّهللا منشــورة 

  للعايش� عليها، وال سي� إنسانها:
رتقة مذابة، وال لها جو إذ كانت حارة محرقة، َجَعَل لَُكُم فلم تكن بساطا قبلئذ، وال صلبا، إذ كانت مح

  دون أن يعيش فيها مواد الحياة من املاء واكسج� الهواء، رشبا وتنفسا و إنباتا.
إنها � تكن لتسلك فيها سبل فجاج: الطرق الواسعة، التي يهتدى بها إىل متطلبات الحيــاة: َو َجَعلْنــا 

) فالسبل الفجاج يف الصحارى وبــ� الجبــال، إ�ــا هــي مــن ۳۱: ۲۱وَن (ِفيها فِجاجاً ُسبًُال لََعلَُّهْم يَْهتَدُ 
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حصائل بسط األرض ونرشها، فقد ذلت األرض بعد ش�سها لنميش يف مناكبها ونأكل من رزقــه: ُهــَو 
) ذلــوال بعــد ۱۵: ۶۷وُر (الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَرَْض ذَلُوًال فَاْمُشوا ِيف َمناكِِبها َو كُلُوا ِمْن ِرزْقِِه َو إِلَيِْه النُُّشــ

ش�س، يف ركوبها وسكنها وابتغاء الرزق فيها، وبصيغة عامة: الحياة املريحة عليها، يف فجاجها السبل 
  التي ما كانت مسبلة ح� ش�سها.

ثم البساط ـ وهو النمط الذي �د عىل االستواء فيجلس عليه ـ إنه يــوحي برياحــة التنقــل يف األرض 
  عىل بساطه.ك� يتنقل اإلنسان 

فيا نبات األرض، املفضل عــىل كــل نباتهــا! املــدلل إىل كــل خ�اتهــا وبركاتهــا، املســتن� بقمــر الســ�ء 
وشمسها ومطرها، أنت كيف تسمح لنفسك أن تكفر بربــك رب العــامل� و ال تســتطيع التحلــل عــن 

  نعمه ابدا؟.
ً.قاَل نُوٌح رَبِّ إِنَّهُْم َعَصْوِ� َو اتَّبَُعوا َمْن لَْم    يَزِْدُه مالُُه َو َولَُدُه إِّال َخسارا

و اإلنذار والتبش�، بعد هذا كلــه ـ إنهــم عصــو� يف عبادتــك وتقــواك وطــاعتي، واتبعــوا الخــارسين 
املخرسين، الذين � تزدهم نعمة املال واألوالد إال خسارا لسوء ترصفهم فيها، وغرورهم بها: أَ لـَـْم تـَـَر 

لُوا نِ  ).َو ۲۹: ۱۴ْعَمَت ّهللاِ كُْفراً َو أََحلُّوا قَْوَمهُْم داَر الْبَواِر َجَهنََّم يَْصــلَْونَها َو بـِـئَْس الَْقــراُر (إَِىل الَِّذيَن بَدَّ
اراً. َو قالُوا ال تََذُرنَّ آلَِهتَُكْم َو ال تََذُرنَّ َود�ا َو ال ُسواعاً َو ال يَُغوَث َو يَُعوَق وَ  قَْد  نَْرساً. َو َمَكرُوا َمْكراً كُبّ

  أََضلُّوا كَِث�اً َو ال تَزِِد الظّالِِمَ� إِّال َضالًال.
.. مكرا كبارا: متناهيا يف الكرب، مستعمل� فيه كافة أساليب التدجيل فقالوا ما قالوا .. َو قالُوا ال تََذُرنَّ 

ىل إلــه غريــب آلَِهتَُكْم أضافوا االلهة إليهم إثارة للنخوة الكاذبة والحميــة الحمقــاء، كــأنهم يــدعون إ
عنهم، دخيل يف آلهتهم، فلينكروه حفاظا عىل الكرامة، وليتمسكوا بآلهتهم إبقاء للقديم عــىل قدمــه 
واستدامة لعادة اآلباء والجدود، ففي تخليهم عنها واإل�ــان بإلــه نــوح، رفــض لكيــانهم وخــروج عــن 

  كونهم حملة الرتاث، وأنهم أبناء آبائهم.
طائفيــات والعنرصــيات، لهــا دور كبــ� يف املتمســك� بهــا، املتقيــدين فإثارة الحميات والقوميــات وال

بأرسهــا، املفتخــرين بهــا، بــ� املتحللــ� عــن املثــل العليــا األخالقيــة، املفــاخرين �ــا لغــ�هم مــن 
  الالأخالقيات، املاش� ممشاهم عىل العمياء.

بعــد التعمــيم، ثــم  و النص يلمح لدرجات ثالث ب� آلهتهم، أهمهــا ود وســواع إذ خصصــا بــالعطف
  يغوث ويعوق ونرس، املذكورة يف عطف وردف واحد، ثم بقية اآللهة الداخلة يف عموم اللفظة.

طبقات يف اآللهة هي معبودة طبقات*، فالنظام الطبقي العارم ب� الوثني� كــان ســائدا بــ� آلهــتهم 
م الطبقي بينهم مه� كانوا أيضا، ظل�ت بعضها فوق بعض! ك� وحدة اإلله ب� اإللهي� أزالت النظا

  درجات:
حسب املساعي والخلقة، فرشــيعة التوحيــد تــأمرهم بحيــاة تضــامنية أليفــة تحكمهــا روح التوحيــد 

  والحنان واملحبة، كأنهم شخص واحد رغم اختالف األعضاء.
ا هذه األصنام الخمسة ـ ومعها غ�ها ـ كانت تعبد زمن نوح وحتى الرسالة اإلسالمية التي قضت عليه

فاجتثت من جذورها، إال التي أفلتت منها أو نبش قربها بعد الرسالة أو بعدها، يف القطاعــات التــي 
  تحكمها الطواغيت.

و لقد تنارصت نعرات الجاهلية األوىل والقرن العرشين، يف الحفاظ عىل الوثنيات وعبادة الطواغيــت 
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  ل� يبقى الشيطان عىل كريس الضاللة مهيمنا.
وا كَثِ�اً حول األصنام: أخشابا وأحجارا واشخاصا وأفكارا، للصد عن رشعة التوحيد، بهذا املكر َو قَْد أََضلُّ 

  الكبار.
َو ال تَزِِد الظّالِِمَ� إِّال َضالًال ضالال كجزاء لضاللهم، جزاء وفاقا، ضالال يف قلوبهم �ا ضلوا وزاغوا: فَلَــّ� 

  عيهم:زاغُوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهْم وضالال يف س
نْيا َو ُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً وضالال يف يف اآلخرة إذ ي ضلون الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ

  سبيل الجنة إىل النار وبئس القرار، وكل هذه ردة عادلة ملا ضلوا وأضلوا َو أَنَّ ّهللاَ لَيَْس بِظَّالٍم لِلَْعِبيِد؟.
  َخِطيئاتِِهْم أُْغرِقُوا فَأُْدِخلُوا ناراً فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ أَنْصاراً. ِمّ� 

من خطيئاتهم تلك اغرقوا يف الخرسان ومنه غرقهم يف الطوفان ومن ثم يف الن�ان يوم الربزخ: الفــرتة 
  ب� املوت والقيامة.

 »أدخلــوا«ع دخولهم نارا عىل غــرقهم بخطيئــاتهم وميضــ الفعــل أُْغرِقُوا فَأُْدِخلُوا ناراً ففاء التفريع تفر 
يرصح بسابق دخولهم النار، فال يعني مستقبله يوم الحرش، وا�ا بعد املوت دون فصل، فهــذه اآليــة 

  من آيات الحياة الربزخية بعذابها وثوابها، مع العرشات األخرى من آياتها.
م غرقوا يف املاء وأدخلوا يف النار؟ فهل املاء يحمل النار، ال و في� إذا سئلنا كيف تجتمع النار واملاء، فه

سي� تلك النار التي ال تبقي وال تذر فكيف � يغل املاء؟! فالجواب: ان املعذب يف الربزخ ليس الروح 
ببدنها الدنيوي الظاهر ا�ا ببدنها الربزخي الذي يساور الروح، فناره أيضا برزخية غ� ظاهرة، كثوابه، 

من العا� الظاهر والباطن حكمه، والثواب والعــذاب الربزخيــان، هــ� مــن البــاطن باألســباب  ولكّل 
  الباطنة غ� املحسوسة، ولكنها مدروسة حسب الوحي.

و شاهد علمي عىل ذلك أن املادة أيا كانت، إنها تحمل الطاقات الحرارية، وحســيا: الشــجر األخرضــ 
ْم ِمنـْـُه الذي تطلح منه نار فإذا أنتم منه توقدون ــ نــاراً فـَـإِذا أَنـْـتُ َجِر اْألَْخَرضِ : الَِّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ

  ).۸۰: ۳۶تُوقُِدوَن (
فهذا الشجر يحمل خشب الوقود، وماء اإلطفاء، ونار اإليقاد! رغم انحصار مفعوله يف الدنيا، أ فليس 

خية الكامنة يف املاء ويف كل يشء الذي يقدر عىل ذلك بقادر عىل إحراق األجساد الربزخية بالنار الربز 
  مع اختالف العامل�؟.

و ا�ا يحمل السائل املتعنت املستنكر عىل هكذا سئوال، جهله بالبــدن املثــاب واملعــذب يف الــربزخ، 
  و�اذا يثاب و�اذا يعذب؟ ثم تجاهله وإنكاره لهذه الشواهد الحسية والعلمية.

أَنْصاراً: فمن ينرصهم من بأس ّهللا بعد إذ غرقــوا واحرقــوا، و إذ � يكــن  فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن هللاِّ 
أنصارهم �نجيهم عن غرق الدنيا، فكيف ينجونهم من غرق الربزخ وال تنال منه قدراتهم؟ فأين مــن 

  أضلوهم وآلهتهم؟ ولينرصوهم إذ هلكوا يف سبيل الصمود عىل طاعتهم، ومعصية ّهللا رب العامل�!.
املطاف من دعوة نوح الطويلة ـ وبعد انقطاع األمل عــن إ�ــانهم وخــ�هم، و حتــى عــ�  ثم يف آخر

  يخلفون من أمثالهم، وبعد التأكد انهم مضلون ك� هم ضالون ـ هناك يدعو:
ادََك َو ال يَلِــُدوا إِّال َو قاَل نُوٌح َربِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكافِِريَن َديـّـاراً. إِنَّــَك إِْن تـَـَذرُْهْم يُِضــلُّوا ِعبــ

  فاِجراً كَّفاراً. 
فان صالح اإلنسان يف صالحه أو صالح نسله، فإذا فقد الجانب� إىل اإلضالل فيه�، � يبــق لبقائــه إال 
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فساد عىل فساد وسبحان ّهللا عن هكذا إبقاء! فقد ملح الوحي إىل نوح �ستقبلهم وذريتهم سندا ملــا 
  عرف عنهم يف ماضيهم:

تنفــي ا�ــانهم »لــن«) ف ۳۶: ۱۱ُه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمَن فَال تَبْتَِئْس ِ�ا كانُوا يَْفَعلـُـوَن (أَنَّ 
  *.السالم عليهابدا، ولزامه أن ال يلدوا إال فاجرا كفارا، وك� عن باقر العلوم 
عد قذارتها من الرش العارم الذي انتهى فقد كانت األرض بحاجة إىل اإلحياء بعد موتها، وإىل التطه� ب

اليه القوم يف زمنه، و� يبق عالج يف تطه�ها إال تدم�هم، إذ إن يف بقاءهم إضالل القلة القليلة ممن 
  آمن معه، طوال ألف سنة إال خمس� عاما.

كــان أبــواه و في� إذا سئلنا: كيف ال يلدون إال فاجرا كفــارا، واإلنســان أيــا كــان ال يولــد كــافرا مهــ� 
  كافرين، وإ�ا الكفر واإل�ان منذ التكليف ال الوالدة؟

فالجواب: ان خبث النطفة اضافة إىل خبث الجو والبيئة، ال يلدان إال فاجرا كفارا، فان الجو الفاســد 
الذي أوجدوه، والبيئة الضالة التي خلقوها، انه� يوحيان بالكفر من الناشئة الصغار، فال توجد فرصة 

لناشئة نورا، وقليل هؤآلء الذين يولدون من الظل�ت ويعيشونها، ثم يخالفونها إىل النور، وقــد لرتى ا
ولد هذا القليل يف هذه املدة الطائلة و� يبق مــنهم أحــد ويف أنســالهم أيضــا، فــال يعنــى مــن والدة 

الجو الخبيث له� الفاجر الكفار أنها منذ الوالدة، إ�ا من ح� التكليف، وإن كانت الوالدة الخبيثة و 
دوره� الفعال يف الكفر والفجور، فالوالدة عن هكذا كفار، ثم والدة ثانية تولدهم البيئة الكافرة لحد 
التكليف، ثم عفويا الوالدة الثالثة منذ التكليف، الناتجة عن الوالدت�، هــذه وتلــك ليســت إال والدة 

  الفاجر الكفار:
  ال يَلُِدوا إِّال فاِجراً كَّفاراً.

حينذاك كانت مناداة نوح ربه حقا ويف محله ومرضيا عند ربه: َو لََقْد نادانا نُوٌح فَلَِنْعَم اْلُ◌مِجيبـُـوَن 
  ) دون أن تكون مرضية للشيطان ك� يف مختلقات الروايات.۷۵: ۳۷(

  ثم يدعو للمٔون� واملٔونات مع نفسه ووالديه:
  َل بَيْتَِي ُمٔوِمناً َو لِلُْمٔوِمِنَ� َو الُْمٔوِمناِت َو ال تَزِِد الظّالِِمَ� إِّال تَباراً.رَبِّ اْغِفْر ِيل َو لِوالَِديَّ َو لَِمْن َدخَ 

دعاء عىل الظامل� مرت� يوسط بينهم دعاءه لنفسه ولوالديه، وملن دخــل بيتــه مٔونــا، ملــا حــان حــ� 
ل الــزمن، وهــذا شــعور عــام الغرق، فهم املٔونون الجدد حينه وعند البأس، ثم للمٔون� واملٔونــات طــو 

بآرصة القر� عىل مدار الزمن واختالف السكن دون أن يبعدهم بعد الزمان واملكان، ك� الدعاء عىل 
  الظامل� عام عىل طول الزمن.

  
  نوح ىف نربات رسولية 

  
  سورة األعراف 

ُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُُه إِ�ِّ أَخاُف َعلـَـيُْكْم َعــذاَب يـَـْوٍم لََقْد أَْرَسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه فَقاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا ّهللاَ ما لَ 
) قاَل يا قَْوِم لَيَْس ِ� َضاللٌَة َو لِكنِّي رَُسوٌل ۶۰) قاَل الَْمَألُ ِمْن قَْوِمِه إِنّا لََ�اَك ِيف َضالٍل ُمِبٍ� (۵۹َعِظيٍم (

) أَ َو َعِجبْتُْم ۶۲ َو أَنَْصُح لَُكْم َو أَْعلَُم ِمَن ّهللاِ ما ال تَْعلَُموَن () أُبَلُِّغُكْم رِساالِت َر�ِّ ۶۱ِمْن رَبِّ الْعالَِمَ� (
بُوُه فَأَنَْجيْناُه ۶۳أَْن جاءَكُْم ِذكٌْر ِمْن َربُِّكْم َعىل َرُجٍل ِمنُْكْم لِيُنِْذَركُْم َو لِتَتَُّقوا َو لََعلَُّكْم تُرَْحُموَن ( ) فََكذَّ
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بُوا ِب  َو الَِّذيَن َمَعُه ِيف  ) َو إِىل عــاٍد أَخــاُهْم ۶۴آياتِنا إِنَُّهْم كانُوا قَوْمــاً َعِمــَ� ( الُْفلِْك َو أَْغرَقْنَا الَِّذيَن كَذَّ
  )۶۵ُهوداً قاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا ّهللاَ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُُه أَ فَال تَتَُّقوَن (

وقد  السـالم عليه»نوح«ألول ويل من أويل العزم الرسويل:  رسد خارص غ� حارص ألوىل الرساالت الهامة العامة
) ســورة منهــا ۳۱) مــرة، يف (۴۳جاء ذكره يف الذكر الحكيم �ختلف املناسبات يف مختلف الــذكريات (

م� يلمح بهامة هذه الرسالة البادئة، وقد ابتليت بهامة االبتالءات الفادحة  »سورة نوح«سورته نفسه: 
  ادحة طوال ألف سنة إّال خمس� عاما!.القادحة لها وهي الك

َو اذْكـُـْر ِيف «و ترى أ� تكن قبل نوح رشعة من الدين؟ وقد نبــئ قبلــه آدم وإدريــس وقــد كــان نبيــا: 
يقاً نَِبي�ــا ) (ثـُـمَّ ۳۳: ۳( »إِنَّ ّهللاَ اْصــطَفى آَدمَ «) كــ� وآدم قبلــه: ۵۶: ۱۹( »الِْكتاِب إِدِْريَس إِنَُّه كــاَن ِصــدِّ

  ) وهكذا من بينه� من النبي� �ختلف درجاتهم. ۲۰: ۱۲۲( »َربُُّه فَتاَب َعلَيِْه َو َهدى اْجتَباهُ 
و� تكن الفرتة ـ ما كانت ـ إّال  السالم عليهفمن املقطوع املحتوم أن الرسالة الربانية � تكن مبتدأة من نوح 

، وعّل مــن قــبله� مــا كانــت بــ� آدم مالسال  عليهمرسولية، ال رسالية، وأهمها ما كانت ب� املسيح ومحمد 
لـِـئَّال يَُكــوَن لِلنـّـاِس َعــَىل ّهللاِ «وإدريس، وبينه وب� نوح (عليهم الّسالم)، وكلها فرتات رسالية فحســب 

ٌة بَْعَد الرُُّسلِ    ).۱۶۵:۴( »ُحجَّ
لها، فلــتكن و ح� تفرس والية العزم لرسل ـ في� تفرس ـ بأنهم جاءوا برشائع مستقلة غ� تابعة ملا قب

ـ ألقل تقدير ـ رشعة مستقلة، إذ ما كان قبلها مــن رشعــة لهــذا النــوع األخــ�، وألن  السالم عليهرشعة آدم 
فقد يكــون حــامال لرشــعة مســتقلة بعــد آدم، وإن يف توســع  السالم عليهإدريس النبي كان أفضل من آدم 

  .السالم عليهألحكام، مه� � ينسخ حك� من رشعة آدم 
أن الرسل قبله جاءوا برشعة ال تزيد  السالم عليهاب لذلك السٔول العضال ما أوردناه يف سورة نوح فمن الجو 

عىل تصليح األحكام العقلية والفطرية، فهي ـ إذا ـ تحمل سلبية إزالة الحجب عــن الفطــر والعقــول 
فطريات والعقليات، وإيجابية تنويرات له� عن أخطاء فيه�، إّال أن األحكام الفرعية ال مدخل فيها لل

اللّهم إّال الفرعيات الثابتة يف النواميس الخمسة التــي ال حــول عنهــا، دون كيفيــات خاصــة لطقــوس 
  عبادية ال بد منها، موقوفة عىل بيان ّهللا.

و منه أن هذه الرشائع قبل نوح ما كانت واسعة شاسعة األطراف، فإ�ا كانت تقيض حاجات بسيطة 
قلة القليلة، ف� كانت ـ إذا ـ تحسب أمام الرشائع الخمس يف حساب رشعــة، يف البسيطة لساكنيها ال

ما كانوا أويل عزم ك� كان أولوا العزم مــن الرســل، فــان مــن ميــزاتهم  السـالم عليهك� وأن الرسل قبل نوح 
كان منهــا ـ هي: سبقهم إىل اإلقرار باّ�، وعموم رشعتهم إىل عباد ّهللا، وعزمهم يف التصرب يف ّهللا، مه� 

أيضا ـ استقاللهم يف رشعتهم ع� قبلها من رشائع ّهللا، أماهيه من ميزاتهم املرســودة عــىل ضــوء آيــة 
  األحقاف.

فالحامل ملجموعة امليّزات الرسولية والرسالية هو من أويل العزم وهم الخمسة املعاريف كتابا وسنة، 
لنبي الذي هو أفضلهم، والية عزم رسويل وال رســايل لهم، وال إلدريس ا السالم عليهو� تكن الرسل قبل نوح 

  ك� هي ألويل العزم.
!، ومه� كانت رشعــة »َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً «فمه� كانت رشعة آدم عاملية، � يكن يعدو عامله بنيه، ثم 

العزم عزمــات  إدريس عاملية ـ وال برهان له ـ فلم يكن من السابق� يف اإلقرار باّ�، فا�ا تتبنى والية
دون أزمات فيهم أنفسهم ويف رشائعهم، التي تشكل اإلمامة يف الرسالة الربانية، فهــم ـ إذا ـ مجــامع 
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  عزمات رسولية ورسالية قمة لحد أصبحوا لسائر الرسل ـ ك� للمرسل إليهم ـ أ�ة.
قول، ثم تنــويرات ذلك، وألن الرسالة الربانية تحمل مثلثا من الوحي: إزالة لغشاوات عىل الفطر والع

له� قدر املعني له�، ومن ثم أحكاما فرعية ال سبيل لغ� الوحي إليها، ألنها قضية العلم الطليق عىل 
كافة الصالح واملفاسد، ك� ومنها قضية صالح االبتالء كقصة ذبح إس�عيل، وال ســبيل إلــيه� للعلــم 

  ودان.فطريا وعقليا ومزيدا عليها حيث ه� ـ عىل أية حال ـ محد
خارصا غ� حارص من هذه الثالثة، ومن ثم تفصيل يف رشعة إدريس، ثم  السالم عليهفقد حملت رشعة آدم 

  تفصيل كأوىل مرحلة جامعة لرشعه من الدين، وإىل تفصيل القرآن العظيم.
ت ال يحمل والية العزم لحاملها مه� كان لــه عــزم يف بعــض الواجهــا السالم عليهإذا فحمل رشعة قبل نوح 

إال لهٔواء من الخمســة الخمســة، قضــية السالم عليهمرسولية ورسالية، ثم ال رشعة مستقلة ب� نوح ومحمد 
إمامتهم عىل كل الرسل يف هــذا البــ�، وعمــوم رشائعهــم للعــامل� ومــنهم ســائر أصــحاب الرســاالت 

  والنبوات.
ســويل بيــنهم؟ إنــه تجــوال و ترى كيف كان نوح بعيثا عىل كل املكلف�، و� يجل بنفسه التجــوال الر 

  رسايل �ن يحملونها عن أويل العزم من الرسل مه� أجمل عن ذكرهم يف الذكر الحكيم.
و هنا رسد لدعوته بإج�لها وما عارضه قومه إىل غرقهم أجمع� إّال من آمــن بــه كــإج�ل قاصــد إىل 

ر معــا� رئيســية لهــذه مالبسة عابرة ليست فيها التفصيالت التي ترد يف مواضع أخرى، بل هو تصــوي
  الرسالة وك� يف هود وصالح، ولوط (عليهم الّسالم).

كافة املكلف� حيث األقوام تختلف مصاديقها املعنية �غازيهــا، فــاألقوام الرســالية  »قومه«و قد يعني 
دعــى  إذا كل العامل� املكلف�، وك�»قومه«تعني الرسالي� ك� أرسل ّهللا، وألن رسالة نوح كانت عاملية

  ).۲۶: ۷۱( »َو قاَل نُوٌح رَبِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكافِِريَن َديّاراً «عىل كفار األرض أجمع�: 
دعوة مبدئية توحيدية يف حقل العبودية املوّحدة تحلّق  »فَقاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا ّهللاَ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُهُ «

استئصاال ألية ألوهــة »ال إِلَه إِالَّ ّهللاُ «نفي لجنس اإلله ك� يف  »لَكُْم ِمْن إِلهٍ  ما«عىل كافة الرساالت وهنا 
  لغ� ّهللا، ال أصيلة ك� قد يزعم، وال فصيلة خالف ما يدعون.

إىل املعــاد »يــوم عظــيم«تلحيقة للمبــدء باملعــاد، وقــد يعنــي  »إِ�ِّ أَخاُف َعلَيُْكْم َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ «ثم 
هنا هو جنس ليوم العــذاب العظــيم، مهــ� اختلــف  »يوم«لربزخ وبينه� عذاب الطوفان، ف عذاب ا

عظيم عن عظيم، ويف مثلث العذاب املوعود، لكونه غيبا كله، تطــوى دعــوى الرســالة، وهــي األصــل 
بق الثالث من أصول الدين فإنها ب� املبدء واملعاد، ثم والدعوة التوحيدية يف جّو اإلرشاك املطلق املط

  هي دعوى رسولية.
وهم أرشاف القوم وخواصهم الذين �ألون بك�تهم وقــوتهم العيــون والقلــوب،  »قاَل الَْمَألُ ِمْن قَْوِمهِ «

و�تلئ منهم صدور املجالس فهم املستكربون من قومه، واملأل يف األصل ب� مأل الرش ومأل الخ� ومن 
ُعوَن إَِىل الَْمَإلِ اْألَ «الخ�:  مَّ ) ويقــابلهم املــأل األد� وهــم ۸:) ۳۷(»ْعىل َو يُْقَذفُوَن ِمــْن كـُـلِّ جانـِـٍب ال يَسَّ

حيث تخالف ما  »إِنّا لََ�اَك ِيف َضالٍل ُمِب�ٍ «الرشيرون املعارضون للرساالت عىل طول الخط، وهنا قالوا: 
ـ ونحن عىل  نعيشه من حياة اإلرشاك والحرية الشهوانية، ونحن أركان املجتمع وأصوله، ف� يعارضنا

  هدى الحياة الراقية ـ إّال من هو يف ضالل مب�.
أمام رمية الضاللة وهي رش رمية؟ إنه فقط سلب لها إيجابا لرسالته مــن  السالم عليهو كيف يواجههم نوح 
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الرسالة الربانية ـ ، فلو كانت »قاَل يا قَْوِم لَيَْس ِ� َضاللٌَة َو لِكنِّي َرُسوٌل ِمْن رَبِّ الْعالَِم�َ «رب العامل�: 
الثابتة يل �ثبتاتها ـ ضاللة، فأنا إذا يف ضالل مب�، ألن ر� مضل وأنتم عىل هدى! فهل أنــتم مــائلون 

  إىل هذه الطنطنة الغوغاء، قائلون غائلون هذه الغائلة النكراء؟ وأنتم ترونه رب األرباب!.
نفسه سلبا ملا أثبتــوه؟ علـّـه »َضالٍل ُمِب�ٍ «دون  »لَيَْس ِ� َضاللَةٌ «ب »َضالٍل ُمِب�ٍ «و ترى كيف يجيب عن 

  من مب� وغ� مب�.»لَيَْس ِ� َضاللَةٌ «ف  »َضالٍل ُمِب�ٍ «كل أنواعها ال فقط  »ضاللة«يعني ب
الجمعية الرسالية، »رسالة«دون  »رساالت«دو�ا زيادة أو نقصان، وقد يعني جمع  »أُبَلُِّغُكْم رِساالِت َر�ِّ «

صول والفروع األحكامية، فان كــل زاويــة مــن زوايــا الرســالة هــي رســالة، مهــ� كانــت يف جمعية األ 
منفصــل� عــن  »ما ال تَْعلَُمــونَ «رسالة  »َو أَْعلَُم ِمَن ّهللاِ «لصالحكم »َو أَنَْصُح لَكُمْ «مجموعها أيضا رسالة، 

  رسالة ّهللا.
(أُبَلُِّغُكــْم  ۱لرصــح الرســاالت كلهــا: يف مثلث هو هندســة  السـالم عليهفقد اخترصت واحترصت رسالة نوح 

  تبليغا بليغا بالحجج الربانية الكافية الوافية. »رِساالِت َر�ِّ 
نضجا لرباه� الرسالة وفرامينها يف قلوب بذلك النصح الرسويل الغايل، فللنصــح دور  »(َو أَنَْصُح لَُكمْ  ۲

قيــة واألنفســية، وحقيقــة النصــح هــي دائر لكل حائر تبقى ح�ته لحّد ما بعد ســاطع الرباهــ� اآلفا
  اإلرسال إىل املصلحة مع خلوص النية.

تحلق عىل كل أسباب العلم  »ما ال تَْعلَُمونَ «وذلك لزامه الوحي فإن  »(َو أَْعلَُم ِمَن ّهللاِ ما ال تَْعلَُمونَ  ۳
   الوحي.ومسبباتها، فالعلوم املنقطعة عن منقطع الوحي حاصلة يل من ّهللا بالوحي، انقطاعا إىل

إِنّا لـَـَ�اَك «هي قواعد أربع لرصح الرسالة الربانية، إجابة عن شطحات ك »أ وعجبتم ..«فهذه الثالث و
رٔوة عوراء حمقاء ترى من يدعو إىل الهدى يف ضالل مب�، والواو العاطفة هنا تعطف  »ِيف َضالٍل ُمِب�ٍ 

  إىل محذوف معروف يف درج الكالم وهو سائر أسباب العجاب.
  هكذا يبلغ املتعرف يف الضالل يف تبجحه الوقح املرح يف انقالب املوازين والضوابط. و

و هذا ما يتقوله ضــّالل التــاريخ منــذ بــدءه إىل جاهليــة القــرن العرشــين أنهــم أنفســهم متقــدمون 
متحرضون عىل رعناتهم وحيوناتهم الّالمحدودة، ثم املٔونــون متــأخرون رجعيــون ضــالون عــن ســبيل 

  راقية!.الحياة ال
هذه الجاهلية املتحرضة! تقول للفتاة التي ال تكشف عن لحمهــا وعورتهــا: إنهــا رجعيــة، كــ� تقــول 
للشباب املٔون الذي ال يسافد البنات كالحم�: إنه رجعي، وتقــول ملــن يرتفــع اهت�ماتــه عــن جنــون 

  .السكر واألفالم الخالعية، وجنون الرقص والحفالت الفارغة، تقول: إنه جامد ميت
  فالجاهلية هي الجاهلية مه� اختلفت شكلياتها وظروفها ومالبساتها.

عطفــا عــىل »أَ َو َعِجبْتُْم أَْن جاءَكُْم ِذكٌْر ِمْن َربُِّكْم َعىل رَُجــٍل ِمــنُْكمْ «و هنا إجابة عن عجابهم الشباب 
تم أن ّهللا يهــديكم يف رجولة البرشية، أ عجبــ »َعىل رَُجٍل ِمنْكُمْ «سائر العجاب يف مجيء ذكر من ربهم 

دون اخــتالف عــنكم يف طبيعتهــا  »أَ َو َعِجبْتُْم أَْن جاءَكُْم ِذكٌْر ِمْن َربُِّكْم َعىل رَُجٍل ِمنُْكمْ «سبيل الرشاد 
قطعــا لكافــة األعــذار، »مــنكم«وقضيتها وجواذبها ونوازعها ل� تتم حجة ّهللا عليكم يف رسالة من هو 

َو لِتَتَُّقوا. َو اتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ نـُـوحٍ إِذْ قــاَل لَِقْوِمــِه يــا قـَـْوِم إِْن كــاَن كـَـُربَ َعلَــيُْكْم لِيُنِْذَركُْم «وأنسا بامل�ثل 
كُْم َعلَــيُْكْم َمقاِمي َو تَْذكِ�ِي بِآياِت ّهللاِ فََعَىل ّهللاِ تََوكَّلُْت فَأَْجِمُعوا أَْمَركُْم َو ُرشَكاَءكُْم ثـُـمَّ ال يَُكــْن أَْمــُر 

ةً    ).۷۱(»ثُمَّ اقُْضوا إَِيلَّ َو ال تُنِْظرُونِ  ُغمَّ
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فيكم رســوال داعيــا إىل ّهللا  »إِْن كاَن كَُربَ َعلَيُْكْم َمقاِمي«تحّد سافر من نوح لقومه املتعنّت� املتعنّدين: 
، ثم ال أخاف أحــدا يف بالغي املستمر بينكم لرسالة هللاّ  »فََعَىل ّهللاِ تََوكَّلُْت «إياكم بآيات ّهللا  »َو تَْذكِ�ِي«

عــّيل إمــرا ملتويــا، كــ� »فـَـأَْجِمُعوا أَْمــَركُمْ «إّال ّهللا، فافعلوا ما شئتم بحقي صــدا عــن بــالغ رســالة ّهللا 
الذين زعمتم أنهم فيكم رشكاء، استنفارا عاما ب� العابدين مــن »َو ُرشَكاءَكُمْ «تستطيعون عن بكرتكم 

ةً «ذلك األمر الستئصايل  »أَْمُركُمْ ثُمَّ ال يَُكْن «دون ّهللا واملعبودين  غ� عّيل ورحمة وال غ�ما  »َعلَيُْكْم ُغمَّ
بكل أمركم برشكائكم حيث ال حول وال قوة فوقه  »ثُمَّ اقُْضوا إَِيلَّ «فال ترحمو� يف ذلك االستنفار النفار 

  أبدا نظرة النظر يف أمري أم أية نظرة. »َو ال تُنِْظُرونِ «
إج�عا يف شورى، بإج�ع بالكم وكل حالكم، وبالغوا يف قدح الرأي بينكم حتى  »أَْمَركُمْ فَأَْجِمُعوا «أجل 

ال يكون أمركم غمة عليكم، أي: مغطى تغطئة ح�ة، ومبه� إبهــام جهالــة، فيكــون علــيكم كالغمــة 
ته، العمياء والطخية الظل�ء، وذلك مأخوذ من: غم الهالل، إذا تغطى ببعض الغ�م التي �نع من رؤ 

  ثم افعلوا � ما أنتم فاعلون عىل مكانتكم.
بعد إنذار وتذك� طويل طــال ألــف ســنة إّال خمســ� عامــا،  السالم عليهفهذه حلقة أخ�ة من تحدي نوح 

  حلقة تخترص كل تفاصيل دعوته الطويلة ومواجهتهم العنيدة العتيدة، قضيَة االختصار. 
قصــدا لغايــة »إيل«هرة أنهم ليسوا ليقضوا عليه بكل قواتهم، إ�ــا ملحة با »عيل«دون  »اقُْضوا إَِيلَّ «و هنا 

  القضاء عيل.
أنا كرسول من ّهللا كل استعدادي هو التوكل عىل ّهللا، وأنتم كمكذب� إياي أجمعوا أمركم ورشكــاءكم 

  ككل، ثم انظروا من هو السابق يف ذلك السباق.
ِمَ�(فَإِْن تََولَّيْتُْم فَ� َسأَلْتُُكْم ِمْن أَجْ    ).۷۲ٍر إِْن أَْجِرَي إِّال َعَىل ّهللاِ َو أُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْسلِ

حتــى يكــرب علــيكم »فَ� َســأَلْتُُكْم ِمــْن أَْجــرٍ «رغم هذه الحجة األخ�ة املتحدية املتهددة،  »فَإِْن تََولَّيْتُمْ «
غة تبلغ بكم إىل الحق املرام دون أن مقامي وتذك�ي بآيات ّهللا، ف� داءكم بعد وما دواءكم، حجة بال

ّ�  »َو أُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْســلِِم�َ «الذي حّملني رسالتي إليكم  »إِْن أَْجِرَي إِّال َعَىل هللاِّ «تكلفكم أجرا 
  يف حمل هذه الرسالة، تحمال لكل أعباءها والتواءاتها دون أية وقفة يف أي موقف.

 يفعله إّال املالئ يديه من طاقة ال تغلــب أمــام كافــة الطاقــات مــن هــؤآلء تحّد رصيح مث�، الذي ال
الج�ه� الضخمة، يحرضهم عىل أن يهاجموه بقوة جمعية واحدة دون إنظار وال غمة، وذلك برهان 

  ال مردّ له وال حول عنه إال عىل من ركز العناد يف قلبه.
عىل ّهللا، القوة التي تتصاغر وتتضاءل أمامهــا كافــة  أجل إنه كان معه اإل�ان باّ� والتوكل بكل كيانه

  القوات من دون ّهللا.
ذلك، وحتى إذا غدروا به وقدروا عليه رضبا وهتكا وفتكا وترشيدا وتقتيال، فلن يرضوا الداعية شيئا، 
 ألنه إبتالء من ّهللا �حيصا للقلوب، ثم تعود الكرّة لهم عليهم، حيث النرصة الرســالية مضــمونة لهــم

نْيا «من ّهللا مه� خرسوا كل ما لهم من غ� رسالة ّهللا ف :  إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ
  ).۴۰:۵۱(»َو يَْوَم يَُقوُم اْألَْشهادُ 

َو «ابا للقضــاء إيل: وإيج»فَ� َسأَلْتُُكْم ِمْن أَْجرٍ «إنه ال يرض� تّوليكم عني سلبا وال إيجابا، سلبا ألجر: إذ 
ّ� يف هذه السبيل، فأنا مــن السلســلة الرســالية املوصــولة عــىل مــدار  »أُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْسلِِم�َ 

  الزمن الرسايل، الصامدة يف بالغ الرسالة، لن يزجر� عنها أي مزدجر.
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سائر اإلسالم البسيط أو الوسيط؟ كال! إنه اإلسالم فرتاه إسالما ك »َو أُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْسلِِم�َ «أجل 
ألنس� اإلســالم نســبة � ينســبها أحــد «: السالم عليهالعايل الغايل وك� ينسبه ثا� املسلم� عىل أم� املٔون� 

قبيل: اإلسالم هو التسليم، والتسليم هو اليق�، واليق� هو التصديق، والتصديق هو اإلقرار، واإلقــرار 
  ).۱۲۱(الحكمة  »اء، واألداء هو العملهو األد

أمــام كــل  »فََعَىل ّهللاِ تََوكَّلُْت «بعد دعوته الرسالية غ� املٔورة فيهم، إ�ا هو  السـالم عليهفهنا الكفاح من نوح 
فاجمعوا أمركم .. ثم ال يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضــوا إيل، «العراقيل منهم، وأخرى مقرتحة هي 

  .»رُونِ ال تُنْظِ «ومن ثم 
و يا له من كفاح حاسم جاسم لنوح أمام مثنى العرقالت: منهم، متطلبا من نوح أن يعملوها، كفاحا 
صارما يهّددهم بكاللهم يف ضاللهم وانهم ال يقدرون عىل يشء للقضــاء عــىل هــذه الرســالة الســامية 

  اللّهم إّال شذرا نزرا عابرا.
  و قد خطى نوح يف رسالته خطوات ثالث:

  املواصلة يف دعوته تقد�ا لرباه� رسالته ووحيه.: خطوة ۱
  : خطوة املفاصلة ملا كلت دعوته إذ كذبوه وهددوه.۲
أُِمرُْت أَْن أَكُوَن «وهنا »فَإِْن تََولَّيْتُْم ..«: خطوة تكملة الحجة بعده� تأكيدا لألوىل بعد تلك املفاصلة: ۳

تأكيــدا  »فَ� َســأَلْتُكُْم ِمــْن أَْجــرٍ «ه، إذ كانت بالغة، ثم صارح يف رسالته، صارخ يف دعوت »ِمَن الُْمْسلِِم�َ 
لصالح الدعوة، وإزالة العرقلة مالية قد �نع دون تصديقها، فقد خلصت دعوتــه يف بعــدي الروحيــة 

  واملالية، فائضة من كل متطلباتها كدعوة ربانية، فاضية عن موانع اإلقبال إليها كسٔول أجرة.
بصيغة اإلفراد، أن تهديهم الســافر أمــام تلــك الجمــوع  »نَبَأَ نُوحٍ «ية، قد تلمح و يف نظرة أخرى إىل اآل 

املحتشدة ضده، املعرقلة دعوته، بتحض� مربع طاقاتهم وإمكانياتهم قضاء إليه، وليس لــه إال توكلــه 
مــع  المالسـ عليـهعىل ربه، تلمح أنه يقول ما يقوله صدقا دو�ا ادعاء خاو هاو، وهذا عىل حده كأنه نباءه 

ما كانت له أنباء وأبناء، حيث الرسول النافض يديه عن بالغه بعد كل الحجج املثبتة لرســالته، لــو � 
يكن يف الحق رسوال كان يضعف، ال أن يتضاعف بذلك املربع البارع الذي كّل من أضالعه كاف واف 

  الثبات حقه حّقه.
ه يف دعوتــه، ومــن ثــم تطلبــه إج�عهــم يف قد تحتمل مثلث معانيها: قياما �كانه وزمان »مقامي«ثم 

  أمرهم ورشكاءهم دو�ا إبقاء، تدليال عىل أن جمعية قواتهم كليلة عليلة عن مقاومته يف دعوته.
ملحة لعدم مكنتهم للقضاء عليه، إ�ا إليــه، قصــدا للقضــاء  »عيلّ «دون  »ثُمَّ اقُْضوا إَِيلَّ «و بعد كل ذلك 

  عليه ولن يقضوا عليه أبدا.
بُوا ِب فََكذَّ  يْناُه َو َمْن َمَعُه ِيف الُْفلِْك َو َجَعلْناُهْم َخالئَِف َو أَغْرَقْنَا الَِّذيَن كَذَّ آياتِنا فَانْظُْر كَيـْـَف  بُوُه فَنَجَّ

  ).۷۳كاَن عاقِبَُة الُْمنَْذِريَن (
مــن »ْم َخالئـِـَف َو َجَعلْنــاهُ «لقد غرقوا �ا كذبوا ومرقوا، ونجى نوح والذين معه يف الفلك فلم يغرقــوا 

بِ�َ «بعدهم يخلفونهم يف استمرارية الحياة    .»فَانْظُْر كَيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ
و هكذا انطوى طومار هؤآلء األنكاد عن بكرتهم عىل ك�تهم، ونجى نوح والذين معه يف الفلك عــىل 

  .»ما آَمَن َمَعُه إِّال قَلِيٌل «قلتهم إذ 
بُوا بِِه ِمــْن قَبـْـُل كـَـذلَِك ثُمَّ بََعثْنا ِمْن بَْعدِ  ِه ُرُسًال إِىل قَْوِمِهْم فَجأوُهْم بِالْبَيِّناِت فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ
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  ).۷۴نَطْبَُع َعىل قُلُوِب الُْمْعتَِديَن (
فإن الذين نجوا معه يف الفلك أصبحوا بأنسالهم خالئف للغرقى يف  »خالئف«هنا نتوسع يف املعني من 

  م، وبعض منهم يف كيانهم حيث خلفوهم بأنسال لهم يف التكذيب بآيات ّهللا.كونه
بُوا بِِه ِمْن قَبُْل «   وهم ذر؟ »ِمْن قَبُْل «وتراه  »فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ

و الذر أيا كان ليس يف دور التكليف، وقد فصلنا القول حول آية الذر أنها تعني قضية الفطــرة التــي 
عليها، دون حالة سابقة عىل هذه الــوالدة التكليفــة، كــ� فصــلنا هــذه اآليــة بنظ�تهــا يف  فطر الناس

  األعراف.
ابتعاث الرسل بالبينات؟ ف� هذا الذي كذبوا به من قبل حتى ئونــوا بــه مــن بعــد! وال  »ِمْن قَبُْل «أم 

وا بنوح وهو بعد فيهم، أم بعد إ�ان قبل الرسالة، اللّهم إّال يف الفرتة الرسالية، فمن املحتمل أنهم كذب
  ما توفاه ّهللا وقبل أن يبعث رسال من بعده.

بُوا بِِه ِمْن «بعد بعث رسل بعده إليهم فبادروهم بالتكذيب ثم  »ِمْن قَبُْل «أم و فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ
يكذبون بالرسل املبعوث� فهو عىل أية حال تكذيب �ا يجب اإل�ان به، وطبيعة الحال يف الذين  »قَبُْل 

بالبينات، أنهم يواصلون يف تكذيبهم إياهم اســتمرارا لنقطــة البــدء الســوداء، اعتــداء �ثــل االعتــداء 
َل َمرٍَّة َو نَذَ «: »كَذلَِك نَطْبَُع َعىل قُلُوِب الُْمْعتَِدينَ « رُُهْم َو نَُقلُِّب أَفِْئَدتَُهْم َو أَبْصارَُهْم كَ� لَْم ئُوِمنُوا بِِه أَوَّ

) (تِلَْك الُْقرى نَُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أَنْبائِها َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت فَــ� ۶:۱۱۰(»ِيف طُْغيانِِهْم يَْعَمهُونَ 
بُوا ِمْن قَبُْل كَذلَِك يَطْبَُع ّهللاُ َعىل قُلُوِب الْكاِفِرينَ  َقْد أَْهلَْكنَا الُْقــُروَن ) (َو لَ ۷:۱۰۱(»كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ

ُ◌مْجرِِمَ�. ثُمَّ ِمْن قَبْلُِكْم لَّ� ظَلَُموا َو جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت َو ما كانُوا لِئُوِمنُوا كَذلَِك نَْجِزي الَْقْوَم اْل 
  ).۱۳: ۱۰(»َجَعلْناكُْم َخالئَِف ِيف اْألَرِْض ِمْن بَْعِدِهْم لِنَنْظَُر كَيَْف تَْعَملُونَ 

  ملكان: السالم عليهو هؤآلء الرسل هم كل هؤآلء الذين جاءوا بعد نوح إىل موىس 
آياتِنــا فَاْســتَْكَربُوا َو كــانُوا قَْومــاً ُمْجــرِِمَ�  ثُمَّ بََعثْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموىس َو هاُروَن إِىل فِرَْعْوَن َو َمَالئِــِه ِب 

)۷۵.(  
رسد خاطف لقصة الرسالة املوسوية إىل فرعون وملئه، منذ البداية و من هنا إىل سبعة عرش آية تالية 

  إىل غرق فرعون وملئه وتبّوء بني إرسائيل.
  

  نوح يف رسالته
  

هنا انتقالة بارعة من دالئل اال�ان إىل واقع اال�ان الذي جاء بها رسل اال�ان، ومــا واجههــم الطغــاة 
نذ نوح إىل خــاتم النبيــ�، وهــم يحملــون رســالة املستكربون عىل مدار الزمان طول خط الرساالت م

واحدة إىل امم هم يف الحق امة واحدة، حيــث الــدعوات الرســالية صــيغة واحــدة يف الجــذور مهــ� 
  اختلفت يف بعض الصور والقشور، قضية مختلف الظروف واالبتالءات يف مختلف العصور.

  .۲۳ِم اْعبُُدوا ّهللاَ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُُه أَ فَال تَتَُّقونَ َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه فَقاَل يا قَوْ 
هو أول نبي من اوىل العزم الذين دارت عليهم الرحــى ولقــد اختصــت باســمه ســورة تحــدثنا  »نوح«

عندها عن مدى رسالته ودعوته الصعبة الصارمة، وتصّديات وعرقالت قومه العارمة، وهــذه الــدعوة 
  ج�ل عن كل تفاصيل دعوته املفصلة يف آياتها.التوحيدية هي إ 
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* واالوىل ال يستلزم الثانية، فانها نص يف توحيد العبوديــة »أَّال تَْعبُُدوا إِالَّ ّهللاَ «ويف هود  »اْعبُُدوا هللاَّ «هنا 
  وتلك مطلقة، وليست مقالة نوح لقومه اال التوحيد، ف� هو التوفيق؟ 

ون غ� ّهللا وال يعبدون ّهللا ال توحيدا وال ارشاكا، واطالق اإلرشاك عــىل املرشكون كانوا وال يزالون يعبد
عبادتهم ال يعني الجمع ب� العبوديت�، وا�ا ألنهم يعبدون من ال يستحق، كأنه ّهللا الذي يعبد، فهي 
ـكة، فــاّ� ـ يف زعمهــم ـ رشيــك يف  إذا إرشاك يف اصــل اســتحقاق العبــادة ال مــن حيــث واقــع الـرش

حقاق، وليس له نصيب العبادة يف الواقع حسب الزعم انه أعظم من ان يعبد بنفســه، فليعبــد االست
بُونا إَِىل ّهللاِ زُلْفى«رشكاءه:    فلو كان يصح عبادته � تصح عبادة غ�ه. »ما نَْعبُُدُهْم إِّال لِيَُقرِّ

وحتى بالنسبة ملن يجمعــون بــ�  »وا إِالَّ هللاَّ أَّال تَْعبُدُ «قائم مقام ذلك الحرص  »ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُهُ «ثم 
يُكْم «العبادت�، ك� هو واقع يف آخرين من املرشك� ومن مقالهم  تَاّ�ِ إِْن كُنّا لَِفي َضالٍل ُمِبٍ�. إِذْ نَُسوِّ

قع يف ) والرشك االول ليس ـ يف زعمهم ـ تسوية، ثم ومن مصاديق اإلرشاك الوا۹۸: ۲۶( »بِرَبِّ الْعالَِم�َ 
أ فــال «العبــادة رئــاء النــاس، حيــث املعبــود األصــل فيهــا هــو ّهللا، اضــافة إىل رعايــة النــاظر رئــاء لــه 

  عذاب ّهللا؟. »ال تتقون«الرشك باّ�، و»تتقون
، برهان ال مرد له لحرص العبودية يف ّهللا إذ ال يعبد اال اإلله وال اله اال هللاّ  »ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُهُ «و هنا 

  فال يعبد اال إياه.
و لكن املأل املستكربين من قومه الذين � يناقشوا أمثال هذه الحجج الباهضة الناهضة للهدى، انهم 
تغافلوا عنها بصورتها العامة واخلدوا إىل شخصياتهم الوهمية قياسا إىل شخص نوح كالســا فالســا يف 

  حقول الربهان:
َل َعلَيُْكْم َو لَْو شــاَء ّهللاُ َألَنـْـزََل فَقاَل الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا مِ  ْن قَْوِمِه ما هذا إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتََفضَّ

لَِ�    .۲۴َمالئَِكًة ما َسِمْعنا بِهذا ِيف آبائِنَا اْألَوَّ
ال منهم هنا تبّعض قومه الكافرين إىل املأل املستكربين األرشاف وسواهم، وهذه األقاويل ليست ا »من«

األصول دون الهوامش األتباع اللهم اال تبعا لهم ولفظ قول، و � ئون احد من ذلك املإل وكــ� يحــ� 
  ).۲۷: ۱۱( »َو ما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُنا باِدَي الرَّأْيِ «عنهم القرآن دون تكذيب 

ـ ألنه مثل سائر البرش ـ ال فضــل لــه عــىل أرضابــه نقول لهٔواء األنكاد وح�قي الطغيان إذا كان برش 
فكيف أنتم تفضلون أنفسكم ـ بزيادة املال واملنال والقوة واألوالد وسائر زخرفات الحياة ـ عــىل مــن 
يفقدها، وهذه كلها من حيونات الحياة، ثم ال ترضون ان يتفضل ذووا الفضل يف الروحية االنسانية ـ 

  فقدها، وليهديهم إىل رصاط مستقيم.وهي أصلها وج�لها ـ عىل من ي
  فيا له من برهان قاحل جاهل هو عليهم أنفسهم قبل أن يكون عىل رسل ّهللا ألنهم برش.

َو لَْو «ثم هم يهتكون ساحة البرشية حيث ال يستأهلونها البتعاث نبي لهم من أنفسهم لحد اإلحالة: 
  سول، ثم عىل فرض إمكانيته فليكن من املالئكة.إحالة إلرسال اي ر  »شاَء ّهللاُ َألَنْزََل َمالئَِكةً 

لِ�َ «ثم تلحيقا لذلك النكران النك� يستندون إىل  وطبعــا املـرشـك�، وهــم »ما َسِمْعنا بِهذا ِيف آبائِنَا اْألَوَّ
  رشع سواء يف استحالة او استبعاد ابتعاث برش إىل برش.

ه وقد�ــه عــىل ســواء يف كونــه خــواء يستندون يف نفي التوحيد إىل حقل الرشك القديم، وهو جديــد
  وعراء عن اي برهان، اال دعايات زور وغوغائيات غرور، يرأسهم يف كل ذلك الَغرور!.

و ال فحسب انهم نزّلوه إىل منزلة البرشية امل�ثلة لسواه، غ� املفّضلة عىل من سواه، بل ونزلوه عنها 
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  يسمع كبرش مثل سائر البرش:ايضا إىل حقل املجان� اسقاطا لرأيه عن بكرته حتى ال 
  .۲۵إِْن ُهَو إِّال َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة فََرتَبَُّصوا بِِه َحتّى ِحٍ� 

به جنة ألنه يخالف آراءنا وآباءنا األقدم� يف أصالة الرشك، وانه يدعي رضورة املســتحيل يف بعــدين: 
يعــاىف  »حتى حــ�«عالجه عجالة ام إجالة نظرة  »فََرتَبَُّصوا بِهِ «ان ينزل ّهللا شيئا، وان يرسل برشا رسوال 

�وت عىل جنته فنسرتيح مــن دعايتــه  »حتى ح�«عن جنته، فسوف ترون انه ال يقول قوله اآلن، ام 
تظهر جنّته  »حتى ح�«يظهر تصلبه يف دعوته فتقضوا عليه يف ذلك الح�، ام »حتى ح�«الجنونية، ام 

إذ ال برهان لواحدة منها دون أخرى حتى  »حتى ح�«ها ويظهر حقنا عليه، حينات اربع قد تعنيها كل
  ح�.

و هذه الدعاية النحسة هي بطبيعة الحال مٔورة يف املستضعف� العائش� تحت ن� الذل، املحتــاج� 
إىل رحمة املستكربين، حيث العقل هو خ� ما يرام، فمن به جنّة ال يرجى منه أي خ� حتى إذا كان 

لِ�َ «ضال عن الدعاوي الشاردة املستحيلة غ� الواردة يف ممكنا وهو منه متمكن ف   .»آبائِنَا اْألَوَّ
إذا فاتّباعه خروج عن العقلية االنسانية، وسنة اآلباء القدامى! تحذير خط� يتحذر منه كل مســامح 

  عن عقله، متاجر بانسانيته الحرة البالغة.
  ـ يستنرص ربّه ل� يهديه سواء السبيل: هنا ـ وملا ال يجد نوح منفذا إىل هذه القلوب املتحجرة

بُوِن  ذَّ ِ� ِ�ا كَ   .۲۶قاَل َربِّ انُْرصْ
و هذه آخر املطاف من تصّربه عىل أذاهم، وتحّمله لظاهم طول الــف ســنة اال خمســ� عامــا، وقــد 

  تكون اج�ال عن تفاصيل دعواته لربه طول هذه املدة ك� يف آيات عدة:
ِني َو َمْن َمِعَي ِمَن الُْمٔوِمِن�َ قاَل َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَ« بُوِن، فَافْتَْح بَيِْني َو بَيْنَُهْم فَتْحاً َو نَجِّ ) (َو ۱۱۸: ۲۶(»ذَّ

وا إِّال فــاِجراً قاَل نُوٌح رَبِّ ال تََذْر َعَىل اْألَْرِض ِمَن الْكاِفِريَن َديّاراً. إِنََّك إِْن تََذرُْهْم يُِضلُّوا ِعبادََك َو ال يَلِدُ 
أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمَن فَال تَبْتَِئْس ِ�ا كــانُوا «) وذلك بعد ما أخربه ربه ۲۷: ۷۱( »ّفاراً كَ

  ).۳۴: ۱۱( »يَْفَعلُونَ 
وُر فَاْسلُْك ِفيها ِمــْن كـُـلٍّ َزْوَجــْ�ِ فَأَْوَحيْنا إِلَيِْه أَِن اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا فَإِذا جاَء أَْمرُنا َو فاَر التَّنُّ 

  .۲۷قُوَن اثْنَْ�ِ َو أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل ِمنْهُْم َو ال تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَر 
فقــد كانــت »و وحينا«ر اللجي : رقاباتنا، ك� تناسب صناعة فلك النجاة عن البح»اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا«

هندسة الفلك �اما وصناعته بوحي ّهللا، إذ � يكن نوح صــانع الفلــك، وال ان مصــنوع اإلنســان دون 
َو ِهــَي « »بِأَْعيُِننــا َو َوْحيِنــا«وحي يتمكن من اإلنجاء يف هذه الهلكة الشاملة، فليكن إذا صــنع الفلــك 

  ).۱۴: ۵۴(») (تَْجِري بِأَْعيُِننا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفرَ ۴۲: ۱۱( »تَْجرِي بِِهْم ِيف َمْوجٍ كَالِْجبالِ 
أ ترى فلكا تصنع بأع� ّهللا ووحيه، وهي تجري بأع� ّهللا، أ تراها تغرق او تتكرســ يف مــوج كالجبــال 

�عــي، بغرقهم وداللة عليه بإمارة عجيبة خارقة العادة كنفس الغرق الج »فَإِذا جاَء أَْمرُنا«وّهللا ربّانه! 
  فوران ماء الغرق من تنور النار دون سائر التنور املٔوّل، ثم وما ندري اين هو*؟ »َو فاَر التَّنُّورُ «
َو ال «: امرأتــه وابنــه »أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل ِمنُْهمْ «اسلك  »فَاْسلُْك ِفيها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْ�ِ اثْنَْ�ِ وَ «

كلمة  »إِنَُّهْم ُمْغرَقُونَ «رسالة ّهللا وعباد ّهللا، سواء أكانوا من أهلك ام سواهم  »الَِّذيَن ظَلَُمواتُخاِطبِْني ِيف 
  واحدة ال رجعة فيها.

ال تعنــي ـ فقــط ـ »فاسلك«و الن السلوك هو النفاذ يف الطريق، وهذه الفلك كانت طريق النجاة، إذا 
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  اذ.اإلدخال، وا�ا التمك� واإلنفاذ لكامل اإلنق
اال ان  »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «تعني من كّل الخليقة اال الناس، ام كلهم ملكان االستثناء:  »من كّل «ثم 

  .»ِمْن كُلٍّ َزْوَجْ�ِ «قبلهم ئود األول، إذ كان يكفي االستثناء دون ذكر اهله، ان كانوا معني� يف  »أهلك«
كانوا ناج�، فلم ئون طيلة الف سنة إال خمس� عاما اال اهله الث�نون، هم فقط  »أَْهلََك إِّال ..«و ترى 

  اال امرأته وابنه كانا من الغابرين؟
يَّتَُه ُهُم الْباقِ�َ «عله نعم حيث  يْناُه َو أَْهلَُه ِمَن الَْكرِْب الَْعِظيِم. َو َجَعلْنا ذُرِّ ) (َو نََرصْناُه ۷۶: ۳۷(»َو نَجَّ

بُوا بِآياتِنا إِنَُّهْم كانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغْرَقْناُهْم أَْجَمِع�َ ِمَن الَْقْوِم الَّذِ    ).۷۷: ۲۱(»يَن كَذَّ
َو أَْهلََك إِّال َمْن َســبََق «اهله نسبيا وسببيا إال من سبق، واهله ا�انيا ك� تدل عليه  »اهله«و قد يعني 

) فالقلة الث�نون طول هذه املدة ب� املالي�، ۴۰: ۱۱(» قَلِيٌل َعلَيِْه الَْقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه إِّال 
هم ليسوا كل قومه، بل هم ـ  »فَأَْغرَقْناُهْم أَْجَمِع�َ «هم اهله اال من سبق ومن آمن من غ� اهله، إذا 

بُوا بِآياتِنا«فقط ـ    .»الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ
 حياة اإلنسان وعقبة كئــودة كائــدة يف طريــق و ذلك آخر املطاف لقوم صلد صلب هم حجر ع�ة يف

اال�ان، وألنهم كانوا يف فجر البرشية يف بدايات الطريق، فشاءت ارادة ّهللا اإلطاحة بهم من الطريــق 
املرسوم لالنسانية جمعاء، تحط� لهذه املتحجرات املتفجرات يف وجهها، فتحتّ� من سلوك سبيلها إىل 

  ة قدما إىل الحياة املرماة.النجاة، ولترسي ركب االنساني
  فقد غسل الطوفان هذه الرتبة لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد:

يَّتَُه ُهُم الْباقِ�َ «   .»َو َجَعلْنا ذُرِّ
ذلك! وقد كان باإلمكان ان ينزل ّهللا عليه فلكا من الس�ء، او يصنعه هو دونه، ولكنه شاء ان يصنع 

د لإلنسان من األخذ باألســباب، وبــذل مــا يف طوقــه، ثــم �ــده ّهللا يف نوح فلك النجاة بيده، ألنه ال ب
تَْجــِري «وكــ� هــي  »بِأَْعيُِننــا َو َوْحيِنــا«الخارج عن طوقه، والنجاة القاطعة بالفلك كانت بان يصــنعها 

ِ الَِّذي نَّجانا ِمَن ! فَإِذَا اْستََويَْت أَنَْت َو َمْن َمَعَك َعَىل الْفُ »بِأَْعيُِننا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفرَ  لِْك فَُقِل الَْحْمُد ِ�ّ
  .۲۹َو قُْل رَبِّ أَنْزِلِْني ُمنْزًَال ُمباَركاً َو أَنَْت َخْ�ُ الُْمنِْزلَِ�  ۲۸الَْقْوِم الظّالِِم�َ 

يأخــذ كــّل املــٔون� والحيــوان، واالســتواء هــو االســتقرار: ان  »َو َمْن َمَعــَك «يا نوح  »فَإِذَا اْستََويَْت أَنَْت «
مــن  »الَِّذي نَّجانا ِمَن الَْقْوِم الظّالِِم�َ «كواجب الحمد ّ�  »فَُقِل الَْحْمُد ِ�ِّ «مستقرّه وقراره كقرار البيت 

َو قُْل رَبِّ أَنْزِلِْنــي «بأسهم البائس ومن الغرق معهم، وهذه مرحلة اوىل من النجاة حالة الطوفان، ثم 
  ـ »َو أَنَْت َخْ�ُ الُْمنِْزلِ�َ «ول ومكانه وزمانه، مباركا يف زواياها الثالث نفس النز  »ُمنْزًَال ُمباَركاً 

  *.»اللهم أنزلنا منزال مباركا وأنت خ� املنزل�«
وهم عدة؟ عله ألنه إمامهم، فقوله قولهم و كلــ� يقولــه  »فقل ـ وقل«فل� ذا  »أَنَْت َو َمْن َمَعَك «هنا 

به قضية اإلمامة املحلّقة عىل كل قال وحال و فعال، وال ســي� يف هــذه بأمر ّهللا فهم قائلوه وقائلون 
  الحالة الخطرة والرحمة العطرة املستوجبة لقالة الحمد والدعاء واالستدعاء.

فَُقِطَع دابِــُر «فقطع دابر الظامل� يتطلب الحمد له من املظلوم�، بل وّهللا يقولها تعلي� لهم وتأديبا 
ِ رَبِّ الْعالَِم�َ  الَْقْوِم الَِّذينَ    ).۴۵: ۶( »ظَلَُموا َو الَْحْمُد ِ�ّ

  و ترى كيف أصبح اإلستواء عىل الفلك نجاة ملّا تنزل منزال مباركا؟
َو قــاَل اْركَبُــوا ِفيهــا بِْســِم ّهللاِ َمْجراهــا َو «ألنها صنعت بع� ّهللا ووحي ّهللا، وهــم ركبوهــا باســم ّهللا: 
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) أ فيبقى بعد هــذا مــن شــك يف ۱۴: ۵۴( »ْجِري بِأَْعيُِننا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفرَ تَ «) وهي ۴۱: ۱۱( »ُمرْساها
مخففة عن مثقلة تعني تأكيد مدخولها وكــذلك  »(إن ۳۰النجاة؟! إِنَّ ِيف ذلَِك آلَياٍت َو إِْن كُنّا لَُمبْتَلَِ� 

وح ومن آمــن معــه بالصــرب والشــكر، الالم، تأكيدان اثنان انه تعاىل يبتيل عباده بألوان البالء، ابتالء لن
�حيصا للشكر والتوجه والتأديب واألجر والتقــويم، وابــتالء للــذين كفــروا بازديــاد الكفــر والكفــران 

  والنكران وإىل مص� الن�ان.
تدل املستدل� عىل علمه »آليات«العظيم العظيم يف تاريخ الرساالت ولفجرها وبزوغها  »إِنَّ ِيف ذلَِك «ف 

يا ايها الناس ان هللا قد أعاذكم من ان «ته وقدرته، وواقع وعده للمٔون� وعىل الكافرين وحلمه وحكم
  *.»يجور عليكم و� يعذكم من ان يبتليكم وقد قال: إِنَّ ِيف ذلَِك آلَياٍت َو إِْن كُنّا لَُمبْتَلِ�َ 

  دنيا.هنا ترضب إىل اع�ق املايض الضارب إىل مثلث الزمن كسنة إلهية يوم ال »كنا«و 
  .۳۱ثُمَّ أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرْناً آَخِريَن 

يَّتَُه ُهُم الْباقِ�َ «و هم ذرية نوح حيث  وتراهم ذرية النسب؟ ف� شأن املــٔون� اآلخــرين!  »َو َجَعلْنا ذُرِّ
علهم اهله الناجون حيث تعم ذرية النسب وذرية اإل�ان بغ� النسب، بل هم ذرية اال�ان ككل يف 

يْناُه َو أَْهلَُه ِمَن الَْكرِْب الَْعِظيِم. َو «سب او سبب ام غ� سبب وال نسب، وقد تلمح له سابقتها: ن َو نَجَّ
يَّتَُه ُهُم الْباقِ�َ  َو أَْهلََك «مع العلم ان اهله أعم من اهله الخصوص ك� دلت عليه آية هود  »َجَعلْنا ذُرِّ

  ).۴۰(»َمْن آَمنَ  إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل وَ 
و اما ان نوحا هو األب الثا� للبرش، فهو ان كان ثابتا فليس يســتغرق كــل البرشــ، وا�ــا ـ عــىل اكــ� 
تقدير ـ االك�ية الساحقة الالحقة من البرش حيث انتسلوا من ذريته يف النسب وهم ثلة ثم اآلخرون 

ج� يف الفلك؟ وما كان كلهم كــافرين! ام انهــم هم كل املنتسل� من النا »قَرْناً آَخِرينَ «هم قلة وترى 
يَّتَُه ُهُم الْباقِ�َ «خصوص الكافرين منهم املكذب�؟ وال يختصهم ذلك اإلنشاء الجديد!  هي  »َو َجَعلْنا ذُرِّ

  ولكنه يقصد منهم يف حقل الدعوة الرسالية من هم أرضاب قوم نوح. »قَرْناً آَخِرينَ «عبارة أخرى عن 
اآلراء يف: من هم هؤآلء املكذبون؟ اال ان يف انشاءهم بعد قوم نوح، و إرسال رســول و مه� اختلفت 

َو «فيهم بعد نوح، برهان قاطع ال مرد له انهم عاد قوم هود فإنهم كانوا بعد قوم نوح وك� خوطبــوا 
تلــو قصــة نــوح يف ســورة ) ك� وجاءت قصــة عــاد ۶۹: ۷( »اذْكُرُوا إِذْ َجَعلَُكْم ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ 

مه�  »قَرْناً آَخِرينَ «األعراف وهود والشعراء وهم يذكرون قبل �ود في� تجمعه� من آيات، إذا فهم 
  كان منهم مٔونون:

  .۳۲فَأَرَْسلْنا فِيِهْم رَُسوًال ِمنُْهْم أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْ�ُُه أَ فَال تَتَُّقوَن 
دعوة نفس الصيغة السابقة السابغة، حيث الرسالة واحدة وامم الرسل هم امة واحدة يف و صيغة ال

هذه الدعوة التوحيدية، وك� املعارضة ضد الدعوة نفــس املعارضــة، سلســلة موصــولة طــول تــاريخ 
  الرساالت رسال ومرسال إليهم:

بُوا بِلِ  ــ َو قاَل الَْمَألُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ نْيا ما هــذا إِّال بََرشٌ قاِء اآلِْخرَِة َو أَتْرَفْناُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ
بُوَن    .۳۳ِمثْلُُكْم يَأْكُُل ِمّ� تَأْكُلُوَن ِمنُْه َو يَْرشَُب ِمّ� تَْرشَ

بُوا بِلِقا«وهم يف ثالوثهم املنحوس  »َو قاَل الَْمَألُ ِمْن قَْوِمهِ « ِء اآلِْخرَِة ـ َو أَتْرَفْناُهْم ِيف الَِّذيَن كََفرُوا ـ َو كَذَّ
نْيا ــ ِمــثْلُُكمْ «قالوا قيلتهم يف نكران األصل الثالث: الوحي والرسالة:  »الَْحياِة الدُّ فانــه  »مــا هــذا إِّال بََرشٌ

بُونَ « املادية دليل آخذين امل�ثلة يف حيونة البرشية وحاجياتها »يَأْكُُل ِمّ� تَأْكُلُوَن ِمنُْه َو يَْرشَُب ِمّ� تَْرشَ
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امل�ثلة املطلقة ب� برش و برش، متغافل� متجاهل� عن رح�ت روحية وان ّهللا �ن عــىل مــن يشــاء 
َو الَِّذيَن كََفــُروا يَتََمتَُّعــوَن َو يـَـأْكُلُوَن كَــ� «من عباده، فمقياسهم االول واألخ� هو املادة واملادة فقط 

) واإلتراف ـ وهو التوسيع يف النعم فوق الحاجة ـ انه يحجب ۱۲: ۴۷( »لَُهمْ  تَأْكُُل اْألَنْعاُم َو النّاُر َمثْوىً 
الفطرة، ويغلّظ املشاعر، ويغلّط الشعور، ويسد املنافذ وتفقد القلوب حساسيتها املرهفة، فــاملرتفون 

  كالعفن يفسدون الجو الذي فيه يعيشون، وال سي� إذا كانوا كافرين باّ� ويوم لقاء ّهللا.
�حورون امل�ثلة يف البرشية إلبطال الطاعة وهم يطيع بعضهم بعضا وامل�ثلة نفس امل�ثلة،  ثم هم

  ألنهم �حورون فضل املادة والرتف أصال أصيال وحيدا يف التفضيل:
وَن  ُكْم إِنَُّكْم إِذاً لَخاِرسُ   .۳۴َو لَِنئْ أَطَْعتُْم بََرشاً ِمثْلَ

جيحا بال مرجح، ألن الرجحان عندهم هو فقــط يف ميــزات حيث امل�ثل يجعل من طاعته مل�ثله تر 
  الحيوان، متغافل� عن انسانية اإلنسان.

و ترى إذا كانت طاعة امل�ثل يف البرشية خسارا، فل� ذا هــم أنفســهم يحّملــون طــاعتهم عــىل مــن 
دونهم؟ أ ألنهم ـ فقط ـ برش وســواهم حيــوان؟ أم هــم مناقضــون يف قــيالتهم الــويالت، وذلــك هــو 
املالحظ فيها عند كل ح�قى الطغيان، ثم وهم بأتباعهم يعبدون أحجارا واخشابا واين الجــ�د مــن 

  اإلنسان؟
و منهم من هم يحتجون عىل نكران رسالة البرش انهم وإيــاهم يف اصــل البرشــية ســواء و يف فضــلها 

) وهؤآلء اقل مــن ۳۱: ۴۳(»الَْقْريَتَْ�ِ َعِظيمٍ  َو قالُوا لَْو ال نُزَِّل هَذا الُْقرْآُن َعىل َرُجٍل ِمنَ «املادي ال سواء 
  أوالء خطأ مه� هم كلهم مخطئون.

ذلك! ومن ثم يحاولون إحالة رسالة هذا الرسول البرش لدعواه البعيدة عنــدهم كحجــة اخــرى عــىل 
  دحضه �حضه:

  .۳۶َهيْهات َهيْهاَت لِ� تُوَعُدونَ  ۳۵َرُجوَن أَ يَِعُدكُْم أَنَُّكْم إِذا ِمتُّْم َو كُنْتُْم تُراباً َو ِعظاماً أَنَُّكْم ُمخْ 
مــن اجــداثكم بــأرواحكم  »أَنَّكُــْم ُمْخرَُجــونَ «زواال لألجســاد  »َو كُنـْـتُْم تُرابــاً ...«زواال للحيــاة  »إِذا ِمتُّمْ «

أَنَُّكــْم « :»لِ� تُوَعــُدونَ «بعيدا بعيدا لحد االستحالة  »َهيْهاَت َهيْهاتَ «وأجسادكم، فيا له مراما ما أبعده 
وهم بهذه الحجب الثالث عن واقع املرام وعن الحق املرام، هم مرتكسون ركسة الحيونة  »ُمْخرَُجونَ 

أُولِئَك كَاْألَنْعاِم بَْل ُهْم «الرذيلة، منتكسون إليها عن كل فضيلة، وقد هدرت ميزات االنسانية فيهم ف 
الدعايــة والــدعوى يحرصــون الحيــاة يف حيــاتهم الــدنيا ! ثم هم بعد هذه »أََضلُّ أُولئَِك ُهُم الْغافِلُونَ 

  ليست اال:
نْيا َ�ُوُت َو نَْحيا َو ما نَْحُن ِ�َبُْعوثَِ�    .۳۷إِْن ِهَي إِّال َحياتُنَا الدُّ

نْيا َو ما نَْحــُن ِ�َبُْعــوثِ�َ «ذلك وك� قال نظرائهم:  إِّال  ) (َو قــالُوا مــا ِهــيَ ۲۹: ۶( »إِْن ِهَي إِّال َحياتُنَا الدُّ
ْهُر َو ما لَُهْم بِذلَِك ِمْن ِعلٍْم إِْن ُهْم إِّال يَظُ  نْيا َ�ُوُت َو نَْحيا َو ما يُْهلُِكنا إِالَّ الدَّ ) ۲۴: ۴۵( »نُّونَ َحياتُنَا الدُّ

  .»أَ فَرَأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه ..«وعّل اآلخرين ـ فقط ـ هم دهريون ك� قد تشهد ما قبلها: 
و الحيــاة بعــد  »نحيــى«عــىل  »�ــوت«اهم ح� يحرصون حياتهم يف الحياة الدنيا، كيف يقــّدمون و تر 

  املوت هي الحياة األخرى، تناقضا صارحا صارخا ينقض دعواهم االوىل؟.
ج�عة اخرى ملّا يحيوا، وهــم ـ كــ�  »و نحيا«ج�عة مثلنا نحن األحياء ثم ال نبعث  »�وت«قد تعني 

ســواء األحيــاء »َو مــا نَْحــُن ِ�َبُْعــوثِ�َ « يبعثون، ويجمع عدم بعثهم احيــاء وأمواتــا نحن ـ �وتون ثم ال
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  الحارضون الذين �وتون، او الذين سوف يحيون ثم �وتون.
مقالة التناسخية، فكل من �وت عن جسده يحيى يف آخر حتى  »نحيى«تعني ما تعنيه  »�وت«ام ان 

  ها.تنتهي الحياة الدنيا ثم ال حياة بعد
ام انه بيان واقع حياتهم بعد موتهم خالف زعمهم، اضافة إىل األّول�، فأصبحت اآلية تجمع ب� هذه 
الثالث، واملجموعة صالحة دالليا ومعنويا لتعنيها، وما أجملها عبارة و ألطفهــا جمعــا بــ� الواجهــات 

  املعنية حقا وزع�.
  .۳۸اً َو ما نَْحُن لَُه ِ�ُٔوِمِنَ� إِْن ُهَو إِّال َرُجٌل افَْرتى َعَىل ّهللاِ كَِذب

و هنا أصبحوا وكالء عن ّهللا يذودون عــن ســاحته فريــة الرســالة التــي هــي قضــية ربوبيتــه العادلــة 
  الرحيمية.

فهم ـ إذا ـ ال ئونون �دعي الرسالة قضية إ�انهم باّ�، معاكسة هارعة رأسا عىل عقب، وكأنهم هــم 
ٔونــون �ــن يفــرتي عــىل ّهللا كــذبا، فليشــكرهم ّهللا عــىل ذلــك ويشــكرهم الصادقون يف ا�انهم إذ ال ي

الشاكرون! وملا وصلت حالتهم البئيسة التعيســة اآليــة هــذه الهارفــة النحيســة، حيــث صــمت آذان 
  قلوبهم وعميت ابصارها.

بُوِن  ذَّ ِ� ِ�ا كَ   .۳۹قاَل َربِّ انُْرصْ
  صورتها، فط�نه ربه باالجابة: نرصة ك� نرص نوح عىل قومه الظامل� مه� اختلفت

  .۴۰قاَل َعّ� قَلِيٍل لَيُْصِبُحنَّ ناِدِمَ� 
ــيَْحُة بِــالَْحقِّ فََجَعلْنــاُهْم  و ماذا تفيدهم الندامة واإل�ان ـ لو آمنوا ـ عند رٔوة بأسهم؟! فَأََخَذتُْهُم الصَّ

  . ۴۱ُغثاًء فَبُْعداً لِلَْقْوِم الظّالِِمَ� 
بسبب الوعد الحق، او مصاحبة الحق الذي رفضــوه، او الحــق الــذي وعــدوه،  هنا قد تعني »بالحق«

يَح «والصيحة هي التي جعلتهم كالرميم، حيث خلّفت الريح العقيم  َو ِيف عــاٍد إِذْ أَرَْســلْنا َعلـَـيِْهُم الــرِّ
ٍء أَتَْت َعلَيِْه إِّال َجَعلَتُْه كَالرَِّميمِ    .)۵۱:۴۲(»الَْعِقيَم. ما تََذُر ِمْن َيشْ

) ۳۱: ۵۴(»إِنّا أَرَْسلْنا َعلَيِْهْم َصيَْحًة واِحــَدًة فَكــانُوا كََهِشــيِم اْلُ◌مْحتَِظــرِ «و الغثاء هي هشيم األوراق: 
فقد عاجلهم ّهللا بهالك االستئصال فطاحوا ك� يطيح الغثاء إذا سال به السيل الجارف، حيث الغثــاء 

، فكأنهم هلكوا و� يحس لهــم اثــر كــ� ال ما حملت السيول يف ممرها من أضغاث النبات وهشيمها
يحس اثر ما طاح به السيل من غثاء، فجعلناهم كالغثاء الطــافح يف رسعــة انجفالــه وهــوان فقدانــه 

  ؟»فَهَْل تَرى لَُهْم ِمْن باقِيَةٍ «واضمحالله 
  .۴۲ثُمَّ أَنَْشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناً آَخِريَن 
  الن�ردة املعرقلة ملس� الرساالت.كثمود قوم صالح وسائر الفراعنة و 

ٍة أََجلَها َو ما يَْستَأِْخُروَن    .۴۳ما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
ٍة أََجلَها«فان اجل العذاب املهّدد محّدد �ا يراه ّهللا، ف  َو مــا «املقدر لها ان يعجلهــا  »ما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ

  مة األممية ح� تستحق العذاب والت ح� مآب.تأجيال لها، فانها من اآلجال املحتو  »يَْستَأِْخُرونَ 
  و هذه سنة ّهللا الجارية يف تاريخ الدعوات الرسالية، كل قرن يستويف اجله و�يض غثاء:

بُوُه فَأَتْبَْعنا بَْعَضُهْم بَْعضاً َو َجَعلْنــاُهْم أَ  ًة َرُسولُها كَذَّ فَبُْعــداً  حاِديــثَ ثُمَّ أَْرَسلْنا ُرُسلَنا تَْرتا كُلَّ ما جاَء أُمَّ
  .۴۴لَِقْوٍم ال ئُوِمنُوَن 
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تلو بعــض الــبعض  »تَْرتا«من ويل عزم كإبراهيم ام سواه كسواه  »أَرَْسلْنا رُُسلَنا«بعد نوح إىل موىس  »ثم«
بُوهُ «ولصق بعض، متواترين يف سلسلة الرسالة والدعوة دو�ا انقطاع  ًة َرُسولُها كَذَّ دو�ا  »كُلَّ ما جاَء أُمَّ

يف عــذاب االستئصــال مهــ� اختلفــت ألوانــه  »فَأَتْبَْعنــا بَْعَضــُهْم بَْعضــاً «وكأنهم تواصوا بيــنهم  انقطاع،
عــنهم  »أحاديــث«إذ � نبق منهم عىل اثر فلم تكن منهم من باقية اال  »َو َجَعلْناُهْم أَحاِديثَ «وأطواره 

ارعهم، حيث محيت العيون يف صفحات التاريخ وألسنة الناس وبقيت العربة ماثلة امام الناس يف مص
فَبُْعداً لَِقْوٍم ال ئُوِمنُوَن! ثـُـمَّ أَْرَســلْنا «ـ  »فََهْل تَرى لَُهْم ِمْن باقِيَةٍ «وعفيت اآلثار فلم تبق منهم اال اآلثار 

  .۴۶انُوا قَْوماً عالَِ� إِىل ِفْرَعْوَن َو َمَالئِِه فَاْستَْكَربُوا َو ك ۴۵ُموىس َو أَخاُه هاُروَن بِآياتِنا َو ُسلْطاٍن ُمبٍِ� 
و هنا إرسال كسائر الرساالت بآيات كسائر اآليات وسلطة الربهان كسائر الســلطات الرســالية، مهــ� 
اختلفت يف بنودها وقيودها ومظاهرها، وا�ا يذكر هنا موىس بعد رسل ترتى ألنه كــان يحمــل واليــة 

وأك�هــا عراقيــل، وأشــدها يف مواجهــة  العزم يف أعظم رسالة إلهيــة وأبعــدها غــورا، وأعمقهــا طــورا،
  األباطيل، فكانت ـ إذا ـ قمة رسالية مرموقة، ك� ان آياتها بعد القرآن قمة منقطعة النظ�.

عــن هــذه الرســالة بصــيغة  »فاســتكربوا«هوامش الضاللة  »و مالئه«رأس الزاوية الطاغية  »اىل فرعون«
يف كافــة القــدرات الزمنيــة واملقــدرات املاديــة،  »اً عــالِ�َ َو كانُوا قَْوم«مطردة ب� املستكربين املكذب� 
  وبطبيعة الحال كانوا مستعل�.

يِْن ِمثْلِنا َو قَْوُمُه� لَنا عابـِـُدوَن  بُوُه� فَكــانُوا ِمــَن الُْمْهلَِكــ�َ  ۴۷فَقالُوا أَ نُٔوِمُن لِبََرشَ . فصــيغة ۴۸فََكــذَّ
  هم.التكذيب نفس الصيغة وهم كانوا مٔون� لبرش مثل

  
  
  

  ۲۲۱اىل  ۱۰۵): اآليات ۲۶سورة الشعراء (
  

بَْت قَْوُم نُوحٍ الُْمرَْسلَِ� ( ) إِ�ِّ لَُكــْم رَُســوٌل أَِمــٌ� ۱۰۶) إِذْ قــاَل لَُهــْم أَُخــوُهْم نـُـوٌح أَ ال تَتَُّقــوَن (۱۰۵كَذَّ
ٍر إِْن أَْجــِرَي إِالّ َعــىل رَبِّ الْعــالَِمَ� ) َو مــا أَْســئَلُُكْم َعلَيْــِه ِمــْن أَْجــ۱۰۸) فَــاتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعــوِن (۱۰۷(
) قاَل َو ما ِعلِْمي ِ�ا كانُوا ۱۱۱) قالُوا أَ نُٔوِمُن لََك َو اتَّبََعَك اْألَرْذَلُوَن (۱۱۰)فَاتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن (۱۰۹(

)إِْن أَنـَـا إِالّ ۱۱۴َو ما أَنَا بِطــارِِد الُْمــٔوِمِنَ� () ۱۱۳) إِْن ِحسابُُهْم إِالّ َعىل َر�ِّ لَْو تَْشُعرُوَن (۱۱۲يَْعَملُوَن (
بُوِن ۱۱۶) قالُوا لَِنئْ لَْم تَنْتَِه يا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن الَْمْرُجــوِمَ� (۱۱۵نَِذيٌر ُمِبٌ� ( ) قــاَل رَبِّ إِنَّ قـَـْوِمي كـَـذَّ

ِني َو مَ ۱۱۷( ) فَأَنَْجيْنــاُه َو َمــْن َمَعــُه ِيف ۱۱۸ْن َمِعَي ِمــَن الُْمــٔوِمِنَ� () فَافْتَْح بَيِْني َو بَيْنَُهْم فَتْحاً َو نَجِّ
) ۱۲۱) إِنَّ ِيف ذلَِك آلَيًَة َو ما كاَن أَكَْ�ُُهْم ُمٔوِمنَِ� (۱۲۰) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَْعُد الْباقَِ� (۱۱۹الُْفلِْك الَْمْشُحوِن (

  )۱۲۲َو إِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم (
�انية عرش آية تستعرض دعوة نوح الرسالية حوارا مع قومه بصورة خاطفة منذ البداية حتى غرقهم 

  أجمع�:
بَْت قَْوُم نُوحٍ الُْمرَْسلَِ�    .۱۰۵كَذَّ

ال يَْســَخْر قـَـْوٌم ِمــْن «يف لفظها مٔوث تصغ�ها قو�ة، يجوز يف فعلها املقدم الوجهان ومن الثا�:  »قوم«
لظرف واملجرور، تعم ح� انفرادها القبيل�، وح� تنضم إىل نساء تعني قبيــل الرجــال، وهي كا »قَْومٍ 



 222

  .»َو ال نِساٌء ِمْن نِساءٍ «تلحقها  »قَْوٌم ِمْن قَْومٍ «ك� 
هم كل املرسل إليهم نوح، وهو أّول من دارت عليه الرحــى مــن أويل العــزم الخمســة،  »قَْوُم نُوحٍ «ف 

وتختص بها سورة واحدة، م� ييش إىل بالغ األهمية يف عرضها يف هذه وقصة نوح تقّص يف سور عدة* 
  اإلذاعة العاملية القرآنية، كقصة موىس وابراهيم واملسيح ومحمد صلوات ّهللا عليهم أجمع�.

بَْت قَْوُم نُوحٍ الُْمرَْسلِ�َ «و ترى كيف  ! ؟ و� يأت يف سائر القرآن إّال تكذيبهم ـ فقط ـ نوحا ال سواه»كَذَّ
علّه ألنه تكذيب لسلسلة الرساالت ككل، فان مقالهم هو مقال تكذيب الرسالة بأرسها، وان تكذيب 
رسول واحد ثابت الرسالة بآياتها هو تكذيب للرساالت كلّهــا، وال ســي� الرســالة األوىل وهــي مفتــتح 

ولكنه قــدم عــىل  مكث نوح ألف سنة إال خمس� عاما � يشاركه يف نبوته أحد،«والية العزم، أم ألنه 
  *.»قوم مكذب� لألنبياء الذين كانوا بينه وب� آدم ..

  .۱۰۶إِذْ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَ التَتَُّقوَن 
هنا كظرف لذلك التكذيب الج�ه�ي، تؤد أن تكذيبه كان تكــذيبا للمرســل�، مهــ� ســبقه  »إذ قال«

  تكذيبهم من قبل.
انية ويف املواطنة، فال بد أن تنجر إىل األخوة يف حق اإلنســانية مــن و تلك األخوة هي األخوة يف اإلنس

هداها، طردا لرداها، ومن حق األخ عــىل األخ ان يحــاول يف هــداه وقــد فعــل نــوح وبلســان األخــوة 
يف بــزوغ الــدعوة مــ� يزعــزعهم عــن »أَال تَتَُّقونَ «ّهللا في� تبغون وأنتم تطغون؟ و »أَ ال تَتَُّقونَ «الحانية 

ليدهم الجاهلة، ويجعل إىل قلــوبهم منفــذا لالســت�ع إىل الــدعوة الرســالية، تخّوفــا مــن الواقعــة تقا
  املوعودة، إذ هم ليسوا عىل علم م� هم عليه.

و ألن تقوى ّهللا ال بد لها من صورة ك� لها من س�ة، فوسيط الرسالة هو لزامها عىل أية حال، وكأنــه 
  ؟يجيب بعدئذ عن سئوال كيف نتقي ّهللا 

  .۱۰۷إِ�ِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌ� 
أم� عىل رسالة ّهللا إليكم، فال تجدون يفّ خيانة يف تلك األمانة حاال ومآال وأفعاال، و ك� ملستموه مني 
حتى اآلن، إذ ما خنتكم كخلق ّهللا ومرسال إليكم من ّهللا، فكيف أخــونكم يف رســالتي لكــم مــن ّهللا؟ 

  هم بتقوى ّهللا بذريعة الرسالة:وهنا يعود مرة ثانية يأمر 
  .۱۰۸فَاتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن 

يف: كيف يتقى ّهللا، فإ� أحمل رسالة ّهللا بكل امانــة، ثــم وال أكلفكــم عــىل رســالتي ـ بكــل  »أطيعون«
  صعوباتها وملتوياتها ومنحنياتها ـ اجرا، م� يزيد يل تصديقا:

  .۱۰۹ٍر إِْن أَْجِرَي إِّال َعىل رَبِّ الْعالَِمَ� َو ما أَْسئَلُُكْم َعلَيِْه ِمْن أَجْ 
و عدم سئوال األجر أو قبوله سنة مستمرة طول خط الرساالت، م� يسّهل اإلقبال إليها دو�ا صعوبة 

  وتكلف، فالركن األّول لها هو االيجا�:
فالدافع لتصديقها واقع، واملانع  »يِْه ِمْن أَْجرٍ َو ما أَْسئَلُُكْم َعلَ «والثا� هو السلبي:  »إِ�ِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِم�ٌ «

عنها غ� واقع، ف� بقي هنا إّال القبول، وبطبيعة الحال ال يدعي الرسول ما يدعيه دون برهــان مبــ� 
  يقطع كل األعذار ويقنع األفكار.

  .۱۱۰فَاتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن 
، لتكرار الدافع لها، وهو السلب إىل اإليجاب، وهذه يكرر هنا األمر بتقوى ّهللا وطاعته هو كرسول هللاّ 
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ثالثة ثالثة يف أمر التقوى، م� يدل عىل انها هي املحور األصيل يف كل رشعة إلهية، حيث تجتمع فيها 
كل األصول العقائدية والفروع العلمية، من واجبات ومحرمات تجمعها تقوى ّهللا وطاعــة الرســول يف 

  ّهللا.
عهده الناس من الكّهان وقسم من رجال األديان من استغالل الدين البتزاز األمــوال و ذلك خالف ما 

  بشتّى األساليب، فدعوة ّهللا الحقة متجردة عن كل أجر إّال من ّهللا.
و خالف عهد آخر لهم من النسناس املتزي� بزي الدعاة إىل الحق وهم يف الحق عىل باطل نكد، فل� 

لنــاس ال يطلبــون أجــرا بــل ويرصــفون أمــواال طائلــة ويرّخصــون الجــنس، يلصقوا باطلهم إىل قلوب ا
  ويقدمون كل ألوان املشتهيات الحيوانية، ل� يجلبوا أنظار الناس إىل ما يدعون. 

و لكن رجاالت ّهللا، الدعاة إىل ّهللا، هم متجردون عن كل هوى إّال هوى ّهللا، وعن كل أجر إّال من ّهللا، 
البينات، واقعي� متصلب� يف وجهاتهم الدعائية ال تحركهم العواصف وال تــزيلهم  متزودين بآيات ّهللا 

  القواصف.
و املهم يف دعامتي الرسالة الحقة األمانة ثم األمانة، وليس عدم سئوال األجر إّال قاطعا لألعذار املادية 

  عنها تأكيدا للتصديق.بعد قطع األعذار املعنوية، فليس ـ إذا ـ مستقال بجنب األمانة، و لذلك تأخر 
فالرسول األم� الذي يطلب أجرا ال يتوفّق يف دعوته ال سي� واألك�ية الساحقة من املهتدين فقــراء، 

لِئَّال «وغ� األم� وإن دفع أجرا بديل طلبه إياه ال يدعو إّال إىل النار، فليكن الرسول جامعا ب� األمرين 
ةٌ    .»بَْعَد الرُُّسلِ  يَُكوَن لِلنّاِس َعَىل ّهللاِ ُحجَّ

لُوَن    .۱۱۱قالُوا أَ نُٔوِمُن لََك َو اتَّبََعَك اْألَرْذَ
ْم أَراِذلُنا بــاِدَي فَقاَل الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن قَْوِمِه ما نَراَك إِّال بََرشاً ِمثْلَنا َو ما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن هُ «

  ).۲۷: ۱۱( »لَيْنا ِمْن فَْضٍل بَْل نَظُنُُّكْم كاِذبِ�َ الرَّأِْي َو ما نَرى لَُكْم عَ 
املعروفون عندهم بحساب الهوى وقيم الدنيا الرذيلة، أّال مال لهم  »أَراِذلُنا باِدَي الرَّأْيِ « »األرذلون«نعم 

رفنا وال منال، فلو كانت دعوتك حقة التبعك األعلون، ذووا الحنكة املتحّرضون، فلّ� اتّبعك األرذلون ع
  أن دعوتك رذيلة ال تحمل أية فضيلة.

أم إن كانت دعوتك حقة فلتطرد التابع� األرذل� حتى يفسح لنا مجال اتباعك، حيث التسوية بيننــا 
  وبينهم ضالل مب�.

يف ميزانهم املتأرجف اللع� هم السابقون دوما إىل الرســل، أخفــاء يف قبــول الحــق ال  »األرذلون«لكن 
ها أغالل ال�وات والطنطنــات والكربيــاءات واملصــلحيات القا�ــة عــىل األوضــاع تثقلهم وتقعدهم عن

  املزيفة. 
يف حسابهم هو خــالف مــ� اال�ــان وقضــيته، حيــث  »األرذلون«فإ�انهم املوعود رشيطة طرد املٔون�: 

اهم، فهــي التــي يوّحد ب� قبيل املٔون�، فال أكرم عند ّهللا منهم إّال أتقاهم، وال فوارق بيــنهم إّال تقــو 
  توّحد صفوفهم، وهي التي �يز بينهم بفاضلها.

هنا نجد الجواب الحاسم من نوح يف حلقات أربع كل واحدة تكفي حس� لعذرهم الغادر: قاَل َو ما 
  .۱۱۲ِعلِْمي ِ�ا كانُوا يَْعَملُوَن 

وإ�ا املعلــوم عنــدي  حالتهم السابقة عىل اال�ان، ف� علمي بأع�لهم السابقة؟ »األرذلون«فإن كانت 
  حالتهم الحالية وهي اال�ان، وذلك هو املطلوب منهم اآلن أيا كانت أع�لهم السابقة.
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با�انهم الخلــف، ف: إِْن »يغفر لهم ما سلف«و حتى لو كانوا محاسب� برذالة سابقة ـ وال يحاسبون ـ 
  .۱۱۳ِحسابُُهْم إِّال َعىل َر�ِّ لَْو تَْشُعرُوَن 

حاسب، ف� أنا إّال رسول اإل�ان إىل أّي كان، فحــ� تــٔون ج�عــة مهــ� كانــت حــالتهم و لست أنا امل
َو مــا ِعلِْمــي ... إِْن «السابقة رذيلة، كيف أطردهم، وما حسابهم عند ّهللا إال حسنا يس�ا فليس ـ إذا ـ 

يعملون ولن! ثــم ومــا  إّال تنازال يف الحوار، أن ليس عّيل حساب لو أنهم محاسبون �ا كانوا »ِحسابُُهمْ 
  عّيل إّال البالغ املب� فقبوال ال�ان من أقبل دون أية محاسبة.

  .۱۱۴َو ما أَنَا بِطارِِد الُْمٔوِمنَِ� 
َو ما أَنَا بِطارِِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَُّهــْم ُمالقـُـوا َربِِّهــْم َو «فبأية حجة أطرد املٔون� وما أحمل إّال رسالة اال�ان 

ِ� ِمــَن ّهللاِ إِنْ ۲۹راكُْم قَْوماً تَْجَهلُوَن (لِكنِّي أَ  ) ... َو ال ۳۰طـَـرَْدتُُهْم أَ فـَـال تـَـَذكَُّروَن ( ) َو يا قَْوِم َمْن يَنُْرصُ
  ).۱۱:۳۱(»ِمَن الظّالِِم�َ لَ  أَقُوُل لِلَِّذيَن تَزَْدِري أَْعيُنُكُْم لَْن ئُوتِيَُهُم ّهللاُ َخْ�اً ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا ِيف أَنُْفِسِهْم إِ�ِّ إِذاً 

َو ال تَطـْـرُِد «و هذه سنّة رسالية دائبة: جذب املــٔون� وطــرد املعانــدين، فكيــف ـ إذا ـ أطــرد املــٔون�؟ 
ٍء َو ما ِمنْ  ابَِك  ِحسالَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِيشِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه ما َعلَيَْك ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن َيشْ

ٍء فَتَطْرَُدُهْم فَتَُكــوَن ِمــَن الظـّـالِِم�َ  ) أطــردهم ثــم أطــري الكــافرين املتطــاول� ۵۲: ۶(»َعلَيِْهْم ِمْن َيشْ
  املستكربين؟!.

  .۱۱۵إِْن أَنَا إِّال نَِذيٌر ُمبٌِ� 
� سبب النذارة ومادتهــا، فكيــف أطــرد املنــذرين املــٔون� لرغبــة املتــأنف »مب�«من عذاب أليم  »نذير«

إِ�ِّ لَُكْم َرُسوٌل «املستكربين، فان هي ـ إذا ـ إّال رسالة الظلم واالستكبار!. و لقد قلت لكم من ذي بدء 
وتلك ـ إذا ـ خيانة يف الرسالة أن أطرد املٔون�، ونقضا لصالحها إىل مصلحية الجمع لجم غف� من  »أَِم�ٌ 

رسالة األمينة أنها ال تخضع لرغبات األقوياء املستكربين وهم كاذبون، بذلك يثبت نوح جدارة هذه ال
  األغوياء، وإ�ا لحكم ّهللا جذبا لألبرياء األتقياء.

  .۱۱۶قالُوا لَِنئْ لَْم تَنْتَِه يا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن الَْمرُْجوِمَ� 
 »ْم تَنْتَِه يا نُوحُ لَِنئْ لَ «هذا جواب العاجز اللع� إذ يتنّقل من الحجة ـ إذ يراها عليه لجة ـ إىل التهديد 

وقد كان الــرجم أشــد عقوبــة للمتخلفــ�، فقــد بــدأوا  »لَتَُكونَنَّ ِمَن الَْمرُْجوِم�َ «عن دعوتك ودعايتك 
قالُوا يا نُوُح قَْد جادَلْتَنا فَأَكَْ�َْت ِجدالَنا فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن «بحوار، ثم تطلّبوا منه أن يأتيهم �ا يعدهم: 

بُوِن »لَتَكُونَنَّ ِمَن الَْمرُْجوِم�َ «) وآخر املطاف ۳۲: ۱۱( »الّصاِدقِ�َ  كُنَْت ِمنَ   ۱۱۷! قاَل رَبِّ إِنَّ قَْوِمي كـَـذَّ
ِني َو َمن َمِعَي ِمَن الُْمٔوِمنِ�َ    .۱۱۸فَافْتَْح بَيِْني َو بَيْنَهُْم فَتْحاً َو نَجِّ
يه كل حالة بقالة متواضعة، وألن تكذيب عرض لحال معلومة عند ّهللا، ولكنها موقف الدعاء تعرض ف

الرسالة راجع إىل تكذيب املرسل فنوح هنا يف ذلك العرض يتطلب إىل ربه ان يعــالج موقفــه الرســايل 
ِمَن «بفتح منه ونجاة له وملن معه من املٔون�، م� يلمح أنهم هّددوا بالرجم ك� هو، وقد يش� إليه 

احكم بيني وبينهم حك� قاطعا وأمــرا فاصــال،  »فافتح ..«ه بالرجم. ممن رجم أو يحكم ل »الَْمْرُجوِم�َ 
يفتح الباب املبهم بعد ما استصعب رتاجه، وأعضل عالجه، ويقال للحاكم: الفتّاح، ألنــه يفــتح وجــه 

  .يفتح بعلم ويغلق ما انغلق ويفتق ما ارتتق »َو ُهَو الَْفتّاُح الَْعلِيمُ «األمر بعد اشتباهه واستبهام أبوابه 
و هذا الفتح هو بطبيعة الحال واقعه املميّز ب� الفريق� وفيه نجاة املٔون� وهــالك الكــافرين دو�ــا 
اقرتاح لنوعية الفتح استسالما ألمر ربه، فليس فتحا يف حكمه رشعة ألنه كان واقعا منذ الــدعوة، بــل 
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  ومنذ بزغت رشعة يف هذه البسيطة.
  عيد من الزمن، حيث الدعوة كانت ألف سنة إّال خمس� عاما:و قد فتح ّهللا بينه وبينهم بعد ردح ب

  .۱۲۰ثُمَّ أَغْرَقْنا بَْعُد الْباقَِ�  ۱۱۹فَأَنَْجيْناُه َو َمْن َمَعُه ِيف الُْفلِْك الَْمْشُحوِن 
املجهــز «و لقد كان فلكه مشحونا بشحنات الحيوان من مختلف أجناسها، ومــن الــذين آمنــوا معــه و

  *.»و� يبق إال دفعهالذي قد فرغ منه 
  

  ىف رسالته الف سنة اال خمس� عاماً  السالم عليهلبث نوح 
  

هنا عرض لن�ذج من الف� التي اعرتضت الدعاة الرسالي� من لدن نوح وإىل خاتم النبي� صلوات ّهللا 
ر الفريقان عليهم أجمع�، وليعلم الذين قالوا آمنا ان ليس اال�ان رخيصا دو�ا فتنة يف سبيله، وليتذك

  مصارع الغابرين والعاقبة الحسنى للمتق�.
 ظالُِموَن َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه فَلَِبَث ِفيِهْم أَلَْف َسنٍَة إِّال َخْمِسَ� عاماً فَأََخَذُهُم الطُّوفاُن َو ُهمْ 

۱۴.  
الرسالة العاملية هــم العــاملون أجمعــون، كــ� يف يف هذه  »قومه«وطبعا  »َو لََقْد أَْرَسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمهِ «

فَلَِبَث فِيِهْم «غ�ه من اويل العزم الذين دارت عليهم الرحى، فليس قومه ـ فقط ـ مواطنوه الخصوص: 
* فلــيس ـ إذا ـ لبثــه يف كــل »أرســلنا«بعــد  »فلبــث«وهو اللبث الرسايل، إذ  »أَلَْف َسنٍَة إِّال َخْمِسَ� عاماً 

الف من السن� خالفا للتوراة القائلة انها سنّي عمره ككل! وال نحتمل أن السنة هنا أقل حياته وعلها آ 
َد ّهللاِ اثْنا َعَرشَ َشْهراً ِيف كِتاِب ّهللاِ يَْوَم َخلـَـَق «م� نعرفها حيث النص �انع غ�ها، و ُهوِر ِعنْ َة الشُّ إِنَّ ِعدَّ

�واِت َو اْألَرَْض  شهرا عىل طول الخــط دو�ــا اســتثناء حتــى يعنــي مــن  . تجعل السنة إثني عرش»السَّ
  السنة غ�ها لوقت ما.

و ليكن ذلك العمر الطائل نرباسا ين� الدرب عىل هؤآلء الذين يتشككون ويشّككون يف عمر صاحب 
  األمر عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف.

فبــأحرى لصــاحب األمــر  »إِّال قَلِيٌل َو ما آَمَن َمَعُه «و إذا كان ذلك العمر الطويل لذلك اال�ان القليل: 
: وبيمنه رزق الورى وبوجوده »عمر أطول ليمأل هللا به األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظل� وجورا

 آله و عليه هللا صىلتسلية لخاطر الرسول محمد السالم عليهثبتت األرض والس�ء! وقد يعني عرض سنّي الدعوة لنوح 
وتعنّتهم ضد الدعوة، و�وذجا من طول العمر يفتح الطريق لتقبّل طائل أّال يضيق صدره بتعنّد قومه 

  العمر لصاحب األمر، إذ � يذكر نبي يف القرآن بسني رسالته إال نوح.
يف معارض ثــالث ســورة مــن القــرآن، مخترصــة كــ� هنــا ويف غ�هــا،  السالم عليهو لقد عرضت قصص نوح 

  إّال هنا. ومفصلة ك� يف أخرى، و� تأت سنّي رسالته
وه� واحد؟ علّه رعاية لعدم التكرار لفظيــا، والتوافــق  »ألف سنة«استثناء عن  »َخْمِسَ� عاماً «و ملاذا 

معنويا، قضية الفصاحة القمة القرآنية، ك� ويف االســتثناء حرصــ يحــّدد ســنّي الرســالة دون احــت�ل 
لفظيــا كــ� هــي أكمــل منهــا »تسع�ة وخمســ� ســنة«نقيصة وال زيادة، ثم هذه الصيغة أجمل من 

  معنويا.
بطوفان الظلم، »فَأََخَذُهُم الطُّوفاُن َو ُهْم ظالُِمونَ «و لقد كان عاقبة امر قومه اللّد الكافرين املتعنت� 



 226

  فاخذهم ـ إذا ـ طوفان بطوفان جزاء وفاقا.
ِفينَِة َو َجَعلْناها آيًَة لِلْعالَِمَ�    .۱۵فَأَنَْجيْناُه َو أَْصحاَب السَّ

ِفينَةِ « َجَعلْناها آيـَـًة «هم املٔونون القلة الذين آمنوا معه ب� أقارب نسبيا وأغارب، وكيف  »أَْصحاَب السَّ
  ؟»لِلْعالَِم�َ 

انها بقصتها املقصوصة يف كتابات الوحي وهذا القرآن العظيم، آية للعامل� عىل مدار الــزمن الرســايل 
علّها كذلك ببعض انقاضها الباقيــة، املرقــوم عليهــا اســ�ء منذ نوح اىل خاتم النبي� واىل يوم الدين، و 
  آية حسية مبرصة للعامل�*. »الحاقة«الخمسة الطاهرة املحمدية ك� فصلناها يف 

فضم� التأنيث راجع إىل قصة السفينة وإليها نفسها دو�ا اختصاص بواحدة دون األخرى، وم� يدلنا 
كِرٍ  َو لََقْد تََركْناها«عىل آيتها الحسية  لِنَْجَعلَها لَُكــْم تـَـْذكِرًَة َو تَِعيَهــا أُذٌُن «) و۱۵: ۵۴( »آيًَة فََهْل ِمْن ُمدَّ

  )۱۲: ۶۹( »واِعيَةٌ 
فال يصغى إىل قبلة القائل من السفارة السوكيتية ـ بعد ما نرشت املجالت* هذه اآلية اإللهية ـ أنها ال 

  د الحق إّال الضالل!.أصل لها، إخفاء للحق الصادر عنهم أنفسهم، وما ذا بع
  .۱۶َو إِبْراِهيَم إِذْ قاَل لَِقْوِمِه اْعبُُدوا ّهللاَ َو اتَُّقوُه ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن 

تحّدد قومه املخاطب� هنا بقومهم الحايل الحضور عنــد قولــه، وألن القالــة هــذه هــي قالــة  »إذ قال«
إذا ـ هم قومه الرسايل، فعــىل حملــة رشعتــه حملهــا اىل كافــة املكلفــ�  الرسالة االبراهيمية، فقومه ـ

عرض املكان وطول الزمان لهذه الرسالة السامية، وك� هي طبيعة الحــال يف كــل رســالة عامليــة ملــن 
  دارت عليهم الرحى من اويل العزم من الرسل.

األمــر بعبــادة ّهللا وحــده وتقــواه  و هذه القالة اإلبراهيمية هي القالة الرسالية لكافة املرسل�، وهي
وتعرفــون الحــق عــن  »إِْن كُنـْـتُْم تَْعلَُمــونَ «ممن سواه يف عبادته وتقــواه  »خ� لكم«ّهللا  »ذلكم«وحده 

 »وحده«ان ّهللا هو الحق املب�، فمن يعلم انه ّهللا كيف ينحو اىل سواه؟ واين هنا  »تعلمون«الباطل، و
ية؟ علّه ألنهم ما كانوا يعبدون ّهللا حتى مع رشكائهم زعــ� مــنهم وال حرص تخص به التقوى والعبود

انه ال يعبد إّال بشفعاء عنده، فإذا صحت عبادته دون واسطة فقد بطلت عبادة من سواه، معــه أوال 
  معه، حيث الفرع ساقط بوجود األصل!

  
  

  ۹۴اىل  ۲۵): اآليات ۱۱سورة هود (
  

) أَْن ال تَْعبُُدوا إِالَّ ّهللاَ إِ�ِّ أَخاُف َعلَيُْكْم َعذاَب يَْوٍم ۲۵ِمِه إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر ُمِبٌ� (َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَوْ 
ُهــْم  ) فَقاَل الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن قَْوِمِه ما نَراَك إِالّ بََرشاً ِمثْلَنا َو ما نـَـراَك اتَّبََعــَك إِالَّ الَّــِذينَ ۲۶أَلِيٍم (

) قاَل يا قَْوِم أَ رَأَيْتُْم إِْن كُنـْـُت ۲۷راِذلُنا باِدَي الرَّأِْي َو ما نَرى لَُكْم َعلَيْنا ِمْن فَْضٍل بَْل نَظُنُُّكْم كاِذبَِ� (أَ 
يَْت َعلَيُْكْم أَ نُلْزُِمُكُموها َو أَنْتُْم لَها ) َو يــا ۲۸كــارُِهوَن ( َعىل بَيِّنٍَة ِمْن َر�ِّ َو آتاِ� رَْحَمًة ِمْن ِعنِْدِه فَُعمِّ

وا َربِِّهــْم َو لِكنِّــي قَْوِم ال أَْسئَلُُكْم َعلَيِْه ماالً إِْن أَجِرَي إِالّ َعَىل ّهللاِ َو ما أَنَا بِطارِِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَُّهْم ُمالقـُـ
ِ� ِمَن ّهللاِ إِْن طََر ۲۹أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُوَن ( ) َو ال أَقُوُل لَُكــْم ۳۰ْدتُهُْم أَ فَال تََذكَّرُوَن () َو يا قَْوِم َمْن يَنُْرصُ

ِذيَن تَزْدَِري أَْعيُنُُكْم  لَْن يـُـٔوتِيَهُُم ّهللاُ ِعنِْدي َخزائُِن ّهللاِ َو ال أَْعلَُم الَْغيَْب َو ال أَقُوُل إِ�ِّ َملٌَك َو ال أَقُوُل لِلَّ
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) قالُوا يا نُوُح قَْد جاَدلْتَنا فَأَكَْ�َْت ِجدالَنا فَأْتِنــا ۳۱ إِذاً لَِمَن الظّالِِمَ� (َخْ�اً ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا ِيف أَنُْفِسِهْم إِ�ِّ 
ا يَأْتِيُكْم بِِه ّهللاُ إِْن شــاَء َو مــا أَنـْـتُْم ِ�ُْعِجــِزيَن (۳۲ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقَِ� ( ) َو ال ۳۳) قاَل إِ�َّ

) ۳۴ْن أَرَْدُت أَْن أَنَْصَح لَُكْم إِْن كاَن ّهللاُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكْم ُهَو َربُُّكْم َو إِلَيِْه تُرَْجُعــوَن (يَنَْفُعُكْم نُْصِحي إِ 
ُه لـَـْن ) َو أُوِحَي إِىل نُوحٍ أَنَّــ۳۵أَْم يَُقولُوَن افَْرتاُه قُْل إِِن افَْرتَيْتُُه فََعَيلَّ إِْجراِمي َو أَنَا بَِريٌء ِمّ� تُْجرُِموَن (

) َو اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا َو ال ۳۶ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالّ َمْن قَْد آَمَن فَال تَبْتَِئْس ِ�ا كانُوا يَْفَعلُوَن (
يِْه َمــَألٌ ِمــْن قَْوِمــِه َســِخرُوا ) َو يَْصنَُع الُْفلَْك َو كُلَّ� َمرَّ َعلَ ۳۷تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَّهُْم ُمْغرَقُوَن (

) فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذاٌب يُْخِزيِه ۳۸ِمنُْه قاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنّا فَإِنّا نَْسَخُر ِمنُْكْم كَ� تَْسَخُروَن (
لْنَا اْحِمْل ِفيها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْ�ِ اثْنَْ�ِ َو ) َحتّى إِذا جاَء أَْمرُنا َو فاَر التَّنُّوُر قُ ۳۹َو يَِحلُّ َعلَيِْه َعذاٌب ُمِقيٌم (

) َو قــاَل اْركَبُــوا ِفيهــا بِْســِم ّهللاِ ۴۰أَْهلََك إِالّ َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه إِالّ قَلِيٌل (
تَْجِري بِِهْم ِيف َمْوجٍ كَالِْجبــاِل َو نــادى نـُـوٌح ابْنـَـُه َو  ) َو ِهيَ ۴۱َمْجراها َو ُمرْساها إِنَّ َر�ِّ لََغُفوٌر َرِحيٌم (

) قاَل َسآِوي إِىل َجبٍَل يَْعِصُمِني ِمَن الْــ�ِء ۴۲كاَن ِيف َمْعِزٍل يا بُنَيَّ اْركَْب َمَعنا َو ال تَُكْن َمَع الْكاِفِريَن (
) َو قِيــَل يــا ۴۳حاَل بَيْنَُهَ� الَْمْوُج فَكاَن ِمَن الُْمْغــرَقَِ� ( قاَل ال عاِصَم الْيَْوَم ِمْن أَْمِر ّهللاِ إِالّ َمْن َرِحَم وَ 

ْعــداً أَرُْض ابْلَِعي ماَءِك َو يا َس�ُء أَقْلِِعي َو ِغيَض الْ�ُء َو قُِيضَ اْألَْمُر َو اْســتََوْت َعــَىل الُْجــوِديِّ َو قِيــَل بُ 
قاَل رَبِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهِيل َو إِنَّ َوْعــَدَك الَْحــقُّ َو أَنـْـَت أَْحَكــُم ) َو نادى نُوٌح َربَُّه فَ ۴۴لِلَْقْوِم الظّالِِمَ� (

) قاَل يا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ فَال تَْسئَلِْن ما لَيَْس لََك بـِـِه ِعلْــٌم إِ�ِّ ۴۵الْحاكِِمَ�(
) قاَل رَبِّ إِ�ِّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسئَلََك ما لَيَْس ِيل بِِه ِعلٌْم َو إِالّ تَْغِفْر ِيل َو ۴۶لِ�َ (أَِعظَُك أَْن تَُكوَن ِمَن الْجاهِ 

يَن ( ْن َمَعــَك ۴۷تَْرَحْمِني أَكُْن ِمَن الْخاِرسِ ) قِيَل يا نُوُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمنّا َو بََركاٍت َعلَيَْك َو َعىل أَُمٍم ِممَّ
ُهْم ِمنّا َعذاٌب أَلِيٌم (َو أَُمٌم َسنُمَ  ) تِلَْك ِمْن أَنْباِء الَْغيِْب نُوِحيها إِلَيَْك مــا كُنـْـَت تَْعلَُمهــا ۴۸تُِّعُهْم ثُمَّ َ�َسُّ

  )۴۹أَنَْت َو ال قَْوُمَك ِمْن قَبِْل هذا فَاْصِربْ إِنَّ الْعاقِبََة لِلُْمتَِّقَ� (
مع قومه بقول فصل ال يقل عن سورة نوح نفســه  السـالم عليـهخمسة وعرشون آية تتحدث عن قصة نوح 

  إّال بثالث آيات، ولكنها أك� منها استعراضا ألصول دعوته وحواره طول بالغه حتى غرقهم.
ْم َعذاَب يَْوٍم ) أَْن ال تَْعبُُدوا إِالَّ ّهللاَ إِ�ِّ أَخاُف َعلَيْكُ ۲۵َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحاً إِىل قَْوِمِه إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر ُمِبٌ� (

  ).۲۶أَلِيٍم (
هذه الدعوة األوىل الرسالية ب� أويل العزم من الرسل، بازغة كسائر الدعوات الرسالية باألصول الثالثة، 

هــي أصــل  »أَْن ال تَْعبُــُدوا إِالَّ ّهللاَ «هي أصل الرسالة ومسئوليتها، ثم  »أَرَْسلْنا ... إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر ُمِب�ٌ «ف 
هي  »إِ�ِّ أَخاُف َعلَيُْكْم َعذاَب يَْوٍم أَلِيمٍ «ومن ثم »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «د عبارة أخرى عن كلمة اإلخالص التوحي

  أصل املعاد. 
دليل أنهم كانوا معرتف� باّ� مرشك� به ما سواه، وتوحيد العبودية لإلله  »أَْن ال تَْعبُُدوا إِالَّ هللاَّ «و هنا 

ا التي قياساتها معها، حيث اإلرشاك باّ� ظلــم عظــيم فطريــا وعقليــا ويف كافــة األصل هو من القضاي
  املوازين اإلنسانية بل والحيوانية، وحتى أد� شعور ألد� حرشة!.

و رسالته إ� ـ أو ـ قــال: إ� «خالصة وكالسة من رسالته كلها، وعلّها خرب ل »إِ�ِّ لَُكْم نَِذيٌر ُمِب�ٌ «و هنا 
  ذارته بالقطاعات التالية.ثم بّ� ن »..

و ألن عبادة ّهللا بحاجة إىل رشعة لها من ّهللا فقد كانت له رشعة فرعية متفرعــة عــىل هــذه األصــول 
  الثالثة، مه� كانت محدودة بحدود الحاجات واإلمكانات*.
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بــوه منــه: قد تعني إىل عذاب األخرى عــذاب االستئصــال يف األوىل وكــ� تطلّ  »َعذاَب يَْوٍم أَلِيمٍ «و هنا 
  ).۳۲( »فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقِ�َ «

) ســورة مــ� يــدل عــىل ۲۹) موضعا من الذكر الحكــيم ضــمن (۴۳بدعوته يف ( السـالم عليه»نوح«و قد ذكر 
حيــث »نــوح«هامة دعوته، وهنا كأهم ما ئوى بذاكرة يذكر سبع مرات أك� من كل سورة حتى سورة 

  الث مرات، فهنا تفاصيل ال توجد يف غ�ها من مسارح ذكراه.يذكر فيها ث
ْم أَراِذلُنــا بــاِدَي فَقاَل الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن قَْوِمِه ما نَراَك إِّال بََرشاً ِمثْلَنا َو ما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن هُ 

  ).۲۷نَظُنُُّكْم كاِذبَِ� (الرَّأِْي َو ما نَرى لَُكْم َعلَيْنا ِمْن فَْضٍل بَْل 
ثالوث األعذار علّهم ينجون من كرور دعوتــه ووفــور دعايتــه  »الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن قَْوِمهِ «هنا يقّدم 

يف البرشية، وال بد أن يكون الرسول إىل البرش من صنف هو أعــىل مــن  »ما نَراَك إِّال بََرشاً ِمثْلَنا«وهي: 
ك� يقوله الرباهمة ـ متغافل� أن املالئكة ليسوا كأصل أفضل من البرش، وحتــى لــو البرش كاملالئكة ـ 

كانوا أفضل منه، ففي البرش نفسه تفاضالت من الناحية الروحية كسائر التفاضالت، أو ليس املتحكم 
 عىل جمع مفضال عليهم طوعا أو كرها؟ أم ال يتفاضلون أبدا في� بينهم أنفسهم بالقيم الزائفة وهــم

  أمثال يف البرشية؟. ولكنهم ملا � يجدوا يف نوح مقياس الفضيلة الظاهرة أنكروا رسالته الربانية.
وهو الرأي البادي األول، قضــية بــادي النظــر،  »َو ما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُنا باِدَي الرَّأْيِ «ثم 

باِدَي «د عليه، فقد أجابوا عن حجتهم هذه اللجة برغم أن بادي الرأي هو دون تأمل ونضج، ال يعتم
  .»الرَّأْيِ 

  فلنئ اتبعك أفاضلنا بادي الرأي لكنّا نفضلك علينا رغم أنك برش مثلنا.
تتفضلون به علينا بالرسالة، ال فيك يا نوح وال يف أتباعك القلــة  »ما نَرى لَُكْم َعلَيْنا ِمْن فَْضلٍ «فمن ثم 

  الذليلة الرذيلة.
يف ثالوثها، سناد إىل عدم الرٔوة البادية وهي الحسية الخسيسة التي يتبناها الحسيون  »ما نرى«و هنا 

وهو الــرأي دون غــور وتأمــل الــذي مجالــه وراء الحــس أم  »بادى الرأي«الناكرون ملا وراء الحس، ثم 
  سنادا إىل غ� العلم يف النكران.»نظنكم«والحس في� يحتاج إىل تأمل، ثم 

  وهو جهالة مثلثة مفلّسة؟!. »نظنكم« »بادي الرأي« »ما نرى«رسالة ّهللا ب و كيف تكّذب
األوىل تتبنى ظاهرة البرشية، أننا ال نجدك إّال مثلنا فيها، فكيف تتفضل علينا وال فضــل  »ما نرى«ف  

  لك علينا، متجاهل� الفضائل الروحية غ� الحسية.
ربون عنه بالرذالة، وهو الفقر املادي الحيس، متجاهل� الثانية تتبنى ظاهرة الفقر الذي يع »ما نرى«و 

  ال�وة الروحية التي تدعوا إلتباع الحق املب�.
سلب ألي فضل وحتى الروحي إذ ال يرى حسيا، ورٔوة الفضائل الروحيــة هــي رٔوة  »ما نرى الثالثة«و 

اق النفي من هؤآلء النكرة يف سي »فضل«تختص بالفضل الحيس ملكان  »من فضل«عقلية روحية، وليس 
فَقــاَل « السـالم عليـهالذين يعنون سلب أي فضل مه� كان روحيا فهم ال يعتربونه فضال، مجــاراة مــع نــوح 

ُكمْ  َل َعلَيْ   ).۲۴: ۲۳( »الَْمَألُ الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن قَْوِمِه ما هذا إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتََفضَّ
ظُلُ�ٌت بَْعُضــها «يف حقل سلب الرٔوة الحسية  »ما نرى«هي ظن يتبنى  »ُكْم كاِذبِ�َ بَْل نَظُنُّ «ثم النتيجة 

  .»فَْوَق بَْعٍض إِذا أَْخرََج يََدُه لَْم يََكْد يَراها َو َمْن لَْم يَْجَعِل ّهللاُ لَُه نُوراً فَ� لَُه ِمْن نُورٍ 
عم� أن الفضيلة هي فقط الفضــيلة فلقد عّميت عىل هؤآلء األعم� أصل الفضيلة وهي الروحية، زا
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  يف الحياة الدنيا بزخرفاتها وقواتها الحيوانية، فحرموا أنفسهم من رحمة غالية ربانية.
ذلك رد الَعليّة املستكربين من قومه ك� هو رد سائر املستكربين طول الزمان وعرض املكان، اعتــذارا 

عن املسئولية، والقرار عىل األريحية واإلباحية جاهال ماحال قاحال ليس ليقصد الجد، وإ�ا هو للفرار 
الطليقة، فحتى إذا أرادوا أن يعبدوا فهم عابدون ما أرادوا ك� يشتهون ما ال يحملهم أو زار التكليف 

  الذي يحدد شهواتهم ورغباتهم، وأوضاره.
ة، رغــم أن ّهللا ذلك، ويف استنكار رسالة البرش إىل البرش تغاض عن أهلية البرش لحمل الرسالة الربانيــ

  خلقهم يف أحسن تقويم، ولكنهم يردون أنفسهم بأنفسهم إىل أسفل سافل�!.
هذا! ويف رسالة البرش إىل البرش تبجيل لهذا البرش أنه مكتف بنفسه يف حمل الرسالة، وهــذه أقــرب 

  إىل القبول، وأغرب عن الّذبول واألفول، وأقوى حجة عند أرباب العقول.
ء العزّل املظلوم� أراذل رذالة من الــرأي، وثفالــة مــن الــوعي، فإ�ــا األراذل هــم ثم يف تسمية الفقرا

الذين رذّلوهم وظلموهم وهضموهم حقوقهم، فهم ـ إذا ـ أفاضل وليسوا أراذل، واتّباعهم رســل ّهللا 
هــو بنفســه دليــل عــىل أن رســاالت ّهللا ناحيــه ـ كأســاس ـ منحــى الحفــاظ عــىل حقــوق املظلــوم� 

  فهم يعيشون تحت ظاللهم، ويخرجون بذلك عن ضاللهم. املهضوم�،
ترذيل له نفسه، فلو كان فضيال ملا اتبعه رذيل، وأقــل مــا يف  »األراذل«ثم يف دمج نوح �ن اتبعوه من 

 »بَْل نَظُنُُّكْم كاِذبِ�َ «يفضلكم علينا بفضيلة الرسالة، فالنتيجة:  »ما نَرى لَكُْم َعلَيْنا ِمْن فَْضلٍ «الدور أننا 
  يف دعوى الرسالة واتباعها، فال رسولكم رسول وال أنتم مٔونون برسول.

  و هنا الجواب الحاسم، القاصم ظهور املستكربين، يأ� يف صيغة االستفهام االستنكار:
يَ  ْت َعلَيُْكْم أَ نُلْزُِمُكُموهــا َو قاَل يا قَْوِم أَ رَأَيْتُْم إِْن كُنُْت َعىل بَيِّنٍَة ِمْن َر�ِّ َو آتاِ� َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدِه فَُعمِّ

  ).۲۸أَنْتُْم لَها كارُِهوَن (
إِْن كُنُْت َعىل بَيِّنٍَة ِمْن «هنا ال يحتّم ـ قضية حائطة الحوار وأدبه األريب ـ أنه عىل بينة من ربه، وإ�ا 

عــىل بينــة، حثــا تحريضا لتحّريهم ع� يدعيه ل� يصدقوه عىل بينة أم يكذبوه  »أرأيتم«تقد�ا ل »َر�ِّ 
عىل إع�ل الرأي يف إمكانية كونه عىل بينة من ربه، ومن ثم واقعــه، وقــد كــان واقعــا عّمــي علــيهم 

  بسوء تقص�هم، وتفس� هم لكيان نوح و الذين آمنوا معه.
خاصة ب� البرشــ وهــي الرحمــة الروحيــة املتميــزة الرســالية بعصــمتها  »َو آتاِ� َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدهِ «ثم 
  غها، أ ترون ّهللا بخيال أم عاجزا ال يستطيع عىل إتيا� رحمة من عنده؟.وبال 

تعني بينة الرسالة الربانية الخاصة، البينة من حايل وفعايل وأع�يل وك�  »كُنُْت َعىل بَيِّنٍَة ِمْن َر�ِّ «ف  
الربانية باهرة فينا، ظاهرة علينا، فهذه بينة  حيث الرتبية الرسالية »قالُوا َربُّنا يَْعلَُم إِنّا إِلَيُْكْم لَُمرَْسلُونَ «

ِدهِ «الربهان، وأما املربهن عليه ف  يَْت َعلـَـيُْكمْ « »َعىل بَيِّنٍَة ِمْن َر�ِّ «تبينها ا� »َو آتاِ� َرْحَمًة ِمْن ِعنْ  »فَُعمِّ
عــن تلك البينة وهذه الرحمة إذ أنتم حارصون الرحمة يف املعطيــات الحيوانيــة الظــاهرة، حــارسون 

  املعطيات اإلنسانية الزاهرة.
فلقد أع�كم عن هذه وتلك أنفسكم األمارة بالســوء، والشــياط� املــٔوّرون علــيكم بالســوء، فعميــت 
أبصاركم ـ الفطرية والعقلية، بل والحسية ـ عن إبصار الحق املرام، فال تبرصــ إّال ظــاهرا مــن الحيــاة 

والكاره للحق ليس ليكره عــىل  »َو أَنْتُْم لَها كارُِهونَ «قا للرحمة رٔوة للبينة فتصدي »أَ نُلْزُِمُكُموها«الدنيا 
ا«قبول الحق وال سي� إذا  ينِ «و»َجَحُدوا بِها َو اْستَيَْقنَتْها أَنُْفُسُهْم ظُلْ�ً َو ُعلُو� َ «إذ  »ال إِكْراَه ِيف الدِّ قَْد تَبَ�َّ
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  .»الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ 
عمى، وإ�ا يوصف الناس بها عن �ييز مواقعها وإدراك مواضعها، فلــ� و �ا أن الرحمة ال توصف بال

وصفوا بالعمى عنها حسن أن يوصف بذلك يف القلب، ك� يقال: أدخلت الخاتم يف أصــبعي واملغفــر 
  يف رأيس، وإ�ا الداخل هو األصبع والرأس.

أي خفــي عنــي الخــرب  أم إنها تعني أخفيت عليكم ك� يقال: عمي عّيل خربهم، وعمي عــّيل أثــرهم،
  واألثر.

 »يــا قــوم«فيا عظ�ه لذلك االتجاه يف اإلجابة عن املعرتض القايس حيث يخاطبهم خطــاب الحنــون ب
تطلبــا لــرأيهم عــىل ذبالــة »أرأيــتم«مرات يف كل من القطاعات من حججه، وبكل س�حة ومودة، ثــم 

رشطــا دون تثبيــت رغــم ثابتهــا، »ٍة ِمــْن َر�ِّ إِْن كُنُْت َعىل بَيِّنـَـ«وعيهم خروجا عن الرٔوة الحسية لفرتة، 
يَْت َعلَيْكُمْ « أَ «: البينة والرحمة، فلــم تــروه� يفّ، فهــل لكــم أن تنكروهــا ـ إذا ـ فتكــذبو�، ثــم »فَُعمِّ

فال دور لإللزام العقيل بينــة ورحمــة  »َو أَنْتُْم لَها كارُِهونَ «إلزاما بغ� حجة عميت عليكم  »نُلْزُِمُكُموها
  .»َو أَنْتُْم لَها كارُِهونَ «ميت عليكم ثم ال دور لإللزام قلبيا إذ ع

تحريضا عــىل الــرٔوة العاقلــة ».. بَْل نَظُنُُّكْم كاِذبِ�َ «والناتج عنها:  »ما نرى«تكسح ثالوث  »أرأيتم«و هنا 
 »نـَـٍة ِمــْن َر�ِّ بَيِّ «وراء الحس وهي الرٔوة اإلنسانية املتميزة عن الحسية الحيوانية، فقد وجههم إىل رٔوة 

  تتب� بالعقلية اإلنسانية دون مجرد الحس.
يف توجيه أنظارهم وأبصارهم وملس وجدانهم وإثــارة حساســيتهم إلدراك  السالم عليهو هكذا يتلطف نوح 

القيم التي عميّت عليهم �ا عّموها عىل أنفسهم، إعذارا لنفسه يف نكرانه بينة ّهللا ورحمتــه، وحمــال 
  ا عىل عواتقهم بذلك التوجيه الوجيه الدقيق الرقيق، الحقيق أن يكتب بالذهب.للمسٔولية كله

  فهذه ط�نة لصدق هذه الرسالة من ناحية البينة الصادقة والرحمة، ثم من ناحية ثانية:
َن آَمنـُـوا إِنَُّهــْم ُمالقـُـوا َربِِّهــْم َو َو يا قَْوِم ال أَْسئَلُُكْم َعلَيِْه ماًال إِْن أَجِرَي إِّال عََىل ّهللاِ َو ما أَنَا بِطارِِد الَّــِذي

  ).۲۹لِكنِّي أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُوَن (
هنا عدم سٔول املال إضافة إىل بينات الهدى ه� طرفان طريفان وجناحان ظريفــان للطــائر القــديس 

  الرسايل أثبتا رسالته دون أية ريبة.
، وسائل األجر عليها إثقــاال عــىل املــدعوين وإن فالداعية عىل غ� بينة وإن � يسأل أجرا عىل دعوته

كان عىل بينة من ربه ولن، ه� ال يطمنئ به� يف االدعاء والدعوة والدعاية، فإن الذي يسأل أجرا قد 
يدعوا حسب مصلحية األجر وقدره، أم يهدف الحصول عىل املال بدعوته الرسالية، والــذي ال يســأل 

أل جذبا للنفوس الساذجة، بل وهو يدفع ملن يتبعه أجرا ك� هو أجرا ولكنه ليس عىل بينة قد ال يس
  رائج ب� دعاة الباطل.

و لكن الذي هو عىل بينة من ربّه وال يسأل أجرا، ليس ليكلف العقــول مــا ال حجــة لــه، وال يكلــف 
  أصحاب العقول ماال وأجرا، فإ�ا يدعو دعوة خالصة مريحة مربحة عن أعباء الجاهليات والهمجيات.

ذلك نرى أن الدعاة الرسالي� ككل يلّحقون بينات رساالتهم بعدم سٔول األجر، م� يكمــل حججهــم ل
  عىل املكلف� دو�ا إبقاء ألية عاذرة عقلية وال مالية.

و لو أن الدعوة الرسالية كانت مزّودة بسٔول األجر لحرم عن قبولها واإلقبــال إليهــا الفقــراء، ولكانــت 
سي� عىل البخالء، أن ئووا أجرا عىل ما ال يشتهون، ولكانــت مظنــة للطمــع يف حمال عىل األغنياء وال 
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  األموال.
رعاية للذين � ئونوا ويشرتطون يف إمكانية إ�انهم طرد الذين آمنوا،  »َو ما أَنَا بِطارِِد الَِّذيَن آَمنُوا«ثم 

بأنفســهم هنــا  »إِنَُّهْم ُمالقـُـوا َربِِّهــمْ « ربطا لإل�ان برشيطة الّالإ�ان، فإن طرد املٔون� يناحر اإل�ان، ف
  ويوم اللقاء، ولهم مالهم إل�ان وعليهم ما عليهم لو كان خالف اإل�ان:

لُوَن. قاَل َو ما ِعلِْمي ِ�ا كــانُوا يَْعَملـُـوَن. إِْن ِحســابُُهْم إِّال َعــىل « َر�ِّ لـَـْو قالُوا أَ نُٔوِمُن لََك َو اتَّبََعَك اْألَرْذَ
) ـ (َو ال تَطْرُِد الَِّذيَن يـَـْدُعوَن ۱۱۵ـ  ۱۱۱: ۲۶( »ُروَن. َو ما أَنَا بِطارِِد الُْمٔوِمِنَ�. إِْن أَنَا إِّال نَِذيٌر ُمِب�ٌ تَْشعُ 

ٍء َو ما ِمــْن ِحســابَِك َعلـَـيْهِ  ْم ِمــْن َربَُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِيشِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه ما َعلَيَْك ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن َيشْ
ٍء فَتَطْرَُدُهْم فَتَكُوَن ِمَن الظّالِِم�َ    ).۵۷: ۶(»َيشْ

و هذه شيمة شنيعة للمستكربين الرعناء اللعناء أنهــم يشــاقون الفقــراء والضــعفاء حتــى يف اإل�ــان 
املدعى، فال يجمعهم معهم حتى اإل�ان باّ� ـ وهو الجانب الروحــي الفضــيل مــن اإلنســان ـ ألنهــم 

  هو الجانب املادي الرذيل!. يرون املقياس
و كيف تجيب الرساالت الربانية إىل متطلّبهم يف طرد الفقراء، وهي مالجئ لهم أمام هؤآلء الهاضم� 
حقوقهم، ولو كانت الرساالت ـ عىل حد زعم االشرتاكية البلوشية ـ حفاظــات عــىل الــ�وات، فلــ� ذا 

  ا األغنياء؟!.كانت ـ عىل طول الخط ـ يلجأ إليها الفقراء ويطارده
ِ� ِمَن ّهللاِ إِْن طَرَْدتُهُْم أَ فَال تََذكَّرُوَن (   ).۳۰َو يا قَْوِم َمْن يَنُْرصُ

و لو أنني أطرد املٔون� ألنهم فقراء، لكم أنتم الكافرين ألنكم أغنياء، أم مغبة إ�انكم القاحل املاحل، 
ِ� ِمَن هللاِّ «فذلك ذنب رسايل ال يغفر، وإذا ف   »إِْن طـَـرَْدتُُهْم أَ فـَـال تـَـَذكَّرُونَ «حيــث يعــاقبني »َمْن يَنُْرصُ

  ناصع الحق وناصحه.
و أنا ـ إذا ـ خرست خالص املٔون�، وما ربحت إال كالس وعد الكافرين، فإن آمنوا فإ�انهم هذا ـ رشط 

هم الكــافرون ذلك الطرد ـ مطرود يف رشعة ّهللا، وإن � ئونوا ـ ولن ـ فقد خرست املٔون� بالفعل، ومع
  الواعدون اإل�ان كذبا!.

ذلك، فقد يعاقبني ر� تخلفا عن صالح الدعوة، رغبة يف كالح اإل�ان، فهل من نــارص ـ إذا ـ ينرصــ� 
من بأس ّهللا ونكاله إن طردتهم، ف� تزيدونني ـ إذا ـ من بأس ّهللا ونكاله إن طردتهم، ف� تزيدونني 

الحق إن أجاب إىل باطل لتحقيق الحق فيمن ليس ليقبلــه، طــردا ـ إذا ـ غ� تخس�، حيث إن داعية 
ملن قبله مقبال إليه، كانت دعوته ـ إذا ـ فالسة كالسة، متخلفة عــن الــدعوة الخالصــة الرســالية عــن 

  بكرتها.
أجل، فال دور لسائر املصلحيات املزعومة املوعــودة مــن قبــل النــاكرين رســاالت ّهللا، إال كــورا، وإ�ــا 

الصالحة هي خالص الدعوة الصارمة إىل ّهللا، دون جعل البلــد شــطرين، وأخــذ العصــا مــن املصلحية 
  الجانب�، فإنه نفاق يف الدعوة، وصفاق خارس فيها!.

ي أَْعيُــنُُكْم زْدَرِ َو ال أَقُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخزائُِن ّهللاِ َو ال أَْعلَُم الَْغيَْب َو ال أَقُوُل إِ�ِّ َملٌَك َو ال أَقُوُل لِلَِّذيَن تَ 
  ).۳۱لَْن ئُوتِيَُهُم ّهللاُ َخْ�اً ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا ِيف أَنُْفِسِهْم إِ�ِّ إِذاً لَِمَن الظّالِِمَ�(

هنا سلبيات أربع تسلب عنه ما يخيّل إليهم إثباته للرسول، فإذا � يجدوه فيه كــذبوه، وهــي إجابــة 
 »َو ما نَرى لَُكْم َعلَيْنا ِمْن فَْضــلٍ «السالم عليهة حيث نفوه عنه رصيحة عن الفضل املزعوم لهم للرسالة اإللهي

إن الفضل فضالن، فضل ربا� وهو مختص باّ� تعاىل، وفضل رسايل فأنــا عــىل بينــة مــن ر� ورحمــة 
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منه، وبينه� فضل غ�ه� يزعمونه رشطا أصيال للرسالة، والسلبيات األربع، هي التالية، مــ� اخــتص 
   كالثالثة األوىل، أم اختص باملالئكة:إثباته با�ّ 

حتى أملكها فأملِّكها الفقراء التابع� إيــاي ليخرجــوا مــن رذالــة  »(َو ال أَقُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخزائُِن هللاِّ  ۱
فخزائن ّهللا هي عنده الئويها ألحد من العامل�، وال أملك منها  »هؤآلء أراذلنا«الفقر عىل حد تعب�كم: 

  تطلّبا مجابا، وال أدعي ال�اء، أو القدرة عىل اإلثراء. شيئا وال
قُْل ال أَقـُـوُل «ك� ال �لك خزائن ّهللا: آله و عليه هللا صىلكيف وال يعلمه إمام الرسل محمد  »(َو ال أَْعلَُم الَْغيَْب  ۲

َِّبُع إِّال ما يُوحى إَِيلَّ ..لَُكْم ِعنِْدي َخزائُِن ّهللاِ َو ال أَْعلَُم الَْغيَْب َو ال أَقُوُل لَُكْم إِ�ِّ    ) ـ۵۰: ۶( » َملٌَك إِْن أَت
ا إِّال ما شاَء ّهللاُ َو لَْو كُنُْت أَْعلـَـُم الَْغيـْـَب َالْســتَْكَ�ُْت ِمــَن ا« لَْخــْ�ِ َو مــا قُْل ال أَْملُِك لِنَْفِيس نَْفعاً َو ال َرض�

وُء إِْن أَنَا إِّال نَِذيٌر َو بَِش�ٌ  ِنَي السُّ   ).۱۸۸: ۷( »لَِقْوٍم ئُوِمنُونَ  َمسَّ
ك� تشتهون وتتعنتون فادعي صفة ـ هي بزعمكم ـ أعىل من صفة اإلنسانية،  »(َو ال أَقُوُل إِ�ِّ َملٌَك  ۳

ألرتفع يف حسبانكم الباطل الجاهل إغراء بالجهل، حيث الحق ال يتذرع إليه بالباطل، والغاية ال تربر 
  الة ر� لو تشعرون.الوسيلة، بل أنا فوق امللك برس

ِذيَن تَزْدَِري أَْعيُنُُكمْ  ۴ انتقاصا لهم وإزراء بازدراء إرضاء لكربيائكم وعلوائكم أو مسايرة  »(َو ال أَقُوُل لِلَّ
كــ�  »لَْن يـُـٔوتِيَُهُم ّهللاُ َخــْ�اً «لهٔواء الفقراء: »ال أقول«لتقديركم الغدير أرضيا، قيمكم ـ الهابطة ـ عرضيا، 

  تزعمون.
الزدراء هو صفة أصحاب هذه األع�، منسوبة هنا إىل األع� مبالغة بليغة إذ تستصغرهم بلمحات و ا

الع�، حيث يقبحون يف منظر عينك خلقة ويصغرون دمامة، ك� يقال: اقتحمت فالنا عيني واحتقره 
  طريف، إذا قبح يف منظر عينه خلقة، وصغر دمامة.

من نفاسة اإل�ان ك� يظهــرون، أم مــن نحوســة النفــاق لــو أنهــم يبطنــون،  »ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا ِيف أَنُْفِسِهمْ «
فليس إال ظاهرهم الباهر باإل�ان حيث يدعوا إىل التكــريم واالطمئنــان، و إىل الرجــاء أن يــٔويهم ّهللا 

  خ�ا م� آتاهم عىل ضوء اإل�ان.
ؤآلء الذين تزدرى أعينهم، وهذه فكرة خاطئة سلب طليق لكل خ� عن ه »لَْن ئُوتِيَُهُم ّهللاُ َخْ�اً «و هنا 

استكبارية بشأن الفقراء، اعتبارا أن ّهللا تعاىل ك� فضل األغنياء بفضل القوة والسيادة واملــال، فهكــذا 
الحال يف كل فضل من رسالة ربانية أماهيه من فضل، وقد يندد بهم ك� يف آية األعراف من أصحاب 

ْعراِف ِرجاًال يَْعرِفُونَُهْم بِِسي�ُهْم قالُوا ما أَْغنى َعنْكُْم َجْمُعُكْم َو ما كُنْتُْم َو نادى أَْصحاُب اْألَ «األعراف: 
َو ال أَنـْـتُْم تَْستَْكِربُوَن. أَ هٔوالِء الَِّذيَن أَقَْســْمتُْم ال يَنــالُهُُم ّهللاُ بِرَْحَمــٍة اْدُخلـُـوا الَْجنَّــَة ال َخــْوٌف َعلـَـيُْكْم 

فهٔواء األغنياء املستكربون األغبياء يظنونهم يستحقون كــل الخــ�ات ألنهــم أوتــوا مــن ) ۴۹( »تَْحزَنُونَ 
املال والقوة ما به يستكربون! كال يا أغبياء، ليست السيادة املادية تالزمها السيادة الروحية، بل هــ� 

آخــر!  متناحرتان اللّهم إال يف صاحب السلطة الزمنية عىل ضوء السلطة الروحية منــه أم مــن روحــي
وتاريخ السلطات املادية الزمنية تشهد أنهــم ليســوا إال معارضــ� للســلطات الروحيــة فكيــف ـ إذا ـ 

  يستحقونها عىل شٔوهم ولٔوهم!.
لِلَّــِذيَن تـَـزَْدِري أَْعيـُـنُُكْم لـَـْن «لو أنني أقول عندي خزائن ّهللا واعلم الغيب وإ� ملك، وأقــول  »إ� إذا«

  بحق رسالة ّهللا وعباد ّهللا!. »إِ�ِّ إِذاً لَِمَن الظّالِِم�َ «ـ  »اً ئُوتِيَُهُم ّهللاُ َخ�ْ 
ذلك، وأحسن تعريف باملالئكة بعد تعريف القرآن ونبي القرآن مــا عــرفهم بــه شــاهد منــه يف قولــه 
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ثم خلق سبحانه إلسكان س�واته، وع�رة الصفح األعىل من ملكوته خلقا بديعا من مالئكته، «: السالم عليه
 بهم فروج فجاجها، وحشا بهم فتوق أجواءها، وب� فجوات تلك الفروج زجل املسبح� منهم يف ومأل

حظائر القدس، وسرتات الحجب، ورسادقات املجد، ووراء ذلــك الــرجيح الــذي تســتك منــه األســ�ع 
سبحات نور تردع األبصار عن بلوغها، فتقف خاسئة عىل حدودها، وأنشــأهم عــىل صــور مختلفــات، 

متفاوتات أويل أجنحة تسبّح جالل عزته، ال ينتحلون ما ظهر يف الخلق من صنعه، وال يدعون وأقدار 
أنهم يخلقون شيئا معه م� انفرد به (بَْل ِعبادٌ ُمْكرَُموَن ال يَْسِبُقونَُه بـِـالَْقْوِل َو ُهــْم بِــأَْمرِِه يَْعَملـُـوَن) ـ 

املرسل� ودائع أمــره ونهيــه، وعصــمهم مــن جعلهم في� هنالك أهل األمانة عىل وحيه، وحّملهم إىل 
ريب الشبهات، ف� منهم زائغ عن سبيل مرضاته، وأمّدهم بفوائــد املعونــة، وأشــعر قلــوبهم تواضــع 
إخبات السكينة، وفتح لهم أبوابا ذلال إىل �اجيده، ونصب لهم منارا واضحة عــىل أعــالم توحيــده، � 

ايل واأليام، و� ترم الشكوك بنوازعها عز�ة إ�انهم، و� تثقلهم مورصات اآلثام، و� ترتحلهم عقب اللي
تعرتك الظنون عىل معاقد يقينهم، وال قدحت قادحة األحن في� بينهم، وال سلبتهم الح�ة ما الق من 
معرفته بض�ئرهم، وسكن من عظمته وهيبة جالله يف أثناء صــدورهم، و� تطمــع فــيهم الوســاوس 

نهم من هو يف خلق الغ�م الّدلّخ، ويف عظم الجبــال الّشــّمخ، ويف قــرتة فتقرتع برينها عىل فكرهم، م
الظّالم األيهم، ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم األرض السفىل، فهي كرايات بــيض قــد نفــذت يف 
مخارق الهواء، وتحتها ريح هّفافة تحبسها عىل حيث انتهت من الحدود املتناهيــة، قــد اســتفرغتهم 

لت حقائق اإل�ان بينهم وب� معرفته، وقطعهم اإليقــان بــه إىل الولــه إليــه، و� أشغال عبادته، ووص
تجاوز رغباتهم ما عنده إىل ما عند غ�ه، قد ذاقوا حالوة معرفته، ورشبوا بالكأس الرويّة من محبتــه، 
و�كنت من سويداء قلوبهم وشبحة حيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتــدال ظهــورهم، و� ينفــذ طــول 

ة إليه مادة ترضّعهم، وال أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، و� يتولوا اإلعجاب فيستك�وا الرغب
ما سلف منهم، وال تركت لهم استطانة اإلجالل نصيبا يف تعظيم حسناتهم، و � تجــر الفــرتات فــيهم 

الت عىل طول دٔوبهم، و� تغض رغبــاتهم فيخــالفوا عــن رجــاء ربهــم، و� تجــّف لطــول املناجــاة أســ
ألسنتهم، وال ملكتهم األشغال فتنقطع بهمس الجوار إليــه أصــواتهم، و� تختلــف يف مقــاوم الطاعــة 
مناكبهم، و� يثنوا إىل راحة التقص� يف أمره رقابهم، وال تعدوا عىل عز�ة جّدهم بــالدة الغفــالت، وال 

و�مــوه عنــد انقطــاع تنتضل يف هممهم خدائع الشهوات، قد اتخذوا ذا العرش ذخ�ة ليوم فاقتهم، 
الخلق إىل املخلوق� برغبتهم، ال يقطعون أمد غابة عبادته، وال يرجع بهم االستهتار بلزوم طاعته، إّال 
إىل مواّد من قلوبهم غ� منقطعة مــن رجــاءه ومخافتــه، � تنقطــع أســباب الشــفقة مــنهم فينــوا يف 

م، و� يســتعظموا مــا مىضــ مــن جّدهم، و� تأرسهم األط�ع فئوروا وشــيك الســعي عــىل اجتهــاده
أع�لهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء مــنهم شــفقات وجلهــم، و� يختلفــوا يف ربهــم باســتحواذ 
الشيطان عليهم، و� يفرقهم سواء التقاطع، وال توّالهم عىل التحاسد، وال تشّعبتهم مصــارف الريــب، 

ربقته زيغ وال عدول، وال و � وال فتــور، وال اقتسمتهم أخياف الهمم، فهم أرساء إ�ان � يفكهم من 
وليس يف أطباق الس�ء موضع إهاب إّال وعليه ملك ساجد، أو ساع حافد، يزدادون عىل طول الطاعة 

  ).۹۰(من خطبة األشباح »بربهم عل�، وتزداد عزة ربهم يف قلوبهم عظ�
منحى إثبات الحــق وإزهــاق  هنا ـ وبعد ما اكتملت الحجج البالغة عليهم من كافة النواحي الناحية

الباطل، و� يجدوا عنها مفلتا حيث قطعت عنهم كل أعذارهم الغادرة، ويئسوا من مناهضــة حجتــه 



 234

  بحجة، فتورطوا يف لجة غامرة محجوج�، عند ذلك أخذتهم العزة باإلثم، فرتكوا الحجة إىل التحدي:
  ).۳۲تِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقَِ� (قالُوا يا نُوُح قَْد جاَدلْتَنا فَأَكَْ�َْت ِجدالَنا فَأْ 

فوق الواجب، فصدعتنا دو�ا طائل واصب، وما نحــن لــك �ــٔون� مهــ� جادلتنــا،  ».. فَأَكَْ�َْت ِجدالَنا«
) ثــم ۹: ۵۴( »َو ازُْدِجــرَ ) (َو قــالُوا َمْجنـُـوٌن ۲۶:۱۱۶(»قالُوا لَِنئْ لَْم تَنْتَِه يا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن الَْمرُْجوِم�َ «و

  يف رسالتك.»إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقِ�َ «من عذاب ربك »فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا«وآخر ما قالوه: 
ا يَأْتِيُكْم بِِه ّهللاُ إِْن شاَء َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجِزيَن (   ).۳۳قاَل إِ�َّ

شاء وك� شاء، ولست أنا الذي آتيكم به من عند نفيس وال متى  »يَأْتِيُكْم بِِه ّهللاُ إِْن شاءَ «ليس إّال  »إ�ا«
ّهللا ح� يشاء أن  »َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجِزينَ «فاملشية هي مشيته دون سواه  »إن أنا إال رسول«من عند ر�، و

 »عجــزين�«ّهللا يف حجــة رســالته، وال  »َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجــِزينَ «يأتيكم بعذاب من عنده أم ال يأتيكم به، 
  إياي عن مواصلة الدعوة بالحجج البينة، ثم: 

لَيْــِه تُْرَجُعــوَن َو ال يَنَْفُعُكْم نُْصِحي إِْن أَرَْدُت أَْن أَنَْصَح لَكُْم إِْن كاَن ّهللاُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكْم ُهَو َربُُّكــْم َو إِ 
)۳۴.(  

 »يَنَْفُعُكْم نُْصِحي إِْن أَرَْدُت أَْن أَنَْصَح لَكُــمْ  ال«أنا مريد أن أنصحكم رساليا داللة إىل الحق املرام، ولكن 
إِْن كاَن ّهللاُ «وال سي�  »إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحبَبَْت َو لِكنَّ ّهللاَ يَْهِدي َمْن يَشاءُ «ربانيا حمال عىل الحق ف 

األمــر إىل هللا يهــدي «ف  »َغ ّهللاُ قُلـُـوبَُهمْ فَلَّ� زاُغوا أَزا «�ا غويتم خت� عىل قلوبكم:  »يُِريُد أَْن يُْغِويَُكمْ 
  *.»ويضل

فقد يريد ّهللا أن أنصح لكم داللة إىل حق السبيل يف رشعة الرسالة، ثم ويريد أن ينفع نصحي للذين 
يتحرون عن الحق حتى إذا وجدوه استقبلوه وقبلوه، وهو يريــد إغــواء الــذين يحيــدون عــن الحــق 

ُهــَو «أنا بربكم حتى أنفعكــم بنصــحي إّال داللــة أو أغــويكم، وإ�ــا ويعارضونه، وعىل أية حال لست 
هو ربكم ال سواه يف املســ� واملصــ� ولــيس يل مــن األمــر يشء إال أنّنــي نــذير  »َربُُّكْم َو إِلَيِْه تُْرَجُعونَ 

  وبش�، وّهللا عىل كل يشء قدير.
إىل أن استحقاق عذاب االستئصال هو من خلفيات إغواء ملحة  »إِْن كاَن ّهللاُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكمْ «و هنا يف 
رْناها تَْدمِ «ّهللا ك�  : ۱۷( »�اً َو إِذا أَرَدْنا أَْن نُْهلَِك قَْريًَة أََمرْنا ُمْرتَِفيها فََفَسُقوا ِفيها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ

اه عباد ّهللا، أمرا لهٔواء الذين يعلــم أنهــم ) ـ فإن أمر املرتف� �ا يأمر من طاعة ثقيلة ّ�، حمال وج۱۶
َو قَيَّْضــنا لَُهــْم «يفسقون، إ�ا يعني هذا األمر ـ في� يعني ـ إغواءهم �ا غووا، وإزاغتهم �ا زاغوا ك� 

ياِطَ� عََىل «) و۲۵: ۴۱( »قُرَناَء فََزيَّنُوا لَُهْم ما بَْ�َ أَيِْديِهْم َو ما َخلَْفُهْم َو َحقَّ َعلَيِْهُم الَْقْوُل  أَنّا أَرَْسلْنَا الشَّ
  ).۸۳: ۱۹(»الْكافِِريَن تَٔوزُُّهْم أَز�ا

إذا فإغواء ّهللا تعاىل ال يعني إّال تخييبه سبحانه ملستحقيه من رحمته، لكفرهم وذهــابهم عــن أمــره: 
هَواِت فََسوْ « الَة َو اتَّبَُعوا الشَّ ) أي خيبة من ۵۹: ۱۹(»َف يَلَْقْوَن َغي�افََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أَضاُعوا الصَّ

  الرحمة، وارتكاسا يف النقمة.
  ).۳۵أَْم يَُقولُوَن افَْرتاُه قُْل إِِن افَْرتَيْتُُه فََعَيلَّ إِْجراِمي َو أَنَا بَِريٌء ِمّ� تُْجرُِموَن (

! أم هــي السـالم عليـهاآليــات لنــوح  ؟ والدور كله يف هذهآلـه و عليه هللا صىلأ تراها آية معرتضة ملا افرتي عىل محمد 
  ؟.آله و عليه هللا صىلنكاية عىل قوم نوح مستعرضة ملحمد 

نقول: إنها تعليقة عىل فرية املفرتين منــذ نــوح إىل خــاتم النبيــ�، هــي تحليقــة عــىل هــذه الفريــة 
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 »فََعــَيلَّ إِْجراِمــي«لة عــىل ر� رغــم بينــة الرســا »إِِن افَْرتَيْتـُـهُ «الجاهلة عىل الرسل أنهم مفرتون عىل ّهللا 
إن افرتيته،  »فََعَيلَّ إِْجراِمي«وليس عليكم، فأنتم معذورون يف إ�انكم بحجة الرسالة البينة أمام ّهللا، ثم 

َل َعلَيْنــا بَْعــَض اْألَقاِويــِل َألََخــْذنا ِمنـْـُه «أمام ّهللا، حيث يأخذ� بجرمي هنا ويف األخرى، فهنا:  َو لَْو تََقوَّ
) حفاظا عىل رشعته من الفرية، فح� ال يأخذ� هنــا، كــان ۴۵: ۶۹( »ِ�. ثُمَّ لََقطَْعنا ِمنُْه الَْوتِ�َ بِاْلَ◌�ِ 

ذلك برهانا آخر ال مرد له عىل صدقي، حارضا أمامكم حاذرا إياكم، إضافة إىل ســائر الرباهــ� ـ مهــ� 
َعَىل ّهللاِ كَِذباً فَإِْن يََشإِ ّهللاُ يَْختِْم َعىل قَلِْبَك َو  أَْم يَُقولُوَن افَْرتى«غاب عنكم أن يأخذ� ّهللا يف األخرى ـ: 

ُدوِر ( ) ـ (أَْم يَُقولُوَن افْــَرتاُه قـُـْل إِِن ۲۴:) ۴۲َ�ُْح ّهللاُ الْباِطَل َو يُِحقُّ الَْحقَّ بَِكلِ�تِِه إِنَُّه َعلِيٌم بِذاِت الصُّ
َشيْئاً ُهَو أَْعلَُم ِ�ا تُِفيُضوَن ِفيِه كَفــى بـِـِه َشــِهيداً بَيِْنــي َو بَيـْـنَُكْم َو ُهــَو افَْرتَيْتُُه فَال َ�ْلُِكوَن ِيل ِمَن ّهللاِ 

) ـ (أَْم يَُقولُوَن افَْرتاُه بَْل ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُنِْذَر قَْوماً ما أَتاُهْم ِمْن نـَـِذيٍر ِمــْن ۸: ۴۶(»الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 
  ).۳: ۳۲(»ْهتَُدونَ قَبْلَِك لََعلَُّهْم يَ 

ذلك، فح� تثبت الرسالة الربانية بحججها فال عاذرة ألحد يف تكذيبها أو تركها، إّال أن يفرتي عــىل ّهللا 
أنه جاهل بهذه الدعوى، أو عاجز عن ردها، أو ظا� بحق العباد إغراء بجهلهم فيها، أم يوجد يف هذا 

 قوله، أو يقول ما ليست لتقبله الفطر والعقول، املدعي ما يبطل دعواه بذلك الوجدان، كأن يناقض يف
 »َألََخــْذنا ِمنْــُه بـِـاْلَ◌�ِِ�. ثـُـمَّ لََقطَْعنــا ِمنـْـُه الـْـَوتِ�َ «أم تكذبه الحواس الصادقة، وهذا هو املعني من: 

  إسقاطا لربانية دعواه إىل سقاط الدعاوي الباطلة الهباء.
ي دعوى خاوية غاوية، ال فحسب يف آياتــه، بــل ويف ذلك، ودعوى الفرية يف القرآن ـ بكل حقوله ـ ه

  تأليفه، فإن فيه دورا هاما يف القمة البيانية لكتاب الدعوة العاملية.
فاستناد هذا القرآن إىل ّهللا يتطلب أن يكون كلّه مادة وتركيبا من ّهللا، فلــو كانــت املفــردات مــن ّهللا 

  إلهيا يف مفردات وبرشيا يف تنظي�ت!.والرتكيب لغ� ّهللا لكان القرآن مزدوج الكيان، 
ثم القسط األوفر أو املوازي يف إعجاز القرآن كامن وراء ذلك النظم البديع الرائع، تناسقا نغمياً مرنــاً 
يف موسيقاه، وتناسبا معنويا يف محتواه، وتحديه الصارخ ال يعنــي ـ فقــط ـ مفرداتــه، بــل هــو متحــّد 

�ة كالكوثر، كذلك يتحدى بعرش سور مثله مفرتيات، أم وبــه بنظمه البديع، فك� يتحدى بسورة قص
  آية مستقلة املعنى!. »سورة«أجمع، وقد تشمل 

و من ثم لو كان ذلك النظم مسنودا إىل غ� الوحي الكافل ملفرداته، لكانت عندنا مئات من القرائ� 
  ة واملعنوية.املختلفة يف ترتيب آياتها وسورها حسب مختلف األنظار يف املوازين األدبي

كان يأمر كتّاب الوحي أن تجعــل بعــض اآليــات يف محالهــا  آلـه و عليه هللا صىلو لقد تواترت الروايات أن النبي 
  التي ب� أيدينا، ملكان اختالف ترتيب التأليف عن ترتيب التنزيل.

  اآلن. و ك� أن ترتيب اآليات ك� هي اآلن هو ترتيب قاصد بالوحي، كذلك ترتيب السورة ك� هي
و قيلة إن هذا الرتتيب هو من عث�ن أمن أشبه إنها غيلة عىل صيانة القرآن، فأين عث�ن وأمثاله من 

ه و عليه هللا صىلهذه القوة الخارقة التي تفوق قوة النبي  يف قراره الحاسم الجاسم الذي ال حول عنــه طــول  آـل
  القرون اإلسالمية؟!.

القرآن عن أي تدخل غ� ربا� يف أّي من شئونه، كآية القيامة: ذلك كله، إضافة إىل آيات تعني صيانة 
  وهل يعني الجمع إّال جمع مفرداته آيات وسورا؟. »إِنَّ َعلَيْنا َجْمَعُه َو قُرْآنَهُ «

  ).۳۶لُوَن(َو أُوِحَي إِىل نُوحٍ أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمَن فَال تَبْتَِئْس ِ�ا كانُوا يَْفعَ 
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هتحمل حجت� اثنت�، حجة لنوح  »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمنَ « عليهم حيث أخربهم السـالم علـي
بها و� ئون منهم أحد حتى غرقوا أجمع�، وكــان لهــم وإن لواحــد مــنهم أن ئونــوا يف ظــاهر الحــال 

جة ثانية هي لغرقهم أجمع� حتى ال يقــول قائــل: علّهــم كــانوا ، و حالسالم عليهتكذيبا ملا أوحي إىل نوح 
  ئونون فل� ذا غرقوا؟.

ذلك، ولكن األنسال الحاصلة ب� هذا الوحي وغرقهم وهو طوال سن�، ما هو ذنبهم أوالء وهم قّرص 
  أو صغار، أم وكبار منهم عقالء علهم ئونون؟.

غ�، وأن � يكن هناك صــغار وقّرصــ حــ� الغــرق، أم تحلق سلبية اإل�ان عىل أنسالهم البال »لن«هنا 
وقطع ّهللا أنسالهم فلم ينسلوا يف هذا الب�*، أم أمات صغارهم والقّرص مــنهم قبــل الطوفــان، أم لــو 

  شملهم الطوفان فليس هو عذابا للقارصين صغارا ومجان�.
إذ  »فَال تَبْتَِئْس ِ�ا كانُوا يَْفَعلُونَ «ال مربر لبقاءهم، ثم ف »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمنَ «أجل، 

لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال «ال مكان وال دور لالبتآس بفعلتهم امللعونة ح� يجزون �ا كانوا يفعلون، وأنه 
والعناد، وأما  فالداعي الراجي إجابته لوقت ما يبتئس �ا يفعله املدعوون من التكذيب »َمْن قَْد آَمنَ 

  إذا عرف مس�هم ومص�هم فال دور البتئاسه �ا كانوا يفعلون.
: ال تحّس بالبٔو والقلق، وال تهــتّم بهــذا الــذي كــان مــنهم، ال عــىل نفســك فــ� هــم »فَال تَبْتَِئْس «أجل 

  بضارين من يشء حتى يغرقوا، وال عليهم فإنهم ال خ� فيهم وال رجاء لهداهم.
  بعد ما دعى نوح عىل قومه أم قبله بسناد: ثم وهذا الوحي كان

لِــُدوا إِّال َو قاَل نُوٌح َربِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكاِفِريَن َديّاراً. إِنَّــَك إِْن تـَـَذرُْهْم يُِضــلُّوا ِعبــادََك َو ال يَ «
  )*.۲۷: ۷۱( »فاِجراً كَّفاراً 

دعاء عىل ضوء الــوحي دو�ــا تخــرّص بالغيــب،  فلقد كان دعائه عليهم بعد وحي ّهللا وقبل الطوفان،
فاألخبار الناطقة بأن يف ذلك الدعاء يدا شيطانية هي بنفسها من يد شيطانية! إذ � يدع نوح إّال بإذن 

من ثــم ولــيس ّهللا ليجيــب نوحــا إىل  »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمنَ «ّهللا وبعد ما أخربه ّهللا 
  وة فيها يد شيطانية!.دع

تحيل إ�انهم يف املستقبل؟ فهم غ� مكلف� ـ إذا ـ باإل�ان! أم وعليهم أن ئونوا  »أَنَُّه لَْن ئُوِمنَ «و ترى 
أنه لن ئونوا ألنه وحي رسايل واجب التصــديق؟ فهــو جمــع بــ� نقييضــ واجــب اإل�ــان والتصــديق 

  باستحالته!.
وحا والذين معه إخبارا عن حال هؤآلء الكفار، وهم مكلفون بتصديق أنهم لن يواجه ن »أَنَُّه لَْن ئُوِمنَ «

  ئونوا، مع تكليفهم أن ئونوا، حيث االمتناع باالختيار ال ينايف اإلختيار.
فعلم ّهللا بأنهم لن ئونوا كاشف قاطع أنهم لن يختاروا اإل�ان، فليس ذلك العلم سببا لعــدم إ�ــانهم 

  عنه، ولو أنهم أم واحدا منهم آمن كان يعلم ّهللا من ذي قبل أنه سوف ئون. تسي�ا، إ�ا هو كاشف
  ).۳۷َو اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا َو ال تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَّهُْم ُمْغرَقُوَن (

ا فَإِذا جاَء أَْمرُنا َو فاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك ِفيها ِمْن كـُـلٍّ َزْوَجــْ�ِ فَأَْوَحيْنا إِلَيِْه أَِن اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا َو َوْحيِن«
  ).۲۷: ۲۳(»قُونَ اثْنَْ�ِ َو أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل ِمنْهُْم َو ال تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَر 

فاملهنــدس يف صــناعة هــذا »بِأَْعيُِننــا َو َوْحيِنــا«ط ترشيعيا، بل وو ذلك أمر صارح بصناعة الفلك، ال فق
الفلك هو ّهللا، والعامل هو رسول ّهللا، فــ� ظنــك إذا بــالزمن الــذي يشــغله، والهيكــل القــويم الــذي 
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  يحمله؟ إنه فلك ربا� ما أحكمه بنية وما أقرصه زمنا، وما أيرسه صنعا!.
يف مــواده وحجمــه »و وحينــا« العلم والقــدرة والرحمــة، ثــم بجمعية الصفات ـ تعني أع� »أعيننا«ف 

وشكله وقوامه وكل كيانه، وصنع الفلك بأع� ّهللا ووحيه لخضّم الطوفان العام، نجاة لنــوح واملــٔون� 
  معه، إنه دون ريب صنع منقطع النظ�، فال غرق أو انكسار لذلك الفلك حتى قضاء أمر ّهللا.

ونحن نرعاك ونحفظك، إذ ليست له سبحانه ع� تلحظ أو لســان يلفــظ، وكــ�  »َو اْصنَعِ الُْفلَْك «أجل 
يقال: أنا بع� ّهللا، رس وع� ّهللا ترعاك، ومن كالمهم للظاعن املشيّع والحميم املــودّع، صــحبتك عــ� 

  ّهللا، أي: رعاية ّهللا وحفظه.
 »عينــي«؟ قد يعني إفراد »تُْصنََع َعىل َعيِْنيَو لِ «ويف موىس  »بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا«و كيف هنا يف صنع الفلك 

عيون الرح�ت التي تصــنع فلــك النجــاة مــن »أعيننا«يف موىس ع� الرحمة الرتبوية الرسالية، وهنا يف 
  كافة الجهات هندسة ومادة وحج� وثقال و مقاومة لألمواج.

  ).۱۴: ۵۴(»رِي بِأَْعيُِننا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفرَ تَجْ «وك�  »َو اْصنَعِ الُْفلَْك بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا ..«أجل 
* وأع� ّهللا ووحيه ليسا »و وحينا«و قد يقال يف زمن صنعه أنه خمس�ئة عام، ولكن كيف وّهللا يقول 

 فلــ� ذا ـ إذا ـ ذلــك »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمــْن قَْوِمــَك إِّال َمــْن قـَـْد آَمــنَ «ليبطئا هكذا، ال سي� حسب وحيه 
  هي التعجيل. »ال يَلُِدوا إِّال فاِجراً كَّفاراً «و »لن«التأجيل األجيل، رغم أن قضية 

حيث كفروا وكذبوا، فقد تقرر مســ�هم ومصــ�هم  »َو اْصنَعِ الُْفلَْك .. َو ال تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا«
سواء أ كــان دعــاء الهدايــة أو وانتهى أمرنا فيهم ك� دعوت وأجبناك، فخطا� فيهم أيا كان محظور، 

  املغفرة أو النجاة من الغرق.
ُر ِمــنُْكْم كَــ� َو يَْصنَُع الُْفلَْك َو كُلَّ� َمرَّ َعلَيِْه َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخرُوا ِمنُْه قاَل إِْن تَْسَخرُوا ِمنّا فَإِنـّـا نَْســخَ 

  ).۳۹يُْخِزيِه َو يَِحلُّ َعلَيِْه َعذاٌب ُمِقيٌم ( ) فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذاٌب ۳۸تَْسَخرُوَن (
  فور أمر ّهللا، ولكن أين؟ »يَْصنَُع الُْفلَْك «أخذ  السالم عليهنوح 

هل هو عىل شاطئ البحر؟ و� يكن يسكن عىل شاطئ! وال أنــه يصــنع ذلــك الفلــك لبحــر! بــل هــو 
فلك ـ و إن كانت عىل شاطئ البحر ـ للطوفان الذي يجعل الكرة األرضية بحرا، فلذلك، وأن صناعة ال

  :»كُلَّ� َمرَّ َعلَيِْه َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخرُوا ِمنْهُ «ليست لها صلة بالعذاب املوعود ف 
  *.»و يقولون تعمل سفينة يف الرب وكيف تجري«

جعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غرّاسا، حتى إذا طال النخل وكــان جبــارا طــواال «و قد 
طعه ثم نحته فقالوا: قد قعد نجــارا، ثــم ألفــه فجعلــه ســفينة فمــروا عليــه يضــحكون ويســخرون ق

  *.»ويقولون: قد قعد مالحا يف فالة من األرض، حتى فرغ منها
فقد أخذوا يقولون ويتقولون مأل أفواههم ساخرين منه منــذ بــزوغ دعوتــه حتــى غــرقهم، فقبــل أن 

ذلك الرجل الفق� ومعه أراذلنا بادي الرأي، ومنذ أخــذ  يصنع الفلك كانوا يسخرون منه، كيف يرسل
  يف صناعة الفلك سخروا منه أنه تحول نجارا يصنع فلكا ل� يفلت منا ولكن ملا ذا يف الفالة.

ا فَإِنّا نَْسَخُر ِمنُْكْم كَ� تَْسَخرُونَ « حــ� تســخر مــنكم أمــواج البحــر  »نَْسَخُر ِمنُْكمْ « »قاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنّ
ح� نخلص من صناعة الفلك ويجيء أمر »فََسْوَف تَْعلَُمونَ «جزاء وفاقا  »كَ� تَْسَخرُونَ «الحيط امللتطم 

منذ الغرق إىل يوم القيامــة »َو يَِحلُّ َعلَيِْه َعذاٌب ُمِقيمٌ «يف خضّم الطوفان  »َمْن يَأْتِيِه َعذاٌب يُْخِزيهِ «ّهللا 
  ).۲۵: ۷۱( »وا فَأُْدِخلُوا ناراً فَلَْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ أَنْصاراً ِمّ� َخِطيئاتِِهْم أُْغرِقُ «الكربى، ف 
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جمعــا  »فَإِنّا نَْسَخُر ِمــنُْكمْ «مضارعة لحكاية الحال املاضية تصويرا لها كأنها حارضة، ثم  »و يصنع«ذلك 
  ة أمام الثّلة الكافرة.حيث كان معه جمع املٔون� يف صنع الفلك، وهي طبيعة الحال يف القلة املٔون

ْم َو «و السخرية جزاء لسخرية ليست من الجهالة، بل هي من العدالة  فَيَْسَخرُوَن ِمنُْهْم َسِخَر ّهللاُ ِمنْهُ
ُهْم ِيف طُْغيــانِِهْم يَْعَمُهــونَ ۷۹: ۹( »لَُهْم َعذاٌب أَلـِـيمٌ  كَــ� «). وهنــا ۱۵: ۲( ») (ّهللاُ يَْســتَهْزِئُ بِِهــْم َو َ�ُــدُّ

  موازنة عادلة ب� السخريت� وال يظلمون فتيال. »َخرُونَ تَسْ 
و قد وردت يف حجم الفلك وطوابقه مختلف األثر، والقدر املعلوم منه أنه فلك يحمل نوحا والــذين 
معه من املٔون�، ك� ويحمل من كّل زوج� اثن� من مختلف حيوان الرب، فال بد مــن ســعة عظيمــة 

) ۱۱۹: ۲۶( »فَأَنَْجيْناُه َو َمْن َمَعُه ِيف الُْفلِْك الَْمْشُحونِ «: »ُفلِْك الَْمْشُحونِ الْ «لذلك الفلك حتى يكون هو 
يَّتَهُْم ِيف الُْفلِْك الَْمْشُحونِ    ).۴۱: ۳۶(»(َو آيٌَة لَُهْم أَنّا َحَملْنا ذُرِّ

ْوَجْ�ِ اثْنَْ�ِ َو أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل َحتّى إِذا جاَء أَْمرُنا َو فاَر التَّنُّوُر قُلْنَا اْحِمْل ِفيها ِمْن كُلٍّ َز 
  ).۴۰َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه إِّال قَلِيٌل (

* حيث املاء ليس ليفور من التنــور وفيــه فــوران »جاَء أَْمرُنا«فوران التنور هنا ـ أيّا كان ـ هو من آيات 
ثم  »طلعت الشمس«عها؟ وليس هي آية! وصالح التعب� عنه النار، فهل هو بعد تنّور الشمس؟* بطلو 

  !.»جاَء أَْمرُنا«وال رباط بينه وب� 
ـ في� يعنيه ـ تنّور الغضب الربا�؟ ولكنه قبل مجــيء األمــر ألنــه مــن خلفياتــه  »التنور«و قد يعني 

وبية، أم قد تعني فوران هذا التنور، ثم وال تناسب التنور أصل الغضب وال سي� بالنسبة لساحة الرب
إىل تنّور النار تنور النور للشــمس بفــور طلوعهــا و فورانهــا بتكــاثف حرارتهــا تقريــرا لتوافــق  »التنور«

األمرين* ك� وفار تنور الغضب الربا� تأويال للواو بالحالية ك� وعنت العطف يف األولــ�، أم يعنــي 
  فوارة بركانية كانت عالمة لنوح كفوران تنور الخبز؟.

معرّفة دليــل أنــه »التنور«الجمع هكذا أجمع وأجمل دون منافرة ألدب اللفظ وحدب املعنى، ثم  عّل 
  كان معروفا عند نوح بفورته آية ملجيء أمر ّهللا، فقد يقرب أنه تنوره الذي يخبز فيه.

تعني من كل من حيوان الرب التي ال تعــيش يف بحــر، دون البحــري أو الجــوي حيــث  »من كل«و هنا 
ن يف غ� الرب، وال ذا الحيات� حيث بإمكانه العيشة يف البحر، ألن هــذه هــي فلــك النجــاة فــال يعيشا

  تناسب إّال حيوان الرب املحتاج يف الطوفان إىل النجاة.
كال من مختلف دواب األرض حفاظا عىل أنسالها، ومــن مختلــف نباتهــا حفاظــا  »من كّل «و قد يعني 

يف الدواب تعني ذكرا وأنثى، ويف النبات تعني بــذر الــذكورة واألنوثــة،  »زَْوَجْ�ِ اثْنَْ�ِ «عىل بذورها، ف 
تعنــي ـ  »مــن كــّل «ولكن بذور النبات والبعض من النبات نفسه تبقى يف املاء صالحة لإل�ــاء، إذا ف 

فقط ـ دواب الرب ككل دون إبقاء، ولو أن ّهللا كان يريد خلقها من جديد ملا كان يف حمل زوج� مــن 
  كل الدواب الربية التي ال تعيش يف بحر أو جّو.»من كّل «نى، فال بد أن تعني كل مع

ذكر وأنثى، ول� ال تعم الجنس� وه� غ� حارصين يف شخصــ�  »زوج�«قد تعني  »زَْوَجْ�ِ اثْنَْ�ِ «ثم 
  ذكر واحد وأنثى واحدة، حيث يكفيان لإلنسال. »اثن�«وصفه� ب

َرضََب ّهللاُ َمثًَال لِلَِّذيَن كََفرُوا اْمرَأََت نُوحٍ َو «عليه القول، كامرأته حيث أهلك إّال من سبق  »احمل«ثم و
 قِيــَل اْمَرأََت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعباِدنا صالَِحْ�ِ فَخانَتاُه� فَلَْم يُْغِنيا َعــنُْه� ِمــَن ّهللاِ َشــيْئاً وَ 

  .»َو ما آَمَن َمَعُه إِّال قَلِيٌل «من غ� أهلك »َو َمْن آَمنَ «) ثم ۱۰: ۶۶( »ادُْخَال النّاَر َمَع الّداِخلِ�َ 
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ذلك، وأما ابنه الكافر وهو من أهله و� يسبق عليه القول اللّهم إّال ملحة مــن امرأتــه الســابق عليهــا 
  ك� يأ�. »إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهِيل «القول لكفرها، وقد امتحن نوح فيه ح� سأل: 

دم هنا الدواب عىل املٔون�، وإ�انهم يقّدمهم عىل من سواهم وما سواهم؟ ألن الدواب ال و كيف يتق
تشعر بالخطر، وال بد ملن يحملها إىل الفلك، ثم املٔونون هم بأنفسهم يدخلون الفلك، بعد ما أدخلوا 

  هذه الدواب.
ر األصــيل يف اإل�ــان، والقلــة كأنهــا هــي إ�انا معه باّ� حيث هو املحو  »ما آَمَن َمَعُه إِّال قَلِيٌل «و هنا 

الضابطة يف كتلة اإل�ان عىل مدار الزمن، وك� يف آيات عدة وروايات، منهــا مــايروى عــن عــيل أمــ� 
و � يخل أرضه من عا� �ا يحتاج الخليقة إليــه ومــتعلم عــىل ســبيل نجــاة، «من قوله:  السـالم عليهاملٔون� 

 ذلك من أمم األنبياء وجعلهم مثال ملن تأخر مثــل قولــه يف قــوم أولئك هم األقلون عددا وقد ب� هللاّ 
  *.»َو ما آَمَن َمَعُه إِّال قَلِيٌل «نوح 

  ).۴۱َو قاَل اْركَبُوا ِفيها بِْسِم ّهللاِ َمْجراها َو ُمرْساها إِنَّ َر�ِّ لََغُفوٌر َرِحيٌم (
ِ الَِّذي نَّجانا ِمَن الَْقْوِم الظّالِِم�َ  فَإِذَا اْستََويَْت أَنَْت َو َمْن َمَعَك َعَىل الُْفلْكِ « ) (و ۲۸: ۲۳(»فَُقِل الَْحْمُد ِ�ّ

قوال لكّل من زوج� اثن� عمليا، وملن آمن معه وأهله إّال من سبق عليه القول  »اْركَبُوا فِيها«نوح  »قال
  حيث الظاملون كانوا من املغرق�.»اركبوا«أمرا، فلم يقل المرأته وابنه 

جريا بزمانه ومكانــه حيــث املثلــث مقصــود بهــذه الصــيغة الســائغة للجمــع بــ�  »ِم ّهللاِ َمْجراهابِسْ «
إرساء بزمانه ومكانه،  »مرساها«أضالعه، فبسم ّهللا جريها وبسم ّهللا زمان جريها ومكان جريها، وكذلك 

بِْسِم ّهللاِ َمْجراهــا َو «ها بسم ّهللا و: اركبوا في»بِْسِم هللاِّ »«َمْجراها َو ُمرْساها«و »اركبوا«وقد تتعلق كل من 
تَْجــِري «فليست السفينة هي التي تنجيكم �جراها ومرساها، إ�ا هو اسم ّهللا املعرب عنــه ب »ُمرْساها
فأع� ّهللا هي التي تجريها وترسيها، ولكن عليكم أيضا أن تركبوهــا بســم ّهللا وتحفظــوا عــن  »بِأَْعيُِننا

أَْعيُِننا«م بعد اإل�ان باّ� بسم ّهللا، ومن ّهللا الغرق باسم ّهللا، فمنك تجاوبا ب� محاولة العبــد  »تَْجرِي بِ
  ورحمة ّهللا!.

ذلك، وح� يفكر املٔون يف طلب معرفة ّهللا بالدليل والحجة فقد جلس يف سفينة التفكر والتدبر وقد 
فإذا ابتــدأت ســفينة الفكــرة  علت أمواج الظل�ت والضالالت تلك الجبال، وصعدت إىل تلك القالل،

بالحركة فهنالك التوكل عىل ّهللا، قوال باللسان والقلب والجنان: بسم ّهللا مجراها ومرساها، حتى تصل 
  هذه السفينة إىل ساحل النجاة تخلصا عن أمواج الضالالت.

  آلء املكذب� بالرساالت.بكم إذ أنتم مٔونون، ثم ال يغفر وال يرحم هؤ  »رحيم«ذنوبكم  »إِنَّ َر�ِّ لََغُفورٌ «
يجريها، وقوله »بِْسِم هللاِّ «ـ في� عنت ـ أن قول نوح الربان لها  »بِْسِم ّهللاِ َمْجراها َو ُمرْساها«و قد تعني 

كذلك مجراها ومرساها »بِأَْعيُِننا َو َوْحيِنا«يرسيها، وطبعا بإذن ّهللا، فك� أن صنع الفلك كان  »بِْسِم ّهللاِ «
  .كانا باسم هللاّ 

أمان ألمتي من الغرق إذا ركبوا السفن أن يقولوا: بســم ّهللا امللــك «: آله و عليه هللا صىلذلك وك� قال رسول ّهللا 
  *.»الرحمن بسم ّهللا مجراها ومرساها إن ر� لغفور رحيم وما قدروا ّهللا حق قدره ..

بْنَُه َو كاَن ِيف َمْعزٍِل يا بُنَيَّ اْركَْب َمَعنا َو ال تَُكْن َمــَع َو ِهَي تَْجِري بِِهْم ِيف َمْوجٍ كَالِْجباِل َو نادى نُوٌح ا
  ).۴۲الْكافِِريَن (

 »َمْوجٍ كَالِْجبالِ «خضم »يف«هؤآلء املٔون� معه ومن كل زوج� اثن�  »تَْجِري بِِهمْ «الفلك املشحون  »و هي«
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تَْجــِري «املحــيط عــىل األرض كلهــا  املتحركة بهيبتها ـ قضية التطام هــام عــام للبحــر »كالجبال«ـ وهي 
عن الفلك وعلّــه عــن  »َو كاَن ِيف َمْعزِلٍ «الكافر ») (َو نادى نُوٌح ابْنَهُ ۱۴: ۵۴(»بِأَْعيُِننا َجزاًء لَِمْن كاَن كُِفرَ 

  .»يا بُنَيَّ اْركَْب َمَعنا َو ال تَُكْن َمَع الْكاِفِرينَ «الكافرين أيضا 
صامتة الطبيعة الهائجة املائجة، وهول يف النفس البرشية املارجــة  و الهول هنا هوالن اثنان، هول يف

  الفالجة، فه� يلتقيان.
وكيف يركب معهم وقد أخذت الفلــك  »اْركَْب َمَعنا« »َو ِهَي تَْجِري بِِهْم ِيف َمْوجٍ كَالِْجبالِ «و تراه ناداه 

  ؟.»تجري بهم يف موج كالجبال
اء النجاة وهي اللحظات األوىل من جريهــا وملـّـا تعلــو علــوا ال علّه يناديه يف اللحظات األخ�ة من رج

  �كن معه ركوبها �ّد يد أم طنب، أو بسبح له �كنه للوصول إليها.
و ملا ذا يناديه وهو كافر ومع الكافرين، وليس يف وعد النجاة إّال أهله إّال من سبق عليه القول ومــن 

ة الكفر املشرتك بينه�، فال هو مٔون ينجــو معهــم، وال آمن، وسابق القول يشمل إىل امرأته ابنه قضي
  هو من أهله اآلهل� للنجاة حيث هم املٔونون منهم دون الكافرين.

و� يسبق القول رصاحــا إال  »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «علّه كان يرجو إ�انه ملحة من االستثناء الخاص 
! إال أنه يبقى احت�ل »الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغرَقُونَ «ابنه مشمول ليف امرأته ك� يف آية التحريم؟ ولكن 

الَِّذيَن «؟ ولكن سبق القول هنا ليس إّال عىل »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «خروجه عن ذلك الظلم بلمحة 
اختصاص ســبق القــول  حيث تعم الظلم من قومه إىل أهله والظا� فيهم امرأته وابنه، وليس »ظَلَُموا

يف خصوص امرأته، سابقا يف قصة نوح املحكية يف القــرآن كلــه، وال نحتمــل ذلــك اإلختصــاص بــوحي 
اْمَرأََت نُوحٍ «خاص � يأت يف القرآن، ألنه اختصاص غالط يغلّط نوحا يف ابنه، ولكن امرأته مذكورة يف 

ا صالَِحْ�ِ فَخانَتاُه� فَلَْم يُْغنِيا َعنُْه� ِمَن ّهللاِ َشــيْئاً َو قِيــَل َو اْمرَأََت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعباِدن
  ).۱۰: ۶۶( »ادُْخَال النّاَر َمَع الّداِخلِ�َ 

أنه كان يفكر يف أمره، عازال عن نوح واملــٔون�، وعــن الكــافرين،  »َو كاَن ِيف َمْعِزلٍ «أجل قد نتلّمح من: 
فوعــده االســتغفار »َو اْهُجْرِ� َملِي�ا«من قول آزر: السالم عليهك� تلّمح إبراهيم م� ئود كأنه مرتّو يف شكه، و 

  واستغفر له ظنا منه أنه مرتّو يف ذلك املّيل.
أم علّه كان منافقا ال يربز كفره ألبيه استجالبا لصالح الرحمة األبوية، وأن كونه مع الكافرين ال يعني 

  كفره؟.
فالذي هو من الكــافرين  »من الكافرين«دون  »َعنا َو ال تَُكْن َمَع الْكافِِرينَ اْركَْب مَ «و قد يتأيد ذلك ب

  هو بطبيعة حاله يكون مع الكافرين.
الظــاهرة يف غــ� »قومــك«؟ فقــد ال تشــمل ابنــه ملكــان »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك إِّال َمْن قَْد آَمنَ «و أما 

إّال من سبق عليه القول، وهو من أهله و� يسبق عليه القــول،  األقارب، إضافة إىل وعد النجاة ألهله
أم بخروج امرأته خاصة لسبق القــول  »أَنَُّه لَْن ئُوِمَن ِمْن قَْوِمَك «يف  »من قومه«إضافة إىل انه قد يعنى 
  .»اْمَرأََت نُوحٍ «عليها بخصوصها يف آية 

ــىل أرشاف ال ــو ع ــام أم ه ــر دون � ــن الكف ــه م ــى خروج ــه رج ــروج، إذا ف أو أن ــَع «خ ــْن َم ال تَُك
استنقاذ له من بينهم حتى يتخلص من كفرهم، ولكنه رغم زعمــه ذاك يســمع نــداء كفــره »الْكافِِرينَ 

  اآليس من إ�انه يف تلك الحالة الخطرة:
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َرِحــَم َو حــاَل بَيْــنَُهَ�  قاَل َسآِوي إِىل َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن الْ�ِء قاَل ال عاِصَم الْيَْوَم ِمْن أَْمــِر ّهللاِ إِّال َمــنْ 
  ).۴۳الَْمْوُج فَكاَن ِمَن الُْمْغرَقَِ� (

فيا حمقاه من ولد ويا عمقاه من ضالله وكفره أنه يرى ذلك املوج العظيم الهضيم وال يأوي إىل فلك 
يرجو ليأوي إىل جبل يعصمه من املاء وكأن املوج يخاف جبله، فجــاء الجــواب الحاســم «النجاة، فإ�ا 

َو حاَل بَيْنَُهَ� الَْمْوُج «وال يرحم إال من آمن، ثم  »قاَل ال عاِصَم الْيَْوَم ِمْن أَْمِر ّهللاِ إِّال َمْن َرِحمَ «صم: القا
  وعله من أنحسهم حيث طلب منه أن يركب دونهم فرفض فكان من املرفوض�. »فَكاَن ِمَن الُْمْغرَقِ�َ 

، وإ�ا يسأل بعد غرقه استعالما ع� حصل من وعد النجاة و هنا يرتك نوح ابنه إذ تب� له انه عدو ّ� 
  ألهله إّال من سبق عليه القول.

ذلك، وح� تكون فلك نوح نجاة للمٔون� معه بأمر ّهللا، أفال تكون العرتة الطاهرة (عليهم السالم) مع 
  سفن النجاة؟ وك� ورد يف روايات*. آله و عليه هللا صىلالرسول 

رُْض ابْلَِعي ماَءِك َو يا َس�ُء أَقْلِِعي َو ِغيَض الْ�ُء َو قُِيضَ اْألَْمُر َو اْستََوْت َعَىل الُْجوِديِّ َو قِيَل َو قِيَل يا أَ 
  ).۴۴بُْعداً لِلَْقْوِم الظّالِِمَ� (

�ِء ِ�اٍء ُمنَْهِمــٍر.«والقائل بطبيعة الحال هو ّهللا الذي قال:  »و قيل« رْنـَـا اْألَرَْض  فََفتَْحنا أَبْواَب السَّ َو فَجَّ
. تَْجِري بِأَْعيُنِنا َجزاًء  لَِمــْن كــاَن ُعيُوناً فَالْتََقى الْ�ُء َعىل أَْمٍر قَْد قُِدَر. َو َحَملْناُه َعىل ذاِت أَلْواحٍ َو ُدُرسٍ

  ).۱۴ـ  ۱۱ـ  ۵۴( »كُِفرَ 
وهــي معروضــة عــرض و هنا روايات مختلقة تقول إن بعض املياه �ردت ك�ء الكربيــت ومــاء املــّر، 

  الحائط إذ ال تخلّف عن أمر ّهللا يف حقل التكوين والتدب�*.
مجهوال؟ والقائل وهو ّهللا معروف! علّه ل� ال يضــخم تلــك اإلرادة مــن ّهللا، فلــيس ّهللا  »قيل«و ملا ذا 

 أنه لــه ملحة إىل»قيل«ليتكلف يف ذلك القول تكوينيا ك� � يتكلف يف قوله األول وال أي قول، إذا ف 
  تعاىل ه�، وإ�ا هو رهن إشارة خاطفة تتبعها رادفة.

قال لَها َو لِْألَرِْض ائْتِيا طَْوعاً «و ليس القول هنا لفظيا يخاطب فيه األرض والس�ء، بل هو تكويني ك� 
ا أَْمرُُه إِذا أَراَد َشيْئاً أَْن يَ «) و۴۱:۱۱( »أَْو كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِِع�َ  ) فهــو ۸۲: ۳۶( »ُقوَل لَُه كُــْن فَيَُكــونُ إِ�َّ

فال يتخلف خالف ما يروى* ال الترشيعية فإنه لها أمر ليفعل وقد  »أردناه«أمر اإلرادة التكوينية ملكان 
  يتخلف عن رشعته.

رْنـَـا«م� يدل عىل أن األرض أظهرت ماءها كلها عىل ظهرها، وكــ� تــدل  »يا أَرُْض ابْلَِعي ماَءكِ «و   َو فَجَّ
  فإنه التفج� الطليق لألرض كلها عيونا جارية عىل وجهها. »اْألَرَْض ُعيُوناً 

�ِء «دليل أن نصيبا من ذلك املاء كان يخص الس�ء وك� تدل  »َو يا َس�ُء أَقْلِِعي«ثم  فََفتَْحنا أَبْواَب السَّ
قِيَل يا أَرُْض ابْلَِعي ماَءِك َو « فقد غرقت األرض كلها بكل ماءها وبعض من ماء الس�ء، ثم »ِ�اٍء ُمنَْهِمرٍ 

: نقص حيث ابتلعت األرض ماءها الخاص بباطنهــا، وأقلعــت »َو ِغيَض الْ�ءُ «ماًء منك  »يا َس�ُء أَقْلِِعي
الس�ء ماءها الخاص بها، فلم يبق إال ماء األرض الخاص بوجهها بحارا وأنهــارا وســواقي وعيونــا كــ� 

َو قِيــَل بُْعــداً لِلَْقــْوِم «حيــث مرســاها األخــ� »َعــَىل الُْجــوِديِّ «فلــك ال»و اســتوت«كانت قبــل الطوفــان، 
  غرقا يف الطوفان ثم حرقا يف النار.»الظّالِِم�َ 

  !.»َجَهنََّم يَْصلَْونَها َو بِئَْس الَْقرارُ «و هكذا انطوى طومار هؤآلء املكذب� الكفار، 
ف الطويل الطويــل طيــا خاطفــا كــأن � و يا لها من جملة مخترصة جميلة حاسمة تطوي ذلك املوق
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يغن باألمس، فقد انطوى طومار كل هؤآلء املإل وامرأة نوح وابنه لفرتة قص�ة يس�ة، فظلوا هامســ� 
  ناكص�، ثم غرقوا فال تسمع لهم وال همسا.

و يا لها من فصاحة وبالغة قمة، بارزة لكل معارضة، حيث فشلت أمام القرآن كله، وأمام هذه اآليــة 
خصوصها، فقد روي أن كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن فعكفوا عىل ألباب الرب ولحوم ب

الضأن وسالف الخمر أربع� يوما لتصفوا أذهانهم، فل� أخذوا في� أرادوا ســمعوا هــذه اآليــة فقــال 
  بعضهم لبعض: هذا كالم ال يشبه كالم املخلوق� وتركوا ما أخذوا فيه وافرتقوا.

حرصــا يف »بُْعداً لِلَْقْوِم الظّالِِم�َ «ا ال يذكر ّهللا باسمه وال باسم نوح واملٔون� معه وال قومه إّال دعاء: فهن
املوقف بعوامل الخلقة املأمورة، وحرسا عن طرح اسم ّهللا، وكّل واجد موضعه من فاعل ومفعول، ألن 

از ما اهتم بشأنها الرعيل األعىل من كال معروف �وقفه، فلقد جمع عجاب من أسباب اإليجاز واإلعج
  رجال البالغة، فغاصوا خضّمها، واستخرجوا ما استطاعوا من لئاليها، و� تكن إال قطرة من يّم.

و من ذلك خطاب األرض والس�ء ببلع املاء وقلعه، إنباًء عن نفــاذ قدرتــه ورسعــة ميضــ أمــره وكــان 
 »ابلعي«ال لغوب ومشقة و لطيفة أخرى هي أن حصول أمره رهن لفظ الكالم دون معاناة وال كلفة و 

فإنها  »أقلعي«أبلغ من: اذهبي �اءك، ألن يف االبتالع دليال عىل إذهاب املاء برسعة إىل باطنها، وكذلك 
أبلغ يف االنجالء، ألن يف اإلقالع أيضا معنى اإلرساع إىل الس�ء، وذلك أدل عىل نفــاذ القــدرة وطواعيــة 

  وقفة وال لبثة. األمور املقدرة من غ�
  بالغة عجيبة وفصاحة رشيفة أديبة!. »ابلعي وأقلعي«ثم يف املزاوجة ب� 

أمر ّهللا وفاعله »َو قُِيضَ اْألَْمرُ «غائضه هو األرض بأمر ّهللا،  »َو ِغيَض الْ�ءُ «تكوينا وقوال ه� ّ�،  »قيل«ف 
  هم الغارقون أجمعون.»لِِم�َ بُْعداً لِلَْقْوِم الظّا«فاعله الفلك، و »و استوت«هو ّهللا 

  :»اْستََوْت َعَىل الُْجوِديِّ َو قِيَل بُْعداً لِلَْقْوِم الظّالِِم�َ «ذلك، فل� 
  ).۴۵َو نادى نُوٌح َربَُّه فَقاَل َربِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهِيل َو إِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َو أَنَْت أَْحَكُم الْحاكِِمَ�(

َو نادى نُوٌح «وقول ّهللا: »إِنَّ ابْنِي ِمْن أَْهِيل «لبه؟ أم ابن امرأته من غ�ه؟ قوله: ترى أنه كان ابنه من ص
يدالن عىل أنه يف الحق كان ابنه من صلبه، وال يقال إلبن الزوجة أنه ابن الزوج إّال �جاز بعيــد  »ابْنَهُ 

  وقرينة صارحة تدل عليه وهي هنا منفية.
يعني أنه من امرأته وهي أهله*، فهذه قرينة أنه كان ابنها ال ابنــه، إنــه  »ِيل إِنَّ ابِْني ِمْن أَهْ «و القول 

لو أريد أنه من امرأ�، فقد انقطع عنه�، فكيف يكــون ـ إذا ـ  »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «مردود بقول ّهللا: 
  ابنه من أهله؟.

ه عن ابنه كيــف غــرق وهــو ثم امرأته وهي من أهله سبق عليها القول نفسها، فكيف يسأل نوح رب
  من أهله هذه املحكوم عليها نفسها بالغرق؟!.

 »َو أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «يعني أنه كان من أهله املوعودين بالنجاة يف  »ابِْني ِمْن أَْهِيل «فإ�ا 
�ــا اســتفحام، أنــك يــا رب قــد أنه داخل يف سابق القول، فقد يسأل اســتفهاما دو  السـالم عليهوملّا يتب� له 

وظلــوا ظــامل�، كــ� وعــدت غــرق »الَّــِذيَن ظَلَُمــوا«وعدتني نجاة أهيل إّال من سبق عليه القول وهم 
  الظامل�، وابني هذا من أهيل و هو ظا�، فوضح يل يا رب ما عمي عيل من أمره ب� الوعدين.

يظهر منه كفر مــا حــق مهــ� تخلــف عــن أمــري و ملّا يتب� يل أنه حقا من الظامل� ك� امرأ�، إذ � 
 »رَبِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكــاِفِريَن َديـّـاراً «بركوب السفينة، فإنه هو الذي دعا عىل الكافرين كلهم: 
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  والقائل:
ِني َو َمْن َمِعَي ِمَن الُْمٔوِمنِ�َ « فلو كان يرى أن ابنــه مــنهم  )۱۱۸: ۲۶( »فَافْتَْح بَيِْني َو بَيْنَُهْم فَتْحاً َو نَجِّ

وقــد  »رَبِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهــِيل ..«ملا كان يدعوه لركوب السفينة، وال يعرض ما عرضه بعد غرقه بقوله: 
فذلك العــرض وال  »َو ال تُخاِطبِْني ِيف الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغرَقُونَ «نهاه ّهللا أن يخاطبه يف الذين ظلموا: 

  لغرق قد الح له أنه كالفرض استعالما لغريب املوقف.سي� بعد ا
: حق كلمه دو�ا استثناء ملكان التعريف للخرب الذي يستحق التنك�، فوعدك »َو إِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ «ذلك 

ت بغــرق كــ� حكمــ »َو أَنَْت أَْحكَُم الْحــاكِِم�َ « »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «الحق كّال وإنك تنجي أهيل 
ابني وهو من أهيل، فوّضح يل يا رب إن شئت كيف هذا وذاك حتى أخرج من جهيل، ومع كل هذه 
التفاصيل ليس يف النص أنه سأل أو دعا، وإ�ا نادى نداء الوالد الحنون بولده، ربّه الحنون �وعده يف 

دبا، بل وبحكم عام حكم عباده، و إ�ا ينتج هاتان املقدمتان الحكم بنجاته، ولكنه � يستنتج ذلك تأ 
  فحكمك حق، وذلك العرض ال يعني إال بيان الحال العضال.»َو أَنَْت أَْحَكُم الْحاكِِم�َ «بخالفه: 

َن ظَُك أَْن تَُكو قاَل يا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ فَال تَْسئَلِْن ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِ�ِّ أَعِ 
  ).۴۶ِمَن الْجاِهلَِ� (

اآلهل� للنجاة، ألنه كان من الظامل�، فقد كان امرأتك من أهلــك وســبق عليهــا  »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «
القول ألنها كانت من الظامل�، وهكذا ابنك مه� كان من أهلك نسبا ووالدة، ولكنه ليس من أهلــك 

لرســالية، فاألهليــة املنجيــة هــي التــي يتبناهــا العقيــدة الرسايل حتى يكون معك يف حقول الرحمة ا
هم  »أهلك«والعمل الصالح لبيت الرسالة، دون أهلية الصلب وسواها، غ� اآلهلة للحقل الرسايل، ف 

يستثنيدة امرأته عن أهلية النجاة رغــم أنهــا  »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «كل أهله آهل� و سواهم، ثم 
تعني أهلية النجاة، أو من أهلك املوعودين بالنجاة،  »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «هلية السبب، ف داخلة يف أ 

  *.»نفاه ّهللا عنه ح� خالفه يف دينه«فقد  »إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «بل هو من املستثن� عن النجاة ل
إِ�ِّ «اآلهل�، فتسألني ملــا ذا � يــنج مــن الغــرق،  أنه ليس من أهلك »فَال تَْسئَلِْن ما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ «

  يف سٔولك. »أَْن تَكُوَن ِمَن الْجاِهلِ�َ «عن  »أَِعظَُك 
  ـ إضافة إىل ابنه ـ سٔوله املرتقب: »إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «و قد يعني 

  ملا ذا أهلكته وهو ابني وقد استثنيت أهيل وهو منهم؟.
صوح أن ليس قرابة النسب والسبب وما أشبه م� ترض أو تنفع، فإ�ا ه� و هنا يتوضح لنا بنصوع ون

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«من حصائل األهلية العقيدية والعملية فتنفع، أم ضدها فتنقع، 
ا يف أجل، إن للهاالت النسبية والسببية ـ ك� للحاالت املساعدة يف مختلف الظــروف ـ إنهــا لهــا تــأث� 

  .»َو ال يُظْلَُموَن نَِق�اً «تضخيم الصالحات والطالحات، 
و تراه بعد جهل وسأل ما ليس له به علم من كون ابنه من الظــامل� فلــم يكــن مــن أهلــه اآلهلــ�؟ 

  النص هنا ساكت عن سٔوله، واآلية التالية تنفي عىل حد قوله سٔوله:
يَن ( قاَل َربِّ إِ�ِّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسئَلََك    ).۴۷ما لَيَْس ِيل بِِه ِعلٌْم َو إِّال تَْغِفْر ِيل َو تَْرَحْمِني أَكُْن ِمَن الْخاِرسِ

فسٔول ما ليس للسائل به علم سٔوالن اثنان، سٔول محظور وهو سٔول االعرتاض: � أهلكت ابني وهــو 
ة ضالل ابنه، وملــا من أهيل، و� يكن، فإ�ا طرح املوقف املجهول لديه ليقف عىل ما يجهله من قضي

م� يرصح بكامل رضاه بحكمه  »َو أَنَْت أَْحَكُم الْحاكِِم�َ «يتب� له أنه عدو ّ� دون سٔول، ثم ذيّله ب: 
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  تعاىل يف ابنه عىل أية حال له ك� يف كل األحوال.
ولــيس »ِيل ..رَبِّ إِنَّ ابِْنــي ِمــْن أَْهــ«ثم وسٔول محبور أم هو ألقل تقدير غ� محظور وهو الذي ينتجه 
يْطاُن بِنُْصٍب َو «ذلك من طرح السٔول، بل هو أشبه بعرض الحال ك� عرضها أيوب:  ِنَي الشَّ رب إ� َمسَّ

  ).۴۱: ۳۸( »َعذاٍب 
إّال حظرا عن مستقبل السٔول دون حارضه، أو ماضيه، كيال  »إِ�ِّ أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن الْجاِهلِ�َ «و ليس 

  .»أَْحَكُم الْحاكِِم�َ «حظور قضية الرحمة األبوية، ناسيا أنه تعاىل يقع يف فخ السٔول امل
وعوذا  »قاَل رَبِّ إِ�ِّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسئَلََك ما لَيَْس ِيل بِِه ِعلْمٌ «و ك� صدق بكل تصديق وعظ ربه حيث: 

عن هكذا سٔول غفر الدفع وملـّـا  صدا»إِّال تَْغِفْر ِيل «باّ� أّال يعيذه ربه بعد دعاءه عن هذا السٔول!، ثم 
ينَ «حدا صالحا بكل سٔول »َوتَْرَحْمِني«يحصل، دون غفر الرفع بعد ما حصل  موقــف  »أَكُْن ِمَن الْخــاِرسِ

  العبودية السليمة وكامل التسليم.
و أقىص ما يحتمل هنا أن سٔوله االستعالم أيضا كان غ� محبور وال مشكور، فإنه كان يعلم أنه تعــاىل 

ومع الوصف أهلك  »إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقْوُل «وقد استثنى أهله  »ابنه من أهله«وأن  »َكُم الْحاكِِم�َ أَحْ «
ابنه مع سائر الظامل�، وقضية األدب الرســايل هــي كامــل الســكوت يف مثــل ذلــك املوقــف الرهيــف 

  الرعيب.
االستعالم حتى أدركته العصــمة الربانيــة و لكنه ملّا يسأل ـ مه� كان يف حضون السٔول ـ ذلك السٔول 

فلم يسأل، وكل ما يف األمر أنه عرض املرسح �وقفه منه راجيا أن يوّضح لــه ربــه لــيعلم بعــد جهــل، 
وهو عرض أديب أريب، ولكنه تعاىل أراده أّال يسأل وال يطرح مرسح السٔول، وقــد فعــل فلــم يســأل 

ــيْطاُن بِنُْصــٍب َو « عرضــه أيــوب: استعالما فضال عن اعرتاض، وإ�ا عــرض املوقــف كــ� ــِنَي الشَّ أَ�ِّ َمسَّ
  ) عرضا دون أي سٔول ال محبور وال محظور.۴۱: ۳۸( »َعذاٍب 

حســب الــنص إّال السـالم عليـهذلك، ففي مثلث العرض: االستعالم واالستفهام واالستفحام، � يكن من نــوح 
ونهــاه عــن مســتقبل  »أَْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ إِنَُّه لَيَْس ِمْن «العرض، وقد كفاه ربه عن استعالمه ب

، ولو »فَال تَْسئَلِْن ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِ�ِّ أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن الْجاِهلَِ�. قاَل رَبِّ إِ�ِّ أَُعوذُ بَِك ..«سٔول: 
حسنات األبرار، هــو مــن ســيئات  اعترب العرض للسٔول ـ أيضا ـ سٔوال، فغاية ما فيه أنه رغم كونه من

  املقرب�، فال تنايف كيان العصمة الرسالية.
  الذي ئور بالسٔول: آله و عليه هللا صىلفهل إن محمد 

إذا سأل ما يجهل يفعل محظورا؟ فضال عن العرض للسٔول وهــو أدب يف حقــل  »َو قُْل رَبِّ زِْدِ� ِعلْ�ً «
�، فضال عن كونه سيئة يف رشعة ّهللا، مهــ� كــان ســٔوله السٔول، فليس ذلك العرض من سيئات املقرب

  .السالم عليهعن أمره تعاىل دون سٔول نوح 
ذلك، فال دور لقيلة الجمعية املرسل� اإلمريكية ـ بعد االعــرتاض علــيهم أن التــوراة ينســب إىل نــوح 

ومنها طلبه ما ال يجوز رَبِّ هناك أيضا معايص ينسبها القرآن إىل نوح «رشب الخمر الفادح ـ أن  السـالم عليه
):  وزجره ّهللا وهّدده يف سٔوله هذا وهو طلــب منــه املغفــرة وهــذا ۴۹ـ  ۱۱:۴۷(»إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهِيل ..

  ؟.»دليل عىل أنه أذنب ..
َو «فإن دليلهم عليل حيث النص ال يدل عىل سٔوله، بل هو عرض هو يف معرض سٔوله وملّا يســأل، ثــم 

  تلحيقا لهذا العرض ينبئ عن بالغ أدبه وتسليمه لربه. »الْحاكِِم�َ  أَنَْت أَْحَكمُ 
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فلم يكن هناك سٔول، أم وال إرادة سٔول، وألنه ـ وإن كان استعالما ـ قد ينايف سليم التســليم الرســايل 
لرب العامل� وـ حسنات األبرار سيئات املقرب� ـ لذلك أدركته العصمة الربانية كيال يقــع يف محظــور 

ك السٔول ـ وإن � يكن محظورا ككّل يف رشعــة ّهللا ـ فنهــاه ربــه عنــه فضــال عــ� عــاله مــن ســٔول ذل
وفيه انعطافة عطوفة من ربه عليه، نهيا عن أمثال هذا السٔول التي قد »فَال تَْسئَلِْن ..«التأنيب! قائال: 

  تش� إىل عدم التسليم لرب العامل�، فلم يسأل و� يجهل.
فعل دليال عىل واقعه فحظرا عن تكراره، حيث األحكــام الرســولية والرســالية أمــرا و ليس النهي عن 

ونهيا ترتى عىل رسل ّهللا ليحملوها لهم وإىل املرسل إليهم، فهي لهم أوامر ونواهي بدائية دون ســبق 
  لها ل� تدل األوامر عىل تركهم املأمور به، أو تدل النواهي عىل اقرتافهم للمحظور.

موّجه إىل مستقبل لذلك العرض أّال يلّحقه بسٔول االستعالم فلم يفعل، ثم وال رصاحة وال  و هنا النهي
رَبِّ إِ�ِّ أَُعــوذُ «ملحة أنه سأل ما ليس له به علم أي سٔول من ذي قبل وال بعده، فقبله عرض وبعــده: 

الصادق وال سي� رسله، وقــد أمــر الرســل وّهللا يعيذ املستعيذ به  »بَِك أَْن أَْسئَلََك ما لَيَْس ِيل بِِه ِعلٌْم ..
قـُـْل رَبِّ أَُعــوذُ بِــَك ِمــْن َهَمــزاِت «عــىل عصــمته القمــة:  آله و عليه هللا صىلعىل درجاتهم ك� أمر رسول الهدى 

ياِطِ� ..   وما أشبه من قول.  »قُْل أَُعوذُ بِرَبِّ الَْفلَقِ »«قُْل أَُعوذُ بِرَبِّ النّاِس ..« »الشَّ
  ه ربه ال من قبل وال من بعد، اللّهم إّال بخطابه الحنون املنون:لذلك � ئوب

ْن َمَعَك َو أَُمٌم َســنَُمتُِّعهُْم ثـُـمَّ َ�َ  ــُهْم ِمنـّـا قِيَل يا نُوُح اْهِبْط بَِسالٍم ِمنّا َو بََركاٍت َعلَيَْك َو َعىل أَُمٍم ِممَّ سُّ
  ).۴۸َعذاٌب أَلِيٌم (

، وترى ك� أن نوحا والذين آمنوا معه يستحقونها، فهل ـ كذلك ـ هنا السالم والربكات ينزل عىل هٔواء
ُهْم ِمنّا َعذاٌب أَلِيمٌ «تستحقها  رفعــا، فــال ســالم »أمــم«؟ كّال! ملكان االســتئناف يف »أَُمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ َ�َسُّ

 األصالب واألرحام عليهم وال بركات وال هم من أهل النجاة، و � يكونوا وقتئذ معهم يف الفلك ـ إّال يف
َو آيـَـٌة «ـ حتى تشملهم سالم و بركات، أم هم معهم من أهل النجاة، بل هم الذين يقول ّهللا عــنهم: 

يَّتَُهْم ِيف الُْفلِْك الَْمْشُحونِ  : ۶۹(»إِنّا لَّ� طََغى الْ�ُء َحَملْنــاكُْم ِيف الْجاِريـَـةِ «) و۴۱: ۳۶( »لَهُْم أَنّا َحَملْنا ذُرِّ
۱۱.(  
ْن َمَعَك «ثم  ثم وهم أمة  »أمم معك«تشمل إىل املٔون� معه أم� مٔونة من أنسالهم، فلم يقل  »أَُمٍم ِممَّ

ْن َمَعَك «واحدة مٔونة معه، بل  بالنســبة لألمــة »من«لتشمل معهم أم� من أنسالهم مٔونة، ف  »أَُمٍم ِممَّ
ة، فلو كانت تبعيضية فقط � تصلح املٔونة الحارضة يف الفلك بيانية، وهي ألنسال مٔونة منهم تبعيضي

ْن َمَعَك «ال  »أمة معك«لشمولهم أنفسهم فإنهم كلهم  ولو كانت بيانية فقط � تصلح لشمول  »أَُمٍم ِممَّ
  أنسالهم املٔونة فقط حيث األك�ية الساحقة منهم أمم كافرة.

يانيــة، والصــحيح أو ذلك، ولكن الذين كانوا معه يف الفلك � يكونوا أم� حتى تشملهم ممن معك ب
معية زمانية ومكانية حتــى تخــتص »معه«عىل مدار الزمن، فال تعني  »من معه«األصح أنها بيانية تب� 

أَُمــٌم «بهٔواء الخصوص، بل هي معية رسالية تعم كافة الرســالي� مرســل� ومرســال إلــيهم املــٔون�، ثــم 
 »هنــاك«هنــا مبتــدأ عــّل ظرفــه  »أمــم«من، ف ليسوا ممن معك، فهم غ�هم عىل مدار الز  »َسنَُمتُِّعُهمْ 

  .»َسنَُمتُِّعُهْم ..«وخربه 
ه� عىل كل مٔو� التاريخ الرسايل منــذ نــوح إىل خــاتم النبيــ� وإىل يــوم  »بَِسالٍم ِمنّا َو بََركاٍت «إذا ف 

ُهْم ِمنّا َعذاٌب أَلِيمٌ «الدين، ثم  رســايل طــول الزمــان وعــرض هم كل كفرة التاريخ ال »َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ َ�َسُّ
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  املكان.
هي بركــات اإل�ــان معنويــة  »و بركات«هنا هو سالم يف اإل�ان أن يسلمهم ّهللا عن الّالإ�ان  »سالم«و 

ُهْم «ومادية، ثم التمتيع ألمم كافرة من أنسالهم هو متعة الحياة املادية لفرتة حياتهم الدنيوية  ثُمَّ َ�َسُّ
  .»ِمنّا َعذاٌب أَلِيمٌ 

حيث ال يعلمهــا إّال ّهللا، النقطــاع التــاريخ عنهــا، وعجــزه عــىل  »ِمْن أَنْباِء الَْغيِْب «اإلنباءات هي  »لكت«
لتكون عىل خربة منهــا فأهبــة للتصــّرب عــىل »نُوِحيها إِلَيَْك «حضوره عن تلقي الواقع كله وعرضه، وإ�ا 

عــىل مــا  »فاصــرب«الــوحي  »ُمــَك ِمــْن قَبـْـِل هــذاما كُنَْت تَْعلَُمها أَنَْت َو ال قَوْ «أذى قومك اللّد ولظاهم 
ف  »للمتقــ�«لهذه الضــيقة امللتويــة، هــي  »العاقبة«يقولون ويفعلون من تكذيب وعناد، فإن الحياة 

تعم العاقبة األوىل لهذه الحياة واألخرى، ومن األوىل الحيــاة الزاهــرة البــاهرة زمــن القــائم  »العاقبة«
  .آله و ليهع هللا صىلاملهدي من آل محمد 

  
  

  :آله و عليه هللا صىلوأهل بيت محمد  السالم عليهسفينة نوح 
  

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف «متواترة قوله:  آله و عليه هللا صىليروى عن النبي 
  *.»عنها غرق ـ زّخ يف النار ـ زّج يف النار

  
  أضواء عىل قصة نوح:

 »إِنَُّه َعَمٌل َغــْ�ُ صــالِحٍ «ترى وكيف يصبح اإلنسان نفسه عمال غ� صالح؟ فهل  »صالِحٍ  (إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ  ۱
هو نــداء نــوح؟ وهــو لــيس »إنه«فعال ال مصدرا؟ وهو خالف النص املتواتر املعتمد عليه! أم املرجع ل

 عمال، بل هو قول!، أم هو عمل غ� صــالح حيــث عمــل يف والدة غــ� صــالح إذ كــان مــن الزنــا كــ�
ابنه «يف امرأة نوح وامرأة لوط، وخيانة املرأة الفاتكة هي أن تجيء بولد من غ� بعلها؟ و »فخانتاه�«

يثبتان أنه كان ابنه، وولد الزنا ال ينسب إىل صاحب الفــراش حيــث يثبــت أنــه ولــد الزنــا،  »ـ وـ ابني
ُحــرَِّم ذلـِـَك «اح بالزانيــات ونساء األنبياء لسن بخائنات جنسيا مه� خنّهم عقيديا وعمليا، حيث النكــ

عىل طول الخط، ومع الغــض عــن أي برهــان لفظــي فالــدعارة يف بيــت النبــوة مــزرءة  »َعَىل الُْمٔوِمِن�َ 
  ضارية بهذه الكرامة.

ثم وكون اإلنسان ولد الزنا ليس م� يحرمه اإل�ان والرحمة الربانية، ك� وأن والدته مــن الزنــا لــيس 
  من عمله فكيف يحاسب به؟.

حيث كرّس كل أع�له لغ� صالح فصدق عليه املصدر كأنه تجّســد عمــل  »إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «الحق 
  لساحة الرسالة.»َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «غ� صالح، ك� وأن السٔول حول قصته 
ح العمل عنه، م� يدل عىل أن األهلية الصالحة هي صال  السالم عليهو هنا سلبية أهلية ابن نوح من صلبه 

والعقيدة، وليست النسب ليحسب بفضله فضيلة أم برذله رذيلة، اللّهم إّال بانض�م فضيلة أو رذيلــة 
ملحســننا كفــالن مــن األجــر وملســيئنا ضــعفان مــن «مكتسبة فنور عىل نور أم ظلمه عىل ظلمة، فإن 

ه و عليه هللا صىلالعذاب* ك� قال ّهللا تعاىل بحق نساء النبي   اَء النَِّبــيِّ لَْســُ�َّ كَأََحــٍد ِمــَن النِّســاِء إِِن يا نِســ«: آـل
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 ذلَِك َعَىل ّهللاِ اتََّقيُْ�َّ .. يا نِساَء النَِّبيِّ َمْن يَأِْت ِمنْكُنَّ بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَعْف لََها الَْعذاُب ِضْعَفْ�ِ َو كانَ 
ِ َو َرُسولِهِ  ْدنا لَها ِرزْقاً كَِر�اً  يَِس�اً. َو َمْن يَْقنُْت ِمنُْكنَّ ِ�ّ : ۳۳( »َو تَْعَمْل صالِحاً نُٔوتِها أَْجرَها َمرَّتَْ�ِ َو أَْعتَ

) وذلك قضية املوقف، هنا انتسابا إىل بيت النبي الطاهر، ويف غــ�ه حســب املالبســات املقتضــية ۳۱
  ملضاعفة العذاب أو الرحمة.

لـَـيَْس «ال تعني إّال أهلية النسب أم هو استثناء منقطع، وهنــا  »ُل أَْهلََك إِّال َمْن َسبََق َعلَيِْه الَْقوْ «إذا ف 
  للنجاة مع أهلك اآلهل� لها. »إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «تعني أهلية الحسب، ل »ِمْن أَْهلَِك 

اء أ يعمم األهلية لكافة اآلهل� للنجاة، سو  »و ال ممن آمن بك«ب »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «و عدم تلحيق 
ألنه كان مخالفا لــه، وجعــل مــن اتبعــه مــن  »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «كانوا من أهله نسبا أم سواهم ف 

يْنــاُه َو «* وهذا إشارة إىل املستفاد من آية األنبياء يف »أهله َو نُوحاً إِذْ نادى ِمْن قَبُْل فَاْستََجبْنا لـَـُه فَنَجَّ
بُوا ِب أَْهلَُه ِمَن الَْكرِْب الَْعِظيمِ  آياتِنا إِنَُّهْم كــانُوا قـَـْوَم َســوٍْء فَأَْغرَقْنــاُهْم  . َو نََرصْناُه ِمَن الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

هنا أهل نسبه لشمل زوجه وابنه الكافرين و� يشمل املٔون� »أهله«)، فلو عني من ۷۷: ۲۱( »أَْجَمِع�َ 
يَّتَُه ُهــُم الْبــاقِ�َ «ك� معه!، و ال فحسب أنهم كلهم أهله، بل وهم كلهم ذريته  ) ۳۷: ۳۷(»َو َجَعلْنا ذُرِّ

  فهم ـ إذا ـ ذرية الحسب وليسوا ـ فقط ـ ذرية النسب وإن شملت املٔون� منهم.
) فحسب ۱۳: ۴۹( »إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد ّهللاِ أَتْقاكُمْ «*، بل »فاعلم أنه ليس ب� ّهللا عّز وجّل وب� أحد قرابة«
  وليست الوالدة خّ�ة وّرشيرة هي من سعي املواليد. »لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى أَْن لَيَْس «و

نفيا لكون ابن نوح ابنه، حرمان الولد الكافر عــن مــ�اث  »إِنَُّه لَيَْس ِمْن أَْهلَِك «ذلك، وقد يستشهد ب
ب عن الكافر كافة الوالدين املٔون�، ولكنه ليس سلبا ألصل النسب، حقيقة وال تنزيال طليقا، وإال لتسل

أحكام النسب، إ�ا املقصود هنا سلب ميّزة النسب الرسايل واإل�ــا�، أنــه ال يلحــق والــده يف النجــاة 
  وهي قضية اإل�ان.

أجل إن الوشيجة اآلهلة لعريق الصلة ب� أفراد هي ـ فقط ـ وشيجة اإل�ــان بــاّ� والعمــل الصــالح، 
لوطن، وال القوم والعش�ة، وال اللون واللغة، وال الجــنس وليست وشيجة الدم والنسب، وال األرض وا

والعنرص، وال الحرفة والطبقة أماهيه من وشائج األرض العريضة الحضيضة، إ�ا هي وشيجة اإل�ــان 
  التي تجتاز فواصل الزمان واملكان وسائر الفواصل، فتوّحد من خاللها ب� مختلف األفراد.

يا نـُـوُح إِنَّــُه لـَـيَْس ِمــْن «قاصدا وشيجة النسب يرد عليه ربه  »ِني ِمْن أَْهِيل رَبِّ إِنَّ ابْ «فح� يقول نوح: 
فَال تَْسئَلِْن ما لـَـيَْس لـَـَك «حيث انقطعت بينك� وشيجة اإل�ان  »إِنَُّه َعَمٌل َغْ�ُ صالِحٍ «وملا ذا؟ ل »أَْهلَِك 

  !.»بِِه ِعلٌْم إِ�ِّ أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن الْجاِهلِ�َ 
و هذا هو املعلم الواضح البارز عىل مفرتق الطريق ب� نظرة الدين الحق إىل الوشائج والروابط، وب� 

إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد «نظريات الجاهليات عىل مختلف مبادئها، ثم معلم آخر يف نفس الوشيجة اإل�انية: 
  .»ّهللاِ أَتْقاكُمْ 

لّها �ن عليها مــن الكفــار؟ أم خــص أرض دعوتــه التــي كــان عم األرض ك السالم عليههل إن طوفان نوح  ۲
  يدعو فيها؟.

هي شمول دعوته كل سكنة األرض طيلــة دعوتــه كــ� وظــاهر  السـالم عليهإن قضية الرسالة العاملية لنوح 
القرآن كالنص ئود شمولية هذه الدعوة والغرق، فقد انتسلت البرشية بعد الطوفــان ـ فقــط ـ ممــن 

يََّة َمْن َحَملْنا َمَع نُوحٍ إِنَُّه كاَن َعبْداً َشُكوراً «لفلك: حمل مع نوح يف ا   ).۱۷:۳( »ذُرِّ
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َو قــاَل نـُـوٌح َربِّ ال تـَـَذْر َعــَىل اْألَرِْض ِمــَن «و دعى نوح عىل كل ســكنة األرض إّال الــذين آمنــوا معــه: 
رْنـَـا فََفتَْحنــا أَ «) وقد استجابه ّهللا ك� دعي: ۲۶: ۷۱( »الْكافِِريَن َديّاراً  ــ�ِء ِ�ــاٍء ُمنَْهِمــٍر. َو فَجَّ بـْـواَب السَّ

  ).۱۲ـ ۷۱:۱۱(»اْألَرَْض ُعيُوناً فَالْتََقى الْ�ُء َعىل أَْمٍر قَْد قُِدرَ 
و ال تعني الدعوة الرسولية أن يدعو الرسول بنفسه كافة املرسل إلــيهم، بــل وبحملــة رســالته الــذين 

رض التي كانوا يسكنونها كانت هي املعمورة ووقتذاك، يوحى إليهم أم هم الربانيون من أمته، ثم األ 
بنفسه أم بحملــة رســالته، فقــد عــّم الطوفــان وطــّم السالم عليهوعلّها رقعة صغ�ة منها شملتها دعوة نوح 

  هذه الرقعة بسائر األرض، وقيض عىل كافة املتخلف� عن رسالته يف األرض كلها.
ق ذلك الحدث الكو� الهائل الذي جاءنا نبأه من مصــدر ذلك وقد يكفينا هذا التخم� األم� لتصدي

الوحي الوثيق عن ذلك العهد السحيق الذي ال يعرف عنه التاريخ شيئا حيــث يلحقــه وال يقارنــه أو 
يسبقه حتى يخربنا عنه، وهنا ويف سواه أصدق تاريخ ملصدقي الوحي هو الوحي وســائر التــاريخ أيــا 

  ليه كوثيقة قطعية.كان ومن أي كان وأيان ليس يعتمد ع
  و قد يتأيد شمول هذا الطوفان األرض كلها �ا ييل:

لو � يشمل األرض كلها ف� هو الداعي أن يحمل فيها من كّل زوج� اثن�، إذ كانت تكفيــه حيــوان 
  سائر األرض لو أنها غ� مشمولة للطوفان.

دليل باهر ال مرد له عىل أن املعنــي منهــا هــو  »َديّاراً رَبِّ ال تََذْر َعَىل اْألَرِْض ِمَن الْكاِفِريَن «يف  »األرض«
قرينة عىل إطالقها، »ديارا«كّل األرض، حيث األرض تعنيها كلها إّال إذا قامت قرينة عىل تحديدها، وهنا 

  ليس يختص بكفار خصوص يف أرض خاص. »لن يلدوا«ثم 
لكونية عىل أن الطوفان طم وجود أصداف وحيوانات بحرية حجرية يف قلل الجبال هو من الدالئل ا

  األرض بقللها كلها.
إِنـّـا لـَـّ� طََغــى الـْـ�ُء َحَملْنــاكُْم ِيف الْجاِريـَـِة. «من آثار ك� يش� إليها القرآن  السالم عليههل لسفينة نوح  ۳

هــذه* مــا تحقــق  ) فقد ذكرنا عىل ضوء آية الحاقــة۱۲: ۶۹( »لِنَْجَعلَها لَُكْم تَْذكِرًَة َو تَِعيَها أُذٌُن واِعيَةٌ 
أخ�ا من لوح خشبي من سفينته عليه أس�ء الخمسة الطاهرة (عليهم السالم) باللغة اآلرامية وهــي 

ومن عجيب أمره أن هذه الصفحات من الفرقان التي تحوي قصة هذه اللوحة كانت  السالم عليهلغة نوح 
رقت هذه املطبعة وأنا يف يف مطبعة مسيحية ب�وتية تحت الطباعة فاشتدت الحرب وأحرقت في� أح

مكة املكرمة ملّا هاجرت إليها يف خضم الحرب اللبنانية، وملا راجعت املطبعة بعد أشهر لالطــالع عــىل 
) هذا، وفتش صاحب املطبعة عىل يأسه البائس، فإذا هــو بكامــل هــذا املجلــد املصــفوف ۲۹الجزء (

لفتوغرافية من هذه اللوحة الخشــبية تحت كل األنقاض، فبقي حائرا متساءال فقلت له: إن الصورة ا
  هي من ضمن ذلك املجلّد، فتجلّد عىل تبلّده وأسلم.

ذلك، وج�عة من العل�ء األمريكي� ـ بإشارة بعض رجال الهنــد الــرتك ـ عــ�وا يف بعــض قلــل جبــال 
قدم عىل قطعات أخشاب يعطي القياس أنها قطعات متالشية مــن  ۱۴۰۰آرارات رشقي تركيا �رتفع/ 

* وتبلــغ قــدمتها ل/ السـالم عليـهينة عظيمة قد�ة نزلت ورست هناك، وقد يوافقه املروي عن الصادق سف
  قبل امليالد. ۲۵۰۰

و قد أعطى القياس انها قطعات من سفينته يعادل حجمها ثلثــي مركــب (كــوئ� مــاري) اإلنجليزيــة 
نسيسكو لتحقيق أمرها، قدما وقد حملت األخشاب إىل سانفرا ۱۱۸قدما وعرضها  ۱۰۱۹التي طولها/ 
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  ؟*.السالم عليهوأنها هل تقبل االنطباق عىل ما تعتقده أرباب النحل من سفينة نوح 
و أين جبل الجودي؟ قد يكون هــو آراراط كــ� يف التــوراة، ويــٔوده اللوحــة والقطعــات األخــرى مــن 

  السفينة التي ع� عليها فيه، وتؤده اعرتافات غربية وروايات*:
  :»لجوديا«بشارات حول 

السوگيتية وغ�ها نبأ اللوحة »أنقاد نيزوپ«وقد نقلنا عن مجلة  »آرارات«إنه ـ حسب التحقيق ـ جبل 
الخشبية من أنقــاض ســفينة نــوح التــي اســتوت عــىل الجــودي، أن عليهــا أســ�ء الخمســة الطــاهرة 

  باللغة اآلرامية، يف هذا الفرقان*. آله و عليه هللا صىلاملحمدية 
رفع الجبال يف أرمينستان، وقد انقطعت عنها سلسلتان متجهتان إىل إيران، والسلســلة هي أ »آرارات«

األصلية �يض من جنو� (أرض روم) وتتصل باملرتفعات الش�لية آلذربايجــان، وسلســلة أخــرى منهــا 
متجهة إىل الجنوب وهي واقعة ب� آذربيجان الغربية وتركيا، ورأس الخط لهذه املرتفعات هو مقسم 

ياه الذي يربط القسم الرشقي من املياه إىل بح�ة أرومية، ك� يرسل مياه الجانب الغر� إىل بح�ة امل
  (وان) يف تركيا.

موسومة بأس�ء عدة، ففي اللغة الرتكية (اگريداغ): املنحدر، وبالفارســية (كــوه نــوح):  »آرارات«جبل 
  ازيك) و(ميزه زوزار) أي: جبل السفينة.جبل نوح، ويف العربية (الجودي) وباإلرمينية (ماسيس) أو (م

) مــرتا، ۳۹۱۴) مــرتا والثانيــة (۵۱۵۶آلرارات مرتفعتان باسم: نوح الكب� ونوح الصغ�، وارتفاع األوىل (
  وه� مستورتان دوما من الثلج.

مرتفع النوح الكب� يسمى يف املأخذ اإلسالمي ب(جبل الحارث) وهو عىل شــاكلة قبــة �حــيط قــدره 
  قدما، والنوح الصغ� يسمى ب(جبل الحويرث). ۲۰۰ـ  ۱۵۰

منخفضات آرارات واقعة يف تركيا، وهي تتشكل من مرتفعات وتالل بركانية صامتة لها منظــر رعيــب 
  رغيب.

آرارات من حيث موقعه الجغرايف الخاص، الواقع يف حدود البالد الثالثة: إيران ـ تركيا ـ السوفيت، إنه 
  ية.ذو أهمية حدودية سوق الجيش

) هجرية قمرية بــزمن الســلطان ســلي�ن ۱۱۰۵السياح، الذي سافر إىل إيران يف عام ( »جميل كارري«
الصفوي، يكتب يف عرض سفرته أنه رأى يف تركيا ـ عند عبوره بها ـ أديرة عدة للرهبان بآرارات حيــث 

  ديرة.كانوا مقيم� بها، وهكذا ج�عة آخرون من السياح� العابرين يش�ون إىل هذه األ 
: جبل السفن، شه�ة عند األرامنة بهذا االسم و املعنى، ومن آثارها »ميزة زوزار«املوسومة ب »آرارات«

يف باريس، التي يقول عنها خرباء اآلثار العتيقة،  »لوور«العتيقة خشبة هي اآلن يف مودع اآلثار العتيقة 
  .السالم عليهأنها من أنقاض سفينة نوح 

األمري�، من كبار القضات األمريكي� أخذ يحقق عن مرتفعات آرارات، حتى لذلك نسمع (دوگالس) 
  اعرتضته اعرتاضات السوگيت فانرصف عن قصده.

) و(أشــعياء ۳۷: ۱۹ذلك، وتٔوده رواية التوراة ترصيحا ب(آراراط) ـ عىل حد تعب�هــا ـ (امللــوك األول 
۳۷ :۳۸.(  

ارفعــوا الرايــة يف األرض. «م�لــك آراراط قــائال: «) ب۲۷: ۵۱و هي يف الشهرة لحــد يعــرب عنهــا (أرميــا 
  .»ارضبوا بالبوق يف الشعوب قّدسوا عليها األمم. نادوا عليها م�لك آراراط ومنّي وأشكنار ..
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) إن الروايات تقول: إن ســفينة نــوح ۳۰و يقول الدكتور بوست األمري� يف قاموس الكتاب املقدس (
ب (الجودي) واألرمن (مسيس) والرتك (اگريداغ) وإيران (جبل استوت عىل آراراط الذي يسميه األعرا

  نوح) واألوروبيون (آراراط).
م،  ۱۸۲۹و أّول من صعد إىل أعىل القمم آلرارات هــو: ى. ى. ف. و. يــارو، يف ســبتامرب ـ أو ـ أكتــوبر 

  الذي فتح الطريق إليه ملحقق� آخرين.
وقد ترتا�  »آذربايجان الرشقية«مرند) من أتباع و من جهة أخرى تقول التوراة: مدفن نوح هو بلدة (

  القلة الجبلية من نوح الصغ� من هذه البلدة.
  استوت عىل آراراط:الجودي. السالم عليهو ترصح أيضا أن سفينة نوح 

  ذلك وإليكم عرضا من هؤآلء الذين صعدوا إىل قمة الجودي:
تاجر ـ ونيزى ـ اسمه (جوزافا باربار) الذي آراراط: إن أقدم ما اطلعنا عليه هو عرض بهذا الصدد من 

قويونلــوين ـ  : أمــ� آق»أوزن حســن«هجرية قمرية إىل إيران سف�ا إىل بالط  ۸۸۰م.  ۱۴۷۸سافر عام 
.. تصل بعد ثالثة أيام إىل القمة الجبلية «وقد تأثر عميقا من السوابق التاريخية (آرارات)، أنه يكتب 

  أيام تصل إىل جبل استوت سفينة نوح عليه بعد الطوفان العظيم. ثم بعد ثالثة»لورئو«املوسومة ب
جونية إىل جبل نوح، وهو جبل رفيــع شــاهق، مســتور  ۲۶... هكذا مضيت ومضيت حتى وصلت يف 

  طول أيام السنة من الثلج.
كان يقال كث�ون حاولوا الوصول إىل قمته، ففرقة منهم � يرجعــوا، ورجعــت فرقــة أخــرى قائلــة: ال 

  للوصول إىل القمة*.سبيل 
م وزار  ۱۶۶۸ـ  ۱۶۳۲الفرنيس، الذي سافر سّت مرات إىل الرشــق بــ�  »جان باتيست تاورينه«من ثم 

  إيران تسع مرات، وسفرته األوىل كانت زمن السلطان صفي خليفة السلطان عباس الصفوي.
  :السالم عليهيقول يف كتابه حول (آرارات) ومهبط سفينة نوح 

  *.»واحد املسافة آنذاك ـ يبتدء فاصل (إيروان) السفن .. يف خمسة ليوات ـ
م عابرة عن آرارات: بناء عىل النقل التاريخي اســتوت  ۱۸۸۲عن سفرتها سنة  »مادام ديوالفوا«و تقول 

سفينة نوح عىل قلة آرارات، ولو أن ج�عة صــمموا عــىل الصــعود إىل هــذه القلــة ـ عــىل صــعوبته ـ 
 »ســوانگاه«ه السفينة التي يريها القسس �نظارات قوية من دير بح�ة لوجدوا سفينة نوح عليه، هذ

  *.»بقفقاز وعند ذلك سوف يتناسون كل صعوبات الطريق
  ؟:السالم عليهكم عاش نوح  ۵

وال تتحمل السنة وال العام غ� املعروف من  »أَلَْف َسنٍَة إِّال َخْمِسَ� عاماً «إنه عاش رسوال حسب النص 
القول: علّه أسبوع وما أشبه حيث املصطلح يف قديم الزمن هو ذلك التقدير للعــام حده� الزمني، و 

والسنة، إنه غول، حيث القرآن ال يتّبع غ� املعروف من الصــالحات املتعــودة زمــن نزولــه، فلــو كــان 
مة السنة أسبوعا وما أشبه يف زمن قبل القرآن ـ وال دليل عليه ـ � يصح يف بالغة عادية ـ فضال عن الق

القرآنية ـ أن يستعمل يف القرآن املخاطب ـ منذ نزوله إىل يوم الــدين ـ مــن يفهمــون مــن الســنة مــا 
  يفهمون.

ذلك، وإذا كانت مدة رسالته ألف سنة إال خمس� عاما فعمره أك� منها بقدر يصلح لحمــل الرســالة 
إذا لطــول عمــر صــاحب فهو ألف أو يزيد*، وبذلك تثبت إمكانية هكذا تعم� واقعيا، فال اســتبعاد 
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محتــدا، وأحصــل حاصــال مــن تأســيس السالم عليهاألمر عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف وهو أعظم من نوح 
  دولته العاملية الكربى.

  وكم كان عدد الراكب� يف السفينة؟: ۶
عــن  يقرب كونهم �ان� لعديد من األخبار يف تعديــديهم، واألخبــار التــي تحــ� السـالم عليهإنهم مع نوح 

  قرية الث�ن� التي نزلوا فيها فسميت �ا سميت لهٔواء الث�ن�*.
  وهل بقي يشء من األرض عتيقا من الغرق؟: ۷

يف روايات عدة أن البيت العتيق كان عتيقا من الغرق ولذلك سمي عتيقا* وهذا يناسب محتد ذلــك 
والعتيــق القــديم الــذي �  البيت العتيق عن أن �لك ألحد، والعتيق عن اإلختصاص بأمة دون أمــة،

كََّة ُمباَركاً َو ُهدًى لِلْعالَِم�َ «يسبقه أي بيت ف  َل بَيٍْت ُوِضَع لِلنّاِس لَ�لَِّذي بِبَ   .»إِنَّ أَوَّ
) آيــة بشــاكل ناكــل قاحــل إال يف مقــاطع توافــق ۱۲۸هذا، وقد جاءت قصة نوح هذه يف التوراة يف (

رنات نحولها إىل القارئ�*، وبيننا وبينكم عالمات العجاب: القرآن، يعرف املنافق منه عن املوافق �قا
  ـ! ـ والحكم للعقالء املترشع� برشعة ّهللا.

فقد تعرب عن الذكور بأبناء ّهللا! وأن ّهللا حزن وتأسف يف قلبه من خلق الناس! وأنــه أدخــل الســفينة 
وأدخل كذلك طيور الس�ء حيــث زوجته وأبناءه ـ وهي وولد له كافران ـ! ثم وال يذكر املٔون� معه، 

الغرق يغرقها مع دواب األرض، والطيور ال تغرق! ثم وبالنسبة للدواب والطيور قد تقول اثن� اثنــ� 
طاهرة ونجسة، وأخرى تختص الطاهرة بسبعة سبعة، وأنه ملا صار الطوفان كــان عمــر نــوح ســت�ئة 

  فان وهم ظاملون!.سنة، وقد لبث فيهم ألف سنة إّال خمس� عاما فأخذهم الطو 
هذا، وقد جاءت يف أخبار األمم وأساط�هم* ـ ك� يف القرآن والتوراة ـ أنباء الطوفان، مه� اختلفــت 

  كلها عن القرآن يف مالبساته، م� ئود أصل الطوفان العام، وإن كان يف نبإ القرآن كفاية.
  
  

  ىف تربات وعربات  السالم عليهيونس الرسول 
  

ِم َربَِّك َو ال تَُكْن كَصاِحِب الُْحوِت. إِذْ نادى َو ُهَو َمْكظُوٌم. لَْو ال أَْن تَداَركَُه نِْعَمٌة ِمــْن َربِّــِه فَاْصِربْ لُِحكْ 
  لَنُِبَذ بِالَْعراِء َو ُهَو َمْذُموٌم. فَاْجتَباُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الّصالِِحَ�:

صربا صــامدا، دون فشــل وال فــرار عمــن أرســلت  يا حامل الرسالة الخالدة، عليك ان تصرب يف بالغها،
إليهم مه� كلف األمر، فاثبت حتى يأتيك امر ّهللا وأنــت صــامد وهــم فاشــلون َو ال تَُكــْن كَصــاِحِب 
الُْحوِت: وال كأي من حملة الرساالت الذين غلبوا عىل أمرهم وقل صربهم، فهذه وأمثالها من تجارب 

نها لك زاد ورصيد، لتكون أنت صــاحب الحصــاد األخــ�، والــزاد مضت يف األدوار الرسالية وحقولها، إ 
ء الثقيــل الكبــ� يف هدايــة البرشــية جمعــاء، يف كافــة القــرون و  والرصيد األخ�، فتعينك عىل العــب

  األجيال، نرباسا تن� به الدرب عىل املستن�ين، ومرتاسا تكافح به املتخلف�.
الة جزئيــة مٔوتــة إىل قــوم خصــوص، فلــم يتحمــل فلقد حمل صاحب الحوت ـ يونس بن متــى ـ رســ

أذاهم، وانكفأ إناء صربه فدعى عليهم وخــرج مــن بيــنهم فحبســه ّهللا يف بطــن الحــوت، ملــاذا هــذه 
  العجلة يف ترك الرسالة، واملرسل إليهم؟
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عىل قومه  كان رجال تعرتيه الحدة، وكان قليل الصرب«قوله:  آلـه و عليه هللا صىلو ك� يروى عن الرسول األقدس 
واملداراة لهم، عاجزا ع� حمل من ثقل أوتار النبوة وأعالمها، وانه يتفسخ تحتها كــ� يتفســخ البعــ� 

  *.»تحت حمله ..
 و إىل تفصيل حاله يف بعثته ورسالته: َو إِنَّ يُونَُس لَِمَن الُْمرَْسلَِ�. إِذْ أَبََق إَِىل الُْفلِْك الَْمْشُحوِن. فَساَهمَ 

ىل الُْمْدَحِضَ�. فَالْتََقَمُه الُْحوُت َو ُهَو ُملِيٌم. فَلَْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن الُْمَسبِِّحَ�. لَ�لَِبــَث ِيف بَطِْنــِه إِ فَكاَن ِمَن 
ىل ِمائَِة أَلـْـٍف أَْو إِ  يَْوِم يُبَْعثُوَن. فَنَبَْذناُه بِالَْعراِء َو ُهَو َسِقيٌم. َو أَنْبَتْنا َعلَيِْه َشَجرًَة ِمْن يَْقِطٍ�. َو أَْرَسلْناهُ 

) َو ذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغاِضــباً فَظـَـنَّ أَْن لـَـْن نَْقــِدَر َعلَيـْـِه ۳۷:۱۴۸يَِزيُدوَن. فَآَمنُوا فََمتَّْعناُهْم إِىل ِحٍ�(
يْناُه ِمَن الَْغمِّ فَنادى ِيف الظُّلُ�ِت أَْن ال إِلَه إِّال أَنَْت ُسبْحانََك إِ�ِّ كُنُْت ِمَن الظّالِِمَ�. فَاْستَجَ  بْنا لَُه َو نَجَّ

  ).۸۸: ۲۱َو كَذلَِك نُنِْجي الُْمٔوِمِنَ� (
إنه أبق إباق العبد من مواله، أبق من تكميل الرسالة وتتميم الدعوة، مغاضبا مع قومه، فظن ان لن 

وهــو ملــيم  يقدر ّهللا: يضيق ّهللا: عليه يف هذا اإلباق، فساهم فكان من املدحض�، فالتقمــه الحــوت
نفسه أن كان من الظامل�: املنقص� يف بالغ الرسالة، ولوال ان تداركه من ربه نعمة التسبيح للبــث يف 
هذا السجن إىل يوم يبعثون، فنبذه بالعراء ملا سبح، وأرسله ثانية إىل قومه: إىل مائة الف أو يزيدون، 

آَمنَْت فَنََفَعها إِ�انُها إِّال قَْوَم يـُـونَُس لَــّ� آَمنـُـوا كََشــْفنا فآمنوا فمتعهم ّهللا إىل ح�: فَلَْو ال كانَْت قَْريٌَة 
نْيا َو َمتَّْعناُهْم إِىل ِحٍ� (   ).۹۸: ۱۰َعنُْهْم َعذاَب الِْخزِْي ِيف الَْحياِة الدُّ

) فَاْصــِربْ ۱۱۲: ۱۱َك(فَاْصِربْ لُِحْكِم َربَِّك: حكم االستقامة يف الدعوة: فَاْستَِقْم كَ� أُِمرَْت َو َمْن تــاَب َمَعــ
): هذا ـ وحكم ّهللا يف هؤآلء املــاردين يــوم ۳۵: ۴۶كَ� َصَربَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّسِل َو ال تَْستَْعِجْل لَهُْم (

الدنيا ويوم الدين، يوم يف حريق الحرب ك� حان حينها منذ الهجرة، ويوم يف حريق النار يوم القــرار 
ْن كَصاِحِب الُْحوِت: يونس صاحب السجن الحي السابح يف اليم، إِذْ نادى ربه فيه َو وال فرار! َو ال تَكُ 

ُهَو َمْكظُوٌم: مكظوم الغضب عن قومه ملا عرف خطأه يف التعجيل، وتركــه واجــب التأجيــل لـَـْو ال أَْن 
  تَداَركَُه نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه:

بِالَْعراِء َو ُهَو َمْذُموٌم ولكنه سبح ربه وتاب فنبذ  أن كظم غيظه وغضبه، ووفقه للتوبة والتسبيح لَنُِبذَ 
بالعراء وهو ممدوح، فلقد كان بانتظاره عذاب دائب يوم الدنيا: فَلَْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن الُْمَسبِِّحَ� لَ�لَِبَث 

جــب قــد�ا ويف ِيف بَطِْنِه إِىل يَْوِم يُبَْعثُوَن دون نبذ بالعراء مذموما أو ممــدوحا، لــو انــه تــرك كــل الوا
السجن، ولكنه كان من املسبح� هنا وهناك، ولقد نجاه تسبيحه أن نبذ بــالعراء، وكــان يبقــى عليــه 
الذم لو � يكمل التسبيح �ا أنعم عليه ربه من االعرتاف بالظلم، ومن التوبة النصوح، وكظم الغيظ، 

ِحَ�: لتكميل الرسالة: فَنَبَْذناُه بِالَْعراِء َو ُهَو َسِقيٌم. فنبذ بالعراء ممدوحا فَاْجتَباُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الّصالِ 
: ۳۷ إِىل ِحــٍ� (َو أَنْبَتْنا َعلَيِْه َشَجرًَة ِمْن يَْقِطٍ�. َو أَرَْسلْناُه إِىل ِمائَِة أَلٍْف أَْو يَِزيُدوَن. فَآَمنُوا فََمتَّْعنــاُهمْ 

۱۴۸.(  
كَْر َو يَُقولُوَن إِنَُّه َلَ◌مْجنـُـوٌن َو مــا ُهــَو إِّال َو إِْن يَكاُد الَِّذيَن كََفُروا لَيُزْلِ  ُقونََك بِأَبْصارِِهْم لَّ� َسِمُعوا الذِّ

  ِذكٌْر لِلْعالَِمَ�:
اإلزالق هو إزالل القدم حتى ال يستقر عىل األرض، واإلزالق بالبرص كناية عن غاية املقــت واإلبغــاض 

د س�ع الــذكر الــذي لزامــه التــذك� ـ كــأنهم مــن كــ�ة عند النزاع والخصام، كأن هؤآلء الكفار ـ وعن
بغضهم يكادون ليستفزوه من األرض بأبصارهم الحاقدة، وليمسوا من كرامتــه بألســنتهم الناقــدة: َو 
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يَُقولُوَن إِنَُّه َلَ◌مْجنُوٌن رغم أن كيانه ذكر للعامل� َو ما ُهَو إِّال ِذكٌْر لِلْعالَِمَ� وهــل يعقــل انــه بنعمــة 
  نون، وهم بنقمته عقالء، ف� لهم كيف يحكمون؟ربه مج

ثم وهل للع� تأث� عفوي، دون محاولة خارجية في� يراد؟ عله يكون أحيانــا، ولكنــه لغــ� املــٔودين 
املدرك� بالعصمة اإللهية، فقد كاد الكفار ليزلقوه ولن يزلقوه، حيث العصمة اإللهية ترقــب الرســول 

نه الرسايل، مه� كادوا له كيدا ومادوا عليه ميدا، وكادوا ليزلقوه األقدس عن كل محاولة �س من كيا
  *»الع� حق«بأبصارهم، فاّ� خ� حافظا وهو أرحم الراحم�! هذا كله، رغم أن:

  *»الع� تدخل الرجل القرب والجمل القدر«و
تــأث�ات آلـه و عليـه هللا صـىل*، كــ� يــروى عــن الرســول األقــدس  »أك� من �وت بعد قضاء ّهللا وقدره بــالع�«و

نفسانية سيئة تبتدئ بالع�، وك� لســائر املحــاوالت الرشــيرة آثــار، إال أن يشــاء ّهللا غــ�ه َو مــا ُهــْم 
! َو يَُقولُوَن قولتهم الكافرة املجنونة: إِنَُّه َلَ◌مْجنُوٌن فهل ألنه ال �يش يَن بِِه ِمْن أََحٍد إِّال بِإِذِْن ّهللاِ  بِضارِّ

يهوى هواهم؟ َو ما ُهَو: قرآن محمد ومحمد القرآن إِّال ِذكٌْر لِلْعالَِمَ�: كل العامل� مه� ممشاهم وال 
كانوا يف هذه املعمورة أم سواها من كواكب عامرة، فالعاملون العقالء هم املعنيون بهذا الذكر، ولــ� 

الكث� من خرافــات الحيــاة يعقلوا عنه الكث� الكث� من متطلبات الحياة العقلية، ويرفضوا به الكث� 
  املجنونة املنفصلة عن وحي الس�ء.

  
  وقومه  السالم عليهحول هود 

  
 »عــاد األوىل«يذكر هود يف القرآن كله سبع مرات يف ح� يذكر عاد وقومه أربع وعرشــون مــرة، وهــم 

غتها مــن قبــل* وصــيغة الــدعوة الرســالية وصــبغها هنــا هــي صــي السـالم عليـه) وقد برش به نوح ۵۰: ۵۳(
وصبغتها يف كافة الرساالت، فإنها رســالة موحــدة يحملهــا رســل ّهللا عــىل مــدار الــزمن الرســايل مهــ� 
اختلفت فيها طقوس، حيث األصل واحد هو الدعوة إىل توحيد ّهللا ورشعته، وبراه� الرســاالت هــي 

  اآليات الرسالية ومنها الرسل أنفسهم.
إذ أنتم معرتفون باإللــه  »إِْن أَنْتُْم إِّال ُمْفَرتُونَ «ض األنداد بهنا هود يدعو عادا إىل توحيد العبادة ورف

  .»إِْن أَنْتُْم إِّال ُمْفَرتُونَ «األصل وال برهان لكم في� تدعون ف 
ثم يزود دعوته التوحيدية التي هي مربهنة بكافة الرباه� الفطرية والعقلية واآلفاقية، بأنها ال تدعو 

التوحيــد  »أَ فَال تَْعِقلُــونَ «وإياكم بالفطرة التوحيدية  »ْجِرَي إِّال َعَىل الَِّذي فَطََرِ� إِْن أَ «لسٔول أجر عليها 
الحق وحق التوحيد بقضية الفطرة وســائر اآليــات اآلفاقيــة واألنفســية املعســكرة إلثباتــه دو�ــا أيــة 

  ريبة؟!.
فَلَــّ� رَأَْوُه عارِضــاً ُمْســتَْقِبَل «و تزويد ثان بإرسال الس�ء عليهم مدرارا وقد كانوا يف جدب تلمح لــه: 

)، ثم وازدياد ۲۴: ۴۶( »أَْوِديَتِِهْم قالُوا هذا عارٌِض ُمْمِطرُنا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجلْتُْم بِِه ِريٌح فِيها َعذاٌب أَلِيمٌ 
ا لََفتَْحنا َعلَيِْهْم بََركاٍت لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقرى آَمنُوا َو اتََّقوْ «قوة إىل قوتهم مادية ومعنوية، م� يدل عىل أن 

�ِء َو اْألَرِْض  �ــرات الحيــاة  »مجــرم�«عــن الحــق الناصــع الناصــح »ال تَتََولَّْوا«) إذاً ف ۹۶: ۷( »ِمَن السَّ
  اإلنسانية قبل إيناعها، والتوحيد الحق إيناع يف أعىل القمم من الحيوية اإلنسانية السامية.

ث تغافلوا وتجاهلوا عن بينة التوحيد الرسولية والرسالية فانكروها ذلك، ولكن ال حياة ملن تنادي، حي
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  .»يا ُهودُ ما ِجئْتَنا بِبَيِّنٍَة َو ما نَْحُن بِتاِرِ� آلَِهتِنا َعْن قَْولَِك َو ما نَْحُن لََك ِ�ُٔوِمنِ�َ «غائل� قائل�: 
يــة، والرســل بأنفســهم يف قــاالتهم وحــاالتهم تعني آية بينة عىل الرسالة التوحيد »ما ِجئْتَنا بِبَيِّنَةٍ «هنا 

جوابا عن شــطحات  السالم عليهوفعاالتهم بينات ربانية وإن � يأتوا بسائر البينات، وك� قال رسل املسيح 
) توجيهــا وجيهــا لهــم إىل الرتبيــة الرســالية البــاهرة ۱۶: ۳۶( »َربُّنا يَْعلَُم إِنّا إِلَيُْكْم لَُمرَْسلُونَ «املنكرين 

  الظاهرة يف دعواتهم. فيهم،
إذ ال حجة فيه، وهم منكرون حجج الرساالت كلها، رام� إياها  »َو ما نَْحُن بِتاِرِ� آلَِهتِنا َعْن قَْولَِك «ثم 

بالسحر والكهانة عىل طول الخط، مجتث� جذورها باستبعاد أو استحالة رسالة برش إىل برش، وما إىل 
  ذلك من حجج داحضة يف لجج من لجاجات.

غضبا ناق� عليك إذ ترفضــهم وال  »إِْن نَُقوُل إِالَّ اْعَرتاَك بَْعُض آلَِهتِنا بُِسوءٍ «ثم يلخصون قيلتهم هذه ب
قــاَل إِ�ِّ أُْشــِهُد ّهللاَ َو اْشــَهُدوا أَ�ِّ بـَـِريٌء ِمــّ� «تفرضهم، وكأنــه يــٔون بهــم فيخــالفهم يف ألــوهتهم، ف 

  :»تُْرشِكُونَ 
قـُـِل ّهللاُ َشــِهيٌد بَيِْنــي َو «ا� بالدعوة التوحيدية الباهرة، فاّ� شهيد لرســاالته برســله: �ا رب »أُْشِهُد هللاَّ «

أَ�ِّ بَِريٌء ِمــّ� «ك� تشهدون من دعو� ودعايتي املتواصلة التوحيدية:  »َو اْشَهُدوا«) ثم ۱۹: ۶( »بَيْنَُكمْ 
آلهــة ومــألوه�  »فَِكيُدوِ� َجِميعــاً «إياه بأي سوء ثم يتحداهم باعرتائهم وألهتهم  »تُْرشِكُوَن. ِمْن دُونِهِ 

وهذه املجاهرة بتلك الرباءة استنهاض لهم بآلهتهم التي ألهتهم أن يعرتوه ما أمكــنهم، »ثُمَّ ال تُنِْظُرونِ «
! »اْعَرتاَك بَْعُض آلَِهتِنا بُِسوءٍ «فل� رأوا أيديهم وإياهم فاضية عن هذه اإلرادة السيئة، فليعرفوا بطالن 

وليكن ذلك التحدي مــن عديــد آيــات رســالته البينــات إذ فنّــد مــّدعاهم أن آلهــتهم عــىل يشء مــ� 
  يحددونه.

  .»ْستَِقيمٍ إِ�ِّ تََوكَّلُْت َعَىل ّهللاِ َر�ِّ َو َربُِّكْم ما ِمْن َدابٍَّة إِّال ُهَو آِخٌذ بِناِصيَتِها إِنَّ َر�ِّ َعىل ِرصاٍط مُ «و ذلك 
َو «الثانيــة دون »إِنَّ َر�ِّ «يف أخذ كل ناصية للتدليل عىل شمول هذه الربوبيــة، ثــم و »بُِّكمْ َر�ِّ َو رَ «هنا 

أنــا  »َر�ِّ «ملكان نكرانهم أنه عىل رصاط مستقيم يف ربوبيتــه، حيــث اتخــذوا لــه رشكــاء، إذا ف  »َربُِّكمْ 
  . »َعىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «الرسول املر� برحمته وخاصة عنايته، إنّه 

وهــي حياتهــا بكــل »آِخــٌذ بِناِصــيَتِها«ّهللا  »إِّال ُهــوَ «تــدب يف حياتهــا بريــا وبحريــا وجويــا  »ما ِمْن دَابَّةٍ «
مالبساتها، أخذا بحيطة العلم والقدرة الربانية، دون تفلّت لواحدة منها عن هذه األخذة الربانية عىل 

يف ربوبيتــه الطليقــة الحليقــة  » ِرصاٍط ُمْســتَِقيمٍ إِنَّ َر�ِّ َعىل«أية حال، وال تلّفت لر� عنها أبدا، وذلك 
  عىل كل يشء.

ورصاط املرسل إليهم  ۳ورصاط الرسل برساالتهم  ۲رصاط الرب بربوبيته،  ۱فالرصاط املستقيم ثالثة، 
هــو دور  »إِنَّ َر�ِّ َعــىل ِرصاٍط ُمْســتَِقيمٍ «بسلوكهم رصاط الحق بدالالتهم أوالء وتوفيق ّهللا، وهنــا دور 

لتدليل عىل أنه آخذ بناصية كل دابة، ولكنها سلطة عادلة مستقيمة وليست مثــل ســائر الســلطات ا
قارصة ومقرصة، فهو عادل حكيم ال ينحرف وال ينجرف حيث الرصــاط املســتقيم قضــية ذاتيــة لربنــا 

  مه� كانت مختارة له دون إجبار.
جة علمية أم ك�لية أخــرى فإ�ــا ذلك، وألن الحاجة هي السبب ألي ظلم وانحراف، سواء أ كانت حا

إِنَّ «يحتاج إىل الظلم الضعيف، وألّن ر� آخذ بناصية كل دابة بحيطة العلم والقدرة الطليقــة. إذا ف 
  .»َر�ِّ َعىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ 
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و ك� أن قوة العدالة أو العصمة �نعان أصحابها عن التخلف عــن رصاط الحــق املســتقيم، كــذلك ـ 
ا الذي هو الحق نفسه وهــو العدالــة والعصــمة غــ� املحــدودة نفســها، وهــو الرصــاط وبأحرى ـ ربن

املستقيم نفسه، وألنه عىل رصاط مستقيم يف ربوبيته، لذلك يدلنا عــىل رصاط مســتقيم يف عبوديتــه، 
إِنَّ َربََّك «فال رصاط مستقي� يف أي حقل من الحقول، معرفية أو عملية إّال وهو يدل عليه ويوفق له: 

) فليس ّهللا خالقا فقط يذر خلقه عىل قصوراتهم وتقص�اتهم هدرا ال يعبــأ بهــم، ۱۴: ۸۹( »لَِبالِْمرْصادِ 
بل هو الحفيظ عليهم ما هم حافظون، حفيظا برحمة رح�نية لكل الكائنات، وبرحمة معها رحيمية 

  خاصة للخصوص من عباده الذين يسلكون سبيله:
: ۸۲(») (َو إِنَّ َعلَيُْكْم لَحاِفِظَ�. كِرامــاً كــاتِِب�َ ۶۱: ۶( »ِه َو يُرِْسُل َعلَيُْكْم َحَفظَةً َو ُهَو الْقاِهُر فَْوَق ِعبادِ «

۱۰.(  
فليست تستقل أية دابة عن أخذ ّهللا، وهؤآلء الغالظ الشداد  »ما ِمْن َدابٍَّة إِّال ُهَو آِخٌذ بِناِصيَتِها«أجل 

التي هو آخذ بناصيتها ويقهرها بقوتــه، فــ� خــويف مــن من قومه، إن هم إّال دوابا من هذه الدواب 
  هذه الدواب، وما احتفايل بها وهي ال تتسلط عّيل ـ إن كانت لها سلطة ـ إّال بإذن ر�.

و هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة الربانية يف نفسه النفيســة ال تــدع يف قلبــه أيــة مجالــة 
  � كانت إمرا، إذ ال تخرج عىل أية حال عن أمر ّهللا، إذاً:للشك واالرتياب يف عاقبة أمره الناجحة مه

ــ « كُْم َو ال تَُرضُّ ُكْم ما أُرِْسلُْت بِِه إِلَيُْكْم َو يَْستَْخلُِف َر�ِّ قَْومــاً َغــْ�َ ونَُه َشــيْئاً إِنَّ َر�ِّ فَإِْن تََولَّْوا فََقْد أَبْلَْغتُ
ٍء َحِفيظٌ    ).۵۷( »َعىل كُلِّ َيشْ

ُكمْ «قل  »ف«أنتم أوالء األنكاد البعاد  »ْوافَإِْن تََولَّ « فــ�يل غــ�ه وال لكــم »قد أَبْلَْغتُُكْم ما أُرِْسلُْت بـِـِه إِلـَـيْ
سواء، من حجة بالغة تبلغ العقول غ� املدخولة وقــد أديــت واجبــي، ثــم ال أتحرســ مــن تكــذيبكم 

كُمْ «عــود مكانكم بعد ما أخذكم بعذابه املو  »َو يَْستَْخلُِف َر�ِّ «وتعذيبكم  ــونَهُ »«قَْومــاً َغــْ�َ يف  »َو ال تَُرضُّ
فــإن لــه  »َشــيْئاً «كفركم إن بقيتم، وال يف منعتكم من عذابه إن حاولتم وال نقضا مللكه عىل أيــة حــال 

ٍء َحِفيظٌ «األمر كله وما أنتم �عجزين ر� وال إياي    بعلمه وقدرته وحكمته البالغة.»إِنَّ َر�ِّ َعىل كُلِّ َيشْ
عليكم فال تفلتون عن أخذته وال تعجزونه  »حفيظ«يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الضياع، و »حفيظ«

  هربا.
اذْكـُـرُوا إِذْ َجَعلَُكــْم «تحديد لخالفتهم أنفسهم عمن قــبلهم بتهديــد، »يستخلف ر� قوما غ�كم«و هنا 

ْم تُْفلُِحونَ ُخلَفاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوحٍ َو زاَدكُْم ِيف الَْخلِْق بَْصطًَة فَ  ) نبهة لهم ۶۹: ۷( »اذْكُُروا آالَء ّهللاِ لََعلَّكُ
  تهديد بخالفة أخرى بعدهم ح� يستأصلون عن بكرتهم. »يستخلف«يف هذه الرسالة، ثم 

َو ُهَو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف «ذلك ألن الحياة األرضية هي حياة الخالئق، حيث يخلف بعضهم بعضا: 
) وليس يعنــي أنهــم خلفــاء ّهللا نفســه يف األرض، إذ ال ۳۹: ۳۵( »َخالئَِف ِيف اْألَرِْض «) و۱۶۵: ۶( »اْألَرِْض 

خليفة يخلفه يف س�ء أو أرض، وإ�ا هم خالئق خالئف يخلف بعضهم بعضا يف الحياة األرضية، كــل 
  خلف آلخر خلفا وغ� خلف.

يَح الْ «باستئصالهم عن بكرتهم ب »َو لَّ� جاَء أَْمرُنا« ٍء أَتـَـْت َعلَيـْـِه إِّال َجَعلَتـْـُه الرِّ َعِقيَم. مــا تـَـَذُر ِمــْن َيشْ
) (بِِريحٍ َرصَْرصٍ عاتِيٍَة. َسخَّرَها َعلَيِْهْم َسبَْع لَياٍل َو َ�انِيََة أَيّاٍم ُحُسوماً فََرتَى الَْقْوَم ِفيها ۴۲: ۵۱( »كَالرَِّميمِ 

  ).۸: ۶۹(»تَرى لَهُْم ِمْن باقِيَةٍ  َرصْعى كَأَنَُّهْم أَْعجاُز نَْخٍل خاِويٍَة. فََهْل 
يْنا ُهوداً َو الَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنّا«و هنا  يْناُهْم ِمْن َعذاٍب َغلِيٍظ «ك� ويف األخرى  »نَجَّ   .»نَجَّ
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استعارة بالغة الحسن، حيث العذاب ال يوصف بــالغليظ ألنــه األ�  »غليظ«ب »عذاب«و هنا مواصفة 
الحي يف قلبه أو جسمه، وإ�ا وصفه تعاىل هنا بالغلظ إذ يوصف األمــر الهــّ� بالضــئولة الذي يلحق 

والدقة ك� يوصف األمر الشاق بــالغلظ والشــدة، حمــال لــذلك عــىل عــرف املراعــاة لليشــء الغلــيظ 
  الكثيف، وقلة الحفل باليشء الدقيق الضئيل، وك� يقال: عرض فالن دقيق وقدره ضئيل.

نى بعــذاب غلــيظ هنــا عــذاب اآلخــرة حيــث يقــع بــاآلالت املســتعظمة واألعيــان و وجه آخر أن يع
يْنــاُهْم ِمــْن «املستفظعة، كمقامع الحديد والحجارة املحّ�ة، وم� ئود أنــه عــذاب اآلخــرة ذكــر  َو نَجَّ

يْنا ُهوداً َو الَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنّا«بعد  »َعذاٍب َغلِيٍظ    .»نَجَّ
َو َعَصــْوا «آفاقية وأنفسية وعموا عنهــا وصــموا  »عاٌد َجَحُدوا بِآياِت َربِِّهمْ «لبعيدون البعيدون ا »و تلك«

  مه� عاشوا رسوال واحدا، فإن عصيان رسول واحد بّ� الرسالة هو عصيان للرساالت كلها فقد: »ُرُسلَهُ 
بَْت عاٌد الُْمرَْسلَِ�. إِذْ قاَل لَهُْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَ «   ) ۲۶:۱۲۴( »ال تَتَُّقونَ  كَذَّ

اْألَْحقاِف َو قَْد َخلَِت النُُّذُر ِمْن بَْ�ِ يََديِْه َو ِمــْن َخلِْفــهِ  ) فهــم ۲۱: ۴۶(»(َو اذْكُْر أَخا عاٍد إِذْ أَنَْذَر قَْوَمُه بِ
َو اتَّبَُعوا أَْمــَر كـُـلِّ « ،»ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمْن ُرُسلِهِ «كذبوا بهٔواء النذر إذ كذبوا بنذير بهم والسند واحد و

  تارك� إتباع رسولهم وسائر رسل ّهللا. »َجبّاٍر َعِنيدٍ 
تغن عنهم قوتهم وال طغــواهم وثــروتهم شــيئا، وبــأحرى هــؤآلء الــذين ابــتيل بهــم الرســول محمــد 

  .آله و عليه هللا صىل
  

  هود 
  

َخلَِت النُُّذُر ِمْن بَْ�ِ يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه أَّال تَْعبُُدوا إِالَّ ّهللاَ  َو اذْكُْر أَخا عاٍد إِذْ أَنَْذَر قَْوَمُه بِاْألَْحقاِف َو قَدْ 
إِ�ِّ أَخاُف َعلَيْكُْم َعذاَب يَْوٍم َعِظيٍم* َو اذْكُْر زادا يف سبيل الدعوة، وحيادا عن الفشل يف الحصول عىل 

  وال خرب لنا عن الثانية وإ�ا األوىل: أخا عاد األوىل، السالم عليهالبغية اذْكُْر أَخا عاٍد: هودا 
) م� يوحي بأنهم كانوا أقوى منهم وأظلم وأطغى، فلقد كــانوا أقــوى ۵۰: ۵۳( »أَنَُّه أَْهلََك عاداً اْألُوىل«

  األقوياء وأشد األشداء يف التاريخ.
الح العقيــدة، فهــي : اخوة يف اإلنســانية والقوميــة واإلقليميــة والقرابــة أم مــاذا إال صــ»اذْكُْر أَخا عادٍ «

  بحذاف�ها ال تنفع ما � تكن اخوة اإل�ان ك� � تنفع أخا عاد وكذلك أنت مع قومك.
ماذا لقي من اخوته من كفر صارم، وتكذيب عارم، ثم ماذا لقوا بِِريحٍ َرصَْرصٍ عاتِيٍَة ... فـَـَرتَى  »أذكر ..«

) وهم كانوا أقوى من قومك مكنة ورذالــة، وأنــت ۸: ۶۹يٍَة (الَْقْوَم ِفيها َرصْعى كَأَنَُّهْم أَْعجاُز نَْخٍل خاوِ 
(يرحمنا  آله و عليه هللا صىلأقوى منه مكانة ورسالة. أَذْكُرَُه ما طاب لك وطيّب خاطرك ولقد ذكر ك� أمر بقوله 

  هللا وأخا عاد)*
لكتب املرتفعة من الرمــال املعوجــة اذْكُْر أَخا عاٍد إِذْ أَنَْذَر قَْوَمُه بِاْألَْحقاِف وترى أين األحقاف، وهي ا

) وقــد كانــت ۷: ۸۹حيث كانت منازل عاد؟ هل هي إِرََم ذاِت الِْع�ِد الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمثْلُها ِيف الـْـِبالِد (
مبنية عىل األحقاف: أرايض الرمول والصخور، املبنية عليها ارم ذات الع�د، وهــي بالشــامات، وعلّهــا 

  وذج من تلكم الع�د الحجرية املنقطعة النظ� يف تاريخ اإلنسان؟قلعة بعلبك، أو انها �
ام هي واد ب� ع�ن ومهرة؟* أو رمال ب� ع�ن وحرض موت؟* أو رمال مرشفة عــىل البحــر بالشــحر 
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من أرض اليمن* أو منزل يف طريق مكة من القادسية أم ماذا؟ القدر املسلم قرآنيا ان األحقاف هــي 
بنيت عليها ارم ذات الع�د، وإذا كانت باقية حتى اآلن فقد تكون قلعة بعلبك، أودية* األراىض التي 

ٍء بِــأَْمِر َربِّهــا فَأَْصــبَُحوا ال «الع�د املنقطعة النظ� يف تاريخ اإلنسان، وقد يوحي ببقائها:  ُر كُلَّ َيشْ تَُدمِّ
ال مساكنهم عربة للمعتــربين، إال أن : أن دمرت الرصرص العاتية أشياعهم بأشيائهم إ »يُرى إِّال َمساكِنُُهمْ 

هنا، ال تضمن بقاء الرٔوة إىل زمن نزول القرآن، فضال عن اآلن، فقد تختص بوقت العذاب،  »اليُرى إِّال «
)؟ كال! ال أشخاصا وال آثارا، اال ۸: ۶۹ولفرتة بعد تدم�هم، ك� قد توحي له: فََهْل تَرى لَُهْم ِمْن باقِيٍَة(

ٍء أَتَْت َعلَيِْه إِّال َجَعلَتُْه دمارا ومخازي وآصار  يَح الَْعِقيَم. ما تََذُر ِمْن َيشْ ا!: َو ِيف عاٍد إِذْ أَْرَسلْنا َعلَيِْهُم الرِّ
) ثم املساكن هي محال السكن: أعم من البيوت، فقد تعني محال البيوت، األودية ۴۲: ۵۱كَالرَِّميِم (

نت هي البيــوت لــذكرت كــ� يف �ــود: أَنـّـا َدمَّرْنــاُهْم َو األحقاف املبنية عليها ارم ذات الع�د، فلو كا
). ولكن البيوت قد يعرب عنها باملساكن فقد ۵۲: ۲۷قَْوَمُهْم أَْجَمِعَ�. فَتِلَْك بُيُوتُُهْم خاِويًَة ِ�ا ظَلَُموا .. (

َ لَُكْم ِمْن َمساكِِنِهمْ  ) فهــا هــي مســاكنهم ۳۸: ۲۹.. ( تعني هي أيضا البيوت: َو عاداً َو َ�ُوَد َو قَْد تَبَ�َّ
مبينة زمن نزول القرآن ومرئية، وال تتميز مساكن املعذب� إال ببقاء بقايا من بيوتهم الخاوية، ال أرضا 
مستوية أو عوجاء! فعلها قلعة بعلبك أم ماذا! مبيّنة لحد اآلن ومرئية وال نجــد مســاكن لهــم غ�هــا 

  تناسب أن تكون ارم ذات الع�د.
الغرض هنا ال يتعلق �كان األحقاف ارم ذات الع�د، وإال لرصح به، فلنسكت ع� سكت ّهللا و �ا أن 

عنه، إال ما نعرف من أنهم أألم ح�قى الطغيان، فأحقافهم من أرش الوديان* ثم ال نتأكد من بقاء أثر 
  من عاد.

ذا يعني ب� يديه ومن خلفــه؟ هــل هــم الرســل َو قَْد َخلَِت النُُّذُر ِمْن بَْ�ِ يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه وترى ما
الذين خلوا قبله ِمْن َخلِْفِه وخلوا يف إنذارهم زمنه ِمــْن بـَـْ�ِ يََديـْـِه: إذ عــارصوه؟: فـَـإِْن أَْعرَُضــوا فَُقــْل 

َو ِمْن َخلِْفِهــْم أَّال تَْعبـُـُدوا  أَنَْذْرتُُكْم صاِعَقًة ِمثَْل صاِعَقِة عاٍد َو َ�ُوَد. إِذْ جاَءتُْهُم الرُُّسُل ِمْن بَْ�ِ أَيِْديِهمْ 
  ) والرسل هنا هم النذر هناك.۱۴: ۴۱إِالَّ ّهللاَ .. (

فك� ال يعني ِمْن بَْ�ِ أَيِْديِهْم: هنا الرسل الذين أتوا من بعدهم، إذ � يأتوهم وإ�ا أتوا من بعدهم، 
الذين أتوا قبلهم، فإنذارهم من قــبلهم  وإ�ا هم الذين كانوا يف زمنهم، وال ِمْن َخلِْفِهْم يعنيهم، وإ�ا

  من آباءهم إنذار لهم.
فكذلك الرسل من ب� يدي هود ومن خلفه، دون الذين أتوا من بعده، إذ ال صلة ملــن بعــده بــه وال 
بهم وال حجة له وال لهم، وإ�ا الذين أنذروهم حارضين ثم الذين أنذروا آباءهم، فلينــذروا برســلهم 

ذرين، فهم أقرب إىل الهدى ممن � ينذر آباءهم فهم غافلون، كقومك اللّــّد: حارضين، أو غابرين حا
  ).۳۶:۶لِتُنِْذَر قَْوماً ما أُنِْذَر آبأوُهْم فَُهْم غاِفلُوَن(

  و دعوة الرساالت املاضية والحارضة ـ وكذا املستقبلة هي يف صيغة واحدة:
د دو�ا أي خالف واختالف، دعوة مركزة واحدة ثــم إنــذار أَّال تَْعبُُدوا إِالَّ ّهللاَ دعوة واحدة إىل إله واح
  واحد: إِ�ِّ أَخاُف َعلَيُْكْم َعذاَب يَْوٍم َعِظيٍم.

و يَْوٍم َعِظيٍم يف هذه اإلنذارات هو القيامة الكربى، وبالنسبة لعاد يضــاف يــوم الرصــرص يــوم نحــس 
  مستمر، فيوم عذابهم عظيم يف الدنيا ك� هو عظيم يف اآلخرة.

إِ�ِّ أَخاُف .. ك� هي مقالة سائر املنذرين ب� أيديهم ومن خلفهم، كذلك هي مقالة هود لعاد إذ ف: 
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  يخوفهم بعذاب الدنيا قبل اآلخرة وك� قالوا:
  قالُوا أَ ِجئْتَنا لِتَأِْفكَنا َعْن آلَِهتِنا فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقَِ�.

عظيم يختصهم ك� طلبوه، وك� يعمهم وسواهم كعذاب عام يوم اآلخــرة،  توحي أن وعد عذاب يوم
فقد يعني اليوم� العظيم� معا، أو يختص يف وعد هود يوم الدنيا، بعد مــا وعــدهم مــرارا وتكــرارا 

  عذاب اآلخرة.
وف فيا لهذا الحمق الصارم والكفر العارم أن عادا يعكفون عىل آلهتهم كأنها الحقة القاطعة، دو�ا خ

. فلــو ان عنــدهم »فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقِ�َ «من عذاب يوم عظيم، لحد يتهددون نبيهم: 
احت�ال لصدق ذلك الوعد لعدلوا عن آلهتهم، ولكن� القلوب خاوية مقلوبة �ا ظلموا، فهم يف نظرة 

  !.العذاب، ويزعمون أن هودا هو اآل� بالعذاب، وكأنه إله مع هللاّ 
إِْن كُنـْـَت «من عذاب يوم عظــيم  »َعْن آلَِهتِنا فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا«ترصفنا كذبا وافرتاء  »قالُوا أَ ِجئْتَنا لِتَأِْفَكنا«

  يف نبوتك وانباءك: »ِمَن الّصاِدقِ�َ 
َا الِْعلُْم ِعنَْد ّهللاِ َو أُبَلُِّغُكْم ما أُرِْسلُْت بِِه َو لِكنِّي أَر  َا الِْعلُْم ِعنَْد هللاِّ «اكُْم قَْوماً تَْجهَلُوَن قاَل إِ�َّ : ال »قاَل إِ�َّ

َا الِْعلْمُ «يعدوه إىل سواه وان كان نبي ّهللا، ف  : علم العذاب املوعود: ما هو؟ كيف هو؟ متى هو؟ »إِ�َّ
! َو أُبَلُِّغُكْم ما أُرِْسلُْت بِِه من وعد العذاب والوعد فقط، ف لست أعلم ما هي حقيقة كل ذلك ِعنَْد ّهللاِ

العذاب املوعود؟ وال شكله وكيفيته؟ وال متى يح� حينه، إ�ا َو أُبَلُِّغُكْم ما أُرِْسلُْت بِِه: بالغــا وإنــذارا 
 وعذابا أم ماذا!: وك� يف نوح وأرضابه: قالُوا يا نُوُح قَْد جاَدلْتَنا فَأَكَْ�َْت ِجدالَنا فَأْتِنا ِ�ا تَِعُدنا إِْن كُنَْت 

ا يَأْتِيُكْم بِِه ّهللاُ إِْن شاَء َو ما أَنْتُْم ِ�ُْعِجِزيَن (   ).۲۳: ۱۱ِمَن الّصاِدقَِ�. قاَل إِ�َّ
و هذه هي السنة العامة يف معجزات املرسل�، انها من أفعال ّهللا الخاصة وليست من أفعالهم، وا�ا 

ا للمهجة، اللهم إال ما يظهر ّهللا تعــاىل تجري بإذن ّهللا عىل أيديهم أم بوعدهم تثبيتا للحجة، وإيضاح
  عىل غيبه من يشاء منهم، وك� أرى ابراهيم كيف يحيي املو� أم ماذا*.

َا الِْعلُْم علم املعجزات، كل العلم وبكل املعجزات ِعنَْد ّهللاِ وليس عندي.   ف إِ�َّ
  (و) ا�ا أُبَلُِّغُكْم ما أُْرِسلُْت بِِه: من وعد العذاب ووعده فقط:

  َو لِكنِّي أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُوَن:
فيا آلية العلم هذه من زوايا ثالث، قارعة حجتهم الداحضة: أوال بانحصار علم العذاب اآلية باّ�، ثم 
انه ليس اال مبلغا عن ّهللا، وأخ�ا َو لِكنِّي أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُوَن!: تجهلون ال عن جهــل قــارص: الجاهــل 

عن تجاهل مقرص، وهكذا األك�ية الساحقة من الكافرين، أنهــم متجــاهلون تقصــ�ا، ال  جهله، وا�ا
  جاهلون قصورا:

ٍء قـُـبًُال مــا كــا نُوا لِئُوِمنُــوا إِّال أَْن َو لَْو أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيِْهُم الَْمالئَِكَة َو كَلََّمُهُم الَْمْو� َو َحَرشْنا َعلَيِْهْم كُلَّ َيشْ
  ) إذا فأقلهم جاهلون وهم القارصون!.۱۱۱: ۶ َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم يَْجَهلُوَن (يَشاَء هللاُّ 

إنه ليس يف حجتي ما ترتابون، وال عندكم ما بــه تحتجــون َو لِكنِّــي أَراكـُـْم قَْومــاً تَْجَهلـُـوَن يف كــل مــا 
يَْقنَتْها أَنُْفُســُهْم ظُلْــ�ً َو تقولون وتقرتحون من أقوالكم وأفعالكم، متخبط� فيها: َو َجَحُدوا بِها َو اْستَ 

ا ( )َو تِلَْك عاٌد َجَحُدوا بِآياِت َربِِّهْم َو َعَصْوا رُُسلَُه َو اتَّبَُعوا أَْمَر كُلِّ َجبّاٍر َعِنيــٍد. َو أُتِْبُعــوا ِيف ۱۴: ۲۷ُعلُو�
نْيا لَْعنًَة َو يَْوَم الِْقياَمِة أَال إِنَّ عاداً كََفرُوا َربَّهُ    ).۶۰: ۱۱ْم أَال بُْعداً لِعاٍد قَْوِم ُهوٍد (هِذِه الدُّ

أراكم تجهلون وحتى مصالحكم يف الحياة الدنيا، إذ تطالبون أخاكم املرسل إليكم بكل رفــق وحنــان، 
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  تحقيق وعد العذاب عاجال غ� آجل، متهددين إياه: لو � يأت به فهو كاذب يف وعده!.
� موقت، وأن ّهللا يأ� به إذا شاء ال أنا، ولكنكم ترى كيف تجهلون مدى وعدي؟ فلم يكن إال وعدا غ

قوم تجهلون لغة اإلنسان، فتستعجلون إىل ما تهوون غضا ع� توعدون، ثم تكذبونني سلفا إن � آت 
  �ا تقرتحون، وإن يف ذلك جهاالت وح�قات:

لوعــد مٔوتــا وأنــتم ـ و� يكــن ا ۲ـ وعدتكم ان ّهللا يأ� بعــذاب، وأنــتم تطلبونــه منــي: فـَـأِْت بِهــا!  ۱
: ثــالوث الح�قــة الجهالــة!. »إِْن كُنَْت ِمَن الّصاِدقِ�َ «تستعجلون: فَأِْت بِها وإذا � استعجل فتكذبون: 

َا الِْعلُْم ِعنَْد هللاِّ «داحضة �ثلث الحجة البالغة  َو «وليس عندي علــم ال بإتيــان العــذاب وال بوقتــه  »إِ�َّ
َو لِكنِّــي أَراكـُـْم قَْومــاً «من رساالت ّهللا ومن وعد العذاب من ّهللا غ� موقــوت:  »هِ أُبَلُِّغُكْم ما أُْرِسلُْت بِ

! فلنفرض انني ما جئت بالعذاب، فكيف أكون كاذبــا ولــيس التعــذيب مــن شــأ�؟ أو أّجــل »تَْجهَلُونَ 
  عنكم العذاب فكيف ال أكون صادقا وليس التعجيل من شأ�؟.

عجالة دماركم ف� ذا تربحون، أ فآلهتكم هي التي تنجيكم مــن  ثم ويف تعجيل العذاب ك� عجل به
! ك� ولستم يف تأجيله تخرسون وتكّذبون، إذ � يكــن الوعــد »أَ إِفْكاً آلَِهًة ُدوَن ّهللاِ تُِريُدونَ «بأس ّهللا، 

ك� تستعجلون، فأنتم أنتم الخارسون يف عاجل العذاب وآجله، فكيف تحمقون يف مجابهــة رســولكم 
صح األم�، متهددين إياه بالتكذيب لــو � يــأت �ــا تهــوون، مواجهــة الحجــة بالتهديــد الهاتــك، النا

! فلو وقفتم عند حد في� تجهلون! ولكنها مستمرة »َو لِكنِّي أَراكُْم قَْوماً تَْجَهلُونَ «والتشديد الفاتك .. 
  وحتى إذا جاءكم تحسبونه عارضا �طركم:

تَْقِبَل أَْوِديَتِِهْم قالُوا هذا عارٌِض ُمْمِطرُنا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجلْتُْم بِِه ِريٌح ِفيها َعــذاٌب فَلَّ� رَأَْوُه عارِضاً ُمسْ 
  أَلِيٌم.

سحابا يعرض يف ألفق ثم يطبــق يف الســ�ء  »عارضا«: العذاب املوعود، واملستعجل به رأوه »فَلَّ� رَأَْوهُ «
زن مياههم وكأنها موجهة لها لتمطرها و�ألها مــاء، وذلــك بعــد مــا : تستقبل مخا»ُمْستَْقِبَل أَْوِديَتِِهمْ «

هــذا عــارٌِض «: استبشارا بعارض ممطر بعد جدب، واســتهزاء بهــود: »قالوا«أصابهم حر وعطش شديد 
بـَـْل ُهــَو َمــا «تنديدا برسولهم وتكذيبا، فإذا بهم يسمعون منه بإعراض عن عارضهم املمطــر  »ُمْمِطرُنا

وليس سحابا عارضا، وإ�ا من ثخنها وتكاثفها خيّل إليهم انهــا »ريح«من عذاب موعود:  »بِهِ اْستَْعَجلْتُْم 
  : تحمل أليم العذاب.»ِريٌح ِفيها َعذاٌب أَلِيمٌ «سحاب 

عــى ريح رصرص عاتية. َسخَّرَها َعلَيِْهْم َسبَْع لَياٍل َو َ�انِيََة أَيّاٍم ُحُسوماً فـَـَرتَى الَْقــْوَم ِفيهــا َرصْ «... وإنها 
  ).۸: ۶۹( »كَأَنَُّهْم أَْعجاُز نَْخٍل خاِويٍَة فََهْل تَرى لَُهْم ِمْن باقِيَةٍ 

ٍء أَتَْت َعلَيِْه إِّال َجَعلَتُْه كَالرَِّميمِ « يَح الَْعِقيَم ما تََذُر ِمْن َيشْ ) وهي ۴۲: ۵۱(»َو ِيف عاٍد إِذْ أَرَْسلْنا َعلَيِْهُم الرِّ
ٍء بِ«ريح:  ُر كُلَّ َيشْ   :»أَْمِر َربِّها فَأَْصبَُحوا ال يُرى إِّال َمساكِنُُهْم كَذلَِك نَْجِزي الَْقْوَم اْلُ◌مْجرِِم�َ تَُدمِّ

تستقبلهم عاصفة مدمرة مزمجرة، وقد بلغوا يف حمقهم لعمقهم أن حسبوها عارضــة ممطــرة، وهــم 
فََهْل تَرى لَُهــْم «أوالء ضحايا الزمجرة، فانحسموا حسوما رصعى كأنهم اعجاز نخل خاوية، ورمم بالية 

  ؟ اللهم ال إال باغية!.»ِمْن باقِيَةٍ 
  إن الرصرص العاتية دمرتهم ـ ك� تدمر كل يشء ـ بحيث ال يرى إال مساكنهم:

األحقاف املبنية عليها ارمهم وبيوتهم، فالتدم� االستئصــال هــو مــن طبيعــة الــريح الرصــرص العقــيم 
ٍء أَتَْت َعلَ «العاتية  فهل إنها ما أتت بيوتهم ح� أتتهم؟! او أنها �  »يِْه إِّال َجَعلَتُْه كَالرَِّميمِ ما تََذُر ِمْن َيشْ
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تكن شيئا حتى تــدمره، او أنهــا يف غــ� رميمهــا تحولــت معهــم رمــي� فــال يــرى إال الــرميم، مســاكن 
  وأجسادا، او بقيت من مساكنهم ما تدل عىل تدمرهم وتذمرهم، وعله أوىل ملا قدمناه*.

  *»مثل الخاتم«او  »خرجت يف مثل خرق اإلبرة ..«األمر انهاو من عجيب 
  يف دنياهم، فأوىل لهم يف أخراهم!. »كَذلَِك نَْجِزي الَْقْوَم اْلُ◌مْجرِِم�َ «فدمرت أشياءهم وإياهم و

  و ترى هل كان هؤآلء األغبياء ضعفاء ولذلك حسموا؟ كال! وإنهم كانوا أقوى األقوياء وأقوى منكم:
 ال نّاُهْم ِفي� إِْن َمكَّنّاكُْم ِفيِه َو َجَعلْنا لَُهْم َسْمعاً َو أَبْصاراً َو أَفِْئَدًة فَ� أَْغنى َعنُْهْم َسْمُعُهْم وَ َو لََقْد َمكَّ 

ٍء إِذْ كانُوا يَْجَحُدوَن ِب    *.»زِٔونَ آياِت ّهللاِ َو حاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَهْ  أَبْصارُُهْم َو ال أَفِْئَدتُُهْم ِمْن َيشْ
آية التمك� هذه توحي أن عادا كانوا أمكن من هؤآلء واسمع وابرص وافأد، وألنهــم كــانوا يجحــدون 
بآيات ّهللا ويستهزءون ما أغنت عنهم ما فضلوا به من مكنة السمع واألبصار واألفئدة وسواها، وحاق 

أال تغني عنهم مكنتهم وهي  آله و عليه هللا صىلبهم ما كانوا به يستهزءون، فأوىل لهم أوالء: قوم الرسول محمد 
  أضعف واقل قدرا، ف� هي مكنتهم األقوى؟ وما هي قوتهم يف الثالثة االخرى؟

َو كَْم أَْهلَْكنا قَبْلَُهْم ِمْن قَرٍْن ُهْم أَْحَسُن أَثاثاً َو «انهم ـ مع اآلخرين املهلك� ـ كانوا احسن أثاثا ورءيا: 
أَ َو لَْم يَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَيَنْظُرُوا كَيَْف كاَن عاقِبَُة الَِّذيَن كــانُوا ِمــْن «وآثارا:  ) وأشد قوة۷۳: ۱۹* (»رِْءياً 

 »َن ّهللاِ ِمْن واقٍ قَبْلِِهْم كانُوا ُهْم أََشدَّ ِمنُْهْم قُوًَّة َو آثاراً ِيف اْألَرِْض فَأََخَذُهُم ّهللاُ بُِذنُوبِِهْم َو ما كاَن لَُهْم مِ 
)۴۰ :۲۱(.  

و ألن عادا ألعن ح�قى الطغيان فليكونوا هم من أشدهم قوة وآثارا يف األرض، وأحسنهم أثاثا ورءيا، 
  فأشدهم عذابا يف اآلخرة واألوىل.

تنفي عن الحارضين زمن وحي القرآن املكنة التي كانت عند عاد، فقولة من قــال:  »إن«هنا نتب� ان 
القرآن وفصاحته، وال تالئم اآليات االخــرى التــي تــٔود أن عــادا  انها زائدة، فارغة زائدة، إذ تنايف بالغه

  كانوا أشد وأقوى، عىل أن املساواة يف املكنة ب� الغابرين والحارضين ال تفيدهم عربة.
وقــوى الجــ�ل واملــال  »أََشــدَّ قـُـوَّةً «ثم املكنة األشد يف عاد تعني القوى العقلية والعلمية والجسمية: 

  ومن ثم اآلثار أية آثار: »أَثاثاً َو رِْءياً  أَْحَسنُ «واألثاث: 
  .»َو لََقْد َمكَّنّاُهْم ِفي� إِْن َمكَّنّاكُْم ِفيهِ «: »أََشدَّ ِمنُْهْم قُوًَّة َو آثاراً ِيف اْألَرِْض «

و لعل آثار بعلبك من تلكم اآلثار، التي تحّدث عن آصارهم يف حمل هذه اآلثــار: فكــم مــن ضــحايا 
ل هذه الصخور الضخمة، وكم من أشالء فرشت ل� تقوم تحتها هذه العــ�د يف رضخوا بدمائهم حم

  إرم عاد؟!.
و لقد جمعوا الك�ل عقال وجس�، والج�ل رأيا ورءيا، أكمل من هؤآلء وأجمل، فلم تك تغن عنهم ال 

هم يف مالهم وال مالهم من رأي أو رءي، وال قوتهم يف العقل واملال والجســم .. وألنهــم أذهبــوا طيبــات
  حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ..

ثم الثالثة االخرى: السمع واألبصار واألفئدة، ال بــد وأنهــا ـ كــذلك ـ أقــوى ولــ� تزيــدهم قــوات إىل 
قوات، وإال � يكن لذكرها مجال، وبعد التمك� يف األرض قوة وآثارا، ألنهم والحارضين ومعهم الناس، 

َو رَفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدرَجــاٍت «ا االختالف يف الدرجات: هم مشرتكون يف أصول هذه الثالث، وإ�
): درجات يف مختلف الطاقات: سمعا وأبصارا وأفئدة أم ماذا، وقد تحول ۶:۱۶۵(»لِيَبْلَُوكُْم ِيف ما آتاكُمْ 

و� يســتفيدوا مــن  »آيــاِت ّهللاِ  إِذْ كانُوا يَْجَحُدوَن ِب «إىل دركات كقوم عاد، الذين بدلوا نعمة ّهللا كفرا 
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  وكان حقا عليهم ما حاق بهم!. »َو حاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزٔونَ «هذه الدرجات إ�انا باآليات 
إنهم كانوا أسمع من هؤآلء بآذان مداركهم، وأبرص بأبصارها، وأفئد بقلوبهم املتفئدة: املتوقدة بأنوار 

ءٍ فَ� أَْغنى َعنُْهْم َســ«العلوم املادية  : مــا أغنــت عــنهم يف »ْمُعهُْم َو ال أَبْصــارُُهْم َو ال أَفِْئــَدتُُهْم ِمــْن َيشْ
دفعهم إىل اإل�ان إذ � يستعملوها يف التسمع آلليات والتبرص بها والتفوءد لها، وإ�ا أخلدوا بهــا إىل 

يندفعوا بها إىل  الحياة الدنيا فجمعوا لها غافل� عن االخرى، ف� أغنت عنهم يف دفع العذاب، ك� �
  الصواب والثواب.

كذلك والحارضون املتحرضون، الذين بلغوا من املكنة، ويف السمع واألبصار واألفئــدة ـ بلغــوا قمتهــا، 
فيسمعون األصوات من مشارق األرض ومغاربها من اإلذاعات، ويبرصــون صــورها مــن التلفزيونــات، 

ة: املتوقدة بــأنوار العلــم، وعــىل أضــواء هــذا ويعقلون ويعلمون مختلف العلوم واالخرتاعات باألفئد
  املثلث �كنوا في� � �ّكن فيه انسان التاريخ في� نعلم.

كذلك هؤآلء ال تغني عنهم حضاراتهم بحذاف�ها من يشء، مــا هــم مكــذبون بآيــات ّهللا وجاحــدون، 
بُونَ «وسوف يحيق بهم ما كانوا به يستهزئون:    ).۲۳: ۸۴(». َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا يُوُعونَ بَِل الَِّذيَن كََفرُوا يَُكذِّ

فالعربة التي يستفيدها كل ذي مكنة، وكل ذي سمع وبرص وفٔود، أال يغرت ذو قوة بقوته، وال ذو مال 
�اله، وال ذو علم بعلمه، فإنها قوى من قوى الكون، لو � تجر يف مجاريها، والســنن التــي ســنها ّهللا، 

ل يشء، ك� فعلت بعاد و �ود! فتلــك عــاد تــذمروا تســمعون أخبــارهم لرجعت عذابا وتبابا تدمر ك
  وترون آثارهم، ول� تعتربوا بهم وبارضابهم:

أَْهلَْكنا مــا «َو لََقْد أَْهلَْكنا ما َحْولَُكْم ِمَن الُْقرى َو َرصَّفْنَا اآلْياِت لََعلَّهُْم يَْرِجُعوَن ترى ما هي الصلة ب� 
هم الحارضون يف الخطاب؟ ثم وكيف يرجع  »كم«أوالء قوم عاد و »هم«ف  »يَرِْجُعونَ  لََعلَُّهمْ «و »َحْولَُكمْ 

  املهلكون بعد هالكهم اللهم إال إىل ّهللا يوم الدين؟.
تشمل قرى عاد وسواهم من املهلك�، ولقد رصف ّهللا لهم من آياته قبل أن يهلكهــم  »ما حولكم«إن 

  ىل ما طغوا و� يرجعوا أهلكهم ّهللا.فل� بقوا ع »لََعلَّهُْم يَرِْجُعونَ «
: املخاطب� بوحي القرآن، تذك� لهم �ا جرى عىل القرون مــن قــبلهم »أَْهلَْكنا ما َحْولَُكمْ «و من ثم يف 

  لعلهم يرجعون، وإال فثم الهالك الدمار ك� أهلك ما حولكم ف� لكم ال تٔونون؟
ت يف صيغ مختلفة حسب البيئات أو الطلبات، و ترصيف اآليات هو صوغ آيات النبوات وسائر اآليا

عن غيهم ولكنهم ... رصفناها لهم لينرصفوا، إال أن صيغة الكفــر  »لََعلَُّهْم يَرِْجُعونَ «آيات تتوارد وترتى 
  املعاند ال تنرصف، إال إىل جهنم وبئس املص�.

جر، وسبأ باليمن ويف مدين أم ماذا، كعاد باألحقاف ـ ارم ذات الع�د، و�ود بالح »أَْهلَْكنا ما َحْولَُكمْ «
وهي من القرى التي كانت حول أم القرى، قريبــة منهــا أو بعيــدة عنهــا، فإنهــا أم القــرى كلهــا، كــ� 

: كل القــرى فإنهــا أيــا كانــت فهــي حــول املركــز »لِتُنِْذَر أُمَّ الُْقرى َو َمْن َحْولَها«أرسل  آلـه و عليه هللا صىلالرسول 
  سالمية العاملية.الرئييس للدعوة اإل 

فََهْل تَرى «و لكن� القرى الهالكة حولكم، القريبة تكفي ع� هي بعيدة عنكم ومنها األحقاف ومنها .. 
  ؟ .. وهل نرصتهم آلهتهم أم ضلت عنهم وألهت؟:»لَُهْم ِمْن باقِيَةٍ 

  ْل َضلُّوا َعنُْهْم َو ذلَِك إِفُْكهُْم َو ما كانُوا يَْفَرتُوَن.فَلَْو ال نََرصَُهُم الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن دُوِن ّهللاِ قُْرباناً آلَِهًة بَ 
و كيف ينرصونهم يف بأسهم وهم أوالء كــانوا لهــم جنــدا محرضــين، يكّفــون عنهــا بــأس الحــارضين 
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بُونا إَِىل ّهللاِ زُلْفى«لكرسها، فهٔواء اآللهة القربان  إىل ّهللا أو  كيف � تقرب عابــديها»ما نَْعبُُدُهْم إِّال لِيَُقرِّ
  تشفع لهم أو تنفعهم ح� بأسهم ك� كانوا لها جندا محرضين؟.

: ح� البأس: ضالال عن كونها إذ دمرت بتدم�هم، وعــن كيانهــا ـ بــاحرى ـ إذ ضــلت »بَْل َضلُّوا َعنُْهمْ «
كشــف الوهيتها املٔوفكة: واقعيا إذ ما أثرت، ويف ظنهم: إذ عرفوا أنهم خاطئون، فح� البأس املــوت ت

لََقْد كُنَْت ِيف َغْفلٍَة ِمْن هــذا فََكَشــْفنا «الحقائق، ثم الربزخ معرض الكشف التام، ثم يف القيامة األتم: 
متحلال عن الكلل التي كانت من علل منك أو مــن حجــاب الحيــاة »َعنَْك ِغطاَءَك فَبََرصَُك الْيَْوَم َحِديدٌ 

  الدنيا.
  


