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مقدمــة تذكيــر القرآن
يتضمن القرآن أبلغ وأتم ما يستحق التفكير العقلي والمعرفة العلمية أن يهتما به من رعاية
علمي على أعلى وأرفع مايكون ،إال أن القرآن قد اليحذو في إثبات شيء
واهتمام ،فهو كتاب
ٌّ
ماحذو مناهج البحث والفن المعروفة عندنا ،بحيث إنه يلقي النواحي الفنية والتفاصيل المتصلة
لب الموضوع مباشرة ،فيقدمه بأسلوب دعوي مؤثر خالَّب؛
بالبحث العلمي جان ًبا ،ويعمد إلى ِّ
ذلك ألن القرآن اليرمي إلى تقديم بحث علمي أو دراسة علمية ،وإنما يرمي ــ أوالً
وآخرا ــ إلى
ً
تحقيق «التذكير والموعظة» من وراء الحقيقة العلمية الصادقة.
والحقيقة أن هدف «التذكير والموعظة» اليتحقق أبدً ا إال باستخدام األسلوب البسيط دون
األسلوب الفني.

غير أن مقتضيات الدراسة العلمية المتعمقة ربما تطالب دارس القرآن ــ بطبيعة الحال ــ أن
ووجوها فنية آليات القرآن ،وعند هذه النقطة يواجهنا سؤال يتمثل في:
يستوعب تفاصيل علمية،
ً
أي منهج أو أسلوب سيجدر بنا أن نتخذه في تفسير القرآن الكريم؟ فإننا لو اتخذنا أسلوب القرآن
نفسه ،وهو الذي يتميز بطابعه الدعوي اليسير ،فسيترتب على ذلك أن تفسير القرآن سيكون
جو من التذكير والموعظة واالتعاظ؛ الذي يتمتع بكونه المقصد
بحيث يسوده وينسحب عليه ٌّ
األصلي للقرآن الكريم ــ كما أسلفنا ،إال أننا ــ في مثل هذه الحالة ــ قد النتمكن من إعطاء
ٍ
ناحية ،ومن ناحية أخرى:
الجوانب العلمية البحتة ح َّقها من العناية والبحث والتنقيب ،هذا من
إذا تصدينا إلعداد تفسير شامل يستوعب الجوانب العلمية واألبعاد الفنية آليات القرآن بكل دقة
إعجاب ٍ
ٍ
كبير بالنسبة لفئة محدودة ذات
وإمعان وتفصيل؛ فال شك في أن يكون ذلك موضع
نزعات وميول أكاديمية خاصة ،ولكنه ــ من غير ٍّ
شك كذلك ــ اليعدو أن يكون بمثابة وثيقة جا َّفة
بالنسبة للسواد األعظم ،وفض ً
ال عن ذلك :فإن األمر اليقف عند هذا الحدِّ  ،بل سينكشف ــ نهائ ًّيا
ــ عن خسارة لها خطر عظيم ،وذلك أن مثل هذا التفسير العلمي والفني الشامل ر َّبما اليمكن
من إعداده إال على حساب «التذكير والموعظة» ،أي على حساب الغاية األصلية للقرآن الكريم،
وكفى بذلك خسرانًا!

حل ٌ
وثمة ٌّ
سهل لهذه المشكلة ،وهو أن نقسم الموضوع إلى قسمين منفصلين:
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ــ قسم «التفسير».

ــ وقسم «المعلومات والمعارف».

ثم نقوم بمعالجة كل من القسمين بصورة مستقلة:

فأما قسم التفسير الذي يتم نشره مع آيات القرآن الكريم ،فينبغي أن نتَّخذ فيه أسلوب «التذكير
والموعظة».

مفر ًدا على غرار «دائرة المعارف أو
وأما القسم الثاني فذلك ماينبغي أن
ِّ
نخصص له كتا ًبا َ
الموسوعة القرآنية»؛ بحيث يحتوي هذا الكتاب الثاني ،على جميع المعلومات والمعارف
والمباحث ،التي تتعلق بالجوانب العلمية والتاريخية والوجوه الفنية لمدلوالت القرآن وإشاراته..
ال ــ يجدر بنا أن نتدبرها أوالً
فاآليات التي تتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم ــ مث ً
من «وجهة نظر التذكر واالعتبار» فقط ،فنستلهم أقصى مانستطيع من الدروس والعظات والعبر
التي قد حفلت بها حياته الطيبة  ونضمنها القسم األول ،أي قسم التفسير .وأما مايتصل
بشخصيته  من حيث المعلومات التاريخية والكشوف األثرية ،فاألحسن أن يورد كل ذلك في
«الموسوعة القرآنية» ،حيث يستطيع المرء أن يطلع على ذلك ضمن كلمة «إبراهيم» ،وهكذا كل
التفاصيل المتعلقة بالنحو ،والبالغة ،والفقه ،والكالم ،وعلوم الطبيعة ،والفلك ،وما إلى ذلك،
ينبغي أن ندرجها في «الموسوعة القرآنية» الفي «تفسير القرآن».
ً
وأخذا بالمنهج الذي ذكرناه آن ًفا؛ نقدم هذا الكتاب «تذكير القرآن» ،وهو يمثل القسم األول؛
إذ اقتصر فيه التذكير األساسي على جانب «التذكير» وحده؛ التذكير بالمعاني والمدلوالت
الجوهرية لمضامين القرآن الكريم ،وسوف يليه القسم الثاني ــ إن شاءاﷲ تعالى حام ً
ال عنوان
«الموسوعة القرآنية» مستوع ًبا لمعارف معلومات تفصيلية لجميع مايتعلق بالجوانب العلمية
واألبعاد الفنية لآليات القرآنية.

ومما يالحظ َّ
أن هذا هو عين المنهج الذي اتخذه القرآن نفسه ،بحيث أن القرآن يتضمن
كمية البأس بها من اإلشارات تتصل بعلوم الطبيعة والفلك ،إال أناﷲ أجمل القول فيها غاية
اإلجمال ،وأما التفاصيل المتفرعة عن ذلك فإن مسؤولية البحث عنها وتدوينها وقعت على
وأمما ظهرت عبر القرون
كثيرا مايذكر شخصيات
ً
عواتق علماء العصور التالية .كما أن القرآن ً
الخالية ،ولكن بشكل إجمالي للغاية ،وأما عملية البحث والتنقيب عن التفاصيل التاريخية
المتعلقة بتلك الشخصيات واألمم ،فمما تركهاﷲ تعالى لمن يضطلع بذلك فيما بعد؛ من خبراء
ومتخصصين في علم اآلثار والنقوش ،ومما الشك فيه أناﷲ تعالى لو شاء لضمن كتابه هذه
بجو «التذكير
األمور العلمية كلها ،فهو العليم الخبير ،ولكن ذلك لم يكن ليكون إال إذا ضحينا ِّ
والعبرة والموعظة» الذي يسود القرآن الكريم ،ومن أجل ذلك ركَّزاﷲ على ماله صلة
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مقدمة تذكير القر 
آن

مباشرة بالعبرة والموعظة فقط ،وترك ــ بالرغم من قدرته وإحاطة علمه بكل شيء ــ ماعدا ذلك
من التفاصيل والجزئيات األخرى لألجيال القادمة.

جم من الجزئيات والتفاصيل المتصلة
ونعرف أن القرآن لم يتعرض ــ من جهة ــ إلحصاء ٍّ
بقسم «المعلومات والمعارف» التي قد تبدو ضرورية للباحث والمحقق ،بينما نجد ــ من جهة
أخرى ــ أن األمور التي لها عالقة بالموعظة والعبرة أعيدت فيه ،وتكرر ورودها لدرجة تجرأ
معها بعض الناس على القول َّ
أن القرآن ملي ٌء بأحاديث مكرورة ،والسبب في ذلك يعود إلى أن
القرآن اليريد أن يقرأه الناس بدافع االستكثار من المعلومات ،أو الفضول العلمي ،وإنما يريد
أن يجعل الحديث عناﷲ تعالى ،وعن قضايا اآلخرة ،غذا ًء َّ
تتغذى عليه أرواح الناس وقلوبهم.
هم اإلنسان بقراءة شيء بدافع الفضول واالستزادة من المعلومات فمن الطبيعي أن يتسبب
وإذا َّ
التكرار ــ عند ذلك ــ في وقوعه في الملل والسآمة ،ولكن الشيء الذي يدخل حياة اإلنسان غذا ًء
لروحه ،نجده ك َّلما كُرر و ُأعيد تجدَّ د شعور اإلنسان بلذته وحالوته ،وحيثما توجد اللذة ينعدم
مفهوم التكرار واإلعادة ضرورةً .وإنما نهج القرآن هذا المنهج ،بـ« :غربلة نوعية الناس» ،إذا
صح التعبير ،حتى يمكن التمييز الواقعي ــ عن طريق عملية الغربلة هذه ــ بين صنفين من الناس:
صنف شغلته «المعلومات» و«اإلعادة والتكرار» عن التفكير الجدي فيما جاء به القرآن وامتثاله،
ٍ
غذاء دس ٍم َّ
تتغذى
وصنف يشتمل على صفوة من الناس أصبحت الحقائق القرآنية عندهم بمثابة
به ،وتتلذذ به أرواحهم.

القرآن كتاب دعوة

ليس القرآن كتاب علم على النمط المعتاد ،إنما هو كتاب دعوة ،لقد أقاماﷲ عبدً ا من عباده،
في الثلث األول من القرن السابع الميالدي ،ممث ً
ال في أمة خاصة ،وأمره بإبالغ رسالته إلى الناس
كاف ًة ،وقد قام الرسول بما أمر به في مجتمعه ،وكان ــ مع ذلك ــ يتنزل عليه القرآن قلي ً
ال حسب
مقتضيات الظروف واألوضاع ،وقد تم نزول القرآن بأكمله في مدة ثالث وعشرين سنة؛ إلى
جانب انتهاء الرسول ــ في نفس هذه المدة الزمنية ــ من أداء أمانته وتبليغ دعوته على أكمل وجه.

ومع أن القرآن هدايةاﷲ األبدية ،فإن الترتيب المذكور أعاله؛ الذي جرى عليه نزول القرآن
أسبغ عليه ــ باإلضافة إلى أبديته ــ «بعدً ا تاريخ ًّيا» وربما النتجاوز الحقيقة إذا وصفنا القرآن
ونظرا إلى هذا
بأنه كتاباﷲ الذي قدم فيه هدايته األبدية ،بعد أن قولبهما في قالب التاريخ،
ً
فإن عملية تفسير القرآن صارت ــ في عصر مابعد نزول القرآن خاصة ــ عملية تستلزم المرء أن
يراعي فيها عنصرين ،لكل واحد منها أهميته وأولويته :أول العنصرين هو «أبدية القرآن وخلود
رسالته» ،والثاني عنصر «تاريخ القرآن التنزيلي» .ذاك ألننا لو فسرنا القرآن في ضوء من الخلفيات
األولية الخاصة وحدها التي نزلت فيها آيات القرآن وأحكامه؛ ألصبح القرآن وكأنه كتاب تاريخ
ألحداث ووقائع وقعت في سالف القرون ،وعلى العكس من ذلك إذا نحن فسرنا القرآن بنا ًء
على أهميته األبدية وحدها فسيبدو وكأن بعده التاريخي عولج بما الينبغي من غاية اإلهمال،
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ولم يلق مايستحق من االهتمام ،ومن هنا فقد تحتم على المفسر أن يتخذ لتفسير القرآن أسلو ًبا
مزدوجا ،أو ثنائي الجانب ،حيث يأخذ هذين العنصرين (األبدي والتاريخي) في االعتبار ،ويعيد
ً
لكل منهما مايستحق من العناية واالهتمام.

وقد اتخذنا مثل هذا «األسلوب الثنائي الجانب» في «تذكير القرآن» ،إذ تصدينا فيه لطرح
أيضا بشكل موجز ،اللكي يبدو القرآن وكأنه كتاب تاريخي قديم ،فإن
الخلفيات التاريخية ً
تطبيق تعاليم القرآن الخالدة تنطبق على قضايا العصر وشؤونه ،وإنما لكيال ينفصل القرآن كل ًّيا
عن أساسه التاريخي الموصول بواقع البشر.

مقصد نزول القرآن

لماذا ُأنزل القرآن؟

وجواب ذلك في كلمة واحدة :إلعالم البشر بالمنهج اإللهي الذي اختارهاﷲ لإلنسان .لقد
خلقاﷲ اإلنسان للخلود والسرمد َّية ،فحياته في هذه الدنيا التتجاوز خمسين أو مئة سنة؛ ثم
ينتقل منها إلى الدار اآلخرة ،حيث يواصل حياته بصورة متصلة إلى األبد .إن هذه الدنياهي
صالحا هنا يدخل في نعيم الجنة األبدي ،ومن
مكان العمل ،واآلخرة مكان الجزاء ،فمن عمل
ً
عمل سي ًئا ُيل َقى به في شقاء الجحيم األبدي ،وقد أنزل القرآن لينذر اإلنسان بهذه القضية البالغة
الخطورة ،وليدله على طريق النجاة من شقاء الحياة األخروية.

ولقد خلقاﷲ اإلنسان ــ بالنسبة لما أودعه فيه من ملكة اإلدراك والشعور ــ على ذلك الوضع
الفطري الصحيح الذي أراد للناس أن يكونوا عليه ،ثم جعل كل موجودات هذا الكون مظاهر
السوي ،غير أن هذا كله وجد هنا في «لسان الحال»،
فعلية لما يرضاه  من النمط السلوكي
ِّ
فالفطرة اإلنسانية يتمثل عملها بشكل المشاعر واألحاسيس ،أما الطبيعة فتتجسد مظاهرها في
صور تمثيلية ،وقد جاء القرآن ليعلن ــ بلسان المقال ــ عما يكمن وراء الفطرة والكون بلسان
الحال ،حتى اليتعذر إدراكه على أحد ،ومن هنا فإذا كانت الفطرة مرشدً ا لإلنسان صامتًا ،فإن
القرآن هو «مرشد ناطق».

وباإلضافة إلى ذلك فقد أنزل القرآن على رسول كان «رسول االنتصار والغلبة» ،إذ بعث
األنبياء السابقون بصفتهم دعاة إلى الرسالة اإللهية فقط ،مسؤوليتهم كانت تنتهي بتبليغ رسالةاﷲ
إلى أممهم بأقصى مايستطيعون ،فقد خاطبوا الذين أرسلوا إليهم بألسنتهم ،ليقنعوهم بصدق
رسالتهم ،إال أن اإلنسان ــ بظلمه لنفسه ــ لم ُي ْل ِق لما جاؤوا به باالً ،ومن أجل ذلك لم تترجم
رسالةاﷲ عمل ًّيا ــ على مدى امتداد القرون الطويلة الماضية ــ في حياة اإلنسان العملية ،في حين
خصه بصفة «الغلبة واالنتصار» ،وهذا يعني أن رسالته^
بعثاﷲ تعالى رسول آخر الزمان ،وقد َّ
لن تنتهي ــ كرساالت األنبياء السابقين ــ بمرحلة إبالغ الدعوة فحسب ،بل إنها ستظفر ــ بإذناﷲ
ونصرته الخاصة ــ باالنتصار الكامل ،وستتحول ــ في نهاية المطاف ــ إلى الواقع الفعلي .ومما
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مقدمة تذكير

القرآن

صالحا لكل زمان ومكان ،وستجد
أسفر عنه هذا التقدير اإللهي الحاسم أناﷲ أيد دينه بما يجعله
ً
التأييد في أمرين:
األول :انسجامه ومالءمته لفطرة اإلنسان ونواميس الكون.

والثاني« :أسوة عملية كاملة متكاملة» لمرضاةاﷲ وإرادته في حياة اإلنسان الواقعية.

إن الدعوة التي جاء بها أنبياءاﷲ تعالى في العصور الماضية ،هي الدعوة ذاتها التي جاء بها
رسول آخر الزمان ،إال أن الظاهرة التي غال ًبا ماتكرر حدوثها مع األنبياء السابقين كلهم أن الناس
عارضوهم ،ولم يقبلوا رسالتهم ،وكان السبب في ذلك يعود إلى حسبانهم أن رساالت األنبياء
التتفق ومصالحهم الدنيوية ،فقد كانوا يظنون ــ أنهم لو آمنوا بديناﷲ الحق ،واستمسكوا به،
فإنهم ــ من جراء ذلك ــ سيخسرون دنياهم العامرة ،وتنقطع األسباب بينهم وبين مايتمتعون به
من رغد العيش ،ولكن تاريخ القرآن يمثل «الضربة القاضية» على مثل هذا التخوف المزعوم،
وذلك الموقف الخاطئ من الدين الحق ،إذ أن الدعوة التي انبثقت عن القرآن وسارت في
أضوائه تعهداﷲ تعالى لها بمعونة خاصة ،حتى يصل بها إلى مرحلة «التحقق الواقعي» كما
أبرز نتائجها العملية المدهشة إلى حيز الوجود على مستوى ملموس ،مما أدى إلى إيجاد تاريخ
مستقل لديناﷲ تبارك وتعالى ،وبالتالي فقد أصبح اآلن بمستطاع كل أحد من الناس إلى قيام
الساعة أن يدرك ــ بوضوح استنا ًدا إلى حقائق التاريخ الناصعة ــ كيف أن ينابيع بركات السماء
واألرض تتفجر نتيجة لقبول ديناﷲ الحق ،والتمسك به عمل ًّيا.

أيضا ،أن القرآن أصبح مصونًا من كل خطر خارجي بصورة مستقلة ،إذ
كما نتج عن ذلك ً
أصبح امتداد نفوذ اإلسالم مح َّق ًقا على قطاع جغرافي كبير ،كما أن غلبة الحضارة والثقافة
اإلسالمية العربية ،أصبح كفي ً
ال بأن تتوفر للقرآن «بيئة مأمونة»؛ حيث اليتمكن أحد من إدخال
أي نوع من التغيير والتحريف في مضامينه .وإنها لحقيقة تاريخية أن غلبة المسلمين على رقعة
واسعة من المعمورة ظلت بمثابة حارس أمين للقرآن الكريم منذ خمسة عشر قرنًا تقري ًبا.

المائدة الربانية

يرى بعض الناس أن القرآن «كتاب الفضائل» ،ويرى آخرون أنه «كتاب المسائل» ،وآخرون
صحيحا
يرون أنه «كتاب السياسة» ،وليس في أي من هذه اآلراء الثالثة مايمكن أن يكون وص ًفا
ً
للقرآن.
ولنناقش هذه اآلراء الثالثة:

فالرأي القائل بأن القرآن «كتاب الفضائل» يعني أن سوره وآياته تنطوي على «بركات
محضا؛ هذا الرأي
طلمسية» ،ويكفيك للحصول على هذه «البركات» أن تردد ألفاظ القرآن ترديدً ا ً
يفضي إلى أن تصير مجموع تلك اآليات فارغة المعنى ،مع أن القرآن يزخر بعدد اليحصى من
اآليات التي تدفع اإلنسان إلى أن يسبر أغوار المعاني ويخوض في أعماقها ،وال يقف عند حدود
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األلفاظ وحدها ،كما تحثه على تدبر القرآن ،وإمعان النظر في مراميه البعيدة ،واتخاذ وجهة النظر
القرآنية بالنسبة لوجوده والكون المحيط به ،وفي ضوء هذا ،يتضح لنا بجالء ،أن القرآن إنما
يهدف إلى إيقاظ ماأودع في اإلنسان من قوى فكرية ،وطاقات عقلية ،وما يتمتع به من ملكات
الوعي واإلدراك ،حتى يستطيع تذوق الحقائق التي جاء بها القرآن ،ويستمد منها مايغذي به
فكره وعقله وروحه ،وأن يعيش في هذه الدنيا باالعتبار والتبصر.
لهذا فإن القول بأن القرآن «كتاب الفضائل» هو هبوط بدرجة القرآن وحط من شأنه ،فإنه
يوحي بأن القرآن ليس بكتاب مصقل للعقول ،وال مضيء للقلوب ،إنما هو «كتاب للتبرك» فقط،
وأن قيمته إنما تنحصر في أن ُيتلى ــ بدافع التبرك به ــ بذهن منغلق ،ثم يوضع على أحد الرفوف،
بعد أن يغلف بغالف أنيق!

وكذلك فإن القول بأن القرآن «كتاب المسائل» نوع من الظلم ،إذ أن االنطباع الذي يتبادر
إلى الذهن ،عند سماع كلمة «المسائل» أن القرآن كتاب أعمال رتيبة اليختلف شأنها عن
مظاهر ورسوم شكلية ،ويكفي المرء ــ ألداء مسؤوليته نحوها ــ أن يأتيها مراع ًيا آلداب ظاهرية
محددة ،بينما نجد القرآن يخلو تما ًما مما يتعلق باآلداب الظاهرية ألعماله المطلوبة ..بحيث أن
القرآن يدعو اإلنسان إلى اإليمان ،إال أنه اليعد ذلك اإليمان إيمانًا حقيق ًّيا إال إذا وقر في القلب
وصدَّ قه العمل ،وإن القرآن يؤكِّد ــ من بين مايؤكِّد ــ أن الصالة هي وسيلة الفالح والسعادة،
ولكن الصالة المعتدَّ بها في القرآن الكريم والتي تح ِّقق الفالح للمؤمن هي صالة الخاشعين،
قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ {المؤمنون}  .كما أن القرآن يطالب
ذكرا حقيق ًّيا ،والذكر الحقيقي هو الذي يمازجه نوع من روح المحبة
كثيرا ً
الناس بأن يذكروااﷲ ً
والشغف الشديدين ،وليس كالذي يكون في ذكر عظماء األمة ،أو الذي يكون عند تقديم الذبيحة
أو األضحية ،إلباحة أكلها ،بل الذكر الحق هو الذي يتسبب في وصول المرء إلى حقيقة التقوى.
وهكذا ترى أن الذي يركز عليه القرآن ،ويلفت بإلحاح مستمر انتباه اإلنسان إليه ،هو أن يكون
عمله عم ً
ال ح ًّيا ،ناب ًعا من اإلرادة الشعورية واإلدراك الواعي ،وليس العمل القائم على مراسم
وآداب ظاهرية مجردة عن الروح والحيوية.

وليس من ٍّ
شك في أن القرآن يتضمن عد ًدا من األحكام لها صلة بأمور السياسة ،إال أن وصف
القرآن بأنه «كتاب السياسة» ،شأنه شأن من يطلق على اإلنسان وصف «الحيوان االقتصادي»
نبي آخر
بناء على شيء من التشابه الجزئي ،وإن القائلين بهذا الرأي يعتمدون على ماحدث مع ِّ
الزمان^ ،إذ يرون أن رسالته عليه الصالة والسالم بدأت بمرحلة الدعوة والتبليغ ،حتى انتهت
في آخر مراحلها إلى تنظيم شؤون السياسة والدولة؛ فاستنا ًدا إلى ذلك يقولون :إن األنبياء إنما
يبعثون من أجل إقامة «الحكومة اإللهية» ،على أساس مجموعة خاصة من األحكام والتشريعات.
ولكن القرآن يؤكد أنه لم يكن ثمة اختالف ُّ
قط بين رسالة نبي وآخر ،حيث أناﷲ أرسل أنبياءه
وصورا من حياة من
جمي ًعا برسالة واحدة ،ولهذا قصاﷲ تعالى على خاتم األنبياء^ مواقف
ً
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عما إذا كان
سبقوه ،وأمره بأن يتأسى بهم﴿ :ﯱ ﯲ﴾ {األنعام . }90 :وهنا يبرز السؤال َّ
الهدف الرسالي لجميع األنبياء ،إنما يتمثل في تأسيس «الحكومة اإللهية»؟! إذن؛ ماهو السبب
في أن األنبياء قاطب ًة ،ماعدا النبي األخير^؛ لم يقوموا بإقامة الدولة؟

وأصحاب هذا االتجاه يــردون على هذا قائلين :إن كل نبي من األنبياء اتخذ من هدف
محورا لعمله ونشاطه ،وقام فع ً
ال بتركيز كل جهوده وطاقاته نحو إنجاز
«تأسيس الدولة اإللهية»
ً
هذا الهدف ،غير أن عمل بعض األنبياء لم يتجاوز مرحلة السعي والجهد ،كما أن بعضهم تك َّلل
عمله بالنجاح ،فتوصل إلى الغاية النهائية المنشودة .ولكن هذا الجواب خاطئ من عدة أوجه،
ولتوضيح هذا نأخذ ــ على سبيل المثال ــ سيدنا موسى عليه الصالة والسالم ،إنه لو كان الهدف
األساسي لرسالته  يتمثل في تنحية فرعون عن حكومة مصر ،وإرساء دعائم الحكومة اإللهية
مكانها ،فما السر إذن في أنه لما أغرقاﷲ فرعون وجنوده في البحر ،اتجه موسى ــ على أثر
مغادرا بالد مصر ،فإذا كان هدف رسالته إنما يتمثل في
ذلك ــ ببني إسرائيل إلى صحراء سيناء،
ً
تأسيس الحكومة اإللهية بمصر ،كما يظنون ،فماذا سيكون تأويل خروجه من مصر ،على حين أنه
قد سنحت له فرصة طيبة إلنجاز هدفه الرسالي بعد هالك فرعون وجنوده؟!
والحقيقة هي أن القرآن هو خزينة أبدية للنعم الربانية ،وهو تعريف باﷲ ،وهو ملتقى العبد
والمعبود ،ولكن اآلراء المزعومة من هذا النوع ،أفقدت القرآن قيمته الحقيقية في أنظار الناس،
َّ
ماتتغذى
أرضا قاحلة جدباء ،حيث اليوجد شيء
وجعلته كتا ًبا يشبه ــ إن أردنا تشبيهه بشيء ــ ً
به روح اإلنسان ،ومثله كمثل ديوان شعر ألحد الشعراء ،يتضمن مجموعة ألفاظ متنوعة ،بحيث
يكون بإمكان كل أحد أن يجد فيه مايؤيد عقليته الخاصة ،ويتناسب مع اتجاهاته الذاتية ،بينما
الذي سيكون قد عثر عليه ــ نتيجة دراسته وبحثه ــ هو نفسه بالذات ــ أي مايريد أن يصل إليه،
ولكن قد تغمره موجة من الفرح والسرور ظنَّا منه بأنه قد وجداﷲ تعالى.

الشروط الضرورية لفهم القرآن

دائما مايكون موضع االحتمال ألكثر من
القرآن كتاب عقيدة وفكرة ،والكتاب االعتقادي ً
تفسير واحد لمحتوياته ومدلوالته ،ولذا يتحتم على من يريد فهم القرآن على وجه صحيح أن
يكون خالي الذهن ،مجر ًدا عن خلفيات وأفكار مسبقة ،وإال فلن تكون حصيلته النهائية من
دراسة القرآن سوى ماقد سبق أن امتأل به ذهنه ،من أفكار واتجاهات ذاتية .ولنَ ْف َهم هذا من
مثال آية قرآنية؛ وهي قولاﷲ تعالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ {البقرة}165 :؛ فإن رج ً
ال سياسي النزعة ممن اليهمه شيء سوى
مايتعلق بالمعارك السياسية قوالً وفعالً ،إذا ماقرأ هذه اآلية ،فلن يلفت انتباهه شيء في هذه
اآلية ماعدا كلمة «أندا ًدا» وحسب ،فهو يلتقط من القرآن كلمة «أندا ًدا» ،ويأخذ في شرحها طب ًقا
لتفكيره الذاتي ،ونزعاته الشخصية ،فيقول :إن المراد اإللهي هنا ،هو «اتخاذ األنداد من حيث
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السلطة السياسية الحاكمة» ،واآلية تمنعنا صراحة من أن نتخذ أحدً ا من دوناﷲ« ،ندًّ ا سياس ًّيا
له» .وستصبح هذه اآلية عنده ــ بناء على هذا التفسير ــ بمثابة تبرير شرعي ألن يبدأ حمالت
المعارضة واالصطدام ضد كل من يراه ندًّ ا سياس ًّياﷲ تعالى .وعلى العكس من هذا لو أن رج ً
ال
قرأ هذه اآلية بدون خلفيات أو أفكار مسبقة ،فهو اليقف عند كلمة «أندا ًدا» فقط ،بل هو يتأمل
في اآلية بمجموعها ،وسوف اليصعب عليه أن يكتشف ــ بعد وقفة تأمل غير طويلة ــ أن كيفية
«اتخاذ األنــداد» المذكورة هنا إنما المقصود منها مايكون من حيث «المحبة» المن حيث
«السياسة» ،وبعبارة أخرى أن اآلية تقول :إنه يجب على المؤمن أن يكون أشد ح َّباﷲ ربه وحده،
وال ينبغي له أن يتخذ أحدً ا من دوناﷲ ندًّ ا وشريكًا له فيما يتصل «بالحب الشديد».

إن للقرآن مدلوالً عا ًّما يتوقف إدراكه على أن يقرأ اإلنسان القرآن بنظرة موضوعية ،متجر ًّدا
عن كل أفكار خلفيات مسبقة ،ولكن الشخص الذي يريد الوصول إلى األغوار البعيدة لمعاني
القرآن ومدلوالته فإنه يضطر أن يستوفي شر ًطا آخر ،وهو أن يتمسك بالقرآن عمل ًّيا في مسيرة
أي جهة
حياته ،بحيث تسير حياته على الدرب ذاته الذي يدل عليه القرآن ،دونما انحراف إلى ِّ
أخرى .إن القرآن كتاب توجيهي أو مرشد عملي لحياة اإلنسان العملية ،وأيما كتاب عملي أو
تطبيقي قد اليمكن سبر أغواره والغوص في أعماقه ،إال إذا مر اإلنسان فع ً
ال بتلك التجارب التي
أشير إليها في هذا الكتاب.
وإن هذا العمل ليس بأي عمل سياسي واجتماعي ،بل إنه «عمل نفسي» بكل معنى الكلمة،
والحقيقة أن اإلنسان في ممارسته هذا العمل ،يقوم لمجابهة نفسه بالذات ،وليس لمجابهة شيء
خارج وجوده الذاتي ،إن القرآن يريد لإلنسان أال يعيش على مستوى ظاهر الحياة الدنيا ،بل عليه
أن يعيش على مستوى عالم الغيب ،وإن المراحل التي أشار إليها القرآن في هذا الخصوص،
كيف يتمكن من إدراكها من لم يكن له عهد بها في حياته العملية؟ ويريد القرآن أال يخاف اإلنسان
يحب إال إياه ،فهل يستطيع أن يدرك ماهية مخافةاﷲ ومحبته من لم يضطرب
إالاﷲ تعالى ،وال
َّ
قلبه مرة في حباﷲ ،ولم يقشعر جلده أبدً ا لخشية اﷲ؟ ويريد القرآن من اإلنسان أن ينضم إلى
المنهاج اإللهي ،ويربط به وجوده لدرجة أن يصير ذلك عنده بمثابة قضية شخصية تهمه بالذات،
فالرجل الذي لم يهتم بمنهاجاﷲ اهتمامه بقضيته الشخصية ،كيف به أن يعرف معنى االنضمام
إلىاﷲ وربط الوجود به؟ ويريد القرآن أال تستحوذ على اإلنسان القضايا المثارة من الناس ،حتى
همه ،بل عليه أن يغرق وجوده في الفيضان المتدفق من قبلاﷲ تعالى ،فمن لم
تصير هي أكبر ِّ
تمر عليه ساعة واحدة من الساعات يكون فيها قد غرق وانغمس في فيضاناﷲ أنَّى له أن يفهم
يفر اإلنسان من الجحيم،
ماذا يعني االنغماس واالستغراق في الفيضان اإللهي؟ ويريد القرآن أن َّ
ويسعى إلى الجنة ،ولكن من شغله متاع الحياة الدنيا عن أن يأخذ قضية الجحيم بعين االعتبار،
ومن ليس عنده أي حنين أو شعور بالحاجة إلى الجنة كيف يفهم معنى الفرار من الجحيم؟!
وعالم ُ
مغمورا باإلحساس بعظمةاﷲ
السعي إلى الجنة؟ ويريد القرآن أن يكون اإلنسان
يبذل
ً
َ
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وكبريائه ،ولكن الذي استحوذ عليه الشعور بكبريائه وعظمته الشخصية ،من أين يستطيع أن
يشعر بتلك الكيفية التي تتولد حين يدرك اإلنسان كبرياءاﷲ بصفة تجعله الينظر إلى ذاته إال من
باب العجز ،والعجز وحده؟
إن العمل القرآني ،تتم ممارسته أص ً
ال على مستوى الوجود الداخلي لإلنسان ،ولكن اإلنسان
اليعيش وحده ،بل هناك كثيرون من بني نوعه يعيشون حوله ،ومن أجل ذلك ،فإن العمل
القرآني ،بالرغم من كونه ــ من حيث حقيقته األصلية ــ عم ً
أيضا
ال داخل ًّيا ذات ًّيا؛ يتصل باآلخرين ً
من ناحيتين:

أوالهما :تتمثل في دعوة المؤمنين اآلخرين إلى اتباع ذات السبيل القرآنية التي يتبعها هو
بذاته ،األمر الذي يؤدي إلى قيام عالقة الداعي والمدعو بين مؤمن وغيره ،وهذه العالقة تتسبب
في مرور المؤمن بعدد اليحصى من التجارب ،وتبقى سلسلة هذه التجارب مستمرة إلى آخر
حياته بصور مختلفة ومتنوعة.

والناحية الثانية :تتمثل في القضايا والمعامالت الحياتية المتنوعة التي تقوم بينه وبين من
يعيش معهم ،مثل األخذ والعطاء بالتبادل ،واالتفاق مع رجل ،واالختالف مع آخر ،واالبتعاد
تضمن القرآن تعليمات وإرشادات حكيمة شاملة
عن هذا ،واالقتراب من ذلك ...إلخ .وقد
َّ
تهدي اإلنسان إلى المواقف والردود الفعلية الصحيحة التي ينبغي له أن يتخذها بإزاء هذه األمور
والمعامالت كلها ،ولكن اإلنسان إذا أراد أن يتبع هواه فإن هذا الباب من القرآن سيبقى مغل ًقا
حاكما لحياته ،فسيتجلى له نوع من األسرار والحكم لتعاليم القرآن
عليه ،وأما إذا جعل القرآن
ً
اليمكن أن يتأتى له من أي طريق آخر.

إن المشروع الذي يقدمه القرآن أمام اإلنسان ليس في حقيقة األمر ،مشروع إقامة نظام ما ،بل
هو مشروع «صياغة قرآنية» لسلوكنا وأخالقنا نحن ،إن خطاب القرآن موجه أص ً
ال إلى الفرد دون
المجتمع ،ولذا فإن مشروع القرآن يتم تنفيذه على الفرد وليس المجتمع ،غير أن عد ًدا ملحو ًظا
أيضا تبرز إلى الوجود في
من األفراد ،إذا ماانصهر في بوتقة القرآن ،فإن نتائجه االجتماعية ً
دائما من نوعية واحدة محددة ،بل إنها تتغير بتغير الظروف
المرحلة التالية وال تكون هذه النتائج ً
واألوضاع التي تظهر فيها ،وما جاء في القرآن من أحداث ووقائع متنوعة حدثت مع األنبياء،
إنما تمثل نماذج مختلفة لهذه النتائج االجتماعية أو ردود الفعل االجتماعية ،ولو أن المرء كان
بصيرا ،ولم يكن على بصيرته غشاوة ،لوجد في القرآن ًّ
حل لكل مشكلة يقع فيها ،وهداية في كل
ً
أمر يواجهه في الحياة العملية ،إن القرآن كتاب الفطرة اإلنسانية ،وإنما يتمكن من فهم القرآن
ُ
القرآن عنده بمثابة «فطرة ثانية» لفطرته.
على أحسن مايكون َم ْن صار

السمات البارزة لـ« :تذكير القرآن»

 1ــ إن الغرض الرئيسي الذي نريد الوصول إليه من خالل هذا التفسير بصفة خاصة ،هو
«التذكير بالقرآن» ،ومن حيث إن القرآن نفسه إنما جاء من أجل تحقيق هذه الغاية ،أي التذكير
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والموعظة ،فإن الجانب الذي أوليناه القسط األوفر من اهتمامنا في طرح مضامين هذا التفسير
هو أن يجد فيه القارئ منه ً
فياضا أو مرت ًعا خص ًبا يضمن له إشباع حاجته إلى التذكر واالعتبار
ال ً
واالتعاظ.

 2ــ إن القرآن كتاب ليس كتا ًبا بشر ًّيا مؤل ًفا على الطراز اإلنساني المعتاد ،ينقسم إلى األبواب
والفصول ،بل إن مضامينه طرحت بأسلوب أشبه مايكون بشذرات أو فقرات قصيرة متناثرة ــ
محكما أو ارتبا ًطا معنو ًّيا دقي ًقا بين سور القرآن وعباراته ،إال
إن صح التعبير ــ بيد أن ثمة نظا ًما
ً
أن األسلوب الذي يتبناه القرآن عادة ،هو أن يعرض «رسالة كاملة مستقلة بحد ذاتها» ،من خالل
مقاطع وفقرات قصار ،بحيث تنطوي كل «فقرة» ،ــ وهي تتألف غال ًبا من عدد من اآليات يقل أو
يكثر ــ على تذكير خاص بمعنى أو مبدأ خاص ،بغية ترسيخه في القلوب واألذهان .لقد حاولنا
اتباع أسلوب الفقرات هذا في طرح مضامين هذا التفسير «تذكير القرآن» ،أي أننا عمدنا إلى
فقرة من فقرات القرآن ،ثم تناولنا مايندرج تحتها من فكرة أو توجيه معنوي بالتفسير واإليضاح
حرصا منا على أال تنقطع من القارئ سلسلة المعاني والمفاهيم
كموضوع متسلسل ،وذلك
ً
المطروحة خالل قراءته في فقرة تفسيرية معينة ،ولكي يتمكن هو من التزود المستمر المتواصل
«بالغذاء التذكيري» للقرآن الكريم.

 3ــ ولقد توخينا في إعداد «تذكير القرآن» من الحكمة ،ماجعل كل فقرة من فقراته مستقلة
بذاتها ،وذلك الحتوائها على فكرة قرآنية واضحة محددة ،فسواء قرأ القارئ صفحة واحدة من
التفسير ،أمقرأ مجموعة كبيرة من الصفحات ،فإنه اليكاد ينتهي من قراءته إال ويكون قد ظفر
أي ٍ
حال.
بنصيب من «الموعظة القرآنية» على ِّ
 4ــ وقد َّ
توخينا اإليجاز إلى الحد الممكن ،غير عارضين للتفاصيل المتصلة بالجانب
اللغوي ،أو الجانب الفقهي ،أو الجانب الكالمي ،أو ماإلى ذلك من الجوانب والوجوه األخرى
للمدلول القرآني ،وإنما الشيء الذي جعلناه نصب أعيننا ،هو أن يتسم تفسير القرآن بطابع من
ال ُي ْسر الذي يتميز بها القرآن نفسه ،فإن القرآن من جهة :يعكس جاللاﷲ وعظمته ،ومن جهة
أخرى :هو مرآة تنعكس عليها عبودية اإلنسان بجميع نواحيها ،وهذه هي النقاط الجوهرية التي
ٍ
وسهل ،بعيدً ا عن التعقيدات الفنية.
يتمحور حولها هذا التفسير ،ويحاول تجليتها بأسلوب موجز

وحيد الدين خان

ِد ْلهي في يوم الجمعة  13من نوفمبر 1981
E-mail: skhan@goodwordbooks.com

***
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( )7-1إن أفضل بداية لعمل العبد ،هو أن
يبدأ عمله باسم ربه ،إذ هو الذي عنده خزائن
ٍ
رحمة ،والذي التزال عيون رحمته تتدفق
كل
ٍ
ٍ
كل حين وآن ،فإن بدء عمل ماباسمه ،هو
كدعائنا إياه؛ أن يتوجه إلينا برحمته التي الحدّ
لها وال نهاية ،ويأخذ بأيدينا عند كل عقبة
تعترض دون عملنا ،ويسعدنا ــآخر األمر ــ
بتكليل عملنا بالنجاح .وفي هذا اعتراف من
جانب العبد بعبوديته ،كما أنه ــ من جانب
أيضا.
آخر ــ ضمان إلهي ،لنجاحه األكيد ً
وقد امتاز القرآن بالتعبير الدقيق عما يعتري
ٍ
بكلمات
قلب المؤمن من مشاعر وأحاسيس،
أصــدق وأوجــز ماتكون ،وإن «البسملة»
و«ســـورة الفاتحة» تمثالن هــذا الــنــوع من
العبارات الدُّ عائية .فقد تجسدت في صورة
هذه األلفاظ تلك العاطفة الطبيعية ،التي ربما

تنبعث في داخل المرء ،على إثر وصوله إلى الحق.
إن كيان اإلنسان لمن عظيم ماأعطي له من عنداﷲ تعالى ،وربما تتضح عظمة شأنه من أنك إذا قلت
لرجل ما ،أن ينزل عن عينيه ،أو يقطع رجليه ،وبعد ذلك س ُيتوج ملكًا على البالد ،فإنه ليس هنالك من
يرضى بذلك أبدً ا ،وهذا يعني أن العطايا الفطرية األولية ،هي أنمى وأعظم قيم ًة من مملكة ٍ
ملك بأسرها،
وكذلك حين يجول اإلنسان ببصره في هذا الكون المحيط به ،تتجلى له ربوبيةاﷲ ورحمته في كل
ٍ
ناحية .ويجد هو نفسه في عالم ينسجم ويتالءم بكل موجوداته وظواهره مع الحياة اإلنسانية وحاجاتها
ومتطلباتها ،على وجه مذهل للغاية .وهذه المشاهدة تقوده إلى إدراك أنه اليمكن أن يكون هذا المصنع
الكوني الهائل ،قد ُخلق عب ًثا ،وأن ُيترك سدً ى ،وأنه البد من أن يأتي يوم يجزى فيه الشاكر لشكره،
ويعاقب فيه الكافر على كفره وجحوده .ثم هو اليلبث أن يتضرع إلىاﷲ قائالً :يارب ،إنك مالك يوم
الدين ،وها أنا ذا أطرح نفسي على عتبتك ،وأسلم نفسي لك ،وبك أستعين ،تغمدني برحمتك! يارب!
اهدنا السبيل الذي هو أهدى وأقوم السبل عندك ،ووفقنا لنقتدي بعبادك المخ َلصين المنعم عليهم،
ونجنا من أن نتبع سبيل أولئك الذين حادوا عن الجادة ،أو الذين استحقوا سخطك ،وحل عليهم غضبك
ّ
لطغيانهم وعنادهم.
مغمورا بهذه المشاعر والكيفيات .وسورة
إن العبد المطلوب عنداﷲ هو الذي يعيش في هذه الدنيا
ً
«الفاتحة» هي «صورة مصغرة» لذلك العبد المؤمن ،وأما ماعدا ذلك من القرآن ،فهو كله «صورة مكبرة»
لذلك العبد المؤمن.
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( )5-1ال ريــب في أن الــقــرآن كتاب
هدي وإرشــاد ،ولكن المنتفع بهدايته هو
الــذي يكون جـــا ًّدا حــق الجدية ،بالنسبة
لمعرفة الهداية ،والــذي مــازال يشغل هذا
األمر باله ،ويختلج في صدره ليل نهار ،إن
بذرة «الطلب الصادق» التي تنبت في أرض
الفطرة ،هي ذاتها تشكل نقطة البداية للظفر
بالمطلوب وإدراكــه ،إن «الطلب الصادق»
و«اإلدراك الحقيقي» ليسا ،سوى مرحلتين:
لمسيرة واحـ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ـدة ،إن ذلك
ومتأخرة،
متقدمة
ٍ
صفحات مطوي ًة
يبدو وكأن المرء يتصفح
من فطرته هو بالذات؛ إذ طالما يريد اإلنسان
لذلك إراد ًة صادق ًة ،فال يلبث أن تشاركه
الطبيعة كلها ،وتنسجم معه في سيره ،وتأخذ
نصرةاﷲ بيده ،وبالتالي هو يبدأ يتلقى إجاب ًة
محدد ًة واضح ًة لنداء فطرته الغامض .وإن
انبعاث «الطلب الصادق» في داخل ٍ
أحد من الناس ،يعني محاول ًة تتجه لمشاهدة العالم الباطني وراء
هذا العالم الظاهري ،وعندما تنتهي هذه المحاولة إلى مرحلة اإلدراك تتحول إلى «اإليمان بالغيب»،
فالحالة النفسية التي تتمثل بادئ ٍ
ٍ
«حقيقة عليا» ،هي نفسها
بدء ،في اضطرار المرء إلى أن ُيلقي أمام
ستبرز في المرحلة التالية في صورة تحول إلى «مقيم الصالةﷲ» والعاطفة التي تكون في البداية
عبار ًة عن طموح الرجل إلى أن يو ِّقف وجوده لخدمة «الخير األعلى» ،هي ذاتها ستكون وقد تحولت
إلى اإلنفاق والتضحية ،في سبيلاﷲ ،بكل مايملك ،وبكل مايحرص عليه ،والحيرة التي قد تخ ّيم
على ٍ
أحد ،وهو يحاول البحث عن العاقبة األخيرة أو المصير النهائي ،لما يجري على مسرح الحياة
ٍ
ٍ
أعمال
اإلنسانية من
وأحداث ،إنها بدورها التلبث أن تنقشع وتزول تلقائ ًّيا ،عقب تحقق يقينه باآلخرة،
وما يكون فيها من الحساب والجزاء الوفاق.
مستوى ٍ
مواز للحقيقة العليا ،والذين يو َّفقون إلدراك
إن إدراك الحق يعني بلوغ وعي اإلنسان إلى
ً
الحق على هذا النحو ،يتحررون من أسر جميع أنواع العقد النفسية ،وبالتالي ينظرون إلى الحق كما
هو بصورته المجردة ،ولذا فإنهم سرعان مايعرفون الحق أينما ُوجد ،و ُيلبون نداء الداعي إليه ،كائنًا
من كان من عباداﷲ ،وال يحول أبدً ا أي شيء من الجمود ،أو تقليد اآلباء والجدود ،وجدران التعصب،
دون اعترافهم بالحق .وإن الذين يتمتعون بهذه الخصائص ،ينسجمون مع نظاماﷲ الذي يسير عليه
هذا الكون كله ،ويتكيف معهم ،و ُيكتب لهم التوفيق التباع ذلك الطريق السوي الذي يؤدي ــ في نهاية
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المطاف ــ إلى نعيم اآلخرة األبدي ،وأولئك
هم المفلحون.
وإنما يصل إلــى الحق من كــان ينشده
ويبحث عنه ،ومن كان يبحث عنه فال ُبدَّ أن
يصل إليه ويدركه ،فإنه قد تذوب هنا ــ في
طريق الحق ــ الفجوات والفواصل كلها،
بين البحث عنه ونِشدانه ،وبين الوصول إليه
وإدراكه.
( )7-6إن أحــدً ا منا ،لو أغمض عينيه
اليبصر الشمس وهي طالعة في كبد السماء،
كما أنه لو حشا أذنيه قطنًا ،اليسمع شي ًئا مما
ٍ
ٍ
ونداء ،هكذا هو
صوت
يرتفع في الخارج من
الحال بالنسبة إلى دعوة الحق ،إن دعوة الحق
مهما كانت صريح ًة وواضح ًة في حد ذاتها،
إنها التكاد تكون مفهوم ًة ،أو تحظى بالقبول
عند ٍ
أحد من الناس ،إال إذا فتح لها أبواب
قلبه ،فإن من أغلق أبــواب قلبه ،ال ُيحرك
سواكنه نداءاﷲ الصامت ،المتفجر من أرجاء
٣
الوجود كله ،وال عملية اإلعــام واإلنــذار،
التي يقوم بها الرسول المبلغ عناﷲ عليه الصالة والسالم.

ٍ
ٍ
أساس من
شوب تكون قائمة على أمتن
إن دعوة الحق حينما تقوم بصورتها النقية الخالصة من كل
الحقيقة واألصالة ،وعلى أبلغ مايكون من االنسجام مع الفطرة اإلنسانية ،األمر الذي اليمكن معه أن
ٍ
يتعذر على ٍ
ٍ
ٍ
بنظرة
مفتوح ،ويتأمل فيها
بذهن
أحد إدراك كنهها ،وفهم نوعيتها ،إذ مامن أحد ُيقبِل عليها
ٍ
ٍ
ٍ
عندئذ تقف
وطوية فطرية ،إال وجد قلبه مشدو ًدا إلى االعتراف بأنها عين الحق ،ولكن الدعوة
موضوعية
أمامها عقبة كأداء تعوقها عن الحركة ،تتمثل في الهيكل االجتماعي السائد حولها ،والذي يتشكل مستمدً ا
عناصر تكوينه الخاصة من رواسب القرون المتطاولة ،وفي ظل هذا الهيكل تتكون مناصب ورتب دينية
ٍ
ٍ
سلطان ،كما تنتشر صور من العزة
بسلطان أي
أو غير دينية ،يحتلها عدد من أفراد المجتمع ،يتمتعون
والشهرةُ ،يعدّ المتمتعون بها أعاظم رجال العصر ،وكذلك تنشأ وتروج ألوان من الحرف والصناعات،
ٍ
ٍ
لعدد غير قليل من الناس ،أن يعيشوا حيا َة ٍ
ورخاء.
أمن
وأساليب لكسب المنافع والمصالح تسمح
وفي مثل هذه الظروف والمالبسات ــ التي وصفناها آن ًفا ــ عندما يقيماﷲ عبدً ا من عباده ،من إحدى
النواحي المغمورة مبل ًغا عنه وداعي ًة إلى مرضاته ،يصبح مصدر قلق عظيم ألمثال أولئك الناس؛ إ ْذ يبدو
لهم أنه سيكدّ ر صفو حياتهم ،ويقضي على كيانهم!.

وثمة شيئان ربما يتسببان في الحيلولة بينهم وبين أن يفهموا رسالة الحق ــ بالرغم من كل ماتتمتع به
صحيحا ،أولهما« :الكبر والخيالَء» ،والثاني« :حب الدنيا واالنغماس في
فهما
ً
من الصدق واألصالة ــ ً
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لذاتها» ،إن الذين يشغلون مناصب عليا ويتولون
مراكز مرموقة في الهيكل االجتماعي السائد،
يعدّ ون نو ًعا من االنتقاص من شأنهم أن يؤمنوا
ٍ
بِ
ٍ
صغير أو ضئيل الشأن»؛ ويستتبع هذا
ـ«رجل
الشعور إثارة نفسية ال ُعجب في دخائل نفوسهم،
مما يــؤدي بهم إلــى اتخاذ موقف االستخفاف
واالزدراء تجاه شخصية الداعي ،وبالتالي إنكار
ـضــا بــا ًّتــا ،وكــذلــك المنافع
دعــوتــه ورفضها رفـ ً
الدنيوية هي األخــرى تقف بمثابة حجر عثرةٍ
دون قبول الحق ،وتلك هي الحالة الحاجزة عن
اعتناق الحق ،التي ُعبر عنها في القرآن بـ«الختم
على القلوب» وهــي تتمثل في الذين ي ُعدّ ون
موضوع دعوة الحق مما اليؤبه له ،وال يأخذونه
مأخذ الجد ،وفي الذين استشرى في نفوسهم داء
ال ُعجب واالستكبار ،واستعبدتهم الشهوات وزينة
الحياة الدنيا ،فإن أذهانهم تندمج ــ تلقائ ًّيا ــ تحت
ٍ
ٍ
ٍ
ملموس،
كثاف تتراكم عليها بشكل غير
حجب

نور الحق مدخ ً
ال
والتي بدورها التسمح بأن يجد ُ
أو طري ًقا للنفوذ إلى أذهان هؤالء ،إن اإلنسان إذا
ماتحركت في داخله نفسية العناد بالنسبة ٍ
ألمر ما،
واستحكمت حلقاتها ،بحكم االمتداد الزمني ،فإنه
يكاد يكون من المستحيل عليه أن يفهم أو يقتنع
بمعقولية ذلك األمر ،مهما تضافرت األدلة القوية
الواضحة على التأكيد بصحته وصدقه.

( )16-8إن الذين تسيطر عليهم المصالح
المادية في الحياة ،وال يهمهم شــيء سواها،
يعدّ ون الرجل من السفاهة بمكان؛ إذا هو نذر
وجوده كله في سبيل خدمة الحق ،على أن أمثال
هؤالء اليكونون مخلصين ــ في حقيقة األمر ــ إال
لمنافعهم الدُ ن َيوية العاجلة ،غير أنهم ــ مع ذلك ــ
أيضا ،ويعدون
قد يقيمون عالق ًة ظاهري ًة بالحق ً
هذا عق ً
ال وحصاف ًة؛ ظنًّا منهم أنهم يتمكنون ــ عن
هذا الطريق ــ من الحفاظ على حظوظهم الدنيوية،
وقد يمكنهم ــ عــاو ًة على ذلك ــ أن يحصلوا
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ٍ
أيضا .إال أن هذا
على وسام
شرف لخدمة الحق ً
نوع من الخداع للنفس ،إذ إن كل زمن يقضونه
يكشف عن اتساع الفجوة بينهم وبين «الدين
الحق»؛ وزيادة اقترابهم من «الدين النفعي» ،الذي
يدينون به ،وهكذا يتراكم مرضهم النفاقي يو ًما بعد
يوم .وعندما يرى هؤالء المسلمين الصادقين في
إسالمهمُ ،يخيل إليهم أنهم إنما ُيلقون بأنفسهم
إلى التهلكة والضياع ،حيث ــ طب ًقا لرؤيتهم النفعية
المادية البحتة ــ الداعي لمثل هذا التفاني والفداء،
وال طائل تحته ،وبالمقابل هم يحسبون أنهم
يحسنون صن ًعا ،وأنهم قد اتخذوا من األمر موقف
البناء واإلصــاح ،وذلك ألنهم يبدو لهم أن هذا
الموقف المزدوج الذي تبنَّوه من شأنه أن يمكِّن
المرء من استكمال مسيرته بكامل الهدوء وتمام
النجاح ،وبدون أن يستعدي أحدً ا من الناس ضدّ ه،
أو أن يتورط في نزا ٍع مامع اآلخرين ،ولكن ذلك
ليس إال لقلة الوعي وانحطاط في مستوى الشعور،
ِ
بعمق ،وأمعنوا النظر
إذ لو َفكَّر هؤالء في القضية
فيها لتبين لهم أن «اإلصالح» حقيقة ،إنما يتمثل
في أن يصير الناس كلهم عبا ًداﷲ وحده ،مخلصين
له الدين كله ،وعلى العكس من ذلك ،فإن عملية
«اإلفساد» تتمثل في وضع العقبات والعراقيل
في طريق الدعوة التي أقيمت من أجل تصحيح
صلة العباد باﷲ رب العالمين ،إن تجارتهم هذه ــ
حقيق ًة ــ تجارة بائرة ،وليست رابحة كما تبدو في
ظاهر أمرها ،ذلك ألنهم يتركون «الحق الخالص
األصيل» ويكسبون «الحق الزائف والمغشوش»،
الذي لن يغني عن ٍ
أحد شي ًئا ،إن اتخاذ اإلنسان
موق ًفا غاي ًة في الحذر واليقظة ،تجاه مايتعلق
ٍ
ٍ
عفوية
بآمال
بأموره الدنيوية ،وبالمقابل اكتفاؤه
ٍ
ٍ
ٍ
سريعة بالنسبة إلى قضايا اآلخرة؛
عابرة
وتوقعات
بمثابة افــتــراء الكذب عــلــىاﷲ تعالى ،والذين
يفعلون ذلك ،سوف يعلمون أن الحياة الكاذبة
الخادعة هذه ستجعلهم يستحقون عنداﷲ عذا ًبا
ٍ
شيء سواه.
أليما ،وليس أي
ً
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( )20-17إذا نحن دخلنا حجرة مظلم ًة،
وفيها من األشياء ماهو أبيض اللون ،وما هو
أسود اللون ،فما دام الظالم سائدً ا اليمكننا
التمييز بين أسود األشياء وأبيضها ،ولكن
ماهي إال أن نشعل المصباح حتى يتبين
لنا الشيء األســود من الشيء األبيض من
ٍ
ٍ
واشتباه ،هذا هو الحال بالنسبة
لبس
دونما
للدعوة التي يبعث بهااﷲ أنبياءه ،بحيث إنها
تمثل إشراقة النور اإللهي الذي ينبثق لكي
يمزق الستائر الكثيفة المسدولة على الهداية
والضاللة ،وبالتالي يتضح ــ في ضوئه ــ
ماهو العمل الصالح ،المطلوب فعله ،وما
جزاؤه ،وما العمل السيء ،المطلوب تركه،
اتضاحا جل ًّيا
وما هو عقابه؛ كل ذلك يتضح
ً
الغموض فيه وال خفاء .إال أن الذين كانوا
ٍ
قبلئذ ،قد أخضعوا الحق ألهوائهم ،بدالً من
أن يجعلوا من أنفسهم أتبا ًعا للحق ،يفاجؤون
ٍ
واضطراب من هذا الوضع المنقلب،
بهل ٍع
٤
ويتحرك ماقد استك َّن في دخائلهم من الحقد
ٍ
جانب ،وما إن ينظروا إلى وجوههم في «المرآة اإللهية»
والحسد ،والكبر والخيالء ،ويحدق بهم من كل
ٍ
ٍ
حتى تنعكس عليها مايكمن في صدورهم من نفس ّيات سلبية ،وتبلغ عصبياتهم الداخلية من السيطرة
كبيرا ــ بالرغم مما يتمتعون به من األعين واآلذان واأللسنة ــ فيصير
واالستحواذ على مداركهم مبل ًغا ً
ٍ
حالهم وكأنهم عمي ،وصم ،وبكم؛ إ ًذا َف ُه ْم اليستطيعون أن يسمعوا ندا ًء ألي مناد ،وال أن يستجيبوا
لندائه ،كما اليمكنهم أن يهتدوا بأي نوع من اآليات والمعالم التي تهدي إلى صراط الحق؛ مهما كانت
تلك المعالم جلي ًة وب ّين ًة في حد ذاتها ،ولقد كان من الجدير بهم أن يأخذوا أنفسهم بتدبر النداء ،ويتأملوا
فيه ،ولكنَّهم ــ بدالً من ذلك ــ حاولوا الفرار والتخلص منه ،عن طريق عدم اإلصغاء إليه ألبتة ،واتخاذ
موقف الالمباالة نحوه ،وعدم إعارته أهمية تُذكر.
وكذلك ثمة نفسية أخرى ،ربما تحول دون اعتناق الحق ،وهي نفسية الخوف ،إن المطر نعمة مناﷲ
ٍ
أيضا ،مايجعل الجبناء
جد
عظيمة ،ولكن المطر إذ ينزل يحمل معه ــ طب ًعا ــ صاعقة الرعد وخطفة البرق ً
وضعفاء القلوب من الناس تشخص أبصارهم وترتعد فرائصهم خو ًفا وفز ًعا منه ،وهكذا فإن دعوة الحق
ٍ
حين تقوم من ِقبلاﷲ تعالى ،فإنها إذ تفتح ــ من ٍ
إمكانيات عظيم ًة لسعادة الناس وفالحهم في كل
جهة ــ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
أيضا على مخاطر مؤقتة؛ منها ــ على سبيل
مجال من مجاالت الحياة ،فهي ــ من جهة أخرى ــ تنطوي ً
المثال الالحصر ــ أن االنضمام إلى الدعوة يستتبع ضرورة القضاء على األنانية واالستبداد ،كما ويستلزم
ٍ
أسس جديدة ،ويدعو إلى المواجهة والصمود
إلغاء خريطة الحياة الجاهزة ،ويطالب بإعادة صياغتها على
ٍ
ٍ
حادة ،تتمخض عن االصطدام بالبنيان التقليدي السائد ،والتركيز على
ومشكالت
أمام وطأة مسائل
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الحقائق الصادقة ،مكان االعتماد على اآلمال
واألماني الكاذبة ،فيما يتصل بقضية اآلخرة
هذه وأمثالها ،مما يجعلهم ُيحجمون تارةً،
ويتقدمون بعض الخطوات تار ًة أخرى ،ولكن
ٍ
شيء ٍ
كثير من الحذر والتذبذب ،غير أن
مع
هذه الخطوات المصحوبة بالحذر واالحتياط
لن تغني عنهم شي ًئا ،فإنهم بنكوصهم عن
النداء اإللهي ،وعــدم تلبيته عن رضا قلبي
وطــواعــيـ ٍـة داخلية ،إنما يجعلون أنفسهم
يستحقون العذاب الشديد عنداﷲ تعالى.
( )25-21إناﷲ هو خالق اإلنسان،
وهو وحده خالق لجميع مافي السماوات
وما في األرض ،ولقد أوجد الحق  هذا
الكون كله بغاية من الحكمة ،وس ّيره على
ٍ
نظا ٍم
متناه في اإلحكام واإلتقان ،ثم هو لم
قائما على تدبير أمره ورعاية شئونه كل
يزل ً
ٍ
ٍ
حين وآن ،ولذا فإن الموقف الوحيد الذي
ينبغي أن يتخذه اإلنسان نحو وجوداﷲ هو
٥
أن يؤمن ويرضى به خال ًقا ،ومالكًا ،وراز ًقا،
وال يشرك به شي ًئا ،وأن يجعلاﷲ غاية مايبغيه ويطمح إليه في الحياة ،حتى يكوناﷲ عنده بمثابة
ٍ
ٍ
شيء من األشياء
شيء ،ولكن بما أناﷲ  التدركه األبصار ،فإن اإلنسان قد يخدعه بريق
كل
المشاهدة المحسوسة فيأخذ عليه منافذ اإلدراك ،لدرجة أنه يرفعه إلى مقام «األلوهية» ،ويتخذ من
َ
ٍ
ٍ
ٍ
أحد المخلوقات ندًّ اﷲ بصفة جزئية أو كلية ،مع إطالق اسم اإلله عليه أحيانًا ،أو بدون أن ُيسميه باسم
اإلله أحيانًا أخرى.
١

وتلك هي ظاهرة انحراف اإلنسان وضالله الجذري في كل العصور واألزمنة ،وإن رسالة النبي
ٍ
ٍ
شخص رفعه إلى درجة
شيء أو
المرسل من عنداﷲ تتمثل في دعوة اإلنسان إلى أن يتخلى عن كل
العظمة اإللهية ،وتوجيهه إلى أن ُيفرداﷲ الواحد األحد بكل صفات العظمة والكبرياء والجبروت ليس
إال ،إن قيام الدعوة لتوجيه البشر إلى التوحيد الخالص وإخالص العبادة والعبوديةﷲ وحده ،يكون
دائما شديد الوطأة على أولئك الذين علقت قلوبهم بغيراﷲ فاتخذوهم آلهة ،وإن عالقة أمثال هؤالء
ً
الناس بآلهتهم المصطنعة (المزعومة) ،بما تكون قد بلغت من التأصل واالستشراء في أعماقهم لدرجة
أنهم اليستطيعون االنفكاك عن أسرها ،فمن أجل ذلك اليستطيعون أن يستيقنوا أن هذه اآللهة كلها
ٍ
شيء من الحقيقة ،وأن رصيد الحقيقة كله ،إنما تتمتع به تلك الرسالة اإللهية التي
باطلة ،وليست على
يتم إعالنها على لسان من اختارهاﷲ لهذه الرسالة.
إن هذه الرسالة اإللهية ،هي في صميمها ذات ٍ
شأن ،إذ إن ماتتميز به من األسلوب المعجز؛ غير

القابل للتقليد والمحاكاة ،ومــا تستند إليه من
البراهين واألدلة القاطعة التي التُدحض ،كل ذلك
يدل داللة صارخ ًة على أن مصدرها هواﷲ تبارك
وتعالى ،وبالتالي فإن الذين جحدوا بها ــ بالرغم
من ذلك كله ــ ليس لهم أن يجدوا عند اﷲ غير
ومستقرا ،أما الذين أدركوا كالماﷲ
جهنم ملجأ
ً
وآمنوا به ،فكأنهم قد استطاعوا مشاهدة عالم الغد
في عالم اليوم ،وأولئك هم الذين يدخلون جنات
الفردوس في اآلخرة ،وهم فيها خالدون.

( )29-26إن أول مايجب على العبد ــ أي
ٍ
عبد ــ نحواﷲ ربه ،هو أن يأخذ نفسه بإيفاء «عهد
العبودية»؛ ذلك الذي تم التعاقد عليه بين الخالق
والمخلوق منذ بدء الخليقة ،ثم عليه ثان ًيا ،أن
يكون في حياته مع اآلخــريــن من بني جنسه،
محاف ًظا على الروابط التي أمراﷲ بها أن توصل
وتُقوى ،والواجب الثالث هو أن يناصر رسالة
الحق ،فيما إذا بعثاﷲ بها أحد عباده ،وك ّلفه
ٍ
تقدير ــ عليه أال
بتبليغها للناس كاف ًة ،أو ــ على أقل
ً
متخذا
ُيعرقل مسيرتها عن طريق تنفير الناس منها؛
أساليب التمويه وإثارة الشبهات ضدها ،وما إلى
ذلــك ،إذ إن الدعوة إلى الحق ،هي في حقيقة
أمرها ،محاولة تتوخى إعادة الناس إلى الوضع
الفطري السليم الذي فطرهماﷲ عليه ،ولذا فإن
الشخص الذي يصد الناس عنها فإنما يرتكب
جريمة اإلفساد والتخريب في األرض.

إن فضلاﷲ المتمثل في إخراج اإلنسان من
العدم إلى حيز الوجود ،لهو فضل كبير لدرجة
أنه اليسع اإلنسان وال ينبغي له بإزائه إال أن يلقي
بتمام وجــوده بين يــدياﷲ ،ثم إناﷲ  ــ مع
ذلك ــ لم يقف من شأن اإلنسان ــ بعد أن خلقه
ــ موقف اإلهمال ،بل اهتم به أيما اهتما ٍم؛ حيث
ٍ
ٍ
وجه
أرض كانت قد ُصنعت على
أسكنه على
أقصى مايكون من التالؤم مع حاجاته ومقتضيات
حياته ،ثم إن األمر الينتهي عند هذا الحد ،بل
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ٍ
بكثير؛ إن أخطر
يتجاوزه إلى ماهو أبعد من ذلك
األمــور وأشدها حساسي ًة بالنسبة لإلنسان هو
ٍ
لحظة على شفا حفرة الموت؛ إ ْذ هو
كونُه في كل
اليدري ألبتة متى ستُفاجئه من َّيتُه ،وبالتالي سوف
يقف أمام مالك الكون كله ،ليحاسبه على ماأتى
ٍ
عمل ،إن هذا كله يقتضي أن
في حياته الدنيا من
يعيش اإلنسان على أســاس ذكــره تعالى الدائم
وطاعته المستمرةﷲ ،وأن يظل عبدً ا خاض ًعا
مطي ًعا له سبحانه طيلة حياته.

وثمة سؤال يفرض نفسه وهو :ماالذي يدفع
الكثيرين من الناس إلى رفض «الدعوة النبوية»،
بحيث إنهم اليكادون يقبلونها؛ بالرغم من كونها
غاي ًة في الوضوح واإلقــنــاع ،ومدعم ًة بدالئل
ٍ
قاطعة التدحض؟! إن السبب األكبر في ذلك هو
تمحل النقائص
«نزعة الجدال بالباطل القائم على ّ
دونما مبرر» ،إن المرء إذا كان يفتقد روح االعتبار
والتذكر ،ويعوزه السداد الفكري ،فإنه اليأخذ
ٍ
ٍ
شخصا كهذا،
بمأخذ جدّ ٍي ،حيث إن
شيء
أي
ً
ٍ
أي ٍ
دليل أو برهان يثبت أحقية
إذا ما ُعرض عليه ّ
الدعوة ،فإنه اليلبث أن يزعم أن هذه الدعوة
ليس من شأنها أن تدخل في حيز المعقول ،حتى
تستحق اإلذعان والقبول ،إذ إنها لو كانت دعو ًة
معقول ًة ــ على حد زعمه ــ لم تكن لتنطوي على
ٍ
سخافات وترهات من هذا النوع ،غير أن الذين
يتمتعون بسداد الفكر والجدّ ية ،والذين ينظرون
إلى األمور من وجهة نظر االعتبار والتذكر ،فال
يعوقهم أبدً ا أي ٍ
عائق عن معرفة الحق وقبوله؛
ٍ
بعوضة
وإن كان الحق قد جاءهم في صورة مثل
فما فوقها.

(« )33-30الخليفة» في اللغة :هو من يخلف
غيره أو ينوب عنه ،وقد شاع إطالق هذا اللفظ
على الحكام والسالطين ،الذين كانوا يجلسون
على كرسي الحكم على التوالي؛ الواحد تلو
اآلخــر ،ومن هنا ،فقد صار لفظ الخليفة ــ من
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حيث المفهوم االستعمالي الشائع ــ مراد ًفا
لمن يتمتع بالسلطة والسيادة إطال ًقا.

إناﷲ  ،حين خلق اإلنــســان؛ قرر
أيضا أن يسكنه األرض بوصفه كائنًا يتمتع
ً
بالسلطة والسيادة ،وحرية اإلرادة والتصرف
في ذاتــه وفــي ماحوله؛ األمــر الــذي جعل
حذرا مما ستسببه حرية
المالئكة يتساءلون
ً
غير ذلك من القدرات
اإلنسان ،وما ُمنح َ
والــصــاحــيــات ،فــي انــحــرافــه عــن الــجــادة
والخط المستقيم ،وبالتالي سوف يتجه نحو
اإلفساد في األرض ،بدالً من اإلعمار ،وإراقة
الدماء بغير الحق ،بدالً من التمسك بالحق
والــعــدل؟! إن حذر المالئكة هذا لم يكن
حذرا باطالً ،كما أناﷲ  لم يكن على غير
ً
عل ٍم بهذا االحتمال [ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ] {الملك ،}14 :ولكن الشيء
الذي كان موضع عنايةاﷲ ؛ والــذي لم
يتفطن له المالئكة أول األمر ،هو أنه إن كان
٦
سيؤون
هناك كثيرون من بني اإلنسان ،من س ُي ُ
استخدام حريتهم وقدرتهم؛ فيضلون وينحرفون عن الطريق السوي ،فإنه سيكون هناك كذلك ،عدد
ملحوظ يشتمل على أولئك األفراد الذين يعرفون أقدار أنفسهم ومقام ربهم حق المعرفة ،وال يحيدون
الحرة مسلك
عن سبيل الحق برغم حريتهم وقدراتهم على االنحراف ،ويسلكون طو ًعا وبإرادتهم
َّ
ٍ
ضغط خارجي ،بيد أن تعداد هذا الصنف الثاني من الناس
الطاعةﷲ ،وتفويض األمر كله إليه بدون أي
يكون ضئي ً
ال نسب ًّيا ،إال أن شأنهم يكون كشأن حبوب الزرع؛ إن ماتحمله سنابل الزرع من الت ْبن يكون
دائما أكبر بكثير مما تحمل من الحبوب ،إال أن الحبوب ،رغم قلتها وضآلة مقدارها ،تكون ثمين ًة
مقداره ً
ٍ
وذات ٍ
ُ
َ
والخشب
المجال لكم ّيات متراكمة من التبن
قيمة لدرجة أنه ــ من أجل الحصول عليها ــ ُيفسح
أيضا لكي تنمو وتترعرع معها.
ً

توجه سبحانه إلى
وقد أحضراﷲ جل شأنه ،بين يدي آدم ،جميع أفراد ذريته جمل ًة واحــدةً ،ثم َّ
ٍ
المالئكة قائالً :انظروا! هؤالء بنو آدم! فهل تخبرونني عن شأن كل ٍ
فرد من هؤالء على حدة؟ من هو؟
أي
أي مااسمه؟ وما هي صفاته وخصوصياته المميزة له عمن سواه؟ وظل المالئكة عاجزين عن تقديم ّ
جواب عن السؤال الموجه إليهم ،لعدم معرفتهم بذلك ،وقد زوداﷲ آدم بعلم أسمائهم كلها ،أو بكلمةٍ
ّ
عرف آدم
أخرىَ ،أطل َعه على شخصياتهم ومزايا ذواتهم ،أمره أن يقوم بتعريفهم إلى المالئكة ،وعندما ّ
بهم جمي ًعا ،علموا أنه مع كونه ذر ّية آدم ،مشتمل ًة على المجرمين والمفسدين في األرض ،فإنها سيكون
ٍ
درجات عالي ًة وجنات النعيم .إلخ.
فيها أنبياء ورسل كرام ،وأناس أتقياء صالحون؛ يستحقون عنداﷲ

ٍ
جريمة يرتكبها اإلنسان ،بعد الكفر
إن أكبر
والجحود برب العالمين ،هي إثــارة الفساد في
األرض ،وإراقــة الدماء بغير الحق ،والشأن أنه
ٍ
اليحل ألي ٍ
جماعة أبــدً ا ،أن تقوم بفعل
فرد أو
شـ ٍ
ـيء يــؤدي إلــى زعزعة النظام الفطري الذي
قــررهاﷲ تعالى في األرض ،حيث يقتل اإلنسان
أخاه اإلنسان ،إن أيما ٍ
فعل من هذا القبيل يستثير
الغضب اإللهي ،و ُيبعد اإلنسان من رحمةاﷲ
تعالى ،إن الحفاظ على النظام المقرر من ِقبلاﷲ
تعالى ،واستمراره في األرض هو إصالحها ،وأما
اإلخالل بنظام األرض الفطري فهو اإلفساد فيها.

( )39-34لقد أقاماﷲ آدم بين يدي المالئكة
تنبيها
وإبليس ،ومن خالل امتحان السجدة؛ ن ّبهه ً
عمل ًّيا بما سيدور عليه سلوكه في الحياة األرضية،
وهو سلوك متجه في أحد الطريقين المتقابلين:
األول هو طريق االستسالم المطلق ألمــراﷲ
تعالى كالمالئكة؛ وإن كان ذلك االستسالم بمعناه
العملي يعني إخضاعه نفسه أمام ٍ
عبد هو دونه
رتب ًة ومنزل ًة ،والثاني هو طريق إبليس المتمثل
في التعالي والترفع عن االعــتــراف والخضوع
للغير ،إن حياة اإلنسان بأكملها ،إنما هي معترك
هذا االمتحان ،بحيث إن اإلنسان في هذه الحياة،
دائما أن يتخذ خــال التعامل مع
يتحتم عليه ً
اآلخرين أحد الموقفين ،وال ثالث لهما:
أولهما« :الموقف المالئكي» وهو أن يأخذ
اإلنسان نفسه بالخضوع التام أمام مقتضى الحق
والعدل في كل ٍ
شأن من شئون الحياة الدنيا ،طاع ًة
ﷲ ربه؛ وامتثاالً ألمره.

واآلخر :هو «الموقف الشيطاني» وذلك يعني
أن اإلنسان إذا ماعرض له أمر من األمور؛ فيقع
تحت سيطرة الحقد والحسد ،وتنبعث في داخله
نفسية الكبر واالغترار ،مما يؤدي به إلى مجانبة
الصواب ،فال يعترف بما لغيره من الحق عليه ،وال
يذعن إلى مايفرض عليه العدل واإلنصاف.
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وإن قضية «الشجرة المحظورة» هي األخرى
درســا عمل ًّيا في هذا السياق؛ فهي تفيدنا
تمثل ً
أن مبدأ انحراف اإلنسان هو أن يكون قد تأثر
بما يوسوس له الشيطان ،وبالتالي يتخطى تلك
الحدود التي قد نهىاﷲ تعالى عن تخطيها ،وإنه
ماإن تمتدّ يدُ اإلنسان إلى تناول «الثمرة المنهي
ٍ
وبعبارة
عن أكلها» حتى ُيحرم هو من نُصرةاﷲ،
أخرى يفتقد استحقاق الجنة ،غير أن هذا الحرمان
ليس حرمانًا نهائ ًّيا بحيث إذا وقع مر ًة فال يمكن
بعد ذلك استدراكه وتالفيه ،إذ إن فرصة التوبة
التزال مفتوحة أمام اإلنسان ،ولذا فعليه أن يعود
إلى ربه ثان ًيا؛ سائ ً
مصححا
ال عفوه ،راج ًيا رحمته،
ً
مسار حياته وسلوكه ،مؤكدً ا العزم على الثبات
واالستقامة ،وعدم االنحراف عن الجادة ،وإن
العبد حين يتوجه إلى ربه تائ ًبا كهذه التوبة ،فإناﷲ
أيضا يتوب عليه ،أي يقبل توبته ،ويطهره من
تعالى ً
تطهيرا كأن لم يكن قد ارتكب ذن ًبا.
دنس الذنوب
ً
ٍ
إن قيام الدعوة إلــىاﷲ في أي بقعة من بقاع
المعمورة ،هو امتحان عسير من هذا النوع ،كما
أن الداعية إلى الحق يكون بمثابة «آدم» بالنسبة
لمخا َطبِه ،ومن هنا ،فليس للناس أن يتخذوا نحوه
ٍ
موقف غير الخضوع واالستسالم له ،واإلذعان
أي
العملي إلــى مايدعو إليه ،وأمــا إذا لم يسمح
لهم كبرهم وغرورهم بأن يعترفوا به ،ولم تتسع
صدورهم لقبول دعوته ،فكأنهم سلكوا مسلك
الشيطان ،إناﷲ جل وعال اليظهر للناس في هذه
الدنيا عيانًا وجهرةً ،إنما هو يختبر الناس من خالل
آياته ،إ ًذا فإن من وجداﷲ في آيةاﷲ ،فقد وجداﷲ
ح ًّقا ،ومن لم يجداﷲ في آيةاﷲ فقد ُحرم مناﷲ.

( )46-40أعظم ما ُينعم بهاﷲ على أي شعب
من الشعوب؛ هو أن يبعث إليه رسوله ،ويوحي
إليه مايوضح لذلك الشعب الطريق المفضي به
إلى الفالح األبدي والسعادة السرمدية ،ولقد كان
بنو إسرائيل (الشعب اليهودي) هم الذين يحملون

25

هذه المنة اإللهية قبل بعثة النبي الخاتم عليه
الصالة والسالم غير أن دينهم لم يعد يحظى
لديهم بمكانته األصلية على مـ ّـر الزمن،
حيث كان قد تحول ــ في نهاية األمر ــ إلى
ٍ
ٍ
ٍ
تقليدي،
بطقس أو رس ٍم
شيء أشبه مايكون
ٍ
سلف؛ وليس شي ًئا يختاره
يتوارثونه خل ًفا عن
وإرادة ٍ
ٍ
اإلنسان بنا ًء على ٍ
حية
قرار شعوري،
واعية ،وما أن ظهر النبي العربي عليه الصالة
والسالم حتى انكشف النقاب عن الحقيقة؛
روحــا التزال
فالذين كانوا منهم يمتلكون
ً
وشعورا اليزال ينبض بالحياة،
تشع الصفاء،
ً
مالبثوا أن عرفوا صدقه عليه الصالة والسالم
فصدقوا به ،وبا َدروا باالنضواء تحت لوائه،
وأما الذين كان الدين المتوارث عن اآلباء قد
ٍ
تقليدي فإنهم أنكروا
صار عندهم بمثابة رس ٍم
صوت النبي عليه الصالة والسالم وأمعنوا في
رفضا باتًّا،
اإلنكار ،وبالتالي رفضوا دعوته ً
واتخذوا جبهة المعارضة ضده.
ومع إن «الــتــوراة» كانت تتضمن آياتٍ
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١

٧

بينات بشأن نبوته عليه الصالة والسالم؛ ماكانت تبلغ من الوضوح والصراحة درجة أنه لم يكن معها
متعذرا على اليهود ،ولك ّن
أمرا
ً
أمر االقتناع والتأكد من صدقه وحقيقة رسالته ــ عليه الصالة والسالم ــ ً
الخوف من فوات المصالح والمنافع الدنيوية التي كانوا يجنونها ألنفسهم ،هو الذي حال دون اعترافهم
برسالته وتلبية دعوته عليه الصالة والسالم بحيث إنهم كانوا من قبل ،يتولون الرئاسة في ظل الهيكل
تكون لديهم بفعل القرون المتطاولة ،كما إنهم كانوا قد أصبحوا مرجع
الديني القائم ،الذي كان قد ّ
الدهماء من الناس ،لتر ّبعهم على مقاعد الشيوخ والعظماء ،وكانت تنهال عليهم صنوف من الهدايا
المناسبات الدينية طوال السنة ،ومن هنا فقد ُخيل إليهم أنهم إن صدّ قوا برسالة النبي العربي
والنذور في
َ
أثرا بعد عين ،وأن بنيان منافعهم سينهار ،وبما أن
عليه الصالة والسالم فإن سيادتهم الدينية سوف تكون ً
(الزعامة الدينية) في الجزيرة العربية ،فإن الناس بطبيعة
اليهود كانوا إذ ذاك يحتلون مركز التمثيل الديني ّ
الحال كانوا يسألونهم عن النبي العربي عليه الصالة والسالم فهم في نظرهم السند فيما يتصل بموضوع
ٍ
ٍ
ٍ
شيء من
ودهاء بال َغين ،لترويج
بخبث
الوحي السماوي ،ولقد كان اليهود يقتنصون مثل هذه الفرص
األباطيل والمفتريات التي تجعل شخصية الرسول ودعوته مثار الجدل واالرتياب عند الناس ،ومن
المفارقات أنهم في أثناء حديثهم إلى الناس كانوا ينصحونهم قائلينَ :أ ِن اتَّبِعوا الحق ،وكونوا أنصار
الحق .إلخ .ولكن عندما اقتضى األمر أن يأخذوا هم أنفسهم فع ً
ال باتباع الحق ونصرته ،لم يستطيعوا،
فلم يتبعوا الحق ولم ينصروه.
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٨

وإن أمر التلبية لنداءاﷲ تعالى؛ إذ يكون
بحيث يفرض على اإلنــســان حتمية القيام
بتغيير جذري لخريطة حياته ،ويستلزمه أن
ينزل بذات نفسه عن مقاعد الشرف والوجاهة،
فإن األمر عند ذلك ليتخذ شك ً
ال رهي ًبا ومقل ًقا
جدً ا بالنسبة ألولئك الذين لم ينالوا مانالوا
من السمعة والمكانة الدينية إال في إطار
هذه المظاهر الدنيوية البراقة ،ولكن الذين
ٍ
أساس من الخشوع،
يمارسون حياتهم على
فإن َبريق مثل هذه األشياء والظواهر اليشكل
ٍ
صعوبة ذات ٍ
لهم أيما ٍ
بال ،ذلك أنهم
عائق أو
يجدون في ذكــراﷲ ،واإلنفاق في سبيلاﷲ،
وفي االستسالم ألمراﷲ ،والصبرﷲ؛ يجدون
ٍ
بديل لما يجده اآلخــرون
في ذلك كله خير
من الناس في زخارف الدنيا و ُمغرياتها ،فإنهم
يدركون جيدً ا أن الشيء الذي ينبغي أن نحسب
له ألف حساب ،وأن نخافه كل الخوف ،إنما
هو غضباﷲ تعالى ،وليس مخاوف هذه
الدنيا الفانية.

فضل اليهود على العالمين جمي ًعا؛ أي أنه تعالى كان قد اختارهم
( )57-47إناﷲ تعالى كان قد َّ
لحمل أمانته الخاصة التي تتمثل في الوحي السماوي ،وإيصاله إلى من دونهم من األمم والشعوب،
نظرا لضخامة المسؤولية الملقاة على عواتقهم ،وكتأهيلهم لتأديتها خير
ثم أفاضاﷲ عليهم نعمهً ،
ٍ
كثيرا،
كثيرا من اإلمكانيات
وتفضل بالعفو عن الخطايا ّ
َّ
والزالّت التي وقعوا فيها ً
أداء ،وقد و َّفر لهم ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الرب ليأكلوا»
الخبز من
عادية ،و«إعطاءهم
ومالبسات غير
ظروف
عادية في
بنصرة منه غير
وأ َّيدهم
َ
ّ
(سفر الخروج ،)15/16 :وما إلى ذلك ،ولقد تس ّبب هذا كله في تكوين نظرة خاطئة لدى أجيال
اليهود القادمة فيما بعد ،تتمثل قولهم« :إننا شعباﷲ المختار ،وأن نجاحنا في اآلخرة مضمون لنا
ٍ
ألحد وراث ًّيا ،إذ إنها التكون مبنية على مجرد االنتماء
مسب ًقا» ولكن هذه المزايا اليتسنى استحقاقها
ٍ
ساللة أو ٍ
ٍ
لشعب من الشعوب اليتم تقريرها أبدً ا على
عرق بعينه ،إن مصائر األفراد الالحقين
إلى
ٍ
ٍ
أساس أسالفهم السابقين ،بل على أساس كل فرد على حدة [ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] {الطور،}21 :
إن يوم الدينونة والعدل اإللهي سيكون يوما قاسيا وشديدً ا لدرجة أنه لن يغني عن ٍ
أحد شي ٌء سوى
ً
ً
عمله الذاتي.
والتد ّين الحقيقي :أن يخضع اإلنسان في عبادتهﷲ وحده؛ ويعبده اليشرك في عبادته أحدً ا ،وأن
يؤمن بوجوداﷲ الذي التدركه األبصار بالغيب ،حيث اليشترط إليمانه رؤيةاﷲ جهر ًة وعالني ًة ،وأن
ٍ
أساس من التقوى والخشية من حساب اآلخرة؛ فيتقوت ويقضي حاجات حياته
يمارس حياته على
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أهله و َمن هم تحت رعايته وسلطته عن إتيان
المنكر وسلوك طريق اإلجرام والمعصية.

( )61-58اختصاﷲ اليهود بنعم وفيرة
لم يؤت مثلها أحدً ا من العالمين؛ األمر الذي
كان ـبطبيعة الحال ــ مستلز ًما ألن يكونوا
من عباداﷲ الشاكرين ،ولكنهم أتوا بما هو
عكس ذلك تما ًما ،فمن عظيم النعم اإللهية
عليهم أن ُجعلت بلدة كبيرة بحذافيرها تحت
سيطرتهم ،وقيل لهم أال يدخلوها متكبرين،
بل خاضعينﷲ تواض ًعا ،ومستغفرين إياه
لذنوبهم ،ولكنهم أخــذوا ـبــدالً من ذلك ــ
يرددون كلمات فكاهية ساخرة ،كما ُأ ِعدّ ت
لهم أغذية فطرية تتمثل في الم ّن والسلوى؛
كي يستطيعوا الحصول على أكبر ٍ
ٍ
ممكن
قدر
من الوقت الفارغ للقيام بتنفيذ أحكاماﷲ
وامتثال أوامره تعالى ،ولكنهم بدؤوا يطالبون
بتوفير أنواع المآكل الشهية وصنوف األطعمة
٩
المس َّبكة ،إنهم لم يقنعوا من العيش بمقدار
حاجتهم ،بل اندفعوا اندفا ًعا اله ًثا وراء البحث عن اللذات ،وانغمسوا في إشباع الشهوات ،وقد بلغوا
كبيرا لدرجة أن البينات هي األخرى لم تعد تجدي شي ًئا مع مشاعرهم المتبلدة وقلوبهم
من القسوة مبل ًغا ً
القاسية المتحجرة ،واألكثر دالل ًة على مدى طغيانهم وجرأتهم على المعصية أن عباداﷲ الذين ُبعثوا
فيهم ليمنعوهم من غوايتهم ،لم يلقوا إليهم أسماعهم؛ ازدرا ًء بشأنهم ،ليس ذلك فقط ،بل لقد تضايقوا
بوجود المصلحين لدرجة أنهم قتلوهم بغير حق .والسؤال :ماالذي دفع اليهود إلى مثل هذا التمرد على
أحكاماﷲ؟
ٍ
مؤاخذة أو
إن مصدر ذلك في الحقيقة هو ظنهم القائل بأنهم شعباﷲ المختار؛ الناجي من كل
ٍ
ٍ
ٍ
ألحد ،وإن حكمه
متناه في العدل ،حيث المحاباة فيه
تعذيب على اإلطالق ،لكن القانون اإللهي
١

حكما محايدً ا للغاية؛ حيث اليميز بين يهودي وغيره ،وإن الجنة إنما يستحقها من يعمل عمل
سيكون
ً
أهل الجنة ،وليس من ينتمي إلى هذه الساللة دون تلك ،أو ُيعزى إلى هذا الشعب دون ذاك ،إن ممارسة
ٍ
أساس من الشكر ،والصبر ،والتواضع ،والقناعة ،معناها إصالح األرض وتعميرها،
الحياة األرضية على
وعلى النقيض من ذلك ،فإن ظاهرة الجحود ،والهلع ،والتكبر ،والشح والجشع ،معناها إثارة الفساد
ٍ
لمما يؤدي عاقبة األمر إلى إحداث ٍ
واهتزاز في ذلك النظام
خلل
في األرض وتخريبها؛ إذ إن ذلك كله َّ
الفطري الذي قررهاﷲ تعالى ،وهو يمثل اعتداء من اإلنسان على الحدود التي رسمهااﷲ له ،على حين
أناﷲ  يريد أن يتصرف كل إنسان في نطاق حدوده هو ،وال يتجاوز أحد دائرة حدوده الذاتية.
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( )62ذكرت اآلية طوائف أرب ًعا:
أوالها :المسلمون ،الذين هم أتباع النبي
ٍ
محمد^.
والثانية :فرقة اليهود التي تقول إنها على
دين موسى عليه الصالة والسالم.
والثالثة :طائفة النصارى التي تقول :إنها
أمة عيسى عليه الصالة والسالم.
والــرابــعــة :هــي فــرقــة الصابئين الذين
يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصالة
والسالم والذين سكنوا في سالف القرون
ٍ
كتاب ،يقرؤون
بالعراق ،وقيل إنهم كانوا أهل
الزبور ،ويصلون للقبلة ،غير أن فرقة الصابئة
أثرا بعد ٍ
عين.
قد انقرضت؛ وأصبحت اآلن ً

واألمر الجدير بالتسجيل في هذا المقام
أن المسلمين ــ أي األمة المحمدية ــ ورد
ذكرهم في اآلية ضمن أم ٍم أخرى تنتمي إلى
ٍ
ٍ
أنبياء آخرين في ٍ
استثناء
واحد ،ومن غير
سياق
ٍ
ٍ
شيء فإنما
تمييز ،وهذا التعميم إن دل على
أو
١٠
يدل على أن الجميع على أمة أو كتلة شعبية
ٍ
شعب آخر لمجرد تكوينه
خاصة متساوون عنداﷲ تعالى ،وليس ثمة فارق جوهري يميز شع ًبا معينًا على
ِ
الشعبي؛ فهناك قانون تعتمد نجاة الجميع عليه أال وهو اإليمان والعمل الصالح؛ إذ العبرة في ذلك ــ أي
فيما يتصل بنيل الدرجات عنداﷲ تعالى ــ القيام بصياغة الحياة العملية وممارستها وفق مشيئةاﷲ.
ٍ
صلبة من
دائما على ركائز
إن أتباع ّ
نبي عندما يتشكلون في الزمن المعاصر له ،يتم تشكيلهم ً
أي ّ
عقلي
اإليمان والعمل الصالح ،فعاد ًة مايحدث إذ ذاك أن صوت النبي يعمل على إحداث إصالح
ٍّ
فكري في ٍ
قليل أو ٍ
عدد ٍ
كثير من الناس ،وبالتالي تستيقظ في نفوسهم إرادة جديدة ،تؤدي بهم إلى القيام
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
منهاجا لمسيرة حياتهم التي
اإللهية
التعاليم
من
يتخذون
بحيث
العملية،
حياتهم
في
شامل
جذري
بتغيير
ً
ٍ
ٍ
أساس من األهواء والرغبات الذاتية ،إن هؤالء هم الذين يكونون «أمة النبي» في
كانت قبلئذ تسير على
حقيقة األمر ،وهم الذين ُي َّ
بشرون بنعيم اآلخرة األبدي!!

غير أن الوضع اليلبث أن ينقلب في األجيال التالية ،إ ْذ يتحول ديناﷲ بالنسبة لألجيال التالية إلى
ٍ
ٍ
ٍ
قومي ،وأما البشائر التي كان قد تم إعالنها ساب ًقا على أساس اإليمان
بتقليد أو رس ٍم
شيء أشبه مايكون
والعمل الصالح ،فهي األخرى يتغير مفهومها؛ بحيث تُعتَبر اآلن وكأنها حاصلة بمجرد العالقة الشعبية
أو االنتماء الطائف ،وينتهي بهم األمر إلى اعتقاد أن طائفتهم التي ينتمون إليها لها عالقة خاصة باﷲ ،وأن
بغض النظر عن عقائده وأعماله البدَّ أن يفوز بالخالص
الشخص الذي ينتمي إلى تلك الطائفة الخاصةّ ،
األخروي ،وأن الجنة اليستحقها إال هو وطائفته وحدها ،وأما جهنم فإنما هي للطوائف األخرى.
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ٍ
شعب من الشعوب
غير أنه ليس هنالك أي
ٍ
ٍ
خاصة باﷲ تعالى ،فإن العبرة
عالقة
يتمتع بأية
عنداﷲ إنما هي بنوعية مايؤمن به اإلنسان من
ٍ
ٍ
عمل الغير ،ومصير اإلنسان
فكر وما يأتيه من
في عالم اآلخرة ،إنما يتحدد على أساس سلوكه
الحقيقي ،وليس على أساس االنتماءات الشعبية.

( )66-63إن روايــات «الكتاب المقدس»
تقول :إنه لما أخذاﷲ العهد على بني إسرائيل في
زمن موسى عليه الصالة والسالم بامتثال أوامراﷲ
تعالى كما ينبغي ،قد رفــعاﷲ فوقهم الجبل إذ
ذاك ،وخاطبهم قائالً« :إما أن تقبلوا التوراة ،وإال
فستُهلكون جمي ًعا ها هنا» (التلمود) ،وهكذا
ٍ
شخص يؤمن باﷲ ،إن اإليمان
األمر بالنسبة لكل
باﷲ يعني :المرء قد أخذ على نفسه عهدً ا َّ
بأن حياته
ومماته ستمضي وفق منهاجاﷲ  ،إن هذا العهد
خطير للغاية؛ حيث إنه يتم التعاقد فيه بين طرفين،
أحدهما العبد الــذي هــو فــي منتهى الضعف
والقصور والعجز ،وأما الطرف اآلخر فهواﷲ
العزيز الذي يملك كل طاقات السماء واألرض،
وإن العبد إذا التزم فع ً
ال بكل مقتضيات هذا العهد،
نعيما
وأحسن الوفاء بــه ،فقد استحق عنداﷲ
ً
خالدً ا اليزول وال يفنى أبدً ا ،وأما إذا هو أخلف
عهده ذاك ورفض االلتزام الفعلي بمقتضياته ،فقد
لمصير ٍ
ٍ
غاية في الخطورة؛ وذلك أن
عرض نفسه
يقذف بهاﷲ في نار جهنم ،وال يجد إلى الخروج
منها من سبيل.

إن المشاعر والكيفيات التي طرأت على قوم
موسى عليه الصالة والسالم في أثناء أخذهم
الميثاق اإليماني ،هي نفسها مطلوبة من كل ٍ
عبد
ٍ
مؤمن ،فينبغي لكل من يربط نفسه باﷲ برباط
استشعارا
اإليمان ،أن يهتز كيانه وترتعد فرائصه،
ً
لمدى خطورة األمــر ،وكأنه لئن هم بنقص هذا
العهد «فإن األرض تنشق من تحته ،والسماوات
يتفطرن من فوقه».

ةرقبلا ةروس

إن من ظواهر الضالل الــذي يقع فيه شعب
ُمنح شريع ًة من عنداﷲ تعالى ،أن تكون تصرفاته
مما تقتضيه
العملية في الحياة على النقيض تما ًما ّ
شريعةاﷲ ،ومن ٍ
جهة أخرى يعمد إلى تبرير موقفه
غير الشرعي ذاك متذر ًعا بصنوف من التأويالت،
زاعما أنه محافظ تمام المحافظة على أحكاماﷲ
ً
تعالى ،ولقد ُأ ِم َر اليهود بأن َي ُخ ّصوا يوم السبت
بالذكر والعبادة والصيام ،وأال يعملوا فيه شي ًئا
يتصل بالشئون الدنيوية ،ولكنهم لم يراعوا
هذه الحرمة اإللهية حق رعايتها ،حيث أخذوا
أيضا
يتشاغلون بأمورهم الدنيوية في يوم السبت ً
كشأنهم في غيره من األيام ،ثم إنهم ــ مع ذلك ــ
َد َأبوا على اختالق أنوا ٍع من التبريرات والتأويالت
اللفظية لكي يخدعوا الناس بأن الذي يفعلونه ليس
خال ًفا للشريعة ،بل هو عين ماأمراﷲ به إياهم،
ولقد تسبب تمردهم هــذا في إثــارة غضباﷲ
لدرجة أنهم ُمسخوا إلى قردة خاسئين.

والجدير بالذكر أنه كلما انحرف اإلنسان عن
َّ
انحط إلى مستوى البهائم
الشريعة وأحكامها،
ٍ
ٍ
ٍ
ملزمة بأي ضابط أو قانون أخالقي،
التي هي غير
تسول لهم أنفسهم هذا النوع
ولذا فليحذر الذين ّ
من التالعب بالشريعة اإللهية؛ أن يأخذهم القانون
اإللهي ،فينزل بهم إلــى ذلــك الــدرك من الذل
الحيواني المهين ،الذي وقع فيه اليهود من قبل.
( )73-67في زمن سيدنا موسى عليه الصالة
والسالم حدث أن ُقتل رجل من بني إسرائيل،
ووقـــع اخــتــاف شــديــد فــي :مــن هــو القاتل؟
فأمرهماﷲ تعالى بواسطة النبي أن يذبحوا بقرةً،
ويضربوا القتيل ببعض أعضائها ،فسيعود القتيل
إلى الحياة بإذناﷲ ،ويدل على من قتله ،وقد اتُخذ
بشأن حادث القتل اآلنف الذكر هذا األسلوب
ٍ
ٍ
عديدة ،منها:
ألغراض
الخارق للعادة
أوالً :لقد تأثر بنو إسرائيل ،أثناء إقامتهم
الطويلة في مصر ،بالحضارة المصرية وتقاليدها
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تأثرا بال ًغا ،وبما ّ
أن المصريين كانوا
الوثنية ً
يعبدون البقرة ،فما لبث بنو إسرائيل أن
أيضا االعتقاد بقداسة البقرة،
تسرب إليهم ً
وعندما وقع الحادث المتقدم ذكره ،أراداﷲ
تعالى أن يكون وسيلة لتحطيم ذلك االعتقاد
المستقر في أذهانهم عن قداسة البقرة ،ومن
هنا فقد اتُخذ من ذبح البقرة وسيل ًة الطالعهم
على شخصية القاتل المتنازع فيها.

٢

١١

ثان ًيا :وبما أن من تصرفات بني إسرائيل
الخاطئة الممقوتة ،أنهم قد جعلوا من ديناﷲ
وعسيرا بسبب
السهل البسيط دينًا شا ًّقا
ً
خوضهم في األمــور الجانبية ،وانغماسهم
في التهميشات الفقهية ،فقد تم تلقينهم
درسا بالغ األهمية ،وهو أنه إذا ماجاء حكم
ً
من عنداﷲ تعالى ،فيجب عليكم أن تبادروا
بالعمل الفوري به؛ حاملين إياه على أبسط
محامله ،وإياكم أن تتبعوا في هذا الشأن سبيل
التعمق والتنقير والتفصيالت الجدلية التي
أعفاكماﷲ منها.

ثال ًثا :وعن طريق هذا الحادث تم إشعار بني إسرائيل بأن الحياة الثانية هي حياة ممكنة؛ شأنها شأن
ٍ
ٍ
جديد.
إنسان بعد موته ،وسيبعثه ثان ًيا في عالم
الحياة األولى ،وأناﷲ سيحيي كل

( )74إن الذين يتخذون من إثارة المناقشات اللفظية حول الحكم اإللهي ديدنهم ،ومن ابتغاء
التأويالت البعيدة الفاسدة دأبهم؛ يتدرجون ،يو ًما بعد يوم؛ إلى اإلصابة بمرض الجمود وبالدة
ٍ
لذات أعظم وأسمى في الوجود ،وإن
اإلحساس ،فتقسو قلوبهم وتتحجر شي ًئا فشي ًئا ،إن اسماﷲ هو اسم
معمورا باإليمان الحي ،فإن فؤاده يرتجف عند ذكراﷲ ،ويجد نفسه أميل إلى
المرء إذا كان في داخله
ً
الصمت والسكوت غير أن القلوب حين تُصاب بالجمود والبالدة الحسية؛ فإن أحاديثاﷲ هي األخرى
تصبح مثار المجادالت العقيمة والتأويالت الباطلة؛ كما هو الشأن في الكالم اإلنساني العادي ،إن عم ً
ال
ٍ
إحساس ،حتى تصير قلوبهم وكأنها الحجارة أو
وتحجرا وبالدة
كهذا اليزيد الخائضين فيه إال قسو ًة
ً
أشد منها قسو ًة وصالب ًة ،وبالتالي فال يعود ذكراﷲ واستحضاره يذيب قلوبهم ،وال هو ُيلهب مشاعرهم
ٍ
ٍ
وارتعاد في أرواحهم ونفوسهم ،لقد ورد ذكر الحجارة ها
رجفة
وأحاسيسهم ،وال هو يتسبب في إيجاد
هنا على سبيل التمثيل.
وقد تناولت هذه اآلية اإلشارة إلى ثالثة ٍ
أمثلة ،من تلك التي وضعهااﷲ تعالى في عالم األحجار:
فمما ُيشاهد على سطوح الجبال المرتفعة ،أن تُوجد عيون المياه ،وهي تسرح في داخل األحجار
 1ــ ّ
ٍ
ببعض ،شكل الجداول واألنهار ،إنها صورة تمثيلية
والصخور ،والتي تتخذ نهائ ًيا ،بعد أن يلتقي بعضها
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ترمز إلــى ذلــك اإلنسان الــذي أخــذت الخشية
ٍ
مأخذ ،ثم هي التلبث أن تأخذ
اإللهية من قلبه كل
في التدفق من عينيه في صورة الدموع.

 2ــ والمثال الثاني يصور الحجارة التي تبدو
ٍ
ٍ
غليظة
صخرة
للوهلة األولى ،وكأنها ليست سوى
صما َء ،غير أننا عندما نقوم بشقها وتحطيمها،
يكشف ذلك عن ذخائر كبيرة للمياه ،كانت متوافر ًة
منساب ًة تحتها ،وهذه الصورة التمثيلية ترمز إلى
اإلنسان الذي يبدو ،في بادئ األمر ،وكأنه بعيد
عناﷲ مقطوع الصلة به ،ثم يمر عليه حادث من
هزا عني ًفا ،وإذا به
فيهز روحه ووجدانه ًّ
الحوادثّ ،
يسعى نحواﷲ ربه في ٍ
سيل من الدموع.

 3ــ وثالث األمثلة في عالم األحجار ما ُيسمى
بالهبوط أو االنزالق األرضي ،والذي يتمثل في
انزالق الجنادل والصخور من أعالي الجبال إلى
حضيض األرض .وتلك صورة تمثيلية ترمز إلى
ٍ
صحيح نحو
ذلك اإلنسان الذي اتخذ موق ًفا غير
ٍ
ٍ
إنسان آخر ،ثم ُعرض عليه
قضية ثارت بينه وبين
بعد ذلك حكماﷲ بشأن تلك القضية؛ فما لبث،
ْهار،
بعد أن اتضح له الحكم اإللهي ،أن تهدم وان َ
إنــه لم يكن يرضى بــأن يخضع ويستسلم أمام
اإلنسان ،غير أن قضية اإلنسان عندما صارت
يخر أمامه
قضيةاﷲ؛ لم يتمالك هو نفسه من أن ّ
بكل تواضع وخضوعٍ.
( )77-75إن من جملة العوامل التي يرجع
إليها ماسجله التاريخ من مبادرة أهالي المدينة،
بمثل تلك السرعة ،في معرفة رســـولاﷲ^
كثيرا
عقب ظهوره ،والتصديق الفوري به؛ أنهم ً
ماكانوا يسمعون من جيرانهم اليهود أن نب ًّيا ــ وهو
ِ
آخر األنبياء ــ مبعوث قد أظل زمانه ،وبنا ًء على
ذلك ،فقد كان نبأ مبعث النبي الخاتم ،بالنسبة
لهم ــ أي بالنسبة ألهالي المدينة ــ ً
نبأ مألو ًفا غير
ٍ
ٍ
استغراب ،ولقد كان مسلمو
دهشة أو
دا ٍع إلى أية
جانب كبيرٍ
ٍ
المدينة هؤالء ــ بطبيعة الحال ــ على
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من حسن الظن والرجاء بأن اليهود أنفسهم سوف
يبادرون باتباع الرسول واالنضواء تحت لوائه؛
األولي
نظرا ألن أحاديثهم هي التي كانت الباعث
ّ
ً
على ترغيبهم في اعتناق اإلسالم .ومن هنا فقد
ٍ
بحماس واندفاع بال َغين ،إلبالغ
كانوا يتقدمون،
رسالة اإلسالم إلى هؤالء اليهود ،ودعوتهم ألن
يؤمنوا برسولاﷲ^ وينضموا إلى طائفة أتباعه
وأنصاره.

ولكن المسلمين كانوا يصدمون نفس ًّيا حين
يرون اليهود على العكس مما قد عقدوه عليهم من
آمال ،فأدى ذلك إلى نتيجة خطيرة أخرى ،وهي
أن الذين كانوا يضمرون الحقد والعناد والمكابرة
ٍ
عندئذ
ضد شخصية رسول اإلســام^ أخذوا
يثبطون المسلمين قائلين :إن أمر هذا النبي ليس
من التأكد والــوثــوق إلــى هــذا المبلغ الــذي قد
زعمتموه؛ إذ لو كان ذلك كذلك ،لسبقكم علماء
اليهود وأحبارهم إلى التصديق به ،فإنهم أكثر
علما ومعرف ًة بالكتب السماوية وأسرارها.
منكم ً
ٍ
غير أن قبول شــيء ما؛ اليتوقف أبــدً ا على

مجرد معرفة الرجل بذاك الشيء ،بل يجب ــ فوق
ذلك ــ أن يكون الرجل جا ًّدا تمام الجدية بالنسبة
لذلك الشيء ،أما اليهود فكان األمر قد انتهى بهم
إلى أن أدخلوا عد ًدا ال ُيحصى من التغييرات فيما
عندهم من األسفار والكتب التي كانوا يعتقدون
بأنها كتب سماوية ،فكلما وجدوا في ثنايا كتبهم
تأولوه على
المقدسة ،شي ًئا يخالف أهواءهمّ ،
غير تأويله ،أو حرفوه عن مواضعه ،حتى يتفق
وما تهواه أنفسهم ،إنهم كانوا قد استتبعوا دينهم
لمصالحهم الدنيوية الهينة ،والذين تكون أعمالهم
وتصرفاتهم من هذا النوع من انعدام الجدية ،تُرى
هل يمكن أن يعترف هــؤالء بحق يظهر خارج
ذواتهم؟!

إنه لو أراد المرء أن يتخذ موقف اإلنكار بإزاء
ٍ
شيء ما ،مهما كان ذلك الشيء مبن ًّيا على الحق،

32

ألمكنه أن يعتسف تأوي ً
ال يبرر موقفه السلبي
بــأي حـ ٍ
ـال من األح ــوال ،وعندما يبرز هذا
التأويل في شكله النهائي يسمى «التحريف»،
والنتيجة المحتومة التي ينكشف عنها مثل هذا
الموقف هي أن يفقد المرء تلقائ ًّيا إحساسه
بمدى خطورة األمر المتصل باﷲ ،بحيث إنه
قد يستمع إلى بعض أحكاماﷲ تعالى ،ولكنه
اليزال مطمئنًّا بما كان عليه ساب ًقا ،متك ًئا على
ٍ
تأويل لفظي يجعل شأنه بعيدً ا عن ذلك
أي
بصفة استثنائيةٍ،
ٍ
الحكم اإللهي ،أي إنه يتمتع
وقد يكون مؤمنًا باﷲ تعالى ،غير أن قسوته
القلبية تجعله يتجاسر على ارتكاب أنوا ٍع
من األمور العظام اليتجاسر على ارتكابها
إال الذي اليؤمن باﷲ مطل ًقا ،والذي اليعلم
أناﷲ بصير بكل أفعاله وتصرفاته ،وسميع
لسائر أقواله وأحاديثه.
(ُ )82-78أ ِريــد «باألماني» ماكان قد
وضعه أحبار اليهود من القصص واألساطير
١٢
الخرافية حول دينهم ،والتي كانت؛ بسبب
بهرجتها الظاهرية وبريقها الخادع ،قد حظيت بقبول كبير بين عامة الناس .وقد ُروي عن ابنعباس بهذا
الخصوص ،أن هذه (األماني)« :أكاذيب مخت َل َقة ،سمعوها من علمائهم ،فنَ َقلوها على التقليد» (البحر
ٍ
وأقوالُ ،ع ِزيت كذ ًبا إلى شيوخهم وأنبيائهم
المحيط) ،وكانت هذه األقاصيص تنطوي على مزاعم
السابقين ،بحيث تزعم أن نار الجحيم ليست لليهود بل هي لمن دونهم من األمم والشعوب ،وأن بني
ٍ
ٍ
طلسمية
ومواصفات
إسرائيل هم أبناءاﷲ وأحباؤه ،وأن الدين الذي يؤمنون به هو دين يتمتع بخصائص
بحيث إن شي ًئا عاد ًّيا بسي ًطا منه يكفي لتخليص المرء من نار جهنم وإيصاله إلى جنات النعيم.

ٍ
جذب كبير ًة للعوام؛
وبالطبع فقد كانت هذه الوصفات المقدسة إلحراز النجاة الرخيصة تمتلك قوة
ٍ
أساس منها،
بحيث إنهم كانوا يجدون فيها تصدي ًقا وسندً ا آلمالهم الفارغة التي كانوا يعيشون على
وتتلخص تلك اآلمال في أن الوصول إلى الجنة ،اليستلزم بالضرورة أن يضعوا حدًّ ا لحياتهم المنحرفة
والمنطلقة من كل التبعات والمسؤوليات؛ إذ إن البركات التي تحصل لهم عن طريق الرقى والعزائم هي
ٍ
حساب ،ولهذا فإن علماء اليهود الذين كانوا يتغنَّون
وحدها كفيلة بأن تقودهم إلى الجنة دون عمل وال
ٍ
بأمثال هذه األقاصيص إذ ذاك تل ّقاهم الناس بغاية من الحفاوة واالحترام والتقدير ،فإن عملهم على
ٍ
ٍ
التف حولهم
تجارة
التخفيف من شدة أمر اآلخرة صار لهم بمثابة ُس ّل ٍم إلى
دنيوية عظيمة الشأن ،حيث ّ
ٍ
صوب ،إنهم كانوا يد ّلون الناس مجانًا
حشو من الناس كبير؛ وبدأت تنهال عليهم الهبات والنذور من كل
فعوضهم الناس عن ذلك ،بأن وفروا لهم مجانًا كذلك ،كل
على أقرب وأيسر الطرق المؤدية إلى الجنةّ ،
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ماأمكن توفيره من عروض الدنيا ومتعها من عند
أنفسهم.
وذلك هو الداء ال ُعضال الذي ما َب ِرح يصيب

األمم األمينة على الكتاب اإللهي في كل العصور
واألزمان ،إن الذين يمارسون حياتهم على أساس
هذا النوع من األحالم اللذيذة ،والذين يظنون أن
ما ُألقي عليهم من األعباء والمسؤوليات ،إنما
ٍ
ٍ
شكلية
أعمال ومراسم
ينحصر في نطاق بضعة
وكفى ،والذين تراودهم هذه األمنية الحالمة بأن
جميع حقوقهم صارت محفوظ ًة عنداﷲ إلى أبد
اآلبدين؛ فإن أشق مايكون على أمثال هؤالء
دائما ،هو الدعوة إلى الدين الخالص ،إذ
القوم ً
هم يرون ذلك مما يؤرقهم و ُينغص عليهم مذاق
العيش ولذته ،وألن ذلك ــ وال ريب ــ ُيرغمهم
على المثول بين يدي حقائق الحياة وهي سافرة
مكشوفة اليحول دونها حائل.

( )83أول مايجب على اإلنسان نحواﷲ أن
يأخذ نفسه بعبادةاﷲ تعالى وحده ،وال يشرك به
أحدً ا ،والواجب الثاني هو االلتزام بحسن المعاملة
مع عباداﷲ أجمعين ،ويبتدئ هذا السلوك الحسن
أول األمــر ،بإحسان اإلنسان إلى أبويه هو ،ثم
ينتقل من هناك إلى األقــارب والجيران ،حتى
ينتهي إلى كل إنسان يصادفه ويتعامل معه في
مختلف ميادين الحياة العملية ،وكلما ثارت قضية
ٍ
إنسان وآخــر؛ تحتم
من القضايا في الحياة بين
اتخاذ موقف سلوكي واحد ،أال وهو االحتكام
إلى العدل والنصح له بالمعروف ،وفي هذا الشأن
يتركز االختبار األصلي لإلنسان على «اليتامى
ٍ
ٍ
بصفة
بلفظ آخر على «الضعفاء»
والمساكين» ،أو
ٍ
خاصة ،إذ إن قوة القوي هي ذاتها كفيلة بدفع
الناس إلى التصرف الجميل معه ،غير أن الضعيف
اليجتمع بوجوده دافع إضافي كهذا ،مامن شأنه
أن يبعث اآلخرين على اإلحسان إليه ،ولذا فإن
الموقف األكبر الذي يطالب اإلنسان فيه بالتزام
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السلوك الحسن هو الموقف الذي يتم التعامل فيه
مع الضعفاء!!

وذلــك ألن التعامل مع الضعفاء اليكون
إال البتغاء وجــهاﷲ ،اللشيء آخر ،وفي بعض
الظروف تنطفئ عاطفة اإلحسان إلى الضعفاء
لعوامل شتى منها :أن الــرجــل الضعيف هو
اليد السفلى اآلخــذة ،وهــذا قد يشعر المعطي
باالستعالء بالمقارنة إلى الفرد اآلخــذ ،وهذه
النفسية قد تحول دون مراعاة كرامة الضعيف
الشخصية ،كما أن الرجل الضعيف ينتظر منه أن
ُيجامل في السؤال ،أو ُيبالغ في إظهار حاجته على
نحو ما ،وإال عُدَّ غير جدير بالعطاء إلى غير ذلك
من شتى صور اإليــذاء النفسي أو الفعلي خالل
التعامل معه.

ولهذه العوامل كلها جعلاﷲ قول المعروف
ورب
خالصة األعمال وجوهرها على اإلطالقّ ،
كلمة و ّد حقيقة أفضل من كثير من األشياء بالنسبة
ٍ
سخاء،
لإلنسان ،فالمرء يلقي الخطب الرنانة بكل
بكلمة جميلةٍ
ٍ
غير أنــه أبخل مايكون بالنطق
ٍ
واحــدة؛ إذا كانت تلك الكلمة تعني عمل ًّيا أن
ٍ
إنسان آخر سواه ،والسيما إذا كان
يعترف بفضل
ٍ
جانب من القوة والعزة ،فهو
المقابل له ليس على
ٍ
ٍ
عندئذ يرى نفسه في غير حاجة حتى إلى استخدام
ٍ
ٍ
مهذبة شريفة في الحديث معه ،أما إذا
كلمات
بأسا في
أساء إليه أحد إساءة ما ،فهو إ ًذا اليرى ً
استثنائه من كل حك ٍم ٍ
إلهي بشأن رعاية مبدأ العدل
في المعامالت البشرية جمعاء.

( )86-84كــانــت هــنــاك ثــاث قبائل من
اليهود تقطن نواحي يثرب (المدينة القديمة)؛
وهي :بنو النضير ،وبنو قريظة ،وبنو قينقاع ،وكان
هؤالء جمي ًعا يؤمنون بالشريعة الموسوية ،غير
أن التعصبات الجاهلية أ ّدت بهم إلى أن فرقوا
دينهم فصاروا شي ًعا وأحزا ًبا متناقضة ،ومن أجل
الحفاظ على مصالحهم السياسية كانوا قد انضموا
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إلــى جيرانهم المشركين ــ قبيلتي األوس
والخزرج ــ بالمدينة إذ ذاك ،فانضوى بنو
النضير وبنو قريظة تحت لواء األوس ،أما
بنو قينقاع فكانوا حلفاء الخزرج ،ونتيجة
كثيرا ماكانت
انقسامهم على هذا النحوً ،
تنشب بينهم حروب دامية ،ومعركة ُبعاث،
هي واحدة من تلك الحروب التي وقعت قبل
الهجرة النبوية بخمسة أعوا ٍم ،وقد كان اليهود
في هذه الحروب يتخذون جبه َت ْين ،بانحياز
كل ٍ
فريق منهم إلى حلفائهم من المشركين؛
وبالتالي يقتل يهود إحــدى الجبه َت ْين أبناء
دينهم من الجبهة المعارضة ،و ُيخرجونهم
من ب ُيوتهم ،ثم إذا وضعت الحرب أوزارها
يأخذون في مناشدة إخوانهم في الدين،
يطلبون منهم التبرعات والمعونات المالية
لكي يفادوهم من أسر القبائل الوثنية ،إنهم
كانوا يخالفون الحكم اإللهي فيما يتصل
برعاية حــرمــة النفس وحــرمــة الــمــال ،ثم
١٣
يتظاهرون بهذا النوع من التعاطف الكاذب
ٍ
جانب من التدين عظي ٍم.
مع الذين صاروا ضحايا سياستهم ال ُعدوانية الظالمة ،لكي يزعموا أنهم على

وبما أن أحكام الشريعة األصيلة واألساسية تحتم على المرء أن يتخلى عن الحياة الجاهلية ،كما
أيضا تضع حدًّ ا لسياسته العملية التي
أنها التتفق مع ماتميل إليه نفسه من األهواء والشهوات ،وأنها ً
تقوم على المنافع الدنيوية وحدها؛ من أجل ذلك كله اليلقي المرء إلى هذه األحكام باالً ،غير أنه ربما
مرأى ومسم ٍع من الناس ،لكيما يزعم أنه
يتظاهر بإقامة بعض الطقوس والمراسم الشكلية العادية على
َ
محافظ على ديناﷲ متمسك بأهدابه.

َّ
جديرا
إن مثل هذا االجتراء على الدين وإهمال مراقبةاﷲ والجانب األخــروي ،يجعل اإلنسان
ً
بالغضب اإللهي وليس اإلنعام اإللهي.

( )90-87التوراة هي كتاباﷲ الذي نزل على اليهود ،غير أن التوراة قد انتهى أمرها ،بمضي الزمن
ٍ
ٍ
شعبية فحسب ،ومع أن اليهود مازالوا متمسكين بها
مفخرة
إلى أن صارت عندهم بمثابة وسيلة للتبرك أو
ٍ
كرمز للنجاة والمجد القومي ،إال أنهم قد عزلوها عن مركزها األصلي؛ وهو الذي يتمثل في أنها «كتاب
اإلرشاد والهداية العملية في الحياة» ،ولقد انبعث فيهم الكثير من األنبياء ،بين ٍ
فترة وأخرى بعد موسى
 مثل النبي يوشع ،والنبي داود ،والنبي زكريا ،والنبي يحيى...إلخ حتى ُختم أنبياؤهم بعيسى
ٍ
ٍ
واحدة؛ هي أن ينصحوا اليهود بأن يمارسوا
مهمة
ابنمريم  ،وإنما جاء هؤالء األنبياء جمي ًعا ألداء
حياتهم العملية على أساس تعاليم التوراة ،ولكن بالرغم من إيمانهم بقدسية التوراة لم يستطيعوا القيام
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بتكاليفها أو الحفاظ على نصوصها ،وراحوا
يكذبون أنبياءاﷲ ويكفرون بهم ،بل كانوا
يقتلونهم آخر األمر ،وكان السبب في ذلك
أن الحياة التي كانوا يعيشونها باسم التوراة،
كانت في حقيقة أمرها ،حيا ًة مبني ًة على مجرد
شهوات النفس ومنافع الدنيا ،حتى وإن كانوا
قد ألصقوا عليها رقع ًة تحمل عنوان كتاباﷲ،
ومن هنا فإن أنبياءاﷲ عندما كانوا يقومون
فيهم بمهمة الدعوة إلى الحق النقي الخالص؛
كان يخيل إليهم أن هذه الدعوة تعمل على
إلغاء اعتبارهم الديني ،وبالتالي يستيقظ
في نفوسهم الكبر والــغــرور ،مما يجعلهم
يتصدون للقضاء على وجود األنبياء أنفسهم،
ناهيك عن تصديقهم واالستجابة لدعوتهم.

٢

وقــد وقــف اليهود فــي جــزيــرة العرب
هذا الموقف من رســولاﷲ^ ،فبنا ًء على
مــاورد في كتبهم عن صفة النبي الخاتم،
كثيرا ماكانوا يقولون للناس ّإنــه إذا ُبعث
ً
١٤
«ذلك النبي» انضووا تحت لوائه ،وأحرزوا
االنتصار على من يعاديه من الكفار والمشركين إال أن حديثهم هذا لم يكن إال خطا ًبا كاذ ًبا كانوا يرددونه
لكي يزعموا أنهم األُ َمناء على الدين ولذلك فعندما ظهر «ذلك النبي» انكشف النقاب عن حقيقة حالهم؛
بحيث استبدت الجاهلية بهم وحالت دون اعترافهم بصدق ٍ
نبي ُبعث في غير شعبهم ،وبما أنهم ظلوا
عاجزين عن إبطال األدلة الواضحة التي كانت ترد في القرآن لتأييد صدق النبي عليه الصالة والسالم
بدأوا يقولون :إن قلوبنا في أكن ٍّة أي :إننا لن نترك أبدً ا ذلك الدين الذي توارثناه عن آبائنا متأثرين في ذلك
بما يعرض محمد علينا من زخرف القول وطالوة البيان.

( )96-91إن عدم استعداد اليهود لقبول دعوة القرآن ،واتخاذهم موقف الرفض والعناد نحوها،
ٍ
ٍ
بشرية
جماعة
يرتبط بإحساسهم أنهم مازالوا على الحق كما كانوا أيام موسى  وأنهم ينتمون إلى أكبر
ظهر فيها دعاة الحق ،أي بنو إسرائيل ،غير أن ذلك لم يكن في جوهره إال الوالء الطائفي الذي كانوا
قد اعتبروه ــ خطأ ــ مراد ًفا للوالء للحق والتمسك به إنهم كانوا قد أح ّلوا «الحق الطائفي» محل «الحق
ٍ
شوب لم يبادروا إليه ،ولم يتلقوه
الخالص» ،ولذا فعندما ظهر الحق في صورته النقية الخالصة من كل
بالقبول ولو كان هدفهم المنشود هو الحق الخالص ،لما تعذر عليهم أن يدركوا أن نزول القرآن هو
حادث قد تحقق طب ًقا لنبوءات التوراة نفسها التي هي كتابهم المقدس ،وأنه بعد تمام نزول القرآن فإن
القرآن وحده هو «الكتاب الحق» وليس مذهبهم الطائفي.
إن قضيتهم ليست في جوهرها قضية الوالء للحق ،والدليل على ذلك هو مانجد في تاريخهم
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أنفسهم أنهم قتلوا األنبياء المبعوثين في
طائفتهم بالذات؛ مثل يحيى  ،ولم يكن
ذلك إال ألنه تناول حياتهم بالنقد والتوجيه،
وألنهم «كانوا يشهدون عليهم؛ لكي يعودوا
بهم إلــىاﷲ ربهم» (سفر نحميا) ،يضاف
إلى ذلك أن ماأظهرهاﷲ على يد موسى 
ٍ
مجال
من المعجزات والخوارق لم ُيبق أي
للشك واالرتياب في نبوته ،ولكن في أثناء
فترة إقامته بجبل الطور التي استغرقت أربعين
يو ًما مالبثوا أن اتخذوا العجل معبو ًدا لهم؛ إذ
لم يعد نفوذه الشخصي ماث ً
ال أمامهم ،وقد
ُرفع فوق رؤوسهم الجبل ،ولكن بالرغم من
إقرارا لسان ًّيا مؤقتًا،
ذلك لم ُيقروا بالعهد إال
ً
ولمجرد النجاة بأنفسهم من الهالك ،وقد
ظلت حياة أكثرهم بعد ذلك تسير على خط
المعصية والفجور كما كانت تسير من قبل،
ولو أنهم كانوا عبدةًﷲ ومحبين إياه ح ًّقا،
التجهت أنظارهم واهتماماتهم كلها نحو
١٥
دنيااﷲ التي تأتي بعد الموت ،بينما الواقع
ٍ
شيء.
أنهم غارقون في حب هذه الدنيا الحالية أكثر من كل
( )101-97لقد أصاب اليهود في الزمن القديم عقوبات شديدة قاسية ،مر ًة بعد أخرى ،نتيج ًة
ٍ
ٍ
نازلة ،وكان
عقوبة
لبغيهم المستمر ،وطب ًقا لما جرت عليه سنةاﷲ فقد كان يتم إنذارهم مسب ًقا بكل
الملك جبريل هو الذي يتوسط بيناﷲ وأنبيائه لنقل هذا الخبر ،ثم يقوم األنبياء بإعالم شعوبهم بذلك،
والدرس الجوهري الذي يكمن في مثل هذه الوقائع هو أنه يجب على المرء أن يحترز ِم ْن معصيةاﷲ
ٍ
ٍ
درس كهذا من
احتراز؛ حتى اليحل عليه العذاب اإللهي ،غير أن اليهود لم يستطيعوا استلهام أي
أشد
دائما ينزل بأوامر وأحكام
تلك الوقائع ،وبدالً من ذلك أخذوا يقولون :إن الملك جبريل هو ّ
عدونا؛ فهو ً
ضدنا ،ولما أعلن رســولاﷲ^ أناﷲ تعالى قد أوحى إليه بواسطة جبريل ،بدأ اليهود يقولون :إن
جبريل هو عدونا القديم ،وهذا هو السبب في أنه أوصل النبوة( ،التي اليستحقها إال الشعب اإلسرائيلي
ٍ
رجل من قوم آخرين غيرنا ،والحق أنه اليتشاغل بمثل هذا الكالم الفارغ إال الذين
وحده في رأيهم) إلى
ٍ
أساس من الفسق واالنفالت ،وهكذا كان شأن اليهود الذين كانوا يعيشون في
يمارسون حياتهم على
مستوى عبادة النفس ،واالنسياق وراء الشهوات ،والتقليد األعمى لآلباء ،والعصبيات العرقية والشعبية،
وفي الوقت نفسه كانوا يتظاهرون بإقامة بعض طقوس الدين ومراسمه الشكلية ،لكي يزعموا أنهم
محافظون على الدين اإللهي ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة.
إن الذين يتورطون في مثل هذا التدين الكاذب ،تكون الدعو ُة إلى الدين الحق الخالص مبعث
االستياء بالنسبة إليهم ،إذ إن دعو ًة كهذه تبدو لهم وكأنها تحرمهم من سيادتهم ،ومن هنا يثور ثائرهم،
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ونتيجة لهذه الثورة يتكلمون بكال ٍم اليكون
وراءه أي رصيد من المعنى.
ومــمــا هــو مــعــلــوم بــالــبــداهــة أن نــزول
المالئكة ،وبعثة الرسل واألنبياء ،كل ذلك
إنما يحصل وفق المشيئة اإللهية ،ولما كانت
هناك دالئل صريحة تثبت أن الشيء الذي نزل
على النبي العربي^ هو الشيء نفسه الذي
كان قد نزل على إبراهيم ،وموسى ،وعيسى 
وأنه مطابق كل المطابقة لما ورد في الصحف
ٍ
ونبوءات؛ فإن
السماوية السابقة من بشائر
ذلك برهان قاطع على أن َّه من عنداﷲ تعالى،
فض ً
ال عن مئات البراهين األخرى.

( )103-102إن ظ ــاه ــرة الــفــســاد
واالنــحــراف التي تصيب طائف ًة أمين ًة على
الكتاب السماوي ،كانت وال تزال من نو ٍع
واحـ ٍـد على مر الزمن أال وهــو« :أن ُيبحث
عن سر النجاة األخروية؛ التي يدور أمرها
كله حول العمل الصالح وحده ،في البطالة
١٦
وترك العمل» .إن كالماﷲ ندا ٌء للعمل ،غير
أن أم ًة ما ،إذا ُمنيت باالنحطاط والزوال ،فال يلبث أفرادها أن يعدّ وا تقييد «الكالم المقدس» كتاب ًة ،أو
محضاَ ،وصف ًة غامض ًة مكتنف ًة باألسرار يمكن بها الحصول على البركات بجميع
ترديده ترديدً ا لسان ًّيا
ً
أنواعها ،وتلك هي التربة النفسية التي ينشأ ويترعرع فيها السحر والكهانة والعمليات الروحية المختلفة؛
ألن الذين يريدون أن يدخلوا الجنة عن طريق أشياء كالطالسم يأخذون في إحراز الدنيا هي األخرى
عن طريق الطالسم والتعاويذ ،كما أن المتشبثين باالعتقاد في األولياء والصالحين حاسبين إياه وسيل ًة
للنجاة ،سيتوسلون باألرواح لحل مشكالتهم الدنيوية ،والمؤمنين بالتأثير السحري الغامض لصنوف
ٍ
خطط وبرامج البعث الديني من خالل الشعوذة السياسية.
الوظائف يقومون برسم
وما إن ُأصيب اليهود باالنحطاط ،وبلغوا من البطالة وترك العمل ،ومن اإليمان بالخرافات هذا
المبلغ ،حتى ظهر بينهم أناس احترفوا السحر والكهانة ،ولكي تروج بضاعتهم وتنفق سوقهم لجأ هؤالء
ال َظ َلمة الخبثاء إلى أن نس ُبوا َفنَّهم ذاك إلى سليمان النبي  ،فقالوا إن القدرة غير العادية التي كان
سليمان يسخر بها الشياطين والرياح إنما كانت حقيق ًة ثمرة علمه بفنون السحر؛ وإننا استطعنا العثور
على مكنوزات هذا «العلم السليماني» بواسطة بعض الشياطين ،وهكذا فقد نال علم السحر وفن
العمليات بعد نسبتها إلى سليمان  قبوالً
وانتشارا واسعين في اليهود.
ً
ولما كان قوم ٍ
ٍ
ولدان حسان
لوط  متورطين في رذيلة اللواط؛ جاءتهم المالئكة ابتال ًء في صورة
زي الدراويش ،ال ّلذان كانا ُي َع ِّلمان هناك فنون
الوجوه ،وامتُحن اليهود في بابل ،و ُأرسل إليهم ملكان في ّ

العمليات ،غير أنهما كانا يقوالن :إنما نحن فتنة
وامتحان لكم .ولكنهم بالرغم من هذا التنويه
المستمر ،لم يلبثوا أن تهافتوا على تعلم هذا الفن
حتى استخدموه لتحقيق األغــراض والمطالب
الالشرعية.

( )108-104ألــف الــنــاس فــي الــعــادة أن
يعاندوا كل رجل اختصهاﷲ بإدراك الحق ،وأقامه
داع ًيا إليه ،والسبب في ذلك يرجع إلى أن الناس
يعدون دعوته مما ينتهي بإلغاء كل مالهم من
ٍ
مكانة ،وأما بالنسبة لليهود فقد كان سبب المعاندة
ٍ
بدرجة أشد مايكون؛ ألنهم كانوا يعتبرون
متوافرا
ً
النبوة ح ًّقا شعب ًّيا لهم ،إذ لم يكن هنالك شيء أشد
وطأة عليهم من أن يبعثاﷲ رسوله في أي شعب
آخر غير الشعب اليهودي ،وقد جرت عادة اليهود
حين وآخر بإثارة ألـ ٍ
ٍ
ـوان من
على أن يقوموا بين
الجدل والمناقشات الدينية حول دعوته^ ،حتى
يتمكنوا من تشكيك الناس في أن كل مايعرض
ٍ
حدث
عليهم الرسول^ اليعدو أن يكون مجرد
ٍ
ابتكار ٍ
ذاتي ألحد األشخاص ،وليس شي ًئا نزل
أو
من عنداﷲ تعالى ،ومن ذلك أن بعض األحكام
القانونية التي وردت في القرآن كانت تختلف
عن إصدار أحكام التوراة ،فاستنا ًدا إلى ذلك كانوا
يقولون :هل ي ُعقل أن يكوناﷲ هو اآلخر قد أخطأ
في أحكامه فأمر مر ًة بحك ٍم ،ثم أصدر بعد ذلك
حكما آخر مباينًا للحكم
في شأن القضية نفسها
ً
األول؟! ولقد زرع اليهود مثل هــذه الشكوك
كثيرا
والشبهات ونشروها بين الناس إلى حد أن ً
من المسلمين البسطاء أنفسهم بــدأوا يسألون
ٍ
ٍ
وارتباك.
حيرة
النبي^ عنها في

وباإلضافة إلــى ذلــك فقد كــان اليهود حين
يحضرون مجالس النبي^ ،يستخدمون في
أثناء مخاطباتهم ألفا ًظا تنم عن التنقيص والنيل
من عظمة شأنه^ ،فمث ً
ال إذا أرادوا لفت انتباهه
ونظره^ إليهم ،لم يقولوا« :انظرنا» ،وهو تعبير
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واضح الداللة على المقصود من دون ٍ
لبس .بل
يقولون بدالً من ذلك« :راعنا» ومن السهولة أن
ُيحول هذا اللفظ إلى «راعينا» بمعنى« :من يرعى
الماشية لنا» ،أو أن ُيبدل بـ«راعن» ــ بحذف األلف
من آخر الكلمة ــ مشتق ًة من الرعونة التي تعني
الحمق.
فمن خالل هذه اآليات تم توجيه المسلمين
إلى ٍ
دائما هي:
أمور البدَّ من أخذها بعين االعتبار ً

أ ــ يجب أن تستخدموا في أثناء محادثاتكم
ٍ
وعبارات صريح ًة واضحة الداللة ،فال يليق
ألفا ًظا
ملتبسا ذا معن َيين؛ يمكن
بكم أن تستخدموا كال ًما
ً
ٍ
ٍ
شائن ممقوت.
أن ينطوي على مفهو ٍم
ب ــ أن تُصغوا إلى كل ما ُيلقى عليكم من
حديث ٍ
ٍ
وإمعان ،وحاولوا جهدكم أن تفهموه
بدقة
وتقفوا على معانيه.

ج ــ أن اإلكثار من السؤال من شأنه أن يضل
المرء عن سواء السبيل ،ولذا فليكن همكم بما فيه
العبرة والموعظة بدالً من القيل والقال.

د ــ أن تهتموا بصيانة إيمانكم والحفاظ عليه،
خشية أن تُحرموا من اإليمان نفسه نتيج ًة ألي
ٍ
تصرف خاطئ من تصرفاتكم.
هـ ــ إياكم أن تحقدوا ــ أو تحسدوا ــ على
ٍ
أحد في الدنيا ،فيما إذا وجدتم عنده من خير ليس
عندكم ،إذ إن ذلك مما حباهاﷲ إياه وفق مشيئته
وإرادته المطلقة ،وهو تعالى ال ُيسأل عما يفعل
وهو العليم الحكيم.

( )112-109مع أن صوت القرآن لم يكن
ٍ
لكثير من الناس ،غير أن
صوتًا مألو ًفا بالنسبة
كبيرا ال ُيستهان به من هؤالء كانوا اليزالون
عد ًدا ً
يدخلون في دائرته لكونه متس ًقا وصدى قلوبهم،
ولقد اشتدت وطأة هذا الوضع على اليهود وبات
يقض مضاجعهم؛ إذ كان ذلك يعني امتداد نفوذ
اإلسالم وتقدمه نحو األمــام ،مع أنهم كانوا غير
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مكترثين به ألنه ــ في نظرهم ــ شيء تافه غير
ذي ٍ
بال ،فما لبثوا أن قاموا باستثارة حماسة
المشركين وتأليبهم على محاربة اإلسالم
ٍ
دس
وأهــلــه ،ومــن
جانب آخــر عمدوا إلــى ّ
ٍ
ألوان من الشبهات والمغالطات في صفوف
المسلمين الجدد ،ليتخلخل اعتقادهم ويسوء
ظنهم بالقرآن وصاحبه فيرتدوا عن اإلسالم
إلــى ديــن آبائهم السابق ،وكــان طبيع ًّيا أن
ينزعج المسلمون ويثور غضبهم على صنيع
اليهود ذاك ،إال أناﷲ تعالى قد منعهم من
ذلك ،وأمرهم باإلعراض الكلي عن إثارة أ َّية
ٍ
ٍ
ٍ
عنيف
إجراء
مناقشة مع اليهود ،أو القيام بأي
ضدهم في المرحلة الراهنة ،وإنما ينبغي لهم
في هذا الشأن أن يتوكلوا علىاﷲ وحده،
ويفوضوا األمر كله إليه ،وينتظروا حتى يأتي
تغييرا في الظروف
الوقت الذي ُيحدثاﷲ فيه ً
خطوة حاسمةٍ
ٍ
والمالبسات ،فيمكن اتخاذ
ضدهم ،وأما في الوقت الحالي فيجب عليهم
١٧
ــ على المسلمين ــ أن يصبروا ،ويركزوا كل
ٍ
ٍ
اهتماماتهم على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،فإن الصبر يحول دون قيام المرء بتحركات سلبية بدافع رد
الفعل؛ مما اليعود عليه أبدً ا إال بنتائج عكسية ،والصالة تربط المرء باﷲ تعالى ،وإشراك المرء إخوانه
اآلخرين في ثروته المالية يؤدي إلى إيجاد ٍ
جو يسود فيه روح الوحدة والتضامن والنصح المتبادل.
٢

ولقد كان اليهود يقولون لحديثي العهد باإلسالم آنذاك :إنكم إذا أبيتم إال استبدال ٍ
دين بدين آبائكم
فاعتنقوا إ ًذا الديانة اليهودية أو النصرانية ،إذ إن الجنة وقف على اليهود والنصارى الذين ينتمون إلى
ٍ
طائفة ظلت ــ منذ قديم الزمان ــ طائفة األنبياء والرسل ،فقيل ر ًدا على زعمهم هذا :ليس االنتماء إلى أي
طائفة من الطوائف مما يجعل أحدً ا يستحق دخول الجنة ،إن قرار الجنة في حق ٍ
ٍ
أحد من الناس إنما يتم
ٍ
عمل ،وليس على أساس الفضيلة الطائفية ،ومعنى اإلحسان هو إتيان
تحديده على أساس مايأتيه من
عمل ماعلى ٍ
ٍ
ٍ
جميل ،وإحسان اإلسالم يعني أن يكون استسالم المرء وخضوعهﷲ.
نحو

معيارا للحق ،وانطال ًقا من هنا
( )117-113اتخذ اليهود من االنتساب إلى األنبياء والصالحين
ً
فقد بدا لهم أن أمتهم هي وحدها على الحق ،وأما ماعداها من األمم األخرى فإنها ليست من الحق في
شيء ،وأما النصارى فقد رأوا أن سر تميزهم عن غيرهم في أناﷲ تعالى قد أرسل إليهم «ابنه الوحيد»،
وزعم مشركو مكة أنهم يمتازون بكونهم سدنة بيتاﷲ الحرام ،وهكذا كل طائفة من الطوائف اتخذت
معيارا مصطن ًعا للحق والصدق.
لنفسها
ً
والَ َجـ َـر َم أنها عندما كانت تنظر في ضوء هذا المعيار المصطنع ،تجد ذاتها على الحق ،وتجد
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اآلخرين على الباطل ،غير أن واقعهم العملي
ُيثبت عكس ذلك تما ًما ،فلقد كانوا طرائق
ٍ
لفرقة ،حتى تصد
قد ًدا ،ماإن تسنح الفرصة
الفرق األخرى غيرها عن البيت المخصص
لعبادةاﷲ ،وهكذا كانت تتسبب في خراب
بيوتاﷲ وتعطيلها ،مع أن مكان العبادة هو
الموضع الذي يدخله اإلنسان وفرائصه ترتعد
من هيبةاﷲ وجالله ،فإن كان هؤالء ربانيين
ح ًّقا ،إ ًذا كيف ُيتصور أن يقفوا في وجه
أي ٍ
عبد جاء لعبادةاﷲ ،أو يتصدوا إليذائه
وإزعاجه إذ كان المحتمل أن يكونوا وجلين
استشعارا لعظمةاﷲ وكبريائه؟!
خاشعين
ً
فكيف ُيحتمل إ ًذا أن يصدر عنهم هذا النوع
من البغي والطغيان؟!
وقــد قــاس هــؤالء ال ــذات اإللهية على
الذات البشرية ،فكما أنه من المستحيل أن
يوجد أي إنسان في جهة الشرق والغرب م ًعا
ٍ
وفي ٍ
واحد ،زعموا ــ بناء على هذا القياس
آن
١٨
أيضا البدَّ أن يكون موجو ًدا
ــ أناﷲ تعالى ً
ٍ
ٍ
في ٍ
مخصوصة ،وال شك أناﷲ تعالى قد حدّ د جه ًة معين ًة لكي يكون التوجه إليها في أثناء
واحدة
جهة
عبادته إال أن ذلك يرتبط بالضرورة التنظيمية للعبادة ،وليس ألناﷲ تعالى يوجد في تلك الجهة المعينة
وقياسا على البشر كذلك زعموا أنﷲ ولدً ا ،على حين أن الذات اإللهية تعالت وتنزهت عن
بالذات،
ً
كبيرا ،وإنه ليس للذين يحاولون أن يصبغوا ديان ًة مزيف ًة مزعوم ًةبصبغة ديناﷲ
مثل هذه األشياء ًّ
علوا ً
على هذا النحو ،ليس لهم عنداﷲ شيء سوى الخزي والعذاب األليم.
( )121-118إن عباداﷲ الذين أرسلهماﷲ تعالى إلبالغ دينه للناس ،ظلوا يواجهون نو ًعا واحدً ا
من رد الفعل على اختالف العصور ،ويتمثل في التساؤل اآلتي« :إذا كنتم مندوبينﷲ ح ًقا كما زعمتم،
فلماذا إ ًذا التملكون من خزائن الدنيا شي ًئا؟!» وإنما كان هذا الشك يختلج في صدور ذوي االتجاهات
والنزعات المادية؛ الذين تنحصر كل معاني العظمة عندهم في مظاهر العظمة المادية وحدها ،ومن هنا
ٍ
نصيب من هذه العظمة ،وإذا رأوا أن حياة الداعية
أيضا أن يكون على أوفر
فقد كانوا يريدون لمندوباﷲ ً
إلى الحق ليست من مظاهر هذه العظمة في شيء ،لم يلبثوا أن كذبوه ورفضوا دعوته ،إذ إن عقولهم
التدرك أن «رج ً
ال عاد ًيا» يمكن أن يكون هو الشخص الذي وقع عليه اختيار مالك السماوات واألرض
إلبالغ رسالته للناس ،ومع أن حياة أولئك األخيار من عباداﷲ وكالمهم بحيث تتجلى فيهما آياتاﷲ
ٍ
وبعبارة أخرى إن «العظمة المعنوية» كانت تتوافر فيهم أبلغ مايكون ،إال أن مثل هذه
تعالى واضحة،
األشياء لم تكن تقع تحت أبصار القوم ،ولذلك فلم يكونوا يستعدون لالعتراف بعظمتهم وفخامة
شأنهم ،وبالرغم من كون الدليل موجودا هناك في أكمل صوره وأنصعها ،لم يكن يتحول إلى ٍ
جزء
ً

41

ةرقبلا ةروس

من أذهانهم؛ ألنه لم يكن يتوافق مع شاكلتهم
النفسية والمزاجية.
وقد كان اليهود والنصارى ــ في قديم
الزمان ــ ممثلين للديانة السماوية ،غير أن
الدين ،بعد ماأصابه االنحطاط ،لم يلبث
أن تحول إلى مذهب طائفي ،فراحوا يعدون
االرتباط الدائم بطائفتهم دينًا ،واالنفصال عن
الطائفة ُم ُرو ًقا عن الدين ،ومجرد االنضمام
إلى طائفتهم أو عدم االنضمام إليها صار
معيارا للحق وغير الحق ،ولذا فعندما
لديهم
ً
ظهر الدين أمامهم في صورته النقية الخالصة،
لم تكد نزعتهم المذهبية الطائفية تستطيع
قبوله أو استساغته ،والحقيقة هي أن الدين
الخالص لن يتلقاه بالقبول أبــدً ا إال الذي
كانت فطرته التزال تنبض بالحياة ،وأما الذين
انطفأت جذوة فطرتهم ولم يعد فيها نور ،فال
أمل يرجى من هؤالء ،وال يمكن أن يدخل أي
نو ٍع من التغيير أو التعديل في الدين رجاء أن
١٩
جديرا بالقبول عند أمثال هؤالء الناس.
ُيصبح
ً
ٍ
ٍ
ٍ
( )124-122إن اختيار بني إسرائيل ــ كأمة ــ إنما كان من أجل االضطالع بمهمة جليلة ،تتمثل
في قيامهم بدعوة جميع شعوب األرض إلىاﷲ ،وإطالعهم على حقيقة أنهم محاسبون ومسؤولون
عمل يمارسونه في هذه الحياة الدنيا ،ولم يزل يبعث فيهم األنبياء بين ٍ
عند مالكهم عن كل ٍ
فترة وأخرى
ُ
لترشيد هذه المهمة وتسديد طريقها ،من سيدنا إبراهيم ،إلى يعقوب ،ويوسف ،وموسى ،وداود،
وسليمان ،وزكريا ،ويحيى ،وعيسى ...إلخ ،عليهم جمي ًعا صلواتاﷲ وسالمه ولكن ماإن أصيب
بنو إسرائيل باالنحطاط والزوال في العصور الالحقة ،حتى حملوا هذه «الفضيلة الوظيفية» على أنها
«فضيلة عرقية وطائفية» ففقدوا أهليتهم وجدارتهم.
إن بعثة النبي العربي في الساللة اإلسماعيلية كانت ــ عند بني إسرائيل ــ إيذانًا بصرف بني إسرائيل
عن مركز الفضيلة ،إن الذين كانوا من بني إسرائيل ربانيين ح ًّقا ،لم يلبثوا أن عرفوا أن الكالم الذي
يقدمه النبي العربي إنما هو كالم منزل من عنداﷲ تعالى ،وأما الذين كانوا قد أحلوا العصبيات المذهبية
الطائفية محل الدين فإنه لم يعد بإمكانهم االعتراف بوجود أية فضيلة خارج ذواتهم ،وقد تم تحذيرهم
على لسان النبي العربي أنه في اليوم اآلخر لن يكون هناك ٌ
وزن وال قيم ٌة إال لإليمان الحقيقي والعمل
ٍ
شخص آخر على عاتقه ،وقد تنفع شفاعة
الصادق ،نعم! قد يحدث في هذه الدنيا أن يأخذ شخص تبعة
ذي ٍ
جاه في بعض شئون الحياة ،وفي بعض المواقف قد يتمكن المرء من الخالص عن طريق دفع
ٍ
بشيء ،وقد يصادفه ُمعين يقوم بمساعدته على تخليصه مما يكون قد تورط فيه ،غير
العوض أو االفتداء
ٍ
أن أي شيء من هذا النوع اليغني عن أحد في اآلخرة فتيالً.
٢

ٍ
لطائفة
إن اآلخــرة ليست بالوراثة العرقية
بعينها ،إنما هي يوم العدالة اإللهية التي التعرف
المحاباة وال المجاملة ،لم ُيمنح سيدنا إبراهيم
 ما ُمنح من درجة الفضيلة والشرف إال بعد
ٍ
عسير ٍ
ٍ
شاق ،وبالتالي ثبت كمال
بامتحان
أن مر
صدقه وغاية إخالصه في طاعةاﷲ تعالى ،وتلك
هي ســنــةاﷲ في أفــراد ذريته من بعده كذلك،
فمن يكن منهم تتوافر فيه كل الشروط العملية
المطلوبة ،سينال حظه من هذا الوعد اإللهي،
وأما الذي لم يتمكن من إثبات جدارته وصالحيته
في ميزان العمل ،فسيالقي المصير نفسه الذي
قررهاﷲ تعالى للمجرمين أمثاله ،وإذا كان سيدنا
إبراهيم  لم يتم تعيينه في منصب اإلمامة إال
ٍ
بنجاح سلسل ًة من االختبارات الصعبة
بعد اجتيازه
القاسية للغاية ،فإن هذا إن دل على شيء فإنما
يدل على أن منصب القيادة واإلمامة اليتسنى
الوصول إليه إال عن طريق التضحيات وحده،
والواقع أن الشخص الذي يختار غاي ًة أو هد ًفا
ٍ
تضيحات جسا ٍم يكون أسبق وأسرع من
بمقابل
غيره في سبيل ذلك الهدف ،ولذا فمن الطبيعي أن
يكون هو الذي يتولى آخر األمر زمام قيادته.
( )126-125كل عــا ٍم يفد المسلمون إلى
بيتاﷲ الحرام ،تاركين أوطانهم من جميع أنحاء
ٍ
ألحد أن يبغي أو يعتدي
العالم ،فال يجوز هنا
على أي ٍ
كائن ٍ
مركزا
حي ،فقد ُجعل َح َرم الكعبة
ً
دائما للعبادة ،ولــذا يكون هناك أقصى اهتما ٍم
ً
بتطهيره من كل أنواع الرجس والتلوث ،و ُيطاف
حول الكعبة ،ويتم هناك ذكراﷲ تعالى بعيدً ا عن
هموم الدنيا وضوضائها ،و ُيشتغل هناك بالركوع
والسجودﷲ تعالى ،ولقد كانت هذه المنطقة في
الزمن القديم أكثر مناطق العالم َجدْ ًبا وأفقرها
إلى أسباب العيش؛ ألنها ــ بسبب أراضيها الرملية
ٍ
قاحلة جرداء ــ لم
التربة وكونها مليئ ًة بهضاب
تكن تصلح ألي نوع من الزرع والنبات ،وكانت
ٍ
مأمونة للغاية ،وقبل أربعة آالف
هذه المنطقة غير
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ٍ
سنة ُأ ِمر سيدنا إبراهيم بأن يذهب بأسرته إلى
هذه المنطقة و ُيسكنها هناك ،ولقد قام سيدنا
ً
تنفيذا فور ًّيا ومن غير
إبراهيم بتنفيذ ما ُأ ِمر به
ٍ
تردد ،وعندما فرغ من نقل أسرته إلى هذه المنطقة
الجدباء توجه إلــىاﷲ تعالى داع ًيا[ :ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ] وقد استجاباﷲ
تعالى لدعوة إبراهيم ،فلم تــزل هــذه المنطقة
نموذجا رائ ًعا لوفرة الرزق وانتشار األمن والسالم
ً
في أرجائها.
يجب على المؤمن أن يعيش في هذه الدنيا
ٍ
ٍ
واحدة
للحظة
أينما كان ،بحيث اليغيب عن باله
أنه راجع إلىاﷲ المحالة ،وعليه أال يؤذي أحدً ا
ممن يتعايش معهم في هذه الدنيا ،ويجب عليه أن
يعلم أن األرض كلها موضع عبادةاﷲ؛ ولذا
فعليه أال ُيدنسه من أرجاسه وأقذاره ،ويجب أن
تدور حياته كلها حولاﷲ  ،وإنه وإن كان يعيش
ــ من حيث الظاهر ــ في هذه الدنيا ،لكن يجب أن
دائما،
يكون قلبه موصوالً باﷲ تعالى
ً
متوجها إليه ً
وينبغي أن يخضع أماماﷲ بكامل وجوده ،ثم عليه
أن يكون مستعدًّ ا تمام االستعداد لكل مايقتضيه
الدين من تضحية ،حتى ولو كان ذلك ترك األهل
ٍ
مجدبة» وبعدما
والعيال منفردين في «صحراء
يفرغ من تنفيذ ذلك فليتوجه إلىاﷲ سائ ً
ال عونه
يفجراﷲ لعبده ينابيع
ونصرته ،وال عجب أن ِّ
الرزق في صحراء قاحلة جدباء.

إن زينة الحياة الدنيا وزخارفها ــ ولو حصل
عليها أحد باسم الدين ــ التدل بالضرورة على
أناﷲ قد اختار صاحبها لمنصب اإلمامة والقيادة،
إذ المتاع الدنيوي ليس إال لغرض االمتحان ،وكل
بني آدم ينال حظه منه على السواء ،بينما اإلمامة
تعني أن يتم اختيار ٍ
عبد من عباداﷲ ليقوم بتمثيله
تعالى بين شعوب األرض.
( )129-127لقد قرراﷲ جل شأنه أن يتخذ
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مركزا عالم ًّيا للدعوة اإلسالمية،
من الحجاز
ً
واختار سيدنا إبراهيم وولده لكي يقوما
بإنشاء هذا المركز وتنظيمه ،والكلمات التي
كانت تفيض من لسان إبراهيم وإسماعيل
خــال بناء الكعبة وهــي من ناحية دعــاء،
ٍ
ناحية أخرى إعـ ٌ
روحين
ـان بانضمام
ومن
َ
اثنين إلى الخطة اإللهية العظيمة ،ومثل هذا
الدعاء يكون المقصود اإللهي بالذات ،ولذا
فقد تقبلهاﷲ تعالى قبوالً حسنًا ،فانفجرت
من الصحراء العربية الجدباء عين اإلسالم
األبــديــة ،وقــد جــعــلاﷲ تعالى قلوب بني
إسماعيل راغب ًة ميال ًة إلى خدمة دينه على
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إسالمية
دعوة
خاص؛ مما أدى إلى قيام
وجه
ٍ
منتشرة بينهم ،وبهم أرشداﷲ تعالى عباده إلى
طريق الحياة المرضية عنده ،والتي تستوجب
إقباله ورحمته على عباده ،ثم ُبعث في بني
إسماعيل أنفسهم ذلك النبي الخاتم الذي
قام ــ ألول ٍ
مرة في التاريخ ــ بتحقيق العمل
النبوي في صورة نموذج تاريخي كامل.
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٢٠

إن أول أعمال النبي «تالوة اآليات» ،ومعنى «اآلية» :العالمة .أي الشيء الذي يصلح أن يكون دلي ً
ال
على شيء آخر ،ولقد أودعاﷲ تعالى فطرة اإلنسان وهذا العالم الخارجي ،عد ًدا ال ُيحصى من اآليات
ٍ
ٍ
وإشارات ،ويتناول الرسول تلك
رموز
للوصول إلى معرفته تعالى ،غير أن هذه اآليات توجد في صورة
اإلشارات بالشرح واإليضاح ،فهو يمنح اإلنسان ذلك البصر الذي ينظر به في آثار الربوبية متجلي ًة في
كل شيء ،والمراد بالكتاب هو «القرآن».
إن العمل الثاني من أعمال النبي :أن يكون «مهبط الوحي اإللهي» ،فهو يتلقاه من عنداﷲ تعالى
ثم يقوم بإبالغه إلى الناس ،ومعنى الحكمة« :البصيرة» إن المرء حين يظفر بذلك النظر الذي ُيبصر به
آياتاﷲ تعالى ،وحين يقوم بصياغة عقله وعواطفه في قالب التعليمات القرآنية ،فيشتعل في داخله نور
ٍ
وعندئذ يتمكن من الوصول في كل ٍ
أمر
فكري ،ويرتفع مستواه الشعوري إلى مستوى الحقيقة العليا،
إلى ذلك القرار الصائب المطلوب عنداﷲ تعالى ،وأما «التزكية» فتعني :تطهير شيء من كل العناصر
غير المالئمة ،حتى يمكنه الوصول إلى كماله الطبيعي في مناخٍ مالئ ٍم منسج ٍم ،وآخر مايستهدف
النبي ويسعى جاهدً ا نحوه هو أن يقوم بإعداد ٍ
جيل تكون صدورهم معمور ًة باالعتقاد فياﷲ تعالى
وحده ،وخالي ًة من االعتقاد في كل ماسواه ،وأن تكون أرواحهم صافي ًة نقي ًة متحرر ًة من العقد النفسية،
ٍ
أفراد مستعدين ليتلقوا ذلك الرزق الرباني الذي أودعهاﷲ تعالى هذا
وبالجملة فالنبي يعمل على إنشاء
الكون لعباده المؤمنين به.
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( )134-130لــــم تـــكـــن دعــــوة
رســولاﷲ^ مختلف ًة في حقيقة أمرها عن
دعوة إبراهيم غير أن اليهود الذين كانوا
يعتزون بكونهم أتباع سيدنا إبراهيم لم
يلبثوا أن صاروا أكبر المعارضين لدعوته^،
ومر ّد ذلك إلى أن الملة اإلبراهيمية التي قام
النبي العربي بدعوة الناس إليها كانت تتمثل
في «اإلسالم» وهو يعني االستسالم المطلق
والخضوع الكاملﷲ ،ولقد أكد القرآن
الكريم أن إبراهيم كان يدين بدين اإلسالم،
وأنه لم ُي ِ
وص أبناءه إال بذلك الدين ،وعلى
العكس مــن ذلــك فــإن الــديــن الــذي عــزاه
اليهود إلــى سيدنا إبراهيم كــان يخلو
تما ًما من التأكيد على ضــرورة االستسالم
والخضوعﷲ ،حيث الجنة تصير مكفول ًة
ٍ
ٍ
رخيصة ،ولم تكن
وتخيالت
بمجرد أوها ٍم
ٍ
ٍ
معها أي حاجة ماسة إلــى أن يقوم المرء
بتغيير حياته المتحررة المنطلقة من كل القيود
٢١
وااللتزامات ،وإن النجاة ــ طب ًقا لدين النبي
العربي^ كان يدور أمرها كله حول العمل وحده ،في حين ظن اليهود أن في مجرد االنتساب إلى
ٍ
وكفاية للحصول على النجاة ،فالدين في نظر األول عبارة
غنى
«طائفة أصفياءاﷲ» واالعتقاد فيهم كل ً
ٍ
ٍ
عن التعليمات السماوية ،وفي نظر األخير عبارة عن مجرد مجموعة طائفية اتخذت شك ً
ال معينًا تحت
التقاليد العنصرية والتخيالت القومية.

إن االنتساب إلى الصالحين واألتقياء ــ سواء كانوا ممن مضوا أو ممن اليزالون على قيد الحياة ــ
ربما يبعث المرء على االطمئنان بأنه س ُيحشر في زمرتهم ،وأن نقصان عمله سيتم تالفيه بوفرة أعمالهم،
وقد ذهب اليهود بهذه األمنية الحالمة إلى أن وضعوا عقيدة «النجاة المتوارثة» وبالتالي عقدوا كل آمالهم
محضا ،إذ [ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ]
على تقديس سلفهم الصالحين ،غير أن هذا ليس إال خدا ًعا نفس ًّيا
ً
{المدثر[ }38 :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] {األنعام ،}164 :فال ُيسأل أحد عن جرائم غيره ،كما اليكون
ٍ
ألحد نصيب من حسنات غيره .فكل إنسان ينال جزاءه عنداﷲ طب ًقا لعمله .ومعنى قوله[ :ﭫ ﭬ ﭭ
ٍ
ٍ
وصعوبات مختلف ًة في طريق
عقبات
ﭮ ﭯ] {آلعمران :}102 :أنكم ــ وال شك ــ ستواجهون
االستسالمﷲ ،وسينهدم صرح آمالكم وتمنياتكم الجميلة ،ولكن ــ مع ذلك كله ــ يجب عليكم أن تثبتوا
على دين اإلسالم إلى آخر أنفاسكم.
( )141-135إذا كان رسولاﷲ^ يدعو إلى الديانة اإلبراهيمية نفسها ،التي كان اليهود والنصارى
يدّ عون انتسابهم إليها ،إ ًذا فما السبب وراء قيامهم في وجهه ومعارضتهم إياه؟!
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إن السبب في ذلك أن الدين ــ طب ًقا لدعوة
النبي العربي^ يتمثل في أن يصبغ المرء حياته
كلها بصبغةاﷲ تعالى ،وأن يجعل من نفسه إنسانًا
ربان ًّيا مائ ً
ال عن كل الجهات إلى الذات اإللهية
وحدها ،وأمــا الدين عند اليهود ــ على عكس
ذلك ــ فلم يكن يعدو أن يكون مجرد ٍ
رمز للفخار
القومي ،وبما أن دعوة النبي العربي^ كانت
تمثل الضربة القاضية على عقليتهم االفتخارية ،لم
يلبثوا أن وقفوا في وجه دعوته ،وناصبوه العداء.

ومعنى قوله[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
التوارث فيما
ﰁ ﰂ ﰃ] {البقرة }141 :إنه
ُ
يتعلق بالحق ،لقد زعم اليهود أن ثواب حسنات
كابرا
سلفهم الصالحين مما اليزالون يتوارثونه ً
عن ٍ
كابر ،كما ظن المسيحيون أن ذنوب الجيل
السابق التزال تنتقل بالوراثة إلى الجيل الالحق،
إال أن كل العقائد من هذا النوع باطلة ،إذ إن كل
ٍ
ٍ
أساس من عمله،
إنسان ُيكا َفأ عنداﷲ تعالى على
ٍ
أساس مما أتى به غيره من ٍ
عمل.
وليس على

ومعنى قوله[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ] {البقرة }137 :إن اإليمان الحقيقي
المطلوب عنداﷲ تعالى هو الذي يكون مماث ً
ال
إليمان الصحابة ،والفارق الجوهري إليمان
الصحابة الكرام مرتبط بالوضع الذي آمنوا فيه
في عهدهم ،حيث عرفوا النبي محمدً ا^ وآمنوا
به ،على حين أنه كان في بداية تاريخه ،ولم يكن
قد اقترنت بشخصية أمجاد تاريخية َب ْعدُ  ،كما كان
الشأن بالنسبة لألنبياء السابقين حينذاك ،وهذا
يعني أن إقرار الحق المعتد به والجدير بالقبول
عــنــداﷲ  هو الــذي يكون المرء قد أدرك
فأقر به ،وأما إذا كان
الحق في صورته المجردة َّ
ٍ
تراث قومي ،أو صار ُمحا ًطا
الحق قد تحول إلى
بصروح المجد والعظمة نتيج ًة للعمل التاريخي،
ٍ
عندئذ اليكون إقرار الحق في
فإن إقرار الحق
إقرارا بشيء تحول إلى
حقيقة األمر ،بل يكون
ً
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تاريخية البدَّ منها.
وضرورة
قومية
مفخرة
( )143-142إن قضية ِ
القبلة تتصل بمظاهر

العبادة ،دون حقيقة العبادة ،والغاية األصلية من
القبلة تنظيم العبادة عن طريق تحديد ٍ
جهة معينة
ألدائها؛ إذ الجهات كاف ًةﷲ ؛ فأيما ٍ
جهة قررها
لعباده ستكون وحدها الجهة العبادية المفضلة
لديه؛ سواء أكانت جهة الشرق أمجهة الغرب.
غير أن القبلة األولــى ــ وهــي بيت المقدس ــ
كانت قد اكتسبت نو ًعا من القدسية نتيجة استمرار
ٍ
ٍ
طويلة ،مما جعل الكثيرين
لمدة
العبادة نحوها
يواجهون صعوب ًة بالغ ًة في تكوين عقليتهم طب ًقا
للقبلة الجديدة ــ أي الكعبة ــ التي تم إعالنها في
السنة الثانية من الهجرة.

وقد اتخذ اليهود هذا الحادث ــ أي حادث
تحويل القبلة ــ ذريع ًة للطعن في شخصية الرسول
وإشاعة األقاويل ضد اإلســام ،فقال بعضهم:
إن بيت المقدس لم يزل قبلة األنبياء قاطب ًة منذ
قديم الزمان؛ إ ًذا فما الذي دعا المسلمين إلى
االنصراف عن ذلــك؟! ،ومن هنا يبدو أن دعوة
ٍ
ٍ
إيجابية ،إنما هي حركة
بدعوة
اإلســام ليست
سلبية ترمي إلى مجرد العناد والمعارضة لليهود،
ٍ
حيرة
وقال البعض اآلخر :إن مدعي النبوة هذا في
ٍ
وارتباك من أمر رسالته ،فيأمر بالتوجه نحو بيت
المقدس تارةً ،ونحو الكعبة تار ًة أخرى!! ومنهم
من قال :إذا كانت الكعبة هي القبلة أصالً ،فمعنى
ذلك أن الصلوات التي أداها المسلمون من ذي
قبل ،متوجهين نحو بيت المقدس ،قد ذهبت كلها
سدى ودون جدوى؟! وما إلى ذلك من أقاويل
ٍ
وشبهات أثارها اليهود عند تحويل القبلة ،غير أن
عباداﷲ الصادقين الذين لم يكونوا متورطين في
المظاهر واألشكال الظاهرية ،سرعان ماأدركوا
أن العبرة ليست بجهة القبلة ،بل العبرة كلها
بالحكم اإللهي وحده ،فاﷲ وحده يحدد القبلة،
وال يسع اإلنسان إال أن يتجه نحوها حاالً ،وقد
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ورد في الروايات أن النبي^ بعد حوالي
شهرا ُأ ِمر بتحويل القبلة ،وكان آن
سبعة عشر ً
ذاك يصلي بالمدينة مع جماعة من أصحابه
وما إن جاء الحكم اإللهي حتى استدار هو
والمسلمون ــ من جهة بيت المقدس ــ نحو
الكعبة ،أي من جهة الشمال إلى الجنوب.
إن تــحــويــل القبلة ك ــان عــام ـ ًة تشير
إلــى أناﷲ تعالى قد صــرف بني إسرائيل
عن منصب اإلمــامــة ،وع ّين مكانهم األمة
اإلسالمية ،وأن الكعبة بدالً من بيت المقدس
مركزا عالم ًيا للدعوة إلى ديناﷲ،
ستكون
ً
والــوحــدة الداخلية بين عباده المؤمنين،
بـ«الوسط» يعني
ووصــف األمــة اإلسالمية
َ
أن المسلمين ُو َسطاء بيناﷲ وعباده؛ إلبالغ
الهداية اإللهية إلى الناس كاف ًة ،ألنهم قد
اطلعوا على رســالــةاﷲ بواسطة الرسول،
وقد صار عليهم اآلن أن يقوموا بإيصال هذه
ٍ
باستمرار
الرسالة إلى جميع الشعوب واألمم
٢٢
حتى قيام الساعة؛ والشأن أن نجاح المسلمين
في الدنيا واآلخرة على السواء ،متوقف كل ًّيا على أدائهم هذا الواجب.
٢

٣

( )147-144لقد اعتاد رسولاﷲ^ أن يتبع سنة األنبياء السابقين في الشؤون التي لم تكن قد
نزلت فيها الوحي بعدُ  ،وطب ًقا لعادته تلك كان قد اتخذ من بيت المقدس قبل ًة له في البداية؛ ذاك ألن بيت
المقدس ظل قبلة أنبياء بني إسرائيل قاطب ًة منذ عهد سيدنا سليمان عليه الصالة والسالم إلى أن اختاراﷲ
نب ًّيا من غير اليهود ،وصار من الضروري تب ًعا لذلك ،أن يتم فصل الدين عما قد التصق به من تقاليد
ٍ
يهودية؛ حتى يمكن أن يظهر ديناﷲ تعالى في صورته النقية الخالصة من كل النواحي ،وكان النبي^
يترقب ــ منذ نزول الوحي ــ تحويل القبلة ،إلى أن ُأ ِمر بذلك في السنة الثانية من الهجرة.
ٍ
ومعرفة بهذا القرار اإللهي ــ المتصل
ولقد كان اليهود عام ًة ــ وعلماء اليهود خاص ًة ــ على إلمام

بتحويل القبلة ،فقد تم إخبارهم بذلك مسب ًقا على ألسنة كل األنبياء المبعوثين لهدايتهم ،غير أن اليهود
لم يعترفوا بصدق النبي^ واإليمان بما أرسلهاﷲ به من الدين الحق ،ماعدا أفراد معدودين ،مثل
عبداﷲبن سالم ومخيريق ـ ،وما منع اليهود من االعتراف واإليمان إال اتباعهم أهواء النفس،
فلم يرغبوا في الخروج من الحلقة المفرغة لألماني الطائفية التي كانوا يعيشون على أساسها ،وإذا كان
ٍ
اإلنكار ناش ًئا عن اتباع األهواء فمن المستحيل أن يؤثر فيه أي ٍ
برهان ،فمثل هذا الرجل يتخذ من
دليل أو
إنكار األدلة وسيل ًة ليحصل على ذلك الرزق الرباني الذي اليتأتى إال لمن يعترف باألدلة والبراهين.
ٍ
ٍ
ألحد أن يبقى
قاطعة ،اليمكن معها
مدعما بدالئل
وعندما يتم إعالن الحق من عنداﷲ  ،فإنه يكون
ً
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عاجزا عن التأكد من صدقه وصحته ،ففي مثل
ً
هذه الحال لن يقع في الشك واالرتياب إال
الذين اليعرفوناﷲ ،ولذا فلم يعد بإمكانهم
أن يعرفوا كلمةاﷲ تعالى ،وكذلك الذين
يلجأون إلى إثارة األقاويل واألالعيب اللفظية
ضــد الــحــق ،زاعمين أنهم قــد عــثــروا على
دعائم استداللية ٍ
متينة إلنكار الحق ،فسرعان
مايعلمون أن اعتمادهم ذاك لم يكن على
ٍ
خيالية مزورة ،قد اقترضتها
شيء سوى دعائم
أنفسهم بح ًثا عن سكينتها الكاذبة.

( )152-148لم يكد يتم تحويل القبلة
من بيت المقدس نحو الكعبة ،حتى أخذ
ٍ
ٍ
فارغة عما
مناقشات
اليهود والنصارى في
إذا كانت جهة الشرق هي جهةاﷲ أمجهة
الغرب؟! فقد كانوا ينظرون إلى هذه القضية
ٍ
ٍ
معينة
جهة
على أنها مجرد قضية تحديد
فحسب ،غير أن هذا كان ناش ًئا عن جهلهم
بحقيقة األمــر ،فاتخاذ الكعبة قبل ًة لم يكن
٢٣
ٍ
ٍ
معينة بالمعنى
جهة عبادية
قضية تحديد
البسيط ،بل كان ذلك عالمة على أنه قد آن اآلوان لنزول ذلك الخير األعظم لعباداﷲ ،الذي قد تم
أمد ٍ
تقريره منذ ٍ
بعيد جدًّ ا ،والذي يتمثل ــ طب ًقا لدعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصالة والسالم
ــ في ظهور نبي آخر الزمان^ ،وأنه قد ُبعث اآلن ،ذلك المبعوث الذي سيفتح للناس كاف ًة ،أبواب
هدايةاﷲ األبدية وسيب ُلغ بنعمة تلك الهداية اإللهية إلى أقصى درجات الكمال والشمول ،وأن ديناﷲ
الذي ظل ُعرض ًة للضياع والتالشي نتيج ًة لغفلة اإلنسان وطغيانه ،سيتناوله هذا النبي بجعله محفو ًظا في
ٍ
ٍ
تقليدية ،سيجعله جز ًءا اليتجزأ
أسطورة
صورته الكاملة إلى يوم القيامة ،وأن ديناﷲ الذي ُيعدّ مجرد
أسوة عمليةٍ
ٍ
من التاريخ البشري حيث هو واقعة حقيقة ثابتة ،وأن الدين الذي لم يكن قد تحول بعدُ إلى
ٍ
عملية ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ملموسة ،فالواقع أن القضية قضية إكمال
حية
كأسوة
مستقلة ،فإنه سيقوم بتقديمه أمام الناس
الهداية اإللهية ،وليس قضية تحديد الجهة األكثر قداسة من بين الجهات العديدة.
مركزا للدين الذي ُيبعث
وإنه قد صار من المحتوم ،في أثناء بناء الكعبة بالذات ،أن الكعبة ستكون
ً
ٍ
ٍ
به آخر األنبياء ،وقد ظل األنبياء السابقون جمي ًعا يخبرون الناس بذلك بصورة مستمرة ،ومن ثم فإن
َج ْعلاﷲ الكعبة قبل ًة لجميع األمم والشعوب كان يعني توثي ًقا العتبار نبي آخر الزمان^ ،فالذين
ٍ
ٍ
حجة أخرى بعد هذا اإلعالن اإللهي ،وأما الذين
بحاجة إلى أية
يتمتعون بالجدية لم يعودوا اآلن
اليخشون اآلخرة ،فليس هنالك شيء يردعهم عن الخوض في األمور الباطلة ،فالخائفون مناﷲ
شخصا مؤه ً
ال
 هم وحدهم المهتدون إلى سبيل الهداية ،وأن ذكراﷲ الدائم هو وحده الذي يجعل
ً

48

ليذكرهاﷲ تعالى ،وإن مخافةاﷲ المستمرة
هي وحدها الكفيلة بأن يؤ ِّمناﷲ صاحبها من
ٍ
خوف.
كل

( )157-153الدين هو أن يكون المرء
قــد وجــد خالقه فيقضي ليله ونــهــاره في
ذكره وشكره الدائبين ،وإن حيا ًة كهذه هي
مصدر كل أنــواع السعادة والــلــذة ،غير أن
هذه السعادة واللذة اليفوز بهما المرء في
صورتهما الحقيقية إال في عالم اآلخرة ،إذ لم
يجعلاﷲ تعالى هذه الدنيا ــ التي نعيش فيها
ٍ
ٍ
اختبار
مكافأة وإنعا ٍم ،بل جعلها دار
ــ مكان
ٍ
وابتالء ،فقد ه َّيأ فيها ظرو ًفا ومالبسات من
ٍ
عثرة بين المرء
شأنها أن تقف بمثابة حجر
وسيره على خط العبوديةﷲ ،ذلك لكي
ُيعرف الجا ّد في إظهار إيمانه ممن هو ليس
بجا ٍّد في ذلــك؛ فدوافع النفس ،ومطالب
األهل والعيال ،ومصالح الدنيا ،ووساوس
الشيطان ،وضغوطات األوضاع االجتماعية
٢٤
القاهرة ،كل ذلك مما اليزال محي ًطا بالمرء
متمث ً
ال بشتى صور الفتنة واإلغراء الخالبة ،ومن ثم يتحتم على المرء أن يفطن لهذه الفتن والمغريات
بشكل مستمرٍ.
ٍ
حتى اليقع فيها ،وبالتالي يستطيع الوفاء بمطالب الذكر والشكر
ٍ
ٍ
واقتدار هي :الصالة
بنجاح
وإن الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه العقبات أو المشكالت االختبارية
٣

والصبر ،أي االلتجاء الدائم إلىاﷲ تعالى والتشبث به ،والثبات اإلرادي على الحق ،بالرغم من كل
ألوان األذى والمحن التي تعترض سبيله ،والواقع أن الذين اليزالون صامدين في وجه الظروف غير
المواتية ،والذين يظلون وثيقي الصلة باﷲ ولو بدا لهم النفع العاجل في غيراﷲ ،هم وحدهم الذين
س ُيكتب لهم ــ طب ًقا للقانون اإللهي ــ النجاح والسعادة األبدية.

والسبب الثاني وراء الصعوبات والمصائب المعترضة في سبيل الحق ،يكمن في دور المؤمن الذي
ٍ
بعبارة أخرى ــ عمل النصيحة والنقد ،وإن ك ً
ال ِم َن
يقوم به كدا ٍع أو ُم َب ِّلغٍ ،إن عمل الدعوة والتبليغ هو ــ
دائما من أبغض األشياء إلى اإلنسان ،ثم إن أشد الناس حساسي ًة بالنسبة لإلصغاء
النصيحة والنقد ظل ً
إلى النصيحة هم أولئك االنتهازيون الذين يتاجرون باسم الدين ،حيث ُيخيل إلى أمثال هؤالء الناس
تقليصا لدائرة نفوذهم وإلغاء العتبارهم
جمي ًعا أن بروز شخصية الداعي ورسالته في الساحة ،إنما يعني
ً
ٍ
ٍ
ٍ
شخص وزنًا دقي ًقا؛ األمر الذي
محايد يتم عليه وزن كل
ميزان
ومكانتهم ،فإن وجود الداعي يصبح بمثابة
ٍ
يجعل طريق الداعي طري ًقا شائكًا محفو ًفا بمخاطر وعقبات التُعد وال تُحصى.
فالداعي ــ عقب قيامه بدعوته ــ ال يلبث أن يفقد مركزه االجتماعي ،وأن تتحطم اقتصادياته ،وأن

49

تنسدّ كل أبواب الرقي والتقدم في وجهه ،وقد
تتعرض حياته للخطر .إلخ ،غير أنه ليس على
متهما باالنحراف عن
الجادة إال الــذي ُيــؤذي
ً
الــجــادة ،وال يظفر بالعطاء إال الــذي يفقد في
بحي إال الذي يضحي بحياته في
سبيلاﷲ ،وليس ّ
ِ
سبيلاﷲ ،وليست جنة اآلخرة إال لمن ُحرم من
جنة الدنيا لوجهاﷲ تعالى.

( )162-158كان سيدنا إبراهيم عليه الصالة
والــســام يقطن بالعراق ،وقــد خــرج ــ امتثاالً
ألمــراﷲ تعالى ــ بزوجته هاجر وو َلــده الرضيع
إسماعيل من وطنه ،وتركهما في تلك المنطقة
التي تعرف اليوم بمكة ،حيث لم يكن بها إذ
ذاك ساكن وال ماء ،وعندما اشتد العطش بهاجر
وولدها ،خرجت بح ًثا عن الماء ،وظلت تسعى
قلقة حائر ًة بين الجبلين ــ الصفا والمروة ــ ولكن
دون جــدوى ،ولما انصرفت عائد ًة ــ بعد سبعة
أشواط باحثة ــ فإذا بعين ٍ
ٍ
ماء قد انفجرت بالقرب
من مقرها ،وهي العين التي اشتهرت ــ فيما بعد ــ
بزمزم وهذا حادث رمزي؛ يظهر لنا من خالله كيف
تكون معاملةاﷲ تعالى مع عباده المخلصين ،فلو
أن عبدً ا من عباداﷲ ظل يسير ُقد ًما في سبيلاﷲ،
حتى ينتهي به المسير إلــى حيث لم تبق تحت
ٍ
ٍ
قدميه سوى ٍ
مقفرة؛ لفجراﷲ له ــ بعظيم
رملية
تربة
قدرته ــ ينابيع الرزق في الصحارى والقفار ،وإنما
الغاية من السعي بين الصفا والمروة في أثناء الحج
والعمرة ،هي استحضار ذلك الحدث التاريخي
العظيم وتخليد ذكراه.

ولقد كانت حياة رســــولاﷲ^ وتعاليمه
بحيث تتضمن آيـ ٍ
ـات إلهي ًة واضح ًة لدرجة أنه
لم يكن بالمتعذر على ٍ
أحد أن يتأكد من أنه نبي
مرسل من عنداﷲ تعالى ،غير أن علماء اليهود لم
يصدقوه ،ومر ّد ذلك إلى الخوف الذي كان يسيطر
عليهم؛ ألنهم لو اعترفوا بصدق النبي العربي^
ألصبحت سيادتهم الدينية أثـ ًـرا بعد عين؛ مما
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سيؤدي ــ بالتالي ــ إلى حرمانهم من كل المنافع
المادية التابعة لذلك ،فلجأوا إلى سياسة كتمان
ٍ
وسيلة لنجاحهم ،مع
الحق ،حاسبين إياها خير
أن سر نجاحهم الحقيقي يكمن في إعالن الحق،
ولقد تجاهل هؤالء ذلك حينما اتخذوا موقف
اإلحجام عن الحق وكتمانه.

إن أول وأهم مايطلبهاﷲ تعالى من عباده هو
أن يتقدموا نحو الحق على كل ٍ
حال من األحوال،
حتى ولو كان ذلك على حساب حرمانهم من كل
مايملكون ،فإن العبد إذا صار محرو ًما عاط ً
ال
ألجل الحق ،ظفر بما هو أكبر من كل شيء على
اإلطالق ،أال وهو نصرةاﷲ رب العالمين.
غير أن أبواب الرحمة اإللهية التزال مفتوح ًة
ٍ
وقت؛ ألن اإلنسان إذا ارتكب
لإلنسان في كل
خطيئ ًة أو ذن ًبا ،ثم استفاق ضميره ،وعــاد إليه
رشــده ،فاتجه نحو الوجهة الصحيحة ،وقام
بإعالن ذلك األمر الحق الذي يريدهاﷲ تعالى
أن يتم إعالنه ،فإناﷲ سيعفو عنه ويغفر له ،وأما
الذين ظلوا قائمين على موقف الجحود وعدم
االعتراف بالحق ،وماتوا وهم كذلك ،فأولئك
سيبعدون عن رحمةاﷲ تعالى إلى األبد.

( )164-163إنإله اإلنسان واحد الغير،
مركزا لتوجهات
وهــو وحــده جدير بــأن يكون
ً
اإلنسان واهتماماته ،والواقع أن وجودنا هذا ،وكل
مانتمتع به على وجه األرض ،ليس إال بفضل أن
إلهنا هو مصدر الخير والرحمة واإلحسان ،ولذا
فينبغي للمرء أن يتخذه ــ تعالى ــ معبو ًدا لنفسه
بكل معنى الكلمة؛ بحيث يمارس حياته طب ًقا
لمرضاته ،ويستعذب الموت في سبيله ،وأن
ترتبط كل آماله وتمنياته بالذات اإللهية وحدها،
دائما لدرجة أن يصبحاﷲ جل شأنه
ارتبا ًطا وثي ًقا ً
ٍ
في نظر اإلنسان كل شيء ،تما ًما كما تكون األم
كل شيء في نظر طفلها الصغير.
وإن هذا الكون الفسيح الممتد أمامنا تعريف

50

رائع بالذات اإللهية وصفاتها الكاملة ،فوجود
ٍ
هائل ال ُيــدرك مداه؛ كالذي نشاهده
مصن ٍع
في صورة السماوات واألرض؛ يقتضي أن
يكون له صانع قام بإيجاده؛ ويقوم بتدبيره
سيرا
وتسييره ،وسير األشياء والظواهر كلها ً
متناه ًيا في الضبط والتناسق واالنسجام؛
ٍ
ٍ
واختالف
تناقص
برغم مايبدو هنالك من
ٍ
ظاهرة وأخرى؛ يقوم دلي ً
ال على
شاس ٍع بين
أن خالق الوجود ومالكه واحد ،وكون كل
أشياء هــذا الكون مفيد ًة ومحقق ًة لصالح
اإلنــســان بوجه من الــوجــوه ،مما يؤكد أن
الكون لم يوجد بمحض مصادفة واتفاق،
ٍ
وإرادة
بل قد تم إيجاده وتصميمه عن قصد،
ٍ
حكيمة هــادفـ ٍـة ،وسريان الحياة والنضارة
والحيوية في داخل األشياء التي تبدو ميت ًة
ومضمحل ًة ،نتيج ًة للعملية الطبيعية ،مما
يشهد على أن الموت في هذا الكون حادث
مؤقت وليس ٍ
بفناء دائ ٍم ،فما من ٍ
موت هنا إال
وتتبعه الحياة الثانية بالضرورة ،ووجود ٍ
٢٥
عدد
ٍ
اليحصى منالحيوانات المختلفة األنواع من ٍ
ٍ
ٍ
واحد؛ يدل على عظيم قدرةاﷲ تعالى،
وغذاء
واحد
ماء
ُ
جانب وفي كل ٍ
ٍ
حين؛ مما ُيشعر بأن اإلنسان تحت سيطرة خالقه المطلقة
وإحاطة الهواء باإلنسان من كل
والدائمة ،فال يمكنه الفرار من ذلك ألبتة ،وكل الموجودات في هذا الكون مسخر ٌة وفق مقتضيات الحياة
ٍ
ٍ
واسعة بال حدود ،فيهتم بتدبير حاجاته قبل أن يخرج
رحمة
اإلنسانية ،مما ُيثبت أن خالق اإلنسان ذو
اإلنسان إلى حيز الوجود.
وما هذه اآليات المنبثقة في أرجاء الكون إال تجليات الخالق العظيم في خلقه ،فمن خالل ذلك يظهر
ٍ
ٍ
ٍ
جلية ،لدرجة أنه
واضحة
بصورة
ويتجلى الوجود اإللهي ،ووحدانيته ،واتصافه بجميع صفات الكمال،
ٍ
بصيرة محرو ًما من مشاهدته ،وال يعجز عاقل عن إدراكه ،على أنه ال ُيدرك
اليمكن معها أن يظل أي ذي
الدالئل إال الذي يتأمل فيها ،والذي يكون جا ًّدا تمام الجدية بالنسبة لمعرفة الحق ،والذي التتأثر آراؤه
حرصا
وأحكامه بالمصالح واألغراض الذاتية ،والذي التقف نظرته عند ظواهر األشياء ،بل تتجاوزها
ً
منه على استكشاف الحقائق الجوهرية العميقة التي تكمن وراء سطوح األشياء وأشكالها الظاهرية.
دائما إلى
( )167-165إن اإلنسان ــ بحكم فطرته وأحواله المحيطة به ــ هو الكائن الذي يتطلع ً
ٍ
ٍ
خارجي ،يتمثل في وجود من شأنه أن يمدّ ه بما يستبدل بضعفه قو ًة وبنقصه كماالً ،والذي يكون
سند
عنده موضع الثقة واالعتماد ،ويمنح روحه الطمأنينة الصادقة واليقين ،وأن نُشرك أحدً ا في حياتنا على
ٍ
وجود ماإلهه فإن ذلك يستتبع تلقائ ًيا أن تصبح كل
هذا النحو ،يعني اتخاذنا إياه إلهنا ،والمرء إذ يتخذ من
عواطف الحب واإلجالل الجياشة في نفسه خاص ًة بإلهه ذاك.
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ٍ
بصورة ِجبِ ِّل َّي ٍة في صميم
إن دافع الحب كامن
جبرا
الطبيعة البشرية ،ومــن ثــم كــان الــمــرء ُم ً
على أن ُيحب أحــدً ا ح ًّبا شديدً ا ،وإنه من أحبه
أحد من الناس هذا «الحب الشديد» هو الذي
يكونإله ذلك الشخص ومعبوده ،كما اليمكن
ٍ
ٍ
مباشرة في هذه الدنيا؛ فعادة
بصورة
مشاهدةاﷲ
مايرفع ُع ّباد المظاهر بعض الموجودات المرئية
إلى درجة األلوهية؛ تلك التي اليستحقها أحد
غيراﷲ ،وحينما تتمثل هذه اآللهة الباطلة
في أولئك الرؤساء أو الزعماء الذين يكتسبون
صفة المرجع ّية للناس ،بنا ًء على مايمتلكون من
الخصائص والسمات الظاهرية ،حينذاك يقوم
اإلنسان بملء الفراغ الداخلي في فطرته بأحد
الرؤساء أو القادة.

ما هو السبب وراء ظاهرة االنحراف هذه؟
إن السبب هو انــخــداع الناس عــاد ًة بشيء من
البريق الظاهري الذي يحدو بهم اعتبار صاحبه
ٍ
بشخص
«عظيما» ،فقد يتأثر الناس غاية التأثر
ً
ٍ
ٍ
يرونه يتمتع بمزايا وصفات غير عادية ،وقد يصير
نظرا
البعض موضع إعجاب الناس وإجاللهم ً
لمنصبه المرموق في المجتمع ،وربما ينخدع
ضخما
الناس بشخص عندما يجدون حوله عد ًدا
ً
من األتباع المعجبين به ،وقد تحيط ببعض الناس
هالة من القصص واألساطير الغامضة ،مما يجعل
ٍ
قدرات وقوى خارق ًة
اآلخرين يظنون أنه يمتلك
ٍ
عادية ،غير أن الحقيقة أنه ليس ثمة أحد
غير
غيراﷲ في هذا الكون يملك أي نو ٍع من العزة أو
العظمة ،وأن دعاوى األلوهية الباطلة إنما تستمر
مــاداماﷲ اليظهر عيانًا ،وما إن يظهراﷲ تعالى
للعيان حتى ينقلب الوضع تما ًما لدرجة أنه سيفر
ٍ
وقتئذ من صغارهم التابعين ،والصغار
الكبار
سيفرون من كبارهم المتبوعين ،وأن العالقة التي
كانت موضع اعتزاز اإلنسان في الدنيا ،والتي
وحرصه عليها أكبر وأنجح
كان َي ُعدُّ والءه لها
َ
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ٍ
وسيلة لنجاته فإنها ستغدو في اآلخرة هبا ًء كأن لم
ٍ
حقيقة ،وهنا سيقلب اإلنسان أوراق
تكن لها أية
حياته الماضية وكله أسى وندم وحسرة ،وحينئذٍ
ً
اليكون بمقدوره أن يفعل شي ًئا لتدارك مافات.

( )171-168ما هو الــشــرك؟ إنــه توحيد
ٍ
وجهة أخــرى غيراﷲ
عواطف العبودية نحو
تعالى ،إناﷲ تعالى هو الضرورة الكبرى الالزمة
لحياة اإلنسان وسعادته ،وعاطفة االلتجاء إلىاﷲ
ٍ
ٍ
عميقة لدرجة أنه
بصفة
كامنة في الطبيعة البشرية
ٍ
اليمكن معها ألي شخص أن يعيش حيا ًة سعيد ًة
هانئ ًة بدوناﷲ تعالى ،وإنه ليس ضالل اإلنسان
إلها مصطن ًعا
هو التخلي عناﷲ مطل ًقا ،بل اتخاذه ً
خيال ًّيا مكان اإللــه الحقيقي ،ولــذا فقد حرمت
حول
الشريعة اإلسالمية كل شيء من شأنه أن ُي ّ
مجرى عواطف اإلنــســان الفطرية نحو اتجاه
غيراﷲ.

ولقد جــرت عــادة الوثنيين على أن يطلقوا
بعض البهائم باسم أصنامهم ،ويــعــدون أكل
لحوم تلك البهائم السائبة أو االنتفاع بها من أي
ٍ
وجه حرا ًما ،وما زالت هذه العادة الوثنية جاري ًة
إلى يوم الناس هذا في شكل «الطائر الوطني»
و«الحيوان الوطني» ونحوهما في ظل الحضارة
الحديثة المعاصرة ،والشأن أنه ليس تحريم أي
شيء على هذا النحو مجرد قضية قانونية بسيطة،
إذ إن شي ًئا ماحين يتم تحريمه فإن العامل الرئيسي
وراءه يرتبط بأن ذلك الشيء «مقدس» بنا ًء على
ٍ
ٍ
مزعومة ،وهذا تدخل مباشر في الحقوق
عقيدة
أية
اإللهية ،وإشــراك غيراﷲ فيها ،فإن ذلك يعني
توزيع مشاعر االحترام والتقديس الفطرية التي
بصفة ٍ
ٍ
كلية
هيﷲ وحده ،والتي يجب أن تكون
ٍ
ودائمةﷲ تعالى وحده الغير.
وإنما هو الشيطان الذي يزين للناس مثل هذه
التقاليد واألعراف الباطلة ،حتى يتمكن من توجيه
عواطف اإلجــال والتقديس الكامنة في طبيعة
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ٍ
جهات شتى ،وبالتالي ُيضعف
اإلنسان نحو
صلته باﷲ .
وحــيــن ُيعتقد أن أي شـــيء غــيــراﷲ
«مقدس» فــإن اإلنسان المنحرف اليــزال
ٍ
وتخيالت مستحدث ًة بين
يضيف إليه أوها ًما
الحين والحين ،فقد يوصف «حيوان» بتلك
األوصــاف الجليلة التي هي من خصائص
الذات اإللهية وحدها ،و ُيعد ذلك الحيوان
وسيل ًة لالقتراب مناﷲ تعالى ،كما ُيلتمس
منه الخير والبركة ،و ُيعقد عليه األمل والرجاء
لتذليل العقبات وتحقيق مهمات األمور ،ثم
إذا وصلت هذه العادة إلى األجيال التالية
اعتبرتها سن ًة مقدس ًة مأثور ًة عن اآلباء ،مما
أمرا
يجعل أي نو ٍع من التأمل والتفكير فيها ً
مستحيالً ،حتى يصل األمر بأولئك القوم في
ٍ
قدرة على
النهاية إلى حيث التبقى لديهم أية
فهم الدليل والبرهان ،وكأنهم اليملكون
أعينًا ُيبصرون بها ،وال آذانًا يسمعون بها ،وال
٢٦
عقوالً ُيدركون بها.
( )176-172المشاعر التي ينبغي أن تنبعث في داخل المرء ــ وهو يتناول شي ًئا من المآكل
والمشروبات ــ هي مشاعر الشكر والطاعة اإللهية ،والتي تتلخص في اإلحساس القائل« :أننا نأكل من
رزقاﷲ طب ًقا لحكماﷲ تعالى» إن هذا اإلحساس يوقظ في نفس المرء عاطفة العبودية اإللهية غير أن
العقائد المزعومة تُغير من هذه النفسية السامية؛ ألنها تركز اهتمام اإلنسان على الخصائص المفترضة
لألشياء ،ومن ثم فالشيء الذي ينبغي أن يكون مبعث عواطف االمتنان والشكرﷲ تعالى يصبح موضع
االحترام والتقديس ،وهنا يرفع اإلنسان مخلو ًقا إلى درجة الخالق ،وإنه ليس أساس حرمة شيء هو
ٍ
ٍ
باطلة .ال ،بل إن ذلك مرتبط
خرافية
القدسية المفترضة في ذلك الشيء ،أو ماقد نُسب إليه من عقائد
ٍ
ٍ
مختلفة تما ًما ،وهي أن تكون تلك األشياء نجس ًة ،وأن تكون مما نصت الشريعة على
بأسباب أخرى
نجاسته وقذارته ،مثل :الميتة ،والدم ،ولحم الخنزير ،أو ما ُذبح لألصنام وذكر عليه اسم غيراﷲ .إلخ،
وقد ُأبيح للمرء أن يأكل من المحرمات عند االضطرار ،أي :إذا ألجأته الضرورة القاسية إلى استخدام
شيء من ذلك كالجوع أو المرض أو تحت ضغط الظروف الخالصة ،ولكن بشرط أال يتناول المرء
الشيء الحرام بدافع الرغبة ،وال يأخذ منه أكثر مما هو يحتاج إليه لسدّ رمقه.
ومثل هذه العقائد الخرافية الباطلة إذا صارت الديانة المفضلة لدى السواد األعظم ،فإن أخوف
مايكون عند العلماء إذ ذاك هو الجهر بالحكم اإللهي في شأن تلك العقائد الرائجة ،ذلك لكيال يبتعد
عنهم الجماهير المعجبون بهم والمعترفون لهم بالسيادة؛ ألن سياسة التك ّيف واالنسجام مع اتجاهات
العوا ّم الضالين والمنحرفين مما ُيكسبهم سعة النفوذ والعزة والمنافع المادية الكثيرة في الحياة الدنيا،
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ولكن أمــثــال هــؤالء الــنــاس هــم مــن أكابر
المجرمين عنداﷲ تعالى ،فإن كتمان الحق
من أجــل الحفاظ على المصالح الدنيوية
الهينة ليس من تلك الخطايا التي سيعفو
عنهااﷲ تعالى في اآلخــرة؛ إذ هي جرائم
شنيعة لدرجة تجعل المرء محرو ًما من العناية
اإللهية ،ومن بين هؤالء أنفسهم من هم أبعد
عتوا بالمقارنة إلى غيرهم ،وهم
ضالالً وأشد ًّ
أولئك الذين إذا ُعرض عليهم الحق ،بدالً من
ٍ
مناقشات
أن يعترفوا به ،أخذوا ُيثيرون حوله
فارغ ًة الطائل تحتها ،وينتهي األمر بأمثال
هــؤالء الناس إلــى أن يستيقظ في داخلهم
العناد والمكابرة ،وبالتالي يصيرون بعيدين
عن الحق وال يعودون إليه أبدً ا.
( )177لقد اتــخــذ الــيــهــود مــن جهة
المغرب قبلة عبادتهم ،والــنــصــارى من
جهة المشرق ،وظن كل من الفريقين أن
جهته المختارة هي الجهة المقدسة ،وأنهم
٢٧
باختيارهم جهةاﷲ المقدسة ذاك ،سينالون
حتما أعلى الدرجات عنداﷲ تعالى ،غير أن ليست العبودية اإللهية بأن يستند المرء إلى أية ركيزةٍ
ً
ٍ
مقدسة ،وإنما العبودية اإللهية هي االعتصام بحبلاﷲ والتمسك به ،والعمل الديني اليتمثل في
ٍ
ٍ
شكلي ،ولكنه ــ من حيث حقيقته وجوهره ــ يعني أن يظفر المرء باﷲ الذي هو نور السماوات
مظهر
واألرض ،والذي هو أقرب إلى اإلنسان من حبل الوريد ،وإن الشيء الذي يحظى بالقبول عنداﷲ
ٍ
خالصا لوجهاﷲ تعالى،
شكلية ،وإنما العمل الذي يؤديه المرء بكامل وجوده
ليس بمظاهر أو رسوم
ً
والعبد المقبول عنداﷲ الذي يكون قد وجداﷲ بحيث يستقراﷲ في أعماق وجوده بأكمله ويصير
جزءا عمي ًقا اليتجزأ من وعيه وشعوره ،وال تغيب فكرته في أي ٍ
وقت عن ذاكرته ومخيلته ،والذي
ً
يصبحاﷲ المالك المتصرف في مكاسبه وثرواته ،والمهيمن على مسلكه وتصرفاته ،فاإلنسان المؤمن
هو الذي يتمسك باﷲ ربه بأقصى قوته حتى الينفلت حبله تعالى من يده ،مهما اشتدت وطأة الظروف
واألوضاع ،وتفاقم ظالم الحوادث ،والحقيقة هي أن حقاﷲ جل شأنه إنما يتم تأديته عن طريق طاعته
الكاملة والوالء الصادق له ،وليس بمجرد التوجه نحو جهة كذا وكذا ،فاإليمان باﷲ هو أن يتخذ المرء
مناﷲ تعالى كل شيء لنفسه.
واإليمان باآلخرة هو أن تصير اآلخرة في نظر اإلنسان القضية الحياتية الكبرى واألصلية بدالً من
قضايا الدنيا.
واإليمان بالمالئكة هو االعتقاد بوجود أولئك المأمورين اإللهيين الذين يقومون بتدبير شؤون الدنيا
وفق مشيئةاﷲ العليا.
٣

54

واإليمان بالكتاب هو أن ُيقر المرء بأناﷲ
قد بعث بهدايته إلى البشرية جمعاء ،ولكي
يسعد اإلنسان في الدنيا واآلخرة اليسعه إال
أن يقود مسيرة حياته في ضوء هذه الهداية
اإللهية.
واإليمان بالنبيين هو االعتراف والتصديق
بعباداﷲ الذين اختارهماﷲ تعالى إلبالغ
رسالته إلى الناس كاف ًة.
هذا ،وينبغي أن تترسخ هذه المقومات
ٍ
بصورة
اإليمانية في نفس المرء وتتغلغل فيه
ٍ
عميقة ،حتى ُيعطي اإلنسان ماله للمحتاجين،
ويأخذ بأيدي البائسين واألشقياء من بني
ٍ
تعاسة وسوء
جنسه؛ لينقذهم مما هم فيه من
ٍ
حـــال ،بــدافــع الحب الــخــالــصﷲ ،ابتغاء
مرضاته تعالى.
إن الصالة خضوع مطلق أمام الحق،
وإيــتــاء الــزكــاة اعــتــراف الــمــرء بحصةاﷲ
المستقلة في ثروته المالية ،وإن عبدً ا كهذا
٢٨
كلما عاهد عهدً ا فليس من شأنه أن يهم بنقضه
أو إخالفه ،إذ هو يعتقد أن كل ٍ
عهد إنما هو عهداﷲ تعالى ،وإن ثقته باﷲ واعتماده عليه يكون قو ًّيا لدرجة
أنه اليضعف وال يستكين في مواجهة أية ٍ
أزمة ــ مالية كانت أو بدني ًة ــ حتى ولو دارت دائرة الحرب ،فهو
يظل ثابتًا مستقيما على سبيل الطاعة والعبودية اإللهية على كل ٍ
حال وفي كل ٍ
حين ،والمؤمن الصادق هو
ً
الذي تتوافر فيه هذه الصفات العليا ،والمؤمن الصادق إنسان يتميز بحذره البالغ وخوفه الدائم مناﷲ
ٍ
ٍ
ٍ
باطلة.
دعامة
ركيزة أو
جل شأنه ،وليس المتجرد من تقوىاﷲ وخشيته استنا ًدا إلى أية
( )182-178شرع اإلسالم مبدأ القصاص بشأن قضية القتل ،ومعنى ذلك أن ُيعامل القاتل بمثل
ماعامل به المقتول ،ولقد تضمن هذا التشريع فائدتين كبيرتين ،أوالهما :أن يتم استئصال شأفة جريمة
حرصا على حياته ،وبالتالي تصبح حياة الجميع مصون ًة
القتل؛ فإن المرء سيرتدع عن إزهاق روح الغير
ً
من البغي واالعتداء ،والفائدة الثانية :إخماد عواطف الثأر واالنتقام الملتهبة في نفوس ورثة القتيل ،حتى
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة تصيب المجتمع بالخراب والدمار غير أن القصاص في
سلبية
خطوة
اليندفعوا إلى اتخاذ أية
اإلسالم ليس ٍ
ٍ
إلزامي ،بل أمر قابل للتراضي والمصالحة بين الطرفين ،فأولياء القتيل إن
بأمر محتو ٍم أو
عفوا مطل ًقا ،وإنما الغاية الرئيسية
شاءوا ُقتل القاتل ،وإن شاءوا أخذوا الدية ،وإن شاءوا عفوا عن القاتل ً
من هذا التخيير أو التخفيف ــ على حد التعبير القرآني ــ هي أن يظل المجتمع اإلسالمي بحيث يسوده
ٍ
بعض ،وال ينشأ فيه أبدً ا جو الشحناء
دائما الشعور باإلخاء والتآلف والمودة بين أفراده بعضهم نحو
ً
ٍ
ٍ
والتباغض بين أفراده ،كما أن مبدأ «الدية» ينطوي على فائدة خاصة وهي أن ورثة القتيل يحصلون عن
ٍ
عوض ٍ
مالي عن فقيد أسرتهم.
هذا الطريق على
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ومن المشكالت التي تنشأ في إثر وفاة ٍ
أحد
من الناس مشكلة ميراثه الذي يخلفه .وقد عالج
التشريع اإلسالمي هــذه المشكلة بإقرار مبدأ
«المعروف» في توزيع ميراث الميت على أقربائه،
وكأن هذا التوزيع بالمعروف هو تقوى المال،
فإذا تم إعطاء كل ٍ
فرد من أقرباء الميت مايستحقه
من تركته ،ساد المجتمع كله استقرار شامل؛ ألنه
بعد أن نال كل ذي ٍ
ٍ
مأمن من
حق حقه ،صار في
ٍ
ٍ
ناشئ عن تنازع أفراد إحدى األُ َسر
اضطراب
أي
ٍ
ٍ
عقار،
في االستئثار بما خلفه الميت من مال أو
ٍ
مستحق لوراثة
وربما يكون أحد أفراد األسرة غير
الميت من الناحية القانونية ،غير أنه يكون مستح ًّقا
لذلك من الناحية األخالقية ،ففي مثل هذا الوضع
ينبغي للميت أن يسد هذا الفراغ بالوصية ،ومما
يالحظ أنه قد اقتُصر هنا على األمر بالوصية طب ًقا
للمعروف فيما يتصل بالوراثة ،في حين تم تحديد
ٍ
ٍ
ٍ
حصة كل ٍ
محددة في
قانونية
بصورة
أحد من الورثة
سورة النساء ،كما سيأتي بيانه إن شاءاﷲ تعالى.

( )185-183الصوم هو تربية عملية لشيئين
ٍ
اثنين في ٍ
واحــد ،أولهما :الشكر ،والثاني:
آن
التقوى ،فالطعام والــمــاء نعمتان عظيمتان من
نعماﷲ ،غير أن المرء اليعرف قدر هاتين
النعمتين حق قدرهما في الظروف العادية ،أما
في حالة الصيام ،إذ ُيمسك المرء نفسه عن تناول
الماء والطعام طوال النهار ،حتى يبلغ منه الجوع
والعطش كل مبلغ ،ثم يتناولهما عقب غروب
الشمس ،ففي تلك اللحظة يشعر المرء بمدى
عظمة هــذه النعم اإللهية المتمثلة في الطعام
والشراب ،وهذه التجربة تمأل كيانه الداخلي كله
بمشاعر فياضة من االمتنان والشكر لربه المنعم
الوهاب.
ٍ
جانب آخر ــ تهيئة لإلنسان
كما أن الصوم ــ من
لممارسة التقوى ،وما هي التقوى؟ إن التقوى
هي أن يجتنب اإلنسان محارماﷲ تعالى في سائر
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دائما بعيدً ا عن
مجاالت الحياة الدنيا ،بحيث يظل ً
كل مانهىاﷲ عنه ،وال يفعل إال ماأمراﷲ به أن
ُيفعل؛ وإذ يكتفي اإلنسان فع ً
ال في أيام الصوم،
بتناول الطعام في آنــاء الليل فقط ،ويكف عن
األكــل والشرب في أوقــات النهار ،فكأنه يتلقى
بذلك تدري ًبا عمل ًّيا على اتخاذاﷲ رقي ًبا ومهيمنًا
على نفسه ،والحقيقة أن حياة اإلنسان المؤمن
بأكملها نوع من الحياة الصائمة المتواصلة ،إن
تكليف المرء في شهر رمضان باالمتناع عن بعض
ٍ
ٍ
محددة ،إنما يستهدف تربيته
لفترة
األشياء المعينة
وترويضه على أن يمتنع ويتخلى في حياته كلها عن
جميع تلك األشياء التي هي مبغوضة عنداﷲ ربه.

والقرآن هو إنعاماﷲ على عبده ،أما الصوم
فاعتراف عملي من قبل العبد بهذا اإلنعام اإللهي
العظيم ،وعن طريق عبادة الصوم يجعل العبد من
نفسه أه ً
ال للقيام بواجب الشكرﷲ تعالى ،كما
أيضا االستعداد العملي لممارسة حياة
يكتسب ً
التقوى والعفاف وفق المنهج الرباني الذي رسم
القرآن حدوده وأبعاده وأوضح معالمه.

ومن آثــار الصوم أنه يلين القلوب ويزيدها
وانكسارا ،وهو بذلك يجعل المرء
رق ًة وخشو ًعا
ً
مستعدًّ ا لكي يستشعر تلك الكيفيات السامية
التي يطلبهااﷲ تعالى من عباده ،والصوم رياضة
شاقة تؤهل المرء لكي يمتلئ صدره شو ًقا وتله ًفا
لتأدية شكراﷲ ،ويهتز كيانه النفسي من خشيةاﷲ
وجالله ،وعندما يبلغ المرء هذه الحالة النفسية،
ٍ
فحينئذ فقط يمكنه أن يشكراﷲ على نعمه الوفيرة
شكرا تمتزج به نبضات قلبه ،وأن يمر بتجربة
ً
التقوى ،تلك التي يقشعر لها جلده ،وأن ُيدرك
ٍ
بصورة يتضاءل أمامها وجوده إلى
العظمة اإللهية
أقصى الحدود.
( )188-186إن الــصــوم ممارسة عملية
للصبر ،والصبر يعني تحمل الصعاب والشدائد
في سبيل االمتثال ألوامراﷲ تعالى ،ويزيد اإلنسان
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تقر ًبا إلـــىاﷲ تعالى ،وتفيض مــن لسانه
كلمات القبول عند الحق ،وال يظفر باﷲ
جل شأنه إال الذي ُيسلم نفسهﷲ ،وإنما
ٍ
شخص
تصل إلىاﷲ تبارك وتعالى كلمات
قد وصل أوتار قلبه بالحقيقة اإللهية.
وشريعة اإلســام شريعة فطرية ،ولذا
ٍ
ٍ
التزامات التتفق
بقيود أو
فهي التُلزم المرء
وفطرته اإلنسانية ،ويدخل في هذا اإلطار
إباحة االتصال الجنسي في ليالي الصوم
وحظره في أوقات النهار ،وجعل المشاهدة
العامة هي القاعدة بخصوص معرفة مواعيد
السحور واإلفطار بدالً من فرض االعتماد
على التقاويم ،ولقد أوضحاﷲ تعالى معالم
دينه الرئيسية وأبرز حدوده العامة ،ثم أتاح
لإلنسان بعد ذلك حرية التصرف واالختيار
في مجال األمور الفرعية ،فينبغي لإلنسان أال
يتخطى هذه الحدود اإللهية ،وأن يتخذ بإزاء
الجزئيات ــ أو الفروع التفصيلية ــ موق ًفا يتفق
٢٩
مع روح التقوى والخشية مناﷲ تعالى ،وإن
تعقيب أحكام الصوم في هذا المقام بالنهي عن «أكل األموال بغير حق» يقودنا إلى اكتناه حقيقة الصيام
وجوهره ألن الغاية األصلية من الصوم هي تأهيل اإلنسان للقيام بطاعةاﷲ وتنفيذ أوامره على كل ٍ
حال
وفي كل ٍ
حين ،ف ُيمسك نفسه عن كل شيء ينهىاﷲ عنه ،حتى ولو كان من جملة المباحات ،كما يكون
في الصوم ،إ ًذا فإن الشخص الذي امتنع عن تناول الكسب الحالل ،نزوالً على األمر اإللهي ،كيف
يمكن أال يمسك نفسه عن الكسب الحرام إذعانًا ألمراﷲ ذاته؟!
٣

وزع بين «اإلفطار الدائم» ببعض األشياء
إن حياة المؤمن نوع من الحياة الصائمة المتصلة ،فعمره كله ُم َّ
وبين «الصوم الدائم» عن بعض األشياء األخرى ،وشهر رمضان ليس إال فترة التربية لذلك ،والدرس
الذي يتلقاه اإلنسان من خالل رياضة الصوم الشاقة وحياته المنضبطة ،يتلخص في أن العابد الحقيقيﷲ
تعالى إنما هو اإلنسان الذي يعبداﷲ ،وال يدعواﷲ إال الذي يتقرب منه جل شأنه بالتضحيات.

( )193-189إن ظاهرة ازدياد القمر وانتقاصه هي لمعرفة األوقات والتواريخ ،وليست ــ كما يزعم
المخرفون و ُعباد األوهام من الناس ــ ألن ليالي ازدياد القمر هي ذوات بركة وليالي انتقاصه نحسات،
ال ،بل إنما هو تقويم الطبيعة يظهر في السماء لكيما يقرر الناس في ضوئه أنظم ًة لعباداتهم وشؤونهم
الحياتية األخرى ،وهكذا كثير من الناس يزعمون بعض الرسوم الشكلية تد ّينًا ،كما كان العرب في
الجاهلية إذا أحرموا للحج وخرجوا من بيوتهم مر ًة لم يدخلوها ثان ًيا من أبوابها ،بل تسوروا الحائط
من ظهر البيت ،ثم دخلوا فنا َءه؛ وذلك بنا ًء على اعتقادهم بأنه بعد تمام إحرام المرء للحج الينبغي
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أن يحول بينه وبين السماء شيء ،فإن ذلك
مناقض آلداب اإلحرام ،غير أن التدين ليس
لما على مثل هذه اآلداب الشكلية ،إنما
َع ً
التدين هو أن يخشى المرء مــناﷲ تبارك
وتعالى ،ويلتزم بحدوده المقررة في حياته
العملية .والمؤمن مطالب بأن يكون مجاهدً ا
وممارسا
ألجل الدين ،بجانب كونه متب ًعا
ً
ألحكام الدين وإن الجهاد الذي ورد ذكره
في هذا المقام هو الجهاد الذي وقع في زمن
رسولاﷲ^ حيث َف َقد مشركو العرب حق
الحياة نتيج ًة إلنكارهم للدعوة النبوية بالرغم
من إتمام الحجة عليهم ،هذا باإلضافة إلى
مبادرتهم الفعلية باستخدام وسائل العنف
والقوة ضد أهل اإلسالم ،مما جعل القيام
أمرا الغضاضة
بالهجوم العسكري ضدهم ً
فيه ،ولذا فقد أمراﷲ المؤمنين بحمل السيف
ضدهم .ومعنى قوله[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] أن يتم القضاء النهائي
٣٠
على الشرك في جزيرة العرب ،وال يبقى
هناك أي ٍ
مركزا
دين آخر غير دين التوحيد ،ومن خالل تنفيذ هذا الحكم جعلاﷲ تعالى جزيرة العرب
ً
دائما للتوحيد.
ً
ٍ
ٍ
ِ
و ُأذن ألهل اإليمان بالحرب والقتال في حالة واحدة فحسب؛ وهي عندما يكون الطرف المعارض
قد بدأ بالهجوم فعالً ،ثم إذا تمكن أهل اإليمان من االنتصار والغلبة على العدو ْ
بأن يضع العدو سالحه
فال ُيؤاخذ وال ُيعاقب على جرائمه السابقة ،وإنما ُيعاقب الشخص الذي يرتكب جريم ًة تقتضي العقوبة
والتعذيب ،واألمر بالقتل في الظروف العادية ليس كاألمر بالقتل في الظروف الخاصة بالحرب والقتال.

( )195-194على أن القتال في األشهر الحرم ــ وهي :المحرم ،ورجب ،وذو القعدة ،وذو الحجة
ــ أو عند حدود الحرم المكي هو إثم كبير ،غير أن معارضي اإلسالم إذا ماانتهكوا هذه الحرمة للقيام
ٍ
ٍ
أيضا أن تقاوموهم غير مراعين لتلك الحرمات على وجه
بتحركات
عدوانية ضدكم ،فيحق لكم ً
القصاص ،ولكن ينبغي أال يدفعكم بغض العدو إلى التجرد عن تقوىاﷲ في معاملته ،وال تبدءوا
ٍ
ٍ
خطوة تتجاوز أكثر وأبعد مما يقتضيه الحال ،وال يظفر
حرمة من عند أنفسكم ،وال تتخذوا أية
بانتهاك أية
بنصرةاﷲ وتأييده إال من يظل واق ًفا عند الحدود اإللهية المقررة وملتز ًما بها حتى في أشد الظروف إثار ًة
واستفزازا.
ً

ما الفرق بين الظلم والقصاص؟ الفرق بينهما أن القصاص يكون متساو ًيا مع اعتداء الطرف اآلخر
ٍ
ألحد أن يصيب
كما وكي ًفا ،أما الظلم فهو تجاوز هذه القيود وااللتزامات ،وعدم التقيد بها ،وال يجوز
ًّ
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٣١

ٍ
بشيء من األذى أكثر مما أصابه ،وليس
غيره
ٍ
من التقوى في شيء أن يقابل الرجل كلمة
ٍ
نصح ُوجهت إليه فساءته بتوجيه الشتائم إلى
الناصح واالستهزاء به؛ أو أن يستخدم العنف
والقوة ،ر ًّدا على لذعة من لذعات اللسان
والقلم ،وكذلك التس ُّبب في الخسائر البدنية
والروحية مقابل الخسائر المالية ،والجروح
حجما وخطورة مقابل الجروح األقل
األكبر
ً
ٍ
ٍ
ٍ
نفس
نفوس كثيرة مقابل
خطورةً ،وإزهــاق
ٍ
واحدة؛ كل ذلك مما يدخل في إطار الظلم،
وإذا كان المسلم قد أبيح له القصاص ،فإن
مباح له ألبتة في ٍ
الظلم غير ٍ
حال من األحوال.
إن الــشــيء الـــذي يتطلبه الــكــفــاح في
سبيلاﷲ أكثر من كل ماسواه هو «المال»،
ومما الشك فيه أن التضحية بالمال أصعب
وأشــق مــايــكــون على اإلنــســان ،ومــن هنا
فقد أمــراﷲ المسلمين أن يهتموا بعملاﷲ
اهتمامهم بأعمالهم الذاتية ،وأن ُيكثروا من
البذل واإلنفاق في سبيله ،حتى يستطيعوا

إنجاز هذه المهمة اإللهية في أحسن صورة.
والمراد بقوله[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] هو البخل ،أي الينبغي أن تمسكوا بأيديكم عن النفقة في
سبيلاﷲ تعالى ،فإن الشعور بالحرج وضيق النفس في اإلنفاق مستلزم لهالك الدنيا واآلخرة م ًعا ،وقد
يحسب اإلنسان أن بذل المال مما يؤدي به إلى الهالك ،أما الحقيقة فهو أن عدم اإلنفاق في سبيلاﷲ هو
خولهاﷲ تعالى شي ًئا
الهالك بعينه؛ ألن اإلنسان إذا امتنع عن تفويض ماعنده إلىاﷲ ،لم يستحق أن ُي ّ
مما عنده ،وذلك هو الخسران المبين.
وجها الستخدام ثروته عدا حاجات نفسه أو حاجات أهله وعياله ،يعده القرآن
اإلنسان الذي اليرى ً
إنسانًا هالكًا ،وبدالً من ذلك يؤكد القرآن الكريم أن الوجه الصحيح الستخدام الثروة هو صرف القسط
األوفر منها في مقتضيات الدين ،إن بذل المال في تحقيق الطموحات والرغبات الذاتية فحسب مما
يستوجب الغضب اإللهي على الفرد والمجتمع ،وعلى العكس من ذلك فإن المال إذا تم إنفاقه في سبيل
ديناﷲ تعالى ،استحق الفرد والمجتمع كالهما نصرةاﷲ ورحمته؛ والباذل يعود عليه بذله بما ال ُيحصى
أيضا باإلضافة إلى فوزه بثواباﷲ في اآلخرة.
من فوائد دنيوية ً
أيضا كانوا يمارسون الحج ،ولكن الحج عندهم كان بمثابة
( )197-196مع أن عرب الجاهلية ً
ٍ
ٍ
ٍ
تجاري ،وليس بعبادةﷲ الواحد إال أن العبادة ــ سواء كانت الحج أو العمرة أو
قومي أو موس ٍم
طقس
ماعداهما من العبادات ــ التكون لها قيمة إال إذا ُأ ّديت خالص ًة لوجهاﷲ ،وإن اإلنسان الذي يكون
عابدً اﷲ في حياته اليومية ،حين يقوم لتأدية عبادةاﷲ تعالى ،فإن كيانه النفسي كله يتركز عليها؛ فهو
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يمارس إ ًذا عباد ًة تكون في ظاهر أمرها مجموع ًة
ٍ
عدد من اآلداب والمناسك ،إال أنها
مؤلف ًة من
من حيث جوهرها وحقيقتها الداخلية تمثل
جعل العبد نفسه أماماﷲ ،ذلك العبد الذي
يخشىاﷲ تعالى حق خشيته ،والذي تصبح قضية
الحساب والمؤاخذة في عالم اآلخرة هي القضية
الكبرى في حياته الدنيا.

إن المؤمن هو اإلنسان الذي اليعيش ألجل
الشهوة والذي يجتنب معصيةاﷲ في كل شؤونه،
ويظل بعيدً ا عن الخصومات والمنازعات في
مجال الحياة االجتماعية ،وبما أن رحلة الحج هي
فرصة مالئمة جدًّ ا لتربية هذه الصفات الخلقية ،تم
ٍ
ٍ
خاصة ،وبما أن الحج
بصفة
فيها التأكيد على ذلك
رحلة ،فيتركز كل اهتمام الناس أو ُج ّله على أخذ
أهبة السفر وزاد الطريق فقط بينما التقوى أفضل
وأعظم مايتخذ منه مسافراﷲ زا ًدا ،وال يمكن أن
تتحد مشاعر الرجلين الداخلية خالل السفر ،فيما
إذا كان أحدهما قد خرج ً
آخذا معه كل مايحتاج
إليه في سفره من ُع ٍ
دة ومتا ٍع وكفى ،وأما اآلخر
فقد خرج ورأس ماله هو تقوىاﷲ وصدق التوجه
إليه جل شأنه.

وقوله تعالى[ :ﭯ ﭰ ﭱ]
يتضمن اإلشــارة إلى أن التقوى شيء له عالقة
ٍ
سمت
علما على
بالعقل ،فالتقوى إ ًذا ليست ً
ٍ
ٍ
خارجي ،إنما هي حالة تعتري العقل
مظهر
أو
أو الوعي وتسري فيه ،إن اإلنسان حينما يظفر
باﷲ ربه على مستوى الوعي والشعور ،فإن ذهنه
اليلبث أن يمتلئ بجاللاﷲ وروعته جل وعال.
( )203-198إن الــتــقــوى هــي األصــل
والجوهر ،فإذا كانت هذه الحالة المطلوبة تتوافر
في نفس أحـ ٍـد من الناس فال يضيره معها شي ًئا
أن يشتغل بالتجارة وكسب المعاش خالل أيام
الحج ،أو أن يحدث تقديم أو تأخير في تأديته
لبعض مناسك الحج ،والجو الذي ينبغي أن يكون
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سائدً ا في أثناء الحج ،هو جو الخشية اإللهية،
وذكراﷲ ،والشكر على آالءاﷲ ونعمه ،ومشاعر
الخضوع واالســتــســامﷲ تبارك وتعالى ،وال
ينبغي أن يصدر خالل الحج أي ٍ
عمل يناقض هذه
الكيفيات السامية ،وعلى سبيل المثال :تم ّيز بعض
األفــراد أو الجماعات عن اآلخرين في أسلوب
تأدية العبادة ،وذكر محامد اآلباء واألجداد ،وهو
ٍ
بصورة غير
نــوع من إظهار الــذات وتمجيدها
ٍ
مباشرة ،إن هذه األشياء وأمثالها غريبة كل الغرابة
ومبتوتة الصلة عن عبادة الحج ،التي تؤكد مبدأ
المساواة بين بني البشر جمي ًعا أمام رب العالمين،
والتي يتم فيها إعالن أن العظمة والكبرياء كلها
إنما هيﷲ تبارك وتعالى وحده ،فإذا انقضت أيام
الحج دون أن يتلقى المرء فيها التربية الفعلية لهذه
األمور ،فهيهات أن يتسنّى له القيام بها في الفترة
الباقية من عمره.

إن األدعية ،والسيما أدعية الحج ،هي تعبير أو
إظهار لحالة المرء الداخلية ،فإن كان أحد الناس
يعيش في هذه الدنيا ،وقلبه مليء بروائع اآلخرة،
فإن األدعية التي تفيض وتتدفق من باطنه في
مواقف الحج ،ستكون بالطبع منصب ًة على اآلخرة،
وعلى العكس من ذلك فإن الشخص الذي تكون
ٍ
مأخذ،
الدنيا وزينتها قد أخــذت من قلبه كل
وصارت هي أكبر همه في الحياة فسيكون المتاع
الدنيوي أول وأكثر مايطلبه من ربه في مناسبة
أيضا ،وأفضل الدعاء أن يدعوا اإلنسان
الحج ً
ربه قائالً« :يا رب! أعطني في الدنيا ماتراه أنت
خيرا
خيرا لدنياي ،وأعطني في اآلخرة ماتراه أنت ً
ً
آلخرتي ،ونجني من سخطك وعذابك!».

[ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] هذا
ٍ
درس يتلقاه اإلنسان من خالل الحج؛
هو أكبر
والذي يتم إلقاؤه في ميدان عرفات حيث يجتمع
ٍ
ماليين البشر من كل أنحاء العالم في ٍ
واحد.
وقت
إن اجتماع عرفات هو تمثيل الجتماع يوم القيامة.
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٤

( )207-204الــنــاس دائـ ًـمــا ُيعجبون
ٍ
رجل يتخذ من المصلحة دينه؛ ذاك
بكالم
ألنــه يتحدث إلــى الــنــاس بالمح ّبب إلى
نفوسهم ،وليس بالحق وما هو غير الحق،
وبما أنــه اليستند في قوله وفعله إلــى أي
ٍ
ٍ
مناسبة
مقياس مستقل دائ ٍم ،فهو يختار في كل
أسلو ًبا يؤثر على مخاطبه ويتفق مع هواه،
وبتغير المخاطب والمناسبة ،تتغير أساليب
كالمه ،األمر الذي يجعله يتكلم بأحاديث
ٍ
ٍ
معسولة من لسانه ،ولو كان قلبه خال ًيا
شاقة
ٍ
ٍ
ٍ
صادقة،
إنسانية
عاطفة
كل الخلو من أية
ٍ
ٍ
حقيقي للحق ،دون أن يشعر بوخزة
ووالء
ٍ
ضمير أو تأنيب ٍ
نفس.

وما هو السبب في أن رج ً
ال كهذا يبدو
«مصلحا» فيما إذا كان على مسرح الكالم
ً
والحديث ،في حين أن تصرفاته في ميدان
الحياة العملية إنما تكون باعث ًة على الفساد
العــلــى اإلصـــاح؟! السبب فــي ذلــك هو
٣٢
التناقض الــذي يعيشه ،إن النتائج العملية
ٍ
بكلمات تشهد بغيرته الشديدة على
دائما عن العمل دون األلفاظ ،فعلى أنه يتفوه من لسانه
تتمخض ً
دائما تب ًعا لمصلحته الذاتية وحدها ،ومن ثم ينشأ تضاد أو
الحق وفنائه في سبيله ،غير أن عمله يكون ً
تناقص بين قوله وفعله ،فما إن ينصرف عن مكان القول ،ويتجه إلى مكان العمل ،حتى تضطره دواعي
ٍ
ٍ
وتحركات التُنتج إال الخراب والدمار ،فيستغل اآلخرين ألجل منافعه
خطوات
مصلحته إلى اتخاذ
ٍ
ٍ
الذاتية ،وهو ُيخدّ ر الناس بأحاديث عاطفية مثيرة للحصول على الشعبية والحظوة لدى الجماهير ،وال
يجد غضاضة في أن يقيم صرح قيادته على حساب الصالح العام لألمة ،ويمارس سياسة التخريب؛ إذ
هي تمكنه من أن يستتبع جمو ًعا غفير ًة من العوام السذج بسهولة ،إن هذا الصنف من الناس باعوا حياتهم
ٍ
ٍ
واضحة
بصورة
مقابل منافع الدنيا ومصالحها ،فهم اليتلقون الحق بالقبول ،ولو ظهر الحق أمامهم
ٍ
جلية؛ ألنهم يرون ذلك مما يؤدي إلى تقليص ظلهم وإسقاط اعتبارهم ومكانتهم ،ولذلك يسلكون في
ٍ
مزدوجا :يتحدثون بكال ٍم ٍ
معسول ولكن تختفي وراءه مشاعر الكبر والغرور السلبية
لين
الحياة مسلكًا
ً
حقيرا ضئيل الشأن بإزاء نفوسهم.
التي تحول دون انقيادهم الفعلي للداعي إلى الحق الذي يعدونه
ً
وثمة صنف آخر من الناس ،وهو الذي يبيع حياته مقابل مرضاةاﷲ ،والذي يتناول كلمةاﷲ
فقيرا عاط ً
ال عن المال ،مضح ًيا
بالقبول متخل ًيا عن كل عاداته وأفكاره الذاتية ،والذي يرضى بأن يصير ً
بماله كله في سبيلاﷲ جل شأنه ،والذي يفضل ديناﷲ الخالص على الدين التقليدي الرائج؛ ولو تسبب
ٍ
ٍ
دائما من إعالن الحق بدالً من
ذلك في حرمانه من كل ُحظوة ومكانة لدى عامة الناس ،ويتخذ شعاره ً
عبادة المصلحة والمنفعة ،ولو صار ُعرض ًة لعتاب الناس ومقتهم نتيج ًة لموقفه ذاك.
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ٍ
كدين يتخذ
( )212-208اختيار اإلسالم
إحدى صورتين :أوالهما :أن يتم اختياره بنا ًء
على كامل اإلخـــاص وصــدق النية ،ودون
ٍ
ٍ
ٍ
تحفظ ،فيفعل مايأمر
مصلحة أو
مراعاة ألية
اإلسالم بفعله ،و ُيترك مايأمر بتركه ،ومثل هذا
ٍ
إنسان في
الموقف هو الــذي يمثل دخــول أي
دين اإلسالم بكليته ،وأما الصورة الثانية فهي :أن
يختار المرء من اإلسالم القدر الذي اليتعارض
مع حياته العملية ،فيؤمن ببعض اإلســام ألنه
ٍ
ضار له ،ويدع
يراه ناف ًعا أو ــ على األقل ــ غير
البعض اآلخــر ألنه مما يمس ويصدم عقائده
وعاداته المحببة إليه ،ومنافعه الدنيوية .إلخ ،وقد
يدخل المرء في دائرة اإلسالم بداي ًة بتمام رغبته
وصميم إرادته ،ولكن سرعان ماتزل قدماه عن
الجادة ،عندما يأتي الوقت الذي يفرض عليه أن
يختار أحد أمرين الثالث لهما :إما أن ُيح ّطم
شاكلته الفكرية ،وإما أن يناصر اإلسالم ،بغض
النظر عن منفعته الذاتية ،فإنه يستند إذ ذاك إلى
إسال ٍم من شأنه أن يضمن له األمرين م ًعا ،حيث
أيضا من شرف
التتهدد منافعه الذاتية ،وال ُيحرم ً
االنتساب إلى دين اإلسالم!

وإذا كان هؤالء يريدون دالئل تشهد بصدق
رسالة اإلســام ،فقد ُقدمت دالئــل قاطعة على
أكمل مايكون ،وأما إذا كانوا يريدون الخوارق
والمعجزات ،فــإن الذين لم يقتنعوا بالحجج
والــبــراهــيــن الــســاطــعــة ،لــن تنفع المعجزات
والــخــوارق شي ًئا في إقناعهم ،والشيء األخير
الذي يبقي بعد ذلك هو أن يظهراﷲ مع مالئكته
عيانًا ،غير أنه حينما يحدث ذلك فلن يجدي عن
ٍ
أحد فتيالً؛ ألنه وقت القضاء النهائي ،وليس وقت
العمل ،وإنما يتمثل امتحان اإلنسان في الدنيا ،بأن
ٍ
أساس من الدالئل وحدها،
يؤمن بالغيب على
فإنه إن آمن بعد أن شاهد الحقيقة العليا بعينيه ،إ ًذا
فال عبرة بإيمان ذاك.

ةرقبلا ةروس

إن المخلصين الــذيــن يختارون اإلســام،
بغض النظر عن كل المصالح ،واالنتهازيين
الذين يدخلون في اإلسالم على أساس المصالح،
ربما تكون ظروف أحد هذين الفريقين المادية
كبيرا ،ففي
في الحياة مختلف ًة عن اآلخر اختال ًفا ً
الوقت الذي يصبح فيه الفريق األول عاط ً
ال عن
كل شـ ٍ
ٍ
ٍ
دنيوية ،يتجمع فيه حول
أهمية
ـيء ذي
الفريق الثاني كل أنواع السعادة والرفاهية المادية،
مما يجعله يزعم أنه أعظم شأنًا وأرفع منزل ًة من
الفريق األول ،فيحتقره ويستخف به ،غير أن هذه
ٍ
دائمة ،فما إن يتم وضع
الظاهرة مؤقتة وليست
ٍ
جديد أفضل ،بعد تمام تحطيم هذه الدنيا
نظا ٍم
الحالية ،حتى تنقلب الموازين كلها ،فسوف
يصير كبار اليوم هناك أذالء صاغرين ،وأما الذين
صغارا ضئيلي الشأن فسيكونون
ُيعتبرون اليوم
ً
هناك على قمة المجد والشرف.

( )214-213إن االختالف في الدين يرجع
إلى االختالف في تفسير الدين وشرح حقائقه،
ٍ
خاصا
إنسان مفهو ًما
يكون كل
ًّ
إذ يحدث أن ّ
عن ديناﷲ طب ًقا التجاهه الفكري ،األمر الذي
يؤدي إلى تباين آراء الناس وتعدد مذاهبهم ،مع
ٍ
ٍ
مصدرا للهداية
واحد
بكتاب
اتفاقهم على اإليمان
ً
ٍ
وعندئذ يبعثاﷲ تعالى أحد عباده
واإلرشــاد،
المصط َفين ليقوم بإعالن األمر الحق ،على أن
هذا الصوت يكون صوتًا بشر ًّيا في ظاهره ،كما
أن الــذي يرفع به عقيرته يكون رجـ ً
ا كالرجال
العاديين ،غير أن الباحثين الصادقين عن الحق،
سرعان مايعرفون الصدى اإللهي الذي يتجاوب
مع صوته ،فيبادرون بتلبية نــدائــه ،ناسين كل
ٍ
جانب آخر توجد هناك
اختالفاتهم النظرية ،ومن
طائفة ثانية من الناس ،وهي التي يكون ارتباط
أفرادها بدينهم المزعوم قد بلغ من الشدة حد
ٍ
استعداد
التعصب ،حيث اليبقى معه لديهم أيما
لقبول ٍ
أمر ُيعرض عليهم من غيرهم ،وبالتالي
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تستيقظ فيهم نفسية العناد والمكابرة ،مما
يدفعهم إلى اتخاذ موقف الجحود واإلنكار
حتى بــإزاء شـ ٍ
ـيء كانوا يعدون أنفسهم من
حملة لوائه والقائمين بنصرته.
ما الــذي يمنع المرء من القيام بنصرة
مدعما بدالئل
الحق ،فيما لو ظهر الحق أمامه
ً
ٍ
ساطعة؟! إنما يمنعه من ذلك
باهرة وبراهين
دائما ماقد يلوح له أن نصرة الحق ستهدم
ً
صرح آماله وأمنياته ،وتبدد شمل مصالحه
ومنافعه ،وتُعرض حياته السعيدة للخطر،
ٍ
ٍ
ومكانة
اعتبار
وتقضي على مايتمتع به من
لدى الناس ،غير أن هذا هو الشيء الذي
يطلبهاﷲ جل شأنه من عباده األوفياء ،إن
نظرا
الطريق الذي يتحاشى اإلنسان سلوكه ً
ٍ
ٍ
وصعوبات ،إنما هو ذلك
عقبات
لما فيه من
الطريق بعينه الذي سيؤدي بسالكه إلى الجنة،
فإذا أراد المرء أن ينتزع وجوده من قوالب
الفكر والعمل التي كانت محبب ًة إليه من قبل،
ٍ
٣٣
جديد في قالب الهدي اإللهي،
ليصوغه من
ٍ
ُأصيب كيانه كله ٍ
عنيفة جدًّ ا ،ويزيدها عن ًفا وشد ًة أن يقوم المرء داع ًيا إلى ديناﷲ الحق ،ذاك ألن
بهزة
القيام بعمل الدعوة يعني القيام بتوجيه النصيحة والنقد إلى اآلخرين ،وإن استماع النقد والنصيحة أبغض
ٍ
األمور إلى اإلنسان في كل العصور واألزمان ،مما يؤدي إلى حدوث رد ٍ
شديد من جهة المدعو،
فعل
ٍ
ٍ
رهيب بالنسبة لشخصية الداعي.
زلزال
التقل شدته وخطورته عن
ٍ
( )216-215ربما يحسب اإلنسان أن خير وجه يستخدم فيه نفسه وماله إنما هو زوجته وأوالده،
ٍ
وثروات في تحقيق أمانيه وطموحاته الذاتية
ومن ثم فهو يرى أن سعادته في بذل كل مايملك من مواهب
وحدها ،وأما الشريعة فهي ــ على العكس من ذلك تما ًما ــ تأمر بأن يصرف اإلنسان حياته وما عنده
من ٍ
مال في سبيلاﷲ ،و ُيالحظ أن َ
هذين المصرفين يختلف أحدهما عن اآلخر اختال ًفا جوهر ًّيا،
فاألول هو إنفاق على الذات ،وأما الثاني فهو إنفاق على الغير ،وأن الغاية من صرف القوى والمواهب
ــ طب ًقا لوجهة النظر األولى ــ هي الحصول على مظاهر الدنيا وأشيائها الظاهرية ،إال أن الغاية من البذل
ٍ
ٍ
مرئية إال في عالم اآلخرة .ولكن الشيء الذي
بأشياء غير
واإلنفاق ــ طب ًقا لوجهة النظر الثانية ــ هي الظفر
يكرهه اإلنسان ويتحاشاه هو عنداﷲ خير بعينه؛ ذلك ألنه مما ينفع اإلنسان في حياته القادمة األوسع
ٍ
منفعة منحصر ٌة في
مدً ى ،والشيء الذي يحبه اإلنسان ويتوق إليه هو عنداﷲ شر بعينه؛ ألن كل مافيه من
ٍ
نطاق هذه الدنيا الفانية وحدها ،وال يعود ذلك على ٍ
فائدة في اآلخرة ،هذا المبدأ نفسه ينطبق
أحد بأية
شأن من شؤون الحياة ،حيث إن المرء تُعجبه حياة متحررة طليقة من كل ٍ
على كل ٍ
قيد ،في حين سعادته
الحقيقية تكون في أن يشد نفسه بحبلاﷲ ويتقيد بحدوده ،وإن المرء يتخذ صدي ًقا ُيثني عليه ويكيل
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له المدح جزا ًفا ،في حين تكون األجمل أن
دائما إلى عيوبه
يتخذ صدي ًقا يلفت نظره ً
وأخطائه ،وقد يقف المرء موقف الجحود
واإلنكار نحو ٍ
فرحا ظنًا منه
حق ما ،ثم يطير ً
أنه قد تمكن بذلك من الحفاظ على ُسمعته
خيرا له أن
ومكانته عند الناس ،في حين كان ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وصدر رحب،
مفتوح
بقلب
يعترف بالحق
برغم مافيه من تعرض سمعته واعتباره
الشخصي للخطر ،وإن المرء يظل غاف ً
ال أو
ال عن ٍ
متغاف ً
دين يتطلب الكفاح والتضحية،
وإنما يتلقى بالقبول دينًا من شأنه أن يضمن
ٍ
ٍ
وتافهة جدًّ ا،
عادية
له الجنة بنا ًء على أمور
واألجـــدر أن يختار لنفسه ديــن التضحية
والكفاح ،وإن المرء ليهتم غاية االهتمام
بقضايا «الحياة» ،أما العاقل الحصيف فهو
الذي يهتم أكثر بقضايا «الموت».
ومــعــنــى قــولــه[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ] أن الـــذات اإللهية أرفــع
٣٤
وأعلى من تلك الدوافع والبواعث السطحية
ٍ
متأثرا غير سديد في أغلب األحيان ،فينحاز صوب
التي طالما تستبد بعقل اإلنسان ،مما يجعل رأيه
ً
ٍ
االتجاه الخاطئ منحر ًفا عن االتجاه الصحيح ،وأمااﷲ فقضاؤه منزه كل النزاهة ،فليس من شك في
ٍ
بألوان من العقد النفسية
كونه القضاء المبني على الحق ،وأما أقضية اإلنسان وقراراته فال تزال محكوم ًة
الكامنة ،إذ يكون آراءه تحت التأثر بدوافع خسيسة ،ولذا فكثيرا ماتكون آراء اإلنسان ،أحكامه غير ٍ
مبنية
ّ
ً
على الحق ،وال مطابقة للواقع ،إ ًذا فليس لكم إال أن تعتقدوا بأن الذي جاء من عنداﷲ هو وحده
الحق ،وأن تتخ َّلوا ــ بإزاء ذلك ــ عن كل مزاعمكم وأفكاركم الذاتية.
٤

ٍ
سرية من المسلمين وبين
( )218-217في شهر رجب من العام الثاني للهجرة ،حدث اشتباك بين
ٍ
ٍ
قريش ،وقد وقع هذا الحادث في موضع «النخلة» بين مكة والطائف ،و ُقتل فيه
جماعة من مشركي
قريش بأيدي المسلمين ،وكان ذلك أول يو ٍم من رجب ،وكان يظن المسلمون أنه آخر ٍ
ٍ
ليلة
رجل من
ونظرا ألن رجب من األشهر الحرم ،فقد استغل معارضو اإلسالم الحادث لتشويه
من جمادى الثانية،
ً
سمعة المسلمين ورسولاﷲ^ استغالالً مكث ًفا ،واصفين إياهم بالبعد عن الحق فال ُيراعون حرمة
الشهر الحرام .فقيل ر ًّدا عليهم :إن القتل أو القتال في الشهر الحرام إثم كبير ،ذلك مما اليتطرق إليه
ٍ
أي ٍ
قصد منهم،
شك ،غير أن هذا العمل إنما صدر عن جماعة المسلمين بطريق المصادفة وعن غير
ٍ
ٍ
وبقصد وتصمي ٍم من الجرائم والذنوب ماهو أكبر شناع ًة من ذلك
باستمرار
في حين أنكم تمارسون
حيث ارتفع نداءاﷲ تبارك وتعالى بين ظهرانيكم ،ولكنكم ــ مع ذلك ــ التلقون له باالً ،وفوق ذلك

أيضا عن تلبيته واعتناقه ،ولقد
تمنعون اآلخرين ً
بلغ العناد والمكابرة أنكم تصدون عباداﷲ عن
بيتاﷲ ،وتكرهونهم على الخروج من ديارهم
ومغادرة أوطانهم ،والذين يتقدمون نحو ديناﷲ
تزعجونهم وتذيقونهم ألوانًا من العذاب واألذى،
حتى يرتدوا عن دينهم ،وفتنة ٍ
أحد عن سبيلاﷲ
أشنع وأخطر من إزهــاق روحــه وإنها لجريمة
كبير ٌة عنداﷲ جل شأنه أن يقترف المرء أنوا ًعا
من الذنوب والسيئات الفاحشة إذا وجد غيره
قد صدر عنه أي خطأٍ عـ ٍ
ـادي أخذ في تضخيمه
وتشهيره ليشوه سمعته.

إن سلسلة المعارضة والمحن التي تصحب
دعوة الحق تؤدي بأهل اإليمان إلى هجرة بيوتهم،
كما ُيضطرون إلى الجهاد بأنفسهم حتى يثبتوا على
الدين ،وهذا عمل مهم وإنه لعمل ثنائي الجانب،
من شأنه أن يميز العباد اإللهيين من أعداءاﷲ ،إذ
ٍ
جهة ــ عن أولئك الذين
إن ذلك يكشف ــ من
ٍ
ليسوا من عبادةاﷲ في شيء ،بل هم ع َّباد أنفسهم
وشهواتهم ،والذين يؤذون عباداﷲ ألجل منافعهم
الذاتية متجردين عن خشيةاﷲ ،ومن ٍ
جهة أخرى
فإن الحسنات المتمثلة في «اإليمان» و«الهجرة»
و«الجهاد» تبرز إلى حيز الوجود الفعلي عبر هذه
الواقعة بالذات؛ ألنها تُسفر عن أولئك الذين
ظلت ثقتهم باﷲ حي ًة مع قسوة الظروف واشتداد
األزمات ،وعن أولئك الذين فقدوا هذه الثقة باﷲ
تعالى ولم يستطيعوا االحتفاظ بها تحت الظروف
القاسية.
( )220-219في معرض اإلجابة عن بعض
األسئلة تم اإلرشاد إلى عدة مبادئ أساسية وهي:
أوالً :إذا كان شيء ضرره أعظم من نفعه نسب ًّيا،
فهو جدير بالترك.

ثان ًيا :إن القدر الزائد عن الحاجة من المال
ينبغي إنفاقه في سبيلاﷲ.
ثال ًثا :يجب أن تدور المعامالت المشتركة بين
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الناس في الحياة العامة وفق أساليب مؤدية إلى
اإلصالح ،بعيدً ا عن تلك األساليب التي يمكن أن
ٍ
حدوث أي نو ٍع من الشر والفساد في
تتسبب في
المجتمع.

إن شــارب الخمر يجد فــي شربها النشوة
والمتعة النفسية ،والعــب القمار والميسر قد
طائلة من غير ٍ
ٍ
يحصل على ثـ ٍ
كد وال ٍ
تعب،
ـروة
وبهذا ُيوجد فيهما جانب من النفع والفائدة بيد
ٍ
ٍ
أضرار
ناحية أخرى ــ يحتويان على
أنهما ــ من
ٍ
ٍ
دينية وخلقية ،وأن هذه األضرار تفوق نفعهما،
ومن أجل ذلك ُفرض النهي عنهما.

وينبغي أن تتم معالجة أمور الحياة األخرى
ٍ
شيء ماأو رفضه،
في ضوء المعيار نفسه ألخذ
فمث ً
ال إن كل النشاطات السياسية وغير السياسية،
وجميع المناسبات والــحــفــات االجتماعية
مرفوضة إذا كان االستعراض االقتصادي والديني
يتكشف عن أضرار أكثر من المنافع.

واإلنسان المسلم هو الذي يجعل من اآلخرة
هدفه في الحياة ،والذي يغدو ويروح وقلبه يحترق
شو ًقا ولهف ًة للحصول على رضوان ربه ،وبالنسبة
ٍ
إلنسان كهذا فإن متاع الدنيا وأسبابها تكون بمثابة
ضرورة الحياة ،وليس بمثابة غاية الحياة ،مع أنه
يسعى جهده ليكتسب المال ،ويهتم بشئون الدنيا
وأعمالها ،ولكن ذلك كله يكون في إطار الحاجة
والضرورة ،وليس غاية وهد ًفا ،ومن ثم فإن الشيء
الذي يتبقى عنده فوق حاجاته الحقيقية ،اليلبث
أن يعطيه في سبيل ربه ،رجاء أن يرضىاﷲ عنه،
و ُيدخله في رحمته ،إ ًذا فإن المقدار الضروري
المحتاج إليه يستبقيه لنفسه ،وأمــا الزائد عن
حاجته فيبذله في وجوه الدين.
( )223-221إن الغاية األصلية من اشتراك
الرجل والمرأة في الحياة ،عن طريق عقد الزوجية
ليست بتعاطي الشهوة وإشباع الغريزة الجنسية،
بل إنها عالقة هادفة شأنها شأن العالقة بين الزارع
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ومزرعته ،ومن ثم ينبغي لراغب الزواج أن
يكون جا ًّدا في ذلك تما ًما كما يكون الزارع
جــا ًّدا في زرعــه ،ويجب أن تُراعى األمور
التالية:
أوالً :أن يكون اإليمان العنصر األول
واألساسي الــذي يتم عليه اختيار الــزوج،
إن عالقة الزوجين عالقة بالغة الخطورة؛
ألنها تنطوي على كثير من الجوانب النفسية
واألسرية واالجتماعية المتداخلة بعضها
ٍ
بعض ،إ ًذا فإن عالق ًة كهذه لو قامت بين
مع
شخصين مع عدم وجــود التوافق العقدي
بينهما ،فإنها ستكون آخر األمور مؤدية إلى
زوجا
الضياع المحتوم ألحد الطرفين؛ فإن ً
مؤمنًا إذا اتفق مع زوجته غير المؤمنة على
ٍ
ٍ
عقدية» ،توص ً
ال إلى التفاهم ،فمعنى
«تسوية
ذلك أنه قد ضيع دينه وخسر عاقبته ،وأما
إذا لم يرهن بهذه التسوية ،فالشقاق والنزاع
الناتج عن ذلك سيجعل بيته عرض ًة للتصدع
أو االنهيار.
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٣٥

ثان ًيا :أن يكون االتصال بين الجنسين جار ًيا وفق أسلوبه الفطري السليم ،من خالل التكيف والمطابقة
مع تكويناﷲ تبارك وتعالى؛ إذ إن الفطرة تندرج في إطار الحكم اإللهي ،فكما البدَّ من االلتزام بأحكام
القرآن المتلوة ،كذلك البدَّ من أن يخضع تصرفنا الجنسي ،وغيره من التصرفات العملية األخرى،
ٍ
ٍ
تكوينية.
بصفة
لذلك النظام الفطري الذي قررهاﷲ لنا
ٍ
مرحلة من مراحل حياته ،فال
ثال ًثا :أن تكون مخافةاﷲ وتقواه الصفة الغالبة على اإلنسان في كل
ٍ
ٍ
عملية إال ويسبقها طول األناة والتفكير في أن مرجعه األخير إلىاﷲ رب العالمين؛
خطوة
يتخذ أية
ٍ
ظاهرا أو خف ًّيا.
الخبير بكل شيء مهما كان
ً

ومعنى قوله[ :ﯩ ﯪ] أن تقدموا العمل الصالح آلخرتكم ،أي ليس لكم أن تحسبوا أي
ٍ
عمل تمارسونه في هذه الحياة ،أنه عمل دنيوي محض ،وال أثر له يمتد إلى ماوراء هذه الدنيا المحدودة،
حتما بجانبكم األخروي هذا بعد
بل إن لكل عمل من أعمالكم جان ًبا أخرو ًّيا باق ًيا ،وإنكم ستواجهون ً
الموت ،فينبغي أن تكونوا حريصين كل الحرص على أن ُيعتبر عملكم في مقياس اآلخرة عم ً
صالحا
ال
ً
وليس عم ً
ال غير صالح.

( )228-224ربما يحلف بعض الناس تحت عامل الغضب أو اللجاجة والعناد قائ ً
ال بأنني لن أسدي
نصحا أو معرو ًفا أبدً ا ،ولقد كانت عادة الحلف هذه منتشر ًة بين العرب القدامى إذ
إلى الرجل الفالني
ً
ٍ
كثيرا مايحلفون على ترك بعض أعمال البر أو اإلصالح بين الناس ،ثم إذا ُدعوا بعدئذ إلى أي ٍ
عمل
كانوا ً

66

من هذا النوع تعل ّلوا بالحلف ،فإذا كان مجرد
القول بأني لن أفعل كــذا وكــذا من أعمال
الخير قوالً سي ًئا ُيالم عليه قائله ،فإن توكيده
إيــاه عن طريق الحلف باﷲ مما يزيده
سو ًءا وشناع ًة؛ ذاك ألناﷲ تبارك وتعالى كله
رحمة وإحسان وخير وبركة ،إ ًذا فكيف يصح
للمرء أن يستشهد بالذات اإللهية جل شأنها
في امتناعه بنفسه عن ممارسة أعمال الخير
والرحمة واإلحــســان ،إن الفساد هو الشر
بعينه ،أ ًّيا كان حجمه ونوعه؛ غير أن الفساد إذا
كان ُيمارس باسماﷲ أو بعنوان الدين اإللهي
ٍ
مستطيرا ،وتفاقم أمره.
عندئذ
أصبح شره
ً
وقد يجري القسم على ألسنة بعض الناس
مجرى ال ّلغو؛ فتتخلل كلمات اليمين باﷲ
أحاديثهم ،من غير قصد وال ٍ
روية ،وهذا مما
يدخل في إطار اللغو والفضول ،وليحذر كل
إنسان أن يقع فيه ،ومن وقع فيه فليحاول أن
ُيقلع عنه ،وقد ُجعل مثل هذا اليمين (اللغو).
أثـــر أو مــفــعـ ٍ
٣٦
غير ذي ٍ
ـول مــن الناحية
نظرا لخطورة هذه العالقة ،وأما الكالم الذي يتكلمه المرء
الشرعية ،فيما يتصل بالعالقة بين الزوجينً ،
ٍ
أساس من الوعي والتفكير ،ويصحبه اإلرادة أو النية القلبية؛ فذلك يختلف شأنه كل االختالف،
على
فإذا حلف رجل على اعتزال زوجته وعدم االجتماع بها ،بنا ًء على عز ٍم وتصمي ٍم ،فاألمر جد الهزل وفيه
أحكام شرعية.
ٍ
ٍ
شريك في النظام األسري ـسواء كان رج ً
واجبات ،وينبغي أن يقوم
ال أو امرأة ــ حقو ًقا وعليه
إن لكل
كل ٍ
فرد بأداء واجبه كما يأخذ حقه ،فلو اعتدى أحد األفراد على حقوق غيره ،وعامله معامل ًة جائرةً،
استغالالً لضعفه ،فلن ينجو بنفسه من مؤاخذةاﷲ.
ٍ
عادية ،ولقد أوصى
( )231-229الطالق حادث غير عادي ،يحصل في ظروف استثنائية غير

اإلسالم باإلحسان في المعاملة وااللتزام بتقوىاﷲ في هذه القضية العاطفية للغاية.
ٍ
ثالث ،بدالً من إنهائها مر ًة
و ُيطالب اإلسالم بأن تتم عملية إنهاء عالقة الزوجية تدريج ًّيا في مراحل
ٍ
ٍ
متناهية في اإلثارة كالطالق ،داللته
قضية
واحدةً ،ولتقرير مثل هذا المنهج الجدّ ّي المتوازن في شأن
الواضحة على ذلك الموقف السلوكي الذي ينبغي أن يتخذه المؤمن عند نشوء االختالف والخصومة؛
إ ْذ المطلوب من المؤمن أن يكون موقفه تجاه خصمه موق ًفا غير عاطفي ،مبن ًيا على طول التأني والرو ّية،
وليس بالموقف العاطفي الذي يظهر فجأ ًة تحت عوامل الغضب واالستفزاز.
دروسا ومعاني عميق ًة
وهكذا جميع اآلداب والشروط األخرى المتصلة بالطالق ،تتضمن كلها
ً
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للحياة اإلنسانية الفاضلة ،ماتتلخص في أن
تُتاح مدَّ ة من الزمن ملحوظة اليــزال المرء
يفكر فيها في إمكانية إعادة الوفاق والوحدة
ٍ
جديد بعد تصميمه على المفارقة ،وأال
من
ُيعد انتهاء العالقات والروابط الشرعية مراد ًفا
النتهاء حقوقه اإلنسانية ،فالبدَّ من التزام
الحدود التي رسمهااﷲ تبارك وتعالى بالنسبة
للتصرفات المتبادلة بين الناس التزا ًما تا ًّما،
وأال ُيلغى حكم من األحكام الشرعية ببعض
ِ
الحيل ،وال يسترد الزوج بعد الفراق شي ًئا مما
كان قد أعطاه لزوجته قبل الفراق ،كما ينبغي
أن تُقضى أيام الفصل والمفارقة بالمعروف
كما ُقضيت أيام التالقي واالرتباط.
( )233-232ط ّلق رجل زوجته ،ولم
يراجعها في زمن العدة ،ولما انقضت العدة
خطبها مع غيره ،فرضيت المرأة بأن تنكح
زوجها األول ثان ًيا ،ولكن أخاها لم يرض
ٍ
عندئذ هذا
بذلك ،ومنعها من النكاح ،فنزل
٣٧
الحكم بأنه إذا كان االثنان قد اتفقا على إعادة
ٍ
ٍ
جديد ،فال تضعوا أنتم ــ أيها األولياء ــ أية عرقلة دون ذلك.
العالقة الزوجية بينهما من
وهناك عدد كبير من القضايا مايزال باق ًيا على أثر الطالق في أغلب األحيان ،ومن ذلك إذا رغب
ٍ
الزوج األول أن يتزوج مطلقته ثان ًيا ،وتريد المطلقة أن تنكح رج ً
ألحد أن ُيعرقل
ال آخر غيره ،فال يجوز
ٍ
طفل
أيضا مشكلة الرضاعة إذا كانت المطلقة ذات
األمور أو يضع العقبات دون تحقيقها ،وقد تثور ً
لزوجها السابق ،وهنا طالبت الشريعة ًّ
كل من الوالدين بأال ُيضر أحدهما اآلخر ،وأمرت بأن تُعالج
أساس من التشاور والتراضي من الطر َفين؛ دون أن تُحول إلى نقطة إثارةٍ
ٍ
القضية بكامل الهدوء ،وعلى
للعواطف الكامنة أو الحزازات القلبية الدفينة.
ومن هنا يمكن لنا أن نتبين المنهج اإليماني لتصفية القضايا عند حصول الخالف والمفارقة ،وهذا
األسلوب يتلخص في أال يتخذ أي من الفري َقين ماقد بقي من القضايا بجانب خصمه وسيل ًة لإلحراج،
جديرا بالقبول لدى
بل يجب أن ُيوجد حل إيجابي يحقق مصلحة الفريقين ،وفي الوقت نفسه يكون
ً
ٍ
ٍ
وطواعية ،إن اإليمان زكاة للروح وطهارة لها ،فمن كانت روحه قد تزكت
رضا
كل
واحد منهما عن ً
ٍ
وتطهرت باإليمان ،تُرى هل يمكنه أن يلجأ إلى أساليب دنسة لمعالجة قضاياه؟
إن النصيحة التقع عند أحد الناس موقع الرضا والقبول بمجرد كونها مبني ًة على الحق ،بل بأن يكون
السامع راسخ اإليمان باﷲ ،والذي يظن أنه لو استطاع اليوم أن يجد بعض األلفاظ لكي يرفض بها
نصيحة الناصح ،فإن القضية سترفع آخر األمر إلى محكمةاﷲ العادلة ،حيث ال ُيجدي أي نو ٍع من
الجدل أو النقاش اللفظي عن صاحبه شي ًئا.
٤
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( )237-234ما زال يتكرر التأكيد على
ضــرورة االلتزام بالتقوى واإلحسان ،خالل
اآليــات المتعلقة بأحكام الــزواج والطالق،
ٍ
شرعي
األمــر الــذي يدل على أن أيما حك ٍم
اليمكن أن يتم تنفيذه بصورته الحقيقية
المطلوبة ،وطب ًقا لروحه األصلية ،مادام أفراد
بعضا معامل ًة قانوني ًة
المجتمع ُيعامل بعضهم ً
محض ًة ،بل يجب أن تسود فيما بينهما روح
التصرف الجميل ،مع العلم بأن سوء التصرف
مع اآلخــر ،إنما تعود عاقبته الوخيمة على
أصحابه أنفسهم المحال َة؛ ألن األمور والقضايا
كلها سوف ترجع آخر األمر إلىاﷲ ،حيث
التُغني التأويالت اللفظية عن ٍ
أحد شي ًئا وال
يكون هناك بوسع ٍ
أحد أن يطمس أو ُيخفي أية
ٍ
حقيقة من الحقائق المتصلة بالقضية.
يتعين على الزوج ،من الناحية القانونية،
أن يدفع لزوجته نصف مهرها؛ في حالة
ماإذا طلقها قبل المسيس ،وكان قد سبق أن
٣٨
مهرا معينًا لها عند عقد النكاح ،غير
حدد ً
أن مقتضى النصح واإلحسان يفرض على الزوجين كليهما ،أن ُيعامل أحدهما اآلخر ،معامل ًة كريم ًة
سمح ًة ،بدالً من حصر المعاملة في إطارها الشرعي المحدود ،فلتُو ّطن المرأة نفسها على أن تتنازل عن
فعلي بين االثنين! ومن ٍ
ٍ
اتصال ٍ
جهة أخرى ،ليتسع
نصف المهر اآلخر ،آخذ ًة في االعتبار أنه لم يتم أيما
ٍ
صدر الرجل بدوره ألن يتقدم لدفع المهر بكامله ،مع كونه غير مكلف شرع ًّيا إال بدفع النصف فقط،
وينبغي أن تكون روح السماحة والتفضل واإلحسان هي السارية في كل األمور والمعامالت في الحياة،
والمجتمع اإلسالمي هو ذلك المجتمع الذي يعطي أفراده قبل أن يأخذوا.
( )242-238والصالة بمثابة خالصة الدين بأكمله؛ ألنها تمثل الصورة المص ّغرة للحياة اإليمانية،
ٍ
ٍ
ٍ
متكاملة ،وأهم عناصر الصالة
كاملة
حياة إسالمية
التي إذا امتدّ ت واتسع نطاقها الفعلي تحولت إلى
ثالثة وهي:
ٍ
أوالً :الصالة مفروضة في خمسة أوقات (في أثناء الليل والنهار).
ثان ًيا :الصالة شيء جدير بالعناية والمحافظة.
ثال ًثا :جوهر الصالة الحقيقي في ّ
الذل واالستكانة.
يتضح من قوله[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] أن هناك صال ًة متوسطة وهي محاطة
ٍ
ٍ
عديدة أخرى ،وفي هذه اآلية البدَّ أن يكون تعداد «الصلوات» الجانبية ــ أي
بصلوات
من كال الجانبين
ٍ
ماعدا الوسطى ــ أربع ًة ،ذاك ألن كلمة «الصلوات» في اللغة العربية اليجوز إطالقها إال على ثالث أو
أكثر .وأن أول ٍ
عدد يمكن أن تتوسط فيه صالة «واحدة» بين العديد من «الصلوات» هو عدد األربعة،
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والمراد من «الصالة الوسطى» ــ على حسب
ماجاء في الروايات الصحيحة ــ هي« :صالة
العصر» .وللداللة على العنصر الثاني من
الصالة استُعمل لفظ «المحافظة» ،وهذا يعني
أن الصالة شيء يتطلب الحفظ والرعاية ،كما
يحافظ اإلنسان على المال ،وأن المحافظة
على الصلوات تعني :االهتمام بأدائها في
أوقاتها المحددة ،ووف ًقا لحدودها وآدابها،
اإلرادي عن كل شيء ُيحدث خلال
واالبتعاد
َّ
في الصالة شك ً
ال أو كيفي ًة .إلخ.
والــعــنــصــر الــثــالــث لــلــصــاة هــو الــذل
واالستكانة ،وهو روح الصالة األصيل ،وإذا
كانت الصالة تعني مثول العبد بين يدياﷲ،
فال بدَّ أن تطرأ على المرء خالل أدائه للصالة،
الكيفيات التي تطرأ على «أصغر مافي الوجود،
في حالة قيامه أمام أكبر مافي الوجود».
إن وصف أحكام المعاشرة بكونها [ﯫ
ٍ
جانب مه ٍم
ﯬ ﯭ ﯮ] يكشف عن
٣٩
من الشريعة ،ألنه إذا كانت ثمة مجموع ٌة من
ومعامالت مشتركةٍ
ٍ
أساسا ومرج ًعا لما يدور بينهم من أمورٍ
الحقوق المحددة شر ًعا ،لكي يتخذها الناس ً
ٍ
ــ ولكن ذلك ليس كل مايجب على المرء من حقوق لغيره ــ فإن هناك مزيدً ا من الحقوق غير الحقوق
الشرعية المعينة ،هي الحقوق التي ينبثق شعور المرء بحجمها وضرورة أدائها ألصحابها من امتالء قلبه
بتقوىاﷲ وخشيته تعالى ،وكلما تمكنت معاني التقوى من أعماق نفس المرء اشتد إحساسه بحتم ّية أدائها.
٤

( )245-243قدم المسلمون إلى المدينة مرغمين بعدما ضاقت عليهم أرض مكة بضغوط سكانها
الوثنيين ،وألن المدينة تتوافر فيها بيئة حرة تسمح لهم أن يعيشوا وفق عقيدتهم وتعاليم دينهم في ٍ
أمن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هجمات
يسيرة من الزمن ،إذ أثاروا
لمدة
وطمأنينة ،غير أن معارضي اإلسالم لم يدعوهم يطمئنون هناك
ٍ
وعندئذ أمراﷲ المسلمين أن يقاوموهم.
عسكري ًة متوالي ًة ليقتلعوا جذورهم من المدينة،
وألن أسباب القوة الحربية المتوافرة لديهم ــ إذ ذاك ــ كانت ضئيل ًة بالقياس إلى قوات المعارضين،
ٍ
ٍ
بحادث من تاريخ
طائفة منهم الوه ُن ،وفقدوا ثقتهم في االنتصار ،فذكّرهماﷲ
فقد تسرب على قلوب
الح َذر من الهزيمة في معركة الحياة إنما هو الهزيمة بعينها.
درسا بلي ًغا ُمفاده ،أن َ
بني إسرائيل ،يتضمن ً

لقد قام الفلسطينيون ــ أحد الشعوب القديمة المجاورة لبني إسرائيل ــ بشن الهجوم عليهم ،فانهزم
ٍ
هزيمة ،لدرجة أنه من خالل هجمتين اثنتين فقط قتل الفلسطينيون مايبلغ أربع ًة
بنو إسرائيل أمامهم شر
ٍ
رجل منهم ،وسيطر الخوف والرعب على بني إسرائيل ففروا من ديارهم هاربين ،وعلى
وثالثين ألف
حد تعبير التوراة« :قد زال المجد من إسرائيل» (صموئيل األول ،اإلصحاح الرابع.)22 :

70

وفي إثر تلك الكارثة أخذ كل ٍ
بيت من
هما وكمدً ا ،حتى
بيوت إسرائيل ينوح ويبكي ًّ
انقضت عشرون سن ًة ،ثم أخذوا يتساءلون:
وهزمنا أمام الفلسطينيين»،
«لماذا انكسرنا ُ
فــر ّد عليهم نب ّيهم «صموئيل» قــائـاً« :إن
السبب في ذلك يرجع إلى ماأصاب ثقتكم
ٍ
ٍ
وتخلخل».
ضعف
باﷲ من
إن الموت الشعبي الذي حل ببني إسرائيل
كان نتيجة ابتعادهم عن طريقاﷲ ،وما إن
تمت عودتهم إلى السير في طريق الثقة باﷲ
ٍ
جديد ،حتى انتعشوا من رقدتهم الطويلة
من
األمد.
ومعنى «القرض الحسن» هو القرض
الجميل ،والمراد به اإلنفاق في سبيلاﷲ
غرض
تعالى ،وهذا اإلنفاق اليكون وراءه ٌ
غير ابتغاء وجهاﷲ تعالى وحده ،ثم إنه تعالى
إذا ر ّده إلى صاحبه ،ضاعفه له أضعا ًفا كثيرةً،
لذا أطلق عليه «القرض الحسن» ،وليس من
٤٠
حرمان المؤمن أو تعاسته أن تعترض طريقه
ٍ
ٍ
جديدة من فضلاﷲ ورحمته تعالى،
ألبواب
ضروب شتى من المشكالت والصعوبات ،بل هي فاتحة
فالمؤمن إذا واجه أزم ًة أو صعوب ًة في حياته ،أخذ بعد ذلك في التضحية بنفسه وماله في سبيلاﷲ،
مايجعله يستحق تلك العنايات الربانية العظيمة ،التي اليستحقها أحد في ظروف الحياة العادية.
ٍ
قرون بعد موسى حتى صار بنو إسرائيل مقهورين بأيدي األمم
( )248-246لم تكد تنتهي ثالثة
ٍ
دب في
الوثنية التي كانت تجاورهم إذ ذاك ،وبعد مرور حوا َلي ربع قرن من الزمان على هذا الحالَّ ،
نفوسهم دبيب اليقظة والنهوض ،ففكروا في استعادة مجدهم الغابر ،وإنقاذ أنفسهم من الهالك ،وبناء
على طلبهم ،ع َّين نبيهم «صموئيل» ( 1020ــ  1100ق م ).قائدً ا ُس ّمي بـ«طالوت» في القرآن الكريم
وبـ«شاؤل» في التوراة.
وقد كان طالوت هذا يملك من المؤهالت واالستعدادات الذاتية مايجعله أجدر الناس بذلك
المنصب ،غير أن بني إسرائيل لم تتسع صدورهم لالعتراف بسيادته وأخذوا يوجهون إليه االعتراضات
ٍ
ٍ
ٍ
عائلة غير ذات ٍ
شأن ،وليس بذي ٍ
طائلة .إلخ.
وثروة
مال
والمآخذ ،مثل أنه ينتمي إلى
ٍ
إن أقضيةاﷲ تكون مبني ًة على أساس من السعة والعلم ،ولذا فإن العبد المحبب إلىاﷲ هو الذي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
منفتح ،وإذا اتخذ موق ًفا من إحدى القضايا فإنما يتخذه بنا ًء على
وعقل
سمحة،
بروح
ينظر إلى األمور
أيضا
الحقائق المجردة وحدها ،وليس بنا ًء على التعصبات والمصالح الشخصية ،بيد أناﷲ و ّثق ً
جدارة «طالوت» بتولي اإلمارة ،من خالل إرجاع التابوت توثي ًقا غير عادي.
مقدسا ،محتو ًيا
ولم يزل بنو إسرائيل ــ منذ أن خرجوا من أرض مصر ــ يتوارثون بينهم تابوتًا
ً
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على رضــاض أل ــواح الــتــوراة وغيرها من
رمزا للظفر واالنتصار
المتبركات ،ويحسبونه ً
َّ
ِ
على أعدائهم ،وكان الفلسطينيون قد أخذوا
هذا التابوت منهم ،وذهبوا به معهم ،غير أنهم
ماكانوا يضعونه في ٍ
بلدة ماحتى تنتشر فيها
صنوف من األمــراض الوبائية ،مما جعلهم
يتشاءمون من وجود التابوت عندهم ،فما
لبثوا أن وضعوه على ٍ
عربة يجرها ثوران ،وما
برح الثوران يسيران بالعربة في االتجاه الذي
سيقا إليه ،حتى أفضى بهما المساق إلى حيث
القرى اليهودية اآلهلة.
( )251-249بعد سيدنا موسى بنحو
ثالثمئة عا ٍم ،وقبل ميالد المسيح بحوالي
ألف ٍ
سنة ،حدث أن شن الفلسطينيون هجو ًما
على بني إسرائيل واســتــردوا معظم أجزاء
فلسطين من أيديهم ،وبعد ٍ
ردح من الزمن،
أراد بنو إسرائيل أن ُيهاجموا الفلسطينيين
وي َغتصبوا بالدهم ،وقد كان بينهم إذ ذلك
٤١
«الرامة»
نبي ُيسمى «صموئيل» ،يقطن بمدينة ّ
ّ
ــ إحدى مدن سوريا القديمة ــ وكان مسؤوالً عن شؤون بني إسرائيل االجتماعية في عصره ،فقابله
وفد من بني إسرائيل ،وقالوا له :لقد بلغت اآلن سن الشيخوخة ،لذا فإننا نرى أن تم ّل ُك علينا رج ً
ال من
أنفسنا ،لنتمكن من قتال أعدائنا تحت إمرته.
على أن «صموئيل» لم يكن حسن الظن بسلوك بني إسرائيل ،وال واث ًقا بمواعيدهم غير أنه رآهم
يأبون إال أن يؤ ّمر عليهم أحدً ا ،فأجاب طلبهم ،فجعل فتًى شجا ًعا من قبيلة «بنيامين» ُيدعى «شاؤل»
أميرا (ملكًا) عليهم.
(طالوت) ً
وانطلق شاؤل (طالوت) بمعية جيش اإلسرائيليين يزحف نحو العدو ،وكان الطريق يخترق نهر
خبيرا بنقائص بني إسرائيل ،ومواطن
األردن ،وبجانبه المقابل تما ًما تقع مناطق العدو ،وكان طالوت ً
ضعفهم ،فأراد أن يمتحن معنويات جنوده ،قبل أن يخوض بهم غمار الحرب ،فأعلن أثناء عبور النهر،
ٍ
غرفة بيده فال بأس بذلك ،لكن غالبية بني إسرائيل
أال يشرب أحد من الماء ،إال من اغترف غرف ًة أو بعض
فشلت في هذا االختبار ،بيد أناﷲ أمدهم بنصره في هذه المعركة ،وقد أ ّدى سيدنا داود ــ الذي لم
يكن قد تجاوز سن الشباب بعد ــ الدور الحاسم في هذه الحرب حيث قتل بيده جالوت ،البطل العمالق
من عسكر الفلسطينيين ،فانكسر الفلسطينيون أمام اإلسرائيليين ،واحتل اليهود فلسطين.
إن اإلنسان حين تتوافر لديه أسباب السلطة ،فال يلبث أن يقع في الغرور والكبرياء عاج ً
ال أو
آجالً ،فيبغي على اآلخرين ويسومهم سوء العذاب ،ومن ثم فلو أن مقاليد السلطة والحكم أصبحت
ظلما وفسا ًدا وعدوانًا ،ولذا فقد جرت
وق ًفا على أحد من الناس بصفة دائمة ،لمأل أقطار األرض كلها ً
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سنةاﷲ في تدبير شؤون هذه الدنيا بأنه
اليزال يستبدل أصحاب السلطان بعضهم
ببعض ،فهو يبعث ــ إذا شاء ــ طائف ًة من
المحكومين المستضعفين ،ويــدفــع بها
صاحب السلطة ،لكي يحل محله من شاء
من عباده اآلخرين ،وهــذا يعني أنه كلما
طغى حزب من األحــزاب الحاكمة ،وبلغ
من الظلم والعدوان غايته ،فإن ذلك يكون
أوان النصرة اإللهية للحزب المعارض
الذي يقوم ضده.
وليست الخشية مـــناﷲ بشيء سلبي
محض ،بل إنها معرفة تصقل عقل اإلنسان
ـورا وضــيــا ًءا ،فيرى كل شــيء في
وتملؤه نـ ً
صورته األصلية والحقيقية.
( )253-252عندما يبعث أحد عباداﷲ
للناس لإليمان به تعالى ،فإن نداءه يتضمن
آيــات واضــحــات للناس ليتأكدوا مــن أنه
من عنداﷲ ،غير أن الناس ــ مع ذلك ــ
٤٢
اليلبثون أن ينكروه ويجحدوا به ،وفي مقدمة
هؤالء المنكرين الجاحدين عادة مايكون أولئك الذين كانوا مؤمنين من ذي قبل بإحدى الرساالت
السماوية ،فما هو السبب في إنكارهم للرسالة الجديدة؟ السبب في ذلك هو اعتقادهم بأفضلية مطلقة
للرسول الذي ظلوا يؤمنون به ،ولذا فهم يقولون :إنه إذا كان رسولنا قد بلغ من كمال الفضل وعلو المقام
هذا المبلغ الرفيع ،وما زلنا نحن نؤمن به فعالً ،إ ًذا فما الذي ُيحوجنا بعد إلى اإليمان بأي رسول آخر؟!
ٍ
ٍ
رسول يبعث في ٍ
ٍ
مختلفة ،ومن ثم ُيعطى لبعض الرسل «فضيلة» ،وللبعض اآلخر
وظروف
بيئة
كل
ٍ
فضيلة أخرى ،وإن فضيلة الرسول هذه تتخذ صورة فتنة بالنسبة ألتباعه في العصور التالية؛ ألنهم
يحملون الفضيلة المعطاة لرسولهم على غير محملها ،إذ يحسبونها «فضيل ًة مطلق ًة» بدالً من كونها
ٍ
ٍ
ٍ
بحاجة إلى اإليمان
وتأييد» ،فهم يقولون :إننا مؤمنون بأفضل الرسل على اإلطالق فلسنا
تعزيز
«فضيلة
ٍ
بأحد سواه.
لقد أنكر المؤمنون بموسى رسالة سيدنا المسيح ،ذلك بأنهم ظنوا أن نبيهم أفضل درج ًة حتى
إناﷲ تعالى ك ّلمه على ٍ
ٍ
مباشر ،وأنكر المؤمنون بعيسى رسالة نبي آخر الزمان^ ومرجع ذلك
نحو
ٍ
بشخصية قد ارتقت في س ّلم المجد والفضيلة إلى حد أن خلقهااﷲ من
إلى ظنهم القائل بأنهم يؤمنون
غير ٍ
أب.
وعندما تُمنى األمم والشعوب باالنحطاط ،ويتجه الناس بكليتهم نحو الدنيا ،وينغمسون في لذاتها،
غير أنهم ــ مع ذلك ــ يريدون أال تنفلت الجنة من أيديهم ،وتلعب هذه العقيدة دورها الفعال في تزويدهم
ٍ
بضرب من السكينة النفسية ،فإنهم يجدون في اعتقادهم بأفضلية شخصياتهم المقدسة مايبعث على الثقة
٣

٥
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واالطمئنان بأن مصيرهم في اآلخرة سيكون
مضمونًا على كل ٍ
حال.
وهذا هو االعتماد الخاطئ الذي يجعل
الناس يجترئون على مخالفة الداعي إلىاﷲ،
وإنه لو شاءاﷲ لجعل للدعوة واإلرشاد
نظا ًما آخر اليبقى فيه ألحد مجال لالختالف
أو المكابرة ،غير أن الدنيا الحاضرة هي دار
ٍ
امتحان.
( )257-254الــمــراد بــاإلنــفــاق هو
بذل النفس والنفيس في سبيل الدين ،وهو
التضحية بالمنافع والمصالح الذاتية التي تقف
دون التقدم نحو الدين ،إن المرء حين يختار
عقيد ًة مامقابل ثمن اإلنفاق ،فإن ذلك يدل
على كونه جا ًّدا في اختياره لتلك العقيدة ،وإنه
بعد تمام توافر الجدية فقط يمكن أن تقوم
هناك عالقة حقيقية صادقة بين المرء وهدفه،
وبالتالي يتمكن المرء من اإلحــاطــة بكل
جوانب الهدف وأبعاده ،وعلى العكس من
٤٣
هذا تما ًما يكون حال الشخص الذي اليختار
ٍ
كثمن لهذا االختيار ،فمثل هذا الشخص اليكون جا ًّدا بشأن الدين،
الدين مقابل أن يدفع وجوده كله
ومن ثم فهو اليشعر بخطورة قضية اآلخرة ،بل سوف يعدها قضي ًة هين ًة ،وسوف يظن أن شفاعة أحد
الصالحين واألولياء ،أو ممارسة بعض الطقوس والمراسم الشكلية باسم الدين كافية للنجاة في اآلخرة.
قد تعرض على المرء كلمةاﷲ بلغة البرهان ،غير أنه اليلبث أن يرفضها مستندً ا إلى مجموعة من
األلفاظ الجميلة الخادعة ،تلك هي الوسوسة الشيطانية بعينها ،فال يظفر بالهدى إال الذي يعني بتحصين
نفسه من وساوس الشيطان.
( )258إن مواالة الشعب وتأييده هما المصدر األساسي الذي ُيستمد منه استحقاق والية الحكم
قديما كانوا يحكمون الناس
أو ممارسة السلطة السياسية في عصرنا الحاضر ،غير أن معظم الملوك
ً
عاد ًة عن طريق إقناعهم بأنهم مظاهر بشرية لإلله األعظم المتصرف وراء هذا الكون ،وهكذا كان شأن
معاصرا لسيدنا إبراهيم ،حيث كانت أمته تعبد الشمس
«نمروذ» ملك العراق القديم ،الذي كان
ً
اعتقا ًدا منها بأنهاإله اآللهة ،فادعى «نمروذ» أنه مظهر أرضي إللهه الشمس العظمى ،ومن ثم فهو يتمتع
بالحق اإللهي لممارسة الحكم المطلق بين الناس.
وعندما دعا سيدنا إبراهيم بدعوة التوحيد في العراق ،فلم يكن لها مساس مباشر بالحكم والسياسة،
إنما كان يقول للناس :إن خالقكم ومالككم هواﷲ الواحد األحد الغير ،وال شريك له شيء من األلوهية؛
لذا يجب عليكم أال تعبدوا إالاﷲ وحده ،وأال تخافوا وال ترجوا أحدً ا إال إياه تعالى ،غير أن «نمروذ»
رأى في دعوة إبراهيم غير السياسية هذه ،ضرب ًة قاصم ًة موجه ًة إلى سلطته السياسية ،فإن عقيدة التوحيد،
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التي بموجبها تتحول معبودته الشمس منإله
ٍ
اآللهة إلى ٍ
ضعيف ،كغيرها من الكائنات
عبد
األرضية والسماوية ،كانت تمثل معول الهدم
لألساس العقدي الــذي كان نمروذ قد أقام
عدوا إلبراهيم عليه
عليه عرش مملكته ،فصار ًّ
الصالة والسالم.
والحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم
وبين الملك نمروذُ ،يلقي الضوء على منهج
األنبياء للدعوة إلىاﷲ ،إذ قال ر ًّدا على
سؤال نمروذ« :إن ربي هو الذي يملك الحياة
ً
متخذا أسلوب
والموت» فأجاب نمروذ،
ـضــا قــادر على
الــجــدل والمناظرة« :أنــا أيـ ً
اإلحياء واإلماتة؛ أقتل من أشاء ،وأحيي من
أشاء» ،.وقد كان بإمكانه أن ُيفند جواب
نمروذ ويكشف عن زيفه ،غير أنه لم يحب
أن يتحول الحوار إلى الجدل والمناظرة،
ولذا عمد بفوره إلى تقديم ٍ
مثال آخر اليدع
أمام نمروذ مجاالً للمغالطة أو التمويه كشأنه
٤٤
بالنسبة للمثال األول.
( )260-259إن تجر َبت َْي البعث بعد الموت ال َّل َت ْين ورد ذكرهما في هذا المقام ،تتعلقان باألنبياء
مر بها سيدنا ُعزير الذي عاش في القرن الخامس قبل
عليهم الصالة والسالم ،التجربة األولى ّ
الميالد ،وأما التجربة الثانية فهي ترتبط بسيدنا إبراهيم الذي عاش خالل الفترة من ( 2160وحتى
 1985ق.م) ،وإذا كان األنبياء عليهم الصالة والسالم إنما ُيبعثون من عنداﷲ من أجل القيام بإعالم
الناس بحقائق الغيب ،لذا فقد ُيكشف لهم عن أعيان تلك المغيبات التي أسدل عليهما ستار األسباب
بالنسبة لغيرهم من الناس ،وإنما تجري هذه المعاملة الخصوصية مع األنبياء حتى يتمكنوا من إخبار
الناس بتلك األمور الغيبية كمن شهدها عيانًا ،وحتى يتمكنوا ــ كذلك ــ من أن يقولوا للناس عند إخبارهم
ٍ
ٍ
منظور وليس بمجرد ٍ
خبر مسموعٍ.
مشاهد
بشيء
بتلك الحقائق الغيبية ،إننا نخبركم
َ
إن حياة األنبياء قبل النبوة تنقضي أمام أعين الناس ،وهي كلها الصدق واألمانة ،الكذب فيها وال
ٍ
ٍ
ٍ
أمينة في المجتمع كهذه ،يحين ذلك الوقت الذي يبعثهماﷲ
صادقة
حياة
خداع ،وإنه بعد ممارسة
إخفاؤها عن أنظار الناس بنا ًء على
تعالى فيه ،لكي يقوموا بإعالم الناس بحقائق الغيب ،تلك التي تم
ُ
ٍ
دائما بظروف أصعب وأشد مايكون ،غير أنهم
حكمة االبتالء واالختبار ،ثم إن أولئك األنبياء يمرون ً
الينحرفون عن قولهم ،وال يزالون صامدين ثابتين على دعواهم ،مما اليدع بالتالي مجاالً للشك في
أمرا تصنعوه أو اختلقوه اختال ًقا.
أنهم جادون تمام الجدية في كل مايقولون ،وليسوا بمدعين ً
عمل يعمله اإلنسان شأنه شأن ٍ
ٍ
ٍ
«أرض» ،فإن كان عمله من أجل أن
حبة يبذرها في
( )264-261كل
يراه الناس ،فقد بذر حبته في أرض الدنيا ،حتى يتمكن من االستمتاع بثمرة أعماله في حياة هذا العالم
٥
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الفاني ،وإن كان عمله من أجل أن يراهاﷲ تعالى
وحــده فقد بــذر حبته في أرض اآلخــرة ،فتعطي
ثمارها اليانعة في العالم اآلخــر ،وكما أن الحبة
الواحدة الملقاة في مزرعة الدنيا تُنبت المئات من
الحبوب ،كذلك الحال بالنسبة إللقاء الحبة في
أيضا ،إن المنفق ألجل منافع الدنيا،
مزرعة اآلخرة ً
أو ألجل الظهور والحظوة عند الناس ،إنما يرغب
في أن ينال أجره في هذه الدنيا بالذات ،ولذا فلن
يكون لمثل هذا الرجل في اآلخرة من نصيب ،وأما
الشخص الذي ُينفق من أجل ابتغاء وجهاﷲ تعالى
وحده ،فإن له شأنًا آخر ،إنه اليعتد بإحسانه على
ٍ
أحد؛ إذ لو كان إنفاقه ألجلاﷲ تعالى وحده ،إ ًذا
فماذا يدفعه بعدُ إلى أن يمن بذلك على اإلنسان؟!
كما أنه ال ُيبدي أبدً ا أي نو ٍع من السخط أو االستياء
ٍ
جميل؛ إذ
فيما إذا ر ّد المنتفعون بإنفاقه ر ًّدا غير
سيحظى بجميل الرد عنداﷲ ،إ ًذا فما الذي
يجعله يرجو عطاء الناس أو يحزن لحرمانهم إ ّياه؟!
وإنه إذا لم يكن بإمكانه أن ُيعطي أحد السائلين ،فال
يقول له كلم ًة الذع ًة أو جمل ًة جارح ًة ،بل يعتذر
إليه ٍ
برفق؛ ألنه يعلم أن كل مايقوله فإنما يقوله
أماماﷲ ،فالخشية مناﷲ إ ًذا تُرغمه على أن
يمسك لسانه أمام اإلنسان.
إذا تــراكــم شــيء مــن الــتــراب على صخرة،
ـدت وكأنها كلها تــراب ،ولكن مــاإن يصيبهما
بـ ْ
مطر شديد حتى يزول الجزء ال ُعلوي من التراب،
ٍ
ٍ
صلبة ملساء! وهكذا
صخرة
ويتكشف بالتالي عن
يكون حال اإلنسان الذي لم يأخذ من التدين إال
مظهره الخارجي فقط ،والذي لم يكن الدّ ين قد
خالط روحــه ،ونفذ إلى دخيلة نفسه ،ألن رج ً
ال
كهذا اليلبث أن ينفجر غي ًظا وحن ًقا مايبعثه على
تخ ِّطي كل حــدود العدل والنصفة فيما لو سأله
أحد السائلين بأسلوب غير مهذب ،أو قابله أحد
يمس أنانيته ،ويجرح كبرياءه ،فإن حاد ًثا
الناس بما ّ
كهذا ُيشبه طوفانًا جار ًفا يذهب بما يعلو شخصيته
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ٍ
من «تـ ٍ
بعدئذ ذلك اإلنسان
ـراب» ،ثم يبدو للعيان
ٍ
ٍ
ظاهري من التدين.
بلبوس
الداخلي الذي واراه
إن ممارسة العمل من أجلاﷲ يعني إيثار
الغيب على المشهود ،أو تفضيل اآلجل البعيد على
العاجل القريب ،وإن من بلغ من سمو النظر و ُبعد
الهمة هذا المبلغ العالي ،فإنما ذلك هو الشخص
الذي تنفتح عليه أبواب المعرفة اإللهية الخفية.
( )266-265إن اإلنسان إذ يعمل من أجل
شـ ٍ
ـيء ،فإنه يزيد من قوته اإلراديــة بالنسبة لذلك
صادرا عن هوى نفسه ،فقد
الشيء ،فإذا كان عمله
ً
ركَّز قلبه على هواه ،وعلى العكس من ذلك فإذا
تحرك اإلنسان للعمل وفق مشيئةاﷲ العليا ،فقد
ركّز قلبه علىاﷲ ،وفي كال الطرفين يحدث
أن ُيضطر المرء تار ًة إلى ممارسة العمل في ظل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صعبة ،بيد أنه
ظروف
وطورا في ظل
سهلة،
ظروف
ً
بقدر ماتكون األحوال حالكة ،والمواقف قاسي ًة،
مضطرا إلى متابعة عمله،
وبقدر مايجد المرء نفسه
ًّ
وأزمات شدادٍ،
ٍ
مكافحا لكل مايواجهه من خطوبٍ
ً
بقدر ماسيحاول جهده لتقوية إرادته وتوطيد عزمه
بالنسبة لهدفه المنشود.
ومع أن بذل المال في سبيلاﷲ في الظروف
المعتادة مستوجب لألجر والثواب ،غير أن المرء
إذا أعطى ماله في سبيلاﷲ ،بعدما استخدم لذلك
قو ًة إرادي ـ ًة استثنائي ًة ،تحت ضغط الموانع وتيار
ٍ
عظيما
حينئذ
العوامل المضادة ،كان أجره عنداﷲ
ً
حد ٍ
إلى ٍ
بعيد جدًّ ا ،فأن يبادر المرء باإلنفاق في
ٍ
ٍ
مادي
ـردود
وجه ،اليعود عليه إنفاقه فيه بأي مـ
عــاجـ ٍ
ـل ،لمجرد ابتغاء مــرضــاةاﷲ ،وأن ُيعطي
رغما عن كرهه إياه ــ لوجهاﷲ تعالى،
للرجل ــ ً
وأن ُيحسن إلى من الترغب نفسه في اإلحسان
إليه من أجلاﷲ وحده ،كل ذلك مما ُي َث ِّبت قد َم ْيه
ٍ
شيء آخر،
على طريق العبودية اإللهية أكثر من كل
ويجعله بالتالي أه ً
ال لرحمةاﷲ ونصرته الخالصة.
وإنه طالما تشتد عناية المرء بأن ُينشئ لنفسه
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حديق ًة في شبيبته ،رجــاء أن يأكل ثمارها
اليانعة عندما تتقدم به السن ،إ ًذا فما أسوأه
ح ًّظا إذا بلغ مشارف شيخوخته ،بادت حديقته
المخضرة فجأةً ،واحترقت بما فيها من أطايب
الثمار وأنــواع الفواكه ،وهو أحوج مايكون
ٍ
حديقة
إليها وتكون الفرص قد فاتته ،إلنشاء
ٍ
جديدة وسيالقي المصير بعينه ،كل أولئك
الذين يمارسون العمل الديني ألجل النفوذ
والمنفعة الدنيوية ،مع أنهم كانوا يمارسون
أعمال البر والخير في ظاهر األمر ،غير أنها لم
تكن تختلف عن أعمال رجال الدنيا العاديين
إال من الناحية الشكلية وحدها ،إذ لم يكن ثمة
فارق جوهري بينهما من حيث الحقيقة ،فإن
الوجاهة الدنيوية والرقي المادي ال َلذ ْين كان
كدحا في
عامة أهل الدنيا يكدحون إلحرازهما ً
المجاالت الدنيوية ،فقد بدأ أولئك يكدحون
من أجل الوصول إلى ذات الوجاهة الدنيوية
والرقي المادي في المجاالت الدينية ،فقد
٤٥
أراد أولئك أن يحصلوا على السمعة والمكانة
نفسها عن طريق بذل أموالهم في تشييد بناء الدين ،وأمثال هؤالء الناس حين يصلون إلى عالم اآلخرة ،بعد
ٍ
انتهاء آجالهم ،لن يجدوا هناك شي ًئا! ذاك ألن ّ
عمل ،فإنما عملوه من أجل منافع
كل ماقد عملوه هنا من
هذه الدنيا وحدها ،فكيف يمكنهم أن يجنوا ثمار أعمالهم تلك في العالم اآلتي؟! إن آياتاﷲ جل شأنه
ٍ
نطق ،أو تنطق ٍ
دائما في كل أرجاء الوجود ،غير أنها تتكلم بال ٍ
صامتة؛ ولذا فلن
بلغة
التزال تظهر وتتجلى ً
يوفق إلى استلهام ماتنطوي عليه من الدروس والعبر ،إال الذي يكون قد أعد نفسه للتأمل والتفكير.
( )269-267إن هناك وجهت ْين اثنتين إلنفاق مايكسبه اإلنسان في هذه الحياة الدنيا من ٍ
مال ومتاعٍ،
وأولى هاتين الوجهتين الثنتين :أن يتم إنفاقه في سبيلاﷲ تبارك وتعالى ،والوجهة الثانية :أن يتم إنفاقه
في سبيل الشيطان ،وإن الشيطان يحاول بدوره أن ُيرسخ في قلب اإلنسان أهمية مطالبه الذاتية ،ويجعلها
نصب َعينَيه ،وهو يوحي إليه بأن خير ٍ
وجه لبذل ماقد أحرزه من ٍ
مال إنما هو أن ُيسخره كله في تغطية
ْ
حاجاته الذاتية ليس غير ،ثم إذا وجد الشيطان أن المرء تتوافر لديه مقادير كبيرة من المال زائدة عن
ٍ
ٍ
حوائجه الضرورية؛ ِ
جديدة في داخله ،أال وهي عاطفة الرياء والتفاخر
عاطفة أخرى
عمل على إلهاب
ٍ
سخاء!!
والظهور ،ومن ثم يأخذ المرء في تبديد ثروته في إقامة المظاهر والطقوس الشكلية بكل
إنه ينبغي لإلنسان أال يحسب ماله ملك يمينه ،بل يحسبه ملكًاﷲ تعالى ،وبالتالي يجب عليه أن يأخذ
من كسبه كفاف حاجته فقط ،وما يتبقى بعد ذلك يصرفه في تحقيق األهداف النبيلة ،والغايات ال ُعليا،
و ُيعطي الضعفاء والمحرومين من عباداﷲ ،وينفق في سبيل الوفاء بمقتضيات الدين ،وإنه إذ ُيعطي المرء
ماله لعباداﷲ المستَضعفين ،فكأنما يرجو ربه ــ بلسان حاله ــ أال يحرمه من نفحات رحمته؛ عندما يحضر
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أمامه تعالى صفر اليدين في اليوم اآلخــر،
وهكذا إذ ُينفق المرء ماله في مقتضيات الدين،
فإنما ُيشرك نفسه في المشروع اإللهي العظيم،
ويضم ماله إلى مالاﷲ ،حتى تنمو وتتضخم
بضاعته الضئيلة المزجاة ،بعدما تم انضمامها
إلى خزانةاﷲ الكبرى التي النفاد لها.
إن الذي يقوم بإنفاق ماله في الوجوه التي
قررهااﷲُ ،يثبت أنه قد ُرزق نصي ًبا البأس
ٍ
سفاهة
به من الحكمة والحصافة ،إن أكبر
يمكن أن ُيصاب بها إنسان هي أن يحب المال
ح ًّبا شــديــدً ا ،بحيث يمنعه ذلــك عن صرفه
وإنفاقه في سبيلاﷲ.
وبالمقابل فإن أكبر حكمة يمكن أن يسعد
بها إنسان هي أال تقف المنافع االقتصادية
بمثابة حجر عثرة دون مبادرته مواصلة سيره
الحثيث في سبيلاﷲ.
ً
منكمشا داخل
والشخص الــذي يعيش
قوقعة مصالحه الذاتية وحدها ،لن يوفق أبدً ا
٤٦
إلى أن يظفر بذلك البصر الثاقب الذي يمكّنه
أيضا أن يجرب الكيفيات اللطيفة السامية.
من رؤية الحقائق العليا كما هي ،وال يستطيع ً
وعلى العكس من ذلك ،فإن الشخص الذي يتقدم نحواﷲ ،صار ًفا نظره عن المصالح الذاتية ،فإنما
ُيخرج نفسه من دائرة التحديدات الضيقة ،ويرفع من مستوى وعيه وشعوره إلى مستوى ٍ
موازﷲ الغني
ٍ
بعدئذ يرى األشياء كما هي في صورها الحقيقية .ذلك بأنه يكون قد تجاوز بنفسه إلى
الحميد؛ ويأخذ
ماوراء القيود والتحديدات كلها ،تلك التي طالما تحول بين المرء ــ المحاصر بها ــ وبين رؤيته لألشياء
في صورها األصلية المجردة.
( )274-270إن أفضل وجه لالنفاق في سبيلاﷲ يتمثل في تقديم المعونات المالية ألولئك الخدام
الدينين الذين أصبحوا فقراء ،نتيجة انصرافهم الكلي إلى الكفاح الديني ،الشخص الذي ُي ّ
سخر وجوده كله
للخدمة الدينية ،لن يجد متس ًعا من الوقت للقيام بأعباء كسب المعاش.
نظرا ألن مجتم ًعا مااليمكن أن يقوم على
والسؤال المطروح اآلن :ماالحل اإليجابي لهذه المشكلة؛ ً
راسخة ٍ
ٍ
ٍ
متينة مالم تتوافر فيه الجهود والنشاطات من كال النوعين :االقتصادي والديني جن ًبا
وأسس
دعائم
ٍ
ٍ
ٍ
إلى جنب ،إذ اليمكن االستغناء عن أي واحد منهما على أية حال؟
إن الحل لهذه المشكلة يكمن في أن يقوم هؤالء األفراد الموسرون ،الذين تجتمع في أيديهم كميات
ٍ
ٍ
ملحوظة منها ،يدفعونها ألولئك الذين حال انهماكهم
أنصبة
وافرة من أسباب العيش؛ أن يقوموا بتخصيص
ٍ
مستقل لمعيشة أنفسهم وأهليهم ،إن هذا بمثابة توزيع ٍ
ٍ
عمل،
مورد
في المهام الدينية دون تمكنهم من توفير
ٍ
صمت بال ٍغ بين الطرفين ،فال يكون ثمة غرض وراء ذلك سوى ابتغاء مرضاةاﷲ تعالى.
يتم طواعي ًة وفي
٥
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٤٧

وبما أن خادم الدين وهب نفسه ،وسخر
وجــوده ألجــلاﷲ تعالى وحــده ،وليس ألي
ٍ
شيء آخر ســواه؛ لذا فإنه اليمد يد السؤال
إلى اإلنسان ،وال يرجو عطاءه أو يطمع في
معونته ،وبالمقابل ينظر صاحب العيش الرغيد
ويقول :إن كل هــذه الوسائل واإلمكانات
االقتصادية الهائلة ،التي أملكها إنما ملكتُها
على حساب خدمة الدين؛ إذ لم يكن بوسعي
ألبتة أن أحصل عليها في حالة مــاإذا قمت
بتأدية ماكان يجب علي أداؤه نحو ديناﷲ ،إ ًذا
فال ّ
أقل من أن أتدارك هذا األمر ،بأن أخصص
حصصا مستقل ًة ،لصالح إخواني
من ثروتي
ً
المنقطعين بكليتهم للخدمات الدينية ،وكأنما
هم يستدركون عني عنداﷲ ماقد فرطت أنا
في جنبه.
رمزا
( )277-275تمثل الزكاة عالق ًة أو ً
للنوعية المطلوبة من العالقات االقتصادية
المتبادلة بين عباداﷲ ،فمن خالل قيامه بتأدية
الزكاة يعبر المسلم عمل ًّيا عن بالغ إحسانه

واعترافه بحقوق المسلم اآلخر.
والدين الذي يتوخى إيجاد مثل هذا المناخ السامي لرعاية حق الغير ومصلحته ،لن يسمح أبدً ا بأسلوب
التعامل الربوي ،القائم على حب المال إلى حد العبادة ،وفي مجتم ٍع كهذا ــ الذي يقوم على المبادئ
واألسس اإلسالمية الرفيعة ــ تدور كل المعامالت المالية المشتركة بين الناس وفق مبدأ التجارة ،دون
مبدأ المراباة.
أيضا ،هذا مما الشك فيه ،غير أن الربح
على أن الرجل يكسب الربح في أثناء التعامل التجاري ً
ٍ
ٍ
عوضا عما يبذله المرء من جهود وطاقات ،وما يتكبد في سبيل ذلك من
الحاصل من وراء التجارة يكون ً
صعوبات ومخاطر ،في حين أن الربا عبارة عن الربح الناتج عن محض األثرة وادخار األموال ،من غير كدٍ
ٍ
نصب.
وال
إن المرابي إذ ُيعطي ماله لغيره فإنما يعطيه ليتمكن من تنمية ثروته ،ولذا فأشد مايكون سروره ،حينما
مئوية ٍ
ٍ
ٍ
ثابتة ،ولكن اإلنسان الذي ُيعدّ ه في
بنسبة
المستمرين،
يجد أن رأس ماله آخذ في النماء والتزايد
َ
داخل نفسه ،عبر عمله هذا ،هو إنسان أناني محب لذاته ،ومتعبد لمتاع الدنيا ومباهجها.
وعلى العكس من ذلك ،فإن الشخص الذي يتصدق على غيره ،مما كسبه بكد يمينه وعرق جبينه،
والذي اليتخذ من احتياجات اآلخرين ذريع ًة الستغاللهم ،وامتصاص دمائهم ،بل يقدم إليهم يد المعونة،
ٍ
ٍ
وشقاء ،فإن اإلنسان الذي ُيعده هذا الشخص في داخله ،من خالل عمله
بؤس
ويقاسمهم مايعانون من
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ذاك ،إنسان يختلف عن سابقه اختال ًفا جذر ًّيا ،إنه
إنسان قلبه ممتلئ بحب اآلخرين ،وال يعيش لنفسه
ً
منكمشا في إطار ذاته الضيق المحدود ،بل
وحدها
يتجاوز ببصره وتفكيره إلى أبعد وأوسع من ذلك
ٍ
بكثير حتى يشمل المصالح اإلنسانية العامة.
لم ُيبعث اإلنسان إلى هذه الدنيا لكي يكدح
كدحا من أجل تكديس ركا ٍم من الثروة
في جنباتها ً
وأسباب الرفاهية ،إن موضع التكديس أو االدخار
الحقيقي لإلنسان هو الدار اآلخرة.
إن الذين ُيثبتون الجدارة واألهلية في حياتهم
األرضية سيختارهماﷲ تعالى ل ُيسكنهم في الجنة،
وأما اآلخرون ،فسوف ُيلقى بأجمعهم في نار جهنم
كال ُقمامات.
الروح الكامنة في الصدقة هي إعطاء المحتاج
لــوجــهاﷲ ،والــروح الكامنة في الربا هي إعطاء
المحتاج الستغالل حاجته واضطراره ،فالصدقة
عالمة لرغبة اإلنسان المتصدق في أنه يريد أن
يظفر بذخائر النعيم األبدي في العالم اآلخر ،وأما
الربا فهو ــ على النقيض من ذلك ــ عالمة لرغبة
اإلنسان المرابي في جمع المال وتكديسه في هذه
الدنيا الفانية .إن هذين إنسانان؛ مختلف أحدهما
عن اآلخر كل االختالف ،وإنه لمن المستحيل أن
تستوي عاقبة كليهما عنداﷲ تعالى ،كال ،فإذا كانت
الدنيا الينالها إال من سعى لها سعيها ،فلن ينال
اآلخرة إال من ضحى في سبيلها بنفسه ونفيسه.
( )281-278المبدأ األســاســي إلصــاح
المجتمع أن تكون عالقات األفراد فيه قائم ًة على
أساس العدل ،فال يبغي أحد على ٍ
أحد ،وال يهضم
أحد حق أحد.
ً
صارخا،
ظلما اقتصاد ًّيا
وإذا كانت المراباة
ً
تحريما باتًّا ،ولقد
فقد حرمتها الشريعة اإلسالمية
ً
أمعن اإلسالم في محاربة هذا الظلم االقتصادي
الفاحش إلى حد أن قد اعتبر التعامل الربوي في
ظل الحكم اإلسالمي ،من الجنايات أو الجرائم
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التي تندرج تحت طائلة قانون التعزيرات ،ولكن
إذا كان المرابي غير مسموح له بأن يظلم اآلخرين
ٍ
ألحد سواه كذلك أن يجعل
ويستغلهم ،فال يحق
المرابي عرض ًة لظلمه ،إذ إن كــون أحــد الناس
مجر ًما اليتطلب بالضرورة أن يتم حرمانه من
حقوقه المشروعة األخـــرى ،إ ًذا فعندما تُتخذ
ٍ
ٍ
فع ً
تعزيرية ضد المرابي ،فإنما تكون
خطوة
ال أية
مقصور ًة على إسقاط المبالغ الربوية الزائدة عن
األصل الغير ،مع التسليم بحقه في استرداد رأس
ماله األصلي المدفوع للمدين.
غير أن اإلسالم ،بجانب إصداره التشريعات
والقوانين العامةُ ،يراعي جوانب القصور والضعف
أيضا مراعا ًة تام ًة ،ولذا فقد ُألزم الدائن هنا
البشري ً
بأنه إذا وجد مدينه يعاني من حالة العسر وضيق
ذات اليدَ ،ف ْل ُيمهل ُه إلى وقت اليسر الذي يتمكن فيه
ّ
الحث على أن تتسع صدور
من الوفاء بدينه ،كما تم
الدائنين لوضع المبالغ المستحقة لهم بالكلية ،عن
أولئك الغارمين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء
ٍ
ديون.
بما عليهم من
أجرا
إن العافي أو الواضع عن غريمه يستحق ً
عظيما عنداﷲ تعالى ،كما يؤدي ذلك إلى إيجاد
ً
ٍ
جو مفع ٍم بالثقة والمواساة والتكافل االجتماعي،
يعود نفعه آخر األمر على سائر أفراد المجتمع.
غير أن مجرد تنفيذ األحكام الشرعية اليضمن
بالضرورة صالح المجتمع؛ ألن اإلصالح الحقيقي
البدَّ له من سيادة روح التقوى على المجتمع ،ومن
أجل ذلك ُعني القرآن عناي ًة بالغ ًة بالتركيز على
معاني التقوى ،واإليمان ،واآلخــرة ،خالل شرح
األحكام التشريعية.
وال يمكن أن يتم تنفيذ النظام اإلسالمي
فــي أرض الــواقــع وعلى النحو المطلوب ،إال
ٍ
عدد ٍ
كبير من أفراد
إذا توافرت روح التقوى في
األمــة ،إن االلــتــزام بالتقوى عبارة عن استعداد
األفــراد النفسي الداخلي لتقبل النظام المطلوب
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تطبيقه ،وال يمكن أبدً ا تنفيذ أي نظا ٍم بواسطة
قوة القانون وحدها ،مالم تتوافر هناك درجة
ملحوظة من االستعداد الداخلي لتقبله في
نفوس األفراد.
( )283-282إذا تعامل رجــان فيما
ٍ
ٍ
ٍ
(عاجلة) ،فإنها تنتهي
نقدية
بمعاملة
بينهما
لوقتها بمجرد أن يتم العطاء واألخــذ بين
الفريقين ،غير أن المعامالت المالية المؤجلة،
شأنها غير ذلك ،حيث إن الصفقات المؤجلة
لــو تــم انعقادها ،بــنــا ًء على محض الكالم
الشفوي ،فمن المحتمل جدًّ ا أن يؤدي ذلك
إلــى حــدوث التنازع والخصومة فيما بعد،
بسبب عدم وجود المستندات أو الوثائق ،إذ
كال الطرفين يحاول أن يعرض القضية وف ًقا
لما يريده ،وال ُيوجد ثمة أساس فعلي ثابت في
ضوئه يمكن البت في األمر ،وتصفية الخالف
كما ينبغي ،األمر الذي طالما ُيسفر عن ارتياب
أحد الطرفين وإساءته الظن بالطرف اآلخر
٤٨
عند الدفع والتسديد.
وحل هذه المشكلة يكمن في الكتابة أو التسجيل ،ومن المستحسن أن يتم تسجيل المعامالت النقدية
الفورية هي األخرى ،غير أنه ليس هنالك بد من أن يتم تسجيل المعامالت المؤجلة ،كما يجب إقامة
الشهود على ذلك ،وهذا التسجيل الكتابي هو األساس الموثوق به لفصل الخصومات إن ُوجدت ،إن
ٍ
تدبير وقائي لصيانة اعتبار اإلنسان المسلم المرتكز على التزامه الدائم بالعدل والتقوى في
هذا بمثابة
كل شؤون الحياة ،بحيث ُيبرئ ذمته أماماﷲ ونحو خلقه كذلك عن طريق تأديته لما قد يتوجب عليه
ٍ
حقوق وفق الشروط المسجلة في الوثيقة ،المسلمون شهداء ديناﷲ في أرضه ،فكما أنه اليجوز
من
ٍ
ٍ
للمسلم أبدً ا أن يحاول كتمان كلماتاﷲ عن عل ٍم ودراية ،كذلك الينبغي ألحد أن يكتم ماعنده من
ٍ
ٍ
لقضية من القضايا البشرية ،إن الذي يكتم الشهادة ُير ّبي في داخله عقلي ًة إجرامي ًة آثم ًة،
شهادة بالنسبة
ويتقاعس بالتالي عن تمثيل الدور اإليجابي الذي كان بإمكانه أن ُيمثله في محاولة التصفية العادلة للقضية
المناقشة ،وذلك ألنه ُركّب في ضمير اإلنسان أن يبادر باعتراف ٍ
مرأى ومسم ٍع من الناس ،فيما
حق ،على
ً
ٍ
شيء ماباطالً ،فيما إذا ظهر له أنه غير الحق،
إذا ظهر له أنه عين الحق ،وأن ُيعلن بنفس الصراحة بكون
فإن الشخص الذي ُيخرس لسانه في مثل هذه الحالة ،دون أن يرفع عقيرته بإحقاق الحق ،وإبطال الباطل،
فهو مجرم جعل من نفسه شاهدً ا على جريمته.
ٍ
شيء في هذا الكون تحت سيطرةاﷲ ،فمن الذرة إلى المجرة ،كل ذلك خاضع
( )286-284كل
خضو ًعا مطل ًقا للنظام اإللهي المحكم ،فليس بوسع أحد هذه الموجودات أن يتخلف أو يحيد قيد شعرةٍ
عن ذات الطريق التي رسمهااﷲ جل شأنه لسيره.
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غير أن اإلنسان هو الكائن االستثنائي
الوحيد ــ من بين المخلوقات األخــرى ــ
الذي يجد نفسه في وضع المتصرف المختار؛
ٍ
ٍ
ٍ
طريق شاء،
كاملة الختيار أي
بحرية
فيتمتع
من بين الطرق الكثيرة المختلفة في مسيرة
حياته ،إال أن حرية اإلنسان هذه ليست مطلق ًة
بل ُمنحت له من أجل االبتالء واالمتحان،
ٍ
ٍ
محدودة؛ إذ أن اإلنسان ُمطا َلب بأن
ولفترة
يخضعﷲ في حياته العملية كبقية أجزاء الكون
المحيط به ،فالحياة المنضبطة التي تحكم بقية
قسرا ،يجب على اإلنسان أن
المخلوقات ً
ٍ
أساس من إرادته.
يختارها بعينها على
وينبغي لــإنــســان أال ينخدع بالوضع
الظاهري الذي تجري عليه اآلن شؤون هذا
الكون بأن يظن أنه حر طليق غير مسؤول،
يفعل مايشاء ،وكيف يشاء ،وأنه ليس هنالك
ٍ
رقيب عليه ،الحقيقة أن اإلنسان تحت
من
الرقابة الدائمة لمالك الكون العظيم وال يزال
يرصد و ُيحصي عليه كل مايصدر عنه من ٍ
٤٩
قول
ٍ
سرا كان أو عالني ًة.
وفعل؛ مهما كان ذلك
كبيراًّ ،
صغيرا أو ً
ً
ٍ
أي إنسان مطلوب عنداﷲ؟ إنه ذلك اإلنسان صاحب اإليمان والطاعة ،والمقصود من اإليمان
ّ
االستسالم الفكري أو الشعوريﷲ ،والمراد بالطاعة :االستسالم العمليﷲ تعالى.
إلها خال ًقا ومالكًا
إن المطلوب األول واألساسي من اإلنسان ــ من الناحية الشعورية ــ أن يتخذاﷲ ً
لوجوده ،وأن يكوناﷲ ملء كيانه النفسي الداخلي ،وأن يكون ـثان ًيا ــ قد أدرك الحقيقة القائلة بأن نظام
آلي ٍ
ٍ
الكون البديع ليس مجرد نظا ٍم ٍ
معين ،يس ّيرهاﷲ جل شأنه
ميت ،بل إنه نظام حي ذو معنًى وهدف
ويصرف شؤونه بواسطة ُع ّماله المطيعين له ،وأن يكون ــ ثال ًثا ــ قد عرف من بين عباداﷲ األخيار الذين
اصطفاهماﷲ إلبالغ رسالته إلى البشر ،وأن يكون ــ راب ًعا ــ قد جعل من الكتاب الذي أنزلهاﷲ لهداية
خامسا ــ في النظر إلى أمر النبوة والرسالة السماوية؛
البشر ،مقو ًما أساس ًيا ألفكاره وخياالته ،وأن يأخذ ــ
ً
ألنه واقع مستمر متسلسل على امتداد التاريخ البشري بأكمله ،وبعد تمام ترسيخ عناصر اإليمان هذه ،في
ٍ
عملي ٍ
ٍ
ٍ
ملموس في سلوكه اليومي،
حي
نموذج
أخيرا ــ بترجمتها إلى
أعماق قلبه ودماغه ،عليه أن يقوم ــ ً
وفي حياته العملية كلها.
شكلية جامدةٍ،
ٍ
ظاهري فارغ أو قضيةٍ
ٍ
ثم يجب أال يكون هذا اإليمان وهذه الطاعة عنده بمثابة رس ٍم
ُ
بحيث يذيب روحه ،ويصيب كيانه
بل البدَّ من أن يكون لكليهما أثر مباشر فعال على شخصيته المعنوية،
ٍ
ٍ
عنيفة تجعله يتضرع إلىاﷲ ،وينصهر وجوده كله في بوتقة الذكر اإللهي ،وتصبح حياته
بهزة
النفسي
برمتها تحت رحمةاﷲ.
٥
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( )6-1إن خالق هــذا الــكــون ومالكه
ليس ٍ
ٍ
ميكانيكي ،بلإله فعال لما
بإله آلي أو
يريد ،ولقد بعث بهدايته إلــى اإلنسان في
ٍ
كتب أنزلت على
كل العصور ،في صــورة
األنبياء السابقين مثل التوراة واإلنجيل ،غير
يحول ديــناﷲ الواحد
أن اإلنسان مافتئ
ِّ
ٍ
ٍ
إلى أديـ ٍ
عديدة متباينة؛ من جراء تحريفه
ـان
ك ــاماﷲ عن مواضعه ،وتحميله إ َّيــاه من
ضروب المعاني والمدلوالت مااليحتمل،
إلى أن أنــزلاﷲ جل شأنه الكتاب األخير
ــ وهو القرآن الكريم ــ مصد ًقا لما بين يديه
من الكتاب ومهيمنًا عليه ،فهو كتاب الهدي
ٍ
جانب ،ومن
والتوجيه الصحيح لإلنسان من
ٍ
جانب آخر هو «الفرقان» أو «المعيار الثابت»
الذي يمكن به التفريق بين الحق والباطل؛
٥٠
فالقرآن يدل دالل ًة واضح ًة على الدين الحق؛
ٍ
أساس من التفسيرات
كما يكشف القناع عن الدين الزائف الذي اصطنعه الناس من عند أنفسهم على
المزعومة والتأويالت الفاسدة ،إ ًذا فإن الذين اليؤمنون بكتاباﷲ ،أو اليتخلون عن الدين الباطل
القائم على آرائهم وتفسيراتهم المزعومة ،يستحقون عنداﷲ عذا ًبا شديدً ا ،إن هؤالء أناس وهبهماﷲ
تعالى أعينًا ،ولكنهم ال ُيبصرون بها ،كما منحهماﷲ تعالى عقوالً ولكنهم اليفقهون بها ،برغم ظهور
الدليل أمامهم في أسطع صوره ،فلم يرضوا بالخضوع واالستسالم الفعلي للحق ،من أجل كبريائهم.
عرف بماهية الذات اإللهية وصفاتها ،وال أن يحدد
ليس هنالك أحدٌ غيراﷲ يستطيع أن ُي ّ
ٍ
نوعية مابين الذات اإللهية وبين المخلوقات األخرى من عالقات وروابط على الوجه الصحيح ولقد
ٍ
ٍ
ٍ
هدي
جلية ،كما أن قضية تعيين كتاب
بصورة
أوضحاﷲ جل شأنه ،كل هذه األمور ،في كتابه العزيز،
ٍ
وتوجيه قوي ٍم لإلنسان ليست بأقل خطور ًة من القضية السابقة.
منسجما مع بقية العوالم األخرى في هذا الكون،
والموقف الوحيد الصحيح لإلنسان هو الذي يكون
ً
وإن من يجهل حقيقة اإلنسان ،وما يمر به من مراحل وأطوار شتى في مسيرة حياته ،من يوم ميالده إلى
حين وفاته ،والذي يجهل كذلك ماذا جرى قبل أن تتم والدته ،وماذا سيجري بعد موته؟ إن من يجهل
كل ذلك اليمكنه أبدً ا ــ بطبيعة الحال ــ أن يقرر المنهج العملي الصحيح لإلنسان الذي يتتبعه في الحياة
الدنيا ،ومن المستحيل أن يكون هناك أحد على عل ٍم مستوعب لهذه الحقائق ــ المنظورة وغير المنظورة
ــ كلها ،غير الذات اإللهية وحدها[ ،ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] ،إ ًذا فمن مقتضى الواقعية
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أن يعتمد اإلنسان في هذا الشأن علىاﷲ
تبارك وتعالى وحده ،وعليه أن يأخذ الهداية
ٍ
من رسلاﷲ إليه بكل ٍ
ٍ
ويقين.
وقوة
ثقة
( )9-7مــحــتــويــات الــقــرآن قسمان:
أولهما مايتعلق بدنيا اإلنسان ،مثل :الوقائع
التاريخية ،واآليـــات الكونية ،واألحــكــام
المتصلة بالحياة الدنيوية ،وما إلى ذلك.
وأما القسم الثاني :فهو مايتعلق بأمور
الغيب ،والتي السبيل إلى معرفتها إال عن
طريق الوحي مثل :الصفات اإللهية ،وأحوال
الجنة والجحيم .إلخ.

ومباشرا،
محكما
وقد اتخذ القرآن أسلو ًبا
ً
ً
لبيان القسم األول ،أما القسم الثاني ،فاللغة
ٍ
قادرة على تصويره أو تصويرها
البشرية غير
ٍ
ٍ
صحيح؛
على بيانها أو تصديرها على وجه
ٍ
ٍ
بشكل متشابه ،أي
لذا فقد تم عرض قضاياه
بأسلوب التمثيل والتشبيه؛ فإذا قيل مث ً
ال «يد
اإلنسان» فهذا مثال اللغة المباشرة وإذا قيل
٥١
«يــداﷲ» فهو مثال اللغة التمثيلية ،والذين
ال َي ُعون هذا الفرق ،يقعون في الحيرة والضالل ،ذاك ألن ماهية «يد اإلنسان» يمكن فهمها على وجه
التحديد ،غير أنه اليمكننا أن نفهم ماهية «يداﷲ» على وجه التحديد كذلك ،بواسطة عقولنا القاصرة.
٦

إن الموقف العلمي والعقلي الصحيح من «المشابهات» هو أن يعترف المرء بقصوره ومحدوديته وأن
بالتصور اإلجمالي عن تلك األمور التي اليتمكن من إدراكها ضب ًطا بواسطة حواسه المحدودة.
يقتنع
ّ
( )13-10عندما تقوم دعوة الحق ،يحتدم الصراع بين بيئة الوقت القابضة على اإلمكانات والوسائل
المادية بكل أنواعها وبين موكب الحق الذي اليملك من الوسائل المادية مايمكنه من حسم الصراع
لصالحه في هذه الظروف واألوضاع يغدو التقدم نحو الحق مراد ًفا لالنقطاع عن البيئة والحرمان من
حرصا على مصالحه الذاتية ،ويجعله
المنافع والمكاسب ،األمر الذي يدفع المرء دف ًعا نحو إنكار الحق
ً
بالتالي يمتنع عن االنضواء الفعلي تحت راية الداعي ،بعد أن يقطع صلته بأصدقائه وذوي قرابته.

غير أن هذه األشياء التي تفرض نفسها على اإلنسان اليوم ،لن تغني عنه يوم الحساب فتيالً؛ إذ إن
قيمة هذه األشياء إنما تدوم مادام األمر بين اإلنسان واإلنسان ،وأما إذا دارت دائرة القيامة وصار األمر
ٍ
حينئذ بين اإلنسان وبيناﷲ رب العالمين ،فإذا بهذه األشياء كلها تفقد قيمتها تما ًما.
إن الداعي يبدو في ظاهر األمر مغلو ًبا على أمره في هذه الدنيا ،ولكنه هو الغالب في واقع األمر؛
ألناﷲ يقف إلى جانبه ،وبالمقابل يبدو المنكر في ظاهر أمره غال ًبا ،غير أنه ضعيف ،غاية الضعف،
ذاك ألن كل مايملكه من ٍ
ٍ
ٍ
مظهر ٍ
وقتي خادعٍ.
وبأس ليس سوى
قوة
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إن معركة بدر الكبرى ،التي وقعت في
أنموذجا
السنة الرابعة عشرة من النبوة ،كانت
ً
دنيو ًّيا للمشهد الذي سوف ُيعرض في اليوم
اآلخر ،حيث كان عدد منكري الحق في هذه
ٍ
بكثير من
المعركة وقوتهم العسكرية أكثر
عدد المؤمنين بالحق وقوتهم ،وبالرغم من
ٍ
عادية ،في
ذلك لقي المنكرون هزيم ًة غير
ٍ
بانتصار حاس ٍم ،وهذا
حين ظفر أتباع الحق
دائما
برهان جلي على أناﷲ جل شأنه يقف ً
انتصارا غير عادي
إلى جانب أتباع الحق ،فإن
ً
ٍ
كهذا برغم ماكان هناك من بون شاس ٍع بين
الطائفتين ،من حيث ال َعدد وال ُعدة اليمكن
أن يقع بدون ٍ
نصر مــناﷲ وتأييده وهو في
الوقت نفسه مؤشر ظاهري يدل على مدى
ضعف المنكرين للحق ،وما يعانونه من حالة
الضياع وعدم االستقرار في أرضاﷲ هذه.
ٍ
ٍ
واختبار
ابتالء
( )17-14الدنيا مكان

وفتنة؛ حتى يمكن التمييز بين صنفين من
٥٢
بني البشرَ :من يقع فريسة االفتتان بالجاذبية
الظاهرية الخالبة؛ فيندفع وراء أشياء الدنيا؛ وينغمس في لذاتها ،ومن يتسامى بروحه ويربأ بنفسه عن
مركزا لتوجهاته وطموحاته.
ذلك ،متطل ًعا إلى أشياء اآلخرة غير المرئية ،فيتخذ منها ً
يجد المرء نو ًعا من السكينة والطمأنينة في اقتناء أشياء الدنيا؛ إذ هو ينظر فيرى أن هذه األشياء تمثل
دعائم يقوم عليها بها نفوذه الشخصي في مجتمعه ،وأنه بها يتمكن من تحقيق كل أمانيه ورغباته ،كما
دائما رهن إشارته.
يستطيع ً
أيضا أن يكسب بذلك جندً ا من األعوان واألنصار يكونون ً

وتلك هي العقبة الكبرى في سبيل التقدم نحو مطالب اآلخرة ،والقيام بأعبائها ،فإن إحساس المرء
الزائد بأهمية الدنيا يجعله يغفل أو يتغافل عن اآلخرة ،فهو ينهمك في بناء مستقبل أوالده في الدنيا،
لدرجة أنه اليكاد يذكر أن هناك «مستقب ً
ال آخر» فيما وراء هذه الدنيا ،ينبغي له أن يحسب لبنائه ألف
ٍ
حساب ،ويبلغ حبه وشغفه بتعمير بيته في الدنيا مبل ًغا ،اليدور معه بخلده مر ًة أن هناك «بيتًا آخر» سواه،
يجب عليه أن ُيعنى بتعميره حق العناية ،على أن هذه األشياء بكل أنواعها وألوانها التعدو أن تكون
رونق للحياة الحاضرة المؤقتة ،وأنها لن تغني عن ٍ
مجرد ٍ
أحد فتي ً
ال في الحياة القادمة األبقى واألوسع
مدً ى.
ٌ
مركزا لتوجهاته
وكيف تكون الحياة ،تلك التي يمارسها
إنسان قد اتخذ من الحياة األخروية الدائمة ً
وطموحاته؟! سوف تفقد مباهج الدنيا وزخارفها كل قيمها في نظره ،ويمتلئ قلبه باليقين القائل بأن أمر
اآلخرة كله بيداﷲ تعالى وحده ،مما يجعله أخشى الناسﷲ ،وال يعالج أمور الحياة وقضاياها المشتركة
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وفق ماتهوى نفسه ،بل سيتخذ موقفه العملي
نحوها ً
آخذا محكمةاﷲ العادلة بعين االعتبار،
ٍ
ولن ُيوجد أي تناقض بين قوله وفعله ،وال يبقى
ماله ملكًا له ،إنما يصير وق ًفاﷲ جل شأنه ولن يزال
مستقيما صامدً ا؛ الينحرف وال يتزحزح ،في وجه
ً
الشدائد والصعوبات؛ ألنه يعلم علم اليقين أنه
لن يجد أحدً ا ــ غيراﷲ ــ يلجأ إليه ،فيما لو تخلى
عناﷲ وهرب منه؛ إذ الملجأ وال منجا مناﷲ
إال إليه ،وسوف يذوب قلبه في أعماق صدره من
ذكراﷲ ،فيدعوه ويبتهل إليه تعالى باندفاع
ٍ
وحرقة بالغتين ،وستصبح وحداته وخلواته عامر ًة
بصحبةاﷲ ومناجاته ،وينظر إلى وجوده فيرى أن
ملء إهابه الخطأ والخطيئة والعيب ،بالمقارنة إلى
عظمةاﷲ القدوس وكماله ،إ ًذا فلن يسعه عند ذلك
سوى أن يتضرع إلىاﷲ قائالً« :يا إلهي! اغفر لي
ذنوبي ــ بفضلك ورحمتك».

الذي قررهاﷲ والقرآن يدعو إلى هذا اإلسالم
الصادق ،وليس السبب في إنكار المنكرين لهذه
الدعوة القرآنية ،أنهم لم يقتنعوا بعدُ بكونها دعو ًة
حقة إنما السبب في ذلك يرجع إلى العناد ،حيث
إن اإليمان بها يبدو لهؤالء مراد ًفا لالعتراف بتفوق
داعي القرآن الفكري ،في حين أن مشاعر الحسد
والكبرياء المستكنة في طوايا نفوسهم ،التسمح
لهم بهذا النوع من االعتراف ،ولذا فبدالً من أن
يتقدموا لإليمان بالحق ،يحاولون أن يخنقوا
الحناجر التي يرتفع منها صوت الحق غير أن ذلك
مستحيل في دنيااﷲ؛ إذ إن كل مايبيتونه للقضاء
على شخصية الداعي إلى الحق ،أو إخماد صوته،
سيبوء باإلخفاق والفشل المحال َة ،وعندما تُوضع
موازين عــدلاﷲ فسوف يرون بأم أعينهم مدى
تفاهة أعمالهم وعدم جدواها ،كانوا متأكدين من
ٍ
أساس منها.
نجاتهم وسعادتهم على

أكمل مايكون؛ يعني أنه يتحرك ويؤدي وظيفته
وف ًقا إلرادةاﷲ ،وهــذا الموقف العملي بعينه
مطلوب من اإلنسان كذلك يجب على اإلنسان
أن يعرفاﷲ ربــه ،ويصوغ حياته طب ًقا للمنهج

( )27-23ما زال الهدي اإللهي هد ًيا واحدً ا؛
وإن اختلفت صوره على ألسنة األنبياء وفي الكتب
المنزلة ،ومن أجل هذا التشابه أو المماثلة ،لم
َي ُعدْ من الصعب على العارفين بالكتب السماوية
والمؤمنين بها ،أن يتب ّينوا مبلغ الدعوة القرآنية من
الصدق والصحة ،وإن كان هنالك من ٍ
فارق ٍ
مميز
لدعوة القرآن من التعاليم السماوية السابقة ،فإنما
ينحصر ذلك في أن الدعوة القرآنية تتناول الدين
اإللهي بتطهيره من كل الشوائب والتحريفات
البشرية ،فما السبب إ ًذا في وقــوف الكثيرين
من الناس من الدعوة القرآنية موقف الجحود
واإلنكار؟! إن السبب وراء ذلك راجع إلى أنهم
ٍ
ٍ
جدي؛ ألنها ليست
بمأخذ
اليأخذون دعوة القرآن

( )22-18إله الكونإله واحد الغير ،وهو
يحب العدل والقسط ،وقد جــاءت كل الكتب
السماوية ــ في صورها األصلية السليمة من
تحريف البشر ــ معلن ًة مؤكد ًة هذا األمر ،وهذا
الكون المترامي األطــراف ،الــذي يس ّيره مالكه
ويدبر شؤونه ،مازال وال يزال على ماينبغي أن
يكون عليه من جميع النواحي ،إن هذا الكون
طب ًقا لمعطيات العلم اإلنساني المقطوع بصحتها،
نظام وحدَ وي أو وحدَ اني إلى أقصى ٍ
حد ،مما يدل
ّ َ ْ ّ
على أن مدبر الكون واحد الغير ،ووضع كل جزءٍ
من أجزاء الكون في موضعه المناسب لهُ ،يثبت
أن خالقهإله محب للعدل والنصفة ،وليس مح ًّبا
للظلم والفوضى.
كل ٍ
جزء من أجزاء الكون «مسلم» على وجهٍ

إن الدليل الصادق آيــةاﷲ جل شأنه ،وإن
الشخص الذي اليخضع للدليل ،فكأنما يمتنع
عن الخضوعﷲ ،وســوف ُيبعث أمثال هؤالء
الناس يوم القيامة ،بحيث اليكون لهم هنالك من
ٍ
ٍ
معين.
ناصر وال
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في نظرهم شي ًئا ذا بـ ٍ
ـال يستحق االهتمام،
كما أنهم اليعدون إنكارهم لها مما ُيعرض
سعادتهم في الدنيا ،أو نجاتهم في اآلخرة
ٍ
مأمن
للخطر ،ذاك لظنهم القائل بأنهم في
مستْهم
من نار جهنم؛ ال ُي ْص َل ُونها مطل ًقا ،وإن ّ
ٍ
ٍ
يسيرة للغاية ،غير أنه
فلمدة من الزمن
لفحاتها
إذا ما ُأقيمت موازين عــدلاﷲ  ،فسوف
يعلمون أنهم إنما ظلوا هائمين في ظالم
األحالم اللذيذة ،واألماني ِ
الع َذاب ،ليس غير.
كل أنــواع العزة والــقــوة بــيــداﷲ تبارك
وتعالى ،ولــو شـــاءاﷲ ألصــدر قــرار العزة
والرفعة في حق من يعدّ تافها غير ذي ٍ
شأن بين
ً
َُ
العظماء والمعاصرين له ،وهكذا لو شاءاﷲ
لفجر ينابيع العلم والمعرفة بواسطة من أفتى
ّ
من المتربعين على مقاعد العلم والمشيخة
بجهله ،وإن َأ ْولى الناس بالعزة والقوة عنداﷲ
خالصاﷲ وحده،
هو الذي كان يعدهما ملكًا
ً
وأبعد الناس عن االستحقاق لهما عنداﷲ هو
٥٣
من يظن أنهما ملك يمينه.
ٍ
بأردية من
ومن روائع القدرة اإللهية المطلقة العظيمة ،مانشاهده كل يوم ،حيث يغطي النور

الظالم ،ثم يجعل النور يخترق أردية الظالم الكثيفة السوداء الملقاة عليه ،كما أنه تعالى يخلق الحياة من
ميتة ويحول األشياء الحية إلى عناصر ٍ
عناصر ٍ
ميتة ،إ ًذا فما الذي يدعو إلى الدهشة أو االستغراب ،فيما
لو عملت قدرةاﷲ المطلقة هذه عملها في التاريخ اإلنساني ،كما هي تعمل على ٍ
نطاق واس ٍع جدًّ ا ،في
ٍ
ٍ
بطرق
دنيوية
هذا الكون الفسيح المترامي إلى ماالنهاية؟ إن الذين يستغلون عنوان الحق إلحراز منافع
ٍ
دائما ما ُيصبحون معارضين معاندين للدعوة الصادقة إلى الحق الخالص النقي ،وإن القائم بمثل
باطلةً ،
هذه الدعوة ،يلقى بأيدي أولئك المتاجرين بالحق ،من شديد العذاب ،وألوان األذى الحسي والمعنوي
تحطيما .إلخ ،غير أن
ماال ُيوصف ،إنه ُيخرج من داره ،و ُينفى من وطنه ،وتُح ّطم إمكانياته االقتصادية
ً
داع ًيا كهذا يكون في حمايةاﷲ وتحت رعايته المباشرة؛ ألنه تعالى يهيئ له أسبا ًبا للرزق غير اعتيادية،
شخصا كهذا ُيرزق من
عطون من الرزق بمقدار سعيهم واجتهادهم في طلبه ،فإن
ً
فإذا كان اآلخرون ُي ْ
ٍ
حساب.
عنده بغير
( )32-28المؤمن هو الذي ُيعامل بني البشر أجمع معامل ًة واحدةً ،وهي المعاملة القائمة على
مبدأ العدل والمعروف ،دون أن يفرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم ،بيد أن صداقة غير المسلمين
ووالءهم ،سيصبح محر ًما على المسلم ،في حالة ماإذا كان ذلك على حساب الصالح العام لألمة
المسلمة.
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وأما لو اضطر أحد المسلمين ،أو أحد
األحـــزاب اإلسالمية ،إلــى إقامة عالقات
ٍ
ٍ
ٍ
كتدبير
وقتية بغير المسلمين،
وقائي البدَّ
منه ،للدفاع عن النفس أو المال أو غيرهما،
فذلك مما البأس به ،فإناﷲ ينظر إلى النية،
فإذا كانت النية صالح ًة ،فال أحد ُي َ
ؤاخذ على
مايباشره من ٍ
عمل من هذا القبيل.

إناﷲ اليخفى عليه شــيء مما يصدر
عن اإلنــســان من قـ ٍ
ـول أو ٍ
فعل ســواء أكان
يأتيه سـ ًّـرا أمعالني ًة ،وإنــه حين ُيرفع ستار
االمتحان واالبتالء ،ويتجلى بالتالي عالم
ٍ
عندئذ حصائد أعماله
اآلخرة ،فسيرى المرء
كلها ب َع ْين َْي رأسه ،ويكون هذا المشهد هائ ً
ال
ومرو ًعا لدرجة أنه يو ّد لو أن جميع األشياء
ّ
التي كانت ُمتعة نفسه في الحياة الدنيا،
صــارت بعيد ًة عنه غاية البعد! وهيهات!!
الموطن الذي يريداﷲ جل شأنه أن يتحقق
فيه إسالم أحد الناس ،هو «القلب» ،وإنما
٥٤
المؤمن هو الذي تكون صلته باﷲ قد بلغت
مبلغ المحبة القلبية ،وأمثال هؤالء المحبينﷲ ،هم الذين يستحقون أن يتفضلاﷲ عليهم بحبه إياهم،
وتوجيه عناياته الخصوصية نحوهم.
٦

كما أن الشخص الذي يقيم صلته باﷲ على هذا النحو ،يقابلهاﷲ تبارك تعالى بالعفو عن كل ماقد
ٍ
تقصير ،إناﷲ أشد مايكون ً
أخذا وعقا ًبا بالنسبة للطغاة والمستكبرين ،غير أن
يقع فيه من خطأٍ أو
الذين يسلكون مسلك التواضع واالستكانة ،فإناﷲ بأمثال هؤالء أرأف وأرحم مايكون.

إن محبةاﷲ التي ليس من شأنها أن تدفع صاحبها إلى قطع عالقته القلبية بأعداءاﷲ ،أو التبعثه على
الطاعة واالمتثال ألوامراﷲ ،إنما هي محبة كاذبة ،وسوف ُيدرج مثل هذا الشخص عنداﷲ في عداد
المنكرين ،وليس في عداد المؤمنين.
ٍ
درجة أكمل وأعلى مايكون من العبودية الخالصةﷲ،
الرسول هو اإلنسان الذي قد شهداﷲ بأنه على

ومن ثم فإناﷲ سبحانه قد جعل الرسول األسوة الحسنة المعتد بها عند المسلمين لممارسة حياة
العبودية اإللهية في هذه الدنيا.

( )44-33لقد وهباﷲ سيدنا زكريا الولد في سن شيخوخته ،وأوصل رزقه إلى مريم
في حجرتها التي انزوت فيها تتعبدﷲ ،وخلق سيدنا عيسى المسيح بدون ٍ
أب ،كما خلق في
عشيرة إبراهيم وذوي قرباه جماع ًة من الصالحين ،هذا ،ولم يكن إنعاماﷲ على عباده هؤالء بهذه
ٍ
الهبات والمنن الجليلة على ٍ
ٍ
ٍ
لمؤهالت
نظرا
عشوائي أو
نحو
اعتباطي ،بل إنما أنعم عليهم بذلك كلهً ،
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وخصائص عل ًيا؛ جعلتهم مستحقين لهذا
ٍ
بجدارة؛ ألنهم لم يعلقوا آماالً
اإلنعام اإللهي
ٍ
وتوقعات عريض ًة على أوالدهم من الناحية
الدنيوية ،بل كانت سعادتهم في أن يوجه
أوالدهم أقصى طاقاتهم في سبيلاﷲ وحده،
وغاية مناهم أن تبقى ذريتهم مصون ًة من شر
الشيطان الرجيم ،وأن ت َُض ّم بالتالي إلى زمرة
األتقياء والصالحين من عباداﷲ.
إنهم لم يقعوا فريسة الحقد والحسد،
فيما إذا رأوا أحدً ا من الناس يتمتع بأي نو ٍع
من الفضل واالمتياز اختصهاﷲ به دون من
عــداه ،نتيج ًة لصفاء نفسه ،ونقاء عواطفه،
كانت ذريتهم طيب ًة نقي ًة؛ تمتلك قدرة فائق ًة
على ضبط النفس وكبح جماحها في مواجهة
شدائد الحياة الدنيا و ُمغرياتها ،وتذكراﷲ
كثيرا ،وتختار طريق الخير والرشد،
ذكـ ًـرا ً
وهؤالء هم الذين ُيطعمهماﷲ ويسقيهم من
ٍ
ٍ
حسن،
بقبول
خزائن رزقه الخاصة ،ويتقبلهم
٥٥
فيهب لهم من َلدُ نْه رحم ًة ونعم ًة.
ٍ
ٍ
خاصة وهي :أن ُينزل عليهم هدايته؛ حتى
بمهمة
( )51-45كاناﷲ قد اختار اليهود لالضطالع
أيضا إلى معالمه ،غير أن اليهود لم يلبثوا أن تفشى
يسيروا في طريقاﷲ المستقيم ،و ُيرشدوا اآلخرين ً
بينهم الفساد في القرون المتأخرة ،وبلغوا من االنحطاط مبل ًغا ،لم يعودوا معه أه ً
ال عنداﷲ لكي يكونوا
ويفوضها إلى بني
أمناء على الهداية السماوية؛ ولذا فقد قرراﷲ أن ينتزع هذه األمانة من أيديهمّ ،
إسماعيل ــ الفرع الثاني من آل إبراهيم ــ وقبل التنفيذ الفعلي لهذا القرار الحاسم ،كان البدَّ من إتمام
الحجة على اليهود ،وقد ُبعث سيدنا المسيح من أجل تحقيق هذا الغرض بالذات ،ولم تكن
والدته من غير ٍ
أب ،وما قد ُأجري على يدَ ْيه من المعجزات ،وخوارق العادات األخرى ،إال لكيال
ٍ
بناطق عن هوى
يبقى أمام اليهود مجال لشك في أنه نبي مرسل من عنداﷲ ومب ّلغ عنه تعالى ،وليس
نفسه ،ولم يكن سيدنا المسيح يحمل معه ٍ
آيات خارق ًة للعادة فحسب ،بل كان ــ مع ذلك ــ يتحدث
قوي ٍ
ٍ
بأسلوب ٍ
مؤثر وبليغ لدرجة أنه لم يكن هناك أحد من معاصريه يقدر على التحدث
إلى الناس
ٍ
بمثله ،وعندما تحدث ألول مرة في هيكل أورشليم ُبهت كل علماء اليهود الذين استمعوا إلى كالمه
ٍ
إعجاب (انظر :إنجيل لوقا :اإلصحاح الثاني.)48 :
إذ ذاك ،وأعجبوا به أيما
ِ
المعجزة ،وكالمه الرائع المدهشِ ،من أنه ،رغم كونه ولد من غير
وال أدل على مدى تأثير شخصيته
ٍ
أب ،لم يصادف أحدَ معاصريه يتجرأ على الطعن في شخصه من هذه الناحية ـأي من ناحية النسب ،غير
أن اليهود كانوا قد بلغوا من الطغيان والتمرد علىاﷲ منتهاه ،وكانت قلوبهم قد قست وتحجرت لدرجة
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أنهم رفضوا أن يؤمنوا به ،بالرغم من ظهور
ٍ
ساطعة وآيـ ٍ
ٍ
واضحة على صدقه
ـات
دالئــل
وصحة رسالته عليه الصالة والسالم.
ومعنى قوله[ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] أنــه بالرغم من
كون البرهان الذي يتم عرضه عليهم ،كام ً
ال
وجل ًّيا في حد ذاتــه ،غير أنه اليكون ُم ْقنِ ًعا
إال لمن كان يتمتع بروح االعتراف واإليمان،
والذي يستطيع أن يرتفع بنفسه إلى مافوق
ضباب أفكاره القاتم ،حتى يتأمل الدليل
ٍ
ٍ
صاف ٍ
ونقي ،والذي تكون
بذهن
المقدم عليه
فطرته سليم ًة حي ًة إلى حد أال تقف معه قضية
الحفاظ على المركز االجتماعي أو االعتبار
الذاتي حجر ٍ
عثرة دون قبوله للحق.
( )58-52لــقــد رفــــض كــبــار بني
إسرائيل وسادتهم أن يعترفوا برسالة سيدنا
المسيح ،وبما أن كبار العصر أمثالهم
يمتلكون عاد ًة كل أنواع الوسائل واإلمكانات
٥٦
المادية ،كما أنهم يكونون ممثلين للدين
ٍ
نظرا الحتاللهم المناصب الدينية المتوارثة ،فإن رفضهم ألحد اليجعله محرو ًما من
عند عامة الناسً ،
أسباب المعيشة فحسب ،بل يجعله كذلك ساقط االعتبار من الناحية الدينية عند الناس ،بالرغم من
ٍ
ٍ
وغال ،إن الوقوف مع الداعي إلى الحق ومناصرته
رخيص
تضحيته في سبيل الحق بكل مايملك من
في مثل هذا الموضع أمر غاية في الصعوبة؛ ألنه يعني الشهادة على صدقه في وجه أعاصير من الشكوك
والوقوف إلى جانب الحق في ٍ
وقت قد يبقى الحق فيه وحيدً ا مخذوالً ،وعندما يظهر
والمعارضات،
َ
ٍ
الحق في صورته النقية الخالصة من كل شوب ،فإن وطأته تبلغ من الشدة أقصاها على جميع أولئك
ٍ
ٍ
ومكانة عند الناس ،من خالل إلصاق رقعة الحق على
سمعة
الذين كانوا من ذي قبل ،قد حصلوا على
حياتهم الزائفة المناقضة للحق ،وإذا بهم يقومون ويقعدون للنيل من الداعي وتشويه سمعته ،ويثيرون
ِ
والشبهات حوله ،الستفزاز الجماهير وتحريك مشاعرهم ضده ،ثم
بالتالي عاصف ًة هوجاء من الشكوك
هم يدبرون آخر األمر خط ًة جائرة للقضاء عليه باستخدام وسائل العنف والقوة ،غير أن نصراﷲ جل
ٍ
معارضة التنجح أبدً ا في إخماد صوته ،وإن الداعي يقوم
دائما مع الداعي ،ولذا فإن أية
شأنه يكون ً
بإنجاز مسيرته ،رغم كل المعاكسات ومحاوالت القضاء على دعوته.
٦

إن الذين يتخذون جبهة المعارضة بإزاء الحق إنما هم المفسدون عنداﷲ تعالى؛ ذاك ألنهم يصدون
الناس عن السير في الطريق المؤدي بهم إلى الجنة ،وإنه ليس هنالك من فساد أكبر من أن ُيصد عباداﷲ
عن التقدم نحو جنةاﷲ.
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على أن سيدنا المسيحُ ولد في الشعب
اليهودي ،غير أن اليهود لم يؤمنوا بنبوته ،بل
افتروا عليه قضي ًة مزورةً ،بغية اإلجهاز عليه،
ورفعوها إلى المحكمة الرومية بفلسطين،
وقــد أصــدرت المحكمة الحكم بإعدامه
صل ًبا ،ولكناﷲ تعالى رفعه إلى السماء،
وقــد صلب الضباط الروميون رج ـ ً
ا آخر
شبيها به ،وبالنظر إلى جريمة
مكانه لكونه ً
اليهود الشنيعة هذه ،فقد قرراﷲ أن يكون
الشعب المؤمن بالمسيح غال ًبا على
الشعب اليهودي إلى يوم القيامة ،و ُيالحظ
أن قراراﷲ هذا ،إنما يتعلق بالوضع الدنيوي
لكال َ
الش ْع َب ْين :اليهودي والمسيحي ،وأما
وضعهما أو مصيرهما في اآلخرةَّ ،
فإن له شأنًا
آخر؛ إذ يتم تحديده وفق سنةاﷲ العامة.
( )63-59يعتقد المسيحيون أن
سيدنا عيسى ابــناﷲ ،إنهم يقولون :إن
المسيح يختلف شأنه عن شــأن البشر
٥٧
العاديين كل االختالف؛ فكانت والدته من
غير ٍ
أب ،خال ًفا لقاعدة التوالد والتناسل العامة ،إ ًذا فكيف يصح القول بأنه إنسان عادي كغيره من بني
البشر ،في حين أن أسلوب والدته يقوم بحد ذاته دلي ً
ال على أنه كان ماوراء البشر ،وأنه لذلك لم يكن ابنًا
ٍ
إلنسان ،بل كان ابنًاﷲ.
وقد قيل لهم :إن واقع خلق اإلنسان األول ــ أي آدم ــ يتضمن جوا ًبا شاف ًيا عن سؤالكم
المطروح حول ميالد المسيح ،فمما الجدال فيه أن آدم هو أول ٍ
بشر ،وأنه لم يكن قد ظهر إلى الوجود
ٍ
بأمر مناﷲ على ٍ
ذكر وأنثى ،طب ًقا للعادة المألوفة الجارية ،بل ُخلق ٍ
كائن بين ٍ
ٍ
نحو
اتصال
من خالل
ٍ
ٍ
مباشر ،فإذا لم يكن آدم ابناﷲ ،بنا ًء على كونه ُولد من غير أب ،إ ًذا فكيف سيغدو المسيح ابناﷲ
لمجرد كونه ُولد من غير ٍ
أب كذلك؟!
كبيرا للديانة النصرانية وفي سنة
في عهد نزول القرآن الكريم ،كانت مدينة نجران (باليمن)
ً
مركزا ً
تس ٍع من الهجرة النبوية ،قدم المدينة وفد نصارى نجران؛ وقد ضم أحبارهم وزعماءهم الدينيين ،لكي
يتناقشوا مع رسولاﷲ^ حول العقائد النصرانية ،ولقد قدّ م^ أمامهم دالئل شتى ،منها أنه قال:
كيف يمكن أن يكون المسيح ابناﷲ ،في حين أناﷲ حي اليموت ،وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟!
وبالرغم من كونهم غير قادرين على إبطال ماعرض^ عليهم من الدالئل ،إال أنهم لم يبرحوا
وعناد بالغين ،ولما رأى^ أنهم قد بلغوا من العناد والتمادي في الباطل إلى ٍ
ٍ
ٍ
حد لم
بلجاجة
يناقشونه
ِ
ينفع معهم دليل وال برهان ،عند ذلك طالبهم آخر األمر متحد ًيا ،بأن استَعدُّ وا للمباهلة فيما إذا كنتم
تزعمون أنكم على الحق؟!
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ولــمــا أصــبــح رســـــــولاﷲ^ ،خــرج
مستصح ًبا معه كال ِس ْب َط ْيه :الحسن والحسين،
وفاطمة ــ ابنته ــ تمشي عند ظهره ،ومن ورائها
علي وما إن رأى نصارى نجران هذا المنظر
ِ
ــرا شديدً ا ،وطلبوا إليه أن
حتى ُذعــروا ُذ ْع ً
ُيمهلهم حتى ينظروا في أمرهم ،ويتشاوروا
ٍ
بعض
فيما بينهم ،وعندما خال بعضهم إلى
لالستشارة ،فإذا بأحد أحبارهم يتوجه إليهم
قائالً :لقد علمتم ماوعداﷲ إبراهيم ،في ذرية
إسماعيل من النبوة ،فغير مستب ٍ
عد أن يكون
ُ ْ
هذا الرجل هو ذاك النبي ،ثم إنه ماالعن قوم
نب ًّيا قط ،فبقي كبيرهم ،أو نبت صغيرهم ،وإنه
لالست ْئصال منكم إن فعلتم ،فإني واﷲ ألرى
وجوها لو أنهم دعوااﷲ ،ألزاح لهم الجبال
ً
الرواسي عن أماكنها ،ولذا فاألجدر بنا أن
نصالح هذا الرجل ،وننصرف عائدين إلى
منازلنا.

( )71-64مفهوم التوحيد ليس جوهر
تعاليم النبي محمد^ فحسب؛ بل هو حقيق ٌة
ٍ
موثوق بصحتها ،فلو قيس
ثابت ٌة ،حتى في نسخ التوراة واإلنجيل المتداولة اليوم ،برغم أنها محرفة وغير
األمر بهذا الميزان المت َفق عليه بين الجميع؛ لثبت أن اإلسالم هو وحده الدين الحق على الوجه األكمل،
وليس الديان َت ْين :اليهودية والنصرانية.
ومعنى التوحيد هو اإلقرار بوحدانيةاﷲ ،وإفراده تعالى بالعبادة ،دون أن ُيشرك بعبادته أحد سواه،
ٍ
إنسان ــ إلى مقام األلوهية الذي اليليق إال بمالك الكون العظيم ،إن هذا التوحيد
وأال ُيرفع إنسان ــ أي
محفوظ بصورته الخالصة النقية في القرآن واإلسالم وحدهما ،وأما أتباع األديان األخرى ،فإنهم مع
إقرارهم النظري بعقيدة التوحيد؛ كانوا قد اختاروا عمل ًّيا كل ماهو مناقض تمام المناقضة لحقيقة
التوحيد؛ فبالرغم من الشهادة اللسانية بكوناﷲ رب العالمين ،فإنهم لم يلبثوا أن اتخذوا أنبياءهم
وكبراءهم أربا ًبا من دوناﷲ تبارك وتعالى.
٥٨

كان مشركو مكة يزعمون أنهم على الديانة اإلبراهيمية؛ كما كان اليهود والنصارى هم اآلخرون
يربطون تاريخهم الديني بسيدنا إبراهيم ،وهكذا جرت عادة الناس على امتداد العصور ،بأن يستغلوا
ٍ
وتحريفات،
أسماء أنبيائهم وصلحائهم لترويج ماأحدثوا في ديناﷲ من بدع ،وما أدخلوا فيه من أباطيل
وبعد ٍ
ردح من الزمن ترى الجهلة والعوام من الناس ،وقد استحوذت على أذهانهم هذه الديانة
المصطنعة لدرجة أنهم يعدونها هي الدين األصيل ،وفي مثل هذه الظروف والمالبسات ،عندما تقوم
ٍ
ٍ
طريق إلسقاط اعتباره عند
شوبُ ،يخيل إلى معارضيه أن أقصر
دعوة الدين الحق والخالص من كل
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العوا ّم ،وصرفهم عن اتباعه ،هو أن يدعوا أنه
مناقض لدين السلف ،فإذا بالشخص الذي
ال حقيق ًّيا لدين «السلف» ُي َ
يكون ممث ً
قابل
أيضا.
بالرفض واإلنكار باسم السلف ً

وهذا تلبيس الحق بالباطل ،وهو يعني
أن ُينشر من األباطيل واألفــكــار الزائفة،
ٍ
أساس في حقيقة األمر،
مااليستند إلى أي
غير أن عامة الناس اليلبثون بدورهم أن
يحسبوها صحيح ًة ،لضعف مداركهم وعدم
تمكنهم من التمحيص والتحليل ،وبالتالي
تكون الفجوة بينهم وبين الحق األصيل قد
اتسعت إلى أقصى الحدود.

٦

٥٩

«المسلم الحنيف» هو الذي يسلك طريق
ٍ
ٍ
بصدق
التوحيد
وإخــاص ،والمسلم غير
الحنيف هو الذي ينحرف عن ذلك مما يؤدي
بالناس آخر األمر إلى أن ُيقبلوا على جوانب
ٍ
هامشية من الدين على أنها هي الدين كله،
وأن ينطلقوا في الس ُبل المعوجة هنا وهناك،
منصرفين عن جادة التوحيد المستقيمة.

( )76-72إن طائف ًة ُولد فيها األنبياء والصالحون ،وبقى الدين ُيذكر بينها ،ويدور على ألسنة أفرادها
ٍ
طويل ،طالما تقع في سوء فه ٍم ٍ
ٍ
قائل بأنها هي والحق سيان ،وتكون نظرتها إلى الهداية على أنها
لزمن
ٍ
بشيء مبدئي ،وهكذا كان أمر اليهود ،فقد استقر في أذهانهم؛ نتيج ًة لتقاليد تاريخيةٍ
شيء طائفي وليس
عريقة ،أن من ينتمي إلى طائفتهم على الهدى ،وأما الخارج عن طائفتهم فإنه اليمت إلى الهدى بصلةٍ.
ٍ

أمرا طائف ًّيا على هذا النحو ،اليستعدون لقبول الصدق الذي يظهر في غير
والذين يعدون الحق ً
ٍ
شخص
طائفتهم ،إنهم ينسون ــ أو يتناسون ــ أن الحق هو مايأتي من عنداﷲ تعالى ،وليس ما ُيتوارث عن
ٍ
طائفة ،ومع أنهم يهتفون باسم الدين اإللهي ،غير أن دينهم عبار ٌة عن الوالء الطائفي دون العبوديةﷲ،
أو
ٍ
وإن نزعتهم هذه تُلقي على أعينهم أغشي ًة سوداء قاتم ًة ،تمنعهم عن النظر إلى فضل أحد ينتمي إلى غير
ٍ
قاطعة على صدقه ،وال يلبثون أن يعارضوا دعوة
طائفتهم ،فال يزالون يشكون فيه رغم ظهور دالئل
ٍ
وسط غير وسطهم الطائفي ،معارض ًة أعنف مايكون ،ويحاولون اإلجهاز عليها باتخاذ
الحق ،القائمة في
ٍ
ٍ
مزدوج نحوها ،كما يحاولون تشكيك الناس في صحتها عن طريق نشر األباطيل والشبهات
موقف
مقياس ْين ِ
متباينَ ْين
حولها ،وعلى خالف ماتدعو إليه الشريعة اإللهية ،فقد يستحلون ألنفسهم أن يتخذوا
َ
للسلوك :يقيسون بأحدهما اآلخرين ،وباآلخر أفراد طائفتهم ،إن اصطفاء أحد من الناس لتمثيل ديناﷲ
ٍ
ٍ
طائفة ،إنما يختصاﷲ برحمته من
طائفة دون
رحمة إلهية خاصة ،التُمنح بنا ًء على أساس االنتماء إلى
أحب من عباده ،طب ًقا لعلمه الشامل المحيط ،وإنما يحباﷲ تعالى عبدً ا يكون قد ربط نفسه باﷲ لدرجة
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أن يصيراﷲ رقي ًبا عليه ،يحذره غاية الحذر،
ويصير مالكه ومواله ،فال يمكنه أن يتخلى
عن الوفاء بعهد طاعته له.

إن عباداﷲ المح َّببين إليه هم المؤدون
لألمانات ،والموفون بعهدهم إذا عاهدوا،
وعلى أمثال هؤالء الناس تتنزل رحمةاﷲ
وبركاته ،وعلى العكس من ذلك فإن الذين
لم يعودوا يهتمون بأداء األمانة الملقاة في
أعناقهم حق االهتمام ،وفقدوا حساسيتهم
بالنسبة للوفاء بالعهود ،فليس لوجودهم أية
ٍ
قيمة عنداﷲ تعالى ،وأمثال هؤالء ُيبعدون
عن رحمةاﷲ ونصرته.
( )80-77إن أحد الناس إ ْذ يؤمن باﷲ،
فإنه يعاهداﷲ على أنه سيكون مطي ًعا ألوامره
طيلة حياته ،وسيقوم بتأدية كل ماتفرض
ٍ
ٍ
ومسئوليات نحو
واجبات
عليه شريعةاﷲ من
العباد الذين يتعايش معهم في الدنيا ،وهذه
حياة منضبطة ،يمكن أن تُسمى بـ«حياة العهد»
٦١
ولالستقامة على هذه الحياة ،يحتاج المرء
إلى كبح جماح النفس والحد من حريتها ،و ُيضطر بين الفينة واألخرى إلى التضحية بالمنافع والمصالح
ٍ
ٍ
واقتدار سوى من يختارها بصرف النظر عن
بنجاح
الذاتية ،ولذا فلن يتمكن من ممارسة حياة العهد هذه
المكاسب والخسائر.
ٍ
ٍ
طارئة أصابته ،أو خو ًفا من ضياع
صدمة
وأما الشخص الذي اليلبث أن يتخلى عن العهد اإللهي إثر

ٍ
مكسب دنيوي ،فينحاز بكليته إلى منافعه ومصالحه الذاتية ،فكأنه ابتاع الدنيا باآلخرة ،إ ًذا فإن الشخص
الذي يحسب اآلخرة على هذه الدرجة من التفاهة ،كيف يكون أه ً
ال لعناياتاﷲ في اليوم اآلخر.
والذين يتخذون من اآلخرة وسيل ًة لكسب دنياهم ،اليصبحون بالضرورة منكري الدين أو اآلخرة،
بل إنهم يفعلون مايفعلون مع تمام إقرارهم بمبادئ الدين واآلخرة .إ ًذا فكيف يوائم هؤالء بين هذ ْين
ٍ
معان مزعومة على التعاليم السماوية،
الموقف ْين المتناقض ْين إن ذلك يتحقق بالتحريف وذلك بإضفاء
وتأويلها على غير المراد الحقيقي منها.
ولكي يتظاهر هؤالء بالعبوديةﷲ والحنين إلى اآلخرة ــ رغم كونهم غارقين في حب الدنيا ولذاتها
من الرأس إلى القدم ــ يقومون بصياغة التعاليم الدينية وفق ماتهوى نفوسهم باستبدال كلماتاﷲ بغيرها
تار ًة بتأويل كلماتاﷲ على مايتناسب وأغراضهم الذاتية تار ًة أخرى ،فهم يتناولون الكتاب اإللهي
بالتغيير ،بدالً من أن يغيروا أنفسهم ،حتى يجعلوا ماليس في الكتاب اإللهي من صميم الكتاب اإللهي،
ٍ
صبغة إلهية!! إنها لجريمة أعظم
وليوهموا الناس بأن حياتهم المادية الخالية مناﷲ هي حياة ذات
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وأشنع مايكون عنداﷲ أن يعزو المرء إلىاﷲ
شي ًئا لم يق ْله ،إن العالمة البسيطة والقطعية
على كون تعلي ٍم من التعاليم صاد ًقا ح ًّقا أن
يكون ذلك التعليم بحيث يصل عباداﷲ باﷲ،
ويزيدهم تقر ًبا إليه ،ويستثير مشاعر الخوف
والمحبة الكامنة في نفوسهم ،ويوجهها
إلىاﷲ ،وعلى العكس من ذلك ،فإن التعليم
الذي يبعث على تأليه الشخصيات وعبادتها،
ٍ
عبادة أخرى سواها ،والذي يجعل
ْأو على أية
مركزا تتجه إليه عواطف
من أحـ ٍـد غيراﷲ
ً
اإلنسان اللطيفة ،فمن المحقق أنــه تعليم
باطل بكل معنى الكلمة.
ٍ
بحقيقة
( )91-81الظفر باﷲ هو الظفر
أبــديـ ٍـة ،إنــه مرافقة الكون كله في االتجاه

والمسير والغاية ،والذين يظفرون باﷲ على
هذا النحو ،يتسامون بأنفسهم فوق األحقاد
والتعصبات بكل أنواعها ،ويعرفون الحق
على كل ٍ
حال سواء أكان قد تم إعالنه بلسان
٦٠
«نبي إسرائيلي» أمبلسان «نبي إسماعيلي».
وأما الذين يعيشون على مستوى الطائفية ،فإن الحق في نظرهم اليكون ح ًّقا إال إذا ماظهر بواسطة
شخصا من غير طائفتهم إلبالغ رسالته إلى الناس ،فإن رسال ًة
أحد أفراد طائفتهم ،ولكن إذا ماأقاماﷲ
ً
كهذه التجد لها مكانًا في قلوبهم حتى لو كانوا على يقين بأنها رسال ٌة حق ٌة وصادق ٌة ،وإن كان أمثال
هؤالء يظنون أنفسهم مؤمنين ،فإنهم يسجلون عنداﷲ ضمن الجاحدين ذلك ألنهم عرفوا الحق بوصفه
معزوا إلىاﷲ.
معزوا إلى طائفتهم وليس بوصفه
ًّ
ًّ
ٍ
إن إنكار الحق ممن أيقن أنه حق أشنع جريمة عنداﷲ تعالى ،وسوف يكون أمثال هؤالء المجرمين
في اآلخرة من الذلة والهوان بحيث يلعنهماﷲ والمالئكة ،ويلعنهم الناس أجمعون.

وربما يبدو أن عدم االعتراف بالحق الذي يأتي من الخارج هو احتفاظ باإليمان وصيانته ،غير أن
ذلك هو إحباط اإليمان وإضاعته ،إن عبداﷲ المؤمن يعيش على مايتلقاه من فيضاﷲ المستمر ،إ ًذا
فإن الشخص الذي يكون قد انطوى على نفسه أو انكمش في قوقعة الطائفية ،بعيدً ا عن الحق بمسافات
ٍ
ٍ
شيء س ُيغذي إيمانه وينميه من بعد
مدخل ياتُرى سينفذ الفيض اإللهي إلى أعماقه ،وأي
قصيرة ،فبأي
حرمانه من الفيض اإللهي الغامر؟!
( )99-92لقد كانت لحوم اإلبل واألرانب محرم ًة على اليهود؛ لتحريم أحبارهم لها ولكن الشريعة
ٍ
ٌ
تساؤالت عما إذا كان اإلسالم دينًا منزالً من
حالل طيب ،مما دفع اليهود إلى إثارة
اإلسالمية بينت أنها
عنداﷲ ،فلماذا اليتفق مع التوراة «المحرفة»؟! وكيف يمكن أن ينزلاﷲ دينًا يتخذ من الكعبة قبل ًة مكان
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«بيت المقدس» ،الذي لم يزل حتى اآلن قبلة
األنبياء والمرسلين قاطب ًة؟!

إن دعــوة الحق حين تقوم في صورتها
الخالصة ،تشتد وطأتها على الذين كانوا
ـزورا
ّ
يروجون بين العوا ّم دينًا موضو ًعا مـ ً
مــن عند أنفسهم ،ثــم اليلبث هــؤالء أن
يعارضوها ،ويحاولوا صرف الناس عن اتباع
ٍ
ألوان من الشبه والشكوك
دعوة الحق بإلقاء
في قلوبهم ،إن دينهم المزعوم لم يعد على
أسس الدين ومبادئه الجوهرية ،وبــدالً من
ذلك يظهر إلى حيز الوجود هيكل شكلي
للدين؛ يتمخض عن التعمق والتنقير في فروع
ٍ
وعندئذ تنقلب مقاييس
الدين وجزئياته،
القيم ،فيتركز االهتمام كله على هذا الهيكل
الشكلي المفروض؛ فيعد المتمسك به غاي ًة
في البر والصالح ،وآي ـ ًة للكمال والتقوى
والورع ،مهما تكن نوعية حياته الحقيقية.

٤
٧

فالمرء ــ في ظل هذا الهيكل ــ ُيبالغ في
التحاشي عن أكل لحم «األرنــب» ،استنا ًدا
ّ
استحل لنفسه مجموع ًة كبير ًة من األشياء المحرمة ،كما
إلى أن أكابر أمتنا لم يكونوا يأكلونه ،مع كونه قد
ٍ
يعتقد بوجوب االتجاه نحو «بيت المقدس» على نحو مستقي ٍم تما ًما ،ولكنه اليرغب في توجيه تصرفاته
اليومية نحواﷲ ،غير أن مقام البر والصالح اليمكن أن يناله أحد إال بالتضحيات دون إقامة المظاهر
السطحية الرخيصة.
٦٢

وإن عبداﷲ الصالح هو الذي يتقدم بإهداء مشاعر حبه وإخالصه إلى ربه ،الذي لم َي ُعدْ شيء في
الوجود كله أحب إليه منه ،والذي يعترف بالحق ولو كان على حساب مركزه أو مكانته الذاتية ،والذي
يمضي قد ًما في سبيلاﷲ ،حتى لو اض ُطر إلى بذل كل مايملك ،وتعريض مستقبل أوالده للخطر ،إن
ٍ
ٍ
عوضا عن أغلى
ومكروه من أجلاﷲ ،ويرضى باﷲ
شدة
الشخص الذي يتسع صدره الحتمال كل
ً
وأحب مالديه من مقت ٍ
ٍ
خاطر ،هو وحده الظافر بدرجة البر العالية
َنيات؛ ليعطيها في سبيله عن طيب
ومقام العبودية الخالصةﷲ.
دائما في خطر أن يتخطف الشيطان إيمانه
( )103-100الدنيا مكان االبتالء ،حيث يكون المرء ً
على حين ٍ
غرة ،فتقبض المالئكة روحه ــ عند انتهاء أجله ــ وقل ُبه خلو من اإليمان ،ولذا فال بدَّ للمرء من
اليقظة الدائمة ،والرقابة المستمرة على نفسه.

ومن صور االبتعاد عن اإليمان أن تُوضع عناصر الدين في غير مواضعها ،فيتأخر األهم ويتقدم
مادونه.
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والحبل الرئيسي للدين هو التقوى ،يعني
ٍ
قضية في
الخوف مناﷲ ،والموقف من كل
تصور الحساب
الحياة العملية ،ينبثق عن
ّ
أماماﷲ ،واالستقامة على هذا الدرب
حتى الموت ،ذلك هو الصراط المستقيم
بعينه .واالنــحــراف عن ذلــك يتمثل في أن
ٍ
محورا
شيء آخر ،بدالً من التقوى
ُيؤخذ أي
ً
ومدارا ،وعند ذاك ستنقسم كلمة األمة
للدين
ً
بالضرورة ،وينفرط عقدها ،إذ يأخذ بعض في
ٍ
ٍ
أساسي ،و ُيركز بعض
عنصر غير
التركيز على
آخر على عنصر أساسي آخر وهكذا تفترق
األمة الواحدة طرائق قد ًدا.
إن التركيز والتأكيد ،إ ْذ يكون منص ًّبا
على عنصر الــتــقــوى ،تتركز التوجيهات
واالهتمامات كلها علىاﷲ الواحد األحد،
مما يؤدي إلى إيجاد الوحدة واالئتالف ،وأما
إذا تمركزت االهتمامات والتوجيهات حول
األمور الفرعية من الدين وأحكامه الجزئية
٦٣
المختلف فيها ،نتيجة التركيز الكلي عليها
مكان التقوى ،فذلك مما ُيحدث التفرقة بين الناس ويبعد شملهم ،ويوصلهم إلى شفير الهاوية ،إن
انقسام كلمة األمة ــ أية ٍ
أمة كانت ــ عذاب الينتهي ،فتشقى به في الدنيا وفي اآلخرة م ًعا ،لقد كانت هناك
قبيلتان عربيتان بالمدينة قبل ظهور اإلسالم؛ هما األوس والخزرج ،ولم تزل تندلع بينهما الحروب
وأنهكت قواهم ،وما إن دخلت هاتان القبيلتان في اإلسالم حتى انتهت كل خصوماتهم
أضعفتهم
ْ
حتى ْ
ٍ
وحروبهم الداخلية ،وبدأوا يتعايشون في جو من اإلخاء والمودة والوئام.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن الفرد في غير اإلسالم إنما يكون وف ًّيا لنفسه ،أما في ظل اإلسالم
فيكون وف ًّياﷲ الواحد األحد الغير ،والمجتمع الذي يكون األفراد فيه أوفياء ألنفسهم أو لطائفتهم
ٍ
ٍ
الزمة لتعدد الوالءات على هذا النحو،
نتيجة عملية
تتعدد هناك الوالءات ،وما ال ُفرقة والتصادم سوى
وعلى العكس من ذلك فإذا كان أفراد المجتمع أوفياء مخلصينﷲ الواحد األحد ،فإن أنظار الجميع
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ٍ
ٍ
متين ،وهكذا تتالشى
بحبل
واحد ،ويصبح الجميع مشدودين
مركز
وتوجهاتهم تصير منصب ًة على
تلقائ ًّيا كل دواعي التفرقة وعوامل الخصومة.
(ُ )109-104يرشد قوله تعالى[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ٍ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] إلى أمرين اثنين في ٍ
واحد :أولهما له عالقة بطبقة الخواص،
آن
ْ
ْ
ٍ
والثاني يتعلق بالسواد األعظم ،فالمطلوب من خواص األمة أال يهدأ لهم بال ،إذا رأوا أي منكر يتفشى
في األمة ،حتى يقتلعوا جذوره ،وأن يكونوا غاي ًة في القلق على نشر الخير والصالح ،وإن روح اإلصالح
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والترشيد تحدو بهم على أن يكونوا على
ٍ
اتصال دائ ـ ٍم بأحوال الناس ،وال يعيشون
ٍ
بمعزل عما يعانونه من همو ٍم ومشكالت،
ويح ّثوا إخوانهم في الدين على مواصلة السير
في طريق الرشد والخير ،واجتناب الفحشاء
والمنكر ،غير أن هذه المهمة اإلصالحية لن
تُكلل بالنجاح المطلوب مالم تتوافر روح
الطاعة في عوا ّم األمة ،وما لم ُيسلموا أز ّمة
أمورهم كلها إلى العلماء المتخصصين في
قضايا الدين ،وإن الطائفة المسلمة التي يكون
الخاصة والعامة فيها على هذه الدرجة من
الوعي بما لهم وما عليهم هي وحدها الطائفة
التي س ُيكتب لها التوفيق والفالح ،إ ْذ في مناخٍ
من السمع والطاعة على هذا النحو ،تتولد في
مجتم ٍع ما ،تلك الخصائص والصفات العليا
التي تجعله مجتم ًعا قو ًّيا مرهوب الجانب في
الدنيا ،وأه ً
ال للنجاة والسعادة في اآلخرة.

٧

ومن فوائد يقظة هذه الروح في الخواص
أن كل اهتماماتهم وتوجهاتهم تكون مرتكز ًة
على الخير وعلى أسس الدين ومبادئه الجوهرية ،فال يتبقى أمامهم فسحة من الوقت للتعمق والتنقير في
الفروع والمسائل الجزئية ،إن الذين يجعلون من أنفسهم شهداء لعظمةاﷲ وجالله ،وينهضون منذرين
ومبشرين لآلخرة ،لن يتسع لديهم الوقت ــ بطبيعة الحال ــ لكي يقوموا بإبراز براعتهم في جزئيات
األحكام الشكلية من الدين ،وعملية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،توجه كل جهودهم وطاقاتهم
نحو إصالح المشكالت الحقيقية الواقعة فعالً.
٦٤

ومن الثمار التي يجتنيها العامة عبر توطينهم أنفسهم على تقبل نظام السمع والطاعة هذا ،أنهم
نجون من شر التحزب والتكتل وانقسام الكلمة ،ويصيرون وحد ًة قوي ًة متماسك ًة نتيجة اتباعهم ٍ
ألمر
َي ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ،وبالتالي تصبح الوحدة واالئتالف بمثابة ميزة أو صفة عامة الزمة لهم ،وال ريب في أنه ليس
هنالك قوة أقوى وال أعظم في هذه الدنيا من الوحدة واالئتالف.

( )112-110لقد كان اليهود مكلفين بحمل الدين اإللهي ،ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بحمله
على النحو المطلوب ،كما أخفقوا كل اإلخفاق في االحتفاظ بالدين وصيانته صاف ًيا نق ًّيا ،ثم بعثاﷲ
تعالى من بعد ذلك محمدً ا^ بدينه في صورته الصحيحة الخالصة ،واآلن فقد صارت األمة المسلمة
هي المرشحة إلرشاد البشر كاف ًة إلى الهداية اإللهية.
وهذه المهمة الخطيرة تفرض على األمة أن تؤمن باﷲ إيمانًا صاد ًقا ،وتهدي العالم كله إلى الخير
والمعروف ،وتُخبره بما اليرضاهاﷲ من منكر القول والفعل ،وبما أن هذا العمل عمل إلهي ،فقد
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جعلهاﷲ مقرونًا برعايته وحمايته الدائمة،
فتكفلاﷲ للقائمين بهذا العمل اإللهي ّ
بأن
ضررا
أعداءهم ومعارضيهم لن يلحقوا بهم
ً
ذا بال[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ].

غير أن الذين ينكثون العهد ،بعدما ُعهد
إليهم بمهمة إبالغ الحق هذا ،سيعاقبون في
هذه الدنيا بحرمانهم المطلق من أسباب العزة
والرفعة الذاتية ،وبسبب حرمانهم من نفحات
رحــمــةاﷲ وعناياته ،تصير قلوبهم قاسي ًة
متحجر ًة لدرجة أنهم يتصدون للقضاء على
أولئك الذين ينهضون لتنبيههم إلى مواطن
ضعفهم وتفريطهم في تأدية األمانة الملقاة
في أعناقهم.

وقوله تعالى[ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] يشير
ٍ
ٍ
إلى ٍ
خاصة باألمة التي رشحهااﷲ
إلهية،
سنة
لتمثيل دينه ،إن قيام هذه األمة بتمثيل الدين
تمثي ً
ال صاد ًقا يضمن لها الغلبة واالنتصار،
٦٥
فال تقوم لها قائمة في الدنيا الحاضرة ،إن
إحراز االنتصار والغلبة الذاتية في هذه الدنيا ،فيما لو نفضت يدها عن تمثيل
أم ًة كهذه لن تتمكن من ْ
ٍ
ديناﷲْ ،
وإن حصلت على أي نو ٍع من السلطة فإما أن يكون ذلك على ذمة حكومة إلهية ،وإما أن يكون
ٍ
ٍ
تاب ًعا ألية أمة أجنبية تولت حمايتها ،وقامت بدعم كيانها القومي.
وعقوبة الذلة والمسكنة تستحقها أي أمة بلغت من العناد والطغيان ماتنكر معه اآليات اإللهية ،إن
إنكار اآليات يعني إنكار الدالئل الصادقة ،والحق دو ًما يظهر في صورة الدالئل ،ولذا فإن الشخص
الذي يرفض الدليل الصادق ،فإنما هو يرفض الذات اإللهية نفسها.

( )117-113المراد من «المسارعة في الخيرات» في هذا المقام ،هو مبادرة المؤمنين من أهل
ٍ
أرضية من
قائما على
الكتاب بتصديق الرسالة الخاتمة متواضعين ،وفي ذلك الوقت كان دين موسىً ،
العظمة التاريخية والقداسة التقليدية ،لم يكن دين محمد^ قد ازدان بعدُ بالعظمة التاريخية والقداسة
التقليدية ،وإنما كان يدعمه ويؤيده إذ ذاك قوة الدليل والبرهان وحدها ،ولقد كان هذا الفارق بين دينهم
الموروث ،ودين نبي العصر ،يشكل عقب ًة كئو ًدا دون تلقيهم الدين الجديد بالقبول ،غير أنهم ُوفقوا
ٍ
بنجاح ،فبادروا إلى اعتناق دين نبي العصر.
الجتياز هذه العقبة
ْ
حب المال واألوالد يحول بين المرء وبين سيره في طريق دين التضحية والتكاليف ،بيد أنه يتظاهر
بإقامة الشعائر؛ ليزعم أنه قائم بديناﷲ ،متمسك بأهدابه ،ولكن كما أن العاصفة الشديدة البرودة تصيب
منثورا.
الزرع فتُهلكه ،كذلك سيجعل طوفان القيامة أعمالهم الظاهرية كلها هبا ًء
ً
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لم يكن هناك سوى القليل من اليهود الذين
آمنوا برسالة النبي^ ،ولكن يتضح من خالل
ٍ
قائمة» على هؤالء ــ رغم ضآلتهم
إطالق «أمـ ٍـة
العددية ــ أن قل ًة قليل ًة تخشىاﷲ حق خشيته،
تكون أعظم قيمة وأرجح كف ًة عنداﷲ من جمو ٍع
ٍ
غفيرة التخشاه.

وال يكفي للنجاة في اليوم اآلخر ،أن يكون
ٍ
المرء هنا منضما إلى ٍ
عريقة تنتمي إلى أحد
أمة
ًّ
األنبياء ،بل المطلوب الجوهري هو أن يكون
المرء موف ًيا بالعهد ،والمراد من العهد هو اإليمان
واإليمان عهد بين العبد وبيناﷲ فالمؤمن ُيلزم
مخلصاﷲ ومطي ًعا له تعالى
نفسه بأنه سيظل وف ًّيا
ً
طوال حياته.

وهذا العهد يتضمن كل المسؤوليات اإليمانية
المتمثلة في ذكراﷲ في الخلوات ،وعبادته آنا َء
الليل ،وممارسة الحياة مع االستحضار الدائم
لآلخرة ،وحث اآلخرين على السير في طريق
الخير والمعروف ،وبذل ُقصارى الجهد لتطهير
المجتمع من المنكرات واآلثــام ،والمبادرة إلى
إنجاز األعمال المحببة إلىاﷲ ،وهؤالء الموفون
بالعهد الرباني وهم وحدهم عباداﷲ المرض ّيون
عنده ،وإناﷲ عليم بكل ماقد عملوه ،فيجزل
لهم األجر والمثوبة على أعمالهم ،ويقدر جهدهم
في سبيل نشر الخير واقتالع جــذور الشر حق
قدرها في يوم الدين.

( )120-118لقد آمن المسلمون بالدين
اإللهي نفسه الذي تلقاه أهل الكتاب السابقون،
إ ْذ كان دين الطائفت ْين كلت ْيهما واحــدً ا من حيث
حقيقته الجوهرية ،غير أن اليهود لم يلبثوا أن
كبيرا
بلغوا من العداوة والبغضاء للمسلمين حدًّ ا ً
حتى إذا نزلت بالمسلمين مصيبة غمرهم الفرح
والسرور.
وكان السبب وراء هذه األحقاد والعداوات
الدينية في قلوب اليهود أنهم اتخذوا دينًا مصطن ًعا
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من عند أنفسهم ،ناسبين إيــا ُه إلــى أنبياء بني
إسرائيل ،وعلى أسـ ٍ
مركزا
ـاس من ذلك احتلوا
ً
قياد ًّيا بين الجماهير ،في رحاب الدين اإللهي
تكون االهتمامات كلها متجه ًة نحو الذات اإللهية،
أما في ظل الديانة المصطنعة الزائفة ،فينصب
ِ
ومفسر ْيها ،وأمثال
اهتمام الناس على صانِع ْيها
هــؤالء اليستسيغون انتشار الدعوة إلى الدين
الحق ،إ ْذ ُيخ ّيل إليهم وكأنها تعمل على تقليص
ظلهم ،ودفعهم عن مراكز القيادة والعظمة.

ومما يجب على عــبــاداﷲ المخلصين ،في
مواجهة مثل هذه المواقف ،أن يأخذوا حذرهم
من كل ر ّد ٍ
ٍ
سلبي ،ويلتزموا بالصبر والتقوى،
فعل
ومعنى الصبر هو االستقامة على جادة الحق في
كل ٍ
حال من األحوال ،وأما التقوى فهي عبارة عن
االعتقاد الجازم بأن القوة الحاسمة هياﷲ،
وليس أحد سواه ،ولو تبنّى المسلمون مثل هذا
الموقف اإليجابي ،لم يكن ألعدائهم أن ينالوا
منهم شي ًئا ،ولكن ينبغي للمسلمين أن يكونوا
واقعيين ،فيميزوا عدوهم من صديقهم ،حتى
اليتمكن أحد من أن يخدعهم استغالالً لصفاء
قلوبهم وطهارة نفوسهم.

وواقع انطواء قلوب المسلمين على مهادنة
اليهود ،وخلو قلوب اليهود من محبة المسلمين،
يوضح لنا أي الفريق ْين على الحق وأيهما على
غير الحق ،إناﷲ كله الرحمة والــعــدل ،وهو
خالق ومــالــك بني البشر أجمعين ،ولــذا فإن
الشخص الذي يظفر باﷲ على ٍ
ٍ
حقيقي ،ينفتح
نحو
صدره لعباداﷲ أجمعهم ،ويصير كل البشر في
نظره عيالاﷲ على قدم المساواة ،وبالتالي فهو
يحب لكل ٍ
أحد مايحب لنفسه ،ولكن الذين لم
ُيدركوااﷲ على ٍ
ٍ
حقيقي ،والذين لم يدمجوا
نحو
إرادتهم في إرادةاﷲ يعيشون على مستوى ذاتهم
وحدها ،وبضاعة حياتهم تكون منحصر ًة في إطار
منافعهم الشخصية وتعصباتهم الطائفية.
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( )129-121نزلت هذه اآليات عقب
ٍ
وقعة ٍ
ثالث من الهجرة ،وفي هذه
أحد ،سنة
الوقعة كان عدد األعــداء يبلغ ثالثة آالف
ٍ
ٍ
رجل
مقاتل ،في حين خرج لمقاومتهم ألف
من المسلمين ،وبينما المسلمون في منتصف
الطريق انخذل عبداﷲبن أبــي بثالث ٍ
مئة
ّ
من أصحابه ،مما أثار موج ًة من االنهزامية
والوهن في نفوس بعض األنصار ،لوال أن
ذكرهم رســـولاﷲ^ بأننا لم نخرج ثق ًة
بأنفسنا ،وإنما خرجنا توك ً
ال علىاﷲ وحده،
وقد شــرحاﷲ صدور المسلمين لفهم هذه
الحقيقة ،فاطمأنت قلوبهم ،وارتفعت
معنوياتهم ،إناﷲ تبارك وتعالى اليخذل
العبد المؤمن إذا طرأ عليه طارئ من الضعف
ٍ
جديد
واالستكانة ،بل يأخذ بيده ،ويثبته من
على جادة اإليمان ،وقد ظهرت نُصرةاﷲ هذه
على المستوى االجتماعي في غزوة ٍ
أحد؛
حيث تغلب العدو على المسلمين ،اغتنا ًما
ٍ
٦٦
لزلة صدرت منهم.
ينبغي للمؤمن أال ُيصاب بالجزع والهلع من قلة العدد أو ضآلة اإلمكانيات؛ إ ْذ لو كان العدد قليالً،
فليتأكدْ أناﷲ تعالى سيكمل هذا النقص العددي بواسطة ٍ
مدد من المالئكة ،ولو كانت الوسائل غير
ٍ
فليثق بأناﷲ سيخلق من عنده أجوا ًء تسد مسدَ النقص في الوسائل ،إن مدار النجاح واالنتصار
كافيةْ ،
ليس على الوسائل المادية ،بل على الصبر والتقوى.

وتتخذ نصرةاﷲ للذين يخشوناﷲ ويعتمدون عليه تعالى ،صورت ْين اثنت ْين :إحداهما تتمثل في قطع
ٍ
طرف من معارضيهم ،والثانية تتمثل في كسر شوكة المعارضين وإلحاق الهزيمة بهم ،ومصدر االنتصار
ٍ
بشيء من الحياة والحيوية،
األول هو الدعوة؛ إ ْذ يوفقاﷲ األفراد من الطرف المقابل ،الذين يتمتعون
يوفقهم لالقتناع بالدين فهم يبدأون باالنضواء تحت لواء الحق ،وأما في الصورة الثانية ،فإناﷲ يزيد
ٍ
ٍ
خصوصي يجعلهم يتغلبون على العدو.
بمدد
فيها من قوة أهل اإليمان ،ويرفع من معنوياتهم ،و ُيمدهم

( )138-130المراباة هي الصورة المتناهية في القبح والشناعة لعبادة المال ،والشخص المصاب
دائما مشغول البال في البحث عما سيجعل ثرواته ِضعف ْين فصاعدً ا ،فيأخذ في
بعبادة المال يكون ً
االندفاع وراء ثروة الدنيا ،في الوقت الذي يجدر به أن يسعى نحو جنة اآلخرة ،ويزداد شو ًقا ورغب ًة في
نيل رحمةاﷲ ونصرته ،وإنما يريد المرء تنمية ثروته لكي ينال الحظوة والمكانة عند الناس ،ولكي يضمن
ٍ
عيشا رغيدً ا في الدنيا ،غير أن نجاح هذه الدنيا ومكانتها اليتمتعان بأية ٍ
لنفسه ً
حقيقية ،إ ْذ إن الجنة
قيمة
لها وحدها األهمية البالغة ،فأفراحها التفنى ،ولذاتها التنتهي أبدً ا ،والعاقل هو الذي يندفع نحو الجنة.
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والسعي وراء الجنة يعني أن يبذل المرء
القسط األوفــى من ماله في سبيلاﷲ ،إن
الطريق إلــى النجاح الدنيوي هــو «تنمية
المال» ،وأما الطريق إلى الفالح األخروي
فهو «إنفاق المال» ،وإذا كان رأسمال الصنف
األول من الناس هو حب المال ،فإن رأسمال
الصنف الثاني هو حباﷲ ورسوله ،وإذا كان
الصنف األول من الناس خائ ًفا من خسائر
الدنيا ،فإن الصنف الثاني يخاف أشد الخوف
من خسران اآلخرة.
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٧

والذين يخافوناﷲ ،تغلب عليهم شي ًئا
فشي ًئا نزعة «اإلحسان» حتى يصبح اإلحسان
طبيعة ٍ
ٍ
ثانية لهم ،يعني أنهم يحاولون
بمثابة
ٍ
ٍ
بأسلوب يجعله
عمل
دائما أن يعملوا كل
ً
أحب مايكون إلــىاﷲ وأقرب إلى مرضاته
تعالى ،فهم يعيشون في الدنيا حيا ًة منضبط ًة،
ٍ
ٍ
ٍ
طليقة ،ويجعلون من
متحررة
حياة
بدالً من
مطالب ديــناﷲ مطالب ألنفسهم بالذات،
٦٧
ٍ
حال
فيبذلون في سبيل تحقيقها على كل
من اليسر والعسر ،والرخاء والشدة ،ويعفون عمن ظلمهم أو أساء إليهم ،برغم قدرتهم على االنتقام،
ومع أنهم غير معصومين من الخطأ ،فإن أخطاءهم تكون وقتي ًة؛ فهم اليكادون يقعون في خطأ حتى
ٍ
وحرارة بالغ ْين أن يغفر لهم ذنوبهم
فورا ،ويتوجهوا إلىاﷲ ثان ًيا ،سائلين إ ّياه بخشو ٍع
يثوبوا إلى رشدهم ً
ويرحمهم!!
إن التاريخ يتحدث بلسان العمل عن الهدي الرباني الذي تم ت ْبي ْينه في القرآن في كال ٍم ُيقرأ ،غير أن
الموعظة لن ينتفع بها إال الذين يبحثون عن الموعظة.

( )140-139اإليمان يعني توجيه الحياة كلهاﷲ ،ولقد وعداﷲ الذين يؤمنون به ،أن يكتب لهم
الغلبة في الدنيا ،و ُيدخلهم الجنة في اآلخرة ،وأن ُينعم عليهم بكرامته الكبرى ،وهي أن يجعل منهم
«شهداء» في محكمته ،على أولئك الذين كانوا قد رفضوهم في الحياة الدنيا ،وبنا ًء على شهادتهم يحدد
ٍ
ٍ
لساني،
إقرار
المصير الدائم الذي يلحق بأولئك المنكرين ،غير أن هذه الدرجة الرفيعة التتأتى بمجرد
بل البدَّ لذلك من أن ُيثبت المرء صدقه في الصبر والجهاد.
ٍ
ألوان من الصعوبات والعراقيل من ِقبل اآلخرين على أية حالٍ،
والمؤمن ليس له بد من مواجهة

ومقاومة هذه العراقيل والصعوبات هي الجهاد ،وإكراه النفس على الثبات على الحق في كل الظروف
المؤهلون ليرثوا الجنة ،وذلك
هو الصبر ،والذين يقدمون هذا النوع من الجهاد والصبر ،هم وحدهم
َ
أيضا طري ًقا إلى الغلبة واالنتصار في الدنيا؛ ألن «الجهاد» ضمان الستمرارية عملهم على
يشق لهم ً
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الوجه األكمل ،وأما «الصبر» فهو كفيل بأنهم
لن يندفعوا وراء العواطف المجردة ،وهاتان
خلتان إذا ُوفقت طائفة ماللجمع بينهما،
فإن نجاحها في دنيااﷲ هذه يصير مؤكدً ا
بتوفيقاﷲ ،تما ًما كما يكون من المؤكد
ٍ
بذرة ُألقيت في ٍ
إلرادةاﷲ إثمار ٍ
مالئمة.
تربة

( )143-141إن مــن يريد السير في
ٍ
مشكالت
طــريــقاﷲ فسوف يواجه دائـ ًـمــا
تجره هذه المشكالت بدورها
شتى ،وربما ّ
إلــى الــحــيــرة ،وقــد تمأل قلبه كله بحب
المصلحة الذاتية وحدها ،وقد تثير في نفسه
مشاعر سلبي ًة ،وقد توحي إليه بفكرة إعداد
ٍ
«دين جماهيري» يحظى بالقبول واالنتشار
الواسعين بين الناس ،إزاء ديناﷲ الخالص
النقي ،وذلك هو االختبار الذي يمر به المرء
في الدنيا.

ومن خالل الخطوات العملية أو ردود
الفعل تجاه هذه المواقف ،يتضح ماإذا كان
٦٨
صاد ًقا في إقــراره أو كاذ ًبا ،فإن كان عمله
مطاب ًقا لدعوى إيمانه فهو صادق ،وإن كان عمله خال ًفا لدعواه فهو كاذب.

الشهادةﷲ هي النقطة النهائية لهذه المسيرة اإليمانية الطويلة؛ إذ ينبعث أحد عباداﷲ بين الناس،
وأنموذجا كام ً
ال لما يدعو إليه اآلخرين،
بوصفه داع ًيا إلى الحق ،بحيث يكون هو نفسه ترجم ًة حي ًة
ً
والناس يقابلونه باإلهانة واالزدراء ،ولكنه اليحفل بلومة الئـ ٍم ،وقد تعترضه ضروب شتى من
المشكالت والصعوبات ،لكن هذا لن يغير من وجهته ،وقد تتعرض نفسه للخطر ،ولكنه اليحيد عن
ٍ
أنملة ،ويظل صامدً ا في وجه كل الظروف واألزمات مهما تفاقمت ،ومهما اشتدت
موقفه الدعوي قيد
وطأتها عليه.
ٍ
قاس للغاية ،غير أن ليس هنالك بد من المرور به؛ إ ْذ به يتم إعداد اإلنسان الذي
إن هذا االختبار
صرا على نشاطه الدعوي ،برغم
سيتخذ منهاﷲ تعالى شهيدً ا على عباده ،إن المرء حين يظل ثابتًا ُم ًّ
كل مايعترض طريقه من المآزق الحرجة ،يؤكد تأكيدً ا عمل ًّيا على مدى يقينه واقتناعه برسالته ،كما
أيضا على أن الشيء الذي ينبه الناس إليه ،هو أمر جدّ ي ٍ
عفوي ٍ
متناه في الجدية ،وليس ٍ
ٍ
عابر
بأمر
يؤكد ً
اليؤبه له.
(ُ )148-144أشيع في أثناء معركة أحد أن النبي^ قد ُقتل ،مما جعل بعض المسلمين يدب إلى
ٍ
شخصية معينة ،إنما
قلوبهم الوهن واالنهزامية ،غير أن عباداﷲ ح ًّقا هم الذين اليعتمد تد ّينهم على
التدين المطلوب عنداﷲ أن يكون العبد قد ربط روحه ك َّلها وكيانه كله باﷲ الواحد األحد وحده.
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إن اإلنــســان الــمــؤمــن هــو الـــذي يتخذ
من اإلســام دينًا ،بناء على صدقة المبدئي
ٍ
شخصية من
األصيل ،وليس استنا ًدا إلى أية
الشخصيات.

والشخص الذي ُيوفق إلدراك اإلسالم
على هذا النحو ،يصير اإلســام عنده نعم ًة
تمأل روحه كلها بمشاعر الشكر واالمتنان
نحوها ،ويحسب اآلخرة ،بدالً من الدنيا ،هي
ٍ
شيء ،وتعود الحياة في نظره شي ًئا زائ ً
ال
كل
في أية لحظةٍ.
وأمــثــال هـــؤالء هــم الــمــســافــرون في
سبيلاﷲ ح ًّقا ،وإذا شــاءاﷲ مكن لهم في
األرض ،إضــافــة إلــى مــاســوف يختصهم
وحدهم به من الكرامات الكبرى والنعيم
األب ــدي فــي اآلخ ــرة غير أن هــذه الدرجة
الرفيعة لن ينالها إال الذي يجتاز كل مراحل
ٍ
بنجاح.
االبتالء واالمتحان

٧

ومسلسل اختبار المؤمن ،اليزال جار ًيا
كل يو ٍم دون انقطاعٍ ،والذين ينجحون في هذا
االختبار هم الذين ُيكتب لهم كل أنواع العزة والسعادة والرقي في الدنيا واآلخرة.
٦٩

إن اتحاد كلمة أهل اإليمان ،ووقوفهم جن ًبا إلى جنب في المواقف الخطيرة الحاسمة ،وتواصيهم
بالصبر والثبات على الحق في كل الظروف واألوضاع ،مما يجعلهم مستحقين لنصرةاﷲ الخاصة.
( )153-149لقد كانت الهزيمة الوقتية العارضة في موقعة أحد فرص ًة انتهزها معارضو اإلسالم،
فبدأوا يقولون :إن أمر هذا النبي وأتباعه ليس بأمر ٍ
أمرا إله ًّيا ،لم يكن ألعدائهم أن
إلهي؛ إ ْذ لو كان ذلك ً
ُيلحقوا بهم الهزيمة المنكرة.
غير أن الهزائم والنكسات من هذا النوعْ ،
وإن كانت في ظاهر أمرها قد وقعت نتيجة لخطأ المسلمين
اختبارا مناﷲ ،فليس هنالك بد من مواجهة «وقعة أحد» في معترك
أنفسهم تكون على كل حال
ً
ِ
الحياة الدنيا ،حتى يتميز من كان يعتمد علىاﷲ وحده ،ممن ينقلب على َعق َب ْيه ،وينسلخ من إيمانه،
ٍ
جانب يكون المطلوب منه أال
مزدوجا بالنسبة للمؤمن ،فمن
ومثل هذه الوقائع تكون ابتالء ُثنائ ًيا أو
ً
ٍ
جانب
يتأثر بما قد يثيره المعارضون من األراجيف والمث ّبطات والشكوك حول مستقبل اإلسالم ،ومن
آخر يجب عليه أال يقع فريسة الفزع والهلع من المعاناة الوقتية الطارئة ،وأن يبقى صامدً ا اليتزحزح
عن موقفه على أية ٍ
حال ،ولو ظل أهل اإليمان صامدين في وجه المواقف الخطيرة واألزمات الشديدة
الوطأة ،فسرعان ماتنزل من عنداﷲ «نصرة الرعب».
ٍ
ٍ
واحد الثاني له ،أال وهو «التنازع في
سبب
إن إصابة المسلمين بالضعف والهزيمة يرجع إلى
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األمر» ،وليس هنالك من سبيل إلى الوحدة
ٍ
طائفة مــا ،إال بالتخلص
واالئــتــاف بين
من هذا السبب ،حتى وإن اختلفت اآلراء
وتعددت وجهات النظر.
وما دام هذا السمو الفكري واالنفساح
ٍ
طائفة مــا ،فإنها تظل
الذهني ســائــدً ا فــي
متحد ًة متماسك ًة ،قوي ًة وغالب ًة ،وأما إذا صار
أساسا
االخــتــاف فــي ال ــرأي والــمــذهــب،
ً
الفتراق القوم طرائق قد ًدا ،وكت ً
ال متفرق ًة ،فال
مناص إ ًذا من أن يصيبهم الضعف المؤدي
حتما إلى الهزائم والنكسات المتوالية.
بهم ً
ٍ
( 154ــ  )155إن أهم شيء في معترك
الحياة أال يفقد المرء أبــدً ا شعوره باألمن
دائما مستعدًّ ا
والطمأنينة الداخلية ،ويبقى
ً
لتركيز جهوده واهتماماته كلها على إنجاز
خطته المرسومة ،وبلوغ غايته المنشودة،
ويــكــون أهــل اإليــمــان ،نتيجة ثقتهم باﷲ
وتوكلهم عليه ،متمتعين بهذه الطمأنينة
ٍ
٧٠
وجــه ،حتى في أثناء
الداخلية على أكمل
المواقف المفزعة ،تلك التي ُيصاب الناس فيها بالقلق واالنزعاج المؤرقين؛ فال يعرف الندم سبي ً
ال إلى
جفونهم ،يمكنهم أن يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم من خالل االستراحة لساعة أو لبعض الساعة.

مظهرا فعل ًّيا رائ ًعا لذلك ،فقد تمكن فلول المؤمنين من أن يأخذوا حظهم من
وقد شهدت غزوة أحد
ً
النوم واالستجمام ،على الرغم من ألم القروح والجراح ،وإرهاق التعب والعناء ،وأن يخرجوا مع صباح
اليوم التالي ،في أعقاب العدو ،ليطاردوه ،حتى عسكروا بحمراء األسد ــ التي تقع على مسافة ثمانية
ٍ
أميال من المدينة ــ األمر الذي أدخل الرعب في قلوب األعداء ،فانطلقوا عائدين إلى مكة اليلوون على
شيء ،ذلك هو شأن أهل اإليمان الصادقين في إيمانهم ،وأما الذين لم يتخذوا مناﷲ ول ًّيا ومعينًا لهم،
اليهمهم شيء
أناسا فارغين عن هم الدين أمثالهم،
ّ
فإنهم يرون األخطار تحدق بهم من كل ناحية ،إن ً
دائما قلقين مضطربين ،اليقر لهم قرار ،وال ينالون نصيبهم من نصرة
سوى النجاة بأنفسهم ،فيكونون ً
السكينة والطمأنينة التي يلقيهااﷲ في قلوب عباده المؤمنين ،وفي غزوة أحد كان عبداﷲبن أبيمن
أصحاب الرأي القائل بالبقاء في المدينة ،وقتال العدو فيها إذا مادخل عليهم غير أن رسولاﷲ^ لم
يلبث أن خرج من المدينة ،وقاتل العدو في ِّ
الشعب ،نزوالً على اقتراح أكثرية المسلمين المخلصين.

ثم إذا حلت الهزيمة بالمسلمين بسبب خطأ الرماة المرابطين على ثغر الجبل ،وجد عبداﷲبن
أبيوأتباعه فرص ًة إلظهار الشماتة بهم ،فراحوا يقولون :لو اتفقوا معنا على البقاء في المدينة والقتال
فيها ،لما حلت بهم هذه الخسارة الفادحة في الدماء واألرواح ،غير أن الموت أمر إلهي اليتخلف؛ إ ْذ
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يوافي كل ٍ
أحد حيث ينتهي أجله المكتوب وليس
بإمكان التدابير االحتياطية أن تدفع الموت أو
تؤخره عن ٍ
أحد.

وإن أمثال هذه النكبات واألحداث الفاجعة،
ٍ
سبب في ظاهر األمر،
مهما يكن وراء ذلك من
إنما تحدث وفق مشيئةاﷲ العليا ،لكي يتضرع
عباداﷲ المخلصون إلىاﷲ؛ فيزدادوا تقر ًبا إليه،
ويستحقوا المزيد من رحماته ،ولكي ينكشف
النقاب عن طوية المغرضين الــدخــاء الذين
غرض ْين الثالث
انضموا تحت لواء اإلسالم ألحد َ
لهما :مغانم يتوقعونها ،أو مغارم َيت ََو َّق ْونَها.
عندما رأى الرماة الخمسون أن المسلمين
قد أحــرزوا النصر ،وأن األعــداء الذوا بالفرار
رغب بعضهم في النزول إلى الميدان؛ ليأخذوا
الغنائم واألســاب إال أن أميرهم ــ عبداﷲبن
جبير ــ وعد ًدا من زمالئه خالفوهم قائلين :علينا
أن نلزم هذا المكان وال نبرحه على أي ٍ
حال من
األحوال ،بحسب ماأمرنا به رسولاﷲ^ ،وما
هو إال قليل حتى غادر الرماة مواقعهم ماعدا أحد
عشر رام ًيا ،وقد اتخذ الشيطان من هذا االختالف
والتنازع الداخلي ثغرة لكي ينفذ منها إلى قلوب
المسلمين ،ويوقع االرتباك في صفوفهم ،غير
أنهم لما اعترفوا بخطيئتهم ،عفااﷲ عنهم ،ثم
نصرهم ،بأن قذف الرعب في قلوب األعــداء،
فارتدوا على أعقابهم ،في حين أنهم كانوا متجهين
صوب المدينة ،ولم يكن بينهم وبينها إ ْذ ذاك سوى
بضعة أميال فقط.
ٍ
حادث يقع في هذه الدنيا،
( 156ــ  )160كل
كبيرا إنما يقع بإذناﷲ تعالى،
مهما كان
صغيرا أو ً
ً
ستارا من األسباب والعلل اليزال
غير أن هناك
ً
مسدوالً على كل األمور واألحداث ،بحيث يبدو
ٍ
بأسباب
في ظاهر األمر أن األحداث كلها مرتبطة
ٍ
معينة ،ولكنها في الحقيقة مرتبطة بمشيئةاﷲ
العليا ،واختبار المرء يكمن في أال يتورط في ُب ْؤ َرة
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األسباب الظاهرية ،بل يحاول جهده النظر إلى
القدرة اإللهية العاملة خفي ًة من ورائها.

إن اإلنسان غير المؤمن هو الذي يضل في
متاهة األسباب ..واإلنسان المؤمن هو الذي ُيوفق
إلدراك الحقيقة األصلية العليا.

شخصا يدعي اإليــمــان ،ثم يحسب أن
إن
ً
الحياة والموت ،والنجاح واإلخفاق ،كل ذلك
شخصا كهذا العبرة
نتاج التدابير والحيل ،إن
ً
بدعوى إيمانه ،إن الرجل الكافر إذا ماطرأ عليه
طارئ صار نه ًبا لألسى واللوعة والحسرة وهو
يقول :لو أني اتخذت كذا وكذا من التدابير لكنت
ٍ
بنجوة مما وقعت فيه ،ولكن الرجل المؤمن ينظر
إلى ما ُيلم به من الطوارئ والنكبات نظر ًة تنم عن
الهدوء النفسي والطمأنينة والقناعة الداخلية،
ويرجع ذلك إلى إرادةاﷲ به ،وأناﷲ اليريد
خيرا.
بعباده إال ً
والــذيــن يعطون األهمية البالغة لألسباب
يوجهون حياتهم كلها إلــى ا ّدخــار متاع الدنيا
وزخارفها ،وبالتالي تصبح «الحياة الدنيا» أعز
شــيء عندهم ،غير أن الشيء الجدير بالطلب
والسعي الحثيث إنما هــو الجنة ومغفرةاﷲ
ورضوانه ،والجنة شيء ال ُينال إال بعوض الحياة.
والسلوك االجتماعي الذي ُطولب الرسول
بممارسته مع أصحابه المؤمنين ،هو السلوك
المطلوب من القائد المسلم ،فال بدَّ للقائد المسلم
أن يكون رقيق القلب ولين القول ،ويجب أال
تكون هذه المعاملة الرفيقة اللينة محصورة في
أيضا
نطاق الحياة اليومية العادية ،بل تشمل ً
المواقف الصعبة ،تلك التي يدور فيها الصراع
الحاسم بين اإلسالم والكفر والتي يتحول فيها
النصر الباهر إلى هزيمة نكراء نتيجة للخروج على
أوامر القائد.
ٍ
ومن المستحيل أن تتألف أية جماعة قوية
ٍ
متماسكة ،مالم يكن قائدها متمت ًعا بالسمو ورحابة
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الصدر وليونة الجانب على هذا المستوى ،إن
الخطيئة مهما كانت فادح ًة أو عظيمة الخطر،
ٍ
خطيئة،
جديرة بالعفو ،فيما لو كانت مجرد
ٍ
ٍ
متعمدة ،فينبغي للقائد
بمشاغبة
ولم تكن
أن يتعامل مع أتباعه ناس ًيا كل أخطائهم من
هذا النوع ،وأن يكون غاية في النصح للناس
والحرص عليهم ،حتى تبدأ تفيض من قلبه
الدعوات الصالحة لهم ،وأن يقدر الناس
تقديرا بال ًغا وأن يأخذ نفسه بالتشاور والبحث
ً
معهم في كل األمور والقضايا.
وإذا كان المرء موقنًا بأن كل مايقع ،إنما
يقع بإذناﷲ ،فإن التدابير البشرية كلها،
ستصبح في نظره غير جديرة باالعتبار.
( 161ــ  )164على أن رســولاﷲ^
كان قد عفا عن أولئك الرماة األربعين الذين
خالفوا أمــره ،بمغادرتهم ثغر الجبل ،قبل
أن يأذن لهم بذلك غير أنهم لم يطمئنوا كل
االطمئنان إلى عفوه ذاك فقد كانوا يظنون أن
٧١
عفوا ظاهر ًّيا مؤقتًا،
ذلك اليعدو أن يكون ً
وأن ثمة بقي ًة من الحزازة في قلبه ولما تخمدْ جذوتها ،وأنه سوف يحاول أن يتشفى منهم ،إذا ما ُأتيحت
له الفرصة ،فقيل :إنه ليس من شأن الرسول أن تنطوي نفسه على ِغ ٍل ،بأن ُيبطن في داخله خالف
مايظهره.

ومن خالل هذا تتضح لنا تلك الصفات والمالمح البارزة التي البدَّ من توافرها فيمن يتولى قيادة
المسلمين ،فالقائد المسلم ينبغي أن يكون قلبه من السالمة والنقاء بحيث اليضمر شي ًئا من مشاعر
البغض والنفرة والحقد والحسد ،إ ًذا فينبغي للقائد المسلم أن يتّسع صدره للعفو والصفح ،حتى عن
ٍ
ٍ
سلبية ضدهم؛
عاطفة
أولئك الذين يرتكبون أفدح األخطاء وأشدها خطورةً ،وأال ُيضمر في قلبه أية
وليتعامل معهم اليوم كما لم يكن قد صدر منهم محظور باألمس القريب.

ومما البدَّ منه كذلك أنه إذا أولت طائفة مسلمة ماثقتها ألحد القادة واعتمدت عليه ،فألقت إليه
مقاليد أمورها كلها ،فال يجوز لهذا القائد أبدً ا أن يضحي بأموالها وأنفس أفرادها في سبيل تحقيق آماله
وطموحاته الذاتية ،إن الشخص الذي يكون قد نهض إلرشاد الناس إلى مرضاةاﷲ وحثهم على اتباعها
في حياتهم العملية ،كيف يستحب لنفسه أن يحضر أماماﷲ ولم يتبع مرضاةاﷲ في حياته؟!
إن حياة الرسول^ تمثل «القدوة واألنموذج» التي البدَّ من التأسي بها لكل القادة وزعماء اإلصالح
ٍ
ناحية ،عن
إلى يوم القيامة ،ومما يستلزم العمل اإلصالحي بالضرورة أال يبدو المصلح «غري ًبا» من أية
الذين يتوخى القيام باإلصالح بينهم؛ بل يجب أن يبدو ،من حيث لغته ،وأسلوب كالمه ،وطراز معيشته،
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وما إلى ذلك «واحدً ا من أنفسهم» ،كما يجب
جوا داع ًيا إلى
أال يخلق بينه وبين مخاطبيه ًّ
النفورْ ،أو باع ًثا على اتخاذ أحد الفريق ْين
موقف المنافس للفريق اآلخر.
وأول مــاتــهــدف إلــيــه مهمة الــدعــوة
واإلصــاح بين الناس :أن تُصقل عقولهم
وتُنور بصائرهم ،فيأخذوا في تالوة اآليات
الكامنة في نفوسهم ،والمنبثة في أرجــاء
العالم الخارجي كله وتدبرها ،وأن يرتفع
مستواهم الفكري لكي يتمكنوا من إدراك
البراهين اإللهية حق اإلدراك.
والهدف الثاني هو« :التزكية» ،والذي
يتحقق بواسطة الصحبة ،وما يدور في أثنائها
من األحاديث الشفهية.
والهدف الثالث :هو« :تعليم الكتاب»،
يعني بيان األحكام والتوجيهات السماوية
المتعلقة بشؤون الحياة الدنيا وأساليب
ممارستها ،والتي ُيطلق عليها اسم «الشريعة»
٧٢
أيضا.
ً
وأما الهدف الرابع واألخير فهو« :تعليم الحكمة»؛ وهو يعني كشف القناع عن أسرار الدين ،وإبراز
الحقائق والمعاني المحجوبة فيما بين السطور.
٨

( 165ــ  )167في الصراع القائم بين الحق والباطل ،يكون االنتصار النهائي حليف الحق؛
دائما إلى جانب الحق وأهله ،غير أن هذا العالم هو عالم االمتحان واالبتالء ،حيث
ألناﷲ يقف ً
يتمتع األشرار والمشاغبون بكامل الحرية للعمل والتصرف ،األمر الذي ربما ُيتيح لهم فرص ًة للنيل
ٍ
من أتباع الحق وإصابتهم ببعض األضرار والخسائر الوقتية؛ استغالالً
لموطن من مواطن ضعفهم،
كاالختالف والتنازع الداخلي على سبيل المثال.
غير أن مثل هذه الوقائع الفاجعة تتضمن ناحي ًة إيجابي ًة مفيدةً؛ فمن خاللها يتم تمحيص جماعة
المسلمين أنفسهم ،فما إن تثقل وطأة الظروف ويشتد ظالم الحوادث ،حتى يتميز المنافقون الكاذبون ــ
تلقائ ًّيا ــ عن الصادقين المخلصين في إسالمهم ،الذين اليزالون صامدين توك ً
ال علىاﷲ وثق ًة بنصرته،
وباإلضافة إلى هذا كله فإن الخسارة الناتجة عن الخطيئة الصادرة اتفا ًقا عندما تحدو بأهل اإليمان إلى
تجديد عهدهم بالتزام الصبر ،واإلنابة الدائمة إلىاﷲ ،والتوكل علىاﷲ ،فإن رحمةاﷲ تصبح أدنى إليهم
وأقرب إليهم من ذي قبل.
إنه قد يقال عن الشهداء «إنهم قد أهلكوا أنفسهم وأموالهم دون جدوى» غير أن هذا الكالم ْ
إن
ٍ
شيء فإنما يدل على سفاهة قائله ،فإن الخسارة في سبيلاﷲ هي الفوز األكبر بالذات؛ ألن
دل على

الذين يضحون بكل مايملكون في سبيلاﷲ ،هم
أولى الناس بكراماتاﷲ يوم القيامة ،وأكثرهم
استحقا ًقا لنعمه وعناياته تعالى.
والسفهاء ،إ ْذ يذكرون المقتولين في سبيلاﷲ،
يذكرونهم ،وكأن الموت أليف المجاهدين في
سبيلاﷲ وحدهم دون غيرهم من الناس ،إن
الموت سنة إلهية عامة التتخلف ،وإنه ٍ
آلت إلى
كل أحـ ٍـد في موعده المضروب على حـ ٍ
ـال من
األحوال.
والــذيــن يخوضون في مثل هــذا الحديث،
اليصدرون أبدً ا في ذلك عن ٍ
جد ،فإن قلوبهم
ٍ
اعــتــراف مكظوم بمدى
تــكــون منطوية على
تقصيرهم وتقاعسهم اإلجرامي عن التضحية
إلعالء كلمة الحق ،غير أنهم يحاولون الحفاظ
على وقارهم وسمعتهم الظاهرية عن طريق الطعن
بألسنتهم في شأن الذين قدموا فع ً
ال التضحيات
البالغة في سبيل الحق ،إنهم يقولون بأفواههم
ٍ
كلمات تكون قلوبهم شاهد ًة على أنها كلمات
ٍ
ٍ
واقعة.
حقيقة
زائف ًة؛ التستند إلى أية

( 169ــ  )175كــان المنافقون يصفون
الشهادة في سبيلاﷲ بأنها «موت ضائع»؛ لزعمهم
أن هــؤالء المسلمين إنما ُيلقون بأنفسهم إلى
التهلكة من غير جــدوى؛ مخدوعين بإغراءات
رجل وتحريضاته ــ يعني النبي^ ــ فقيل لهم :إن
ماتحسبونه الموت هو في الحقيقة الحياة بعينها،
وبما أنكم التعرفون سوى منافع الدنيا وخسائرها
العاجلة ،فمن أجل ذلك ُيخيل إليكم أن التضحية
بالنفس في سبيل الفوز األخــروي يعني إضاع ًة
للنفس ،ولكن الذين يقدمون الفاقدين حياتهم في
ٍ
بحياة أهنأ منكم ،فهم يعيشون
سبيلاﷲ يفوزون
في اآلخــرة عيش ًة أخفض وأرغــد منكم في هذه
الدنيا.

ومن حيل الشيطان وتدابيره أنه يغري بمن
يجدهم من بني البشر أقرب إلى التأثر بوساوسه
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ونزغاتهُ ،يغري بهم لكي يصرفوا الناس عن
مصورين لهم ماسيواجهونه لقاء تقدمهم
الدين،
ّ
نحو الدين من عواقب وخيمة ونتائج مخيفةٍ،
ولكي يزلزلوا أقــدام المؤمنين ويصرفوهم عن
جبهة الدين؛ بإلقاء الرعب والطلع في قلوبهم ،من
خالل تضخيم قوة العدو والمبالغة في تصويرها،
غير أن مثل هذه المثبطات التضر أهل اإليمان
شي ًئا ،بل تبعثهم على تجديد يقينهم وتقويته من
أناﷲ لن يخذلهم في مواجهة الظروف الصعبة.

وحصلت معركة أحد على نحو ميل ْين من
المدينة ،وبعد أن وضعت الحرب أوزارها انصرف
جيش الكفار عائدً ا تحت قيادة أبيسفيان ،حتى
ٍ
أميال
عسكروا بحمراء األســد على بعد ثمانية
من المدينة ،وبعد مااستقر بهم المقام عادوا إلى
ً
خطأ
التفكير فيما حدث ،فأدركوا أنهم أخطأوا
بال ًغا إ ْذ رجعوا من أحد هكذا ،دون أن يستغلوا
هــذه الفرصة السانحة للقضاء النهائي على
المسلمين في المدينة.
وبينما يفكرون إ ْذ مــر بهم عير مــن تجار
عبدالقيس ،كــانــوا يــريــدون المدينة ،فطلب
إليهم أبوسفيان أن يحاولوا بعد وصولهم نشر
األراجيف واإلشاعات بين المسلمين مما يثبطهم
ويمأل نفوسهم خو ًفا.

ومــا إن وصــل رج ــال العير المدينة حتى
قالوا :إنا قد رأينا أهل مكة وهم ُيعدون ً
جيشا
عظيما جــدًّ ا ،وقــد صمموا على الهجوم ثان ًيا
ً
على المدينة بالذات ،لكسر شوكة المسلمين
واستئصال شأفتهم ،غير أن ثقة المسلمين القوية
باﷲ صارت كفيل ًة بأن يبوء مكر الكفار باإلخفاق
الذريع ،وينقلب بالوبال عليهم أنفسهم؛ إ ْذ من
الدساسين المأجورين
خالل إشاعات أولئك
َّ
تمكن المسلمون من االطالع على نوايا عدوهم
الخبيثة ،وقبل أن تزحف جنود المشركين ثاني ًة
نحو المدينة ،بادر المسلمون بتعبئة قواهم وتنظيم
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ٍ
عجل تحت أمر الرسول^،
رجالهم على
وانطلقوا مسرعين صوب «حمراء األسد»،
وعندما بلغ المشركين أن جيوش المسلمين
قادمة نحوهم تستأنف القتال ،فظنوا أنهم قد
حصلوا على ٍ
مدد عسكري فرجعوا أدراجهم
إلى مكة خائفين مذعورين.

( 176ــ  )179قضية الحياة الحقيقية هي
تلك التي مازالت خافية عن األنظار ،وليست
التي يراها الناس ظاهر ًة ماثل ًة أمام أعينهم،
الناس يهتمون بما ُينقذهم من جحيم الدنيا،
ويبذلون قصارى جهدهم فيما يقودهم إلى
نعيم الدنيا ،غير أن مقتضى العقل والكياسة
أن يحرص اإلنسان أشد الحرص على إنقاذ
نفسه من جحيم اآلخرة ،ويسعى أعظم السعي
للظفر بما هنالك من جنة النعيم الخالدة.

إن قضية اإلنسان الكبرى واألصلية هي
قضية اآلخــرة ،والتي أخفاهااﷲ تعالى عن
عيون البشر لحكمة االمتحان ،واتخذ إلخبار
٧٣
حكيما ،وهو أن يختار
الناس بذلك أسلو ًبا
ً
بعضا من عباده لحمل رسالة الغيبُ ،يطلعهم على حقائق ماوراء الموت ،ثم يكلفهم بإعالم اآلخرين بها.
ً
المعجب بنفسه يرفع ذاته إلى مقام العظمة والكبرياء بدالً
اإليمان هو أال ُيعجب المرء بنفسه ،فإن ُ
من الذات اإللهية ،وأال ينغمس المرء في لذائذ الدنيا ،فإن االنغماس في لذائذ الدنيا يدل على أنه ال ُيركّز
ٍ
بنجوة من الكبر والغرور ،والشح والبخل،
اهتمامه على اآلخرة وال ُيعطيها األهمية البالغة ،وأن يكون
والظلم والعدوان ،بعيدً ا عن الحب لغيراﷲ واالعتقاد فيه ،وبدالً من ذلك كله يتخذ من العبوديةﷲ،
والتواضع والسماحة والجود ،والتزام مبدأ العدل والنصفة على كل ٍ
شعارا عمل ًّيا له في الحياة،
حال،
ً
بذلك يبرهن على جديته وإخالصه وانصرافه نحواﷲ واآلخرة ،وعدم ْ
نفسه بذلك يوحي بأنه ليس
أخذه َ
ٍ
ٍ
مخلص في دعوى إيمانه.
بجاد وال
إن التمييز النوعي الذي سيتم في اآلخرة بين الطيب من األرواح والخبيث منها ،إنما يكون للحقيقة
والجوهر ،وليس للشكل الخارجي أو الطالء الظاهري.
و«اإلمهال» الذي ُأعطي لألشرار والمنحرفين من الناس في الدنيا ،الغرض منه تمكين هؤالء
شر إلى أقصى ٍ
من إظهار مافي نفوسهم من ٍ
حد ،غير أنهم مهما قاموا وقعدوا ومهما ركبوا الصعب
والذلول ،لن يفلحوا في إحراز الغلبة واالنتصار على أتباع الحق وإلحاق الهزيمة بهم ،إنما يستطيعون
أن يستخدموا حريتهم ضد أنفسهم وحدها ،وليس ضد ٍ
أحد سواهم.
ّ
ٍ
ٍ
( 180ــ  )185على أن المرء يدخل في عداد المؤمنين بمجرد النطق بكلمة واحدة في ظاهر
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األمر ،غير أنه اليكون عنداﷲ مؤمنًا إال إذا
ضحى بماله ونفسه في سبيلاﷲ ،إذ العبرة
ّ
ٍ
بإيمان أحد عنداﷲ بغير التضحية بالنفس
والمال ،وإنما يضن المرء بماله ويكنزه ظنًّا
منه أنه يحاول بذلك تأمين مستقبله الدنيوي
واالحــتــفــاظ بــه ،ولــكــن مستقبل اإلنــســان
الحقيقي هو الــذي سيواجهه في اآلخــرة،
وفي عالم اآلخــرة ،لن يعود مثل هذا المال
المكنوز المضنون به إال بالوبال على صاحبه،
فالمال الذي يبدو في هذه الدنيا وسيل ًة للزينة
والتفاخر والمباهاة ،سوف يتحول بأمراﷲ
ٍ
ثعبان عظي ٍم في اآلخرة.
إلى

والــذيــن اليعتنقون «ديـــن التضحية
والتكاليف» طالما يلجأون إلى ألـ ٍ
ـوان شتى
من األقاويل لكي يثبتوا أن موقفهم صحيح؛
فقد يقولون مثالً :إناﷲ إنما خلق هذا المال
لتغطية حاجاتنا نحن البشرِ ،
فل َم النبذله فيما
نحتاج إليه ونتذرع به للحصول على أسباب
٧٤
الراحة ووسائل الترفيه في هذه الدنيا؟! وقد
تصل بهم قسوة قلوبهم وبالدة إحساسهم إلى إثارة أنوا ٍع من الشبهات والشكوك حول شخصية الداعي
إلى الحق بالذات؛ حتى يتمكنوا من البرهنة على أن ذلك الشخص الذي يفرض انبعاثه أن نقف إلى
جانبه ونناصر رسالتهُ ،م َض ِّحين بحياتنا وأموالنا ،اليمكن أبدً ا أن يكون داع ًيا صاد ًقا ح ًّقا.
ومع أن هذه األقاويل المموهة التي يخوض فيها أمثال هؤالء الناس تبدو في ظاهرها وكأنها دالئل
وبراهين ،فإنها ليست في الحقيقة سوى أساليب للفرار من تبعات اإليمان ومقتضياته ،ولذا فمهما
ُعرضت عليهم الدعوة مدعم ًة باألدلة القاطعة لن ُيعوزهم بعض األلفاظ والعبارات الطنانة لرفضها
والتنصل من قبولها ،إن هؤالء أناس قد نسوا أن مصيرهم النهائي الموت ،وما إن تأتي مرحلة الموت
ٍ
عقب ،فإن الموت لن يلبث أن ُيلغي كل االعتبارات والشعارات الزائفة،
رأسا على
حتى ينقلب الوضع ً
ٍ
وعندئذ سيجد المرء نفسه في ذات الوضع الذي كان فيه حقيق ًة ،وليس في الوضع الذي كان يتظاهر به
للناس.
ٍ
بألوان شتى من األذى الحسي
( 186ــ  )189في أثناء مسيرة اإليمان ،البدَّ أن ُيصاب المرء
دائما بأال يقع فريسة رد الفعل ،ويظل ماض ًيا
والمعنوي من ذويه ومن غيرهم ،غير أن المؤمن مطالب ً
ً
متخذا من كل وض ٍع يواجهه موق ًفا إيجاب ًّيا.
نحو األمام،
ٍ
إن المؤمن يمر بين الحين والحين بتجارب ومعامالت تبعثه على أن يل ّبي مطالب ذاته ،متخط ًيا
الحدود اإللهية كلها ،ولكن الخشية اإللهية تكبحه ،وتحكم حركته ،وكذلك تتطلب مقتضيات الدين
٨
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المختلفة أن يضحي المرء في سبيل الوفاء بها
ٍ
ٍ
وغال.
رخيص
بنفسه وبكل مايملكه من
ٍ
وعندما تُمنى أية طائفة أمينة على الكتاب

السماوي باالنحطاط ،فال يحدث أن تتخلى
عن التحدث باسماﷲ ورسولهْ ،أو ْ
أن تعلن
براءتها وانقطاع عالقتها بكتاباﷲ ،كال،
ٍ
طائفة كهذه ،يتحول
إن الدين ،بالنسبة إلى
ٍ
تراث قومي تعتز به ،ويمتزج بتقاليدها
إلى
الشعبية كل االمــتــزاج ،وليس بإمكان أية
طائفة ،من الطوائف أن تتخلى أو تنفصل عن
ٍ
ٍ
ٍ
قومية
عالقة
شيء توثقت بينه وبينها أسباب
ٍ
وعنصرية على هذا النحو غير أن عالقتها
ٍ
عالقة شكلية أو رسمية وليست
تكون مجرد
عالقة حقيقي ًة في واقع األمر.
أولئك أناس يمارسون نشاطهم الدنيوي
بــعــنــوان الــديــن ،ويــرغــبــون فــي أن ُيــعــدوا
«متدينين» برغم بعدهم عن الدين ،ويحبون
أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهم يعيشون حيا ًة
٧٥
خالي ًة من كل اهتمام بالنجاة األخروية ،ثم هم
يفتعلون ــ مع ذلك ــ عقائد خرافي ًة ،يتوهمون أنهم بها سيكونون ناجين بكل تأكيد ،وهم يزعمون أنهم
حملة لواء الدين اإللهي ،وينشطون لتحقيق غاياتهم الدنيوية ،ويطلقون على تحركاتهم وصف اآلخرة،
ويدورون في فلك السياسة المزعومة ،و ُيضفون عليها صبغة السياسية اإللهية ،وهم ينهضون إلحراز
مصالحهم القومية و ُيعلنون أنهم نهضوا لتمثيل دور «خير األمم».

( 190ــ  )194إن الكون بكل مافيه إعالن «صامت» ،وما إن ُيزيل المرء كل األغشية االصطناعية
المتراكمة على عين ْيه وأذن ْيه ،حتى يستمع إلى صدى هذا اإلعالن الصامت ويراه في كل أرجاء الوجود،
ٍ
وعندئذ يلوح له أنه من المستحيل أن ينعدم وجود اإلنسان ويتالشى بكل آماله الجليلة وتمنياته الجميلة
في ٍ
مدة تتراوح بين خمسين عا ًما ومئة عا ٍم؛ في هذا الكون الذي التنعدم وال تتالشى كواكبه ونجومه
حتى ألوف المليارات من السنين ،وأنه اليكون لإلنسان أي مصير ينتهي إليه سوى سلسلة الهموم
واألحزان في هذا العالم حيث ُيوجد جمال األشجار ،وروعة األزهار ،وحيث يتوافر الماء والهواء
ٍ
ٍ
ٍ
معين.
وهدف
موجودات ذات معنًى
والشمس وما إلى ذلك من
ٍ
ٍ
ثم إنه يرى مستحي ً
جزاء ،على الرغم من سيره في اتجاه البر
ثمرة أو
ال كذلك أال ينال المرء أية
والصالح في الحياة ،في عالم يزخر بإمكانات هائلة لتحويل بذرة صغيرة تُلقى في األرض إلى كونٍ
بأكمله من الشجر األخضر ،وأال ُيشرف نور العدل والنصفة على مر القرون في عالم يتجلى فيه نهار
دامسة كل يوم ،وأال تظهر أية ٍ
ٍ
قوة تأخذ على يد هذا اإلنسان الذي الينفك يمارس
مشرق عقب ليلة
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ظلما في عالم يضم بين جنباته زالزل مروع ًة
ً
وكوارث مدمرة.

إن الــذيــن يعيشون فــي دنــيــا الحقائق
ٍ
ٍ
وعمق
بدقة
ويسبرون أغوارها ،ويفكرون
بالغ ْين ،من المتعذر عليهم أن يفهموا أو
يستيقنوا ماإذا كان هذا الكون المفعم بالهدف
والمعنوية يمكن أن ينتهي إلى مصير ِخ ْل ٍو من
أي معنى أو هدف؟! وبالتالي فهم يعرفون أن
رسالة الداعي إلى الحق إعالن بلسان النطق
عن ذات الحقيقة التي يتم إعالنها وإذاعتها،
ٍ
ٍ
صامتة ،في أنحاء الكون كله ،والقضية
بلغة
الكبرى التي تشغل بالهم بعد ذلك هي أال
يكونوا من الخائبين والمحرومين ،في ٍ
حين
ينكشف فيه الحق ،وتطلع فيه شمس العدالة
واإلنصاف ،فيندفعون نحو ربهم متضرعين
إليه ،ويقفون إلى جانب الداعي إلى الحق
وينضوون تحت لــوائــه ،هادمين بأيديهم
ٍ
حاجز من حواجز المنفعة والمصلحة،
كل
٧٦
راجين أن يبدي لهم ربهم منزالً يسوده النور
والضياء؛ وال يدعهم يتيهون ويتخبطون في ظلمات حالكة.
٤

١٧٦

والعاقل الكيس من عاش في ذكراﷲ الدائم ،والذي ُيدرك المعنوية والهدفية العاملة وراء الخطة
ٍ
بأمور أخرى غيراﷲ،
التكوينية للكون ،وعلى العكس من ذلك فإن السفيه هو الذي يشغل قلبه وعقله
والذي يمارس حياته في هذه الدنيا وكأن ليس لديه إلمام بالخطة التكوينية لمالك الكون العظيم.

( 195ــ  )200الحياة المنضبطة المسؤولة التي يعيشها أهل اإليمان تحرمهم من بعض شهوات
النفس وحرياتها ،وفي إعالنهم للحق يرى الكثيرون من الناس إلغاء أو نف ًيا لوجودهم؛ األمر الذي
يجعلهم يناصبونهم العداء ،وربما يتفاقم الوضع ويتأزم لدرجة أنهم ُيخرجون من ديارهم وأوطانهم،
ٍ
بعدئذ إال أن يختاروا
و ُيضطرون إلى النهوض لمقاومة عدوان المعارضين وتعسفهم ،وال يسعهم
ديناﷲ مضحين بالنفس والنفيس ،ومما يجب على أهل اإليمان أال ينسوا مصالح اآلخرة من أجل
مصالح الدنيا ،وأن يصبروا على مكاره الحياة وشدائدها ،وأن يدفنوا المشاعر السلبية المنبعثة في
ٍ
ٍ
ٍ
علمي بدافع رد الفعل ،ثم إنهم مطالبون باالستقامة والثبات
إجراء
خطوة أو
نفوسهم ،وال يتخذوا أية
على مقاومة األعداء الخارج ّيين ،فإن هذا الثبات واالستقامة هو الشيء الذي يجلب إليهم نصرةاﷲ،
كما يجب ــ مع ذلك ــ أن يكون أهل اإليمان جمي ًعا ومتَّحدي الكلمة ،مرتبطين بعضهم ببعض ألجل
الكفاح الديني ،فيقاوموا كل القوى المعادية ص ًّفا كأنهم بنيان مرصوص.
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٨

( 1ــ  )4البشر كلهم مــتــســاوون في
طبيعتهم وأصل نشأتهم ،لكونهم جمي ًعا من
ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ومن ثم يجب أن يكون
واحد وأ ٍم
أب
ٍ
إنسان مح ًّبا ألخيه اإلنسان اآلخر ،وينظر
كل
إليه نظرته إلى نفسه ،وأن يتعايش الجميع
ٍ
ٍ
ٍ
واحدة في مناخٍ يسوده
مشتركة
عائلة
أفراد
العدل والنصح والتكافل بين بعضهم البعض،
وليست أهمية السلوك الحسن المتبادل بين
البشر ،من وجهة النظر واألخالقية وحدها،
بل إنه قضية مصيرية بالنسبة إلى اإلنسان،
ذاك ألناﷲ رقيب على الناس أجمعين،
ومحاسبهم يوم القيامة ،وسيحدد مستقبلهم
األبدي في تلك الدار اآلخرة طب ًقا ألعمالهم
في هذه الحياة الدنيا ،إ ًذا فينبغي للمرء أال
يحسب قضية اإلنسان أنها قضية اإلنسان
٧٧
وح ــده ،بــل يحسبها قضيةاﷲ جــل وعــا،
وبالتالي يكون خائ ًفا أشد الخوف من مؤاخذةاﷲ وب ْطشه ،ويأخذ نفسه بممارسة العمل الذي سينجيه
من الغضب اإللهي.

وقد جاء في الحديث القدسي أناﷲ قال« :الرحم مني ،من وصلها وصلته ،ومن قطعها قطعته»
ويتضح من هذا أن الصلة باﷲ يتم اختبارها عبر الصلة بالعباد .وإنما الشخص الخائف مناﷲ حقيق ًة هو
الذي يخافاﷲ تعالى فيما يتصل ْ
بتأدية حقوق العباد ،والشخص المحبﷲ ح ًّقا هو الذي ُيبرهن على
أيضا؛
ذلك من خالل حبه للعباد ،وعلى أن هذا األمر مطلوب رعايته في إطار الروابط اإلنسانية العامة ً
غير أن أهميته في إطار السلوك الحسن مع ذوي األرحام وأولي القربى تتأكد وتزداد إلى حد أنه ّ
يحتل
المرتبة الثانية بعد حقاﷲ تبارك وتعالى.
ٍ
ٍ
ٍ
أسري أو كيان اجتماعي،
ويشكل «اليتامى» الجزء األضعف واألحوج إلى العون والرعاية في أي بناء
التعامل مع اليتامى لذلك أصعب مادة الختبار التقوى أو الخشية اإللهية؛ إ ًذا فينبغي للمرء أن يتخذ من
اليتامى موق ًفا عمل ًّيا أقرب مايكون إلى مقتضى العدل والنصح ،وأضمن مايكون لرعاية حقوقهم ،وإنه
ٍ
ٍ
مشتركة ويستأثر المرء لنفسه باألشياء الجيدة ،ويترك األشياء
ممتلكات
لذنب جد عظي ٍم أن يتم توزيع
الرديئة لشريكه وفا ًء بحقه من الناحية الشكلية!!
( 5ــ  )10ليس المال من أجل الت ََرف والتن ّعم ،وال من أجل التكاثر والمباهاة ،إنما هو وسيلة تستقيم
بها معيشة اإلنسان على ظهر األرض.
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وكو ُن المال «وسيل ًة للحياة» ،يوضح لنا
ْ
ً
قائما بذاته ،كما
أنه اليصح أبدً ا أن نتخذه هدفا ً
يستلزم ذلك أن نكون حريصين غاية الحرص
على صيانة المال من الضياع ،وإيصاله إلى
ٍ
صاحبه كام ً
منقوص ،وإن عدم االهتمام
ال غير
بتأدية المال إلى صاحبه على النحو المطلوب
يعني ِ
اإل ْخـــاَل بذلك النظام اإللهي الذي
قــررهاﷲ جل شأنه لتوصيل أسباب الرزق
والمعيشة إلى عباده ،وبما أن «اليتيم» يشكل
الجزء األضعف في أي ٍ
ٍ
اجتماعي ،كان
كيان
الحفاظ على ماله ،وتجنب كل أنواع الظلم
والعدوان في التعامل معه مطلو ًبا وضرور ًّيا،
وأن يسجل المرء كل مايفعله مع اليتيم وما
يدفعه إليه وفق مقتضى العدل ،ثم يقيم عليه
ٍ
خصومة أو تناز ٍع
الشهود ،وذلك تفاد ًيا من أية
ُيحتمل أن يقع في المجتمع فيما بعد ،ويؤدي
وإظهارا
إلى ماالتحمد عقباه وتبرئة لذمته
ً
لنزاهة يد ْيه أمام الناس.
٧٨
وإذا تولى الــمــرء أمــر أحــد الــنــاس ،أو
ٍ
ٍ
بخس
علما بأناﷲ مطلع على كل ماس ُيباشره من
شاركه في شأن من شؤون الحياة ،ف ْليكن تعام ُله معهً ،
وإه ٍ
المغتصب
مال ،وإن كان شريكه اليتمكن من االعتراض عليه ،أو انتزاع حقه
يتعمده من تقص ْي ٍر ْ
َ
أو َّ
من يده ،بسبب ض ْعفعه وقلة حيلته فلن ينجو من مؤاخذةاﷲ وعذابه الشديد يوم القيامة.
وقد ُي َس ُّر القوي بقدرته على اغتصاب حقوق الضعفاء في هذه الدنيا؛ غير أن المرء إ ْذ أكل المال
نارا ،ومع أن هذا مما ال ُيشاهد عيانًا في هذه الدنيا ،ولكنه حقيقة سوف تنكشف
الحرام فكأنما يمأل ب ْطنه ً
في اليوم اآلخر.

خيارا فيما يتصل
وإذا كان المرء قد ُمنح حرية العمل والتصرف في هذه الحياة ،إال أنه اليملك
ً
بنتائج األعمال ،فالشخص الذي يرغب في النجاة بنفسه من سوء العاقبة والمصير ،عليه أال ُيسيء إلى
أحد من الناس ،وينبغي للمرء أن يكون ناف ًعا لغيره ،و ُيعطي اآلخرين مما عنده على حسب استطاعته،
وإذا كان هناك من التسمح ظروفه بأن ُيعطي اآلخرين ،فإن أقل مايفرض عليه اإلسالم في هذا الوضع
يقل قوالً
هو أال يتس ّبب في إيذاء الناس بأي نو ٍع من األذى الحسي أو المعنوي ،فإذا تحدث إليهم ف ْل ْ
الصمت.
سديدً ا وصاد ًقا ْأو لي ْلتزم
ْ
( 11ــ  )14إن القوانين الوضعية كلها ــ سواء منها القديمة والحديثة ــ مازالت تعاني من ٍ
آفة ،وهي
التي تتمثل في جنوحها إلى هذا الجانب من الجوانب العديدة للقضية ْأو ذاكْ ،أو انحيازها إلى هذه
الطبقة من طبقات الناس أو تلك ،ففي العصر الق َبلي القديم ُحرمت البنت كل ًّيا من أي ٍ
حق في الميراث،
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فقد كان االبن يستحوذ على اإلرث كله ،ومر ّد
ذلك إلى ماكان يتمتع به االبن من األهمية
البالغة إ ْذ ذاك ،حيث كانت القبيلة تنظر إليه
بوصفه ذا ًّبا عن حياضها ،وحام ًيا لحماها من
كل مايتهدد كيانها أو مصالحها من األخطار،
ولم تكن البنت تحتل هذه المكانة.
وظهر في العصر الحديث ر ّد فعل على
التقاليد واألعــراف القديمة ،حيث ُألغيت
جميع الفوارق بين الذكور واإلناث وتساوى
الجميع في الحقوق والواجبات ،ولكن إذا
كان المبدأ السابق القديم اليقوم على العدل
والنصفة ،فإن المبدأ المعاصر الجديد اليقوم
على الواقع.
ولــكــن األحـــكـــام والـــضـــوابـــط الــتــي
قررهااﷲ بــهــذا الــخــصــوص ،ليست
الوسيلة الحقيقية الوحيدة لتحقيق العدالة
االجتماعية على صعيد الواقع فحسب ،بل
لها صلة عميقة بصميم الحياة األخروية؛
٧٩
إ ْذ إن تأدية حقوق اليتامى ،وتنفيذ وصايا
الميت ،وتوزيع الميراث على وارث ْيه توزي ًعا عادالً ،كل ذلك من األمور التي يتوقف عليها مصير اإلنسان
في اآلخرة.
٨

والوصية الجائزة شر ًعا تكون في ثلث التركة الأكثر ،ولو كان ينوي شخص من خالل وصيته أن
يحرم أحد الورثة من حقه في الميراث ،فإنها جريمة منكرة ُيحتمل أن تؤدي بصاحبها إلى النار ،فقد جاء
يسع المر َء بهذا الشأن ْ
إذن ،إال أن يأخذ نفسه ــ إذا ارتكب ذن ًبا ــ باتِّباع الحدود
في حديث مامعناه :فال ُ
والضوابط اإللهية وحدها ،دون أن يتبع األهواء والرغبات الذاتية أو المصالح األسرية.
( 15ــ  )18إذا ارتكب إنسان ذن ًبا فال بدَّ وأن يكون التعامل معه إ ْذ ذاك متف ًقا وحدود الشريعة ،إ ْذ
أحدُ الناس في عداد المجرمين ،وال أن ُيعا َمل معاملة المجرمين ،قبل الوفاء
ليس من الجائز أن ُيدخل َ
ّهم بريء ،حتى تثبت إدانته.
بالمقتضيات الشرعية الالزمة ،ومن ّأوليات القانون :أن المت َ
وكون أحد الناس مجر ًما اليعطي غيره ح ًّقا مطل ًقا للتعدي عليه ،واتخاذ اإلجراءات التعسفية الظالمة
ْ
ضده ــ فالغاية من العقوبات إقامة العدل ــ ولن يمكن إقامة العدل أبدً ا والعدوان والتعسف.
ٍ
إحساس
وليست التوبة بأن تنطق بكلمة «التوبة» ،وترددها مر ًة وأخرى ،إنما هي عبارة عن سيطرة
شديد بثقل خطيئتك ،ولو كان المرء مخلصا في توبته ،وأحس إحساسا عمي ًقا بخطيئته ،فإن التوبة عندئذٍ
ٍ
ً
ً
تكون تجرب ًة قاسي ًة وشديدة الوطأة عليه لدرجة أنها تصبح بمثابة تعذيب المرء نفسه بنفسه ،وإذا كانت هذه
الكيفية ناشئ ًة في قلب المرء عن خوفه مناﷲ تعالى ،فمن المؤكد أناﷲ سيعفو عنه ويغفر له ذنوبه كلها.
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غير أنه القيمة عنداﷲ لتوبة أولئك الذين
بلغوا من الجرأة والطغيان والتمرد علىاﷲ
إلى حدٍّ اقتراف المعاصي والمنكرات ،وال
ُيقلعون عنها بالرغم من صيحات التنبيه
واإلنذار المتكررة إال إذا أشرفوا على الموت،
أخذوا يتمتمون« :إننا تُبنا اآلن!» ،ولن تجدي
التوبة فتي ً
ال عن أولئك الذين سيفيقون بعد
فــوات األوان؛ إ ْذ يعترفون بخطاياهم في
اآلخرة عندما يرون العذاب ماث ً
ال أمام أ ْعينهم،
فيندمون ،والت ساعة مندم!
وحقيقة التوبة رجوع العبد وإنابته إلى
ربه ،ليتوب عليه ربه.
والتوبة كذلك للشخص الــذي تورط
ٍ
وقتية لم يستطع
في السوء ،مندف ًعا بدوافع
التغلب عليها بداي ًة ،ثم لم يلبث حتى أشعرته
محاسبته لنفسه ونقده الذاتي بخطيئته ،فأقلع
فورا عن فعل السوء ،واتجه ثاني ًة بكل قلبه
ً
نحو طريق الخير والصالح ،وأخذ يمارس
٨٠
حياته طب ًقا ألحكام الشريعة اإللهية ،ومثل
الشخص الذي يوفق للتوبة على هذا النحو ،كمثل الذي يعود إلى منزله ثان ًيا عند المساء ،بعد أن كان قد
ضل طريقه في وقت الصباح.
( 19ــ  )22ال جرم أن ورثة الميت لهم الحق في توارث ماخلفه وراءه من ٍ
مال وضياعٍ ،ولكن ذلك

اليعني أن يعتبر الورثة زوجة الميت ميرا ًثا لهم؛ فيتصرفوا في أمرها على هواهم ،إن المال شيء جامد
ٍ
حي ،يملك حرية اإلرادة
مملوك ،قابل للتحول بالتوريث من إنسان إلى آخر ،غير أن اإلنسان وجود ّ
والتصرف ،وله الخيار كله أن يقرر مصيره بنفسه ،ويتخذ لمستقبله أي ٍ
قرار شاء.
وإذا كانت المرأة ُي ِ
عوزها شيء من الناحية البدنية الجمالية أو المزاجية ،فينبغي للمرء أن يتجاوز
عنها ذلك ،و ُيتيح لها الفرصة لتقوم بتأدية دورها المأ ُمول في تكوين األسرة وإسعادها ،مستخدم ًة
ٍ
ٍ
وخصوصيات أخرى ،فالمطلوب من المرء إ ًذا أن يحاول االستمرار في العالقة
صفات
ماوهبهااﷲ من
الزوجية واستدامتها ،ناس ًيا أو متناس ًيا كل ماهنالك من بواعث النفرة أو الكراهة الظاهرية.
ٍ
أسرة من األسر ورقيها أن يعم أفرادها روح التسامح ،حتى يتيح بعضهم لبعض
إن سر تماسك أية
ٍ
عيوب ونقائص،
متجاوزا عما ي ْعوزه أو ُيوجد فيه من
ـرازا فعل ًّيا،
ً
فرص ًة إلنماء محاسنه وإبرازها إبـ ً
والذين يسلكون في هذه الدنيا مسلك الصبر والتسامح من أجلاﷲ ،إنما هم وحدهم أولئك الذين
سيدخلون الجنة في الدار اآلخرة.
ٍ
سبب من األسباب ،ويعتزم الطالق بدل أن يأخذ نفسه
كارها لشريكة حياته ،ألي
وقد يكون المرء ً
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والتحمل ،ويلجأ إلى المغاالة في بيان
بالصبر
ّ
تبريرا لموقفه
مآخذ زوجته وتضخيم عيوبهاً ،
السلبي ذاك ،وقد ُيلصق بها أنوا ًعا من التهم
ٍ
خطوات
الأساس لها من الواقع ،كما يتخذ
عنيف ًة ضدها ،حتى تتقدم بطلب الطالق نجا ًة
بنفسها ،إن هذا كله نقض للعهد ،والعهد أمر
مقدس عنداﷲ جل شأنه لدرجة أنه البدَّ من
ٍ
بشكل
االلتزام والوفاء به ،حتى ولو كان ذلك
ٍ
مكتوب ،تما ًما كما يجب االلتزام والوفاء
غير
بالعهد المكتوب!!
ومبدأ «إال ماقد سلف» ــ أي تجاوز عما
خاصا
حدث فيما مضى من الزمان ــ ليس
ًّ
بشؤون النكاح وحده بل مبدأ عام شامل.

ومـــع أن قــولــه تــعــالــى[ :ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ]
قد ورد بشأن العالقات الزوجية غير أنه
تعليما عموم ًّيا سام ًيا ،وقــد اعتاد
يتضمن
ً
٨١
ٍ
القرآن أن ُيرشد إلى توجيه ٍ
كلي يشمل حياة
بقضية معينةٍ.
ٍ
اإلنسان بشتى نواحيها ،في معرض بيانه ألحكا ٍم تتصل
ٍ
ٍ
ٍ
( 23ــ  )25إن اإلنسان مجبول على نوازع ورغبات فطرية كثيرة؛ منها الرغبة الجنسية التي يشعر بها
تضبط كل النزعات والعواطف البشرية ،وتوجهها
كل من الذكر واألنثى نحو اآلخر ،ولما كانت الشريعة ْ
الوجهة اإليجابية الصحيحة ،فإنها رسمت كذلك حدو ًدا وضوابط أخالقي ًة لتسكين الرغبة الجنسية،
وبالنظر إلى وصايا الشريعة اإللهية ،إال شك ً
ال واحدً ا الثاني له لممارسة االتصال الجنسي بين الرجل
ٍ
ٍ
اجتماعي جا ٍّد.
والمرأة ،أال وهو الذي يبرز إلى الوجود كميثاق

جو مفعم بالسمو والقدسية يسود الحياة العائلية ،باإلضافة إلى ضرورة
ثم إنه البدَّ أن يتوافر ّ
إشباع الغرائز الجبلية وتلبية المطالب الفطرية ،ومن أجل التوصل إلى هذه الغاية فقد حرم الزواج
ببعض المحارم من النسب والرضاعة والمصاهرة؛ تسام ًيا بالعالقات القائمة بين األقارب األدنين فوق
النزعات الشهوانية .وليس مقياس عظمة اإلنسان وعزته تلك األشياء المرئ ّية التي يقيس بها الناس عاد ًة
مدى عظمة أحدهم وعزته ،بل المقياس الحقيقي للعظمة هو اإليمان غير المرئي ،ذلك الذي اليعلمه
عزيزا أو غير ٍ
عزيز ليس من األمور المعلومة
إالاﷲ تبارك وتعالى وحده ،ومعنى ذلك أن كون أحد الناس ً
لدى اإلنسان ،وسوف يتم كشف القناع عن حقيقة األمر في اليوم اآلخر أمام محكمةاﷲ العليا حيث
تُبلى السرائر.
وإن هذا التصور اإلسالمي لحقيقة أوضاع البشر وسرائرهم من شأنه أن ينتزع من اإلنسان المؤمن
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الشعور باالستعالء؛ ذلــك الشعور الذي
يشكل المصدر الرئيسي لمعظم المفاسد
والمساوئ االجتماعية.
( 26ــ  )28ليس القرآن ببدْ ٍع فيما دعا
إليه من سنن الحياة وأساليب ممارستها؛
إ ْذ مــازالاﷲ يبعث بها أنبياءه لتبليغها عنه
إلى الناس كاف ًة في كل األ ْدوار ،وقد كانت
حياة الصالحين من عباداﷲ في كل العصور
ترجم ًة عملي ًة لهذه السنن واألساليب ذاتها،
غير أنها لم تلبث أن ضاعت وتالشت بسبب
ضياع الكتب السماوية القديمة ،ثم أنزلهااﷲ
تعالى على ِ
آخر رسله عليه الصالة والسالم
ٍ
ٍ
ٍ
مبين ،وجعلها «محفوظ ًة» من
عربي
بلسان
الضياع والتالشي إلى أبد اآلبدين ،واليوم
ٍ
طائفة من الطوائف بصياغة
حينما تقوم أية
حياتها العملية وفق هذه السنن واألساليب
القرآنية ،فإنها تنضم إلى تلك القافلة األبدية
التي تشتمل على أولئك األ ْبرار الذين ُرزقوا
٨٢
نصي ًبا البأس به من نفحات الرحمة واإللهية
ٍ
عصر على ذلك الدرب الر ّباني القويم الذي كاناﷲ قد أنار معالمه لعباده األوفياء.
والذين ساروا في كل
ال يكاد يقوم أحد عباداﷲ بعملية اإلصالح االجتماعي وت ْطه ْير البيئة من رواسب العهود السابقة،
العادات القديمة ،حتى يثور عليه عبيد التقاليد والعادات البالية؛ إ ْذ يتعذر عليهم أن يختاروا طر ًقا غير
ٍ
مألوفة لممارسة الحياة ،متخ ّلين عن طرقهم المأ ُلوفة القديمة ،وبالتالي فهم يناصبون العداء كل حركة
إصالحية ترمي إلى صرفهم عن الطرق التي أ ْل َف ْوا عليها آباءهم السابقين ،وطبقة رجال الدين التقليدي
تحتل بدورها مكان الصدارة في مهاجمة كل ٍ
نداء إلى اإلصالح ،ويكون رد فعلها بإزاء ذلك أ ْعنف
َُ َ
وأشد بالقياس إلى رد فعل الجماهير.
٥

٩

والواقع أن جانب الدين الداخلي عندما يطرأ عليه الض ْعف؛ فإن االهتمام كله يتركز تلقائ ًّيا على
السطحي الخارجي؛ حيث يبدأ االشتغال بتفريع المسائل الجزئية وإثارة القضايا الهامشية ،وفي
جانبه
ّ
نهاية المطاف يبرز إلى الوجود هيكل ظاهري شكلي سرعان مايغالي الناس في التمسك به؛ ظانين
عزوه إلى كبار السلف
أنهم متمسكون بالدين اإللهي ،ثم ينتهي األمر بهذا الدين المزعوم إلى أن يتم ْ
المرموقين ،ويكتسب القدسية على مر الزمن ،حتى يعود ديناﷲ الفطري شي ًئا غري ًبا بين الناس ،في حين
يلوح لهم أن دينهم االصطناعي هو المبني على الحق بعينه ،وفي هذا الوضع التقوم حركة تتوخى إحياء
الدين في صورته األصلية ونقاوته األُ ْولى ،إال ويقف هؤالء المقلدون الجامدون في وجهها ،و ُي ْعلنون
عليها حر ًبا الهوادة فيها؛ ذلك ألنهم يرون فيها إبطاالً ْأو إلغا ًء لمكانتهم الدينية.
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والشريعة اإللهية ــ على سبيل المثال ــ
قد نهت عن مجامعة المرأة في أيام الحيض
وأبــاحــت كــل مــاعــدا ذلــك مــن العالقات
األخرى معها كالمعتاد ،ولكن اليهود تناولوا
هذا الحكم الشرعي الميسور بزيادة أنواع من
القيود وااللتزامات الدقيقة عليه؛ حتى جعلوه
مسألة معقد ًة للغاية ،فقد زعموا أن ليس
جماع المرأة الحائض فحسب ،بل مؤاكلتها،
وشرب الماء من يديها ،واالجتماع بها في
ٍ
ٍ
واحد ،ولمسها باليد ...إلخ ،كل ذلك
مجلس
من األمور المحظورة أو المضادة للتقوى،
وهكذا صار اال ْبتعاد الكلي عن الحائض
بمثابة ٍ
آية على كمال التقوى والورع ،فلما قام
رسولاﷲ^ بإحياء الشريعة اإللهية األصيلة
هاج اليهود وماجوا؛ إ ْذ تبدى لهم أن الشيء
أسسوا عليه بنيان ورعهم
الــذي كانوا قد ّ
ٍ
أثرا بعد ٍ
عين!
وتقواهم ُفوجئ بهزة ستعيده ً
قائما على
إن الذين يكون َص ْرح تد ّينهم ً
زافة مزو ٍ
ديانة ٍ
ٍ
٨٣
رة ،فإنهم اليلبثون أن
أساس
ّ
يصبحوا أشد الناس عداو ًة ومعارض ًة للدعوة الهادفة إلى إحياء ديناﷲ ،وإعادته إلى صورته األصيلة
الناصعة ،من خالل ت ْطهيره من كل اإلضافات البشرية ،ألن دعو ًة كهذه تكون مرادف ًة النتزاع السيادة من
أيديهم وال أحد يرضى أبدً ا بأن تُنتزع السيادة من َيدَ ْيه ،إال من رحم ربك ،وقليل ماهم.

( 29ــ  )33من وجوه انتقال المال من يد أحد الناس إلى يد غيره؛ أن يقوم الواحد بتوفير حاجات
الشخص اآلخر؛ فيطالبه بالعوض المالي عن جهده المبذول ،تلك هي التجارة؛ والطريقة الصحيحة
المشروعة لكسب المعاش ،وأما األموال التي يتم تحصيلها عن وجوه السرقة ،والخيانة ،والغش،
والكذب ،والرشوة ،والربا ،والقمار ،وما شاكل ذلك ،فإنها كلها أموال مكتسبة من الطرق الالمشروعة
عنداﷲ تعالى إنها أنواع مختلفة للنهب والسلب ،والذين يتذرعون بوسائل النهب والسلب لكسب
معيشتهم ــ مهما حالفهم النجاح والسعادة في هذه الدنيا ،وتقلبوا في أعطاف العيش الناعم طيلة حياتهم
ــ فإن مصيرهم النهائي المحتوم في اآلخرة إلى عذاب النار.
شخص ماأو إ ْعدامه سوى س ْل ٍ
ٍ
طة
وكذلك الشأن بالنسبة إلى نفس اإلنسان؛ إ ْذ اليملك الخيار لقتْل
ٍ
ٍ
قائمة فعالً؛ ألنها تقوم باتخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة ضد المتهم ب ْعد أن تثبت جريمته
حكومية
طب ًقا للقانون اإللهي ،وأما الشخص الذي يتصدى للقضاء على حياة أحد الناس فيرتكب عم ً
حرمته
ال ّ
تحريما قاط ًعا ،والذي قد أعداﷲ له عذا ًبا شديدً ا جزا ًء على صن ْيعه ذاك ،وأكبر الجرائم عنداﷲ
الشريعة
ً
ٍ
ٍ
تعالى هي الظلم والعدوان؛ أي تجاوز الحدود اإللهية المرسومة ،واالعتداء على أحد بغير حق ،والذين

يجتنبون الظلم والعدوان في الحياة الدنيا ،فإناﷲ
س ُيعاملهم معامل ًة تكريمي ًة خاص ًة فيعفو عن
صغائر ذنوبهم ،ويمحو كل ماقد صدر عنهم في
ٍ
وزالت عادية.
الدنيا من خطايا
إن أوضاع البشر وحظوظهم في الدنيا تتفاوت
ٍ
مقدارا ضئي ً
ال
شخص وآخر ،فمنهم من ُرزق
بين
ً
من القوى البدنية والعقلية ،ومنهم من أوتي
ٍ
صالحة
ح ًّظا أوفر منها ،ومنهم من يولد في بيئة
ٍ
طيبة ،ومنهم من يولد في بيئة فاسدة
وظــروف
وظروف نكدة ،ومنهم من تتوافر لديه إمكانيات
ووسائل فخمة ،ومنهم من اليمتلك غير أسباب
ووسائل عادية تافهة للغاية.

وعندما يرى المرء أحدً ا سواه فوقه ،وأسعد
منه ح ًّظا وأحسن منه حاالً ،فسرعان ماتستيقظ
في نفسه مشاعر الحقد عليه ،األمر الذي يؤدي
إلى إيجاد جو ُمتْر ٍع بالتحاسد والعداوة والشحناء،
والصراع واالحتكاك الداخلي في كل شعب الحياة
االجتماعية ،غير أن قياس المرء قدر نفسه هو أو
غيره بمقياس هذه األشياء ليس إال حم ًقا وسفاه ًة،
إنها كلها أشياء ذات أهمية دنيوية ،وسينتهي أمرها
إلى الفناء والتالشي في هذه الدنيا بالذات ،إذ
الدخل لها وال عبرة بها في نجاح اآلخرة وال في
سعادتها التي لها وحدها القيمة الحقيقية واألهمية
البالغة ،حيث إن النجاح األخروي متوقف كل ًّيا
صادرا عن إرادته
على العمل الذي يمارسه المرء
ً
واختياره ،قاصدً ا به وجهاﷲ وحده ،لذا فإن
الكياسة أن يجنب المر ُء نفسه الحقد والحسد،
ويركز كل جهوده وطاقاته على العمل من أجل
فضله وتوفيقه.
اآلخرة ،سائالًاﷲ تبارك وتعالى ْ
( 34ــ  )35حيثما وجــدت أيــة مجموعةٍ
ُ
ٍ
بشرية ،ســواء كانت أســرة أممملكة ،البــدَّ لها

من رئيس وزعيم يتولى أمورها ..ومن المتحتم
شخصا واحــدً ا الغير..
أن يكون هذا الرئيس
ً
وطب ًقا لمنهجاﷲ في الكون ،فإن الرجل المعهود
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إليه برئاسة األســرة؛ قد تم خلقه وتصميم كيانه
البدني والنفسي على هذا االعتبار ..وما الفوارق
البيولوجية والنفسية التي توجد بين بنية الرجل
ٌ
لي مع هذا
وبنية المرأة ،إال انسجا ٌم
وتساوق ف ْع ٌّ
المنهج اإللهي ..إ ًذا فلو حاول بعض الناس أن
يسيروا في االتجاه المضاد للمنهج اإللهي ،لما
أمكنهم أن يزيدوا في هذه الدنيا شي ًئا سوى الفساد
مستمرا على
والدمار ..ذاك ألن خلقاﷲ لن يزال
ًّ
َوتِ ْيرته في تكوين الرجل والمرأة وفق متطلبات
منهجه المرسوم ،يتم تزويد الرجل بمؤهالت
«القوامة» ،ويتم تزويد المرأة بمؤهالت «الطاعة
واإلذعــان» بينما اليكون توظيفهما االجتماعي
قد ُر ِوعي فيه مقتضى التكوين اإللهي ..وال جرم
ٍ
تناقص من هذا النوع إنما يكون باع ًثا على
أن كل
الشر والفساد في هذا الوجود ليس غير.

وخ ْير النساء التي تعترف بتفوق الرجل،
اندماجا بذاتها في خطةاﷲ التكوينية ،وخ ْير
ً
ِ
الرجال الذي ال ُينْس ْيه غروره بتفوق ذاته أناﷲ
أعلى منه وأكبر ،وأنه تعالى أقدر عليه مما هو
عليها ،وليس ثمة فـ ٌ
امتياز بين الرجل
ـرق أو
ٌ
والمرأة أمام المحكمة اإللهية العادلة ..إن أهمية
هذه الفوارق واالمتيازات كلها الت ْعدو الناحية
التنظيمية لشؤون الحياة الدنيا ،وال عبرة بها البتّة
فيما يتصل بثواب اآلخرة ومكافآتها.

وينبغي للمرء أن يهتم بــتــأديــة واجباته
ومسؤولياته نحو الــمــرأة كل االهــتــمــام ..وإذا
كانت هناك امرأة ترفض االعتراف بتفوق الرجل
التنظيمي ،فال ينبغي أبدً ا أن يندفع الرجل نحو
االنتقام والتش ّفي؛ أو يأخذ في ْ
سمعة المرأة
تشو ْيه ْ
من خالل إلصاق التهم الكاذبة بها ..إذ إن أي نو ٍع
من التفوق واالمتياز ال ُيعفي صاحبه من التقيد
بمبدأ العدل والنصفة ،فاعتبار المبدأ فوق اعتبار
الشخص ومنزلته ،كائنًا من كان.

على أن ثمة حاالت استثنائية أتيح فيها للرجل
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حق ليحاول تأديب المرأة وإصالح عوجها،
فيما إذا رأى منها التمرد والعناد ..وأول
خطوة ستبدأ بها محاولة اإلصالح هذه تتمثل
في الموعظة والتذكير ..ثم يمكن اللجوء
ـبعد إخفاق الخطوة األولى ــ إلى ترك الكالم
والــهــجــران للضغط األول ــي عليها ..وفي
المرحلة األخيرة يجوز للرجل أن يضربها
ضر ًبا غير مبرح؛ كأن يضرب بالسواك مثالً..
وأحسن طريق لفض الخصومة وتسويتها
فــي هــذه الــحــالــة ،هــو أن يرضى الطرفان
رجل ٍ
ٍ
ثالث بينهما ..فإن هذا الثالث
بتحكيم
الوسيط ــ لكونه غير مرتبط بالقضية ارتبا ًطا
ذات ًّيا ــ سيفكر فيها بعقلية غير متأثرة وال
متحيزة ..وبالتالي سيوفق للوصول إلى ٍ
قرار
واضح سديد يتفق مع الحقيقة الواقعة.
( 36ــ  )40كل ماعند اإلنسان هو من
عطايااﷲ تبارك وتعالى ،األمر الذي يقتضي
أن يسلم اإلنسان نفسه إلىاﷲ ،ويصير عابدً ا
٨٤
مخلصا له دون أن يشرك بعبادته أحدً ا
ً
سواه ،وإن المرء حينما يصبح إنسانًا ربان ًّيا على هذا النحو ،تتولد في داخله تلقائ ًّيا طبيعة التواضع،
وطبيعته هذه تنْسكب على سائر عالقاته وتصرفاته مع أولئك الذين يعيش بينهم .فتتخذ طبيعته صورة
ٍ
شخص يتعامل معه.
السلوك الجميل في أثناء تعامله مع الوالد ْين ،وكل
والشخص الذي اليسلم نفسه وال يفوض أمره كله إلــىاﷲ ،ت َْست ْيقظ في داخله نفسية الفخر
كسبه ح ًّقا لذاته
واالعتزاز ،إ ْذ يحسب أن كل ماعنده ٌ
نتاج لجهوده ومؤهالته الذاتية؛ مما يجعله يرى ْ
وحدها ،ويترفع بالتالي عن االتصال بأقاربه الضعفاء أو تفقد أحوال المساكين وذوي الحاجة ال ْعتباره
وافرا من ماله في سبيل إشباع رغباته ْأو تحقيق مصالحه الذاتية،
شي ًئا اليليق بشأنه ،ومع أنه يبذل قس ًطا ً
ٍ
وجوه اليكون اإلنفاق فيها عائدً ا عليه بما ُي ّ
غذي أنانيته وكبرياءه،
غير أنه يضيق صدره بإنفاق المال في
ٍ
ٍ
سجل فيها
أسخى مايكون في مواطن الظهور والشهوات؛ وأ ْبخل مايكون في مناسبات دينية ال ُي ِّ
إنه ْ
اسم المنفق وال مبلغ إنفاقه بمداد الفخر.
ٍ
ٍ
ٍ
تجريده من كل قيمة وأهمية إطال ًقا ،فيما إذا كان
وربما ي ْلجأ المرء إلى التقليل من أهمية شيء أو ْ
اليجد في نفسه مي ً
ال صاد ًقا إليه وال هم ًة تبعثه على اختياره عمل ًّيا ،وإنه إ ْذ ي ْلجأ إلى ذلك فكأنما يريد
بحتة ،إنه يحاول أن يثبت أنه على الحق ،غير أن أية محاولةٍ
ٍ
قضية ذاتيةٍ
ٍ
ٍ
نظري فكري على
إضفاء طاب ٍع
ْ
ُ
تجدي عنداﷲ ش ْي ًئا.
لن ْ
ِ
( 41ــ  )43عندما ُيبعث الداعي إلى الحق فإنه يكون في صورة ٍ
عادي ،بحيث التكون أسباب
بشر
ٍّ
العظمة الظاهرية ومظاهر التأ ّلق البراقة مجتمع ًة حوله ..مما يجعل كبار العصر ال ُيعيرونه اهتما ًما ..إ ْذ
٩
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شخصا دونهم
إنهم اليكادون يست ْيقنون بأن
ً
أهمي ًة ،وأضعفهم سلطانًا في الدنيا ،يمكن أن
يفوقهم في معرفة الحق والصدق أو يسبقهم
إليهما!!
ولكن حينما تأتي القيامة ،فسيرى هؤالء
ٍ
ٍ
ٍ
واستغراب أن الشخص الذي
بدهشة
عندئذ
كانوا قد رفضوه في الدنيا قد ُجعل الشاهد
اإللــهــي فــي محكمة اآلخـــرة ..وهــو الــذي
سيتم تحديد مصائر الناس بنا ًء على تصريحه
وشهادته حين يقف هؤالء موقف المجرمين،
فإنه سيكون في موقف المتحدث المأمور من
عنداﷲ!!
وإنها ستكون ساع ًة رهيب ًة مروع ًة لدرجة
أن الناس يــودون لـ ْـو أن األرض تنشق من
تحت أقدامهم فتبتلعهمْ ،أو ُيدفنوا فيها
فتسوى بهم!! غير أن هذا الندم والتحسر
وجد
لن يجدي عنهم فعيالً ..ف ــإناﷲ س ُي َ
ٍ
محتو العلى أقوالهم وأفعالهم
عنده سجل
٨٥
وحدها بل وعلى أفكارهم ون ّياتهم الخفية..
ٍ
جهل ،بكونه ناش ًئا عن الكبر
وإنه تعالى سوف ُيريهم أن إنكارهم للداعي إلى الحق لم يكن ناش ًئا عن
والغرور؛ إ ْذ إنهم عدّ وا أنفسهم كبارا وذوي ٍ
شأن ،بينما استهانوا بشأن الداعي إلى الحق واحتقروه..
ُ
ً
مباشرا ــ إنما
وأنهم ــ بالرغم من رؤية الحقيقة في صورتها الواضحة المجردة ،واالطالع عليها اطال ًعا
ً
أثرا بعد ٍ
عين!!
ْ
جحدوا بها لما كان ُيخ َيل إليهم أن إيمانهم بها س ُيعيد سيادتهم وسلطانهم ً
ٍ
ٍ
عادية بالنسبة لإلنسان ..ومن ثم فقد ُر ِّخص له في هذه
وتسهيالت غير
رخصا
لقد تضمنت الشريعة
ً
المواطن االكتفاء بالتيمم مكان الوضوء أو ال ُغسل إذا كان يخشى الضرر منهما ..إن الوضوء المعتاد
يكون بالماء ،وأما التيمم فكأنه وضوء بالتراب ..والغاية من الوضوء هي إيجاد نفسية النظافة والطهارة
في نفس المرء ..وأما التيمم فهو تدبير مادي لإلبقاء على نفسية الطهارة والنظافة هذه في حالة عدم
التمكن من الوضوء بالماء..
وعلى أن آية [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] وردت هنا ضمن األحكام
أهمية ٍ
ٍ
ٍ
بالغة عن الصالة ..وهي أن الصالة
حقيقة ذات
االبتدائية عن الخمر ..غير أنها تتضمن اإلشارة إلى
ٍ
ٍ
عبادة تُؤ َّدى مع تمام الوعي واإلدراك ..فالصالة إ ًذا ليست عباد ًة عن مجرد تكرار لمجموعة من األلفاظ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خاص ،بل ومن الضروري
معينة ،مع االهتمام بصحة األداء بنو ٍع
وسكنات
حركات
والعبارات وإعادة
أيضا أن يكون المرء في أثناء صالته حاضر الذهن يقظ الشعور ،ف ْل َي ُق ْم ألداء الصالة واع ًيا بحقيقة الصالة
ً
كل الوعيَ ،و ْ
كع
يخ َض ْع فكره وإرادته هما اآلخران أماماﷲ مثلما يظهر خضوعه له بلسانه وجسده ،و ْل َي ْر ْ
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و َي ْس ُجدْ شعوره هو اآلخرﷲ ويسجد له ببدنه.
( 44ــ  )46إنما َي ْبعثاﷲ بكتابه إلى
ٍ
طائفة من الطوائف لكي تستعين به على
راسا
إصالح أفكارها وأعمالها ،وتتخذ منه ن ْب ً
تستنير به مسيرة حياتهم ،ولكن عندما تُمنى أية
طائفة ٍ
ٍ
أمينة على الكتاب السماوي باالنحطاط
الديني ،كما ُمني اليهود بذلك ،فإنها التلبث
مصدرا للضاللة
أن يصير كتاباﷲ عندها
ً
بــدالً من الهداية! ..حيث تصبح األحكام
اإللهية موضوع المجادالت الفرعية العقيمة،
كما تظهر إلــى الوجود تفريعات ومسائل
فلسفية دقيقة يشتد الخوض فيها بعنوان «علم
العقائد» ..ويصل بها األمر نهائ ًّيا إلى أنها
ٍ
ونشاطات
تس ْتوحي من الكتاب اإللهي آراء
ْ
العالقة لها بقضية اآلخرة!! وأمثال هؤالء
الناس ،بسبب نزعتهم التقليدية ،يرون من
الضروري أن ي ْطبعوا كل ْ
مايأتونه أو يدعونه
بطاب ٍع ٍ
إلهي ،ومن ثم اليتحرجون من تغيير
٨٦
ٍ
ٍ
ديني
كتاباﷲ من أجل البحث عن مبرر
لبعض أعمالهم ،ويحرفون كلماتاﷲ عن مواضعها وسياقاتها الحقيقية ،ويفسرونها و ْفق أهوائهم
ٍ
الذاتية ..و ُيسيؤون استخدام بعض األلفاظ والعبارات على ٍ
ومدلوالت التمت إلى
نحو توحي بمفاهيم
ٍ
بصلة..
التعاليم اإللهية األصلية
وقوله عن اليهود إنهم[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] يعني أنهم ،مع كونهم قد تمكنوا من قراءة
ألفاظ الكتاب اإللهي ،إال أنهم ظلوا بعيدين كل ال ُب ْعد عن العمل بالكتاب اإللهي؛ الذي كان الهدف
األصلي المنشود ..فقد ظلوا َح َملة الكتاب بالنسبة إلى مضمونه اللفظي فقط ،في حين أنهم أغفلوا القيام
بمقتضياته العملية ،وساروا في حياتهم سيرة من عداهم من الشعوب واألمم ذوات االتجاهات المادية
البحتة ..ثم إنهم ــ باإلضافة إلى ذلك ــ كانوا أكثر تمر ًدا وتوغ ً
ال في البغي والعناد من عامة أصحاب
ْ
بدأوا في إقامة الدليل
الدنيا ــ الذين يمارسون نشاطهم الدنيوي دون تمو ْيهه أو تسميته بغير اسمه ــ إ ْذ ْ
على صحة نشاطهم الدنيوي من كتاباﷲ!!
ممثلو الديانة اإللهية،
ثم إن ضاللتهم لم تقف عند حد أنفسهم وحدها ،حيث إنهم كانوا يزعمون أنهم
ْ
لذا فما أن أخذ العرب من غير اليهود في مناصرة رسول آخر الزمان^ ،حتى أخذ اليهود بدورهم في
ٍ
ألوان من
معارضة الرسول نفسه من أجل الحفاظ على اعتبارهم أو ُس ْمعتهم الدنيوية ،فلجأوا إلى تلمس
العيوب والنقائص في تعاليمه وحياته^ ،ب ْغية تشكيك الناس في صدْ ق رسالته ،حتى يحسبوه رج ً
ال
ابتعثتْه نفسه ودفعه طموحه الذاتي لرفع لواء الديناإللهي ،وليس نب ًّيا مرس ً
ال من عنداﷲ.
القسوة والبالدة من اإلنْسان
للقسوة وبالدة اإلحساس؛ فعندما تبلغ ْ
إن «ال ّل ْعنة» ،الصورة النهائية ْ

124

مبل ًغا اليعود لديه معه الوعي بالفوق القائم
بين الحق وغير الحق ،فتلك هي اللعنة بعينها.
األحيان يسمع
( 47ــ  )50في ب ْعض
ْ
المرء شي ًئا ،ولكنه اليسمعه في واقع األ ْمر.
وهذا يحدث عندما يكون المرء غير جا ّد حق
ٍ
راغب في
الجدية في تفهم ذلك الشيء؛ وال
العمل به ..وهذه النزعة حين تبلغ منْتهاها،
فيصير حال اإلنسان ،من قلة الو ْعي واإلدراك،
ْ
حيت حواسه
مست آثار وجهه و ُم ْ
وكأن قد ُط ْ
محوا كامالً.
ً
وص ْيرورة حال المرء إلى هذا النحو من
ال َع َمى والصمم بالنسبة لفهم الحق ،عالمة
تدل على أناﷲ قد حرمه من توفيقه نتيج ًة
الستمراره وإصـــراره على عــدم االحتفال
والالمباالة بأمر الحق ..فقد أعطاهاﷲ األذن،
زودهاﷲ بالع ْين،
ولكنه لم يسمع بها ،وقد ّ
ولكنه لم ُي ْبصر بها ..إن القسوة والبالدة
حينما تنتهي إلى أقصى درجاتها تتحول إلى
٨٧
والتشوه!!
المسخ
ّ
ْ
قال اليهود :إننا من ُساللة األنبياء؛ ولذا فإن طائفتنا هي طائفة مقدسة ،وكانوا قد اختلقوا صنو ًفا
الساللي العريق وفضيلتهم الطائفية الموروثة ،وقد
من األساطير والروايات المتضمنة تصدي ًقا لشرفهم ُ
كانوا يعيشون في عالم هذه األماني العزاب! كما كانوا قد اصطنعوا من عند أنفسهم عقيدة بقول :إن كل
ٍ
شخص ينتمي إلى الش ْعب اليهودي ٍ
ناج المحال َة ،وأنه ل ْن ُيلقى بأي يهودي في نار جهنم أبدً ا!!
ٍ
ساللة
وقوله[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] يدْ حض هذه الفكرة من األساس ،ومعناه أن االنتماء إلى
ٍ
معينة اليجعل أحدً ا ينال مقام الشرف أو الفضيلة ،بل إن ذلك يتعلق بقانون العدل اإللهي،
أو طائفة
٩

فالشخص الذي يثبت جدارته وأهليته بعمله ،فلن يظفر بالشرف والمجد بنا ًء على مجرد انتمائه إلى
ٍ
ٍ
معينة.
طائفة

وإن عقيدة «الخالص الطائفي أو الش ْعبي» ــ سواء أكان يؤمن بها اليهود أو غيرهم ــ باطلة ..والذين
يختلقون هذا النوع من العقائد الخرافية ،ينسبونها إلىاﷲ ..غير أن ذلك الي ْعدو أن يكون محض
ولو أناﷲ
االفتراء والكذب علىاﷲ ،إ ْذ إناﷲ س ْبحانه وتعالى لم ي ْبعث بمثل هذا التعليم أحدً ا قطْ ،
ٍ
إنسان وآخر بنا ًء على االنتماء الطائفي لكان ذلك ظ ْل ًما ،على حين أنه تعالى هو العدل كله
أخذ يفرق بين
وليس بظال ٍم أحدً ا أبدً ا.
( 51ــ  )57إن طائف ًة أمينة على الكتاب السماوي ،عندما تُمنى باالنحطاط الديني ،فتبدأ تعيش
على مستوى اآلمال واألماني العزاب بدالً من الحقائق الصريحة والصارمة ،وبالتالي تروج وتنتشر بينها
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ٍ
نطاق
ضروب من األوهام والتخ ّيالت على
موس ٍع جدًّ ا ،فإذا بها تتخذ العزائم ،والعقائد
الخرافية ،والشعوذات؛ طري ًقا لنيل ما ال ُينال
إالّ بواسطة العمل الصالح.
شأن الدين ْ
وأمثال هؤالء يحسبون ْ
كشأن
«الكلمات المقدسة» و«الروابط المباركة»؛
االرتباط
التي يؤدي مجرد تكرارها اللساني أو ْ
معجزات ووقائع طلسميةٍ
ٍ
بها رسم ًّيا إلى خ ْلق
ٍ
خارقة للعادة ..بينما يكون حالهم تكريس
حياتهم العملية كلها في سبيل الشيطان ،مع
كونهم يرفعون بأ ْلسنتهم هتاف الدين ..فهم
ْ
يتبعون في واقع حياتهم الشهوات النفسانية
واإلغـــراءات الش ْيطانية ،ولكنهم يلبسون
مسوح الدين في ظاهر أمرهم ،زاعمين أن كل
مافعلوه هو عين الدين اإللهي!!
وضـــ ٍع كــهــذا حينما تــقــوم ب ْينهم
وفــي ْ
الدعوة إلى الحق الخالص ،فإنهم اليلبثون
أن يصبحوا من أشد الناس عداو ًة ومعارض ًة
٨٨
لها؛ ذاك ألنه ُيخ ّيل إليهم أن الدعوة الجديدة
ُلغي اعتبارهم الديني ..وبما أن وجود الكفار اليشكل له أي تحدٍّ من هذا النوع؛ لذا فهم يوطؤون
ت ْ
ٍ
أكنافهم للكفار؛ ألن قلوبه التنطوي على مثقال ذرة من ٍ
نص ٍح بالنسبة للداعي إلى الحق ،فتتقد
خير أو ْ
في صدورهم نيران الحسد والحقد قائلين :إننا كنا نحن المرجع والعمدة في أمور الدين منذ أزمانٍ
ْ
ٍ
ٍ
يتناسون أناﷲ
بتمثيل الدين اإللهي إلى شخص آخر سوانا؟! وإنهم ينْسون أو
ْ
متطاولة ،فكيف عهد ْ
إنما يختار أحد الناس ممث ً
ال لد ْينه بنا ًء على است ْعداد المرء القلبي الداخلي ،وليس بنا ًء على المظاهر
الشكلية الخارجية.

طرد الرجل وإ ْبعاده كل ًّيا عن رحمةاﷲ ونصرته ..وكما أن حياة اإلنسان المادية التلبث
و«اللعنة» هي ْ
أن تنْتهي إذا كان قد ُمنع عن الطعام والشراب ،فإن حياة اإلنسان اإليمانية كذلك تبلغ نهايتها في إثر
حرمانه من النصرة اإللهية ..إن «اإلنسان الملعون» يصبح إنسانًا هامدً ا خامدً ا فال تعد لديه القدرة على
التمييز بين الحق وغير الحق ،فال يكتب له التوفيق لإليمان واالعتراف بالحق ،بالرغم من ظهور اآليات
الباهرات ..فال يمكنه أن يعرف الدالئل والبراهين على الحق من الترهات واألباطيل الفارغة.
ٍ
الوجه الصحيح الم ْطلوب ..وينبغي للمرء
ؤولية أمانة ..وال بدَّ من تأديتها على ْ
مس ْ
( 58ــ  )63كل ْ
أن يتعامل مع كل الناس على حسب مايقتضيه العدل والنصفة ،سواء أكان المتعامل معه صد ْي ًقا له
ٍ
أنملة ،حتى ولو كان ثباته
أمعدوا ..ويجب أال يزال ثابتًا على جادة العدل والحق ،دون أن يحيد عنها ق ْيد
ًّ
ْ
متعارضا ــ في ظاهر األمر ــ مع مصالحه ومنافعه الذاتية؛ إذ إن الخير والفالح كله إنما يكمن
على ذلك
ً
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٩

٨٩

في اتباع التوحيد اإللهي ،وليس في االنْسياق
وراء هوى النفس وإذا كانت الظروف تسمح
بإقامة نظا ٍم حكومي ،فينبغي للمسلمين
ٍ
عندئذ أن يقوموا ْ
بتأسيس الحكومة اإلسالمية
على قواعد التشريع اإللهي وأما إذا لم تُوجد
هناك الفرص المناسبة إلنْشاء الحكومة،
صالحي أفرادهم ومن ُيو َثق بهم
يتخذوا من
ف ْل
ْ
ْ
مارس ْوا حياتهم الدينية على
زعماء لهم ،و ْل ُي ُ
السد ْيدة ..وإذا
ْ
ضوء إرشاداتهم وتوج ْيهاتهم ّ
ٍ
نشأ بينهم التنازع واالختالف في شأن من
الشؤون ،فيجب على جميع األطراف الم ْعنية
أن تحتكم إلى كتاباﷲ وسنة رسوله ،وتتفق
نهائ ًّيا على قبول الحكم المنبثق عنهما ..فإنه
إذا كان شخص يتمتّع بحرية الــرأي وحق
ٍ
ألحد حق
االختالف في الفكر ،إال أنه ليس
االعتراف أو الخروج على الحكم االجتماعي
المج َمع عل ْيه ..فالنظام االجتماعي ضرورة
ْ
اجتماعية للمجتمع المسلم.

عهد اإلســام بالمدينة كانت
وفي أول ْ
لفصل الخصومات االجتماعية ،إحداهما :محكمة الرؤساء اليهود القديمة ،والثانية:
هناك محكمتان ْ
وكثيرا ماكان المنافقون يرفعون قضيتهم إلى
هي محكمة رسولاﷲ^ التي تم إنْشاءها بعد الهجرة..
ً
رأوا أن دعواهم واهنة ي ْعوزها الدليل ،وأنهم بذلك لن
محكمة كعببن األشراف ــ زعيم اليهود ــ إذا ْ
استصدار الحكم الموافق لصالحهم من محكمة رسولاﷲ^.
يتمكنوا من
ْ

ٍ
راض بقضاءاﷲ ،بل يريد استصدار الحكم
إن هذا الصن ْيع مناقض لإليمان ..إ ْذ ْلو كان المرء غير
الموافق لهوى نفسه ،فال جرم أنه كاذب في ادعائه اإليمان ...مهما كانت لد ْيه مجموعة هائلة من
األلفاظ والعبارات الجميلة تبرر موقفه وتثبت أنه على الحق والصواب ..غير أنه ينبغي أن تستمر عملية
ٍ
إيجابي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نقاش
جدل ْأو
مؤثر ،دون الخوض معهم في
بأسلوب
النصح والموعظة ألمثال هؤالء الناس
الطائل تحته.
ٍ
( 64ــ  )70ال ُيبعث الرسول التخاذه بط ً
بهالة من التجلية واالحترام ،ويتقدمون
ال يحيطه الناس
ٍ
ٍ
ٍ
منوعة من مديح الكالم وكفى!! إنما ُيبعث الرسول لكيما يتلقى المرء
رائعة
باقات
إلى جانبه بإهداء
منه منْهج حياته ،ويأخذ نفسه باتباع ذلك المنهج عمل ًّيا ..وينبغي ْ
أن يبلغ اهتمام المرء بهذا الشأن مبل ًغا
الينحرف معه عن طاعة الرسول واالنقياد ألوامره حتى في المواقف البالغة الخطورة والحساسية..
قظت بالتالي في َق ْل َب ْيهما مشاعر المقت واالستياء أحدهما
فإذا
مصلحة شخص ْيهما واست ْي ْ
ْ
تعارضت ْ
يضبط نفسه ويكفها عن اإلساءة ،ويلتزم إراد ًّيا وعلى رغ ٍم بالمنهج
نحو اآلخر ،فإن المرء مطالب بأن ْ
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النبوي ..فإن الشخص الذي يقبل بتوج ْيه الرسول
ويتمسك به في مواقف النزاع والخصومة هو
المؤمن بالرسول ح ًّقا!..

فالمؤمن هو الذي يتقبل منْهج الرسول عن
ٍ
رضا ٍ
مناقضا
ولو كان
ً
ً
قلبي وطواعية داخلية ،حتى ْ
لميوله ونزعاته ومصالحه الذاتية ..والذي يكون
ْ
ماإن يصدر
مرهف الحس يقظ الشعور لدرجة أنه
ٍ
ٍ
وقتي،
حين من األحيان بداف ٍع
عنه خطأ مافي
حتى يتنبه سري ًعا ،ويدرك أنه كان قد انْساق وراء
فورا
الش ْيطان متخل ًيا عن طاعة الرسول ،فيتجه ً
نحواﷲ سائ ً
ال إياه العفو والمغفرة..

والشخص الذي اليطيق الثبات واالستقامة
على خطا الدين في مواجهة الصدمات والهزات
النفسية ،كيف يمكن أن ُيعقد عليه األمــل في
وجــه تلك المواقف األشد
أن يظل صامدً ا في ْ
قسو ًة وخطورةً ،ف ُيضطر المرء إلى مغادرة األهل
ْ
والوطنْ ،
وبذل النفس والنفيس ،دفا ًعا عن إيمانه
وحفا ًظا عليه؟!!
ٍ
شيء يفقده المرء نتيجة التباعه أهواء
إن أعظم

النفس ،واتخاذه من المصلحة والمنفعة المادية
أساسا لحياته العملية ،هو «الصراط المستقيم»..
ً
أي ذلك الطريق القويم الذي يؤدي بم ْن يسلكه
ٍ
ويسير عليه بد ْأ ٍ
واستمرار إلى حيث يلقىاﷲ
ب
ربــه ..وهــذا الطريق مبين في كــتــاباﷲ وسنة
ٍ
ٍ
ٍ
صريحة ..غير أن المرء لو
واضحة
بصورة
الرسول
جعل تفكيره سج ْين التح ّفظات ،فال يعود بإمكانه
أن ُيبصر «الصراط المستقيم» ر ْغم وضوح معالمه
ٍ
متأثرا برغباته
على وجه أكمل ..فإنه يدرس الدين ً
ومصالحه ،وليس في صورته الخالصة النقية..
فيتكون في ذهنه مفهوم معين مزعوم للدين يتفق
وما هو عليه فكيف يستحق أمثال هؤالء الجنة،
تلك التي يسكن فيها أولئك الذين اختاروا الدين
متر ّفعين عن كل المصالح والمنافع على اختالف
أنواعها ..الذين هم عباداﷲ األبــرار الموفون
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بالعهد اإللــهــي ،والــبــاذلــون أقصى جهودهم
وطاقاتهم لشهادة الحق ،والذين حياتهم غاية في
الطهر والنقاء والعفاف.

( 71ــ  )76إن العلم الحاضر هــو عالم
ٍ
شخص يتمتع بحرية العمل
االمتحان ،ولذا فكل
أيضا الفرصة لكي
والتصرف ،فقد أت ْيح لألشرار ً
يذيقوا الصالحين من عباداﷲ ألوانًا من العذاب،
ْ
ـرضــا لظلمهم وتحركاتهم
ويــتــخــذوا منهم غـ ً
العدوانية ،كما أن عباداﷲ الصالحين مطا َلبون
وجه مايلقونه من الشدائد
بأن يظلوا صامدين في ْ
والمحن من قبل األشرار حتى يظهر صدق إيمانهم
وإخالصهم ،فال بد ألهل اإليمان إ ًذا من أن يكونوا
ٍ
حذر دائ ٍم إزاء أعــداءاﷲ ،وأن يكونوا على
على
أهبة االست ْعداد للدفاع عن أنفسهم من خالل اتخاذ
التدابير السلمية والتسليح بما يلزم من المعدات
الحربية ،إ ْذ إن الظروف تقتضي منهم أن يقاوموا
أعداءهم متفرق ْين ومجتمعين م ًعا.

ْدس إلى صفوف
وباإلضافة إلى ذلك فقد ين ّ
المسلمين أنفسهم أناس ،يريدون اشتراء س ْلعة
ٍ
خسارة في
اآلخــرة الغالية دون أن يتحملوا أية
دنياهم ،كما ظهر ذلــك في أثناء موقعة أحــدٍ،
أسبق ممن عداهم
وأمثال هؤالء ربما يكونون ْ
إلى المساهمة في ٍ
أمور تنطوي على بعض المنافع
الدنيوية من بعض الجوانب ،غير أنهم يفتعلون
ٍ
ٍ
دينية تتضمن
مهمة
ـذارا لتبر ْير انْفصالهم عن
أ ْعـ ً
المخاطر وتكلف الخسائر المادية.
وسبب هذا االتجاه الن ْفعي :االنتهازي أن
مستوى هذه
أصحابه،
ْ
مازالوا يعيشون عمل ًّيا على ْ
الدنيا الحاضرة؛ إ ْذ لو رسخ في أذهانهم اليقين
القائل بأن اآلخرة لها وحدها األهمية الحقيقية،
لفقد النجاح والخيبة في هذه الدنيا الفانية كل ٍ
قيمة
ْ
ٍ
واعتبار في أنظارهم.
وإنما المجاهد في سبيلاﷲ ح ًّقا هو الذي
اليبتغي شي ًئا سوى السعادة األخروية ..والذي
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يمضي قد ًما في سبيلاﷲ مضح ًيا بمنافع الدنيا
ومصالحها العاجلة ..وليسوا من المجاهدين
ٍ
شيء أولئك الذين يحبون أن
في سبيلاﷲ في
ٍ
يكونوا «أبطال» م ْعركة يمكن فيها الحصول
على ْأوسمة الشرف بدون أن يمسهم قرح..
وحيث ُيستطاع الوصول إلــى قمة المجد
ٍ
بكلمات رنانة!!
والشهرة بمجرد الن ْطق
إن القتال في سبيلاﷲ هو الذي يواجهه
ذلك العبد الــذي يكون قد نهض من أجل
إعالء كلمةاﷲ وحدها ..بحيث يقوم بإنذار
الــنــاس وتخو ْيفهم مــن ع ــذاب الجحيم،
دون أن يفتح
ويدعوهم إلــى نعيم الجنةْ ،
باب النزاع مع ٍ
أحد على الصعيد السياسي
أو االقتصادي ..ولكن األشــرار اليدعونه
لعرقلة مس ْيرته ،ويعلنوا الحرب
حتى
ْ
يتصدوا ْ
عليه..
وأمــا المقاتلون في سبيل الشيطان هم
الذين يتعرضون لقتال أحد الدعاة إلىاﷲ،
٩٠
نظرا ألن دعوته تمثل ضرب ًة قاصم ًة موجه ًة
ً
خطرا اقتصاد ًّيا لهم أو يقلص نفوذهم السياسي إلى
ألنانيتهم وكبريائهم ،وأن انتشار رسالته سوف يشكل ً
ٍ
حد ٍ
كبير ..وأنهم اليملكون لنقص دالئله ور ّد براه ْينه شي ًئا سوى منطق القوة وسياسة االعتداء!
( 77ــ  )79في زمن ماقبل الهجرة إلى المدينة ،كان معارضو اإلسالم بمكة ،يتفننون في إيذاء
المسلمين وإلحاق الضرر بهم بكل الطرق والصور الممكنة ..فمن الضرب والتعذيب البدني ،إلى
تحط ْيم اقتصادياتهم ووسائل مع ْيشتهم ،إلى صدّ هم عن العبادة في المسجد الحرام ،إلى الح ْيلولة دون
األوطان والديار ..كل ذلك
قيامهم بعملية التبليغ ونشر الرسالة اإلسالمية ،إلى ْإرغامهم على مغادرة ْ
استحلوه ألنفسهم إزاء المسلمين ..كل أنواع الضغوط المادية واالجتماعية على معتنق اإلسالم حديثا؛
حتى يرتد عن اإلسالم ،ويعود إلى دين آبائه السابق.
وبالنظر إلى عدوان المعارضين الصارخ فقد صار من الجائز للمسلمين أن يحملوا الس ْيف ضدهم،
ولذا فقد كانوا يلتمسون من رسولاﷲ^ بين الفينة واألخرى أن ْيأ َذ َن لهم بالحرب ..إال أنه كان يرد
دائما بأني لم ُأ ْؤ َمر بالقتال بعدُ  ..وإنما عليكم أن تصبروا ،وتهتموا بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة.
عليهم ً
وكان السبب وراء ذلك أن اإلقدام قبل الوقت المناسب مما اليتفق ومنْهج اإلسالم ..ففي مكة
ٍ
ٍ
حاسمة ضد أعدائهم ..إ ْذ إن حمل السالح
خطوة
لم تكن قوة المسلمين تساعدهم على أن يتخذوا أية
ٍ
على أهل مكة في ذلك الوقت كان مراد ًفا لجر مصائب جديدة على المسلمين أنفسهم ،فقد كان ذلك
ٍ
ٍ
مكثفة شاملة ،لذلك العدو الغاشم الذي مابرح يمارس
بحملة عسكرية
يعني أن تُتاح فرصة القيام
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الظلم والــعــدوان على المستوى الفردي
دائما بعد
فقط ،وأن اإلقــدام العملي يكون ً
تمام االستعداد الفعلي ْ
األهبة الالزمة
وأخذ ْ
لذلك مسب ًقا ،وأما قبل هذا فإنما ُيطالب أهل
اإليمان باألحكام والواجبات الفردية التي
واألحــوال مثل:
البدَّ منها في كل الظروف
ْ
تعم ْيق الصلة بــاﷲ ،وتـ ْـأديــة حقوق العباد،
والصبر على األذى والمح َن التي تعترض في
طريق الدين ..إلخ.
وعندما نزلت أحكام الكفاح والتضحية
ـت على عب ْيد المصلحة
ـضـ ْ
في الــقــرآن ،أقـ ّ
والمنْفعة مضاجعهم ،وتعكّر صفوهم ،إ ْذ
شمل حياتهم الهانئة الود ْيعة
ُخ ّيل إليهم أن ْ
سرعان ماسيتبدد! وقد لجأوا إلى ا ْفتعال
صــنـ ٍ
ـوف مــن الحيل والتعليالت إلخفاء
ض ْعفهم وتقاعسهم عــن الكفاح وتقديم
التضحية ،فــإذا وقعت الهزيمة في معركة
ْ
بذور الشك واالرتياب
زرع ْ
أحد ،أخذوا في ْ
٩١
في قلوب الناس في صحة توج ْيه الرسول،
ٍ
قائلين إنها لم تكن إال نتيج ًة لسوء تدبير الرسول وقلة خ ْبرته ،كما كانوا يتظاهرون بنزعتهم اإلسالمية من
خالل آرائه وقراراته ،وتوس ً
ال إلى الفرار من واجبات اإلسالم ومقتضياته العملية الباهظة.

وإنه من الممكن أن يبقى المرء بمناصرته ويقف إلى جانبه ..األمر الذي أصعب وأشق مايكون على
اإلنسان.
ٍ
«ببشر مثلك» ،وهذا السبب في أن الرجل يؤمن
( 80ــ  )83إن اإليمان بالداعي إلىاﷲ أن تؤمن
باﷲ تعالى ولكنه يستنكف عن اإليمان بالداعي إلىاﷲ ،غير أن ْ
اختبار اإلنسان األصلي في أن يعرف
الداعي إلىاﷲ ،ويقف إلى جانبه وينضوي تحت لوائه ،وإذا لم يفكر المرء في أمر الداعي على أنه
بمأ ٍ
أمراﷲ ،فال يأخذه ْ
خذ جدي ،وبالتالي يظهر الموافقة والطاعة له إذا كان أمامه ،ولكن ماأن يخرج من
األولى ،ويخوض في نشر أقاويل ضده ،الينشرها إال الذي
عنده ،ويخلو إلى نفسه حتى يعود إلى سيرته ْ
ٍ
شعور بالمسؤولية ،والذين يقفون تجاه الداعي إلىاﷲ موقف اإلهمال والالمباالة على
اليملك أيما
النحو ،لن ُيتركوا عنداﷲ بمجرد قولهم إننا كنا جاهلين ،ولم نكن نعرف الحق ،إ ْذ ْلو تفكر المرء
هذا ْ
ٍ
ٍ
برو ّي ٍة وأناة ،لوجد في كالم الداعي الذي أجراهاﷲ على لسانه كل كفاية لمعرفة صدقه وصحة رسالته!
كون القرآن كالماﷲ خلوه من التناقض واالختالف ،فل ْيس فيه شيء يتعارض
ومن ْأوضح األدلة على ْ
ٍ
وجد فيه بيان تاريخي
مع الفطرة البشريةْ ،أو اليتفق مع أية حقيقة من الحقائق الثابتة المس ّلم بها ،وال ُي َ
يختلف في جوهره عن األخبار الصحيحة المستقاة من الكتب السماوية السابقة ،كما أنه اليتضمن

ٍ
ٍ
ٍ
حادثة تم اكتشافها
عملية تتناقض مع أية
إشارة
أية
التجريبية ،إ ًذا فكفى بهذا
في ضوء م ْعطيات العلوم ْ
التطابق واالنْسجام الكامل مع الحقائق الواقعية
برهانًا قاط ًعا على أن هذا القرآن كالم منزل من
عنداﷲ العزيز الحكيم.
غير أن حقيق ًة ما ،مهما كانت صادق ًة واضح ًة،
التقع في نفس المرء موقع القبول إال إذا حاول
ٍ
ـاص ..ومن ثم فكون القرآن
فهمها بجدّ ٍية وإخـ
ْ
ْ
ِخل ًوا من «االختالف الكثير» اليظهر إال لمن
«يتدبر» القرآن ويتأمل في آياته ..وأما الشخص
الــذي اليريد أن ْيأخذ نفسه بتدبر القرآن ،فإن
باب الجدل العق ْيم وإثارة االعتراضات الفارغة
مصراع ْيه،
على مضام ْينه اليزال
مفتوحا له على ْ
ً
مالم ْتأت القيامة؛ فت ْطوي بساط ظروف االمتحان
الراهنة بما فيه!!
والمجتمع اإلســامــي الــذي يكون أ ْف ــراده
ْ
ٍ
عارفين بــأ ْقــدار أنفسهم إلــى حــد يعترفون معه
ندون كل األمور
بعدم كفاءتهم إزاء غيرهم ،ف ُي ْس ْ
والقضايا االجتماعية إلى من هو أكثرهم كفاء ًة
وأهلي ًة لها ،ويوطنون أنفسهم على التمسك
ْ
بتوجيهاته وإرشــاداتــه ..وإن عرفان الــذات هو
العامل الوحيد الــذي من شأنه أن يجنب الفرد
االندفاع وراء الشيطان في الحياة إذ لو لم يعرف
المرء نفسه حق المعرفة ،فال يلبث أن يتدخل في
الشؤون الخطيرة بالرغم من عدم كفاءته؛ فيأتي
على األخضر واليابس ،إلى جانب تدميره نفسه ،إن
الفرد إلى الصمت بشأن األمور االجتماعية،
حاجة ْ
تكون أشد من حاجته إلى الكالم ،وأن يأخذ المرء
في التحدث إلــى اآلخرين بكل مايسمع دون
ٍ
تحفظ ،ي ْعني إعانة الشيطان ونصرته على
ترو أو
ٍّ
المجتمع.
إحداث ا ْل َب ْل َب َلة واالضطراب في ْ
( 84ــ  )87ومــن صــور ا ْعتناق الدين أن
ي ْعتنقه المرء وهو اليزال جامدً ا على ماكان عليه
قبله ،دون أن يتناول حياته الحقيقية ٍ
ٍ
جذري
تغير
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ٍ
ملموس ..اللهم إال أن يتظاهر بإقامة بعض
الشعائر الشكلية الخارجية ويزعم أن قد صار
إنسانًا متدينًا!! ومثل هذا الدين اليبعث أحدً ا
على القلق واالنزعاج ..ومن أجل ذلك فال يشعر
الناس بمس ْيس الحاجة إلى معرفته ومحاربته..

وإذا ُعرض الدين مع مقتضياته العملية ،تلك
والتضحية؛ والتي تضطر المرء
التي تتطلب الكفاح
ْ
إلى تحط ْيم حياته القائمة ،وإعادة بنائها على قواعد
ٍ
ٍ
جديدة ،فإن الناس ينقسمون إزاء ذلك إلى
وأسس
معارضي الدعوة ،وهؤالء الذين
طبقت ْين :طبقة
ْ
ٍ
أساس من المظاهر السطحية
يقوم تد ّينهم على
الرخيصة فهم يعارضون دين الكفاح والتضحية
ٍ
معارضة ،ذاك ألن اختيار ٍ
دين كهذا يكون
أعنف
عندهم بمثابة التخلي عن عروش السيادة العليا
التي يحتلونها في ظل البنيان االجتماعي التقليدي
السائد ..وأما الطبقة الثانية فهي التي تكون فطرتها
نابض ًة بالحياة ..فال تنظر إلى األمور من منظور
المصالح والمنافع ،بل تنظر إليها نظر ًة موضوعي ًة
بكون ٍ
أمر ماح ًّقا
مجرد ًة نزيه ًة ..وإنها ماإن ت ْقتنع ْ
وصوا ًبا ،حتى تتلقاه بالقبول الفوري ،اليحول
دون قبولها له بعد ذلك حائل.
وربما يتفاقم هــذا الوضع ،ويشتد الصراع
لــدرجــة أن مجرد رفــع الــصــوت لتأي ْيد الحق
وحمايته يصير مراد ًفا للجهاد وتكاليفه الباهظة..
وعلى العكس من ذلك فإن الذي ُي ْخرس لسانه
عن المجاهرة بالحق ،أو يتخذ موقف المعارضة
والعناد إزاءهُ ،يقبل عليه الدهر كله ،ويتقلب في
أ ْعطاف الع ْيش الرغ ْيد!!

غير أن أهل اإليمان الصادقين في إيمانهم،
مطالبون أن يحاولوا صيانة العالقات االجتماعية
المتبادلة مــن التأثر بهذا الــتــفــاوت الوضعي
الطارئ ،والصراع المبدئي العقدي ..وأال يسلكوا
مع معارضيهم سلوكًا الأخالق ًّيا؛ إ ْذ إن سلوك
دو ًما سلوكًا إيجاب ًّيا ،وال
المسلم يجب أن يكون ْ
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ينبغي أن تنعكس عليه آثار رد الفعل السلبية
ٍ
شخص
ضد اآلخرين ..وأما مايتصل بجزاء
ماعلى أعماله ،وتقر ْير مصيره النهائي ،فهذا
أمر موكول إلىاﷲ ،وليس لنا أن نتدخل
فيه!
وإذا كانت د ْعـــوة الحق تمر بظروفٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مظلمة ،فال يعود فيها
حالكة
وفترات
خطيرة
ٍ
ٍ
واحد،
ضمان
إلبقائها حي ًة ومتحرك ًة سوى
مصمما ــ على الحد
وهو أن يكون الداعي
ً
األدنــى ــ وعلى أنه لن يتزحزح عن موقفه
الدعوي؛ سوا ًء وجد أحدً ا من الناس يؤيده
ويشد أزره أو لم يجد! ..وإن تصميم الداعي
المؤكد في مثل هذه الظروف يجعله أه ً
ال
لنصرةاﷲ ..ومن أمثلة ذلك ماحدث في
غزوة بدر الصغرى ،التي حصلت بعد ٍ
شهر
من معركة أحــد ..وكانت المدينة ــ إ ْذ ذاك
ــ يسودها الذعر والخوف ،فلم يخرج مع
رسولاﷲ^ إال سبعون رج ً
وشملت هذه
ال
ْ
٩٢
المسيرة الضئيلة العدد والعتاد نصرة مناﷲ
تمثلت في سيطرة الرعب على كفار مكة فلم يستطيعوا أن يخرجوا للمواجهة والقتال!.

ءاسنلا ةروس

١٠

إن من سنةاﷲ الثابتة التي التتخلف ،أن يكسر شوكة الكفار الجاحدين ويفل حدّ هم ،غير أن سنةاﷲ
هذه تتحقق عندما يكون حملة لواء الدين قد بادروا بالخروج لكسر شوكة أعداءاﷲ ،رغم قلة عددهم
وضآلة األسباب المادية المتوافرة لديه.

( 88ــ  )91وإن المرء حين يختار ديناﷲ كمنهج عملي لحياته ،فإنه يمر بمراحل مختلفة يتم فيها
مخلصا جا ًّدا في قراره أمال؟ ..و«الهجرة» إحدى حلقات هذه المسلسلة..
اختباره وفحصه ،هل كان
ً
وتعني أن يتقدم المرء نحواﷲ متخل ًيا عن منافع الدنيا ومصالحها العاجلة ،فيما إذا كانت تقف حجر
ٍ
عثرة في سبيل الدين ،ولو اقتضت الضرورة أن يغادر أهله ودياره حفا ًظا على دينه فال يمتنع عن ذلك..
ولو تقدم المرء نحو الحق متخل ًيا عن كل مصالحه ومنافعه المادية في مثل هذا الموقف الخطير ،لكان
ً
ورسوخا ..وعلى النقيض من ذلك فلو بقي المرء ملتص ًقا
عمق عالقته القلبية بالحق وزادها توطدً ا
قد ّ
بمنافعه ومصالحه المادية في مثل هذا الموقف ،لكان قد أوهن عالقته القلبية بالحق واتسعت الفجوة
الفاصلة بينه وبينه ..والشخص الذي يسلك الطريق األول يزداد صالحية واستعدا ًدا لتقبل الحق؛ فهو
ٍ
بصورة مستمرة ..وأما الشخص الذي يختار الطريق الثاني فال تزال قابليته
يتقدم نحو الحق ويتقرب إليه
ٍ
ٍ
مستمر ،حتى يؤول به األمر نهائ ًّيا إلى حد اليعود لديه معه استعداد فعلي لقبول الحق!!
للحق في تناقص
وعندما تفرض مقتضيات الدين الباهظة نفسها ،فالناس ينقسمون بإزائها إلى طوائف شتى؛ فمن
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طائفة المخلصين الناصحين ،إلــى طائفة
المعارضين المعاندين ،وقــد تكون هناك
طائفة قريبة من الحق في ظاهر أمرها ،غير أنها
بعيدة عنه كل البعد من حيث الباطن ..وفي
مثل هذه الحالة البدَّ ألهل اإليمان من اتخاذ
ٍ
وأنماط سلوكية متناسبة للتعامل مع
مواقف
كل هذه الطوائف على اختالف أحوالها،
وتباين اتجاهاتها .فليكونوا أشداء مرهوبي
الجانب لقطع دابر الفتنة ،واستئصال مواطن
الخطر ،ورحماء مؤطئى األكناف بشأن الوفاء
بالحقوق وتأدية الواجبات األخالقية نحو
اآلخرين ،وليتعاملوا مع الضعفاء معاملة
الكرم والمسامحة ،ولتنعكس آثار سلوكهم
على من دونهم بــدالً من أن يتأثروا بهم..
وإذا كاناﷲ قد كفاهم قتال بعض الطوائف
عن طريق تحييدها وإقعادها جان ًبا؛ فال هي
لهم وال عليهم ،فليس من السائغ أن يعلنوا
الحرب على طائفة كهذه بدون لزو ٍم.
٩٣
( 92ــ  )93إن أعظم ٍ
حق واجب على
مسلما آخر ،القترف
مسلما قتل
المسلم ألخيه المسلم أن ُيراعي حرمة دمه ،وال يتعدى عليه ،ولو أن
ً
ً
شخصا آخر فإنه يوجه إليه الضربة األخيرة
شخصا حين يقتل
أكبر جريمة اجتماعية على اإلطالق ،وإن
ً
ً
الممكنة ،ثم إنها لجريمة التبقى بعدها للمجرم أية صورة للتالفي واالستدراك ،ومن أجل ذلك كان
ٍ
عالما بإسالمه ،متعمدً ا لقتله،
جزاء القتل العمد الخلود في نار جهنم ،والذي ُيقدم على قتل
رجل مسلمً ،
يشتد غضباﷲ وسخطه عليه ،فيجعله ملعونًا مطرو ًدا من رحمته و ُيلقي به في جهنم خالدً ا فيها.
شخصا قتل رج ً
مسلما على وجه الخطأ ،ثم شعر
ال
فلو أن
ً
أهون وأخف وطأةْ ،
وأما القتل الخطأ فهو ْ
ً
بعد ذلك بخطئه؛ فتوجه إلىاﷲ ضار ًعا مبتهالً؛ محاوالً تكفير جريمته وفق القاعدة الشرعية المقررة،
فمن المرجو أناﷲ سيعفو عنه ،ويغفر له ذنبه.
ٍ
ٍ
لمدة ملحوظة من الزمن بعد الوقوع في الخطأ يعد بمثابة تعذيب
وبذل المال أو مواصلة الصيام
ٍ
النفس بالنفس ،وإذ يغلب على المرء إحساس شديد بأنه قد وقع في خطأ جسي ٍم ،فيريد أن يجري عليه

إصالحي ًة على نفسه ،وقد أرشداﷲ هنا إلى مايجب على المرء أن يفعله إلصالح شأنه في مثل هذه
الحالة.
وعلى أن اآليات الواردة هنا تضمنت األحكام المتصلة بقضية القتل ،غير أن هناك جرائم اجتماعية
أخرى ،ومن خالل األحكام المذكورة أعاله يمكننا أن نتبين مقتضى الشريعة بالنسبة إلى هذه األمور
األخرى.
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فليس من واجب المسلم أال يحاول حرمان
أخيه المسلم من نعمة الحياة فحسب ،بل ومن
حق المسلم على المسلم اآلخر كذلك أال ينتهك
عرضه ،وال يطلب عورته ،وال يخرجه من داره،
وال ُيحدث خل ً
ال أو اضطرا ًبا في سير معيشته ،وال
ينتزع منه أشياء عليها مدار حياته كلها ،ولو أن
ٍ
شخصا ارتكب فع ً
بضرر
ال يصيب أخاه المسلم
ً
أو خسارة من هذا القبيل ،فعليه أن يحس بخطئه
على الفور ،والشاهد على إحساسه بالخطأ أن
مخلصا ،ويدفع إلى أخيه العوض عما
يستغفراﷲ
ً
أصابه من الضرر والخسارة ،وأما إذا تعمد المرء
ٍ
ٍ
عملية ،غايتها إلحاق
بخطوات وإجراءات
القيام
الضرر والخسارة بأخيه وإحراجه والتضييق عليه،
ٍ
تفاوت
فإن ذلك لجريمة مماثلة للقتل العمد؛ مع
ٍ
نسبي في الدرجة.

( 94ــ  )96لقد كانت القبائل المعارضة
لإلسالم في الجزيرة العربية ،تضم أفرا ًدا مسلمين
من داخلهم غير أنهم لم يكونوا قد انفصلوا بعد
عن قبائلهم عبر الهجرة ،وفي أثناء إحدى الغزوات
وقع رجل كهذا ــ المستخف بإسالمه ــ بأيدي
إشعارا لهم بأني أخوكم
المسلمين ،فس ّلم عليهم
ً
في الدين ،إال أن بعض المسلمين المتحمسين
لم يلبثوا أن قتلوه على الرغم من ذلك جاهلين
وحرصا
إسالمه ،وإنما يسلم عليه خو ًفا من القتل
ً
على حياته ..،فال يحل أن ُيرفع عليه السيف،
حتى وال في أثناء الحرب ،وقد يتضح مدى خطر
ٍ
إنسان مسل ٍم من أن النبي^ قال« :لزوال
حياة
أهون علىاﷲ من قتل امرئ مسلم» (رواه
الدنيا ْ
الترمذي والنسائي).
ٍْ
وإذ يصر بعض الناس على معاقبة غيره،
رافضا لما يظهره من إسالمه ،أو جاع ً
ال إياه غير
ً
جدير باالعتبار ،فإنما تكون هناك بواعث مادية أو
دو ًما وراء هذا النوع
دنيوية بحتة هي التي تعمل ْ
من «الحماس اإلسالمي».
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والمسلمون من الناحية العملية ،صنفان:
الصنف األول أناس يختارون الحياة اإلسالمية
فــي إطـــار الــفــرائــض والــواجــبــات؛ أي أنهم
يــعــبــدوناﷲ ،ويمارسون حياتهم العملية في
حــدود الــحــرام والــحــال المرسومة ،دون أن
يتجاوزوها إلى ماوراءها ..وأما الصنف الثاني،
فهم أناس يختارون اإلسالم على مستوى الكفاح
والتضحية ..أي أنهم اليكتفون بإسالم أنفسهم
فقط ،بل ويسعون جهدهم إلدخال اآلخرين في
دائرة اإلســام ،ويتحملون التبعات الباهظة في
هذا الطريق عن طيب نفس ..إنهم يحفرون في
جبهة اإلسالم بأنفسهم وأموالهم كلها ..فال يكون
قاصرا على الفرائض المحدودة وحدها،
سعيهم
ً
بل ويخطون خطوة متقدمة؛ فيقدمون وجودهم
بأكمله تضحية لإلسالم.
وهــذان الصنفان كالهما مخلص ،وكالهما
سينال حظه من الرحمة اإللهية ..غير أن الصنف
ٍ
ٍ
أساسية ..بما بذلوا
بصفة
الثاني يتميز عن األول
في سبيلاﷲ بغير حساب؛ لذا فإناﷲ سيكافئهم
بغير حــسـ ٍ
ـاب ،وبما أنهم دمــجــوا أنفسهم في
مشروعاﷲ غير مبالين بالمصالح ،لذا فــإناﷲ
سيتغمدهم بظالل رحمته دون مباالة بشيء.
( 97ــ  )100وتقتضي فطرة المؤمن وجود
بيئة حرة تتوافر فيها فرص وإمكانات مفتوحة
ٍ
خوف،
إلظهار شخصيته اإليمانية ،وإنمائها دونما
ماح ِرم المؤمن من بيئة حرة كهذه فعليه أن
وإذا ُ
يستبدلها بغيرها ،وتلك هي الهجرة بعينها ،فإن
الهجرة ،من حيث حقيقتها الجوهرية ،تعني
إخراج المرء نفسه من مناخ غير مالئم وانتقاله إلى
مناخ آخر مالئم.

وكذلك تقوم في بيئة مادعوة الحق ،وتقتضي
الــضــرورة عندئذ أن يقف جميع أهــل اإليمان
المتفرقين إلى جانبها ،ويكرسوا كل طاقاتهم في
سبيل خدمتها ونصرتها ،ويدعموها بأموالهم لكي
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تتمكن من البلوغ إلى أهدافها المنشودة،
ولكن أهــل اإليــمــان اليــزالــون فــي قوقعة
مصالحهم ومنافعهم الــذاتــيــة ،فيهملون
أمــرهــا ،وال يخرجون من قوقعتهم تلك،
حتى ينضموا إلى مسيرة الحق فيكسبوها
قو ًة ومنعة وقدرة على االتساع واالستمرار..
ولو أنهم استكملوا آجالهم على وتيرتهم
فسيصلون إلىاﷲ ظالمين أنفسهم!!! وإنما
ُيستثنى من هذا الحكم أولئك الذين بلغ منهم
العذر والعجز مبل ًغا اليجدون معه أية حيلة
ٍ
منفذ
للخروج بأنفسهم ،وال ينفتح لهم أي
آخر من الخارج.
ربما يحسب المرء أن الدنيا بأكمالها
قياسا على
ضائقة عليه غير مالئمة لــه،
ً
ماأحيط به من ظروف غير مالئمة في بيئته..
إال أن دنيااﷲ الواسعة تحمل على ظهرها
أصنا ًفا شتى من البشر ..فــإذا أوجــدت هنا
«مكة» حيث ُيرمى الداعي بالحجر ،فها هنا
٩٤
توجد «يثرب»؛ حيث ُيرحب بالداعي ترحي ًبا
حارا ..إ ًذا فينبغي للمرء أن يتبنى مبدأ تغيير البيئة بدالً من التفاهم مع البيئة الفاسدة؛ إذ من الممكن جدًّ ا
ًّ
ٍ
جديدة هائلة لم
أن يصير اتخاذه موض ًعا جديدً ا ميدانًا لنشاطه ،مؤد ًيا في نهاية المطاف إلى فتح إمكانات
تكن في الحسبان من قبل.
١٠

( 101ــ  )104إن المقصود النهائي من كل األعمال التي يشتمل عليها الدين ويؤكد عليها ،هو
مستقرا في ذاكرته وأعماق قلبه
أساسا إلى إعداد إنسان يكوناﷲ
ذكراﷲ ،فجميع هذه األعمال تهدف
ًّ
ً
ٍ
منعطف من منعطفات الحياة باع ًثا على تذكيره باﷲ ،وتحريك مشاعره نحوه تعالى ،فساعة
ويصير معه كل
الخوف والخطر تبعثه على خشيةاﷲ ،وساعة األمل والرجاء ُت ْلهب شوقه وحنينه إلى لقاءاﷲ .وتكون
ٍ
شيء يظفر به فض ً
ال مناﷲ ،وإذا ُحرم
ثقته باﷲ وحده ،وتوجهاته كلها مرتكز ًة علىاﷲ تعالى ،ويعتبر كل
مندمجا في جاللاﷲ وجماله.
من شيء علم أن ذلك نتيج ٌة لمشيئةاﷲ العليا ،ويكون كيانه الداخلي كله
ً
ويتضح مدى أهمية ذكراﷲ من أن الصالة البدَّ من تأديتها بأي شكل من األشكال ،حتى في مواطن
الحرب البالغة الخطورة ،وذلك ليتم تذكير اإلنسان وهو على حافة الموت ،بذلك المطلوب األصلي
الذي ينبغي للعبد أن يذهب به من هذه الدنيا إلى جنات ربه!
وعلى أن ثقة أهل اإليمان واعتمادهم يكون بكليته علىاﷲ وحده ،غير أنهم مأمورون بإعداد
العدة الظاهرية الالزمة للتوقي من مباغتة العدو ..والسبب أن نصرةاﷲ تعالى تنزل من خالل األسباب
الظاهرية ،فإن لم يكن أهل اإليمان قد قاموا بإعداد مايمكن من عدة الوقاية والدفاع عن أنفسهم،
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فكأنهم لم يبنوا ذلك الهيكل المادي الذي
معبرا النتقال نصرةاﷲ إليهم ..وكل
يشكل ً
المصائب التي تواجه المؤمن في الحياة
الدنيا ثمن لمشروعاﷲ ،المقتضي بالضرورة
إيجاد ظروف االبتالء واالمتحان حتى يتميز
المستقيم الثابت على جــادة الــحــق ،عن
المنحرف المؤذي لآلخرين بغير ٍ
حق.
وقد ينكشف الصراع بين اإلسالم وغير
اإلسالم عن لحوق الهزيمة والخسائر الفادحة
بأهل اإلسالم ،وانتصار أهل الباطل عليهم،
مما يجعل بعض الناس عندئذ يــدب إلى
نفوسهم دبيب الوهن وضعف الهمة ،غير
أن أمثال هذه الحوادث والنكسات الفاجعة،
ٍ
جانب مه ٍم من
تكون بدورها منطوية على
المصلحة والحكمة اإللهية ،إنها تحدث لتزيد
وانكسارا وإناب ًة إلىاﷲ،
العبد المؤمن خشو ًعا
ً
فيصبح أه ً
ال للمزيد من العنايات الربانية.
( 105ــ  )108إن المشاركة في الحياة أو
٩٥
التعايش الجماعي من الحاجات الضرورية
األساسية لإلنسان ،فال أحد يستطيع ممارسة الحياة في عزلة تامة ،وهذه الضرورة الحياتية هي التي
ٍ
تعمل على إنشاء طائفة أو ٍ
معينة ،فاإلنسان من خالل انخراطه في الناس ،يضاعف ويضخم طاقته
أمة
مئات اآلالف من المرات ،غير أن الشيء الذي ظهر إلى حيز الوجود كضرورة اجتماعية ،به يتحول إلى
مر الزمن ،ويصير بالتالي هو الهدف المطلوب لذاته عند الناس ،حيث
مذهب اجتماعي طائفي على ّ
ينشأ االتجاه القائل« :طائفتي :سوا ًء أكانت مصيب ًة أممخطئة ،أو أمتي :سوا ًء أكانت على الحق أمعلى
الباطل» ..ذلك االتجاه الذي ع ّبر عنه الشاعر العربي القديم قائالً:
ومـــــا أنـــــا إال مــــن غـــزيـــة إن غـــوت
غــــويــــت ،وإن تـــرشـــدْ غـــزيـــة أرشــــد!
ُ
أعطت مصالحها القومية ،وتعصباتها
وهذا االتجاه ،حينما يغلب على طائفة ما ،يوحي بأنها قد
ْ
الطائفية حيثية المقياس والمعيار ،بينما الموقف الصحيح أن يعطي المرء حيثية المعيار والمقياس للهدي
اإللهي وحده ،ويحدد سلوكه العملي مع اآلخرين على ضوء توجيهاته الرشيدة ،وليس على أساس
المصالح الدنيوية والتعصبات الطائفية ،فال بدَّ من أخذ المخطئ بالعنف والشدة ولو كان من أنفسنا،
ومن التعاون مع المصيب ،ولو كان من غير مجموعتنا ،ويجب النظر في كل القضايا والخصومات
بمنظار الحق وغير الحق ،وااللتزام بالنزاهة في الحكم ،والوقوف إلى جانب الحق وصاحبه ،دون
ٍ
عدوا لنا ،واآلخر
محاباة وال مجاملة ،وال مباالة بأي شيء آخر مهما يكن؛ حتى ولو كان أحد الطرفين ًّ
قري ًبا من أقربائنا!
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إن خــذالنــك للحق يعني خــذالنــك
لنفسك ..فإن المرء حين يخون غيره ،فيكون
خائنًا لنفسه ،ذاك ألناﷲ قد نصب في
صدر كل إنسان «ممثالً» له ،وذلك الممثل
اإللهي هو ضمير اإلنسان ،فمتى يريد المرء
مخالفة الحق ،يأخذ هــذا الممثل للحق،
الكامن في صــدره ،في زجره وتأنيبه ..وال
يتمكن المرء من التخلي عن مقتضى الحق
والعدل ،واالندفاع وراء الظلم والعدوان ،إال
بعد أن يتغاضى عن هذا النداء الداخلي!
ثم إن المرء حين يتعاون مع ٍ
أحد على
الباطل ،فإنما يكون ذلك مراعاة للعالقات
الدنيوية والمصالح المادية المتبادلة ،التي
تدفعه دف ًعا اليسعه معه إال أن يساعد ذلك
الشخص ويتعاون معه ،رغم كونه عار ًفا كل
المعرفة بأنه مبطل وليس على الحق ..غير أن
مساعدة شخص ما ،رغم كونه مبط ً
ال مجان ًبا
دائما على حساب التخلي،
للحق ،تكون
ً
٩٦
واالبتعاد عناﷲ جل شأنه ،ففي الوقت الذي
ٍ
باطل في هذه الدنيا ،يكتب له الحرمان في الوقت بعينه ،من
شخصا كهذا وينصره على
يعين المرء فيه
ً
عوناﷲ ونصرته في الدار اآلخرة!
( )113-109الدنيا مكان االبتالء ،وهنا يحتمل وقوع ٍ
أحد في الخطيئة ــ بالنسبة إلى حقوقاﷲ،
ُ
وإلى حقوق العباد ــ  ..وإذا وقع أحد الناس في خطيئة ،فالموقف الصحيح أن يندم المرء على خطيئته
ٍ
بمزيد من التوجه والخشوع واإلخالص ،ويطلب منه تعالى أن يعفو عن خطيئته ،ويوفقه
ويندفع نحواﷲ
شخصا التجأ إلىاﷲ ،فإناﷲ يأخذه في أكنافه وحياطته،
لفعل الخير والصالح فيما يأتي ..ولو أن
ً
ويتغمده بمدده وغفرانه ..وإناﷲ يوقظ حسه الديني ويذكيه ،فيؤهله لكيما يأخذ في ممارسة الحياة
الدنيا في بقية عمره مع ٍ
حذر أشد وتنبه أكثر من ذي قبل.

وثمة موقف آخر ،وهو أال يكون المرء مستعدًّ ا لالعتراف بالخطيئة بعد ارتكابها ،بل يأخذ في محاولة
تبريرية لخطيئته ،ويبدأ بالتالي يتشاجر مع أولئك الذين ينتبهون إلى خطيئته ،اعتما ًدا على نصرة أصحابه
وأعوانه ..وإن الذين يتمردون على خطيئتهم ،والذين يتعاونون معهم ،هم جمي ًعا من أكابر المجرمين
المفسدين عنداﷲ تعالى ..والكلمات أو التبريرات اللفظية المزعومة التي يستندون إليها لتستر خطيئتهم،
ستفقد معناها بكليته في اآلخرة ،كما أن األعوان الذين مازالوا م ْبعث غرورهم وطغيانهم في هذه الدنيا،
فإنهم سيعلمون آخر األمر أنهم كانوا في غاية العجز ،ولم يكونوا مغنين عنهم شي ًئا.
إن فضلاﷲ العظيم في أن يفتح تعالى أبواب الهداية ..و ُيلهم المرء الرغبة في االعتراف بالخطيئة
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عقب وقوعها فيها ،واإلقالع عنْها دون اللجوء
إلى تبريرها وتصويبها بال أساس واقعي ،وأن
يوفقه الختيار أسلوب التواضع للتعامل مع
اآلخرين بدالً من الترفع واالستعالء عليهم
استنا ًدا إلى مساعدة األعــوان واألنصار..
وأن يسدد فكره ويقوم سلوكه العملي ،فإذا
سنحت له فرصة الن ْيل من أحد الناس واتخاذ
ْ
زاعما أنه
اإلجراءات السلبية ضده ،فال يفرح
ً
ناجح وسعيد!! بل يشعر من فوره بشناعة
فعله و ُق ْبح صنيعه؛ فيتوجه إلىاﷲ ضار ًعا،
طال ًبا إياه تعالى أن يجنبه من أن يكون متعد ًيا
على حقوق اآلخرين.
( )115-114إن قيام الدعوة إلى الحق
الخالص يعني تنصيب الميزان اإللهي على
ٍ
شخص بأنه ُيوزن
ظهر األرض ،فيشعر كل
ويقاس قدره الذاتي على ذلك الميزان بدقةٍ
ُ
ٍ
فائقة للغاية ..فإن دعوة الحق تكشف القناع
ٍ
شخص ،من خالل
عن الوجه الحقيقي لكل
٩٧
تمزيق األستار الظاهرية التي كان متلفعا بها..
ٍ
وانزعاج بالغين ،وبالتالي تصير
الوضع يكون قاس ًيا وشديد الوطأة لدرجة أن الناس يصابون بقلق
وهذا ْ
البيئة المحيطة بشخصية الداعي كلها نابية طافحة بالجفاء والعنف ،وكأنما يمشي على الجمرات بل
على أحر منْها!!
١٠

فالذين يكشف ميزان دعوة الحق عن تفاهة شأنهم ،تستيقظ في نفوسهم مشاعر الكبر والعناد ،ومن
ثم فال يلبثون أن يندفعوا نحو االتجاه المعاكس اندفاعة عمياء ،والشيء الذي يصبح أكبر هم يشغل
بوصفهم أتبا ًعا للحق ..كما اليعود
بالهم هو اإلجهاض على دعوة جاءت تثبت زيفهم وتُلغي اعتبارهم ْ
لديهم وجه الستخدام ألسنتهم سوى أن يلفقوا ضد الدعوة والداعي ماأمكنهم التلفيق ،وينشروا بين
الناس أباطيل وشبهات تنفرهم من شخصية الداعي ورسالته ..وأن يدبروا خط ًطا ومكائد للنيل من
الداعي وإفشال مسيرته ،وأن يمنعوا أصحاب الثراء والغنى من تقديم المعونات المالية إليه ،وأن يبددوا
شمل عباداﷲ اآلخذين في توحيد كلمته معتصمين بحبلاﷲ جمي ًعا ،من خالل اإليقاع بينهم ،وإفساد
ظنونهم بعضهم بالبعض!
وعلى العكس ،فإن المحافظين على حياة فطرتهم وحيويتها وسالمتهاُ ،يكتب التوفيق لكي يذعنوا
للداعي ،وليشدوا من أزره ،ويناصروا رسالته ،ويبدؤوا بصياغة حياتهم العملية في قالبها ..وبالنسبة
لهؤالء تكون ألسنتهم أداة لالعتراف بالحق والصدق بكل صراحة وعلى رؤوس األشهاد ..وسيلة
إلعالم الناس بأن الدعوة عملية إلهية ،فقوموا ببذل أموالكم وأوقاتكم لتدعيمها وتقديمها إلى األمام،
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كما ُير ِّغبون الناس في أن يكرسوا جهودهم
وطاقاتهم في أ ْعــمــال البر ووجــوه الخير
العام ،وأن يحاولوا جهدهم لنشر المعروف
في المجتمع ،وإصالح ذات بينهم وتوطيد
عالقاتهم المتبادلة ..إلخ ..إن النتيجة الطبيعية
للنفسية التي يبعثها االعــتــراف بالحق في
داخلهم أن يشتغلوا بهذا النوع من األعمال
اإليجابية الصالحة..
إن معارضة الدعوة إلى الحق ،ومناصبة
الــعــداء للذين قــد استجابوا لــدعــوة الحق
وانضموا إلــى أنصارها ،لجريمة التغتفر
عنداﷲ تعالى ..إ ْذ إن الجرائم األخرى ُيحتمل
اعتبار أكثرها ،إن لم تُعتبر كلها صــادر ًة من
غفلة اإلنسان أو ضعفه أو جهله ..غير أن
ٍ
سبب
معارضة دعوة الحق ترجع بكليتها إلى
ٍ
واحد الغير وهو التمرد والعناد ،وهو ذنب
ٍ
ألحد أبدً ا،
من الشناعة بحيث اليغفرهاﷲ
اللهم إال أن يعترف بخطيئته ،و ُيقلع عن التمرد
٩٨
والعناد ،ويقطع على نفسه عهدً ا أال يعود إليه.
إن دعوة الدين الحق ،حينما تقوم في صورتها النقية الخالصة من كل الشوائب ،فإنها تكون عملي ًة
ٍ
ٍ
ٍ
عملية هذا شأنها ،هي بمثابة القيام
خاصة ،إ ًذا ،فإن معارضة
نصرة مناﷲ
إلهية قد بدأت على أساس
لمواجهةاﷲ.
( )122-116إن جذور عمل الشخص الذي يعتصم باﷲ الواحد األحد ،تصير مرتبط ًة بالحق..
ومع أنه قد يقع في خطايا وزالت وقتية إال أنه يعود إلى صوابه بعد ذلك فيدرك الحظ الصحيح األصيل.
وأما الشخص الذي يكون متعل ًقا بشيء آخر دون الذات اإللهية ،هو محروم من تلك األرضية
بالذات ،التي هي وحدها األرضية الحقيقية الصلبة في هذا الكون كله ..وإن العمل الذي يمارسه هذا
صالحا ،إال أنه اليكون منبث ًقا عن مصدراﷲ ،بل يكون عم ً
ال
الشخص ،وإن كان يبدو في ظاهر األمر
ً
عابرا اليلبث أن ينكشف زيفه للعيان في إثر إصابته بصدمة خفيفة عادية جدًّ ا ،وذلك هو السبب
سطح ًّيا ً
في أن العمل المصحوب بعقيدة التوحيد يعطي ثماره اليانعة في اآلخرة ،بينما العمل المصحوب بعقيدة
الشرك اليلبث أن يضيع ويتالشى في هذه الدنيا نفسها ،دون أن يكون له أثر يمتد إلى العالم اآلخر.
عدو اإلنسان الحقيقي في هذه الدنيا هو الشيطان ،والذي هو في صرا ٍع دائ ٍم متصل معه غير أن
إن ّ
الشيطان ضعيف اليملك أيما طاقة ،وإنما يمكنه فقط أن يخدع اإلنسان بالوعود اللفظية ويورطه في ّ
فخ
األماني المفترضة ،وهكذا يبعد الناس عن الحق األصيل.
واالنحراف الذي يوقع فيه الشيطان أتباعه ،له صورتان خاصتانْ ،أوالهما تتمثل في عبادة األوهام
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والخرافات الباطلة ،والثانية هي تغيير خلقاﷲ.

وعبادة األوهــام والخرافات تعني أن يعقد
األمــل على شــيء كمصدر لنتائج التمت إلى
ٍ
مباشر ،كاعتبار
ذلك الشيء بسبب مباشر وال غير
مؤثرا في شؤون الحياة
شيء مامن دوناﷲ عام ًة ً
وأحداثها بنا ًء على افتراضات مزعومة مثالً ..على
حين أنه الأحد في هذه الدنيا غيراﷲ يتمتع بأية
ٍ
مستقلة ،أو كأنه يسخر أحدٌ حياته فع ً
ال
قوة ذاتية
في سبيل الحصول على حطام الدنيا ،ثم يرجو
ــ بنا ًء على مجرد األماني المفترضة ــ أن نجاة
اآلخرة ستحصل له تلقائ ًّيا ،وال عليه إذا لم يسع
لها سعيها!!

وأمــا الطريق الثاني إلضــال الشيطان فهو
يكمن في تغيير الخريطة التي رسمهااﷲ
بنفسه ..فقد ْأودعاﷲ في فطرة اإلنسان بصورة
جب ّل ّية الشعور بــأن يركز اهتماماته وتوجهاته
علىاﷲ تعالى وحده ،وتغيير هذه الفطرة اإللهية
يعني توجيه اهتمامات اإلنسان إلى أشياء أخرى
دوناﷲ ،أو محاولة الوصول إلى ٍ
غاية بأسلوب
اصطناعي آخر بدالً من األسلوب الفطري المقرر
إلحرازها ،فتغيير الفطرة إ ًذا هو أال يعيش اإلنسان
في الدنيا كما ينبغي له أن يعيش ،انسجا ًما مع
المنهج اإللهي المرسوم لهذا الكون ،بل يقلبها
ٍ
عقب ويعيش وف ًقا إلغراءات الشيطان
رأسا على
ً
وأهواء النفس.

( )126-123عندما ينساق المؤمنون باﷲ
واآلخـــرة وراء زخــارف الدنيا وينغمسون في
ً
انسالخا
مباهجها ولذاتها ،فإنهم اليفعلون ذلك
عن إيمانهم باﷲ واآلخــرة ،بل إنما هم ُيلقون
بقضية اآلخرة في خانة المعتقدات الرسمية ،ثم
ُيسخرون جهودهم ونشاطاتهم العملية كلها من
أجل الحصول على الدنيا ،إنهم يكونون غاي ًة في
الجدية واإلخــاص بالنسبة إلى إحــراز المنافع
الدنيوية ونيل العزة والشرف في الدنيا ،ومن ثم
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أمرا
فهم يــرون استنفاد كل الجهود والطاقات ً
ضرور ًّيا البــدَّ منه للوصول إلى تلك األشياء،
بينما يعتبرون مجرد األماني الحالمة كافية في نيل
السعادة األخروية!!.

فقد يزعمون أن شفاعة بعض الصالحين،
ٍ
ٍ
وشأن،
خطر
واالنتماء إلى مجموعة بشرية ذات
وتكرار بعض األوراد المقدسة ،وما شاكل ذلك
من التصورات واألعمال التافهة ،يزعمون أنها
ستنقذهم من نيران جهنم الحامية ،وتدخلهم في
حدائق الجنة ذات البهجة والنعيم!! غير أن أمثال
ٍ
جميلة
هذه األماني ،مهما تم التعبير عنها بكلمات
رائعة ،لن تغني عن ٍ
أحد فتيالً ،فإن معياراﷲ هو
معيار محك ٍم دقيق للغاية حيث إن كل األحكام
والقرارات يتم إصدارها عنده تعالى بنا ًء على
الحقائق وحدها ،وليس بنا ًء على مجرد األماني
واآلمــال الكاذبة ،وفي محكمةاﷲ العادلة إنما
ينظر إلى عمل اإلنسان الذاتي فحسب وطب ًقا
لنوعية عمله هو سيقرر مصيره النهائي ،فليس
هنالك من شيء ماعدا قانون العدل اإللهي يمكن
أساسا إلصدار األحكام وتحديد مصائر
أن يكون
ً
البشر.

و َم ْن هو ذلك العبد من عباداﷲ ،الذي سوف
يغمرهاﷲ بنفحات رحمته؟! إن سيدنا إبراهيم
أنموذجا تاريخ ًّيا لذلك
عليه الصالة والسالم يمثل
ً
العبد ..وإنــه هو وأمثاله عباد يعيشون في هذه
الدنيا مؤمنين باﷲ صادقين في إيمانهم ،والذين
يتجهون بكليتهم نحواﷲ ربهم منقطعين عن كل
الجهات األخرى سواه ،والذين تكون والءاتهم
كلها خالص ًة مخلص ًةﷲ وحده ،والذين يمارسون
حياتهم العملية متواضعين ،ملتزمين بمقتضى
العدْ ل في كل الشؤون والمعامالت الدنيوية
المبادلة ،بعيدين عن الظلم والجور والتعدي على
حقوق اآلخرين.
إن وجــه اإلنسان هو دليل وجــوده بأكمله،

ومعنى إســام الــوجــهﷲ أن يتوجه المرء بكل
وجــوده إلــىاﷲ تعالى ،مطي ًعا ألوامــره ،مجتن ًبا
لنواهيه.
إناﷲ هو مالك الكون كله ،وهو يملك القوى
والطاقات بكل أنواعها ،غير أناﷲ قد ستر
وجوده وراء الغيب ،وال يظهره عيانًا في هذه الدنيا
لحكمة أرادها ،وأيما فساد أو ٍ
شر يتولد في هذه
الدنيا ،إنما يرجع أص ً
ال إلى المرء الذي اليرىاﷲ
وال يشاهده مشاهد ًة عيني ًة؛ األمر الذي يجعله
يحسب أنه حر طليق يفعل مايشاء ،ولكن لو أن
المرء علم علم اليقين أن اإلنسان عاجز كل العجز
ًّ
مستقل ،يجري عليه
اختيارا
اليمتلك أية قدرة أو
ً
اليوم كل ماسيجري عليه في يوم القيامة.

(127ــــ  )130في معرض بيان األحكام
الشرعية المتصلة ببعض القضايا االجتماعية ،تم
التأكيد على معاني العدل واإلحسان ،والصالح
والتقوى ..إ ْذ إن أيما قانون أو تشريع اليحقق
غايته المتوخاة إال إذا كان القائم بتنفيذه رج ً
ال
يخشىاﷲ ،ويتحرى العدل والنصفة في واقع
األمر ،وأما إذا لم يكن الحال كذلك؛ فإن الخير
والــصــاح الحقيقي الي ــزال بعيد المنال رغم
التنفيذ الظاهري لبنود القانون.

إن المجتمع اليمكن إصالحه على صعيد
الواقع ،إال إذا كان فاعل السوء يحذر من فعل
وعلما
إحساسا برقابةاﷲ المباشرة عليه،
السوء
ً
ً
بأنه لن يتمكن أبدً ا من اإلفالت من بطشه وعقابه
بعد ارتكاب السيئة ،وإذا كان فاعل الخير يفعل
ٍ
طامح أو متطلع إلى استحسان الناس أو
الخير غير
علما بأناﷲ بصير بكل
مكافأتهم إياه على ذلكً ،
شيء ،وأنه تعالى سوف يجزيه على أحسن أعماله
أوفر الجزاء.
إن مخافة النار تردع المرء عن ممارسة الظلم
والعدوان ،بينما رجاء الجنة َي ُح ُّضه على احتمال
تلك الخسائر والمحن التي البدَّ من مواجهتها في
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طريق الحياة المستقيمة القائمة على الحق والعدل
ٍ
بصدر رحيب.

إن الحرص هو العامل الرئيسي الذي يبعث
دائما على االختالف والتنازع بين الزوجين أو بين
ً
غيرهما من الناس ..حيث يرغب أحد الطرفين في
استيفاء حقوقه ومطالبه هو بغير نظر إلى مطالب
وحقوق الطرف اآلخــر ،وهــذه العقلية الضيقة
تجعل ًّ
كل من الطرفين اليطمئن نحو اآلخر ،بينما
المزاج الصحيح المطلوب هو أن يأخذ كل واحد
من الطرفين أعذار الطرف اآلخر بعين االعتبار،
ٍ
معقولة تتضمن رعاية
ويحاوال التوصل إلى تسوية
المصالح المتبادلة بينهما.
وكما أناﷲ تعالى قد طالب الناس جمي ًعا
بعضا ،ويحسن بعضهم إلى
بأن يراعي بعضهم ً
بعض ،فإناﷲ كذلك يتفضل على عباده بالمراعاة
واإلحسان إليهم إلى ٍ
حد أقصى مايكون ،ومن
ثم فال يؤاخذاﷲ المرء على ضعفه أو نقائصه
الفطرية التي هو مجبول عليها ،بل إنما يؤاخذه
على العناد والطغيان ،ذلك الذي يمارسه عن عمد
ٍ
وإصرار ،وإذا كان المرء يخشىاﷲ ،وكان
وإرادة
قلبه منطو ًيا على نوازع الخير واإلصــاح ،فكل
ماسيفعله بحسن نية س ُيعتبر عنداﷲ أه ً
ال للعفو
والصفح.

هذا ،وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي للمرء أال يقع
أبدً ا في سوء فه ٍم عن نفسه فيظن أنه عليه مدار أمر
غيره ،وهو القائم بتغطية حاجاته ..كال ،بلاﷲ جل
شأنه هو وحده المتكفل بقضاء الحاجات لكل
ٍ
ٍ
بظروف
أحد ،سوا ًء أكان محا ًطا ،في ظاهر أمره،
ٍ
ومالبسات من نو ٍع أو آخر.

( )134-131ال يوفق المرء الختيار الحياة
الصالحة الرشيدة ــــ المطلوب اختيارها هي
بالذات في هذه الدنيا ــ إال إذا كان قد صار إنسانًا
ربان ًّيا من داخله ،فالظفر باﷲ كخالق هذا الكون
ومالكه ،والخوف مناﷲ وحده ،وصدق التوكل
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عليه تعالى وحده كذلك ،وتركيز االهتمام
والتوجه كل ًّيا على اآلخــرة ،باعتبارها الغاية
والهدف األصلي ،تلك هي األشياء التي تؤهل
أحد الناس لكيما يمارس في هذه الدنيا الحياة
الصالحة المطلوبة عنداﷲ تعالى ،والموصلة
بصاحبها إلــى النجاح والسعادة في عالم
اآلخــرة ،ومن هنا ظل التأكيد في رساالت
األنبياء بأجمعهم ينصب دائـ ًـمــا على هذه
المعاني والقيم ،أكثر من أي شيء آخر سواها.
ربما أن هذه الدنيا الحاضرة ــ التي نعيش
فيها ــ هي موضع االبتالء والتمحيص ..حيث
تُجرى عملية الفحص واالختبار على كل
الناس لكي يتميز الصالح منهم عن الطالح؛
لذا فقد تم إيجاد الدنيا الحاضرة على ٍ
نحو
يضمن للمرء حرية التصرف والممارسة
ألي عمل شاء ..حتى إنه أتيحت له الفرصة
لكيما يطلق على «أسوده» عنوان «األبيض».
ويصف «هدمه وتخريبه» بوصف «البناء
٩٩
والتعمير» ويسمي تعطله وبطالته باسم
ٍ
العمل ،كما يمكن هنا أن يكون شخص غار ًقا فع ً
ال في السيئات ،غير أنه يعبر عنها بألفاظ وعبارات
ٍ
ٍ
رائعة ت َ
واضحا مكشو ًفا ،ويبحث
ُريك وكأنها حسنات!! ومن الممكن هنا أن ينكر المرء ح ًّقا
جميلة
ً
ــ مع ذلك ــ عن تفسير جميل يبرر إنكاره لذلك الحق الصريح ،ومن الممكن هنا أن يكون حب الجاه
العريض ،وطلب المحمدة والشهرة الواسعة ،واستجالب المنافع المادية الوفيرة ،وتحقيق المصالح
الذاتية ،مما يشكل محاور رئيسية تدور حولها حياة المرء العملية ،ولكنه ــ بالرغم من ذلك ــ يحالفه
التوفيق إلقناع اآلخرين ــ زي ًفا وخدا ًعا ــ بأنه إنما ينشط ويكرس جهوده وطاقاته كلها من أجل الحق
مستمرا في ازدهار ورقي دائبين في الدنيا مع كونه قد
والحق وحده!! ومن الممكن هنا أال يزال المرء
ًّ
اتخذ من ديناﷲ وسيل ًة للحصول على مآربه وأغراضه المادية الهابطة ..ومن الممكن هنا أن يتجاوز
المرء دائرة الحالل والمباحات ،ويتكسب من الطرق المحرمة والالشرعية؛ وأن يتبنى سياسة الظلم
حرا طلي ًقا يسرح ويمرح
والعدوان ،بدالً من التقيد بمبدأ العدل والنصفة ،وهو ــ على ذلك كله ــ يبقى ًّ
دون مؤاخذة على تجاوزاته وتصرفاته المنحرفة أو وضع ٍ
حد لها على أقل تقدير!! في كل هذه المواقف
الحياتية المختلفة يجد المرء ،نفسه أمام مفترق طريقين؛ وبإمكانه أن يتجه إلى أيهما أحب؛ أحدهما:
طريق الحق والصدق والعدل ،وأما الثاني :فهو طريق الباطل والظلم والعدوان!.
والحقيقة هي أن المهم ،بشأن األحكام الدينية كلها ،هو ماإذا كان المرء يتقياﷲ ويخشاه ح ًّقا
أمال؟ إذ إن الخشية اإللهية إنما هي العامل الوحيد الذي يؤهله لممارسة حياة ملؤها االنضباط والشعور
بالمسؤولية ..وأما لو انعدمت خشيةاﷲ هذه ،فأي شيء سيمنع أحدً ا من الناس إ ًذا من االنسياق وراء

الباطل في عالم يمكن فيه بيان الباطل هو اآلخر
بمصطلحات الــحــق! وحــيــث الــفــرص متاحة
إلحراز أرفع درجات الرقي ،واحتالل المناصب
العليا ،والوصول إلى قمة المجد والشرف ،حتى
عن طريق الظلم والتعدي هو اآلخر!! وحيث من
السهولة بمكان أن يحصل كل ظالم على كلمات
ٍ
رائعة إلخفاء ظلمه وتبرير
جميلة وعبارات شيقة
عدوانه!!!

( )135من الظواهر التي يتكرر حدوثها مر ًة
بعد أخرى في الحياة االجتماعية ،أن المرء يواجه
قضي ًة يمكن اتخاذ موقفين متقابلين منها ،أحدهما
الموقف التابع لهوى النفس والمنفعة الذاتية،
والثاني هو موقف الحق والــعــدل ،فالغافلون
عــناﷲ ،والذين يعوزهم اليقين القائل بــأناﷲ
حين ٍ
رقيب عليهم ،ناظر إليهم كل ٍ
وآن ،يندفعون
في مثل هذه المناسبات وراء رغباتهم وأهوائهم؛
إ ْذ إنهم يرون النجاح كله كامنًا في عدم االكتراث
للحق ،وتسوية القضية على ٍ
وجه يتفق ومصالحهم
ومنافعهم الذاتية.

وأما الذين يخشوناﷲ ،والذين قد اتخذوا
حارسا ورقي ًبا عليهم ،فإنهم يركزون
مــناﷲ
ً
أنظارهم على جانب الحق وحــده ،وال يفعلون
شي ًئا سوى مايتفق مع مقتضى الحق والعدل،
دائما أال يأتيهم الموت إال وهم
وإنهم يحاولون ً
قائمون ملتزمون فع ً
ال بمبدأ القسط والعدل على
الوجه األكمل ،غير ظالمين أحدً ا من الناس أو
معتدين على ٍ
حق من حقوقه المشروعة.
ويشتد ميلهم إلى إقامة العدل إلى ٍ
حد يصير

معه من المتعذر عليهم أن يتحملوا أو يصبروا
ٍ
منحرف عن خط العدل
على أي سلوك عدواني
شخصا يظلم
والنصفة ،ومــن هنا فــإذا م ــارأوا
ً
غيره ويهضم حقه فال يسعهم إال أن يتقدموا
بإعالن الحق ونصرة صاحبه كائنًا من كان ،وإنهم
دائما ويقومون بإعالن العدل
يشهدون بالحق
ً
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حتى ولو كان ذلك يمس مصالحهم الذاتية ،أو
باع ًثا على ضرر يلحق بأهليهم وأقاربهم األدنين..
فــإن ألسنتهم؛ إ ْذ تنطلق فإنما هي تنطلق من
أجلاﷲ والبتغاء مرضاته وحده ،وليس من أجل
أي شيء آخر سواه!
ٍ
وإن المؤمن هو الذي يعامل كل أحد معامل ًة
عادلة سوا ًء أكان ضعي ًفا أمقو ًّيا ..وأما المحاباة أو
ٍ
بعض فيما يتصل بدافع
التحيز لبعض الناس دون
نظرا لقوة أحد الخصوم وغناه
الحق إلى صاحبهً ،
أو لضعف اآلخر وفقره ،فذلك مسلك مرفوض
اليتفق وشأن المؤمن الصادق واإليمان.

وعندما ينصر المرء الظالم على ظلمه ،فهو
اليفعل ذلك مدع ًيا على رؤوس األشهاد أني
أذهــب لنصرة الظالم ،بل يحاول إضفاء صبغة
العدل على مايقوم به من ظلمه وعدوانه ،وفي
مناسبة كهذه يسلك كل شخص أحــد طريقين
الثالث لهما :فإما أن يلجأ على تغيير الواقع أو
باألحرى تزوير الحقيقة بحيث إنه يدلي ببيانه
ٍ
بكلمات تُريك
عن نوعية القضية تحت النظر
وكأنها ليست بقية الظلم والعدوان ،بل هي قضية
كلها العدل والنصفة ،وبالتالي فإن الطرف اآلخر
المزعوم كونه مظلو ًما معتدً ى عليه هو جدير كل
الجدارة بأن ُيعامل هذه المعاملة بالذات!!
والطريق الثاني ــ للتعاون مع الظالم ــ هو
اللياذ بالصمت والسكوت ،أي أن يتنكب المرء
عن شهادة الحق وبيان الــواقــع كما هــو ،رغم
كونه عار ًفا به عن ٍ
كثب ،ورغم كونه شاهد الظلم
ٍ
وجهارا أمام
والعدوان ُيمارس على أحد علنًا
ً
عينيه ،وهذا نوع من السلوك ،إن دل على شيء
حارسا
فإنما يدل على أن المرء اليحسباﷲ
ً
ورقي ًبا على نفسه!
( )139-136مــثــل قــولــه[ :ﭻ ﭼ
ﭽ] أن تقول« :يا أيها المسلمون أسلموا»
إن قــول المرء عن نفسه بأنه مسلم أو اعتباره
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ٍ
بكاف لكيما يتم اعتباره
مسلما ليس
نفسه
ً
مسلما عنداﷲ إ ْذ الولن يعتبر عنداﷲ
ً
مسلما إال شخص يظفر باﷲ بحيث يصير
ً
هو بالذات موضع ثقته واعتماده ومصدر
يقينه وطمأنينته؛ والذي يؤمن بالرسول على
ٍ
نحو يفقد معه كل توجيه من غير الرسول
قيمته ومغزاه في نظره ..والذي يخلص في
إيمانه بالكتاب السماوي لدرجة أن تفكيره
وعواطفه كالهما ينصهر في بوتقته وينطبع
بطابعه ،والــذي ينفذ االعتقاد في المالئكة
إلى أعماق قلبه إلى ٍ
حد أخذ يشعر معه وكأن
حراسا إلهيين واقفون دو ًمــا عن يمينه
ثمة
ً
وعن شماله يرصدون كل حركاته وسكناته،
إقرارا صاد ًقا عمي ًقا يدفعه
والذي يقر باآلخرة ً
إلى أن يبدأ بقياس كل مايصدر عنه من قولٍ
وفعل بميزان اآلخــرة ..وإن الشخص الذي
يؤمن على هذا النحو ،إنما هو وحده على
ذلك الطريق القويم الذي يعتبر عنداﷲ طريق
١٠٠
الهداية الصحيحة ،المفضي بسالكه إلى
النجاح والسعادة األبدية ،وأما الشخص الذي لم يؤمن على هذا النحو ،فهو إنسان ضال منحرف ،مهما
كان ظنه بنفسه أنه مؤمن ومسلم بأوسع وأعمق معاني الكلمة!!
وهذا الصراع بين اإليمان والكفر اليزال جار ًيا دون انقطا ٍع في كل حين وفي كل ٍ
طور من أطوار
حياة المرء العملية ،حيث إن المرء إذا ماواجه قضية من القضايا ،انعطف ذهنه تلقائ ًّيا في أحد اتجاهين:
إما إلى األهواء النفسانية ،وإما إلى الوفاء بمقتضيات الحق ،فلو أن المرء قام بتوجيه فكره وعواطفه
نحو رغباته وأهواء نفسه ،وحدّ د على وحي منها موقفه العملي بإزاء القضية المطروحة ،فكأنما انسلخ
المؤمن عن إيمانه وكفر به ،وعلى العكس من ذلك فلو أن المرء أخضع تفكيره ،وعواطفه للحق فكأنما
آمن المؤمن أو جدد إيمانه ثان ًيا.
فالمرء يدخل في معترك الحياة الدنيا كمسل ٍم ،ثم هو يمر بعد ذلك بمرحلة يرى فيها الحق ماث ً
ال أمام
عينيه ،فمن الناس َم ْن يأخذ نفسه في مناسبة كهذه ،بالتواضع ،وبالتالي يعترف بالحق و ُيذعن له على
رفضا باتًّا ،فالمشهد
الفور ،ومن الناس َم ْن تستيقظ في داخله نفسيات الكبر والعناد السلبية فيرفض الحق ً
األول هو مشهد اإليمان وتجديده ..والمشهد الثاني هو مشهد الكفر باإليمان أو االنسالخ عنه.
وإن الشخص الذي اليكون مؤمنًا صاد ًقا في إيمانه ،يكون ــ بالطبع ــ مول ًعا بالوجاهة والعزة
الدنيوية ،ولذا فإنه اليلبث أن يميل إلى الذين يتسبب انتسابه إليهم ومواالته إياهم في زيادة عزته وإعالء
منزلته بين الناس ،ولو كان أولئك على الباطل ،بينما اليعود لديه رغبة إلى مواالة أولئك الذين اليزيده
ٍ
ٍ
منزلة بين الناس ،ولو كان األخيرون أصحاب الحق.
مكانة وعلو
انتسابه إليهم عز ًة وتوطد
١٠
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( )141-140حينما تقوم الدعوة إلىاﷲ
في أية مجموعة بشرية ،فإنها تكون قائمة على
ٍ
ألحد أن
دعائم راسخة متينة اليمكن معها
يدحضها أو يعارضها بواسطة دليل معقولٍ،
ومن ثم فإن الذين اليــريــدون اإليمان بها
يلجؤون إلى سياسة االستخفاف بشأنها ،بدالً
من مناقشتها بأسلوب علمي رزين بح ًثا عن
وجه الحق والصواب ،وذلك دين يوحي بأن
أصحابه اليأخذون أمر الحق على محمل
الجد ،وإذا لم يكن المرء جا ًّدا ،فإن الخوض
معه في حوار أو نقاش اليجدي بشيء ..ولذا
فإن الموقف الصحيح الذي يجدر بك أن
تتخذه هو اإلعراض عنهم واللياذ بالصمت،
حتى يتغير موضوع الحديث ،ويسود الجو
هــدوء يسمح لمخاطبيك باإلصغاء إلى
ماتدلي به من حديث أو رأي ،وإن جلوس
المرء في مجلس يستهزأ فيه بالدعوة إلىاﷲ
إنما يكشف عن عدم غيرة على الحق!
١٠١
والمنافق اليكترث بما ينبغي وما الينبغي
ٍ
بمجموعة تحقق مصالحه وطموحاته
له من حيث المبدأ ،بل ُيقبل على مايراه جال ًبا للمنفعة ،فيربط نفسه
الدنيوية ،سوا ًء أكانت مجموعة المؤمنين أمغير المؤمنين ،وتجده في كل مجلس يغشاه اليتحدث
فيه إلى الحضور إال بما يسرهم ويحلو لهم ،وأما لو اضطر يو ًما إلى االنضمام إلى مسيرة أهل اإليمان
الصادقين ،بنا ًء على بعض المصالح ،فإنه اليريد لهم الخير والنصيحة من صميم قلبه ،ألن وجود أهل
اإليمان الصادقين في مجتم ٍع بمثابة مقياس أو معيار للحق والصدق ،فيجعل المنافقين المتسترين وراء
التدين الظاهري يودون أن تتحطم تلك المعايير التي تكشف القناع عن تدينهم الزائف المدخول ،غير أن
شرا ألهل اإليمان المتربصين بهم دوائر السوء ،مهما قاموا وقعدوا ،اليستطيعون النيل منهم
المضمرين ًّ
إال في هذه الدنيا فحسب ،ولن يتمكنوا من أن يفعلوا شي ًئا ضدهم في الدار اآلخرة.
والمنافق هو الذي يتراءى بالتدين في ظاهر أمره ،ولكنه بعيد عن الدين كل البعد من الداخل ،وكون
مصيرا واحدً ا مماث ً
ال في حجمه ونوعه ،مما يدل داللة واضحة على أنه الفرق
مصير المنافق والكافر
ً
عنداﷲ بين التدين السطحي الخارجي وبين الالدينية المكشوفة الصارخة؛ ذاك ألن االثنين؛ مهما اختلفا
على مستوى الشكل والظاهر ،إال أن كليهما متحد كل االتحاد على مستوى المضمون والباطن ،وإنما
العبرة عنداﷲ بالبواطن دون األشكال والظواهر.

( )147-143إن الذين اليسلمون أنفسهم إلــىاﷲ ،يكونون خاضعين مستسلمين لمنافعهم
ٍ
شخص ترتبط به أية منفعة دنيوية ،سواء أكان ذلك إنسانًا متدينًا أمغير متدين،
الدنيوية ،ويوالون كل
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ومع أنهم ُيظهرون اإلسالم بألسنتهم ،ويقومون
بأداء بعض شكليات األعمال اإلسالمية ،غير أن
عملهم اليبتغي وجــهاﷲ تعالى ،بل لمجرد أن
يحسبهم الناس «مسلمين» ،إ ْذ إن دينهم األصلي
الذي يؤمنون به من صميم قلوبهم هو االنتهازية
والمنفعية ،إال أنهم يحاولون التظاهر أمام الناس
بمظهر العابدين المخلصين دينهمﷲ.

وإن أمثال هــؤالء ،باتخاذهم ذلك الموقف
المزدوج ،كأنما يخادعوناﷲ ،فيرغبون في ضم
أنفسهم إلى زمرة الربانيين ،مع كونهم مقطوعي
الصلة بــاﷲ ،وال يرضون بالتخلي عن منافعهم
المادية ،رغم معرفتهم بأن اإلســام هو الدين
الــحــق ،مما يجعلهم يبقون حــيــارى مترددين
بين عقيدتهم ومنافعهم ،فال يستطيعون تركيز
اهتمامهم على هذه وال على هذه ،أولئك أناس
محرومون من نــصــرةاﷲ؛ ألن النصرة اإللهية
تستلزم الثبات واالستقامة على سبيلاﷲ ،وهذا
اليتوفر لدى االنتهازيين النفعيين!

وعندما يكون المؤمنون بالحق والمنكرون
للحق قد تم الفصل والتمييز الفعلي بينهما ،فإن
التقدم بمواالة المنكرين للحق يعني أن نجعلﷲ
حجة ضد أنفسنا ،فإن ذلك دليل ب َّين على استحقاق
أحد الناس للعقوبة ،وإن هؤالء ،ومن نحا نحوهم
ــ يستطيعون االنفالت من مــؤاخــذةاﷲ وعقابه
الشديد بنا ًء على أعمالهم التي كانوا يمارسونها
رئاء الناس ،فإنهم رغم تظاهرهم بمظهر اإلسالم
الشكلي ،كانوا بعيدين عن اإلس ــام ،لــذا فإن
مصيرهم سيتم تحديده وف ًقا لحقيقتهم الداخلية،
وليس وف ًقا لظواهرهم الخارجية!

عدوا ألحد من
غير أناﷲ جل شأنه اليصبح ًّ
أجل ضالله وانحرافه عن الطريق السوي ،فلو
أن الضالين المنحرفين من الناس شعروا بالندم
على سبق ذنوبهم ،فغ َّيروا مجرى حياتهم لالتجاه
الصحيح ،ورك ــزوا اهتماماتهم كلها علىاﷲ
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وحده ،منصرفين عن كل الجهات األخرى سواه،
ٍ
بصدق
وأخذوا في السير على طريق الدين القويم
ٍ
واستقامة ،فإناﷲ سيعفو عنهم ويغفر
وإخالص
لهم ذنوبهم كلها.

( )152-148إن من أبغض األمور إلىاﷲ
أن يشهر بعيب أو فضيحة دينية أو دنيوية إذا كانت
تُوجد في أحد الناس ،ولكل إنسان الحق في
إسداء النصح والموعظة لغيره ،غير أن النصيحة
البدَّ وأن تكون في عزلة ،فال يطلع عليها أحد
سوى الناصح والمنصوح له أو أن تكون بأسلوب
عمومي بدون التصريح باسم الشخص الموجه
إليه الخطاب ،إناﷲ تبارك وتعالى اليزال يتجاوز
عن جرائم الناس وفضائحهم ليل نهار ،إ ًذا فيجب
على العباد أن يتح ّل ْوا بهذا الخلق اإللهي الكريم،
وأمــا إذا كان هناك شخص يمارس عليه الظلم
والعدوان من ٍ
أحد ،فقد أرخص له أن يعدد أمام
الناس مساوئ الظالم واعتداءاته ،ولكن المظلوم
خيرا
لو أخذ نفسه بالصبر ،وعفا عن الظالم ،لكان ً
له؛ ألنه ُيبين من خالل موقفه ذاك أنه أشد اهتما ًما
بخسارة اآلخرة منه بخسارة الدنيا؛ فإن الشخص
الذي ُيبتلى بحزن عظيم تتضاءل في نظره تلقائ ًّيا
أحــزانــه العادية األخـــرى ،وهــكــذا يكون حال
الشخص الذي استولى عليه اإلحساس الشديد
بأهوال يوم القيامة القادم الفظيع!!
ولقد كان أهل مكة يؤمنون بنبوة سيدنا إبراهيم
عليه الصالة والسالم كما كان اليهوديصدقون
بنبوة موسى ،والــنــصــارى مؤمنين بنبوة
عيسى ،غير ان هؤالء جمي ًعا رفضوا االعتراف
بنبوة النبي العربي^ ،فكل واحد من هؤالء كان
مستعدًّ ا لإليمان بأنبياء العهد الماضي ،إال أنه لم
يؤمن بنبي عصره ،في حين أن جميع األنبياء الذين
آمنوا بهم فع ً
ال تعرضوا في أزمانهم للمعارضة
العنيفة ورد فعل مضاد ،تما ًما كما قد تعرض
لذلك النبي العربي في زمانه!!
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تعالى اإليمان اإلرادي ،وليس اإليمان التقليدي.

إن محاولة التفريق في اإليمان بين الرسل
محاولة تهدف إلى اتخاذ طريق وسط بين
اتباع الحق واتباع النفس ،حتى يتمكن المرء
من الوصول إلى الجنة ،من غير أن يصاب
بنيان رغباته بالتحطم واالنهيار! ،وكل مافي
مسلما
األمر أن نبوة العهد الماضي تكون نبو ًة
ً
يضطر
بها بال نزاعٍ ،بينما اإليمان بنبي العصر ْ
المرء إلى القيام بمسيرة فكرية جديدة.
إن نبوة العهد الماضي تتحول إلى جزء
اليتجزأ من ذهن المؤمن منذ والدته ،ولكن
شخصا متناز ًعا فيه ،وهو
نبي العصر يكون
ً
لذلك اليعدو في نظر معاصريه أن يكون
مجرد «بشر» مثلهم ،ولــذا فــإن اإليمان به
حتما أن يقوم المرء بمسيرة فكرية
يتطلب ً
جديدة ،أو أن ُيــدرك أناﷲ ربــه من جديد
على مستوى الوعي والشعور ،والتسليم بنبي
العهد الماضي يعتمد على اإليمان التقليدي،
وأما التسليم بنبي العصر ،فيستمد عناصره من
اإليمان اإلرادي الواعي ،المطلوب عنداﷲ

( )154-153إن رسولاﷲ^ إنسان كغيره من بني البشر ،وإنه إ ْذ يظهر أمام الناس ،فيظهر في
ٍ
ٍ
ٍ
كأحد
برجل عادي
رجل عادي ،مما يجعل الناس يتساءلون بدهشة واستغراب ،كيف يعترفون
صورة
منهم باعتباره «مندو ًبا إله ًّيا» ،وكيف يوقنون بأن الشخص الذي جاء يتحدث إليهم مبعوث للتبليغ
عناﷲ جل شأنه؟ ومن ثم يتوجهون إليه قائلين :إننا لن نؤمن بك إال إذا رأينا كالمك ،هذا الذي تعرض
علينا ،نازالً من السماء ،أمام أعيننا ،أو ينزلاﷲ من أجل تأييدك والتصديق بصحة نبوتك!!

غير أن مطالب ًة من هذا النوع مطالبة غير جادة للغاية؛ ألن امتحان اإلنسان األصلي في أن يؤمن
ٍ
إيمان يجبر عليه المرء
بالغيب ،وأن يدرك الحقائق في شكلها المعنوي ،إ ًذا فأية فائدة سترجى من وراء
بعد أن أتيحت له الفرصة لمشاهدة حقائق الغيب عيانًا؟! ثم إنه لو تم تغيير نظام الكون لفترة محدودة من
الزمن ،وأتيح للمرء أن يشاهد كل تلك األشياء الغيبية التي طالب بإراءتها إياه ،لذهب ذلك سدى ودون
ٍ
تجره
جدوى ،وذلك ألن فرصة المشاهدة العيانية تكون مؤقت ًة وليست بدائمة ،وأما حرية اإلنسان التي ّ
إلى البغي والعناد ،فباقية؛ األمر الذي سيكشف عنه اندفاعه إلى اإليمان والتسليم عند المشاهدة ،ولكنه
اليلبث بعد ذلك حتى يعود إلى سيرته األولى ،حيث سيأخذ ثاني ًة في إساءة استخدام حريته كما كان
يفعل من قبل المشاهدة ،وأنموذج اليهود يمثل إثباتًا تاريخ ًّيا لهذه الحقيقة!
فقد شهد سفح جبل الطور ظرو ًفا غير عادية وأحدا ًثا خارق ًة للعادة ،كان قد أوجدهااﷲ تعالى إ ْذ
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أخذ من اليهود عهدً ا بأن يدخلوا الباب ،وأن
يعبدوااﷲ بخشو ٍع وإخالص ،وأن تكون كل
جهودهم من أجل كسب المعاش منحصر ًة
في دائــرة الحدود اإللهية المرسومة ،دون
أن تتجاوزها إلى ماورائها ،ولكن اليهود لم
يلبثوا أن نقضوا كل العهود والمواثيق من هذا
ٍ
واحد منها.
النوع ،ولم يلتزموا بأي
وقوله« :وآتينا موسى سلطانًا مبينًا» يشير
إلى سنة إلهية تشتمل كل أنبياءاﷲ ورسله
بدون استثناء ،فالرسول رغم كونه رج ً
ال عاد ًّيا
إال أن كالمه وأحــوال حياته يتضمنان أدلة
واضحة صارخة تبرهن على حيثيته واعتباره
اإللــهــي بــصــورة التقبل الــجــدال ،غير أن
اإلنسان الظلوم اليلبث أن يصل إلى تفسير
رفضا
مزعو ٍم لكل آية إلهية ،يسمح له برفضها ً
باتًّا ،وبالتالي االستمرار في ممارسة حياة
البغي والطغيان كسابق عادته.
( )158-155والهداية السماوية التي
١٠٣
أنزلت على اليهود فحواها أنهم لو اتبعوا
مرضاةاﷲ في الحياة الدنيا ،فسوف يعطيهماﷲ الجنة في اآلخرة ،ولكنهم لم يلبثوا أن نسوا الجزء األول
من هذه الهداية ،بينما اعتبروا الجزء الثاني منها ح ًّقا طبيع ًّيا لهم ،وبعبارة أخرى ظنوا أنفسهم مستحقين
للثمار والنتائج بدون تحمل للمتاعب وال اعتبار للمقدمات!!
ومع أن اليهود ،على امتداد تاريخهم الطويل ،أصيبوا بكل أنواع الفساد واالنحراف ،إال أن يقينهم
ً
راسخا ،وزعموا أنهم في غنًى عن كل هداية سماوية ،فلم يعودوا
القائل بحتمية نجاتهم مازال قو ًّيا
بحاجة إلى اإليمان بأي نبي جديد!!

وقالوا على سبيل التهكم والسخرية« :قلوبنا غلف» ،أي في غالف وغطاء ،ولم يكن قولهم ذاك
إظهارا وتأكيدً ا على قناعتهم بأن نجاتهم حتمية
إظهارا لعدم استعدادهم الداخلي لإليمان بالرسول ،بل
ً
ً
اليتطرق إليها الشك ،مهما كان سلوكهم وأسلوب تعاملهم مع الرسول!!

ومثل هذه القناعة الزائفة تجعل أصحابها يجترؤون على ارتكاب كل أنواع الجرائم بال وازع وال
شعور بوخز الضمير ،فال يصعب عليهم أن ينقضوا الميثاق اإللهي الذي يترتب على اإليمان باﷲ،
ويقتضي االلتزام والوفاء العملي به ،كما يرفضون االعتراف بآياتاﷲ رغم كونها واضح ًة وضوح
الشمس ،اليتحرجون من اتخاذ الخطوات العدوانية ضد الدعاة إلى الحق ،الذين يرفعون القناع عن
وجوههم الحقيقية ،وينتقدون حياتهم المنحرفة عن خط العبودية اإللهية ،وال يتورعون عن إهانة
الداعي وتشويه سمعته من خالل إلصاق التهم الكاذبة به!!

وقد أقدم اليهود على قتل سيدنا المسيح عليه
ٍ
نشوة من
الصالة والسالم ،ثم قالوا بعد ذلك في
الزهو والتبجح بالباطل« :لقد قتلنا المسيح عيسى
ابنمريم ،هذا الذي كان يدعي أنه رسولاﷲ» غير
أن أمثال هؤالء ،مهما د ّبروا ضد الدعاة إلىاﷲ
من مؤامرات شيطانية ،لن يكتب لها النجاح أبدً ا،
فإن قوةاﷲ ونظامه الكوني الحكيم يكونان دو ًما
وراء دعاة الحق؛ مما يتيح لهم فرصة االستمرار
في أداء واجبهم ،واستكمال مسيرتهم رغم كل
المؤامرات والمعاكسات التي يمارسها أعداؤهم.
والــذيــن يقفون مــن الــحــق مــوقــف العناد
واالستكبار ،يسلبهماﷲ تعالى االستعداد لقبول
الحق ،فال يزالون يمارسون نشاطاتهم المعادية
للحق وأصحابه ،إلى أن يقبض المالئكة أرواحهم
كمجرمين ويحضروهم في محكمةاﷲ للحساب
الشديد!

( )162-159لقد كــان اليهود والنصارى
حملة العلم السماوي ،مما لم يكن معه من
المحتمل وقــوع أمثالهم في الخطأ في إدراك
أن دعــوة النبي العربي^ دعــوة إلهية خالصة
بال ريــب ،غير أن اإليمان بالنبي العربي وبذل
دعما لمسيرته ،كــان يتعارض
المال والنفس
ً
مع مصالحهم الدنيوية ،لذا فلم يلبث هؤالء أن
رفضوا التأييد واالنضواء تحت لوائه.

ولكن المرء عندما ينفد عمره ،ويرى الموت
ماث ً
ال أمام عينيه ،تغدو كل المصالح الهابطة من
ٍ
هذا النوع باطلة وغير ذات قيمة أو أهمية تذكر
ٍ
وحينئذ تنزاح كل األستار واألغطية
في نظره..
االصطناعية عن ذهنه ،ويتجلى الحق في صورته
المجردة المكشوفة ،فيعترف المرء وهو على حافة
الموت ،بالشيء الذي لم يكن مستعدًّ ا لالعتراف
به قبل مواجهة الموت ،غير أن االعتراف في تلك
اللحظة القيمة له عنداﷲ تعالى.
وعندما تختار أية طائفة ديان ًة مزعوم ًة مزيفة
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أيضا
بــدالً من الدين اإللهي الحق؛ فإنها تتخذ ً
بعض العالمات أو الشارات االصطناعية للداللة
على اعتبارها الديني ،ومن ذلك أنها تلجأ إلى
وضع قواعد جديدة للحالل والحرام وف ًقا لما
يسمح به مزاجها وظروفها العملية ،وهي تريد من
خالل اهتمامها بتلك القواعد الجديدة اهتما ًما
خصوص ًّيا أن تثبت أنها أكثر تدينًا من اآلخرين
سواها!! ،فالدين ،لدى أمثال هؤالء ،يكون عبارة
عن االهتمام ببعض الرسميات أو األمور الشكلية،
دون الخضوع الكلي والطاعة المطلقةﷲ ،ومن
أجل ذلك فهم اليحذرون من إحراز المكاسب
الدنيوية بالوسائل الدنيئة التي حرمهااﷲ تعالى،
وال من زرع العراقيل والعقبات في طريق المسيرة
اإللهية ،وإن مصير أمثال هــؤالء الناس سيكون
عنداﷲ مع غير المتدينين وليس مع المتدينين!

ومــا آمــن بـــرســـولاﷲ^ مــن الــيــهــود وال
قام بنصرته وتأييده سوى أفــراد معدودين مثل
عبداﷲبن ســام وجماعته ،والحقيقة هي أن
العارفين بالدين السماوي األصيل ،متجاوزون
عــن اإلضــافــات البشرية المتراكمة عليه عبر
العصور ،وهــم متحررون من قيود العصبية،
والتقليد األعــمــى ،والــنــزعــة الــمــاديــة النفعية
البحتة ،اليقف شيء أبدً ا دون تفهمهم للحق،
وال تستخيرهم أنفسهم في سبيل خدمته ،فإنهم
ينظرون إلى الحقويتلقونه بالقبول بــدون أي
تحفظ ذهني ،وأولئك هم الذين سيدخلون في
جنات الفردوس.
( )165-163لقد خلقاﷲ اإلنسان ،ثم جعل
الجنة والجحيم ،وأسكن اإلنسان بعد ذلك على
مانحا له حرية اإلرادة والتصرف..
ظهر األرضً ،
غير أن حرية اإلنــســان هــذه مؤقتة مــحــدودة،
والغرض منها هو االمتحان ،حتى يتم الفرز أو
التمييز بين الصالح والطالح من بني آدم ،فاﷲ
تعالى ينظر َم ْن الذي يختار االتجاه الواقعي في
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حياته ،فيتخذ من نفسه عبدً ا مطي ًعاﷲ ،و َم ْن
الذي يسيء استخدام حريته فيثبت أنه إنسان
عنيد!!
وهذان الصنفان من البشر كالهما مختلط
في هذه الدنيا ،وكالهما يتمتع هنا بفرصة
االستمتاع بنعماﷲ تعالى على حد سواء،
ولكن ماإن تنتهي فترة االمتحان المحددة
حتى يتم الفصل بين كال الصنفين ،ويتم ــ
في النهاية ــ توطين الصنف األول ــ الصالح
ٍ
بصفة أبدية ،وإلقاء الصنف
ــ في حدائق الجنة
األخير ــ الطالح ــ في نار جهنم.
إن مشروعاﷲ المتصل بالحياة الدنيا هذا،
يشكل خطورة كبيرة لإلنسان ،إ ْذ إن ذلك
يعني أن مصير حياة الدنيا القصيرة المحدودة
سيظهر في شكلين نهائيين الثالث لهما :إما
سعادة أبدية ،وإما شقاوة أبدية ،ومن ثم فقد
أرسلاﷲ الرسل ،وأنزل الكتب ،عالوة على
تهيئة أسباب فطرية أخــرى لهداية البشرية
١٠٤
وتوجيهها نحو طريق النجاح والسعادة ،حتى
اليبقى على األرض أحد غير مطل ٍع على حقيقة الحياة وغايتها ،وبالتالي اليتمكن في يوم الحساب من
االعتذار قائ ً
ال بأنه لم يكن لديه أي إلمام بالمشروع اإللهي لكي يمارس حياته العملية طب ًقا لمقتضياته،
والمهم الالزم لمشروعاﷲ هذا ،أن تكون رسالة جميع األنبياء والغاية الرئيسية التي ُبعثوا من أجلها
واحدة ..فلما كان البشر كلهم واقفين على محك المتحان واحد ،فكيف ُيحتمل إ ًذا أن تختلف «ورقة
االمتحان» لبعضهم عن البعض ،والحقيقة هي أن رسالة األنبياء كاف ًة لم تكن إال واحد ًة على اختالف
األعصار واألمصار ،وأنهم قاموا بإبالغ نفس هذه الرسالة الواحدة إلى البشرية جمعاء ،والتي تتلخص
في أن كل إنسان على مفترق طريقين الثالث لهما ،أحدهما يؤدي إلى الجنة ،واآلخر يؤدي إلى جهنم،
والمسؤولية تقع على عاتقه هو أن يتجه إلى أيهما شاء!!
لقد كانت دعوة األنبياء والرسل قاطب ًة دعو ًة واحدةً ،غير أن النصرة أو التأييد اإللهي كان يحصل لهم
ٍ
صور مختلفة باختالف الظروف والحاجات الزمانية التي عاصرتهم ،ولم تزل سنةاﷲ هذه ثابتة اليوم
في
تما ًما ،فالذين سينهضون اليوم لالضطالع بالعمل النبوي المتمثل في اإلنذار والتبشير ،سيكتب لهم
التوفيق والتأييد اإللهي الخصوصي ،حسبما تقتضي الظروف والمالبسات المحيطة بهم ،لتمكينهم من
الدأب واالستمرار في تأدية مسؤولياتهم الدعوية على ٍ
ٍ
نحو ٍ
ومثمر.
مؤثر
( )170-166إن وضع اليهود ،قبيل بعثة رسولاﷲ^ ،كان وضع الممثلين للديانة السماوية ،حيث
إنهم كانوا متربعين على مراكز مناصب دينية عليا ،مما جعلهم يستنكفون عن التسليم بالسيادة والعظمة
ٍ
ألحد سواهم ،وبالتالي فقد رفضوا االعتراف بأن محمدً ا^ مبعوث من عنداﷲ إلبالغ رسالته
١١

إلى عباده أجمعين ،وكانوا يقولون إننا «محتكر
الدين» ،لذا فإن ر ْفضنا التسليم بالصدق الديني
ألحــد الناس يجعله غير مسلم به على صعيد
الواقع هو اآلخر ،ولكن فاتهم أن هذا الكون هو
كــوناﷲ ،وأن شؤونه يقوم بتنظيمها مالئكةاﷲ
ٍ
بأحد
الطائعون ألمره ،إ ًذا فإن التصديق الحقيقي
هنا هو الذي يكون من عنداﷲ ،والذي يؤيده نظام
وكونه كله مع
هذا الكون بأكمله ،وال شك أناﷲ ْ
ٍ
ألحد!
رسوله وليس مع مزاعم باطلة

والذين يقابلون صوتاﷲ باإلهمال والرفض
له ،ويمنعون اآلخرين من مناصرته والوقوف إلى
جانبه ،إنما هم يكشفون عن أنهم قد ابتعدوا عن
ٍ
ٍ
شاسعة
بمسافة
خط العبودية الصحيح المستقيم
جدًّ ا ،وأنهم يقولون قوالً يكذبه الكون كله ،وأنهم
يتصدون لمجابهة وعرقلة مشرو ٍع يدعمه من
ورائه رب السماوات واألرض!! ومن البدهي أنه
ليس هنالك حماقة أعظم من ذلك في هذه الدنيا.
ٍ
عمل
إن أمثال هؤالء الناس يمارسون أكبر
غير ديني باسم الدين! والذين يستحبون ألنفسهم
هذا النمط من السلوك الجائر المنحرف ،فإن
أذهانهم تتجه تلقائ ًّيا صــوب اإلنكار بــدالً من
االتجاه نحو االعتراف مما يجعلهم يبتعدون يو ًما
فيو ًما عن جادة الحق ،حتى ينتهي بهم المسير
إلــى هــوة الــهــاك األبـــدي! وإن رفــض الدعوة
اإللهية هو رفضاﷲ بذاته ،فإنه عداوةاﷲ تكون
دائما مصحوبة بدالئل واضحة قاطعة لدرجة أنه
ً
ٍ
ً
اليصعب على أحد فهمها إذا أراد ،إذا فالذين
ينكرون دعوةاﷲ على الرغم من ذلك كله ،فكأنما
هم يتمردون علىاﷲ ،وإن التمرد والعناد هو أكبر
جريمة عنداﷲ !ولو أن المرء كانت نوافذ قلبه
مفتوح ًة ،لوجد أن الصوت اإللهي هو إجابة عن
طلبه الفطري بعينيه ،وألدرك أن الحق الذي كان
مندمجا تحت ركام هائل من التقوالت واألوهام
ً
البشرية ،ها قد هيأاﷲ أسباب إعالنه بصورته
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النقية الخالصة ،فبعثة الرسول إ ًذا هي إشعاع
لعلماﷲ وحكمته ،وليست بقضية االندفاع أو
الحماس الذاتي ألحد الناس.

( )174-171من مواطن الضعف في اإلنسان
إذا وجد شي ًئا يحمل نو ًعا من االمتياز والتفوق من
تصورا
بعض نواحيه فال يلبث أن يصوغ حوله
ً
مبال ًغا فيه ،ويتجاوز الحد في تعيين قدره ومنزلته..
لو وما كل أنــواع الشرك وعبادة
وذلــك هو ال ُغ ّ
نتاج
األبطال والشخصيات العظام في جورها إال ٌ
لنزعة الغلو هذه بالذات!

وأما الغلو في الدين ،فهو يعني محاولة تعظيم
ٍ
عنصر مامن عناصر الدين من خالل رفعه
لشأن
فوق درجته الحقيقية في هيكل الدين ..وعلى
سبيل المثال فإن االعتقاد في ٍ
عبد من عباداﷲ أنه
نظرا ألناﷲ خلقه من غير واسطة ٍ
أب،
«ابنﷲ»ً ،
ٍ
شخص مافوق البشر ،ومعصو ًما عن كل
واعتبار
األخطاء والنقائص البشرية ،إذا كان قد أعطاهاﷲ
أية منزلة كبيرة ،والمغاالة في التأكيد على ضرورة
االحتراز من زينة الدنيا وزخارفها ،إلى ٍ
حد يتحول
معه األمر إلى الرهبانية واالنصراف الكلي عن
ميدان الحياة ،وإحالة بعض األحكام المتصلة
بناحية من نواحي الحياة إلى فلسفة دينية مستقلة
بذاتها ،من خالل المبالغة في التركيز عليها ،كل
الغلو.
هذا وما شاكله سيندرج في قائمة
ّ

إن جميع أنــواع القدرة والطاقة اليملكها
إالاﷲ تعالى وحده ،وأما ماعداه و َم ْن عداه من
بقية الكائنات ،فهو كله عاجز ومقهور ،والشيء
الذي يقيض لإلنسان أن يكتشفه عقب بلوغ وعيه
إلى درجة النضج والكمال ،هو أناﷲ قادر مطلق،
وهو بإزائه تعالى عاجز مطلق ،وبما أن المالئكة
واألنبياء يفوقون سائر المخلوقات سواهم في هذا
الوعي ،لذا فإنهم يكونون كذلك أسبق الخالئق
وأسرعهم اعترا ًفا بعجز أنفسهم وبــقــدرةاﷲ
المطلق.
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ءاسنلا ةروس

وفي هذا االعتراف يكمن امتحان اإلنسان
األصلي ،فإن َم ْن ُو ِّفق لإلحساس بعجزه ،فقد
عرف نسبة ذاته من الذات اإللهية العليا ،و َم ْن
لم ُيوفق لإلحساس بعجزه فقد ظل محرو ًما
من إدراك نسبته من الــذات اإللهية ،وأول
هذين الشخصين هو البصير الذي يصل إلى
منزله بنجاح واقتدار ،وأما الشخص األخير
فهو أعمى ،والذي الينتظر له مصير سوى
تائها يتخبط في ظال ٍم دامس ،إلى أن
أن يبقى ً
يقع آخر األمر في هاوية سحيقة من الخزي
والهوان األبدي.
( )176-175إن صوتاﷲ حين يرتفع
ٍ
ٍ
بشكل
مجموعة من البشر ،فإنه يرتفع
بين
ٍ
واضح جلي يقضي على الظالم السائد ،وينير
متسلحا بأدلة
الحقائق الكامنة .كما وأنه يكون
ً
وبراهين قاطعة التدحض ،بحيث إن الناس
إذا كان بإمكانهم أن يستهزئوا به ويسخروا
منه ،إال أنهم اليستطيعون نقضه وإبطاله
١٠٥
بمنطق الدليل ،واﷲ هو الذي إذا أطلع
الشمس لتميز النور والظالم تلقائ ًّيا أحدهما عن اآلخر ،ونفس هذه القدرة اإللهية تتجلى في صوتاﷲ
هو اآلخر ،حيث ينفصل الحق والباطل على إثر ارتفاع أحدهما عن اآلخر على نحو اليعود معه من
المتعذر على ذي بصيرة أن يدرك ذلك بوضوح ،ولكن كما أنه البدَّ لرؤية الشمس من أن يفتح المرء
عينيه ،فكذلك البدَّ لتلقي نور الهداية أن يركز المرء اهتمامه عليه ،فالذي اليعيره جانب اهتما ٍم لن يزال
محرو ًما من االستفادة من صوتاﷲ رغم كونه مدو ًيا فيما حوله كله!

أيضا أمر ضروري بنفس
وعالوة على ذلك ،فإن التمسك بالحق بقوة ،والعض عليه بالنواجذ هو ً
الدرجة ،ذاك ألن هذه الدنيا الحاضرة هي موضع االبتالء واالمتحان ،وهنا اليزال الشيطان يتعقب كل
إنسان ،ويتحين فرصة إغوائه وتنفيره من الحق من خالل توريطه في ألوان شتى من الخدع واألباطيل،
والترهات ،ولو أن المرء لم يصمم على مناصرة الحق مع توطين نفسه على مقاومته كل مايوسوس به
الشيطان في صدره ،فليس من الشك في أن الشيطان سيخطفه من وسط الطريق وال يدعه يستكمل مسيرته.

بيد أن اإلنسان ليس وحيدً ا منفر ًدا في عالم االبتالء هذا ،فإن الذين يصممون على السير في سبيلاﷲ
ٍ
بدأب وإصرار فسيحصل له شعاع من التوجيه اإللهي في جميع المراحل والمنعطفات وسيصلون آخر
األمر إلى غايتهم المطلوبة بنصرةاﷲ وفضله ،وإنه إ ْذ يبلغ اهتمام المرء بالحق مبل ًغا بحيث يصير الحق
ٍ
بعدئذ التوفيق
وحده شغله الشاغل ويفقد معه كل شيء آخر سواه له قيمته ومغزاه ،فإناﷲ يكتب له
ٍ
للثبات واالستقامة على الحق الخالص ،والتجنب عن االنحراف نحو ٍ
معوجة أخرى.
طرق
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وفــي معرض بيان األحــكــام المتعلقة
بالتركة والميراث ،يتضح من قوله[ :ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] أن قضية الميراث
ٍ
بقضية عادية ،بل إنها من جملة القضايا
ليست
الخطيرة التي لو لم يلتزم المرء بتوجيهاتاﷲ
وضوابطه المقررة بشأنها تمام االلتزام ،لوقع
في خندق الضالل.
٥

١٢٠

١١



( )2-1إن حياة المؤمن هي حياة التزام
حرا ،فإنه يتخذ
وانضباط؛ فبالرغم من كونه ًّ
من ذاتــه إنسانًا مــســؤوالً ملتز ًما؛ اعترا ًفا
بواليةاﷲ وسلطته العليا عليه ،إ ًذا فكلما أراد
أمرا من األمور ،سوا ًء أكان يتصل
أن يعالج ً
بــحــقاﷲ أمبــحــق العباد ،فال يعالجه تب ًعا
لهواه ،متحررا من كل ٍ
قيد شرعي أو ضابطة
ً
١٠٦
أخالقية ،بل خاض ًعا لوصايااﷲ ،ومن ثم
فهو اليأكل إال ماأحلهاﷲ من المآكل ،وال تمتد يده أبدً ا على ماحرمهاﷲ منها ،وهو يروض نفسه على
التسليم واإلذعان المطلق حتى ولو نُهي في مناسبة ماعن بعض المباحات ،كما يتضح من األحكام
الواردة بشأن االصطياد في حالة اإلحرام ،أو القتال في األشهر الحرم وهو يحترم كل شيء صار بمثابة
عالمة على حقيقة دينية معينة؛ ألن احترام شيء كهذا هو احترام للدين بعينه ،وإنه إ ْذ يفعل ذلك كله فإنما
يفعله بدافع الخوف مناﷲ ،وليس بدافع آخر سواه.

وربما يعمل المرء على امتثال أوامراﷲ واجتناب نواهيه في الظروف المعتادة ،ولكن عندما تتغير
هذه الظروف يتحول إلى إنسان آخر ،وهذا يحدث عندما ينال منه أحد خصومه ويستثير حفيظته ،فإذا
بالذي كان يخشىاﷲ يتجرد فجأة من مخافةاﷲ ،وبالتالي ينسى أو يتناسى كل حدود العدل واإلنصاف،
ٍ
ٍ
ٍ
ممكنة،
صورة
بعدئذ هم يشغل باله سوى محاولة التشفي من خصمه ذاك والنكاية به بأية
وال يعود لديه
غير أن هذا النوع من التحركات العدوانية اليجوز عنداﷲ تعالى البتة ،حتى وال مع أولئك المعاندين
الذين كانوا قد تصدوا لمنع عباداﷲ من ممارسة عمل مقدس كزيارة المسجد الحرام.
ٍ
ٍ
خطوات عدوانية من هذا النوع ،فإن ذلك
شخص قام باتخاذ
وإنه لو أخذ بعض الناس في التعاون مع
يندرج ضمن التعاون اإلجرامي األثيم! في حين ينبغي على عباداﷲ المتقين ح ًّقا أال يتعاونوا إال على
أعمال الخير والصالح وحدها ،وإن من أصعب األمور في هذه الدنيا ،هو التعاون مع صاحب الحق،
ونبذ التعاون مع الذي ليس على الحق ،إال أن هذا العمل الصعب هو الذي يتوقف عليه بالذات مصير
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اإلنسان األخروي سل ًبا أو إيجا ًبا!!

( )3من الحيوانات ماالتصلح لحومها أن
تكون غــذا ًء لإلنسان كالخنزير ،كما أن جسم
الحيوان المباح أكله يحتوي على عناصر غير
ٍ
صالحة للغذاء اإلنساني ،والــدم من جملة هذه
العناصر غير الصالحة ،ولقد حدد اإلسالم طريق ًة
خاص ًة لذبح الحيوان تتكفل باستنزاف دمه على
ٍ
ٍ
كامل ،وأما الطرق األخــرى إلزهــاق روح
نحو
ٍ
كفيلة
الحيوان ،ماعدا الذبح الشرعي ،فهي غير
بذلك ،بحيث إن الدم اليلبث أن يحتقن ويترسب
في لحمه ،ولنفس هذا السبب فقد تم تحريم كل
أنواع الميتة.
وقد حرمت الشريعة من اللحوم مايشوبه
شيء من الشرك والعقائد الوثنية ،كالحيوانات
التي تذبح بغير اسماﷲ ،أو الذبائح التي ُيقصد بها
مضطرا
التقرب من غيراﷲ إال أن يكون اإلنسان
ًّ
لذلك ،كأن يقف اإلنسان بين أمرين إما الهالك
وإما األكل من هذه الحيوانات المحرمة ،فله إ ًذا
أن يختار الغذاء الحرام على الموت ،وهذا من
سعة رحمةاﷲ وعظيم فضله على العباد!!

وقوله[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] يعني
أناﷲ تعالى قد بين لكم ماينفعكم من األحكام
والتشريعات ،وذلــك باإلعالن عن تمام نزول
ٍ
محمد^ ،والحقيقة هي أن
القرآن ،على أمة
الدين اإللهي ُأنــزل على اإلنــســان في صورته
الكاملة في كل العصور ،ولم يبعثاﷲ تعالى
ٍ
ٍ
ناقص إلى البشرية قط.
بدين

ولقد أقــاماﷲ األمة المؤمنة بالقرآن العظيم
ٍ
أسس وركائز ٍ
ٍ
بإمكانات
متينة للغاية ،وزودها
على
ٍ
ٍ
مأمن من كل
وقوى ذاتية هائلة ،حتى أصبحت في
ٍ
خطر خارجي يتهدد سالمتها ،فإذا أصابتها نكسة
أو بالء كان ذلك ناش ًئا عن نقائصها وأمراضها
الداخلية ،وليس عن المؤامرات والهجمات
الــخــارجــيــة ،وإن أكــبــر ضــمــان للتخلص من

ةدئاملا ةروس

األمراض والنقائص الداخلية هو سيادة خشيةاﷲ
الدائمة على أفراد األمة!
( )5-4لقد ُأحل لإلنسان أن يأكل كل شيء
تراه عين الفطرة طي ًبا ونظي ًفا ،كما ُأحل له أكل
لحوم جميع تلك الحيوانات التي ُجبلت على
طبائع مالئمة لطبائع البشر ،ولكن بشرط أال يكون
قد تسرب إليها أي فساد شرعي أو طبي بسبب
من األسباب الخارجية الطارئة ،وبما أن اإلنسان
لم يكن بإمكانه أن يحدد هذا المبدأ بواسطة عقله
وحده ،لذا فقد تفضلاﷲ تعالى ببيانه على وجه
التحديد والتفصيل ،والسر في تحليل مايصيده
الحيوان المدرب على االقتناص إنما يكمن في
أنه ُيمسك الصيد على صاحبه ،فكأنه قد تعلم
سجي ًة من السجايا اآلدمية ،وأصبح بذلك ينوب
مناب اإلنسان في مجال الصيد.

ومهما تم إيضاح فعل القوانين المتعلقة
بالحرام والحالل وتفصيلها فإن إرادة المرء الذاتية
ٍ
شيء ماأو
هي التي تقوده في النهاية إلى فعل
تركه ،فليس المرء إ ًذا تحت رقابة القانون ،بل
هو بنفسه رقيب على ذاته ،فلو أن المرء لم يكن
يرغب في تنفيذ القانون عمل ًّيا لوجد إلى الهروب
منه طر ًقا شتى برغم إيمانه الظاهري به ،وإنه ليس
هناك شيء يبعث المرء على االلتزام بالقانون
ومراعاته الشاملة لروحه وجوهره الحقيقي سوى
الخشية اإللهية ،ولذلك أعقب سرد المحرمات
والمحلالت بقوله[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ].
وكما بيناﷲ مايحل من المطعومات وما
يحرم ،بين كذلك مايحل من النساء وما يحرم
على المسلم ،فالمسلم يحل لــه أن يتزوج
المحصنات من المؤمنات ،كما يحل له أن يتزوج
المحصنات من نساء أهل الكتاب بشروط معينة
وحكمة هذا التشريع هي أن المرأة مجبولة على
طبيعة التأثر واالنفعال ،مما يفتح إمكانية اعتناقها
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لدين اإلســام نتيجة تأثرها بسلوك زوجها
المسلم ،وتعرفها المباشر على المبادئ النبيلة
السامية التي تسود المجتمع اإلسالمي.
وقوله[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ] يعني أنه القيمة للعمل مالم يكن
مقترنًا باإليمان ،فإنما العمل المقبول هو
خالصا لوجهاﷲ تعالى.
الذي يكون
ً
( )6الغاية من الصالة هي تطهير المرء من
السيئات والفواحش ،والوضوء هو االستعداد
أو التأهب الخارجي لذلك التطهر الداخلي،
فحينما يريد المرء تأدية الصالة يعمد أوالً
ٍ
شيء إلى الماء ،حيث إن الماء هو
وقبل كل
ٍ
نعمة جد عظيمة ،وهو أفضل وسيلة لغسل
كل أنــواع الــقــذارة والنجاسة ،وهكذا فإن
الصالة هي األخرى عين ربانية ،ينغمس فيها
المرء فيطهر نفسه من أدران العواطف الرذيلة
واألفكار الخبيثة القذرة.
وإذ يصب المرء الماء على يديه ،وهو يبدأ
١٠٧
عملية الوضوء ،فكأنما هو يدعواﷲ بلسان
عمله قائالً« :يا إلهي! أعوذ بك أن تتلوث يداي هاتان بالسوء أبدً ا ،وأرجوك أن تغسلهما وتنظفهما
مما قد ارتكب بهما من المنكرات حتى اآلن» ،ثم هو يتمضمض ويستنشق ،ويغسل وجهه ،فيجد نفسه
يتضرع إلىاﷲ بلسان حاله قائالً« :يا رب! باعد بيني وبين كل خطاياي ،فاغفر لي ماتناولته بفمي هذا من
ٍ
ٍ
بذيء ،وما شممت بأنفي من روائح الخبائث
فاحش
طعا ٍم حرا ٍم ،وما تكلمت به بلساني هذا ،من كال ٍم
وما رأيت بعيني هاتين من منظر ٍ
سوء بغيض عندك» ،ثم إذا مسح رأسه بيديه المبللتين بالماء انصهر
َّ
ونق ذهني من آثار
إلهي
«يا
القائل:
الدعاء
بوتقة
في
كيانه كله تلقائ ًّيا
طهر قلبي من كل مانويته من سوءِّ ،
ّ
مستقيما» ،ثم إذا غسل
سليما نق ًّيا ،وذهنًا صاف ًيا
مادبرته من خطط ومشاريع خاطئة منحرفة ،وأعطني قل ًبا
ً
ً
رجليه مما علق بهما
رجليه ،تحول عمله ذاك طل ًبا منه إلى جناب ربه ،فكأنه يسأله وقتئذ أن يتكرم بغسل ْ
من غبار السيئات ،وأن يوفقه للسير على طريق الحق والعدل توفي ًقا الينحرف معه عن ذلك الطريق
ٍ
دعاء عملي للمرء ،ويتلخص ذلك الدعاء في قوله:
القويم أبدً ا ،وهكذا يصير الوضوء بأكمله بمثابة
متطهرا من الفحشاء والمنكر» ،وفي الظروف العادية يكفي
«اللهم اجعلني توا ًبا عن الذنوب ،واجعلني
ً
الوضوء وحده إليجاد الشعور بالطهارة لدى المرء ،ولك َّن حالة الجنابة حالة غير عادية ،لذا فالتطهر منها
اليتم بالوضوء ،بل بغسل جميع البدن (أي االغتسال) فإذا كان الوضوء ُغ ْس ً
صغيرا ،فإن ال ُغسل
ال جزئ ًّيا
ً
هو وضوء كبير شامل ،فإذا لم يجد المسلم الماء ،أو كان في استعماله ضرر محتم ،فإناﷲ رفع عنه
الحرج وشرع له التيمم لتجديد الشعور بالطهارة.
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إن األساليب الميسرة للوضوء والغسل
هي من نعماﷲ العظيمة ،إ ْذ من خاللها تم
ربط الطهارة الشرعية بذوق النظافة الطبيعي،
وإباحة االكتفاء «بالتيمم» في حالة العذر هي
نعمة مزيدة على ذلك ،فإنها تحول دون أن
نتجه نحو الغلو في الدين ،ذلك الداء الذي
ابتُلي به أتباع األديان األخرى.
( )11-7اإليمان هو عهد ُيعقد بين العبد
وربه ،فالعبد يقطع على نفسه وعدً ا بأنه
ٍ
أساس
سيمارس حياته في هذه الدنيا على
من تقوىاﷲ وخشيته الدائمة ،وبالمقابل
يضمناﷲ لعبده أنه سيوفر له أسباب النجاح
والسعادة في الدنيا واآلخرة.
وللوفاء بهذا العهد اإليماني ،البدَّ من
أن يتوافر في العبد شرطان أساسيان :أولهما
هــو :أن يصبح «ق ــوا ًم ــاﷲ» ،ومعنى ذلك
أن يبذل قصاراه للعمل الدائم على تنفيذ
وصايااﷲ وامتثال أوامــره ،وأن يصير كيانه
١٠٨
بحيث يقدم في كل مناسبة اإلجابة الصحيحة
التي ينبغي أن يتقدم بها العبد إلى ربه ،فإذا أجال بصره في أرجاء هذا الكون ،امتأل قلبه وذهنه روع ًة
وتعظيما لقدرةاﷲ وجالله ،وإذا نظر إلى وجوده هو وجد أن حياته كلها فضل مناﷲ ونعمة ،وإذا
ً
تحركت من أجلاﷲ تعالى ،وإذا تركزت اهتماماته على شيء ،فال تتركز إال على
تحركت مشاعره
ْ
ْ
خالصاﷲ وحده ،ومخاوفه كلها مرتبط ًة باﷲ ،وأن تكون أعماق
الذات اإللهية ،كما يجب أن يكون حبه
ً
وجوده معمور ًة بذكراﷲ ،وأن يخلص عبادته وطاعتهﷲ؛ فيبذل كل مايملكه في سبيلاﷲ عن طيب
نفس ويجد في هذا الحقيقة سعادته ،والشرط الثاني لالستقامة على العهد والوفاء بحقه هو :التعامل مع
ٍ
ٍ
ٍ
زيادة،
نقص وال
شخص مايستحقه في واقع األمر من غير
العباد بالعدل ،ومعنى العدل أن تعطي كل
وأن تلتزم بالحق دون االندفاع وراء هوى النفس في كل الشؤون والمعامالت.
وعلى العبد أن يروض نفسه على االلتزام الدائم بالحق والعدل ،فال يتخلى عنه أبدً ا ،حتى وهو
يتعامل مع أعداء الدين ،وأنصار الباطل ،حيث تتجدد خصومات الماضي ،وتحاول صرفه عن جادة
العدل واإلنصاف!!

إناﷲ يتجلى في هذه الدنيا من خالل آياته وبراهينه الواضحة القاطعة ،فإذا ظهر البرهان اإللهي
ٍ
بوضوح ،وأخذ المرء في المماحكة والمجادلة الكالمية بدالً من اإليمان به ،فقد كذب بآيةاﷲ،
ونعيما
عظيما
أجرا
ً
ً
وهؤالء س ُيالقون عنداﷲ عذا ًبا شديدً ا ،وأما الذين آمنوا بها ،فإناﷲ س ُيعطيهم ً
أبد ًّيا.
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( )13-12لقد ُأخــذ من بني إسرائيل،
على يد نب ّيهم موسى عليه الصالة والسالم
عهد بممارسة حياة العبودية والطاعةﷲ،
وانتخب اثنا عشر نقي ًبا من أسباطهم االثنى
عشر ،لكي يشرفوا على سير حياتهم الدينية،
وبموجب هذا العهد كان على بني إسرائيل أن
يقيموا الصالة؛ لتقوية روابطهم باﷲ ،ويؤدوا
تطهيرا لهم وتزكية ،كما أوجب عليهم
الزكاة
ً
أن ينصروا رسله ،وأن يبذلوا في سبيل الدين
اإللهي كل مايملكون من رخيص وغال،
وإنهم لن يكونوا جديرين بمعيةاﷲ ونصرته،
وال مستحقين ألن يطهرهماﷲ من سيئاتهم
فيؤهلهم للدخول في أجــواء الجنة اللطيفة
المعطاءة ،إال بعد قيامهم بإنجاز الواجبات
عــلــى الــنــحــو الــمــطــلــوب ،وإقــامــة النظام
االجتماعي على منهجاﷲ ،فإن الجنة ينالها
الناس بالعمل الصالح وبفضلاﷲ ورحمته.
وهــذه األعمال التي أخــذاﷲ ميثاق بني
١٠٩
إسرائيل عليها هي أعمال الدين الجوهرية
األساسية ،فإنها تمثل ذلك الطريق المستقيم الذي يؤدي بجميع البشر الذين يسلكونه إلىاﷲ وإلى الجنة.
١١

غير أن األمم األمينة على الكتاب السماوي حين يتسرب إليها الفساد ،التلبث أن تنحرف يمينًا
وشماالً ،وعندئذ يتغير مفهوم الدين بسبب التفسيرات المزعومة الباطلة ،ويخوض القوم في مناقشات
ٍ
سهلة توصل المرء إلى المطلوب من
فرعية عقيمة حول موضوع العبادة ،ويبحثون عن طرق للنجاة
غير اهتمام بتأدية حقوق العباد ،ويثيرون معارك دنيوي ًة فارغ ًة التمت إلى الحق بصلة قريبة وال بعيدة،
وجوها شتى للنفقات الدنيوية ،ويطلقون عليها «اإلنفاق في سبيل الدين» ،وبعبارة أخرى
ويفتعلون
ً
فإنهم يقومون باختراع دين جديد يتفق ومصالحهم الدنيوية الضيقة ،ثم يأخذون في تسميته باسم الدين
اإللهي.
وعندما يصل األمر بطائفة إلى هذه المرحلة الشائنة من الفساد واالنحطاط الديني ،فإناﷲ يحرمها
من كل عناية ،وبعد الحرمان من العناية والتوفيق اإللهي اليعي هؤالء شي ًئا سوى نداء رغباتهم
وشهواتهم الهابطة ،فال يزالون غارقين في أوحالها ،حتى يأتي ملك الموت ليسوقهم إلى محكمةاﷲ
للحساب الشديد!!
( )14إن األمم األمينة على الكتاب السماوي حين يدب إليها الفساد واالنحراف ،التلبث أن تندفع
وراء المتشابه من جوانب الدين ،مما يؤدي إلى االختالف والتنازع في الدنيا ،والخزي والهوان في
اآلخرة.

157

ةدئاملا ةروس

لقد ُولــد سيدنا المسيح عليه الصالة
أب ،من بطن امـ ٍ
والسالم بال ٍ
ـرأة بلغت من
الطهر والعفاف أقصاه ،وعلى إثر والدته
يعرف نفسه بنفسه قائالً[ :ﮊ ﮋ
انطلق ّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] فإذا نحن
أقمنا اآلن اعتقادنا عن المسيح على أساس
الكلمات الواضحة التي قالها عن نفسه،
نجونا من الخالفات والمنازعات المذهبية
ْ
التي التلبث أن يتدفق سيلها الجارف فال
يقف عند حـ ٍـد ،فيما إذا كــان االعتقاد عن
شخصيته بني على محض القياس البشرى،
بدالً من قوله الصريح المحكم ،فيقال مثالً:
«إن اإلنسان هو الذي ُيولد من ٍ
أب والمسيح
لم يكن قد ُولد من ٍ
أب ،إ ًذا فهو ابناﷲ!» كما
قد حدث فع ً
ال مع أتباع المسيح في العصور
المتأخرة.
ومــا إن يتسرب الــفــســاد إلــى أيــة أمــةٍ
ٍ
كتابية حتى تتفشى فيها مثل هذه المساوئ
١١٠
واألمــراض الفتاكة ،وتسري جراثيم العفن
واالنحطاط في كيانها ،فتندفع وراء الدين المخترع نابذ ًة الدين المحكم وراء ظهرها ،ومن هنا تنفتح
أبواب الجدل والنزاع والتحزب على مصراعيها ،فال تنغلق أبدً ا ،فال يكتفي الناس بالمعاني والمفاهيم
اليسيرة لألحكام والتوجيهات الصريحة التي أعطاهااﷲ والرسول في شؤون التشريع والكالم ،وقضايا
التزكية الروحية وأمور السياسة ،ولكنهم يخترعون ألوانًا جديد ًة التُحصى من المباحث واآلراء بمجرد
قياساتهم العقلية ،ويكون ذلك نتيجة تأثرهم وانبهارهم بزخرفة األفكار السائدة في عصرهم ،فيحاولون
وطو ًرا يكون الغرض من وراء ذلك إضفاء الصبغة الدينية على
تطبيقها على نصوص الدين أو العكسْ ،
مطامعهم الدنيوية الضيقة ،وقد يضيفون إلى ديناﷲ الناقص ــ على حد زعمهم ــ بغية إكماله أشياء
العالقة لها بديناﷲ .وهكذا تظهر إلى الوجود صور جديدة متنوعة للدين اإللهي الواحد ،فمنها
ٍ
أناسا
جرا ،وتلقى كل واحدة منها بالطبع ً
صورة روحانية ،وأخرى صورة سياسية ،وثالثة ورابعة ،وهلم ًّ
ٍ
تتفق ونزعاتهم وميولهم الذاتية ،ثم تتألف من هؤالء في نهاية المطاف جماعة دينية ذات كيان مستقل
ٍ
معينة ،ثم يتركز اهتمام أجيالهم التالية على الحفاظ على ذلك ألنه ــ في نظرهم ــ
واتجاهات فكرية
دائما ينظر إلى الماضي نظرة
تراث للسلف الصالح ،ثم يحاط هذا التراث بالهيبة والقداسة ،ألن اإلنسان ً
اإلجالل والتقديس.
وإن عملية التحزب المذهبي التي تبدأ باسم الدين ،تستمد عناصر الدوام واالستقرار ــ من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
صيرورتها ــ عم ً
حزب
عامة تسمح لكل
إجازة
مقدسا ،ومن جهة أخرى يصير هذا االتجاه بمثابة
ال
ً

بإظهار البغض والعداوة ،وممارسة العنف ضد
أمرا
اآلخرين ،ألن هذا األمر أصبح ــ في نظرهم ــ ً
مطلو ًبا عنداﷲ!!
( )17-15هناك تصرفان خاطئان ،مارسهما
أهل الكتاب ــ اليهود والنصارى ــ في دينهم،
أولهما التحريف أو التأويل الباطل ،حيث حذفوا
العديد من التعاليم والواجبات األساسية من إطار
الدين ،كما أضافوا إلى نصوص الكتاب اإللهي
تغييرات لفظية ومعنوية جعلتهم في غنًى عن
اإليمان بأي ٍ
زعما منهم بأن إيمانهم
نبي آخر؛
ً
بأنبيائهم السابقين ،وتمسكهم بدين آبائهم
التقليديٍ ،
كاف لنجاتهم كل الكفاية!!

وأما الخطأ الثاني فهو أنهم ألزموا أنفسهم
بما لم يلزمهماﷲ به ومنها على سبيل المثال
تلك المسائل الفرعية الدقيقة التي تتصل بتقديم
القرابين وآدابــــه ،إ ْذ لــم تكن مما أمــرهــم بها
أنبياؤهم ،بل كانت مما اخترعه علماؤهم بنا ًء
على محض تخرصاتهم وتفريعاتهم الفقهية ،وقد
جاءهم القرآن نعم ًة رباني ًة؛ فتناول الدين اإللهي
الــذي تراكم عليه غبار كثيف من التحريفات
واإلضافات البشرية عبر القرون ،تناوله بتجديد
معالمه ،وإعادته إلى صفائه ،وأخرجهم القرآن
الكريم من ظالم الجهل واألماني الكاذبة المطبقة
إلى صراطاﷲ المستقيم.

المشوهة
لقد عرض القرآن عليهم تعاليمهم
ّ
في صورها األصلية الناصعة ،وحررهم من أسر
تلك القيود الدينية التي ألزموا أنفسهم بها ،غير
أن الذين يصرون على اتباع أهوائهم اليزالون
ٍ
حالكة ،وأما الذين
يهيمون ويتخبطون في ظلمات
ٍ
بشوق وإخالص ،فإنهم سيهتدون
يبتغون رضااﷲ
بالقرآن إلى طريق الحق القويم ،ويوفقون إلخراج
أنفسهم مــن دياجير الباطل إلــى نــور الهداية
الصحيحة الصادقة.
إن اآللهة التي اتخذها البشر من دوناﷲ،
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الأحد منها يقدر على إيجاد شيء ماأو إعدامه
إن كان موجو ًدا ،ويكفي بهذا الواقع برهانًا قاط ًعا
على أن الإله إالاﷲ الواحد األحد ،فالموجودات
التي التستطيع الخلق وال اإلهالك ،كيف يمكن
أن تكون آلهة تُعبد!؟!
( )19-18إن األمة التي ت ُْؤتمن على الكتاب
اإللهيُ ،يبعث فيها الرسول ،يخصهااﷲ بنع ٍم
ٍ
وعظيمة ،شريطة أن تؤمن حق اإليمان،
كثيرة
ٍ
وتؤدي واجبها خير أداء ،وتتمثل تلك النعم في
النصرة على األع ــداء ،والتمكين في األرض،
والمغفرة للذنوب ،ووعد الجنة ..إلخ.

وبالنسبة للطالئع األولى من األمة يكون ذلك
مكافأة على عملهم الذي تكبدوا المشاق وركبوا
الصعب والــذلــول في إنــجــازه ،وأنهم أسلموا
أنفسهم إلــىاﷲ ،وقابلهماﷲ تعالى بوافر نعمه
وبركاته.

غير أن الوضع سرعان ماينقلب في األجيال
محضا؛
أمرا قوم ًّيا
ً
التالية ،فيصير األمر عندهم ً
فالشيء الذي قد حصله األوائل بالعلم والجهاد
يصبح عند خلفهم إر ًثا قوم ًّيا ويظنون بناء على
هذا أنهم صفوةاﷲ وأحباؤه وأنهم يستحقون
النعم اإللهية مهما كان سلوكهم العملي في الحياة
الدنيا!!

ومن أجل إنقاذ األمــم األمينة على الكتاب
جرت سنةاﷲ على
السماوي من هذا الفهم ،فقد
ْ
أن تبدأ مجازاتهم ومكافأتهم في هذه الدنيا،
فأمثال هــؤالء يستطيعون أن يــقــدّ روا مكانتهم
وضعهم الفعلي في
عنداﷲ من خالل النظر إلى ْ
هذا العالم ،فلو كانوا غالبين على أعدائهم في
الدنيا ،فيحظون بالقبول والرضا عنداﷲ تعالى،
ولو أن أعداءهم انتصروا عليهم ،فهم بعيدون عن
ٍ
بمسافات شاسعة؛ فإن جماعة أمينة
رضااﷲ تعالى
على كتاباﷲ ،إذا كانت ذليل ًة مهانة ومغلوبة على
أمرها في الدنيا ،برغم كثرتها العديدة الساحقة،
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فليس لها أن ترجو أنها تكون على قمة المجد
والعزة في العالم اآلخر!!
إنها فكرة باطلة الأساس لها من الحقيقة،
أن تحسب أمــة مــن األمــم أنها حبيبةاﷲ
بوصفها أمـ ًة!؛ ألن البشر جمي ًعا محاسبون
عنداﷲ أفــرا ًدا[ ،ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ٍ
شخص إنما يجد عنداﷲ
ﰃ ﰄ] ،فكل
مايستحقه بنا ًء على عمله الذاتي ،فالجنة
ٍ
بوطن قومي ألحــد ،كما أن جهنم
ليست
ٍ
ليست سجنًا قوم ًّيا ألحــد ،والمنهج الذي
يسير عليه القضاء اإللهي أنه تعالى يبعث
من عنده أفرا ًدا يقومون بإعالم البشر بحقيقة
الحياة وغايتها ،وينذرونهم من عذاب جهنم،
ويبشرونهم بنعيم الجنة األبدي ،وإنما يتمكن
المرء من الوصول إلىاﷲ ونيل رضاه باتباعه
ونذيرا من عنداﷲ،
بشيرا
ً
هذا المبعوث ً
وليس بأية وسيلة أخرى.
( )24-20لقد جرت سنةاﷲ على اختيار
١١١
طائفة من الطوائف البشرية إلبالغ رسالته إلى
الناس كاف ًة ،فيبعث فيها رسله ويعطيها كتابه ويأمرها بأن تقوم بتبليغ تلك الرسالة الحقة إلى اآلخرين،
ٍ
طائفة معينة بحملها
فكما أن الوحي ينزل على شخص تختصه العناية اإللهية ،كذلك يتم اختصاص
للوحي وائتمانها عليه ،وقد كان بنو إسرائيل متمتعين بهذه الخاصة في الزمن القديم ،وتم انتقالها منهم
إلى األمة اإلسالمية بعد بعثة نبي آخر الزمان^.

منحصرا في أن تقوم طائفة بتمثيل دينه فحسب ،بل ينطوي المطلوب اإللهي على
وليس مطلوباﷲ
ً
أن تحظى هذه األمة القائمة بتمثيل دينه بأسباب العزة والغلبة في الحياة الدنيا ،حتى ينكشف للناس
على صعيد الواقع المعاش أن العالم الجديد واألبدي الذي سيتكون بعد قيام الساعة ،ستكون كل أنواع
السعادة ومظاهر المجد والعظمة هناك خالص ًة ألهل الحق وحدهم ،وأما الباقون سواهم فسيطردهم
بعيدً ا عن رحمةاﷲ أذالء مغلوبين على أمرهم.
غير أن هذا اإلنعام الدنيوي ال ُيعطى لهذه الطائفة جزا ًفا ،فال بدَّ لها من اجتياز امتحان الجدارة
واالستحقاق ،حيث يتحتم عليها أن تثبت عمل ًّيا أنها وثيقة الصلة باﷲ ،قوية االعتماد عليه على كل ٍ
حال
دائما صابرة على جميع المصائب والمحن التي تلقاها على
من األحوال ،وأنها مستمسكة بمرضاةاﷲ ً
طول الخط.
ولقد قيضاﷲ الغلبة واالنتصار على كل الشعوب المعادية لهم ،مادام بنو إسرائيل ثابتين على هذا
المستوى الديني ،وقد أتى عليهم حين من الدهر تبوءوا فيه مكان الصدارة بين أمم األرض المتحضرة
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مقالها كشأن األمم األخرى!!

المعاصرة لهم جمعاء ،ولكن عندما ُبعث
سيدنا موسى عليه الــصــاة والــســام كان
التدهور واالنحطاط قد بلغ منهم كل مبلغٍ،
فلم يعد لهم رصيد من الصبر واالعتماد
علىاﷲ مايبعثهم على مواجهة األعــداء،
والصمود في وجــه الشدائد ،وقــد أخذت
طائفة منهم تتمرد علىاﷲ ورسوله وتستهزئ
وقاحة وجـ ٍ
ٍ
ـرأة ،ووصل األمر إلى
بهما بكل
أن استقر في قلوبهم الرعب والخوف من
شعوب األرض القوية أشد وأكثر من خوفهم
مناﷲ!!
وإن طائف ًة ابتعثهااﷲ لتمثيل دينه ،حين
تتقاعس عن الكفاح والتضحية من أجل
المهمة اإللهية ،فتريد أن يــنــزلاﷲ بنفسه
إلى األرض ،ويتولى بنفسه مؤونة الكفاح
وإنجاز المهام المتصلة بدينه ،سواء أكانت
تلك الطائفة المتقاعسة قد أ َّيــدت مشيئتها
هذه بلسانها كشأن مجموعة أفــراد من بني
إسرائيل ،أمأعلنت بعملها ولسان حالها دون

( )26-25لقد كانت بالد الشام وفلسطين يحكمها شعب قوي جبار ُيدعى العماليق ،في الزمن
الذي خرج فيه بنو إسرائيل من أرض مصر تحت قيادة نبيهم موسى عليه الصالة والسالم ووصلوا إلى
صحراء سيناء ،وخاطبهماﷲ :إن هؤالء الطغاة الجبابرة قد استوفوا حظوظهم من الحياة كلها ،وأوشكت
آجالهم المحددة على االنتهاء ،فلتدخلوا ديارهم ،وسيكون التوفيق والنصر اإللهي حليفكم ،وبالتالي
ٍ
ٍ
عادية تكون الحاسمة ،غير أن الخوف من هذا الشعب ــ العماليق ــ كان
مقاومة
ستتغلبون عليهم بعد
قد بلغ من الهيمنة على نفوس بني إسرائيل إلى حد أنهم رفضوا معه الدخول إلى بالدهم ماداموا فيها،
مما كان يدل دالل ًة واضح ًة على أنهم يخافون من البشر أكثر وأشد من خوفهم مناﷲ ،ومن ثم فلم يعد
لوجودهم وزن وال قيم ٌة عنداﷲ تعالى ،فصدر القرار اإللهي بأنهم سيظلون تائهين في الصحراء الممتدة
بين جبل فاران وشرقي األردن لمدة أربعين سن ًة (وهي من  1440إلى  1400قبل الميالد) ،حتى يهلك
منهم كل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن عشرين سن ًة فصاعدً ا ،وفي أثناء ذلك سينشأ ويترعرع جيلهم
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة مختلفة عن جيلهم السابق كل االختالف!!
وبيئة
ظروف
الجديد في

وقد تحقق القرار اإللهي في أجله المحدد ،فلم يبق خالل حياة األربعين سنة الصحراوية أحد من
حماسا وفتو ًة من بعد ذلك بفتح بالد الشام
المتقدمين في السن منهم ،وقام جيلهم الجديد المتدفق
ً
وفلسطين تحت قيادة «يوشعبن نون» ،وهو أحد الرجلين الصالحين اللذين أخبرت اآلية السابقة بأنهما
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نصحا بني إسرائيل بأن يقتحموا ديار العمالقة
متوكلين علىاﷲ وحده!

ومن جملة األعذار التي تقدم بها بنو إسرائيل
إلى سيدنا موسى عليه الصالة والسالم للنكول
عن قتال العماليق أنهم أولو ٍ
بأس شديد ،الطاقة
لنا بهم ،وأننا لو حملنا على بالدهم لن نعود إال
ٍ
وبعدئذ «سيقع أوالدنا أسارى
بالهزيمة النكراء،
في أيدي أولئك الجبابرة» ،ولكن شهد التاريخ أن
هؤالء «األوالد» أنفسهم ،ماإن بلغوا مبلغ الرجال
حتى دخلوا بــاد العماليق فاتحين ،وانتزعوا
مقاليد سلطتها وخزائنها من أيديهم!!

ولم تتولد هذه القوة الهائلة في سواعد األوالد
إال نتيجة لمقاساتهم شدائد الحياة الصحراوية
ٍ
لفترة من الزمن ،إن الظروف
واحتمال مشقاتها
الصعبة الخطيرة التي كان قد تبرم بها اآلبــاء،
ـذرا للموت والفناء في حق
وكانوا يحسونها نـ ً
أبنائهم ،كانت المواجهة الجريئة لتلك الظروف
سر الحياة
الصعبة الخطيرة ذاتها تنطوي على ّ
واالزدهار ألبنائهم!!

إن أكثرنا يحلو له العيش في الظروف المواتية،
والبيئة الهادئة الخالية من الصعاب والعقبات،
ولكن الحقيقة أن مواهب المرء التتفتق ،وال
تتولد فيه المزايا والصفات الجميلة كلها إال إذا
مستمرا
كفاحا
اضطر إلى أن يعيش حياة تتطلب
ْ
ً
ًّ
الينقطع مع الــظــروف واألوضـــاع الخارجية،
فقد ظل بنو إسرائيل يعيشون بمصر حياة ملؤها
الدعة واالستقرار قرونًا طــواالً ،مما جعل منهم
شع ًبا خامدً ا هامدً ا ،إال أن الحياة الصحراوية التي
استقبلتهم عقب الخروج من مصر ،كانت كلها
تحديات متواصلة ،إ ًذا فكان طبيع ًّيا أن تختلف
معنويات األطفال الذين بلغوا طور شبابهم في ظل
تلك الظروف اختال ًفا جذر ًّيا عمن سبقهم ،فإن
البيئة الصحراوية خلقت فيهم الميل إلى البساطة،
وعلو الهمة والشهامة ،وحب المخاطرة والتجلد،
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والنزعة الواقعية ،وهذه السمات والمزايا هي التي
ٍ
شعب يتدفق حيا ًة وحيوي ًة
تحول شع ًبا ميتًا إلى
ِّ
وحرارةً!!
وإن مــن ســنــةاﷲ فــي خلقه ،أن أمــ ًة مــاإذا
صارت أم ًة نضب معين حياتها نتيجة للحوادث
والــظــروف ،فال سبيل إلــى إنعاشها من جديد
وتحويلها ثاني ًة إلى ٍ
أمة حية إالأنتبتلى بشتى
ِ
ألوان الحوادث غير العادية.

( )29-27على أن الــجــزاء األصلي على
العمل الذي يعمله المرء من أجلاﷲ ،إنما يناله
في اآلخرة ،غير أن هذه الدنيا بدورها تشهد أحيانًا
وقائع تدل على ماإذا كان عمل المرء قد حظى
بالقبول عنداﷲ تعالى أمال؟! وقد حدث موقف
مماثل لهذا مع ابني آدم «قابيل وهابيل» ،كان
قابيل يشتغل بحرث األرض ،وكان هابيل راعي
الماشية ،وقد أعطى هابيل نتائج جهوده الطيبةﷲ
بغية التقرب منه ،وتفضلاﷲ بقبول ذلك منه ،مما
خيرا
كان له أثر ملموس في زيادة حياته وعمله ً
ونجاحا.
وبرك ًة
ً
وقدّ م قابيل بعض مزروعاته إلىاﷲ ،غير أنها
لم تُقبل منه ،فظل محرو ًما من بركةاﷲ وعنايته،
األمر الذي أثار في قلبه كوامن الحقد والحسد
على أخيه الصغير هابيل ،وقد اشتد لهيب الحسد
ضرا ًما إلى حد أن قابيل توعد أخاه بالقتل ،فقال
له هابيل :إنما السبب في عدم قبول قربانك يرجع
إلى أن قلبك يخلو من مخافةاﷲ وتقواه ،إ ًذا فعليك
أن تهتم بإصالح نفسك بدالً من انفجارك سخ ًطا
علي ،إال أن الحسد إذا ماتأججت ناره في
وحن ًقا ّ
صدر ٍ
صالحا يستعرض
أحد من الناس فال تدعه
ً
نقائصه الذاتية ،و ُيراجع حساب تصرفاته الخاطئة،
وإنما يستحوذ عليه ويتملك مشاعره وحواسه
كلها شيء واحد ليس غير ،أال وهو القضاء على
وجود منافسه المزعوم.
وما كان جواب هابيل على تهديد قابيل إياه

سوى أن قال :لئن أقدمت فع ً
ال على قتلي ،فإني
لن أمــدّ يــدي لقتلك ،ومرجع ذلــك إلــى أناﷲ
تعالى قد حرم االقتتال بين المسلم وأخيه المسلم
تحريما مطل ًقا.
ً
أما إذا كان المعتدي من غير المسلمين فال
يجوز عندئذ أن ُيتخذ منه هذا الموقف المسالم.
وإذا اقتتل رجــان مسلمان وحــرص كل
منهما على قتل صاحبه ،فإن اإلثم في هذه الحالة
يتوزع بين االثنين على السواء ،وأما إذا أراد أحد
المسلمين أن يعتدي على مسلم ،وال يقابله الثاني
بمثل اعتدائه ،بل يلجأ إلى الصبر والدعاء ،فإن
األول اليحمل تبعة ذنبه ،بل و ُيلقي على عاتقه
تبعة ذنب األخير الذي كان من المحتمل وقوعه
فيه لو لم يتمسك بالصبر والدعاء!
( )31-30ولقد لفت هابيل انتباه أخيه األكبر
إلى ماسوف يقع فيه ،مما جعله يستشعر بخجل
وتردد في قلبه ،وأخذ يراجع موقفه فوجد أنه يريد
ٍ
ٍ
معقول
مبرر وال سبب
قتل أخيه البريء بدون
ولكن جذوة الحقد والحسد المتأججة في نفسه
لم تخمد ،بل أخذ شررها يتطاير حتى استبد بعقله
وملك عليه أمره كله ،فلجأ إلى اختالق ضروب
من المعاذير الواهية التي تبرر إقدامه على قتل
أخيه ،وأخــيـ ًـرا نجح في التخلص من صراعه
الداخلي بإقناع ذهنه وقلبه بتبريراته المزعومة
المزورة فقتل أخاه!!

إن صوت الضمير هو صــوتاﷲ ،وإن عدم
ٍ
عمل من األعمال يضع
اطمئنان الضمير إلى أي
المرء على محك االختبار ،فإن استجاب المرء
لصوت ضميره ،ألصبح من المفلحين السعداء،
ٍ
كلمات
وأما لو خنق صوت ضميره مستندً ا إلى
ٍ
ٍ
كاذبة جوفاء فقد باء بالفشل والخسران
وشعارات
وقد ورد في الحديث أن النبي^ قال« :ما من
ٍ
ذنب أجدر أن يعجلاﷲ عقوبته في الدنيا ،مع
ما ُيدخر لصاحبه في اآلخرة ،من البغي وقطيعة
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الرحم» ،ومن ثم فلم يستحق قابيل ماسيلقاه في
اآلخــرة من العذاب لقاء ظلمه أخاه بغير الحق
فحسب ،بل وقــد ُع ِّجل بالعقوبة الباعثة على
الرثاء في هذه الدنيا؛كما ُروي عن مجاهد« :أنه
علقت ساقه بفخده يوم قتله ،وجعلاﷲ وجهه
إلىالشمس حيث دارت ،عقوب ًة له وتنكي ً
ال به».

ومشهد تعليم قابيل في سياق هــذه القصة
بواسطة الغراب كيف يــواري ُجثمان المقتول
تحت األرض يتضمن اإلشــارة إلى أن اإلنسان
دون الحيوان األبكم فطن ًة وذكا ًء بالنسبة لالهتداء
إلــى طريق الفطرة القويم ،فلو أنــه اندفع وراء
عواطفه اندفا ًعا أعمى فال أحد إ ًذا أظلم وأكثر
طغيانًا منه ،هذا المشهد يشير إلى أن المرء لو
قام بقتل دوافع الجريمة في صدره لنجا من مرارة
الندم وحرقته حيث الينفع الندم شي ًئا ،فينبغي
للمرء إ ًذا أن يعمل على إخماد نوازع القلب في
طيات القلب ،وال يسمح لها بأن تتحول على
مظاهر واقعية ملموسة خــارج القلب ،فإن أية
نزعة ٍ
شر اليتطلب دفنها في داخل القلب ،قبل
ترجمتها إلى واق ـ ٍع عملي في العالم الخارجي
إال مجهو ًدا نفس ًّيا داخل ًّيا ،وأما لو ترجمها المرء
ٍ
محسوس في الخارج ،فإنه سيواجه
إلى واق ـ ٍع
ٍ
بعدئذ مشكلة دفن «الجثة» إلنسان بريء ليس
عهده بالحياة ببعيد ،والتي التكاد تخفى علىاﷲ
اللطيف الخبير مهما تم دفنها ومواراتها تحت
ٍ
ٍ
كثيفة متراكمة من التراب!
طبقات

شخصا فإنه
( )34-32حين يقتل اإلنسان
ً
ٍ
إنسان واحـ ٍـد فحسب ،بل
اليكون بذلك قاتل
يكون باألحرى قاتل بني اإلنسان جمي ًعا؛ ألنه
ينتهك قانون الحرمة ،ذلك الذي ترتبط به سالمة
حياة الناس كاف ًة ارتباط عدم ووجـ ٍ
ـود ،وكذلك
حين يقوم أحد الناس بإنقاذ ٍ
أحد سواه من ظلم
الظالم وعدوانه ،فال يكون ذلك الشخص ً
منقذا
ٍ
ٍ
واحد فقط ،بل يكون ً
منقذا ألفراد البشرية،
لفرد
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ألنه بذلك حافظ على المبدأ القائل بكون
أرواح كل البشر محترمة على ٍ
حد سواء،
وينبغي للمسلمين أن ينظروا إلــى حـ ٍ
ـادث
ٍ
واحد من هذا النوع وكأن أرواح جميع الناس
وأ ْعراضهم وأموالهم كلها مهددة بالخطر،
فليسرعوا إلى اقتالع جذوره في مبدأ األمر
مستطيرا.
قبل أن يصبح شره
ً
إن المبدأ الــذي أقــاماﷲ عليه نظام هذا
ٍ
أحــد مــا ُأنــيــط به
الــكــون هــو أن يــؤدي كــل
من الواجبات والمسؤوليات ،من غير أن
يتدخل في دائرة عمل الشخص اآلخر بدون
لــزو ٍم ،وإن كل الكائنات ،تسير على خط
الفطرة دون انحراف ،ماعدا اإلنسان ،الذي
ٍ
بصفة
قد ُمنح له حرية االختيار والتصرف
ٍ
وقتية ،فإنه يطغى ويتجاوز حدوده ،فيحدث
خل ً
ال واضطرا ًبا في سير النظام الفطري،
وهــؤالء الخارجون على نظام الفطرة من
كبار المجرمين عنداﷲ تعالى ،ويفوقهم
جرما وعنادا إلى ٍ
١١٣
حد ٍ
كبير جدًّ ا أولئك الذين
ً
ً
يحاربوناﷲ ورسوله ،يعني أنهم يزرعون العراقيل والعقبات في طريق الدعوة ويقومون بأعمال تخريبية
ضدها ،تلك الدعوة التي يفجرهااﷲ بين عباده لكي تمنعهم من اإلسراف والبغي ونشر الفساد في
األرض ،وتدعوهم إلى ممارسة الحياة وف ًقا لحدود الفطرة اإللهية المرسومة ،وإن المفسدين المخربين
وأشباههم لهم عقوبة رادعة في هذه الدنيا ،ونيران حامية متأججة في تلك الدار اآلخرة!

( )40-35إن القرب مناﷲ أعظم وأغلى أماني العبد المؤمن ،ومع أن القرب اإللهي اليمكن
الظفر به بشكله المحسوس والكامل إال في اآلخرة ،غير أن عمل ٍ
عبد حين يتسببفي تقريبه مناﷲ؛
لمصادفته القبول والرضا لدى ربه؛ فإنه يجرب هذا القرب في هذه الدنيا بالذات بكيفية وجدانية لطيفة؛
وذريعة الوصول إلى هذا القرب هي التقوى والجهاد ،يعني عبادةاﷲ وطاعته الدائمة على مستوى
الخوف مناﷲ ،والكفاح المتواصل في سبيله!

وقد يمر المرء في حياته بلمحات يجد فيها نفسه واق ًفا بين الحق والباطل ،ويكون التقدم نحو الحق
باع ًثا على تح ّطم أنانيته ،مؤد ًيا إلى تشتت شمل مصالحه الدنيوية ،بينما يضمن االتجاه نحو طريق
الباطل ،أال تزال أنانيته منتصبة القامة ،مرفوعة الرأس ،وأن تظل مصالحه المادية محفوظة من أي خطر
يتهددها ،إن خوف المرء في موقف كهذا مناﷲ واستمساكه باﷲ مع التخلي عن المصالح األخرى
جمل ًة واحدةً ،ومواصلة السير قد ًما على درب الحق ،بالرغم من كل المكاره والعقبات المزروعة على
طول الخط ،مما يقربه مناﷲ ،وفي اللحظة ذاتها ينعم المرء بتجربة دنيوية عاجلة لهذا القرب
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اإللهي على مستوى الحس في شكل كيفية
ٍ
سامية!!
لطيفة
وأما الشخص الذي يرفض ــ على عكس
األول ــ السير على طريق التقوى والجهاد
مما
فإنه قد اتجه نحو الكفر والجحود باﷲ؛ ّ
ٍ
عذاب مقيم دائـ ٍم ،نتيجة انقطاع
يورطه في
صلته باﷲ وابتعاده عن كنفه ،ولن يسعه أبدً ا
أن يجد إلى التخلص منه سبيالً!!
إن أمر الجزاء كله بيداﷲ الواحد األحد،
وهــو الــذي سيحدد مصائر الجميع على
حسب ماتقتضيه حكمته البالغة وقدرته
الشاملة ،فليس هناك مايدعو إلى اليأس أو
التشاؤم المطلق بأن ماقد سبق صدوره من
سيئات األعمال لن يبرح عال ًقا بصاحبه دون
أن يزيله ،حتى لو أقلع عن ذلك كله فعالً،
وأصلح نفسه وغ َّير مجرى حياته العملية
فيما بعد ،وليس ثمة مايبعث على التفاؤل أو
االعتقاد الجميل القائل بكون أية ٍ
قوة أخرى
١١٤
تستطيع تغيير عاقبة بعض الناس بمالها من
حق الشفاعة أو صالحية التدخل في القضاء اإللهي المحتوم؛ كال ،بل األمر بكليته راجع إلى مشيئةاﷲ
العليا وحدها!!
١٢

والعقوبات التي شرعها اإلسالم بشأن الجرائم االجتماعية ترمي إلى غرضين رئيسين :أحدهما
مجازاة المجرم على جريمته ،والثاني أن يتم تثبيط المجرمين اآلخرين؛ ألنهم لن يندفعوا إلى ارتكاب
نظرا لما لقيه أحدهم من عقوبة «رادعة» ،بيد أن المجرم لو شعر بالندم على مافعل ،فتضرع
الجريمة ً
مصمما على عدم العودة على سيرته السيئة المنحرفة السابقة في
إلىاﷲ طال ًبا عفوه والمغفرة لذنوبه،
ً
حياته المقبلة ،فالمأمول أناﷲ سيعفو عنه في العالم اآلخر؛ ألنه تعالى هو الغفور الرحيم.
( )41كان في المدينة صنفان من الناس ،يعمالن على معارضة الدعوة اإلسالمية وعرقلتها ،هما:
المنافقون واليهود ،أما المنافقون فهم أولئك الذين اندسوا في صفوف المسلمين متظاهرين باالنتماء
ٍ
ٍ
وإخالص؛ ألن دعوة اإلسالم
بصدق
الشكلي أو االسمي إلى اإلسالم ،دون أن يقبلوه من صميم قلوبهم
الحق كانت تمثل الضربة القاضية على أغراضهم ومنافعهم الذاتية وأما اليهود فكانوا المتربعين على
مناصب التمثيل الديني ،ومن ثم يخيل إليهم أن الدعوة اإلسالمية ،إنما جاءت تتوخى نزع الرياسة الدينية
ٍ
قرون!!.
من أيديهم ،وخ ْلعهم عن كل االمتيازات ومظاهر الشرف والعظمة التي ظلوا متمتعين بها منذ

وكان طبيع ًّيا أن يتواطأ هذان الصنفان كالهما من أجل القيام بشن الهجوم المعاكس على اإلسالم مع
بعضهما؛ ألن اإلسالم في نظرهما عدو مشترك لكليهما ،وبما أن أشرافهم كانوا يستنكفون من الحضور
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بأنفسهم فــي مجلس رســـــولاﷲ^ باعتبار
أمرا اليليق بشأنهم ،لذا فكان أتباعهم هم
ذلك ً
المأمورون بأن يستمعوا إلى مايدور بمجالس
ٍ
حوار أو حديث ،فيقوموا بإنهاء ذلك
الرسول من
كله إلى أشرافهم ،ثم يتناول السادة كل ما ُيوصل
إليهم بتحميله المعاني العكسية ،حتى يشوهوا
سمعة صاحب الرسالة ودعوته بين الناس ،وقد
بلغ منهم العناد والطغيان مبل ًغا لم يعودوا معه
يتورعون عــن تحريف كـــاماﷲ عــن مواضعه
وسياقاته الحقيقية ،لكي يستنتجوا منه مفاهيم
وآراء مزعوم ًة تخدم أغراضهم ورغائبهم الدنيئة!

هؤالء أناس ال ُيخضعون أنفسهم ألوامراﷲ
ورسوله إخضا ًعا مطل ًقا ،بل ُيخضعون أوامراﷲ
ورسوله لميولهم ونزعاتهم الذاتية ،وال يأخذون
من تلك إال مايتفق مع هذه ،والعكس بالعكس،
إن هذا االتجاه أخطر فتنة يبتلى بها أحد الناس،
يفضلون دو ًما
ف ُك ُّل ُه ْم آتِ ِيه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف ْر ًدا ،الذين ّ
جانب المنفعة والمصلحة على جانب الحق،
والذين يو ّدون أن تكون مقاعد الكبرياء والسؤدد
محجوز ًة لهم دون غيرهم على كل حـ ٍ
ـال من
األحوال ،والذين يدبرون مكائد وخط ًطا تخريبية
ضد مسيرة الحق ،حتى ولو تناولوا الكالم اإللهي
بالتحريف والتبديل لتبرير أعمالهم الهدامة ،فإن
األمر ينتهي بهؤالء وأمثالهم في نهاية المطاف
إلى الحرمان الكلي من االستعداد لقبول الحق،
أيضا قابلهم
إنهم قطعوا عالقتهم باﷲ ،فــإناﷲ ً
بالتخلي عنهم ،ونتيجة حرمانهم من توفيقاﷲ
ٍ
أمور
وتسديده اليبرح أمثال هؤالء غارقين في
ٍ
ٍ
ٍ
تافهة الطائل تحتها ،إلى أن ُيساقوا
وأشغال
باطلة
أخيرا إلى النّار!!.
ً

وإن عــبــداﷲ ال ــذي يــكــون قــد رشــح نفسه
لالضطالع بمهمة البالغ والدعوة إلى ديناﷲ
الحق ،فال ينبغي أن تخور عزيمته ،أو يتسرب
نظرا لكثرة المعارضين وشدة
الضعف إلى همته؛ ً

ةدئاملا ةروس

معاكساتهم؛ ألن النشاطات المعادية التي يمارسها
ٍ
بنجاح ،ألنها
دائما ،ولن تُكلل
هؤالء الناس فاشلة ً
ليست ضد شخصية الداعي ،بل ضداﷲ،!
ومن ذا سيحالفه النجاح في مواجهةاﷲ ياتُرى!!،
وغاية مايطلبهاﷲ تعالى من عملية الدعوة أن يتم
إعالم الناس بجوهر الحقيقة على أفضل وجه،
ٍ
ممكن ،وتلك غاية البــدَّ أن
وإلــى أقصى حـ ٍـد
تتحقق بفضلاﷲ وعونه عاج ً
ال أو آجالً!

بالسحت الرشوة ومن صور
( )43-42المراد ُّ
الرشوة المعتادة الشائعة ،مايتم تبادله بين اآلخذ
ٍ
لجوء إلى التمويه أو تسمية
والمعطي؛ من غير
الشيء بغير اسمه ،ولقد كانت هذه الصورة من
الرشوة متفشية بين ٍ
عدد من طبقة العلماء اليهود،
الذين كانوا يعلمون الناس مسائل وأحكا ًما خاطئ ًة
ٍ
معينة.
مقابل تعويضات مادية

غير أن هناك شك ً
ال آخر من الرشوة؛ وبالرغم
من كونه اليتم فيه تبادل األخــذ والعطاء بين
ٍ
الطرفين على ٍ
ٍ
ومكشوف ،ولكنه أعظم
مباشر
نحو
الرشا وأشنعها على اإلطــاق ،وذلك أن
أنــواع ُ
ُيعرض الدين اإللهي بعد صياغته وف ًقا التجاهات
العوام ورغباتهم؛ بغية الحصول على صيت ذائعٍ،
ٍ
وسمعة عريضة ،وكسب احترام الشعب وحفاوته
ـدرارا لتبرعات الناس وهباتهم
البالغة ،واســتـ ً
ٍ
ٍ
بصفة منتظمة دون انقطاعٍ!!
ونذورهم

إن تقديم الدين في صورته الخالصة النقية
ٍ
شوب ،يكون دو ًما على حساب أن يفقد
من كل
ٍ
ٍ
ٍ
المرء كل اعتبار ونــفــوذ وحــفــاوة بين الناس،
ـم عــرض الدين
وعلى العكس من ذلــك فلو تـ ّ
ٍ
بشكل يتيح للمرء فرصة االنــخــراط في سلك
التدين والمتدينين ،من غير أن ُيلزمه بإحداث أي
فعلي في حياته العملية ،فلسرعان ما ُيقبل
تغيير
ٍّ
ٍ
صوب ويتجمع
الجماهير على هذا الدين من كل
حوله جموع غفيرة من سائر طبقاتهم!!
فالدين الــذي يضمن الــوصــول إلــى الجنة
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بواسطة مجموعة من األعمال الشكلية التافهة
وبدون تأكيد على ضرورة تغيير مسار الحياة
المادية البحتة ،والدين الــذي ُيضفي على
المعارك القومية والصراعات الدنيوية طاب ًعا
دين ًّيا ،والدين الذي تتوفر فيه إمكانية أن يتم
تسجيل أعمال المرء وتصرفاته كلها في
خانة التدين؛ حتى ولو كان نشاطه من أجل
الحصول على الوجاهة الدنيوية وتحقيق
المنافع الذاتية الغير ،إن المبشرين بهذا
ٍ
بنفوذ واس ٍع
النوع من الدين طالما يحظون
ومكانة مرموقة بين أوساط الجهلة والعوام
بين عشية وضحاها!!

١١٥

وزعماء اليهود قد صاروا مرجع السواد
األعظم من خالل ترويجهم لهذا النوع من
الدين ،وكانوا يعرضون على العوام «دينًا
محب ًبا» أو «مفضالً» لديهم ،فال غرو أن كان
العوام بدورهم يقابلونهم بتقديم المعونات
ٍ
بهالة من
المالية إليهم ،إلى جانب إحاطتهم
التجلة واإلكرام!!

وفي هذا الوضع كان من الطبيعي أن تشتد عليهم وطأة الدعوة إلى الدين الحق ،التي دعا إليها
بغضا ومكابر ًة
مما مألهم ً
رسولاﷲ^ في الجزيرة العربية ،ألن ذلك بمثابة تحطي ٍم لبنيان منافعهمَّ ،
وحقدً ا على النبي^ إلى ٍ
حد لم يعد معه أي خبر جميل يتصل بذاته عليه الصالة والسالم يروقهم ،أو
يظفر بشيء من اهتمامهم ،ولو أنهم سمعوا عنه مر ًة أي ٍ
خبر غير جميل ،يتناولونه بالنشر الفوري بين
الناس ،مع اإلضافة إليه من عند أنفسهم مايزيده سو ًءا ،ويجعله أكثر إثارة لمشاعر االستياء والتقزز في
النفوس!!
ٍ
مصدر
والذين بلغوا إلى هذا الدرك من الفساد واالنحطاط والتدني ،يتحاكمون بعدئذ إلى حكم أو

الحكْم سيصدر وف ًقا ألهوائهم ،وأما إذا لم يتحقق هذا
ديني بدافع اتباع الحق والعدل ،بل رجاء أن ُ
رفضا باتًّا ،رغم كونهم عارفين بأنه حكماﷲ
الرجاء ،فال شيء يمنعهم من رفض الحكم الصادر ً
ٍ
ٍ
وإنكار لحكم من األحكام الدينية وحده ،بل
رفض
ورسوله! ويغيب عنهم أن موقفهم اليعني محض
إنكار لإليمان واإلسالم!

( )47-44إن كتاباﷲ إنما ُينزل من أجل أن يهدي البشر جمي ًعا إلى طريق فالحهم ،ويخرجهم
من ظالم العبودية للشهوات الباطلة إلى نور العبودية للحق ،فالذين يخافوناﷲ ،ينظرون إلى كتاباﷲ
على أنه عهد مقدس بين العبد وربه ،فيبذلون قصاراهم للوفاء بحقه؛ إن كتاباﷲ ترجمان لقضاءاﷲ
وإرادته في حق العباد ،إ ًذا فالضرورة تقتضي أن يعالج العباد كل شؤونهم ومعامالتهم في الحياة في
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ضوء توجيهاته ،وأن يتخذوا من أحكامه وتعليماته
أساسا لفصل الخصومات والمنازعات الناشبة
ً
بينهم ،أما إذا لم ُي ْع َط لكتاباﷲ هذا االعتبار،
بل يبعد عن ميدان الحياة العملية ،وظلت جميع
األمــور والمعامالت خاضع ًة لرغبات األفــراد
الشخصية ،ومصالحهم الدنيوية ،فسيكون ذلك
بمثابة إنكار الكتاب اإللهي ورفضه؛ مهما بالغ
الناس في تقديسه واحترامه الظاهري على وجه
التبرك!!

والذين يصفون أنفسهم بأنهم «مسلمون» ،ثم
اليحكّمون كتاباﷲ في أمور حياتهم وقضياها
الفردية واالجتماعية كلها ،رغم تمتعهم بكامل
الحرية واالختيار ،بل اليزالون يتبعون شريعة
األهواء والرغبات ،فإنهم إ ًذا عنداﷲ «كافرون»
و«ظالمون» و«فاسقون» أي منكرون لحاكميةاﷲ
وسلطاته العليا ،ومضيعون للحقوق والذمم،
وخــارجــون عن عهد االنقياد والطاعةﷲ ،فإن
تقاعس المرء عن تطبيق أحكام الشريعة اإللهية
ٍ
عمد ودرايـ ٍـة،
تطبي ًقا عمل ًّيا ،وإهماله إ ّياها عن
يجعل وجوده هينًا علىاﷲ ،بحيث اليبقى له قيمة
في نظره تعالى!

أما فيما يتعلق بالقصاص ،فإن الشريعة تقتضي
أن يتم تنفيذه ،من غير ٍ
نظر إلى مكانة الجاني أو
ٍ
اكتراث لمركزه االجتماعي كائنًا من كان ،إال أن
العدوان ،قد يرجع سببه في بعض األحايين إلى
شريرا عدوان ًّيا
داف ٍع وقتي ،وليس إلى كون صاحبه
ً
بطبعه ،وفي حالة كهذه ،لو عفا المجروح عن
الجارح طوع ًّيا ،فسيكون ذلك صدق ًة منه على هذا
أيضا باع ًثا قو ًّيا على سيادة
األخير ،كما يكون ذلك ً
معاني الجود والتسامح والتراحم في المجتمع.
( )48إن المراد من «الكتاب» هنا هو أصول
الدين وتعاليمه األساسية ،وليس «كتاباﷲ» هذا
ــ بوصفه أصل الدين وأساسه ــ إال كتا ًبا واحدً ا،
وقد ُأنزل هذا الكتاب الواحد على جميع األنبياء

ةدئاملا ةروس

ٍ
ٍ
اختالف في اللغة واألسلوب،
استثناء مع
بدون
وتباين في الترتيب أو النسق الــذي جرى عليه
التنزيل.

على أن القالب أو الهيكل الظاهري الذي
دائما من نو ٍع
تتجسد فيه حقيقة الدين لم يكن ً
وحج ٍم واحـ ٍـد ،بل مــازال يختلف من نبي إلى
آخر ،وليس السبب وراء هذا الفارق أن الدين قد
جرى نزوله على ٍ
ٍ
تقدمي ،يعني أن
نسق تطوري أو
ناقصا
الدين الذي تم إنزاله أول األمر كان دينًا ً
وأقل تقد ًما ،ثم أخذ يتطور ويتكامل على تعاقب
العصور ،حتى نزل آخر األمر في صورة دين أكمل
وأشمل وأكثر تقد ًما ،إنما السبب وراء هذا الفارق
يكمن في حكمة االبتالء اإللهي ،وليس في حكمة
التطور الديني مجارا ًة لالرتقاء البشري ،كما ذهب
إليه المفسرون عمو ًما ،والسيما المحدثين منهم
في تعليل هذه الظاهرة ،فقد أشاراﷲ بنفسه
إشار ًة واضح ًة إلى أن الغاية المتوخاة من وجود
الفرق بين شرائع األنبياء هي اختبار الناس الغير،
حيث قال جل شأنه[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ].
إن آفة التدين منذ الـ ِـقــدَ م ،أن حقيقة الدين
مر
الجوهرية التلبث أن تضيع وتتالشى على ّ
األيــام ،بينما تكتسب الظواهر واألشكال أهمي ًة
وقــداسـ ًة كأنها األصــل المطلوب لذاته ،فيظن
ٍ
ٍ
رتيب لهيكل
تكرار
الناس أن العبادة ليست سوى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وآداب ظاهرية خاصة ،ومن
شروط
معين وفق
أجل إصالح هذا االتجاه الخاطئ ،فقد تنُوول
الهيكل الظاهري للدين بالتغيير والتبديل مر ًة
ُ
الهيكل ينظر إليه على
بعد أخرى ،حتى اليعود
أنه هو الهدف المقصود لذاته ،وبالتالي تتركز
االهتمامات والتوجهات كلها علىاﷲ تعالى
وحده ،إ ْذ الشيء سواه يصلح أن يكون مقصود
البشر ،ومثال ذلك تحويل القبلة.
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ومع أنه لم يعد اآلن أي احتمال لحدوث
تغيير من هذا النوع؛ ألن النبي هو الذي يقوم
بتغيير الهيكل؛ وال نبي بعد ختم النبوة ــ
على صاحبها صلواتاﷲ وسالمه ــ ولكن
قائما كما
المطلوب األصلي من العباد مازال ً
هو ،إ ْذ الولن ُيعتبر عنداﷲ عابدً ا صاد ًقا له،
أسر المظاهر
إال الذي يعبداﷲ
متحررا من ْ
ً
والــرســوم الشكلية ،وال ــذي اليرفعه إلى
مستوى الهدف المقصود لذاته ،وقــد كان
هذا الغرض يتحقق من ذي قبل عبر تحطيم
الهيكل الظاهري ،أو استبداله بهيكل آخر
جديد ،أمــا اآلن فال سبيل إلــى تحقيقه إال
العمل الدائم على تحطيم الجمود الفكري،
والسهر المقصود على تنقية التصورات
الدينية الجوهرية من الشوائب!!
وما هذه الخالفات والمناقشات الحادة
التي تُثار حــول ظواهر الدين وفروعه إال
نتيجة حتمية لغفلة الناس وذهولهم عن جوهر
١١٦
الحقيقة ،وإنه التلبث كل هذه الخالفات أن
تنتهي فيما لو أدرك الناس الحقيقة على الشكل الذي ستتخذه في العالم اآلخر.
( )50-49ليس القرآن وما سبقه من الصحف السماوية كت ًبا متغايرة مستقلة بعضها عن بعض ،إنما
ٍ
ٍ
لكتاب ٍ
واحد ،الغير ،والتي ُأطلق عليها «الكتاب» في اآلية السابقة.
إلهي
هي نسخ أو طبعات مختلفة

إن كل الكتب التي نزلت من عنداﷲ ،على اختالف لغاتها والعصور التي نزلت فيها ،كانت تحتوي
ٍ
ٍ
مماثلة بعضها لبعض إال أن حملة الكتب السابقة لم يتمكنوا من االحتفاظ
مشتركة
أساسا على مضامين
ً
أخيرا القرآن الكريم ،بوصفه
بها ،في صورها األصلية الناصعة فيما بعد مما اقتضى أن أنزلاﷲ تعالى ً
«كتا ًبا مهيمنًا» على ماسبقه من الكتب ،فالقرآن هو الطبعة المعتمدة ــ الموثوق بها ــ لكتاباﷲ الواحد،
معيارا للمعرفة عن الكتب السابقة وما اليزال ــ اآلن ــ محتف ًظا بهيئته األصلية
وهو بذلك يقوم محكًّا أو
ً
األولى عن بقايا الكتب السابقة ،التي عبثت بها أيدى التحريف والتزييف ،فلم تعدْ كما كان في أول
عهدها.
ومع أن سنةاﷲ ــ المتمثلة في إمهال أعداء الحق لتحقيق نواياهم المشؤومة ــ تضع دعاة الحق موضع
اختبار ٍ
ٍ
ٍ
عسير للغاية ،إال أنها العملية التي يتم من خاللها التمييز الفعلي بين الذين هم أهل للجنة،
شاق
والذين هم أصحاب السعير!!

كثيرا مايستثقل أن
إن ض ْعف اإلنسان يكمن في ولعه باالنسياق وراء رغباته الذاتية ،وهو بذلكً ،
تفسيرا مزعو ًما ليتواءم مع أهوائه
يعيش ملتز ًما بحدوداﷲ ،حتى إنه قد يتناول الدين اإللهي بتفسيره
ً
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ونزعاته الشخصية! ،فل ْن َي ْقبل الدين الخالص
إذن.
وأصدقه،
أصوب الحديث ْ
إن كــاماﷲ ْ
اختبار وابــتــاءٍ،
ٍ
غير أن هــذا العالم عالم
فال ُيوجد صدق إال وهو مقنّع بغالف من
الريب ،وامتحان المرء أن يؤمن بالصدق
ممز ًقا غالف الريب ذاك من على وجهه ،أي
مطالب بأن يشاهد عالم الغيب المستور
أنه
ٌ
في هذا العالم المنظور ذاتــه ،والفاشل في
هذا االمتحان هو الذي لم يرتفع بنفسه إلى
هذا المستوى ،وظل متور ًطا في الشبهات
الظاهرية ،أما الشخص الذي أدرك الصدق،
ع ْبر مايحيط به من غبار الشبهات الظاهرية
فهو الفائز بالنجاح ح ًّقا.
( )53-51لــم تــكــن شــوكــة اإلس ــام
قد تمكنت بعدُ بالجزيرة العربية ،وال كان
المسلمون قد استقروا في أقطارها بعدُ  ،على
حـ ٍ
ـال كذلك ،وز ْد على هذا أن معارضيهم
١١٧
كانوا يبذلون جهو ًدا مكثف ًة دائب ًة لقمعهم
ٍ
ٍ
جهة ،ومن جهة أخرى كانت القبائل اليهودية والنصرانية في
واستئصال شأفتهم ليل نهار ،هذا من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومكانة عظيمة لدى الناس ،لما كان لها من تاريخ مجيد يمتد إلى مئات
بنفوذ واس ٍع
الجزيرة تتمتع
السنين الماضية ،إلى جانب سيطرتها على معظم وسائل االقتصاد وموارد المعيشة في البالد دون منازعٍ،
مما جعل عامة الناس يرون من المستبعد أن قو ًة كهذه يمكن التغلب عليها أو اقتالع جذورها العميقة من
أيضا اليأس في نفوس ضعفاء اإليمان في صفوف المسلمين من مستقبل الدعوة
البالد كما خلق ذلك ً
اإلسالمية ،فكانوا يتحاشون أن ُيسهموا في نشر اإلسالم على ٍ
نحو يتسبب في دفع اليهود والنصارى إلى
معاداتهم ،فال بدَّ إ ًذا من استبقاء مو ّدتهم ،عسى أن يسفر هذا الصراع عن هزيمة المسلمين وانكسارهم ــ
فيتعرضوا إلجراءات انتقامية تعسفية من قبل اليهود والنصارى المنتصرين القاهرين!!
ومن المدهش ح ًّقا أن هؤالء في محاولتهم تلك للوقاية من خطر المستقبل الوهمي قد أوقعوا
ًّ
توسل به لكسب الثقة عند
أنفسهم في خطر الساعة األكيد ،أال هو والؤهم المزدوج الذي مارسوه
جر عليهم الشقاء والخسارة األبدية من حيث أرادوا به نيل الربح والسعادة!
معارضي اإلسالم ،والذي ّ
إن الشخص الذي ينضوي تحت راية الحق يستمر ،مادامت األمور سهلة المأخذ ،مأمونة العاقبة،
ثم اليلبث أن ينضم إلى جبهة الباطل ،ويقلب ألهل الحق ظهر المجن ،في حالة ماإذا كانت النتائج
ٍ
مضمونة ،ولن ُيحشر عنداﷲ تعالى إال مع الذين وقف إلى جانبهم في مواقع الخطر
تبدو مخيف ًة أو غير
والخوف!!
١٢

وإن من أخطر المواقف التي يمر بها أحد
في حياته ،الموقف الذي يفرض عليه نو ًعا من
التضحية كثمن البدَّ منه للبقاء على اإلسالم ،فإن
هذه المواقف إنما تأتي لتؤكد صدق إسالم المرء
أو ترفضه وتكشف عن زيفه ،واﷲ يريد للمرء
أن يثبت إسالمه في تلك المناسبات ،التي تتطلب
تعرض حياته وماله
كبت العواطف المنبعثة أو ّ
ٍ
ٍ
محقق ،تما ًما ،كما كان يثبت إسالمه ذاك
لخطر
في ظروف األمن والدعة واالستقرار ،وبعد تمام
اجتيازه هذه االمتحان بنجاح فقط ،يصلح المرء
ليسجله ربه ضمن عباده األوفياء المخلصين
له الدين كله ،إن إثبات الوالء لإلسالم في هذه
ٍ
شخص
المواقف هو الذي ُيكسب سوابق أعمال
ماقيم ًة ووزنًا حقيقيين ،وأما إذا لم يتمكن من
إثبات والئه لإلسالم في هذه المواقف الحاسمة،
فمعنى ذلك أنه قد أحبط أعماله السابقة كلها
ٍ
وزن
إحبا ًطا ،بحيث لم تعدْ لها أيــة قيمة وال
عنداﷲ جل وعال!
ٍ
اختبار في هذه الدنيا هو اختبار لقوة
إن كل

اإلرادة أوالً وآخـ ًـرا وما على المرء إال أن يثبت
إرادته؛ فيقدم أولى خطواته نحواﷲ ،وإنه حين
يفعل ذلك يفاجأ بصيرورة النصر اإللهي حليفه
على الفور ،وأما الشخص الذي لم يثبت إرادته،
فلم يتقدم بأولى خطواته نحواﷲ ،فهو عنداﷲ
ظالم ،وليساﷲ بممدّ الظالمين بتوفيقه ونصرته
ٍ
ٍ
واحد.
طرف
من

( )56-54إن الــشــخــص الـــذي يرفض
الوفاء بمقتضيات اإليمان ،بعد دخوله في دائرة
اإليمان ،هو عنداﷲ من الذين قد ارتــدوا عن
الدين وإنما المؤمنون الصادقون عنداﷲ هم
الذين يتوغل اإليمان في أعماق قلوبهم فيغمر
حرصا على تحقيق
كيانهم بمح ّبةاﷲ ،ويزيدهم
ً
األهـــداف اإلســامــيــة ،فــا تنطوي صدورهم
إلخوانهم المجاهدين من أجل اإلســام على
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شــيء غير اللين والــرأفــة والــمــواســاة ،ويصل
عطفهم وإشفاقهم على جماعة المسلمين إلى
ٍ
حد التُستخدم معه طاقاتهم وصالحياتهم أبدً ا
فيما يؤدي إلى اإلضــرار بالجماعة المسلمة أو
يتهدد مصالحها ،وأن تبلغ صرامتهم وتص ّلبهم
في أمر الدين مبل ًغا يقيهم من التأثر بأفكار غير
المسلمين ونشاطاتهم كلها ،وأن تصير عواطفهم
كلها خاضع ًة للمبدأ على ٍ
نحو يجعل منهم أرق
من النسيم وأ ْلين من أوراق الورد ،إذا تعاملوا مع
إخوانهم المسلمين ،وأغلظ وأقسى من الصخور
الصماء في مواجهة غير المسلمين ،حتى اليوجد
ّ
طامع من غير المسلمين في سبيل استغاللهم
للوصول إلى غايته ومآربه المشبوهة.
والحياة اإلسالمية حياة هــادفــة ،وملؤها
الكفاح والمشقة والعناء ،ورسالة المسلم أن
يقوم بإبالغ ديناﷲ إلى عباداﷲ أجمعين ،وأن
يبذل قصاراه لتحويل اتجاه البشرية الضالة
المنحرفة من طريق جهنم إلــى طريق الجنة،
ولذلك يواجه المؤمن القائم به ألوانًا شتى من
المشاكل والصعوبات ،ويلقى ضرو ًبا التحصى
من المالمة والالئمين ،حتى يظهر إلى الوجود
فئتان مستقلتان إحداهما عن األخرى ،في المبدأ
والغاية :فئة رجال الدنيا ،وفئة المسافرين إلى
اآلخرة ،وتأخذ هاتان الفئتان في صرا ٍع عنيف
دائــم اليبلغ نهايته أو تهدأ حــدّ تــه ،وامتحان
يمر بكل المواقف والمحطات على
المؤمن أن ّ
طريق رحلته اإليمانية الطويلة ،كإنسان زا ُد سفره
الثقة باﷲ واالعتماد عليه وحده ،الغير ،فيواصل
ٍ
ملل وغير ٍ
كلل أو ٍ
مسيرته من غير ٍ
ألحد سوى
آبه
أخيرا إلى ربه عبر
مرضاةاﷲ تعالى ،حتى يصل ً
بوابة الموت!

وإنه إذا بلغ تعداد األفراد من هذه النوعية في
ٍ
مكان ماإلى ٍ
ٍ
ملحوظُ ،قيض ألنفسهم الغلبة
عدد
على األرض والتمكين فيها كذلك ،وهؤالء أناس
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يهتمون بإقامة الصالة أبلغ االهتمام ،يعني
أن يصبحاﷲ مركز عناياتهم وتوجهاتهم
كلها ،ويقومون بتأدية الزكاة خير قيام ،أي
أن عالقاتهم المتبادلة تقوم على أساس من
التناصح والتكافل فيما بينهم ،ويكونون
ـمــا خاشعين متذللين أمــــاماﷲ ،يعني
دائـ ً
ٍ
أنهم يعالجون كل قضية من قضايا الحياة
ملتزمين بمشيئةاﷲ فيها ،واقفين عند حدوده
المرسومة لها ،غير مدفوعين بدوافع األنانية
والتعنت واللجاجة ،فإن سمتهم المميزة
التواضع وليس التمرد والعناد!
( )60-57الــمــحــتــكــرون لمقامات
العبودية اإللهية ،مستأثرون بمظاهرها
ٍ
ٍ
زائــف،
ديــن مــزعــو ٍم
ألنفسهم ،بنا ًء على
حين تقوم بينهم الدعوة إلى الدين الحق
وبصورته الخالصة األصيلة ،فإنهم يشعرون
ٍ
ومقت شديد نحوها ،لدرجة أنهم
بكره بال ٍغ
اليتمالكون أن يفقدوا معقوليتهم ،ويصابوا
ٍ
ٍ
١١٨
تـــوازن ذهني تجعلهم
نــزق وعــدم
بحالة
يأخذون في االستهزاء باألشياء التي الجدال في كونها جدير ًة باالحترام بالبداهة ،وقد كان يهود
ِ
بهذه الحالة نفسها إزاء الدعوة اإلسالمية ،فلم يتورعوا عن االستهزاء والسخرية من
المدينة ُمصابين
أذان المسلمين والتالعب بكلماته المقدسة ،والذين بلغوا إلى هذا الدرك األسفل من البالدة وانعدام
ٍ
رجل مسل ٍم ،وأما عالقة المودة
الوعي والالجدية ،فقد ُيحتمل أن تُوجد هناك عالقة الدعوة بينهم وبين
والصداقة فال.

وبسبب تجردهم عن مخافةاﷲ وتقواه ،يسهل على هؤالء وأمثالهم أن يسيؤوا الظن بالمسلمين
الصادقين ،ويعتبروهم عصا ًة مجرمين ،ويكونوا متأكدين من أنه الغضاضة في سلوكهم ،وأن موقفهم
هو عين الصواب عنداﷲ تعالى!! ثم إنهم إذا لم ُيعنوا بإصالح عوجهم الذهني ذاك ،فإن بالدة إحساسهم
تؤدي بهم نهائ ًّيا إلى حيث تتعطل عقولهم تمام التعطل ،فال تعود تقدر على التمييز بين الحق والباطل،
وبين الخير وضده ،ومن ثم فهم ينقلبون أشر من البهائم في شكل اآلدميين ،إ ْذ تتالشى وتضمحل في
ٍ
حارس إلهي يزجره
داخلهم كل تلك األحاسيس اللطيفة السامية التي تعمل في ضمير اإلنسان عمل
عن االستجابة لدواعي الشر والغواية ،ويحثه على اتباع طريق الخير والرشاد ،مثل :الحياء ،والنبل،
والتسامح ،والميل إلى المسالك النزيهة واألساليب الفطرية الجميلة.
وآخر دركات هذا التدهور واالنحالل أن تجري حياة المرء العملية بأكملها على س ُبل الشيطان،
ٍ
بطائفة ماإلى هذه الغاية ،فإنها التستحق شي ًئا سوى اللعنة ،فال تلبث أن تبتعد
وعندما يصل األمر

أقصى مراحل البعد عن الرحمة اإللهية ،وتمسخ
ً
مسخا ،وتعيش عيشة الوحوش والبهائم
إنسانيتها
منحرف ًة عن ِّ
خط الفطرة المستقيم!
إن عقل اإلنسان هو الذي يحول دون اندفاعه
وراء شهواته ونزواته اندفاع األعمى ،ولكن حين
يستحوذ على اإلنسان مشاعر البغض والعداوة
والعناد يندمج عقله تحت هــواه ،ويفقد فاعليته
وإيجابيته ،فرغم كونه ــ وقتئذ ــ يبقى في ظاهر
األمــر إنسانًا ،إال أنه يستحيل حيوانًا من حيث
باطنه ،وقد يكون بمستطاع رجـ ٍ
ـل ذكي الفؤاد،
نافذ البصيرة أن يعرف عقب النظر إليه أي حيوان
يختفي وراء هيكله البشري الظاهري!!
( )63-61إن المدّ اإلسالمي المتصل وتعداد
المسلمين المتزايد يو ًما بعد يــو ٍم ،مأل نفوس
ٍ
عدد غير يسير من يهود المدينة رع ًبا وفز ًعا؛ فلم
يعودوا يطيقون أن يتصدوا لمناوأة اإلسالم مناوأة
صريحة ومكشوف ًة؛ فلجؤوا إلى التظاهر باإلسالم
من خالل أداء كلمات اإليمان والتسليم بألسنتهم،
على أنهم ظلوا كما كانوا من قبل ــ متشبثين بدين
آبائهم الموروث ،ويغيب عن هــؤالء وأمثالهم
ٍ
إنسان في واقع األمر ،بل
أنهم اليتعاملون مع أي
يتعاملون معاﷲ ،واﷲ هو الذي يعلم خائنة األعين
وما تخفي الصدور والضمائر! وأنه تعالى سيحكم
ٍ
إنسان باعتبار الحقيقة ،وليس بنا ًء على
على كل
محض الكلمات التي كان قد لفظها يو ًما من أجل
ٍ
مصلحة ما!!
منفعة أو
وكانت طبقة الخواص من اليهود حينئذ تضم
صنفين :أحدهما :الر ّبيون أو الربانيون ،ويمكن أن
يطلق عليهم «المشائخ» ،وثانيهما األحبار ،الذين
كانوا عندهم بمنزلة الفقهاء وعلماء الشريعة ،على
أن كال الصنفين كان قد اتخذ من الدين ورده الذي
بالغدو واآلصال ،كما أن صرح قيادتهم كان
يتلوه
ّ
قائما على أساس من الدين ،وباسم الدين نفسه
ً
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كانت تنثال عليهم مبالغ مالية ضخمة ،غير أن سر
وسمعتهم الشعبية العريضة في إرضاء
قيادتهم ُ
الرب ،ويبدو أن كالمهم
العوام وليس في إرضاء
ّ
ونشاطهم كله ليس إال من أجل الدين ،والدين
وحــده ،ولكن ذلــك لم يكن إال تــجــار ًة دنيوية
رخيصة كانت ُتــمــارس باستغالل شعار الدين
إنهم كانوا يعطون للناس باسم الدين الشيء نفسه
الذي كانوا قد استحبوه ألنفسهم بغير الدين ،أي
تسويغ التظاهر بلباس الدين بدون التمسك الفعلي
بتعاليمه ،وهو نوع من التدين يخنق روح الدين
نفسه!!

إن الدين المحبب إلــىاﷲ هو دين التقوى،
يعني أن يعيش اإلنسان بين أبناء جنسه ،فال ينطلق
متحرزا غاية
لسانه بكلمات اإلثــم ،وأن يكون
ً
التحرز من الطرق المحرمة في نشاطاته العملية،
ومتحر ًيا العدل واإلنصاف في التعامل مع جميع
الناس ،دون أن َيظلم أحــدً ا أو يبغي عليه ،غير
دائما ماتدفعه دف ًعا نحو اتجاه
أن نفس اإلنسان ً
المادية والنفعية ،فاإلنسان يريد أن يمارس حياة
التُملي عليه ضرورة النظر إلى الصواب والغلط
إنما تستوجبه رعاية مصالحه ومنافعه الذاتية ،وكان
عامة اليهود على هذا الوضع؛ مما كان يفرض على
خاصتهم أن يقوموا بنهيهم عن ذلك ،وإرشادهم
إلــى طريق الخير والــمــعــروف ،ولكنهم الذوا
تفاهم غير
بالصمت ،كما تم بينهم وبين العوام ُ
منطوق ،ثم نشروا دينًا بين أوساط العوام انطوى
ضمان ٍ
ٍ
أكيد للنجاة ،والبلوغ إلى الدرجات
على
العال من غير حاجة إلى إحداث أي تغيير حقيقي
في الحياة.

إن هؤالء الخواص لم يتناولوا حياة عامتهم
الحقيقية بالشجب واالنتقاد ،وبدالً من ذلك كانوا
ٍ
كاذبة عن فضائل
يتغنّون أمامهم بأقاصيص خرافية
الم ّلة اليهودية ،ويصبغون معاركهم القومية بصبغة
ٍ
شامخات ستشيد
قصورا
الدين ويبشرونهم بأن
ً
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في جنة الخ ْلد ،فيما إذا قاموا بإعادة كذا وكذا من
األعمال الرسمية للغاية.
وإنه لعمل ٍ
متناه في القبح والشناعة عنداﷲ أن

ينشر أحد بين الناس دينًا اليستوجب القيام بتغيير
ملموسا بينما
تغييرا جذر ًّيا
ً
الحياة الحقيقية العملية ً
يضمن الفوز بالجنة على محض االهتمام بمراسم
سطحية ومظاهر خالبة فارغة!

( )64وعندما أكد القرآن على اإلنفاق في
سبيلاﷲ ،وإعطائه «القرض الحسن» ،فاتخذ
ٍ
واستهزاء ،فيقولون:
منه اليهود موضوع سخرية
إناﷲ فقير وعباده أغنياء ،وإناﷲ ُيعاني في هذه
األيام من حالة ال ُعسر وضيق ذات اليد ،لذا يطلب
كبيرا)
منهم الدين!! (تعالىاﷲ عما يقولون ًّ
علوا ً
أساسا إلىاﷲ ،بل
ولم تكن أقوالهم تلك موجه ًة
ً
إلى الرسول والقرآن ،فقد علموا جيدً ا أن الذات
نقص وعـ ٍ
ٍ
ـوز ،وإنما
اإللهية أعلى وأرفع من كل
يهدفون من أقوالهم إلى إيهام ّ
السذج البسطاء من
ٍ
صادق ،وأن القرآن
الناس بأن هذا النبي ليس بنبي
ليس بكتاباﷲ ،إ ْذ لو كان القرآن كتا ًبا منزالً من
عنداﷲ لما كان فيه مافيه من هذه السخافات
والمضحكات (نعوذ باﷲ من ذلك).
ومثل هذه األقاويل وأشباهها تدل على أن
أصحابها ليسوا من العاطفة الدينية الصادقة
في شيء ،وأنهم يعيشون على مستوى القسوة
ٍ
درك من انــعــدام الوعي
والــبــادة ،وفــي أعمق
وجمود الفكر!!

وإن إنكار اليهود لهداية القرآن لم يكن محض
ٍ
إنكار بالمعنى البسيط ،بل ناشئ عن زعمهم القائل
إننا الشعب المخلص أو مضمون النجاة ،فما الذي
يحوجنا إ ًذا إلى اعتراف بأية هداية أخرى!! ،وإنه
إذا تخدّ رت عقول قوم بنفسية الغرور والتفاخر
من هذا النوع ،تولدت في نفوسهم أشد وأخطر
أنواع ال ُعجب واألنانية ،وال يكاد يرضى هؤالء
بالتخلي عن أنانيتهم وعجبهم ذلــك حتى في
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أثناء تعامالتهم مع اآلخرين في الحياة اليومية،
مما ُيورث البغضاء ويمأل المجتمع فرقة وعنا ًدا
وعداوةً!

إن دعوة النبي تتمثل في حث اإلنسان على
التمسك بدين الطاعة اإللهية ذاته ،الذي يدين به
الكون بكل مافيه ،وهذا هو إصالح األرض ،إ ًذا
فإن الذين يتصدون اآلن لعرقلة الدعوة النبوية،
إنما يعملون على إثارة الفساد في األرض.
بيد أن اإلنسان تنحصر حريته في أن يقذف
بفساده الداخلي إلى الخارج فحسب ،وال أحد
يملك الحرية لتقرير مستقبل غيره أو التصرف في
نصيبه المفروض من القدر األعلى.

( )66-65إن السبب الرئيسي وراء ظواهر
االنــحــراف والــضــال يرجع إلــى عتو اإلنسان
وتــمــرده ،إ ْذ لو كــان يــخــافاﷲ ح ًّقا فلسرعان
مايدرك الكالم المنزل من عنداﷲ من غيره ،فإن
نفسية الخوف ستقضي على كل ماتعتمل في
داخله من دوافع ومحركات أخرى ،ولن يلبث
المرء بالتالي أن يعرف كــاماﷲ على الفور،
ويبادر إلى اإليمان به ،وإذا صرف المرء اهتمامه
نحواﷲ ،صار مستح ًّقا لتنصرف عناياتاﷲ تعالى
إليه ،فيقابلهاﷲ بتطهيره من نقائصه البشرية،
وتبوئته بعد الموت منزالً
كريما في حدائق الجنة
ً
ذات البهجة والنعيم المقيم.

إن سيئات المرء ،أو نقائصه ومآخذه النفسية
تقف عثر ًة في طريق تقدمه نحو الجنة ،وال يسعد
بالوصول إلى الجنة إال الشخص الذي كتباﷲ له
التوفيق للتغلب على مآخذه ونقائصه النفسية!!

وحينما تقوم دعوة الحق ،فإنها التلبث أن
تصير مصدر القلق واإلزعاج للذين يحتلون مكان
الرئاسة في ظل النظام السابق؛ وذلك لحذرهم
من االنضواء تحت رايتها فستصبح مصالحهم
منثورا.
االقتصادية وأمجادهم القيادية هبا ًء
ً
نتاجا لضيق أفق
غير أن هذا الحذر ليس إال ً
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النظر ،فيغرب عن أصحابه أن الدعوة التي
يرمقونها بعين القلق واالنزعاج ،إنما ظهرت
إلى الوجود الختبار جدارتهم وصالحيتهم،
فإن استحقاقهم إلنعاماﷲ وجوائزه ،أو عدم
استحقاقهم لذلك ،لن يترتب على مايتخذونه
هنا من تدابير تحفظية ،بل إنما يتوقف على
موقفهم الذي يقفونه من دعوة الحق ،وعلى
هذا االعتبار فكأن لجوءهم على إنكار دعوة
الحق هو الشيء الــذي يسحب جدارتهم
واستحقاقهم عنداﷲ تعالى!!
دائما ماتصطنع دينًا
إن األمــم الكتابية ً
مزعو ًما مزي ًفا عن طريق اإلفراط أو التفريط
في التعاليم اإللهية األصيلة ،وعلى توالي
األيام يألفه أبناؤها بدورهم ويعتبرونه الدين
اإللهي األصيل ،وعندما يظهر أمامهم ديناﷲ
الحق القويم فيصابون باالنزعاج والنفور منه،
لعدم استئناسهم به.
وهكذا كان حال اليهود والنصارى ،فقد
١١٩
ظلت أكثريتهم عــاجــز ًة عن الظفر بصدق
اإلسالم ماعدا أفرا ًدا قالئل منهم ــ كالنجاشي ملك الحبش ،وعبداﷲبن سالم وغيرهما ــ الذين كانوا
قائمين على جادة التوسط واالقتصاد ،فلم يصعب عليهم أن يدركوا صدق اإلسالم ،وقد بادر هؤالء
باعتناق اإلسالم كما لو كانوا يسيرون على الدرب ذاته من ذي قبل ،وإنما جاء انضمامهم إلى جماعة
المسلمين امتدا ًدا لمسيرتهم ومواصلة لها!
١٢

( )67عندما ُبعث نبي اإلسالم^ لم تكن جزيرة العرب خالية من المنادين بالدين أو الممارسين
قائما على شعار الدين ،وكان ثمة أناس كثيرون قد بلغوا أعلى
له ،بل إن أساس المجتمع العربي كان ً
مراتب اإلمامة والقيادة باسم الدين ،وتصلهم مبالغ مالية كبيرة بعنوان الدين ،كما كان احتالل المناصب
أمرا غري ًبا أو شي ًئا غير
الدينية في المجتمع آنذاك ُيعد ً
رمزا للمجد والفخار ،وبالجملة فلم يكن الدين ً
مألوف لدى سكان الجزيرة العربية ،ولكن بالرغم من ذلك فقد ووجه عليه الصالة والسالم بمعارضةٍ
ٍ
أشد وأعنف مايكون من قبل العرب ،فما تعليل هذه الظاهرة إ ًذا!!

رواجا وقبوالً واسعين بينهم حام ً
ال
يرجع السبب في ذلك إلى أن دينًا مزعو ًما كان قد انتشر ونال
ً
شعار الدين اإللهي ،ونتيج ًة لتقاليد القرون المتطاولة ظهرت إلى الوجود مقاعد الشرف والوجاهة تحت
ٍ
ٍ
ٍ
مختلفة للمنافع والمصالح،
كثيرة
صور
أيضا على إيجاد
عنوان هذا الدين المزعوم ،كما ساعد ذلك ً
وفي بيئة كهذه ،لما قام نبي اإلسالم^ بتقديم دعوة الدين الخالص إلى الناس ُخيل إليهم أنها جاءت
حذرا وخو ًفا من أن الدين الجديد
لكي تُلغي اعتبارهم الديني وتسحب امتيازاتهم ،فامتألت نفوسهم ً
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ٍ
نطاق
إذا شق طريقه نحو القبول واالنتشار على
واسعٍ ،فسينهار تلقائ ًيا هيكلهم الديني ،الذي لم
يبلغوا إلى مابلغوا إليه من قمة المجد والسيادة إال
في ظله!!

وهذا الوضع يشكل خطور ًة كبير ًة للداعي،
فيصير قيامه بعمله الدعوي على مرأى ومسمع
القوم بمثابة الصدام والتقاتل مع سلطات العصر
الدينية ،إ ْذ يقول لنفسه :إنني لو قمت بتبليغ الدين
الحق ،بدون تنازل أو مصالحة أو استسالم سأقابل
ٍ
ٍ
برد ٍ
وعنيف للغاية ،وأجعل من نفسي
قاس
فعل
موضع السخرية واإلهانة والتذلل ،وستتعرض
أسباب معيشتي لإلتالف والتدمير ،وستُتخذ
ُ
وسأحرم من
ضدي إجــراءات عدوانية تعسفية،
األعوان واألنصار فأبقى وحيدً ا في الساحة!!

فالداعي يجد نفسه أمــام خيارين أحالهما
مـ ّـر :القيام بمسؤوليات الدعوة ،مع العلم بأن
ذلك يؤدي إلى أن ينفلت زمام المصالح الدنيوية
من يده ،وأما إذا قام برعاية المصالح الدنيوية،
فــإن أداء العمل الــدعــوي على أتــم وجـ ٍـه يبدو
مستحيالً ،فما العالج؟ ،هنا يلعب و ْعداﷲ دوره
في تركيز اهتمام الداعي ،لقد وعداﷲ جل وعال
شر الناس كله فيما لو
بأنه سيكون كاف ًيا للداعي ّ
سخر نفسه لتبليغ الرسالة اإللهية وحدها ،لذا
فينبغي للداعي أن يركز جهوده واهتماماته على
الوفاء بمقتضيات الدعوة ،وأما بالنسبة للمصائب
المدعوة
ُصب عليه من قبل األمة
ّ
والمحن التي ت ّ
ص ًّبا ،فليتوكل علىاﷲ!

إن ر ّد ف ْعل المخاطبين أمر طبيعي ،وال مناص
للداعي عن مواجهته على أية ٍ
حال ،غير أن آثاره
ومضاعفاته تكون محصور ًة في نطاق المقتضي
الــازم لسنة االبــتــاء اإللهية ،دون أن تتعداه
إلى مدى أبعد من ذلك فلن يحدث أن يمتلك
المعارضون من القدرة والطاقة مايمكّنهم من
وقف المسيرة الدعوية ،والحيلولة دون وصولها
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إلى غايتها المرسومة ،إن بلوغ دعــوة حقة إلى
تدبيرا إله ًّيا ،ومن
هدفها الدعوي المنشود يكون
ً
ثم فال بدَّ أن يتحقق ذلك عاج ً
ال أو آجالً ،وأما
ٍ
بعدئذ ،فتلك مسؤولية تقع
إيمان المدعو بها
على عاتقة ،ويتوقف إنجازها على رغبة المدعو،
وإرادته الذاتية سل ًبا وإيجا ًبا.
( )69-68على أن اليهود كان قد وصل أمرهم
ٍ
إلى حد لم تعد بينهم وبين ديناﷲ أية ٍ
عملية،
صلة
فما كان أفرادهم متمسكين فع ً
ال بأحكام الشريعة،
وال كانت معامالتهم ،وشؤون حياتهم تجري وف ًقا
الرب ،إال أنهم كانوا قد اخترعوا عقيد ًة
لمرضاة
ّ
نُسجت عناصرها من األماني الجميلة ،وهي تقول
بأن نجاتهم عنداﷲ مضمونة مؤكدة ،فعاشوا في
أساطير تتغنّى بفضيلتهم القومية ،وأقاصيص
تسبح بقدسية أسالفهم العظام ،وال قيمة عنداﷲ
لهذه اآلمال واألماني الحالمة ،وإن القيمة عنداﷲ
في التزام المرء بوصايااﷲ وأحكامه ،وتأسيس
حياته الحقيقية على ديناﷲ ،الغير.

إن دعو ًة تجيء مؤكد ًة على أن القيمة عنداﷲ
للعمل دون اآلمــال واألماني ،طالما تواجه برد
ٍ
ٍ
عنيف من قبل الذين يمارسون حياتهم على
فعل
أساس من األماني واآلمال الزائفة ،فإنهم يرون
في دعوة كهذه معول هد ٍم لصرح آمالهم الجميلة،
ٍ
محنة شديدة لهؤالء،
ويصير هذا الوضع بمثابة
فيتصدون لمعارضة مثل هذه الدعوة معارض ًة
أشد مايكون ،وهنالك تظهر عبادة النفس المقنعة
بعبادةاﷲ الظاهرية ،تظهر للعيان سافر ًة مكشوف ًة،
وإن الدعوة التي كان ينبغي لهم أن يستمدوا منها
ٍ
غذاء
غذا ًء ربان ًّيا ،إذا بهم يستمدون منها محض
لإلنكار والطغيان!!

إن األجيال التالية ألوائل المؤمنين باألنبياء
المبعوثين في العصور السابقة ،تتخذ شكل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مستقل على
معينة ذات كيان
أمــة
شعب أو
تعاقب العصور ،وقد يصل األمر فيما بعد إلى
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أن العمل بنماذج األنبياء ينعدم ويتالشى،
لخمود جذوة الشوق للتأسي بقدوتهم في
نفوس أفراد األمة ،بينما تنتشر بينهم القصائد
المشحونة بفضائلهم وأمجادهم التاريخية
المتمثلة في صورة قصص وأساطير خرافية
انتشارا واسعا جدًّ ا ،وهكذا يبدأ أبناء كل ٍ
أمة
ً
ً
ٍ
ــ وبخاصة األمة الكتابية ــ يقولون :إننا أفضل
البشر ،وخير األمــم ،وإن نجاتنا مضمونة
مكفولة ،وإننا أرفع الناس درجات عنداﷲ
تعالى ،غير أنه القيمة عنداﷲ لهذه الديانات
ٍ
شخص
أو المذاهب الطائفية ،فإن قضية كل
ستُطرح وتُناقش في محكمةاﷲ على حدةٍ،
أي بصفة فردية ،وإن قــراراﷲ عن مستقبله
سيكون مبن ًّيا على عمله الذاتي ،وليس مبن ًّيا
على شيء آخر سواه.
إن إقامة كتاباﷲ يعني أن يستقر اإليمان
باﷲ في أعماقك ،ويستولي عليك الخوف
من مؤاخذة اآلخــرة ،وأن تمارس حياتك
١٢٠
ٍ
أســـاس مــن العمل
بين بني جنسك على
الصالح والسلوك الحسن ،وهذا هو أصل الدين بعينه ،وكل ٍ
فرد مطالب باختياره في حياته العملية ،وإنه
القيمة لألمة األمينة على الكتاب السماوي إال إذا كان أبناؤها قائمين متمسكين بهذا الدين اإللهي ،وال
يلبثون أن يفقدوا كل قيمتهم عنداﷲ بعد انحرافهم عنه ،حتى يصيروا أهون شأنًا وأقل قيم ًة من الكفار
الصرحاء!!
والمشركين ُ

( )71-70لقد أخذاﷲ من اليهود عهد اإليمان والطاعة له على يد موسى عليه الصالة والسالم وقد
ٍ
ٍ
يتفشى بينهم ،فبعثاﷲ فيهم رجاالً
يسيرة ،ثم أخذ الفساد ّ
لفترة من الزمن
ظلوا قائمين على هذا العهد
مصلحين للتذكير بعهدهم وإيقاظهم من غفلتهم ،غير أن تحذيرات المصلحين لم تزد اليهود إال عنا ًدا
وطغيانًا ،فبدالً من اإلصغاء إلى النصيحة ،كبتوا أصوات الناصحين الربانيين ،وسفكوا دماء عدد كبير
ظلما وعدوانًا.
منهم ً
ولما بلغ طغيانهم وعنادهم هذا المبلغ ،سلطاﷲ عليهم نبوخذ نصر (بختنصر) ملك بابل ونينوى
(العراق) ،الذي حمل في ( )589ق .م .على أورشليم ،فدمر على اليهود مدينتهم المقدسة ،وأخذ معه
سبايا من اليهود إلى مملكته ،ليتخذ منهم سخرةً.
وقد كان لهذه الفاجعة أثرها في إالنة قلوب اليهود ،فتضرعوا إلــىاﷲ تائبين مستغفرين ،وقد
انصرفت العناية اإللهية إليهم ،ففتحاﷲ لهم طري ًقا إلى الخالص مما هم فيه من وحشة النفي وهوان
السخرة ،وذلك على يد اإلمبراطور اإليراني كورش الثاني ( )Cyrus IIوهو الذي قام بغزو الكلدانيين
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انتصارا
في عام ( )539ق .م .فانتصر عليهم
ً
ظاهرا واحتل بالدهم ،وكان من أول أحكامه بعد
ً
االنتصار ،أن سمح لليهود بالعودة إلى أورشليم.
ومن هنا بدأ فصل جديد رائع من حياة اليهود
وتاريخهم ،فاستقامت لهم األمور ،ولكن سرعان
ماأدركتهم الغفلة مرة أخرى ،فعادوا يمارسون
البغي والطغيان كسابق عهدهم ،فتكرر اإلنذار
والتحذير اإللهي لهم ثان ًيا كذلك على ألسنة
األنبياء والمصلحين المبعوثين من عنداﷲ ،غير
أن ذلك كله لم يجد في تنبيههم وإيقاظهم من
رقدتهم تلك شي ًئا ،فقتلوا سيدنا يحيى و(على
زعمهم) سيدنا المسيح ،مما أثــار غضباﷲ
عليهم ،فسلطاﷲ عليهم ( )Titusــ اإلمبراطور
الروماني ــ عام  70من الميالد ،الذي غزا بالدهم
وأحالها خرائب موحشة ،فلم يقم لليهود من بعد
ذلك قائمة! [ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ].

إن األمــم األمينة على الكتاب السماوي
طالما يغلب على عقول أبنائها في العصور التالية
االعتقاد بأنهم صفوةاﷲ وخاصته ،وأنهم بذلك
لن يــؤاخــذوا على شــيء من سلوكهم وعملهم
مهما كان فاسدً ا وسي ًئا ،ومع أن التعاليم اإللهية
األصيلة تكون منطوية على تصريحات صارخة
تشجب هذا النوع من االعتقاد بشدة ،غير أنهم
اليعيرونها أي اهتمام ،بل يتعامون ويتصامون عن
ذلك ،إنهم يحبسون أنفسهم في هالة أو قوقعة من
العقائد المزعومة واألساطير االفتراضية الباطلة،
مما يجعلهم اليكادون يبصرون وال يستمعون
إلى التحذيرات اإللهية.
إن تاريخ اليهود ليشهد بــأن أم ـ ًة كتابية إذا
ماصارت مغلوبة على أمرها ،فجعلت في «قبضة
أعدائها وتحت رحمتهم» ،فتمر بفترة اختبار
إلهي ،والمقصود من ذلك هو أن يتم إيقاظ األمة
من خالل عقوبة خفيفة طارئة ،فإن أسفر ذلك عن
استيقاظ مشاعر العبودية اإللهية في نفوس أبناء
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األمة ،رفعت تلك العقوبة عنها ،وأما إذا كانت
النتيجة غير هذا فإناﷲ يطردها من رحمته طر ًدا،
بحيث التتوجه إليها عنايته تعالى أبدً ا!

( )76-72لقد زوداﷲ تعالى سيدنا المسيح
عليه الصالة والسالم بمعجزات باهرة ليعلم الناس
صدق نبوته فيؤمنوا به ،ولكن النتيجة ظهرت
نظرا لمعجزاته
بالعكس ،فاعتقد المسيحيون ً
تلك ،أنه إله ،وأناﷲ ٌّ
حال في ذاته متحد بها اتحا ًدا
رفضا باتًّا ،متهمين إياه
ذات ًّيا ،بينما رفضه اليهود ً
عليه الصالة والسالم بأنه ساحر ومشعوذ ،لقد
بعث سيدنا المسيح عليه الصالة والسالم من
أجل هداية البشر ،ولكن طائفة استمدت من غذاء
الشرك ،واألخرى من غذاء الكفر والجحود!!

إن الطعام هو العالمة الصارخة على غاية
احتياج المرء ،فإن المحتاج للطعام ،محتاج لكل
شيء ،إ ًذا فكيف يمكن أن يكون هذا المحتاج
إلها يعبد؟!
للطعام ً

وكذلك األمر بالنسبة إلى النفع والضرر ،إن
ٍ
ألحد ليس بحادث بسيط،
حصول النفع أو الضرر
بل من جملة الوقائع التي يتطلب إيجادها مساعدة
الكون بأكمله ،وليس هنالك أحدٌ يقدر على تهيئة
األسباب الكونية من هذا النوع غيراﷲ تعالى،
ولذا فال يستحق أحد من البشر أن يرفع إلى مقام
األلوهية.

وإنه إذ يتخذ المرء أحدً ا غيراﷲ موضع عقيدته
ومحبته ،فيكون ناش ًئا عن عاطفة خفية وراءه،
وهي القائلة بأنه يتمتع بدرجة كبيرة وامتيازات
خطيرة الشأن في عالماﷲ ،وأنه يستطيع أن يقف
إلــى جانبه كشفيع وناصر عنداﷲ تعالى ،غير
أن اآلمال من هذا النوع التعدو أن تكون آماالً
زائفة محضة ،إن مدى عجز المخلوقات وعدم
أمرا
قدرتها على شيء بإزالة الخالق العظيم ليس ً
مكشو ًفا للعيان في عالم االمتحان الراهن ،مما
يجعل المرء عرض ًة لسوء الفهم واالعتقاد ،ولكن
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إذا أزيح الستار عن وجه الحقائق كلها في
ٍ
يومئذ بعيني رأسه
اليوم اآلخر فسيرى المرء
ماأوهن األركان وأخفها وزنًا ،تلك التي كان
يأوي ويستند إليها في الدنيا من دوناﷲ تبارك
وتعالى!!
( )77إن سيدنا المسيح عليه الصالة
والسالم كان في اعتقاد الرعيل األول من
تالميذه «إنسانًا مرس ً
ال مــناﷲ» ،وقد ظلوا
ـبعض الوقت ــ يعتبرونه «إنسانًا ورســوالً
مناﷲ» ،ولكن عندما بدأ نفوذ دينه يمتد،
وجاوز حدود الشام ،فاستقبلته فلسفات مصر
واليونان؛ إذ دخل في دائرة المسيحية أناس
تأثرت عقولهم بتيارات العصر الفلسفية
غاية التأثر ،واصطبغت بصبغتها ،فتضافرت
العوامل الداخلية والبواعث الخارجية على
االنتقال بدين المسيح إلــى طــور جديد،
فبدأت محاوالت تفسير المسيحية باألسلوب
الفلسفي السائد إذ ذاك!
١٢١
ولقد كانت كلمة فالسفة مصر واليونان
العليا في طول العالم المتحضر وعرضه في ذلك العصر ،مما جعل أذكياء العصر يفكرون في ضوء
مناهجهم الفكرية.
٧

١٣

إن فالسفة اليونان اصطنعوا ــ بنا ًء على قياساتهم العقلية ــ صورة خيالية للعالم ،وكانوا يفسرون
الحقيقة في شكل أقانيم ثالثة ،وهي :الوجود ،والحياة ،والعلم.

وإذا كان العلماء المسيحيون قد انبهرت أذهانهم بهذه األفكار والتصورات ،إلى جانب رغبتهم
في استمالة نفوس طبقة العصر الذكية وجذبها إلى الديانة المسيحية ،أخذوا يبذلون جهو ًدا مكثفة
تفسيرا من شأنه أن
للتوفيق بين ديانتهم واالتجاهات الفكرية السائدة في عصرهم ،فأعدوا للمسيحية
ً
منسجما تمام االنسجام مع شواكلهم الذهنية فيتلقوه
يطبع ديناﷲ بطابع «الثالوث» ،حتى يبدو للناس
ً
بالقبول ،فانطلق أولئك العلماء يقولون :إن الحقيقة الدينية تتمثل في نوع من «التثليث» ،والذي يتألف
من «األب» وهو أقنوم الوجود ،ومن «االبن» وهو أقنوم الحياة ،و«روح القدس» وهو أقنوم العلم.
ومن أجل تكميل هذا المذهب الكالمي أضيفت إليه تصورات مزعومة أخرى ،مثل قولهم :إن
المسيح هو مظهر جسدي «للكلمة» ،وزعمهم بأن كل إنسان قد صار خاط ًئا بعد خطيئة آدم األولى،
فأرسلاﷲ ابنه ليكفر عن خطايا البشر بدمه ،وحتى يضمن لهم بذلك النجاة والسعادة ...إلخ.
وهكذا فمن خالل االنصهار في بوتقة األفكار والتصورات المصرية واليونانية والرومانية ظهر إلى
الوجود في القرن الرابع من الميالد ،ذلك الشيء الذي يطلق عليه اليوم «الديانة المسيحية»!!
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إن سبب االنحراف عن «سواء السبيل» يرجع
في أكثر األحيان إلى انبهار الناس بأفكار األمم
الضالة ،وأخذهم بالتالي في صياغة الدين في
قالب أفكارها ،فمع إيمانهم بديناﷲ يعمدون
ومنسجما مع تلك التيارات
إلى تفسيره مطاب ًقا
ً
الفكرية الغالبة ،ومن ثم يعتنقون دينًا غير إلهي
في جوهره بعنوان الدين اإللهي ،كما أن النصارى
قاموا بصياغة دينهم في قالب أفكار األمم الوثنية
المعاصرة لهم ،ثم أخــذوا يقولون :إنــه الدين
المطلوب والمقبول عنداﷲ تعالى!!

وقد يتخذ هذا االنحراف في بعض األحايين
لونًا آخــر ،فيتم إفــراغ الدين وصوغه في قالب
الطموحات والتطلعات القومية.
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أو يمس مصالحه ،فال يــرى من منكر أو سوء
موجها إلى نفسه مباشرةً ،وأما السوء
إال ماكان
ً
الموجه إلى اآلخرين فيقف منه على الحياد التام!!

ولم يكن هذا االنحطاط الــذي أصــاب بني
إسرائيل يعني أنهم كانوا قد نبذوا الحديث
عن الفضائل والتغني بها بألسنتهم؛ إذ ماانفك
علماؤهم وخاصتهم يلقون بين الناس مواعظ
بليغة وخط ًبا رائعة تروق األسماع ،ولم يعودوا من
الجدية واإلخالص بحيث ينبرون لمحاربة الظلم
والمنكر أينما وجدا ،واألخذ على يد الممارس
لهما كائنًا من كان!
يقول سيدنا داود عليه الصالة والسالم عن
يهود زمانه« :فسدوا ،ورجسوا بأفعالهم ليس من
يعمل
صالحا»(((.
ً

نموذجا تاريخ ًّيا لهذا النوع
ويمثل اليهود
ً
الثاني من التحريف؛ إنهم قد اخترعوا لديناﷲ
تفسيرا جعل منه «مصد ًقا» لحياتهم الدنيوية على
ً
مغيرا
عالتها ،بدل أن يجعله
متحكما في شؤونهاً ،
ً
ومصححا لمسارها ،وعلى أن المسلمين ليس
ً
بإمكانهم أن يدخلوا مثل هذه التفسيرات المزيفة
في نصوص الكتاب اإللهي ،غير أنهم يستطيعون
أن يفعلوا ،بكامل الحرية ،فيما عدا النصالقرآني،
كل مافعلت األمم السابقة!

بيد أن مزاميره تتضمن ــ مع ذلك ــ شواهد
على أن مااستوجب اللعنة على اليهود ،إنما هو
ذلك المسلك االزدواجــي أو التناقض الصارخ
البغيض الذي كانوا يعيشونه بين قولهم وفعلهم أو
بين ظاهرهم وباطنهم ،فقد وصفهم في المزمور
الثامن والعشرين وهو يتضرع إلى الرب بقوله« :ال
تجذبني مع األشرار ،ومع َف َع َل ِة اإلثم ،المخاطبين
أصحابهم بالسالم َّ
والش ُّر في قلوبهم».

غير أن جذوة اإليمان عندما يخبو ضرامها،
فإن المرء يفقد رهافة حسه ،إال فيما يتصل بذاته

فقد كان علماء اليهود يبينون للناس الدستور أو

( )81-78ومــن شــأن اإليــمــان أنــه يرهف
حس المرء بالنسبة لممارسات الظلم والمنكر،
فــا يلبث أن يــرى أح ــدً ا وهــو يظلم غــيــره ،أو
منكرا حتى يشعر بلهفة عارمة تبعثه على
يتعاطى
ً
المبادرة الفورية لمنعه عن ذلك حاالً ،ومن ثم
فعالقة صاحب اإليمان مع األشــرار والظالمين
التكون عالقة المودة والصداقة ،بل عالقة الهجر
والمفارقة.

((( انظر المزمور الرابع عشر.
((( إنجيل متى :اإلصحاح الثالث والعشرون.

كما يقول سيدنا المسيح عليه الصالة والسالم
عن معاصريه اليهود« :ويــل لكم أيها الكتبة
والفريسيون الــمــراءون! ألنكم تأكلون بيوت
األرامل ،ولِ ِع َّل ٍة تطيلون صلواتكم ،إنكم ِّ
تعشرون
النعنع والشبث والكمون ،وتركتم أثقل الناموس؛
الحق والرحمة واإليمان ،أيها القادة العميان الذين
يعفون عن البعوضة ،ويبلعون الجمل ،هكذا أنتم،
أبــرارا ،ولكنكم من
من خــارج تظهرون للناس
ً
(((
وإثما» !!
داخل مشحونون ريا ًء ً
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الناموس اإللهي ،ويطيلون صلواتهم ،ويؤدون
زكاة محاصيلهم الزراعية ،غير أن مواعظهم
لم تكن تعدو أن تكون كلمات طنانة يتم
تكرارها وإعادتها في مختلف المناسبات دون
أن تترجم إلى واقع عملي معاش ،وربما كانوا
يبالغون في االهتمام بإقامة أحكام ظاهرية
التكلف عنا ًء أو مشقة كبيرة ،ولكن سرعان
ماتزل أقدامهم فيما إذا كانت الضرورة قاضية
بإنصاف المظلوم ورد الحق إلى صاحبه،
أو الرحمة والعطف على ضعيف مسكين،
أو كان الموقف يفرض عليهم تنفيذ أمر من
أوامـــراﷲ على حساب مصالحهم الذاتية،
ويأخذون في مناصبة العداء لشخص يقوم
بلفت أنظارهم إلى أخطائهم ،ويدعوهم إلى
التخلي عنها ،وهذا هو الشيء الذي جعلهم
أه ً
ال للعنة والغضب اإللهي.
( )86-82مما يستفاد من اآليات الواردة
هنا أن الجنة قد تكون مكافأة «لقول» ،حيث
١٢٢
قــال تــعــالــى[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ] ،والسؤال :ماهو القول الذي جعل من قائليه أه ً
ال للجنة األبدية؟

إن ذلك القول كان ممث ً
ال لوجودهم بأكمله ،إنه كان الصراخ واألنين المنبعث من شخصيتهم
المتحطمة لثقل وطأة المعرفة اإليمانية! فحين سمع هؤالء كالماﷲ عليه أدركوا الحق الذي كان منطو ًيا
عليه إدراكًا دقي ًقا وشامالً ،وبالتالي نفذ الحق إلى أعماق قلوبهم وعقولهم ،وأحدث في نفوسهم انقال ًبا
تحول معه اتجاه طموحاتهم وآمالهم من جانب إلى آخر ،وانهارت كل جدران التعصب وحواجز
المصلحة ،وانضموا إلى الحق فصاروا شهداء الحق ،ومعنى الشهيد :هو أن تتجسد حقيقة عليا في
ذات إنسان ،واآلن لم يعد القرآن عندهم محض كتاب يتلى ،بل صار آي ًة حية على مالك الكون وخالقه
العظيم ،وعلى أن هذه التجربة الربانية التي مرت بهؤالء تم التعبير عنها بشكل كلمات ،غير أن كلماتهم
تلك لم تكن مجرد كلمات تقال فقط ،بل كانت زلزاالً عني ًفا هز وجودهم بأكمله ،فلم تتمالك أعينهم أن
فاضت بالدموع!

وليس «القول» من حيث حقيقته وجوهره عبارة عن نطق أو أداء لساني؛ إنه الصورة األسمى إلضفاء
المعنوية على عمل اإلنسان ،والذي اليتمتع بصالحية استخدامه في الكون المعلوم أي مخلوق آخر
غير اإلنسان ،إن قوالً حقيق ًّيا لهو حادث أدق وألطف وأهم مغزى وداللة يقع في رحاب الكون؛ إذ القول
شخصا أثبت عبوديته على مستوى القول
هو اإلظهار األكبر لذات اإلنسان ،إن القول عمل ناطق ،فلو أن
ً
الحقيقي لصار مستح ًّقا للجنة بكل تأكيد!
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ِ
دائما
إن الكبر هو العقبة الكبرى التي تحول ً
دون االعتراف بالحق ،ولذلك تجد المصابين
بهذا الداء العضال يقابلون دعوة الحق بمعارضة
أشد ورد فعل أقسى وأعنف مايكون ،أما الذين
التنطوي قلوبهم على شيء من الكبر ،وإن كانوا
مصابين بأي ضالل أو انحراف آخر؛ اليذهبون
في مخالفتهم للحق إلى حد اللدد والعناد ،مما
يفتح لنا باب األمل في أنهم عسى أن يو َّفقوا لقبول
الحق واالنضواء تحت رايته!

( )89-87إن عالقة العبد بربه عالقة حية؛
تقوم على مستوى النفسيات والمشاعر؛ وهي
بذلك حــادث داخلي بكل معنى الكلمة ،غير
أن هذه العالقة الداخلية حين يعتريها الضعف
والفتور في زمن االنحطاط الديني ،فيغلب على
الناس اللجوء إلى وسائل خارجية «مساعدة» على
إحرازها وتوطيدها بما فيها مذهب ترك اللذات
الدنيوية ،الذي يدعى «الرهبانية» ،حيث يعتقد
بأن االبتعاد عن األشياء المادية سيكون سب ًبا في
تقريب المرء إلىاﷲ!!

ولقد وقع بعض الصحابة تحت تأثير مثل هذه
لحما ،وال
األفكار الرهبانية؛ فــأرادوا أال يأكلوا ً
يناموا ليالً ،وأن يخصوا أنفسهم ،ويختاروا عيشة
المتزهدين والدراويش مغادرين بيوتهم وأهليهم،
حتى حلف العديد منهم على ذلك ،فنزلت هذه
اآليات تمنعهم من إنجاز ماعقدوا العزم عليه،
وترشدهم إلــى أنــه لن يتمكن أحــد من إحــراز
القرب اإللهي عن طريق تحريم الحالل؛ إذ كل
مايناله المرء ،فإنما يناله متقيدً ا بحدود الفطرة،
وليس متخط ًيا إياها!
والرهبانية الحقيقية ــ طب ًقا للدين اإلسالمي
الحنيف ــ هي التقوى والشكر ،وتعني التقوى:
أن يجتنب المرء كل مانهىاﷲ عنه ،فربما تنبعث
في داخله شهوة تدفعه إلى االستمتاع والتلذذ
بالحرام ،ولكنه يمسك نفسه عن ذلك من أجل
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مخافةاﷲ ،وقد يثور غضبه على أحد الناس،
مما يجعله يرغب في أن يفتك به ،غير أن الخشية
مــناﷲ تحول دون اندفاعه نحو القيام بأعمال
تخريبية ضد أخيه ،وقد تسول له نفسه أن يمارس
حيا ًة حــرة طليقة من كل قيد شرعي أو التزام
أخالقي ،إال أن الحذر المستقر في أعماق قلبه
من مؤاخذةاﷲ وبطشه يرغمه على الوقوف عند
حــدوداﷲ المرسومة ،وعدم تجاوزها بحال من
األحوال!

وكذلك الشأن بالنسبة للشكر؛ فالشاكر إذا
ماحصل على شيء دنيوي يغتبط عليه ،كثروة
طائلة ،أو منصب خطير ،أو سمعة طيبة عريضة،
أو صحة وجمال بدني ،أو ماإلى ذلك من متاع
الحياة الدنيا ،لم يبعثه ذلك على الغرور والبطر
زاعما أنها نتيجة لجهوده
واإلعــجــاب بنفسه،
ً
الذاتية ،بل يحسبه عطي ًة مــناﷲ ،فيعترف بمنه
وكرمه ،وينصهر في بوتقة التواضع والممنونية
للمنعم الوهاب ،وهذه األشياء التي تربط المرء
باﷲ ،توطد عالقة المرء بربه ،وقربه منه يزداد،
مــادام يخشىاﷲ ويشكر له ،ومع أن البعد عن
األشياء المادية الفانية أمر مطلوب بال ريب ،غير
أنه بعد نفسي وقلبي ،وليس بعدً ا جسمان ًّيا ظاهر ًّيا.

( )93-90إن شرب الخمر ،واللعب بالقمار،
والتماثيل المنصوبة من أجل عبادة غيراﷲ ،أو
لذبح القرابين وتقديم النذور عندها باسم ٍ
أحد
غيراﷲ تعالى ،واالستقسام بــاألزالم ــ بمعنى
التفاؤل والتشاؤم ،وضرب القرعة التي تشتمل
على طلب المعونة من غيراﷲ ــ كل ذلك أعمال
شيطانية؛ ذلك ألنها تؤدي إلى التدني واالنحدار
عن المستوى العقلي والسلوكي.
فالخمرة تقضي بدورها على مايوجد في
نفس المرء من أحاسيس إنسانية لطيفة ،وأما
القمار فقاتل لــروح اإليثار والتعاون ،وهكذا
األنصاب واألزالم فهي من جملة أشياء تقوم
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إما على عواطف سطحية ،وإما على أوهام
وأساطير خرافية!!
ذاكراﷲ وعابدً ا
إن اإلسالم يريد اإلنسان ً
له تعالى وحــده ،وأن يلزم نفسه بطاعةاﷲ
وطاعة رسوله ،وهذه أمور البد للقيام بها من
أن يكون المرء من الجدية بمكان ،على حين
أن أول ماتقضي عليه األشياء السالفة الذكر
هو الجدية بعينها!
واإلسالم يستهدف بناء إنسان يقدر على
إدراك الحقائق ،بينما الخمر تلهي شاربها
عن الحقائق كلها ،واإلنسان المطلوب في
نظر اإلسالم هو الذي يمارس حياته متسام ًيا
إلى مافوق المادة ،في حين أن القمار يخلق
في العبه مي ً
ال إجرام ًّيا إلى المادية والنفعية،
واإلســام يريد أن يبني إنسانًا يرتكز على
أســـاس مــن الــواقــعــات ،بينما األنــصــاب
واألزالم تجعل اإلنسان يتخبط في أودية
الخرافات واألوهام الباطلة.

والخمر تــورث بــادة الحس الــزائــدة
والقمار يولد األثرة الزائدة ،وكال هذين الشيئين مجلبة لمساوئ وشرور اجتماعية التحصى ،فالمصابون
عرضا ،وال شيء الغير شي ًئا يستوجب االحترام والرعاية ،فال يلبث
ببالدة الحس اليعدون عرض غيرهم ً
أن يبلغوا من الجرأة على الظلم والجور ،وانتهاك حرمات اآلخرين والتعدي على حقوقهم ،وإيذائهم
بغير حق إلى أقصى الحدود.
وكذلك القمار يمثل أعظم صور االستغالل واألثرة خب ًثا وشناع ًة؛ إذ يحاول المقامر أن يحقق
لنفسه أكبر ربح على خسران الكثيرين سواه ،وإن شارب الخمر يتجرد من اإلحساس بآالم اآلخرين،
والالعب بالقمار يتخذ من غيره موضو ًعا لالستغالل والسلب والنهب ،والمجتمع الذي يضم أفرا ًدا
هذه خصالهم ،ترى أي شيء سينشأ ويسود في رحابه سوى فقدان الثقة المتبادلة ،وفساد ذات البين
(القطيعة) ،والعداوة والبغضاء ،واألحقاد والسخائم الملتهبة في الصدور ،والتصادم المستمر؟!

( )95-94ومن أركان الحج والعمرة أن يرتدي الحاج أو المعتمر مالبس اإلحرام الخاصة عند
كثيرا مايشاهد المحرم
حدود الميقات المقررة ،قبل
ُّ
التوجه إلى الكعبة ،وفي أثناء رحلته نحو الكعبة ً
حيوانات البر والطيور وهي تقع في متناول يده ،ويكون اقتناصها في غاية السهولة ،غير أن اقتناصها سواء
أقام به المرء بنفسه أمساعد غيره عليه ،كالهما محظور ومحرم في حالة اإلحرام ،وقد نزلت هذه اآلية ــ
كما جاء في الروايات ــ خالل مسيرة الحديبية؛ إذ كان المسلمون محرمين بقصد العمرة ،وكانت أسراب
الطيور والحيوانات البرية إذ ذاك تمر من أمامهم ،فكان من السهولة اقتناصها بالسهام أو طعنها بالرماح،
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وكان المسلمون يطمعون ــ في ذلك الوقت
ــ في االصطياد بحكم عادتهم وضرورتهم
م ًعا ،ولكن حين نزل الحكم اإللهي بالتحريم
أمسك الجميع أيديهم عن ذلك.
وهــذا الحكم الــذي ورد بشأن معاملة
الــحــيــوانــات فــي حــالــة اإلحــــرام مطلوب
عند التعامل مع الناس في الحياة اليومية،
والمقصد األصــلــي مــن هــذا الحكم هو:
[ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] ،فقد وضعاﷲ
اإلنسان في هذه الدنيا وارتفع بذاته المقدسة
عن مواقع أبصاره ،وذلك لكي يختبر الناس،
فيتميز منهم البصير العارف بالحقيقة ،الذي
يعيش في الدنيا كما لو كان يــرىاﷲ تعالى
متجل ًيا أمامه بكل قدرته وجالله وجبروته،
عن الغافل المستهتر منهم ،الذي يخلو قلبه
من خــوفاﷲ؛ ألنه اليــراه بعينيه ،فيقضي
حياته تب ًعا ألهوائه ونزواته.
وهــذا االختبار الــذي يجري في رحلة
١٢٤
الحج لبضعة أيــام مع اهتمام بالمعامالت
وبالعالقات اإلنسانية المتبادلة كل يو ٍم ،فقد يصادف أحد الناس بعض خصومه في موطن يتمكن فيه من
أن يسطو به ويجهز عليه ،أو يلحق به خسارة مالية فادحة ،أو يهتك ستره ويشوه سمعته ...إلخ .ففي مثل
هذا الموطن ينقسم الناس إلى نوعين:
١٣

نوع يشعر بمخافةاﷲ ،فال يستخدم يده ولسانه ضد خصمه رغم تمكنه منه وتمام قدرته عليه.

والنوع اآلخر الذي حين تسنح له فرصة التغلب على أحد يو ًما يهينه ،ويتخذ منه عرضة أو ضحية
لقهره واضطهاده.

وقد أثبت أول هذين أنه يخافاﷲ بالغيب ،بينما األخير أثبت عكس ذلك تما ًما ،وإن لألول عنداﷲ
أليما اليطاق!
نعما كثيرة التحصى ،ولألخير عذا ًبا ً
ً

( )100-96إن االصطياد في حالة اإلحرام حرام ،غير أن الذين يسافرون إلى بيتاﷲ عبر الطريق
البحري ،قد أبيح لهم صيد الماء وأكله؛ وذلك ألن حظر االصطياد لم يكن محر ًما لذاته ،بل إنما كان
ألجل «االختبار» وكفى ،حيث قرراﷲ بعض األشياء بصفة رمزية ليختبر اإلنسان من خاللها ،ولذا فلما
رأى الشارع أن الشيء الذي ألجل االختبار قد يصير في موضع مامدعا ًة للحرج والمشقة على العباد
بدون لزوم ،تنوول القانون هناك بالتخفيف والتيسير ،فإن المرء إذا نفد زاده ،وهو يسافر عن طريق البحر
فال سبيل إلى اإلبقاء على حياته ،سوى أن يستمد غذاءه من الحيوانات المائية!
إن الكعبة هي المركز الدائم لإلسالم وأهله ،ولقد ربطاﷲ كل فرد مسلم بمركزية الكعبة من خالل
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جعل التوجه نحوها شر ًطا البد منه للصالة،
ثم اتخذ منها مكان اجتماع إسالمي عالمي
في شكل فريضة الحج.

إن تعظيم الشعائر المقررة في سياق
زيارة الكعبة ــ كالهدي والقالئد وغيرهما ــ
اليرجع كونها تتمتع بأية قدسية ذاتية ،ولكنها
بمثابة عالمات المتحان المرء ،فالعبد حين
يقوم بتنفيذ أوامراﷲ بالنسبة لتلك الشعائر،
يجدد شعوره بالحقيقة القائلة بــأناﷲ وإن
كان اليرى جهر ًة وعيانًا موجود حي ،يأمر
وينهى مايشاء ،وأنه يرصد ويراقب حركات
العباد وسكناتهم كلها ،وأنه خبير البما نقول
وما نفعل عالني ًة وحده ،بل وبما نسر ونضمر
في صدورنا ،وهــذه المشاعر واألحاسيس
تخلق في نفس المرء الخشية مناﷲ ،وتؤهله
ليمارس حياته كعبد صادق ومخلصﷲ على
كل المستويات وفي كل الظروف واألحوال.

ومــن نقائص اإلنــســان ومظاهر ضعفه
١٢٥
وقصوره انخداعه بالضخامة العددية ،ووفرة
األسباب الظاهرية ،فيعلق عليها األهمية الكبرى ،وبالتالي يقف إلى جانب أصحابها ،غير أن العبرة
عنداﷲ بالنوع والكيفية ،وال عبرة عنده تعالى بالمقدار والكمية ،فيزعم الذين يندفعون وراء «الكثرة»
متخلين عن «القلة» غير مبالين بها ،يزعمون أنهم عقالء محنكون ،ولكنهم على أعظم جانب من
السفه والغباوة وفساد العقل؛ إذ إن الناجح ح ًّقا هو الذي يحدد موقفه مراع ًيا لخشيةاﷲ ،وليس مراع ًيا
للمخاوف الدنيوية الزائلة ،والمصالح المادية الرخيصة!
( )105-101وتفيد الروايات بأنه لما نزل األمر بوجوب أداء الحج ،أذن رسولاﷲ^ في الناس
فقال« :يا قوم كتب عليكم الحج» .فقام رجل من بني أسد فقال« :يا رسولاﷲ ،أفي كل عام»؟ فقال:
«والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ،ولو وجبت مااستطعتم ،فاتركوني ماتركتكم ،وإذا أمرتكم
بشيء فافعلوا ،وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»(((.

إن أسالف كل أمة يكتسبون حيثية مقدسة على مر الزمن ،وأكثر ظواهر الضالل واالنحراف تنشأ
باسم األسالف؛ إذ يتمسك األخالف بكل عادة منسوبة إليهم على عالتها ،وال يبرحون يعيدونها من
غير وعي وال حاجة إلى إعمال الفكر والتعقل ،حتى ولو كانت تلك العادة تتعلق بتعظيم الشاة واإلبل!
إن التقاليد والعادات الفاسدة التي تقوم على تقديس الماضي ،تكون جذورها متأصلة وراسخة في
ومتعذرا للغاية ،فال يمكن التحرر واالنفكاك
عسيرا
أمرا
ً
ً
نفوس القوم لدرجة أن صرفهم عنها يكون ً

((( مختصر تفسير ابنكثير  554/1ــ .555
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من أســر التعقيدات النفسية إال إذا امتأل قلب
المرء باليقين الجازم بأنه سيحضر نهائ ًّيا أمام ربه
للحساب ،فمثل هذا الشخص اليلبث أن يعترف
مضطرا إلى
بالحقيقة التي يجد كل شخص نفسه
ًّ
االعتراف بها بعد الموت ،ولكن االعتراف يومئذٍ
لن يغني عن ٍ
أحد فتيالً.

( )108-106وإذا كان رجل في سفر ومعه
مال وحان أجله في الطريق ،فإن وجد فيما حوله
إذ ذاك رجلين من المسلمين ،فليدفع إليهما ماله،
مع اإليعاز إليهما في شأنه مايريد ،وأما إذا لم
يتواجد هناك رجالن من المسلمين ،فله أن يفعل
ذلك مع رجلين من غير المسلمين ،وهذان يقومان
بدورهما بدفع المال إلى ورثة المتوفى ،وإن كان
بيان الشاهدين مظنة شك لدى الورثة ،فليوقفوهما
في المسجد بعد أية صالة ،ويستحلفوهما أمام
جمع من المسلمين على أنهما قد أديا الشهادة
على وجهها من غير تبديل وال خيانة ،وإن لم
يقتنع الورثة بهذا البيان المدعوم بالقسم فليقم
رجالن من أنفسهم وليحلفا باﷲ لصالح دعواهم،
ٍ
اعتبارا بشهادة األخيرين.
بعدئذ
ثم يقضى األمر
ً
إن إعطاء هذا الحق للورثة بمثابة سد باب
الخيانة دون الخائن؛ إذ لواله لما منعه شيء عن
التصرف في مال الموصي ووصيته كيفما شاء.

إن من المصالح المودعة في الشريعة اإلسالمية
أنها تقدم أحكا ًما اليقتصر دورهــا على معالجة
شؤون الحياة اليومية فحسب ،بل لها دور تربوي
إلعداد المسلم لممارسة حياته األوسع مدً ى على
وجه أفضل ،أو باألحرى وف ًقا لمقتضيات العدل
والحق ،فأن يتم إيصال تركة الميت إلى المستحقين
الشرعيين لها ،قضية أسرية واقتصادية ،ولكنه جعل
وسيلة لتربية الناس على مبدأين هامين:

أولهما :مبدأ عدم المحاباة ،يعني أنه ينبغي
للناس أن يقفوا دو ًمــا إلى جانب الحق والحق
وحده ،من غير نظر إلى العالقات والقرابات ،وال
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اعتبار إذا كان الحق يوافق هواهم أو اليوافقه.

والثاني :هو أن ينظروا إلى كل شهادة على أنها
شهادةاﷲ ،فكل خبر ألم به المرء عن كثب أمانة
إلهية ملقاة في عنقه؛ ألن المرء إما شاهده بواسطة
العينين الموهوبتين له من عنداﷲ ،واختزنه في
ذاكرته الموهوبة له من عنداﷲ كذلك ،ويعلم
اآلخرين به مستخد ًما لسانه ،وفي هذه الحالة
فإن المرء سيكون خائنًا لألمانة وال ريــب ،إذا
لم يحدث بالخبر على الوجه الذي رآه بعينيه،
واختزنه في ذاكرته.

( )110-109لم يلبث المؤمنون باألنبياء في
كل زمان أن تسرب إليهم الفساد واالنحراف في
العصور التالية ،فقد اختلفوا دينًا بحسب أهوائهم،
ثم عزوه إلى أنبيائهم ،ولم تكن هناك أية رابطة
تصل هذه الشعوب بأنبيائها ،بعد انحرافها عن
تعاليمهم األصيلة ،ولكن كل شعب لم يزل يدعي
أنه أمة نبي؛ فاليهود ينسبون أنفسهم إلى سيدنا
موسى ،والمسيحيون يدعون االنتماء إلى
سيدنا عيسى ،في حين أن الديانة الرائجة عند
كال الشعبين العالقة لها بالنبيين الجليلين!

وهــذه الحقيقة مستورة في عالم االمتحان
الحاضر ،ولكن حين يأتي يوم القيامة ينكشف
النقاب عن وجهها ،فيجمعاﷲ سائر أنبيائه مع
األمم التي بعثوا إليها على صعيد واحد ،ويسأل
كل نبي وأمته بين يديه ،عن التعاليم التي عرضها
على أمته ،وكيف كانت استجابتها واعتناقها لتلك
التعاليم؟!

وهكذا سيتم إطالع كل أمة بحضرة نبيها على
جوانب انحرافها عن الدين اإللهي الذي جاءها
به نبيها ،وكيف اخترعت بنفسها دينًا مزعو ًما ثم
نسبته ـكذ ًبا وافترا ًء ــ إلى النبي؟!
ومــن أولئك األنبياء ــ على سبيل المثال ــ
سيدنا عيسى الذي يمثل الحلقة الوسطى بين
خاتم النبيين واألنبياء السابقين؛ لقد أعطي لسيدنا
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عيسى معجزات استثنائية للغاية ،أما عدد
المؤمنين به في زمانه فكان قلي ً
ال جدًّ ا ،بينما
كان معارضوه (اليهود) يتمتعون بكل أنواع
القوة والغلبة الدنيوية ،ولكنهم ــ على الرغم
من ذلــك ــ لم يتمكنوا من الفتك بــه ،وال
أفلحت محاوالتهم في القضاء على أصحابه.
وبمقتضى هذه المعجزات الباهرة كان
ينبغي للناس أن يبادروا إلى اإليمان بما جاء
به من ديناﷲ ،إال أن النتيجة التي ظهرت أن
رفضه معارضوه قائلين بأن معجزاته التعدو
أن تكون من عجائب السحر والشعوذة ،ومن
جانب آخر فإن الذين آمنوا به أول األمر لم
يلبثوا أن رفعوه إلى مقام األلوهية فيما بعد!!
وفــي يــوم القيامة سيكشف القناع عن
هذه الحقيقة أمام أدعياء اإليمان بعيسى
بأن تلك الخوارق والمعجزات التي جرت
على يديه كانت كلها بإذناﷲ تعالى ،ولم
تكن من صنعه ،وأنه لم ينج من الحبائل التي
١٢٦
نصبها له أعداؤه ،ومن األخطار التي حاولوا
توريطه فيها ،لم ينج منها بحيلة أو طاقة من عنده ،بل أنجاهاﷲ من ذلك.
والسؤال :إذا كان واقع األمر هكذا ،والمسيح بنفسه يدلي بشهادته على صدقه أمام ربه وعلى رؤوس
الخالئق ،فليقل أتباعه ــ إ ًذا ــ من أين جاءهم ذلك الدين ــ المزعوم ــ الذي عزوه إليه وهو منه بريء؟!
١٣

دائما
( )115-111على أن نداء الناس للحق واجب يقوم به الداعي ،ولكن تلبية هذا النداء تتم ً
بتوفيقاﷲ؛ إذ التزال ثمة عقبات كثيرة حائلة بين المرء ومبادرته بقبول الدعوة مع كونه قد عرف
صدقها بالدالئل والبراهين ،ومن تلك العقبات ــ على سبيل المثال الالحصر ـ :ظهور الداعي في مظهر
بشر عادي ،والحذر من تبدد شمل الحياة القائمة نتيجة العتناقه الدعوة الجديدة ،والسؤال عما إذا
كان هذا هو الصدق ،فما بال أولئك الرجال الكبار الذين لم يبلغهم الخبر ،أكانوا كلهم محرومين من
الصدق؟!
حاسما ،وفي هذا
قرارا
ً
إن هذا المنعطف جد خطير ،حيث تخيم على المرء حيرة تجعله اليتخذ ً
خيرا ،يأخذ بيده ،ويخرجه
المقام يمدهاﷲ جل شأنه بنصرته وتوفيقه ،فالشخص الذي يجداﷲ في نفسه ً
من وادي الحيرة واالرتياب إلى دائرة اإليمان واليقين.

إن اإلنسان اليزال يتلقى رزقه من عند ربه في كل لحظة ،حتى إن األرض بأكملها قد جعلت بمثابة
مائدة زاخرة بمختلف ألوان الرزق المتاح لإلنسان ،فلماذا قوبل المؤمنون بالمسيح بتحذير شديد عندما
طالبوا بإنزال الطعام لهم من السماء ،بينما طالب المؤمنون بالمسيح بأن يوفر لهم الرزق بدون األسباب،

187

ةدئاملا ةروس

وهــذا اليتفق مــع ســنــةاﷲ؛ إذ لــو أزيلت
األسباب كلها ففيما سيكون االختبار؟!
والحقيقة أن حـــادث ازدهــــار زروع
بهيجة ناضرة في الحقول ،أو خروج شجرة
خضراء مثمرة من داخــل التراب معجزة،
ولكننا النــرى في الواقع معجزة أو خر ًقا
للعادة؛ ألنها تظهر مقنعة بحجاب من العلل
واألسباب ،ومن ثم اختبار المرء أن يشاهد
الحقيقة ممز ًقا الحجاب من فوقها ،وأن
يــدرك الــرزق النابت من «األرض» بشكل
شخصا
الرزق النازل من «السماء» ،ولو أن
ً
قال :إني لن أؤمن باﷲ حتى أراه رأي العين،
فكأنما قال :إنني سأدخل في رحمةاﷲ بدون
االمتحان ،بينما هذا مستحيل لكونه خال ًفا
لسنة االبتالء اإللهية العامة!
( )120-116إن القيامة حين تقوم
فستصبح الحقائق مكشوفة للعيان ،بحيث
اليعود المرء بحاجة إلى دليل يدله على
١٢٧
الحق والباطل ،فــإن جميع البشر سيرون
بأعينهم أن كل القوى والطاقات بيداﷲ تعالى وحده ،وأنه الشريك له في كونه وحده خال ًقا ومالكًا
ومعبو ًدا ومطلو ًبا للجميع ،وأن كل ماعداه ومن عداه اليملك شي ًئا من القدرة ،وال أحد سواه جدير بأن
يعبد أو يطاع ،فإذا توجهاﷲ إلى رسله سائ ً
ال عن الرسالة التي بعثهم بها إلى أهل األرض فسيكون ذلك
ً
وصارخا لدرجة
واضحا
سؤاالً عن شيء معلوم لدى الجميع؛ إذ الجواب عن السؤال المطروح سيكون
ً
أن صداه يرتفع ويسمع من محيط القيامة بأسره من غير أن يرفع به أحد عقيرته!
وال يكون هذا التساؤل بيناﷲ ورسله إال من أجل إشعار الناس بمزيد من الخزي والهوان،
وإعالمهم بأن الدين الذي كانوا قد اصطنعوه باسم أولئك األنبياء لم يكن يمت إلى تعاليمهم الحقيقية
األصيلة بصلة قريبة وال بعيدة!!
لقد خلقت هذه الدنيا من أجل االمتحان ،مما اقتضى أن يتمتع كل إنسان بالحرية واالختيار ،فبإمكان
المرء أن يعزو إلىاﷲ ورسله دينًا العالقة له بهما ،وال يزال يزدهر ،ويتقلب في النعيم والسعادة ،كما
يمكن أن يثبت أحد جدارته واستحقاقه للجنة ،حتى على أساس من اآلمال المزعومة واألماني الكاذبة،
ومن الممكن أن يثير المرء معارك التخدم سوى أغراضه الذاتية وطموحاته القيادية ،ثم يؤكد بأن كل
مايفعله عين الدين اإللهي!!
غير أن شي ًئا من هذا النوع لن يجدي يوم القيامة فتيالً ،وإنما الشيء الوحيد الذي سينفع المرء يوم
القيامة أن يتم اعتباره في نظراﷲ «صاد ًقا» ،يكون امتحان األمم في تحقق صدقها وخالصها في دعوى
اإليمان عمل ًّيا.
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( )3-1إن نظام السماوات واألرض،
على تــرامــي أطــرافــه إلــى غير نهاية ،نظام
وحداني ومنسق تنسي ًقا دقي ًقا ،لدرجة أنه
يصرح بلسان حاله أن خالقه ومنظمه اليمكن
أن يكون غيراﷲ الواحد األحد ،ثم إن هذا
الكون في سعته الالمتناهية ،ومــا تنطوي
عليه ظــواهــره وأحــداثــه من روح ومعنوية
وخصائص حكيمة ،فدورة األرض المنتظمة
للغاية حول كرة الشمس النيرة في الفضاء،
وما يترتب عليها من تعاقب النور والظالم
واختالف الليل والنهار على سطح أرضنا لهي
حدث أكبر بكثير من كل تصورات اإلنسان
وقياساته ،فلنتساءل :إن اإلله الذي يقوم على
إدارة كون كبير بمثل هذه الدقة الفائقة ،ترى
أي نقص سيحتمل وجوده في ذاته يبعثه على
١٢٨
اتخاذ ند أو شريك له في عمله؟!
ً
الحقيقة أن كوننا هذا بما يوجد فيه من نظام رائع عجيب ،يقوم بحد ذاته دلي ً
صارخا على أن
ال ح ًّيا
إلها واحدً ا ،كما يشهد هذا النظام أن هذا اإلله عظيم الشأن واسع السلطان ،وليس بحاجة
خالقه ليس إال ً
إلى أي مساعد في تكوينه وال في إدارته وتدبيره.

وعمر الدنيا الحاضرة قصير محدود ،وليس بإمكاننا أن نعيش حياة خالية من التعب والعناء؛ إذ مامن
لذة إال وهي تحمل معها جانب ألم ،وكل صفو يتبعه مايكدره.

إن الخير والشر توأمان متالزمان بحيث يستحيل أن نفصل أحدهما عن اآلخر فص ً
ال كل ًّيا ،وبالنظر
إلى هذا الوضع طالما يقع المرء في حيرة وارتباك فيتساءل :كيف تتكون دنيا اآلخرة األبدية؛ تلك التي
خلوا من كل ألوان الحزن على حد قوله تعالى حكاي ًة عن انطباعات أهل الجنة[ :ﮊ ﮋ
ستكون ً
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] {فاطر ،}34 :فإذا كان ذلك العالم الثاني سيتكون من مواد هذا العالم ،فإن
عالمنا هذا ناقص ،وهو بذلك اليتمتع بصالحية إيجاد عالم كامل كاآلخرة ،وأما إذا كانت هناك أية مادة
أخرى ستستخدم في تكوين العالم اآلخر ،فإن اإلنسان اليدري ماهي؟!

ومن أجل التوصل إلى إجابة شافية عن هذا التساؤل ،يكفي أن ينظر السائل إلى وجود نفسه،
فإن جسد اإلنسان بأكمله قدصنعمن التراب ــ أي من العناصر األرضية ،ولكن التراب يخلو حتى
من صالحية واحدة من جملة تلك الصالحيات الفريدة الممتازة التي أودعت في الجسد اإلنساني،
فاإلنسان يسمع ويبصر ،وهو ينطق ويفكر ،ويقوم بإنجاز مااليحصى من ألوان النشاطات واألعمال
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المثيرة للدهشة واإلعجاب ،بينما التراب ــ الذي
هو مصنوع منه ــ اليستطيع إنجاز أي عمل من
هذا النوع؛ فقد خرج كائن غير أرضي من عناصر
أرضية على وجه يدعو إلى الحيرة ،وهذه تجربة
اليزال المرء يمر بها كل يوم ،فما أعجب وأغرب
أن يشك المرء في إمكان وقوع اآلخرة!!
فلو أمكن أن يخرج من التراب إنسان حي
عاقل ،ولو أمكن أن يكون التراب منبت زهور
جميلة المنظر ،وفواكه لذيذة حلوة المذاق؛ لو
كان هذا كله ممكنًا فلم اليمكن إ ًذا أن يظهر
إلى الوجود عالم أكمل وأرقى ،وأرفع مستوى،
مستمدًّ ا عناصر تكوينه من عالمنا الحاضر؟!

( )6-4إن الدعوة إلىاﷲ واآلخرة ،التي تقوم
على تأييد مباشر مناﷲ ،تتضمن عالمات
واضحة تعلن أنها دعوة حقة ،وأنها من عنداﷲ
تعالى؛ فانسجام الدعوة مع منهج الفطرة ،ذلك
الذي يسير عليه نظام دنيااﷲ األبدية ،وارتكازها
على دالئــل وبراهين قاطعة اليتأتى نقضها
وإبطالها ألحد ،وتواجد دا ٍع مخلص وجاد على
ظهرها ،اليشوب جديته وإخالصه شائبة تكلف
أو رياء ،ثم اقترانها بوقائع تعزيزية أو تأييدية تخيب
آمال معارضيها كلها فال يكادون يبلغون مايرمون
إليه من وراء مخططاتهم التخريبية ضدها ،رغم
تفوقهم المادي الكبير ،وكثرة عددهم وعتادهم
الظاهرة ،فأمثال هذه القرائن الواضحة تصاحب
الدعوة ،والتي تدل داللة صارخة على صدقها
وحقانيتها ،غير أن اإلنسان اليؤمن بها ،وال يرضى
بالوقوف إلى جانبها ،ومرجع ذلك إلى أن كل هذه
القرائن التأييدية المصاحبة للدعوة على غاية
دائما مقنعة بحجاب
وضوحها وجالئها ،تظهر ً
من األسباب والعلل ،ومن ثم فإذا ماتبدت هذه
القرائن أمام المرء فال يلبث أن تمر بها مر الكرام،
ناس ًبا إياها إلى بعض العوامل واألسباب المعينة،
وال يكاد ذهنه يستعد للتحول في متجه االعتراف
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والتسليم ،فيرفضها قائالً :إن هــذه الدعوة لو
كانت من عنداﷲ؛ لبرزاﷲ ومالئكته معها بصورة
مكشوفة ،وهي فكرة باطلة كل البطالن؛ ألنه إذا
تجلى الحق والمالئكة بصورة مكشوفة
للعيان فسيكون ذلك موعد القضاء النهائي ،وليس
أوان الدعوة والتبليغ!!

إن الــذيــن تــقـ ِّيــض لــهــم األقــــدار التمكن
واالســتــقــرار فــي األرض ،والــذيــن يحالفهم
التوفيق الدخــار أمــوال طائلة وامتالك وسائل
المتعة والعيش الرغيد ألنفسهم ،والذين تحيط
دائما
بهم مظاهر المجد والسمعة الــبــراقــة،
ً
مايقعون في سوء الفهم والتقدير ،فال يلبثون
أن يحتقروا مايجمعاﷲ حول الداعي إلى الحق
ويؤيده به ،بالمقارنة مع األشياء والمظاهر التي
تجمعت حول أنفسهم وتشتد ثقتهم بذاتهم ،فال
يخافون من عقاباﷲ ،فيأخذون في االستهزاء
بتحذيرات داعي الحق المتكررة المتمثلة في:
مستمرا كعهده،
إن عنادكم وطغيانكم لو ظل
ًّ
ولم تقوموا بوضع حد له ،فإن رقيكم المادي
الباهر ،وأمجادكم الدنيوية الفخمة لن تنجيكم
من مؤاخذةاﷲ وبطشه الشديد ،ولكن نظرتهم
إلى داعي الحق المفعمة بــاالزدراء واالستهتار،
تجعلهم يعتبرون تحذيراته تافهة التستحق أن
يلتفت إليها أو يقام لها وزن!
كما أن أحــداث الماضي التاريخية التعود
تجدي شي ًئا في زجرهم عن التمادي في البغي
والتمرد ودفعهم إلى التذكر واالعتبار ،فقد أباداﷲ
بأسا وقوة،
أقوا ًما أعز منهم جان ًبا ،وأشد منهم ً
وإحرازا للوسائل المادية.
وأكثر منهم جم ًعا
ً
إن ظاهرة سقوط األمم ونهوضها في األرض،
الواحدة بعد األخرى على التوالي ،توحي بوجود
قانون عام وثابت اليتخلف؛ أال وهو «قانون
المكافأة» ،غير أن الــمــرء اليعتبر ،فــا يــزال
المتأخرون يعيدون العمل نفسه الذي كان وراء
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هالك األوائل وذهابهم كأمس الدابر!
( )11-7إن سبب ضالل المرء وانحرافه
في الدنيا يرجع إلى أنه يتمتع بكامل الحرية
إلنكار الحق ومخالفته ،وعالم االمتحان
فسيح المجال لدرجة أن األلفاظ التلبث
أن تنصاغ في كل قالب من المفاهيم يريد
اإلنسان أن يصوغها فيه ،فلو ظهر الداعي
في هيئة رجل كعامة البشر ،فبمستطاع المرء
أن يعرض عنه قائالً :إنه رجل نهض من أجل
طموحه القيادي ،وليس من أجل قضية تتصل
بالحق والصدق ،وهكذا لو نزل من السماء
كتاب مكتوب على ورق فإنه سيجد لرفضه
كلمات[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ]!!
كان أهل مكة يقولون :لو أن هذا النبي
قد تم تعيينه في الواقع من عنداﷲ لتبليغ
رسالته إلى البشر ،إ ًذا فلم الينزل مالئكةاﷲ
يشهدون بنبوته وصدقه ودعواه؟!
وإنما يلوك المرء مثل هذه األقاويل ألنه
١٢٩
اليكون جا ًّدا ألمر الدعوة؛ إذ لو كان جا ًّدا
ألدرك من تلقاء نفسه أن هذا العالم هو عالم امتحان واختبار ،وال معنى لالمتحان إال إذا كانت الحقائق
الغيبية مستورة وراء حجاب ،وأما إذا انكشفت الحقائق الغيبية وبالتالي ظهراﷲ ومالئكته للعيان ،فلن
ٍ
بعدئذ على إنكار الحقائق.
تكون حاجة للدعوة وإبالغ الرسالة؛ ألن أحدً ا مالن يتجرأ
١٣

والناس في هذه الدنيا ،بسبب عبوديتهم للظواهر واألشكال ،اليستطيعون النظر إلى داعياﷲ من
خالل عظمة كالمه وسمو رسالته ،فيقيسونه باعتبار وضعه الظاهري فقط ،وال يلبثون أن ينكروه إذا
وجدوه غير ذي شأن أو أهمية في هذا المقياس ،حتى إنهم اليتحرجون من اتخاذه موضو ًعا للسخرية
والتندر واالستخفاف؛ ألن داعياﷲ يبدو لهم رج ً
مغمورا يندفع فجأة فيدعي لنفسه أشياء كثيرة!!
ال عاد ًّيا
ً

إن عملية إبالغ الدعوة في هذه الدنيا تتم وف ًقا لقانون اللبس اإللهي؛ فقد أحيط الحق هنا بجانب من
اإلشكال واالرتياب؛ وذلك ليجد المرء نفسه بإزاء وجوه لإلنكار إلى جانب دالئل تدعو إلى اإلقرار،
وامتحان المرء األصلي هو أن يتوصل إلى مقام اليقين مع تمزيق حجاب الشبهة واالرتياب ،فهو مطالب
بأن يحذف كل جوانب الشبهة ويركز اهتمامه على جوانب اليقين.

إن االمتحان الحقيقي للمرء في أن يؤمن بالغيب ،أي بدون الرؤية المباشرة للحقيقة؛ ألنه القيمة
لإليمان بعد ماكشف عن الحقيقة ،وباتت ترى وتشاهد وتلمس على نحو مباشر!
( )16-12ما بال اإلنسان ينكر الحق على غاية وضوحه وجالئه ،ويسوم اآلخرين خس ًفا كلما أحس
البأس والقوة ،وما بال إنسان يجعل من أخيه اإلنسان هد ًفا لظلمه وعدوانه بغير حق؟! لم هذا كله؟! هل
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اإلنسان له السلطة المطلقة في هذه الدنيا يفعل
مايشاء ،متى يشاء ،كيف يشاء؟! أليس هناك من
أحد يأخذ على يده؟!

هل مرجع ذلك إلى تناقض يوجد في صنعاﷲ
وتدبيره؛ ألنــه مأل بقية الكون رحم ًة وحكم ًة
وجورا
ظلما
ً
ومعنوي ًة ،وأما دنيا اإلنسان فمملوءة ً
واغتصا ًبا للحقوق؟! ال ،ال ،كال ..إناﷲ الذي
بيده ملكوت السماوات واألرض هــواﷲ ذاته
المالك لإلنسان الــذي يدب ويتحرك بالنهار،
ويلجأ إلى الهدوء والسكون إذا انتشر ظالم الليل،
وكما أناﷲ تعالى هو الرحمة كلها لبقية الكون،
فإنه تعالى الرحمة كلها لبني البشر ،غير أن ثمة
فار ًقا بين الحالتين ،أال وهو أن رحماتاﷲ قد
ظهرت وشملت بقية الكون منذ بدء الخلق ،بينما
سيتم ظهورها في عالم اإلنسان على وجه أكمل
وأشمل في يوم القيامة.

اإلنسان كائن ذو إرادة ،والمطلوب منه عبادة
إرادية أي صادرة عن إرادة ووعي ،ومن ثم فإن
الذين اليستخدمون إرادتهم ــ تلك الصالحية
المميزة لهم عن الكائنات األخرى ــ على الوجه
الصحيح ،غير جديرين أن ينالوا نصي ًبا من الرحمة
اإللهية؛ ألنهم لم يقوموا بتحقيق الغاية التي من
أجلها خلقهماﷲ ،وعقب انتهاء فترة االختبار
المحددة ســوف يحشد الناس من أولهم إلى
ٍ
يومئذ على
آخرهم في عالم جديد ،وسيقبضاﷲ
أمور الدنيا بحذافيرها كما هو قابض على شؤون
ٍ
يومئذ ميزان العدالة اإللهية
بقية الكون وسينصب
ٍ
ويفوز بالفالح والسعادة يومئذ الذين أخضعوا
وتسليما
أنفسهم في الدنيا لطاعةاﷲ اعترا ًفا
ً
بالحقيقة الواقعة ،وسيكون الهالك والخسران
المصير المحتوم للذين لم يعترفوا بالحقيقة
الواقعة وظلوا في دنيااﷲ يسيرون على طريق
العناد والطغيان!
إن اإلنسان حينما يطغى فطغيانه ناشئ عن
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اعتماده على سند ،غير أن األشياء التي يدفع
اعتماد اإلنــســان عليها إلــى ممارسة الطغيان
والتمرد ،الحقيقة لها في هذا الكون؛ إذ كل شيء
هنا غاية في العجز والضعف ،وإنمااﷲ وحده
يملك القوة واالقتدار ،الجميع محتاجون إليه،
وهو في غنى عن الجميع ،ولن يظفر بالنجاة في
يوم الدينونة ــ القضاء اإللهي األخير ــ إال الذي
سيكون قد استند إلى السند الحقيقي ،والذي
سيكون قد اختار الدين اإللهي الحق كمنهاج
لحياته العملية!
( )19-17إن هذا الكون العظيم المترامي
إلى حد أبعد عن مواقع أبصارنا ،ترتبط مختلف
أجزائه برباط من الضبط والتنسيق متين وشامل،
حتى إن حاد ًثا واحــدً ا يستلزم إيجاده مساعدة
الكون بأكمله ،وبنا ًء على ذلك فإن أي إنسان
كائنًا من كان ،ليس بقادر على إحداث واقع ما؛
ألن أي إنسان ليس بقابض على أزمة الكون يديره
كيفما شاء ،إن شي ًئا متناه ًيا في الصغر والبساطة
هنا اليظهر إلى الوجود إال إذا توافر على ظهره
مااليحصى من العوامل واألسباب الكونية ،وإنه
ليس هنالك من أحد يحكم ويتصرف في تلك
األسباب والعوامل الهائلة غيراﷲ ،وال يملك
اإلنسان بإزاء األسباب الكونية سوى إرادة ضئيلة
غاية في الضآلة.

والحقيقة إنه إن ظفر أحد الناس في الدنيا
بشيء من الخير والعافية ،أو أصابته بنوع من
الشر واألذى ،إنما يحدث وف ًقا لمشيئةاﷲ العليا
وبإذنه تعالى مباشرةً ،فال يزعم زاعم أنه يتمكن
من تدمير أحــد أو إســعــاده ،إال أن يكون على
جانب عظيم من الحمق والغباوة ،كما أن من
أعظم األمور سخاف ًة أن يعتقد المرء أن هناك أحدً ا
غيراﷲ يستحق أن يخشى منه خشيته مناﷲ ،أو
يتخذه موضع رجائه وآماله!

إن كتاباﷲ هو وحده المرجع الذي يحتكم
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حسما للصراع الــذي يــدور بين أهل
إليه
ً
الحق وأهــل الباطل في الدنيا؛ إذ الأحــد
غيراﷲ يعلم الحقائق الظاهرة والخافية ،وال
أحد سواه تعالى يتمتع بأي نوع من السلطان
والقوة ،لذا فإن «الوسيط الوحيد» الذي يصح
االعتماد عليه في هذا الخالف هواﷲ
وقد بعثاﷲ بهذا الوسيط إلى الناس في
صورة كتاب ،وهو «القرآن الكريم».
والمرء اآلن في مواجهة طريقين :فلو أنه
يجهل صدق القرآن ،فعليه أن يسعى جهده
للبحث والتحقيق فيما إذا كان هذا القرآن
كتاباﷲ ح ًّقا أمال ،ثم إذا أوصله بحثه إلى
المعرفة بأنه كتاباﷲ من غير شك تعين عليه
حتما أن يرضى بحكمه؛ فإن الشخص الذي
ً
اليرضى بحكم القرآن يعرض نفسه لموقف
ٍ
مخز وخطير سيواجهه في اليوم اآلخر؛ ألنه
ٍ
يومئذ على الرضا واإلذعان لحكمه
سيجبر
قهرا ومقابل هوان بالغ وعذاب شديد!!
ً
١٣٠
وقد أنــزل القرآن من أجل أن يتم تنبيه
الناس وإنذارهم بساعة القضاء الرهيبة القادمة قبل مجيئها ،ولقد قام الرسول بهذه المهمة في زمانه،
وصار من واجب أمته ،بعد لحوقه بالرفيق األعلى ،أن تضطلع بهذه المهمة إلى يوم القيامة.

إن القرآن بالغ مسبق بما سيجري عليه تعامل رب الناس مع الناس في عالم اآلخرة األبدي ،الدعاة
والمبلغون سيتفرغون ألداء المسؤولية المنوطة بهم؛ إذ بذلوا أقصى جهودهم وطاقاتهم إلبالغ الدعوة
إلى الناس ،غير أن نجاة المخاطبين عنداﷲ تتوقف على أن يؤمنوا بها ،ويمارسوا حياتهم العملية على
أساسها ،فنهاية مسؤولية الداعي في استفراغ مجهوده لعملية «التبليغ» ،أما نهاية مسؤولية المدعو ففي
الطاعة واإلذعان للدعوة ومقتضياتها.
( )24-20إن الحقيقة شيء معروف ومعلوم لدى المرء؛ لكونها ممزوجة متأصلة في صميم الفطرة
البشرية من جهة ،وتردد صداها الصامت باستمرار في كل ناحية من نواحي الكون من جهة أخرى ،أما
متجاوزا إلى حد أبعد من ذلك بكثير؛ إذ كانت عندهم أخبار
شأن اليهود والنصارى في هذا الباب ،فكان
ً
صريحة ومتواترة حول القرآن وأوصاف نبي آخر الزمان عليه الصالة والسالم تم إعالمهم بذلك كله
مسب ًقا بواسطة األنبياء والصحف التي أرسلهااﷲ إليهم حتى صار أمر معرفته عليه الصالة والسالم كما
يعرف الواحد منهم ولده.
لماذا يرفض اإلنسان التسليم بالحقيقة رغم كونها واضحة وضوح الشمس؟!

دائما على حساب أن ينزل
السبب هو الخوف من بعض الخسائر الوقتية؛ فالتسليم بالحقيقة يتم ً
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المرء بنفسه عن مركز السيادة والكبرياء ،وأن
يخرج من قوقعة التقليد ودائرة المألوف الضيقة
إلــى جديد غير مــألــوف ،ويتخلى عن المنافع
الحاصلة الموجودة ،وهذه تضحية قلما يرضى
المرء بتقديمها ،لذا فال يكاد يستعد لقبول الحق،
إنه يعرض نفسه للخسارة األبدية من أجل منفعة
وقتية زائلة!
ـرارا على موقفه ،واطمئنانًا زائ ًفا
ويزيده إصـ ً
إليه ،أنه يوفق في عالم االمتحان هذا أن يظفر
بتفسيرات موافقة ومؤيدة له ،كما يجد ألفا ًظا
كاذبة خادعة ينقض بها الدالئل والبراهين التي
تظهر لصالح الصدق ،حتى يتمتع بكامل الحرية
تفسيرا مزعو ًما للحقيقة ،ثم يدعى
ألن يختلق
ً
قائالً :إن المتمسك به هو الصدق عينه!

وإن المرء إذ يتخذ من األشياء األخــرى ــ
غيراﷲ ــ موضع اهتمامه ،فال تلبث أن تصير
على امتداد األيام محاطة بضروب من الطالسم
والمؤيدات االفتراضية لها؛ ألنه يصطنع هال ًة
ٍ
وأمـــان كاذبة
خيالية مشكلة مــن آمــال وهمية
غرورا وانخدا ًعا بأنه قد استمسك بالعروة
تملؤه
ً
الوثقى!!

ولكن إذا مزقت القيامة كل الحجب واألستار،
وبالتالي اتضح للمرء أن كل مااستند إليه من
دوناﷲ كان سندً ا واه ًيا باطالً ،فلن يجد أمامه
سوى أن يأخذ في نفي جميع ماكان يقوله ويدعيه
ويفعله في الدنيا ،ويحاول تبرئة نفسه بنفسه،
وشأن هؤالء شأن مجرم مشدوه انخلع قلبه لهول
الموقف بين يدي المحكمة ،فطفق يدلي بالشهادة
ضد نفسه!!
وهكذا سينكر هؤالء كل تلك األشياء التي
ظلوا مناصرين متحمسين لها في الدنيا ،فخورين
معتزين بانتمائهم إليها ،ينكرونها بأنفسهم في
محكمة اآلخرة.
( )28-25في عالم االمتحان الحاضر،
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التزال الفرصة مفتوحة أمام المرء لكي يفسر
كل شيء على الوجه الذي يراه مواف ًقا لهواه،
محق ًقا للغرض الذي يتوخاه ،ومن ثم فإن الذين
يستمعون إلى مايعرض عليهم من الكالم بعقلية
متعصبة يكون حالهم كما لو أن آذانهم موقورة
معطلة ،وعلى قلوبهم أغطية كثاف ،فما ينتفعون
بما يسمعون ،وال يفقهون مايوجه إليهم ،وال
تعود الدالئل والبراهين تجدي في إقناعهم شي ًئا؛
ألنهم إذ يستمعون فإنما يستمعون بدافع الجدل
والمكابرة ،وليس بدافع التذكر واالتــعــاظ،
وتكون نفوسهم خاوية من الرغبة الصادقة في
التلقي أو الفهم والتدبر ،فيؤدي إلى عدم تمكنهم
من إدراك الجوهر األصلي ألي حديث ،وعلى
العكس من ذلك فإنهم اليلبثون أن يجدوا في
كل حديث شي ًئا بقصد التشويش عليه أو اإللواء
به عن وجهه إلى ضده ،التجد الدالئل ً
منفذا إلى
أذهانهم حتى تصبح جز ًءا منها ،وبسبب عقليتهم
فدائما يتناولون كل شيء من ناحية
المعاكسة
ً
واحدة من نواحيه العديدة ،وهي الناحية التي
تمكنهم من إعطاء ذلك الشيء مفهو ًما خاط ًئا،
وإقناعا ألنفسهم بأنهم على الحق ،وأن ماعداه
ً
الباطل والضالل! وال جدوى في عرض الدالئل
والبراهين ،مهما كانت قوية دامغة ،على الذين
تغلب عليهم هذه الطبيعة العوجاء؛ ألنه اليوجد
في عالم االمتحان هذا أي دليل من شأنه أن
يحول بين الــمــرء وبين حصوله على بعض
الكلمات المزعومة الطنانة يرده بها ،وحتى إذا
لم يتمكن من الظفر بدليل مناقض لألول فلن
يمتنع عن أن يعرض عنه ،مستهينًا به قائالً :ليس
هذا بشيء جديد ،إنما هو أسطورة من األساطير
القديمة البالية التي ظلت تعاد وتكرر على ألسنة
األجيال والشعوب منذ دهــور متطاولة ،وقد
مرارا ماأغنانا عن سماعها اآلن ،ولو
سمعناها ً
شئنا نحن لقلنا مثل ذلك.
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وهكذا سيجد المرء حيلة لرفضه مع تمام
اقتناعه بصدقه وحقيته.
وأمثال هؤالء يرتكبون جريمة مضاعفة
في جنباﷲ؛ ألنهم اليبتعدون عن الحق
بذاتهم فحسب ،بــل بتشويه دلــيــل إلهي
ملتبسا ومشكوكًا فيها لدى
أيضا
يجعلونه ً
ً
عامة الناس ذوي األفهام الساذجة البسيطة
الذين اليستطيعون أن يحللوا األمور تحلي ً
ال
دقي ًقا ويسبروا أغوارها.
وديــدن أمثال هــؤالء في الحياة الدنيا
الصلف والتحذلق فــي الــكــام ،وبما أن
إنكار الحق في هذه الدنيا اليسبب للمرء
أية خسارة أو مصيبة عاجلة فيتورط في سوء
الفهم ،فإذا سئل يوم القيامة وهو موقوف على
النار ،فستنكشف له الحقائق كلها ،وسيأخذ
ٍ
حينئذ يقر تلقائ ًّيا بجميع تلك األشياء التي كان
يرفضها ويستهين بها في الحياة الدنيا!

( )32-29إن إنكار أحد الناس للحق ،أو
١٣١
انسياقه وراء الشهوات وأهواء النفس ،يرجع
إلى سبب واحد ،وهو خواء قلبه من اإليمان بأنه سوف يبعث مرة أخرى بعد الموت ،ويوقف بين يدي
مالك الكون للحساب عن حياته الدنيا.

والمرء في هذه الدنيا أتيح له االختيار ،يستخدمه كيفما شاء بدون تعويق وال اعتراض ،كما تتوافر
لديه أموال ضخمة هي مبعث طمأنينته ،ويتواجد حوله جمع من األصدقاء واألنصار ،هم موضع ثقته
واعتماده ،ويتمتع بعقل يستعين به لتدبير الحيل والمكائد ،وتبرير بغيه وطغيانه وتحويل مساوئه إلى
حسنات ،كل هذه اإلمكانيات المتاحة له توقعه في وهم وغرور ،فال يلبث أن يعتمد اعتما ًدا كاذ ًبا على
المظاهر األخرى غيراﷲ تعالى ،ويزعم بأني سأبقى على الدوام في رغد العيش ،ووفرة المال ،وكثرة
األعوان واألصحاب ...إلخ .ويغيب عنه أن كل ماهو حاصل عليه في الدنيا إنما أعطي له لالمتحان
واالبتالء ،وليس على االستحقاق والجدارة! وهذا اللون من الحياة هو جريمة اإلنسانية الكبرى.

إنه المرء يتهالك على األشياء الدنيوية تهالكًا ،كما لو كانت الغاية من الحياة ،والسؤال :من الذي
أعطاه حق التصرف في األشياء على هذا النحو؟ فالمرء لم يدفع أي ثمن أو عوض عن هذا النور الذي
يمشي فيه ،والهواء الذي يستنشقه ،لم يصنع بنفسه أي جزء من أجزاء هذه األرض التي يستنبت منها
رزقه وطعامه وال يد له في إيجاد شيء من جملة األشياء المرغوب فيها ،والتي يسعى جهد طاقته من
أجل الحصول عليها واقتنائها!! فإذا لم تكن هذه األشياء من خلق اإلنسان نفسه فهل ليس لموجدها
ومالكها إ ًذا أي حق على المرء؟!
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إن الحقيقة أن استمتاع المرء بالعالم الحاضر
وما فيه ،يستتبع أن يأتي يوم يحضر فيه أمام خالقه
ومالكه للحساب!
إن الذين يمارسون حياتهم ويعتبرون الدنيا
ملكًاﷲ ،تكون حياتهم «حياة التقوى» ،وأما الذين
اليعتبرونها ملكًاﷲ ،فإن حياتهم تكون سلسلة من
اللهو واللعب ،وحياة اللهو واللعب لذة عارضة
التلبث أن تنقضي مع انقضاء ساعات العمر
المحدود ،بينما حياة التقوى ستبقى إلى األبد
مصدر سرور ومتعة لقلب المرء ،اليعتريها الفناء
والــزوال؛ ألنها تستمد أساسها من التوجيهات
والمبادئ اإللهية األبدية.

وينكر المرء هذه الحقائق في العالم الحاضر،
مضطرا
ولكن حين تنتهي حرية االختيار يجد نفسه
ًّ
إلى اإلقرار بها ،بيد أن اإلقرار في ذلك الوقت لن
يغني عنه شي ًئا!

( )36-33كان أبوجهل يقول لرسولاﷲ^:
«ما نكذبك يامحمد ،وإنك عندنا لمصدق ،وإنما
نكذب ماجئتنا به»((( .وهكذا جميع كفار قريش،
ومشركي مكة ،كــانــوا يعتبرونه عليه الصالة
والسالم مع عدم إيمانهم به كنبي ــ إنسانًا صاد ًقا
نزيها ،ولكن اإلقــرار ألحد بجريان الحق على
ً
عظيما جدًّ ا ،ولم تتسع
لسانه ،يعني منحه شر ًفا
ً
صدورهم لمنحه عليه الصالة والسالم شر ًفا
عظيما كهذا.
ً
إن اعتبارهم إي ــاه عليه الــصــاة والــســام
«صــاد ًقــا» أو «أمينًا» لم يكن ليسلبهم قناعتهم
النفسية القائلة بأنه بشر كما نحن جمي ًعا بشر ،غير
أن االعتراف له بأناﷲ قد أجرى كالمه على لسانه
كان مراد ًفا لرفعه إلى مستوى فوق أنفسهم ،وهذا
النوع من االعتراف من أصعب األمــور وأشقها
على اإلنسان.
إناﷲ اليتجلى بذاته المقدسة مباشرة في
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العالم الحاضر ،إنما يظهر أمام اإلنسان بشكل
دالئل وآيات ،لذا فإنكار دالئل الحق ،أو التغاضي
عن اآليات المؤيدة له ،بمثابة إنكاراﷲ وصرف
النظر عن وجهه تبارك وتعالى ،على أن هذه السنة
اإللهية ثابتة دون تغيير ،فال يمكن أن يفاجئاﷲ
بالظهور عيانًا ،مع خــوارق معجزات إجبارية
قاهرة لردع اإلنسان عن عناده اآلخذ في االشتداد
وتمرده البالغ منتهاه! إذ لو عرضت الدعوة في ظل
معجزات إجبارية قاهرة ،النعدمت حرية االختيار
بينما البد لالمتحان من توافر جو االختيار الحر.
وينبغي للداعي أال يقع فريسة الحزن والهم
نظرا النحصار طاقته كلها في إطــار الدالئل
ً
والبراهين القاطعة وحدها ،وعدم امتالكه لقوى
تسخيرية ،إنما يجب على الداعي أن يلجأ إلى
الصبر ويستمسك به ،بدل أن يشغل باله بالتفكير
الباعث على القلق وانقباض النفس.

اختبارا
إن كفاح الدعوة إلــى الحق يكون
ً
لصبر الداعي ،وامتحانًا للمخاطبين ،أن يدركوا
وسموه في كالم خرج ــ
عظمة الكالم اإللهي
ّ
في ظاهر األمــر ــ من فم إنسان ،وأن يخضعوا
أمام دالئل تخلو من كل قوة أو ثقل مادي ،تما ًما
كما سيخضعون في اليوم اآلخر أمــاماﷲ العزيز
الجبار؟!
الكون كله يزخر بما اليحصى من اآليات
ودالئــل قدرة الخالق العظيم وحكمته البالغة،
ولــكــن لــأحــيــاء وحــدهــم ،وأمـــا الــذيــن ماتت
ضمائرهم وتبلدت أحاسيسهم ،فلن يتلقوا
الدرس أو العبرة ،سوى بزلزال القيامة الرهيب!

( )39-37المعاني التي اشتملت عليها هذه
اآليــات أنهم يقولون :هال أنزلت على الرسول
بعض اآلي ــات الخارقة للعادة ،تشهد بصدق
رسالته! أمــا أناﷲ لــقــادر على إن ــزال اآليــات
والخوارق على اختالف أنواعها ،غير أن المسألة
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ليست في اآليــة ،إنما في جهل الناس ،فإن
هناك مااليعد وال يحصى من آيات جليلة
باهرة ،وهي منبثة في أرجــاء الوجود كله؛
والناس في غفلة عنها اليستفيدون منها وال
يتلقون منها أية عبرة ،إ ًذا فهل من فائدة ترجى
وراء إنزال آية أخرى جديدة؟!
أليست هــذه القطعان المشتملة على
أصناف شتى من الحيوانات والبهائم التي
تــغــدو وتـــروح على ظهر األرض ،وهــذه
األســراب من الطيور والعصافير المختلفة
األلــوان واألشكال المرفرفة بأجنحتها في
طبقات الــجــو ،أليست كلها بمثابة آيــات
ومــعــجــزات تدعوكم إلــى إعــمــال التفكير
والتأمل في قدرة خالقها الالنهائية ،وعظمة
شأنه وبالغ حكمته ،أجل! إنها لكذلك ،وإن
مايطلبهاﷲ تعالى منكم هو اتباع سبيلاﷲ
رب العالمين ،وقــد ســجــلاﷲ لكل في
كتاب ماهو مطلوب منه لإلنسان على وجه
١٣٢
الشريعة ،وللمخلوقات األخرى سواه على
وجه الجبلة والغريزة ،إن المخلوقات كالطيور والحيوانات ملتزمة تمام االلتزام بما كتباﷲ لها ،دون
أن تحيد عنه ،ولكن اإلنسان اليكاد يرضى لاللتزام بكتاباﷲ ،ومن ثم فهذه ليست قضية اآلية ،بل
هي قضية العمى وفقدان البصيرة؛ إذ ماهو المسوغ الذي يسمح لإلنسان باختيار دين غير الدين الذي
اختارته بقية المخلوقات برمتها؟!
١٤

الحقيقة أن العاملين ح ًّقا يعملون ماهو مطلوب منهم بدون اقتراح لآلية أو المطالبة بها ،أما غير
العاملين فيطالبون باآليات وهي محيطة بهم من كل صوب ،وما عقبة أمثال هؤالء سوى حشرهم جمي ًعا
يوم القيامة ،يبين لهم جل ًّيا ،على صعيد الواقع المحسوس ،كيف أن سائر أصناف الحيوانات كانت
تسلك طريقاﷲ ربهاً ،
أخذا بمنهج الواقعية ،وأن اإلنسان وحده قد ظل منحر ًفا عن ذلك بغ ًيا وعنا ًدا.

وعالم الحيوانات عالم مطابق للفطرة تمام المطابقة ،فنالحظ عندها بح ًثا عن الرزق وسع ًيا وراء
توصيله ،ولكن النرى مظاهر السلب والنهب والظلم واالغتصاب ،ولديها شعور باالحتياج ودواعي
الضرورة ،ولكنها تجهل معنى الحرص واألثرة ،وتوجد بينها عالقات متبادلة ،غير أنها التدري سياسة
الوقيعة والسعاية ،ونلمس فيها تفاوتًا في القوة والجمال ،والمظهر الجسدي ...إلخ ،إال أنها غير عارفة
بمشاعر سلبية كالحقد والغرور والتعاظم ،ويقع بينها االحتكاك وتأذي بعضهم ببعض ،ولكن من غير
أن يورث ذلك العداوة والبغضاء ويوغر الصدور ،وهي دائبة في تأدية وظائفها وإنجاز أعمالها ،ولكن
اليميل أي منها إلى نيل الشرف أو ادعاء الفضل والرفعة.
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إنما اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يتجه
إلــى ممارسة البغي والطغيان ،وقلما يرضى
بإخضاع نفسه للخريطة اإللهية ،والشيء الذي
فرض على اإلنسان إتيانه ،هو الشيء عينه الذي
تأتيه الحيوانات األخرى سواه بكامل الخضوع
واالستسالم ،إ ًذا فأية حاجة إلى طلب المعجزة
لذلك ،أليست هذه اآليــات المتحركة المتمثلة
في صــورة الحيوانات الغادية الرائحة تكفي
نموذجا ح ًّيا
ودرســا ،والتي تقدم
لإلنسان عبرة
ً
ً
للمنهاج اإللهي العالمي ،وهكذا تشهد بدورها ــ
شهادة عملية واقعية ــ بكون تعاليم الرسول حقة
وصادقة؟!
( )41-40كان عكرمةبن أبيجهل من ألد
أعداء اإلسالم ،وقد ظل يحارب اإلسالم وأهله
أيضا رمى أحد
إلى فتح مكة ،وحتى في يوم الفتح ً
المسلمين بسهم فمات ،وهو من جملة الذين أمر
الرسول يوم الفتح بأن يقتلوا حيثما وجدوا.

وفي أعقاب فتح مكة ،فر عكرمة هار ًبا منها
إلى جدة ،وأراد أن يركب سفينة تعبر به البحر
األحمر ويصل إلى بالد الحبشة ،ولكن السفينة
لــم تكد تنطلق حتى أحيطت بــريــاح عاصفة
هوجاء ،وأوشكت أن تغرق ،وركــاب السفينة
كانوا مشركين ،فأخذوا في المناداة بأسماء الالت
والعزى وغيرهما من أصنامهم؛ طل ًبا للغوث
والنجدة ،غير أن الطوفان اشتد فاستيقن الركاب
ٍ
وعندئذ قال أصحاب
أن السفينة ستغرق بهم،
السفينة بعضهم لبعض :إنه لن يغني عنكم اآلن
إال أن تدعوااﷲ وحده .فطفق الجميع يدعوناﷲ
الواحد األحد بضراعة وخشوع ،وما هو إال قليل
حتى هدأ الطوفان ،وعادت السفينة إلى شاطئ
البحر بسالم.
وقد كان لهذا الحادث أثره العميق في نفس
عكرمة ،فقال :واﷲ إن كان الينفع في البحر غيره
فإنه الينفع في البر غيره ،اللهم لك علي عهد إن
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عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدً ا حتى أضع يدي
كريما.
عفوا
في يده ،فألجدنه ًّ
غفورا ً
ً
(رواه أبوداود والنسائي).

ولقد شهد التاريخ البشري بأكمله أن اإلنسان
حتى لو كان معتمدً ا على آلهة أخرى غيراﷲ ،أو
ملحدً ا اليؤمن بوجوداﷲ إطال ًقا ،مادامت حياته
تسير سيرها الطبيعي المعتاد ،إذا مامر بلحظات
حرجة خطيرة فال يلبث أن يبتهل إلىاﷲ الواحد
األحد سائ ً
ال عونه ونصرته ،وإنها لشهادة فطرية
قادرا مطل ًقا من غير
على وجوداﷲ وكونه وحده ً
ند وال شريك.

فالظروف غير العادية تزيح كل الحجب
الظاهرية عن عين اإلنسان جمل ًة واحدة ،وتمحو
من ذهنه كل األفكار والخياالت االصطناعية
المزيفة ،فــا يعود الــمــرء يذكر فــي ظــل تلك
الظروف ،غيراﷲ الواحد األحد.

( )45-42إناﷲ اليؤاخذ المرء مؤاخذة
فورية عاجلة إذا رفض اإليمان بحق ظهر أمامه
بغاية من الوضوح والجالء ،بل يصيبه ببعض
الصدمات المتمثلة في صورة خسائر مالية وبدنية،
حتى تستيقظ قــواه الفكرية والتأملية ،فيتناول
موقفه تجاه الحق بالمراجعة وإعادة النظر فيه ،إن
حوادث الحياة ليست حوادث محضة المغزى
لها ،إنها رسائل محسوسة يبعث بهااﷲ لتوقظ
اإلنسان الغافل من رقدته ،غير أن المرء طالما
عابرا سري ًعا دون أن يستلهم منها
يمر بها
مرورا ً
ً
درسا أو موعظة ،فال يلبث أن يطمئن نفسه ويهدئ
ً
خاطره قائ ً
ال بأنها التعدو أن تكون صروف الزمن
وتقلبات األيام.

وهكذا في كل مناسبة يصرف الشيطان ذهن
المرء إلى اتجاه الغفلة بدالً من العبرة؛ خاد ًعا إياه
بالتعليالت والتفسيرات الجميلة الخالبة ،وبقدر
ماأصر المرء على هذا الصنيع وظل يعيده مرة بعد
أخرى ،بقدر ماأخذت حساسيته الداخلية بالنسبة
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للحق والباطل والــصــواب تموت وتنعدم
تلقائ ًّيا ،إلى أن يصاب قلبه بالقسوة والجمود
والتحجر ،وإذا المرء أعرض عن التحذيرات
اإللهية ،ولم ينتبه من غفوته ،فإناﷲ يعامله
بأسلوب آخــر ،فيفتح عليه أبــواب الرخاء
والسعادة ،ويمطر عليه ألوان النعيم والهناءة،
ويكتب له مزيدً ا من العز وسعة النفوذ ،وإنها
ــ في الحقيقة ــ عقوبة في ثــوب النعمة،
والغاية أن يتم استجالء دخائل نفس المرء
إلــى أقصى حــد؛ إذ إن اغترار المرء بتلك
األشياء واطمئنانه إليها ،مما يزيده قسوة على
وإصرارا على رفض الحق واإلعراض
قسوة،
ً
عنه ،وهكذا يتأكد استحقاقه لعقاباﷲ تمام
التأكد ،وحين تتحقق هذه الغاية يهبط عليه
العذاب اإللهي فجأة ،وتطوى صحيفة حياته
الدنيوية ط ًّيا ،ويساق إلى محكمة اآلخرة،
حتى يحكم عليه بالخلود في نار جهنم جزا ًء
على عناده وطغيانه.
١٣٣
إن هــذا العالم هو عــالــماﷲ ،وال أحد
يستحق هنا أي نوع من الكبرياء والحمد والثناء سوى الذات اإللهية الواحدة ،ومن ثم فإن أحد الناس إذ
يعرض عن حق جاء من عنداﷲ فإنه ليستهين بقدراﷲ ،إنه شخص يريد أن يقيم صرح عظمته الذاتية في
ظلما دونه كل ظلم؛ إنه يتمرد علىاﷲ الذي
عالم يزخر بروائع عظمةاﷲ جل وعال ،وإنه إذ يفعل يرتكب ً
اليجوز ألحد أن يتخذ إزاءه موق ًفا غير موقف العجز.

( )50-46تزويد المرء بقوى ومقدرات كالسمع والبصر والقلب ،يوضح مراد خالقه منه ،إن الخالق
يريد أن يستمع المرء إلى الكالم الحق ،ويراه ،ثم يؤمن به اقتنا ًعا بما يصحبه من دليل عقلي اليرد ،ولو
أن المرء لم يوظف هذه المواهب اإللهية الجليلة في تحقيق الغاية المبتغاة منها ،فكأنما يعرض نفسه
لخطر أن تسلب باعتباره غير مستحق لها ،وإنه الأحد أشد تعاس ًة وحرمانًا ممن سلب هذه النعم فجعل
ال كهذا يبقى ذلي ً
أعمى وأصم وأبله!! ألن رج ً
تافها القيمة لوجوده في هذه الدنيا.
ال مهانًا ً

ثم إن الحرمان األكبر من ذلك هو أن يكون للمرء في ظاهر األمر أذنان ،إال أنهما أصيبتا بالصمم عن
سماع الحق ،وله عينان ،ولكنهما عمياوتان عن رؤية الحق ،وأن يكون بين جنبيه قلب ينبض ،غير أنه
خلو من االستعداد لتفهم الحق كل الخلو.

إن هذا النوع من السلب أخطر بكثير من النوع األول؛ ذلك ألنه يجعل المرء ذلي ً
تافها غير ذي قيمة
ال ً
ماو ِّج َه إليه نذير أو تحذير من العاقبة الوخيمة التي سيلقاها
وأهمية باعتبار اآلخرة ،والرجل العنيد إذا ُ
نتيجة إنكاره للحق فإنه يرد ر ًّدا غلي ًظا يدل على عدم اكتراثه بالعواقب ،ومرجع ذلك إلى زعمه القائل
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نظرا الستقرار حاله واستقامة األمور له في الحياة
ً
الدنيا :إنه في مأمن من خطر عقاباﷲ ومؤاخذته،
والذين توغلوا في التمرد والعناد أكثر ،طالما
يتحدون الداعي إلى الحق قائلين« :ائتنا بما تعدنا
من العذاب إن كنت من الصادقين»! وال يفقه
أولئك المساكين أن عــذاباﷲ حين يأتي فإنما
يقع عليهم أنفسهم ،وليس على أحد سواهم ،إن
داعياﷲ منذر ومبشر ،وذلك يعني أن اختباراﷲ
للمرء أن يعرف المرء الحق بلغة اإلعالم واإلنذار،
ثم يقوم بإصالح نفسه وعمله في ضوئه.

ولــو لم يعرف الحق بلغة اإلع ــام ،وشرع
في المطالبة بأنواع الخوارق والعجائب كشرط
لإليمان بــه ،فيثبت أنــه أعمى ،وليس للعميان
في دنيااﷲ عاقبة غير التخبط في متاهة الضالل
المفضي بهم إلى الضياع!

( )53-51إن الموعظة تترك أثرها اإليجابي
المرجو على أولئك الذين يعيشون في نفسية
الخوف والرهبة ،فالمتوقع شي ًئا في كل حين
وبحذر بالغ ،هو الذي يرجى تنبيهه إلى خطره
الزاحف ،وعلى العكس فالذين يعيشون في نفسية
عدم الخوف اليأخذون الموعظة الموجهة إليهم
مأخذ الجد أبدً ا ،وبالتالي فهم اليكادون يقبلونها
مهما كانت بليغة ومؤثرة.

ونفسية عدم الخوف تنشأ بسببين:
أحدهما :حب الدنيا الزائد.
واآلخر :عبادة األكابر والصالحين.
فالذين انغمسوا في متاع الدنيا ومباهجها
ـرورا واطمئنانًا بنجاح
أو امتأل كيانهم غبطة وسـ ً
دنيوي فــازوا به ،حتى اليعود اآلن يخطر على
بالهم أبدً ا أنهم سيتوفون يو ًما ما ،وسيحضرون
ٍ
بعدئذ أمام خالقهم ومالكهم للحساب الشديد.
إن أمثال هؤالء اليعدون اآلخــرة موضو ًعا
يجدر بشيء من االهتمام ،ولذا فإن التذكير بأهوال
اليوم اآلخر قلما يجد له مكانًا في أذهانهم ،وال

اعنألا ةروس

تلبث أذواقهم وأمزجتهم أن تمج هذه المواعظ
العتبارها تافهة وغير ذات أهمية يعتد بها!

أما الصنف الثاني من الناس فهم الذين يعدون
قضية اآلخــرة قضية الشفاعات والوساطات،
فيزعمون أن أكابرهم وشيوخهم سيكونون في
اآلخــرة أعوانًا وشفعاء لهم ،ومــدار ثقة هؤالء
الناس في الحياة الدنيا وبعد الممات على أنهم
مستمسكون بــأذيــال الشخصيات المقدسة،
فانضموا إلى طائفة أصفياءاﷲ وأوليائه ،ومن
ضررا أو يهدد مصيرهم
ثم فال شيء يلحق بهم
ً
ومستقبلهم ،وهذه النفسية تجردهم من خوف
اآلخرة ،وال تدعهم يتأملون بجدية وإخالص في
حديث يلغي امتيازاتهم المزعومة في اآلخرة.

والذين أتاحت لهم األقدار أن يحصلوا على
ثروات طائلة ويحظوا بسمعة عريضة ،بنا ًء على
سياسة انتهاز الفرص ورعاية المصالح ،يستحيل
عليهم أن يناصروا الدعوة إلى الحق الخالص
ويقفوا إلى جانبها؛ ألن الوقوف إلى جانب الحق
يكون بمثابة تحطيم لبنيان مصالحهم ومنافعهم،
وحين يرون أن معظم أنصار الحق المجتمعين
حوله ليسوا إال من أراذل الناس ،فيصير الوضع
بالنسبة إليهم فتنة وبالء أعظم إلى حد كبير؛ إذ
يخيل إليهم أن وقوفهم إلى جانبه سيحط من
شأنهم ويضع من علو منزلتهم ،إنهم ينظرون
إلى الحق من خالل منظارهم الذاتي بدالً من أن
ينظروا إلى الحق نفسه ،وإذا وجدوه اليتفق مع
رفضا باتًّا.
هواهم فيرفضونه ً
( )55-54كان الناس في زمن رسولاﷲ^
قد انقسموا إلى نوعين:

النوع األول :الذي ظل يطالب بالمعجزات
والخوارق الشاهدة على صحة رسالته وصدق
دعواه.
أما النوع الثاني :فهو الــذي لم يكد يستمع
إلى اآليات القرآنية حتى بادر باإليمان به ،وبهذا
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االختبار نفسه يمر البشر وال يزالون في كل
زمان.
إناﷲ جل شأنه اليتجلى بذاته المقدسة
عيانًا ومباشر ًة في العالم الراهن ،إنما يعلن
عن دالئله على لسان الداعي ،ويقدم صدقه
إلى اإلنسان بعد صياغته في صورة كلمات
يألفها ويفهمها اإلنسان ،واآلن فكل من بقيت
فطرته حية وسليمة يــرى في هــذه الدالئل
ذاتها تجليةﷲ ،فيسرع تلقائ ًّيا إلى اإلقرار بها
وإخضاع نفسه لها.
وعــلــى الــعــكــس مــن ذل ــك ف ــإن الــذيــن
اندمجت فطرتهم تحت حجب اصطناعية
كثيفة اليــوفــقــون إلدراكاﷲ فــي صــورة
«الــكــلــمــات» ،وبسبب عــدم تمكنهم من
رؤي ــةاﷲ في شكله االستداللي يــودون لو
أناﷲ يظهر أمامهم بشكله الشهودي ــ
المباشر ــ ،غير أن هذا مستحيل في عالم
االمتحان الحاضر.
١٣٤
إنما يظفر باﷲ من تمكن من الظفر به في
حالة الغيب ،وأما الشخص الذي يأبى إال أن يرىاﷲ في حالة الشهود فإنه لن يظفر في دنيااﷲ بشيء
سوى الحرمان ،وقد جرت عادة المجانبين للحق ألجل زيغ في قلوبهم ،وانطماس فطرهم ،أن يلصقوا
بالمعتنقين للحق ألوانًا من التهم ،حتى يثبتوا أنهم أعلى منهم ،وهم يتجاهلون جرائمهم على كثرتها
وشناعتها ،اللهم إال إذا وقع أتباع الحق يو ًما في خطأ أو خطيئة ما ،تناولوها بالتضخيم والمبالغة في
وصفها ،حتى يبدو للناس أن المناصرين لهذه الدعوة رجال «مشبوهون» اليوثق بهم وال يصح االعتماد
عليهم ،في حين أن العكس هو الصحيح؛ فالذين نبذوا الباطل وانضووا تحت لواء الحق ،أثبتوا بعملهم
ذاك أنهم سالكو طريق اإليمان والرشاد ،وهكذا صاروا مستحقين بموجب القانون اإللهي ،أن يحالفهم
التوفيق إلصالح شأنهم ،وأن ينالوا نصيبهم من رحماتاﷲ تعالى.
١٤

وأما الذين ظلوا بعيدين عن الحق فإنهم يثبتون بعملهم أن قلوبهم خالية من أية رغبة في االتجاه نحو
طريق اإليمان واإلصالح ،وسيبقى هؤالء محرومين من توفيقاﷲ؛ ألن عنادهم مستمر اليقف عند حد،
والعناد أكبر جريمة يرتكبها أحد في دنيااﷲ هذه.
شخصا يدرسها ويتأمل فيها ،وهكذا اليظفر
إناﷲ يتحدث بلغة «اآليــات» ،وإن اآليات تحتاج
ً
بالهداية إال طالبها ،والشخص الذي اليطلب الهداية فال عاقبة له في دنيااﷲ هذه سوى التيه والضالل.

( )58-55إن كل شيء يرفعه المرء إلى مقام اإلله أو المعبود من دوناﷲ يكون هوى قد توهمه
حقيقة واقعة ،فمن أجل التخلص من العاقبة الوخيمة لقصوره العملي ربما يظن أحد الناس أن «مقر ًبا»
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إلىاﷲ يكون ول ًّيا وشفي ًعا له عنداﷲ تعالى.

وقــد يعتقد فــي شخصية مــن الشخصيات
وجود عظمة طلسمية ليتمكن من خالل انتمائه
إليها من إزالة مايشعر به من الصغار والضعة في
ذات نفسه ،وقد يبعثه التهاون واالستسهال على
إلها اليكلفه ثمنًا غال ًيا أو مشقة
أن يصطنع لنفسه ً
كبيرة ،وإنما يمكن أن ينال رضاه بإقامة مظاهر
عادية تافهة.
غير أن كل األشياء من هذا النوع التعدو أن
تكون افتراضات ،واالفتراضات التــؤدي إلى
الحقيقة ،على أن غلبة المطامع الرخيصة تجعل
المرء فاقد البصر والبصيرة ،فيتحدى حتى أولئك
الذين قد اعتصموا بمالك الكون الحقيقي ووقفوا
إلى جانبه ،فيقول :لو أن الكبرياء والعظمةﷲ
الواحد األحد الذي تدَّ عون التمثيل عنه؛ فاستنزلوا
على العصاة أمثالنا عذا ًبا شديدً ا؟!

وتصل الجرأة إلــى هــذا الحد لما يــرون أن
لديهم من األسباب والمباهج الدنيوية مااليتوفر
لــدى دعــاة التوحيد ،ويغيب عنهم أنهم إنما
حصلوا على هذه األشياء والمظاهر المادية نتيجة
إقبالهم على كسب الدنيا ،وتقديمهم المصالح
على الحق ومقتضياته ،وأن دعاة التوحيد حرموا
من هذه األشياء إليثارهم اآلخرة ونعيمها على
الدنيا ومصالحها.
إن العالم الحاضر عالم امتحان واختبار،
فليست العبرة باألحوال والظروف المادية التي
تكتنف المرء ،بل العبرة إذا كان المرء مستندً ا إلى
دليل حقيقي أو إلى محض افتراضات وآمال ،وإنه
لن ينجح إال المستند إلى دليل ،أما القائمون على
االفتراضات فإن العاقبة الوحيدة المحتومة التي
سيلقونها أن يصيروا في دنيااﷲ محرومين من كل
سند ومن كل معين ،فالعالم الذي يخضع نظامه
لقوانين صارمة ثابتة ،كيف يمكن أن يكون مصيره
النهائي خاض ًعا لألماني واآلمال الجميلة؟!

اعنألا ةروس

( )61-59لقد خلقاﷲ هذا الكون وأصبح
تصدي ًقا عمل ًّيا لتلك الحقائق التي يدعى إليها
اإلنسان ،ولو أن المرء عاش مفتوح العينين ،ولم
يدس عقله تحت حجب مصطنعة ،لظهر له الكون
إظهارا عمل ًّيا لدعوة القرآن الفكرية.
ً
إن ساق الشجرة تتشعب عنه األغصان ،ومن
األغــصــان تخرج الــورقــات ،ولكن يوجد فرق
ملحوظ بين أصولها ،فـ َّ
ـإن الصانع على سابق
علم ودراية بأن األغصان ملزمة بالبقاء الدائم مع
ساقها ،بينما قدر للورقات وقت البد لها فيه أن
تنفصل عن أصولها وتسقط ،وإنه لو لم يكن أصل
الورقة يتميز عن أصل الغصن بهذه الخصيصة لما
انفصلت الورقة عن غصونها أبدً ا ،والختل بذلك
نظام تجديد حياة الشجرة وحيويتها على مدار كل
سنة ،وهكذا حين تلقى حبة في األرض فتجد في
داخلها كل العناصر الحياتية الضرورية متوافرة،
لتستمد منها غذاءها فتنموا وتتحول إلى شجرة
كاملة ،فكيف يمكن أن يكون غاف ً
ال عن أحوال
البشر ذلك اإلله الذي يحيط علمه حتى بأحوال
ورقة ساقطة من غصنها وحبة مخبوءة في جوف
األرض؟! [ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ] {الملك.}14 :

إن أرضنا حــادث فذ في الكون ،فقد جعل
مالئما لحياة مخلوق
نظامها على نحو استثنائي،
ً
كاإلنسان ،إن معظم أجزاء باطن األرض نيران
تنورا
ملتهبة؛ ولكنها التنفجر فتنقلب األرض ً
رهي ًبا ،والشمس تبعد عن األرض مسافة رياضية
متناسبة للغاية ،وهــذه المسافة دائمة ،التتغير
أبدً ا بزيادة أو نقصان ،وإذا كان البد لإلنسان من
الماء والهواء ،فتوفير الهواء يكون بتركيب مع َّين
من الغازات ينتشر في كل مكان ،ووضع الماء
في صــورة سائل رقيق تحت األرض ،وهناك
أسباب الحصر لها يتم اإلبقاء عليها في األرض
بصفة مستمرة ،ولو أن هذا النظام طرأ عليه يو ًما
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تغير بسيط الستحالت الحياة البشرية فوق
األرض ،والنوم شيء غريب جــدًّ ا ،فالمرء
يغدو ويروح ،وهو يبصر ويتكلم ،ولكنه حين
ينام تتعطل حتى حواسه كما لو أن الحياة
فارقته ،وحين يستيقظ من نومه يكون إنسانًا
مثلما كان من ذي قبل ،وكأنما النوم واليقظة
يمثالن الموت والحياة ،فإن ذلك يقرب إلى
أفهامنا كيف أن المرء سيموت يو ًما ،وكيف
أنه سوف يبعث ح ًّيا تار ًة أخرى؟!
وهذه الوقائع تثبت أن جميع البشر بيداﷲ
القبل لهم بــإزاء قدرته وقهره وجبروته،
وأنه سرعان ماستأتي الساعة التي سيحكم
فيهااﷲ بينهم كما يشاء[ ،ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ]!!
( )67-62إن اإلنسان يتعرض في هذه
الدنيا لمصائب اليتعرض لمثلها أي مخلوق
آخر ،ويحدث هذا لتطرأ على المرء أحوال
تطهر داخله من كل األفــكــار والخياالت
١٣٥
الزائفة ،فيتمكن بالتالي من أن ينظر إلى
فطرته على هيئتها األصلية ،ومن ثم فكلما نزلت بالمرء نازلة أو محنة قاسية دعااﷲ وحده في ضراعة
وإخالص ،وإذا بكل الحجب االصطناعية المتراكمة على ذهنه التلبث أن تتمزق تلقائ ًّيا ،وإذا به يعلم
علم اليقين أن اإلنسان هو العجز كله ،وأن القدرة كلهاﷲ الواحد األحد ،لكنه ماتنقشع غيوم المحنة
حتى يقع اإلنسان ثاني ًة فريس ًة للغفلة ،ويعود إلى سيرته التي كان عليها!!
أصل الشرك هو االعتماد على شيء آخر من دوناﷲ ،أما التوحيد فهو أن يكون اعتماد المرء كله
علىاﷲ تعالى وحده ..ومن صور الشرك مانراه عاد ًة من عبادة األصنام وغيرها من مظاهر األلوهية
أيضا أن يكفر المرء بنعماﷲ ،بدالً من الشكر عليها.
الباطلة ،غير أن من الشرك ً

صنما يعبده ،ويعتمد على نفسه االعتماد
وأكثر صور الشرك شيو ًعا أن يكون المرء قد اتخذ من نفسه ً
كله ،وحين يمشي المرء على األرض مختاالً
ومتبخترا؛ فكأنما يعتمد على قواه البدنية ،ويعد ماله ملكًا
ً
قهرا ،فكأنما يقول :إنني
لنفسه ،فكأنما يضع ثقته في مؤهالته الذاتية ،ويهمل حق أحد الناس أو يغتصبه ً
مهما أفعل مع اآلخرين لن يقدر أحد على أن يمسني بسوء ،وإذا ظلم أحدً ا أو اعتدى عليه فكأنما تحدثه
نفسه إذ ذاك ،أو يحدث نفسه قائالً :إنني قادر عليه تمام القدرة ،وال أحد يستطيع أن يمنعني من التصرف
في حقه كما أشاء.

كل هذه الصور وأمثالها صور الكبر ،وإن الكبر لهو أعظم أنواع الشرك وأشدها شناع ًة عنداﷲ
ألنه يعني أن يرفع المرء نفسه إلى مقاماﷲ ،ولو تأمل المرء في حقيقة وضعه المتنع عن التكبر
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والغرور ،فهو محاط برياح عساها أن تنقلب
في أي وقــت عاصفة هوجاء تدمر حياته
تدميرا ،وهو قائم على ظهر أرض يمكن أن
ً
تنفجر في أية لحظة عن زلزال يجعل عاليها
سافلها ،ومجتمعه الذي يعيش فيه اليزال
يزخر كل حين بعداوات لدرجة أن شرارة
واحدة منها تكفي إلحالة المجتمع بأكمله
إلى مذبحة بشرية!
( )70-68روي ع ــن عــبــداﷲبــن
عباس مامعناه :أناﷲ جعل لكل
قوم عيدً ا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه
بــذكــراﷲ تعالى ،ولكن كــل قــوم اتخذوا
ولهوا.
عيدهم لع ًبا ً
إن لكل عمل ديني هــد ًفــا معينًا ،وله
جانب ظاهري ،وهدف العيد هو المظاهرة
الجماعية لذكراﷲ تعالى وتكبيره وتعظيمه،
غير أن االحتفاظ بالعيد يتطلب مراعاة بعض
الجوانب الظاهرية كارتداء المالبس النظيفة،
١٣٦
أو تهيئة أسباب االجتماع ،أما اتخاذ العيد
لهوا ولع ًبا فبإهمال هدفه األصيل ،فال يعار أي اهتمام ،بينما تقام الدنيا وتقعد لتوفيته جوانبه الظاهرية
ً
حقها من العناية واالهتمام ،مثل التكاثر والتباهي بأنواع المالبس واألمتعة والتهالك على البيع والشراء،
والعناية البالغة بالترفيه على النفس بألوان التسلية والمتع والنزهات واالستباق إلى التفاخر بمظاهر
الجاه واألبهة ...إلخ.
وهكذا يكون شأن األعمال الدينية في زمن فساد األمم وانحطاطها الدِّ يني ،حيث يأخذ الناس فروع
العمل الديني ويدعون أصوله ،يبالغون في االهتمام بجانبه الشكلي الظاهري ،نابذين حقيقته الجوهرية،
وإذا وصل األمر بقوم إلى هذا الحد فيثبتون بعملهم هذا أنهم لم يعودوا جادين في أمر الدين ،والذين
اليكونون جادين في أمر من األمور فإن من المستحيل أن تقنعهم بشيء اليوافق مزاجهم ،وزد على
ذلك أن امتالكهم لألشياء المادية يوقعهم في سوء فهم بأن الحق ملك لهم ،وهنا مكمن الداء ،فيرون
الدنيا مقبلة عليهم ،وحياتهم تجري على خير مايرام ،وتُقضى مصالحهم وأغراضهم كأحسن ماينبغي
أن تُقضى ،ويجدون أنفسهم محط أنظار الناس ،مما يجعلهم يظنون أنهم سيكونون في اآلخرة كذلك
على قمة المجد والسعادة والنجاح ،وتلك نفسية إذا غلبت على أناس فإنهم اليكادون يأخذون قضايا
اآلخرة مأخذ الجد بطبيعة الحال ،ولكن عليهم أن يعلموا جيدً ا أن كل مايفعلونه لن يهمل أو ينتهي
بدون أية عاقبة ،فأعمالهم تالحقهم وتحاصرهم من كل وجهة ،وعما قريب سيقعون في الهاوية لقاء
طغيانهم وعنادهم ،ولن يجدوا أبدً ا إلى الخروج منها من سبيل!
( )73-71إن من يبني حياته على دعامة أو سند من دوناﷲ تعالى ،كمسافر يتيه في صحراء بدون

معالم ،بيد أن المسافر التائه في الصحراء سرعان
مايدرك أنه قد ضل الطريق ،فحين يهتدي إلى
طريقه ثاني ًة يعود إليه مسر ًعا ويستأنف المسير،
ولكن الذي يعتمد في حياته على أي معين آخر ــ
غيراﷲ تعالى ــ فإنه يبقى في عمى عن أمر ضالله
وانحرافه عن الطريق.
إن المنادين من حوله ينادون :هلم إلينا ،ها
هي ذي المحجة ،فال يلقي لمثل هذه األصوات
باالً.

ومرجع هذا الفرق بين الحالتين أن الرجل
التائه في الحالة األولــى حين يضل طريقه فإن
نوافذ عقله التزال مفتوحة؛ ولذا فال يعوقه عائق
عن رؤية الطريق الصحيح والعودة السريعة إليه.

أما في الحالة الثانية فإن الشيطان يستبد بعقل
الرجل المنحرف ويستهويه ،فال يعمل تفكيره
وفق أسلوبه الفطري السديد ،مما يجعله يسمع
وال يعي ويبصر وال يرى شي ًئا!!

إن طالب أشياء من دوناﷲ هو طالب أشياء
ضرا وال نف ًعا في هذا العالم؛ فالسماوات
التملك ًّ
واألرض وما بينهما من ظواهر عجيبة وأنظمة
محكمة رائعة تنفي نف ًيا باتًّا أن يكون هناك وجود
يملك أي نــوع من الــقــدرة غير الــذات اإللهية
الواحدة.

وهكذا فإن المباهج الدنيوية التي يتخذ منها
المرء هدفه ومقصوده في الحياة ،وفــي سبيل
الحصول عليها يــدوس على مقتضيات الحق
والــعــدل ،هي باطلة كل البطالن ،فــإن الحياة
اإلنسانية لو انتهت بما هي عليه من ظلم واعتداء
من غير أن يتم إنصاف المظلوم المعتدى عليه من
الظالم المعتدي ،لو انتهت الحياة اإلنسانية بهذا
الشكل؛ لكان معنى ذلك أن هذه الدنيا خلقت
عب ًثا ،وأنها مسرح لألنانيين والنفعيين ،على حين
أن نظام الكون يرينا من روائع قدرة خالق عظيم
كامل ،مايحتم علينا أن نستبعد كل االستبعاد
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مسرحا بال معنى وال
صدور العبث منه ،بأن يقيم
ً
هدف من هذا النوع!!

إن وضع الدنيا الحالي مؤقت ،وسيأتي يوم
ٍ
وبعدئذ
يصدراﷲ فيه أمره بتحطيم هذا النظام،
ستنتهي حرية اإلنــســان التي يتمتع بها اآلن،
وسيكتب النجاح والسعادة حينذاك للذين أسلموا
أنفسهمﷲ في خــال فترة االمتحان؛ والذين
كانوا من المتقين الخاشعينﷲ بدون أي ضغط
خارجي!

( )79-74إن قصة سيدنا إبراهيم التي
رويت هنا ليست قصة البحث عن الحق ،بل هي
قصة مشاهدة الحق ،إن سيدنا إبراهيم ولد قبل
أربعة آالف سنة في العراق في بيئة كانت تعبد
الشمس والقمر والكواكب ،بيد أنه نجا من
الشرك وظل بعيدً ا عنه لسالمة فطرته بعد فضلاﷲ
وتوفيقه ،وقد كانت عيونه الساهرة التزال تبصر
دالئــل التوحيد من خــال اآليــات المنبثة في
الوجود ،وأينما توجه ببصره في مرآة الكون تراءى
له وجهاﷲ الواحد األحد ،ومن ثم كان يأسف أشد
األسف على حال قومه فينبههم على ماهم فيه
من ضالل وعمى عن الحق رغم ظهور البراهين
الساطعة والحقائق المكشوفة أمام أعينهم.
كان الوقت ليالً ،والظالم سائدً ا في كل مكان،
وسيدنا إبراهيم ناظر في السماء وهــي مألى
باآليات الشاهدة على وحدانيةاﷲ؛ إنه يمر به
كوكب الزهرة يتألأل ،فيخطر على قلبه خاطر ــ
هو خاطر التعجب واالستغراب الخاطر التساؤل
واالرتياب والتشكك ــ فيقول :ترى ،أهذا هو ربي
إلها نعبده ونخضع له؟!
الذي ينبغي لنا أن نتخذه ً

ثم إنه يراه وهو يأفل ،فيتحول أفوله عنده إلى
دليل شهودي على صحة عقيدته بوحدانيةاﷲ ،فال
يلبث حتى يصرخ قائالً :إن الشيء الذي يضيء
لساعة من الزمان ثم يدركه األفول كيف يمكن
جديرا بالعبادة َّ
كل َّ
أن يكون
كل .وتمر به تجربة
ً
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مماثلة بالنسبة للقمر والشمس ،فكل منهما
يطلع فيثير في نفس الرائي مشاعر الدهشة
واالستغراب بنوره لمدة يسيرة من الزمن ،ثم
يغيب عن األبصار.
وهذه المشاهدات الفلكية أو الكونية التي
ً
صارخا للتوحيد،
كانت بالنسبة له تصدي ًقا
هي التي يعرضها على قومه كحجة تؤيد
مايدعوهم إليه ،وتثبت بطالن مايعتقدون
وما يعبدون من الكواكب والنجوم واألصنام،
فيتحدث إليهم باألسلوب الذي يطلق عليه
مصطلح الحجة اإللزامية ،وهــو يعني أن
تتناول أوالً قول خصمك بحكايته كما هو ثم
تقحمه بالحجة الدامغة والدليل القاطع.
وقــد ورد هــذا األســلــوب فــي مواضع
أخــرى عديدة من الــقــرآن الكريم ،كقوله
تعالى[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ] {طه. }97 :
إن آيــاتاﷲ المنبثة في هذا الكون تزيد
١٣٧
العبد الذي يتأمل فيها إيمانًا واطمئنانًا إلى
صدق مايؤمن به من وجوداﷲ ووحدانيته ...إلخ ،ونستمد منها دالئل قوية لتأييد دعوة الحق وإقناع
المدعو بصحتها.
١٤

( )83-80إن شي ًئا أو شخصية ماحين يتم رفعها إلى درجة اإلله ،فإن مايحدث بعد ذلك بطبيعة
الحال أن تكتنفها أسرار وتنسج حولها تصورات غامضة عن العظمة والكبرياء ،فيستقر في أذهان الناس
أنها ذات تحتل في خارطة الكون مرتبة سنية عالية اليحتلها اآلخرون ،وأن أقدارهم تعلو أو تنخفض
على حسب نجاحهم أو فشلهم في إرضائها ،والتقرب منها.

ومن هنا فلما قال سيدنا إبراهيم عن أصنام قومه إنها باطلة ،وإنها التملك في دنيااﷲ هذه أي
نوع من القوة واالقتدار ،أصبح القوم خائفين يترقبون أن هذه اإلساءة عسى أن تجر وباالً أي وبال؛ فإذا
بهم يتناقشون مع سيدنا إبراهيم يخوفونه :إنك لئن لم تمسك لسانك عن سب هذه اآللهة فلينزلن عليك
غضبها.

إنما هي ذاتاﷲ وحدها التي تقوم عظمتها في هذا الكون على أساس الحجة والبرهان ،أما
ماعداها من العظمة واأللوهية على اختالف أنواعها ،فكلها تستمد وجودها من األوهام والعقائد
الخرافية الغير ،إن ألوهيةاﷲ قائمة بذاتها ،بينما األلوهيات األخرى إنما تقوم بفضل المعتقدين فيها،
فإذا لم يكن هناك من يعتقد في مظاهر األلوهية هذه فال تلبث أن تتالشى وتنمحي من على صفحة
الوجود تلقائ ًّيا.
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وعباد هذه اآللهة الباطلة يغترون بظواهر
األحوال؛ فيخيل إليهم أنهم في موضع أمان
أكبر بالقياس إلى عباداﷲ الصادقين الذين
اليتمتعون بأسباب حياة آمنة من المخاوف
والهموم والمكدرات ،غير أن هذا أسوأ
أنواع الخطأ في الفهم والتقدير.
إن المتمتع باألمان ح ًّقا هو الذي يقوم
على أســاس الحجة والــبــرهــان ،وأمــا إذا
اصطنع شخص لنفسه مأمنًا مــن خالل
التفاهم مع التقاليد الدنيوية الرائجة فإنه لن
يغني عنه شي ًئا فيما يتعلق بمصيره النهائي.
( )90-84إن «الفضيلة» ليست خاصة
بساللة أو شعب معين؛ إنها عطية مناﷲ
تعالى ،وال يستحقها سوى األفــراد الذين
جعلوا من أنفسهم صالحين وف ًقا لهدايةاﷲ،
فاجتنبوا كل أنــواع الشرك ،وانضموا إلى
المشروع الــدعــوي المتمثل فــي «البالغ
والتذكير بال أجرة» انضما ًما كام ً
ال شامالً،
١٣٨
وهؤالء أناس يتخذون من كتاباﷲ دليل
حياتهم الحقيقي ،ويدمجون وجودهم فيه ،فتنكشف لهم أسرار هذا الطريق المسماة «بالحكمة»،
فيشرفهماﷲ تعالى باالجتباء؛ فيوفق من شاء منهم إلبالغ رسالته إلى البشر؛ كنبي من أنبيائه في عصر
النبوة ،وكداع من دعاة دينه في عصر مابعد ختم النبوة.

إن جائزةاﷲ سواء أكانت لألنبياء على وجه الخصوص أمألفراد البشر على وجه العموم ،إنما
تنال على أساس من اإلحسان في العمل ،وليس على أي أساس آخر سواه.

إن عملية الدعوة إلى الحق اليضطلع بها إال األفراد الذين بلغوا من اإلخالص ونكران الذات
شخصا
وغاية النصح للمدعو ،فال يعلقون عليه أي أمل أو رجاء مادي؛ إذ ليس من المعقول أن تبلغ
ً
أو طائفة مابرسالة اآلخرة ،ثم تتصدى لالحتجاج عليها من أجل حقوقك ومطالبك المادية ،ولو أن
الداعي لم يأخذ الحقيقة في اعتباره لصارت دعوته موضوع سخرية لدى المدعو ،ولن ينظر إليها أبدً ا
خيرا له وللمجتمع البشري كله.
على أنها نشاط جاد مخلص يستهدف ً

لقد آمن برسولاﷲ^ نفر قليل من أهل مكة ،ولكن قومه رفضوه ،ومن بعد ذلك شرحاﷲ صدور
أهل المدينة لصالح دعوته فآمنوا به ،حتى إنه صار من الممكن لرسولاﷲ^ أن يهاجر من مكة
مركزا للدعوة اإلسالمية ،وقد حصلت نصرةاﷲ هذه لرسولاﷲ^ في أتم
إلى المدينة ،ويقيم بها
ً
أيضا من هذه النصرة ،وقد ظل ينصرهم على مدار التاريخ
صورها ،على أناﷲ اليحرم دعاة أمته ً
بحسب مشيئته العليا ،والتي اليعلمها إال هو.
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اعنألا ةروس

( )92-91حين عرض رســولاﷲ^
دعوته على أهل مكة ،سأل أناس منهم بعض
اليهود عن رأيهم ،وعما إذا كان قد نزل على
محمد كالماﷲ؟
فكان جــواب الــيــهــود[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ] ،وهذا الرد مفاجأة غريبة؛ ألن
اليهود كانوا من المؤمنين باألنبياء ،فكانوا
مقرين بالفعل بأن كالماﷲ ينزل على البشر،
غير أن المرء عندما يعارض أحد خصومه
معارض ًة عمياء ،فقد يذهب به الحماس
في إنكاره وتكذيبه إلى حد تفنيد مسلماته
ومعتقداته نفسها.
وباعث هذا العناد في نفوس اليهود أنهم
أحالوا كتاباﷲ قراطيس أو ورقات متفرقة،
فكانوا يظهرون منها بعض أجزائها ،ويدعون
الباقي مطو ًّيا بين دفتي الكتاب ،فيسمعون
و ُيسمعون بشغف زائــد تلك اآليــات التي
تتحدث عــن اإلنــعــام اإللــهــي ،ويتركون
١٣٩
تلك اآليــات التي تؤكد على أعمال البد
من إتيانها الستحقاق اإلنعام الموعود ،وركزوا على بعض آيات معينة لكونها مظنة تأييد لعويلهم
السياسي ،ويتركون آيات أخرى تتضمن أحكا ًما حول العمل اإلصالحي الصامت ،وكانوا يقفون
وقفات طويلة عند اآليات التي تتيح لهم فرصة إلظهار براعة التنقير اللفظي واالستنباطات الفرعية،
كثيرا مايرددون
ويمرون سري ًعا باآليات التي تدور حول حقائق الدين الجوهرية واألبدية ،وكانوا ً
اآليات التي تذكر بعض مناقبهم ،بينما اليلقون باالً إلى اآليات التي تذكر المسؤوليات المنوطة بهم،
والذين يحيلون كتاباﷲ «ورقات» على هذا النحو ،يتولد في نفوسهم العناد والتمرد ،فيخوضون في
مناقشات سخيفة ،ويصدرون بيانات متناقضة ،ومن ثم فال يرجى منهم تعاون حقيقي ،فالذين ليسوا
بعادلين حتى مع كتاباﷲ ،كيف يمكن أن يلتزموا بالعدل واإلنصاف في التعامل مع البشر؟!

إن دعوة الدين دعوة إنذار الناس وتنبيههم ،ومثل هذه الدعوة مهما عرضت على لسان إنسان مثالي
كامل ،التستقر في قلب السامع إال إذا كان يحمل في صدره قل ًبا خفا ًقا بالحذر والخوف ،ويعتبر قضية
اآلخرة قضية جادة ،أما إذا كان السامع خال ًيا من هذا العنصر األولي ،فإن المستمع لن ينفعه شي ًئا!

( )94-93إناﷲ تعالى حين يبعث عبدً ا من عباده إلبالغ رسالته وإعالء كلمته ،فيكتب له توفي ًقا
خاصا ،فإن سلوكه يكون مطبو ًعا بطابع الخوف من اليوم اآلخر ،وأحاديثه تعكس قوة البرهان اإللهي،
ًّ
ويحالفه النجاح في مواصلة جهوده الدعوية والبلوغ بها آخر األمر إلى غايتها المنشودة ،ويكون بكل
وجوده آيةاﷲ في أرضه.
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١٤

غير أن الــذيــن بهرت عيونهم مظاهر
العظمة الدنيوية الجوفاء ،اليكادون يفقهون
عظمة الداعي إلى اآلخرة ،فيرون أنفسهم ــ
في ضوء مقياسهم المادي ــ أرفع شأنًا من
ذات الداعي إلــىاﷲ ،مما يصيبهم بالكبر؛
فليس من المستبعد إ ًذا أن يقع أمثال هؤالء
في سوء فهم بأنهم قادرون على إبداع كالم
مماثل للكالم الذي ينزلهاﷲ على أحد عباده،
إنهم يريدون رؤيةاﷲ في الخوارق واآليات
الطلسمية ،فال يتمكنون من رؤيةاﷲ الذي
يتجلى عبر اآليات البشرية.

وسبب هذا الكبر الذي يتولد في نفس
أحد الناس ،إنما يرجع إلى اغتراره بمركزه
الدنيوي ،وما يتمتع به من المتاع واللذائذ
المادية في الحياة الدنيا ،فيغيب عن باله أن
كل ماأتيح له في هذه الدنيا ليس إال لالبتالء
ولفترة محدودة؛ فحين ينتهي أجله يسلب
كل هذه األشياء فجأة ،وسيبقى المرء فر ًدا
١٤٠
وحيدً ا تما ًما كما كان وحيدً ا عند والدته،
فورا إلى حيث اليكون معه ثروته التي اقتناها ،وال مركزه الذي
فكل امرئ يتوصل بعد الموت ً
اغتر به ،فال يجد من حوله أعوانه وال شفعاءه الذين اعتمد عليهم ،إنما سيكون هناك ــ بمفرده ــ بين
يدياﷲ ربه ،وأي شيء من األشياء التي كانت موضع فخره واعتزازه في الحياة الدنيا لن ينجيه من
ٍ
يومئذ.
عذاباﷲ

إن كل امرئ في هذه الدنيا يعيش في طلسم من األلفاظ ،فالكل يصطنع لنفسه مجموعة من
األلفاظ ،يبدو من خاللها أنه وحده على الحق ،وأن طريقه الطريق المستقيم ،غير أن انقالب اآلخرة
حين يمزق األستار عن وجه الحقائق؛ فإن طالسم األلفاظ ستصبح تافهة وفارغة المعنى ،كأن لم يكن
لها من وجود باألمس!

( )97-95إن اإلنسان حين يريد صنع سيارة أو آلة ما؛ فإنه اليصنعها جملة واحدة ،بل هو يصنع
أوالً كل ترس من تروسها على حدة ،ثم يتناول هذه التروس بربط بعضها ببعض ،ولكناﷲ جلت
قدرته عندما ينبت شجرة أو يخلق إنسانًا فإن عملية اإلنبات والخلق تتم بشكل مختلف ،وذلك
أنه تعالى يخرج أي شيء إلى الوجود بكل عناصره التكوينية مجتمعة في ٍ
آن واحد؛ ففي المصنع
اإللهي يتم إخراج شجرة كاملة أو إيجاد إنسان كامل من خالل نواة أو نطفة على نحو مرحلي متدرج،
وهذه تقنية فذة للغاية اليقدر على اتباعها أي إنسان ،مما يثبت أن هناك موجو ًدا أعلى من اإلنسان،
وتصميمه فوق كل التصاميم.
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إن حجم الشمس يكبر عن األرض مليونًا
وثالث مئة ألف مرة ،واألرض أكبر من القمر
أربــع م ــرات ،وهــذه األجـــرام كلها فــي حركة
مستمرة ،فالقمر الــذي يبلغ بعده عن األرض
حوالي مائتين وخمسين ألف ميل ،يدور حول
األرض ،واألرض تبتعد عــن الشمس بنحو
ثالثة وتسعين مليون ميل ،تدور بطريقتين :في
محورها ،وعلى مدارها حول الشمس.

وهكذا الشأن بالنسبة إلى دوران الكواكب،
فهي تقع على مسافات شاسعة تدعو إلى الدهشة
واإلكــبــار البالغين ،وال تــزال تتحرك حركة
مستمرة منضبطة تمام االنضباط ،وعلى هذا
النظام الكوني يترتب حدوث الليل والنهار ،وبه
يتقرر جدول األزمان ،وفي ضوئه يمكن لإلنسان
إجــراء التنسيق في مختلف نشاطاته وتنظيم
شؤونه ،وهــذا النظام الهائل يسير بدقة بالغة
فال يحدث فيه أدنى خلل أو اضطراب على مر
القرون ،مما يثبت أن ثمة وجو ًدا وراء هذا الكون
يتمتع بطاقات النهائية.

وآيــــاتاﷲ هــذه تــدل على أن موجد هذا
المصنع ذو علم شامل؛ ألن أي موجود غير ذي
علم لن يتمكن من إقامة جهاز ضخم من هذا
النوع ،وأنه وجود ذو قوة قاهرة غالبة؛ إذ بدونه
يستحيل تسيير وإدارة شؤون مثل هذا المصنع
الضخم على هذا النحو الدقيق ،وإن تخطيطه
غاية في اإلتقان والكمال؛ ولوال ذلك لما كان
من الممكن أن يوجد في الكون الفسيح هذا
االنسجام الرائع والروح المدهشة.
إن دنيااﷲ مليئة بدالئلاﷲ ،بيد أن الدليل
علما على
علم على معقولية نظرية ،وليس
ً
مطرقة من حديد ،فال يمكن أن يعترف بالدليل
إال شخص جاد ،ويكون قد أعد نفسه شعور ًّيا
لالعتراف بالدليل ،بغض النظر عما إذا كان
مواف ًقا لهواه أو مخال ًفا له!

اعنألا ةروس

( )99-98إن المصانع البشرية التقدر
على إنتاج آلــة تخرج من بطنها آالت مماثلة
بعدد اليحصى ،فإن مصانعنا تضطر إلى إعداد
كل آلة على حدة ،ولكن هذا الواقع يحدث في
مصنعاﷲ كل يوم ،فمن داخل حبة شجرة واحدة
أشجارا الحصر
تزرع في األرض تظل تخرج
ً
لها ،وهو األمر بالنسبة لإلنسان؛ إذ مازال يولد
وال يزال باليين الباليين من البشر ،بد ًءا من رجل
وامرأة ،دون أن تنقطع سلسلة المواليد هذه أو
تقف عند حد.

وهذه المشاهدة تدل على أن اإلله الذي خلق
هذا الكون يملك قــدرة واسعة غير محدودة،
وأنــه قــادر على عملية الخلق بــأن يوجد شي ًئا
أولـ ًّيــا ثم يخرج من داخله أشياء متناهية في
الكبر والضخامة بتسلسل دائم متصل ،وهكذا
فإناﷲ يقدر على إخراج عالم أكمل وأرفع
مستوى وأكثر بهجة وجماالً من خالل عالمنا
الحاضر ،فليس االعتقاد في العالم اآلخر بقياس
مستحيل أو مستبعد ،بل يعني أن نسلم باإلمكان
نفسه الذي نشاهده كل يوم ،كواقع من وقائع
المستقبل.
والتراب ــ فيما يبدو ــ شيء جامد الحياة
فيه ،ولكن حتى ينزل عليه المطر ينبثق عنه عالم
جديد مملوء خضر ًة ونضارةً ،حيث تخرج من
جوفه أنــواع شتى من ال ــزروع ،وأشجار ذات
ثمار مختلفة األجناس واألشكال ،وهذه الواقعة
بدورها تمثيل للعالم الذي يلي العالم الراهن،
وما من عمل صالح يعمله اإلنسان في دنيا اليوم
إال وهو إمكان من هذا النوع نفسه ،وإذا مانزلت
أمطار الرحمة اإللهية فال يلبث هذا اإلمكان أن
يخضر ويزدهر ويتحول إلى زرع اآلخرة البهيج؛
أي الجنة.
إن اإلنسان يتم إيداعه أوالً في بطن األم ،ثم
ينقل منه إلى العالم الراهن ،والقبر هو اآلخر

210

بمثابة «بطن» من هذا القبيل؛ فالمرء يتم
إيداعه في حفرة القبر ،فيفتح عينه بعد ذلك
في العالم اآلخــر كي يساق إلــى الجنة أو
الجحيم على حسب أعماله.
وعــالــم الغيب الــذي يطالب اإلنسان
باإليمان به تتوافر دالئله وانعكاساته في
أرجاء الكون المحسوس بشكل كامل ،إال
أنه اليعترف به إال من يعترف مسب ًقا ،ففي
«طريق اإليمان» يكون المرء قد قطع نصف
رحلة تصير دعــوة اإليمان جــز ًءا من ذهنه
ويتلقاها بالقبول ،أما الشخص الذي يواصل
رحلته في اتجاه معاكس لإليمان ،فإن دعوة
اإليمان لن تنفعه شي ًئا!
( )104-100إن من ضعف اإلنسان منذ
أقدم العصور أنه إذا رأى شي ًئا ماينطوي على
أي نوع من االمتياز أو السرية والغموض،
فال يلبث أن يعتبره شريكًاﷲ ،ويعبده طل ًبا
لحمايته أو توق ًيا من ويــات غضبه ،وقد
١٤١
عبدكثير من الناس المالئكة والكواكب
والجن مدفوعين بالعقلية نفسها ،على حين أن خلو هذه األشياء من صفة «الخلق» دليل واضح على
أنها ليست من األلوهية في شيء ،فما خلقت نفسها وال قادرة على خلق سواها ،وإنما قام بخلقهاإله
آخر؛ إ ًذا فمن ذا سيكون اإلله المستحق للعبادة :الخالق أمالمخلوق؟!

إن العناصر التي البد منها لبقاء شجرة ونموها وازدهارها ،التزال تصل إليها بمقاديرها المناسبة
المتوازنة بانتظام ،وهكذا الحال لموجودات الكون األخرى ،وإذا كانت الحقيقة أن كل ماتتلقاه هذه
األشياء مما تحتاج إليه ،إنما هو «عطاء» لها ،فمما الشك فيه أن هذا «المعطي» خبير بكل شيء،
ويشمل علمه الجزئيات والكليات؛ فلوال ذلك لما كان بإمكانه أن يقوم بتدبير أمر كل مخلوق على
حسب حاجاته ،إ ًذا فاإلله الذي يملك هذه الصفات الكاملة والقدرات الشاملة ،ماذا سيحوجه إلى أن
يتخذ من أحد مخلوقاته شريكًا له في ألوهيته وربوبيته؟!
واإلنسان يريد أن يشاهداﷲ بصورة حسية ،وإذا كاناﷲ اليتراءى له بصورة حسية فإنه اليلبث أن
يتجه إلى أشياء أخرى محسوسة يفترضها آلهة فيعبدها ،غير أن هذا تقدير بخس للذات اإللهية؛ فإن
اإلله الذي بلغ منتهى العظمة والجالل إذ خلق هذا الكون الهائل ،وال يزال يدبره ويدير شؤونه بغاية
من الضبط والتنسيق ،كيف يمكن أن يكون «عاد ًّيا» بحيث يراه مخلوق ضعيف بعينه ويلمسه بيده؟!

بيد أن اإلنسان يستطيع أن يدركاﷲ عن طريق القلب ،ويراه بعين اليقين ،فالشخص الذي تكفيه
«مشاهدة البصيرة» لالقتناع واإليمان ،سيوفق للظفر باﷲ ،وأما الشخص الذي يأبى إال أن يشاهداﷲ
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بالبصر ويراه رأي العين ،فسيظل محرو ًما من
إدراكاﷲ تما ًما.
( )108-105ومــن الناس من يحمل في
قلبه جــذوة الطلب؛ فيبحث عن الصدق بجد
وإخالص ،ومنهم من نالوا نصي ًبا من المال أو
السلطة؛ فيحسبون أنهم أناس محظوظون؛ ليس
بهم عــوز أو فــراغ مــا ،يسده أي شخص آخر،
ومعظم المعتنقين لدعوة الحق ،حين تقوم ،هم
الذين ينتمون إلى الصنف األول.

وأمــا الذين ينتمون إلى الصنف الثاني فال
يعتبرونها قضية تستحق االهتمام ،فال يتأملون
فيها أبدً ا بجدية ،وبالتالي فال تتضح لهم أهميتها
وخطورة شأنها بطبيعة الحال ،وفي مثل هذه
األوضــاع تتوخى دعــوة الحق تحقيق غرضين
رئيسيين:
أوالً :إرواء عطش الباحثين الصادقين وتقديم
اإلجابة الشافية عن طلبهم.
وثان ًيا :إتمام الحجة على من سواهم.

وهدف الدعوة ــ بالنسبة إلى الصنف األول
ــ يتلخص في اجتذابهم إلى حظيرة اإليمان،
وبالنسبة للصنف الثاني في إبالغهم بالدعوة
فال يلبثون أن يصرخوا قائلين للداعي :نعم ،قد
درست ،أي قد بلغتنا رسالتك.

وربــمــا يلجأ الــمــنــكــرون لــلــدعــوة لتبرير
إنكارهم ،إلــى إثــارة ألــوان شتى من األقاويل
وافتعال أسباب المعارضة ،مما يجعل الداعي
يحدث نفسه بتناول أسلوب عرض الدعوة بنوع
من التغيير رجاء أن تصبح جديرة بالقبول لدى
المدعو ،غير أن مثل هذا االنحراف اليجوز،
وإنما يجب على الداعي أن يلتزم باألسلوب
نفسه الــذي تم تلقينه من عنداﷲ تعالى؛ ألن
المقصد األصلي ربط اإلنسان باﷲ ربه ،وليس
كسب الجماهير ،فليس من الجائز أن تدفعك
ثورة الغضب أو االهتياج على بعض تصرفات

اعنألا ةروس

المدعو إلى أن توجه إليه كال ًما قاس ًيا أو الذ ًعا
يبعثه هو اآلخــر على مقابلتك بما هو أفحش
وأشنع من السب والشتيمة لضالله وجهالته.

إن المرء يتولد في نفسه نوع من العصبية
في حق تلك العادات والتقاليد الخاصة التي
ينشأ ويترعرع في ظلها ،وتلك اآلراء واألفكار
السائدة في بيئته فيألفها ويستأنس بها وتتكون
لديه شاكلة فكرية معينة يفكر في ضوئها ،وهذه
الشاكلة الفكرية عقبة كبرى تحول دون قبول
الحق ،ولن يجد صوت الحق مدخ ً
ال إلى ذهن
المرء وعقله مالم يقم بتحطيم هذه الشاكلة
الفكرة البالية.

( )111-109إن الشخص حين يجحد
الحق ،فإنما يكون وراء ذلك سبب واحد هو:
النظر إلى األمر المعروض من الوجهة المقلوبة
بدالً من وجهته الصحيحة ،فأي أمر من األمور،
مهما كان مدعو ًما بالحجج والبراهين القاطعة.
لو أن المرء اليريد اإليمان به لوجد لرفضه
بعض األلفاظ والمبررات ،فبدل أن ينظر إلى
دالئل الداعي يعمد ــ مث ً
ال ــ إلى إثارة النقاش
حــول مــــاإذا كــان كــل األكــابــر وكــل الــرجــال
الصالحين غيرك محرومين من الحق إن كان
الحق معك وحدك ،وما إلى ذلك من األباطيل
والترهات ،ومن العسير جدًّ ا أن يهتدي شخص
تغلب عليه هذه النزعة إلى الطريق المستقيم؛
فإنه سيتمكن من إيجاد ألف حيلة وحيلة إلنكار
كل أمر يعرض عليه من خالل توجيهه وجهة
خاطئة ،فإذا كان يرفض الدالئل النظرية بقوله:
هذا اليتفق مع ماكان عليه السابقون ،فإنه سيجد
لرفض المشاهدة الحية ألفا ًظا أخرى ،فيقول:
إنما هي خداع نظر ،وأنها التعدو في الحقيقة
أن تكون محض طلسم افتراضي ،وهكذا فالنزعة
التي حالت دون اإلذعــان للدليل النظري أول
األمــر ،ستقف بمثابة حجر عثرة دون اإلذعان
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للدليل الحسي كــذلــك ،وسيظل المرء
محرو ًما من الهداية تما ًما كما كان محرو ًما
من ذي قبل.

وأمثال هؤالء يكونون ــ من حيث طبيعتهم
ونفسيتهم ــ متعنتين معاندين ،يودون رؤية
دائما وعلى كل حال فوق الجميع،
أنفسهم ً
وحين يتقدم أحد الدعاة إليهم برسالة الحق،
مغمورا في بيئته،
فغال ًبا مايكون غري ًبا أو
ً
ويكون خال ًيا من مظاهر العظمة المعتد بها في
عصره ،ويكون االنضمام إليه حينذاك مراد ًفا
ألن يحط المرء من شأنه ومركزه االجتماعي،
مما يجعل هؤالء المصابين بمرض االستعالء
اليتلقونه بالقبول ،ويــبــادرون بالرد عليه
وتكذيبه متعللين بصنوف الحيل والتأويالت
اللفظية الواهية.
إن الكياسة أن يذعن المرء لخريطةاﷲ،
ويــمــارس نشاطه طب ًقا لها ،وعلى نقيض
ذلكفإن الحماقة والجهالة أن يتبنى المرء
١٤٢
مقياسا مزعو ًما زائ ـ ًفــا بــدالً مــن الخريطة
ً
اإللهية ،ثم يقول :آخذ ماأجده منطب ًقا على هذا المقياس وحده ،وكل ماالينطبق عليه فمرفوض.
إن مصير هذا الرجل التخبط في متاهات الضالل؛ إذ المرء يمكنه الوصول إلى الهدف في دنيااﷲ
باتباع الطرق المقررة من عنداﷲ ،وليس بالعكس.

( )114-112روى ابنجرير :عن أبيذر قال :أتيت رســولاﷲ^ في مجلس قد أطال
فيه الجلوس ،قال :فقال« :يا أباذر هل صليت؟» .قلت :اليارسولاﷲ .قال« :قم فاركع ركعتين».
قال :ثم جئت فجلست إليه فقال« :يا أباذر هل تعوذت باﷲ من شياطين الجن واإلنس؟» .قال :قلت:
اليارسولاﷲ ،وهل لإلنس من شياطين؟ قال« :نعم ،هم شر من شياطين الجن».

دورا قياد ًّيا في سبيل االستخفاف بالدعوة وتشويه
والمراد من شياطين اإلنس :الذين يلعبون ً
سمعتها ،وهؤالء أناس احتلوا مركز الشرف والنفوذ الواسع بنا ًء على ديانة مزعومة ،فحين تقوم
دعوة الحق في صورتها النقية الخالصة ،يخيل إليهم أنها تعمل على تعريتهم وسحب البساط من
تحت أقدامهم ،ولقد كان الطريق األقوم ألمثال هؤالء أن يعترفوا بالحق دون تحفظ بعدما صار
واضحا ،غير أن مركزهم أعز عليهم من الحق ،فمن أجل الحفاظ على مكانتهم اليلبثون أن يأخذوا
ً
في إثارة شبهات حول الداعي ودعوته ،وللوصول إلى هذا الغرض يعتمد هؤالء على سالح واحد،
هو العبارات المنمقة والكلمات المزخرفة الخالبة ،حيث يتلمسون في شخصية الداعي ودعوته من
العيوب أو جوانب النقص ،مااليكون من الحقيقة في شيء ،ولكن يتم تمويهه بأسلوب ينخدع به
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الكثير من الناس ،فيقعون في شك وحيرة.

إن واحدً ا من أحوال االمتحان واالبتالء التي
وجدت في العالم الحاضر ،أن ًّ
كل من المتحدث
عن الحق والمتحدث عن الباطل يجد ألفا ًظا
مؤيدة لصالح دعــواه على حد ســواء ،فــإذا كان
بإمكان الداعي إلــى الحق أن يبين الحق بلغة
المنطق والبرهان ،فإن الفرصة متاحة للمبطلين
ليستخدموا ضد الحق كلمات مزخرفة مزوقة
يحسبها الناس دالئل ،فيتخلوا عن مناصرة الحق
نتيجة التأثر واالنخداع بها ،وبما أن هذا الوضع
قائما إلــى يوم
من أجــل االمتحان ،فلن يــزال ً
القيامة؛ إ ًذا فال بد للمرء مادام في هذه الدنيا من
مواجهة هذا االمتحان الذي يفرض عليه أن يفرق
بين الدالئل الحقة وبين األقاويل الباطلة التي
الأساس لها من الصحة ،فيتلقى األولى بالقبول
ضار ًبا باألخيرة عرض الحائط.
والشبهات المموهة التي يثيرها شياطين اإلنس
ضد الحق بخبثهم ودهائهم ،التخدع وال تستميل
هم
هم اآلخرة ،فإن َّ
سوى الذين خوت قلوبهم من ِّ
اآلخرة واستحضار أهوالها يجعل المرء جا ًّدا،
والذي يكون جا ًّدا التخفى عليه حقائق األمور،
ولكن الذين خلت قلوبهم من هم اآلخــرة فال
يكونون جادين في أمر الحق ،فال يستطيعون فهم
الفرق بين القول المزخرف وبين الدليل الحق!

( )118-115عندما نزلت أحكام الذبائح
في القرآن ،وأعلن :أال تأكلوا الحيوان الميت،
ولتأكلوا مــاتــم ذبحه بــاســماﷲ ،قــال قــوم من
تهكما :ماأغرب شريعة المسلمين؛
المشركين
ً
يعتبرون ماقتلوه بأيديهم حــاالً بينما يعدون
ماقتلهاﷲ حرا ًما؟!

وهذه الجملة التعدو أن تكون سج ًعا لفظ ًّيا
فار ًغا ،غير أنها لم تلبث أن خدعت الكثيرين،
وجعلتهم ينظرون إلــى اإلســام بعين الشك
واالرتياب ،وتلك ظاهرة يتكرر حدوثها ،ففي
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كل زمان يكون عدد الفاهمين لألمور في حقيقتها
األصلية قليالً ،ويظل أكثر الناس متورطين في
المعميات واألحاجي اللفظية ،وال يلبث هؤالء
أن يظنوا األوهــام والخياالت الزائفة حقائق
واقعية؛ بسبب عرضها بأسلوب شيق وكلمات
جميلة ،بيد أننا نعيش في عالم لم يتركاﷲ فيه
واضحا ،ومن
حقيقة أساسية إال أنزل عنها بيانًا
ً
ثم فإن وقوع أحدنا في هذا النوع من الضالل أو
االنحراف أمر اليغتفر.

إن كالماﷲ هو المعيار الحق الذي يستطيع
كل شخص معرفة مــاإذا كانت دعــواه حقيقة
واقعية أو شعوذة لفظية؟!

لقد زودنااﷲ تعالى بتصريح صادق عن كل
ماهو ضــروري من أمــور الماضي والحاضر
والمستقبل ،كما أرشدنا تعالى إلى أقوم الطرق
وأكملها عدالً وإنصا ًفا لكل جوانب العالقات
اإلنسانية وأبعادها ،فلو كــان المرء جــا ًّدا لما
صعب أن يعرف الحق والباطل؟!

ولن يقع في الشك واالرتياب إال من كان
تفكيره يعمل تحت التأثر بعوامل أخــرى غير
الكالم اإللهي؛ فالشخص الذي يجعل تفكيره
وف ًقا للحقائق اإللهية ،يغدو من المستحيل
أن يتورط في االنحراف الفكري ،لو لم يهتد
المرء إلى سبيل الحق ،فــإناﷲ عليم بحقيقة
حاله ،فيعلم جيدً ا من ذا الــذي لم يعط أهمية
للصدق الذي ظهر خارج ذاته من أجل حرصه
على كبريائه وعظمته الذاتية ،ومن ذا الذي حال
تعصبه األعمى دون فهمه ألمــر الحق ،ومن
الذي أهمل نداء الصدق ولم يعره أي اهتمام
بسبب رغبته في المظاهر الرخيصة ،ومن الذي
لم يتمكن من معرفة الحق بسبب سيطرة مشاعر
الحقد والحسد على ذهنه وعقله؟!
( )121-119ال شيء في الدنيا إال وهو
ــ بالنسبة إلينا نحن البشر ــ «مال الغير»؛ ألن

214

كل شيء ملكﷲ ،وإنما الصورة الوحيدة
الستحالله ألنفسنا أن نحصل عليه بالطريقة
التي هــدانــااﷲ إليها ،وأن نستخدمه وفق
الطريقة المرضية عنداﷲ.
إن الحيوانات تقدم لنا غذا ًء ثمينًا ،غير
أن السؤال هو :كيف حصل لنا حق التغذي
بها؟
إن التسمية أو ذكر اســماﷲ عند الذبح
هــو الــجــواب عــن هــذا الــســؤال ،فليست
التسمية بأي اسم أو عــادة لفظية .إنها في
األصل اعتراف بمالكيةاﷲ للحيوان ،وتأدية
الشكرﷲ على إعطائه إيانا ،وذكر اسماﷲ
عند الذبح رمز لالعتراف والشكر ،وهذا
االعتراف والشكر هو «الثمن» الذي بدفعه
إلى مالكه يصبح أحد حيواناته حالالً لنا،
على أن الشخص المضطر يعفى من هذا
االلتزام.
إن المرء حين يتخلى عن أحكاماﷲ بشأن
١٤٣
الحالل والحرام وبشأن المباح والمحظور،
فإن األوهام والخرافات تحل محلها؛ إذ يتبنى الناس مذاهب وآراء شتى عن األشياء بنا ًء على األفكار
والخياالت الوهمية ،وقد تكون وراء األوهام بعض الفلسفات المزعومة ،كما تقوم على أساس منها
بعض المظاهر الشكلية ،والذين يريدون السير في طريق الطاعةﷲ ،فعليهم قطع صلتهم كلي ًة بهذه
األوهام من الناحيتين :الفكرية والعملية.

إن هناك دينًا تقليد ًّيا يحظى برواج عام لدى كل أمة فيما يتعلق بالطعام والشراب ،وأساليب
تناولهما وأمور الحياة ،ومشاعر الناس نحو الدين التقليدي الرائج تكون شديدة؛ لكونه يحمل
توثيقات من جهة الشيوخ والسابقين ،ولذا فإن دعوة الحق حين تصطدم بهذا الدين التقليدي الرائج
تثار زوبعة من االعتراضات على دعوة الحق ،ويخترع زعماء العصر أقاويل مزخرفة ومفرحة تمكنهم
من إقناع أتباعهم من العوام بأن دينكم التقليدي الرائج هو الحق ،وأن هذا «الدين الجديد» باطل ،غير
علما ،ويكشف عن الحقائق في يوم القيامة ،فسيرى كل إنسان ماإذا كان
أناﷲ تعالى أحاط بكل شيء ً
قائما في حياته الدنيا على أرض الحقيقة أو على أرض األوهام والخرافات؟!
ً

نبراسا يستضيء به
( )124-122إنما الحي عنداﷲ هو الذي حين ظهر أمامه نور الهداية اتخذ منه
ً
في طريق حياته العملية ،وفي مقابل ذلك فإن الميت هو الذي يتيه في ظلمات الباطل لحرمانه وابتعاده
عن نور الهداية.
وإن عقل هذا الميت يكون متور ًطا في حبائل األوهام والتعصبات العمياء ،فال يدرك الحقائق
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الصادقة والسديدة ،ويعوزه المعرفة بماهية
األشــيــاء ،فال يستطيع التمييز بين الكالم
الحقيقي والجدال اللفظي العقيم ،ويكون
غار ًقا في غروره ،فيستحيل عليه االعتراف
بصدق يأتيه من أحد غيره ،وتستحوذ على
ذهنه األفكار التقليدية ،فال يتمكن من اختبار
األشياء على أي مقياس آخر سواها ،وبسبب
مواطن ضعفه وأمراضه الداخلية يتخبط في
الظالم ،ويتحول إلى إنسان ميت خامد رغم
كونه ح ًّيا في ظاهر األمر.
وعلى العكس من ذلــك فالذي يفتح
صدره للهداية فال يلبث أن يتحرر من كل
العقد النفسية على اختالف أنواعها ،فال
يتعذر عليه معرفة الصدق أ ًّيا كان مظهره،
وحجب األلفاظ التحول أبــدً ا بينه وبين
رؤيته لوجه الحقيقة ،وال تحتل قضايا الذوق
والعادة من نفسه وحياته مكانًا فتصبح عائ ًقا
عــن التقدم نحو الــحــق ،ويصير الصدق
١٤٤
حقيقة ساطعة وضاءة ،وال تخونه العزيمة أو
النشاط في الوصول إليها ،ويمشي بنفسه في ضوء الحق ،ويحاول «تمشية» اآلخرين في ضوئه كذلك.
والذين توصلوا إلى مقام المشيخة والمرجعية لدى العوام ،على أساس مزاعم أسبغوا عليها
ثوب الدين اإللهي ،هم أعداء كل صوت يدعو الناس إلى الدين الحق ،وأكابر العصر يحاولون جهد
طاقاتهم منع الناس من التأثر بدعوة الحق ،ف ُت َل ِّبس أمرها على الجماهير بزرع ألوان من الشكوك
والشبهات في نفوسهم ،وصرف دالئل الحق عن وجوهها ،وتشويه سمعة الداعي عن طريق نشر
أقاويل ضده الأساس لها من الصحة ،غير أن كل هذه المحاوالت التزيدهم إال إجرا ًما ،وال تصيب
الداعي أو مسيرته الدعوية بخسارة ذات بال.
١٥

إن متبع الحق هو الذي يتمكن من رؤية الحق ومعرفته ،ولما تقترن به مظاهر العظمة الدنيوية فإن
إقرارا بالحق المحض
اإلقرار بالحق المقرون بالعظمة الدنيوية إقرار بمظاهر العظمة الدنيوية ،وليس
ً
الذي جاء من عنداﷲ تعالى!

( )127-125إن الحق واضح في ذاته ،فليس من الصعب على أحد أن يفهمه ،ولكن عد ًدا ال
يحصى من الناس ،اليحصى في كل زمــان ،اليقبلون الحق على الرغم من وضوحه ،والسبب
وراء ذلك يرجع للموانع والعوائق النفسية التي يحدثونها في داخلهم ،فبعضهم يكون قد ربط نفسه
بالصالحين والشيوخ المبجلين ،فيرى سعادته في محض التمسك بأهدابهم ،وأن المصير الوحيد الذي
حذرا
ينتظره -لو تخلى عنهم ،-هو الضياع والهالك الشامل ،وبعضهم يحذر من تبدد شمل مصالحه ً
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يملك عليه لبه وجميع مشاعره ،فال يعود
بإمكانه أن يتقدم نحو الحق ،ومنهم من يخيل
إليه أن التسليم بالحق يعني أن يهدم صرح
عظمته وكبريائه بيده ،وبعضهم يشعر بأنه لو
اعترف بأمر اليتفق مع تقاليد البيئة السائدة
فسيصبح غري ًبا.

وهذه األفكار والخواطر تسيطر على ذهن
المرء ،فيرى االعتراف بالحق بمثابة صعود
مرتفع شاهق عسير جــدًّ ا ،حتى إن صدره
ليضيق بمجرد النظر إليه ،وعلى العكس حال
الذين ليسوا بمصابين بالتعقيدات النفسية،
والذين يعتبرون الحق أعلى وأسمى من كل
شــيء ،وبما أنهم باحثون مخلصون فحين
يظهر الحق أمامهم يعرفونه بدون توقف أو
إبطاء ويتلقونه بالقبول بغض النظر عن كل
المخاوف واألعذار والعراقيل.
إناﷲ يأتي بالحق أمام الناس في صورة
اآليات ،فأما الذين في قلوبهم زيغ واعوجاج
١٤٥
فيتناولون هذه اإلشارات والرموز بالتأويل
تبريرا لعدم اعترافهم بها ،وأما الذين صدورهم مفتوحة ،فال يدركون هذه اإلشارات
المزعوم الباطلً ،
بأعماقها ،ويجعلون منها غذاءهم الفكري ،وتتجه حياتهم في ذات الطريق القويم الذي يقطع في
ضوء هدايةاﷲ المباشرة ،والذي يؤدي بالمرء إلى الفالح والسعادة األبدية.
إن القيمة عنداﷲ تعالى للعمل وليس ألي شيء آخر ،فالشخص الذي يطيعاﷲ يأخذاﷲ بيده،
ويوصله إلى دار السالم عنده ،ودار السالم هي جنةاﷲ ،حيث يعيش المرء في راحة أبدية اليمسه
فيها أي نوع من اآلالم والهموم أو المصائب واآلفات ،ونصرةاﷲ ستنال أفراد البشر على أعمالهم في
الحياة القادمة بعد الموت ،ولو أن عد ًدا ملحو ًظا من األفراد أطاعوااﷲ في الدنيا فيمنحهم نصي ًبا من
النصرة اإللهية في هذه الدنيا كذلك.

أمرا أحادي الجانب؛
( )131-128إن
ً
شخصا ماحين يضل نتيجة إضالل غيره ،فال يكون ذلك ً
إذ إن كال الطرفين يحسب أنه واصل عن هذا الطريق إلى غرضه الخاص به ،فالشيطان حين يصرف
المرء عن سبيلاﷲ من خالل إلهائه باألماني واألحالم اللذيذة الباطلة ،فيحاول بذلك تحقيق تحديه
الذي كان قد وجهه إلى الخالق عند بدء الخليقة قائالً[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ] {اإلسراء.}62 :

والذين يستسلمون للشيطان فاستسالمهم لمنافع ومصالح معينة يطمحون إليها؛ فقد يروج بعض
الناس تجارة سحره باستغالل أسماء الجن ،أو ينسب شعره وكهانته إلى أي أستاذ جني لينال الحظوة
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لدى العوام ،وهكذا كل تلك الحركات التي
تقوم على أساس من اإلغراءات الشيطانية ،فإن
أنصارها إنما يناصرونها رجاء امتالكهم زمام
القيادة ويستتبعون جمو ًعا غفيرة من العوام بكل
سهولة؛ ألن الجماهير تكون أســرع استجاب ًة
للهتافات الشيطانية منها للنداء اإللهي.
وفي يوم القيامة إذا ارتفعت األستار عن وجه
الحقائق ،فسيتضح أن ضالل الضالين أو إضالل
المضلين لم يكن ناش ًئا عن سوء فهم ،بل كان
السبب يرجع إلى إهمالهم للحق.

إن هــؤالء لم يستطيعوا التسامي بأنفسهم
عن المظاهر الدنيوية ،وما استطاعوا التضحية
بالمنافع الوقتية العاجلة ،وإال فالهداية التي
فتحاﷲ طريقها بواسطة صفوة من عباده كانت
واضحة ،فلم يبق أي شخص جاه ً
ال بحقيقة
األمر ،غير أن عبوديتهم للدنيا أصبحت غشاوة
على أبصارهم ،ومن ثم فلم يعرفوا رغم معرفتهم
ولم يسمعوا رغم سماعهم.

وفــي اليوم اآلخــر س ُينتزع منهم كل شيء
كان مبعث غرورهم وعنادهم في الحياة الدنيا،
ٍ
وحينئذ سيتبين لهم كيف أن الحق قد ظهر
أمامهم ،ولكنهم رفضوه مرددين بعض الكلمات
الكاذبة ،وكيف تم إشعارهم بما هم فيه من خطأ
وباطل ،غير أنهم تناولوه بالتأويل الجميل ليثبتوا
ــ كذ ًبا وخدا ًعا ــ أنهم على الحق والصواب!
( )135-132إننا نشاهد في الحياة الدنيا
أن مراتب الناس تتفاوت من شخص آلخر،
ويكون التفاوت بحسب تفاوت مقدار ونوع
الجهد الذي يوجد بين رجل وآخر ،إن درجة
نجاح شخص مافي هــذا العالم تكون وف ًقا
لحكمته وكياسته وكدحه ومراعاته للمصالح،
الأقل وال أكثر.
وهــكــذا األمـــر بالنسبة لــلــعــالــم اآلخـــر؛
فالدرجات والمراتب في اآلخرة تتناسب غاية
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التناسب مع عمل المرء في حياته الدنيا ،وإن
اآلخــرة تتطلب بــذل الوقت والــمــال من أجل
النجاح فيها ،تما ًما كما يبذل المرء وقته وماله
من أجل نجاحه في الدنيا ،ويتعين على المرء
أن يستخدم الدهاء والفطنة بشأن قضية اآلخرة
كما يستخدم الدهاء والفطنة في قضاياه الدنيوية،
وهكذا البد له من رعاية المصالح والمخاطر
فيما يتصل بشؤون اآلخرة كما يراعي المصالح
والخطورات في أمور دنياه ،واﷲ الذي يملك
قضاء اآلخرة خبير بأحوال كل فرد ،فلن يصعب
عليه أن يوفي كل أحد أجره بقدر مايستحقه ،إن
عالم االمتحان والعمل الذي أوجدهاﷲ،
يمثل لإلنسان فرصة ثمينة أتاحها خالق اإلنسان؛
فيتمكن من الفوز بالسعادة األبدية لو أنه مارس
العمل الصالح في هذه الحياة القصيرة األمد،
وليس وراء إقامة هــذا النظام أيــة منفعة تعود
علىاﷲ ذاته ،وال يعبأاﷲ بما إذا لم يقبل البشر
الموجودون اآلن على وجــه األرض بمنهجه
التكويني ،فإنه قادر على أن يقضي على هؤالء
جمي ًعا وينهض مكانهم آخرون يسلمون بمنهجه
التكويني ويضمون أنفسهم إليه ،حتى إنه تعالى
يستطيع أن يبعث رم ــال الــصــحــراء وأوراق
األشجار كعباد أوفياء مخلصين له تعالى ،وما
ذلك علىاﷲ بعزيز.

إن إتاحة المهلة للظلمة والمعاندين في رحاب
عالم يقوم على الحق المحض والعدل المطلق،
دليل في حد ذاته على أن هذه المهلة ليست بنعمة،
بل من أجل استدراجهم إلى مصيرهم النهائي،
ومن ثم فإن الشخص الذي ينكر الحق ،يتمتع
بنعيم الحياة دون أن يتعرض لسوء ،الينبغي له أن
ُي َس َّر بهذا الوضع؛ ألنه مؤقت ،إذ سرعان ماسيأتي
الوقت الذي يسلب فيه المرء كل مايطغيه ويبعثه
على البطر والعناد ،وسيقذف به في هاوية من
الدمار خالدً ا فيها دون أن يجد إلى الخروج منها
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سبيالً ،ولن تتاح له فرصة ثانية للعمل ،وال
يستطيع التخلص من عاقبة ماقدمت يداه من
عمل!

( )137-136كان من عادة المشركين
حصصا
أن يخرجوا من الزروع والمواشي
ً
معينةﷲ ولألوثان ،وإذا رأوا أن ماجعلﷲ
من الزرع أو الماشية أجود نو ًعا مما جعل
لــأوثــان ،استبدلوا األخــيــر بـــاألول ،وال
يفعلون العكس ،وكذلك في أثناء توزيع
الثمار إذا اختلط شيء من الجزء المسمى
لألوثان بالجزء المخصصﷲ ردوه إلى
األوثــان ،وإن سقط شيء من جــزءاﷲ فيما
خصصوه لــأوثــان لــم يـــردوه ،وهــكــذا لو
اقتضت الضرورة يو ًما أن يستخدموا شي ًئا
من أموال النذر لحاجاتهم الذاتية أخذوه من
نصيباﷲ ،وأما نصيب األوثان فال يمسونه
خشية أن تحل عليهم بلية أو مصيبة ما،
ويدعون اإليمان باﷲ ،غير أن أوثانهم كانت
١٤٦
موضع ثقتهم ويقينهم.
والمرء إذ يتخذ األصنام أو يلجأ إلى اآللهة الحسية الباطلة فإنما يلجأ إليها لكونه اليعتمد على
اإلله الغيبي اعتما ًدا كامالً ،وهكذا يكون الحال تما ًما بالنسبة لكل شخص يؤمن باﷲ إيمانًا لسان ًّيا
محضا ،بينما يكون قلبه عال ًقا بأي شيء آخر غيراﷲ تعالى ،فالذين يكون حبهم واحترامهم قد ارتبط
ً
بأية شخصية حية أو ميتة ،قد اليرون غضاضة مافي ذكر «شريكهم» إلى جانب ذكراﷲ ،إال أنهم
اليستسيغون أن يذكراﷲ في الوقت الخاص لذكر شريكهم ،وقد يسهل عليهم أن يوجهوا شي ًئا من
خالصاﷲ إلى شركائهم ،ولكن لن يصل إلىاﷲ شيء أبدً ا من قدر
نصيب الشوق وال َّلهفة الذي يكون
ً
الشوق وال َّلهفة ،الذي يرونه ضرور ًّيا لشركائهم.
وربما تتغلب أهمية هؤالء الشركاء على ذهن المرء فيذبح لهم حتى فلذات كبده ،ولو أنه طولب
فرحا مغتب ًطا فيما لو دعي إلى
بتقديم أبنائه ضحايا طل ًبا لرضااﷲ لما رضي بذلك ،ولكنه يستعد لذلك ً
التضحية بهم أمام شركائه المحبوبين!!
١٥

إن سائر العادات والشعائر من هذا النوع التزال تمارس باسم الدين اإللهي ،بيد أنها التعدو في
الحقيقة أن تكون افتراء علىاﷲ؛ ألن ذلك يعني نسبة أمر إلىاﷲ ،لم يكناﷲ تبارك وتعالى قد أمر
عباده به أو علمهم إياه قط!

( )140-138إن عرب الجاهلية عزوا دينهم إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل غير أن الدين
الرائج لديهم لم يكن إال دينًا مزعو ًما ابتدعه زعماؤهم وعملوا على نشره وترويجه ،وبموجب هذا
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الدين المزعوم كان عليهم أن يتقيدوا بكثير
من االلتزامات القاسية بشأن تقديم النذور
والقرابينﷲ أو ألصنامهم ،فلو ذبحوا البحيرة
أو السائبة فخرج من بطنها مولود حي فيأكله
الرجال دون النساء ،ولو كان المولود ميتًا
أكله الرجال والنساء جمي ًعا ،وهكذا فقد
كانت هناك طائفة من الحيوانات حرموا
الــركــوب أو حمل األثــقــال على ظهورها،
وبالنسبة لطائفة أخرى من الحيوانات كانوا
يرون أن ذكر اسماﷲ عند ركوبها أو ذبحها أو
حلبها مما ينبغي اجتنابه.
إن أمثال هــؤالء يكونون بعيدين عن
مقتضيات الــديــن األصــلــيــة ،ويــتــعــدون
ح ــدوداﷲ في حياتهم اليومية ،ويهتمون
بمراعاة اآلداب والقيود المتعلقة ببعض
المظاهر والمراسم الشكلية اهتما ًما يصل
إلى الغلو أو التشديد ،وإنها لمكيدة شيطانية
خطيرة جــدًّ ا ،فالشيطان يبعد الناس عن
١٤٧
أصل الدين ويشغلهم بما ينشر من عادات
وممارسات باسم الدين ،ثم يجعل المرء يتشدد ويبالغ في إتيانها ،وبالتالي يوقعه في سوء فهم قائل
بأنه قائم على ديناﷲ متمسك به بأقصى مايمكن من التحفظ واالحتياط ،والغلو أو التشديد في ظواهر
العبادات نتاج هذه العقلية الخاصة ،فيكون فؤاد المرء خال ًيا من كيفيات التضرع والخشوع ،ولكنه من
كثيرا
خالل مبالغته في االلتزام ببعض اآلداب الظاهرية يزعم أنه قام بأداء عمل العبادة حق القيام ،وإن ً
منهم قد استحلوا أعماالً وحشية كقتل األوالد ،وهم يحرمون البشر من طيبات مارزقهماﷲ ،ويذهب
بهم الحماس في المسائل العادية إلى التخاصم واالقتتال ،وال يلقون باالً إلى األشياء العظيمة الشأن
التي يمكن فهم أهميتها عن طريق العقل العام أو الفطرة السليمة!
( )142-141لقد أنشأاﷲ ضرو ًبا شتى من األغذية لإلنسان ،فمنها مايمتد على ظهر األرض
كالشمام والخضراوات وغيرها ،ومنها ماترفع دواليه على الخشب كالكرم ونحوه ،ومنها مايكون عال ًقا
بجذع شجرته كالتمر والنارجيل ...إلخ ،كما خلقاﷲ لإلنسان أنوا ًعا مختلفة من الحيوانات بين صغير
وكبير كاإلبل والفرس والشاة والغنم وما إلى ذلك.

إن اإلنسان كائن مستقل ،وبقية الكائنات مستقلة بذواتها ،فقد ُخلق كل منها على حدة ،غير أن
اإلنسان يرى بينه وبين بقية المخلوقات انسجا ًما وتواف ًقا ،فإذا كان جسد المرء بحاجة إلى التغذية
فإنه يجد خارج وجوده «عبوات غذائية» تتدلى في غصون األشجار الخضراء ،وإذا كان يوجد في
لسانه حاسة التذوق أللوان الطعوم فهناك مواد ممتازة أودعت في الثمار لتسكين حاسته تلك ،وإذا

كانت عيونه رزقــت ذو ًقــا لجمال المنظر فإن
مصنع الكون كله مزدان بآيات الجمال والبهاء
محتاجا إلى وسائل
والروعة ،وإذا كان اإلنسان
ً
للركوب وحمل األثقال ،فقد أوجد الخالق هنا
حيوانات يستخدمها كمراكب ووسائل للنقل،
وتقدم له غذا ًء ثمينًا ،وهكذا فقد أصبح الكون
بكل موجوداته إعالنًا لتوحيداﷲ؛ إذ اليتصور
وجود مثل هذه الوحدة واالنسجام بين ظواهر
الكون المختلفة بدون أن يكون خالقه ومالكه
واحدً ا.
وإن الــمــرء ليمتلئ قلبه بمشاعر الشكر
واالمتنان حين يشاهد األسباب الكونية الهائلة
تعد له بدون استحقاق ذاتي منه ،وباإلضافة إلى
ذلك فإن األمر يصبح بالنسبة للمرء غذا ًء للتقوى؛
ألن الفطرة البشرية تقتضي أن تكون كل عناية أو
امتياز مقترنة بالمسؤولية ،وذلك مما يذكر المرء
بمجازاة اآلخرة ،ويبعثه على أن يعيش في هذه
مستحضرا اليوم الذي يمثل فيه بين يدي
الدنيا،
ً
ربه للحساب.

ولو استيقظت هذه المشاعر واألحاسيس في
حتما عن
نفس المرء على وجه حقيقي ألسفرت ً
أخذه نفسه بأمرين ،أما أحدهما فسيرى لمالكه
ح ًّقا في كل خير يحصل عليه في هذه الدنيا،
وأما اآلخر فسيبذل مما يملكه بقدر حاجته دون
إســراف أو تبذير ،ولكن الشيطان يصرف ذهن
المرء عن االتجاه الصحيح ،ويورطه في أمور
وشواغل أخرى تافهة العالقة لها بهدف حياته
الحقيقي.
( )145-143من جملة الحيوانات التي
ير ِّبيها العرب للحم واللبن كانت أربعة أنواع
ـارا بين أوساطهم ،وهي:
أكثر شيو ًعا وانــتــشـ ً
الضأن والمعز ،واإلبــل والبقر ،وقــد ابتدعوا
لتلك الحيوانات قواعد تحريمية مختلفة ،غير
أن هــذه القواعد لم تكن تستند إلــى أي دليل
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سوى ماتوارثوه من طقوس وتقاليد وثنية؛ إذ
اليوجد في الضأن والمعز واإلبل والبقر ،سواء
ذكرا أمأنثى ،أية علة لتحريمها ،إن لحوم
أكانت ً
هذه الحيوانات خير غذاء لإلنسان ،كما أنها غير
أي عــادة قــذرة تبعث في النفس
مجبولة على ِّ
اإلنسانية الكراهية واالشمئزاز منها ،والعلم
النص على تحريمها
المنزل من السماء يخلو من ِّ
بالصراحة أو اإلشارة ،إ ًذا فما مصدر هذه القواعد
التحريمية المتنوعة التي تنتشر بين الناس بشأن
تلك الحيوانات ،إن مرجع ذلك إلى اإلغراءات
الشيطانية.

إن الشعور باﷲ واإلحساس بالحالل والحرام
كامنان بصورة جبلية في فطرة اإلنــســان؛ ألن
إلها ،ويريد أن يفرق بين
المرء ينزع إلى أن يتخذ ً
مايجوز وما اليجوز ،وإن الشيطان بهذه الحقيقة
لخبير؛ إذ يحسب أن اإلنــســان لــو أتيحت له
فرصة العمل في ظروف ساذجة بسيطة فسيأخذ
بالضرورة بمنهج الفطرة الصحيح ،فيعمل على
ترويج ألــوان من الشعائر والــعــادات الفاسدة
ليذهب بنقاء الفطرة اإلنسانية ،فيخترع باسماﷲ
آله ًة مفترضة ،ويبتدع محرمات زائفة باسم
الحالل والحرام ،فيحاول الشيطان أن يحول
بين المرء وبين وصوله إلى الحق األصيل من
خالل توريطه في مثل هذه األشياء والممارسات
ٍ
وبعدئذ يكون المرء ضل عن الطريق
المفترضة،
المستقيم ،ولكن بسبب أنــه يــرى نفسه على
«الجادة» ،في حين أنها ربما تكون خ ًّطا منحن ًيا
وليست بطريق الحق المستقيم!!

والذين يقعون فريسة اإلغــراءات الشيطانية
يتم اعتبارهم عنداﷲ ظالمين ،فإناﷲ منحهم قوة
الفهم واإلدراك بحيث كان بإمكانهم أن يميزوا
بها بين الحق والباطل ،غير أن تعصباتهم العمياء
طمست عقولهم وأفهامهم ،وصــارت غشاو ًة
على أبصارهم وبصائرهم ،فما كادوا يدركون
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الحقيقة رغم توافر قوى الفهم واإلدراك
لديهم!
( )147-146إن المحرمات األساسية
دائما كما وردت في
في شريعةاﷲ ظلت ً
اآلية السابقة ،يعني :الميتة ،والدم المسفوح،
ولحم الخنزير ،ومــا أهــل لغيراﷲ بــه ،أما
ماعداها من األشياء المحرمة فإنما يأتي
تحريمها في إطار الشرح والتفصيل لتلك
المحرمات األصلية ذاتها ،غير أن هناك ــ
باإلضافة إلــى ماتقدم ــ سنة إلهية أخرى
للتحريم ،وهي أن أمة أمينة على الكتاب حين
تختار طريق البغي والطغيان بدالً من الطاعة
واالنــقــيــاد فقد يتم إلقاؤها فــي صعوبات
ومضايقات جديدة كعقوبة على عنادها
وطغيانها ،وتحرم عليها أشياء لم تكن أص ً
ال
محرمة في الشريعة اإللهية.
وكيف يتم هذا التحريم؟!

١٥

إن أحد األشكال التي يتخذها عاد ًة هو
أن ينهض في تلك األمة زعماء ليسوا من
جوهر الدين وحقيقته في شيء ،إنما هم يعرفون التدين الشكلي فحسب ،لطالما يأخذ أمثال هؤالء
يصرفون من االهتمام بالنسبة لآلداب والقواعد الظاهرية للدين ماينبغي أن يصرف بالنسبة لحقائق
الدين المعنوية ،مما يؤدي إلى إحاطة ظواهر الدين بتفريعات غير ضرورية ،حيث يخترع هؤالء
مقاييس ظاهرية مزعومة للتدين ،ومن خالل الغلو والتشديد يجعلون من الحكم البسيط معقدً ا،
محظورا.
ويحيلون المباح
ً
١٤٨

وعلى سبيل المثال فحين انتشر البغي والعناد بين اليهود نهض فيهم علماء ابتدعوا بمحض
تخرصاتهم قاعدة تقول :إن بهيمة من البهائم اليحل أكلها إال إذا اجتمع فيها شرطان اثنان في ٍ
آن واحد:
أحدهما :أن تكون قوائمها مشقوقة.

وثانيهما :أن تكون من الحيوانات المجترة.

وكل حيوان اليتوافر فيه أحد هذين الشرطين فهو محرم ،وبسبب هذا الشرط المزعوم دخل في
قائمة المحرمات بال مبرر حيوانات مثل الجمل والوبر واألرنب ...إلخ ،وهكذا فقد ذهب بهم الغلو في
تحديد «الظفر» إلى حد أنهم حرموا على أنفسهم النعامة والبجع والبط ...إلخ ،بدون لزوم ،وقد أسفرت
مثل هذه القيود وااللتزامات غير الفطرية عن إيقاعهم في ضيق وحرج ،حيث كاناﷲ قد وضع لهم اليسر
والسهولة.
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إن المرء اليتعرض لمؤاخذةاﷲ الفورية
عقب إنكاره للحق ،بل اليــزال يجد نفسه
حرا ومتمت ًعا بوسائل العيش وأسباب القوة،
ًّ
يصيبه
مما
كثيرا بسوء فهم أنه غير خاسر
ً
شي ًئا مهما جحد وأنكر الحق ،ويغيب عنه
أن عدم تعرضه لسوء ماإنما يرجع إلى سعة
رحمةاﷲ تعالى الغير؛ إذ أناﷲ جل شأنه
يمهل المرء رغم عناده وطغيانه إلى أقصى
الحدود ،ولكن في نهاية المطاف إذا هو
لم يغير موقفه فال يلبث أن يأخذه العذاب
اإللهي فجأة.
( )150-148إن دعوة الحق الخالصة
تكون دو ًما دعوة غريبة على بيئتها؛ إذ تكون
هناك من ناحية الديانة التقليدية الرائجة التي
تتمتع بالغلبة والهيمنة على جميع المرافق
والمصالح االجتماعية ،كما تكون وراءها
تقاليد وعــادات القرون المتوارثة لدعمها
وتأييدها ،ومن ناحية أخــرى تكون دعوة
١٤٩
الحق مجردة من كل هــذه الخصوصيات
اإلضافية ،وفي مثل هذا الوضع يصعب على الناس أن يفهموا أن الديانة التي تحتل هذه المكانة
الرفيعة وتتمتع بهذا النفوذ واالنتشار الواسعين بين الناس ،عساها أال تكون ديانة تتفق مع إرادةاﷲ
تعالى ،ومن هنا فال يلبث الناس أن يفترضوا أن الديانة الرائجة إنما تمكنت من هذا النفوذ واالنتشار
لكونها وف ًقا لمشيئةاﷲ ومرضاته ،ولوال ذلك لما نالت من النفوذ واالنتشار مانالت ،وانطال ًقا من
هنا فهم يتساءلون قائلين :فأي الديانتين إ ًذا ستكون هي الديانة المرضية عنداﷲ تعالى ،التي تتمتع
بالمكانة العالية في كل مكان من دنيااﷲ ،أو تلك الديانة الخاملة المغمورة التي التحظى بأية مكانة
تذكر في دنيااﷲ؟!
غير أن الفصل بين الحق والباطل إنما يتم على أساس الدالئل الحقيقية ،وليس على أساس هذا
النوع من األقيسة والمزاعم .لقد جعلاﷲ هذه الدنيا موضع امتحان ،حيث الفرصة متاحة للمرء
ليختار مايشاء ويدع مايشاء ،وهذا األمر يتوقف كل ًّيا على إرادة المرء الذاتية ،وفي هذه الحالة اليقوم
الرواج العام لشيء مادلي ً
ال على كونه ح ًّقا.

إن الحكم على شيء مابالحقية أو البطالن إنما يعتمد أوالً
وأخيرا على الدالئل وليس على
ً
الممارسات التقليدية الرائجة ،إناﷲ قد جعل هذه الدنيا موضع امتحان وابتالء ،وبدل أن يلزم اإلنسان
قسرا بمشيئته العليا زوده بعلم الصواب والخطأ ،ثم أعطاه حرية االختيار أليهما شاء ،إما الصواب
ً
وإما الخطأ ،ومعنى ذلك أن الحجة أو الدليل ممثلاﷲ في الحياة الدنيا ،فالذي يستسلم لدليل صادق
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فإنه يستسلمﷲ تعالى ،وعلى نقيض من ذلك فإذا
هو رفض دلي ً
ال صاد ًقا فقد رفضاﷲ تعالى.

وعدم خضوع المرء أمام الدليل يرجع إلى
عدم تمكنه من التسامي عن شهواته ورغائبه
الدنيئة ،فهو يتصدى إلطالق تسمية الحق على
الباطل حتى يستطيع تبرير عمله ،ويذهب به
عناده إلى حد أنه اليلبث أن يهمل آيــاتاﷲ
الواضحة ،ويصبح غير مكترث بأناﷲ مؤاخذ
إياه عاقبة األمــر ،وهو يعطي لألشياء األخرى
من األهمية في حياته ماالينبغي أن يعطيه إالﷲ
تعالى وحده!

( )151يــبــتــدع الــنــاس ألـــوانًـــا شــتــى من
االلتزامات الرسمية والظاهرية باسم الوصايا
أو االلتزامات اإللهية ،ومــن خــال االهتمام
الخصوصي بها يقتنعون بأنهم قد قاموا بتوفية
االلتزامات اإللهية حقها ،بيد أن االلتزامات التي
يريداﷲ االهتمام بها من اإلنسان هي التزامات
حقيقية وليست بمظاهر رسمية من نوع ما.

وأول وصية هي أن يتخذ المرء مناﷲ الواحد
إلهه ،وأال يتغلب على ذهنه كبرياء أحد سواه،
وال يحسب أحــدً ا غيره موضع ثقته ،وال يعقد
آماله على أحد سواه ،وال يخاف أحدً ا غيره ،وال
يمتلئ قلبه بحب شديد ألحد سواه.

يكون اآلب ــاء فــي أغلب األحـــوال ضعفاء
محتاجين في الوقت الذي يبلغ األوالد ذروة
الــقــوة والــنــشــاط ،ودافـــع اإلحــســان إليهم إذ
ذاك اليكون المنفعة ،بل يكون عرفان الحق
والجميل ال غير ،وهكذا تصبح قضية تأدية
حقوق الوالدين بالنسبة للمرء المادة األولى
الختباره بما إذا كــان قد اختار ديــناﷲ على
مستوى القول أو على مستوى الفعل ،ولو أنه
أعطى األهمية كلها لحق الوالدين بــدالً من
تركهما ،ولو أن حبه ألصدقائه وزوجته وأبنائه
لم يبعده عن أبويه ،فكأنما هو قدم الدليل األول
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على أن سلوكه العملي في الحياة سيكون تب ًعا
لحب المبادئ وعرفان الحقوق ،وليس تب ًعا
للمنفعة والمصلحة.

إن اإلنــســان بسبب حرصه وظلمه اليــدع
رزقاﷲ يصل إلى عباده أجمعين على النحو
العادل ،وحين يتمخض ذلك عن مشاكل القلة
المتوهمة فهو يصرخ قائ ً
ال بأن اقتلوا اآلكلين،
أو التسمحوا للمولودين بأن يولدوا ،إن كل
األقاويل من هذا النوع مرادفة لالفتراء على نظام
الرزق اإللهي.

كثيرا من األعمال السيئة تبلغ من فحش
إن ً
الهيئة وشناعتها حدًّ ا اليحتاج معه إلى علم غزير
لمعرفة قبحها.

إن فطرة اإلنسان وضميره كافيان للداللة
على أنــهــا أعــمــال غير جــديــرة بــأن يمارسها
اإلنسان ،وفي مثل هذه الحالة فإن الشخص
الذي يقترف الفحشاء أو المنكر من قول أو فعل
فكأنما يكشف عن حرمانه حتى من تلك الدرجة
البدائية لإلنسانية التي تشكل نقطة بدء إلنسانية
اإلنسـانية.

إن دم كل إنسان محترم ،وال يجوز إهراقه
مباحا
ألحد مالم يرتكب جريمة يغدو معها دمه ً
وفق شــروط معينة تناولها تشريع الخالق جل
وعال بالبيان ،وكل هذه األمور واضحة لدرجة
أنه اليمكن أن تبقى حقانيتها خافية على أي
شخص عاقل.

( )153-152إن اليتيم يكون أضعف فرد
في المجتمع ،حيث تنعدم في ذاتــه كل تلك
العوامل اإلضافية التي تشكل على وجه العموم
دوافــع السلوك الحسن ،وإنما يعامل «اليتيم»
معاملة أساسها النصح له والشعور بالمسؤولية
بأخالق قائمة على األساس المبدئي الخالص
وليس على أساس المنفعة والمصلحة.
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إن اليتيم يمثل الرمز النهائي لحسن
السلوك في المجتمع ،ومن ثم فالشخص
ال ــذي يتعامل مــع اليتيم بالحسنى فإنه
باألحرى سيتعامل مع اآلخرين بالحسنى
كذلك.
كل األشياء في هذا الكون مرتبطة بعضها
ببعض بحيث إن كل شــيء يعطي اآلخر
ماينبغي له أن يعطيه ،ويأخذ من اآلخر
ماينبغي له أن يأخذه ،ويتعين على اإلنسان
هو اآلخر أن يتبنى هذا المبدأ نفسه في حياته
العملية ،وأن يكون متمسكًا بالعدل والقسط
فيما إذا كال أو وزن شي ًئا ألخيه اإلنسان،
وال ينبغي له أبدً ا أن يستخدم لنفسه مكياالً،
ولغيره مكياالً آخر.
وعلى مدى الحياة يمر المرء بين الفينة
واألخرى بمناسبات تفرض عليه أن يبدي
رأ ًيــا ضد أحد الناس ،والطريقة المقبولة
عنداﷲ في مثل هذه المناسبات هي أال يلفظ
١٥٠
صحيحا وصاد ًقا
المرء من قول إال ماكان
ً
على ميزان العدل واإلنصاف من غير محاباة وال مداهنة ألحد األطراف كائنًا من كان.
مفروضا على ابنآدم ،ومن العهود مايكون مكتو ًبا ،ومنها مااليكتب بالحروف
إن للفطرة عهدً ا
ً
والكلمات ،غير أن إيمان المرء وإنسانيته ونبالة طبيعته تتطلب منه أن يفعل هذا في مناسبة كذا وال
يفعل ذاك في مناسبة كذا ،والوفاء بكال النوعين من العهود واجب على كل مؤمن ومسلم.

وكل هذه األمور في غاية الوضوح والجالء ،فإن الوحي السماوي وعقل المرء يشهدان بصدقها
وحقانيتها ،إال أنه اليتعظ بها سوى شخص يريد من صميم قلبه أن يتلقى الموعظة والنصحية.

إن هذه األحكام (في اآليات  151ــ  )153هي األحكام األساسية للشريعة اإللهية ،والعمل بها
وفق مفاهيمها السديدة يعني اتباع صراطاﷲ المستقيم ،وأما لو تنوولت تلك األحكام بتفريع الفروع
والجزئيات عن طريق التأويل والتعمق والتنقير ،وبالتالي صار التأكيد والتركيز كله ينصب على
هذه الفروع ،فذلك هو التخبط في سبل متفرقة هنا وهناك ،وهي بدورها الولن توصل المرء أبدً ا
إلىاﷲ.

( )159-155الكتاب المنزل من عنداﷲ ،على كونه يضم تفاصيل كثيرة حول شؤون مختلفة،
إال أنه يهدف أوالً
وأخيرا إلى غاية واحدة ،أال وهي أن يوقن المرء بلقاء ربه ،يعني أن يمارس حياته
ً
في هذه الدنيا بحيث أنه يعتبر نفسه مسؤوالً ومحاس ًبا عنداﷲ عن كل عمل يصدر منه ،وبالتالي

225

تكون حياته حياة منضبطة دون أن تكون حياة
حرة طليقة ،إلى هذا الغرض نفسه كانت ترمي
الكتب السماوية السابقة كلها ،كما أن دعوة
القرآن هي األخرى جاءت تنصب على الغرض
ذاته كذلك.

لقد جعلاﷲ الكون خاض ًعا لمشيئته بموجب
سلطته اإلجبارية مباشرةً ،بيد أنه تعالى منح
اإلنــســان االختيار الكامل ،فقد جــرت سنته
لهداية اإلنــســان بــأن يطلع الناس على دالئل
الحق والباطل عن طريق الرسول والكتاب،
فالمشيئة اإللهية تظهر في عالم البشر في صورة
الدليل ،ومن ثم كان االعتراف هنا اعترا ًفا باﷲ،
والتكذيب بالدليل تكذي ًبا باﷲ.

وعقب انفجار القيامة ستنكشف للناس كل
ٍ
وحينئذ سيجد كل
الحقائق الخفية جملة واحدة،
مضطرا لإليمان باﷲ وبآياته ،إال أن
امرئ نفسه
ًّ
اإليمان وقتها القيمة له البتة ،فإن اإليمان المعتبر
به هو الذي يتم في حالة الغيب؛ إذ اإليمان في
الحقيقة هو أن يقر المرء قبل المشاهدة بما
مرغما على اإلقــرار به بعد المشاهدة،
سيكون
ً
أما الشخص الذي يقوم باإلقرار بعد المشاهدة
فكأنما هو لم يقر مطل ًقا.
والذين أخضعوا أنفسهم اليوم باختيارهم
إلرادةاﷲ لهم الجنة عند ربهم.

وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك فــــإن الــذيــن
سيخضعون أماماﷲ على أثر قيام الساعة ،فإنما
سيكون خضوعهم إذ ذاك مراد ًفا لشهادة إثبات
أكيدة على جريمتهم الغير ،حيث إنه سيعني
أنهم طب ًقا العترافهم أنفسهم لم يؤمنوا في الدنيا
أمرا
بشيء كان
جديرا باإليمان ،وأنهم لم يفعلوا ً
ً
جديرا بالفعل!!
كان
ً
( )160-159الدين هو أال يعطي المرء في
حياته المكانة العليا ألحد غيراﷲ تبارك وتعالى،
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وأن يبني عالقاته على أســاس مــن العرفان
للحق وليس على أســاس من المنفعة ،وأول
عالمة على ذلك هي البر بالوالدين ،وأن يعتبر
الرزق عطيةاﷲ وال يتدخل في النظام اإللهي،
وأن يجتنب الفحشاء ومنكرات األعمال حتى
تظل حساسية قلبه نحو الشر حية ،وأال يستغل
الضعيف.
وأقرب امتحان للمرء بهذا الخصوص يتم
عبر تعامله مع اليتيم ،وأن يكون في أداء الحقوق
إلى أصحابها وتبادل األخذ والعطاء مع اآلخرين
عــادالً
مستقيما كالميزان ،وأن يستخدم لسانه
ً
دو ًما وفق مقتضى الحق ،وأن يعيش حياته وهو
يشعر على كل حال بأنه مربوط بالعهد اإللهي،
وأنه غير متحرر في أي وقت من تكاليف العهد
اإللهي .إن هذا هو الطريق المستقيم الوحيد
لممارسة الحياة المطابقة لرضااﷲ تعالى ،فينبغي
للمرء إ ًذا أن يدوم ثابتًا على هذا الطريق المستقيم
من غير انحراف إلى اليمين أو الشمال.
إن هــذه األحكام العشرة ( 151ــ )153
التي تم بيانها فيما سبق أحكام فطرية بسيطة،
حيث يشهد عقل كل امرئ بحقانيتها ،ولو أن
محصورا في نطاق هذه
التركيز والتأكيد ظل
ً
األشياء لما نشبت أبدً ا فتنة االختالف والتحزب،
غير أن األمم حين تصاب باالنحطاط ،ينبعث
فيها زعماء دينيون يستنبطون من هذه األحكام
البسيطة فرو ًعا غير فطرية ،مما يحول الوحدة
الدينية إلى الفرقة واالنقسام.
ففي مجال التوحيد لو أثير النقاش حول
ماإذا كاناﷲ ذا جسد أو غير ذي جسد ،أو بدأ
التعمق والتنقير في موضوع اليتيم ف ُيتَّجه بذلك
إلــى تحديد :مــاالــشــروط التي يصح وصف
صاحبها باليتيم؟ أو طرحت الدعوى القائلة
بأن هذه األحكام اليمكن تنفيذها عمل ًّيا مالم

نمتلك زمام الحكومة ،ولذا فأول عمل يجب
القيام به هو تغيير «الحكومة غير اإلسالمية».

إن مناقشات من هــذا النوع لو بــدأت تثار
فإنها لــن تعرف حــدًّ ا تقف عــنــده ،وسيصبح
مستحي ً
ال جمع كلمة األمة على ذلك ،وستظهر
ٍ
بعدئذ ــ وبطبيعة الحال ــ مذاهب فكرية مختلفة
االتجاهات إلــى الــوجــود ،وتتكون جماعات
وأحــــزاب التــحــصــى تحت شــعــارات شتى،
وبالتالي سينتهي اجتماع كلمة األمة إلى افتراقها
طرائق قد ًدا.

إن تركيز االهــتــمــام كله على هــذا الدين
الفطري والبسيط هو الحسنة الكبرى ،غير أنه
يضطر المرء إلى جهاد عنيف مع النفس ،ويتعين
عليه أن يظل متمسكًا به ملتز ًما بالصبر والتضحية
رغما من الظروف واألوضاع غير المواتية ،إنه
ً
أيضا
لعمل جد عسير ،ولذلك فقد كان جزاؤه ً
يضاعف عنداﷲ عشر أمثاله وأكثر.

وأمــا الذين يقترفون السوء ،ويسيرون في
دنيااﷲ في سبل أخــرى متفرقة غير طريقاﷲ
المحدد؛ فإنهم وإن كانوا يرتكبون جريمة عظيمة
جــدًّ ا ،إال أناﷲ تعالى اليتخذ ضدهم إجــرا ًء
جائرا ،وإنما يجزيهم بحسب جريمتهم
انتقام ًّيا
ً
سوا ًء بسواء!

( )165-161لقد أنزلاﷲ في القرآن الكريم
دينه النقي الخالص ،ذلك الذي كان قد أعطاه
سيدنا إبراهيم ومن عداه من األنبياء والرسل
الكرام عليهم صلواتاﷲ وسالمه فليتمسك
اآلن بهذا الدين كل شخص يريد أن يدخل في
رحمةاﷲ ونصرته؛ فليخلص عبادتهﷲ تعالى
وحده ،وليقم صلته باﷲ على مستوى التضحية،
وله أن يهب حياته كلهاﷲ ،وال يموت إال وهو
مسلم خاضع بكل كيانهﷲ.
إن هــذا الــكــون العظيم بكل أجــزائــه قائم
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على دين الطاعة اإللهية هذا ،إ ًذا فكيف يمكن
لإلنسان أن يختار لنفسه سبي ً
ال آخر غيره ،وكيف
يمكن أن يؤدي التمرد علىاﷲ بأحد الناس إلى
طريق النجاح في عالم تسوده طاعةاﷲ؟!

وهــذا أمر يهم كل شخص على انفراد؛ إذ
الأحــد يشارك أحــدً ا في إنعامه وال في عقابه،
فينبغي للمرء أن يكون بالنسبة لهذا األمر جا ًّدا
تما ًما ،كما يكون أحد الناس في الدنيا في غاية
الجدية بالنسبة لقضية من قضاياه الذاتية.

شخصا
ونظام هــذا العالم يجري على أن
ً
يــذهــب مــن هــنــا فيحل محله شــخــص آخــر،
وتدفع أمة إلى الوراء فتتقدم مكانها أمة أخرى،
وتستولي على موارد األرض ووسائلها ،وهذه
الواقعة تذكرنا بين الحين واآلخر بأن أية سلطة
هنا ليست بدائمة ،غير أن البشر حين تتاح ألحد
منهم الفرصة للتمكن في األرض فال يلبث
أن ينسى عاقبة الذين خلوا من قبل ،ويلجأ إلى
اختالق ألوان من الدالئل الباطلة لتبرير ظلمه
وطغيانه ،ولكن عندما يجرداﷲ الحقائق
ويبرزها كما هي ،فسوف يرى المرء أنه لم تكن
ثمة قيمةألقاويله تلك التي كان يعتبرها أقوى
األدلة لتبرير موقفه.
إن سبب طغيان المرء وبغيه في الدنيا يرجع ــ
في أغلب األحيان ــ إلى اعتباره األشياء الدنيوية
المتاحة له إنــعــاماﷲ عليه ،على حين أن كل
مايتاح ألحد في هذه الدنيا ،فإنما يكون على
وجه االبتالء واالختبار ،وليس على وجه اإلنعام
والتشريف ،ولو أن المرء حسب أشياء الدنيا
إنعا ًما وتشري ًفا لتولد في داخله الفخر واالعتزاز،
ولو أنه اعتبرها ابتال ًء وامتحانًا لتولد في داخله
العجز والتواضع ،ونفسية الفخر تبعث على
البغي والعناد ،ونفسية العجز تبعث على الطاعة
واالنقياد!
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٢٠٦

( )9-1إن كتاباﷲ من حيث حقيقته
األصلية ،موعظة ،غير أنه اليكون موعظة
بالفعل إال ألولئك األفــراد القالئل الذين
يكون استعدادهم الفطري ح ًّيا ،أما بالنسبة
منحصرا في
لبقية الناس فإنما يبقى دوره
ً
نطاق اإلنذار والتخويف لهم من تلك العاقبة
المشؤومة التي يتقدمون نحوها بسبب بغيهم
وعنادهم والداعي يتلهف وال يهدأ له بال
حين يرى أن الشيء الذي يظهر له ح ًّقا في
أكمل صورة يرفضه معظم الناس حاسبين
إياه باط ً
محضا ،واألمر الذي هو أهم من
ال
ً
الجبال اليعبأ به القوم كأنه الحقيقة له وال
يستند إلى أساس!!
إن هذا العالم هو عالم االمتحان ،وقد
أتيحت هنا الفرصة لكل أحد أال يؤمن بأي
١٥١
أيضا
أمر اليرغب في اإليمان به ،وبإمكانه ً
أن يجد لتبرير إنكاره ورفضه بعض األلفاظ الجميلة ،غير أن هذا الوضع عابر اليدوم ،فحين تنتهي
ٍ
وحينئذ سيتضح بجالء أن
فترة االمتحان المحددة ينكشف فجأة أن قول الداعي كان أقوى وأكثر ثباتًا،
الدالئل التي كانوا يقدمونها ر ًّدا على أحاديث الداعي إلى الحق إنما كانت محض مغالطة وسفسطة ،ولم
تكن تعتمد على أي استدالل.
١٦

األشياء التي تكسب اإلنسان وزنًا أو ثق ً
ال في هذه الدنيا هي أن تتجمع حوله المباهج المادية،
وأن يكون بار ًعا في فن إثارة الطوفانات الكالمية ،وأن تكون جموع غفيرة من الجماهير قد انضمت
إليه ،وبما أن هذه المظاهر واألسباب التقترن عاد ًة بشخصية الداعي إلى الحق ،تصبح كلمته في نظر
أصحاب الدنيا خفيفة وكلمة معارضيه ثقيلة ،بيد أن القيامة حين تمزق الحجب االصطناعية سينقلب
ٍ
وعندئذ سيكون الثقل كله إلى جانب الحق وحده ،ويبقى الباطل عار ًيا من أي
رأسا على عقب،
الوضع ً
قيمة أو دليل.
( )18-10إن كل ماأعطاهاﷲ لإلنسان في هذه الدنيا ليقدم رد فعله النفسي عليه في صورة الشكر،
غير أن هذا هو الشيء الذي اليقدمه المرء أمام ربه ،والسبب في ذلك هو أن الشيطان يبعده عن نفسية
الشكر ،عن طريق إيقاظ مشاعر أخرى في داخله تسيطر عليه.
ومن خالل قصة آدم وإبليس يتبين أين يدور الصراع بين الهداية والضاللة في هذا العالم ،إن هذا
الصراع يحتدم حيث تستيقظ في داخل المرء مشاعر الحقد والكبرياء ،ففي رحاب عالم االمتحان هذا
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شخصا يتفوق على
يحدث مرة وأخرى أن
ً
شخص آخر ،فقد يحصل بعض الناس من
الثراء والعزة على حظ أوفر من غيره ،وقد
ينشب النزاع بين شريكين في أمر ما ،بحيث
يقول أحد الطرفين :إن دفع الحق إلى صاحبي
يعني أن أحط من شأني أنا ،وقد يعلناﷲ على
لسان أحد الناس عن صدق ما ،مما يجعله
يبدو متفو ًقا على الذين كانوا قد فشلوا في
الوصول إلى ذلك الصدق على طول بحثهم
عنه ،وفي مناسبات كهذه اليلبث الشيطان
أن يبعث في داخــل المرء نفسيات الحقد
والتكبر ،فهو اليكاد يستعد لالعتراف بفضل
أخيه لسيطرة عاطفة «أنا خير منه» على ذهنه.

وهــذا هو اتباع سبيل الشيطان عنداﷲ
تعالى؛ فالشخص الذي اختار طريق الحقد
والتكبر في مثل هذه المناسبات قد استحق
ذلك المصير الجهنمي الــذي سبق أن قدر
للشيطان ،أمــا الشخص الــذي كبح جماح
١٥٢
العواطف التي أثارها الشيطان في داخله في
مثل هذه المناسبات فقد أثبت أنه جدير بأن يتم إسكانه في حدائق الجنة.

كل ماينال اإلنسان من خير في الحياة إنما هو من عنداﷲ تعالى ،ومن ثم فإن االعتراف بفضيلة
أحد هو في األصل اعتراف بعدالة قسمةاﷲ ،وعدم االعتراف بفضيلته يعني رفضه قسمةاﷲ ،وهكذا
حين يخضع أحد الناس أمام غيره بنا ًء على حق من الحقوق فإنه اليخضع أمام أي بشر ،بل هو يخضع
نظرا لالمتياز الذاتي الذي يتمتع به ذلك الرجل.
أماماﷲ؛ ألنه إنما يفعل ذلك امتثاالً ألمراﷲ ،وليس ً

( )21-19لقد كانت الجنة على اتساع أرجائها مفتوحة آلدم وزوجته ،وكانت زاخرة بصنوف
األشياء ،وقد أتيحت لهما الحرية الكاملة للتمتع بها كيفما شاءا ،وفي وسط أشياء مباحة الحصر لها
كان هناك شيء واحد فقط منعا من استخدامه ،وقد هجم الشيطان عليهما من هذا المكان المحظور،
حيث أكد لهما عن طريق الوسوسة :أن الشيء الذي نهيتما عنه هو أهم أشياء الجنة إطال ًقا ،وهو ذاته
مكمن كل أسرار القدسية والخلود ،فما لبثا أن تأثرا بإيحاءات إبليس المستمرة ،وأكال ثمرة الشجرة
المحظورة ،ولكنهما حين فعال ذلك ظهرت النتيجة على عكس ماتوقعاه ،فقد جردهما عصيانهما هذا
من ثوب حمايةاﷲ ،وبقيا بال معين وال ناصر في عالم كانا من قبل يتمتعان فيه بكل أنواع التسهيالت
والحمايات.
ويتضح لنا من هذا :أن السالح األمضى بيد الشيطان الذي بواسطته يتمكن من إغواء اإلنسان
وإقصائه من رحمةاﷲ ونصرته ،هو تهوينه من شأن الرزق الحالل ،على كثرته وانفساح مجاله ،وتزيينه
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له تلك األشياء التي تم تحريمها ،حتى يقنعه
بأن كل الفوائد العظيمة والمصالح الكبرى
إنما تكمن في هذه األشياء!
( )25-22لقد بعث آدم والشيطان إلى
هــذه األرض عدوين لبعضهما ،وال يزال
هذا الصراع يــدور بينهما إلى يوم القيامة،
فالشيطان يحاول دو ًما أن يدعو اإلنسان إلى
أيضا من رحمةاﷲ
طريقه هو ،وبالتالي يحرمه ً
كما حرم هو من رحمةاﷲ ،وبالمقابل يتعين
على اإلنــســان أن يعمل على إفشال خطة
الشيطان ،ويبادر باالستجابة لنداءاﷲ صار ًفا
نظره عن نداء الشيطان ،وهذا الصراع القائم
بين آدم والشيطان يظهر عمل ًّيا بصورة تحول
البشرية إلــى طائفتين ،بحيث يقع بعض
الناس فريسة لترغيبات الشيطان فينضمون
إلى جانبه ،بينما يقوم آخرون بتلبية نداءاﷲ
مما يدفع أتباع الشيطان إلى أن يتناولوهم
بالتشهير والنيل منهم ،ويتخذوا كل أنواع
التدابير لعرقلة مسيرتهم.

ارعألا ةروس

١٥٣

دائما قلي ً
ال يتعرضون
وقد شوهد في كل عصر أن أنصار الحق المخلصين الذي يكون عددهم ً
لعداوات بالغة القسوة ،والسبب في ذلك يرجع إلى إجراءات الشيطان المعادية؛ فإنه يقوم بإغراء الناس
ضد المحب المخلص للحق ،وبأساليب شتى يمأل صدور القوم بنيران الكراهية والنفور منه ،فال يلبث
هؤالء أن يصبحوا أداة طيعة بيد الشيطان ،ويأخذوا في إيذاء مثل هذا بكل مايملكون من حول وطول.
ولقد كانت جريمة الشيطان األصلية هي عدم االعتراف ،والشيطان يحاول بدوره أن يولد مزاج عدم
االعتراف هذا في داخل كل آدمي.

( )27-26لقد أنشأاﷲ نظام هذا العالم بأن صارت أشياؤه الظاهرية عالمات على حقائقه الباطنية،
بحيث يستطيع المرء أن يصل إلى الحقائق الخفية عبر التأمل في األشياء الظاهرية ،ويدخل اللباس في
لباسا يحميه ويزيده جماالً
ووقارا ،مما يشير إلى أن كيان المرء
ً
إطار هذه األشياء؛ فقد منحاﷲ اإلنسان ً
الروحي هو اآلخر بحاجة إلى لباس كذلك ،وذلك اللباس هو التقوى.

إن التقوى لباس معنوي للمرء يقيه ــ من ناحية ــ من هجمات الشيطان ،ومن ناحية أخرى يجمل
باطنه تجمي ً
جديرا بأن يتم إسكانه في عالم الجنة اللطيف والنفيس.
ال يجعله
ً
وما لباس التقوى هذا؟

معيارا واحدً ا ،وأن تعتبر نفسك عبدً ا،
هو خشيةاﷲ ،واالعتراف بالحق ،وأن تتخذ لنفسك ولغيرك
ً
متوجها نحو اآلخرة بدالً من االنغماس في الدنيا ،والمرء
شعارا لك ،وأال تزال
وتجعل من التواضع
ً
ً

حين يختار هــذه األشــيــاء فإنه يكسو وجــوده
الداخلي ،ولو أنه اتخذ موق ًفا مخال ًفا لذلك فإنه
يعري داخله ،إن الجسد الظاهري يستره اللباس
المصنوع من القماش ،والجسد الباطني يستره
لباس التقوى.

إن طريقة الشيطان إلضالل المرء هي أنه يغريه
ويفتنه ،بأن يريه أن شجرةاﷲ الممنوعة مصدر كل
خير ،وهو يأتي إليه بطرق بريئة اليخطر على بال
المرء أن يأتي إليه الضالل منها.
إن الشيطان خبير بكل المواطن الحساسة في
نفس المرء ،وهو يهجم عليه من خاللها؛ فقد يبين
نظرية باطلةفي كلمات جميلة وعبارات براقة،
وقد يظهر له حقيقة جزئية في صورة حقيقة كلية
شاملة ،وقد يحمل الناس على االندفاع وراء
أشياء عادية تافهة بوصفها كنز الفوائد والمنافع،
وقد يصف إحدى الحركات غير المجدية بأنها
مكمن أسرار الرقي والتقدم ،وقد يعرض بعض
األعمال التخريبية الهدامة بشكل عمل إصالحي
بناء.
وم ــن الــذيــن ينجح الــشــيــطــان فــي فتنتهم
وإغوائهم؟

إنه ينجح في إغواء الذين يفشلون في إقامة
الدليل على إيمانهم في مواقع االمتحان واالختبار،
الذين اليتدبرون آيــاتاﷲ ،وال يستعدون لفهم
الحديث في لغة الــدالئــل والبراهين ،والذين
التتسع صدورهم إليثار مقتضيات الحق على
اتجاهاتهم الذاتية ،والذين اليبدو لهم الصدق
صد ًقا إذا لم يكن منطو ًيا على ضمان لمنافعهم
ومصالحهم الشخصية ،والذين اليروقهم ذلك
الحق الذي يريد أن يعلو عليهم دون أن ُيعلى عليه
شيء مهما كان!

( )30-28كان العرب في الجاهلية يطوفون
بالكعبة عــراةً ،وكانوا يؤيدون ذلك قائلين :إن
عبادةاﷲ ينبغي أن نقوم بها على الوضع الفطري
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منزهين عن كل األقذار واألرجاس الدنيوية ،على
حين أن العري فاحشة سافرة يمكن إدراك قبحها
وشناعتها بالعقل ،وهكذا فقد يتخذ المرء عقيدة
قائلة بأناﷲ ــ على الرغم من طغيان المرء وخلوه
من العمل الصالح ــ سيمنحه جوائز وإنعامات بنا ًء
على شفاعة الشافعين له ،على حين أنه تعالى لن
يفعل ذلك بالنسبة لعباده الطاغين لمجرد قول
قائل ،وثمة أعمال تفاهة غامضة اليمكن من
خاللها بناء بيت واحد في هذا العالم ،يمارسها
قصورا فخمة في عالم
المرء راج ًيا أنها ستشيد له
ً
اآلخرة.

وضجيج األلفاظ والشعارات الذي اليؤثر
حتى في إنبات شجرة واحــدة في رحــاب هذا
العالم ،ربما يربط به المرء هذه األمنية الحالمة بأنه
ينبت له حدائق الجنة!

والمراد من القسط ذلك الموقف المنصف
العادل الذي يعد كام ً
ال على كل المقاييس ،والذي
يكون على ماينبغي أن يكون عليه تما ًما ،إن
عبادةاﷲ هي إحدى رغبات اإلنسان المتأصلة في
فطرته ،حيث إنه يريد أن يلقي بنفسه بين يدي أحد
باعتباره أعلى وأرفع من الجميع ،فالقسط في هذا
الشأن هو أن يخلص المرء عبادتهﷲ تعالى وحده
الذي هو خالقه وربه ،واإلنسان يريد أن يرفع أحد
أساسا لثقته واعتماده،
البشر إلى مقام يصبح معه
ً
وسيكون القسط بهذا الخصوص أن يجعل المرء
أساسا لثقته واعتماده في الحياة،
مناﷲ تعالى
ً
الذي وحده يملك كل أنواع الطاقات والقدرات،
وذلك اإليمان بحياة بعد الموت هو القسط نفسه،
فإن المرء حين يولد يتخذ صــورة الوجود من
العدم ،ولذا فاإليمان بالحياة الثانية بعد الموت،
هو إيمان بالحقيقة ذاتها التي سبق أن مر بها كل
آدمي عند خلقه األول.
وإلنكار الداعي إلى الحق يستند المرء إلى
الشيوخ األقدمين ،والشيوخ األقدمون هم رجال
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تكون عظمتهم قد تأسست تاريخ ًّيا ،ويصبح
كونهم على الحق أم ـ ًـرا متف ًقا عليه لدى
الجميع ،ومن جانب آخر يكون داعي الحق
المعاصر رج ً
ال جديدً ا ،بحيث لم يقترن به
تصديق التاريخ بعد ،والمرء ينظر إلى الشيخ
القديم مع تاريخه بينما ينظر إلــى الداعي
الجديد بدون تاريخه ،فهو اليلبث أن ينكر
داعي الحق استنا ًدا إلى الشيوخ األقدمين،
ويحسب أنه على عين الهداية ،غير أن سوء
ـذرا لضالله
الفهم من هذا النوع لن يقوم عـ ً
عنداﷲ .إنــه اتباع الشيطان باسماﷲ،
وليس اتباعاﷲ في حقيقة األمر.
( )33-31كان هناك في عهد الجاهلية
قوم إذا خرجوا للحج حرموا على أنفسهم
بعض األشياء كحليب الشاة أو لحمها ،ظانين
أنهم يمارسون بذلك عم ً
ال غاي ًة في الورع
والتقوى ،وهذا نوع من الضالل مازال البشر
مصابين به في كل عصر.
١٥٤
وأمثال هؤالء األفــراد اليطبقون الدين
ومقتضياته على حياتهم الحقيقية بكل نواحيها ،اللهم إال أنهم يبالغون في االهتمام بممارسة بعض
األعمال الفارغة وغير المتعلقة بجوهر الدين ،لكي يتظاهروا بأنهم متمسكون بديناﷲ حتى إلى حد
الجزئيات العادية ،وأنهم قائمون على رضااﷲ إلى حد األداء الكامل.
١٦

إن رضااﷲ األصلي بالنسبة لإلنسان يكمن في أن يجتنب المرء اإلسراف ،وال يتعدى حدوداﷲ
المقررة ،وال يحل ماحرمهاﷲ وال يحرم ماأحلهاﷲ ،ويبتعد عن الفواحش وعن األفعال القبيحة التي
يدل العقل العام على قبحها وشناعتها ،ويتخلى عن موقف البغي ،وأن يقبل بالحق كلما ظهر أمامه
بغض النظر عن كل شيء آخر سواه ،ويطهر نفسه من أدران الشرك ،وال يقيم مع أحد غيراﷲ تلك
العالقة العليا ــ العبادة ــ التي هي حقاﷲ الواحد وحده ،وال يفتري علىاﷲ كذ ًبا بأن يبتدع من تلقاء نفسه
طريقة ما ،ويعزوها إلىاﷲ تعالى بدون دليل ،وأن يعيش في رحاب هذا العالم كعبدﷲ بمعنى الكلمة،
بحيث اليتخذ أي موقف أو يخطو أية خطوة التليق به بصفته عبدً ا.

إن النعم التي سيفوز بها اإلنسان في اآلخرة إنما يفوز بها كجائزة وإنعام ،ومن ثم فإنها ستكون
هناك خاص ًة ألولئك العباد وحدهم الذين سيسمحاﷲ لهم بالدخول في الجنة ..وأما مايحصل عليه
أحد من النعم في هذه الدنيا فإنما يحصل عليها لفترة محدودة وعلى وجه االبتالء ،ولذا فقد ينال هنا
كل أحد قس ًطا من نعم األرض يتناسب مع مادة امتحانه ،وليس البعد عن مادة االمتحان هو الطريق إلى
النجاح في هذا االمتحان ،بل األسلوب الصحيح هو أن يستخدمها المرء وف ًقا للحدود المقررة ،وأن
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يكون جوابه على نيله إياها هو الشكر وليس
االستغناء والبغي والعناد!
( )37-34إن فرصة العمل في العالم
الراهن متاحة لإلنسان مالم تنته مدة امتحانه
المحددة ،وتنتهي مدة امتحانه بانتهاء عمره،
غير أنه ليس هناك من حد من هذا النوع لنفاذ
القضاء اإللهي بالنسبة ألمة من األمم ،وإنما
يتم تحديد ذلك على أساس نوعية ماتتعامل
به مع الحق بعد أن يظهر أمامها.
ويصدر قرار الجنة أو الجحيم لشخص
ماعلى أساس موقفه الذي يتبناه تجاه الحق
حينما يظهر أمــامــه ،وإذا ماظهر أي حق
مصحو ًبا بدالئل يشهد لصدقها عقل المرء
نفسه ،فكأنما قامت حجةاﷲ عليه بالتمام،
وعلى الرغم من ذلك فلو أن المرء مازال
يرفض االعتراف بالحق فإنما يرجع السبب
في ذلك إلى الكبر والغطرسة الغير.

إن الشعور باالستعالء هو الذي حال بينه
١٥٥
كبيرا دون
وبين رضاه بأن يجعل من الحق ً
ذاته هو ،وليس لرجل كهذا من مصير عنداﷲ تعالى سوى الجحيم.

وإذ ينكر المرء الحق فإنما ينكره بنا ًء على ثقة ما ،ومن الناس من تكون الثروة والسلطة موضع ثقته،
ومنهم من يكون معتمدً ا على مانال من عزة ونفوذ واسع وسمعة عريضة ،ومنهم من يكون اعتماده على
أن أموره جارية على نحو مستقيم لدرجة أنه لن يخسر شي ًئا ذا بال لقاء إنكاره للحق ،ومنهم من يكون
معتزا بأن ذكاءه قد اكتشف ألفا ًظا رائعة إلقامة الدليل على أن حديثه هو حديثاﷲ بعينه ،بيد أن هذا سوء
ًّ
فهم خطير جدًّ ا وقع فيه هذا اإلنسان ،حيث إنه قد اعتبر أشياء هي موضوع االبتالء موضع ثقة واعتماد،
ٍ
حينئذ أن يدرك أنه قد ظل
وفي يوم القيامة حين تنقطع عنه كل هذه االعتمادات الكاذبة ،فلم يصعب عليه
ينكر الحق لمجرد العناد والطغيان.

( )39-38المراد من الـ«أمة» في هذه اآلية القادة المضلون ،والمراد من «أختها» األتباع الضالون
من العوام ،وإنه سيكون مشهدً ا عجي ًبا جدًّ ا إذ يلقى بقادة كل عصر المنحرفين وأتباعهم المنحرفين م ًعا
في نار جهنم.

بعضا في الدنيا ،فكان القادة يحترمون كل طموحات أتباعهم،
ولقد كان هؤالء أولياء يفدي بعضهم ً
وكان العوام قد اتخذوا من قادتهم أبطاالً ،ولكن حين تمسهم نيران جهنم ترتفع عن عيونهم كل
ٍ
حينئذ ينظر نحو اآلخر على هيئته األصلية ،وسيقول األتباع
الحجب االصطناعية ،وسيأخذ بعضهم
لقادتهم :عليكم اللعنة ،ماأسوأ ماكانت قيادتكم ،حيث شغلتنا بأالعيب وقتية باطلة ،لمدة يسيرة
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من الزمن ،وأدت بنا آخر األمر إلى هذا الدمار
الرهيب ..وسيرد القادة على أتباعهم قائلين :لقد
كنتم تتطلعون إلى دين يتفق وهواكم ولم تتبعونا
إال ألن دينًا كهذا كان
متوفرا لدينا ،وإال فقد كان
ً
هناك بعض عباداﷲ يدعونكم إلى طريق النجاح
المستقيم ،وقد قرع نداؤهم أسماعكم ،غير أنكم
لم تلقوا له باالً.

سيقول القادة لألتباع :إنكم لستم بأفضل منا
من أي ناحية ،فقد أقمنا صروح قيادتنا من أجل
تحقيق رغباتنا الذاتية ،وكذلك أنتم إنما وقفتم
إلى جانبنا من أجل الوصول إلى رغباتكم الذاتية
الغير ،فكلنا إ ًذا سواء من حيث الحقيقة ،ولذلك
فال بد من أن تذوقوا العذاب نفسه الذي قد كتب
علينا بسبب أعمالنا.
وطائفة األتباع ستشكو إلىاﷲ قادتها قائل ًة :إن
هؤالء كانوا قد أضلونا ،فيجب أن يكون عذابهم
ضعف مانلقاه من عذاب ،فيقال لهم :إنكم كلكم
تلقون عذا ًبا ضع ًفا ،فالتابع والمتبوع سواء!!
والحقيقة أن أي عذاب يلقاه أحد في جهنم
سيبدو له شديدً ا غلي ًظا لدرجة أنه يحسب َّألأحد
ألما أشــد مما يكابده ،فكل
هناك ســواه يكابد ً
شخص يعتبر األلم الذي يعاني منه أشد اآلالم
إطال ًقا.

إنك ترى القادة النفعيين وأتباعهم هنا في
هذه الدنيا وهم أصفياء أولياء بعضهم لبعض،
فكل أحد منهم ُيطلق ألفا ًظا رائعة وألقا ًبا فخمة
لآلخر ،وكل أحد ساع وراء خير اآلخر ،غير أنهم
سيصبحون أعــدا ًء متناكرين في اآلخــرة ،يكره
بعضا ،ويود كل ٍ
أحد أن يقذف باآلخر في
بعضهم ً
عذاب أشد وأقسى!

( )43-40لماذا تستيقظ في نفوس المدعوين
مشاعر االستكبار بإيذاء دعاةاﷲ مما يدفعهم إلى
إنكارهم وتكذيبهم؟
إن السبب في ذلــك يرجع إلــى أن الداعي
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اليكون إلى جانبه إال ثقل اآلية ــ أي الدليل وحده
ــ بينما تحيط بالمدعو المباهج المادية ،والداعي
يقف على أســاس من الدليل ،بينما يقف من
يدعوهم على أساس من األسباب المادية ،وقوة
الدليل التشاهد باألبصار بينما القوى المادية
تشاهد باألبصار ،وهذا هو الفارق الذي يولد في
نفوس الناس مزاج الكبر ،وبالتالي يصرف الناس
حقيرا بالقياس إلى
أنظارهم عن الداعي باعتباره
ً
أنفسهم.

ودخــول أمثال هــؤالء الناس في رحمةاﷲ
مستحيل تما ًما كما يستحيل دخول الجمل في
ثقب اإلبــرة ،إنهم لم يحتفلوا بأمراﷲ ولذلك
أيضا بعدم االحتفال بأمرهم ،لقد
فقد قابلهماﷲ ً
أراه ــماﷲ تجلياته على يد داعيه ،وقد ظهرت
أمامهم في صورة الدالئل الساطعة ،غير أنهم لم
يقيموا لها وزنًا ،ورفضوا الخضوع واالستسالم
أمام اآليات اإللهية ،إ ًذا فكيف يمكن أن ينال أمثال
هؤالء ح ًّظا من رحماتاﷲ تعالى؟!

وسينتهي أمــر أصحاب النار ،الذين كانوا
أصفياء أولياء بعضهم لبعض في الحياة الدنيا،
إلى أن يصبحوا هناك أعداء متناكرين فيما بينهم،
بعضا ،بيد أن جو الجنة
بحيث يلعن بعضهم ً
سيكون مختل ًفا عن ذلك كل االختالف ،حيث
تكون قلوب الجميع هنا تفيض ح ًّبا وحنانًا وعط ًفا.
إن ماضي أصحاب الجحيم سيصبح عندهم
بمثابة قصة أليمة ،بينما يكون ماضي أصحاب
الجنة عندهم بمثابة ذكرى لذيذة ..إن رجال السوء
سيبدؤون حياتهم القادمة وقد ملئت صدورهم
ويأسا ،ولن يكون ماضيهم بالنسبة إليهم
حسرة
ً
سوى ذكريات مرة يودون أن يمحوها من ذاكرتهم
وال يطيقون ..وأما الصالحون فما أحسن مايكون
حالهم ،فألسنتهم مشتغلة بذكراﷲ الذي كانوا قد
اتخذوا منه موضع ثقتهم واعتمادهم ،وما أشد
فرحهم وسرورهم إذ يجدون ماأخبرهم به حملة
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لواء الحق في الدنيا ،حامدينﷲ شاكرين له
تعالى على توفيقه إياهم لالنضواء تحت راية
دعاة الحق أولئك!
( )45-44لقد أثــار بعض الــنــاس في
قديم الزمان تساؤالً حول هذه اآليات قائالً:
كيف يمكن أن يصل صوت أصحاب الجنة
إلى أصحاب الجحيم؛ إذ إن الجنة ستكون
واقعة فوق السماوات العلى وتقع الجحيم
تحت الثرى ،غير أن هذا السؤال فقد مدلوله
في عصر الراديو والتليفزيون هذا الذي نعيشه
اآلن ،فقد علم إنسان اليوم أنه لم يعد مستحي ً
ال
أن ترى أحدً ا أو تستمع إلى صوته وأنت تبتعد
عنه بمسافات شاسعة ،واألمر الذي كان يبدو
لإلنسان القديم غير قابل للفهم واإلدراك قد
أصبح لدى إنسان اليوم ،وفي ضوء تجاربه
ومشاهداته قاب ً
ال للفهم واإلدراك تما ًما ..ومن
حكما ماعلى
هذا نعلم أنه الينبغي أن نطلق
ً
أي بيان من بيانات القرآن ،فيما لو تعذر فهمه
١٥٦
علينا في ضوء مايتوافر لدينا اليوم من معارف
ومعلومات ،فمن الممكن جدًّ ا أن يصبح ذلك الشيء غدً ا بعد أن يقطع العلم أشوا ًطا فريد ًة من الرقي
والتطور ،معرو ًفا وفي متناول كل األفهام.
١٦

وال يعني ذلك طب ًعا أن االتصال بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم في اآلخرة سيتم عبر أجهزتنا
الراهنة كالراديو والتليفزيون ...إلخ.
وإنما يعني ذلك فقط أن االكتشافات الحديثة قد مكنتنا من أن نتفهم أن هناك في كوناﷲ أسبا ًبا
يمكن من خاللها أن ينظر شخصان أحدهما نحو اآلخر ،ويتحدث أحدهما مع اآلخر وبينهما بون بعيد.

إن المرء اليكاد يقيم وزنًا لدليل ماإال إذا كان جا ًّدا في شأنه ،فالذين اليعطون أهمية لآلخرة
اليستطيعون أن يشعروا بمدى وزن األدلة المتصلة باآلخرة كذلك ،إن أمر اآلخرة يعرض عليهم بدالئل
قوية وقاطعة للغاية ،غير أن أذهانهم غير الجادة بشأنها التلبث أن تتلمس أية نقيصة أو عيب فيها،
أيضا
وبسبب إثارة ألوان من االعتراضات ،فهم يقعون بأنفسهم في الشك واالرتياب ،ويوقعون اآلخرين ً
في الشك واالرتياب كذلك ..وأمثال هؤالء أشد وأشنع جر ًما عنداﷲ تعالى ،وإنهم لن يستحقوا في
اآلخرة سوى لعناتاﷲ ،وإن كانوا يحسبون أنفسهم في الدنيا أولى الناس برحماتاﷲ!

وإنه بإمكان المرء دو ًما أن يشكك الناس في صدق أي دليل مهما بلغ من القوة والقطعية باستخدام
بعض األلفاظ الجميلة الخادعة ،فالعوام اليستطيعون التمييز بين دليل حقيقي وبين نكتة لفظية ،ومن ثم
فحين يسمعون مثل هذه األحاديث ينفرون من الحق ،ولكن أبعد وأقصى مايكون من رحماتاﷲ في
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اليوم اآلخر هم الذين ينفرون الناس من الحق عن
طريق افتعال اعتراضات ونقائص من هذا النوع
على الرغم من تمتعهم بصالحية الفهم واإلدراك.
( )49-46يستوي المؤمن والكافر في هذا
العالم في التمتع بنعماﷲ والتعرض لشدائده التي
يبتلي بها عباده ،وألن هذا األمر لن يجري على
هذا المنوال في اآلخرة ..فسيقام هناك «حاجز»
بين كال الفريقين ،فلم يشم الكفار رائحة من
النعم المتاحة للمؤمنين هناك ،وكذلك لن يمتد
أثر ماإلى أهل الجنة ــ المؤمنين ــ لآلالم التي
يكابدها الكافرون هناك.

ارعألا ةروس

العصر القائم ،وهم لذلك يكونون دو ًما أرسخ
قد ًما وأوسع نفو ًذا في هذا العالم ..وعلى العكس
مما يبعث
من ذلك الذين يناصرون دعاة الحقَّ ،
الجاحدين المنكرين للحق على االستهزاء
نظرا لضعفهم واستكانتهم ،فهم
بالمؤمنين به ً
تهكما وسخرية :أهــؤالء هم الذين
يقولون ــ
ً
سيدخلون جناتاﷲ األبدية؟!

وسيقول أصحاب األعراف يوم القيامة ألمثال
هؤالء الناس :لتنظروا اآلن ماذا كانت الحقيقة،
ومـــاذا كــان ظنكم بها ،ومــن كتب لــه النجاح
والسعادة في النهاية ،ومن باء بالفشل والخيبة
والخسران؟!

العرف يعني في اللغة العربية :ماارتفع وعال
من مكان ونحوه ،فمعنى أصحاب األعراف هم
أصحاب العلو واالرتــفــاع ،والمراد بهم طائفة
األنبياء والدعاة ،الذين قاموا بإبالغ البشرية برسالة
الحق في مختلف األعصار واألمصار ..وفي يوم
القيامة حين يحاسب البشر ويكون الكل قد علم
ماهو المصير الذي ينتظره ،ويكون ماكان الداعي
إلى الحق يقوله في الدنيا قد تحقق فع ً
ال وبصورة
ٍ
فحينئذ يخاطب ًّ
نهائية،
كل من الدعاة أمته ،من
على منصة عالية سيتم إعدادها لهم في اآلخرة
بإذناﷲ تعالى ،وسيتوجهون بخطابهم أوالً إلى
الذين آمنوا بهم ،وهم اليكونون قد دخلوا الجنة
بعد ،إال أنهم سيكونون من الراغبين فيها.

إن إنسانًا كهذا قد ذهل عناﷲ واآلخرة ،فإذا
عرض عليه حديث عناﷲ تجاوز عنه العتباره
إيــاه غير ذي أهمية أو خطر ،وإنــه يتعامل معه
تعام ً
عابرا كما لو أنه ليس بأمر جدي ،بل
ال عفو ًّيا ً
هو محض لهو ولعب.

إن المنكرين للحق يعيشون في ظل نظام

فاإلنسان الــذي لم يعش اليوم في اآلخــرة،
لن تكون اآلخرة مصدر حياة له غدً ا كذلك ،أما
اإلنسان اآلخر فهو الذي ظل مستغر ًقا في التأمل
في الحقائق الغيبية ،والذي كانت روحه تستلذ ذكر
اآلخرة ،وكان غذاؤه يتمثل في أن يعيش فياﷲ
وﷲ ،ويصبغ كل حركاته وسكناته بصبغةاﷲ،

ثم تصرف أبصارهم من بعد ذلك نحو الذين
كذبوا بهم ،فحين يرون ماهم فيه من سوء الحال
ووخيم العاقبة يتضرعون إلىاﷲ قائلين :ياربنا،
التضمنا إلى زمرة الظالمين هؤالء!! سيعرفون
زعــمــاء الكفرة والمنكرين بسمت وجوههم
ويقولون لهم :إن كثرة األعوان واألنصار ووفرة
المال والمتاع التي كنتم تعتزون بها والتي بسببها
كذبتم بما أتينا به من رسالة الحق لم تكد تغني
عنكم اليوم شي ًئا!

( )51-50الدنيا مائدة زاخــرة بنوعين من
األغذية :أحدهما دنيوي ،وثانيهما أخــروي..
ومن الناس من يكون غذاء روحه أن يجد ذاته
تحظى بشهرة واسعة وقبول عــام ،وهو يمتلئ
وسرورا بوجود مباهج الدنيا وزينتها حول
غبطة
ً
ناجحا بامتالك الوسائل
نفسه ،ويعد نفسه سعيدً ا
ً
واألسباب المادية.

وليس لشخص كهذا نصيب مــافــي نعيم
روحا تستمد
اآلخرة ،فإنه لم يرب في داخله إال ً
غذاءها من أشياء الدنيا وحدها ،إ ًذا فكيف يمكن
أن تتغذى روحه بأشياء اآلخرة؟!
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وهــذا هــو اإلنــســان الــذي ستكون اآلخــرة
بالنسبة له مائدة الــرزق الرباني ،حيث إنه
سيحصل هناك على أسباب عيشه في حدائق
الجنة ،إنه قد ظفر باﷲ في عالم الغيب ،ولذا
فسوف يظفر باﷲ في عالم الشهود ـاآلخرة ــ
كذلك.
لم ينس اإلنساناﷲ في دنيااﷲ ،السبب
في ذلك هو أناﷲ إنما يتجلى من خالل آيات
اليدركها الذهن إال بإعمال التفكير والتأمل،
بينما تكون أشياء الدنيا متواجدة فيما حولنا
بكل مافيها من روعة وفتنة ،ومن ثم فال يلبث
المرء أن يميل إلى األشياء الظاهرية ويصرف
نظره عن اآليات الدالة على وجوداﷲ،
غير أن كل عمل مثل هذا هو ٍّ
تخل عن اآلخرة
في مقابل الدنيا ،والــذي تخلى عن اآلخرة
قبل الموت ،سيظل محرو ًما من اآلخرة بعد
الموت.
أمرا ح ًّقا ،فلم
وإذا أظهراﷲ أمام الناس ً
١٥٧
يعيروه اهتمامهم ،بل اتخذوا إزاءه موق ًفا غير
جاد ،فإن ذلك في الحقيقة يعني عدم إعارةاﷲ االهتمام واتخاذ موقف غير جاد بإزائه تعالى.

إن المرء اليخسر شي ًئا ذا بال في هذه الدنيا فيما لو أهمل الحق ،وهو اليرى تلك الدالئل اإللهية
التي يحملها الحق معه لكونها في الغيب ،وهذا الوضع يوقعه في سوء فهم وغرور ،والذين يهملون
أيضا في اليوم اآلخر وال
الحق على هذا النحو ،فإنما هم يعرضون أنفسهم لخطر أن يهملهماﷲ تعالى ً
يبالي بهم!

( )53-52القرآن ينذر المرء بالحياة القادمة بعد الموت ،وهو ينبه البشر على حساب اليوم اآلخر،
ولكن المرء اليتنبه أن أخبار القرآن هذه ليست محض أخبار ،بل هي حقائق الكون الثابتة ،بيد أنها لم
تظهر بعد في صورة الوقائع ،فهي لم تزل مستترة وراء حجاب المستقبل ،األمر الذي يجعل اإلنسان
الغافل يظن أن هذه أقوال تعاد ،فال يلبث أن يعرض عنها العتباره إياها غير ذات أهمية ..غير أن هذه
األخبار جاءت من عنداﷲ الذي هو خبير بكل صغير وكبير ،والذين أبقوا على سالمة فطرتهم ،ولم
تغش عيونهم الحجب االصطناعية ،ليجدون في أخبار القرآن هذه صدى لنبضات قلوبهم وإنها لتبدو
لهم ذات الشيء الذي كانت فطرتهم تبحث عنه من ذي قبل ،وبالتالي سيصبح القرآن بالنسبة إليهم معين
الحياة واليقين الذي الينضب.
وعلى العكس من ذلك حال أولئك الذين اليأخذون إنذار القرآن بمأخذ جدي ،وسيظل هؤالء
ٍ
حينئذ فجأة أنه
غارقين في غفلتهم هذه حتى تفجأهم تلك الساعة الرهيبة التي ينبئون بها ،وسيرى المرء
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عاجزا مخذوالً من غير سند وال نصير،
قد أصبح
ً
ٍ
وستفقد يومئذ تلك المسائل كل قيمتها التي كان
مشغوالً بها العتباره إياها أكثر مسائل الحياة
أهمية وقيمة ،وستتخلى عنه كل تلك األشياء التي
كانت موضع اعتماده وثقته في الدنيا ،كما سيظهر
له أن األماني التي كان يعيش فيها ليست سوى
أماني باطلة التغني عنه فتيالً.

إن قضية اآلخ ــرة التــعــدو الــيــوم أن تكون
محض نظرية ،وليست فيما يــبــدو أيــة قضية
مصيرية أو حساسة ،مما يجعل المرء اليتناولها
بما ينبغي من الجدية واالهتمام ،غير أن القيامة
إذا انفجرت بكل أهوالها المروعة فسيجد كل
مضطرا لإليمان بما لم يكن
امرئ نفسه حينذاك
ًّ
ٍ
يستعد لإليمان به قبلئذ ..وسيعلم المرء في ذلك
الحين أن األمر الذي كان يعرض عليه من ذي قبل
بلغة الدليل الهادي كان هو الحق عينه ،ولكنه لم
يتمكن من فهمه لكونه وقف منه موق ًفا غير جاد..
وإذا تخلت عن المرء كل تلك األشياء التي كانت
موضع ثقته واعتماده في الحياة الدنيا فسيود لو
أنه رد إلى الدنيا ثاني ًة حتى يمارس حياة صحيحة
مستقيمة ،غير أن فرصة الحياة هذه لن تتاح ألحد
مرة أخرى!

( )56-54إناﷲ خالق السماوات واألرض
وكل مابينهما من موجودات ،ولقد كان بإمكانه
تعالى أن يخلق هذه الموجودات كلها ويتركها
مبعثرة هكذا من غير تنظيم وال تنسيق فيما بينها..
لكنه تعالى بدالً من ذلك تناول كل األشياء بربط
بعضها ببعض تحت نظام حكيم ومتكامل للغاية..
ثم قام بــإدارة هذا النظام البديع إدارة متكاملة،
تجعل كــل جــزء مــن أجــزائــه تعمل فــي سبيل
المصلحة العامة.
واإلنسان هو اآلخر جزء صغير من هذا العالم،
فماذا ينبغي إ ًذا أن يكون سلوكه في رحاب عالم
صالح منظم كهذا؟!

ارعألا ةروس

ينبغي له أن يتبنى السلوك الصالح المنتظم
الذي عليه سائر المخلوقات عداه ..فيجب عليه
أن يدمج وجوده في مشروع الخالق نفسه الذي قد
اندمجت فيه بقية الكائنات خاضعة منقادة.

إن سائر موجودات هذا الكون منضمة إلى
تدبيراﷲ إلــى حد اإلحسان ــ أي إتقان األداء
للدور الذي نيط بكل واحد منها ــ فينبغي لإلنسان
أيضا أن يسلم نفسهﷲ ويخضع لمشيئته إلى حد
ً
اإلحسان ،وهنا اليتعدى أبدً ا أي شيء الحدود
أيضا أال يتخطى
المقررة له ،فيتعين على اإلنسان ً
حدود الحق والعدل اإللهية.

ثم إن اإلنسان يتمتع ــ فوق ذلك ــ بخصائص
النطق والشعور اإلضافية المميزة له عما سواه..
ولذا فال بد له من أن يظهر خضوعه واستسالمهﷲ
على مستوى النطق والشعور ،وينبغي أن تتوغل
معرفةاﷲ داخل أعماقه لدرجة أن يجعل لسانه
يفيض بذكراﷲ ،وأن يدعواﷲ تما ًما كما يدعو
العبد خالقه ومالكه ،وينبغي أن يكون إدراكــه
أللوهيةاﷲ عمي ًقا بحيث اليوجد سبب آلماله
أو مخاوفه غيراﷲ ،وإن ربط الخوف والطمع
باﷲ تعالى وحــده هو منتهى العبودية والطاعة
واالنقيادﷲ ..وأكبر نجاح للعبد هو أن يحصل
على رحمة ربــه ،غير أن هــذه الرحمة خاصة
بأولئك الذين تقوى عالقتهم باﷲ ،فهم اليدعون
إال إيــاه ،وال يتذللون إال أمامه تعالى ..وهم
يرجون فضله وعطاءه ،كما يخافون سلبه وعقابه..
وهؤالء هم الذين أرادوا التقرب مناﷲ ،ولذلك
فقد أعطاهماﷲ تعالى مكانًا قري ًبا منه.

( )58-57لقد أنشأاﷲ هذا الكون بحيث
صارت وقائعه المادية بمثابة تمثيالت لجوانبه
الروحية ،فإذا مانزل المطر في أية بقعة من بقاع
األرض فال يبقى جزء من أجزائها إال ويصل إليه
الماء.
ظاهرا بين بقعة وأخرى
غير أن هناك اختال ًفا
ً
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من حيث االستفادة من المطر؛ فمن البقاع
مــاإذا وصل إليها الماء تحولت إلى حديقة
بهيجة غناء ..بينما تبقى بعض البقاع كما هي
من غير استفادة وال عطاء ،حيث الينبت
هناك سوى األشواك والحشائش الشيطانية.
وهذا هو شأن المطر الروحاني الذي نزل
من عنداﷲ في صورة الهداية ،ورسالة هذه
الهداية تقرع آذان كل شخص إال أن الكل
ينتفع بها على قدر استعداده الذاتي ..فالذي
يملك استعدا ًدا ح ًّيا لقبول الحق يستفيد منه
استفادة تامة ،وهو بذلك يحصل على حياة
جديدة ،وتتيقظ فطرته النائمة فجأة ،ويتم
اتصاله بمالكه األعلى ،وتتفتح في نفسيته
الجافة حديقة الكيفيات الربانية.
وعــلــى العكس مــن ذلــك يــكــون حال
الشخص الذي فقد سالمة فطرته ونقاءها،
فال ينفعه مطر الهداية شي ًئا ،رغم كل إمكاناته
أيضا «جا ًّفا»
الصالحة ،فهو اليزال بعد ذلك ً
١٥٨
كما كان من ذي قبل ..وإن نبت في داخله
شيء مافال يكون ذلك إال األشواك والحشائش الشيطانية؛ حيث تستيقظ في داخله عقب نزول مطر
الهداية أشياء كالحسد والكبر والجدال بالباطل ،ومعارضة الحق ،دون االعتراف بالحق ومناصرته.
١٦

ولقبول مياه المطر البد من أن تكون األرض جافة ..وأما إذا لم تكن األرض جافة فإن الماء سيمر
من فوقها دون أن يترسب إلى أعماقها.
وهكذا فإن هدايةاﷲ التتأصل إال في داخل شخص يجد في طلبها ،والذي يكون قد نقى روحه من
األفكار واألحاديث غير اإللهية.

وعلى النقيض من ذلك فالشخص الذي يعيش غير مكترث بهدايةاﷲ ،والذي يكون قلبه مشغوالً
بهوايات أخرى ،أو عال ًقا بمظاهر عظمة أخرى مما عدااﷲ ،فإن هدايةاﷲ تصل إليه ،ولكنها التتوغل
في داخله ،وال تستحيل غذا ًء لروحه ،وال تروي قطرته أرضه الجدباء حتى تنبت وتزدهر فيها حديقةاﷲ!
( )64-59إلى نحو ألف سنة من بعد أن توفي سيدنا آدم بقيت ذريته على التوحيد ،ثم بدأ الناس
من بعد ذلك على حسب ماروي عن عبداﷲبن عباس وغيره من علماء التفسير باتخاذ صور أسالفهم
الصالحين ،حتى تظل ذكرى أحوالهم وعبادتهم حية متجددة ..وكانت أسماء أولئك الصالحين :و ًّدا،
ونسرا.
وسوا ًعا ،ويغوث ،ويعوق،
ً
ومع مضي الزمان لم يلبث أولئك الصالحون أن احتلوا درجة اإلله والمعبود بينهم ..وكان هؤالء
نوحا إلصالح
يقطنون بالعراق القديم ..فلما تفاقم األمر واستشرى الفساد ،بعثاﷲ إليهم رسوله ً
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شأنهم ..غير أنهم رفضوا اإليمان بنوح
ولم يستعدوا الختيار مسلك التقوى ..وكان
السبب وراء هذا اإلنكار ــ طب ًقا لما ورد في
القرآن الكريم ــ يكمن في أنه صار من المتعذر
عليهم أن يفهموا أن رج ً
ال اليختلف شأنه عن
أنفسهم في شيء على مايظهر قد اختير من
عنداﷲ إلبالغ رسالته إلى البشر.
وقــد كــان سيدنا نــوح يبدو لهم رجـ ً
ا
«عاد ًّيا» جدًّ ا بالقياس إلى أولئك األكابر الذين
كانوا يزعمون أنهم على دينهم ،وقد كانت
عظمة هــؤالء األكابر القدماء من المس َّلم
بها نتيجة تاريخ القرون الماضية ،بينما كان
معاصرا ،ولم يكن
شخصا
سيدنا نوح
ً
ً
قد اقترنت باسمه األمجاد التاريخية ..فما
لبث أن كذبه قومه ورفضوه ،ولم يتورعوا
بالحمق والضاللة؛ لكونه في رأيهم قد خرج
على دين األكابر وانحرف عنه ..ولم يتمكن
نصح سيدنا نوح وإخالصه ،وقــوة حجته،
١٥٩
وكونه على الحق والصواب ،من التأثير على
قومه ،وقد تم إغراق القوم بعد إتمام الحجة من قبل نوح ،وكان سبب هذا اإلغراق هو أنهم كذبوا
بآياتاﷲ إذ أرادوا أن تصلهم رسالةاﷲ عن طريق أي «شخصية مس َّلم بها» بدالً من «شخصية عادية»،
غير أن هذا كان عنداﷲ تعالى دلي ً
ال على عماهم ،فقد زوداﷲ اإلنسان بالبصيرة لكي يعرف الحق في
صورة «اآلية» ،وليس في صورة ظاهرة حسية ،فالذين اليعرفون الحق في صورة اآلية فإنهم عنداﷲ
عميان رغم أنهم كانوا يتمتعون بالبصر ..وإنه ليس ألمثال هؤالء نصيب من رحمةاﷲ تبارك وتعالى.
( )69-65كان إرم ــ وهو حفيد سيدنا نوح ــ من جملة أهل اإليمان الذين ركبوا معه في السفينة
فنجوا من الغرق ،وقد بدأ من أوالده نسل عرف بعاد ،وكان مهده بالد اليمن القديم ،وكان هؤالء في
بداية األمر على دين نوح ،ولما انتشر الفساد بينهم فيما بعد أرسلاﷲ إليهم هو ًدا ،غير أن رؤساء
القوم لم يروا فيه العظمة التي كان ينبغي ــ على حسب زعمهم ــ أن يتمتع بها رسولاﷲ!! فظنوا أن هذا
الشخص إما أن يكون أحمق ،وإما أن يكون مدع ًيا ادعا ًء كاذ ًبا[ ..ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] ،هذه الجملة
التي جرت على لسان النبي تدلنا على أن عالقة الداعي والمدعو ليست كعالقة المنافس القومي أو الند
حريصا على
السياسي ونظيريهما ..إنها عالقة مضمونها إسداء النصح واألمانة ،فينبغي أن يكون الداعي
ً
ناصحا له حتى الساعة األخيرة ..وعليه أال ينظر
النصح للمدعو ..مهما أساء المدعو إليه ،وأن يظل
ً
إلى الرسالة التي يبلغها على أنها حق من أشيائه الذاتية يمنحه لآلخرين ،بل على أنها شيء لهم ،وأنها
أمانةاﷲ في عنقه اليتبرأ من مسؤوليته إزاءها إال إذا أداها كما هي إلى اآلخرين.
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١٦٠

إن دعوة األنبياء والرسل قامت دو ًما على
أساس واحد ،هو أن ُيذكِّروا البشر بنعماﷲ
عليهم ،ويخوفوهم من أنهم لو لم يمارسوا
حياتهم في هذه الدنيا شاكرينﷲ ،لتعرضوا
لبطشاﷲ وعقابه األليم ،واألنبياء اليتخذون
من النزاعات القومية والقضايا المادية عنوانًا،
شعارا لدعوتهم ،وهم يبذلون
أو باألحرى
ً
قصارى جهدهم في سبيل عدم تحول أي
شيء آخر غير الدعوة الحقيقية إلى موضوع
الجدل والنقاش بينهم وبين المدعو ،وأن
يراهم القوم في مظهر الداعية إلى التوحيد
والعمل لآلخرة فقط.
ويتبين مــن قــولــه[ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] أن نعم اآلخــرة لن
يستحقها إال الذي كان قد اعترف بنعماﷲ في
منعما
الدنيا ،والجنة هي أكبر مظهر لكوناﷲ ً
ومحسنًا ،ولذا فلن يفوز بالجنة إال من آمن
باﷲ في هذه الدنيا كمنعم ومحسن ..وهذه
المعرفة هي ثمن الجنة الحقيقي.

وصف
( )72-70يتخذ اإلنسان مفاهيمه عن حقائق األشياء بواسطة أسمائها ..فإذا اقترن بإنسان
ٌ
جميل بدا لهم ذلك الشخص جمي ً
ال كما وصف ،وكذلك العكس صحيح ..وبسبب هذه األسماء ذاتها
مركزا لتوجهات المرء ومحور اهتماماته ،فالناس ربما
تصبح أشياء أو شخصيات أخرى غيراﷲ تعالى
ً
ينادون بعض الشخصيات بأسماء كالغوث األقدس ،ومانح الكنوز والخيرات ،ومعطي الفقراء وذوي
ُّ
وحال القضايا والمشكالت ،وأشباهها ،وعلى مر األيام ترتبط هذه األلفاظ بتلك الشخصيات
الحاجات،
لدرجة أن الناس اليلبثون أن يقتنعوا بأن الذي يدعى «الغوث» ــ أي المغيث ــ هو مغيث في واقع األمر،
وأن المدعو بـ«حال المشكالت» هو في الحقيقة ٌّ
حال للمشكالت ..ولكن الحقيقة هي أن كل األسماء
من هذا القبيل التعدو أن تكون محض اختراعات البشر ،فال يوجد هناك أي مسمى لهذه األسماء ،وهي
التستند إلى أي دليل شرعي أو عقلي.

إن من أنواع شريعة األسماء ماهو شائع بين الجهالء من الناس ،بيد أن هناك صورة أرقى وألطف
أيضا يتم ربط بعض األلفاظ غير
لها من ذلك ،وهي تحظى بالقبول لدى المثقفين من الناس ،فها هنا ً
العادية ببعض الشخصيات ،مثل :قدسي الصفات وحبيباﷲ وصفيه ،وركن اإلسالم ،ومنقذ الملة...
إلخ ،وعلى مضي الزمن تستحيل مثل هذه األلفاظ جز ًءا اليتجزأ من أسماء تلك الشخصيات ..وبالتالي
فال يلبث الناس أن يعبدوا هذه الشخصيات غير عادية تما ًما كما يظهر من خالل األسماء المطلقة عليها.
إن الشيء الذي اليزال يتوارث عن «اآلباء» ،أو ــ بعبارة أخرى ــ الشيء الذي يكون قد اكتسب
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أهمية تاريخية ،واقترنت به قدسية الماضي
دائما مايصبح عند الناس
نتيجة التقاليد العريقةً ،
عظيما ..وبالمقارنة إلى ذلك يبدو حديث داعية
ً
وتافها ،ومــن ثم فهم يرفضون
ـا
ـ
ي
ـاد
ـ
ع
ـوم»
«الــيـ
ً
ًّ
الداعية المعاصر باعتباره غير ذي أهمية؛ لكونهم
واثقين من أنهم إذا كانوا ورثــة أمجاد السلف
ومآثرهم ،فال أحد يستطيع أن يمسهم بسوء أو
يصيبهم بخسارة ما!

إن التمرد علىاﷲ يسفر عن صيرورة المرء
ــ على توالي األيام ــ قاسي القلب ،بليد الحس،
حيث إنــه اليــعــود أهــ ً
ا لقبول أيــة دعــوة إلى
اإلصالح توجه إليه بأسلوب التذكير والموعظة،
وكأنما ينتظر أمثال هؤالء قساة القلوب بليدي
الــحــس أن يــواجــهــهــماﷲ بأسلوب التعذيب
والتنكيل!

( )74-73بعد أن تم إبــادة قوم عــاد ،سار
من نجا منهم من األفراد الصالحين نحو شمال
غربي جزيرة العرب ،واستوطنوا بمنطقة الحجر،
وتكاثر هناك نسلهم وأحرزوا تقد ًما ورق ًّيا هائ ً
ال
في ميدان الــزراعــة وفــن العمارة ،فقد شيدوا
قصورا شامخات في سهول األرض ،وأحالوا
ً
الجبال الراسية عن طريق النحت بيوتًا حجرية
ضخمة ،ثم انتشرت بينهم فيما بعد تلك المساوئ
التي تتولد في األمم إلى جانب بلوغها أوج الرقي
المادي والرفاهية الدنيوية ،والتي تتمثل في
االنغماس في البذخ والترف ،وإهمال اآلخرة،
وعدم االكتراث بحدوداﷲ ،وإظهار كبرياء الذات
مع نسيان كبرياءاﷲ وجالله.
ٍ
صالحا لكي يقوم
وحينئذ بــعــثاﷲ فيهم
ً
بإنذارهم من بطشاﷲ ،ولكنهم لم يلقوا إلى
النصيحة الموجهة إليهم باالً ،ولم يرضوا بتحويل
مابأنفسهم من فساد إلــى الــصــاح ،فقد أبوا
في رحــاب هذا الكون ،حيث كل الموجودات
خاضعة لمشيئةاﷲ ،إال أن يعيشوا متمردين
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عــلــىاﷲ ،وأصـــروا على أن يمارسوا حياتهم
متجاوزين حدود أنفسهم المقررة لها ،ولقد كان
ذلك يعني نشر الفساد في عالم يسوده الصالح،
ومن ثم حكم عليهم بعدم األهلية للسكنى في
رحاب هذا العالم ،والختبار قومه ثمود ع َّيناﷲ
ناقة وقال لهم :التمسوها بشيء من السوء وإال
فستتعرضون للهالك ..ولقد كان بإمكاناﷲ أن
جبارا ،غير أناﷲ
يعين الختبارهم أســدً ا مهي ًبا
ً
تعالى عين الناقة بــدالً من األســد ،وهنا مكمن
السر ،فإن المرء يتم امتحان خوفه مناﷲ دو ًما
على مستوى «الناقة» وليس على مستوى «األسد».
في المجتمع البشري ،يتواجد دو ًمــا أناس
شأنهم شأن «ناقةاﷲ» ،أال وهم أولئك األفراد
الضعفاء الذين اليتمتعون بقوة مادية ظاهرة تمنع
اآلخرين من اإلساءة إليهم ،والذي اليكون دافع
السلوك الحسن معهم سوى الشعور الخلقي،
وليس أي نوع من الخوف ،غير أن هــؤالء هم
الذين يتم امتحان عبودية الناسﷲ على مستواهم،
فعن طريق هؤالء يتلقى بعض الناس شهادة الجنة
وبعضهم شهادة الجحيم.

لقد برعت ثمود في فن العمارة براعة تامة،
ومما الشك فيه أنهم كانوا قد تضلعوا من العلوم
الضرورية ذات الصلة بالموضوع كالرياضيات
والهندسة مــثـاً؛ إذ لــوال ذلــك لــصــارت هذه
اإلنجازات الباهرة مستحيلة ،غير أن الجريمة
التي حملوا وزرهــا وعوقبوا بسببها لم تكن
إنجازاتهم المادية تلك ،بل كانت جريمة إشاعة
الفساد في األرض ،وهذا يعني أناﷲ الينهانا
عن إحراز الرقي والتقدم في الحدود المشروعة،
ولكن ينبغي على المرء أن يظل في معامالت
الحياة ملتز ًما بنظام اإلصالح ،ذاك الذي نفذهاﷲ
تعالى في الكون بأكمله.

( )79-75حين ُيبعث النبي فإنه يكون
في عصره شخصية يتنازع عليها الناس وليس

شخصية يتفقون عليها ،ثم إنه التجتمع بوجوده
مباهج الدنيا ،كما أنه اليكون مترب ًعا على أي
مقعد من المقاعد الدنيوية ،وهذا هو السبب في أن
الذين يعاصرون النبي اليكادون يفهمون سر كون
النبي نب ًّيا ،وبالتالي يقابلونه باإلنكار والتكذيب،
حيث يتعذر عليهم التأكد من أن الشخص الذي
نعرفه بوصفه مجرد رجل عادي ،هو نفسه ذلك
الشخص الذي وقع اختياراﷲ عليه إلبالغ رسالته
إلى البشر!!
وجواب أتباع سيدنا صالح المتمثل في قولهم:
[ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] ،يدل
على ماكان هناك من فارق بينهم وبين اآلخرين،
فقد اتجهت أنظار المنكرين نحو شخصية صالح،
بينما نظر المؤمنون إلى صميم رسالته ،ولما لم ير
المنكرون أية عظمة ظاهرية ملموسة في شخصية
صالح أعرضوا عنه ورفضوه ،وعلى العكس من
ذلك الحظ المؤمنون في رسالة صالح دالئل
الحق وإشعاعات الصدق ،فما لبثوا أن بادروا إلى
اتباعه ومناصرته.

والصدق دو ًمــا يتجلى بقوة الدالئل وليس
بقوة مظاهر العظمة الدنيوية ..فالذين يملكون
االستعداد لرؤية الحق في صورة الدالئل اليلبثون
أن يدركوه على الفور ،وأما الذين أسرت عقولهم
مظاهر العظمة السطحية فهم يبقون حيارى
مرتابين ،وال يحالفهم التوفيق للوقوف إلى جانب
الحق أبدً ا ..ومع أن عاقر ناقة سيدنا صالح لم يكن
إال رج ً
ال واحدً ا من طغاة قومه ،إال أن فعله نسب
هنا إلى القوم جمي ًعا في قوله تعالى[ :ﮎ
ﮏ] ،ومن هذا يتضح أن أحد أفــراد طائفة
مــاإذا قــام بعمل قبيح ،ورضــي اآلخــرون سواه
بفعله ذاك ،عُدَّ الجميع شركاءه في تلك العملية
اإلجرامية؛ فإن الراضي بالجريمة كفاعلها.
إن األم ــة الــتــي أطلقت العنان للشهوات
التــروق لها أحاديث الواقعية ،فهي التستعد
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لالنضواء تحت راية شخص يدعوها إلى عمل
جاد ،وعلى نقيض من ذلك تلتف جموع غفيرة
منها حول الذين يرفعون عقيرتهم بكلمات براقة،
ويتاجرون باآلمال الزائفة ،والناصح الصادق
واألمين اليحظى لديها بالقبول ،على حين أنها
التلبث أن تندفع زرافات ووحدانًا وراء أولئك
المغرضين الذين ينهضون من أجل استغاللها.

( )84-80كان سيدنا لوط ابنأخي سيدنا
إبراهيم الخليل عليهما الصالة والسالم وقد
أرســلــهاﷲ إلى قوم كانوا يسكنون بساحل نهر
األردن في سوريا الجنوبية ،وقد انساق بهؤالء
القوم ماأتيح لهم من رغد العيش إلى السرف
والترف ،حتى إنهم ازدادوا توغ ً
ال في االنحراف
والضالل لدرجة أنهم اخــتــاروا طريقة اللواط
لتسكين غرائزهم الجنسية ،فحذرهم النبي من
هذه الفاحشة السافرة.
إن للكون خطة مرسومة على وفق الفطرة،
وقد أطلق القرآن على هذه الخطة الفطرية وصف
«اإلص ــاح» ،والفساد هو أن تسير في االتجاه
المضاد لخطة اإلصالح هذه ..وكل موجودات
الكون سائرة في نفس هذا االتجاه اإلصالحي،
وإنما هذا اإلنسان هو الذي يسيء استخدام حريته
معاكسا لطريق الفطرة.
فيتخذ لنفسه طري ًقا
ً

وقــد كــان قــوم لــوط مصابين بفساد من هذا
النوع ذاته ..إن األسلوب الفطري إلقامة العالقة
الجنسية هو أن يعاشر الرجل المرأة كزوجين
شرعيين أحدهما لآلخر ،وهــذا هو السير في
طريق اإلصالح ،وعلى العكس من ذلك فلو أن
العالقات الجنسية بدأت تقام بين الرجل والرجل،
أو بين المرأة والمرأة ،فإنه تجاوز عن حدوداﷲ
المقررة ،وهذا ما ُأطلق عليه في القرآن وصف
الفساد.
لم يؤمن بسيدنا لوط إال نفر قليل من
أقربائه ،بينما ظل الباقون من قومه بأسرهم غارقين
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في عبوديتهم للشهوات والملذات ،وقالوا:
إذا كان هؤالء يعدُّ وننا جمي ًعا قذرين ،ويودون
تطهير أنفسهم عما نحن فيه من قــذارة ،فما
الذي يحوج األطهار أمثالهم إلى المكث بين
ظهراني القذرين أمثالنا؛ ليخرجوا من بلدتنا
هذه؟!
إن قولهم هذا كان ناب ًعا في الحقيقة من
الكبر والغطرسة ،وإنما اجترءوا على هذا
ـرارا بكثرتهم العددية وتفوقهم
القول اغــتـ ً
المادي والمصابون بمرض الكبر والغطرسة
دائما مايقولون لجيرانهم الضعفاء :إن من
ً
التعجبهم طريقتنا فليغادروا إ ًذا أرضنا.
غير أن هذا شرك ،والشرك هو أكبر جريمة
تمارس في أرضاﷲ.
أيضا من الذين
لقد كانت امــرأة لــوط ً
تعرضوا لعذاباﷲ الذي حل بقومه ،ومن
هذا يتضح مدى نزاهة عدلاﷲ وعدم محاباته
فــي بــاب الــمــكــافــأة ،ففي مــيــزان ع ــدلاﷲ
١٦١
الاعتبار البتة بالقرابات والصداقات ..إن
ٍ
محاب لدرجة أنه تعالى لم يعف حتى عن ولد نوح ،ووالد إبراهيم ،وزوجة لوط،
قضاءاﷲ نزيه غير
وعم النبي محمد عليهم صلواتاﷲ وسالمه ومن جانب آخر أدخل امرأة فرعون الجنة إذ آمنت برسوله
وعملت عم ً
صالحا!
ال
ً

( )87-85كان «مديان» واحدً ا من أوالد سيدنا إبراهيم الذين ولدوا له من زوجته الثالثة قطورة..
وإليه ينتهي نسب أصحاب مدين ،وقد كانت مساكنهم بشمال غربي الجزيرة العربية على ساحل البحر
األحمر ،وكان هؤالء مؤمنين باﷲ ،يعدون أنفسهم حملة الدين اإلبراهيمي ،ولكن لم تكد تمضي خمسة
قرون على وفاة سيدنا إبراهيم حتى انتشر الفساد بينهم ،وقد كان هؤالء قو ًما يشتغلون بمهنة التجارة،
فكان فسادهم من هذه الناحية أظهر مايكون ،حيث إنهم لم يعودوا متمسكين بمبادئ العدل واألمانة في
الكيل والوزن وتبادل األخذ والعطاء.

ونبذ اإلنصاف والعدل خالل التعامل مع الغير مخالفة لنظام اإلصالح الكوني الذي نفذهاﷲ تعالى..
فقد أسساﷲ نظام عالمه على كامل العدل واإلنصاف ،فال يوجد مخلوق ماإذا أخذ من اآلخر استوفى
واستزاد ،وإذا أعطاه نقص ولم يوف حقه ،فكل شيء قائم على مبدأ العدل إلى حد الصحة الرياضية،
فينبغي لإلنسان أال يفعل إال مايفعله كل الكائنات المحيطة به ،فإن الشذوذ عن ذلك هو الفساد في
عالماﷲ الذي كله عدل وصالح.
حين تفاقم أمر أهل مدين ،وبلغ فسادهم العملي منتهاه ،بعثاﷲ إليهم شعي ًبا برسالته فنصح
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لهم قائالً :اتبعوا طريق الصدق واألمانة
واالستقامة في المعامالت ،وقــد أبلغهم
رسالته بواسطة دالئــل واضحة خير بالغ،
ولكنهم لم يكادوا يستعدون لقبول النصيحة
حتى انتهى بهم األمر إلى أن تصدوا للقضاء
على دعــوة شعيب ذاتها ،فبدءوا يفتعلون
ألوانًا من العيوب والنقائص في أحاديثه
ليسوء ظن الناس به وتتشوه سمعته عندهم
كما كانوا يتخذون إجــراءات عدوانية عنيفة
إلرهاب الناس حتى اليؤمنوا به ويقفوا إلى
جانبه ،وفي نهاية المطاف حل بهم عذاب
إلهي أبادهم شر إبادة.
إن رعاية حقوق العباد واستقامة األمور
والمعامالت بين الناس لها أهمية بالغة
عنداﷲ لدرجة أن أمة ــ رغم ادعاءها اإليمان
ــ تم إهالكها بسبب مخالفتها لذلك.
إناﷲ خير الحاكمين ،والحكم أو القضاء
الخير اليتحقق بالمحاباة والمجاملة ،فمن
١٦٢
المستحيل أن يؤاخذاﷲ غير الناطقين بكلمة
اإليمان على ظلمهم وجورهم ،ويعفو عن الناطقين بكلمة اإليمان على ممارسة ظلم وجور مماثل
تما ًما!
٩

١٧

( )93-88جريمة قوم شعيب لم تكن جريمة إنكاراﷲ بل جريمة االفتراء علىاﷲ كذ ًبا ،يعني
أنهم كانوا قد نسبوا إلىاﷲ دينًا لم يكناﷲ قد أنزله عليهم ،وعلى هذا المنوال نفسه نسجت أمم األنبياء
السابقين جمي ًعا ،فقد تلقت كل األمم ديناﷲ الحق والخالص من كل شوب ،ولكنها لم تلبث أن
أضافت إليه تغييرات مزعومة فأحالته غير الذي كان أول األمر ،حيث جعلوا من ديناﷲ دين أهوائهم
وشهواتهم ،وأخذوا يسمونه ديناﷲ.

وقد علم الذين كانوا حائزين على مقام العزة والكبرياء والسؤدد في ظل الدين التقليدي القائم
آنذاك أنهم اليملكون دلي ً
ال يدحضون به أحاديث النبي ،إال أن وسائل السلطة والقوة كلها في قبضتهم،
فحاولوا كبت صوت النبي بواسطة القوة حين وجدوا أنفسهم عاجزين في ميدان الدليل ،فلفتوا انتباه
حكرا
أتباع النبي إلى الوضع الخطير المتمثل في صيرورة كل مصادر الحياة تحت ظل نظام العصر القائم ً
على الذين يعدونهم مبطلين ،ولو أن المبطلين هؤالء نشطوا ضدهم فإنهم سيجدون وسائل معيشتهم؟!

ولكن غاب عن بالهم أناﷲ هو أقوى وأقدر منهم ،والذي صاراﷲ ضده فال ملجأ وال منجى له
واضحا كل
في أي مكان ..إنما تتاح المهلة ألحد الناس مالم يتضح له أمر الحق ،وأما إذا صار الحق
ً
ٍ
بعدئذ استحقاقه للعطف والرحمة ،وعلى هذا األساس
الوضوح وظل المرء يعاند ويتفرعن ،فإنه يفقد
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ذاته يعاقب المجرم في الدنيا ،كما أن الناس
سينالون العقوبة في اآلخرة بحسب جريمتهم
على هذا األساس نفسه كذلك.
( )99-94لقد جــاء في الحديث« :ال
يــزال البالء بالمؤمن حتى يخرج نق ًّيا من
ذنوبه ،والمنافق َم َث ُله كمثل الحمار اليدري
فيم ربطه أهله وال فيم أرســلــوه»؟! أو كما
قال عليه الصالة والسالم (ذكره ابن كثير)
إناﷲ يبتلي اإلنــســان بضروب من اآلالم
والمصائب؛ حتى يلين قلبه ،ويتحطم اعتماده
على أشياء أخــرى غيراﷲ تعالى ،ويذهب
كبره وإعجابه بنفسه الذي طالما يحول بين
المرء وبين قبوله لصدق يأتيه من الخارج،
وهكذا تحت تدبير إلهي يتم توليد الشعور
بالنقص والضعف داخل المرء لكيما يصيخ
إلى صوت الحق.
ويمر بهذا االبتالء اإللهي عامة البشر
كما تمر به الطائفة المعاصرة للنبي ،ولكن
١٦٣
بمقتضى السنة اإللهية يتم هذا االبتالء في
ستار من اللبس واالشتباه ،وعلى سبيل المثال :إذا حلت بلية مافإنها تحدث عبر سلسلة من األسباب
والعلل ،ويصير هذا الوضع مثار الفتنة بالنسبة لكثير من الناس ،حيث إنهم يغضون أبصارهم عنها قائلين:
أمرا واق ًعا فوقع!! وحين التجدي فيهم المصائب والمحن يقلباﷲ عليهم الحال فيبتليهم
إنها كانت ً
بالنعمة والرخاء ..إال أنهم اليزدادون إال توغ ً
ال في المغالطة وسوء الفهم لمشيئةاﷲ؛ إذ اليلبثون أن
يقتنعوا بأنها لم تكن سوى حادثة من حوادث الدهر ،قائلين :إنما هي تقلبات األيام المعتادة ذاتها التي
التزال تطرأ على البشر بين الفينة واألخرى ،وإال فما هو السبب إ ًذا في أننا أصبحنا نتقلب اآلن في
أعطاف العيش الناعم بعد أن كنا نتقلب على رمضاء البؤس والشدة؟!
فهم يخرجون من كال نوعي التنبيه اإللهي محرومين دون أن يتلقوا أي درس وال عبرة بهذا أو ذاك،
وإذا أتيح ألحد من الناس فرصة الرقي والتقدم بعد البغي والطغيان فإنها عالمة على أناﷲ قرر أن يفاجئه
بالبطش به من حيث اليشعر بأنه سيتعرض لمؤاخذةاﷲ وبطشه!!
على أن حياة اإليمان والتقوى تعود منافعها على صاحبها أص ً
ال في اآلخرة ،ولكن لو شاءاﷲ لمنح
أيضا كجائزة أولية على أعمالهم.
المؤمنين المتقين أسباب العزة والكرامة والرفاهية في هذه الدنيا ً

( )102-100يحدث على وجه األرض مرة تلو أخرى أن أمة من األمم تنال من العزة والرخاء أوفر
منال ،ثم إنها التلبث أن يطرأ عليها االنحطاط والزوال ،ويتم دفعها عن الساحة ،وبدالً منها تحتل أمة
أخرى كل أماكن العزة والرخاء والرفاهية.

وإن هذه الواقعة آية من آيــاتاﷲ ،إنها لتذكر
المرء بــاﷲ ،فهي تــدل على أن مصادر العطاء
والحرمان كلها بيد وجــود أعلى وأسمى ،فهو
يعطي لمن يشاء وينتزع ممن يشاء ،ومن السهولة
بمكان أن يفهم اإلنسان هذه الحقيقة فيما إذا قام
باستخدام قوة السمع والبصر التي منحهاﷲ إ َّياها،
وبإمكانه أن يعلم أن المنبع الحقيقي لو لم يكن
في حوزة وجود آخر ،لما سمحت طائفة أتيح لها
الغلب واالنتصار مرة لطائفة أخرى بأن تتغلب
درسا كهذا ،لوجد
عليها أبدً ا ،ولو أن المرء تلقى ً
في واقعة صعود األمم وانحطاطها غذا ًء ربان ًّيا،
ولكن كلما تأخرت أمة ما ،وصعدت أمة أخرى
مكانها ،فال يلبث أفرادها أن يقعوا في سوء فهم
قائل بأن ماقد جرى على األمة السابقة كان خاصة
لها وحدها ،وأنه لن يجري علينا مثل ذلك أبدً ا!!

وإنما زوداﷲ اإلنسان بقوى البصر والسمع
والعقل لكي يتلقى منها الدرس والعبرة ،ويتفهم
بواسطتها إشــاراتاﷲ ،ولكن عندما اليستخدم
المرء هذه القوى والمواهب فيما ينبغي عليه أن
يستخدمها فيه ،فإن مايحدث بعد ذلك بالضرورة
وبموجب القانون اإللهي هو أن تبدأ حساسية قلبه
تخمد وتموت تدريج ًّيا ،إلى أن تصاب مشاعره
وعواطفه بالنسبة لهذه األمور بالجمود والبالدة،
ويطبع على قلبه ودماغه بطابع التحجر والقسوة
ويؤول أمره إلى حيث أنه يبصر وال يرى ،ويستمع
وال يكاد يسمع ،ورغم تمتعه بالعقل اليكاد يعي
ويفهم مايعرض عليه من حقائق ،ومع كونه إنسانًا
يصبحبهيمة!!
لقد بدأت مسيرة اإلنسانية من المؤمنين بسيدنا
ٍ
بعدئذ أرسلاﷲ رسله
آدم ،ثم لما انتشر الفساد
لتذكير البشر بالعهد اإللهي ،وما حدث اآلن هو
أنه تم اإلبقاء على أولئك الذين تقبلوا اإلصالح
عن طريق األنبياء ،وأهلك من عداهم من الذين
كانوا قد رفضوا القبول باإلصالح ،بيد أن األجيال
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التالية لم تلبث أن نسيت ثاني ًة عهد اإلسالم فلقيت
بالتالي المصير نفسه الذي كان قد لقيه المؤمنون
بآدم أول مرة ،وظلت تتكرر هذه الظاهرة مرة بعد
مرة على مسرح العالم ،حتى صار التاريخ بالنسبة
ً
تاريخا حاف ً
ال بالعصيان
ألغلبية الجيل البشري
والفسوق ونقض العهد!

( )112-103يتوجه النبي بخطابه ــ أوالً ــ
إلى رؤســاء عصره الذين يمتلكون زمام القيادة
الفكرية في المجتمع ،وهؤالء بسبب مايتمتعون
به من استعداد عقلي ممتاز أقرب مايكونون إلى
أن يفهموا رسالة الحق بعمق ،غير أن التاريخ
«ظالما»
يشهد أن هؤالء قد اتخذوا دو ًما موق ًفا
ً
من الدعوة النبوية ،أي أنهم استخدموا ذكاءهم
لكي يفتعلوا مفاهيم معوجة عن رسالة الحق..
ال عن آية تقوم دلي ً
كأن يقال مث ً
ال على ظهورها
بقوةاﷲ :إنها ظهرت بقوة السحر.
تشويها
أو إسباغ الصبغة السياسية على الدعوة
ً
لسمعة رجالها ،فيقال :إنهم لم ينهضوا إال من
أجل إقامة دولتهم السياسية.

وبما أن العوام اليتمكنون من تحليل األمور
لذا فال تلبث مثل هذه األقاويل أن تلبس عليهم
أمر الحق ،بيد أن إثارة األقاويل من هذا النوع ضد
الداعي إلى الحق جريمة عظيمة جدًّ ا ،فمن خالل
ذلك ربما يتمكن زعماء العصر من صيانة قيادتهم،
إال أن هذه الصيانة التتسنى لهم إال بمقابل أن
تصير آخرتهم غير مصونة إلى أبد اآلبدين!

إناﷲ تعالى هو الحق؛ ولذا فال يجوز لشخص
يقوم مب ِّل ًغا عناﷲ أن ينطق بشيء آخر سوى كلمة
الحق والعدل ،ولو أنه نطق بكلمة أخرى غير الحق
لفقد أهليته لتمثيلاﷲ والتبليغ عنه ،وسيكون
بالتالي مستح ًّقا لعقاباﷲ بدالً من إنعامه.
لقد كــان سيدنا موسى مبعو ًثا إلــى بني
إسرائيل وإلى فرعون وقومه في آن واحد ،ومع
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أن بني إسرائيل كانوا قد أصيبوا آنذاك بنقائص
وأمراض كثيرة ،إال أنهم قاموا بالجملة بتأييد
سيدنا موسى ومناصرته.
وعلى نقيض من ذلك أنكره فرعون وقومه
ماعدا أفرا ًدا عديدين منهم ،وفي نهاية المطاف
بعد نشاط دعوي دام أربعين سنة قرر أن يهاجر
مع بني إسرائيل من أرض مصر ،فطالب
فرعون بأن يسمح لبني إسرائيل بالخروج من
مملكته حتى يعبدوا الرب الواحد في رحاب
البرية( ..سفر الخروج ،)16 :على أن سيدنا
موسى كان ممث ً
ال للحق ،إال أن فرعون
اعتبره عم ً
ال من أعمال السحر ،فقرر بدوره أن
يقاومه عن طريق السحرة!
( )122-114يــتــم تــأيــيــد األنــبــيــاء
بالمعجزات على غرار الشيء الذي يشيع في
مجتمعاتهم ،وقد كانت مصر القديمة يسودها
السحر ،ومن ثم فقد تم تأييد سيدنا موسى
بمعجزة مماثلة لذلك.
١٦٤
اجتمع كبار السحرة المصريين بمناسبة
عيدهم القومي ــ يوم الزينة ــ وف ًقا للبرنامج المحدد من قبل فرعون ،وقال السحرة :إما أن نظهر أوالً
شعوذتنا ،وإما أن تقوم بعرض ماتريد عرضه علينا ..فأجاب موسى :أن تقوموا أنتم أوالً بإظهار
مالديكم من فنون السحر والشعوذة ..وهكذا كان ،مما يدل على أن النبي اليبادر عدوه بتوجيه الضربة
إليه ،وإنما هو يتيح فرصة المبادرة لعدوه حتى الساعة األخيرة ،وحين يكون الطرف المعارض قد أخذ
ٍ
حينئذ أن يصرعه ويتغلب عليه باستخدام كل
بذلك مسؤولية المبادرة على عاتقه هو ،فال يلبث النبي
طاقاته ،ففي مجال الدعوة النظرية يقف النبي موقف المبادرة ،بينما في ميدان الصدام الفعلي يقف
موقف الدفاع.
استمرت دعوة سيدنا موسى في مصر حوالي أربعين عا ًما ،والمواجهة الفعلية التي جرت بينه
وبين السحرة هي مما وقع في أواخر أيامه بمصر ،وباإلمكان القول ــ استنا ًدا إلى ذلك ــ أن السحرة كانوا
على سابق إلمام بدعوة سيدنا موسى إال أن غشاوة أعينهم لم تكن قد زالت بعد وحين رأوا تفوق
سيدنا موسى وامتيازه في ميدان اختصاصهم ،ارتفعت الحجب كلها وتبينوا أنها ليست بقضية السحر،
بل هي قضية النبوة والتأييد اإللهي ،ومن ثم خروا ساجدين بين يدياﷲ.
وحين رمى السحرة بحبالهم وعصيهم بدت للناس كأنها حيات تسعى وتتلوى بسبب التخييل
واإليهام ،ولكن حين تحولت عصا موسى إلى حية وبدأت تزحف في الساحة ،عاد كل ماألقاه السحرة
من حبال وعصي كما كان.
لقد كان السحرة عارفين بحدود السحر ،ومن خالل هذه الواقعة أدرك السحرة أن التدابير اإلنسانية،
١٧
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مهما بلغت منتهى الكمال والدقة ،غاية في
الضعف والتفاهة ،وأناﷲ عظيم وقوي بال
ٍ
وبعدئذ جعل فرعون يبدو
حدود وال نهاية،
لهم على سلطانه وجبروته
حقيرا ضئيالً،
ً
فالسحرة الذين كانوا قبل رؤيــة عظمةاﷲ
حريصين على جائزة فرعون وتكريمه إذا بهم
اآلن اليلقون باالً إلى تهديد فرعون وتوعده
إياهم بأشد العقوبات وأقساها كما لو أنه
شيء الحقيقة له!
( )126-123التضحية بالنفس من أجل
الحق هي الشهادة النهائية على كون الحق
ح ًّقا ،وبنصرة مناﷲ تعالى ُو ِّفق السحرة لهذه
الشهادة ذاتها ،حيث إنهم بتقديم أنفسهم
ألشد أنواع العقوبة قد أقاموا الدليل على أن
إيمانهم بموسى ليس بحيلة أو مؤامرة ما،
إنما هي اعتراف بالحق بأصدق معاني الكلمة
وأعمقها ،بيد أن أعظم أعمال السحرة كان
بمثابة أكبر ضربة موجهة إلى عنجهية فرعون
١٦٥
وكبريائه ..إذ إنهم بوقوفهم إلى جانب موسى
مع التخلي عن فرعون كانوا قد أهانوه أمام قومه أجمع ،فما لبث فرعون أن امتأل غض ًبا وحن ًقا عليهم،
فعقد العزم على اتخاذ نفس اإلجراءات الظالمة ضد السحرة التي يتخذها كل متكبر جبار أتيح له أي
نوع من السلطة واالقتدار على وجه األرض ،لقد انهزم السحرة وفرعون كالهما م ًعا في مضمار الدليل،
غير أن السحرة صاروا مستحقين لنعماﷲ األبدية العترافهم بهزيمتهم ،بينما اتخذ فرعون من هزيمته
قضية تمس كرامته وعزة نفسه ،فما وقع في نصيبه شيء سوى أن يتصدى الضطهاد أتباع الحق في الدنيا
لتسكين كبريائه وأنانيته الكاذبة ،ويلقى به في اآلخرة في عذاباﷲ األبدي ،نظر فرعون إلى موضوع
قبول دعوة موسى أو رفضها على أنه رهن بإذنه ،بينما نظر إليه السحرة على أنه «آية» ..وذلك ديدن
دائما؛ إذ أنهم يعتبرون مشيئتهم الذاتية هي األهم دون الدليل والبرهان ،وال يكتب ألمثال
المتكبرين ً
هؤالء التوفيق لقبول الحق أبدً ا.
إن نصرةاﷲ هي التي كانت وراء ذلك الصمود واالستقامة التامة التي أظهرها السحرة في هذه
ملهما من عنداﷲ،
المرحلة البالغة الخطورة ،والدعاء الذي جرى على ألسنتهم كان هو اآلخر دعا ًء
ً
إن عبدً ا ماحين يسلم وجوده كلهﷲ ،فهو يصبح إذ ذاك قري ًبا مناﷲ لدرجة أنه يبدأ يصله فيض مناﷲ
ٍ
وحينئذ يفيض لسانه بكلمات يلقيهااﷲ في روعه؛ فهو اليدعو في ذلك الحين إال دعا ًء يكون
خاص،
ربه قد قرر مسب ًقا أنه مقبول مستجاب ..وقول السحرة[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ]
هو بمثابة القول بمعنًى آخر :إننا قد فوضنا أنفسنا وأمورنا كلها إليك قدر استطاعتنا ،فلتكفلنا أنت اآلن
فيما هو خارج عن نطاق استطاعتنا ..وإذا مادعا أي عبدهذا الدعاء في سبيل الدين صاراﷲ كافيه وال
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ريب في كل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها
في طريقه.

( )129-127المشكلة التي قدمها بنو
إسرائيل إلى نبيهم كانت ناتجة عن الحكومة ،غير
أن الحل المطروح لها من قبل النبي كان يكمن
في اإلهابة بهم إلى العودة إلــىاﷲ ،مما يوضح
لنا ماالفرق بين نظرة النبي ونظرة القادة الدنيويين
إلى المشاكل القومية؛ فالقادة الدنيويون يبحثون
عن الحل لهذا النوع من المشاكل على مستوى
الحكومة ،سواء كان ذلك متمث ً
ال في المصالحة
والتفاهم مع الحكومة أو االصطدام بها ..بينما
الحل الــذي طرحه النبي هــو الصبر على كل
مايجري اآلن على الساحة السياسية واالستنصار
باﷲ ،والعودة إليه.

أيضا إلى مايبعثه على تقديم
ثم إن النبي أشار ً
هذا الحل الذي اليتفق والنزعة القومية العامة،
فالسبب في ذلك هو أن هذه المشاكل وإن كانت
فيما يبدو طارئة من قبل السلطة وعن طريق السلطة
ذاتها يمكن الوصول إلــى حلها كذلك ،ولكن
السؤال هو :كيف تحصل هذه السلطة ألحد؟!

إنها التتسنى ألحد تدابيره الذاتية وحدها ،بل
تتوقف على قضاءاﷲ تعالى سل ًبا وإيجا ًبا ،فهو
الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن
يشاء ،وإذا كانت السلطة رهن مشيئةاﷲ فال بد
وأن توجد جذور الحل للمشاكل الناتجة عنها
عنداﷲ تعالى كذلك.

ثم إن هذه السلطة إذ تتاح ألحد كائنًا من كان
فإنما هي تكون بالنسبة له مادة امتحان وابتالء،
فالضعف في هذه الدنيا ابتالء ،وامتالك القوة
ابتالء كذلك ،فالذي تتوافر لديه اليوم السلطة إنما
أتيحت له لكيما يتم اختبار ماإذا كان يتجه نحو
الظلم واالستكبار والتفرعن ،أو يسلك مسلك
العدل والتواضع ،وإذا قضىاﷲ من بعد ذلك
بتخويل السلطة إياكم فال يكون الغرض منها في
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أيضا سوى أن يتم اختباركم ،وكما أن
ذلك الوقت ً
السلطة تنتزع من يد طائفة ما ،لعدم أهليتها لها،
ويتم تخويلها أية طائفة أخرى سواها ،فكذلك
ستنتزع تار ًة أخرى من هذه الطائفة الثانية ،فيما لو
قام الدليل على عدم جدارتها بها ،وسيتم إعطاؤها
بالتالي ألية طائفة ثالثة ..وهكذا دواليك.

إن الرفاهية والسلطة التي يتطلع إليها المرء في
هذه الدنيا ،هي في الحقيقة مما يتاح في اآلخرة؛
ألن هذه األشياء إنما تتاح في هذه الدنيا على
وجه االبتالء واالختبار ،بينما ستتاح لعباداﷲ
الصالحين في اآلخرة على وجه اإلنعام والتكريم.

أمرا مابأنه خطأ
( )132-130إننا إذ نصف ً
وأمرا آخر بأنه صواب ،فإنما نعبر عن هذا بواسطة
ً
األلفاظ سل ًبا وإيجا ًبا ،بيد أن الــذي يستخدم
األلفاظ هو هذا اإلنسان الذي يتمتع هنا في عالم
االمتحان الراهن باختيار أن يتصرف في األلفاظ
على هواه ،ويستخدمها كما يشاء.

وأخطر أنــواع الحرية التي أتيحت لإلنسان
في عالم االمتحان ،هو أنه يتمكن هنا من أن يجد
ألفا ًظا تجعل من الحق باط ً
ال وبالعكس ،فهو
يستطيع أن يرفض معجزة نبوية صارخة قائالً:
ماهي إال سحر مبين ،كما يستطيع أن يصف نعم ًة
أعطاهاﷲ إياها ،بألفاظ كما لو أنه حصل عليها
بفضل مؤهالته وجهوده الذاتية ،وبسبب إعراضه
عن الحق لو أناﷲ أنزل عليه عقوبة رادعــة ما،
فإنه حر في أن يقول إنها نتيجة شؤم أولئك العباد
الربانيين أنفسهم الذين تسببت إساءته إليهم في
استنزال هذه العقوبة عليه!!
إن كل أمر يأتي من عنداﷲ ،فإنما يأتي لكيما
يتعظ المرء به ،لكن المرء اليلبث أن يوجه كل
موعظة عكسية بواسطة األلفاظ ،وبالتالي يبقى
ٍ
درس
محرو ًما من الظفر بما تنطوي عليه من
وعبرة.
[ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶ] تدل هذه الجملة التي
قالها فرعون وقومه على أن الحق ،بالرغم من
ظاهرا بينًا في أكمل صورة ،اليفوز به
كونه
ً
إال الذي يريد أن يفوز به ويبحث عنه ،الذي
يكون جا ًّدا في شأن الحق ،والذي يكون من
صميم قلبه مستعدًّ ا لتلقي الحق أينما وجد
وفي أية صورة ظهر ،وعلى نقيض من ذلك،
فإن الشخص الذي ليس بجاد في هذا الشأن،
والذي قد انتهى به األمر إلى أنه قنع واطمئن
عاجزا عن رؤية
بما عنده وكفى ،فإنه سيظل
ً
الحق في صــورة الحق ،وللسبب ذاتــه لن
يتمكن من قبوله واختياره.
إن االطمئنان بالوضع الحاضر من شأنه
أن يجعل المرء غير خبير باألشياء التي تقع
خارج ذاته هو ،فهو يعلم وال يعرف ،ويسمع
وال يعي ..إن المرء البد أن يظفر بالحقيقة
فيما لو فكر وتأمل في الموضوع بعقلية غير
منفعلة ،وبدون خلفيات مسبقة ،ولكن أكثر
١٦٦
الناس تتأثر أفكارهم وآراؤهــم بنفسياتهم
الخاصة ،وهذا هو السبب في أنهم يبقون حيارى ،فاشلين في الظفر بالحقيقة.

( )135-133كان بنو إسرائيل ــ أوالد سيدنا يعقوب ــ في قبضة فرعون يعانون من ضروب
القهر واالضطهاد واالستعباد ،وكان األقباط ــ أهل مصر األصليين ــ بدورهم يستخدمونهم كعبيد
وأجراء في أعمال الزراعة والبناء؛ ولذلك فلم يكن يريد الحكام الفراعنة أن يغادر بنو إسرائيل أرض
مصر ..وفي بداية أمره حين طالب سيدنا موسى فرعون بأن أرسل معي بني إسرائيل ،فاتهمه فرعون
وحاشيته بإسباغ مفهوم سياسي على مطالبته تلك ،بأنه يريد أن يخرج القبط من أرض مصر ..وقد كان
هذا كال ًما فار ًغا عن أي معنى أو مدلول؛ ألن سيدنا موسى كان يرمي إلى إخراج نفسه وقومه من مصر،
بينما رماه فرعون بأنه يحاول أن يخرج القبط من بالدهم األصلية ،لقد كان فرعون وأصحابه إذ ذاك في
غرور السلطة وسكرتها ،مما جعل الكالم السديد يبدو لهم ذا عوج والتواء وغموض.

ولكن في المرحلة التالية أخذاﷲ فرعون وقومه بألوان شتى من الباليا والنكبات ،فأصابهم بالقحط
والجدب لعدة أعوام متواصلة ،وانهمرت السماء عليهم بمطر شديد مصحوب بالبرد والرعد والبرق،
وغزت جنود مجندة من الجراد فأكلت الزروع والثمار ،وأتت على كل أنواع الخضراوات والبقول،
وكثر القمل والضفادع لدرجة أن الثياب والفرش امتألت قمالً ،واكتظت البيوت والطرقات بالضفادع،
واستحالت مياه األنهار والترع د ًما.
وحين ابتلي فرعون وقومه بهذه المحن والنكبات العجيبة صرخوا قائلين :لئن رفعاﷲ عنا هذه
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النكبات لنطلقن سراح بني إسرائيل ليذهبوا
مع موسى حيث شاءوا.
إن مطالبة سيدنا موسى التي كانت لدى
الفراعنة من ذي قبل بمثابة مؤامرة سياسية
تهدف إلى إخراجهم من مصر ،إذا بها اآلن
أخذت تبدو لهم مراد ًفا لهجرة بني إسرائيل
أنفسهم!!
ال يزال المرء يتحذلق ويتالعب باأللفاظ
والعبارات مادام يجد نفسه في منعة وحصانة،
ولكنه إذا سلب هذه المنعة والحصانة ووضع
في موضع العجز والضعف واالستكانة فإنه
اليلبث أن يصير ــ فجأة ــ إنسانًا واقع ًّيا،
وبالتالي فهو يفهم اآلن من تلقاء نفسه مالم
يكن يقرب إلى فهمه من قبل حتى بالرغم
وتكرارا ،بيد أن اإلقرار
مرارا
ً
من إفهامه إياه ً
الحقيقي هو أن يقر المرء وهو قــادر على
اإلنكار ،وأما بعد أن سلب القدرة واالختيار
فال عبرة بأي إقرار.
١٦٧
( )137-136إن العذاب الــذي ينزل
على أمم األنبياء إنما ينزل بسبب تكذيبها باآليات ،وأما النصرة الخاصة التي تنزل ــ في مقابل ذلك
ــ على أتباع األنبياء وأنصارهم ،فإنما يستحقونها بسبب الصبر ،أي الثبات واالستقامة على طريقاﷲ
مع ضبط النفس وكبت العواطف ..والمراد باآليات دالئل الحق التي تبرهن على حقيقته ،ولكن المرء
مزهوا معج ًبا
بسبب نفسيته المتكبرة المتعجرفة اليقدر على االعتراف والتسليم بها ...لقد كان فرعون
ًّ
بسلطانه وحدائقه ومبانيه الفخمة ،وعقب هجرة سيدنا موسى من مصر تم إغراق فرعون وجنوده
في البحر ،وقد خرب البرد والجراد حدائق مصر البهيجة الغناء ،وانهارت مبانيها الفخمة نتيجة الزالزل
والهزات الشديدة.
ومن جانب آخر فقد تمكن بنو إسرائيل ،بعد بضعة أجيال لحقت بسيدنا موسى وبالضبط في
زمن سيدنا داود وسيدنا سليمان من االستيالء على ٍ
نواح حول مصر ــ أي بالد الشام وفلسطين ــ
المكذبون باآليات يستحقون دو ًما غضباﷲ ،والصابرون يستحقون دو ًما نصرةاﷲ وتأييده.
مرورا بالجانب الشمالي من البحر األحمر،
( )141-138وصل بنو إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء،
ً
ثم واصلوا رحلتهم من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية على سواحل البحر ،وفي أثناء ذلك أفضى
ٍ
وحينئذ طالب بعض بني إسرائيل ــ وليس كلهم ــ
بهم المسير إلى قوم كانوا مشغولين بعبادة األصنام..
بأن يجعل لهم صنم مثل أصنامهم.
إن أكبر ضعف ابتلي به هذا اإلنسان هو عبوديته للظواهر ..فهو اليتمكن من تركيز ذهنه كل ًّيا علىاﷲ
ــ المتستر وراء الغيب ــ ،ومن ثم فال يلبث أن يبقى متعل ًقا بأحد األشياء الظاهرية المحسوسة ،وإن هناك
١٧

أناسا عديمي الشعور يركعون ويسجدون أمام
ً
أصنام منحوتة من الحجارة والمعادن ،والذين
نالوا نصي ًبا أكبر من الثقافة والتهذيب فهم يتخذون
من أية شخصية أو أمة معينة ،أو أي هيكل حضاري
ومحورا الهتماماتهم!!
مركزا لتوجهاتهم
ً
ً
وحين اقترح بعض أفــراد بني إسرائيل على
سيدنا موسى وضع صنم ظاهري لهم ،فتوجه
إليهم قائالً :إن األمر الذي تجدون القوم منهمكين
في ممارسته ،كله معرض للهالك والدمار عاج ً
ال
أو آجالً ،يعني أن رسالتنا التي نهضنا من أجلها هي
أن نقوم بتحطيم كل هذه اآللهة الظاهرية الباطلة،
ونربي اإلنسان على التوجه إلىاﷲ الواحد األحد
وعبادته وحده الغير ..فكيف يمكن إ ًذا أن نتخذ
إلها ظاهر ًّيا من هذا النوع ألنفسنا نحن؟!
ً
ولــيــس الـــمـــراد بــقــولــه[ :ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ] أية فضيلة عنصرية أو ساللية،
بل هي فضيلة وظيفية تكليفية ،وقــد ورد هذا
المعنى نفسه تما ًما عن األمة المحمدية[ :ﭞ
ﭟ ﭠ] .لقد جرت سنةاﷲ تعالى بأن يأتمن
طائفة ماعلى كتابه ،وبواسطتها يبلغ رسالته إلى
األمم األخرى ،ففي قديم الزمان كان بنو إسرائيل
ــ اليهود ــ يتولون هذا المنصب ،وبعد ختم النبوة
عهد بهذا المنصب إلى األمة المحمدية.
إن إتــاحــة الفرصة لفرعون الضطهاد بني
إســرائــيــل ،إنما كانت بالنسبة لهم على وجه
االبتالء ،وليس على وجه التعذيب ،وإنما يكون
الغرض من وراء محنة وابتالء كهذا أن يتم تنبيه
أهل اإليمان من الغفلة ،وحتى ُيعلم من يتولى عن
ديناﷲ في الظروف الصعبة القاسية ،ومن ذا الذي
صابرا محتم ً
ال كل مايلقاه من
يثبت على ديناﷲ
ً
مكاره وصعوبات على طول الطريق!

( )143-142كان سيدنا هارون األخ األكبر
لسيدنا موسى عليهما الصالة والسالم حيث
كان سيدنا موسى يصغره بثالث سنوات ،بيد أن
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النبوة عهد بها أص ً
ال إلى سيدنا موسى ،وأما سيدنا
هارون فإنما تم إشراكه فيها بصفته مساعدً ا ألخيه،
مما يوضح لنا أن األهمية الرئيسية في توزيع
المناصب الدينية ،إنما هي لالستعداد وليست
للسن أو األشــيــاء اإلضافية األخ ــرى مــن هذا
القبيل ..لقد أعطي لسيدنا موسى من األحكام
مايتعلق بالدعوة والتبليغ مادام في مصر ،وعقب
وصوله إلى صحراء سيناء ،فقد دعي إلى الجبل
حيث أعطي األحكام التشريعية ،ومن هذا يتبين
ترتيب األحكام اإللهية ..فالمطلوب من عباداﷲ
في األحوال العادية أن يقوموا بإصالح حياتهم
الذاتية ،ويعيشوا عابدين طائعينﷲ ،ويضطلعوا
بدعوة اآلخرين إلى التوحيد واآلخرة ،ولكن حين
يصبح أهل اإليمان جماعة حرة ومختارة ،كما
كان بنو إسرائيل في صحراء سيناء ،فيجب عليهم
أيضا أن يقيموا حياتهم االجتماعية على أساس
ً
من القوانين الشرعية.

ولما عهد سيدنا موسى إلى أخيه سيدنا
هارون باإلشراف على بني إسرائيل في أثناء
غيابه ،نصح له قائالً[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ] ،ونعلم من هذا ماهو المبدأ
األساسي الذي البد من االلتزام به ألي زعيم
اجتماعي يريد القيام بالمسؤوليات المنوطة به
خير قيام ،وذلك المبدأ هو :اإلصالح وعدم اتباع
المفسدين ..والمراد باإلصالح هو محاولة اإلبقاء
على توازن العدل بين مختلف أفراد المجتمع،
وعــدم اإلخــال به في أي حــال من األحــوال،
فيحصل لكل أحد ماينبغي أن يحصل له بمقتضى
العدل ،وينتزع من كل أحد ماينبغي أن ينتزع منه
بمقتضى العدل كذلك.

وكثيرا مايقع الخلل واالضطراب بهذا العمل
ً
االصالحي فيما إذا أخذ الزعيم أو الرئيس في
اتباع «المفسدين» ،ويتخذ هذا االتباع أشكاالً
شتى ،فقد يكون ذلك في صورة اقتناع الرئيس
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العاجل ــ أي من غير تمحيص وال تدقيق ــ
خاصته بنا ًء على أغراضهم
بكل مايقول له
َّ
الذاتية ،وقد يتمثل في لجوئه إلى الصمت
خو ًفا من قوة المفسدين وشدة بأسهم.
رغب سيدنا موسى في رؤيةاﷲ،
ولما علم أنه لن يتمكن من رؤيته تعالى (في
هذه الدنيا) ،أسرع إلى التوبة وإقرار اإليمان
بالغيب ،وامتحان اإلنسان هو أن يؤمن باﷲ
وبالغيب ،أي بدون أن يراه رأي العين ،إن
رؤيةاﷲ جائزة أخروية ،فكيف يمكن إ ًذا
أن يتحقق ذلك في العالم الراهن؟
( )145-144كان سيدنا موسى قد
أعطي النبوة للمرة األولى على الجبل ،ثم
دعي مرة أخرى إلى الجبل ذاته حيث أعطي
أحكام التوراة ،مما يتضمن إشــار ًة إلى أن
أنسب مكان للحصول على فيضاﷲ هو بيئة
الفطرة دون بيئة التجمعات البشرية ،فحين
يصل المرء إلى عالم األحجار واألشجار
١٦٨
المستغرق في هدوء وصمت عميق ،منصر ًفا
عن عالم البشر الصاخب ،يبدأ يشعر بالدنو والقرب مناﷲ تعالى ،فإنه يخلو إذ ذاك من كل األحاسيس
المصطنعة الطارئة ،ويعود إلى حالته الفطرية ،وإنها بالنسبة ألحد الناس أفضل ساعة يتمكن فيها من
التأمل والتفكير وفق المنهج الفطري الخالص ويتصل بربه منقط ًعا عن كل ماعداه.
بشرا من البشر ،فهو اليكون مخلو ًقا غير بشري من أية ناحية ،وإنما هو يمتاز بسمة
إنما يكون النبي ً
واحدة ،وهي أنه يوفق للحفاظ على استعداده الفطري مما يؤهله لكي يصطفيهاﷲ تعالى لحمل رسالته
والقيام بتمثيله الموثوق به بين الناس ،وبما أن سيدنا موسى كان أفضل شخص من بين أبناء شعبه،
لذا فقد اصطفاهاﷲ نب ًّيا له ،وأنزل عليه كالمه ،ومع أن كالماﷲ يتضمن كل التفاصيل الضرورية المتعلقة
قائما أن يتناول
بموضوع الهداية ،إال أن بيانها يتم باأللفاظ ،وفي عالم االمتحان الراهن يبقى االحتمال ً
المرء هذه األلفاظ بالتفسير الخاطئ المعوج ،ويسبغ عليها مفهو ًما غير ماأريد بها في واقع األمر ..بيد أن
الشخص الذي يكون جا ًّدا في أمر الهداية ،والذي يخاف من بطشاﷲ ،فإنه اليستخرج من هذه األلفاظ
إال المعنى الذي يليق بكالماﷲ ،وليس الذي يتفق مع هوى نفسه.
وقوله[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] يعني أنك في خالل رحلتك هذه ستمر بأطالل وخرائب
تلك األمم التي كانت قد أعطيت هدايةاﷲ من ذي قبل ،ولكنها فشلت في االحتفاظ والتمسك بها بقوة،
ولم تتمكن من الثبات واالستقامة عليها النكسارها أمام ضغط الظروف أو جماح العواطف ،فما كان
مصيرها إال أن أهلكت ودمرت ديارها.
وإنه لن يختلف مصيرك أنت اآلخر في الدنيا واآلخرة عن مصير األمم السابقة فيما لو صنعت

صنيعها ،وحــذوت حذوها ..فــإناﷲ يعامل كل
الشعوب واألمم معاملة واحدة وال فرق في ميزان
العدالة اإللهية بين شعب وشعب وآخر.

( )147-146لممارسة الحياة في هذه الدنيا
صورتان:

إحــداهــمــا :أن يكون الــمــرء قــد فتح سمعه
وأبصاره ،فينظر إلى األشياء ويسمعها كما هي
شخصا كهذا اليلبث أن
في ألوانها الحقيقية ،وإن
ً
يعرف الحق إذا ماظهر أمامه ،وال يلبث كذلك أن
يدرك الدرس الذي تعلمه اآليات اإللهية المنبثة
في أنحاء العالم.
وأما الصورة األخــرى :فهي أن يعيش المرء
وملء إهابه الكبرياء والعجرفة ،وهو يسكن في
األرض وكأنه مالكها ،وال يشغل باله أي شيء
آخر سوى ميوله ودواعيه الذاتية ،وهو يظن أن
كل مايناله بسبب مؤهالته الشخصية ،وهو بذلك
اليشعر بحاجة ماإلى أن يراعي مرضاة أحد سواه
في استخدام األشياء المتاحة له ،وسيقف استغناء
هذا الشخص األخير حجر عثرة دون قبوله للحق.

إن نفسية الشخص األول تــكــون نفسية
المتلقي ،وهو بسبب انفتاح ذهنه يتمكن من أن
يقرأ كل إشارة من إشاراتاﷲ ،وبالتالي فال يلبث
أن يصوغ نفسه بحسب مقتضاها على الفور..
وعلى نقيض من ذلك فإن نفسية الشخص األخير
تكون نفسية االستغناء ،فدالئل الحق تظهر أمامه،
ولكنه يعرض عنها العتباره إياها غير هامة،
والطبيعة تترنم فيما حوله بأنغامها العلوية بلغة
صامتة ،ولكنه اليراها تستحق العناية واالهتمام
وال يشعر برغبة ماإلى أي صدق خارج ذاته هو..
وإن العالم اآلتي من بعد الموت ليس إال للنوع
األول من الناس ،وأما النوع األخير من الناس
فإنهم سيهملون في عالماﷲ األبدي تما ًما كما
كانوا قد أهملوا أمراﷲ في عالم االمتحان الراهن.

إن طريق الغي والضاللة يتكون تحت دوافع
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النفس ،وأما طريق الرشد والهداية فهو الذي يبرز
إلى الوجود من أجلاﷲ وحده مع الترفع عن كل
مؤثرات النفس والبيئة ،ومن ثم فالذين يعيشون
على مستوى ذاتــهــم ،والــذيــن اليعلمون غير
الدواعي المنبعثة داخل أنفسهم سوف اليلبثون أن
يندفعوا نحو طريق الضاللة باعتباره عين ماتأنس
به وتتوق إليه نفوسهم ،بينما يبدو لهم طريق الهداية
من حيث طبيعتهم ومزاجهم ،غري ًبا ومجهوالً،
ولــذا فسوف اليحالفهم التوفيق للتقدم نحوه،
أمرا
فيسهل على نفسية الكبرياء أن تتلقى بالقبول ً
اليمس كبرياءها ،وأما األمر الذي يمس كبرياءها
فإنها التعيره أي اهتمام وال تلقي له باالً.

( )151-148كانت طائفة بني إسرائيل
حينذاك تضم رج ً
ال داهي ًة خبي ًثا يدعى السامري،
فعندما ذهب سيدنا موسى إلى الجبل تاركًا بني
إسرائيل تحت إشراف سيدنا هارون ،قام الرجل
بإغواء القوم وإضاللهم ،فقد أخذ ماكان لديهم
من الحلي ،وصاغها عجالً ،وقد تم إعــداد هذا
التمثال ،تمش ًيا مع فن صناعة األصنام المصري
القديم ،بحيث إنــه كــان يخرج من فمه صوت
كخوار البقر حين يدخل فيه الهواء.
والناس عــاد ًة يكونون مولعين باألعاجيب،
ومن ثم فما لبث القوم أن وقعوا في الفتنة بشيء
تافه كهذا ،ونسجوا حوله مفهوم األلوهية ،ولقد
نجح رجل ماكر خبيث في استقطاب جموع غفيرة
من الجماهير حول نفسه باستغالل مشاعرها ،وقد
استفحل أمــره ،وعمت به البلوى لدرجة أنه لم
يقم أحد منهم حتى باالحتجاج الصريح ضد هذا
االنحراف الشائن ماعدا سيدنا هارون وبضعة من
أصحابه ــ في أغلب الظن ــ ومن الظاهر أن التيار
الجماهيري العنيف قد طغى على صوت نائب
الرسول وجعله خافتًا اليحرك ساكنًا ،فكيف
يتمكن أحد غيره من أن يرفع عقيرته هناك؟!
وقد امتازت الجماهير في كل العصور بهذه
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النزعة ذاتها ،ولم يطرأ عليها شيء من التغيير
أيضا يستطيع أحد
حتى أيامنا هذه ،فاليوم ً
كبيرا من
الدهاة الماكرين أن يستقطب حشدً ا ً
الناس على أي نوع من «الخوار» عن طريق
كتاباته وخطبه الرائعة؛ فالعوام اليفكرون
في أن الشيء الذي يلتفون حوله اليعدو أن
يكون مجرد ألعوبة ومهزلة ،وليس حقيقة
مافي واقع األمر ،ولو أن رج ً
ال جا ًّدا تناول
هذه المهزلة بالكشف عن حقيقتها ،فإنه يلقى
المصير نفسه الذي لقيه سيدنا هارون من بني
إسرائيل ..ولما رأى سيدنا موسى أن بني
إسرائيل مشغولون بفعل وثني ،خيل إليه أن
سيدنا هــارون قد قصر في نهيهم عن ذلك
وإصالحهم ،فلم يلبث أن أخذ برأس أخيه
في َس ْورة الغضب ،ولكنه لم يكد يقتنع ببراءة
هارون من التقصير في محاولته اإلصالحية،
حتى كف يده عنه على الفور ،وأخذ يدعواﷲ
سائ ً
ال إياه الرحمة والغفران لنفسه وألخيه.
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١٦٩

وإنه لمن المحتمل أن يقع أحد المؤمنين
بالنسبة ألخيه المؤمن في سوء فهم على اختالف أنواعه وأشكاله ،إال أنه بعد أن يتبين جلية األمر يصبح
كأنه لم يقع في سوء فهمبالنسبة ألخيه قط!
( )153-152لماذا أطلق القرآن هنا على مااتخذه بنو إسرائيل من العجل وصف «االفتراء»؟!

السبب في ذلك هو أنهم كانوا قد مارسوا هذا العمل الباطل باسم الحق؛ إنهم لم يفعلوا ذلك
منكرين لديناﷲ ،بل كانوا قد فعلوه مؤمنين بديناﷲ ،وكانوا يستخدمون األلفاظ والمصطلحات
الدينية لنعت انحرافهم عن الدين ذاك؛ فقد كانوا يقولون شأن العقيدة الشائعة بين المشركين بأناﷲ قد
حل وتجسد في هذا التمثال المسبوك ،ولذا فعبادته مرادفة لعبادةاﷲ ذاتها ،وحتى إن السامري الذي
تولى كبر هذا الصنيع ،لم يلبث أن اكتشف دليل الكشف والكرامة في حقه ،فقال :إنني رأيت فيما يراه
النائم أن جبرائيل قد جاء ،فعمدت أنا إلى أثر حافر فرسه ،وأخذت من هناك قبضة من التراب فصنعت
عج ً
ال وقذفت فيه ذلك التراب ،فإذا بالعجل أخذ يصوت ببركة التراب المقدس!! وكأن السامري
أمرا ،ماأنزلاﷲ به من سلطان ،وهذا هو االفتراء عينه.
وأصحابه كانوا ينسبون بذلك إلىاﷲ ً

وحين تمارس أية طائفة أمينة على الدين هذا النوع من االفتراء ،فتصبغ انحرافها الديني بصبغة الدين
الحق؛ فإنها تتسبب بذلك في إثارة غضباﷲ على وجه شديد ،وبالتالي يتم القضاء بالنسبة إليها بعقوبة
مخزية تذوقها هنا في هذه الحياة الدنيا ذاتها.
وقد تمثلت عقوبة بني إسرائيل الدنيوية هذه فيما أمر به سيدنا موسى أن يبطش المسؤولون
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المخلصون عن كل قبيلة من قبائلهم بالذين
لهم يد في عملية صنع العجل ،وكانوا شركاء
مباشرين في تأجيج نار هذه الفتنة ،فأمسى
القوم بين قاتل وقتيل ،حيث َقت ََل أبريا ُء ِّ
كل
قبيلة المجرمين المنتمين إليها بأيديهم ،ولم
يتخلص من هذه العاقبة المؤلمة سوى أولئك
الذين ندموا أشــد الندم على فعلهم هذا،
وبادروا باالعتراف بجريمتهم وتابوا إلىاﷲ
نصوحا.
توب ًة
ً
وقد تم تنفيذ العقوبة التي قضىاﷲ بها
على جريمة بني إسرائيل بواسطة سيوفهم
الذاتية ،بيد أن قضا ًء من هذا النوع يتم تنفيذه
في بعض األحيان بواسطة سيوف األجانب،
ويتحقق ذلك النوع بسيوف األجانب فيما إذا
أريد ضم الخزي والهوان إلى جانب العقوبة.
التوبة هي أن يشعر المرء بالندم الشديد
على ماصدر منه من الذنب ،فإن حقيقة التوبة
الجوهرية هي الندم ،وهذا الندم هو ضمان
١٧٠
لتصميم المرء على أنه لن يعود إلى ارتكاب
مثل هذا الذنب في القادم ،وحين يقيم أي مذنب الدليل على ندمه ،ويعقد العزم على األخذ بالحذر
واالحتياط في المستقبل ،فكأنما هو يؤمن من جديد ويدخل إلى ديناﷲ ثاني ًة بعد أن كان قد خرج منه.
١٧

( )156-154إن اتخاذ بني إسرائيل العجل كان قد كشف عن كونهم دون الدرجة المطلوبة من
اليقين باﷲ تعالى ،ومن ثم فقد تم استقدامهم إلى الجبل ،وتوجه سيدنا موسى مر ًة أخرى إلى جبل
الطور وف ًقا للموعد الذي وعدهاﷲ إياه برفقة سبعين رج ً
ال من خيرة بني إسرائيل ،وقد أوجداﷲ هناك
من خالل الرعد والبرق والزلزلة الشديدة أحواالً من شأنها أن تولد مشاعر الخشية واإلنابة في نفوس
بني إسرائيل ،وقد حدث بعد ذلك أن مثل هؤالء بين يدياﷲ يبكون ويتضرعون ،وتابوا إليه تعالى توب ًة
جماعية ،وعاهدوه أنهم سيعملون بأحكام التوراة بصدق وإخالص ،وفي هذه المناسبة دعا سيدنا
موسى فقال( ..« :يا رب)[ ..ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] .فأجاباﷲ تعالى
قائالً[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ].

لقد كان دعاء سيدنا موسى عا ًّما شام ً
ال ألمته بأسرها ،ولكناﷲ أوضح في جوابه أن النجاة
والفالح ،إنما يتم القضاء بهما لكل فرد على حدة ،وبنا ًء على عمله الذاتي ،وعلى أنني أرحم الراحمين،
إال أن الشخص الذي اليقيم الدليل على العمل الصالح؛ فإنه لن ينجو من بطشي وعقابي ،مهما كان
شعبه الذي ينتمي إليه!!
ٍ
إن كتاباﷲ يكون جام ًعا بين الرحمة والهداية ،فهو خير هاد ومرشد للمرء في الحياة الدنيا وأضمن
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وسيلة لنيل رحمةاﷲ في اآلخــرة ،غير أن فائدة
كــتــاباﷲ هــذه التــعــود إال على الــذي تنطوي
جوانحه على «الرهبة» ،والذي يكون دائم الحذر
والخوف مما عسى أن يفعلاﷲ به غدً ا!!

وهؤالء هم الباحثون الصادقون عن الحق،
وحين يظهر الحق أمامهم فال يلبثون أن يدركوه
من غير أن يصابوا بأي نوع من التعقيدات النفسية،
وبــعــدئـ ٍـذ يــصــبــحاﷲ مركز رجائهم وخوفهم،
ويصير كل ماعندهم من نفس ونفيس وق ًفاﷲ
تعالى ،وتعمل الرهبة المستقرة في قلوبهم على
إيقاظ شعورهم ووعيهم ،فترتفع كل الحجب
االصطناعية عن أعينهم ،وهم اليخطئون أبدً ا في
معرفة اآليات المتجلية من قبلاﷲ تعالى ..إنهم
أناس يعيشون في نفسية الرهبة والخوف ،وليس
في نفسية القناعة والطمأنينة.

( )157لقد كان عهد بني إسرائيل باألنبياء
أنهم مازالوا يبعثون في شعبهم منذ قديم الزمان،
وبما أن النبي األخير كان مبعو ًثا في بني إسماعيل،
وف ًقا لتدبيراﷲ تعالى؛ لذا فقد أخبرهماﷲ تعالى
بذلك مسب ًقا على ألسنة أنبيائهم ،ولم تزل كتبهم
وأسفارهم حافلة بالكثير من النبوءات والبشارات
المتصلة بالموضوع حتى يوم الناس هذا ،وإنما
حدث ذلك لكي اليقع هؤالء في أية فتنة عظيمة،
فيما إذا بعث هذا النبي األخير ،وبالتالي يتمكنون
من معرفته بتمام السهولة ،وينضوون تحت رايته.

لقد كان رسول اإلسالم أم ًّيا ،لم يتعلم شي ًئا
من القراءة وال الكتابة ،واقتران النبوة باألمية هو
من سنةاﷲ الدائمة ،حيث إن المعرفة اإللهية
يتم إظهارها دو ًمــا على مستوى «األمــيــة» ،أي
أن إعالنها يتم بواسطة شخص اليعد في ضوء
المعيار الدنيوي ،أه ً
ال للقيام بمهمة عظيمة من
هذا النوع ،فلم يحدث قط على امتداد التاريخ
البشري كله ،أن بعثاﷲ «أبقراط» و«أفالطون»
وأمثالهما برسالته إلى الناس!!

ارعألا ةروس

إن روح الــديــن األصــيــل هــو مــخــافــةاﷲ
واآلخــرة ،ولكن بعد مضي الزمن حين تصاب
الروح الداخلية بالخمود يشتد االهتمام بالظواهر
والمظاهر الخارجية ..فيتم تخريج مسائل جديدة
من خالل تخرصات وتفريعات غير ضرورية،
ويقام هيكل متكامل األبــعــاد يتم تشكليه من
المخترعة باسم
ضروب التمارين والرياضات
َ
الروحانيات ،وتحيط بــاألوهــام والخزعبالت
الشعبية هالة من القدسية ،تتحول معها إلى شريعة
جديدة قائمة بذاتها ..وكان اليهود قد وصل بهم
األمر إلى هذا الحد ذاته ،حيث كانوا قد اتخذوا
هيك ً
ال مزعو ًما من القيود واألوهام نسجت باسم
الدين اإللهي ،وكانوا يحسبون أنه ديناﷲ عينه..
وقد عرض عليهم رسول اإلسالم^ الدين في
وضعه الفطري السليم ،فألغى القيود والتكاليف
غير الضرورية كلها ،وأرشدهم إلى معالم الدين
الحق البسيط.

وأكبر حسنة حين يأتي النبي ،هي المبادرة
إلى اإليمان به ،غير أن هذا اإليمان ليس النطق
بكلمة مابالمعنى العام ،إنما هو خروج من دين
الهيكل الجامد والدخول إلى دين الشعور الحي
اليقظ ،وإن ارتباط المرء بالهيكل الديني السابق
نتاجا للتقاليد التاريخية ،أو امتدا ًدا
إنما يكون ً
للعادات واألعــراف الشعبية ..ولكن يعتنق دين
النبي الجديد إنما يعتنقه بنا ًء على قرار شعوري
واعٍ ،فهو يدخل إلى دائرة الحقيقة بعدما خرج
من إطار المظاهر والرسميات ..وإن هذا ليبدو،
يسيرا ،غير أنه أصعب وأشق
أمرا ً
في بادئ الرأيً ،
مايكون على اإلنسان في كل العصور.

( )159-158ليس معنى قوله[ :ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] أن
سائر األنبياء اآلخرين ُبعثوا إلى أقوامهم خاصة،
بينما ُبعث النبي محمد^ إلى جميع األمم ،وإنما
قيل ذلك بيانًا لألمر الواقع المحكوم بالجغرافيا
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وندرة المواصالت وقلة الشرائع(((.
واألصــل أن رســول اإلســام له بعثتان:
مباشرة ،وعــن طريق أمته .فقد كانت بعثة
محمد^ المباشرة للعرب ــــ فــي بداية
الدعوة من الناحية الواقعية ــ حيث قال تعالى:
[ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] {األنــعــام:
 .. }92ثم انطلق الرسول من هذه المرحلة
إلى البعثة العامة للعالم أجمع ،قال تعالى:
[ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ] {الحج .}78 :وهذه الرسالة العامة
حكما لبعثة أنبياءاﷲ قاطب ًة ،غير أن
ذاتها كانت
ً
الدين الذي جاء به األنبياء اآلخرون لم يعد
محفو ًظا وليست به شرائع صالحة ،ولذا فما
أمكنهم أن يكونوا مبشرين ومنذرين للعالم
أجمع.
إن التبشير بالديانة النصرانية يجري على
قدم وساق في كل أنحاء العالم اليوم ،ولكن
١٧١
بالرغم من ذلك ظلت نبوة سيدنا المسيح
منحصرة في حدود فلسطين وحدها؛ ألن تعاليمه لم تعد من بعده باقية في حالتها األصلية األولى.
والديانة التي تصل إلى الناس اليوم باسم المسيحية هي في الحقيقة ديانة القديس بولس ،وليست ديانة
السيد المسيح ،وهذا يعني أن الفرق في اتساع دائرة العمل وشمولها بين نبي وآخر إنما هو من حيث
الواقع وليس من حيث التفويض ،وتتضمن التوراة نبوء ًة عن النبي العربي تقول« :وتتبارك (فيه) جميع
قبائل األرض» (سفر التكوين 12 :ــ .)23
وما أمكن وصول بركة دعوته ــ عليه الصالة والسالم ــ إلى شعوب األرض قاطب ًة إال لكون دينه الذي
جاء به محفو ًظا ،على العكس من دين موسى وعيسى.

لقد كانت هناك قبائل يهودية تقطن بالجزيرة العربية ،وقد كان هؤالء يفتخرون بأن لديهم كتاباﷲ
المقدس ،وأمثال هؤالء ــ الفخورين بما عندهم ــ يكونون دو ًما أشد الناس عنا ًدا نحو حق خارج ذواتهم،
فإن شعورهم بأنهم متمسكون بالصدق األعظم يحول دون قبولهم بالحق الذي يجيء به أحد سواهم.
وهكذا كان شأن اليهود تما ًما ،حيث أصيبت أغلبيتهم الساحقة بنفسيات العناد والتعصب األعمى ،وما
خرج منهم سوى نفر قليل العدد ــ كعبداﷲبن سالم وغيره ــ الذين نظروا إلى اإلسالم بذهن مفتوح،

((( أخبر اﷲ تعالى في مواضع كثيرة من القرآن َّ
أن الرسل ُ بعثوا إلى أقوامهم ،وخاطبوا أقوامهم خاصة ،وقال تعالى في
َ
النبي ُ
يبعث إلى قومه
«وكان
^:
النبي
قول
ومسلم
البخاري
وأخرج
ﮣ].
سورة الروم[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ُّ
ِّ
ٌ
ٌ
وبعثت إلى الناس عام ًة» .فهذه الحقيقة قطعية ثابتة بنصوص القرآن والسنة ،وتعليل المؤلف لها بواقع البشرية في
خاص ًة،
ُ
رأي يحتاج إلى دليل صريح( .المراجع)
تلك األزمان ٌ
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فشهدوا بصدقه غير مكترثين ألوضاعهم وعزتهم
الدنيوية ،وبالتالي سخروا حياتهم الدنيوية لخدمته.
[ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ]
أي :توجيهاته وإرشاداته ،تدل هذه الجملة على
الــفــرق بينإله الفالسفة وبــيــنإلــه النبي ،فإله
الفلسفي روح مجردة ،واإليمان بها يشبه تما ًما
اإليمان بوجود الجاذبية في الكون ،وقوة الجاذبية
التنطق وال تأمر بشيء ما ..بينماإله النبي هوإله
حكيم ،ويأمر عباده بما يشاء ،ويجزيهم بالخير
حي
ٌ
ٌّ
أو الشر ،على امتثالهم ألمره ،أو مخالفتهم إياه.

( )162-160لقد أخرجاﷲ بني إسرائيل من
بيئة مصر الوثنية ،وأوصلهم إلى صحراء سيناء،
وقد تم هنا تنظيم شؤونهم ،حيث فرقوا اثنتي عشرة
جماعة ،وعين على كل جماعة رقيب أو مشرف،
وكان سيدنا موسى مشر ًفا على الجميع.

ثم أتيح لبني إسرائيل كل حاجات الحياة
الضرورية على وجــه خصوصي؛ فقد تم توفير
المياه لهم من خالل تفجير العيون من الحجر ،وفي
رحاب الصحراء المترامية األطراف تم تظليلهم
بالغمام على نحو مستمر ،ونزل المن والسلوى
كغذاء لهم كانوا يجدونه من غير عمل وال كد أمام
خيامهم ،كما تم تخويلهم مدينة أريحا بأكملها،
لكي يتخذوا بها مساكنهم وبيوتهم ..وكأنما قالاﷲ
لهم :إني قد وفرت لكم كل ماتحتاجون إليه ،فال
تندفعوا اآلن وراء األشياء النجسة بدافع الحرص
وابتغاء اللذة ،وبدالً من ذلك عليكم أن تختاروا
طريق القناعة والشكرﷲ.

ولكن اليهود ذهــلــوا عــن وصــايــااﷲ كلها،
وبــدؤوا باتباع سبل مزعومة اختُرعت باسماﷲ،
بدالً من اتباع صراطاﷲ المستقيم ،وسلكوا مسلك
العناد والطغيان بدالً من العجز والتواضع ،وبدل
أن ينطقوا بكلمة الشكر أخــذوا يــرددون كلمات
الجزع وقلة الصبر ..وحين توصل اليهود إلى هذا
الحد من الفساد واالنحراف ،استرداﷲ منهم كل

ارعألا ةروس

عناياته وهباته ،وإذا بهم أضحوا محاطين بصنوف
العذاب بدالً من الرحمة.

( )164-163لقد أمر اليهود بأن يجعلوا يو ًما
خاصا بالعبادة
من أيام األسبوع ــ وهو يوم السبت ــ ًّ
وذكراﷲ ،وال يشتغلوا في ذلك اليوم بأي عمل
معيشي ،وقــد جــاء فــيالــتــوراة بهذا الخصوص
مانصه...« :فتحفظون السبت؛ ألنه مقدس لكم،
من دنسه يقتل قتالً ،إن كل من صنع فيه عم ً
ال تقطع
تلك النفس من بين شعبها»( .يراجع سفر الخروج:
اإلصحاح الحادي والثالثون).

ولكن عندما تسرب الفساد إلى اليهود أخذوا في
العمل بخالف ذلك تما ًما ..وقد أطلق مصلحوهم
صرخة النعي واإلنكار على انحرافهم ،إال أنهم
لم يرعووا عن ذلك ،بل تمادوا في الغي والعناد..
بيد أن المصلحين ظلوا يــواصــلــون جهودهم
اإلصالحية بدون انقطاع ..والحقيقة هي أن عملية
اإلصالح لآلخرين ،وإن كانت فيما يبدو تمارس
من أجل اآلخرين غير أنها التمارس إال من أجل
أنفسنا ،من حيث أن الباعث الحقيقي على ذلك
هو إبراء ذمتنا عنداﷲ تعالى ،فإنه سيقف المرء في
منتصف الطريقإذا لم يكن هذا الباعث ح ًّيا ،ولن
يتمكن بالتالي من االستمرار في نشاطه اإلصالحي
والتبليغي حتى الساعة األخيرة ..وكانت النتيجة
لتمرد اليهود وطغيانهم أن شدد عليهم األمر إلى حد
كبير ،وقد كانت مساكن اليهود بمدينة أيلة التي تقع
على شاطئ الخليج الشرقي من بحر القلزم ،وقد
كان صيد األسماك هو المورد الرئيسي لمعيشتهم،
وحدث ــ بمشيئةاﷲ ــ أن ازداد ورود األسماك على
كبيرا جدًّ ا ،بينما لم
سواحلهم في يوم السبت ازديا ًدا ً
تكن األسماك تأتي في األيام الستة الباقية إال قليالً،
ولكنها كانت تغطي وجه الماء لكثرتها في اليوم
المحظور اصطيادها فيه ،أي السبت.
ولقد كان ذلك ابتال ًء قاس ًيا جدًّ ا بالنسبة لليهود،
من حيث إنه لم تعد فرصة الصيد اآلن متاحة لهم
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ــ بسبب هذا الوضع المنقلب ــ إال في اليوم
المحرم ذاتــه ،على حين أن فرصة الصيد
كانت متاح ًة من ذي قبل خالل األيام الستة
المشروعة عدا السبت ،ومن هنا بدأ اليهود
يحتالون في استحالل ماحرماﷲ ،فلم يكونوا
يصطادون يــوم السبت ،بيد أنهم اتخذوا
حياضا يسوقون إليها مياه البحر بحيث أن
ً
األسماك إذا كثرت وأخذت تطفو على سطح
الماء في يوم السبت كانت تنتقل تلقائ ًّيا عبر
القنوات والــجــداول إلــى حياضهم خــارج
ٍ
وبعدئذ كانوا يسدون بدورهم منافذ
البحر،
الحياض ،حتى التعود األسماك إلى البحر،
ثم كانوا يأخذونها في اليوم التالي ــ األحد
ــ وهكذا كان القوم يحاولون تبرير فعل غير
مشروع حتى اليصدق عليهم الحكم القائل
بأنهم قاموا بالصيد في يوم السبت.
( )166-165إن إتيان فعل نهىاﷲ عنه
هو الذنب ،وأمــا إتيان الفعل المحرم بعد
١٧٢
استحالله عن طريق الحيل فهو إضافة للعتو
والطغيان إلى الذنب ،ولقد ارتكب اليهود جريمة كهذه حين خالفوا قانون السبت ،ويصبح أمثال هؤالء
الطغاة مستحقين للعنةاﷲ ،يعني أنهم يعودون محرومين من عناياتاﷲ تلك ،التي هي خاصة باإلنسان
وحده في هذه الدنيا ،ويهبط أمثال هؤالء من مستوى اإلنسانية إلى مستوى الحيوانية ،وقد عومل العصاة
لقانون السبت هذه المعاملة ذاتها.
وليس معنى قوله[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] أن تحولت صورتهم إلى صورة القردة ،بل
يعني ذلك كما قال اإلمام الراغب :أن أخالقهم جعلت كأخالق القردة ،وإن لم تكن صورتهم كصورتها
(المفردات في غريب القرآن) .وروي عن مجاهد :أنه إنما مسخت قلوبهم ،وردت أفهامهم كأفهام القردة.
(القرطبي)(((.
اإلنسان مخلوق أودع فيه خالقه العقل والضمير ،وحين تنبعث في داخله رغبة مافينشط عقله وضميره
من فورهما ،ويمليان عليه السؤال عما إذا كان من الجائز له أن يأتي ذلك أمال؟
غيره من المفسرين فيما أعلم» ،وقال ابن جرير الطبري (ت« :)310:وهذا القول
((( ثم قال القرطبي (ت« :)71:ولم ي ُقله ُ
ٍ
مجاهد َ
قول لظاهر ما َّ
الذي قاله مجاهدٌ ٌ
الحجة التي ال يجوز
قول جميع
مخالف ...هذا مع خالف قول
كتاب اﷲ
دل عليه
ٌ
َّ
ُ
ِ
فساد ٍ
عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه ،وكفى دلي ً
قول إجماعُها على تخطئته» ،وقال مكي بن أبي طالب
ال على
«وجميع أهل التفسير على خالف ذلك؛ ألنهم ُم ِس ُخوا قرد ًة حقيق ًة»،
(ت )637:في تفسيره« :الهداية إلى بلوغ النهاية»:
ُ
وساق ابن كثير اآلثار في إثبات المسخ الحقيقي عن أئمة التفسير :ابن عباس ،وقتادة ،وعطاء الخراساني ،وأبي العالية،
األئمة ُ
بيان خالف ما ذهب إليه مجاهد من أن مسخهم
«والغرض من هذا السياق عن هؤالء
والسدِّ ي ،وغيرهم ،ثم قال:
ُ
َّ
ُّ
صوري ،واﷲ أعلم»( .المراجع)
معنوي
الصحيح أنه
إنما كان معنو ًّيا ال صور ًّيا ،بل
ٌّ
ٌّ
ُ
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وأما شأن القرد فهو على نقيض من ذلك تما ًما،
حيث اليحول بين رغبته وعمله أي شيء ،فحين
أمرا يقدم عليه ًّتوا ،وهو اليشعر
تسول له نفسه ً
بحاجة ماإلى األخذ بالروية والتأني في رغبته،
وال إلى الندم والتأسف على مايعمله انسيا ًقا وراء
رغبته الجامحة تلك.
إ ًذا فصيرورة اإلنسان قــر ًدا يعني أن ينعدم
ويتالشى فــي داخــلــه هــذا الــنــوع مــن المشاعر
واألحاسيس اللطيفة ،نتيجة استمراره وتماديه
في العمل بخالف مايدعو إليه عقله وضميره،
وبالتالي فهو اليلبث أن يأخذ في تحقيق كل
رغبة تتولد في قلبه ،وكلما قدر على أي شخص
فال يمنعه شيء من انتهاك عرضه واغتصاب ماله،
وإذا أساء إليه أحد إساءة ماتصدى من فوره إلهانته
وتشويه سمعته ،وإذا نشب الخالف بينه وبين
أحد من الناس ثار ثائرهَّ ،
وكشر له عن أنيابه ،وإذا
رأى أحد الناس واق ًفا في وجهه ،أعلن عليه حر ًبا
الهوادة فيها.

اإلنسان الحق هو الذي يستحضر دو ًما رقابةاﷲ
عليه ،فيلجم نفسه بلجام من خشيةاﷲ ،وأما
اإلنسان القرد فهو الذي ينطلق يفعل كل ماتدعو
متحررا من كل القيود.
إليه نفسه،
ً

النهي عن السوء نوع من إعالن البراءة ،ومن ثم
فحين تحل عقوبةاﷲ هذه بطائفة مافإناﷲ ينجي
من التعرض لها أولئك الذين بلغوا من االستياء
وعدم الرضا بالسوء حدًّ ا يصحبون معه الناهين عنه.
( )168-167لقد جــاءت العقوبة التي تم
إعالنها لليهود في هذه اآليــات مشفوعة بشرط
[ﮋ ﮌ ﮍ ِ] مما يوضح أنها عقوبة لها
صلة بالحياة الدنيا ،وأما مايتعلق بمصير القوم في
اآلخرة ،فهو منفصل عن ذلك ،وقد ورد ذكره في
مواضع عديدة أخرى من القرآن الكريم.

وإنه حين يتم تقرير جائزة عظيمة على إتيان
عمل ما ،فإنما يعني ذلك ــ طب ًعا ــ أن عقوبة تركه
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هي األخــرى ستكون عظيمة ،وهكذا شــأن أمة
ائتمنت على الكتاب السماوي ،وكــاناﷲ تعالى
قد عين اليهود في هذا المنصب ذاته ــ أي منصب
حمل الرسالة السماوية ــ ومن ثم فقد أعطاهماﷲ
أيضا،
جوائز وإنعامات غير عادية في هذه الدنيا ً
عــاو ًة على ماوعدهم به من نعيم اآلخــرة ،غير
أن اليهود عصوااﷲ فتمادوا في العصيان ،وظلوا
يمارسون الالدينية باسم الدين ،وكانت نتيجة ذلك
نحاهماﷲ عن منصب الفضيلة ،وقضى عليهم
أن َّ
بأال يبرحوا يذوقون عقوبةاﷲ مادامت السماوات
حتما
واألرض ..ويضاف إلى ذلك ماسيواجهونه ً
في اآلخرة.
وليس معنى ذلك أنهم لن يمروا اآلن بأحوال
الرخاء والسعادة أبــدً ا حتى تقوم الساعة ..فقد
صرحت هــذه اآليـــات ذاتــهــا بــأن هناك مراحل
أيضا ،وستكون لهم وقفات قصيرة
«الحسنات» ً
أو طويلة عندها خالل مسيرتهم التاريخية ..إال أن
مرحلة «الحسنة» هذه ستكون هي األخرى بالنسبة
لهم نو ًعا من العتاب ،حتى يــزدادوا بغ ًيا وعنا ًدا،
فيستحقوا عذا ًبا أشد وأقسى.
وقد ذكرت هذه اآليات عقوبتين لليهود:

أمــا إحداهما :فهي أنــه سيتم إتاحة السلطة
والغلبة عليهم ألقــوام تتخذ منهم هد ًفا للظلم
واالضطهاد ..والتاريخ يشهد بأن اليهود تعرضوا
تــار ًة لشدائد نبوخذ نصر (بختنصر) ،وتيتوس
الروماني ،وقد جعلوا تــار ًة أخــرى تحت رحمة
المسلمين وقهرهم ،وفي العصر الحاضر ماأن
تمكنوا من بسط نفوذهم االقتصادي الهائل في
أوربا الشرقية ،قام «هتلر» بتدميرهم وإبادتهم قت ً
ال
وتشريدً ا في األرض ..ولعل اجتماعهم األخير في
األرض المقدسة ليس ــ على مايبدو ــ إال عالمة
ال أو آج ً
على أن قوتهم ستتعرض بأكملها ــ عاج ً
ال
ــ للهالك والدمار على نحو جماعي شامل.
والعقوبة الثانية التي ذكــرت هنا تتمثل في:

«التقطيع» ،يعني تمزيق شملهم وتحويل وحدتهم
أيضا
إلى فرق وأحزاب شتى ..وقد حدثت معهم ً
هذه الواقعة الثانية بين الفينة واألخرى على مدار
خاصا باليهود
التاريخ ..ولم يكن قانوناﷲ هذا
ًّ
وحدهم ،إنه ينسحب على تلك الطائفة التي تم
تعيينها في منصب شهادةاﷲ بعد عزل اليهود عنه،
ولو أن المسلمين وجــدوا أنفسهم بحيث تمكن
الكفار والمشركون من التسلط والغلبة عليهم،
وتحولت وحدتهم إلى مقاطعات جغرافية صغيرة
متفرقة ،فعليهم أن يعودوا إلىاﷲ؛ ألن معنى ذلك
أنهم قد وضعوا في موضع التقييم أو المحاسبة
اإللهية الدقيقة.

( )171-169حين أعطي اليهود األحكام
اإللهية في زمن سيدنا موسى فقد جرى ذلك
في سفح الجبل ،وقــد تم هناك إيجاد ظروف
وأحوال خيل إليهم معها أن الجبل يريد أن يسقط
عليهم ،وكان الغرض من ذلك هو إشعارهم بأن
عقد الميثاق معاﷲ أمر بالغ الخطورة ،فلو أنكم
لم تقوموا بالوفاء بمقتضياته ،فلتتذكروا أن الطرف
اآلخر لهذا الميثاق هو الــذات العظيمة الجبارة
التي تقدر ــ إذا شاءت ــ أن تسقط عليكم الجبل
فتسحقكم به!!

وقد كان هناك عدد البأس به من الصالحين
والخائفين مناﷲ بين ظهراني اليهود حينذاك ،غير
أنهم لم يلبثوا أن اتخذوا من الدنيا مقصودهم على
مر األيام ،فأقبلوا على جمع األموال من غير تفريق
بين الحالل والحرام ،وعلى أنهم كانوا اليزالون
يدرسون الكتاب السماوي ،إال أنهم تناولوا تعاليمه
بتأويل باطل مزعوم ،بحيث صــاراﷲ فيما يبدو
مؤيدً ا لحياتهم المنحرفة المتمردة ،وقد ازدادوا
جمو ًدا وقسوة قلب؛ لدرجة أنهم اطمأنوا قائلين:
إننا شعباﷲ المختار ،ونحن أوالد األنبياء ،إ ًذا فال
بد وأن يغفراﷲ لنا بفضل عباده المحبوبين!!
ويتكرر حدوث هذه الواقعة ذاتها مع أمة كل
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نبي ،إن أفــراد الرعيل األول منها يكونون على
جانب عظيم من صالح العمل وتقوىاﷲ ،بيد أن
هذه الروح التلبث أن تتالشى في األجيال التالية،
فكرا
فيعود هؤالء كغيرهم تما ًما من أصحاب الدنيا ً
وسلوكًا.
وعلى أن الدين اليزال موجو ًدا بين أظهرهم
حتى اآلن ،كما أن اهتمام القوم بدراسة كتاباﷲ
مستمرا كذلك ،ولكن ذلك
وتدريسه يكون باق ًيا
ًّ
كله إنما يتم على وجه االحتفاظ بالتراث القومي،
وليس في الحقيقة على وجه الوفاء بالعهد اإللهي!!
فإنهم في حياتهم العملية يندفعون وراء مباهج
الدنيا ذاهلين عن اآلخرة ،ويجعلون من أهوائهم
وشهواتهم دينًا وشريع ًة لهم بغض النظر عما هو
الصواب والغلط ،إال أنهم مع ذلك ينظرون إلى
أنفسهم نظرة ملؤها الفخر واالعتزاز بأنهم ــ على
حسب زعمهم ــ أفضل أمم األرض قاطب ًة ،وأنهم
أتباع حبيباﷲ ،وورثــة الكتاب السماوي ،وأنه
سيغفر لهم بفضل كلمة التوحيد وبركتها بكل
تأكيد ،بيد أن المطلوب الرئيسي هو أن يتمسك
المرء بكتاباﷲ بقوة ،ويقيم الصالة ،ومعيار
التمسك بالكتاب اإللهي وإقامة الصالة هو أن
مصلحا ،وإن من شأن اإلقبال
يكون المرء قد صار
ً
على عــبــادةاﷲ ،واالتصال بكتاباﷲ أن يجعال
مصلحا وليس مفسدً ا.
المرء
ً
( )174-172لو أننا أبعدنا حيوانًا ماعن
أحضان أبويه في صغره ،وقمنا بتربيته في بيئة
أخرى مختلفة تمام االختالف؛ فإنه ــ بالرغم من
ذلك ــ يظل وقد كبر وشب بعيدً ا عن أبويه وأبناء
فصيلته اآلخرين ،محتف ًظا بخصائصه النوعية كلها،
وهو يتبع في كل شؤونه ومعامالته الطريقة ذاتها
التي أودعت في جبلته.
وذلــك هو شــأن اإلنــســان تما ًما بالنسبة إلى
«الشعور بالرب» ،فقد تم تركيز الشعور بخالق
ومالك في روح اإلنسان بصفة عميقة لدرجة أنه
الينفصل عنه على أية حال ،وفي العصر الحاضر
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تدلنا تجربة االتحاد السوفيتي من ناحية،
وتجربة تركيا من ناحية أخرى على أن فطرة
اإلنسان التــزال ،حتى رغم كونه نشأ وتربى
في بيئة مضادة للدين ،باقية على ماهي عليه
تما ًما كما قد ظلت دو ًما في البيئات المؤمنة
بالدين!!
بيد أن هناك فار ًقا بين اإلنسان والحيوان،
وهو أن الحيوان غير قادر على مخالفة فطرته،
فهو مجبر على أن يفعل عمل ًّيا ماتمليه عليه
فطرته الداخلية ..أما اإلنسان فيتمتع بالحرية
واالخــتــيــار الكامل فيما يتعلق بالتصرف
والسلوك العملي ،رغم كونه ملتز ًما في مجال
الشعور المودع في فطرته وجبلته ،وإنه كلما
عرض له أمر ما ،وجد عقله وضميره يرشدانه
من الداخل إلى ماهو الصواب وما هو الغلط،
إال أن اإلنسان مع ذلــك ،له الخيار في أن
يستجيب لندائه الداخلي إن شاء ،وإن شاء
أهمله وأخذ يجري وراء ماتدعو إليه نفسه
١٧٣
األمارة بالسوء.
وهذا هو المكان الذي يتم فيه امتحان اإلنسان واختباره ،وعلى نجاحه أو فشله فيه يتوقف مصيره إما
إلى الجنة وإما إلى النار ،وإنما الناجح في هذا االمتحان هو الذي ينصت إلى النداء اإللهي ،وال يفعل
إال مايلقنهاﷲ إياه بلغة الفطرة الصامتة ،وستفتح له أبواب الجنة بعد أن يتوفاهاﷲ ..وأما الشخص الذي
يهمل النداء اإللهي الذي يذاع على مستوى الفطرة فإنه مجرم عنداﷲ تعالى ،وسيقذف به بعد موته في نار
أيضا تما ًما كما كان قد أهمل نداءاﷲ.
الجحيم ،وسوف يهملهاﷲ تعالى ً
عذرا على جهله وعدم
ونداء الفطرة هذا هو حجةاﷲ تعالى على كل إنسان ،ومن ثم فال أحد يملك ً
معرفته ،وال أحد يستطيع كذلك أن يقول إننا قد أخذنا بدورنا نمارس ماقد ظل يتوارث منذ األزمان
السحيقة في القدم من تقاليد وعادات ،فإنه إذا كان اإلنسان يولد على شعور باﷲ ،وهو جزء اليتجزأ من
شخصيته ،بحيث إنه اليزال محاف ًظا على هذا الشعور الفطري ،على رغم أنف البيئة المحيطة به ،فما عسى
(((
أن يعتذر به أحد الناس عن ضالله وانحرافه؟!
١٨

((( ما ذهب إليه المؤلف من لزوم معرفة اﷲ وتوحيده على كل مكلف بالفطرة التي غرسهااﷲ في النفوس ،وعدم عذر ٍ
أحد
بالجهل بالرب الخالق المعبود سبحانه؛ هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وأقوال األئمة ،أما حكم المؤلف على
المعرض عن نداء الفطرة بالنار في اآلخرة؛ فهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير ،وقول جماعة من أصحاب
والصحيحَّ :
أن اﷲ تعالى ــ وهو أعدل العادلين ،وأرحم الراحمين ــ ال يعذب
أبي حنيفة ،وأحد الوجهين عند الحنابلة،
ُ
الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة ،وأما َمن انقاد للحجة ،أو لم تبلغه حجةاﷲ تعالى ،فإناﷲ تعالى
أحدً ا حتى تقوم عليه
َّ

ال ِّ
يعذ ُبه ،كما قال تعالى[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] {اإلسراء ،}15 :وقال تعالى عن أهل النار[ :ﮭ ﮮ =

( )178-175كــان هــنــاك رجــل فــي زمن
النبي^ يدعى أميةبن أبيالصلت ،وكان قد بلغ
درجة ممتازة من الفصاحة والحكمة ،إلى جانب
اتصافه باألوصاف اإلنسانية السامية ،ولما علم أن
كتب اليهود والنصارى تتضمن نبوءات عن بعثة
نبي عربي ،خيل إليه :ربما يكون هو ذلك النبي
المرتقب ..ولكن عندما وصل إليه خبر مبعث
النبي^ واستمع إلى كالمه الرفيع أصيب باليأس
الشديد ،وأصبح بالتالي من معارضي رسول
اإلسالم^.
ولقد كــان االستخدام الصحيح للمواهب
الجليلة التي أعطاهااﷲ ألميةبن أبيالصلت ،هو
أن يعرف رسولاﷲ ،ويقوم باتباعه ونصرته ،غير
واغترارا بها ،كون في
أنه بالنظر إلى عناياتاﷲ به
ً
داخله فكرة تقول :الينبغيﷲ أن يسوق اآلن شي ًئا
من فضله إلى أحد سواي!!
وقد كان يرى في إنكار رسولاﷲ منفع ًة دنيوية
عاجلة ،وعلى العكس من ذلك لم يكن يرجى
من وراء اإليمان به عليه صلواتاﷲ وسالمه إال
المنفعة األخروية ..فآثر الرجل منافع الدنيا على
منافع اآلخــرة ،ولو أنه سار في اتجاه االعتراف
التخذ من المالئكة رفاق سفره ،ولكنه حين أخذ
يسير في طريق الحسد والكبرياء والغرور فلم
يكن ثمة من أحد يصحبه ويرافقه غير الشيطان،
وينطبق هــذا المثال على جميع أولئك الذين
يهملون الصدق بدافع الحقد والتكبر ،أو يرفضون
االعتراف به.
إن كــون أحــد الناس على هــذا النمط يعني
انحطاطه بنفسه من درجــة اإلنسانية إلــى درجة
الكلب ،فالكلب الينفك يلهث مهما عاملته
بالحسنى أو الــســوء ،وهــذا هــو شــأن مثل هذا
الشخص ،حيث إنه إنما يستمد غذاء الطغيان من
=
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عطاءاﷲ إذا أعطاه ،ويبقى طاغ ًيا متمر ًدا كذلك فيما
لو حرمهاﷲ ..بينما كان األجدر به أن يشكرﷲ إذا
أعطاه ،ويرجع إليه تعالى راض ًيا بقسمته إذا هو لم
يعطه ..ولهداية الناس اليظهراﷲ بنفسه عيانًا،
بل هو يرشد الناس إلى طريقه من خالل اآليات..
وإنما يظفر بالهداية في هذا العالم أولئك الذين
يتمتعون باالستعداد لمعرفة الحق الظاهر في
صورة الدالئل واآليات ،ثم هم يسلمون أنفسهم
للحق بعد ماعرفوه عن طواعية وســرور ..وأما
الذين اليعيرون الدالئل واآليات أي اهتمام فليس
لهم سوى الضياع والخسران األبدي.
( )183-179الصدق شيء اليدركه إال من
يجد ويجتهد في طلبه ،فقد زوداﷲ تعالى كل إنسان
بالقلب والعين واألذن ،وإنما يظفر المرء بالصدق
باستخدام هذه القوى ذاتها ،وأما الشخص الذي
اليقوم باستخدام هذه القوى فإنه سيظل ــ بالطبع
ــ محرو ًما من إدراك الصدق ،مهما كان موقعه قري ًبا
منه ..وإدراك الصدق من جملة األفعال النابعة من
شعور المرء وإرادته الذاتية ،فال يفهم الصدق إال
شخص يكون قد فتح له أبواب قلبه ،وال يبصره
إال الذي اليكون قد نسج على عينيه أي حجاب
مصطنع ،وال يسمع صوته إال الذي يكون قد سد
أناسا على هذا النمط
أذنه بأي نوع من الغطاء ،فإن ً
عندما عرفوا صوت الحق يلقون بأنفسهم بين يديه.
وأما الشخص الذي شأنه على نقيض من هذا
فإنه سيظل مثل الحيوانات اليفقه وال يعي ،ولن
يتمكن من أن يشعر بثقل دالئل تميد بها الجبال،
عاجزا
وستظهر أمامه تجلياتاﷲ ،غير أنه سيبقى
ً
عن رؤيتها ،وإنما يظفر بالصدق دو ًمــا أصحاب
الضمائر اليقظة!!
إن انحراف اإلنسان العقائدي بالنسبة إلىاﷲ
يرجع في معظم األحــوال إلى أنه يتخيل صورة

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] {الملك ،}9-8 :وقال تعالى في علة إرسال الرسل:
[ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ] {النساء( .}165 :المراجع)
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خاطئة في ذهنه عن الذات اإللهية مع إيمانه
أمورا
المبدئي بها ،حيث إنه ينسب إلــىاﷲ
ً
التليق به ،وعلى سبيل المثال :اتخاذ عقيدة
قياسا على
قائلة بوجود المقربين إلــىاﷲ ً
أحوال البشر ،واالفتراض القائل بأنﷲ خلفاء
وأعوانًا تما ًما كما يكون لملوك األرض خلفاء
وأعوان ..وتوهم القضاء اإللهي وكأنه يكون
محق ًقا آلمال شخص َّية وأمــان ذاتية ،وأنه ال
يتفق مع العدل اإللهي .وإنما يعني اإللحاد في
أمور كهذه التليق
أسماءاﷲ ،أن يعزى إلىاﷲ ٌ
بسموه وعظمته تعالى.
( )188-184إن أكبر سمة يمتاز بها
الداعي هي أنه يكون إنسانًا غير نفعي ،فهو
يفكر متسام ًيا بنفسه فــوق التقاليد الزمنية
السائدة ،ويمارس عمله غير حاسب لمصالح
البيئة القائمة أي حساب ،وهو يضحي بحياته
وبكل مايملكه من أجل هدف اليعود عليه
من ورائه أية نتيجة مادية في هذا العالم ..وهذا
١٧٤
هو السبب في أن أعظم لقب يناله الداعي من
قبل معاصريه في أغلب األحوال هو أنه «مجنون» ..وبما أن نبياﷲ يكون أكبر إنسان هادف في عصره،
لذا فما كان وصف الناس ألنبياءاﷲ على تعاقب العصور واألجيال إال أن قالوا :إنهم مصابون بالجنون!!
وإنه ليس هنالك من ظلم أشد وأعظم من أن يوصف الداعي إلىاﷲ بأنه مجنون؛ من حيث إن الرسالة
التي هو ينهض بأعبائها هي رسالة يشهد لصدقها كل السماوات واألرض ،وهو يدعو إلىإله يتجلى ــ
بغاية من الوضوح ــ في كل ماأبدعه في كونه من ظواهر ومخلوقات عجيبة ،وهو ينبئ بساعة تكمن في
السماوات واألرض كحقيقة تشبه في خطورتها الجنين في بطن إحدى الحوامل ،وقد حان مخاضها.
الناس ليسوا جادين في شأن الحق ،ومن ثم يبدو لهم المستهلك ماله وحياته من أجل الحق كأنه
مجنون ،ولو أنهم أدركوا مدى قيمة الحق ونفاسته تمام اإلدراك لما قالوا ذلك أبدً ا.
«متى ستقوم الساعة»؟؟
إن كل األسئلة من هذا النوع التعدو أن تكون نتاج العقول العابثة أو غير الجادة ..إذ أن اإليمان بيوم
القيامة يتوقف على وجود دليل مبدئي في حقه ،وليس على أن يتم اإلعالم بموعد قيام الساعة على وجه
التحديد ،وما دامت هذه الدنيا دار االمتحان ،فإنما سيتم اإلخبار بالقيامة هنا في لغة التنبيه واإلنذار ،وليس
في لغة المعادالت الرياضية المحددة.
( )194-189إن الكون يعرفنا بصانعه تعري ًفا اليتقبل مفهوم الشرك على أية حال؛ فالكون يزخر
بأجزاء وعناصر التحصى ،وهي توجد مبعثرة ومنفصلة بعضها عن بعض ،غير أن هذه األجزاء والعناصر
المختلفة تتحول بمجموعها إلى كل منسجم متناسق بعضها مع بعض ..فليس بينها أي نوع من التناقض
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أو التصادم ،وهذا االنسجام الكامل والتناسق
البديع يستحيل وجوده فيما إذا لم يكن خالق
هذا العالم ومالكه واحدً ا ،وإذا لم يكن هو ذاته
قائما بإدارته وتدبير أموره.
ً
ولنأخذ مث ً
ال عالقة الرجل والمرأة؛ فلعلنا
النجاوز الحقيقة إذا قلنا :إن التوافق التام
الــذي يالحظ بين رجــل وامـــرأة هو أغرب
واقعة إطال ًقا يجربها أحد الناس في رحاب
هذا الكون؛ فكل من الرجل والمرأة له كيان
منفصل ومستقل بذاته عن غيره ،بيد أنه حين
يتم االتصال بين هذين كزوج وزوجة فإن كيان
االثنين يندمج أحدهما في اآلخر على نحو
اليبقى معه شيء من الثنائية بينهما ،حيث
يخيل إلى كل واحد منهما :كأنما خلقت له
وأنــه قد خلق لها ،وهــذا الشعور بالوحدة
واالنسجام العميق بين االثنين ليس إال برهانًا
ً
صارخا على أن ثمة إرادة وقوة واحدة الغير،
هي التي قامت بإيجاد الصنفين كليهما بهذا
١٧٥
األسلوب الخاص وف ًقا لتدبيرها المسبق ..إذ
لو كان هذا الكون يتحكم فيه أكثر من ذات واحدة لما أمكن وجود هذا االنسجام والتوافق الشامل بين
شيئين مختلفين ومتناقضين!!
وإن تعجب فعجب أن يتخذ المرء من الشرك دينًا له في كون فيه من دالئل التوحيد مااليقع تحت
الحصر! فمن خالل هذه «الوحدة» أو «االندماج» الغريب بين اثنين من البشر يبرز إلى الوجود ولد ثالث،
ولكنه عندما يولد يصطنع بعضهم عقيدة تقول :إن هذا الولد لم يولد إال ببركة الشيخ فالن ،بينما نسبه
بعض آخر إلى اآللهة الخيالية المفترضة ..ومنهم من قال :إنه ليس إال نتاج التفاعل بين قوى المادة العمياء،
وزعم بعض أنه حصيلة جهوده الذاتية التي تمثلت في صورة ولد جميل سوي الخلقة وسيم الطلعة!
١٨

( )198- 195يزعم المتفلسفون من الوثنيين أن األصنام والتماثيل التي يصوغونها من الحجر أو
بعض المواد المعدنية إنما هي مظاهر خارجية قد حل فيها إلههم المزعوم ،ومن ثم فعبادة هذه المظاهر
عندهم بمثابة عبادة لتلك المعبودات ذاتها التي يزعمونها عالمات حسية على وجودها بيد أن السواد
األعظم يأخذون في اعتبار هذه التماثيل مقدسة في حد ذاتها ،بينما التقدر هذه األصنام على المشي
والبطش ،وال على الرؤية والسماع ،ولكن اإلنسان المتوهم اليلبث أن يظنها قادر ًة على إعانته وسد
حاجاته!!
على أن هذا األمر الينحصر في نطاق النوع المعروف من األصنام وحده ،بل هذا هو الشأن تما ًما
بالنسبة لجميع األشياء التي يرفعها اإلنسان إلى درجة األلوهية ،فلنتساءل :ماهي حقيقة األشياء،
مركزا لعواطف سامية
من الوطن إلى القوم ،إلى الشخصيات الحية أو الميتة ...إلخ ،التي يتم اتخاذها
ً
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اليستحقها إالاﷲ الواحد األحد؟!
فال أحــد منها يملك أي نــوع من القوة
الذاتية؛ إذ ليس بذي ِرجل أو ذي يد أو ذي
عين مالكًا ألعضائه تلك ،فكل ذي «رجل»
اليملك إال رج ً
ال موهوبة ،ولو أنها انتزعت
منه يو ًما ،لما أمكنه أن يستردها مرة أخرى..
وكــل ذي «يــد» اليملك إال يــدً ا موهوبة،
ولو أنها تعرضت يو ًما للضياع ،لما استطاع
أن يصنع يده مرة أخــرى ..وكل ذي «عين»
اليملك إال عينًا موهوبة ،ولو أنه فقدها يو ًما
فلن يتمكن أبدً ا من إعداد عين جديدة له!!
إن العبدة لغيراﷲ ظلوا دو ًمــا يظلمون
ويضطهدون عباداﷲ الواحد األحد ،اعتما ًدا
على أصنامهم ،غير أنهم سرعان مايعلمون
مدى بطالن اعتمادهم ذاك في عالماﷲ هذا،
فإن القدرة اإللهية التي تم ظهورها في صورة
الميزان الكتابي في هذا العالم ستتجلى عما
ٍ
وحينئذ
قليل في صورة ميزان العدل العملي،
١٧٦
سيرى كل امــرئ أنه لم يكن هناك ولي وال
معين غيراﷲ تعالى ،وإن كان المرء بسبب جهله وسفهه يعتبر اآلخرين أولياءه وأنصاره ،إن الشركاء غير
قادرين على أية نصرة أو إعانة ،بينمااﷲ كفيل بنصر عباده األوفياء وإمدادهم في الدنيا واآلخرة م ًعا.
( )202-199إن الدعوة إلى مبادئ التوحيد واآلخرة ،والخير والعدل ،هي دعوة إلى «العرف» ،يعني
إلى جملة تلك الخيرات والحسنات التي هي معروفة ومألوفة لدى العقل والفطرة السليمة ..غير أن هذا
العمل المتناهي في السهولة كما يبدو لم يزل أشق عمل في كل عصور التاريخ ..فالناس في كل العصور
نتيجة حبهم للعاجلة يبنون نظام حياتهم على أساس من المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية ،حيث إنهم
يشتغلون بالعبودية للباطل رافعين شعار العبودية للحق ،وفي مثل هذا الوضع حينما ــ وأينما ــ تقوم الدعوة
الخالصة إلى الصدق ،يخيل إلى الكل وكأنما هي ضربة موجهة إلى ذاتهم ومنفعتهم هم ،وبالتالي فكل
شخص اليلبث أن يتصدى لمعارضتها ووضع العراقيل في طريقها.
وما الموقف الذي ينبغي للداعي أن يتبناه في حالة كهذه؟
إن هناك جوا ًبا واحدً ا عن هذا السؤال الثاني له ،أال وهو :العفو واإلعراض ،يعني مواصلة العمل
واالستمرار فيه من غير تورط في نزاعمع الناس ،فلو أن الداعي أخذ يرد على األباطيل التي يفتعلها
المعارضون لتحولت دعوة الحق إلى مناظرة عقيمة التنتهي.
ولو أن الداعي شغل نفسه باألسئلة غير الضرورية المثارة من قبل الناس لضيع وقته وطاقته في غير
طائل ،ولو أن الداعي بدأ يقاتل الناس على أذاهم وإساءاتهم إليه ،فلن تظل دعوة الحق دعوة إلى الحق،
بل ستنقلب نضاالً سياس ًّيا واقتصاد ًّيا؛ ولذا فليس إلبقاء دعوة الحق على صورتها األصلية الناصعة من

سبيل إال أن يصبر الداعي على إساءات الجاهلين
والمعاندين ويواصل عمله اإليجابي ،ماض ًيا في
سبيله بدون أن يتورط معهم في أي نزاع أو شجار.
شخصا مالن يكون في العلم الراهن
على أن
ً
بمنجاة من هجمات النفس والشيطان ،والشيء
الــذي يحمي الــمــرء مــن االنـــزالق فــي مثل هذا
الموقف هو خشيةاﷲ الغير ،إن الخشية مناﷲ
تجعل المرء مرهف الحس للغاية ،وهذه الحساسية
المتناهية هي الدرع الواقي للمرء في عالم االمتحان
الــراهــن ..فكلما هجس في صدر المرء هاجس
سوء ،أو انبعثت نفسية سلبية من أي نوع ،فال تلبث
فورا على أنه قد انزلق..
هذه الحساسية أن تدله ً
فإذا به يصحو ويستيقظ بعد غفلة طارئة ،ويقوم
مستغفرا إياه
بإصالح نفسه من جديد تائ ًبا إلىاﷲ
ً
تعالى لذنوبه.
وعلى العكس من ذلك فالذين تكون قلوبهم
خلوا من خشيةاﷲ فإن الشيطان اليــزال يعمل
ً
عمله في نفوسهم ،وهم اليشعرون إلى أي هاوية
من الضياع والدمار يتقدمون انسيا ًقا وراء نزغاته
وإغراءاته.
رهافة الحس أو الحساسية هي أكبر حارس
للمرء ،بينما القسوة وبالدة اإلحساس تجعل من
المرء ضحية سهلة للشيطان.
( )206-203كـــان أهـــل مــكــة يــقــولــون
لرسولاﷲ^ :هال جئت بأية معجزة تدل على
صدقك إذا كنت نب ًّيا مرس ً
ال من عنداﷲ؟!
ولقد كان من اليسير جدًّ ا علىاﷲ تعالى وهو
القادر المطلق أن يزود رسوله بمعجزة ما ،غير
أن ذلك لم يكن ليتم إال على حساب المقصد
الحقيقي.
ولنفترض ــ مث ً
ال ــ لو أن سيارة رائعة من الطراز
الحديث مزودة بالمجهار أو مكبر الصوت ،كان قد
تم إنزالها على النبي^ من السماء ،فهو يستقلها
في غدواته وروحاته يبلغ الناس رسالة ربه ،لو
أنزلت سيارة كهذه لكانت ــ من غير شك ــ معجزة
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مدهشة للغاية ألناس كانوا يعيشون أوضاع ماقبل
خمسمئة وألف سنة من الزمان ،ولكن ذلك كان
ينطوي على خسارة ،وهــي أن ينصرف اهتمام
الناس عن الموضوع الحقيقي ،فــإن المقصد
األصلي كان يكمن في أن يصبح كالماﷲ بصيرة
للناس ،ويتعلم الناس منه أسلوب التفكير ومنهاج
العمل ،وتحصل به األرواح على البرودة والسكينة
اإللهية ،ولكن بعد نزول المعجزة المذكورة آن ًفا
لذهب هذا التدبير برمته أدراج الرياح ،وظل الناس
ــ بالتالي ــ مأخوذين بأعجوبة المركبة الطلسمية
وكفى.
ليس الدين َع َل ًما على االنسياق وراء الخوارق
والكرامات ،وإنما الدين أن يوجه المرء اهتمامه
نحو كــاماﷲ ،فيقرأه بتدبر وإمعان ،ويستمع له
بعناية بالغة ،وعالمة التدين هي أن تقوم بين المرء
وربه عالقة متينة وعميقة ،وتتولد في قلبه الرقة،
ذاكراﷲ
ويتغلغل في أحشائه الخشوع وأن يصبح ً
ليل نهار ،وأن يسيطر اإلحساس بعظمةاﷲ على
قلبه وعقله بحيث يمأله خو ًفا وتواض ًعا ،فيصبح
منخفضا .وعلى
صوته وهو يذكراﷲ خافتًا
ً
الجملة فالمتدين هو الذي يكون قد نفض عن نفسه
غبار الغفلة ،ودخل إلى عالم اليقظة الدائمة.
وقد اختتمت السورة ببيان سلوك المالئكة،
وذل ــك لكي تسيروا أنــتــم اآلخـــرون سيرتهم،
وتنسجوا على منوالهم ،فتتمتعوا بصحبة أولئك
المالئكة األطهار ،وحين يطهر المرء نفسه من
الكبر والغرور ،ويغمره الشعور بكماالتاﷲ،
لدرجة أنه يأخذ يتفجر من جوانبه ذكره تعالى ،فإنه
يصبح هو والمالئكة على مستوى واحد ،وإن أرفع
درجة لرقي أحد الناس في هذا العالم هي أن يكون
بشرا ،وأن يبدأ
قد صار ذا سلوك ملكوتي رغم كونه ً
يعيش بجوار المالئكة رغم كونه لم يفارق هذا
العالم المادي بعد!
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( )4-1نزلت سورة األنفال في أعقاب
غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من
الهجرة ،وقد عاد المسلمون من هذه المعركة
منتصرين حائزين على غنيمة وافرة ،بيد أن
هذه الغنائم كانت فع ً
ال في حيازة جماعة
واحـــدة ،مما أدى إلــى حــدوث االختالف
والــتــنــازع على تقسيمها بعد أن وضعت
الــحــرب أوزارهــــا ،فقد كانت جماعة من
المقاتلين المسلمين في مؤخرة الجيش،
بينما كان جماعة أخرى قائمة على حراسة
رس ــولاﷲ^ مخافة أن يصل إليه العدو،
وانطلقت طائفة منهم عند الجولة األخيرة
من المعركة في آثار العدو تطارده ،وهكذا
فإن فرصة جمع الغنائم واألسالب لم تتهيأ
إال لفريق معين ،أما اآلخرون سواهم الذين
١٧٧
كانوا إذ ذاك على بعد عن ساحة القتال ،فلم
يتمكنوا من الحصول على شيء مما تركه العدو الهارب مهزو ًما من مال أو متاع.
١٨

وكانت النتيجة أن جميع المشاركين في الحرب كانوا يحسبون ــ مبدئ ًّيا ــ أن لهم نصي ًبا في هذه
الغنائم سواء بسواء ،ولكن أموال الغنيمة هذه لم تكن فع ً
ال إال في حيازة طائفة واحدة ،فقد كان لدى أحد
الفريقين الدليل ،ولدى الفريق اآلخر المال ،وكان األول اليملك إلثبات حقه سوى الكلمات ،بينما
كان حق األخير مستمدًّ ا من واقع االستيالء غير مستند إلى أي دليل أو برهان.

إن كل النزاعات من هذا النوع تتنافى مع الخوف مناﷲ ،فإن خوفاﷲ يبعث في داخل المرء الشعور
بالمسؤولية ،ومن ثم فاهتمام رجل كهذا ينصب على الواجبات دون الحقوق ،وهو يبدأ ينظر إلىاﷲ بدالً
من النظر إلى نفسه ،وال يلبث قلبه أن يلين لطاعةاﷲ ورسوله ،ويصبح عبدً ا عابدً اﷲ تعالى ،وهو يجد
السكينة في أن يعطي الناس وليس في أن ينتزع منهم ،وهذه صفات تولد في نفس المرء مادة الواقعية
واعتراف الحق ،وفي بيئة يسودها الواقعية واالعتراف بالحق تنعدم وتتالشى كل النزاعات الداخلية،
ولو أنها استيقظت يو ًما بطريق الصدفة فإنما يكفي إلصالحها وتسويتها أن يتم تنبيه المتنازعين مرة
واحدة فقط.
إن الحذر من بطشاﷲ وعقابه يقود الكل إلى الحد الذي ينبغي عليه أن يقف عنده وال يتخطاه،
وحيث صار الجميع راض ًيا بالوقوف عند حده الواقعي فال مجال هناك ألي نزاع أو خالف البتة.
عيرا لقريش تنصرف من مشارف
( )8-5في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة ذاع الخبر أن ً

الشام عائدة إلــى مكة ،وهــي تحمل معها من
البضائع ماقيمته نحو خمسين أل ًفا من الدنانير،
وقد كان طريقها يمر بالقرب من المدينة ،وكان
من المحذور أن يقوم المسلمون بالهجوم على
عير عدوهم ،فما لبث أبوسفيانبن حرب رئيس
القافلة بعدما شعر بذلك أن أرسل إلى أهل مكة
يستحثهم على المسارعة إلــى حماية أموالهم
من أن يصير نه ًبا وغنيمة للمسلمين ولم يكد
يصل هذا الخبر إلى مكة حتى بدأت تغلي حمي ًة
وحماسا من أقصاها إلى أقصاها ،فانطلق تسعمئة
ً
وخمسون راك ًبا ،بينهم ستمئة مــدرع ،من مكة
متوجهين نحو المدينة.
وكــانــت هـــذه األن ــب ــاء كلها تــتــرامــى إلــى
الــرســول^ وقــد كــان المسلمون بين أمرين:
القافلة التجارية الهابطة مــن الــشــام ،وجيش
المقاتلين القادم من مكة نحو المدينة.
وقد رأى بعض المسلمين أن يزحفوا نحو
العير؛ إذ لم يكن عدد الحارسين لها يربو على
أربعين رجالً ،مما يسهل لهم أن يتغلبوا عليهم،
ويستولوا على مالديهم من ذخائر ونفائس ،على
أن خطةاﷲ جل شأنه كانت غير هذا.
فقد كانت مشيئةاﷲ تتمثل أص ـ ً
ا في كسر
شوكة المنكرين للحق ،وليس في الحصول على
بعض الفوائد االقتصادية ،وقد أخرجاﷲ جميع
زعماء الشرك المعارضين لإلسالم بإيجاد ظروف
خاصة ،وأوصلهم إلى «بــدر» على بعد عشرين
مي ً
ال من المدينة ،حتى يقع بينهم وبين المسلمين
صدام يسفر عن القضاء عليهم إلى األبد!!
وحين أطلع رسولاﷲ أصحابه على خطةاﷲ
هذه اتفقت كلمة الجميع على التقدم نحو بدر،
ومع أن عددهم لم يكن يزيد على ثالثمئة وثالثة
عشر رج ً
أيضا
ال كما أن السالح والعتاد الحربي ً
لم يكن لديهم إال قليالً ،إال أناﷲ تعالى أمدهم
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بنصر خاص مكنهم من أن يهزموا جنود قريش شر
هزيمة ،حيث قتل سبعون من صناديدهم ووقع
سبعون آخــرون منهم أسرى بأيدي المسلمين،
وتحول ميدان بدر إلى ميدان انتصار اإلسالم على
الكفر.

وإنه كلما وجدنا أنفسنا بين خيارين :أحدهما
يقود إلى المنفعة المادية ،واآلخر يتضمن المنفعة
الدينية؛ فإن هذا التقسيم دليل في حد ذاته على أن
مشيئةاﷲ إلى جانب المنفعة الدينية وليست إلى
جانب المنفعة المادية.

إن الكفاح اإلسالمي اليستهدف أبدً ا الفائدة
االقتصادية ،وإنما يكمن هدف الكفاح اإلسالمي
دو ًما في كسر شوكة الباطل وفل حديده ،سواء
تحقق ذلك بالقوة النظرية أو بالقوة المادية إذا
سمحت الظروف باستخدامها.

( )14-9وقعت غزوة بدر في ظروف بالغة
الخطورة ،حيث لم يكن عــدد المسلمين في
مواجهة نحو ألــف مقاتل مدجج بالسالح من
العدو ،سوى ثالثمئة وثالثة عشر رجالً ،مضا ًفا
إلى قلة ماكان لديهم من سالح وعتاد ،كما أن
جيش العدو كــان قد سبقهم إلــى بــدر ــ موقع
القتال ــ فاحتل هناك مكانًا أفضل ،واستولى على
ونظرا لمثل هذه األحوال لم يلبث
عيون المياه،
ً
المسلمون أن بدأت تتردد في قلوبهم الوساوس
بأن الرسالة التي من أجلها هم يعرضون حياتهم
للضياع والخراب ،عساها أال تكون منطوية على
نصراﷲ وعونه ،ولو أنها كانت رسالة حقة لما
كاناﷲ ليخذلهم ويتخلى عنهم في موقف حرج
كهذا.

ولــمــا كــانــت أزم ــة األســبــاب كلها لتنفلت
ٍ
وحينئذ
من أيديهم وتقع في قبضة األعـــداء،
غزيرا بمنطقة بــدر ،فاتخذ
مطرا
أنزلاﷲ
ً
ً
حياضا ملؤوها بماء المطر.
المسلمون بدورهم
ً
إن العدو كــان قد حــرم المسلمين من مياه
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األرض ،فــوفــراﷲ لهم بــدالً من ذلــك ما ًء
طهورا من السماء.
ً
كما أناﷲ تفضل على المسلمين
بنعمة أخرى غير عادية بأن غمرهم بنوم هادئ
مريح ،حيث إن النوم البد منه لكي ينتعش
المرء ويتجدد نشاطه وحيويته ،غير أن أجواء
الحرب تكون فظيعة ومروعة لدرجة أن نوم
المرء يطير ،وبالرغم من ذلك فقد نصراﷲ
خاصا بأن ألقى عليهم النوم
نصرا ًّ
المسلمين ً
في الليلة التي سبقت يــوم المعركة فناموا
هادئي األعصاب ،فارغين من أي نوع من
القلق الذهني والنفسي ،واستيقظوا في صباح
اليوم التالي وقد انتعشت صدورهم ،وتجدد
نشاطهم وحيويتهم تجد ًدا كامالً ..فالظروف
والمالبسات التي كانت تتسبب في بعث
الوساوس في نفوس المسلمين أوجداﷲ فيها
إمكانيات عملت على شحن أفئدتهم باليقين
والثقة الجديدين!!
١٧٨
إن الشيء المطلوب من أهل الحق عند
لقاء قوى الباطل هو الثبات والصمود ،فال ينبغي أن تتزلزل أقدامهم أو يتسرب الضعف والوهن إلى
قلوبهم أبدً ا ،مهما اكفهر الجو واشتد الظالم ،والمكافأة العاجلة التي ينالونها من عنداﷲ على صمودهم
هذا هي أن يتم إلقاء الرعب في قلوب أعداء الحق ،ومن ثم لن ينجيهم شيء من الهزيمة.
( )16-15الصراع بين اإلسالم والكفر حين ينتهي إلى ميدان القتال فكأنما يكون ذلك ساعة القضاء
شخصا أو جماعة ما ،ولت هاربة من حومة
الحاسم لكال الفريقين ،وفي لحظة خطيرة كهذه لو أن
ً
القتال ،فقد اقترفت جريمة أشنع ماتكون ،فإن هذا الشخص قد اعتبر الحفاظ على حياته أكثر أهمية من
الحفاظ على الحق ،وفضل ذاته على هدفه ،ثم إنه فعل ذلك كله في وقت كان وجود الحق فيه مهد ًدا
بالخطر؛ ذلك الذي كان قد آمن به باعتباره صد ًقا أعلى وأسمى.
هذا ،ومن ناحية أخرى فإن واقعة صغيرة تافهة في موقف حرج كهذا ،ربما تتسبب في حدوث واقعة
جسيمة وخيمة العاقبة.

إن هروب شخص أو جماعة مامن حومة القتال يسفر عن تحطيم الروح المعنوية للجيش بأسره،
وبالتالي يأخذ الذعر واالضطراب الفردي شكل الهروب والتشتت الجماعي ،وبخاصة في األحوال
الطارئة حين يبدأ أناس مجتمعون في موضع مابالتشتت والهروب الجماعي ،فإن األمر اليكاد يقف
قبل الوصول إلى آخر مداه!! وال يستثنى من هذا إال أن يكون هناك جندي أو مجموعة من الجنود
تتراجع من أجل أية استراتيجية حربية ،أو تريد أن تتمركز حول أية جبهة أخرى منصرفة عن الجبهة

التي كانت عليها ،فالذي يتراجع على وجه الفرار
مذعورا فإنه يرتكب ــ من غير شك ــ جريمة
ً
كبيرة ،وأمــا التراجع المتصل باالستراتيجية
الحربية ،فهو جائز مــشــروع ،ليس مما يالم
عليه فاعله ..وعلى أن الحكم المذكور أعاله
يتعلق أص ً
صورا
ال بشؤون الحرب ،إال أن ثمة
ً
أخرى مماثلة كذلك يمكن أن تندرج ضمن هذا
الحكم ذاته ،مع تفاوت درجات الشبه والتماثل
بين صورة وأخــرى ،وعلى سبيل المثال :هناك
شخص يقوم بدعوة الناس إلــى عمل صامت
بنَّاء من أجل خدمة رسالة اإلسالم الخالصة من
كل شوب ،ولكن بعد مضي مدة من الزمان؛ إذ
يالحظ أن دعوته التحظى بالقبول واالنتشار
المطلوب بين الناس ،فال يلبث أن يقع فريسة
العجلة وقلة الصبر ،وبالتالي يتخلى عن وجهته
في البناء الصامت ،وينساق وراء شعار إسالمي
يمكِّنه من الحصول على الشهرة والحظوة لدى
الجماهير بين يوم وليلة!!

إن الهروب من حومة القتال مما يحدث عن
وعــي وإرادة ،وأمــا المعركة التي تــدور خارج
الميدان القتالي فإن «الهروب» منها واقعة غير
شعورية ،إن المرء بطبيعته ميال إلــى النتائج
العملية ،حيث إنه يرغب في أن يعترف ويشاد بما
يأتيه من عمل ،ومزاجه هذا يصرف اهتمامه بدون
وعي منه ،عن تلك األعمال التي تبدو غير مثمرة
أو غير جالبة للنتيجة الفورية ،بينما هو ينجذب
تلقائ ًّيا ،تحت العوامل غير الشعورية العاملة في
داخله ،نحو أشياء يكون القيام بها ـعلى مايبدو
ــ مبعث أمل في الوصول الفوري إلى قمة المجد
والنجاح.
إن كل انحراف من هذا النوع اليختلف من
حيث حقيقته عما أطلقت عليه اآليتان الواردتان
هنا «التولي أو الفرار من الزحف».
( )19-17تفيد الروايات أنه لما حمي وطيس
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الغزوة ببدر ،رفع النبي^ يديه إلى السماء،
وقال فيما دعا به ربه ..« :يارب! إن تهلك هذه
العصابة فلن تعبد في األرض أبدً ا .»..ثم أخذ^
قبض ًة من التراب ورمى بها في وجوه المشركين
قائالً« :شاهت الوجوه» .وقد أصبح جيش الكفار
من بعد ذلك كما لو وقعت الحصباء في عيون
الجميع ،فأقبل المسلمون يقتلون منهم من شاءوا،
ويأسرون من شاءوا بتمام السهولة.
لقد تكفلاﷲ بــأن يمد أهــل اإليمان
الصادقين بنصره ،فمهما تآمر أعداؤهم ضدهم،
ف ــإناﷲ يبطل مفعول مؤامراتهم كلها بحوله
وقوته ،ويتيح ألهل اإليمان الظفر والغلبة عليهم،
ولكن متى يحدث هذا؟

إنما يحدث ذلك حين يخضع أهل اإليمان
إرادتهم إلرادةاﷲ على نحو تتالشى إرادتهم
تالش ًيا كل ًّيا ،وال يــبــرز لها أي دور إال دور
التحقيق الدقيق إلرادة الحق جل وعال ،فيصير
كل مــاعــنــداﷲ لــه؛ ألن كل ماعنده يكون قد
أعطاهﷲ .قبيل خروجهم إلــى بــدر ،توجه
رؤساء مكة نحو بيتاﷲ ،ودعوااﷲ هناك آخذين
بأستار الكعبة في ضراعة وابتهال فقالوا« :اللهم
انصر أعلى الجندين ،وأكــرم الفئتين ،وخير
القبيلتين».

ولقد عاد رؤساء مكة هؤالء من بدر بالهزيمة
الكاملة ،بينما ظفر المسلمون باالنتصار الكامل،
وهــكــذا قــام الدليل طب ًقا لمعيار رؤس ــاء مكة
أنفسهم ،على أنهم ليسوا «الجند األعلى» ،وال
«الفئة األك ــرم» عــنــداﷲ ،بل هم أهــل اإلســام
ولكنهم ــ مع ذلك ــ لم يؤمنوا بدين اإلسالم،
والذين يفعلون هكذا لهم عــذاب أشد وأقسى
مايكون في اآلخــرة ،مضا ًفا إلى مايلقونه في
هذه الدنيا ذاتها من عقوبة وذل وهوان ،إن قول
الــرؤســاء« :اللهم انصر أعلى الجندين وأكــرم
الفئتين ...إلخ» كان ــ على مايبدو ــ بمثابة دعاء
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وتضرع إلىاﷲ ،ولكنه في حقيقة األمر ينم
عن اعتدادهم وإعجابهم بأنفسهم؛ إذ كانت
تعمل وراء ذلك نفسيتهم القائلة بأننا سدنة
الكعبة وخدامها ،وأننا أصحاب االنتماء إلى
إبراهيم وإسماعيل وما دمنا نتمتع بأمثال
هاتيك الفضائل العظام فال بد وأن يكون
النصر حليفنا على أي حال من األحــوال.
بيد أن القيمة عنداﷲ تعالى إنما هي للعمل
الذاتي ،وليس لالنتماءات الخارجية ،ومهما
عظيما فإنه لن يغني
كان االنتماء الخارجي
ً
عن المرء شي ًئا.
( )23-20يكون المرء تجاه الحق إذ
يعرض عليه بين موقفين الثالث لهما:
أحدهما :أن يستمع له مع استخدام كل
تلك القوى والصالحيات التي زودهاﷲ
بها كإنسان ،فيتناوله بأدق وأعمق مايكون
مــن الــتــأمــل والتفكير ،حتى يتمكن من
االستشعار بثقل صدقه وحقيته ،ثم يقدم
١٧٩
بلسانه االستجابة الصحيحة ،تلك التي يتعين
على فطرة اإلنسان أن تقدمها بالنسبة ألمر حق ،والذي وقف مثل هذا الموقف فكأنما قد استمع لألمر
المعروض عليه سماع إنسان!
١٨

أما الموقف الثاني فهو :أن يستمع إليه كما لو أنه اليملك حاسة السمع حتى يسمع بها ،وتبقى
مقدرته على الفهم عاجز ًة عن إدراك صدقه ،وبالتالي فهو اليستطيع أن يقدم بلسانه تلك االستجابة
الصحيحة التي ينبغي عليه أن يقدمها بمقتضى الواقع ،والذي تبنى موق ًفا كهذا فكأنما هو سمع ماعرض
عليه سماع حيوان.
مهما كان ح ًّقا وصاد ًقا ،التنكشف ح ِّقيته إال على شخص يسمعه عن استعداد أو رغبة
أمرا ًّ
وإن ً
قلبية ،وعلى نقيض من ذلك فإن الشخص الذي تنطوي جوانحه على مزاج الحسد والكبر والنفعية
جديرا بالتأمل والتفكير ،وال هو يصغي إليه بجدية
والعبودية للظواهر ،فإنه سوف اليرى الصدق
ً
وإمعان ،وهو بذلك سوف يظل فاش ً
ال في إدراك حقيته كذلك بكل تأكيد ..إن اإليمان ــ على مايبدو
ــ قول ،ولكنه من حيث حقيقته ،قرار إنساني ،وليس اإليمان ترديدً ا لكلمات الشهادتين ،بل هو إظهار
لفظي لحالتنا المعنوية ،ولو أن المرء كان في واقع أمره على الحالة بعينها ،التي هو يعلن عنها من خالل
هذه الكلمات؛ فإن المؤمن الحقيقي عنداﷲ تعالى ،إنسان غاية في الجدية ،وليس من شأن اإلنسان
الجاد البتة أن يقول مااليعتقد ،أو يتظاهر بخالف حالته الباطنية.
والشخص الذي يكون إيمانه بمثابة اإلعالن عن حقيقة النفس الداخلية ،فإنه عندما يقر باإليمان،

يتخذاﷲ بالفعل معبو ًدا له ،ويصبح خاض ًعا مطي ًعا
له تعالى في كل شأن من شؤون حياته العملية،
وسيكون إقرار اإليمان القولي عنده مراد ًفا للداللة
على وجهة مسيرته ،وليس مراد ًفا ألي نوع من
التلفظ اللساني الفارغ!
وبالعكس من هذا تما ًما حال شخص قرع
سمعه أمر الحق ،وأفحمه كذلك بما يحمل من
الدالئل القاطعة والحجج الدامغة ،ولكنه لم
يكد ينفذ إلى أعماق روحه ،ولم يمتزج بنبضات
قلبه ،اللهم إال أنه لم يلبث أن بادر إلى االعتراف
الشفوي به ،فتمتم قائالً :سم ًعا وطاع ًة!
غير أن حياته الواقعية ظلت كما هي ،دون أن
يطرأ عليها أي تغيير فعلي ،وهذه الصورة الثانية
هي صورة النفاق ،وال قيمة عنداﷲ إليمان منافق
زائق كهذا.

( )25-24المراد بـ«دعوة الحياة» هنا هي
«دعوة الجهاد» يعني الكفاح من أجل إيصال الحق
الى اآلخرين ،ويبدأ هذا الكفاح ــ أول مايبدأ ــ في
صورة الوعظ والتلقين بواسطة اللسان والقلم،
ثم ينتهي به عناد المدعو ورد فعله المعاكس الى
مراحل مختلفة بما فيها الهجرة والقتال.

يبني المرء حيا ًة دينية على المستوى الفردي،
وف ًقا لنظرته الى الحياة وآرائه حول الدين ،وهو
اليلبث أن يقارن بين حياته تلك وبين مايعيشه
من ظــروف ومالبسات بحيث تبدأ تــتــراءى له
وكأنها جزيرة األمان والعافية؛ إذ يخيل إليه وكأنه
لو نهض من أجــل إصــاح اآلخــريــن ،فسيتناثر
عشه الجميل وينهار مسكنه العتيد ،وسيتبدد
شمل حياته الرتيبة المنتظمة ،وسيعود نظام أوقاته
وأمواله الــذي قد فرض على نفسه بالنظر إلى
أثرا
مقتضياته الذاتية ،سيعود ذلك النظام القائم ً
بعد عين!!
وتقف مثل هذه المخاوف والمحاذير حجر
عثرة دون خروجه لكفاح الــدعــوة واإلصــاح
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والتضحية بنفسه وماله في سبيله ،غير أن هذا
ليس إال منتهى الجهل والحماقة ،والحقيقة هي أن
دار العافية التي يعتبرها المرء حيا ًة له هي مقبرته،
والتضحية التي يرى فيها موتًا له ،هي نفسها مكمن
سر حياته!

وعملية الــدعــوة واإلصــــاح عملية لها
أهميتها البالغة؛ شريطة أن تكون لآلخرة وليس
لألغراض والمطالب الدنيوية؛ فإن من شأنها أن
تحول دين المرء الخامد الهامد إلى دين فياض
بالحياة والحيوية ،وإنها لتربط المرء باﷲ على
مستوى أسمى وأرفع مايكون ،وهي تعرف المرء
بتلك التجارب الدينية الثمينة التي التتأتى أبدً ا
للمنطوي على نفسه أو المنكمش داخل قوقعته
الفردية ،والذين يقابلون هذا النداء اإللهي البالغ
األهمية باإلهمال وال يلقون إليه باالً فإنما هم
يعرضون أنفسهم لخطر أن يقام بينهم وبين الحق
حاجز نفسي؛ فيسيطر على عقولهم واستعدادهم
الفطري صدأ اليــزول؛ حتى يعودوا اليقدرون
على أن ينصتوا لنداء الحق ،ويتقدموا نحوه
ليظفروا بربهم!!

إن حياة اإلنسان حياة اجتماعية؛ إذ الأحد
يستطيع هنا أن يعيش وحــده في جزيرة منفردة
شخصا
أو بقعة معزولة عن المجتمع ،ولو أن
ً
قنع واطمأن بتدينه الذاتي فال يغرب عنه أبدً ا أنه
على حافة البركان ،فيوشك أن يتمخض الفساد
االجتماعي ذات يوم إذا بلغ منتهاه ،عن حريق عام
شامل ،اليلبث أن يبتلعه هو اآلخر فيما يبتلع!

إن الــكــفــاح اإلصــاحــي ليس سع ًيا وراء
اإلصــاح فحسب ،بل هو إبــراء ذمــة المصلح
كذلك؛ إ ًذا فلو أن المرء ظل فاش ً
ال في إبراء ذمته
فعالم سيفصلاﷲ أمره عن اآلخرين بأن يعذبهم
دونه؟!
إن الشر يبدأ دو ًما على نطاق ضيق محدود،
ثم إنه على توالي األيــام اليــزال يتفاقم وتتسع
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مستطيرا ،ولو أن
شرا
ً
دائرته حتى يستحيل ًّ
أناسا هبوا لمكافحة الشر ،وهــو لم يبرح
ً
طوره البدائي بعد لتمكنوا من إزالته ومحو
آثاره بتمام السهولة ،وأما إذا كان الشر قد عم
واستطار فإن جذوره تترسخ وتتعمق لدرجة
أمرا مستحيالً.
أن القضاء عليه يصير ً
( )28-26لقد كــان المسلمون خالل
إقامتهم بمكة في غاية البؤس والضعف،
وكانوا دائمي الوجل والخوف من أن يتم
استئصال شأفتهم واقتالع جذورهم في أية
لحظة ،وقد كان شأنهم إذ ذاك شأن الضعيف
مقهورا مغلو ًبا على أمره ،يضغط عليه
يعيش
ً
ويؤخذ بخناقه من كل جانب ،وال يعطى له
حتى حقوقه المشروعة ،ثم ها هم أوالء قد
انفتح لهم طريق المدينة آخر األمــر ،حيث
أتيحت لهم الفرصة لكي يذهبوا إلى المدينة،
مركزا لهم ،ويعيشوا هناك في
ويؤسسوا فيها
ً
بيئة حرة عيشة األحــرار الكرام ،وإنما يتاح
١٨٠
اليسر بعد العسر على هــذه الوتيرة ،حتى
تستيقظ في نفس المرء عاطفة الشكر ،فعندما تنتهي أحوال المرء إلى حد يبدأ معه يشعر بأنه عاجز القوة
له وال حيلة ،فتتجلى نصرةاﷲ فجأة ،وتتغير األحوال ،وما يحدث ذلك إال لكي يستيقن المرء بأن كل
ماحدث وما يحدث إنما هو من عنداﷲ تعالى ،ويملؤه هذا اإلحساس بعواطف االمتنان والشكرﷲ
على إحسانه ونعمه.

إن المرء بإيمانه باﷲ ورسوله يقطع على نفسه عهدً ا بأنه سيتبع سبيلاﷲ ورسوله ،ولكن حين تحول
مقتضيات ماله وعياله بينه وبين اختياره للمنهج اإليماني ،فإنه سرعان مايتخلى عن مقتضيات اإليمان،
ويأخذ بمقتضيات المال والعيال ،إنها نقض صريح أو باألحرى خيانة سافرة بالعهد اإليماني ،وتزداد
قبحا وشناع ًة إذا نحن الحظنا أن الشيء الذي من أجله يخون المرء ربه وينقض عهده هو
هذه الخيانة ً
ذاته عطية من عطايااﷲ!!
فما أموال المرء وأوالده؟!

إنها التعدو أن تكون هبةاﷲ المنعم الوهاب ،وبمعنى آخر :إنها أمانةاﷲ لدى العبد ،وليس ثمة من
وجه أفضل لصرف هذه األمانة من أن يتم تفويضها إلى المعطي إذا ماطلبها عن طيب خاطر ،ولكن
حين ينادياﷲ عباده بأن هبوا لخدمة ديني ،وكرسوا جهودكم وطاقاتكم في سبيلي ،فإذا بالمرء يجعل
عذرا له ،تلك التي كان عليه أن يبذلها في سبيل ديناﷲ وفا ًء بعهد اإليمان الذي
من تلك األمانة ذاتها ً
أعطاهاﷲ ،فهو يسجل اسمه ضمن الفاشلين ،في حين أنه كان من النجاح على قاب قوسين أو أدنى!

إن أي فعل من األفعال اليعد عنداﷲ جريمة
أو معصية إال إذا تم العمل به مع العلم بأنه خطأ،
شخصا تبين له وجه الخطأ في عمل من
فلو أن
ً
أعماله ،ولكنه ــ بالرغم من ذلك اليزال يباشره،
فإنه يأخذ على عاتقه تبع ًة جسيمة جدًّ ا؛ ألن إعادة
الخطأ بعد العلم بأنه خطأ هو العناد ،وليس العناد
أبدً ا مما يستحق عفواﷲ وغفرانه(((.

( )30-29تعني لفظة الفرقان كل مافرق بين
الشيء ونقيضه ،وقد أريد بـ«الفرقان» هنا قدرة
التمييز بين الحق والباطل ،وإن من اتقىاﷲ ،بفعل
أوامــره ،وترك زواجــرهُ ،و ِّفق لمعرفة الحق من
الباطل ،إن أكبر عامل يوقظ المدارك أو القدرات
اإلنسانية الكامنة هو الخوف ،فإذا تولدت نفسية
الخوف في داخل المرء بالنسبة ألمر من األمور
جعلته بإزائه واقع ًّيا إلى أقصى حدود الواقعية،
وإنها ــ أي نفسية الخوف ــ لتزيح أستار ذهنه
يكون حول
كلها على نحو يتمكن معه من أن ِّ
األمر رأ ًيــا أسدَّ وأصــوب مايكون ،مترف ًعا عن
كل أنواع الغفلة أو سوء فهم يحتمل وقوعه فيها،
وهكذا يكون شأن العبد تما ًما ،إذا ماارتبط باﷲ
رب العالمين برباط التقوى والخوف.
ويكاد هذا الفرقان أن يكون مراد ًفا لما يطلق
عليه المعرفة أو البصيرة؛ فالبصيرة هي نور داخلي
يقذف في قلب أحد الناس ،يؤهله لرؤية األشياء
كما هــي ،من غير انخداع بالقشور الظاهرية،
وإنه كلما يدمج المرء وجوده في أمر من األمور
ساهرا عليه ،دائم القلق
مهتما به،
ً
لدرجة أنه يصبح ًّ
والحذر بشأنه ،تتولد في داخله حساسية من نوع
خاص ،تعرفه بكافة الجوانب اإليجابية والسلبية
المتصلة بذلك األمر.
وتجربة الفرقان ــ البصيرة ــ هذه عامة يمر بها

276

كل أحد في مجال اختصاصه؛ سواء كان رج ً
ال
مهندسا ،فكل واحد من
تاجرا ،أو طبي ًبا أو
ً
دين ًّيا أو ً
هؤالء حين يبلغ ارتباطه بعمله من الشدة والعمق
حد التقوى ،أي الحذر والقلق عليه ،حتى يصير
هو شغله الشاغل ،فإنه يصبح عار ًفا بمختلف
أبعاده ونواحيه معرف ًة يتوصل في ضوئها إلى
رأســا وبــدون أن يتورط في المغالطات
حقيقته ً
الجانبية ،وتولد هذه البصيرة اإللهية «الفرقان»
في قلب عبدما ،أكبر ضمان بأنه سيحاول جهده
أن يتجنب السيئات ومنكرات األمور ،ويصحح
عالقته بــاﷲ تعالى ،ويــعــود بالتالي مستح ًّقا
لفضلاﷲ وكرمه ،وإن تولد هذا الفرقان (المقدرة
النفسية على تمييز الحق من الباطل) لدليل على
أن المرء قد ربط وجــوده بالحق ،ويصير أمثال
هــؤالء إلى كنفاﷲ وحمايته المباشرة .واآلن
فإن التآمر ضدهم يتحول إلى التآمر ضد الحق،
والمتآمر ضداﷲ يبوء دو ًما بالفشل الذريع مهما
كانت مؤامرته التي دبرها دقيقة وعظيمة!
(« )35-31لو نشاء لقلنا مثل هذا وإن كنا
على غير الحق ،إ ًذا فلم اليمطر علينا حجارة
من السماء» .كل هذه أحاديث مصدرها الزهو
والكبرياء والغرور ،فحين يجد المرء نفسه في
وضع منيع ،وإذ يرى أن إنكاره وجحوده للحق،
أو إهماله إياه ،لم يؤد إلى خسارة ما ،تتولد في
داخله نفسية االعتماد الكاذب ،بحيث إنه يحسب
أن كل مايفعله هو الصواب نفسه ،وشعوره هذا
ربما يبعثه على النطق بكلمات اليتفوه بها أحد
في األحوال المعتادة ،وإنما تتولد هذه الجراءة في
نفوس أمثال هؤالء بسبب قانون اإلمهال اإللهي،
فال شك أناﷲ يعاقب المجرمين ،ولن يفلت
من بطشه أحد أبدً ا ،ولكن سنةاﷲ هي أنه تعالى

((( إن كان هذا في الكفر األكبر فال خالف فيه ،وإن كان في المعاصي دون الكفر ،فإن المعاند في كبائر الذنوب على خطر
عظيم ،ألن الكبائر ال بدَّ فيها من توبة خاصة ،ورغم ذلك فإن صاحبها تحت المشيئة ،كما قال تعالى[ :إِ َّن ال َّل َه الَ َيغ ِْف ُر َأ ْن
ُي ْش َر َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك لِ َم ْن َي َشا ُء]( .المراجع)
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إنما يبطش بالمرء دو ًمــا إذا كان تم إيضاح
الحق والباطل له على وجه أكمل مايكون،
فال يتم إهالك أحد قبل اكتمال هذه العملية،
كما أن حلول العذاب اليزال موقو ًفا كذلك
مــادام للعمل الدعوي مكان في المجتمع،
وتأثير في نفوس رجاله ،فيقومون بإصالح
أنفسهم متأثرين به فــرادى ومثنى وثالث،
وحتى يكتمل هذا العمل إلى حد تخرج معه
سائر األرواح السعيدة من محيط المجتمع
الموبوء الهالك.
إن فساد األمم اليؤدي أبدً ا إلى زوال أو
انمحاء مالديها من مظاهر الدين وصوره،
وإنما الظاهرة التي يتكرر حدوثها دو ًمــا
في زمن الفساد واالنحطاط هي أن يذهب
ويتالشى الدين القائم على الخشوع والخشية
اإللهية ،ويحل محله الــديــن القائم على
التفاخر واألبهة ،فال يعود اآلن لدى القوم
رصيد مــن العمل ،بــل تكون شخصيات
١٨١
الماضي والمناصب القائمة بأسمائها نصب
أعينهم ،حيث يخيل إليهم أنهم بتعلقهم بتلك الشخصيات والمناصب قد نالوا العظمة التي تتمتع بها
هذه الشخصيات والمناصب بأسباب تاريخية ،فيكون الناس فارغين مفلسين داخل ًّيا ،ولكن من خالل
القيام بأعمال استعراضية بأسماء مجيدة وشعارات طنانة ،يزعمون أنهم يمارسون بطولة دينية عظيمة
جدًّ ا.

وقد كان أهل مكة مصابين بمثل هذه النفسية ذاتها ،حيث كانوا يتباهون بأنهم ورثة بيتاﷲ ،وأنهم
أمة نبيين جليلين كإبراهيم وإسماعيل إلى جانب تمتعهم بشرف سدانة الكعبة وخدمتها ،مما
جعلهم يزعمون أنهم إذا كانوا يحملون مثل هذه األلقاب واالمتيازات الدينية الفخمة ،ويمارسون مثل
هذه البطوالت الدينية الجبارة ،فكيف يمكن إ ًذا أن يقذفاﷲ بهم في نار جهنم!
( )37- 36البشر صنفان :طيب ،وخبيث .فبعض األرواح تتغذى بأشياء يحبهااﷲ تعالى ،وبعضها
تتلذذ بما تميل إليه النفس أو يرغب فيه الشيطان.

ويظل هذان الصنفان كالهما مختل ًطا بعضهما ببعض في األحوال العادية ،فال يرى ثمة من فارق
بين االثنين في ظاهر األمر ،ومن ثم يبتلياﷲ الناس بتفجير صراع الحق والباطل بينهم ،حتى يتميز
تميزا تعلم معه حقيقة الكل بوضوح ،فمن خالل هذا الصراع يتضح من
الصنفان أحدهما عن اآلخر ً
ذا الذي يبادر إلى االعتراف بالحق بعد أن ظهر أمامه ،ومن ذا يقابله بالجحود واإلنكار ،ومن يقف
عند حدود العدل واإلنصاف في أثناء التعامل مع اآلخرين ،ومن يتجاوز حدود العدل إلى الجور

والعدوان ،ومن يعيش في أرضاﷲ متواض ًعا،
ومن يعيش طاغ ًيا متمر ًدا ،ومن ينفق ماله في
سبيل الحق ،ومــن ينفقه في سبيل التعصب
والزهو والتفاخر.

والذين يبذلون جهودهم في سبل أخرى غير
الحق يزين لهم الشيطان عملهم هذا على نحو
يخيل إليهم وكأنهم يمارسون أعماالً بطولية
عظيمة ،وأنهم يتقدمون نحو مستقبل رائع ،غير أن
عمر سوء الفهم هذا قصير جدًّ ا ،فسرعان مايأتي
على المرء حين من الدهر يعلم فيه أن كل ماقد
فعله لم يكن سوى مضيعة لماله وطاقته ،وأن
المستقبل الذي كان يتقدم إليه لم يكن ينطوي
على شــيء ســوى مــرارة اليأس والحسرة ،وإن
كان يحسب سعيه وراء ذلك ،لسيطرة األحالم
واألمــانــي الزائفة على ذهنه ،بمثابة رحلة إلى
مستقبل زاهر وضاء!!

إال أن أمثال هؤالء البد وأن يعودوا بالفشل
في مواجهة الحق الخالص ،فقد يكون فشلهم
في ميدان الدليل تــارةً ،وقد يكون ــ مع ذلك ــ
في ميدان العمل تار ًة أخرى ..إن كل الصراعات
الدائرة في رحــاب العالم الراهن إنما أجريت
لكي يتم فرز األرواح الطيبة من األرواح الخبيثة،
وإذا تمت عملية الفرز هذه فسيدخلاﷲ األرواح
الطيبة إلى الجنة ،وسيقذف بركام األرواح الخبيثة
جمعاء في الجحيم!
( )40-38لقد أكد اإلسالم على المبدأ القائل
بأن كل شخص انما يلقى جزاءه بحسب عمله،
سواء بسواء ،بيد أناﷲ جل شأنه أقر برحمته حالة
استثنائية خاصة اليسري عليها هذا المبدأ العام
الشامل ،وهي إذ يتقدم المرء بـ«التوبة» فإنه لن
ٍ
بعدئذ على أعماله السابقة.
يعاقب

شخصا كان يعيش بعيدً ا عــناﷲ،
إن هناك
ً
أخيرا إلى نور
مقطوع الصلة به ،ثم إذا به يهتدي ً
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الهداية ،فيختار حياة صالحة تقية كمؤمن صادق
اإليمان ،فإنه ليس بمؤاخذ على سالف ذنوبه،
وسيعفى عنه كل السيئات والخطايا التي كان قد
ارتكبها من ذي قبل.

والــمــبــدأ نــفــســه ينسحب عــلــى الــشــؤون
االجتماعية والسياسية كذلك ،فقد يحتدم صراع
بين الحق والباطل في موضع ما ،ثم يقع هناك
صدام عملي بين الجانبين ،وفي خالل هذا الصدام
يظلم حملة لواء الباطل الناهضين من أجل الحق،
ولكن ماهي إال أن تضع الحرب أوزارها في نهاية
المطاف ،حتى تتكشف عن فوز أتباع الحق بالغلبة
واالنتصار على حملة لواء الباطل.

أيضا ينطلق اإلسالم
وعند معالجة هذه القضية ً
شخصا
من المبدأ الذي تقدم ذكره آن ًفا ،يعني أن
ً
مالن يعاقب بعد الفتح على سالف عدوانه
وظلمه ،اللهم إال إذا صنع أحــد الناس عقب
الفتح صني ًعا عد جناي ًة في التشريع اإلسالمي ،فإنه
حتما العقوبة التي أقرتها الشريعة لمثل هذا
سينال ً
الجاني ،بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.

الفتنة معناها االضطهاد ()persecution

الحكومة والسيادة كانتا تقومان على أساس من
الشرك في الزمان القديم ،إن أصحاب السلطة
الــيــوم يحكمون بوصفهم ممثلين للشعب،
بينما كان الناس يحكمون في القرون الماضية
باعتبارهم خلفاءﷲ أو شركاءاﷲ ،ونتيجة لذلك
كان الشرك قد اكتسب حيثية سلطوية في المجتمع
القديم ،وبالتالي كــان المشركون اليــزالــون
يضطهدون أتباع التوحيد.

وقــد أمــــراﷲ آخــر رســلــه وأصــحــابــه عليه
الصالة والسالم بأن يبتروا العالقة القائمة بين
بترا ،حتى يصبح أهل الشرك
الشرك والسلطة ً
محرومين من صالحية اضطهاد الموحدين..
فالدعوة العالمية التي أطلقها رسول اإلسالم^

279

افنألا ةروس

قضت على صلة الشرك بالنظام السياسي
إلى األبد ..فال يعدو الشرك اآلن أن يكون
عقيدة دينية أينما وجــد من أنحاء العالم
أجمع ،وليس النظرية السياسية التي تقوم
الحكومات على أساس منها(((.
وأمــا مايتعلق بجزيرة العرب فقد كان
هذا الغرض هناك مطلو ًبا بصفة مزدوجة،
حيث كان المطلوب هنا القضاء على الشرك
والمشركين م ًعا لكيما يتم تحويل منطقة
الحرمين الشريفين إلى مركز أبدي للتوحيد
الخالص ،ومن ثم أمر رس ــولاﷲ^ بأن:
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»..
وقد بدأ هذا العمل في عهد رســولاﷲ^
ووصل إلى نهايته في عهد الخليفة الثاني عمر
الفاروق!
( )41الغنيمة في لغة العرب تطلق على
المال الذي أخذ من العدو بطريق القتال معه
في ميدان الحرب ،وقد كانت العادة المتبعة
١٨٢
في األزمان الغابرة أن يعتبر كل شيء انتزع
من العدو خالل الحرب ملكًا للذي وقع في يده ،أما اإلسالم فقد قرر بهذا الشأن مبدأ يفرض على الغانم
أن يدفع ماحصل عليه برمته إلى األمير ،وال يستأثر أحد لنفسه حتى بخيط اإلبرة.
وبعد تجميع أموال الغنيمة كلها على هذا النحو ،يجعل خمسهاﷲ ،يأخذه الرسول نياب ًة عنه تعالى،
ويصرفه في مصارف خمسة :نفسه هو أوالً ،ثم أقربائه الذين وقفوا إلى جانبه وشدوا من أزره كلما
اشتدت عليه وطأة الظروف عبر مسيرته الدينية على أساس القرابة ،ثم اليتامى ،وذوي الحاجات،
والمسافرين.
١٠

١٩

سهما
ثم توزع األخماس األربعة المتبقية بين سائر الجنود بحيث يعطى الفارس سهمين والراجل ً
واحدً ا.
متاحا من عنداﷲ تعالى .إن إحداث
إن اإلسالم يريد تربية المرء على أن يعتبر كل شيء يظفر به شي ًئا ً
واقعة مافي هذا العالم يستلزم مواتاة أسباب التحصى في ٍ
آن واحد ،ماليس بمستطاع أي إنسان ..ولقد
كان االنتصار الحاسم الذي كسبته فئة ضعيفة في مواجهة فئة غاية في القوة والبأس ،في معركة بدر،
دلي ً
ال غير عادي على أن كل ماحدث إنما كان من قبلاﷲ تعالى ،وفي حالة كهذه لم يكن اعتبار الشيء
متاحا من عنداﷲ ،سوى التسليم بالحقيقة ذاتها التي ظهرت
الحاصل في أعقاب الفتح والغلبة ،شي ًئا ً
للعيان كنتيجة طبيعية للوقائع واألحداث.
((( الناظر في التاريخ القديم والمعاصر يجد أمثلة كثيرة على قيام أنظمة سياسية على عقائد الشرك واإللحاد والكفر( .المراجع)

وفي جعل حصص معينة لإلخوة المستحقين
اآلخرين في الغنائم درس مؤداه أنه ليس مجرد
الكدح أو الوراثة هي التي تمثل أساس االستحقاق
أيضا لها
ألنــواع المال ،بل هناك أسس أخــرى ً
اعتبارها ،وهي تخرج عن نطاق أشياء كالكدح
والــوراثــة ،وكــأن االعتراف بوجوه االستحقاق
األخرى هذه هو اعتراف عملي من المرء بأنه ينظر
إلى األشياء على أنها ملكﷲ ،وليست ملكًا لذاته
هو.
والدرس الثالث البالغ األهمية الذي ينطوي
عليه تشريع قسمة الغنائم هــذا ،هو أن أساس
االمتالك هو المبدأ وليس محض االستيالء ،فال
يصبح أحد الناس مالكًا لشيء ما ،لكونه أنه وقع
في قبضته على سبيل المصادفة؛ إذ ينبغي على
المرء ،رغم حيازته على شيء ما ،أن يدفعه إلى
المسؤولين ،ويرضى منه بالقدر الذي يستحقه من
الناحية المبدئية والقانونية!
( )44-42لقد شاءت إرادةاﷲ تبارك وتعالى
أن ينكشف للناس أمر الحق والباطل ،وتتم هذه
العملية بادئ ذي بدء عن طريق الدعوة ،وفي لغة
من الدالئل والبراهين ،فالداعي يلجأ إلى أقوى
األدلــة وأوضحها ،وأقربها إلــى أفهام الناس،
ليثبت حقية الحق وبطالن الباطل ،ثم تنتهي
عملية إحقاق الحق وإبطال الباطل هذه ،في نهاية
المطاف ،بواقعات غير عادية ،سواء أكانت تلك
الواقعة غير المادية متمثلة في أي معجزة سماوية،
أو غلبة أرضية ،وقد شهدت معركة بدر واقعة من
هذا النوع األخير.
خــرجــت قــريــش مــن مكة لنجدة قافلتهم
التجارية الهابطة من مشارف الشام ،بينما خرج
المسلمون بدورهم من المدينة يريدون الهجوم
على القافلة ،وقد اتجهت القافلة نحو الساحل،
تارك ًة وراءهــا طريق القوافل المعروف ،فنجت
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وإذا بهذين الفريقين يفضي بهما المسير إلى بدر،
وجها لوجه!!
حيث يلتقيان ً

ومــا حــدث ذلــك إال بتدبير مـــناﷲ العلي
القدير ،وقد تم تمكين أهل اإليمان من االنتصار
والغلبة بدفع كال الفريقين إلى االصطدام ،وهكذا
تبين للناس صدق رســولاﷲ^ ورسالته على
أتم مايكون ،وقد اتضح لمن كانوا يحملون في
صدورهم جــذوة الطلب الــصــادق ،أن هــذا هو
الحق ..وأمــا الذين كانوا مصابين بأي نوع من
التعقيدات وااللتواءات النفسية ،فقد أثبتوا ببقائهم
على مسلكهم وإصرارهم على عنادهم ،بالرغم
من وضوح الحق بجالء ،أنهم اليستحقون شي ًئا
سوى أن يتم إهالكهم.
وفي معركة بدر كان عدد جيش الكفار ،تحت
قيادة قريش ،أكبر بكثير من الجيش اإلسالمي،
ولو أن المسلمين نظروا إلى تعدادهم الحقيقي،
بالمقارنة إلى أنفسهم ،لقال قائل منهم :قاتلوا،
وقــال آخــر :التــقــاتــلــوا ،وهــكــذا لنشب بينهم
االختالف ،وبقي الغرض األصلي كما هو بدون
تحقيق ..وقد تناولاﷲ عدد الفريقين بالتقليل
وطورا بالتكثير في أعين
في أعين أحدهما تارةً،
ً
اآلخر حسب مقتضى األحوال ،األمر الذي مكن
المسلمين من أن يقاتلوا جمي ًعا متحمسين للقتال
أمرا هيأ من
مستميتين فيه ،وكذلكاﷲ إذا أراد ً
عنده كل األسباب الالزمة لتحقيقه على النحو
المطلوب ..إن األحوال التي تطرأ ،والظروف التي
تستجد خالل العمل ،إنما تكون من عنداﷲ،
والغاية منها تتلخص في معرفة نوعية رد الفعل
الذي يمكن أن يقدمه كل أحد منا في ظل الظروف
المحيطة به!
( )47-45النجاح اليتأتى إال بنصراﷲ،
ونصراﷲ يأتي دو ًمــا مقن ًعا بحجاب األسباب،
وليس في حال انعدام األسباب ،ولو أن المسلمين
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أحــضــروا مــافــي مــقــدورهــم مــن األسباب
والوسائل ،ألتيح لهم النجاح بعد أن يتم سد
الخلل الباقي من عنداﷲ جل شأنه ،وأما لو
أنهم كانوا صفر األيدي من األسباب ،ولم
يعنوا حتى بإعداد مايمكنهم إعــداده منها،
فليس من شأناﷲ أبدً ا أن يبعث بنصره ،حيث
التتوفر أسبابه ودواعيه.
ومــا هي تلك األسباب التي تستوجب
نصراﷲ؟!
إنها تتمثل في :أال يبادر المسلمون إلى
الهجوم ،وإنما ينبغي لهم أن يركزوا اهتمامهم
كله على تقوية أنفسهم وترسيخ جذورهم،
إلى أن يهاجمهم العدو بنفسه ،ويجرهم إلى
القتال ،ثم إذا وقع الصدام فعالً ،فما عليهم
إال أن يظلوا صامدين فــي وجهه صمود
الجبال ،وأن يكونوا في كل حين ذاكرينﷲ،
مستحضرين لهدفهم الحقيقي؛ حتى اليجد
الفتور أو الوهن سبي ً
ال إلــى قلوبهم ،وأن
١٨٣
تنظيما دقي ًقا تحت
ينظموا شؤونهم كلها
ً
أمر الرئيس ،فيكون كل عمل من أعمالهم مظاهرة حية للتنسيق والوحدة في صفوفهم ،ويهملوا كل
نزاعاتهم الداخلية ،دون أن يزيدوا من حدتها فتنشق عصاهم وتنقسم كلمتهم ،وتحل الفوضى محل
النظام ،وليملئوا عدوهم رع ًبا ورهب ًة بوحدتهم المتماسكة ،وليتمسكوا بالصبر ،بدالً من الحماس
والتهور ،فال يتخذوا خطوات غير ناضجة شو ًقا إلى النجاح العاجل ،ولتتجه أنظارهم دو ًما إلى الهدف
النهائي ،وليس إلى المصالح اآلنية والمنافع الوقتية.

وإنما األسباب عبارة عن األشياء ،ليس غير ،ومن خالل هذه األسباب ذاتها يأتي النصر من عنداﷲ
تعالى.
إن العالم الراهن هو عالم االمتحان ،وإنما يقوماﷲ هنا بإدارة شؤونه وتدبير أموره كلها وهو في
الغيب ،دون أن يتجلى بذاته للعيان ،ومن َث َّم إذا ن ََص َر المسلمين جاء نصره مقن ًعا بحجاب األسباب،
ولو أن المسلمين لم يوجدوا مناخ األسباب فأظهروا الضعف والجبن ،وشرعوا في اإلقدام قبل إعداد
العدة األولية الالزمة أصيبوا بالفرقة والشقاق والفوضى داخل صفوفهم ،فليس لهم أن يأملوا أبدً ا في
أناﷲ سيمزق لهم حجاب الغيب ،ويخرق قانونه الثابت ،فينصرهم رغم ضعفهم وقصورهم في األخذ
باألسباب المتاحة .كال ..كال.
ولو أن المسلمين وجدوا أنفسهم في وضع أحسن مما عليه عدوهم ،فليس من الجدير بهم أن
تبطرهم قوتهم ،وتستبد بهم عواطف الفخر والمباهاة شأن الكفار ،ويذهب بهم الكبرياء والغرور إلى

حد يتصدون معه لمعارضة شخص لكونه أنه
يدعو إلى حق اليتفق مع أهواء أنفسهم!

( )49-48كان معارضو اإلســام في مكة
يرون أنفسهم على الحق وأصحاب الرسول^
على الباطل ،وربما يتبين لك مبلغ يقينهم من
هذا األمر أنهم قبل أن يتوجهوا نحو بدر وقفوا
بين يدي الكعبة ،فابتهلوا إلىاﷲ قائلين :اللهم
أي الفريقين منا كان على الحق فأظفره ،وأينا كان
على الباطل فأهلكه ،على أن يقينهم هذا لم يكن
إال يقينًا كاذ ًبا ،يتولد دو ًما بسبب تزيين الشيطان.
فقد ع َّلم الشيطان أهل مكة :إنكم مؤمنون
بإبراهيم وإسماعيل ،وهما من األنبياء المسلم
بهم تاريخ ًّيا ،بينما يؤمن المسلمون برجل مازالت
نبوته بعد موضع الجدل والنقاش ،وأنتم ورثة
الكعبة ،بينما المسلمون مــطــرودون من جوار
الكعبة ،وأنتم تقاتلون من أجــل الحفاظ على
تقاليد السلف ،بينما نهض المسلمون من أجل
القضاء على تلك التقاليد العريقة.
ومن خالل إلقاء مثل هذه المزاعم في قلوب
أهل مكة ،فقد أصابهم الشيطان باليقين الكاذب،
مما جعلهم يحسبون أن كل ماهم فاعلوه هو
الــصــواب عينه ،وأن نــصــراﷲ البــد أن يكون
حليفهم على أية حال.

وقد كان المعارضون في مكة يعدون يقينهم
الكاذب ،القائم على مثل هذه المزاعم ،يقينًا
صاد ًقا ،حين كانوا يرون أصحاب الرسول وقد
انضموا إلى جبهة اإلسالم ،يحدوهم يقين أصدق
حماسا وعاطف ًة نضالية أشد
منهم ،ومتدفقين
ً
وأقوى منهم ،فإنهم كانوا يصفون يقينهم الصادق
بأنه اليعدو أن يكون مجرد جنون ديني ،وأنهم
تأثرا بأحاديث هذا الرجل ــ
قد فقدوا رشدهم ً
أي الرسول ــ الجميلة ،فاندفعوا وراءه اندفاع
المسحورين ،وأنه الحقيقة ليقينهم وتفانيهم في
سبيل دينهم.
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ولكن عندما التقى الجمعان وهبط نصراﷲ
للمسلمين ،ولــى الشيطان هــار ًبــا متخل ًيا عن
مــعــارضــي اإلســــام ،وق ــد ازداد المسلمون
ثق ًة وربــاطــة جــأش بنصراﷲ ،واستحال يقين
المعارضين الكاذب إلى الفتور وسقوط الهمة؛
ألنهم كــانــوا قــد وضــعــوا ثقتهم فــي الشيطان،
والشيطان اآلن قد خذلهم وفر هار ًبا ..والذين
يعتمدون عــلــىاﷲ ف ــإناﷲ يمدهم بنصره وال
ريب ،على أن نصراﷲ إنما يأتي دو ًما إذا كان أهل
اإليمان قد أقاموا الدليل على يقينهم باﷲ ،لدرجة
أن يصرخ فاقدوا اليقين قائلين :إن هؤالء قد باتوا
مجانين!!
( )54-50دوام النعمة تعتمد على حالة
االستحقاق للنعمة ،فالنعم التي يحظى بها
أحد ،على المستوى القومي ،تكون دو ًمــا على
قــدر االستحقاق المتوفر لــدى قومه من حيث
الحالة النفسية ،وبما أن هذه «النفس» توجد في
داخل الفرد؛ لذا فباإلمكان القول بأن اإلنعامات
االجتماعية مــدارهــا على الــحــاالت الفردية،
وبناء على هــذا ،فنصيب األمــم من اإلنعامات
االجتماعية يتناسب تما ًما مع الدرجة التي تحتلها
على مستوى األفراد ،الأكثر وال أقل.

وهذا يعني أن طائفة ماإذا كانت تريد أن تظفر
بنعماﷲ االجتماعية ،فينبغي لها أن تكرس طاقاتها
في سبيل اإلصالح النفسي ألفرادها ،وهكذا لو
أن أمة ماوجدت نفسها ،وقد انتزعت منها النعم
االجتماعية كلها ،فيجب عليها أن تسعى وراء
أفرادها بدالً من السعي وراء هذه النعم؛ ألنها لم
تسلب هذه النعم إال بفساد األفراد ،ولن تظفر بها
ثاني ًة إال بصالح األفراد.

وإن أم ًة ماحين تختار سلوك الطغيان بدالً من
التواضع ،وتبدأ تمارس الظلم بدالً من العدل،
فإناﷲ يقيض من يقوم بإعالن الحق أمامها؛ حتى
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تنتبه وتستيقظ من غفلتها ،وهذا اإلعالن لغاية
وضوحه وجالئه ،يمثل آيــة من آيــاتاﷲ،
وبالتالي فيكون اإليمان به إيمانًا باﷲ ،وإنكاره
إنكاراﷲ.
ً
ولــئــن ظــل الــنــاس يــأبــون إال الجحود
واإلنكار لدعوةاﷲ ،حتى بالرغم من ظهورها
عليهم عارية كآية إلهية بالغة الوضوح والبيان؛
ٍ
بعدئذ مستحقين للعقوبة ،ومع
فإنهم يعودون
أن هذه العقوبة تبدأ من هذه الدنيا ذاتها ،إال
أن عقوبة الدنيا أقل بكثير بالقياس إلى تلك
العقوبة التي سيواجهها المرء بعد الموت،
ِ
ضرب المالئكة ،إلى الخزي والهوان
فمن ْ
أمام جميع الخالئق من أولهم إلى آخرهم،
إلى االحتراق بنار جهنم ،كل هذه مراحل
فظيعة ومروعة لدرجة أننا اليمكننا حتى أن
نتصورها في أحوالنا الراهنة!!
وحــيــن يختار اإلنــســان ســلــوك الظلم
والطغيان ،فتظهر له النذر والتنبيهات اإللهية،
لم يتعلم منها أي درس ،واستمر في البغي
والعناد ،فإنه اليلبث أن يتعرض في النهاية لعذاباﷲ الذي اليرد!
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( )58-55إن اليهود المقيمين بالمدينة كانوا قد صــاروا مجرمين عنداﷲ ،بإنكارهم لرسالة
رسولاﷲ^ ،ثم إنهم زادوا جريم ًة على جريمتهم هذه ،بغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق.

ففي أعقاب الهجرة النبوية عقدت بينهم وبين رسولاﷲ^ معاهدة كتابية كانت تنص على أن
الفريقين سيقفان على الحياد التام بعضهما من البعض اآلخر في شؤونهما الخاصة ،بيد أن اليهود
سرا مع أعدائه
لم يلبثوا أن بدءوا يمكرون ويدبرون المكائد ضده عليه الصالة والسالم بالتواطؤ ًّ
المشركين ،وقد كان في ذلك زيادة الغدر على الكفر ،وكان في ذلك جمع اللؤم والدناءة إلى جانب
عذاب فظيع في اآلخرة ،وأما فيما
اإلنكار والجحود ،وإنما ينتظر أمثال هؤالء الكفرة الغدرة المكرة
ٌ
يتعلق بهذه الدنيا فقد أمر اإلسالم باتخاذ إجراءات قاسية غليظة ضدهم ،إنها ًء لشرورهم ،وتثبي ًطا
لعزائمهم ونواياهم الخبيثة.
ولو أن المسلمين كان بينهم وبين قوم معاهدة ما ،ثم أرادوا إلغاء هذه المعاهدة؛ خو ًفا من بوادر
الخيانة والغدر من الطرف اآلخر ،فيجب عليهم أن يخبروهم بذلك حتى يصير الطرفان على علم مسبق
بأنه لم تعد من اآلن حالة المعاهدة قائم ًة بين الجانبين!!
كان األمير معاوية قد أبرم ذات مرة ميثا ًقا مؤقتًا بينه وبين الحاكم الروماني ،ولما حان أجل
الميثاق ،بدأ األمير معاوية يحشد جيوشه في صمت على حدود الروم ،ناو ًيا أن يشن هجو ًما مباغتًا

على المنطقة الرومية مع بزوغ فجر اليوم التالي
النقضاء أجل الميثاق!! وبينا هو كذلك إذ جاء
صحابي يسمى «عمروبن عبسة» ،راك ًبا على
فــرس ،وهو يقول بأعلى صــوتــه:اﷲ أكبر..اﷲ
أكبر .وفاء الغدر ،إن رسولاﷲ^ قال« :ومن
كان بينه وبين قوم عهد فال يحلن عقدة وال يشدها
حتى ينقضي أمدها ،أو ينبذ إليهم على سواء».
وثمة صورة أخــرى ،وهي إذا لم يكن األمر
محصورا في الخوف من الغدر ،بل تجاوزه إلى
ً
نقض عملي صريح للمعاهدة من الطرف اآلخر؛
ففي مثل هذا الوضع من الجائز أن نقوم بالعملية
المعاكسة ضد الغادر ،دون إخطاره بذلك مسب ًقا،
وفتح مكة مثال على هذا الموقف ،فلما خالفت
قريش معاهدة الحديبية بتعاونها مع بني بكر في
عدوانهم على خزاعة ــ حلفاء النبي^ ــ قام عليه
الصالة والسالم بخطوة صامتة ضد قريش بدون
إخبارها بذلك سل ًفا!
( )63-59إن اإلســام يعتمد على عرض
القوة أكثر منه على استخدام القوة ،ومن ثم أمر
المسلمون بإعداد «القوة المرهبة» :وهي تعني
جملة األشياء التي من شأنها أن تخيف العدو
وتدخل في نفسه الرعب والذعر إلى حد يفقد
معه روح اإلقـــدام والمواجهة ،وإن اإلســام
ليعنى بتقوية كيانه وتسليحه تب ًعا لمقياس العصر،
ولكن ليس من أجل القتال بالضرورة ،بل لتبقى
هيبته قائم ًة فــي نفوس أعــدائــه ،فــا تحدثهم
أنفسهم يو ًما ماباالعتداء عليه واستباحة حماه،
والذين سيبذلون أموالهم من أجل تقوية اإلسالم
وتسليحه على مستوى العصر ،من كلتا الناحيتين
الفكرية والعملية ،سيجزون على ذلك عند ربهم
جزا ًء يضاعف لهم مرات كثيرة.

وسر انتصار اإلسالم اليكمن في المواجهات
العسكرية ،بل في تبليغ مبادئه ونشرها بين الناس،
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ولذلك فقد أمراﷲ المسلمين بقبول أي
اقتراح للصلح والمهادنة يتقدم به الفريق اآلخر
في أي وقــت ،وبغض النظر عن كل المخاوف
األخ ــرى؛ ألن المخاوف ليس من المؤكد أن
تتحقق فعالً ،بينما يحتوي وقف العمليات الحربية
على فائدة حتمية أكيدة ،تتمثل في أن يستأنف
اإلســام نشاطه الدعوي في جو يسوده األمن
والسالم ،وهكذا سيصبح وقف الحرب عام ً
ال
قو ًّيا على تمكين اإلســام من التوسع النظري
وبسط نفوذه الفكري والعقدي.

إن اإلسالم في ذات نفسه هو القوة الكبرى،
فلو أن طائفةأخذ اإليمان باﷲ واآلخــرة مأخذه
من قلوب أفرادها لنزع هذا اإليمان من داخلهم
كل تلك النقائص والمساوئ النفسية التي تؤدي
إلى التنافر والتصادم مع بعضهم البعض ،والذي
يحدث بعد ذلــك بطبيعة الحال هو أن يرتبط
الجميع بعضهم ببعض ارتبا ًطا وثي ًقا يحولهم
وحدة واحــدة التتجزأ ،وإنها لحقيقة الجدال
فيها أن االتحاد هو القوة الكبرى ،وأن الجماعة
المتحدة مع كونها قليلة العدد تغلب الجماعة
الكثيرة العدد المنقسمة على نفسها.
إن الوحدة في الصفوف ،واأللفة بين القلوب
لمن أصعب األمــور ،بل أصعبها إطال ًقا ،ومن
أمــارات الطائفة المنصورة المظفرة أن يكون
أفرادها من االتحاد والتآلف فيما بينهم ،بحيث
اليتمكن شيء مامن تشتيت وحدتهم وتمزيق
صفوفهم ،وتقسيم كلمتهم أبدً ا.
( )66- 64السر في غلبة القلة المؤمنة على
الكثرة غير المؤمنة يكمن ــ كما أشارت إليه اآلية
ــ في كون أهل اإليمان أصحاب فقه ،وكون غير
المؤمنين محرومين من الفقه ،ومعنى «الفقه»
اللفظي هو الفهم ،وقــد أريــد به تلك البصيرة
والشعور الــلــذان يحظى بهما اإلنــســان نتيجة
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اإليمان؛ فإن َم َث َل اإليمان باﷲ بالنسبة المرئ
ما ،كمثل إضاءة مصباح كهربائي في حجرة
مظلمة ،إن المصباح التلبث أن تنير الحجرة
بأكملها ،بحيث يبدأ كل شيء فيها يتراءى
لك كأوضح مايكون ،وكذلك اإليمان يمنح
شعورا ربان ًّيا ينظر به إلى الحقائق كلها
صاحبه
ً
في صورها األصلية.
فمن نتائج اإليمان أن المرء يدرك حقيقة
الحياة والموت ،ويصبح عار ًفا حق المعرفة
بأن ليس المهم هو هذه الحياة الدنيا ،بل
الحياة اآلخرة ،مما يجعله شجا ًعا مقدا ًما إلى
أقصى حد وهو ينظر اآلن إلى الموت على أنه
مدخل إلى الجنة؛ فإن المؤمن يعد الشهادة
مختصرا نحو الجنة ،وبالتالي يعود
طري ًقا
ً
االستشهاد أو التضحية بالنفس في سبيلاﷲ
شي ًئا مطلو ًبا ومحب ًبا إليه!!
على حين أن جنة غير المؤمن هي هذه
الدنيا الراهنة ،فهو يحب الحياة ويحرص
١٨٥
عليها حتى يتمكن من االستمتاع بجنته هذه.
إن الرجل غير المؤمن يناضل مدفو ًعا بالشعور القومي ،بينما يناضل المؤمن مدفو ًعا بالحنين إلى
الجنة ،وأبدً ا لن يستميت المدفوع بالشعور القومي في نضاله استماتة المؤمن التواق إلى الجنة!!!
بهم اآلخرة ،ومن شأن هذا المزاج أن يطهره
إن المؤمن هو اإلنسان الخائف مناﷲ ،المشغول البال ِّ
من كل العواطف والمشاعر السلبية على اختالف أنواعها ،حيث إنه يسمو بنفسه فوق دوافع النفس
البشرية كالعناد والكراهية ،والتعصب ،واالنتقام والبطر والكبرياء ،وما إلى ذلك.
ومن ناحية أخرى فإن أمر غير المؤمن يكون على النقيض من ذلك تما ًما ،مما ينتج عنه أن غير
المؤمن يصدر في مواقفه وتصرفاته عن النفسيات السلبية ،والمؤمن يصدر في مواقفه وتصرفاته عن
النفسيات اإليجابية ،ويعمل غير المؤمن باألسلوب العاطفي ،ويعمل المؤمن باألسلوب الواقعي ،وغير
عدوا للناس ،والمؤمن عدو لما فيه الناس من شر وسوء ،وتتسم معاملة غير المؤمن مع
المؤمن يكون ًّ
اآلخرين بالشح واألثرة ،ومعاملة المؤمن بالكرم والتسامح.

وإنما تدل كلمات :المئة في مواجهة األلف ،واأللف في مواجهة األلفين ،على أن حكم القتال موجه
إلى الجماعة والجيش المنظم ،إ ًذا فليس من الصواب وال من المعقول أن يتصدى للقتال إذا لم يكن
هناك سوى رجل أو رجلين!!
( )69-67في خالل معركة بدر قتل المسلمون سبعين من كبار رجال الكفر ،وأسروا منهم سبعين
عندما بدأت تتزلزل أقدامهم فولوا هاربين ،وكان معظم هؤالء األسرى من رؤساء مكة وقادتها ،وفي

أعقاب الحرب استشار النبي^ الصحابة بشأن
هؤالء األسرى ،فذهب أغلبهم إلى أن يتم إطالق
سراحهم لقاء الفدية.
ٍ
يومئذ كانوا قد أثاروا حالة
إن أعداء اإلسالم
حرب مستمرة ضــده ،ولكن المسلمين بسبب
فقرهم وضيق ذات أيديهم لم يكونوا يملكون
من أدوات الحرب إال قلي ً
ال جدًّ ا ،فزعموا أنهم
إن أخذوا الفدية أمكنهم أن يشتروا بها ماهم في
أمس حاجة إليه من سالح وأدوات حرب ،وكان
عمربن الخطاب وسعدبن معاذ قد ذهبا
إلى غير هذا الرأي ،حيث قال عمر :يارسولاﷲ،
إن هــؤالء األس ــرى هــم أئمة الكفر وصناديد
المشركين ،يعني أن قوة األعــداء الرئيسية قد
وقعت اليوم في أيدينا ،فلنسترح منهم بضرب
أعناقهم .غير أن رســــولاﷲ^ أخــذ بالرأي
األول ،ثم نزلت في أعقاب ذلك آيــات عتاب
شديد مناﷲ ،لكن اآليات أباحت االنتفاع بما
أخذوا من فداء!!

ومع أن إطالق سراح أسرى الحرب مقابل
الفدية كان يميل إلى جانب الرحمة والشفقة،
إال أن ذلك كان يتعارض مع أمراﷲ بقمع جذور
الكفر والــشــرك ،وألجــل تحقيق هــذا الهدف
ذاته جمعاﷲ قادة قريش قاطب ًة ،ماعدا أبالهب
وأبــا سفيان في ساحة بــدر ،وهيأ هناك ظرو ًفا
استمكنت معها أيــدي المسلمين من خناقهم،
ولو أن هؤالء القادة تم القضاء عليهم حينذاك
لوئدت مقاومة الكفر والشرك في ميدان بدر ذاته
إلى غير رجعة ،ولكن لم يكد يطلق سراح القادة
حتى أقبلوا على استجماع قواهم وإعادة تنظيم
صفوفهم ،وبالتالي استأنفوا حركة مقاومتهم ضد
اإلسالم من جديد!!
وقد كان قرار الفداء خال ًفا للمصلحة الحربية،
وكــان خلي ًقا أن يجلب للمسلمين مصائب
جسيمة ،حيث كان بإمكان هؤالء القادة وأتباعهم
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أن يهاجموا اإلسالم ،وال يزالون به حتى يفسدوا
عليه أمره كله ،لوال أن سبق التقدير مناﷲ آلخر
حتما هم الغالبين،
رسله وأصحابه أنهم سيظلون ً
وأنه لن ينجح أحد في قهرهم والتغلب عليهم
على أية حــال ،وللسبب ذاتــه لم تستطع قريش
إحراز الغلبة على أهل اإليمان ــ بالرغم من هذا
التهاون الذي بدر منهم في االستراتيجية الحربية،
ولم يحدث في نهاية المطاف إال ماكان قد كتب
عنداﷲ مسب ًقا أنه كائن المحالة ،أال وهو انتصار
المسلمين وغلبة اإلسالم!

( )71-70إن إطــاق ســراح أســارى بدر
مقابل الفدية ،كان بالنسبة إلى المسلمين خطأ
فادحا ،ولكن بالنسبة إلى األسارى أنفسهم
حرب ًّيا ً
كان ذلك مراد ًفا إلتاحة حياة جديدة لهم ،حيث
كان معنى ذلــك :أن الذين كانوا قد استحقوا
الهالك جــزاء عنادهم ومخالفتهم للحق ،قد
سنحت لهم اآلن فرصة أخرى ليعيدوا النظر في
الدعوة اإلسالمية وموقفهم المنحرف إزاءها،
وقــد فتحت هــذه المهلة با ًبا جديدً ا إلصالح
أنفسهم.

واآلن فقد كان هؤالء األسرى بين اثنتين:
فإما أن تمتلئ قلوبهم غي ًظا وحن ًقا على
الهزيمة النكراء التي لحقت بهم ،ويستأثر بهم
إحــســاس الــذل والــعــار الــذي أصابهم بسبب
الفداء ،فيتحرقوا لألخذ بالثأر ،وشفاء حزازات
النفوس ،وفي هذه الصورة سوف اليسعهم إال
أن يعيدوا الخطأ نفسه الذي كانوا قد تعرضوا من
أجله لبطشاﷲ ،فسيبذلون قواهم وطاقاتهم ضد
اإلسالم ،مما يؤدي بهم إلى الهالك والدمار في
هذه الدنيا ،والعذاب المهين في الدار اآلخرة!!
وأما الصورة الثانية :فهي أن يفكروا في الواقعة
غير العادية التي شهدها ميدان بدر ،ويقفوا عندها
وقفة تأمل وتدبر ،يسألوا أنفسهم عن السبب وراء
إحراز المسلمين ذلك االنتصار الباهر والفتح
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المبين ،رغم كونهم أقل منهم عد ًدا وأضعف
منهم قوة؟!
فيتضح من ذلك بجالء أناﷲ مع دين
المسلمين وليس مع دين قريش ،وإن تولدت
هذه العقلية الثانية فستدفعهم إلى أن يغيروا
موقفهم السابق ،ويختاروا اآلن الدين الذي
لم يوفقوا الختياره من قبل ،وبالتالي يصبحوا
أه ً
ال إلنعاماﷲ في الدنيا واآلخرة.
والتاريخ يشهد بأن عد ًدا البأس به من
قريش ،سرعان مافوجئوا بسيطرة التساؤل
المذكور على أذهانهم ،فما لبثوا أن دخلوا
في اإلســام عاج ً
ال أو آجــاً؛ فقد اعتنق
العباسبن عبدالمطلب اإلسالم وهو أسير،
وهناك أناس آخرون قد انضموا إلى صفوف
المسلمين فيما بعد ،ومع أن هؤالء قد ذلوا
وهانوا في نظر العصبية الطائفية إال أنهم نالوا
العزة والكرامة في عيناﷲ ،كما أنهم صاروا
أه ـ ً
عوضا عما
ا لنعيم اآلخــرة وأرباحها
ً
١٨٦
تحملوا من خسائر الدنيا وأذاها في سبيلاﷲ.
وبسبب إطالق سراح األسارى كان المسلمون يساورهم القلق والخوف من أنهم لن يقابلوا هذا
اإلحسان باالعتراف والشكر ،بل سيشكلون عقبة صعبة في سبيل اإلسالم باستئنافهم من جديد أعمال
التخريب والمؤامرة ضده كسابق عهدهم ،غير أن القرآن لم يعط أية أهمية لهذا التخوف؛ ألن الدعوة
أمرا إله ًّيا ،ويقف
التي تقوم من أجل الحق الخالص التكون دعوة إنسانية من الطراز العام ،إنما تكون ً
إلى جانبه يتعهده ويرعاهاﷲ ،وإنه ليس بمقدور أحد أن يتعرض للقتال معاﷲ!!
( )73-72إن المرء إذ يقدم العون إلى أحد فإنما يكون الباعث على ذلك كون هذا الرجل من
أعضاء أسرته ،أو وجود أية عالقة طائفية وحزبية بينهما ،غير أن المجتمع اإلسالمي الذي ظهر إلى
الوجود بالمدينة في أعقاب الهجرة النبوية ،كان مجتم ًعا فريدً ا من نوعه؛ حيث وهب أصحاب المنازل
فيه منازلهم ألقوام لم تكن تربطهم بهم أية عالقة أو رابطة سوى الدين ،فلم يغادر المهاجرون إلى
المدينة أوطانهم إال لوجهاﷲ وابتغاء ثواب اآلخرة ،كما أن الذين جعلوا هؤالء الغرباء «األجانب»
شركاء في أموالهم وضياعهم إنما بعثهم على ذلك األمل في أن يرضىاﷲ عنهم ،ويدخلهم في يوم
القيامة في جنات النعيم!!
في هذا المجتمع لم تكن األهمية لألسرة والنسب ،بل لإليمان واإلسالم فحسب ،فقد كان أفراده
يتعاونون بعضهم مع بعض ،ولكن ليس من أجل المنفعة الدنيوية ،بل من أجل منفعة اآلخرة ،وكان
بعضا ،ولكن ليس أم ً
ال في نيل الجزاء من اآلخذ ،بل رجاء إنعاماﷲ وفضله ..والمجتمع
بعضهم يعطي ً

اإلسالمي الحقيقي هو الذي التقوم العالقات
فيه على الروابط األسرية والعصبيات الطائفية ،بل
تقوم على أساس من الحق والحق وحده ،وحيث
ينصر الرجل غيره على أنه أخوه في اإلسالم،
العلى أن مصلح ًة من مصالحه الدنيوية ترتبط به.
إن من واجب المسلم أن ينصر أخاه المسلم
إذا مااستنصره في أمر الحق ،ولو أن روح التعاون
والمناصرة هذه لم تعد باقية بين المسلمين،
الجــتــرأ األشـــرار على قهر المستضعفين من
أهل اإلسالم واضطهادهم ،ولصار اإلبقاء على
عسيرا جدًّ ا.
أمرا
ً
حياتهم وإيمانهم ً

إن أعداء الحق أشد مايكونون تعص ًبا لنجدة
أصحابهم ،وإ ًذا فلم الينشط أنصار الحق لنجدة
أصحابهم؟!
إن «الهجرة» هي مدخل إلى الجنة ،وإن عبدً ا
ماحين يغادر المقام غير المحبب إلىاﷲ ويتنقل
إلــى المقام المحبب إل ــىاﷲ ،فإنما يغادر في
الحقيقة غير الجنة ليدخل إلى الجنة!
( )75-74إن اإليمان باﷲ هو تصميم على
العيشﷲ وباﷲ ،وأمثال هؤالء غال ًبا مايصيرون
غرباء بين أولئك الذين يعيشون ألي شيء آخر
غيراﷲ تعالى ،وهذه الغربة ربما تزداد وتشتد
لدرجة أن أصحاب اإليمان يضطرون معها إلى
الهجرة ،حيث تتحول حياتهم كلها إلى سلسلة
مــن الكفاح والــنــضــال مستمرة ،وهـــؤالء هم
المؤمنون الصادقون عنداﷲ تعالى ..ثم يلحق
بهم في الوصول إلى درجــة اإليمان الصادق
أولئك الذين يشدون من أزرهم ،والذين يقومون
بإيوائهم ويقدمون إليهم كل مساعدة ممكنة.
مسلما
ويتضح من هذا أن المرء لكي يكون
ً
ح ًّقا يتعين عليه أن يقيم الدليل ــ على الحد األدنى
ــ على أحد شيئين:
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فإما أن يربط المرء نفسه باإلسالم على نحو
اليتحرج معه حتى من تحطيم دنياه العامرة
الجميلة التي أفنى عمره في تشييدها ،ومن
تحويل عيشته الراضية الهادئة إلى عيشة كلها
تعب ونصب ..وإما أن يكون من الذين يمدون
يد العون والنصرة لمن يأتونهم وقد ضحوا بكل
مايملكونه من أجل اإلسالم ،وتتسع صدورهم
حتى لجعلهم شركاء متساوين في أموالهم
وعقارهم.
إن اإليــمــان الــصــادق لن يظفر به أحــد إال
ومستوى «النصرة»،
على مستوى «الهجرة»،
ٰ
وليس بعدهما إلى اإليمان الصادق من طريق
ثالث ..وهذان الصنفان من البشر هما اللذان
وعدهمااﷲ بالمغفرة والرزق الكريم ،إن الجنة
ٍ
متناه في الروعة،
اآلتية في اليوم اآلخر هي عالم
إنها عالم كامل ،وبالطبع فليس يجدر بالسكنى
في العالم الكامل إال الذين هم بحد ذاتهم
كاملون ،وليس هناك من أحد يستطيع إقامة
الدليل على مثل هــذا الكمال بسبب نقائصه
البشرية ،بيد أناﷲ قد وعد لمن نجح على
أي من المستويين المذكورين أن يدخله الجنة
بعد أن يمحو عيوبه ويغفر نقائصه بقدرته التي
التحد.

ومع أن نصرة المتآخين على أساس الدين
وحمايتهم أمر بالغ األهمية ،غير أن ذلك لن
يطغى على حقوق ذوي األرحـــام ،وال على
توزيع الميراث بينهم ،وال قيمة عنداﷲ البتة
ألشياء يعدها شخص مــا بدافع هــواه ــ أنها
ضرورية ألعضاء أسرته ،ولكن قانوناﷲ الذي
قرره في كتابه عن حقوق ذوي األرحــام
قائما على كل حال ،ولن يقوم
وتوريثهم ،سيظل ً
شيءعذرا دون تنفيذه كما هو ،من غير تبديل
ً
وال تعديل.
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( )4-1إن فرصة السكنى والعيش في
رحــاب هذا العالم الراهن ،التي أتيحت
لإلنسان ليست بنا ًء على أي حق ذاتي ،بل
هي لمجرد االبتالء واالمتحان؛ فاﷲ
يبقي كــل أحــد على ظهر هــذه األرض
ماشاء ،ثم إذا انقضت مدة امتحانه تب ًعا
لعلمه تعالى رفعه من هنا بإحالل الموت
عليه وتظهر هــذه المعاملة ذاتها بصورة
أخرى مع المخاطبين المباشرين للرسول؛
فإن الرسول يبذل قصارى جهده في تبليغ
رسالته إلى الذين بعث فيهم ،ويقيم عليهم
شهادة الحق إلى الحد األقصى ،والذين
اليــؤمــنــون بــالــرســول حتى رغــم انتهائه
من أداء واجبه الدعوي على أكمل وجه
يفقدون ــ بطبيعة الحال ــ حق الحياة على
أرضاﷲ هذه ،حيث إنهم لم يخلقوا هنا إال
من أجل االبتالء ،وقد اكتمل االبتالء ــ اآلن
ٍ
ــ بتمام إقامة الحجة ،فعالم سيكون حق الحياة بعدئذ؟!

١٢٩

٩

١٩

١٨٧

ولهذا السبب فعندما ينتهي الرسل من أداء واجبهم المنوط بهم تنزل على المكذبين أية آفة مجحفة
تقطع دابرهم وتستأصل شأفتهم.

وقد جرت هذه المعاملة ذاتها مع مخاطبي رسولاﷲ^ ،إال أنهم لم تحل عليهم أية آفة أو كارثة
سماوية ..وإنما تم تنفيذ سنةاﷲ عليهم في إطار األسباب ،ففي المقام األول تم إيصال الدعوة إليهم من
خالل أسلوب القرآن الرفيع ،وسلوك الرسول األخالقي األسمى ،ثم أقيمت الحجة على أهل الشرك
بتمكين أهل التوحيد من الظفر والغلبة عليهم ،وبالرغم من ذلك مازال هؤالء مصرين على كفرهم
وجحودهم ،فقد ُو ِّجه إليهم اإلنذار النهائي باعتبارهم مرتكبي الخيانة والغدر باستمرار بأن أصلحوا
أنفسكم في غضون أربعة أشهر ،وإال فسيتم القضاء عليكم بسيوف المسلمين!!

ثم إن هذه المعاملة كلها قد أجريت على مبدأ التقوى ،وليس على مبدأ السياسة القومية ،حيث تم
إفحام المشركين أوالً في ميدان الدليل ،كما أتيحت لهم فرصة النظر والتدبر في أمرهم لعدة أشهر من
مفتوحا على مصراعيه حتى الساعة األخيرة ،لكي يتوب منهم من
خالل إنذار مسبق ،وما زال الباب
ً
شاء ،فينضم إلى عباداﷲ المنعم عليهم ،وبعض القبائل التي لم تكن نقضت العهد قد استثني أمرها من
حكم الناقضين للعهد ...إلخ.
( )6-5القتال الذي أمر به هنا بعد مضي أشهر اإلمهال األربعة لم يكن قتاالً عا ًّما ،بل كان ذلك
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بموجب سنةاﷲ ،العذاب الذي أنزل عليهم
جزاء إنكارهم للرسول ،فهؤالء بإصرارهم
على إنكار رســـولاﷲ ــ رغــم قيام الحجة
عليهم ــ كانوا قد جعلوا أنفسهم أه ً
ال إلحدى
اثنتين :إما السيف ،وإما اإلسالم .إن هذه سنة
إلهية خاصة تتعلق بالمخاطبين المباشرين
للرسول ،وليس بعامة الناس ،على أن هذا
األمــر لم ينفذ عليهم فجأة حتى بعد إقامة
الحجة ،بل تم تأجيلهم في المرحلة األخيرة
لمدة أربعة أشهر ،االنتقام اليعرف العفو
والصفح ،والعملية التي يتم اتخاذها بدوافع
االنتقام التهدأ وال تقف إال بعد أن ترى
خصمها وقد صار إلى الهوان والدمار.
غير أن العملية التي اتخذت ضد مشركي
العرب لم يكن مصدرها أي نوع من االنتقام،
بل كانت تستند على مبدأ الواقعية ،ولهذا
فبالرغم من صدور مثل هذا األمر الصارم
فيهم مــازالــت الفرصة متاحة لهم في كل
١٨٨
لحظة ليتخلصوا بأنفسهم من هذا العذاب إن
شاءوا ،باعتناقهم اإلسالم ،ويتمتعوا بالتالي بحياة العز والكرامة في رحاب المجتمع اإلسالمي.
ويكفي لقبول توبة تائب ماتوافر شرطين عمليين فحسب ،هما :إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة.

وفي أثناء الحرب لو أن أحد األعداء أبدى رغبته في التعرف على اإلسالم ودراسته فيجب على
المسلمين أن يؤمنوه ،ويأتوا به إلى بيئتهم ،ويحاولوا تقريب رسالة اإلسالم إلى فهمه وإقرارها في
أيضا أن يوصلوه إلى مكان أمنه واستقراره تحت
قلبه ،وحتى لو أنه رفض قبول اإلسالم فمن واجبهم ً
حمايتهم ،ومع أنه بموجب الحكم العام مباح الدم لكن اليستساغ قتله بسبب عدم قبوله بالدين؛ إذ ليس
من الجائز أن نرفع السيف على مستأمن مادام في أماننا.

إن منح العدو فرصة كهذه وحالة الحرب قائمة أمر جد خطير؛ إذ من الممكن جدًّ ا أن يندس أي
جاسوس من جواسيس العدو باستغالل هذه الفرصة في صفوف المسلمين ،ويحاول استكشاف
أسرارهم العسكرية ،ولكن قضية الدعوة والتبليغ بالغة األهمية في نظر اإلسالم لدرجة أنه لم يغلق بابه
ــ رغم هذا الخطر الدقيق.

عظيما فإنه سيقابل
وإذا كان شخص مايمارس الظلم بسبب جهله وعدم معرفته ،مهما كان ظلمه
ً
بكل إعفاء وتنازل ممكن ،إلى أن يذهب جهله ويصل إليه نور العلم والمعرفة.
( )11-7ما إن قويت شوكة المسلمين حتى عقدت قريش معهم معاهدات ،بيد أنهم لم يكونوا
بهذه المعاهدات راضين ،حيث كان يخيل إليهم أن هذه المعاهدات التي عقدوها مع «عدوهم» إنما
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تنطوي على دمارهم المحقق ،ومــن ثم ــ
فدائما ــ ماكانوا يتحينون الفرصة للنيل من
ً
المسلمين أو تشويه سمعتهم ــ على األقل ــ
بنقض العهد عند أول بادرة تلوح لهم ،ومن
الظاهر أنه إذا ظهرت مثل هذه الخيانة من قبل
أحد الفريقين فال يعود الفريق اآلخر مسؤوالً
عن االلتزام بمعاهدة ما.
هذه كانت حال قريش الذين كانوا يرون
في امتداد نفوذ المسلمين زوال قيادتهم
وسلطانهم ،على أن هناك عد ًدا من القبائل
العربية ــ مثل بني كنانة وبني خزاعة وبني
ضمرة ــ التي لم تكن مصابة بتعقيدات نفسية
كهذه ،قد عقدت مع المسلمين معاهدات
وظلت ثابتة عليها دون خيانة وال غدر ،وحين
تم إعالن األربعة األشهر كمهلة نهائية حاسمة
كان قد بقي لهم تسعة أشهر من مدة عهدهم،
فأمر بإتمام عهدهم إلى مدته المضروبة؛ ألن
هذا هو مقتضى التقوى ،ولكن بعد انقضاء
١٨٩
هذه المدة لم يعقد مع أحد أي معاهدة من
هذا النوع ،وإنما خير المشركون جمي ًعا بين اثنتين :إما اإلسالم ،وإما الحرب.
إن الحياة االجتماعية ترتكز دو ًما على شيئين اثنين :القرابة ،والعهد أو الميثاق؛ فالمرء إنما يراعي
حقوق ذوي األرحام على أساس العالقة الرحمية التي تربط بينهم ،أما الذين تم التعاقد بينه وبينهم
فهو يراعي حقوقهم بموجب هذا العقد ،على أن المرء حين تستولي على رأسه منفعة الدنيا وتستبد
به بعض مصالحها العاجلة ،فال يلبث أن ينسى ــ أو يتناسى ــ هذين األمرين م ًعا ،حيث تشغله منافعه
أيضا ،إن أمثال هؤالء
الخسيسة عن مراعاة حقوق ذوي القربى ،كما تشغله عن كل العهود وشروطها ً
هم المتجاوزون الحد في الظلم والبغي ،وهم عصاة مجرمون عنداﷲ تعالى ،وإن أمكنهم أن يفلتوا في
هذه الدنيا فلن يتمكنوا من التخلص من بطشاﷲ في اآلخرة أبدً ا ،اللهم إال أن يتوبوا إلىاﷲ فيكفوا
شخصامهما كان ًّ
عن بغيهم وعدوانهم ..إن
ضال وسي ًئا فيما مضى من عمره ،إال أنه إذا ماقبل الهداية
ً
ٍ
عزيزا من أعضاء المجتمع اإلسالمي ،وبعدئذ اليعود بينه وبين غيره من
عضوا
وأصلح نفسه صار
ً
ً
المسلمين أي فارق أو امتياز.
( )15-12المراد بأئمة الكفر هم قريش ،الذين كانوا ــ لمركزهم القيادي في جزيرة العرب ــ يقودون
حركة المعارضة والمعاداة ضد اإلسالم ،ونعلم من موقف قريش السلوكي هذا أن حركة اإلسالم حين
تقوم فأي طائفة تقف معارضة أولى لها؟ إنها الطائفة التي ترى في رسالة الحق الخالص إيذانًا بزوال
سيادتها وكبريائها ،تلك هي طبقة األشراف التي تمتلك العقل الذي يمكنها من تشكيك الناس في
الدعوة اإلسالمية بإثارة شبهات وأباطيل مفتريات حولها ،وهي التي يتوافر لديها من األسباب والوسائل
١٩

مايعينها على وضع العراقيل والعقبات في طريق
دعاة اإلسالم ــ تثبي ًطا لعزائمهم ،وهي التي تجد
نفسها من البأس والقوة بحيث تدبر المكائد
والحيل إلخراج أنصار الحق من بيوتهم ،حتى
إنها هي التي تحظى بفرص ومواقع نفوذ تستطيع
معها أن تشعل نار الحرب ضد المؤمنين باإلسالم
متى شاءت.

وقوله[ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] تنطوي على
مغزى عميق جدًّ ا؛ فالذين ينهضون ويتحركون
على أساس من العداوة والعناد ،التجد لوعودهم
أي ثقة ،وال يمكن االعتماد عليها
ومواثيقهم َّ
البتة؛ فإن نفوسهم التــزال تغلي ثــور ًة وغض ًبا
على خصومهم ،وهم لذلك أبعد مايكونون عن
الثبات واالستقامة والوقار ،وحتى لو أنهم عقدوا
المعاهدة يو ًما فال يقدرون ــ بحكم طبيعتهم
ومزاجهم ــ على اإلبقاء عليها ألمد بعيد ،فال تكاد
تمضي مدة يسيرة من الزمان حتى ينكثوا بالعهد
اندفا ًعا وراء عواطفهم السلبية ،وهكذا يتيحون
ألهل الحق الفرصة لكي يقوموا باتخاذ إجراء
دفاعي ضدهم ،والقضاء عليهم نهائ ًّيا بنصراﷲ،
وبدون أن توجه إليهم تهمة بدء العدوان.

( )16إن المرء حين يجعل من شيء ماهد ًفا
لحياته في هذا العالم فستواجهه ألوان شتى من
المشاكل والمقتضيات في طريق الوصول إلى
هدفه المنشود ذاك ،ولو أن المرء كان مح ًّبا لهدفه
مخلصا له ،لسخر كل قواه وطاقاته في اجتياز
ً
هذه المشاكل والوفاء بتلك المقتضيات ،وذلك
هو الجهاد ..وهذا الجهاد يمر به كل أحد في هذا
مضطرا إلى أن يقيم
العالم؛ فكل امرئ يجد نفسه
ًّ
الدليل على بحثه وطلبه على مستوى الجهاد،
ٍ
وبعدئذ ــ فقط ــ يمكنه أن ينجح في بحثه ويحصل
على مطلبه ،وإنما الفارق هو أن غير المؤمن
يجاهد في سبيل الدنيا ،والمؤمن يجاهد في سبيل
اآلخرة.
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وإن هذا الجهاد هو الذي يثبت مدى جدية
شخصا
المرء وإخالصه في هدفه المنشود ،وإن
ً
يدعي اإليمان ليمر من حين إلى حين بأحوال
مختلفة تكون امتحانًا لدعواه؛ فقد يتأثر قلبه
بمشاعر البغض والحسد نحو أحد الناس ،فيملي
عليه إيمانه أن طهر قلبك مــن كــل العواطف
والمشاعر من هذا النوع!
وقد ترد على لسانه كلمات بذيئة فيقتضي
اإليمان أن يمسك لسانه ،وقد يضطر في خالل
التعامل مع غيره أن يدفع إليه ح ًّقا الترضاه
النفس ،ولكن اإليمان يأمر بأنه البد من إيصال
الحق إلى صاحبه كامالً ،جر ًيا على مبدأ العدل
واإلنصاف.

وهكذا فربما تصل دعوة اإلسالم إلى منعطف
يتطلب فيه اإليمان أن نضحي بأنفسنا وأموالنا
كلها من أجل إنجاح الدعوة اإلسالمية ،فاجتناب
التقاعس أو الــهــروب في كل هــذه المواطن،
واالســتــمــرار على الــوفــاء بمقتضيات اإليمان
واإلسالم ،مهما كلف األمر من أبهظ األثمان ،هو
الجهاد عينه.

وإذا أصبح شخصمجاهدً ا من أجل اإلسالم
على هــذا النحو ،صــارت عالقته النفسية كلها
مرتبطة باﷲ ورسوله وأهل اإليمان ،فهو اليتخذ
من أحد سواهم وليجة له ،وأصل الكلمة :ولج
يلج إذا دخل ،من الولوج وهو الدخول ،ويطلق
على كهف يستتر فيه الــمــارة مــن مطر وغيره
«الــولــجــة» ،وجمعها أوالج وولــجــات ،ومنها
الوليجة بمعنى بطانة الرجل وصديقه الحميم
المعتمد عليه.
وفي العالم الراهن إذا ماتبنى المرء أي هدف
أسمى وأوسع ،فهو مطالب بالضرورة أن يكون
وثيق الصلة بمركز هدفه ،كامل الوفاء والوالء
لقائده ،قوي االرتباط بإخوانه ومرافقيه في هذا
الطريق ،إن هناك نسبة من التالزم بين الشعور
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بالهدف وبين هذه األشياء ،وبدونها تكون
دعوى الحياة الهادفة باطلة كل البطالن.
وكذلك حين يختار المرء الدين في حياته
ٍ
بعدئذ بالضرورة
بجدية وإخالص ،فسيحدث
أن يصيراﷲ ورسوله وأهل اإليمان وليجته
محكما
وخاصته ،وسيربط هو نفسه بهم رب ًطا
ً
وشامالً ،فاﷲ والرسول والمؤمنون بالنسبة
إلــى الشخص الــذي يختار الــديــن بجدية
تامة ،يمثلون عناصر وحدة واحدة متماسكة
التقبل التجزئة أو التقسيم ،وتزداد خطورة
هذا األمر إلى حد بعيد جدًّ ا ،إذا نحن الحظنا
أن الممتحن لذلك هو الذي يعلم كل ماظهر
وما بطن ،التخفى عليه خافية ،والذي سوف
يعامل كل شخص باعتبار حقيقته وليس
باعتبار سلوكه الظاهري!
( )22-17كــان المسلمون ــ في إبان
نزول القرآن ــ مجتمعين حول رسولاﷲ^،
بينما كان المشركون مجتمعين حول الكعبة،
١٩٠
ٍ
وحينئذ لم يكن رسولاﷲ^ قد أحيط بعد
بشرا من البشر ،ومن جانب
بتلك األمجاد التاريخية التي نعرفها عنه اليوم ،وإنما كان في أعين الناس ً
رمزا للعظمة والقداسة نتيجة تاريخ األلوف من السنين ،ومن ثم كان
آخر فقد كان المسجد الحرام ً
المشركون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم خدام مركز ديني مقدس و ُع َّماره ،وأما إذا صرفوا أنظارهم
ٍ
أناسا مغفلين يندفعون وراء
نحو المسلمين ،فكان يبدو لهم من خالل الظروف القائمة يومئذ ،كما لو أن ً
رجل مجنون!!
على أن ظن المشركين هذا لم يكن إال باط ً
محضا ،حيث كان هؤالء يخطئون بمقارنة الحقائق
ال
ً
بالظواهر واألشكال.

إن سقاية زوار المسجد الحرام ،والقيام على تنظيفه وإنارته ،وكسوة الكعبة ،وترميم فرش المسجد
وجدرانه ،كل ذلك أشياء عرضية ،أنى لها أن تتساوى أو ترقى إلى درجة اإليمان الصادق وما يستتبعه من
أعمال؛ إذ يظفر المرء باإليمان باﷲ فيأخذ العيش في هم اآلخرة ،ويسلم حياته وبضاعته إلىاﷲ تعالى،
رافضا كل مظاهر الكبرياء األخرى دونه!! كال ..كال.
كبيرا له ً
ويتخذ مناﷲ الواحد ً
الظافرون بالصدق في الحقيقة هم الذين يظفرون به على مستوى المعنى أو المضمون ،ليس على
مستوى الشكل والقالب الخارجي ،وهم الذين تمتد عالقتهم بالصدق إلى حد الكفاح والتضحية من
أجله ،دون أن تقف عند حد المظاهر السطحية واألعمال العرضية البحتة.
وللعالقة باﷲ نوعان:

إحداهما :عقيدة رسمية تقليدية ،يقوم فيها
المرء ببعض األعمال الظاهرية ،ولكنه اليضحي
بنفسه وماله في سبيلاﷲ تعالى .أما العالقة الثانية
ومخلصا في إيمانه
فهي :أن يكون المرء جــا ًّدا
ً
لدرجة أنه اليلبث أن يترك في سبيله كل شيء
دعي إلى تركه ،ويبذل من أجله كل ماطولب
ببذله حتى ولــو حياته ومــا ملكت يمينه كلها،
وإن هذا الصنف الثاني من عباداﷲ هم الذين
سيمنحون بعد مماتهم جوائز غالية وإنعامات
رفيعة عنداﷲ!

( )24-23إن من أثمن األشياء عند الناس ــ بل
أثمنها وأغالها إطال ًقا ــ هي :أسرهم ،وعقارهم،
ومصالحهم االقتصادية ،فهم يعدون هذه األشياء
ذات األهمية القصوى ،وبالتالي يفضلونها على
كل شيء آخر سواها ،ويبذلون قصارى جهدهم
من أجل الحفاظ عليها ،إن حيا ًة من هذا النوع
هي حياة دنيوية بحتة ،وإن رج ً
ال كهذا إنما يدرك
مايدرك في إطار هذه الدنيا المحدودة فحسب؛ إذ
ليس له في العالم األبدي القادم بعد الموت من
نصيب.

أما الحياة الثانية فهي ــ على النقيض من الحياة
األولى تما ًما ــ تتمثل في أن يولي المرء األهمية
القصوىﷲ ولرسوله وللجهاد في سبيله ،ويكون
دو ًمــا مستعدًّ ا للتخلي عن كل شــيء آخــر من
أجلهم ،وهذه الحياة الثانية هي حياة العبوديةﷲ
ح ًّقا ،وألمثال هــؤالء وحدهم ،ستفتح أبــواب
الجنان األبدية في اآلخرة.

إن ثمة حياة تقوم على أساس من العالقات
والمصالح الدنيوية ،وهناك حياة أخرى تقوم على
أساس اإليمان ،وعلى أي من هذين األساسين
أقــام المرء حياته ،فإنما يكون ذلك دو ًمــا على
حساب األشياء األخرى دونه ،حيث يتعين عليه
أن يتصل ببعض الــنــاس وينقطع عــن بعضهم
اآلخــر ،ويركز اهتمامه كله في استبقاء بعض
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األشياء وتنميتها ،ويتخذ موقف الالمباالة من بقاء
بعض األشياء األخرى ونموها ،وأن تكون بعض
أنواع الخسائر غير محتملة لديه لدرجة أنه يخاطر
بحياته وينفق أحسن ماعنده من مال ومتاع في
تفاديها واجتنابها ،بينما هو اليقلق وال يتأسف أي
أسف على خسائر من نوع آخر يراها تقع أمام عينه
لكونها غير ذات صلة باألساس الذي أقام عليه
حياته.
وإن الدنيا يحصل عليها دو ًما أولئك الذين
يسخرون من أجلها كل ماعندهم من رخيص
ٍ
وغال ،ويركبون كل صعب وذلول ،وهكذا فإن
اآلخــرة اليظفر بها كذلك سوى أولئك الذين
يضحون من أجلها بكل األشياء األخرى.
إن الترجيح أو اإليثار ألمر ٍ
متناه في الخطورة،
حتى إنه ليكاد يكون هو الحد الفاصل بين إيمان
المرء وكفره ،وكما أن الكفار الصريحين أو
المكشوفين ليس لهم النجاح والفالح في عالماﷲ
أيضا ألولئك
هذا ،فكذلك لن يكتب النجاح هنا ً
الذين يدَّ عون اإليمان ،ولكن إذا حزب األمر
واكفهر الجو ،فال يلبثون أن يفضلوا الدنيا على
اآلخرة ،ومهما أحسن مدَّ عو اإليمان كهؤالء الظن
بأنفسهم ،فإنهم سيعلمون أي مصير ينتظرهم حين
يظهراﷲ أمره وقضاءه فيهم!

( )28-25إن غلبة المسلمين هي نتيجة
تابعة لمجازاة الكفار على كفرهم ،ولكن كفر
قياسا على إسالم
الكافرين إنما يثبت ويتحقق ً
المسلمين ،فلو أن المسلمين فقدوا إسالميتهم
فإلى أي شيء سيقاس إ ًذا كفر الكافرين ،وعلى
أي أساس سيعاملاﷲ تلك المعاملة الثنائية
الفاصلة التي ستكون بالنسبة إلى أحد الفريقين
تكرم ًة وإنعا ًما ،وبالنسبة إلى الفريق اآلخر عذا ًبا
وتنكيالً؟!
لقد استطاع المسلمون أن يقهروا ً
قريشا بنجاح
واقتدار ،ويدخلوا مكة فاتحين ،وذلك في شهر
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رمضان سنة  8من الهجرة ،ولكن في شهر
شوال التالي من السنة ذاتها لم يلبثوا أن هزموا
في بداية المعركة مع قبيلتي هوازن وثقيف
الوثنيتين ،على حين أن عــدد المسلمين
عند فتح مكة كان يبلغ عشرة آالف ،وعند
االلتحام بهوازن وثقيف كان اثنى عشر أل ًفا!!
وكان السبب في ذلك أن المسلمين عند
لقائهم مع قريش كانوا قد خرجوا اعتما ًدا
علىاﷲ تعالى وحده ،ولكن عند خروجهم
لمواجهة هــوازن وثقيف أصابهم الغرور
القائل :إننا فاتحو مكة ،ويضم معسكرنا اليوم
اثني عشر أل ًفا ،إ ًذا فال أحد يستطيع اآلن أن
يهزمنا!!
ولقد كــان النصر حليفهم حين كانت
ثقتهم بــاﷲ وحــده ،ولما وضعوا الثقة في
أنفسهم باءوا بالفشل والهزيمة!!
إن االعتماد على الذات يبعث في داخل
المرء مشاعر ال ُعجب والخيالء ،مما يجره
١٩١
إلى عدم االكتراث للحقائق الخارجية ،فهو
يتهاون في التمسك بالنظام ،وهو لفرط ثقته بذاته يأخذ في اتخاذ خطوات غير واقعية ،مما اليؤدي في
عالم األسباب هذا إلى شيء سوى الفشل والهزيمة ،وعلى العكس من ذلك فإن الثقة باﷲ ثقة بأكبر قوة
في هذا الكون ،وهي توقظ في داخل المرء مشاعر التواضع ،مما يجعله واقع ًّيا إلى أقصى الحدود ،وليس
من شك في أن الواقعية هي أصل كل نجاح على اختالف أنواعه.
وعندما نزل الحكم بمنع دخول المشركين في منطقة الحرم ،سرى القلق في نفوس المسلمين؛ فإن
الجزيرة العربية لكونها بلدً ا غير زراعي كان اقتصادها يعتمد على التجارة ،والتجارة تقوم دو ًما على
أساس العالقات المتبادلة ،فخيل إلى المسلمين أنه إذا انقطع مجيء المشركين إلى الحرم انقطعت
كل الصالت التجارية القائمة معهم ،لكنهم لم يتفطنوا إلى إمكان أن يتحول مشركو اليوم إلى مسلمين
أفواجا استعادت النشاطات
غدً ا ،وقد تحقق هذا اإلمكان فعالً ،فبدخول القبائل العربية في دين اإلسالم
ً
وأيضا فقد نتج عن هذه التضحية البدائية أن أصبح اإلسالم
التجارية في الجزيرة حيويتها من جديدً ،
آخر األمر دينًا دول ًّيا ،واألبواب االقتصادية التي بدت وهي تنغلق على المستوى المحلي ،ها هي ذي قد
انفتحت على المستوى الدولي العالمي!
( )31-29إن من آثــار اإليمان ــ إذا كان ح ًّيا ــ أن المرء ينسب كل حــادث أو واقعة يمر بها
إلىاﷲ ،فهو اليكاد يفهم شي ًئا ماإال إذا حكم عليه بالقياس إلى قدرةاﷲ تعالى ،فهو اليدرك
رائحة الورد مالم يدرك فيها عبيراﷲ ،وهو اليكتشف الشمس مالم يتوصل إلى موجدها ،وكل
عظمة وكبرياء حيثما ظهرت تبدو له هبةاﷲ ،وكل خير أو حسنة أينما وجد يذكره بإحساناﷲ وكرمه،

وعلى العكس من ذلك فلو أن عالقة المرء باﷲ
ضعفت وانحطت إلى درجة العقيدة الوهمية،
لتحولاﷲ في وعيه وشعوره الحي إلــى شيء
مجهول ،وبالتالي فهو يبدأ يقيساﷲ على أشياء
الدنيا المرئية المحسوسة ،وهذا الصنف الثاني
من الناس ينتهي به األمر إلى أن يأخذ في النظر
إلى الخالق من منظار تلك األشياء الدنيوية التي
يعرفها ،وهو بذلك اليلبث أن يستنزل الخالق إلى
مستوى المخلوق.

وقد وصل اليهود والنصارى إلى هذا الدرك
ذاتـــه فــي زمــن فــســادهــم وانــحــطــاطــهــم ،حيث
انحصراﷲ عندهم ــ اآلن ــ في إطار المعتقدات
الوهمية والتصورات الخرافية ،وبالتالي أخذوا
يرفعون أحبارهم ورهبانهم «المنظورين أو
المرئيين» إلى الدرجة التي اليستحقها إالاﷲ رب
العالمين ،وعندما رأى هؤالء أن الشعوب اليونانية
إلها وافترضت
والرومانية قد اتخذت من الشمس ً
لها ابنًا ،بدا لهم أن هذا هو اللقب األسمى الذي
أيضا ،فتناولوا
ينبغي أن يخلعوه على أكابرهم ً
مــاورد في كتبهم السماوية من كلمتي «األب»
و«االبن» بتأويل مزعوم باطل ،وشرعوا ينادوناﷲ
بـ«األب» ،ورسولهم بـ«االبن» ،على حين أناﷲ
واحد أحد ،فرد صمد ،وهو منزه عن كل تشبيه
ومماثلة ،وهو وحده المستحق لكل أنواع التعظيم
والعبادة بال شريك.
لقد نال بنو إسرائيل من رسولاﷲ^ واعتدوا
عليه كما نال منه المشركون واعتدوا عليه ،غير
أن ًّ
كل من الفريقين عومل معامل ًة خاصة ،فبينما
تم تخيير المشركين بين اإلسالم أو القتال ،أمر
بالنسبة إلى أهل الكتاب أن يتركوا وشأنهم فيما
لو كانوا راضين بإعطاء الجزية أي بقبول الطاعة
السياسية.
( )33-32لقد أعلناﷲ في هذه اآليات
عن قراره الدائم بأنه سيحافظ على دينه إلى يوم
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القيامة ،فلن يحدث اآلن كما حدث فيما مضى
من القرون أن تعبث أهواء البشر بديناﷲ فيفقدوه
أصالته ونقاءه بإضافاتهم ،أو تنجح قوة مافي
القضاء عليه.
إناﷲ عندما أسكن اإلنسان على وجه
األرض زوده بهدايته ،ولكن الناس لم يلبثوا أن
أصيبوا بالغفلة وحب الدنيا في العصور المتأخرة،
فتناولوا كلماتاﷲ بالتحريف والتبديل تب ًعا
ألهوائهم ،فكل ماكان يشتهيه الناس بأنفسهم
نسبوه إلىاﷲ ،وضموه إلى الكتاب اإللهي.

ثم أرســلاﷲ نب ًّيا آخر لكي يطهر ديناﷲ من
اإلضافات البشرية ويقدمه في صورته األصلية
النقية الناصعة ،غير أن الناس لم يلبثوا أن غيروه
هو اآلخر في األزمان التالية ،وظلت هذه الظاهرة
تتكرر مــرة بعد أخــرى إلــى أن حكماﷲ نهائ ًّيا
أن يرسل آخر رسله ،ويخلق عن طريقه ظرو ًفا
وأحـــواالً تمكن الــديــن اإللــهــي مــن االحتفاظ
بهيئته األصلية األولى إلى األبد ،وقد تحقق هذا
اإلنجاز العظيم من تاريخ الرساالت النبوية على
يد النبي العربي صلواتاﷲ وسالمه عليه ،وعند
بعثة رس ــولاﷲ^ كانت شعوب العالم تؤمن
بشتى األديــان المزعومة ،فكان مشركو العرب
يؤمنون بدين يسمونه «دين إبراهيم» ،وكان لدى
اليهود دين يطلقون عليه «ديــن موسى» ،وكان
النصارى يؤمنون بدين سموه «دين المسيح»...
إلخ ،وقد كانت كل هذه األديان طبعات أو ً
نسخا
مصطنعة مزورة لديناﷲ ،والتي كانوا يصفونها ــ
كذ ًبا وافترا ًء ــ بالدين المنزل من عنداﷲ تعالى،
وقد رفضاﷲ تعالى كل هذه األديان بحذافيرها،
ومكن لدين النبي العربي باعتباره النسخة الوحيدة
المعتمدة لدين الحق إلى قيام الساعة.
إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي لم يطرأ
على متنه السماوي أي تغيير منذ نزوله حتى اليوم،
بينما تعرضت األديان األخرى كلها للتحريفات
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البشرية ،وبالتالي فقدت صورتها األصلية
األولى ،واإلسالم هو الدين الوحيد الذي يعدُّ
معقوالً وموثو ًقا به من الناحية التاريخية من
بين سائر األديان األخرى ،فقد صارت كلها
عارية من المعقولية التاريخية ،واإلسالم هو
الدين الوحيد الذي توجد أحكامه وتعاليمه
كلها في لغة حية ،في حين أن الكتب األساسية
األولى لسائر األديان األخرى توجد في لغات
باتت في العالم اليوم ميتة.
إن نور الدين الذي أضــاءهاﷲ تعالى في
صورة اإلسالم ،لم يضعف ضياؤه قط ،وال
تمكن أحد من إطفائه ،فهو اليــزال مشر ًقا
ساط ًعا بين يدي العالم ،وما زال محتف ًظا
بسموه المبدئي فوق كل دين آخر سواه!
( )35-34إن الطريقة المشروعة ألخذ
مــال الغير هي أن يؤخذ بالحق ،يعني أن
عوضا عن أية
يحصل المرء على مال غيره
ً
خدمة واقعية يقدمها إليه ،أو منفعة حقيقية
١٩٢
ينفعه بها ،أما أخذ مال الغير بالباطل فهو
مايتم الحصول عليه عن طريق الغش والخديعة واالحتيال ،وهذه الطريقة الثانية محرمة وجالبة للغضب
اإللهي.
وأكل مال اآلخرين بالباطل هو مايطلق عليه اليوم «االستغالل» ،وقد كان رؤساء اليهود وأكابرهم
قصصا
الدينيون يستغلون أتباعهم الجهالء استغالالً دين ًّيا مكث ًفا ،حيث كانوا قد نشروا بين العوام
ً
كاذبة من شأنها أن تدفعهم إلى تعليق آمال غير عادية على الشيوخ والصالحين ،وبالتالي اعتبار هؤالء
أيضا على جانب عظيم من الصالح والورع كسلفهم ،فيختلفوا إليهم طل ًبا للدعوات،
القصاصين ً
والتماس البركات ،ويقدموا إليهم ضروب الهدايا والنذور ،وقد كانوا يتسلمون من الناس أمواالً طائلة
باسم خدمة الدين ،بينما الدين الذي كانوا ينشرون تعاليمه بين الناس كان دينًا مختل ًقا وضعوه من عند
أنفسهم ،ولم يكن في حقيقته دينًا منزالً من عنداﷲ تعالى ،وكانوا يتلقون مبالغ ضخمة من التبرعات
بعنوان «إحياء الملة اليهودية» ،في حين أنهم لم يكونوا يقصدون بعنوان اإلحياء الملي هذا سوى إلهاء
الجماهير باألماني واألحالم اللذيذة ،حتى يستطيعوا استخدامها لصالح قيادتهم ،وكانوا يبيعون للناس
تعاويذ ورقى زاعمين لهم أنها تنطوي على أسرار وفوائد مدهشة على حين أنهم لم يكونوا يعتمدون
على هذه التعاويذ والرقى في حل قضاياهم الذاتية الحساسة.
إن المال الذي يقع في يد المرء اليجوز صرفه إال في وجهين:
أوالً :أن ينفق لتغطية حاجاته الواقعية.
ثان ًيا :أن يعطي مازاد عن حاجته في سبيلاﷲ ،وأما ماعدا ذلك من وجوه التصرف في المال فإنها
٢٠
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مؤدية بالمرء إلى الشقاء والعذاب ،سواء كان
يبذر ماله أو يكنزه.
( )37-36إن األحكام الشرعية يمكن
أن يقوم بها كل شخص على حــدة ،ولكن
المطلوب عــنــداﷲ تعالى أن يؤديها أهل
اإليمان مجتمعين ،حتى تتولد فيهم روح
االجتماع والتضامن ،وللوصول إلى هذا
الــهــدف ذات ــه تــم تعيين أوقـــات وتــواريــخ
محددة لتأدية مختلف العبادات ،ولو أن هذه
التواريخ حددت باعتبار التقويم الشمسي،
لجاءت مرتب ًة ترتي ًبا نمط ًّيا ،بحيث يحل شهر
الصيام أو موسم الحج مث ً
ال في فصل واحد
معين بصفة دائمة ،غير أن الروتين أو الرتابة
تولد الجمود ،وبالتطور والتحول تستيقظ
قوى عملية جديدة ،ومن ثم فقد أخذ بالتقويم
الطبيعي التابع لمنازل القمر فيما يتصل
بالنظام االجتماعي لتأدية األحكام الشرعية.
وبسبب األخذ بهذه القاعدة تختلف أيام
١٩٣
الحج من فصل إلى فصل ،حيث تقع تار ًة
في الشتاء وتار ًة في الصيف ،وفي قديم الزمان ،إذ كان اجتماع الحج يتمتع بأهمية تجارية عظيمة جدًّ ا،
فقد اعتبر حلول موسمه في فصول مختلفة ًّ
مخل بالنشاط التجاري ،وبما أن العرب في الجاهلية لم تكن
المصالح الدينية أكثر أهمية لديهم من المصالح الدنيوية ،فلذلك فكروا في أن يختاروا طريقة تقع معها أيام
الحج دو ًما في فصل واحد مالئم لهم ،وهناك تعرفوا على حساب الكبس ــ الرائج لدى اليهود والنصارى
ــ وقد أعجبوا به لكونه يتفق تمام االتفاق مع أهوائهم ،فلم يلبثوا أن تناولوه بالتطبيق في مجتمعهم كذلك،
وهو يعني تأخير الشهور بعضها عن بعض ،كجعل المحرم مث ً
ال في موضع صفر والعكس.
ومن خالل طريقة النسيء هذه استفاد العرب فائدتين:

تتمثل إحداهما :في التوفيق أو المالءمة بين موسم الحج وبين المقتضيات التجارية.

أما الفائدة الثانية :فهي استباحة القتال في الشهر الحرام بجعل شهر غير محرم مكانه.

ومع أن العرب كانوا على علم بسنة إبراهيم ــ عليه الصالة والسالم ــ إال أن سيطرة المقاصد التجارية
والمقتضيات القبلية على أذهانهم ،جعلتهم يستحسنون طريقة النسيء على سنة إبراهيم ،ويختارونها
لتنظيم شؤونهم ومعامالتهم االجتماعية.
وقوله[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] ،يعني أن الكفار يتحدون
على عدم الخوف مناﷲ ،فلتتحدوا أنتم على خوفاﷲ وتقواه ،وأنهم يرتبط بعضهم ببعض للوصول
إلى األهداف السلبية ،فلترتبطوا مثلهم للوصول إلى األهداف اإليجابية ،وأنهم يصيرون قل ًبا واحدً ا
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ألجل الدنيا ،فلتكونوا أنتم قل ًبا واحــدً ا ألجل
اآلخرة!!

( )40- 38نزلت هذه اآليات في غزوة تبوك،
التي وقعت في العام التاسع من الهجرة ،ومن
خالل التصرفات التي ظهرت من قبل منافقي
المدينة إذ ذاك ،يتبين لنا بوضوح أي موقف
سلوكي يتبناه ضعفاء اإليمان في المواقع الخطيرة
الحاسمة ،إذا مااندسوا في المجتمع اإلسالمي؟!
وواقع األمر أن العالقة باإلسالم لها درجتان:

إحداهما :أن يرتبط والء المرء كله باإلسالم
وحده ،وأن يصبح هو قضية موت أو حياة بالنسبة
إليه.

أما الدرجة الثانية :فهي أن يكون إقرار المرء
إقرارا ظاهر ًّيا فقط ،بينما تكون رغباته
باإلسالم
ً
واهتماماته الحقيقية متعلقة بأي شيء آخر سواه.

إن الصنف األول مــن الــنــاس هــو المؤمن
الصادق اإليمان ،أما الصنف األخير فهو الذي
أطلق عليه القرآن مصطلح «المنافق» .ومن شأن
المؤمن أنه اليــزال ثابتًا على اإلســام حتى في
لحظات الكفاح والتضحية المريرة ،تما ًما كما
يكون متمسكًا به في األحــوال العادية ،وعلى
النقيض من ذلك فإن المنافق تراه متقد ًما جدًّ ا
في ممارسة التدين الظاهري ،أو التظاهر بإسالم
اليكلف عنا ًء أو مشقة ..ولكنه اليلبث أن يتراجع
إلى الــوراء ويغيب عن األنظار إذا كان الوضع
يتطلب الوفاء بمقتضيات اإلسالم على مستوى
الكفاح والتضحية.
والسبب فــي هــذا الــفــارق هــو أن المؤمن
يتطلع إلى اآلخرة بينما يتطلع المنافق إلى الدنيا،
والمؤمن اليرى أية قيمة للدنيا وما فيها بإزاء نعيم
اآلخرة األبدي ،ولذا فإذا حال شيء من أشياء هذه
صفحا ،وتقدم بخ ًطى
الدنيا دون طريقه ضرب عنه
ً
ثابتة نحو الدين.
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أما المنافق فهو يفضل إسال ًما يمنحه شرف
«اإلسالمية» من غير إخالل بدنياه ،ومن ثم فإذا
ماو ِ
وج َه بوضع يدعى فيه إلى التمسك باإلسالم
ُ
على حساب الدنيا ،مال إلى الدنيا ،ولو ترتب على
ذلك انفالت حبل اإلسالم من يده!!

ومع أن لحظات الصراع بين اإلســام وبين
غير اإلســام التي تطرأ في هــذا العالم ،تبدو
للناظرين صرا ًعا يدور بين طائفتين من البشر،
إال أنه من حيث حقيقته يكون أمـ ًـرا إله ًّيا ،ففي
مثل هذه المواقع كلها يكوناﷲ تعالى واق ًفا إلى
جانب اإلسالم ،وإنما يتم إحداث واقعة كهذه في
مظهر األسباب ،لكي يمنح شرف خدمة الدين
أولئك األفراد وحدهم ،الذين كانوا قد فوضوا أمر
أنفسهم كله إلىاﷲ!

( )42-41من بين أصناف المنافقين في
المدينة كان هناك صنف يضم مسلمين ضعفاء
العقيدة واإليمان ،وقد أقر هؤالء باإلسالم باعتباره
الدين الحق ،وكانوا في حياتهم العملية يقومون
بتنفيذ كل مااليتعارض مع مصالحهم الدنيوية من
تعاليم اإلسالم وأحكام الشريعة ،وأما إذا اصطدم
مقتضى اإلسالم ببعض مقتضياتهم الدنيوية آثروا
األخير على األول ،وقد كان المؤمن ــ في مجتمع
المدينة يومذاك ــ لق ًبا يطلق على شخص يتمسك
باإلسالم على مستوى التضحية ،وبالمقابل كان
المنافق كل من قعدت به همته عن الذهاب إلى
حد التضحية من أجل اإلسالم!!

وقضية «تبوك» صورة رمزية ،تدلنا على من
هو مؤمن عنداﷲ ممن هو منافق عنده تعالى؛ إذ
كان النفير آنذاك الللزحف إلى أية قبيلة محدودة
العدد والعدة ،بل إلى قوة عسكرية جبارة ومنظمة
كــالــروم ،وكــان الوقت صي ًفا شديد الــحــرارة،
وكــانــت الثمار والــــزروع على وشــك النضج
والحصاد ،والطريق إلى مشارف الشام النائية جد
عسير مليء بضروب شتى من المكاره والعقبات،
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ثم إن المسلمين لم يكونوا جمي ًعا على وضع
واحد من الناحية االقتصادية واالجتماعية،
ففيهم أصحاب سعة بإمكانهم أن يعدوا
لهذا السفر وما وراءه العدة الالزمة ،وفيهم
معدمون اليملكون من مؤونة السفر وال من
عتاد الحرب شي ًئا ،وفيهم أحرار يستطيعون
أن يفعلوا مايريدون ،وفيهم مغلوبون على
أمرهم ،متورطون في ظروف التسمح لهم
بأن يفعلوا مايريدون ...إلخ.
على أن األمر اإللهي صدر عا ًّما بأن يخرج
الجميع على أيــة حــال ،وال يقيم أحــد ألي
عذر وزنًا ،والسبب في ذلك هو أن العبرة في
الميزان اإللهي التكون بالكمية أو المقدار،
بل بأن يقدم المرء كل ماعنده من رخيص أو
ٍ
غال ،وهذا في الحقيقة هو ثمن الجنة ،مهما
كان يبدو للناظرين متواض ًعا ضئيالً ،أو قليل
المقدار.
وآية المنافق الخاصة أنه إذا رأى أن هناك
١٩٤
عظيما يمكنه الحصول
شر ًفا لخدمة اإلسالم
ً
عليه من خالل سفر ليس بذي عناء أو مشقة ،استعد له في الحال ،وأما إذا كان السفر شا ًّقا ،يخلو من أية
إمكانية قطعية ظاهرة إلحراز النجاح أو المجد والظهور ،لم يجد في نفسه رغبة في القيام بمهمة دينية
كهذه.
ولو أن مهمة دينية حقيقية كانت على األبواب ،والمرء يحاول االبتعاد عنها بنا ًء على بعض األعذار،
فإن ذلك ألوضح دليل على أن المرء لم يعط لديناﷲ في خريطة حياته المقام األعلى؛ إذ اليعني تقديم
العذر سوى أن هناك شي ًئا آخر هو أكثر أهمية وأعظم قيمة لدى المرء من الهدف المطروح ،ومن الواضح
اعتذارا كهذا من شأنه أن يلغي مصداقية المرء في عيناﷲ ،ناهيك أن يجعله في عداد المقبولين
أن
ً
المقربين!!
والنفاق ــ في الحقيقة ــ هو أن تحتفل بالعباد مع عدم احتفالك باﷲ ،ولو أن المرء علم قدرةاﷲ علم
اليقين لما سلك هذا المسلك الشائن أبدً ا!
( )46- 43المنافق هو الذي يكون في مقدمة الصفوف فيما يتصل بجوانب اإلسالم النافعة أو غير
الضارة ،وأما إذا رأى مصالحه الذاتية تتعرض لخطر مانكص على عقبيه ،والشيء الذي يتذرع به أمثال
هؤالء الضعفاء ومرضى القلوب ،في مناسبات كهذه ،هو االعتذار ،حيث إنهم يحاولون ستر بطالتهم
نظرا لبعض
وهروبهم من الواجب بالتبريرات الجميلة الخالبة ،ولو أن إمام المسلمين قبل أعذارهمً ،
وسرورا بأن محاولتهم إلخفاء قصورهم وبطالتهم في ستار من
فرحا
المصالح االجتماعية ،لطاروا ً
ً
األلفاظ قد تكللت بالنجاح!
٢٠
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غير أنهم ينسون أنهم اليتعاملون أص ً
ال
مع أي إنسان ،بل معاﷲ وهو يعلم جيدً ا
حقيقة كل فرد من البشر ،وربما يكشفاﷲ
عن أســرار أمثال هؤالء في هذه الدنيا قبل
اآلخــــرة ،حيث ستكشف ســرائــر الناس
ومكنونات ضمائرهم كافة!!
لو أن إحدى بناتك اقترب موعد زواجها،
أو أصيب أحد بناتك بمرض خطير ،فإنك
ٍ
عندئذ بنفسك أو بثروتك دونها؛ إذ
التحتفظ
ليست حياتك وثروتك إال لكي تضحي بهما
في مناسبة كهذه ،حتى توفر السعادة والهناء
ألفــاذ كبدك ،إن وقتًا كهذا بالنسبة ألحد
اآلبــاء يكون وقت المبادرة إلى التضحية،
وليس وقت التماس المعاذير والتعلالت.
وهكذا هو أمر الدين ،فالشخص الذي
ومخلصا في دينه ،لن ينتحل
يكون جــا ًّدا
ً
األعذار أبدً ا فيما إذا دعي يو ًما إلى التضحية
من أجل الدين ،فالعواطف اإليمانية السامية
١٩٥
التي كانت تجيش وتضطرب في صــدره،
كأنما كانت تنتظر هذه الفرصة؛ إذ يتمكن فيها من أن يقيم الدليل على صدق والئه وكمال وفائهﷲ من
خالل التضحية بروحه وبكل ماملكت يداه ،فما الذي سيدفعه إ ًذا إلى انتحال األعذار بعد أن سنحت له
هذه الفرصة الطيبة التي طال انتظاره لها؟!

إن المؤمن هو إنسان ممتلئ الفؤاد بخوفاﷲ ،وعاطفة الخوف أقوى العواطف البشرية إطال ًقا ،فهي
التلبث أن تتغلب وتسيطر على سائر العواطف والمشاعر األخرى ،ويقف المرء تجاه الشيء الذي
تربطه به عالقة الخوف والحذر ،موق ًفا متناه ًيا في الجدية والواقعية ،ومن ثم فإذا أصبح شخص مامؤمنًا
باﷲ على مستوى الخوف ،لم يصعب عليه أن يدرك أي نوع من رد الفعل ينبغي عليه أن يظهره في أية
مناسبة ،وإنما يقع المرء فريسة االرتياب والتردد بشأن التضحية من أجل اآلخرة لكون منفعتها غير ماثلة
للعيان ،غير أن تمزيق حجاب الشك واالرتياب هذا هو االمتحان الحقيقي المفروض على المرء في
هذا العالم!

( )48-47إن اعترافك بخطئك يعني التسليم بصغر شأنك إزاء غيرك ،وهذا النوع من االعتراف
أصعب عمل على أي إنسان ،ومن ثم فال يزال المرء يحاول دو ًما أن يقيم الدليل على صحة موقفه بأي
وجه من الوجوه ،وذلك هو ديدن المنافقين في كل زمان ومكان ،حيث إنهم اليزالون يتحينون الفرص
للطعن في المؤمنين المخلصين ،ليتمكنوا من إثبات أنهم أكثر منهم رشدً ا ،وأسد منهم رأ ًيا ،وأهدى
سبيالً ،بحسب زعمهم.

وقد كانت جهود المنافقين في المدينة كلها
دائما إلى هذا الغرض نفسه .ولنتذكر ــ
موجهة ً
مث ً
ال ــ واقعة هزيمة المسلمين في غــزوة أحد،
كيف اتخذ منها المنافقون القاعدون في المدينة ــ
أي الذين لم يشتركوا في الغزوة فع ً
ال ــ مثار الهزء
والسخرية من رسولاﷲ^ فأخذوا في الدعاية
ضده قائلين :إنه التتوفر لديه الخبرة بشؤون
الحرب ،وإنما كان إقدامه هذا مغامر ًة طائشة
مصدرها التهور ،وبالتالي فقد أورد شبابنا ،بقيادته
الخاطئة ،موارد الهالك والدمار دون جدوى!!

إن أفــرا ًدا قالئل جــدًّ ا من البشر يستطيعون
تحليل األمــور بدقة وعمق ،وأكثر الناس يكون
عــاد ًة سطحي التفكير ،سريعي التأثر بأي كالم
يوجه إليهم في ثوب قشيب أنيق ،وبنا ًء على ذلك
فإن تواجد المنافقين بين ظهراني جماعة مسلمة،
يتسبب دو ًمــا في إحــداث الضعف والخلل في
صفوف تلك الجماعة.

( )52-49عندما أعلن بالنفير العام لغزوة
تبوك ،جاء إلى رســولاﷲ^ رجل من منافقي
معتذرا:
المدينة يدعى «الجدبن قيس» ،فقال
ً
اعفني من هذه الغزوة؛ ألنها بالد الــروم ،وإني
أخشى إن رأيت هناك نساء بني األصفر ــ الروم
ــ أن أفتن غير أن التقدم بالمعذرة في مثل هذه
المواقع هــو سقوط فــي الفتنة؛ ففي المواقع
المصيرية الحاسمة ينبغي أن تضطرم في نفس
المرء عاطفة التفاني والفداء ألجل الدين ،وليس
الميل إلــى التخلف والقعود بافتعال األعــذار
والتعلالت ،ومما يزيد األمر سو ًءا أو شناع ًة أن
يصبغ عذر كهذا بصبغة دينية وأخالقية ،حيث
إنه إضافة المكر والخداع إلى جانب الفرار من
الواجب.

وإن هــذا النوع من الــمــزاج إنما يتولد في
وإيثارا لدنياه منه
داخل المرء لكونه أكثر ح ًّبا
ً
لآلخرة ،وفي المواقف الخطيرة يمتنع أمثال
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هؤالء عن التقدم في سبيل الدين ،ثم إذا رأوا
أتباع الحق المخلصين يتعرضون لبعض الخسائر
أو النكبات ،بسبب تدينهم ،غمرتهم موجة من
الفرح قائلين :إننا كنا موفقين ح ًّقا؛ إذ أخذنا
الحذر واالحتياط!

وعلى العكس من ذلك فلو أن أتباع الحق
المخلصين صمدوا في مواجهة األخطار ،وظلوا
يغالبونها حتى يغلبوها بنجاح ،امتألت قلوب
هؤالء حزنًا واستيا ًء؛ ألن واقعة كهذه تدل دالل ًة
صارخ ًة على أن الموقف الذي تبنوه كان خاط ًئا
كل الخطأ.

إن الفشل أو اإلخفاق كلمة المــدلــول لها
بالنسبة إلى أهل اإليمان الصادقين في هذا العالم،
فإن نجاحهم يكمن في رضــااﷲ عنهم ،وذلك
لما هم يتمتعون به في كل الظروف واألحوال،
وإن أصيب المؤمن بمصيبة ما ،ازداد قلبه بذلك
خشو ًعا وإناب ًة إلىاﷲ ،وإن أتيحت له راحة ما،
استيقظت في نفسه مشاعر الشكر واالمتنان ،مما
يؤهله للمزيد من عناياتاﷲ..

وقوله[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ]
يبدو كأنه من جملة كالم المؤمنين ،غير أنه في
الحقيقة من قبلاﷲ تعالى؛ فاﷲ يقول لهؤالء
في أسلوب تهديد :إنكم ــ يامعشر المنافقين ــ
تنتظرون ألهل الحق الهالك والدمار ،في حين
أناﷲ قدر لهم النجاح األبــدي ،وأما مصيركم
المحتوم فهو أن يقذف بكم في هاوية الخزي
والعذاب األبديين بعد إقامة البرهان الجلي على
جرائمكم الشنيعة!!
( )57-53لقد حظي اإلسالم عقب دخوله
إلــى المدينة ،بقبول عــام ،وانتشار واســع بين
سكانها ،وقد كان أكثر هؤالء آمنوا به عن صدق
وإخــاص ،باستثناء عدد منهم تظاهر باعتناق
خلوا
اإلسالم مجارا ًة للجو السائد ،غير أنه كان ً
من ذلك الخضوع الداخلي واالستسالم النفسي،
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الــذي ينتج عن اإليمان الحقيقي والعالقة
الــصــادقــة بــاﷲ تعالى ،وهـــؤالء هــم الذين
يعرفون بـ«المنافقين».
ومعظم هؤالء المنافقين كانوا من أثرياء
المدينة ،وقد كان ثراؤهم هذا هو السبب
الرئيسي لنفاقهم ،فالشخص الذي اليملك
شي ًئا ليفقده ،ربما يكون أسرع استجاب ًة لنداء
اإلسالم الذي يضطر المؤمن به إلى أن يفقد
ويخسر كل مايملكه ،وأما الذين يملكون
مقدارا ــ قل أو كثر ــ من مال وضياع ،فعاد ًة
ً
مايصابون بالنفعية ،وقــد يقومون بتنفيذ
أحكام اإلســام اليسير غير المنطوية على
ضــرر أو كبير عناء بــأي وجــه من الوجوه،
ولكنهم اليستطيعون إرغــام أنفسهم على
الــوفــاء بتلك المقتضيات اإلسالمية التي
تتضمن خسران الروح والمال ،والتي تفرض
على المؤمن أن يثبت إيمانه على مستوى
التضحية والفداء!!
١٩٦
على أن تخلفك عن الفداء والتضحية
ألجل اإلسالم يجعل ــ حتى عبادتك ــ غير ذات قيمة ،إن العبادة التي تمارس داخل جدران المسجد
لها صلة جد عميقة بالعبادة المطلوبة خارج المسجد ،فلو أن حياة المرء خارج المسجد ستكون هي
األخرى خالية من التدين الحقيقي ،فال ريب أن حياته داخل المسجد كانت خالية من التدين الحقيقي،
وواضح أن العمل الفارغ عن الروح الولن يقوم عنداﷲ بثمن ما ،وإنما يتقبلاﷲ العمل الصادق وليس
العمل الكاذب.
٢٠

وافرا ،ويحيط به جمع من
ولطالما ينظر عامة الناس إلى شخص نال من زخارف الدنيا وثروتها ح ًّظا ً
األعوان واألصدقاء يطوفون حوله صباح مساء ،ينظرون إليه نظرة ملؤها الغبطة واإلعجاب واإلكبار،
ولكن الحقيقة هي أن أمثال هؤالء هم أتعس خلقاﷲ وأسوؤهم ح ًّظا في الدنيا واآلخرة؛ إذ ينتهي بهم
األمر عاد ًة إلى أن يصير المال والجاه عائ ًقا اليطيقون معه أن يتقدموا نحو ديناﷲ بالكفاية المطلوبة ،فال
ٍ
غفلة وشغل عناﷲ ،بما يستمتعون به من مال وجاه ،حتى يأتي الموت ويفصلهم عن مالهم
يزالون في
وجاههم بدون رحمة وال شفقة!
( )60-58ذكرت هنا مصارف الزكاة ،وهي تنحصر ــ حسب ماصرح به القرآن الكريم ــ في
األصناف الثمانية التالية:
أوالً :الفقراء ،وهم المعدومون الذين ليس عندهم شيء.
ثان ًيا :المساكين ،وهم الذي اليملكون قدر مايكفيهم.

ثال ًثا :العاملون على الزكاة ،وهم الموظفون
الذين تعهد إليهم الدولة اإلسالمية بتحصيل
الزكوات ،وينضم إليهم سائر من يعملون بديوانها
من كتبة ومحاسبين ...إلخ.
راب ـ ًعــا :المؤلفة قلوبهم ،وهــم الذين يراد
استمالة نفوسهم إلى اإلسالم ،أو حديثو العهد
باإلسالم ،ضعيفو الصلة به تثبيتًا لإليمان في
قلوبهم.
خامسا :الرقاب ،في تحرير العبيد من الرق
ً
والعبودية ،أو لمفاداة األسرى المسلمين.

سادسا :الغارمون ،وهم المدينون ،أو الذين
ً
كواهلهم مثقلة بعبء غرامة أو ضمان اليطيقون
أداءه.
ساب ًعا :في سبيلاﷲ ،أي في سبيل الدعوة إلى
الدين اإلسالمي ،والجهاد في سبيلاﷲ تعالى.

ثامنًا :ابنالسبيل ،وهو المسافر الذي يتعرض
للحاجة في حالة سفره «ولو كان غن ًّيا في بلده».

وإنه إذا تم توزيع الزكوات والصدقات ،جر ًيا
فدائما مايحدث أن
على نظام جماعي شامل،
ً
تنطلق ألسنة بعض الناس بالشكوى من ضياع
الحقوق ،أو من كون التوزيع غير عادل ،على أن
شكاية كهذه إنما تدل في أغلب األحــوال على
ضعف الشاكي نفسه ،فمهما كان المسؤول عن
شــؤون التوزيع في قمة النزاهة والعفة ،إال أن
حرص الناس وطرق تفكيرهم الضيقة المحدودة
التلبث أن تفتعل مثل هذه الشكاوى ودواعي
الطعن فيه على أية حال.
وباإلضافة إلى ذلك فإن شكاية كهذه التكون
أبدً ا في مصلحة صاحبها ،بل تعود عليه هو قبل
غيره بضرر فــادح ،حيث إنها تحول بين المرء
وبين توظيف مواهبه ،وإمكاناته الفكرية ،ولو أن
المرء تخلى عن الشكوى واالحتجاج فرضي بما
وقع في نصيبه ،ووجه تفكيره نحواﷲ ،فسيحدث
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ٍ
بعدئذ أن تتولد في نفسه همة جديدة ،وتستيقظ
القدرات اإليجابية المخبوءة في داخله فجأة،
وبالتالي سيبذل المبلغ المتاح من المال في وجه
أنفع وأكثر فائدة له ،مما يشجعه على أن يعتمد
على جهده الذاتي بدالً من االعتماد على العطايا
والــصــدقــات ،فسيأخذ فــي البحث عــن فرص
اقتصادية جديدة متوك ً
ال علىاﷲ ،وبدل الضجر
أو التبرم باآلخرين تتولد في نفسه عاطفة التعاون
والتضامن معهم.

( )63-61إن منافقي المدينة كانوا يتندرون
بالشخصيات اإلسالمية ويسخرون منها في
مجالسهم الخاصة ،ولكنهم إذا قابلوا المسلمين
وجها لوجه أكدوا باأليمان الكاذبة أنهم أوفياء
ً
مخلصون لإلسالم وأهله ،وكــان السبب وراء
ذلــك أن المسلمين في المدينة كانوا أقوياء
مرهوبي الجانب ،بحيث كــان بإمكانهم أن
يفتكوا بهؤالء المنافقين ويستعملوا معهم وسائل
القسوة ،األمــر الــذي جعلهم يعيشون في حذر
وخوف دائم من بأس المسلمين ،ومن هنا يظهر
لنا الوجه الحقيقي لشخصية المنافق وسلوكه،
فتدين المنافق مصدره الخوف من البشر ،وليس
الخوف مــناﷲ ،فتراه يتمسك بمبادئ العدل
واألخ ــاق حين يتعرض ألي ضغط خارجي
أو يحس أي خطر من قبل الجماهير ،وأما إذا
لم يعد هناك شيء يمسك لسان المرء ،ويضبط
أعضاءه وجوارحه سوى الخوف مناﷲ وحده،
فإنه يستحيل هناك إلى إنسان آخر تما ًما ،حيث إنه
شخصا اليشعر في قرارة نفسه برغبة مافي
يصير
ً
التزام المبادئ الخلقية ،وال يحس حاج ًة مالتبني
موقف العدل واإلنصاف!!

ويغيب عن أمثال هؤالء أن هذا أمر غاية في
الخطورة؛ إذ أنه ليس مخالف ًة ألهل اإليمان ،بل هو
مخالفةﷲ ،ولو أنهم بدل أن يؤكدوا براءتهم
بالحلف الكاذب ،اعترفوا بخطاياهم ،وجعلوا في
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قلوبهم النصح لدعاة اإلسالم ،فلربما كانوا
جديرين بالعفو والصفح ،ولكنهم باختيارهم
طريق العناد والمخالفة ،لم يلبثوا أن ضموا
أنفسهم إلى قائمة أعداءاﷲ ،فال مصير لهم
اآلن سوى الخزي والعذاب .إن خوفاﷲ
ُي َلـ ِّين قلب المرء إلى أقصى حدود اللين،
وهو بذلك يصغي إلى كل الناس في رفق
وسماحة ،حتى ولو كانت أحاديثهم الغناء
فيها ،أو التستند إلى أســاس من الصحة،
بما يدفع السفهاء والحمقى إلى القول بأنه
ساذج الطوية ،سطحي الفكر ،اليكاد يفقه
دقائق األمور ،وال يقدر على تمييز الغث من
السمين!
( )66- 64لقد كان الرأي العام السائد
في المدينة في سياق غزوة «تبوك» ينظر إلى
الذين انطلقوا مع رســولاﷲ^ على أنهم
أرباب الشجاعة والعزيمة ،ويعد القاعدين
في بيوتهم أنهم منافقون جبناء ساقطو الهمة
١٩٧
فلم يتمالك القاعدون من المنافقين أن
أخذوا يستهزئون برسولاﷲ وأصحابه ،للحط من قدر أعمالهم وجهادهم ،فقال قائل« :ما أرى قراءنا
هؤالء إال أرغبنا بطونًا ،وأكذبنا ألسن ًة ،وأجبننا عند اللقاء» .وقال آخر« :أتحسبون جالد بني األصفر
بعضا! واﷲ لكأنا بكم غدً ا مقرنين في الحبال» .ومنهم من قال« :يظن هذا أن يفتح
كقتال العرب بعضهم ً
قصور الروم وحصونها! هيهات! هيهات!»(تفسير ابنكثير).
ولما بلغ الخبر إلى رسولاﷲ^ دعا القوم وسألهم عن ذلك ،فراحوا يعتذرون بقولهم[ :ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ] .فرداﷲ عليهم قائالً[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ]؟!
إن قولاﷲ ورسوله يتم إعالنه دو ًما على رجل ،ولو أن هذا الرجل كان يبدو للناظرين عاد ًّيا متواضع
الشأن ألخذوا في االستهزاء به غير أن هذا ليس استهزاء بذلك الرجل ،بل هو استهزاء باﷲ تعالى ذاته،
والذين يفعلون ذلك إنما يثبتون أنهم ليسوا بجادين حق الجدية في ديناﷲ ،وأمثال هؤالء أشد الناس
معصية وإجرا ًما عنداﷲ تعالى ،ولن تفلح تأويالتهم وتبريراتهم الكاذبة في ستر حقيقتهم أبدً ا!!

النفاق والــردة أو االرتــداد كالهما وجهان لحقيقة واحــدة ،فلو أن المرء تجاهر بالكفر ،وأنكر
اإلسالم علنًا بعد اختياره إياه ،فهو يصير مرتدًّ ا ،أما لو أنه ظل بعيدً ا عن اإلسالم مقطوع الصلة به من
حيث قلبه وعقله ،ولكنه يتظاهر باإلسالم أمام الناس ،فهو يعد مناف ًقا وسيالقي أمثال هؤالء المنافقين
عنداﷲ المصير الذي قرره تعالى للمرتدين عن دينه ،اللهم إال إذا هم بادروا بالتوبة قبل انتهاء آجالهم،
فيعترفون بأخطائهم ،ويقومون بإصالح أنفسهم ،فعسى أن يعفواﷲ عنهم ويدخلهم في رحمته!
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( )70-67لقد اغتر المتقدمون من
البشر بما أسبغاﷲ عليهم من نعمة الجاه
والمال والرفاهية ،فاستمدوا منها غذاء الفخر
والبطر والقسوة ،بدل أن يقابلوها بالشكر
واالمتنان والتواضع ،فحل بهم عــذاباﷲ
الذي أهلكهم عن آخرهم ،غير أن المتأخرين
لم يتعلموا من عاقبتهم المشؤومة أي درس
وال عبرة فهم اآلخـــرون أحــبــوا ألنفسهم
من متاع الدنيا وزخارفها ماأحبه أسالفهم
ألنفسهم ،وقد استمر اإلنسان العادي على
هذا المنوال في كل العصور واألزمان ،فهو
اليعير الحق ومقتضياته أي اهتمام ،وإنما
همه األكبر الوحيد هو المال ومقتضيات
األهل والعيال ليس غير ،وال يختلف حال
المنافق من حيث حقيقته عن هذا في شيء،
فهو يبدو كالمسلمين في ظاهر األمر ،إال أنه
يعيش على نفس المستوى الذي يعيش عليه
الماديون وعامة أربــاب الدنيا ،مما يجعل
١٩٨
سلوكه في الحياة الحقيقية ــ ماخال بعض
المظاهر واألعمال السطحية ــ كسلوك رجال الدنيا العاديين تما ًما حتى لكأنهم أفراد أسرة واحدة،
فرغبات المنافق القلبية تتوجه نحو الدنيويين أكثر منها نحو المتدينين ،وإن صدره ليضيق إذا دعي
لإلنفاق في سبيل اآلخرة ،ولكنه أسخى وأجود مايكون بماله في مشاغل دنيوية تافهة الطائل تحتها،
أما انتشار الحق والخير فال يقع منه موق ًعا حسنًا ،وأما انتشار الباطل والشر فمما يتمناه وينتظره بكل
شوق وفروغ صبر ،وهو مع تدينه الظاهري اليزال غاف ً
ال عناﷲ واآلخرة ،ناس ًيا إياهما ،كما لو أناﷲ
واآلخرة الحقيقة لهما في نظره!!
وإنه لن ينجو أمثال هؤالء من بطشاﷲ تعالى بنا ًء على تظاهرهم باإلسالم ،إنهم ملعونون في الدنيا،
معذبون في اآلخرة ،وسيظلون محرومين مطرودين من رحمةاﷲ ،في الدنيا واآلخرة م ًعا.

هم اآلخرة هو الهم
( )72-71قلوب المؤمنين تكون عامر ًة بمحبةاﷲ والشوق إلى لقائه ،ويكون ُّ
األكبر الذي يسيطر على أذهانهم ،ويشغل بالهم ليل نهار ،وهم ينظرون إلى أشياء الدنيا على أنها
ضرورة العلى أنها غاية في ذاتها ،وال تلبث نفوسهم أن تهفو وتنجذب تلقائ ًّيا نحو كل عمل يحبهاﷲ،
وتأبى طبيعتهم كل اإلباء مااليرضاهاﷲ من قول أو فعل ،وهم يخصون من حياتهم وبضاعتهم القسط
األوفرﷲ تعالى دون أنفسهم ،وإنهم يكونونﷲ ذاكرين ،وفي سبيله منفقين.

وخصائص أهل اإليمان المشتركة هذه تعمل على تقريب بعضهم من بعض ،فيسعون نحواﷲ تعالى،
ويتمركز الكل حول طاعة رسولاﷲ^ ،ويدور حديثهم حول هذه األشياء ذاتها التي هي موضوع
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اهتمامهم المشترك ،وبهذه األوصاف نفسها
يتم التعارف فيما بينهم ،وعلى أساسها تقوم
عالقاتهم المتبادلة ،ومن خالل ذلك يدركون
الهدف الذي يبذلون لتحقيقه جهو ًدا موحدة
منسقة ،وبذلك تتضح لهم معالم الطريق
الذي يسيرون عليه ص ًّفا واحدً ا.
إن حياة المؤمنين في الدنيا مثال لحياتهم
فــي اآلخـــرة ،فــأهــل اإليــمــان يعيشون في
هذه الدنيا كما لو كانت هناك في حديقة
ماأشجار خضراء كثيرة بحيث تزيد بعضها
مــن جمال أختها وبهائها ،وتسقى هذه
األشجار من الينابيع المتفجرة من الفيض
ناصحا ألخيه
اإللهي ،ويكون كل مسلم
ً
المسلم ،متعاط ًفا معه على نحو يجعل من
البيئة كلها مهدً ا لألمن والوئام ،وهذه الحياة
الربانية ستتحول في اآلخرة إلى حياة الجنة
الطيبة ،وسوف اليحصد المرء هناك ماقد
زرعه بيده فحسب ،بل سيفوز من فضلاﷲ
ورحمته الخاصة بإنعامات وجوائز لم تكن
قد خطرت بباله من قبل!

ةبوتلا ةروس

٢٠

١٩٩

( )74-73جاء في رواية أن هناك مايقرب من ثمانين مناف ًقا كانوا متواجدين بالمدينة في زمن
رسولاﷲ^ مما يدل على أن األمر بجهاد المنافقين لم يكن بمعنى القتال معهم بالسيف ،إذ لو كان
كذلك ألمر رسولاﷲ^ بالقضاء على هؤالء المنافقين عن آخرهم ،وإنما أريد بهذا كما روى القرطبي
عن ابنعباس الجهاد مع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ عليهم ،وقد ذهب الجمهور
إلى عدم مشروعية القتال بالسيف مع المنافقين.
حين يرى المنافقون أن هناك عبا ًدا مخلصينﷲ قد اختاروا اإلسالم بغض النظر عن المصالح
والمنافع ،ويدعون اآلخرين إلى ذلك ،فيخيل إليهم أن دعوتهم تبطل دعوى إسالمهم مما يوغر
صدورهم حقدً ا وكراهي ًة على أولئك الدعاة فيتصدون لقمع جذورهم ويناصبون العداء للقائمين
بالدعوة إلى اإلسالم الذي يتاجر أولئك المنافقون باسمه ،ويتخذون منه مطية للتوصل إلى أغراضهم
الدنيوية!!
شخصا تنطوي
وتظهر عداوة المنافقين هذه في شكل المؤامرة واالستهزاء ،فلو أنهم وجدوا
ً
نفسه على مشاعر عدائية ضد دعاة اإلسالم الصادقين فيغرونه بأن يهاجمهم ،كما أنهم اليزالون
يسخرون من أهل اإليمان المخلصين كلما وجدوا إلى ذلك سبيالً ،ويثيرون شبهات وأقاويل تتضمن
االستخفاف بتضحياتهم الغالية ،ويتناولون شؤونهم العادية المألوفة بإساءة تصويرها ،لتتشوه سمعتهم
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في أعين الجماهير ،فقد حدث أن ضلت ناقة
رســولاﷲ^ حين نزل ليستريح في بعض
األماكن في أثناء رحلته إلى «تبوك» ،فخرج
عدد من الصحابة يبحثون عنها ،ولما وصل
الخبر إلى آذان المنافقين راحــوا يتندرون
بذلك قائلين« :إن هذا يأتينا بأخبار السماء،
وهو اليدري أين ذهبت ناقته اآلن؟!».
إن المنافقين يكونون أداة طيعة بيد
الشيطان ،يستخدمها إلفشال جهود دعاة
اإلسالم الصادقين ،غير أناﷲ تعالى يقف
دو ًمــا إلــى جانب دعــاة اإلســام الخالص،
يتولى نصرهم ورعايتهم ،فيحميهم من
كل ســوء ،رغــم كل المؤامرات والمكائد
التي يدبرها المنافقون ضدهم ،وأما مصير
المنافقين المحتوم ،فهو أن يذوقوا العذاب
الشديد في الدنيا واآلخرة بعد إقامة الدليل
على جريمتهم وكفرهم بأقوالهم وأفعالهم
أنفسهم!

( )80- 75جاء ثعلبةبن حاطب( ،وهو
غير ثعلبة البدري) إلى رســولاﷲ^ فقال :يارسولاﷲ ،ادعاﷲ أن يرزقني ماالً .فقال« :ويحك
ياثعلبة ،قليل تؤدي شكره خير من كثير التطيقه» .ولكن ثعلبة لم يزل يراجعه حتى دعا له النبي^
نموا مضطر ًدا هائ ً
ال لدرجة أن أرض المدينة ضاقت
غنما فنمت ًّ
فقال« :اللهم ارزق ثعلبة ماالً» .فاتخذ ً
عليه ،فتنحى عنها وبات يسكن في ٍ
واد من أوديتها ،ومن هنا بدأت صلة ثعلبة باإلسالم تضعف شي ًئا
فشي ًئا ،حتى ترك ــ أوالً ــ الصلوات في الجماعة ،ثم ترك ًّ
كل من الجمعة والجماعة ،حتى انتهى به
األمر إلى أنه حينما أتاه مبعوث رسولاﷲ^ لتحصيل الصدقة ــ أي الزكاة ــ رفض أن يؤديها إليه،
وقال :ماهذه إال جزية ،ماهذه إال أخت الجزية!! ماأدري ماهذا؟!!

وإنه لرجل منافق عنداﷲ فمن ظل يدعو الله تعالى صباح مساء أن يعطيه المال ،ثم إذا أغناهاﷲ من
فضله نسي حقاﷲ في ماله ،ولطالما يلوم المرء ــ إذا لم يكن عنده مال ــ األغنياء والموسرين ،ناع ًيا
عليهم إسرافهم وتبذيرهم ثرواتهم في الشهوات والملذات ،ويحدث نفسه :لو أناﷲ رزقني ماالً،
فسأبذله في أعمال البر والخير ،ولكن اليكاد يتوفر لديه المال ،حتى تتغير نفسيته وعقليته ،فيغيب
عنه ماسبق أن وعد به فيما بينه وبين نفسه ،وما قد عبر عنه من عواطف ومشاعر طيبة ،وإنما هو يعد
ثروته اآلن نتاج مؤهالته وجهوده الذاتية ،فيمسكها في قبضته ،وال يعود يذكر تأدية مايجب عليه من
حقوقاﷲ.
وفي محاولة تغطية النقائص ومواطن الضعف في أنفسهم ،يذهب أمثال هؤالء إلى أبعد حدود
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الــتــمــرد والــطــغــيــان ،حيث يــســخــرون من
المنفقين أموالهم في سبيلاﷲ ،فإن تصدق
أحد بمال كثير قالوا :إنه م ٍ
راء ،وإن تصدق
ُ
أحد بشيء يسير هو غاية جهده وآخر طاقته،
قالوا :ماكاناﷲ أغنى عن صدقة هذا!
إن الذين بلغوا من االنطواء على أنفسهم
واالنغماس فيها هذا المبلغ ،اليبصرون
الحقائق العليا الموجودة خارج ذواتهم أبدً ا!
( )84-81وقعت غــزوة تبوك في أيام
صيف شديد الحرارة ،وكانت المسافة بين
المدينة ومشارف الشام ــ موقع الغزوة ــ تبلغ
ثالثمئة ميل ،فقال المنافقون تثبي ًطا لهمم
المجاهدين :التخرجوا لسفر طويل كهذا
في مثل هذا الحر الشديد الالذع ،وقد نسي
هؤالء ،وهم يقولون ذلك ،أن عدم الخروج
بعد سماع النداء اإللهي ،تحس ًبا لخطر من
األخطار هو إيقاع النفس في خطر أشد ،فكان
مثلهم كمثل المستجير من الرمضاء بالنار!!
٢٠١
والذين يحبون أنفسهم وأموالهم أكثر
وسرورا بها إذا نجحوا ــ بفضل تدابيرهم الماكرة ــ في
فرحا
مناﷲ ورضوانه ،فإنهم أشد مايكونون ً
ً
االنضمام إلى صفوف المسلمين من ناحية ،واإلبقاء ــ مع ذلك ــ على سالمة حياتهم وثرواتهم من أي
خطر من ناحية أخرى ،فهم يعدون أنفسهم أذكياء فطنين ،ويصفون الذين يخاطرون بأرواحهم ابتغاء
مرضاةاﷲ بأنهم سفهاء.
١١

٢١

محضا ،إنه لضحك ينتهي بصاحبه عاقبة األمر إلى بكاء مر دائم الينقطع،
غير أن هذا ليس إال غبا ًء
ً
فإن «الفطنة» أو «الدهاء» من هذا النوع سيعد أعظم أنواع الغباء والحماقة في العالم اآلتي بعد الموت،
ٍ
يومئذ أنه كان يطلب الجنة ،ولكنه لم يدفع لها من بضاعته الثمن الوحيد لها!
وسيندم المرء

وعاقبة هؤالء أال يتاح لهم المكان في المناسبات اإلسالمية إال في الصفوف الخلفية ،وأال يسمح
لهم بالتدخل في شؤون المسلمين االجتماعية ،وأن يتم اعتبارهم غير أكفاء وال مؤهلين لتولي
المناصب الدينية ،إن المجتمع الذي تبوأ في ظله أمثال هؤالء منازل الشرف والكرامة ،لن يكون أبدً ا
مجتم ًعا مرض ًّيا مقبوالً عنداﷲ تعالى!
( )89-85يتمكن المنافق بأساليبه الوصولية والنفعية ،من إحراز كميات وافرة من أسباب الدنيا
ووسائلها ،كما يكون لديه جمع غفير من األعوان واألنصار يسيرون في ركابه ،وربما تبهر هذه األشياء
أبصار السطحيين من الناس ،ولكن بريقها الظاهري ،ليس لدى المتعمقين وذوي النظرات الثاقبة مثار
الغبطة ،بل هو موطن العبرة؛ ألن هذه األشياء تعوق أصحابها عن المضي في طريقاﷲ.
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وإنما العبد المحبب إلــىاﷲ هو الذي
يتقدم نحو ربه بقطع النظر عن كل التحفظات
والمصالح ،وأما الذين تورطوا في مباهج
الدنيا وزخارفها ،فإنهم اليستطيعون أن
يسموا بأنفسهم فوقها ،فكلما أرادوا التقدم
نحواﷲ ،خيل إليهم وكأنهم سيخسرون كل
مايملكون ،وتلك تضحية يعوزهم الشجاعة
الكافية على القيام بها ،ومن ثم اليكونون
أوفياءﷲ في كل الظروف واألحــوال ،وإنما
هم ينالون ماينالون من الرقي واالزدهار في
الدنيا على حساب الضياع والحرمان الكامل
في اآلخرة.
وأمثال هؤالء حين يطالبهم ديــناﷲ أن
يكبتوا أنانياتهم ويتمسكوا باﷲ مخلصين ،فال
يقدرون على كبت أنانياتهم الجامحة ،وحين
يأمرهم ديناﷲ بالسير في الطرق الخالية من
الشهرة والشعبية ،فإنهم يتخلفون عن الركب
حفا ًظا على شهرتهم وشعبيتهم ،وحين
٢٠٢
يتطلب ديناﷲ التضحية بالنفس والمال ،فإن
أنفسهم وأموالهم تبدو لهم أثمن من أن يضحوا بها ألجل هدف غير دنيوي!!
وتظل هذه الكيفية تزداد حتى تصل إلى حد تتحجر معه قلوبهم ،وتنعدم رهافة إحساسهم ،ويصابون
بالجمود والقسوة يفقدون معها تلك اللهفة التي تدفع المرء نحواﷲ ،وتجعله اليرضى لنفسه بشيء
مهما كان ،غيراﷲ!!
وعلى النقيض من ذلك فإن أهل اإليمان الصادقين يعطون المقام األكبر واألرفعﷲ ،ولذا فكل
شيء آخر يهون في نظرهم دوناﷲ تعالى ،وهم يكونون على استعداد دائم للتقدم نحواﷲ ،مضحين
بأرواحهم وأموالهم في سبيله ،وهؤالء هم الذين يفوزون برحماتاﷲ ونعمه ،وإنه ليس هناك شيء
غير الموت يحول بينهم وبين جناناﷲ األبدية!
( )93-90إن جهاد الدعوة إلى الدين حين يتطلب من الناس حياتهم وأموالهم ،فإن القعود حينئذٍ
رغم توافر القدرة والغنى ،جريمة شنيعة جدًّ ا ،ودليل انعدام الحساسية نحو النداء الديني ،ومثل هذا
السلوك بالقياس إلى مسلم ،معناه الخيانة والغدر باﷲ ورسوله ،وال يستحق أمثال هؤالء مثقال ذرة من
رحمةاﷲ ،فإنهم إذا لم يقدموا ماكان عندهم إلىاﷲ ،فلماذا سيعطيهماﷲ تعالى مما عنده؟! إن شي ًئا
مالن يظفر به أحد قبل أن يدفع ثمنه(((.

((( المقصود بهم َم ْن ُذكروا في هذه اآلية من أهل النفاق األكبر ،ولهذا وصفهم اﷲ بتكذيب اﷲ ورسوله ،ثم ق َّيد الوعيد بالكفار:
فرضا
[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] ،ومعنى هذا :أن المسلم الذي يتخ َّلف عن الجهاد ــ عندما يكون ً
ٍ
ٍ
بكافر ،فال يكون محرو ًما من رحمة اﷲ تعالى( .المراجع)
عاص ﷲ تعالى ،وليس
عين ًّيا عليه ــ فهو

311

ةبوتلا ةروس

على أن ذوي األعذار الحقيقية :كالمرضى،
والــزمــنــى ،والــذيــن اليــقــدرون على شــيء من
نفقات الجهاد ،ومن على شاكلتهم ،سيعفواﷲ
أيضا أن
عنهم ،وليس ذلك فحسب ،بل ويمكن ً
يسجل في صحائف أعمالهم كل شيء ،مع أنهم
لم يأتوا بشيء ،كما جاء في الحديث الصحيح
أن رســولاﷲ^ قال ألصحابه في أثناء العودة
من «تبوك»« :إن بالمدينة أقوا ًما ماقطعتم واد ًيا
سيرا إال وهــم معكم» .قالوا :وهم
وال سرتم ً
بالمدينة؟! قال« :نعم ،حبسهم العذر»( .أخرجه
الشيخان عن أنسبن مالك).

مايعبر عنه القرآن الكريم بـ«الطبع أو الختم على
القلوب»!

من هؤالء السعداء الذين ينالون أجر العاملين
وهــم لم يقوموا بالعمل!! إنهم أولئك الذين
يقيمون الدليل ــ إلى جانب كونهم ذوي األعذار
ــ على ثالثة أشياء:

وقــد أمـــراﷲ المسلمين بــاإلعــراض عنهم
والتنكر لهم ،وأما إنزال العقوبة أو العذاب بهم
فأمر جعلهاﷲ في يده ،ومع أن رسولاﷲ^ أخذ
منافقي المدينة بالشدة والتغليظ في معاملتهم
بحيث لم يقبل أعذارهم التي اعتذروا بها ،وحتى
إنه رفض زكاة ثعلبةبن حاطب األنصاري ،التي
جاء بها بعد ثبوت نفاقه ،إال أنه لم يأمر بقتل أحد
بيأن
منهم قط ،فلما أراد عبداﷲبن عبداﷲبن ُأ ٍّ
يستخدم العنف مع أبيه ــ رأس المنافقين ــ إنها ًء
لفتنته منعه رسولاﷲ^ عن ذلك قائالً« :دعه،
فلعمري َلن ِ
ُحسنَ َّن صحبته مادام بين أظهرنا»(((.

أوالً :النصح ،وهو يعني المشاركة القلبية أو
الوجدانية إذا عجزوا عن المشاركة الفعلية.

ثــانــ ًيــا :اإلحـــســـان ،وهـــو أن يــفــعــلــوا كل
مايستطيعونه بألسنتهم ــ على الحد األدنــى ــ
من تمني الخير ،وطلب النصر والتأييد ،وما إلى
ذلك.
ثال ًثا :الحزن ،وهو يعني اإلحساس بألم نفسي
شديد على قصورهم وحرمانهم ،مااليلبث أن
يسيل دم ًعا من أعينهم!

إن رج ـ ً
ا ماحين يعد شي ًئا غير ذي أهمية
دائما باإلهمال وعدم
في حياته العملية ،فيقابله ً
االكتراث له ،فإنه بمضي الزمان يفقد حتى مجرد
الشعور بأهميته ،وقد تتراءى له مقتضيات ذلك
الشيء بين الحين والحين ،ولكنه اليستطيع
التقدم نحوه لخلو قلبه من اللهفة إزاءه ،وهذا
هو الشيء الذي يسمى بالجمود أو القسوة ،وهو

((( «طبقات ابنسعد» دار صادر.65/2 :

([ )96-94ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ]
تــوضــح هــذه الجملة أن الــمــراد بالمنافقين
المذكورين هنا ،هم الذين كانوا في زمن نزول
القرآن الكريم؛ ألن االطالع عن طريق الوحي
اإللهي مباشر ًة أمر خاص بعهد النبوة ،ولم يعد
ذلك ممكنًا اآلن بعد ختم النبوة ،وقد كان العدد
الكلي لهؤالء المنافقين الذين أطلعاﷲ رسوله
على نفاقهم بالوحي ،كما رواه ابنسعد في
شخصا.
طبقاته ،يبلغ اثنين وثمانين ()82
ً

وهذا الحكم نفسه ينطبق على المنافقين في
العصور المتأخرة ،مع مالحظة فارق جوهري،
وهو أن الموقف الذي اتخذ إزاء منافقي الصدر
األول كان مبن ًّيا على بواطنهم ،ولكن المنافقين
المتأخرين سيجري التعامل معهم بنا ًء على
ظــواهــرهــم ،فــا يجوز أن نقف منهم موقف
اإلعراض والتنكر إال في حالة ماإذا وجد هناك
دليل خارجي ،من أعمالهم أو أقوالهم يؤكد
نفاقهم ،وبالتالي لن يتخذ أي إجــراء ضدهم
اعــتــمــا ًدا على نياتهم أو ســرائــرهــم ،وستقبل
أعذارهم إذا تقدموا بها في شأن من الشؤون ،كما

تقبل زكواتهم وصدقاتهم وما إليها ،وبالجملة
ينبغي أن توكل سرائرهم وضمائرهم إلــىاﷲ،
ويعاملوا المعاملة التي يقتضيها القانون الظاهري
العام.
إن الجنة إنما يظفر بها اإلنسان على أساس
عمله الذاتي ،وليس على أساس انضمامه إلى
جماعة المسلمين ،فقد كان المنافقون جمي ًعا
منضمين إلى صفوف المسلمين ،وكانوا يصلون
ويصومون معهم ،ولكن ــ بالرغم من ذلك ــ أعلن
القرآن أنهم أصحاب النار!
( )99-97لقد ورد في حديث أن« :من سكن
البادية جفا».

إن المدينة تمتاز بما يسودها من جو علمي،
ومــا يقوم في جنباتها من مؤسسات تعليمية
وثقافية ،وما يزدهر في رحابها من ألوان النشاط
في مختلف حقول العلم والــفــن ..أمــا سكان
البوادي فال تتاح لهم الفرص من هذا النوع،
كما تكون أساليب حياتهم وموارد عيشهم عادية
بالقياس إلى أهل المدن ،مما ينتج عنه أن سكان
البوادي التتولد في نفوسهم دقة الشعور ورهافة
الحس ،وتتسم طباعهم بالغلظة والجفاء ،وطرق
تفكيرهم بالسطحية والغباء ،وبالتالي يصعب
عليهم أن يتفهموا دقائق الدين ويغوصوا في
أعماقه.
علما ،وهو
إناﷲ تعالى محيط بكل شيء ً
خبيرا
حكيم في صنعه ،ورحيم بخلقه ،ولكونه
ً
بضعف البدو العوام اقتضت حكمته ورحمته
أن يراعي هذا الجانب في تكاليفه عليهم تمام
المراعاة ،ومــن ثم فليس يطلباﷲ من أمثال
هؤالء أن يقيموا الدليل على المعرفة العميقة
والتدين األعلى ،بل سيرضىاﷲ عنهم بالتدين
البسيط فيما لو كانوا ذوي نيات صالحة طيبة.
فتدين العوام يتلخص في أن يقروا بوجوداﷲ
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كخالق ومالك لهذا الكون بما فيه ،من صميم
قلوبهم ،ويكونوا على استحضار دائم أن هناك
يوما آخر ٍ
آت المحالة ،ولن يتخلف عن موعده،
ً
وأنهم سيحاسبون فيه عن كل ماصدر عنهم
في الحياة الدنيا من قــول وعمل ،وأن يعطوا
جز ًءا مما يكسبون في سبيلاﷲ وسيل ًة للتقرب
إلىاﷲ ،والفوز ببركاته ودعوات رسوله المباركة
المستجابة ،وهذا هو المستوى العام للتدين ،ولو
أن نية المرء كانت صافية غير مغشوشة لتفضلاﷲ
تعالى بقبول هذا التدين منه.

وأما لو صار العوام غافلين عناﷲ وأحكامه
جمل ًة وتفصيالً ،وازداد بعدهم عن الدين إلى حد
يعدون معه اإلنفاق في سبيل الدين غرام ًة ثقيلة
بغيضة ،وال تسرهم أنباء ازدهار اإلسالم وامتداد
نفوذه ،بل يتلقونها بوجوه عابسة ،وجباه مقطبة
مقتًا واستيا ًء بذلك ،فإنهم ليسوا جديرين بالعفو
نظرا
البتة؛ إذ من المحتمل أن يتم إعفاء العوام ً
لقلة فهمهم وضعف مداركهم العقلية من مطالبة
التدين العميق ،غير أن قلة فهمهم لو تحولت إلى
التمرد والغدر باإلسالم فإنهم لن يقابلوا بالعفو
والصفح بحال من األحوال!
( )101-100إن الدعوة إلى ديــناﷲ أينما
نهضت تواجه دو ًما إحدى اثنتين:

سافرا،
شرسا
فإما أن تناصبها البيئة عــدا ًء
ً
ً
فتتصدى للقضاء عليها بالقوة ،وفي بيئة كهذه
يصبح دعــاة الدين غرباء بال مؤنس وال مأوى
يلجؤون إليه ،مما يضطرهم إلى مغادرة أوطانهم
راغمين ،وهؤالء هم الذين يسمون «المهاجرين».
أما األخرى :فهي أن تكون البيئة مواتية للدعوة
إلى ديناﷲ؛ ففي مثل هذه البيئة اليتعرض الدعاة
للقهر واالضطهاد أو السلب والنهب ،شأن
القائمين بالدعوة في البيئة األولى المعادية ،بل
يقوم أهل هذه البيئة بإيواء الدعاة األولين ،ومد
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يد العون والنصرة ،ومن ثم سموا «األنصار».
وقــد أسفرت ظــروف مكة القاهرة في
صدر اإلســام عن تحول المسلمين هناك
إلــى مهاجرين ،كما أدت ظــروف المدينة
أنصارا،
الوادعة إلى صيرورة المسلمين هناك
ً
وإن رضواناﷲ وجنته اليفوز بهما أحد إال
في مقابل الهجرة أو مقابل النصرة ،فإما أن
يكون المرء من التجرد واإلخالصﷲ بحيث
تنفلت من يده أزمة الدنيا فيعود غري ًبا مسلو ًبا
مطار ًدا ،وإما أن يجعل من نفسه بدي ً
ال عن
حرمان الطائفة السابقة الذكر ،إذا كانت تتوفر
لديه أسباب العيش ووسائل القوة والمنعة.
ولقد كان الصحابة الكرام رضــواناﷲ
أنموذجا كام ً
ال لهذه
تعالى عليهم أجمعين
ً
الهجرة والنصرة ،والذين سيقتدون بهؤالء
السابقين في الهجرة والنصرة من المسلمين
الالحقين أو المتأخرين سينضمون ــ بالتبع
ــ إلى تلك الطائفة اإللهية المقدسة ..وقد
٢٠٣
يقضياﷲ تعالى على بعض الناس بالحرمان،
أناسا آخرين من الحرمان لكي
كي تستيقظ في نفوسهم مشاعر اإلنابة والتضرع ،كما أنه تعالى ينقذ ً
يكونوا من المنفقين في سبيلاﷲ من خالل التقدم بالنصر والمعونة إلى المحرومين والبائسين ،إن هذا
تدبيراﷲ ،والذين اليقيمون الدليل على ذلك أناس لم يرضوا منهجاﷲ ،من ثم فلن يرضىاﷲ عنهم
كذلك في اليوم اآلخر!
وقوله[ :ﭜ ﭝ] يعني :أن الذي أقامهاﷲ في ظل ظروف اضطرته إلى التخلي عن كل شيء
مستقيما على الدين الحق ،والذي اقتضت ظروفه المحيطة به أن يشرك
فتخلى عنه طو ًعا ،وظل ثابتًا
ً
في ثروته وأمالكه إخوانًا له في الدين ،تجمع بينه وإياهم وحدة الهدف دون وشائج النسب أو القرابة،
رضى وسرور ،فهؤالء هم الذين فازوا برضواناﷲ ،وهم الذين
فهو اآلخر لم يلبث أن قابل ذلك بكل ً
سيدخلون في الجنان األبدية.

( )106-102من الناس من التنطوي نفوسهم على الشر ،كما أنهم يداومون على القيام باألعمال
الدينية الرتيبة في الظروف العادية ،ولكن حين يعرض لهم أي مقتضى من مقتضيات الدين ،يتطلب أداءه
تحطيم خريطة حياتهم الجاهزة؛ فإنهم اليستطيعون نذر أنفسهم وأموالهم للدين كما ينبغي ،فضعف
العزيمة واإلرادة أو االنهماك في مشاغل الدنيا يقف حجر عثرة دون قيامهم بلعب الدور المطلوب أو
المرجو منهم في سبيل الدين ،ومع أن أمثال هؤالء مخطؤون إال أن خطأهم يقابل بالعفو إذا هم اعترفوا
به ،وبادروا بالعودة إلى جادة الدين ،مغمورين بإحساس الخجل والندامة.
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٢١

٢٠٤

وبعد ارتكاب الخطأ يكون المرء دو ًما بين خيارين:

ودليل االعــتــراف والندم هو أن تتولد
في أنفسهم عواطف الخدمة الدينية من
جديد ،فيقدمون جز ًءا من كرائم أموالهم في
سبيلاﷲ،
تطهيرا لضمائرهم من آثار الذنب،
ً
وإذا ماظهر رد فعل كهذا من جانب هؤالء
فقد ُأمر النبي أال يلومهم اآلن وال يؤنبهم
على مابدر منهم ،بل ليحاول أن يهدئ من
دعما نفس ًّيا وسندً ا معنو ًّيا
روعهم ويقدم لهم ً
بأن يدعو لهم ويصلي عليهم ،حتى يتحول
مافي قلوبهم من هم ثقيل نتيجة إحساسهم
بوطأة الذنب إلى عزيمة وثقة إيمانية جديدة.
إن ارتــكــاب الخطأ ليس هــو السوء
األصلي عنداﷲ ،بل اإلصــرار على الخطأ
والتمادي فيه ،فالشخص الــذي أخــذ بعد
ارتكاب خطأ مافي تبريره بصنوف الحيل،
والــتــأويــات الــكــاذبــة ،صــار إلــى الهالك
والدمار المحالة ،وأما الشخص الذي بادر
بإصالح نفسه معتر ًفا بما صدر عنه من خطأ
فهو جدير بعفواﷲ تعالى وغفرانه.

أحدهما :أن يعترف بخطئه.

واآلخر :أن يسلك طريق التمرد والعناد.

واالعتراف بالخطأ يمأل نفس صاحبه بمشاعر التواضع والخشوعﷲ ،مما يؤهله ثان ًيا لرحمةاﷲ
وعنايته ،وعلى العكس من ذلك فإن الشخص الذي يلجأ إلى العناد فكأنما يسير في طريق ينتهي به
حتما إلى غضباﷲ ،بحيث إنه سيختلق ضرو ًبا من التأويالت الباطلة تبرئ ًة لنفسه ،وبالتالي ستجره
ً
جديرا بعفواﷲ ورحمته
األول
كان
وإذا
أخرى،
أخطاء
من
ا
كثير
يرتكب
أن
إلى
واحد
خطأ
تبرير
محاولة
ً
ً
فإن هذا األخير اليستحق إال سخطاﷲ وعقابه.
( )110-107لبناء الحياة صورتان :التقوى ،والظلم.

أما الصورة األولى فهي :أن يكون الخوف مناﷲ هو األساس أو القاعدة التي يقام عليها بناء الحياة،
وأن تكون الفكرة التي تخضع لها أنشطة المرء كلها هي الفكرة القائلة بأنه سيحاسب عن كل مايصدر
خيرا
عنه من قول وفعل أمامإله يعلم سره وعالنيته ،وسيجازي كل أحد بحسب أعماله الحقيقية ،إن ً
شرا فشر ،ومثل هذا الشخص كمثل من يقيم بناءه على صخرة متينة صلبة.
فخير ،وإن ًّ

خلوا من أي خوف من هذا النوع ،فيعيش في الدنيا
وأما الصورة الثانية فهي :أن يكون قلب المرء ً
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حياة حرة طليقة من كل القيود ،ويقول ويفعل
مايشاء من غير التزام بأي مبدأ من المبادئ
الخلقية أو الشرعية ،ومثل حياة شخص
كهذا كمثل مبنى رفع على شفير ٍ
واد متصدع
مشرف على التهدم والسقوط وإذا به اليلبث
طوي ً
ال حتى ينهار في ذات يوم بكل من فيه،
ويستقر في أعماق هوة سحيقة!!
إن أقبح وأشنع جريمة من جرائم أولئك
الذين يؤسسون بنيان حياتهم على قاعدة
الظلم هي التي ضــرب لها مثاالً أصحاب
«مسجد الضرار» في المدينة ،وقد كان في
ٍ
يومئذ مسجدان :أحدهما مسجد النبي
المدينة
الواقع في وسط العمران ،واآلخر مسجد قباء
الكائن بضواحي المدينة ،فاتخذ المنافقون
وكرا للتآمر على اإلسالم
مسجدً ا ثال ًثا ليكون ً
وأهله ،ومع أن عملية كهذه تمارس باسم
الدين غير أن القائمين بها يرمون من ورائها
في الحقيقة إلى معارضة دعوة الحق ألجل
٢٠٥
الحفاظ على قيادتهم وسيادتهم ،فالذين
اليوفقون إلى قبول الحق بسبب أنانياتهم وعبوديتهم ألنفسهم يشكلون جبهة معادية للحق وأتباعه،
ويقومون بأعمال التخريب والتدمير ضدهم ،وتتسبب نشاطاتهم السلبية في إحداث الفتنة والفرقة بين
صفوف المسلمين ،وأمثال هؤالء يمارسون أعمالهم التخريبية هذه باسم الدين ،حتى إنهم يحاولون
استقدام الشخصيات الدينية المسلم بها إلى مسرح أعمالهم لكسب ثقة الناس بهم ..وينسى هؤالء في
عداوتهم العمياء أن مخالفة الحق هي في الحقيقة مخالفةاﷲ ،والتي لن تتكلل بالنجاح في دنيااﷲ أبدً ا،
وإنما قدر ألمثال هؤالء أن يموتوا وقلوبهم يمزقها الحسرة واألسى ،وقضي عليهم بالحرمان األبدي من
رحمةاﷲ!
( )112-111اإليمان باﷲ يعني أن تبيع نفسكﷲ ،فالعبد يتقدم بنفسه وماله إلىاﷲ كي يعطيهاﷲ
تعبيرا عن التسليم والخضوع فإن العالقة الحقيقية إنما
الجنة ً
عوضا عنهما ،وليس هذا في الواقع إال ً
تتحقق دو ًما على مستوى التسليم والخضوع ،والمطلوب أن تصل عالقتك باﷲ هي األخرى إلى هذه
الدرجة نفسها ،ولن يفوز أحد بنعيم الجنة األبدي بدون هذا التسليم الكامل.

وحين يختار المرء ديناﷲ على هذا النحو فال تعود قضية الدين قضية منفصلة عن ذاته ،بل تصبح
قضيته الذاتية بكل معنى الكلمة ،حيث إنها تصير اآلن مركز اهتماماته ومخاوفه كلها ،فلو أن الدين
تطلب منه المال أحضر له كل مالديه من مال ،وإذا طولب بأن يهب للدين وقته ومؤهالته ،سخرها
معرضا وجوده
لخدمته على الفور ،وحتى لو اقتضى األمر يو ًما أن يؤدي دوره في سبيل إعزاز الدين
ً

لخطر الفناء أو أمواله للتلف والضياع ،أقدم على
ذلك عن طيب خاطر!!

والــذيــن يسلمون أنــفــســهــمﷲ عــلــى هــذا
النحو تتولد فيهم مزايا وأوصــاف عالية ،فتبلغ
حساسيتهم من التيقظ مبل ًغا يعلمون معه خطأهم
عند صدوره عنهم ،وبالتالي يبادرون من فورهم
إلــى االعــتــراف به والتوبة عنه ،وهــم يكونون
خاضعينﷲ ،متذللين بين يديه ،ويدركون آيات
عظمةاﷲ وجالله المنبثة في أرجاء الكون ،بحيث
تبدأ قلوبهم وألسنتهم تلهج تلقائ ًّيا بالثناء والحمد
على ذلك ،يصبحون سائحين أي أن الرحيل عن
العالم البشري إلى العالم اإللهي يكون ــ بالنسبة
إليهم ــ مصدر طمأنينة وسكينة أعظم وأوفــر،
ويصير السجود والركوع أمام ربهم شي ًئا محب ًبا
إلى نفوسهم ،وكل من تربطه بهم عالقةيحاولون
هدايته وإرشاده إلى طريق الخير والمعروف ،وإذا
وجدوا أحدً ا يمارس السوء والمنكر على مشهد
ومرأى منهم تصدوا لنهيه عن ذلك ،يكونون على
غاية الحذر والتنبه فيما يتصل بحدوداﷲ ،فهم
يسهرون على حدوداﷲ تما ًما كما يسهر البستاني
على بستانه ،وهــؤالء هم الذين سيقت إليهم
البشرى باإلنعامات اإللهية.

( )116-113إذا كــان شخص مــاكــافـ ًـرا
ومشركًا ،ثم وصلت إليه دعوة الدين الحق إلى
حد أن تقوم عليه الحجة وينقطع عنه العذر ،ولكنه
مصرا على كفره وشركه ،ولم يؤمن بالدعوة،
ظل ًّ
ٍ
فإنه يصبح بعدئذ بموجب القانون اإللهي من
أصحاب الجحيم ،وبالتالي يكون طلب المغفرة
والنجاة لشخص كهذا بمثابة االستهانة بقدر
اإليمان ورفض للعدل اإللهي مما اقتضى النهي
عن مثل هذا الدعاء.
على أن كلمة [ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ]
الواردة في هذه اآليات تدل على أن هذا الحكم
يتعلق بمشركي عهد النبوة الذين تم اإلخبار عنهم

316

عن طريق الوحي بأنهم أصحاب النار ،وخلفية
هذه اآليات أنه حين أمر رسولاﷲ^ بأال يصلي
على المنافقين إذا ماتوا أبدً ا وال يقوم على قبر
مستغفرا له [ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
أحدهم داع ًيا أو
ً
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] {التوبة} ،أثار
ذلك حفيظة المنافقين ،فاتخذوه موضع الدعاية
ضده عليه الصالة والسالم ،حيث شرعوا يقولون:
إن هــذا يدعي أنــه نبي الرحمة ،وأنــه متبع ملة
إبراهيم ،إ ًذا فما باله ينهى المسلمين عن االستغفار
إلخوانهم وذوي قرابتهم ،على حين أن إبراهيم قد
سألاﷲ المغفرة حتى ألبيه الذي كان مشركًا!

فقيل ر ًّدا عليهم :إن إبراهيم كان قطع على
نفسه عهدً ا أنه سيطلب مــناﷲ العفو والمغفرة
لوالده الضال المشرك ،ولكن ماأن نبهه الوحي
على عداوته المستمرةﷲ إلى آخر لحظاته حتى
تبرأ منه وكف عن استغفاره له.

لقد أودعاﷲ في كل إنسان القدرة على تمييز
الخير من الشر ،فإذا عرضت عليه دعوة تمنعه عن
الشر وجد كيانه الداخلي كله مصد ًقا بها ،حيث
إنه يشعر بوخزة خفيفة تختلج في طيات قلبه،
تدفعه إلى أن يشهد بصدقها ويتناولها بالقبول على
الفور ،ولو أن المرء أعرض عن هذه ــ الوخزة أو
الدفعة الداخلية ــ غير مكترث وال مستجيب لها،
ولم يجتنب ماينبغي عليه أن يجتنبه فإن حساسيته
الفطرية تبدأ تضعف شي ًئا فشي ًئا حتى تصاب في
نهاية المطاف بالجمود والموت الكلي ،وهذا
هو الشيء الذي تم التعبير عنه باإلضالل ،وعبارة
[ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ]
خاصا أو محد ًقا بطائفة
توضح أن هذا الخطر ليس ًّ
دون أخرى ،بل يمكن أن يتعرض له المسلمون
كما يتعرض له غيرهم.
( )118-117في غزوة تبوك برزت جماعة
من المسلمين قامت بضرب أروع مثال للتضحية
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والفداء من أجل اإلســام ،حيث أخرجت
خيرة مالديها من ثروة ومتاع لتجهيز الجيش،
وخرجت تارك ًة وراءها بساتينها وقد نضجت
ثمارها وزروعــهــا ،وقــد حــان حصادها في
رحلة طويلة شاقة تقطع فيها الثالثمئة ميل في
حر شديد الفح ،لتخوض في كفاح عنيف مع
أقوى دولة في العالم حينذاك ،وكان الجيش ــ
وقد سمي جيش العسرة ــ يعاني من قلة الزاد
والعتاد لدرجة أن رجاالً عديدين كانوا على
بعير واحد يتعاقبونه الواحد تلو اآلخر ،ولم
يكن يقع في نصيب الرجل في بعض األوقات
وقــد اشتد به الجوع والعطش ســوى تمرة
واحدة وجرعة من ماء ،على أن هذه المرحلة
تمحيصا وامتحانًا
البالغة القسوة لم تكن إال
ً
للعزائم واإلرادات ،فلما أقاموا الدليل على
صدق إرادتهم سلطاﷲ على العدو رع ًبا دفعه
إلى التراجع واالنسحاب عن ميدان المواجهة
وعاد المسلمون ظافرين دون أن يحتاجوا
إلهدار دم.
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٢١

٢٠٦

وكانت هناك طائفة أخرى هي طائفة المعترفين [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ] {التوبة. }102 :

إن هؤالء لم يستطيعوا االنطالق مع ركب المجاهدين بسبب انشغالهم في أمورهم الدنيوية غير
جسيما مما أجج في قلوبهم نيران االعتراف والندامة،
أنهم سرعان ماأحسوا أنهم قد ارتكبوا خطأ
ً
فقامت غزارة دموعهم الحارة بتالفي قصورهم العملي ،وبالتالي شملهماﷲ تعالى بعفوه ورحمته؛
ألنهم كانوا قد اعترفوا بخطئهم متواضعين.

والطائفة الثالثة :هي التي تألفت من الثالثة الذين خلفوا [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] {التوبة }118 :وهم :كعببن مالك ،ومرارةبن الربيع العامري،
وهاللبن أمية الواقفي.
وتقصيرا منهم في فريضة الجهاد في سبيلاﷲ إال
وهؤالء وإن كانوا يعتبرون عدم خروجهم خطأ
ً
أن مشاعر التوبة واإلنابة المنبعثة في نفوسهم لم تكن ــ أول األمر ــ قد بلغت المستوى المطلوب مما
اقتضى مقاطعتهم اجتماع ًّيا ،وقد كان بإمكان هؤالء أن يعيشوا هادئين مطمئنين رغم هذه المقاطعة
ٌ
فسيح للشغل والتسلية ،كما
مجال
االجتماعية ،إذ كان لديهم في مساكنهم الطيبة وحدائقهم الغناء
ٌ
أيضا أن يلجؤوا إلى الثورة والتمرد والغدر ،ويقوموا بتشكيل كتلة أو جمعية مستقلة
كان بإمكانهم ً

لهم بالتواطؤ مع العناصر الغاضبة في المجتمع
آنذاك ،وأن يعمروا دنيا أفراحهم ومسراتهم في
جزيرة منعزلة عن عامة المسلمين ،غير أنهم
لم يفعلوا شي ًئا من ذلك ،بل إن إحساس البعد
عناﷲ وعن رسوله قد أقض مضاجعهم وأقلق
بالهم لدرجة أنهم أصبحوا اليجدون السكينة في
أي مكان في الخارج ،وال يجدونها في قلوبهم،
بمعنى آخر :إن قلقهم ذاك كان اختيار ًّيا ،ولم
مفروضا عليهم من الخارج ،وقد
يكن إجبار ًّيا
ً
أدى موقفهم هذا إلى أن ذابت قلوبهم وتدفقت
رقة وتضر ًعا إلــىاﷲ ،وفي مدة الخمسين يو ًما
توصلوا إلــى المستوى المطلوب من التوبة
ٍ
وبعدئذ تم العفو عنهم كذلك.
واإلنابة،

( )121-119إن الحياة اإلنسانية هي حياة
اجتماعية ،األمــر الــذي يقتضي أن يتكون لكل
شخص وسط أو محيط حسب ميوله واتجاهاته،
يقضي فيه ليله ونهاره بين أشخاص آخرين ،يجمع
بينه وبينهم اتحاد الميول واالتجاهات ،فالذين
يخافوناﷲ ويرغبون في السير على درب اإليمان
يجب عليهم أن يختاروا لصحبتهم ولقاءاتهم
الصادقين من الناس؛ أي الذين تكون حياتهم قد
انطبعت بطابع الخوف مناﷲ المستقر في أعماق
قلوبهم ،والذين يوجد بين أقوالهم وأعمالهم
توافق وانسجام كامل ،فبمعاشرة الصادقين يصبح
المرء صاد ًقا ،وكذلك العكس صحيح.

يمر المؤمن في حياته بمواقف؛ إذ تتطلب
قضية خدمة اإلسالم أن يخاطر بنفسه من أجلها،
إذ يجب عليه أن يلعب دوره في سبيل اإلسالم
على شدة الجوع والعطش ،وإذ يطالب بالتقدم
نحواﷲ الق ًيا مالقي في ذلك من الجهد والعناء،
والتعب واإلعياء ،وإذ يكون البد من االنضمام
إلى الصف اإلسالمي رغم األخطار المحدقة من
قبل األعداء ،إذ يدعى إلى مناصرةاﷲ واالنضواء
تحت لــواء رسوله ،وإن كــدر عليه ذلــك صفو
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حياته ،وبدل هدوءه واستقراره قل ًقا واضطرا ًبا،
ففي مواقف كهذه يحلو للمرء أن يقعد متخل ًفا
ً
آخــذا بــدواعــي الحذر
عن الكفاح والجهاد،
واالحتياط ،ويغيب عنه أن هذه هي المواقف
الحاسمة ،حيث يتمكن من إقامة الدليل العملي
على عالقته باﷲ تعالى ،وعلى جدارته وأهليته
للجنة التي عنداﷲ تعالى!!

كان أبوخيثمة األنصاري واحــدً ا من جملة
أولئك الذين فترت ــ أول األمر ــ هممهم عن
إعــان النفير العام لغزوة تبوك ،فلم يبادروا
بالخروج مع رسولاﷲ^ وصحبه ،وقد ذهب
يو ًما ــ بعد مسير الجيش ــ إلى بستانه حيث كان
الظل وار ًفا ظليالً ،ووجد مسكنه وسط البستان
ً
مبل ً
مفروشا بالحصير ،ووجد امرأته قد
ال رط ًبا،
أعدت له الطعام الشهي والماء البارد الروي،
وأحضرت عناقيد من العنب الطري ،غير أن
إيثارا
أباخيثمة الذي كان قد تخلف عن الغزاة ً
ألسباب الراحة والرفاهية الدنيوية هذه ،لم يكد
يرى هذا الفرق الهائل بينه وبين الذاهبين إلى
تبوك حتى استيقظ ضميره ،وقــال« :رســولاﷲ
وأصحابه في الشمس ،والريح والحر ،وأنا في
ظل بــارد وطعام مهيأ وامــرأة حسناء ،في مالي
مقيم ،واﷲ ماهذا بخير!».
فما لبث أن توشح بسيفه ورمحه ،وارتحل
بعيرا سري ًعا وأخذ في السير حتى لحق بركب
ً
المجاهدين حين نزل تبوك أشعث الرأس مغبر
الثياب!
( )122هذه اآلية الكريمة من القرآن تتعلق ــ
من ناحية ــ بالوضع محل النقاش ،وتتحدث ــ من
ناحية أخرى ــ عن أحد األحكام الكلية ،فهي تدل
ــ من جانب ــ على كيفية تنظيم التعليم والتربية
للبدو القاطنين بأطراف المدينة إذ ذاك ،كما أنها ــ
من جانب آخر ــ تسلط الضوء على تلك األسس
المبدئية التي ينبغي أن يقوم عليها نظام التعليم
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الديني والبناء التربوي اإلسالمي لألجيال
الجديدة.
التعليم عملية اليستطاع القيام بها كما
ينبغي إال إذا تفرغ لها المرء منقط ًعا عن كل
الشواغل األخــرى ،فلو أن الناس انشغلوا
بأجمعهم في العملية التعليمية لتعطلت
األنشطة والمصالح الحيوية األخ ــرى،
كأعمال التجارة ومساعي كسب المعاش
مثالً ،والمنهج اإلسالمي اليسمح بإنجاز
عمل مع اإلخــال بعمل آخر ،ومن ثم أقر
مبدأ التناوب ،بحيث إذا التحق بعض الناس
بمركز التعليم والتربية ،ظل الباقون سواهم
مشغولين بـــأداء الــواجــبــات والنشاطات
األخــرى ،حتى ينتهي األولــون من التعليم
على وجه أتم وأفضل ،وهكذا سيجري كال
العملين م ًعا دون أن يتأثر أحدهما باآلخر.
ويالحظ أن اآلية الكريمة قد عبرت عن
التعليم اإلسالمي بـ«التفقه في الدين» ،وليس
٢٠٧
المقصود بهذا هو التعليم الفقهي المعروف،
الذي هو المعرفة التفصيلية بشكل الدين ،والذي نتج عن صيرورة علم الدين متراد ًفا مع علم المسائل
واألحكام الدينية ،وإنما أريد بـ«التفقه في الدين» هنا أن تعلم الدين األساسي المنزل من عنداﷲ،
فهما عمي ًقا شامالً ،فالمراد بذلك هو العلم الذي يؤدي إلى معرفة الحق،
قادرا على فهمه ً
وتصبح ً
والذي ينبئ بالحقائق األساسية الثابتة ،ويعلمه كيف يبني حياته على دعائم اآلخرة.
١٠

١٠٩

وغاية هذا التفقه في الدين أو التعليم الديني هو تأهيل المرء ليقوم بواجب إنذار القوم ،واإلنذار معناه
التخويف ،وقد استخدم هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى التحذير والتخويف من قضية اآلخرة ،ومن
هذا نعلم أن التعليم اإلسالمي يهدف إلى إعداد أفراد أكفاء على النهوض كمنذري األقوام والشعوب
من قبلاﷲ تعالى حتى يخشى الناس مناﷲ ،ويجتنبوا في الحياة الدنيا تلك األعمال التي من شأنها أن
تؤدي بهم إلى عذاب اآلخرة األبدي.
علما لتلقين المسائل الفقهية وجزئيات
إن التعليم اإلسالمي هو تعليم الدعوة إلــىاﷲ ،وليس ً
األحكام الشرعية ،وعلى هذا االعتبار ينبغي أن يحتوي منهج التعليم اإلسالمي على مادتين رئيستين:
أوالً :القرآن والسنة.

ثان ًيا :كل العلوم الضرورية التي تمس إليها الحاجة بالنسبة للمدعو ،على سبيل المثال :اللغة ،أو
اللغات التي يتحدث بها المدعو ،ومناهج تفكيره ،ونفسياته ،وما إلى ذلك.

([ )127-123ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ] ،تدل هذه الجملة على أن الكفاح
كفاحا غير مخطط أو مدروس،
اإلسالمي ليس
ً
بل البد فيه من أخذ الترتيب أو المرحلية بعين
االعتبار ،أي يجب أن تنطلق محاوالتنا في سبيل
إزالة العقبات والعوائق من قاعدة البدء باألقرب
ٍ
بعدئذ إلى األبعد فاألبعد،
فاألقرب ،ثم تنتقل
أيضا أنه ينبغي أن نبتدئ أوالً
ومن هذا ندرك ً
بمجاهدة أنفسنا ذاتها ،فإن نفس المرء هي أقرب
وأدنــى مايكون منه ،أما أعــداء الخارج فيأتي
دورهم في المرحلة التالية ،ثم المطلوب األولى
بإزاء أعداء اإلسالم أنفسهم هو الشدة والغلظة،
وهي تعني أن نتعامل معهم بنوع من الصالبة
والــصــرامــة يوقع المهابة لنا فــي صــدورهــم،
والرعب في قلوبهم(((.
كما يجب أن تجري كل العمليات لمواجهة
العدو على أساس من التقوى ،فمسلك التقوى
هو وحــده يضمن للمسلمين النصرة اإللهية،
وعندما ينحرفون عن جادة التقوى يحرمون من
نصراﷲ ومعيته.

ومــن خصائص الــقــرآن كما بينه القرآن
نفسه أن آياته؛ إذ يستمع لها المؤمنون تزيدهم
إيمانًا ،غير أن زيادة اإليمان هذه إنما تتوقف
على االستعداد القلبي للمرء ،وليس على
مجرد االستماع لآليات ،فقبل حوالي األلف
والخمسمئة سنة ،عندما نزل القرآن الكريم لم
يكن يستطيع إدراك أهمية القرآن وعظمته ،سوى
أولئك الذين يملكون االستعداد لرؤية الحقيقة
في صورتها المجردة ،أمــا المنافقون عبدة
خلوا من هذا االستعداد؛ ولذا
الظواهر فقد كانوا ً
فقد كانت ألفاظ القرآن تبدو لهم محض ألفاظ،
حيث كان يتعذر عليهم الفهم كيف يمكن أن
تكون مجموعة من بعض األلفاظ والعبارات
((( تفسير الجصاص.
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باع ًثا على زيادة اليقين والثقة لدى أحد الناس،
وبالتالي فإذا مانزلت آية أو سورة جديدة من
القرآن أخذوا يستخفون بها قائلين :أيكم زادته
هذه األلفاظ العربية إيمانًا؟!

إن ذوي النظرات السطحية كانوا ينظرون
إلى القرآن على أنه محض «كتاب» وليس على
أنه «صحيفة صانعة التاريخ» ،مما جعل هؤالء
الظاهريين السطحيين يصابون بحيرة وذهول؛
إذ رأوا مبلغ أثر القرآن العميق في نفوس أولئك
الذين كانوا ينظرون إليه بما يكمن فيه من جوانب
العظمة والجالل واإلعجاز ،فكانوا يتساءلون
قائلين :أليس هــذا كتا ًبا قبل كل شــيء وبعد
كل شيء! إ ًذا فما وجه الغرابة أو العجب في
مجموعة لفظية يستهوي أفئدة الناس ،ويسحر
عقولهم ،ويبلغ تأثيره في نفوسهم إلى هذا الحد
البعيد؟!

واﷲ يبتلي أمثال هؤالء بضروب شتى
من المحن والصدمات في حياتهم ،حتى تلين
قلوبهم ،وتزداد حساسيتهم فيقدروا على إدراك
األمور على نحو أكثر عم ًقا ودقة ،غير أن أي شيء
خارجي لن يكفي لعظة المرء إذا كان اليريد
بنفسه أن يتعظ ،وإن إهمال المرء للموعظة،
كلما عرضت له ،وعدم وقوفه عندها ،من شأنه
أن يجعله بمرور األيام جامد الحس فاقد الشعور
إزاء الموعظة مهما كانت بليغة ومؤثرة.

وفــي قوله[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] ،أريــد بـ«الفتنة»
االبتالء بالقحط ،والمرض ،والجوع ...،إلخ.
فمثل هذه الكوارث والنكبات يتعرض لها المرء
في حياته مرة وأخرى ،ولكنه اليستمد منها غذاء
التوبة والعبرة ،وإن التوبة في الحقيقة هي اسم
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ثان لنتيجة التذكر واالعتبار ،فيحدث مع كل
إنسان أن تواجهه بالضرورة بعض األحداث غير
العادية مرة أو مرتين على مدار السنة ،وتأتي هذه
األحداث مثيرة إلى الحقائق اإللهية ،فهي تذكر
المرء تــار ًة بضعفه وعجزه إزاء الخالق ،وهي
تظهر تار ًة هوان العالم الراهن بالنسبة إلى عالم
اآلخرة ،وفي مثل هذه المواقف يتم اختبار المرء
بأن يتخذ منها مادة درس لنفسه ،وأن ينظر من
خالل تلك األحداث المادية إلى الحقائق غير
المادية.
ولكن ماالذي يعجز المرء عن تلقي الدرس
من شيء ينطوي على أبلغ درس؟!

السبب في ذلك يرجع إلى عدم تمكنه من
ربط شيء بآخر ،فإن تلقي الدرس أو استمداد
العبرة من واقعات الدنيا يتطلب قــدرة المرء
على أن يكتشف عالقة بين أمرين أو أمور ترتبط
ببعضها ،وأن ينظر إلى الواقعة الظاهرية مقرون ًة
بالحقيقة الكامنة العاملة وراءهــا ،وأن يقرأ في
مرآة ماقد وقع فع ً
ال مالم يقع بعد!

( )129-128رسمت هاتان اآليتان شخصية
رســولاﷲ^ التي تتلخص أبرز مالمحها في
أنه عليه الصالة والسالم إنما يعتمد في كفاح
اإلســام االعتماد كله علىاﷲ الواحد األحد
ليس غير ،وأناﷲ الذي نهض يدعو الناس إليه
هوإله يملك كل أنواع القدرة والسلطة ،وعنده
مفاتيح كل الكنوز ،وإذا كــان الرسول واق ًفا
على أرضية اإليمان واليقين الصلبة هذه ،فمن
الطبيعي أن يكوناﷲ الواحد هو وحده موضع
ثقته ،وأن يسخر نفسه لخدمة الحق غير مكترث
بالمصالح والمخاوف على اختالفها.
كما نعتاﷲ رسوله بأنه على جانب عظيم
من الشفقة والرحمة بالناس ،حيث إنه يتألم
لما يلقاه الناس من عناء أو مشقة كما لو كان
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هو الذي تعرض لتلك المشقة ،وأنه يرغب في
أن يهتدي الناس إلى ربهم رغب ًة شديدة بلغت
حد الحرص ،وأن الشيء الذي بعثه على كفاح
الدعوة إلى الحق هو عطافة النصح لعموم البشر،
وليس أي طموح شخصي أو قضية قومية ،فهو
إنما يكافح أوالً
وأخيرا من أجل فالح الناس،
ً
وليس ألجل فالحه الذاتي.

وقد روي عن عبداﷲبن مسعود أن
رســولاﷲ^ قال« :إناﷲ لم يحرم حرم ًة إال
وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ،أال وإني آخذ
بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش
والذباب» ،أخرجه أحمد.

وصورة الرسول الكريم هذه تمثل الصورة
الدائمة لداعية الحق في كل زمان ومكان ،ونعلم
منها أن ثمة صفتين بارزتين ينبغي أن يتحلى بهما
الداعية المسلم بصفة خاصة:
أما األولى :فهي أن يضع ثقته فياﷲ تعالى
وحده ليس غيره.

وأمــا الثانية :فهي أن تكون عاطفة الحب
والنصح للمدعو قد مألت جوانحه كلها ،بحيث
لم يبق هناك أي شيء آخر سواها.

ومع أن الداعية يواجه ألوانًا شتى من األذى
واإلساءة من قبل المدعو ،وربما يمكن أن تثور
بينه وبين بعضهم النزعات القومية والمادية،
ولكن المطلوب من الداعي ــ بالرغم من ذلك
كله ــ أن يعرض عن هذه األشياء ،وال يدع نفسه
تستيقظ فيها أية نزعة أخرى غير عواطف الرحمة
والرأفة بالمدعو ،فال بد للداعي أن يرتفع بنفسه
ناصحا للمدعو
فوق نفسية رد الفعل ،فيكون
ً
من طــرف واحــد ،حتى وإن كــان المدعو قد
اتخذ نحوه موق ًفا غاية في اإلثارة واإلساءة ،فإن
الداعي يعيش ألجلاﷲ ،والمدعو يعيش ألجل
ذاته.
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مرتكزا على
( )2-1إن كالم النبي يكون
ً
دالئــل محكمة للغاية ،وهــو بأسلوبه غير
العادي يكون في ذاته برهانًا جل ًّيا على أنه إنما
يبلغ عناﷲ ،وال يتكلم من عند نفسه ،على
أن األنبياء ــ مع هذا كله ــ قوبلوا باإلنكار
والتكذيب في كل العصور.
ورسالة النبي قوامها :اإلنذار والتبشير،
أي تخويف الناس من بــطــشاﷲ ،وتبليغ
بشارة الجنة إلى من يرضى منهم بأن يعيش
في هذه الدنيا خائ ًفا مــناﷲ ،وإنما يبعث
النبي لكي يعلم اإلنسان بهذه الحقيقة القائلة
حرا مطلق االختيار والتصرف في
بأنه :ليس ًّ
هذه الدنيا ،وأن قصة الحياة ليست بمنتهية
مع انتهاء أجل المرء على وجه األرض ،بل
إن هناك حياة أبدية بعد الموت ينبغي للمرء
٢٠٨
أن يعيرها من اهتمامه الجانب األكبر ،وأن
الشخص الذي يعيش هنا في غفلة أو طغيان لن يجد في العالم اآلخر بعد الموت سوى األلم وحده.

دائما أن العزة والرقي الينالهما إال شخص يمتلك زمام
وقد ظل اإلنسان العابد للظواهر يحسب ً
سلطة الدنيا ،والذي تتوفر لديه ثروات الدنيا وزخارفها ،أما النبي فهو يهدم هذا التصور من أساسه،
وهما باط ً
محضا ،حيث إنهما عزة ورقي يحظى بهما المرء
ال وخدا ًعا
ً
ويعلن صراح ًة بأنه ليس إال ً
أثرا بعد عين ،بينما العزة
بين بني جنسه في الحياة العابرة الراهنة وبصفة مؤقتة ،فسرعان مايصبحان ً
والرقي ح ًّقا أن يوفق المرء للفوز بهما عنداﷲ ربه في الحياة األبدية القادمة ،فذانك وحدهما عزة ورقي
حقيقيان ،كما أنهما دائمان اليعتريهما الفناء أو الزوال ،لكن المنكرين اليلبثون أن يستخفوا به قائلين:
إنه ساحر وما يقول إال سحر البيان.

( )4-3يزخر الكون بشتى أنواع المخلوقات ،وتدلنا الدراسة العلمية للكون على أن كل هذه
المخلوقات لم تظهر إلى الوجود دفع ًة واحدةً ،بل هي ظهرت بالتدرج واحدً ا فواحدً ا ،ويقسم القرآن
عملية الخلق هذه إلى ست فقرات أو مراحل ،وهذا التكوين الدوري أو المرحلي يثبت أن الكون لم
أيضا إلى
يوجد نتيجة صدفة ،وإنما تم إيجاده تحت خطة حكيمة واعية ،كما أن دراسة الكون تهدينا ً
أن نظامه يخضع لقوانين محكمة للغاية ،فكل شيء فيه يعمل تما ًما كما ينبغي له أن يعمل تب ًعا لمقتضى
عالما يقوم على إدارة
مدبرا ح ًّيا ً
الكل ،وهذا الواقع دليل واضح على أن لهذا المصنع الكوني الهائل ً
شؤونه كل لحظة.
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إن نظام هذا الكون العجيب المدهش لشهادة
صارخة في حد ذاته بأن مالكهإله كامل وعظيم
لدرجة أنه اليتصور أن يكون عنده وزن أو اعتبار
مالشفاعة شافع كائنًا من كان ،فالكون في مرآة
خصائصه يعكس صفات خالقه العظيم.

ويسود هذا الكون كله نظام «القسط» ،فما من
شيء هنا إال يلقى النتيجة بحسب عمله ،فيكسب
ماكان قد سعى له ،ويخسر مالم يسع له ،فال بدَّ
من أن يخيم الظالم على جزء من األرض ،توفرت
فيه أسباب الليل ،وأن تطلع الشمس المنيرة على
جزء من األرض آخــر ،تهيأت له أسباب النور
والضياء.

سنوي ةروس

وكذلك القمر يــدور في فلكه المقرر طب ًقا
ٍ
متناه في الدقة والضبط ،مما يمكن
لنظام رياضي
القمر رغم كونه غير مشع أو مضيء في ذاته من أن
تقويما طبيع ًّيا لمعرفة
نورا بار ًدا ،ويوفر لنا
ً
ينشر لنا ً
عدد الشهور واألعــوام ،إن هذه اآليات الفلكية
تثبت أن الكون ينطوي على هدف عميق ،وبالتالي
محضا أي :بدون
فلن يكون مصير الكون عب ًثا
ً
هدف وال معنًى!

ثم إن مجيء النهار بعد الليل يشير في لغة
التمثيل المادي إلى الحقيقة األخالقية القائلة بأنه
ال بدَّ ــ تب ًعا للسنة الجارية في عالمنا الراهن ــ من
أن يسود النور بعد الظالم ،وأن يحل هنا نظام تأدية
الحقوق محل انتهاك الحقوق ،وأن يمأل العدل
ظلما
اإللهي ربوع العالم بعد أن مأله اإلنسان ً
وعدوانًا ،وأنه من المقرر أن يأتي هنا يوم تنكس
فيه راية الباطل إلى األبد ،وتتجاوب أرجاء الكون
كله بأصداء االعتراف بالحق.

ذلك شأن النتائج المادية ،غير أننا نجد صورة
العالم مختلف ًة عن ذلك تمام االختالف بالنسبة
شخصا يعمل
إلــى النتائج األخــاقــيــة ،فنرى
ً
الصالحات وال يجني ثمار صالحه ،ونشاهد
آخر يظل يمارس الطغيان طيلة حياته دون أن
يوصله طغيانه إلى الجزاء الذي يستحقه ،فالسؤال
هو :إن مشيئة الخالق التي نراها ساري ًة في عالم
المخلوقات األخــرى ،لماذا التظهر أو تسود
المشيئة ذاتها في العالم البشري؟!

إناﷲ يتجلى في العالم الراهن في صورة
الدليل ،وليس في صورة المشاهدة الحسية ،إ ًذا
فال سبيل إلى أن نظفر باﷲ في أي مظهر آخر غير
الذي اختارهاﷲ ليتجلى فيه.

( )6-5إن الشمس تبعد عن أرضنا بمسافة
مالئمة ومنضبطة للغاية ،األمر الذي جعلها مصدر
نعم حيوية الغنى لنا عنها كالنور والحرارة ،وإنه
لو طرأ أدنى تغير على هذا الفاصل المقرر النقلب
ٍ
جحيما
بعدئذ
الوضع تما ًما؛ فأصبحت الشمس
ً
نذيرا للموت بدالً من كونها
اليطاق ،وصارت ً
وسيلة الحياة.

ومــع أن هناك آيــات الحصر لها منبثة في
السماوات واألرض ،إال أنها التكون مادة درس
وعبرة إال للذين تمتلئ صــدورهــم خــو ًفــا ،إن
الخوف من شأنه أن يجعل المرء جا ًّدا ،وإن المرء

والجواب عليه هو :أناﷲ تعالى قد أجل تنفيذ
عدله الكامل في حياة اإلنسان إلى قيام العالم
اآلخر ،فقد أتيحت الحياة األولى لإلنسان للعمل،
وستُتاح الحياة اآلخرة له ليلقى جزاء عمله ،وال
ريب في أن ظهور الحياة الثانية أمر ممكن تما ًما
كما أمكن ظهور الحياة األولى!

وقد فتحاﷲ في هذا العالم طرق الهداية ،غير
أن هذه الهداية اليصل إليها إال الذين يتبعون
معالمها وفق التدبير اإللهي ،وإنما يوفق للسير
على الطريق المستقيم هنا أولئك الذين يكفيهم
فهما ألمر الحق واقتنا ًعا به أن يعرض عليهم
ً
بلغة الدليل والبرهان ،فالذين اليخضعون أمام
البرهان الصادق كأنما هم لم يخضعوا أماماﷲ،
وكأنما هم لم يؤمنوا باﷲ ،وينبغي ألمثال هؤالء
أال ينتظروا ألنفسهم شي ًئا سوى النار!
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اليكاد يركز اهتمامه كله على شيء ما ،وال
يفهم مختلف جوانبه وأبعاده مالم يكن جا ًّدا
تمام الجدية بصدده.
إن كوننا هذا كله مربوط بتوازن إبداعي
عظيم ،وهذا إشارة ناطقة بأن مالك الكونإله
يقدر على أن يبطش باإلنسان متى شــاء،
وهكذا فإن حياتنا األولــى ــ هذه التي نحن
نجربها اآلن ــ هي دليل قاطع على أن الحياة
الثانية هي األخــرى ممكنة كذلك ،إن بروز
النتائج المادية في العالم الراهن ،وعدم بروز
النتائج األخالقية يقتضي وجود عالم تظهر
فيه النتائج األخالقية بأوضح وأكمل صورها،
كل هذه أمور محكمة للغاية ،غير أن كونها
محكمة لن يدركه إال الشخص الذي ينظر إلى
قضية الحياة نظرة ملؤها الحذر والخوف!
لمن أعدت نار الجحيم؟
( )10-7إنها ألولئك الذي نسوا اليوم
الذي يلقون فيه ربهم ،والذين رضوا بأشياء
٢٠٩
الدنيا الزائلة فآثروها على نعيم اآلخــرة
األبدي ،والذين صاروا مطمئنين تمام االطمئنان إلى ماأتيح لهم في هذه الدنيا من أجل االمتحان
واالختبار ،وتعلقت قلوبهم باألشياء غير اإللهية إلى حدٍّ باتوا معه غافلين عن الحقائق اإللهية المتجلية
في صفحة الكون ،كل هذه طرق مؤدية إلى الجحيم ،ومن المستحيل أن يصل السائرون فيها إلى أي
مكان آخر غير الجحيم!
٢١

وقــولــه[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] يوضح أن
اإليمان هداية وإرشاد للمرء ،فهو ينقذ المرء من التخبط في الطرق الخاطئة المعوجة ،وال يزال يسير به
على الجادة المستقيمة حتى يوصله إلى هدفه المنشود.

قادرا على
اإليمان هو اكتشافاﷲ ،والذي يظفر باإليمان يدرك رأس العلم وزمامه ،وبالتالي يصبح ً
أن يبدأ تفكيره في كل أمر من المنطلق الصحيح ،مما يصونه من الضالل واالنحراف الفكري ،ويحافظ
على سالمة تفكيره وسداد رأيه.
وباإلضافة إلى ذلك فليس التسليم باﷲ هو التسليم بأية فلسفة نظرية جامدة ،بل هو إقرار ٍ
بإله حي،

والبشر كلهم سيحضرون آخر األمر بين يديه للحساب ،وهكذا يحول اإليمان صاحبه بما يبعث في قلبه
من مشاعر الخوف والحذر نحو مصيره النهائي الغامض ،يحوله إلى إنسان غاية في الجدية ،بحيث إنه
مضطرا إلى أن ينظر في أعماله وتصرفاته كلها في ضوء الصواب والخطأ ،وأن يأخذ نفسه
يجد نفسه
ًّ
بالسير في االتجاه الصحيح فقط ،وال يميل أبدً ا إلى االتجاه الخاطئ.
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فكرا صائ ًبا
وهكذا يمنح اإليمان صاحبه ً
سديدً ا من ناحية ،كما يــزوده من ناحية أخرى
بقدرة التمييز بين الخير والشر ،تلك التي ترافقه
مدى الحياة كمرشد عملي يقظ.

وإنما يدخل الجنة في اآلخرة أولئك الذين
أثبتوا جدارتهم وأهليتهم لها في الحياة الدنيا ،إن
الجنة مكان لالرتواء من تجلياتاﷲ المباشرة،
فلن تتاح فرصة السكنى فيها إال لــأرواح التي
كانت قد ارتوت من تجلياتاﷲ غير المباشرة في
الدنيا ،وستكون قلوب أهل الجنة مألى بمشاعر
السالم والنصح نحو كل إخوانهم؛ لذا فلن يجد
هناك مكانًا بين سكانها إال الذين أقاموا الدليل في
الدنيا على أن قلوبهم لم تنطو على شيء سوى
عواطف السالم والنصح لآلخرين!

شخصا ماإذا أتى
( )12-11إن سنةاﷲ هي أن
ً
عم ً
صالحا يستوجب األجر ،تم تسجيله على
ال
ً
الفور في صحيفة أعماله ،وأما إذا ارتكب شخص
عم ً
ال سي ًئا يستلزم العقوبة فإناﷲ يمهله لكي يعود
إلى رشده عاج ً
ال أو آجالً ،فيقوم بإصالح نفسه
وعمله ،إن سنةاﷲ هذه لرحلة عظيمة جدًّ ا ،وإال
فاإلنسان ظلوم لدرجة أنه اليــزال مستعدًّ ا كل
الوقت لفعل السوء وإتيان المنكر ،ولو أناﷲ بدأ
يؤاخذ الناس على سيئاتهم مؤاخذة فورية لسرعان
ماانتهت آجالهم ،وألقفرت األرض من بشر
يمشون على ظهرها!

وإنما يتجه إلى الطغيان والتفرعن في الحياة
الدنيا أولئك الذين يعيشون فيها ظانين أنهم لن
يمثلوا أبــدً ا بين يــدياﷲ بعد الموت ،والذين
يمارسون حياتهم دونما خوف من البطش أو
المؤاخذة على تصرفاتهم ،ويحسبون أنهم أحرار
غير مسؤولين عن أي دجل أو تزوير يلجئون إليه
توس ً
ال إلى مآربهم الخسيسة ،وال عن أي فساد
ينشرونه في األرض تحقي ًقا ألغراضهم الدنيئة،
والحقيقة هي أنه ليس هناك مايبعث الناس على

سنوي ةروس

التعامل بالحق والعدل فيما بينهم ،سوى باعث
واحد ،هو اعتقاد المرء بأن فوق كل ذي قوة قو ًّيا،
والكل بإزائه ضعيف غاية الضعف وأنه سيبطش
مضطرا إلى
يو ًما بجميع البشر ،وسيكون الكل
ًّ
التسليم بحكمه فيه بدون اعتراض ،سواء كان له
أو عليه.

إن اإلنسان في أثناء حياته في هذه الدنيا،
يتعرض بين الفينة واألخرى لنكبة من النكبات،
أو لكارثة من الكوارث ،حيث يبدأ يشعر بأنه
عاجز كل العجز أمام القوى الخارجية ،اليملك
إزاءها شي ًئا يقاومها به ،وفي تلك اللحظة اليلبث
المرء أن يأخذ في التضرع واالبتهال إلــىاﷲ،
ويعترف بغاية ضعفه وعجزه أمام قدرة الخالق،
غير أن هذه الحالة التدوم إال مادام المرء في
قبضة المصائب ،فعندما يتخلص منها يعود ثانية
ٍ
غاف ً
قبلئذ ،واﷲ
ال وطاغ ًيا ،تما ًما كما كان
اليسلم وال يعتبر بما يظهر أمثال هــؤالء من
العبودية له ،فإن العبودية المطلوبة هي التي يتم
إظهارها في الظروف الحرة ،وأما العبودية التي
تظهر تحت ضغط الظروف القاهرة فال قيمة لها
عنداﷲ.

إن اإلنسان كائن ميال بطبعه إلى التبرير؛ فهو
يبحث دو ًما عن مبرر لكل عمل يصدر عنه ،ولو
أن المرء أحب لنفسه موقف الطغيان النصرف
إليه عقله كذلك ،وستكون أنشطته العملية كلها
منطبعة بطابع الطغيان ،إال أن عقله سيعمل بدوره
على تزويده بألفاظ جميلة تبرر طغيانه ،وهذا هو
ماسمي بـ «تزيين األعمال»؛ إذ يطمئن المرء نفسه
بأنه على الحق من خالل وصف أخطائه بكلمات
براقة وعبارات منمقة ،غير أن مثله كمثل شخص
يضع على كفه شعلة من النار ويظن أنها التحرق؛
لكونه قد أطلق عليها لقب «الوردة الحمراء»!!

( )14-13الداعي إلــىاﷲ يقوم دو ًمــا على
أساس من الدالئل والبراهين ،وعلى المستوى

ذاتــه يتعين على الناس أن يعرفوه ،أما لو أراد
الناس أن يجدوا الداعي إلىاﷲ في خضم األمجاد
الظاهرية ،واالستقباالت الشعبية الحاشدة ،فإنهم
لن يجدوه أبــدً ا؛ ألن داعـــياﷲ اليوجد هناك
البتة ،ومع أن النبي يأتي بالمعجزات والخوارق،
إال أن المعجزة إنما تظهر في المرحلة النهائية،
وعند إقامة الحجة ،بينما يقوم نشاطه في المرحلة
الدعوية كلها على أســاس الدالئل والبراهين
وحدها.

إن كون طائفة ماظالمة هو :أال تعرف الدعوة
اإللهية القائمة على الدليل ،وبالتالي تقابلها
بالرفض واإلنكار لعدم كونها طب ًقا لمستواها
المزعوم ،وبسبب موقفهم هذا يتعرض أمثال
هؤالء لضربة القانون اإللهي.
وقوله[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ] إن الخليفة ــ في أصل اللغة ــ هو الذي
يجيء مكان غيره بعد ذهابه ،وقد يطلق هذا اللفظ
على من يقوم مقام غيره أو ينوب عنه ،وبخاصة
في تولي الحكم والسلطة ،وهذه النيابة تكون عن
اإلنسان ،وليس عناﷲ؛ إذ اليتصور أن يكون
اإلنسان نائ ًبا عــناﷲ في أمر السلطة والملك،
وإنما ينوب اإلنسان دو ًما عن أحد المخلوقات،
وكل استخدامات القرآن الكريم لكلمة «الخالفة»
إنما وردت بمعنى النيابة عن المخلوق ،وليس
بمعنى النيابة عناﷲ.

كما يالحظ أن جعل أحد خليفة لغيره اليكون
ألجل التكريم ،بل يكون لالمتحان واالختبار،
فاالستخالف يعني أن تتاح فرصة العمل للواحد
بعد اآلخــر ،وأن توضع أمــة تلو أخــرى موضع
االمتحان واالختبار ،كما أديل ــ مث ً
ال ــ في الهند
للمغول من األقبال أو الــراجــوات الهنود ،ثم
انتزعت الدولة منهم وحولت إلى اإلنجليز ،وما
ٍ
أيضا
لبث األخيرون
بعدئذ حتى تم جالؤهم ً
عن البالد ،وخلي المكان بالتالي للطائفة ذات
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األغلبية الساحقة ،فقد كان كل الحق من هؤالء
خليفة لسابقه.

( )17-15لقد كان أهل مكة يزعمون أنهم
يؤمنون بــاﷲ والــرســول ،حيث كــانــوا يدعون
كثيرا
أنهم متبعو الملة اإلبراهيمية ،حتى إن
ً
من مصطلحات اإلســام الدينية مثل :الصالة،
والصيام ،والزكاة ،والحج ...إلخ ،كانت مستعملة
رائجة لديهم منذ قديم الزمان ،فما الذي دفعهم إ ًذا
إلى مطالبة رسول اإلسالم عليه الصالة والسالم
بأن يأتي بقرآن غير هذا القرآن ،أو يتناوله بشيء
من التبديل أو التعديل ،وأنه إذا استجاب لطلبهم
آمنوا بدعوته؟!

السبب في ذلك يكمن في أن القرآن جاء يعلن
عن ديناﷲ النقي الخالص من كل الشوائب ،بينما
ً
مزورا
مغشوشا
كانت قريش قد اصطنعت دينًا
ً
باسم الدين اإللهي.
إن دعــوة الــقــرآن إلــى التوحيد كانت تمثل
ضربة قاضية على عقيدتهم الوثنية عناﷲ ،كما
أن عباداتهم كانت تبدو مجرد لهو ولعب بالقياس
إلى تصور العبادة الذي قدمه القرآن الكريم ،وإنهم
رمزا لفخارهم القومي،
كانوا قد جعلوا من النبي ً
بينما كان القرآن يدعوهم إلى اإليمان بنبي يتولى
زمام القيادة والتوجيه في حياتهم العملية ،وقد
كانوا يعدون خدمة الكعبة وسدانتها أكبر دليل
على تدينهم ،بينما أكد القرآن على أن التدين هو
أن يخشى المرء مناﷲ ،وأن يضع اآلخرة نصب
عينيه في كل مايأتي وما يدع في الحياة الدنيا.
وكثيرا مايعرض المرء عن الحق أو ينكره
ً
معتمدً ا على بضع كلمات يتفوه بها معتقدً ا أنها
كافية إلبطال الحق أو تبرير موقفه منه على أقل
تقدير ،وإنما هو يجترئ على ذلك؛ ألن قلبه يخلو
من الخوف أو اإلشفاق ،ولو أن قلب المرء امتأل
خو ًفا وإشفا ًقا من أنه محاسب ومسؤول عنداﷲ،
عن كل قــول وفعل يصدر عنه في هــذه الحياة
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ألصبح من فــوره جــا ًّدا إلــى أقصى حدود
الجدية ،وإن الشخص الجاد لينظر إلى األمر
من وجهة النظر الواقعية ،ويستحيل عليه أن
يقابله باإلهمال أو يقف منه موقف العابث
المتفرج!
( )19-18ليس هناك من أحد في هذا
العالم غيراﷲ يقدر على إيصال نفع أو دفع
ضرر ما ،وإن من يدرك هذه الحقيقة ينصرف
اهتمامه كله نــحــواﷲ تعالى ،فهو اليعبد
إالاﷲ ،وال يخاف إال إياه ،وال يعلق آماله إال
عليه ،ويصيراﷲ الواحد هو كل شيء عنده.
وعلى العكس من ذلك فإن الذين تعلقت
قلوبهم باألشياء ،وانحبست نفوسهم في
إطارها الضيق المحدود اليلبثون أن يتخذوا
إلها لهم ،ويعلقون على هذه
من أحد غيراﷲ ً
اآللهة الباطلة اآلمال والمخاوف التي يجب
أال تعلق إال علىاﷲ الواحد األحد.
ومن صور هذا الضالل عقيدة الشفاعة،
٢١٠
حيث يفترض أصحابها أن هناك «ذواتًا عليا»
ــ من البشر أو من غير البشر ــ هي عنداﷲ مقدسة ومسموعة الكلمة ،وأناﷲ يقضي بناء على شفاعتها
ونزوالً عند رغبتها بسعة الرزق الدنيوي أو الخالص األخروي ،غير أن عقيدة من هذا النوع باطلة كل
البطالن ،إنها استخفاف بألوهيةاﷲ ،وتقدير بخس لعظمة شأنه وعلو قدره.

إناﷲ متنزه عن الشرك على اختالف ألوانه ،إن كل العقائد من هذا النوع غير منسجمة إطال ًقا مع
صفاتاﷲ ،التي يعرفنا بها في كونه العظيم المتعال ،ومعنى عقيدة كهذه أناﷲ ليس هو المبدع الخالق
الذي يبدو لنا متجل ًيا في مرآة صفاته اإلبداعية ،أو أن صفاتاﷲ تنطوي على تناقضات ،وواضح أن
ٍ
وقتئذ ألبناء البشر قاطب ًة
كال هذين األمرين مستحيل؛ لقد أنشأاﷲ البشرية على دين الفطرة ،فلم يكن
صورا وأشكاالً شتى ،وإنما
إال دين واحد ،ثم نشب اختالف بين الناس انتهى بهم إلى جعل الدين
ً
يرجع السبب في ذلك إلى إساءة استخدام الحرية التي منحت للناس ألجل االمتحان ،ولو أناﷲ ظهر
للعيان بقوته وجبروته ،النعدم عناد الناس وتالشى طغيانهم فجأ ًة وحل االتحاد بينهم محل االختالف
واالنقسام.

لما أصر أهل مكة على الجحود واإلنكار ،ولم يزدادوا مع مضي الزمان إال توغ ً
ال في
(َّ )21-20
العناد والمكابرة ،سلطاﷲ عليهم قح ًطا استمر سبع سنوات ،وانتهى ــ آخر األمر ــ بدعاء رسولاﷲ^..
إنها كانت آية كان لهم أن يستمدوا منها الدرس القائل بأن إنكار النبي سيعرضهم لضربة البطش اإللهي،
غير أنهم خرجوا من المحنة كما دخلوا فيها ،فعندما يكون القحط مسل ًطا عليهم يبتهلون ويتضرعون

إلــىاﷲ ،وحين يذهب عنهم يقولون :إنما هي
صروف الدهر وتقلبات األيــام يتعرض لها كل
األحياء على وجه البسيطة ،وال عالقة لها البتة
باإليمان بالنبي أو عدم اإليمان به!!
الــنــاس يطلبون مــن الــنــبــي اآليــــة ،ولكن
المسألة التكمن أص ً
ال في ظهور اآلية ،بل في
استلهام الــدرس والعبرة منها ،فــإن اآليــة إنما
تكون للمشاهدة ،دون اإللــزام أو اإلجبار على
اإليمان ،ومن ثم فال يزال هذا الخيار ،حتى بعد
ظهور اآلية ،بيد المرء نفسه ،سواء كان يؤمن بها
أميرفضها ،باللجوء إلى أي تفسير باطل لها!!

على أن آي ــةاﷲ األخــيــرة ــ الحاسمة ــ إذا
ظهرت ،فال يملك اإلنسان إزاءهــا أي خيار؛
إذ تأتي هذه اآلية األخيرة ،على أثر قيام الحجة
القاطعة ،محققة للعدل اإللــهــي ،وهــي تأخذ
صورا مختلفة من نبي إلى آخر ،فقد تمثلت هذه
ً
اآلية اإللهية بالنسبة لنبي آخر الزمان في صورة
غلبة المؤمنين وانتصارهم الكامل على الكفار
والمشركين ،وفي هذا الصدد كتب الشيخ شاه
عبدالقادر الدهلوي في «موضح القرآن» يقول:
«يعني لو سألوا :كيف لنا أن نعرف أن ماتقوله
حق .فقال ر ًّدا عليهم :إناﷲ تعالى سيكتب لهذا
ٌّ
الدين في القادم الغلبة واالزدهــار ،ولمعارضيه
الذلة والــدمــار[ ،ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ] ،وقــد حــدث ذلــك بالفعل،
وظهور اآلية المؤيدة للحق مرة واحدة فيه غنى
وكفاية؛ إذ لو نزلت الهزيمة والذلة والهوان في
كل مــرة بالمعارضين وحدهم النحسم األمر
وتحقق القضاء ،في حين أن الدنيا ليست موضع
الحسم أو القضاء النهائي».

إن المرء حين يعاند ويتعنت ،ثم يجد أنه
اليصيبه ،بسبب ذلك أذى أو خسارة ما ،فال
يلبث أن يصبح أكثر عنا ًدا وأشد تعنتًا ،حيث إنه
يظن أنه أبعد متناوالً عن بطشاﷲ ،على حين
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أن هذا يتم حسب تدبيراﷲ ،فإناﷲ تعالى يمهل
المعاند الطاغي ليعاند ويطغى ماوسعه العناد
والطغيان ،غير مبال وال مكترث بالعواقب ،وفي
أثناء ذلك اليزال حفظةاﷲ يسجلون كل أعماله
وأقواله في صمت وخفاء ،حتى إذا انقضى أجله،
فاجأه ملك الموت ،فيبطش به ليحضره أماماﷲ
رب العالمين للحساب عن أعماله كلها!

( )23-22اإلنسان وجــود مرهف الحس
للغاية ،اليطيق تحمل األلــم أو الصبر عليه،
وهــذا هو السبب في أن اإلنسان مــاإن تعتريه
ساعة ألم ما ،حتى يصبح جا ًّدا على نحو تلقائي،
ٍ
حينئذ كل الحجب المصطنعة عن ذهنه،
وترتفع
ففي لحظات الهم اليلبث اإلنسان أن يعترف
بالحقيقة التي لم يكن يستعد لالعتراف بها في
لحظات فراغ البال.

ومــن أمثلة ذلــك السفر البحري ،فــإذا كان
البحر هادئًا ساكنًا والسفينة تجري بركابها جر ًيا
سري ًعا نحو المنزل ،فإنها تكون بالنسبة إليهم
لحظة طيبة ورائعة جدًّ ا ،وعندها تمتلئ نفوسهم
بمشاعر الغرور والثقة الكاذبة ،حيث يظنون أن
أمرهم مستقيم تمام االستقامة ،فال أحد يستطيع
اآلن أن يفسده عليهم أو يحدث فيه خل ً
ال ما!!

وإنــهــم لكذلك إذ تهب الــريــاح البحرية،
وتتدافع أمــواج هائلة كالجبال تحيط بركاب
السفينة من كل جانب ،مما يجعل حتى البواخر
العمالقة تتمايل وتتأرجح على سطح الماء كأنها
ظاهرا أن ليس هناك من مصير
قشة تافهة ،ويبدو
ً
سوى الهالك غر ًقا ،وهنالك يعترف باﷲ من كان
ينكر وجــوده ،ويأخذ عبدة األوثــان والتماثيل
يدعوناﷲ الواحد األحد في ضراعة وخشوع،
ويعود المعتمدون على قوتهم وتدابيرهم الذاتية
اليذكرون اآلن شي ًئا سوىاﷲ وحده ،وإن هذا
لدليل تجريبي على أن التوحيد عقيدة فطرية ،وأن
كل العقائد ماعدا التوحيد باطلة األساس.
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وهذه التجربة تدلنا على أن المرء مهما
تفلسف وتعقلن في محاولة الــهــروب من
اإليمان باﷲ فإن كل األقاويل من هذا القبيل
ليست في حقيقتها سوى ترف ذهني أو تنظير
خيالي فارغ مصدره الالمباالة ،وانعدام الهم
ليس غير ،ولو أن اإلنسان علم أن ماأتيح
له من فرص ومواقع في هذه الدنيا إنما أتيح
ألجل االمتحان ،وبصفة مؤقتة للغاية ،ألصبح
من فــوره جــا ًّدا تمام الجدية ،ولتهدمت كل
الحواجز االصطناعية المحيطة بذهنه ولم يجد
مناصا من اإليمان باﷲ الواحد األحد.
بدًّ ا وال ً
وإن وقتًا سيحين ،فيه يهتز كيان اإلنسان
كله وترتعد فرائصه لرؤية جاللاﷲ وجبروته،
مضطرا إلى اإلقرار بكل األمور
ويجد نفسه
ًّ
اإللهية ،ولكن العاقل هو الذي يرى حقائق
الحياة القادمة في تجارب الحياة الراهنة،
ويــبــادر اليوم إلــى االعــتــراف باألمر الذي
سيضطر الكل إلى االعتراف به غدً ا ،غير أن
٢١١
اعتراف الغد لن يغني عنه شي ًئا!
( )24الحياة الدنيا فترة امتحان؛ ولذا فقد منح اإلنسان هنا الحرية الكاملة ،وأتيحت له كل أنواع
ظاهرا أن اإلنسان حر طليق يفعل مايشاء ،وبني مستقبله على نمط صادف
الفرص واإلمكانات ،ويبدو
ً
هواه ،على أن هذه األحوال تتخللها أحداث ووقائع تنطوي على دروس وعبر غالية لقوم يتفكرون ،وهي
تشير إلى الحقيقة القائلة بأن هذا كله اليعدو أن يكون مجرد متاع عارض مؤقت ،وسرعان ماسينتزع
من أصحابه!!

ومن ذلك مث ً
ال واقع اخضرار األرض ونضارتها ،فإذا أنزل المطر ،اكتست األرض بألوان شتى
وسرورا ،يجعلهم يظنون أن األمر كله في مكنتهم
من النباتات ،ومنظرها يمأل أفئدة أصحابها نشو ًة
ً
وتحت تصرفهم ،وأنهم لسرعان ماسيصبحون مالكًا لزروع جاهزة ،ولكن هذا الحلم اليكاد يتحقق
حتى تفاجئهم كارثة من الكوارث؛ كهبوب إعصار ،أو سقوط البرد ،أو غزو الجراد ،مما يقضي على
مزروعاتهم كلها في لمح البصر!!
وهذا هو شأن الحياة اإلنسانية كذلك ،فالمرء يولد مع جسد متكامل األعضاء ،جميل المنظر ،مزود
بمختلف القوى واالستعدادات ،وتواتيه أسباب الدنيا فينجح في أن يبني لنفسه حياة سعيدة ورائعة ،مما
يشعر بنوع من الثقة واالعتماد على ذاته ،حيث يخيل إليه أنه هو صاحب االختيار المطلق في أمر نفسه،
يتصرف فيه كما يشاء ،وبينما هو كذلك إذ تفاجئه منيته في ذات ضحى أو ليلة ،وإذا بالذي كان يعد
نفسه صاحب االختيار ينتهي أمره إلى حيث اليتوفر لديه شيء سوى العجز واالضطرار ،ولو أن المرء

وضع هذه الحقيقة نصب عينيه لما اتجه في الدنيا
أبدً ا إلى البغي والطغيان ،ولما عامل أحدً ا معاملة
الظلم والعدوان أبدً ا!

( )27-25ينخدع المرء بظواهر أحوال الدنيا؛
دائما ،ويخيل إليه أنه
فيعتبر المتاع الوقتي متا ًعا ً
يتمكن من الحصول على الحياة المليئة بالمسرة
والراحة ،التي تطمح إليها نفسه في هذه الدنيا،
على حين أن دنيا اآلمال البشرية إنما تتكون حقيق ًة
في اآلخرة ،ولن يصل إليها إال من حاول الوصول
إليها وفق المنهج الذي قررهاﷲ تعالى.
ولــو افترضنا ــــ جــدالً ــــ أن الــمــرء يستطيع
الحصول على كل شيء في هذه الدنيا فإنه ليس
بقادر على أن يطهر حياته من مكدرات الحزن
واأللم ،فما من سرور هنا إال يصحبه خوف ما،
إن الحياة الخالية من الحزن والخوف واأللم
لهي حياة فــذة لن يتمتع بها المرء إال في بيئة
الجنة وحدها ،والذين يعون هذا السر هم الذين
سيختارون طريق الجنة ،وسيصلون آخر األمر إلى
جناناﷲ األبدية.

إن حياة الرفاهية والمسرة التي يتمناها اإلنسان
ستتاح لعباداﷲ األوفياء في الجنة بصفة دائمة،
على أن هناك درجة أخرى من الرفاهية والمسرة،
هي أعلى وأرفع جدًّ ا من أنواعها المألوفة ،أال وهي
ٍ
بوجه
رؤية مالك الكون التي سيفوز بها أهل الجنة
خاص ،فاﷲ الذي هو خالق اللذات والرفاهيات:
رؤيته ــ من غير شك ــ الكنز األكبر لسائر ألوان
اللذة والرفاهية ،وقد جاء في الحديث أنه« :إذا
دخل أهل الجنة الجنة ،وأهل النار النار ،نادى
ٍ
مناد :ياأهل الجنة إن لكم عنداﷲ موعدً ا يريد أن
ينجزكموه .فيقولون :وما هو ،ألم يثقل موازيننا؟
ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من
النار؟ فيكشف لهم الحجاب ،فينظرون إليه ،فواﷲ
ماأعطاهماﷲ شي ًئا أحب إليهم من النظر إليه ،وال
أقر ألعينهم».
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وإنه ليس ثمة من حالة أشد وال أقسى على
المرء من أن يعتريه عجز وهــوان الينقضي إلى
األبــد ،ومن أن يجد نفسه وقد كُتب عليه فشل
اليمكن تحويله إلى النجاح ثاني ًة ،وفي اآلخرة
سيواجه هذه الحالة نفسها ،أولئك الذين سيحكم
عليهم بالخلود في نار جهنم ،حيث يطرأ على
وجوههم ــ لفرط اليأس والقنوط ــ سواد حالك
يبدو معه وكأنهم غــارقــون فــي ظلمات كثيفة
متراكمة بعضها فوق بعض ،ومع أن المرء لن
يجازى على سيئته إال بقدرها سواء بسواء ،إال
أن الشعور بالحرمان األبدي سيكون قاس ًيا ثقيل
الوطأة عليه لدرجة أن وجهه سيعود بسبب ذلك
قاتما!
أسود ً
( )30-28إن قوام الشرك وعماد أمره كله
هو اآلمــال الزائفة ،فالوقائع التي تحدث بفعل
قدرةاﷲ ،يعزوها المشرك إلى اآللهة الباطلة،
وهكذا يجعل منها ــ بناء على تصوره الوهمي
مركزا لعقيدته وعبادته ،ويزداد اعتماده
المزعوم ــ
ً
على آلهته تلك لدرجة أنه يظنها ستقف إلى جانبه
بإزاءاﷲ تعالى في اآلخرة ،وبالتالي ستحميه من
البطش اإللهي!!
وما هذه كلها سوى آمال زائفة ،غير أن زيفها
اليظهر للعيان في الحياة الدنيا ،وإن الحقائق كلها
ستنكشف في اآلخرة ،وسيعلم الجميع هناك أنه
لم يكن يملك أحد في هذا الكون شي ًئا من القوة
سوىاﷲ الواحد األحد!

يعيش المرء في العالم الراهن وتــراوده هذه
األمنية الحالمة بأنه لسوف يجتاز مرحلة اآلخرة
بنجاح بمعونة أكابره أو نصرة آلهته المزعومة،
ولكن سيفاجأ في اآلخرة بإدراك أن اعتماده كان
باط ً
محضا ،حيث لن يجد أحد في اآلخرة إال
ال
ً
ماكان قد عمل هو بنفسه ،وستنعدم وتتالشى كل
الدعامات الخيالية المفترضة كما لو لم يكن لها
من وجود البتة!
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( )33-31ال بــدَّ لإلنسان من الــرزق،
فكيف يتأتى له هذا الرزق؟
الــجــواب هــو :عــن طريق عمل الكون
الكلي المتكامل ،فالكون بأكمله يعمل بكافة
موجوداته في اتجاه خــاص ،وعلى أقصى
درجــة من التوافق واالنسجام ،حتى يمكن
أن يتوافر لإلنسان ذلك الرزق الذي يستحيل
بدونه وجــوده على وجه األرض ،وال يقدر
شركاء األلوهية الفرضيون ،أو المعبودات
الباطلة ،تب ًعا لعقيدة المشركين أنفسهم،
اليقدرون على توفير هذا الــرزق لإلنسان؛
ألن كــل شريك فرضي إنما هــوإلــه لجزء
من األجــزاء ،ولن يتمكنإله الجزء أبدً ا من
إحــداث واقعة تتطلب توافق األجــزاء كلها
بعضها مع البعض اآلخر!!
وهــكــذا ــــ مث ً
ال ــــ يتوفر لــدى اإلنسان
قوى مدهشة كالسمع والبصر ...إلخ ،وهي
األخ ــرى اليمكن أن تكون مــن صنع أي
٢١٢
معبود باطل ،فهذه المعبودات إما محرومة
من هذه القوى أصالً ،أو إذا كان هناك أي معبود فرضي يتمتع بهذه القوى فإنه ليس بخالقها ،حتى إن
هذه القوى لتنتزع منه تما ًما كما تنتزع من عامة الناس!!
وكذلك بث الحياة في األشياء الميتة ،ونزع الحياة من األحياء هو اآلخر أمر مستحيل على المعبودات
الفرضية ،فليس هناك من دليل أو برهان على ذلك ،وال يعتقد فيها أحد عابديها اعتقا ًدا من هذا النوع،
فكيف يمكن إ ًذا أن يتلقى اإلنسان هذه األشياء من تلك اآللهة والمعبودات الباطلة؟! ومن البديهيات أن
فاقد الشيء اليعطيه.
٢٢

أمورا تتضمن النفي لكل
وإن تعجب فعجب أن يعترف اإلنسان بوجودإله عظيم ،ثم هو ينسب إليه ً
صفاته العليا ،والسبب في ذلك هو أنه اليخافاﷲ ،وأنه قد أقنع نفسه استنا ًدا إلى اآلراء واألفكار
الكاذبة ،بأناﷲ غير محاسب إياه.

بشرا أو من غير البشر ،اليقدر على
( )36-34كل من يتم رفعه إلى درجة األلوهية ،سواء كان ً
إيجاد شيءمن العدم ،وإنما هواﷲ تعالى وحده الذي قامت األدلة والبراهين على كونه خالق الخلق
أيضا على أنه يستطيع إعادته متى شاء،
كله ،وإذا ثبت عمل الخلقﷲ مرة واحدة فيقوم الدليل بذلك ً
حتما ،وإذا كان الخلق األول والخلق الثاني كالهما اليقدر عليه إالاﷲ تعالى وحده ،فمن
وسيعيده ً
العبث المحض أن يتوجه المرء إلى الشركاء اآلخرين سواه؛ إذ إنه الولن يظفر منهم بشيء في حياته
األولى وال في حياته األخرى القادمة.
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وهذا هو شأن الهداية واإلرشاد كذلك،
فقوله[ :ﭯ ﭰ ﭱ] فإن الهداية التي
جاء بها األنبياء إلى البشر هي هداية مسلم
بها ،وعلى نقيض من ذلــك فــإن الشركاء
إما هم غير قادرين إطال ًقا على أن يمنحوا
اإلنــســان أي علم بــشــأن الــحــق والباطل،
كاألصنام مثالً ،وإما هم محتاجون بأنفسهم
إلى الهداية بسبب نقائصهم ومحدوديتهم،
ٍ
واقعية،
ناهيك أن يزودوا اآلخرين بأية هداية
كالمعبود البشري مثالً ،فلذلك يجب على
اإلنسان أن يرجع إلىاﷲ الواحد فقط ،دون
الشركاء الفرضيين!
إن بناء الشرك اليعتمد على أي علم
حقيقي ،بل هو قائم على أســاس الفروض
ٍ
معينة ،من
واألقيسة ،حيث ُيعتقد عن ذوات
دليل أو بــرهـ ٍ
ٍ
ـان ،أنها تتمتع بالصفات
غير
عظيما كهذا يجب
اإللهية ،على حين أن اعتقا ًدا
ً
أن يقام على أساس من العلم الحقيقي ،وليس
٢١٣
على أساس الظنون والتخرصات والقياسات!
( )39-37القرآن هو بنفسه دليل على نفسه ،فقد جاء القرآن بأسلوب ٍ
فذ ليس في مقدور البشر أن
يتناولوه بالتقليد أو المحاكاة على أي ٍ
وجه من الوجوه ،وهذه الواقعة ذاتها تكفي إلثبات أن القرآن كالم
بشري؛ إذ لو أنه كان من صنع ٍ
ٍ
بشر ما ،لكان بمستطاع اآلخرين كذلك أن يصوغوا بجهودهم كال ًما
غير
مماث ً
ال لذلك تما ًما.

والدليل الثاني على كون القرآن كال ًما إله ًيا هو :أنه مصداق للتنبؤات التي توجد بشأنه في الصحف
السماوية القديمة ،حيث إن األمم األمينة على التعاليم السماوية ،كانت منذ قديم الزمان تنتظر كتاب
أخيرا ،وقد جاء القرآن كجواب على هذا الترقب واالنتظار الطويل ،فما الذي يدعو إلى الشك في
هداية ً
صدقه إ ًذا؟! وباإلضافة إلى ذلك فإنه تفصيل «الكتاب» ،يعني أنه يقدم تلك التعاليم اإللهية التي تمثل
خالصة الكتب السماوية كلها ،يقدمها في صورتها الصحيحة والخالصة ،وتلك قرينة واضحة على أن
القرآن قد نزل من عنداﷲ نفسه الذي كان قد أنزل سائر الكتب السماوية السابقة.

وحين يقول شخص ما :إن القرآن تأليف بشري .فإنه يأتي بدعواه إلى ميدان يكون فحصها فيه من
اليسر والسهولة بمكان؛ ألنه يستطيع أن يحاول إعداد كتاب أو سورة ــ على أقل تقدير ــ مثل القرآن
باستخدام قدراته أو قدرات اآلخرين سواه ،حتى يدحض عمل ًّيا االدعاء القائل بأن القرآن كتاب خرج
عن الذات اإلله َّية ..ولكن عدم تمكن أحد الناس من ذلك ــ رغم تحدي القرآن الصريح ــ يقيم الدليل
القاطع على أن دعوى القائلين بأن القرآن كتاب بشري باطلة.
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ودالئل صدق القرآن هذه ليست بحيث
يتعذر على البشر فهمها ،بل الواقع هو أنهم
غير خائفين من عواقب تكذيب القرآن ،فهم
اليحذرون من ّ
أن إنكارهم للقرآن سيعرضهم
ألي عذاب أو عقاب شديد ،إن سبب عنادهم
ومكابرتهم يكمن في عدم الجدية الناشئة عن
عدم خوفهم ،وليس في أي نوع من القناعة
العقلية واالستداللية!
( )44-40الذين اليؤمنون هم عنداﷲ
مفسدون؛ إذ اليمكن أن يمتنع أحــد عن
قبول الحق إال بعد أن يكون قد أفسد فطرته
وشوهها ،ومثل هذا الشخص يكبت صوت
ضميره ،وال يستخدم عقله وقــوة تفكيره،
ويــعــرض عــن الــدالئــل الــواضــحــة استنا ًدا
إلى ألفاظ كاذبة ،وهو يستمع وال يسمع،
ويفهم وال يحاول أن يعي ،وهو بالتالي يؤثر
مصالحه الذاتية ونوازعه العصبية على تلبية
نداء الحق!!
٢١٤
المولعون بالجدل والمناظرة يأبون إال
أن يواصلوا جدالهم العقيم حتى الساعة األخيرة ،وهم لذلك يعتبرون النطق بجملة كهذه[ :ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ] بمثابة التسليم بهزيمتهم ،إال أن الداعي إلى الحق يعمل مترف ًعا عن دواعي االنتصار
والهزيمة ،ومن ثم فإذا وجد مخاطبه وقد لجأ إلى العناد والتعنت والمكابرة ،ولم يعد الستمرار
الحديث معه أي معنى أو جدوى سوى إضاعة الوقت ،بادر بإنهاء النقاش قائ ً
ال بأن القضاء الحقيقي
بيداﷲ ،وأن الكل سيلقى عنداﷲ تعالى مصيره تب ًعا لوضعه الذي سيكشف عنه الميزان اإللهي!
٢٢

ومن المنكرين للحق طائفة تعلن صراحة عن كونها منكرة منذ البداية ،غير أن هناك أقوا ًما أكثر
دها ًء؛ يتظاهرون باإلصغاء إلى القول كما لو أنهم يريدون ح ًّقا أن يفهموه ،بينما تضمر قلوبهم التصميم
على عدم تفهمه على أية حال ،كما أنهم ينظرون إلى اآليات الدالة على صدق الداعي كما لو أنهم
يرغبون في مشاهدتها بأعين مفتوحة وقلوب صافية ،بينما تكون عقولهم قد قررت مسب ًقا بعدم تناولها
بالرؤية وال باالعتراف بها ،وربما يحسن الداعي الظن بأمثال هؤالء فيأمل في هدايتهم ،ولكنهم
صما وعميانًا رغم تمتعهم باآلذان واألعين ،وال يكتب ألمثال هؤالء التوفيق
عنداﷲ أناس أصبحوا ًّ
مناﷲ لالهتداء إلى الحق أبدً ا.
لقد منح اإلنسان قوى وصالحيات رائعة جدًّ ا ،ولو أنه استخدم هذه الصالحيات لما ضل طريق
حرا طلي ًقا ،فيأخذ في التمرد
الحق والخير أبدً ا ،غير أن اإلنسان يقع في سوء فهم؛ إذ يجد نفسه ًّ
والطغيان بدون وجه حق ،وإنما هو يفعل ذلك لكونه لم يفهم منهجاﷲ ،فالشيء الذي أتيح له على

وجه االختبار واالبتالء قد اعتبره ح ًّقا ذات ًّيا له!

( )47-45ليست اآلخــرة اليوم ماثلة أمام
اإلنسان ،ويحتاج الرائي اليوم أن ينظر إليها
بمنظار الــتــصــور؛ ول ــذا فــإن الشخص الــذي
اليكون جا ًّدا بالنسبة إلى اآلخرة تبدو له وكأنها
شيء بعيد ،ولكن حين تدهم اآلخــرة اإلنسان
كحقيقة كبرى ،ويأخذ ينظر إليها بكل خطورتها
وأهوالها ،فإنه سيذهل حينئذ عن عناده وطغيانه
الحالي ،وستتراءى له لمحات الدنيا ضئيلة
وتافهة جدًّ ا ،تلك التي كان قد وقع من أجلها في
الغفلة ،ولم يكن يستعد حتى لمجرد التفكير في
شأن اآلخــرة ،واآلخــرة لن تقع في عالم غريب
مجهول ،بل ستقع في عالم مألوف ومعروف
لدينا تما ًما ،فسيجد المرء نفسه هناك في البيئة
نفسها التي كان قد أنكر فيها الحق من ذي قبل،
وسيرى فيما حوله أولئك الذين كان يمارس
البغي والطغيان اعتما ًدا عليهم ،غير أنهم اليغنون
ٍ
حينئذ في ذهنه كل شيء كأنه
عنه شي ًئا ،وسيتجدد
حادث اآلن ولم تمض عليه أية مدة من الزمان!
إن قضية الداعي والمدعو هي أخطر القضايا
القائمة تحت أديم السماء ،ولو أن الداعي كان
قد نهض بالحق في واقع األمر ،فإنه ممثلاﷲ
في هذه الدنيا ،وبالتالي فاإلقرار به هو اإلقرار
باﷲ ،وإنكاره إنكارﷲ ،وإن واقعة كهذه لن تكون
خالية من المصير أو العاقبة؛ ففي أعقاب ظهور
الداعي إلى الحق يحدث بالضرورة أن يصير كل
الناس مجردين عن أي دليل يقاومون به الكالم
الرباني الذي يجري على لسانه ،وهذا أول انتصار
يحرزه الحق على الباطل ،واالنتصار الثاني سيتم
في اآلخــرة ،حيث سيقف معارضوه بــإذناﷲ
تعالى ،عاجزين ومكتوفي األيــدي أمامه ،إن
الواقعة األولى ال بدَّ وأن تحدث في هذه الدنيا،
وأمــا الواقعة الثانية فقد تحدث هي األخــرى
في العالم الراهن بصفة جزئية ،فيما إذا شاءت
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إرادةاﷲ إحداثها فيه ،وإنه ال بدَّ لكل طائفة من
أن تمر بمرحلة تقف فيها بين يدي ممثلاﷲ في
العالم الراهن على نحو مباشر ،قبل أن تقف بين
يدياﷲ تعالى مباشرةً ،وهكذا يرىاﷲ من
الذي يسلم نفسه إلىاﷲ في وقت مازالاﷲ فيه
وراء الغيب ،ومن الذي اليفعل ذلك ،وللصنف
األول الجنة ،وللصنف األخير نار جهنم!!
( )52-48اإلنسان يجد نفسه في العالم
ظاهرا أنه يفعل مايشاء،
حرا؛ فهو يرى
ً
الراهن ًّ
وال أحد هناك يبطش به أو يعاقبه على فعله،
وهذا الوضع يوقعه في الغفلة ،حتى إن داعيةاﷲ
حين يحذره من عاقبة عمله الوخيمة ،يستهزئ
به ويسخر منه قائالً :متى سينزل بنا هذا العذاب
الذي جئت تنذرنا به على طغياننا؟!

ومصدر مثل هذه األقاويل ليس إال الغباء
وسخافة العقل؛ ألن عذاباﷲ لن يأتي من قبل
الداعي إلى الحق نفسه ،بل من عنداﷲ تعالى،
واﷲ ينبئنا كل حين وآن ،من خالل األحداث
الجارية في كونه بأن منهجه ليس منهج التعجيل
أو اإلسراع.

لو كــان هناك ثقب في جانب من جوانب
سفينة ما ،وألقى بها أحد في البحر غير مكترث
بذلك الثقب ،فــإن ســنــةاﷲ تقضي بــأن تغرق
مثل هــذه السفينة في الماء المحالة ،إال أن
سفينة كهذه التغرق على الفور ،بل هي تغرق
في حينها تب ًعا للسنة اإللهية ..إن أمثلة من هذا
النوع كثيرة منتشرة في كل أرجاء الوجود ،وهي
تعرف اإلنسان بالسنة اإللهية ،ولكنه ــ بالرغم
ِّ
من مشاهدتها مرة وأخرى ــ يقول :إن كانت هذه
األعمال التي نمارسها تستلزم عذاباﷲ ،فماذا
يؤخر ذلك العذاب عنا ،ولم الينزل بنا على
عجل وفي أسرع مايمكن من الزمان؟! وإنما
يبعث اإلنسان على هذا القول عدم جديته بشأن
البطش اإللهي.
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إن الــزالزل والطوفانات وقائع إلهية،
وهذه الوقائع تدل على أن األمر حين يكون
بيناﷲ وبين اإلنسان ،فإن الخيار كله إنما
يكون في يد الطرف األول وحــده ،غير أن
اإلنسان اليقف عندها وقفة تدبر واعتبار،
وإنما هو ينظر فقط أن سنةاﷲ التنشط أو
فورا
تتحرك من فورها ،وبما أنها التتحرك ً
فهو اليزال أسير الغفلة والالمباالة ،ولكن
ٍ
عندئذ
حين يأتي أمراﷲ فسيضطر اإلنسان
عاجزا
إلــى أن يعترف بكل شــيء لكونه
ً
اليملك إزاءه شي ًئا من حول وحيلة ،بينما
االعتراف وقتئذ لن يغني عنه فتيالً؛ ألنه
سيكون موعد نيل جزاء العمل دون مباشرة
العمل!
( )56-53لما حذر رسولاﷲ^ كفار
العرب قائ ً
ال بأنكم إن لم تبادروا بإصالح
أنفسكم فسوف تتعرضون لعذاب اآلخرة،
فلم يلبثوا أن راحــوا يستهزئون بتحذيره
٢١٥
ويسخرون منه.
اإلنسان كائن جد حساس؛ اليطيق تحمل األلم ،وإنه اليزال يستهزئ بالحق ويرفضه باستغناء
تام ،مادام اليتعرض في هذه الدنيا لعذاب وال عقاب ،ولكن عندما يواجهه عذاب اآلخرة ،ينتابه هلع
ٍ
يومئذ ثروات الدنيا وخيراتها
تافها ،حتى إن كان لديه
وخوف ينخلع معه قلبه ،ويبدو له كل شيء
حقيرا ً
ً
كلها ،فإنه سيراها بإزاء العذاب غير ذات قيمة لدرجة أنه يود لو دفعها برمتها ليتخلص من ذلك العذاب
المؤلم!!
غير أن مسألة اآلخرة ليست مسألة مساومة ،إنما هي مسألة لقاء كل نفس جزاء ماكسبت جزا ًء
وفا ًقا ،وإنها لجزء اليتجزأ من خطةاﷲ التي رسمها عن الحياة والموت ،ويقتضي العدل اإللهي أن
ذلك يجب أن يكون ،والقدرة اإللهية كفيلة بأن ذلك كائن المحالة.
وما يحول دون تحقق هذا كله سوى ذلك الموعد المحدد الذي بحلوله تنتهي فترة االمتحان
الراهنة ،وبالتالي سيحضر البشر جمي ًعا بين يدي ربهم لسماع قضائه عن مصيرهم النهائي!

( )60-57اإلنسان كائن نفسي؛ وهو يصلح بصالح نفسيته ،ويفسد بفسادها ،وإن الهداية التي
نزلت في صورة كتاباﷲ ــ القرآن الكريم ــ هي رحمة لإلنسان ،وهي تتضمن أحسن موعظة له ،غير
شوه
أن االنتفاع بهذه الموعظة يستلزم أال يكون المرء قد فقد سداد فكره ،فالشخص الذي مسخ أو ّ
منثورا ،ولن تحرك ساكنًا لديه البتة!!
استعداده لسداد التفكير ،ستذهب موعظةاﷲ عنده هبا ًء
ً
إن أشياء العالم الراهن ومباهجه تكون حاضرة بين يدي المرء ،فهو يجرب لذتها وجودتها في
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٢١٦

كل حين ،وفي مقابل ذلك فإن نعم اآلخرة
التعدو أن تكون مجرد «وعد» ،يسمع عنها
المرء دون أن يجربها أو يتمتع بها عمل ًّيا في
حياته ،األمر الذي يجعل أكثر الناس يتهافتون
على أشياء الدنيا الحاضرة ،غير أن الشخص
سرورا
الذي يفكر في الموضوع بعمق سيسر
ً
عظيما بأناﷲ ــ بإنزال كتاب هدايته ــ قد فتح
ً
باب الحصول على النعم األبدية.
كل ماأعطىاﷲ اإلنسان ،سواء كان في
صــورة المحاصيل الزراعية أو في صورة
أخــرى ســواهــا ،هو من رزقاﷲ المسخر
له ،ولو أن المرء نظر إلى هذه األشياء على
أنها عطاءاﷲ ،وتصرف فيها تب ًعا للمنهج
الذي أرشــداﷲ إليه ،الستيقظت في داخله
عواطف الشكر واالمتنانﷲ ،ولكن الشيطان
يحاول دو ًمــا أن يقلب هــذه النسبة ،حتى
يعود اإلنسان عند استعماله هــذا الــرزق،
اليــتــذكــراﷲ ،بل يتذكر األشياء األخــرى
عداه.

ففي العصر القديم عمل الشيطان على ترويج مراسم وطقوس خرافية إلرضاء اآللهة والمعبودات
الخيالية بشأن الزروع والثمار ،لكي يتناولها المرء وهو يذكر هذه اآللهة والمعبودات دوناﷲ ،كما
حقق الشيطان هذا الغرض نفسه في العصر الحديث عن طريق التفسيرات أو التعليالت المادية ،حيث
إنه يصور للناس مايحصل لهم عنداﷲ على أنه من معطيات العوامل المادية ،حتى إذا ظفر الناس به
لم يعدوه رز ًقا مناﷲ ،بل ظنوه مجرد نتاج تفاعل عناصر المادة!
( )65-61الدعوة هي أشق عمل من أعمال هذه الدنيا؛ فإن حامل رسالة مااليكون داع ًيا إليها إال
بعد أن يسخر وجوده كله للعمل الدعوي ،والمرحلة األقسى واألشد وطأة من ذلك هي التي يواجهها
من قبل المخاطبين ،فحين يعرض الداعي ديناﷲ في صورته النقية الخالصة ويقيم على صدقه أوضح
األدلة والبراهين فال يلبث أن يثور جميع أولئك الذين كانوا يتظاهرون بالتدين على أساس دين مزعوم
خلعوا عليه شعار الدين اإللهي ،أو الذين يحتلون مركز اإلمامة الدينية ،وبالتالي يتصدون إلخضاع
الداعي والتغلب عليه بكل حول وحيلة ،ويستحلون للوصول إلى هذا الغرض كل شيء ،حتى الدعاية
الكاذبة ،والمؤامرات الخسيسة ،واإلجراءات العدوانية العنيفة ،وما إلى ذلك.
إن حرية التصرف المتاحة في العالم الراهن تجعلهم اليتحرجون من اتخاذ أية خطوة جائرة ضد
الداعي ،ومن اللجوء إلى أية وسيلة دنيئة للنيل منه ..ويصل هذا الوضع إلى حد تتركز معه قوة الدليل
كلها في جانب ،بينما تتركز القوى المادية كلها في جانب آخر.
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إن من المستحيل أال يقفاﷲ إلى جانب
التجرد عن
الحق ..إن صيرورة المعارضين إلى
ُّ
الدليل ،وتركز قوة الدليل كلها في جانب الداعي
وحــده ،مما يثبت أناﷲ مع الداعي وليس مع
الطائفة الثانية؛ ألن الدليل ممثلاﷲ في العالم
الراهن؛ فمن كان معه الدليل كاناﷲ معه!!

وإنما تسنح فرص العدوان لمعارضي الحق
بسبب تلك الحرية التي أتيحت لهم من أجل
االمتحان ،فعندما تنقضي فترة االمتحان ينقلب
ٍ
حينئذ لمن
الوضع تما ًما ،وستكون العزة والغلبة
قائما على أساس الدليل ،وأما الذين كانوا
كان ً
خلوا من الدليل ،فسوف اليظفرون هناك بشيء
ًّ
سوى الخزي والخيبة والفشل.
إن طائفة دعـــاةاﷲ الصادقين هــي طائفة
أولياءاﷲ ،ويبشرهماﷲ في اآلخرة بحياة أسمى
وأرقى لن يكدر عليهم صفوها أي حزن أو حسرة
على ماضي حياتهم ،وال أي هم أو خوف من
مستقبل حياتهم!
( )67-66إن القهر والغلبة له تعالى في
ملكه.
من الذي يمسك السماوات واألرض ،ويقوم
بتدبير األمر وتصريف الشؤون فيما بينهما؟

إن هذا أحد األسئلة الرئيسية التي شغلت
أذهان الباحثين عن الحقيقة في كل العصور ،غير
أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال اليمكن
الوصول إليه إال إذا استطاع اإلنسان أن ينظر إلى
مــاوراء الطبيعة ،وبما أن أحد الناس اليتمتع
بعين تنظر إلى مــاوراء الطبيعة ،لذا يكون كل
جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهد
قائما على أساس الحدس والقياس وليس
جهيدً ،
على أساس علم حقيقي!
والمتكلمون عن علم حقيقي في هذه الدنيا
إنما هم أولئك الذين يسمون «األنبياء» ليس
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غير ،إن هؤالء صفوة من الناس يقوم بينهم وبين
العالم العلوي اتصال مباشر؛ حيث يخبرهماﷲ
تعالى بالحقيقة ،ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم
الوحيد في هذه الدنيا الذي يمكن االعتماد عليه
على وجه اليقين.
ومع أننا النملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة
صدق دعوى األنبياء ،إال أن هناك وسيلة غير
مباشرة لذلك ،وهي تتمثل في آيــات الكون،
فهذه اآليات تصدق تصدي ًقا عمل ًّيا بتلك الحقائق
المعنوية التي ب ّينها األنبياء والمرسلون.

وعلى سبيل المثال فنحن نشاهد أن الليل
والنهار يتعاقبان على أرضنا هذه ،الواحد تلو
اآلخــر بانتظام ،وهــذا ال ــدوران ينشأ عن نظام
محكم ومنضبط للغاية ،بحيث اليعتريه أي خلل
أو اضطراب أبدً ا ،ونالحظ أن هذا الدوران مالئم
لحياتنا فوق األرض إلى حد يدعو إلى الدهشة
واضحا أن هناك خطة هادفة
واإلكبار ،ويبدو
ً
وراء هذا النظام الكوني البديع ،إن هذا الوضع
دليل ناطق على وجــود قــادر مطلق ورحمان
ورحيم يخبرنا األنبياء عنه ،ويدعوننا إلى اإليمان
به!

والذين يتبعون «الشركاء» بحسب زعمهم،
ســـواء أكــانــوا الــشــركــاء اإللهيين الــقــدامــى،
أمالشركاء الماديين المحدثين ،ليسوا بمتبعي أية
حقيقة واقعية ،بل هم متبعون لظنونهم وقياساتهم
وحدها ،وإن الكون بأكمله يصدق بالحقيقة التي
تم إعالنها عن طريق األنبياء ،ولكن ليس هناك
من أحد يصدق بما يدعيه «المشركون»!
( )70-68إن زعم البنين والبناتﷲ مصدره
قياس الذات اإللهية على اإلنسان .إن اإلنسان
يعاني من جملة النقائص والتقصيرات؛ مما
يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى األوالد لكي
يتالفى بهم ماينقصه ،ويتدارك بهم ماهو قاصر
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عن إدراكه وحده ،غير أن هذا القياس بالنسبة
إلىاﷲ باطل محض.
إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ
على مثل هذا اال ِّدعــاء ،فإناﷲ الذي يشهد
له نظام المخلوقات الكونيإله كامل في
ذاته إلى أقصى حد الكمال ،وهو منزه عن
العيوب والنقائص من كل نوع ،ولو أناﷲ
لم يكن كام ً
إلها
ال في ذاتــه ،ولو أنه كان ً
ذا عيوب ونقائص لما تمكن أبــدً ا من أن
يصنع كونًا بدي ًعا مثل كوننا ،وال استطاع
إدارته وتسييره كما نراه يسير بمنتهى الدقة
واالنضباط والتوازن.
ومعنى ذلــك أن مفهوم اإللــه الواحد
الذي يدعو إليه النبي هوإله تتضافر آيات
السماوات واألرض كلها على إثبات وجوده
ولكن مفهوم اإلله الذي كونه المشركون
اليوجد له أي دليل في الكون الحالي ،ومن
الظاهر اآلن أن االعتقاد في ٍ
إله بال دليل هو
٢١٧
في ذاته دليل على أن أصحابه لن يفلحوا
أبدً ا؛ ألن اإلله الذي الوجود له أص ً
ال كيف سيأتي لنجدة أحد؟! وكيف سيسعد أحدً ا في الحياة وبعد
الممات؟! ..إن اإلله الذي هو موجود في الحقيقة اليؤمن به المشركون ،بينما اإلله الذي يؤمنون به
هو غير موجود في أي مكان ،فال أمل إ ًذا في أن يكتب للمشركين النجاح في الكون الحالي ،وإنما
نصيرا،
المصير الوحيد المقدر لهم هو أن يصبحوا آخر األمر عاجزين اليملكون قوة وال يجدون
ً
ويتجرعون مرارة الذل والفشل ،وال يتخلصون منه إلى األبد!!
٢٢

إن إعطاء نعمة عظيمة كالعقل لإلنسان يقتضي بطبيعة الحال أن تكون مسؤوليته هي األخرى عظيمة،
وللسبب ذاته كان إنكار الحق أكبر جريمة عنداﷲ تعالى؛ إن الحق ــ إذا قام عليه الدليل القاطع ــ تعين
على المرء أن يعترف به المحالة ،ولو أنه قابل الحق باإلنكار بعد أن تم إثباته عقل ًّيا فإنه يرتكب جريمة
التغتفر ،فإذا كاناﷲ قد منح اإلنسان عق ً
ال يمكنه من أن يعرف حقيقة الحق وبطالن الباطل فماذا عساه
يعتذر به بعد ذلك عنداﷲ؟!
( )73-71سيدنا نوح عليه الصالة والسالم نبي عصر سحيق في القدم ،وقد ظل شعبه يقابله
بالحفاوة والتكريم مادام صامتًا ،ولكنه لم يكد يقوم داع ًيا إلى الحق ،مرشدً ا للناس إلى ماينبغي لهم وما
الينبغي من قول وفعل ،حتى صار عندهم رج ً
بغيضا ثقيل الظل ،مما دفعهم إلى أن يهددوه قائلين:
ال ً
وإنك إن لم تنته عن إزعاجنا بهذا التبليغ والتذكير فلن نسمح لك بالبقاء في أرضنا ،ولنطردنك من
أقطارها طر ًدا.
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فقال سيدنا نوح عليه الصالة والسالم :إنكم
أمرا بشر ًّيا ،ولذا تقولون مثل هذا
تعتبرون أمري ً
القول ،غير أن هذا األمر أمر إلهي ،وقتالكم معي
سيضطركم إلى القتال معاﷲ ،ولكي تتأكدوا من
صدق ماأقول بإمكانكم أن تقوموا بتجربة ،وهي:
أن تدبروا أنتم بالتعاون مع أنصاركم وشركائكم
أجمعين ،أية خطوة جماعية ضدي ،ثم نفذوها
ً
تنفيذا فور ًّيا ،وسترون أن كل خطة
بكل قوتكم
من خططكم التي تدبرونها للقضاء علي ،تبوء
بالفشل الذريع ..إن معيار صدق الداعي إلى الحق
في العالم الراهن هو أنه يوفق إلنجاز عمله وأداء
واجبه في كل الظروف واألحوال ،وأن أية محاولة
ترمي إلــى إخضاعه أو القضاء عليه التكلل
بالنجاح البتة!!
إن الشخص الذي يبعث من عنداﷲ للقيام
بدعوة الحق ،ليقوم دو ًما على أساس اآلية ــ أي
الدليل ــ وبما أن الدليل أمر ذهني لذا فاإلنسان
المحب للظواهر اليكاد يتفطن إلــى عظمته
عاجزا عن دحضه
وجالله ،وهو بالرغم من كونه
ً
عقل ًّيا اليلبث أن يرفض اإلذعان والخضوع له.

ومن آداب الدعوة التي ال بدَّ لداعية الحق
من مراعاتها أال يطالب المدعو بأي نوع من
المطالبات المادية أو االقتصادية؛ مهما جر
عليه هذا التنازل األحــادي الجانب من خسائر
باهظة ،إن طبيعة العالقة القائمة بين الطرفين
هي التي تحتم ذلك ،فمن الضروري أن تبقى
بينهما عالقة الــداعــي والمدعو حتى الساعة
األخــيــرة ،وال تتحول إلــى عالقة الند القومي
والمنافس المادي على أية حال ،لقد ظل نوح
عليه الصالة والسالم يبلغ رسالة الحق حتى أقام
الحجة على قومه ،ولكنهم ــ مع ذلك ــ مازالوا
مصرين على التمرد والطغيان ،وبالتالي تم
إهالك الطغاة والمتمردين بالطوفان غر ًقا ،وجعل
مكانهم المؤمنون بنوح ورثة األرض ليسكنوها
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ويعمروها ،وهذا مايسمى في اصطالح القرآن
بـ«الخالفة» أو «االستخالف» ،فقبل الطوفان كان
قوم نوح خلفاء األرض ،وفي أعقاب الطوفان
عهد بخالفة األرض إلى المؤمنين بسيدنا نوح
عليه الصالة والسالم.
( )74أطلقت هذه اآليــة اسم «المعتدين»
على أولئك الذين إذا ماأنكروا الحق مرة واحدة
جعلوا من ذلــك مسألة كرامتهم أو اعتبارهم
الــذاتــي ،فال يزالون يهملونه ويعرضون عنه،
خشية أن تتضعضع ثقة الناس ــ إن هم قبلوا الحق
ــ بكونهم محقين وعلماء أسرار الدين!!

والذين يتبنون مثل هذا الموقف يعاقبون في
هذه الدنيا بالطبع على قلوبهم ،يعني أن نفسياتهم
تفقد شي ًئا فشي ًئا من رهافة إحساسهم نحو الحق،
حتى تصاب آخــر األمــر بالتحجر والجمود،
وبالتالي فهم اليعودون يشعرون بلهفة في شأن
الحق وغير الحق ،لكي يتقدموا نحو األول
متخلين عن األخير ،إن تاريخ سيدنا نوح ومعظم
األنبياء المرسلين من بعده يصدق هذا الواقع.

وأي دا ٍع إلى الحق حينما يقيمهاﷲ تعالى فال
يكون محا ًطا بأي نوع من العظمة أو األمجاد
الظاهرية ،وإنما الشيء الوحيد الذي يملكه هو
الدليل وحــده ،فالذين يعترفون بالحق في لغة
الدليل هم الذين سيعترفون بداعية الحق ،وأما
الذين التتمكن لغة الدليل من التأثير عليهم،
فإنهم يظلون محرومين من معرفة الداعي إلى
الحق ،ومن االنضواء تحت رايته م ًعا!
( )78-75لم يؤمن فرعون وأشراف قومه،
بسبب عقليتهم اإلجرامية ،بما جاء به موسى
وهارون حيث إنهم كانوا ينظرون إلى األشياء
ويحكمون عليها بمعيار الجاه والسلطة بدالً من
معيار الدليل والبرهان ،وقد اعتبروا أنفسهم بنا ًء
قدرا
على هذا المعيار المزعوم ،أعظم شأنًا وأرفع ً
من موسى وهارون ،وبالتالي فقد حالت نفسيتهم

هذه دون قبولهم للحق الذي كان يعرضه عليهم
رجل صغير ضئيل الشأن في أعينهم!

ولما عجز فــرعــون عــن فهم كــام موسى
المدعوم باألدلة والبراهين الواضحة ،أظهر
موسى أمامه معجزات العصا واليد البيضاء ،ولم
يكن لدى فرعون شيء يقاوم به هذه المعجزات
الباهرة ،فانطلق يقول :إن هــذا لسحر مبين،
وهكذا حاول فرعون أن يستر هزيمته وراء تبرير
كــاذب ،وأوهــم الناس بأن قضية موسى ليست
قضية الحق ،بل هي قضية السحر ،وصحيح أن
السحر يماثل المعجزة بعض المماثلة الشكلية،
ولكن سرعان مايظهر للعيان جل ًّيا أن السحر لم
يكن إال شعوذة ،وبالمقابل فإن المعجزة تفوز
بنجاح دائم اليزول ،وهكذا يقوم الدليل نهائ ًّيا
سحرا وكون المعجزة معجزة.
على كون السحر
ً
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صحراء سيناء ،وفي هذه الحالة فقد كان القول
بأنه يخطط لالستيالء على حكومة مصر تهمة
الأساس لها!

ولكي ينفر الناس من دعوة موسى قال
فرعون في هذه المناسبة شيئين آخرين:

( )82-79لم يكن استدعاء فرعون السحرة
الماهرين لكونه يظن أن بإمكانه أن يهزم موسى
ويتغلب عليه بواسطة هؤالء السحرة ،لقد كان
هــذا ــ بالدرجة األولــى ــ نتيجة عناد فرعون
الزائد ورغبته الجامحة في اإلصرار على إنكار
موسى ،ولم يكن بأي قرار عقلي جاد ،فقد كان
فشل الخطة الرامية إلى هزيمة رسولاﷲ وإحراز
واضحا معلو ًما
الغلب عليه بواسطة السحرة
ً
منذ البداية ،ولكن المرء حين اليكون راغ ًبا في
التسليم بحقيقة ما ،فإن رغبته هذه تذهب به إلى
حد يحاول معه أن يقاومها بالتدابير السخيفة
الحمقاء محاولة فاشلة ،شأنه في ذلك شأن من
يقيم سدًّ ا من الرمل أو القش في مواجهة سيل
جارف ،مع العلم بأن الحقيقة للقش أمام السيل!

والشيء الثاني الــذي قاله فرعون هــو :أن
موسى وهارون يرغبان في أن يفرضا كبرياءهما
أيضا لم يكن سوى
على أرض مصر ،وهــذا ً
«تخ ُّي ًل سياس ًّيا» قصد بها تهييج الجماهير
وإلهاب مشاعرها ،فإن سيدنا موسى كان قد
أوضح لفرعون ،ومنذ أول لحظة ،أن هدفه يتمثل
أوالً في أن يبلغ فرعون رسالةاﷲ ،وثان ًيا في أن
يخرج بني إسرائيل من مصر ،ليذهب بهم إلى

( )86-83إن اعــتــنــاق فــكــرة جــديــدة
يتسبب دو ًما في تعرض المرء لشتى المشاكل

أحدهما :قوله عن موسى بأنه يريد أن يصرفنا
عن الدين الذي توارثناه عن آبائنا ،وقد كان ينبغي
لفرعون أن يحاول فهم رسالة موسى في
ضوء مصطلحي الحق والباطل ،ولكنه فحصها
بالمقياس اآلبائي وغير اآلبائي ،وكان السبب
في ذلك أنه لو نظر في الموضوع في ضوء معيار
مضطرا إلى االعتراف
الحق والباطل لوجد نفسه
ًّ
مبررا للبقاء على موقفه
بأنه مبطل ،بينما كان يجد ً
عبر تقسيم األمر إلى اآلبائي وغير اآلبائي!!

ومن ثم فقد كان مالم يكن منه بد؛ إذ رمى
السحرة بما ج ــاءوا بــه مــن حبال وعصي في
الميدان ،فتراءت للناظرين وكأنها حيات تزحف
ٍ
وبعدئذ ألقى سيدنا موسى عصاه التي
وتتلوى،
تحولت بدورها إلى ثعبان عظيم ،أخذ يسعى
في الميدان ،ولم يكن «ثعبان» موسى هذا مجرد
ثعبان ،بل كان قوة مناﷲ ظهرت إلحقاق الحق
وإبطال الباطل ،فعندما برزت استحالت حيات
السحرة حباالً وعص ًّيا كما كانت من ذي قبل!!
وتلك هزيمة لقيها فرعون في الميدان الذي
كان قد اختاره بنفسه ،ولكن فرعون ــ مع ذلك
ــ لم يعترف بهزيمته ،حيث إنه لم يلبث أن بحث
عن ألفاظ أخرى للرد على سيدنا موسى تما ًما
كما كان قد عثر على بعض األلفاظ للرد عليه في
المرحلة األولى!
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والصعوبات الجديدة في مجتمعه ،وللسبب
كثيرا مايقفون
ذاته فإن المتقدمين في السن ً
موقف الحذر واالحتياط من قبول أية فكرة
جديدة ،فإن الكبار تتغلب على أذهانهم
المصلحة بفعل عوامل مختلفة ،مما يجعلهم
اليبادرون إلى مناصرة الفكرة الجديدة رغم
اعترافهم بصحتها.
أما الشباب فإنهم اليكونون ــ عــاد ًة ــ
أسرى المصالح من هذا النوع ،ولذا فلقد
دائما وعلى امتداد التاريخ البشري أن
حدث ً
غالبية المبادرين إلى اعتناق أية دعوة جديدة
كانت من أولئك الذين لم تتقدم بهم السن
بعد ،وقد حدثت الظاهرة نفسها مع سيدنا
موسى عليه الصالة والسالم.
وقــد كــان الشبان المناصرون لسيدنا
خطرا على أنفسهم من
موسى يحسون
ً
فرعون ،كما أنهم لم يلقوا أي تشجيع من
قبل كبار قومهم ،ومع أن هؤالء الكبار كانوا
٢١٨
يقرون بنبوة سيدنا موسى ،إال أنهم لم يكونوا
يريدون ــ لرجحان جانب المصلحة عندهم ــ أن يتحمس أبناؤهم وبناتهم لتأييد موسى ومناصرته،
فيتعرضوا نتيج ًة لذلك لظلم فرعون الطاغية واضطهاده.
على أن وض ًعا كهذا اليقتضي أن يلوذ المرء بالصمت خو ًفا من قهر المعارضين للحق ،بل ينبغي
عليه أن يتوجه ببصره نحو النصرة اإللهية في مواجهة المعاكسات البشرية ،وأن يهب بالتالي ــ معتمدً ا
عاجزا عن القيام بمناصرته وحده!
علىاﷲ واث ًقا به ــ لمناصرة الحق الذي كان يجد نفسه
ً
( )87معنى القبلة في لغة العرب هو المرجع أو مركز التوجه ،وقد أريد بجعل البيوت قبل ًة هنا
أن يخصص بنو إسرائيل بعض البيوت في قراهم أو بعض األجزاء المناسبة من هذه البيوت لكي
يستخدمها سيدنا موسى عليه الصالة والسالم كمراكز لكفاحه الديني ،بحيث تعقد فيها اجتماعات
تنظيمية ،وتدور المشاورات حول األمور المهمة ،ويتم التخطيط الصامت للعمل الدعوي ،وما إلى
ذلك من أغراض ومقاصد دينية.

لقد كانت أحاديث سيدنا موسى عن التوحيد واآلخرة مثار الكراهية واالستياء الشديدين لدى
فرعون ملك مصر ،حيث كان قد فرض عليها قيو ًدا والتزامات قاسية جدًّ ا؛ حتى صار القيام باألنشطة
ٍ
حينئذ بأنه ينبغي لكم اآلن أن تحصروا عملكم في أقرب
متعذرا عليه ،فأمراﷲ
أمرا
ً
الدينية علنًا ً
المجاالت وأيسرها متناوالً ،بدالً من االصطدام بفرعون وجنوده ،فلتتخذوا في مساكنكم مراكز دعوية
وتنظيمية صغيرة ،ولتواصلوا عملكم على هذا النطاق المحدود في صمت كامل.
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أما الحكم الثاني الذي أمروا به في ظل
تلك الظروف القاسية فهو إقامة الصالة،
أي :المبالغة في االهتمام بتأدية الصلوات
واإلكثار منها؛ لتوطيد الصلة باﷲ تعالى
وطلب النصر والعون منه ،والصالة هي
في الواقع وسيلة لطلب نصرةاﷲ بالتقرب
إليه؛ فإن العبد بانشغاله في الصالة يصل
بنفسه إلى مقام العجز والتواضع ،والعجز
والتواضع هو وحده المقام الذي يتم فيه
اللقاء بين العبد وربــه ،وليس هناك من
موضع آخر سواه اللتقاء العبد بربه!!
وقد كان إنجاز هذا البرنامج العملي
منطو ًيا على سر فالحهم ونجاتهم ،وكان
إرشادهم إليه بشار ًة لهم بأناﷲ سيخلصهم
قري ًبا من تلك الحالة السيئة التي سلطها
عليهم أعداؤهم!
( )89-88إن الذين يهتمون لآلخرة
ربما يتخلفون في جمع األسباب واألمتعة
٢١٩
الدنيوية عن أولئك الذين ينشغلون بكل
وجودهم في الحصول على الدنيا غير مهتمين لآلخرة؛ فالنقص الدنيوي ثمن توجيه االهتمام نحو
اآلخرة ،والوفرة الدنيوية هي ثمن الغفلة عن اآلخرة.
٢٢

وباإلضافة إلى ذلك فإن َمن تتوفر لديه كميات ضخمة من زخارف الدنيا ومتاعها ،يصاب
باالستعالء ،وتكون النتيجة أن أمثال هؤالء يفقدون االستعداد ليعرفوا الحق المعلن على لسان
أحد سواهم ،فيأخذوا أنفسهم بالخضوع واإلذعان له ،ولو أنهم اعتبروا مايمتلكون من وسائل
وأسباب هبةاﷲ الستخدموه في سبيل تدعيم الحق ،إال أنهم يعدونه نتاج مهاراتهم ومؤهالتهم
الذاتية ،مما جعلهم يستخدمونه لإلجهاض على الحق وأهله حفا ًظا على كبريائهم وعلو مكانتهم
في المجتمع!!

ومعنى قوله[ :ﯵ ﯶ ﯷ] أنهم اتخذوا مما أعطاهماﷲ من مال وأسباب ذريعة إلبعاد
عباداﷲ عناﷲ ،ووظفوه في خدمة الباطل بدالً من توظيفه في خدمة الحق ..وقد تغير هنا أسلوب
الكالم ألجل التأكيد على هذا المعنى.

لقد عرض سيدنا موسى عليه الصالة والسالم دعوة الحق على فرعون وأصحابه ،وحاول تقريبها
إلى أفهامهم باستخدام مواهبه العليا والمعجزات الباهرة التي أيدهاﷲ بها حتى قامت عليهم الحجة
وانقطع عنهم العذر ،وبالرغم من ذلك لم يؤمن فرعون وأصحابه برسالته عليه الصالة والسالم
ٍ
وحينئذ دعا سيدنا موسى عليهم فقال« :يا رب أنزل عليهم العقوبة التي يستحقها الطغاة أمثالهم تب ًعا
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لسنتك ،»..إن دعاء النبي على قوم في مثل هذه
المناسبة يكون إعالنًا عن قضاءاﷲ نفسه يجري
على لسان ممثلاﷲ!

وقد استجاباﷲ لدعاء سيدنا موسى
ولكن حسبما جاء في بعض الروايات ــ نقلها
الطبري ــ هناك مسافة زمنية تمتد إلى أربعين عا ًما
بين دعاء سيدنا موسى وبين هالك فرعون غر ًقا،
مما يعني أنه بالرغم من دعاء النبي المستجاب
قائما كما هو إلى أمد بعيد؛
هذا لم يزل الوضع ً
بحيث كان سيدنا موسى وأتباعه يجدون أنفسهم
عاجزين مقهورين ،بينما ظل فرعون وأصحابه ــ
من ناحية أخرى ــ متمتعين بالسيادة والسلطان
والسطوة فــي طــول الــبــاد وعرضها كسابق
عهدهم ،وفي هذه الحالة فلو أن المرء لم يكن
على علم ودرايــة بــأن سنةاﷲ تقتضي إمهال
الطغاة والمتمردين لتخلى عن الواجب األصلي
الملقى على عاتقه بدافع االستعجال ،وبالتالي
وقع فريسة الضجر والتذمر واليأس من نصراﷲ!

( )92-90لقد كانت رسالة سيدنا موسى
في مصر ثنائية؛ حيث كان يهدف أوالً إلى أن
يدعو فرعون إلى التوحيد واآلخرة ..وثان ًيا :أن
يخرج بني إسرائيل من أرض مصر ليذهب بهم
إلى بيئة صحراوية ،ويقوم على تربيتهم هناك،
وبعد أن بذل قصارى جهده في دعوة فرعون إلى
الحق أمرهاﷲ تعالى بالخروج مع بني إسرائيل
تحت قيادة سيدنا موسى إلى ساحل البحر،
ضربه بعصاه فانشق الماء من وسطه وقام إلى
اليمين واليسار كالطود العظيم ــ على حد التعبير
القرآني الــوارد في موضع آخر ــ وإذا بسيدنا
موسى وبني إسرائيل من مصر ،وقد كان الطريق
إلى صحراء سيناء يعترضه البحر وجدوا أمامهم
طري ًقا جا ًّفا انتقلوا عبره إلى الناحية األخرى
بتمام السهولة.

وتقدم فرعون مع جيشه نحو األمام يطارد
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بني إسرائيل ،وعندما وصل إلى حافة البحر
وجد موسى وبني إسرائيل يمرون بطريق جاف
وسط الماء؛ إذ كان عرض البحر الفسيح قد
انشق عن ممر لسيدنا موسى وأصحابه ،وقد
كان هذا الحديث آية من آياتاﷲ ،وكان ينبغي
لفرعون أن يتعلم منها أن موسى على الحق
وأناﷲ معه ،ولكنه اعتبر انشقاق البحر حد ًثا
عاد ًّيا بدالً من أن يعده حد ًثا إله ًّيا ،فلم ير فرعون
بينه وبين موسى سوى البحر ،وكانت نتيجة ذلك
أن الحدث الذي كان ينطوي على رسالة الطاعة
واإلنابة لفرعون لم يتسبب إال في ازدياده عنا ًدا
وطغيانًا ،فظن أن بإمكانه أن يجتاز البحر تما ًما
كما اجتازه موسى وأصحابه ،وقد اقتحم فرعون
وجنوده البحر تحت عقليتهم هذه.

إن انقسام البحر إلــى شقين إنما كــان قد
حدث لموسى وأصحابه ،ولم يحدث لفرعون
وأصحابه ،ومن ثم فلم يكد فرعون وجنوده
يصلون إلى وسط البحر حتى تدفق الماء من
كال الجانبين ،وهلك فرعون وجنوده في أمواجه
العاتية المتراكمة غر ًقا ،وقد أقر فرعون وهو
يغرق باإليمان ،ولكنه لم يكن ليجدي عنه شي ًئا؛
ألن اإليمان المعتد به عنداﷲ هو الذي يصدر
عن اختيار وليس اإليمان الذي يضطر إليه المرء
اضطرارا.
ً

إن عاقبة عصياناﷲ والتمرد عليه هي الهالك
والدمار ،وقد كان اإلنسان يشاهد أمثلة ذلك مرة
وأخرى في عصر الرساالت ،بيد أناﷲ تعالى قد
حفظ أمثلة كهذه من الضياع بصفة دائمة لتظل
موضع درس وعبرة لإلنسان حتى في العصور
المتأخرة؛ إذ تكون سلسلة بعث األنبياء قد
انقطعت وأحد األمثلة التاريخية من هذا القبيل
فرعون موسى ــ رعمسيس الثاني ــ الذي عثر
علماء اآلثار على جثته المحنطة (أي المومياء)
في المدينة المصرية القديمة طيبة أو تيبس

( ،)Thebesوهي اآلن معروضة للزوار بمتحف
القاهرة.

( )93لقد كان بنو إسرائيل حملة ديناﷲ في
قديم الزمان ،وقد أنعماﷲ عليهم بأن خلصهم
مــن عــدوهــم الغاشم فــرعــون ،ثــم ذهــب بهم
إلى جو سيناء الطلق ،وهيأ لهم هناك الطعام
والــشــراب وفــق نظام خــاص ،كما أنشأ فيهم
جي ً
ال جديدً ا يتدفق قو ًة وحرارة إيمان عن طريق
تربية صحراوية ،وقد فتح هذا الجيل بعد وفاة
عظيما ،وأقام دولة بني
سيدنا موسى ملكًا
ً
إسرائيل في بالد خصبة خضراء كالشام واألردن
وفلسطين دامت عدة قرون.
وكان يجب على بني إسرائيل كنتيجة طبيعية
لهذا اإلنعام اإللهي العظيم ،أن يظلوا مطيعينﷲ
شاكرين له ،وأن يجعلوا من خدمة ديناﷲ هد ًفا
لحياتهم ،ولكنهم لم يلبثوا أن ضلوا عن الصراط
المستقيم رغم وجود الهداية الواضحة لديهم،
وماذا كان ضاللهم وانحرافهم؟ إنه كان متمث ً
ال
في االختالف الناشئ فيما بينهم ،لقد كان عندهم
العلم المنزل من عنداﷲ الــذي كان هو الحق
الوحيد ،إال أنهم اختلفوا في تأويل هذا العلم
وتفسيره ،وتفرقوا بالتالي شي ًعا وأحزا ًبا شتى(((.

إن األمة ــ أية أمة ــ التزال متحدة مادامت
مستمسكة بالدين «العلم» المنزل من عنداﷲ،
ولكنها التلبث إال قلي ً
ال حتى تنشب بينها
خالفات حادة في تفسير هذا العلم ،وبالتالي
يتعصب بعضهم لــرأي خالفي ،ويميل بعض
آخر إلى رأي آخر مناقض له تما ًما ..وكل أحد
يثير زوبعة من الخطب والمناظرات والمباحثات
العقيمة دفا ًعا عن مذهبه وإثباتًا لصوابه ،ويصل
األمر إلى أن يصبح العلم األصلي مغل ًقا بين دفتي
الكتاب وتنصب الجهود والطاقات كلها على
تأويالته وتفسيراته المزعومة ،وهكذا فبالرغم

((( انظر« :تفسير النسفي»
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من اتحاد كلمة القوم واتفاقهم على التعاليم
الدينية األساسية تختلف آراؤهم وتتعدد مذاهبهم
النشغالهم في التعاليم الفرعية الهامشية.

وقوله[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ] يبدو
معناه :أناﷲ حين يظهر للعيان يوم القيامة ،فإن
ٍ
يومئذ عما كان يختلف فيه ،ويبادر
الكل سيذهل
إلى االعتراف باألمر الذي كان هو الحق الوحيد،
ولو أنهم كانوا يخافوناﷲ النتهوا جمي ًعا في
يومهم هذا إلى رأي موحد الخــاف فيه وال
جدال ،ولكنهم تفرقوا وانحرفوا إلى سبل شتى
لخلو أفئدتهم من خــوفاﷲ ،فانعدام الخوف
ينتج عن تعدد اآلراء والمذاهب ،والخوف يؤدي
إلى اتحاد اآلراء والمذاهب!

( )95-94الــرســول ينهض بالحق النقي
الخالص من كل شــوب ،وقبول دعــوة الحق
الــخــالــص يــكــون صــع ـ ًبــا؛ لــذلــك فــإنــه يقابل
باإلعراض والهوان.

وحين يرعى الداعي هذا الهوان الذي يلقاه
الحق في بيئته ،فقد يخطر على باله خاطر شك
أو ارتياب ،فيتساءل فيما بينه وبين نفسه :هل أنا
على خطأ؟!

وقد أكدت هذه اآلية على ضــرورة احتراز
الــداعــي من هــذه النفسية ذاتــهــا ،ومــن أوضح
األدلــة على كــون هــذا الشك خاط ًئا أن جميع
أيضا قد مروا بأوضاع
األنبياء والدعاة السابقين ً
مماثلة تما ًما على اختالف األعصار واألمصار،
فالمطلعون على تاريخ األنبياء السابقين يعرفون
جيدً ا أنه لم يحدث في هذه الدنيا قط أن بعث
نبي في قوم فحظي من فوره بقبول عام ،فما الذي
يدعو إلى الحيرة أو القلق فيما لو تعرض الدعاة
في األزمان التالية لهذا الوضع نفسه؟!
ولو أن عقل المرء كان يشهد على صدق
أمر ما ،وهو يتخلى عنه لعدم اعتناء الناس به أو
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معارضتهم إياه ،فإن ذلك بمثابة التكذيب
بآياتاﷲ ،إناﷲ إنما يتجلى لإلنسان
في صورة اآليات (أي الدالئل والبراهين)،
ولذا فالشيء الذي قام الدليل على صدقه
يصير اإلقرار به من حقاﷲ على المرء ،وما
ظنك بشخص اليفي بحقاﷲ هل سيظفر
عاقبة األمر بشيء سوى الخسران والدمار؟!
( )98-96حين يظهر أمــام اإلنسان
أمــر حق فــإن عقله يشهد بــأن هــذا صحيح
اليتطرق إليه شــك ،غير أن أخــذك بحق
مايفرض عليك أن تدفع له «ثمنًا» ،والمرء
التكاد نفسه ترضى بدفع هذا الثمن ،حيث
إن قــبــول الــحــق يــعــرض مصالحه لخطر
الــضــيــاع ،ويــدعــوه إلــى التخلي عــن رأيــه
واعتباره الــذاتــي ،فهذه المخاوف تشكل
عقب ًة صعبة دون قبول المرء بالحق؛ وبالتالي
فإن الشيء الذي كان ينبغي عليه أن يقابله
بالحفاوة واالعــتــراف إذا به يأخذ يقابله
٢٢٠
باإلنكار والمعارضة وقد جعلت نفسية المرء
بحيث إنها إذا سارت مرة في اتجاه فال يلبث أن يبدأ ذهنه كله يسير في االتجاه نفسه ،وللسبب ذاته
ً
رسوخا
فقلما يحدث أن يرجع المرء إلى الحق ثاني ًة بعدما انحرف عنه مرة واحدة؛ ألنه اليزال يزداد
وتصل ًبا في موقفه يو ًما بعد يوم ،حتى اليعود قاب ً
ال للرجوع إلى الحق البتة!!
ويستخدم أمثال هؤالء ــ في معرض الحديث عن موقفهم ــ كلمات وعبارات تخيل إليك أن
قضيتهم قضية نظرية ،إال أنها التعدو في الحقيقة أن تكون مجرد قضية العناد والتعصب والتعنت،
حرصا على مصالحهم الدنيوية ال غير ،ولكن العذاب اإللهي حين يظهر سيقضي على عناد
يتبنونها
ً
ٍ
المرء وغروره هذا قضا ًء تا ًّما ،فإن حالة الخوف الطارئة عليه وقتئذ ستجبره على الخضوع أمام الشيء
الذي كان يأبى الخضوع أمامه في حالة انعدام الخوف.
وقد حدث مع كل األنبياء والرسل المبعوثين في القرون السالفة أن أممهم لم تؤمن بهم حتى آخر
ساعة؛ اللهم إال إذا أخذوا بالعذاب فقالوا :ها نحن نؤمن اآلن.
إنهم لم يعترفوا باإليمان مــاداماﷲ يناديهم بلغة الدليل والبرهان ،وعندما أصابهماﷲ ببعض
ضرباته رفعوا عقيرتهم باالعتراف والتسليم ،غير أن مثل هذا االعتراف العبرة به عنداﷲ تعالى؛ إذ
االعتراف المطلوب عنداﷲ هو أن يذعن المرء بدافع الدليل ،وليس بدافع القوة!!

لقد بعث سيدنا يونس عليه الصالة والسالم في نينوى ــ إحدى مدن العراق القديم ــ حيث قام بعملية

الدعوة والتبليغ ،ولكن قومه لم يؤمنوا به إلى أن
هاجر من بلده آخر األمر تب ًعا لما جرت به سنة
األنبياء والمرسلين ،مهد ًدا قومه بأنه سينزل عليهم
عــذاباﷲ عما قليل ،وفي أعقاب هجرة سيدنا
يونس ظهرت نذر العذاب اإللهي وبوادره،
ولكنهم لم يفعلوا في ذلك الوقت مافعل قوم
هود؛ إذ رأوا سحاب العذاب قاد ًما إليهم ،فقالوا:
[ﮍ ﮎ ﮏ]!! بــل ســرعــان م ــادب في
نفوس القوم دبيب اليقظة والحذر والتنبه ،فهرع
الجميع بدوابهم ونسائهم وولدانهم إلى الميدان،
ٍ
وبعدئذ لم
وأخذوا يدعوناﷲ في ضراعة وابتهال،
يلبث عذاباﷲ أن رفع عنهم ،وكما أن اإليمان
قبيل ظهور العذاب جدير باالعتبار ،يمكن أن
يعتبر كذلك باإليمان والــعــذاب على وشك
الحلول؛ بشرط أن يبلغ ذلك اإليمان من درجة
الكمال مابلغ إيمان قوم يونس!

( )100-99معنى قوله[ :ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] أناﷲ تعالى
ـادرا على أن يسن نظام العالم اإلنساني
كان قـ ً
أيضا على غرار نظام العالم غير اإلنساني ،حيث
ً
كل شيء خاضع ألمراﷲ أتم الخضوع ،غير أن
تدبيراﷲ بالنسبة إلى اإلنسان ليس من هذا في
شــيء؛ فإن حكمة اﷲ مع اإلنسان هو أن يتم
إسكانه في بيئة حرة تتاح له فيها فرصة لكي يقوم
بطاعةاﷲ طو ًعا ،أي تحت قراره الذاتي ،ويفعل
قسرا ،فنعيم
بمحض اختياره فعل بقية العالم ً
الجنة األبــدي هو ثمن هذه الطاعة االختيارية
ذاتها.
وقــولــه[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ] يعني أنه لن يظفر أحد بنعمة اإليمان
في العالم الراهن إال باتباع السبيل الذي قررهاﷲ
تعالى لذلك ،والسبيل إلى اإليمان في العالم
الراهن هو أن يفهم المرء دعوة اإليمان باستخدام
عقله ،وأما الذي سيطرت على عقله مصالحه
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الدنيوية فكأنما تلطخ أو تورط عقله في وحل
من األقــذار واألرجــاس ،وليس ثمة أمل في أن
يوفق شخص كهذا للظفر بنعمة اإليمان في هذه
الدنيا ..كال!!

( )103-101إن هــذا الــكــون المترامي
األطــراف ،المحيط بنا من كل الجهات ،يزخر
بما الحصر له من آيات تبرهن على وجوداﷲ
أيضا على منهجاﷲ تعالى في
ووحدانيته ،وتدلنا ً
هذا الكون ،وباإلضافة إلى ذلك فإن هذه الدنيا
نذرا،
التزال تشهد بين حين وآخر وقائع تتضمن ً
كالعواصف والزالزل المدمرة مثالً ،من شأنها أن
تجعل اإلنسان جا ًّدا في أمراﷲ واآلخرة ،غير أن
هذا كله يحدث في عالم االمتحان ،حيث يملك
اإلنسان االختيار ليؤمن أو ليرفض ،ومن ثم فإذا
ظهرت اآليات واإلنــذارات أمام المرء تناولها
بأي تفسير مزعوم يوجه األمر إلى وجهة أخرى
يبقى معها محرو ًما من العظة واالعتبار.

والمرء إذا هو لم يؤمن بأمر الحق على أساس
الدليل ،فكأنما هو ينتظر اليوم الذي يرفع فيه
ستار االمتحان ،ويتجلى رب الكون للعيان ليعلن
عن قضائه النهائي الحاسم ،غير أنه سيكون يو ًما
مختل ًفا عن يــوم الناس هــذا تمام االختالف؛
فاليوم يبدو المؤمنون والمنكرون سواء من حيث
أوضاعهم وأحوالهم ،ولكن إذا حانت ساعة
ٍ
بعدئذ سوى أولئك الذين
القضاء فلن يجد األمن
كانوا أتباع الحق وأنصاره في الواقع ،وأما الباقون
عداهم فسيحيط بهم العذاب بحيث اليكادون
يجدون إلى الهرب أو التخلص منه سبيالً!

( )107-104يعرض الداعي أمره ــ أوالً ــ
في لغة الدليل ،ولكن إذا ظل الناس رغم سماع
الدليل والبرهان أسرى الشكوك والشبهات فال
يسعه نهائ ًّيا إال أن يؤكد صدق رسالته في لغة
العزم والتصميم.
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وقــول داعية التوحيد للمشركين هذا بأني
ال[ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] ليس
محض دعوى ،بل هو دليل في حد ذاته؛ إذ معنى
أيضا بشر مثلكم ،كما أنني أملك العقل
ذلك أنني ً
نفسه الذي يتوفر لديكم ،إ ًذا فالشيء الذي أفهم
صدقه أنا لم تعجز عن إدراك صدقه عقولكم
أنتم؟!

إن الحق لو أصبح قاب ً
ال للفهم على مستوى
الفرد الواحد فيقوم بذلك الدليل على أنه قابل
للفهم بالنسبة إلى غيره من أبناء البشر كذلك،
وبالرغم من ذلك فإذا وقف اآلخرون منه موقف
الجحود واإلنكار فإن السبب في ذلك يرجع
حتما إلى أي قصور أو عيب في أنفسهم ،وليس
ً
إلى عيب في دعوة الحق؛ إن الشيء الذي يراه ذو
بصر من الناس وال يراه ذو بصر آخر إنما يدل
ذلك على أن األخير ليس في الحقيقة بذي بصر؛
إذ من المستحيل في هذه الدنيا أن يكون هناك
شيء يراه ذو بصر ،بينما اليستطيع رؤيته شخص
آخر مع تمتعه بالبصر!

الموت إعالن ناطق بأن المرء اليملك أي
اختيار في هذه الدنيا ،فالموت يقيم الدليل على
بطالن كل تلك األشياء التي يلجأ المرء إلى
واغترارا بها،
الطغيان واإلنكار اعتما ًدا عليها
ً
والموت يعرف المرء بمدى عجزه وضعفه من
جهة ،ومن جهة أخرى يشعره بقدرةاﷲ المطلقة،
وهــو يــدل على أنــه ليس ثمة من أحــد في هذه
الدنيا يقدر على إيصال نفع أو دفع ضر ،وهكذا
يقطع الموت صلة المرء بكل شيء آخر ويقوده
نحواﷲ ،وهو يجعل اإلنسان عابدً اﷲ ح ًّقا،
ولو أن المرء كان لديه االستعداد لتلقي الدرس
والعبرة لصار واقع الموت وحده كاف ًيا إلصالحه
وتقويم سلوكه.
وكل إنسان يمر عليه وقت اليسعه فيه إال أن
يسلم نفسه للموت شاء أو أبى ،كما أنه ليس في
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مقدور أحد من الناس أن يسير أمور حياته كلها
دو ًما نحو االتجاه الذي يريده هو؛ بحيث يحصل
على المنفعة المطلوبة لديه على أية حال ،وينجو
من الخسارة غير المطلوبة على أية حال كذلك،
كــا ..كــا ..بل األمــر كله بــيــداﷲ ،وهــو يفعل
مايشاء.
( )109-108إن عملية الــدعــوة هي في
األصل عملية إعالن الحق ،ويفرغ الداعية من
أداء مسؤوليته تجاه تبليغ الرسالة إلى طائفة ما،
إذا هو أوضح لها أمر الحق باألدلة والبراهين
على أكمل وجه ،وإذا أقام الدليل على أنه جاد في
هذا الشأن تمام الجدية.

واضحا مبرهنًا
ولو أن الداعي جعل أمر الحق
ً
عليه ،تب ًعا لمقياس العصر ،وأدى شهادة الحق
كامل ًة غير مكترث بالمنفعة والخسارة ،وظل
يواصل مسيرته الدعوية محتم ً
ال كل أنواع األذى
واإلساءة التي يلقاها على طول الطريق ،فتقوم
ٍ
بعدئذ على المخاطب (المدعو) تلك الحجة
القاطعة التي اليبقى معها مجال القول عنداﷲ
ألي معتذر.
وواجب الداعي الحقيقي هو اتباع الوحي،
يعني أال يبرح دائ ًبا على دعوة اآلخرين إلى مرضاة
الرب ،مع التمسك عمل ًّيا بمرضاة الرب والثبات
عليها فيما يتصل بذاته وحياته هو ،وهذا العمل ال
بدَّ من مواصلته بالحكمة والصبر والنصيحة على
أية حال ،وأما المراحل الباقية بعد ذلك فهي كلها
مباشرا ،وال يصح أن
مرتبطة باﷲ تعالى ارتبا ًطا
ً
يقدم الداعي على أية خطوة عملية أخرى ــ غير
الدعوة والتبليغ ــ إال إذا كان ذلك مما قد قضي
به من عنداﷲ تعالى وبدأت آثاره وبوادره تلوح
بوضوح.
وإنما يظهر قضاءاﷲ دو ًما في صورة األحوال
والظروف؛ فحين يكون الداعي قد وصل من
عمله الدعوي إلى الحد المطلوب عنداﷲ تعالى
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فإناﷲ يحدث في الظروف واألوضاع
القائمة ٍ
آنئذ تطورات وتغييرات يستخدمها
الــداعــي كجسر ينتقل عبره إلــى المرحلة
التالية من عمله!



( )4-1تتلخص دعوة القرآن الكريم في
أال يعبد المرء إالاﷲ الواحد األحد ،اليشرك
بعبادته شي ًئا ،فال يخاف إال منه ،وال يرجو إال
إياه ،وأن يكون تعالى هو المسيطر على عقله
وقلبه ،وأن يكون رضاه تعالى أشد مايراعيه
في شــؤون حياته العملية ،وأن يضع نفسه
في مقام «العابد» ،ويرفعاﷲ إلى مقام
«المعبود» وهو منشرح الصدر مرتاح البال.
مهمة النبي^ هي ــ في الحقيقة ــ جعل
َّ
اإلنسان على ب ِّينة من هذا األمر ،والمطلوب
٢٢١
من اإلنسان اآلن هو أن يقابل ذلك برد فعل
متأثرا بعوامل الحقد والكبرياء والنفعية والعصبية والطائفية ،وما إلى
صحيح ،بأال يرفضه أو يعرض عنه ً
ذلك من المشاعر والعواطف السلبية ،بل يبادر إلى االعتراف به من غير تردد أو مراوغة ،ويرجع إلىاﷲ،
سائ ً
ال إياه العفو عن أخطائه الماضية ،ويطلب منه العون والنصر لمستقبل حياته.
١١

١٢٣

إذا قدم إلى المرء طعام فتناوله بالقبول فمعنى ذلك أنه هيأ أسباب تنشئته الجسدية ،وعلى العكس
من ذلك لو أنه رفض الطعام.

وهكذا شأن دعوة الحق تما ًما؛ فحين يتقبل المرء الحق فإنه يتقبل في الحقيقة ذلك الرزق الرباني
الذي يتسبب دخوله إلى أعماق وجوده في التنشئة الصالحة لروحه وجسمه م ًعا ،والذي يفضي به في
نهاية المطاف إلى درجة من االرتقاء الروحي تجعله أه ً
ال لنعيم الجنة.

والذي يرفض قبول دعوة الحق فكأنه فرض على روحه الحرمان من فرص التنشئة الربانية ..وإذا كان
المؤمن بالحق يعيش في التواضع ،فسيعيش هذا األخير في البطر والكبرياء ،وإذا كانت لحظات المؤمن
بالحق عامرة بذكراﷲ فستكون لحظات األخير عامرة بذكر غيراﷲ ،وإذا كان ذلك متمسكًا بمسلك
الطاعة اإللهية في مواقع الحياة كلها؛ فإنه سيسلك فيها مسلك العناد والطغيان ،وستكون النتيجة أن
وافرا وصارت
األول سيذهب من هذه الدنيا وروحه سليمة معافاة ،قد أخذت من السمو واالرتقاء ح ًّظا ً
معه أه ً
ال لكي تسكن في أجواء الجنة الطيبة ،بينما ستكون روح اآلخر مريضة ومنحطة ،بحيث التصلح
لشيء سوى أن يرمى بها في مزبلة جهنم!
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( )6-5حين عرض رسولاﷲ^ دعوة
التوحيد على بعض رؤساء قريش وساداتهم
مالبثوا أن التفوا بأرديتهم وانصرفوا من عنده
غير مبالين به وال بدعوته.
إن هذا مظهر من مظاهر اإلعــراض عن
شيء ما؛ فحين ينظر أحد الناس إلى الداعي
بعين االحتقار يجعل نفسه أرفع منه مكان ًة
وأعظم شأنًا ،غير أن المرء ينسى أو يتناسى
أناﷲ تعالى خبير بتلك المشاعر والدوافع
الكامنة التي هي مصدر إعراضه وتحقيره..
وأن ذلك ليس مجرد إعراض أو إهمال ألحد
البشر ،بل هو إهمالﷲ بالذات؛ الذي
يعلم السر والعالنية ،التخفى عليه خافية.
إ ًذا فكيف سيكون حال المرء حين يمثل
بين يدي ربه وسيرى بعيني رأسه أناﷲ الذي
كان قد أهمله وأعرض عنه في الدنيا كان هو
الموجود الذي أعطاه كل ماكان عنده ،حتى
سائر أسباب القوة والجاه ،تلك التي كانت
٢٢٢
مبعث رفضه ألمراﷲ ..إن المرء في دنيااﷲ،
وهو راجع آخر األمر إلىاﷲ تعالى ،ولكنه يعيش هنا كما لو أنه ليس ثمة عالقة ماتربطه باﷲ اليوم ،وال
هو مضطر إلى لقاءاﷲ أو االتصال به في القادم!!
١٢

٢٣

( )8-7لقد أنشأاﷲ العالم الراهن في ستة أيام ،أي :في ست فترات أو مراحل ( ،)periodsوقد مر
ٍ
وقتئذ في هذا الجزء من
على األرض حين من الدهر كان سطحها فيه مغطى بالماء ،إذا لم يكن يرى
مملكةاﷲ سوى الماء ليس غير ،ثم ارتفعت من بعد ذلك مناطق البر ،واجتمعت المياه في أعماق
البحار بإذناﷲ وهكذا صار ممكنًا أن تظهر على وجه األرض هذه األنواع المختلفة من الكائنات
الحية.
ومع أناﷲ قادر على أن يحدث الوقائع فجائ ًّيا ،أي دفعة واحدة ،غير أن هذا العالم أنشئ كدار
امتحان لإلنسان ،وللسبب ذاته فقد أوجداﷲ العالم الراهن تب ًعا لخطة مرسومة ،ووضع على إبداعاته
العظيمة ستار األسباب والعلل.
والهدف من إيجاد العالم وتوطين البشر في أرجائه هو انتخاب من يحسن منهم عمالً ..و«العمل
الحسن» أو «العمل الصالح» هو في الحقيقة اسم ثان للعمل الواقعي ،يعني أن يعمل المرء ماينبغي له
أن يعمل بمقتضى الحقيقة وبدون أي ضغط خارجي؛ فالشخص الواقعي هو الذي ينظر إلى تدبيراﷲ
الخفي من خالل األسباب الظاهرية ،والذي يجرد نفسه من كل خيار مع تمتعه ــ في ظاهر األمر ــ
باالختيار الكامل ،ويصبح خاض ًعا ألمراﷲ ،مطي ًعا له مع قدرته على العيش طاغ ًيا ومتمر ًدا.

وفي العالم الراهن تجري عملية االنتخاب
ألمثال هــؤالء الواقعيين ،وحينما تنتهي فترة
االنتخاب هذه فسيتم إحالل نظام معياري آخر
محل النظام الحالي ،حيث المحسنون وحدهم
سيتمتعون بكل األشــيــاء الحسنة والطيبة،
وللمسيئين وحدهم ستكون كل األشياء السيئة
والخبيثة هناك!!

إناﷲ اليــؤاخــذ المنكرين والطغاة
مؤاخذة فورية ،بسبب سنته الجارية عن اإلمهال..
فهو يتيح لهم الفرصة إلى أقصى الحدود ،فإما
أن تستيقظ ضمائرهم فيقوموا بإصالح أنفسهم،
وإما أن يقيموا بأنفسهم الدليل على جريمتهم
وطغيانهم بصورة قطعية ،وسنة اإلمهال هذه توقع
بعض الطغاة والمتمردين في سوء فهم وغرور،
مما يخرجهم عن طورهم ،ويجعلهم يتحذلقون
أمام دعاةاﷲ ويتحدونهم ،ولكنهم حين يتعرضون
لبطشاﷲ وعقابه فسيتضح لهم كم كانوا ضعفاء
عاجزين إزاءاﷲ؟!

( )11-9يمر المرء في العالم الراهن بأحوال
وظــروف شتى ،يتاح له الرخاء والعافية حينًا،
ويصيبه البالء والشدة حينًا آخر ،ولكن ليست
العافية هنا على وجه اإلنعام ،وال المصيبة ألجل
التعذيب؛ إذ الهدف النهائي من كلتيهما هو
االبتالء واالختبار؛ إن هذه الدنيا دار امتحان،
وإن كل مايواجهه المرء إنما يكون بغرض معرفة
رد الفعل الذي يقدمه في ظل مختلف الظروف
واألحـــوال ..وإنــه لفاشل ذلــك الشخص الذي
إذا منحهاﷲ نعمة الرخاء والعافية أصيب بنفسية
الفخر ،وبالتالي أخذ في البطر والتعاظم على
أيضا ذلك الذي
الذين يراهم دونه ..كما أنه فاشل ً
إذا ماانتزع منه شيء ماوابتلي بمصيبة ما ،بات
يكفر باﷲ ..إن المرء اليزال يتوفر لديه الكثير من
نعماﷲ تعالى حتى بعد حرمانه من بعض األشياء،
إال أنه يذهل عن ذلك كله ،وتسقط همته ،حزنًا
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وأس ًفا على مافاته أو فقده ،إلى حد يبدو معه كما
لو أنه سلب منه كل شيء!!
وعلى نقيض من ذلك فإن المؤمنين الصادقين
في اإليــمــان هم الصابرون والعاملون صالح
األعمال؛ أي الذين اليحيدون عن جادة االعتدال
واالستقامة رغم كل صدمة أو هزة تصيبهم في
الحياة ،والذين يفعلون دو ًمــا ماينبغي لهم أن
يفعلوا كعبادﷲ مخلصين.

والصبر هو :أال تتكون نفسية المرء نتيجة التأثر
باألحوال والــظــروف ،بل تتكون تب ًعا للمبادئ
والنظريات ،فمهما تأزمت الظروف واشتد الظالم
ينبغي عليه أن يبني رأيه مترف ًعا عنها على ضوء
قادرا على البقاء
الحق الخالص وحده ،وأن يكون ً
ح ًّيا على مستوى عقيدته وشعوره الداخلي من
غير تأثر أو انفعال بالظروف واألحوال الخارجية،
وأن حياة كهذه هي الحياة الصالحة ح ًّقا ،والذين
يقيمون الدليل على هــذا الصالح العملي في
الحياة الدنيا ،هم الذين سيفوزون في الحياة
القادمة بأوفر نصيب من رحماتاﷲ ،وسيدخلون
جناتاﷲ األبدية.

( )14-12حين قام رســـولاﷲ^ بإبطال
الــشــرك ،ودعــا الناس إلــى التوحيد ،لم يلبث
مخاطبوه أن تزمروا عليه ..ذلك ألن دعوته عليه
الصالة والسالم كانت تتضمن النقد والتجريح
ألكابرهم ،الذين كانوا يتبعون دينهم ،ويعتزون
باالنتماء إليهم ..فقد كان العرب يثورون بشدة
إذ يسمعون رج ـ ً
ا يتحدث بما يجرد أكابرهم
وعظماءهم من كل ثقة واعتبار!

وربما يخطر ببال الداعي ،وهو يواجه هذه
الــثــورة ضــده ،أن يتخلى ولــو بصفة وقتية عن
األسلوب النقدي ،ويكتفي بعرض رسالته فقط،
والــمــراد بقوله[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ] نفس هذا الجانب االنتقادي من الوحي
اإللــهــي ..بيد أن المطلوب عــنــداﷲ تعالى هو
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التبيين واإليضاح ،واإليضاح اليمكن بدون
االنتقاد ،إ ًذا فما الــذي يدعو إلــى الشعور
بالضيق أو االنزعاج فيما لو اتخذ الناس من
الداعي موضوع االستهزاء والمعارضة نتيجة
قيامه بإيضاح الحق على أكمل وجه؟! إن هذا
الموقف المعارض الذي يتبناه المدعو ،هو
الثمن الذي ال بدَّ من دفعه لكل من يقيم نفسه
مقام الداعي إلى الحق في هذه الدنيا!!
إن أوثق وأقطع دليل على كون داعيةاﷲ
عــلــى الــحــق ،هــو كــامــه المعجز الــذي
اليستطاع تقليده وال محاكاته ،فالذين كانوا
ينظرون إلى النبي بعين االحتقار ،ولم يكونوا
مستعدين لالقتناع بأن هذا الرجل قد ظفر
بصدق لم يظفر به حتى أكابرهم األقدمون؟
قيل لهم :التختبروا صدق النبي بالقياس
إلــى وضعه الــمــادي ،بــل انــظــروا إليه من
حيث إن الكالم الذي يعرض به دعوته هو
كالم عظيم لدرجة أنكم أنتم وأكابركم لن
٢٢٣
تستطيعوا اإلتيان بمثله.
إن هذا التمييز الفريد المعجز ليقيم دلي ً
ال قطع ًّيا على أن النبي إنما يبلغ عناﷲ ،وال يتكلم من عند
نفسه ،وماذا ينتظر الناس بعد قيام هذا البرهان الجلي على كون النبي مح ًّقا وصاد ًقا؟ ماذا ينتظرون بعده
لكي يستسلمواﷲ ويذعنوا ألوامره تعالى؟!

( )16-15أما الدين المغشوش :فهو عبارة عن إضفاء شعار الدين على الدنيا ،وهو يبرز إلى الوجود
نتيجة المصالحة أو المالئمة بين الدنيا والدين ،وهذا هو السبب في أننا نجد هناك مؤسسات ضخمة
تقام على أساس من الدين المغشوش في كل العصور؛ حيث يحصل النفعيون عن طريقه على زخارف
الدنيا باسم الدين!

أما الدين الخالص :فأمره بالعكس من ذلك تما ًما ،فحين تقوم دعوة الدين الخالص في بيئة ما،
التعدو أن تكون صد ًقا نظر ًّيا ،الترتبط به المنافع االقتصادية ،وال المصالح القيادية ،وفي وضع كهذا
حين تعرض دعوة الدين الخالص على أولئك الذين تبوءوا مراكز الشرف والسيادة في المجتمع باسم
الدين المغشوش اليلبثون أن ينزعجوا أشد االنزعاج؛ إذ يخيل إليهم فيما إذا تلقوها بالقبول أن كل
األشياء الدنيوية التي يتمتعون بها اآلن ستنتزع منهم انتزا ًعا!

وعلى هذا االعتبار فقيام دعوة الدين الخالص في بيئة ما ،يعني تفجر امتحان خطير هناك ،وفي مثل هذه
المناسبة فالذين يفضلون شرف الدنيا ومنافعها وال يناصرون الدين الخالص ،تسجل جهودهم وأعمالهم
كلها في خانة الدنيا؛ ألنهم وقفوا إلى جانب الدين الذي رأوا فيه ضمانًا لمنافعهم الدنيوية ،ولم ينضووا
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تحت راية الدين الذي بدا لهم أنه سيسلب
منهم كل امتيازاتهم ومنافعهم الدنيوية،
وهؤالء وإن كانوا مشغولين في ظاهر األمر
بأعمال دينية إال أنهم من حيث مقصدهم
األصلي إنما يسعون وراء الحصول على
الدنيا ،ومن الواضح أن جهو ًدا ومحاوالت
كهذه لن تثمر في اآلخرة شي ًئا! ومع أن هؤالء
كانوا يسمون أنشطتهم وأعمالهم بأسماء
دينية فكانوا يعلقون على مهرجاناتهم القومية
يافطات تحمل عنوان «االحتفال الديني»،
وكانوا يطلقون على معاركهم القومية اسم
الحرب المقدسة ،وكانوا يصفون مناوراتهم
القيادية بالمؤتمر الديني ،وكانوا يتحدثون
عــن صراعاتهم السياسية بمصطلحات
ً
صراخا وعوي ً
ال
الدين ،وكانوا يملؤون الدنيا
مدفوعين بعواطفهم الدنيوية ،وكانوا ينسبون
ذلك إلىاﷲ ورسوله ..غير أن هذه التعبيرات
كلها كانت على أرض الدنيا ،ولم تكن على
٢٢٤
أرض اآلخــرة ،ولــذا فسوف يدمرها زلزال
القيامة كل تدمير ،وبالتالي فلن يعود على أصحابها أي فائدة منها في العالم القادم!!
( )17حين عرض رسولاﷲ^ دعوة التوحيد على العرب ،آمن به منهم قليلون ،وصار أكثرهم
كافرين به منكرين لدعوته ،وقد تكررت هذه الظاهرة مع دعوة الحق في كل عصور التاريخ.
٢٣

لقد خلقاﷲ كل إنسان على الفطرة الصحيحة ،والعالم المحيط بنا من كل جهة ،يزخر بآيات تشهد
بوجود الخالق ،وتشير إلى تدبيره التكويني ،ثم إن البشرية مازالت منذ بدء الخليقة يبعث فيها أنبياءاﷲ،
يرشدون الناس إلى أحكاماﷲ ووصاياه ،وقد كان من بين أولئك األنبياء سيدنا موسى عليه الصالة
والسالم الذي لم يزل كتابه الذي جاءه به ـأي التوراة ــ موجو ًدا ــ ولو بصورة محرفة ــ بين أيدي الناس
حتى اليوم ،واآلن فالشخص الذي يكون جا ًّدا ،ويعرف كيفية تلقي الدرس من األشياء؛ فإن الحقيقة
ستكون مألوفة لديه لدرجة أن الداعي عندما يقوم بإعالن الحقيقة أمامه يعرفها على الفور ،ويجد قلبه
وعقله يشهدان بحقية الحق ،وبالتالي فهو يبادر إلى القبول به.

على أن أكثر الناس الينظرون إلى األمور بكثير من الجدية ،وهم يفسدون أمزجتهم وعقولهم
بإغراقهم في الملذات السطحية والرغبات الوقتية ،وانشغالهم باألمور الفارغة التتيح لهم الفرصة لكي
يقفوا عند الداعي ودعوته وقفة تأمل وتدبر ،ومن ثم فحين تقدم إليهم دعوة الحق فال يستطيعون معرفتها،
وال يلبثون أن يتصدوا إلنكارها ،بل ولمعارضتها ومناصبة العداء لها ،هؤالء أناس لم يقدروااﷲ حق
قدره ،وليس لهم في اآلخرة شيء سوى نار جهنم!
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إن الفطرة اإلنسانية ،واألحداث الجارية بين
السماوات واألرض ،والكتب السماوية السابقة،
كلها شاهدة على كون القرآن كتاب حق ،حتى لو
كان أغلبية الناس تقابله بالرفض واإلنكار؛ فإنما
ينبغي أن يبحث عن سبب ذلك لدى المنكرين
دون أن يشك في كون القرآن نفسه كتاب الحق!

( )22-18ليس الــمــراد بـــ«افــتــراء الكذب
علىاﷲ» الكذب على ذاتاﷲ؛ بل الكذب على
رسالةاﷲ؛ فاﷲ اليظهر بنفسه أمام الناس
إلعالمهم برسالته ،بل يعلنها على لسان رجل من
ٍ
وقتئذ إنسانًا عاد ًّيا ،غير
البشر ،ويكون هذا الرجل
أن كالمه يكون متضمنًا لتوجيهاتاﷲ الواضحة
الجلية ،ولــو أن الــنــاس نــظــروا إليه مــن حيث
كالمه ،ألدركوااﷲ في جوانب عظمته وروعته،
ولكن سطحية الــنــاس وعبوديتهم للظواهر
تجعل أنظارهم تتورط في وضع المبلغ العادي؛
فهم يشاهدون كون الرسول المبلغ عاد ًّيا ،وال
يشاهدون كون رسالته على مستوى غير عادي،
ومــن ثم فهم يقابلونها بالتهكم واالستهزاء،
ويفتعلون اعتراضات كاذبة واهية على كالمه،
ويعرضون عنه كما لو أنه اليتمتع بأية أهمية أو
قيمة تذكر!!
والسبب األصلي وراء هذا الموقف الظالم
هو نفسية انعدام الخوف ،حيث إن الناس يعوزهم
اليقين بــاآلخــرة ،وقلوبهم خاوية عن الخشية
مــناﷲ القاهر الجبار ،ولــذا فهم اليــأخــذون
رسالته بمأخذ جدي ،وال يزال المرء فاش ً
ال دو ًما
في تقديم رد فعل صحيح إزاء كل شيء اليأخذه
بتمام الجد.

على أن عدم جدية الناس هذا سيزول عنهم
حين يمثلون بين يدي مالك الكون يوم القيامة،
ٍ
وقتئذ قد انتزعت
فإن حريتهم الحالية ستكون
منهم ،كما أن األسباب والوسائل التي كانت
مصدر غرورهم وطغيانهم ستتحول إلى شرائط
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ٍ
وحينئذ سيتضح
مسجلة تنطق بالشهادة ضدهم،
بجالء أن السبب في تكذيبهم بداعيةاﷲ لم يكن
يرجع إلــى عجزهم عن فهمه ،بل إلــى كونهم
غير جادين بشأنه ،إن أهــوال القيامة المروعة
ستجعلهم فجأة وعلى نحو تلقائي جادين إلى
أقصى حدود الجدية ،وبالتالي ففي حالة العجز
ٍ
يومئذ لن يلبثوا أن يفهموا األمر
الطارئة عليهم
الذي لم يكونوا يستطيعون فهمه على وجهه في
ظل الحرية المتاحة لهم في الدنيا!!

لقد منحاﷲ اإلنسان مواهب عليا؛ لو أنه
أحسن استخدامها لتمكن من أن يتفهم كل أمر
بدقة وعمق بالغين ،والواقع أنه يكون هكذا تما ًما
فيما يتصل بشؤونه الدنيوية ،إال أنه يصبح فيما
يتعلق بأمور اآلخرة أصم ،رغم تمتعه بالسمع،
ويصير أعمى مع تمتعه بالبصر!!

( )24-23معنى اإلخــبــات :هــو التخشع
واالنكسار ..يقال :هو خبيت القلب أي :منكسره،
وهذا هو جوهر اإليمان وخالصته ،فليس اإليمان
لساني لمجموعة لفظية
بشيء يورث وال هو أداء
ٌّ
ما ..إن اإليمان اكتشاف؛ فحين يظفر المرء باﷲ
باستخدام سمعه وبصره ،ويدرك في مقابل ذلك
ٍ
ساعتئذ
حقيقة وضعه هو ،فإن الكيفية التي تعتريه
هي التي تسمى الخشوع (اإلخبات) ،والخشوع
هو نتيجة الزمة لمعرفتك وضع نفسك الواقعي
بالمقارنة معاﷲ.

إن اإليمان واإلخبات والعمل الصالح ،كل
هذه الثالثة ليست إال أبعا ًدا أو جوانب مختلفة
لحقيقة واحدة ..فاإليمان هو اكتشاف شعوري
لوجوداﷲ وما يتصف به من صفات الكمال،
واإلخبات علم على تلك الحالة القلبية التي تتولد
بالضرورة في داخل المرء نتيجة اكتشافهﷲ ،أما
العمل الصالح فهو المظهر الخارجي لذلك
الشعور ولهذه الكيفية الداخلية ،فحين يصبح
تفكير المرء ربان ًّيا ،وحين يمتلئ قلبه بالمشاعر

اإليمانية تجاهاﷲ تعالى؛ فإن حياته الظاهرية
ٍ
بعدئذ إلى العمل الرباني ،وهذا هو العمل
تتحول
الصالح والشخص الذي تجسدت في كيانه حقيقة
اإليمان واإلخبات والعمل الصالح ،هو اإلنسان
المطلوب عنداﷲ تعالى ،وذلك هو اإلنسان الذي
سيتم إسكانه في حدائق الجنة األبدية.

ومن خالل إيجاد ظروف امتحان من مستوى
ٍ
عال في هذه الدنيا ،ينظراﷲ إلى ِّ
واحد منَّا في
كل
أي الفريقين نكون؟!
ِّ
أما أحد الفريقين فهو الذي عرف الحقيقة
الواقعة باستخدام سعته وبصره ــ أي شعوره
ــــ على نحو صحيح ،وبــالــتــالــي قــام بصوغ
فكره وعمله تب ًعا لمقتضاها ،وهــذا هو الفريق
الموصوف بالسميع والبصير ،أما الفريق اآلخر
فهو الذي لم يستخدم سمعه وبصره على نحو
صحيح ،فال هو ظفر بمعرفة الحقيقة الواقعة،
وال تمكن من إفراغ فكره وعمله في قالبها ،ومن
ثم فهو األعمى واألصم ..وواضح أن كال هذين
النوعين يختلفان كل االختالف ،وبالتالي فال
مصيرا مماثالً.
يمكن أن يلقيا
ً
( )27-25إن كل األنبياء المبعوثين من
عنداﷲ إنما بعثوا إلعالم البشر بمنهجاﷲ الذي
يتلخص في أن اإلنسان إنما وضــع في العالم
الــراهــن بغرض االمتحان واالختبار ،ومــع أن
الفرصة هنا متاحة ــ على مايظهر لعبادة أشياء
مختلفة ،غير أن المطلوب األصلي من اإلنسان هو
أن يعبداﷲ وحده ،والذين اليأخذون بعبادةاﷲ
وحده فقد فشلوا في االمتحان ..وألمثال هؤالء
عذاب شديد في الحياة القادمة بعد الموت.

وقد عرض سيدنا نوح عليه الصالة والسالم
نذيرا مبينًا،
على قومه هذا األمر نفسه ،وصار لهم ً
على أن قومه لم يؤمنوا بدعوته.
إن داعيةاﷲ حين يبعث فإنه يبدو لمعاصريه
واحدً ا من البشر ليس غير؛ إذ اليحيط به أي رمز
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أو هالة من المجد والعظمة الدنيوية بعد ،ومن
ناحية أخرى فإن الدين الذي يحمل لواءه اليكون
قد ارتبطت به المنافع الدنيوية بعد ،ولذلك فإن
أغلب المبادرين إلى اعتناقه يكونون من الفقراء
والبائسين الــذيــن اليــضــطــرون إلــى فقد شيء
مارخيص أو غال نتيجة اعتناقهم للدين الجديد،
ويصير هذا الوضع بالنسبة إلى أكابر العصر على
وجه أخص فتن ًة ،حيث إنهم يحسبون أن هؤالء
إذا كانوا التتوفر لديهم أسباب الدنيا ،فإن الحق
اليمكن أن يكون معهم ،وقد يخرج من بين القوم
رجال اليتحرجون حتى من رمي الداعية وأتباعه
بالكذب والخداع!

( )31-28ويتضح من هــذا أن النبي حين
يدعو قو ًمافإنه يستند إلى شيئين اثنين ،وهما:
الدليل ،والنبوة ..وإذا نهض أحــد من الدعاة
للدعوة على أثر النبي الولن يكون داع ًيا ح ًّقا إال
قائما على أساس من هذين الشيئين ،مع
إذا كان ً
الفارق القائل بأن الشيء األخير الذي يوجد لديه
متاحا له عن طريق
بعد الدليل والبرهان ،سيكون ً
النبي بصفة غير مباشرة ،بينما يتلقاه النبي مباشر ًة
من قبلاﷲ.

وإن قو ًما حين يهملون داعيةاﷲ ويعرضون
نظرا لكونه اليتمتع ــ على مايبدو ــ بشيء
عنه ً
هام جدير باالعتبار؛ فإنه يتوفر لديه في الوقت
نفسه شيء بالغ األهمية أال وهو الدليل والهداية..
فالداعي إلــىاﷲ اليــزال متمت ًعا بعظمة الدليل
والهداية على أكمل وجه ،إال أنها على أية حال
عظمة معنوية ،وأن تتجلى العظمة المعنوية ألقوام
تعلقت عيونهم بالمظاهر واألشكال السطحية.

وعمل الدعوة إلىاﷲ عمل أخروي خالص،
وال بد لتأديته على وجهه أال يثور نزاع ماحول
المال أو األرض بين الــداعــي والمدعو ،وإن
الداعي هو المسؤول عن إبقاء العالقات بينه وبين
المدعو هادئة وغير متوترة ،وبالتالي يتعين عليه أن
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يقوم بإنهاء كل النزاعات المادية واالقتصادية
معه من طرف واحد ،وأما الداعي الذي ينهض
للدعوة ويقود مسيرة االحتجاج والمطالبة ضد
المدعو ألجل األشياء والمطالب الدنيوية،
فإنه ليس بداع ،بل هو مهرج ساخر ،وال يمكن
أن تكون له قيمة مافي عين المدعو ،وال يقام
له وزن عنداﷲ تعالى!
وامتحان المدعو يتمثل في أن يتمكن من
مشاهدة عظمة الحق في إنسان غير عظيم في
ظاهر األمر ،كما أن امتحان الداعي هو أال
يرحب بشخص غير متدين ويحسن استقباله؛
شخصا متدينًا
ألنه ذو مال وجاه ،وال يحتقر
ً
لكونه التتوفر لديه مظاهر األبهة الدنيوية،
وإن فعل الداعي ذلك فسيكون معناه أنه يعظ
بلسانه عن أهمية اآلخرة ،بينما يبرهن بعمله
على أهمية الدنيا ،والظاهر أن هذا مناقضة..
فهل يمكن أن تكون لــدى اآلخــريــن قيمة
مالشخص يناقض نفسه بنفسه؟! كال!
٢٢٥
( )34-32لم يكن سيدنا نوح قد
عمد إلى الجدال ــ أي الخصومة والمناظرة ــ مع قومه ،وإنما كان يبلغهم رسالته الصالحة بأسلوب جاد،
غير أن دعوته الجادة كانت تبدو لقومه على غير وجهها ،والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف اإلنسان
الذي يجعله يفقد جديته وتوازنه حين تتعرض ذاته للنقد والتجريح ،فهو الينظر إلى مثل هذا الحديث
من حيث الدليل والبرهان ،بل إنه يرفضه من غير روية وال تفكر ،حتى إن دالئل داعية الحق الواضحة
المحكمة تتراءى له كأنها جدل ونقاش فارغ!!
وعبارة [ﮜ ﮝ] ليست أص ً
ال للداللة على ماقاله نوح ،بل هي تدل على أي محمل كان
سامعوه قد حملوا قوله!!
تهكما
وهكذا لم يكن استعجال معارضي نوح للعذاب حقيقة استعجال العذاب ،بل كان ذلك
ً
أمرا لن يكون أبدً ا ..حيث إنهم كانوا يعدون مركزهم وطيدً ا راسخ
واستهزا ًء بنوح؛ العتبارهم إياه يدعي ً
الدعائم إلى حد لم يكن معه حسب زعمهم أي احتمال لمجيء العذاب من أي مكان ..وانطال ًقا من هذا
الزعم قالوا له :ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به جزاء إنكارنا وتكذيبنا لرسالتك ..وبما أن عذا ًبا كهذا لم يكن
ليأتي أبدً ا في زعمهم لذا فقد كان المفهوم الضمني لذلك :إننا على الحق وأنت وأتباعك على الباطل!!
إلي أنا ،بما أنني ضعيف يتعذر علي إفهامكم
فأجابهم سيدنا نوح :إنكم تنظرون إلى األمر بالنسبة َّ
أن هذا العذاب يمكن أن يحل عليكم يو ًما ما ،ولكن لو أنكم نظرتم إلى األمر بالنسبة إلىاﷲ لما
قلتم ماتقولون ،وألدركتم جيدً ا أن حلول العذاب على الظالمين في هذا العالم حتمي تما ًما كطلوع
الشمس وانفجار البركان.

إن إيمانك بقول الداعي إلى الحق يتوقف كل ًّيا
على أال تنظر إليه من حيث القائل ،بل من حيث
ماقال ،وبما أن قوم نوح كانوا يعدون أمره
أمر إنسان عادي محض؛ لذا فقد صرح لهم قائالً:
إنكم لن تستطيعوا أبدً ا مادمتم أسرى هذا التفكير
المعوج أن تقدروا كالمي حق قدره ،وليس لي
اآلن سوى أن أرتقب اليوم الذي يتجلى فيه رب
السماوات واألرض عيانًا!

( )35إن الذين كانوا يقولون إن النبي قد
اختلق هذا الكالم من عند نفسه ،وأنه ليس من
عنداﷲ لم يكونوا منكرين للوحي واإللهام أصالً،
حتى إنهم كانوا يؤمنون باألنبياء السابقين؛ إ ًذا فما
الذي جعلهم يقولون هكذا؟!
إنكارا لوحي ،بل كان
إنه لم يكن في الواقع
ً
إنكارا لمن أوحى إليه ..فإن الذي قام مبل ًغا عناﷲ
ً
كان يبدو للناظرين ٍ
آنئذ إنسانًا عاد ًّيا ،وبالتالي كان
يصعب عليهم لكونهم عبدة الظواهر أن يفهموا
أن يكون رجل كهذا اختارهاﷲ لتبليغ رسالته إلى
الناس!!

وإن قــولــه[ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ] هو في األصل كلمة وداع ،فحين
اليؤمن المخاطب بالدعوة ،اقتنا ًعا بالدليل،
مصرا على الجمود واإلنكار ،رغم كل
وال يزال
ًّ
ٍ
بيان وإيضاح ،فيشعر الداعي عندئذ بأنه اليسعه
اآلن إال أن يلوذ بالصمت قائالً :أنا وأنتم جمي ًعا
محضرون آخر األمر بين يدي الحاكم الحقيقي،
حيث سيكشف عن سرائر الجميع ،وسيجزى
الكل هناك تب ًعا لما كان عليه من حيث الحقيقة
جزا ًء وفا ًقا!!
وإنه حين يصبح منطق الدليل غير ذي أثر فعال
لدى المدعو لشدة عناده وقسوة قلبه فال يبقى أمام
الداعية مجال سوى أن يعتزله مود ًعا إياه بكلمات
الثقة واليقين!
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( )39-36اإليمان المطلوب من اإلنسان هو
اإليمان الذي يعتنقه عن وعي وبناء على قراره
الحر والذين اليؤمنون ،رغم قيام النبي بعمل
دعــوي يــدوم مدة من الزمان طويلة ،فإنما هم
يثبتون بذلك أنهم غير مستعدين ليكونوا مؤمنين
باﷲ بنا ًء على قرارهم الحر ،وتكون المرحلة الثانية
واألخيرة ألمثال هؤالء أن تنتزع منهم حريتهم،
ويساقوا مباشر ًة إلىاﷲ ذي الجالل والجبروت،
حتى يسلموا كمجرمين بالشيء الذي لم يكونوا
قد سلموا به كمؤمنين ،ويلقوا بالتالي أسوأ الجزاء
على عنادهم وطغيانهم!

وقد كانت هذه الساعة ــ الساعة الحاسمة ــ
اقتربت من قوم نوح بعد أن ظل يدعوهم إلىاﷲ
ويبلغهم رسالة ربه لمئات من السنين ــ تسعمئة
ٍ
وبعدئذ أمــر سيدنا
وخمسة وخمسون سنة ــ
نوح بأن يتفرغ من عمل الدعوة والبالغ،
ويقوم بإعداد سفينة يتحصن بها هو وأتباعه
المؤمنون حين يجيء طوفاناﷲ إلهالك الطغاة
غر ًقا!

وقد قام سيدنا نوح بإعداد سفينة ضخمة
ذات طبقات ثالث ،وقد استغرق إعدادها عدة
سنوات ،وعندما كان نوح مشغوالً برفقة أصحابه
بإعداد السفينة كان طغاة قومه يمرون عليهم،
وبما أنهم كانوا يعدون أمر العذاب شي ًئا افتراض ًّيا
محضا؛ راحوا يستهزئون ويتندرون بهم بوقاحة
ً
أشد وأكثر!!
لو أن أحــد الناس كــان يدخر أمــواالً طائلة
عن طريق العدوان والجور فإن عبدة الظواهر
ناجحا بالنظر إلى مايحيط به من
سيعتبرونه
ً
زخارف الدنيا ومباهجها ،غير أن الرجل البصير
الــذي يعلم أن نظام العالم يسير تب ًعا للقوانين
األخالقية الثابتة سوف يرى في النجاح الوقتي
المتاح للشخص المذكور مشهد دمــار رهيب
سيلحق به عاج ً
ال أو آجــاً ..وعبدة الظواهر
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من قوم نوح وإن كانوا يسخرون من سيدنا
نوح غير أنهم كانوا هم اآلخرين موضوع
السخرية واالســتــهــزاء فــي عين الحقيقة
الواقعة!
( )44-40ولم يكد يتم إعداد السفينة،
حــتــى بـــدأت تــهــب الــعــواصــف الــهــوجــاء
بإذناﷲ ،وتفجرت األرض ينابيع تفور ،وبدأ
ينزل المطر من السماء بغزارة واستمرار،
حتى بلغ السيل الزبى ،وطغى الماء في كل
مكان ،وهلك فيه كل الناس غر ًقا ،ولم ينج
من الهالك سوى ذلك العدد القليل من البشر
والحيوانات ،الذي كان راك ًبا في سفينة نوح،
حتى إن ابنسيدنا نوح صار هو اآلخر من
المغرقين!
إن قيمة أحد الناس عنداﷲ إنما تقدر
بعمله ،وليس بقرابته ،حتى ولو كانت قرابة
النبي!!
ولما هلك كل أولئك الذين قضي عليهم
٢٢٦
بالغرق عن آخرهم أمـــراﷲ الطوفان بأن
يهدأ ،فهدأ الطوفان بحيث انصبت المياه في البحار واألنهار ،وصارت األرض ثاني ًة جديرة بالسكنى
والعمران.
وقد رأى الراءون بمناسبة طوفان نوح أن الصاعدين على قمم الجبال الشامخة هلكوا غر ًقا ،بينما
بقي ركاب السفينة سالمين رغم تدافع أمواج هائلة من حولها ،ولم يكن سبب ذلك كامنًا في الجبل
أو السفينة ،وإنما كان السبب في ذلك يكمن في أنه كان أمراﷲ ،فلو أن أمراﷲ كان مع الجبل لنجا
الصاعدون عليه من الهالك ،ولهلك الراكبون في السفينة ،على أن أمراﷲ كان بهذه المناسبة مع السفينة،
ومن ثم فقد نجا ركابها ،وذهب المتحصنون باألشياء األخرى عداها ضحايا الطوفان!
٢٣

محضا ،وإال فكل مايحدث هنا إنما
ستارا
ً
إن نظام األسباب والعلل السائد في هذه الدنيا ليس إال ً
يحدث بأمراﷲ مباشرةً ،وإن امتحان اإلنسان هو أن ينظر إلى الحقيقة األصلية من خالل الستار الظاهري،
ويدرك القدرات اإللهية من حيث أنها هي المتصرفة في األسباب ،العاملة وراءها كما يشاء اﷲ!

أيضا من بين أولئك الذين راحوا ضحايا الطوفان ،وقد حاول
( )47-45لقد كان كنعان ولد نوح ً
سيدنا نوح أن يركبه في سفينته ،إال أنه لم يركب معه لكونه قد كتب عليه الهالك غر ًقا ..ثم تضرع الوالد
المفجوع إلىاﷲ تعالى ،سائ ً
ال إياه النجاة لولده ،فأجيب بأن هذا سؤال اليليق بك ،إنما هو سؤال
الجاهلين ،فال تكن منهم!
والواقع أن قضاءاﷲ محايد المحاباة فيه وال مواربة؛ فهو اليمنح أحدً ا من الناس النجاة ويدخله
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الجنة؛ ألنه من أبناء الصالحين ،أو أنه من
المتمسكين بأذيال بعض الشيوخ ،وإنما
ٍ
ألحد على أساس
يصدر قضاءاﷲ بالنجاة
من العمل الخالص ،وليس على أساس من
أواصر القربى أو االنتماءات الطائفية.
وإن كانت العبرة في هذه الدنيا بالقرابة
الرحمية فإنما العبرة في اآلخــرة بالقرابة
األخالقية ،إن صح التعبير ..وما جاء طوفان
نوح إال لكي يحطم كل التقسيمات األخرى
القائمة بين الناس ،ويحل محلها التقسيم
األخالقي وحده ،وبالتالي يتم إنقاذ أصحاب
العمل الصالح بحملهم في السفينة اإللهية،
ويــقــذف بــأصــحــاب العمل غير الصالح
كلهم في أمواج الطوفان القاهرة ،وسيتكرر
حدوث هذه الواقعة ذاتها في يوم القيامة على
نطاق أوسع ،وعلى وجه أكمل وأشمل!
( )49-48لقد هــدأ الــطــوفــان بعدما
التهمت أمواجه كل شرير عنيد من الناس،
٢٢٧
وذهب الماء رويدً ا رويدً ا في أغوار األرض
وأعماق البحار ،واستقرت سفينة نوح على جبل الجودي ،حيث نزل منها هو وأصحابه إلى األرض،
نوحا بعث في
وقد أصبحت األرض بإذناﷲ نضرة خضراء ومأهولة بالسكان من جديد ..إن سيدنا ً
قوم كانوا مؤمنين بنبوة سيدنا آدم ،وقد بقيت أمته بعد وفاته على الصراط المستقيم لمدة من
ٍ
بعدئذ إلى أجيالها التالية بعثاﷲ فيهم أنبياءه الواحد بعد اآلخر ،وقد بعث
الزمان ،ولما تسرب الفساد
هؤالء األنبياء الالحقون في أقوام كانت مؤمنة بنبوة نوح ،غير أنهم ــ بالرغم من ذلك ــ لم يلبثوا
أن أهلكوا بعذاباﷲ ،حين لم يؤمنوا بنبي العصر ولم يصلحوا أنفسهم؛ مما يعني أن اإليمان بنبي من
األنبياء أو االنتماء إلى أمته غير كاف للفوز بالنجاة ،بل اإليمان المطلوب هو اإليمان الحي ،ذلك الذي
يحول حياة المرء إلى حياة قوامها الصالح والتقوى.

ونتعلم من قصة نوح أن أنصار الباطل مهما بلغوا من الكثرة والقوة ومهما طالت أعمارهم
على األرض فإن ماقدر لهم في نهاية المطاف هو الهالك والدمار المحقق ،وفي مقابل ذلك فإن أهل
اإليمان مهما قل عددهم ،وضعفت قوتهم في ظاهر األمر ،إال أن القضاء اإللهي حين يظهر فإن هؤالء
هم الذين ينالون من رحماتاﷲ أوفر نصيب ابتداء من هذه الدنيا ،وانتها ًء بتلك الدار اآلخرة!!

( )52-50ولهداية قوم عاد بعث سيدنا هود ،الذي كان أخاهم ،أي واحدً ا منهم ،وذلك مما جرت
دائما؛ لكونهم أبناء الشعب نفسه ،يتقنون لغة شعبهم ،ويعرفون جيدً ا نفسيتهم
به سنةاﷲ بشأن األنبياء ً
وما يعيشون من أحوال وظروف ،وبالتالي يستطيعون القيام بمهمة دعوة الحق بينهم على أفضل وجه.
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وقــد عــرض سيدنا هود على قومه
رسالة عبادةاﷲ الواحد األحد ،وباإلضافة
إلى ذلك قال لهم ناع ًيا عليهم دينهم الباطل،
محضا ،مما يوضح أن
إنه ليس إال افترا ًء
ً
أسلوب دعوة النبي ليس أسلوب «العرض
اإليجابي» لرسالته بالمعنى المعروف ،بل هو
يتصدى مع ذلك للنقد الصريح؛ فإن حقانية
الحق اليمكن تقريبها إلى أفهام الناس مالم
يتم إبطال الباطل عن طريق النقد والتحليل.
وقــد حــدث فــي عصر كــل نبي أن كان
معارضوه يشترطون ألجل التصديق برسالته
أن يكون النبي ذا جاه ومنصب خطير ،وأن
تتوفر لديه ثروات طائلة ،وأن يكون مسكنه
فخما أني ًقا ...إلخ ،غير أن المعيار لمعرفة
ً
صدق الداعي إلى الحق غير صحيح ،وإنما
المعيار األصلي الختبار صدق الداعية هو
أن يكون ج ــا ًّدا تمام الجدية ،فــي دعوته،
وتكون رسالته مدعمة بأقوى األدلة وأوضح
٢٢٨
البراهين ،وأن يترفع بنفسه عن كل نوع من
األغراض الدنيوية ،وأن يكون مايقوله هو عين الحقيقة الواقعة ،وتنسجم رسالته مع النظام الكوني أتم
االنسجام ،بحيث يكون اإليمان بها بمثابة السير على طريق النجاح والسعادة.
[ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] إن هذه الجملة التعني إضافة القوة المادية؛ فإن عا ًدا كانوا في غاية
القوة في زمانهم ،حيث حكى القرآن عنهم قولهم[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] الذي قالوه ر ًّدا على النبي لما
أنذرهم من عذاباﷲ ،ومن ثم فإن الحديث عن زيادة القوة المادية لم يكن ليثير اهتمامهم أو يجذب
انتباههم إلى الدعوة.
٢٣

وإنما تعني زيادة القوة هنا إضافة القوة اإليمانية إلى جانب القوة المادية ،وكأنما كان النبي هود
يقول لهم :لو أنكم اخترتم الحياة اإليمانية ،فستحصلون بذلك على طاقة ُخ ُلقية وروحية ،وبالتقاء الطاقة
الخلقية والروحية مع طاقتكم المادية ،لن تنقص قوتكم أيما نقصان ،بل ستزداد إلى حد كبير جدًّ ا.
( )56-53لقد رد القوم على سيدنا هود قائلين :إنه ليس عندك من دليل أو برهان على كونك مح ًّقا
وصاد ًقا ،وال يعني ذلك أن سيدنا هو ًدا كان يعوزه الدليل والبرهان في واقع األمر؛ حيث كان لديه
الدليل بكل تأكيد ،غير أنه لم يكن يبدو دلي ً
ال للقوم ،وكان السبب في ذلك أن المرء عاد ًة اليستطيع
النظر إلى أمر مامن حيث الدالئل التي تصاحبه ،بل ينظر إليه من حيث الشخص الذي يعرضه من
يكون؟ وما مكانته؟ وبما أن العارض كان يبدو لمعاصريه رج ً
ال فاقد األهمية واالعتبار؛ لذا فقد صار
قوله هو اآلخر يتراءى للناس غير ذي أهمية ملحوظة.

وحين ينهض شخص للدعوة إلــى الدين
الخالص ،متخل ًيا عن الدين التقليدي السائد،
فدائما مايحدث أن يصبح ذلك الشخص غري ًبا،
ً
حقيرا في المجتمع ،حيث ينظر إليه الناس
بل
ً
كما لو أنه شخص أصيب بجنون وخبل في عقله،
وقد كان سيدنا هود يواجه نفس هذا الوضع؛ إذ
تجرأ قومه أن يقولوا[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ] ،على أن الشاهد على صدق
داعية الحق بعد األدلة والبراهين النظرية هو أن
معارضيه اليستطيعون إخضاعه وإحراز الغلب
عليه ،على الرغم من كل الجهود والمحاوالت
العدوانية الغاشمة.
إن األمم والشعوب التي بعث فيها أنبياءاﷲ،
كانت كلها تؤمن بوجوداﷲ ،مما يعني أن ًّ
كل من
الداعي والمدعو كان يدعي أنه مؤمن باﷲ عابد له،
وهنا ينشأ سؤال :من يتمتع بمعيةاﷲ وتوفيقه من
كال هذين الفريقين؟!

إن أيسر جواب على هذا السؤال هو أناﷲ
على صــراط مستقيم ،ومــن ثــم فإنما سيوفق
رأسا ،من كان يمشي على خط
للوصول إلىاﷲ ً
الدين المستقيم ،وأما الذي يمشي على الطرق
تائها هنا وهناك ،ولن يحالفه
المعوجة فإنه سيظل ً
التوفيق أبدً ا للوصول إلى جناباﷲ تعالى.

وعندما قال سيدنا هود[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ] ،فكأنما كان يقول ــ بعبارة أخرى:
إن الــشــيء الــذي أنــا أدعــوكــم إليه هــو صــراط
مستقيم ،أي طريق الدين الحق ،بينما األشياء التي
اتخذتموها دينًا ،ليست من الدين في شيء ،إنما
هي طرق جانبية أو سبل فرعية نسجت من حول
صراط الدين القويم ،وأنتم تسعون عليها ،إن سع ًيا
كهذا الولن يوصل صاحبه إلىاﷲ ،وإنما يدعه
حائرا يتيه ويتخبط هنا وهناك.
ً

وبإمعان النظر في هذه اآليات تتضح لنا معالم
الصراط المستقيم الذي دعا سيدنا هود قومه إليه،
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وتتمثل تلك المعالم في النقاط التالية :التوحيد،
عبادةاﷲ ،االستغفار ،التوبة ،الشكر على نعماﷲ،
التوكل علىاﷲ ،التسليم باﷲ ر ًّبــا ،واعتباراﷲ
وحده مالكًا للقوى والطاقات كلها ،واتخاذاﷲ
حارسا أو رقي ًبا على النفس ،واختيار مسلك
ً
الطاعة بدالً من االستكبار.
وكل هذه هي تعاليم الدين األساسية ،واتباع
هذه التعاليم واتخاذها وجهتنا ومركز اهتمامنا
في الحياة ،هو بمثابة السير على صراط الدين،
والسائر عليه يصل مباشر ًة إلىاﷲ.

( )60-57الذين يعرضون عن رسالةاﷲ،
أيضا يعرض عنهم ،وهذه الواقعة التي
فــإناﷲ ً
تحدث في العالم الراهن بصورة جزئية ،ستحدث
ٍ
فحينئذ سيتم طرد
يوم القيامة بصورة كلية ونهائية،
الطغاة كافة عن رحمةاﷲ ،وستكون الرحمات
ٍ
يومئذ خالصة ألولئك وحدهم ،الذين
اإللهية
عاشوا حياتهم الدنيا مطيعين وأوفياءﷲ.
وقد نفذاﷲ في هذا العالم مبدأ «االستخالف»
وهو يعني تمكين أمة مكان أمة في األرض على
التوالي ،وإنما يتاح هذا التمكين في هذه الدنيا
بغرض االمتحان وبصفة عارضة مؤقتة ،وسيفوز
أهل اإليمان الصادقون دون غيرهم ،بالتمكين
الدائم في جنَّةاﷲ الكاملة في اليوم اآلخر ،وعلى
وجه اإلنعام والتكريم.

وقد جعل نظام العالم الراهن بحيث يجد
المرء هنا نفسه دو ًما بين خياري الخير والشر،
حرا في اختيار أيهما شاء.
وهو يكون ًّ
وفوق ذلك فإن هذا العالم يسوده الشر في
األغلب واألعم؛ حيث اليكون إلى جانب الخير
سوى قوة اآليات ــ أي األدلة النظرية ــ وحدها،
ومن جهة أخرى يوجد إلى جانب الشر قوة مادية
هائلة لدرجة أن حملة لوائه يصابون بالغرور
والبطر والطغيان ،مما يجعلهم يفرضون على
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جوا من الضغط والقهر عا ًّما يرتجف
البيئة ًّ
معه فــؤاد الرجل الــعــادي ،فقد اليستطيع
التفكير في التقدم نحو الحق ،فض ً
ال عن
اعتناقه على مرأى ومسمع من القوم!
( )63-61لقد دعــا سيدنا صالح
قومه إلى عبادةاﷲ الواحد ،وقد كان هذا
هو الهدف األساسي لدعوة األنبياء جمي ًعا
في كل العصور ،غير أن قوم صالح لم يقبلوا
برسالته ،وكان السبب في ذلك أنه كان
يريد أن يربط صلتهم باﷲ تعالى مباشرةً،
على حين أن القوم كانوا قد ربطوا أنفسهم
بأكابرهم وعظمائهم وحدهم باسماﷲ!
ويصل األمــر بأمثال هــؤالء إلــى أنهم
اليستطيعون إدراك أهمية شــيء مــا ،إال
إذا وجــدوا تصديقه فيما أثر عن شيوخهم
صالحا
القوميين من قول وعمل ،وبما أن
ً
لم يكن يتوفر لديه سوى قوة الدليل ،لم يكن
قومه يشعرون بأهمية دعوته ،إن الدين الذي
٢٢٩
نهض صالح يدعوهم إليه ،إنما كانت أهميته
تتضح عند التأمل في الوحي وفي آيات السماوات واألرض ،بينما كان قومه اليعرفون سوى أهمية
دين يستمد عناصر وجوده من أقوال أكابر القوم وعاداتهم المأثورة ،وكانت نتيجة ذلك أنهم ظلوا
أسرى نوع من الشك واالرتياب ،مع كونهم قد صاروا عاجزين عن مقاومة األدلة والبراهين التي جاء
بها نبيهم.

وقد كان صالح مثل جميع األنبياء اآلخرين رج ً
ال يمتاز بشخصية فذة وذكاء نادر بين أبناء شعبه،
وكان الناس يأملون أنه سيكون بعد أن يبلغ أشده سيساعد الشعب األيمن ،ولكنه عندما بلغ سن الرشد
حتى أخذ يتناول دين الشعب التقليدي بالنقد والتجريح ،مما جعل رجاء الشعب فيه يتحول إلى يأس
منه مرير.
فقالوا :لقد كان في حسباننا أنك ستصبح يو ًما ركنًا من أركان نظامنا الديني القائم ،ولكن ها نحن
أوالء نراك ــ بالعكس ــ وأنت تبذل قصارى جهدك في إبطال نظامنا الديني ،وتعمل على هدم قواعده.

صالحا كان يقول لقومه :إني رسولاﷲ إليكم ،ولئن لم تؤمنوا برسالتي فسوف
( )68-64إن
ً
تتعرضون لبطشاﷲ الشديد ،ولما أصر قوم صالح على العناد ،وما زالوا يأبون اإلذعان لآليات النظرية،
بعث لهم في المرحلة األخيرة ،باآلية (المعجزة) الحسية هي األخرى ،والتي كانت حسب طلبهم ناقة
خرجت أمام أعينهم من صخرة صماء ،وسنةاﷲ بالنسبة إلى آية كهذه ،هي :إنها حينما يتم إظهارها،
ٍ
بعدئذ مزيد من مهلة االمتحان المتاحة لهم من ذي قبل ،وبالتالي فقد صاح بهم سيدنا
فال يبقى للناس

صالح قائالً :إنكم اآلن ياقومي بين اثنتين :فإما
أن تؤمنوا برسالتي تائبين إلــىاﷲ تعالى ،وإال
فستهلكون عن بكرة أبيكم!
على أن الذين اليستطيعون أن يحسوا بثقل
الدالئل النظرية فإنهم يظلون فاشلين في االعتبار
بالدالئل الحسية كذلك ،ومن ثم فلم يمتنع شعب
صالح من عناده وطغيانه ،حتى إنه لم يلبث أن
ٍ
وبعدئذ لم يكن ثمة حاجة إلتاحة
ذبح الناقة،
مزيد من المهلة له ،فلم يلبث أن قطع دابــره،
ومحي من صفحة الوجود!!

لقد كان ثمود قوم صالح يسكن مدائن
الحجر ،في شمال غربي الجزيرة العربية ،وقد
أمر سيدنا صالح في نهاية المطاف بمغادرتها،
متوجها
فخرج منها برفقة أصحابه المخلصين
ً
نحو الشام ،وفي أعقاب ذلك فوجئ الشعب كله
أثرا بعد
بزلزال عنيف دمره شر تدمير ،وأحاله ً
عين!

( )73-69ذات يــوم دخــل في بيت سيدنا
ٍ
يومئذ نحو مئة
إبراهيم ــ وكان قد بلغ من عمره
سنة ــ شبان حسان الوجوه للغاية ،وقد ظنهم
أضيا ًفا فقام من فوره بتحضير الطعام لهم ،غير
بشرا ،بل كانوا مالئكةاﷲ ،جاءوا
أنهم لم يكونوا ً
ألجل غرضين في آن واحد:
أحدهما :تبشير إبراهيم بالولد.

واآلخر :إهالك شعب لوط الذي كان قد بلغ
من اإلنكار والطغيان غايته.

وإن تبشير إبراهيم وزوجته بإسحاق «االبن»
ويعقوب «الحفيد» لــم يكن بــشــارة بــاألوالد
بالمعنى المعروف ،وإنما كــان المقصود من
ذلك تكوين أسرة أو عائلة تتألف من الصالحين
والداعين إلىاﷲ ،ومن تجارب التاريخ أنه ربما
تكون هناك عائلة ماهي التي تنهض لخدمة
الدين الحق ،كما يشهد بهذه الحقيقة ذاتها تاريخ
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األنبياء وسير التابعين لهم بصدق وإخــاص
خالل القرون المتأخرة ،والسبب في ذلك هو أن
الفرد الذي ينكشف عليه الحق يكون في أعين
المعاصرين له إنسانًا عاد ًّيا ،ومن ثم فإن معرفة
أمرا بالغ الصعوبة
مكانته والقيام بمناصرته يكون ً
بالنسبة إلى عامة الناس ،أما أهل بيته وأفراد أسرته
فإن القرابة الذاتية تصبح بالنسبة إليهم عام ً
ال
إضاف ًّيا؛ فالشيء الــذي اليكاد يــراه اآلخــرون
بسبب سطحيتهم اليلبث أهل بيته أن يلمسوه
ويحسوا به بسبب العالقة الذاتية التي تربطهم به،
وبالتالي يقفون إلى جانبه يقاسمونه هموم رسالته
وتبعاتها الثقال!
( )76-74لقد دار جدال إبراهيم مع المالئكة
الذين مروا عليه في طريقهم إلهالك قوم لوط،
ً
تنفيذا
وبما أن هؤالء المالئكة جاءوا من عنداﷲ
ألمره تعالى ،نسبهاﷲ إلى نفسه ،وقد ذكر جزء من
هذا الحوار الذي جرى بين إبراهيم والمالئكة في
اآلية الثانية والثالثين من سورة العنكبوت ،كما
ورد ذكره باإلسهاب في سفر التكوين (اإلصحاح
الثامن عشر) من التوراة المتداولة اليوم.

إن دعاء سيدنا إبراهيم لقوم لوط لم يقبل،
كما لم يستجب دعاء سيدنا نوح لولده من قبل،
والسبب في ذلك أن دعاء العفو والمغفرة ألحد
ليس بأي شفاعة يتقدم بها شخص آلخر ،وبالتالي
نظرا لصالح
يتم القبول به في حق المدعو له ً
الداعي وتقواه ،كال.

الدعاء هو أن تتقدم بنفسك إلى جناباﷲ،
ولو أن ولد نوح أو قوم لوط استيقظت في أنفسهم
عاطفة الدعاء بعد اإليمان فتضرعوا إلىاﷲ طل ًبا
للنجاة ،لعفااﷲ عنهم ولتغمدهم برحمته ..فإن رد
العذاب ممكن كما يتضح من مثال قوم يونس لما
آمنوا ..على أن العذاب حينما يرد فإنما يرد بأدعية
األفراد محل التعذيب أنفسهم ،وليس بدعاء أحد
غيرهم ،حتى ولو كان هذا الغير نبياﷲ!
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نعم ،ومن المستحسن أن يدعو شخص
أيضا ،وقد ظل األنبياء
لشخص آخر غيره ً
وعباداﷲ الصالحون يدعون لآلخرين في
كل العصور ،على أن هذا الدعاء يكون في
حليما
إظهارا لكون الداعي نفسه
الحقيقة
ً
ً
أواها مني ًبا؛ فإن العبد الذي يخاف مناﷲ،
ً
ترتعد فرائصه ويهتز كيانه كله بالنظر إلى
عــذاباﷲ ،فيأخذ يدعو لنفسه ولآلخرين
عداه في حرارة وخشوع.
( )80-77إن المالئكة الذين جــاءوا
لو ًطا كانوا مالئكة العذاب ،إال أنهم دخلوا
في القرية على هيئة غلمان حسان الوجوه
للغاية ،وما كان ذلك إال إلقامة الدليل القاطع
على جريمة القوم ،فالمرء حين يظل يقترف
ذن ًبا ماباستمرار فإنه اليلبث أن يصبح إزاءه
بليد الحس تما ًما ،وهكذا كان حال قوم لوط؛
إذ كانوا قد بدؤوا يعملون الفاحشة اآلن علنًا
وجهارا وبدون خجل وال حياء ،ومن ثم فلم
ً
٢٣٠
يكد يترامى إليهم أن الغلمان الحسان نزلوا
في دار لوط ضيو ًفا ،حتى أسرعوا إلى داره مدفوعين بدواعي الشهوة ،وأخذوا يطالبون ويلحون
عليه بمنتهى الوقاحة بأنه ال بدَّ من تسليم هؤالء الغلمان إليهم!
ولما رأى سيدنا لوط أشرار قومه مسرعين إليه على هذا النحو انقبض صدره بذلك غير ًة واحتشا ًما،
فقال لهم :هؤالء بنات الشعب فلتتزوجوا بأيتهن شئتم؛ فذلك أفضل طريق لتحقيق رغباتكم الفطرية!
ومن عادة الشيوخ والمتقدمين في السن في أي شعب أنهم ينادون فتيات الشعب جمي ًعا بلقب البنات،
وفي هذا المعنى نفسه قال سيدنا لوط[ :ﮭ ﮮ] يريد فتيات شعبه.

غير أنهم لم يلبثوا أن رفضوا اقتراح لوط المشروع ،وظلوا ينساقون وراء الالمشروع كعهدهم،
ٍ
بعدئذ
وبذلك قام الدليل قطع ًّيا ،على أن هؤالء قو ٌم مجرمون ،وأنهم ح ًّقا جديرون بأن يهلكوا ،فما لبثوا
أن تم إهالكهم عن بكرة أبيهم!

[ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] هذه آخر كلمة يقولها عبداﷲ ذاك ،الذي اليملك القوة المادية
ٍ
فعندئذ
لزجر األشرار ،الذين لم تعد تزجرهم أحاديث العقل والمنطق ،وال مواعظ األخالق والفضيلة،
يحاول باستخدام كلمة كهذه استثارة حمية القوم ،وإيقاظ ضمائرهم ،ولو أن الناس ظلوا مع ذلك قساة
القلوب ،بليدي اإلحساس ،موتى الضمائر كسابق عهدهم ،فإنما يعني ذلك أنه لم يبق في نفوسهم
مقدار ذرة من صفات النبل والفضيلة واإلنسانية!
بشرا في بداية األمر ،وعندما اشتد قلقه
( )83-81لقد كان سيدنا لوط يظن الشبان القادمين إليه ً
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وانزعاجه ،وبات يشعر بأنه قد صار بسبب
استضافته إياهم في خطر محدق؛ أخبروه:
إننا مالئكة ،أرسلنا من عنداﷲ تعالى ،يعني
أن هذا أمر إلهي ،وليس بأمر إنساني ،فلن
يستطيع هؤالء أن يمسونا وال إياك بسوء..
فقد جاء في بعض الروايات أن رجال قوم
لوط حين لم يرضوا بالتراجع إلى الــوراء،
ضــرب أحــد المالئكة وجوههم بجناحه،
ٍ
بعدئذ عميانًا ،وانصرفوا على
فأصبح الجميع
أعقابهم يصيحون :النجاة ..النجاة!!
إناﷲ جل وعال حين يقضي بإهالك قو ٍم
جزاء ظلمه فإن ذلك يكون قضا ًء عا ًّما يشمل
تلك المنطقة بأكملها ،ففي مناسبة كهذه
تتعرض كل نسمة في تلك المنطقة للعذاب
اإللهي ،بيد أن الذين كانوا قد قاموا بإعالن
الحق بين يدي أولئك الطغاة يعم إنقاذهم منه
برحمة مناﷲ خاصة ،إن إعالن الحق أكبر
ضمان للنجاة من بطشاﷲ في الدنيا وفي
٢٣١
اآلخرة.
وتقول الروايات :إن امرأة لوط لم تكن مخلصة لسيدنا لوط ،وال مؤمنة به من صميم قلبها ،ولكن
في نهاية المطاف عندما خرج سيدنا لوط من القرية قائالً :بأن عذاباﷲ سيحل هنا مع صباح اليوم
التالي ،فانضمت زوجته هي األخرى إلى ركبه ،ولم يكد يتجاوز هؤالء منتصف الطريق حتى سمعوا
من ورائهم أصواتًا مزعجة تتعالى من الزلزال والطوفان الشديد ،فلم يلتفت سيدنا لوط وال أصحابه
المخلصون إلى الوراء أيما التفات ،وإنما مضوا مسرعين نحو األمام ،إال أن امرأة لوط أخذت تنظر
إلى الوراء ،فلما رأت مارأت من الدخان وسمعت الصراخ والعويل لم تلبث أن ألقت من فمها صرخ ًة
حجر من السماء ،فهلكت حيث كانت!
تقول :واقوماه!! فأصابها
ٌ
٢٤

مخلصا وف ًّياﷲ ورسوله في حقيقة أمره فإنه لن يفوز بالنجاة
ونتعلم من هذا أن الشخصإذا لم يكن
ً
بانضمامه إلى قافلة الحق استجاب ًة ألي دافع أو محرك آخر ،فإن ضعفه الكامن البد أن يظهر في مكان
ما ،وبالتالي يجعله يكبو لوجهه كبو ًة اليستطيع معها أن يتقدم أو يتأخر!

( )86-84إن مدين قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام ،وقول نبيهم شعيب لهم:
[ﮛ ﮜ ﮝ] يدل على أنهم كانوا مدعي اإليمان ،بمعنى آخر :إنهم كانوا قو ًما مسلمين في
زمانهم حيث كانوا ينتمون إلى أمة نبي سابق على سيدنا شعيب ،وبمضي أحقاب طويلة من الزمن كان
قد فشا في أجيالهم الالحقة الشر والفساد.
فقال لهم شعيب :أما كنتم تدَّ عون أنكم مؤمنون فلن يعتبر بدعواكم عنداﷲ إال إذا قمتم بتأدية
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مقتضيات دعواكم؛ إذ القيمة لدعوىبدون
الوفاء بمقتضياتها!!
إن إيمانكم يقتضي أال تعبدوا إالاﷲ
الــواحــد األحــد ،وتلتزموا بالعدل في كل
أموركم ومعامالتكم ،وأن تحبوا لآلخرين
ماتحبون ألنفسكم ،وليؤد كل أحد منكم
إلى الناس مالهم عليه من حقوق كاملة،
دون أن ينقصهم منها شي ًئا ،وأن تعيشوا في
األرض كما يريداﷲ لعباده أن يعيشوا ،وأن
تقنعوا بما يتاح لكم من الرزق ــ قل أو كثر
ــ من الطريق المشروع ،دون أن تحاولوا
إثما وعــدوا ًنــا ،ولن
الحصول على المزيد ً
تكونوا مؤمنين عند ربكم ح ًّقا مالم تفعلوا
هذا كله ،وإال فالمحذور أن يفتك بكم عذاب
مناﷲ شديد!
إن شعي ًبا قـــال مــن جــهــة[ :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ] ،ومــن جهة
أخــرى نــراه يقول[ :ﭽ ﭾ ﭿ]
٢٣٢
أي :في سعة من العيش ،مما يوضح أن قوم
شعيب كان فيهم فقراء ،كما كان فيهم أغنياء وموسرون ،فكان بعضهم يحصلون على أوفر الحظوظ،
بينما كانت حقوق أناس آخرين تؤدى إليهم منقوصة؛ إذ لو كان الجميع من الصنف األخير أي :من
الذين كانوا يعطون أقل مما يستحقون ،فمن ياترى كان فيهم «بخير» على حد قول سيدنا شعيب؟.
ومن هنا نعلم أن المخاطبين الذين ورد ذكرهم هنا ،هم أصحاب النفوذ والثراء وذوو الحيثيات
البارزة في الشعب ،فإن األنبياء مع كونهم يبعثون لهداية كل الناس على اختالف طبقاتهم ،إال أن
موجها على األخص نحو رجال الطبقة الممتازة في عصرهم؛ ألن العوام يكونون تابعين
خطابهم يكون
ً
لهؤالء أنفسهم فهم يقتدون عاد ًة بأكابرهم وزعمائهم ،ومن ثم فبلوغ الدعوة إلى الخاصة يعني بلوغها
ــ على نحو غير مباشر ــ إلى العامة كذلك!
( )87قال اإلمام الرازي في تفسير هذه اآلية ...« :وقد يراد بالصالة الدين ،والمعنى :دينك يأمرك
بذلك؟ وأطلق عليه الصالة ألنها أظهر شعائر الدين»(((.

أيضا
إن قوم شعيب كانوا يدَّ عون التدين ،فكانوا يمارسون العبادة كذلك ،غير أنهم كانوا قد جمعوا ً
الشرك وسوء المعاملة إلى جانب تدينهم وعباداتهم ،وقد دعاهم سيدنا شعيب إلى عبادةاﷲ الخالصة
وحسن المعاملة مع الناس ،وصرح لهم بأنه القيمة عنداﷲ البتة لدين يصاحبه الشرك ،وال لعبادة
التنهى عن سوء المعاملة.
((( انظر «تفسير الرازي» .42/18
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٢٤

٢٣٣

إن دعوة كهذه كانت تمثل ضربة قاضية
على المكانة الدينية للقوم ،وعلى زعمهم
القائل بأنهم متدينون وحائزون على وسام
التعبد ،حتى بالرغم من كل مايفعلون من
قبائح األعمال ومساوئ األخالق؛ فما لبثوا
أن ثاروا على شعيب وتذمروا عليه وقالوا:
هل أنت وحدك عابدﷲ؟! فهل كان شيوخنا
وزعماؤنا الدينيون أولئك الذين اتخذنا منهم
قــدوة أكانوا كلهم جهلة اليــدرون من أمر
الدين شي ًئا؟! وهل ليس ثمة من أحد سواك
يعرف ماالعبادة وما مقتضياتها؟
( )90-88اإليمان نوعان:
أحدهما :أن تؤمن على وجه التقليد.
وثانيهما :أن تؤمن عن وعي وبصيرة.
وفي النوع األول يؤمن المرء بشيء ما؛
ألن الناس كانوا ــ وما زالــوا ــ يؤمنون به،
بينما هو يؤمن به ــ في النوع الثاني ــ لكونه
قد أدرك بنفسه في ضوء الدليل والبرهان أنه
محضا
إقرارا رسم ًّيا
ً
صحيح ،وإذا كان األول ً

فإن األخير اكتشاف شعوري واع.
إن إدراك الحق على مستوى الدليل أو الشعور هو بضاعة المؤمن ورأسماله الحقيقي؛ إذ بذلك
يحصل له ذلك اليقين الحي الذي يجعله يقف أمام الناس ليمثل الحق غير ٍ
مبال بأي شيء آخر؛ حيث
إن اإلدراك الشعوري بديل عن كل شيء ،فمن حصل على هذه النعمة صار في غنى عن كل شيء آخر
سواها.
التناقض بين القول والعمل ينتج عن اإليمان الرسمي التقليدي ،واالنسجام أو التوافق بين القول
والعمل ينتج عن اإليمان الشعوري الواعي ،وفي معنى «شقاقي» روي عن الحسن البصري قوله« :ال
يحملنكم معاداتي على ترك اإليمان ،فيصيبكم ماأصاب الكفار»(((.
وبما أن الداعي يبدو لمعاصريه رج ً
ال عاد ًّيا؛ لذا فإن مالحظاته النقدية تستفز أولئك الذين يتمتعون
بالوجاهة والمكانة البارزة في المجتمع.
إن جراءة رجل عادي على أن يتناول هؤالء وزعماءهم الكبار بالنقد والتجريح تصير عند القوم شي ًئا
اليحتمل وال يستساغ ،مما يبعث في نفوسهم مشاعر الحقد والكراهية والعناد ضد الداعي إلى الحق.
إن انبعاث نفسية من هذا النوع في داخل أحد الناس يجعله عرضة المتحان بالغ الخطورة ،فإن

((( القرطبي .90/9
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رج ً
ال كهذا لكونه ينظر إلى شخص بعين االحتقار
اليلبث أن يحتقر ويــزدري حتى األمر اإللهي
الصادر عن ذلك الشخص كذلك ،إن إعراضه
عن إنسان يقوده إلى أن يعرض عــناﷲ تعالى
نفسه!

( )93-91سمي سيدنا شعيب في حديث
نبوي بـ«خطيب األنبياء» ،حيث كان يعظ قومه
وينصح لهم في لغتهم المفهومة لديهم وبأسلوب
مؤثر بليغ للغاية؛ إ ًذا فما الذي جعل قومه يقولون:
كثيرا مما تقول»!..
«يا شعيب مانفقه (أي نفهم) ً
إن السبب في ذلك كان يرجع إلى فساد شاكلة
القوم الذهنية؛ فقد كان منهج تفكيرهم يختلف
عن منهج تفكير شعيب تمام االختالف ،وبالتالي
تعذر عليهم أن يفهموا كالمه على وجهه.
فقد كان قومه مشغولين بتعظيم البشر،
بينما كان شعيب يدعوهم إلى تعظيماﷲ الواحد،
وكانوا يعدون اآلمال واألماني وسيلة النجاة في
حين أنه كان يؤكد على أنه النجاة إال بالعمل
فقط.
وهكذا فقد نشأت فجوة عقلية أو ذهنية بين
سيدنا شعيب وقومه ،حالت دون تفهم القوم
لكالمه مع كونه غاية في الصدق والوضوح.

[ﮀ ﮁ ﮂ] تدل هذه الجملة
على مبلغ القسوة والبالدة والسطحية الذي كان
قد انتهى إليه قوم شعيب ،والقصة بإيجاز أن سيدنا
شعي ًبا لم يكد يقوم بكشف القناع عن مزاعم القوم
الدينية حتى تصدوا لمعاداته والنيل منه ،ولم
يكن يصحب شعي ًبا إذ ذاك حشود من الجماهير
تقف في وجه أعدائه وخصومه ،وال كان يملك
من الوجاهة والثروة مايبهر عيون القوم ويمأل
نفوسهم هيبة ورع ًبا منه ،وإنما كانت تتوفر لديه
قوة الصدق والمعقولية ،وال يعطي أمثال هؤالء
أهمية لمن يتوفر لديه الصدق والمعقولية.

دوه ةروس

وقد كان من المتوقع ــ والحالة هذه ــ أن
يندفعوا إلى قتله أو اغتياله ،غير أن الشيء
الذي حال دون قيامهم بعملية كهذه ،هو الخوف
من ثأر القبيلة ،ففي العصر القبلي القديم كان قتل
فرد من أفراد القبيلة يعني أن تهب القبيلة ،عن بكرة
أبيها لالنتقام من القاتل ،وقد شكل هذا المحذور
حاجزا منع قوم شعيب من اتخاذ أية خطوة نهائية
ً
ضده ،تما ًما كما يأمن الناس اليوم في معظم
األحيان شــرور األشــرار والمشاغبين لخوفهم
من الوقوع في قبضة رجال الشرطة أو التعرض
للمحاكمة.

( )95-94إن قــوم شعيب كانوا يحسبون
أنهم مالك لبالد مدين ،وأن الشيء الــذي كان
قد أتيح لهم لمصلحة االمتحان اعتبروه حقهم
الذاتي ،ودفعتهم هذه العقلية إلى أن يبيتوا تدابير
عدوانية عنيفة ضد نبيهم ،حتى إنهم هــددوه
قائلين[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ] {األعراف ،}88 :غير أن األرض التي كانوا
يعتبرونها ملكًا لهم قد انفجر فيها بإذناﷲ زلزال
بصوته المخيف ودويه الرهيب ،دمر هذه المنطقة
من أقصاها إلى أقصاها ،وانمحت آثارهم في
دنياهم كما لو لم يكن لهم هناك وجود باألمس
القريب وال البعيد!!
على أن الذين آمنوا بشعيب ووقفوا إلى جانبه
ٍ
يومئذ بنصرة مــناﷲ
تم إنقاذهم من العذاب
خاصة!
( )99-96لقد ب َّلغ سيدنا موسى دعوة
الحق إلى أقصى حد ممكن ،ولم يكن قد أفحم
فرعون وأصحابه من الناحية النظرية فحسب،
بل أقام الدليل الظاهري المحسوس على صدقه
أيضا؛ وذلك عن طريق إظهار معجزات العصا
ً
واليد التي أيــدهاﷲ بها ،ولكن قوم فرعون لم
يزالوا ــ بالرغم من ذلك كله ــ مع فرعون ،ولم
يرضوا باتباع موسى عليه الصالة والسالم.

وإنما كان السبب في ذلك أن هؤالء كانوا
يعطون األهمية للسلطة الدنيوية وحدها ،ولم
يكونوا يرون هذه األشياء عند سيدنا موسى ،ومع
أن أحاديثه كانت مثار الدهشة واالستغراب
لديهم ،وبالتالي كانت تبعثهم على الوقوف
عندها وقفة تأمل وتفكير ،إال أنهم عندما كانوا
يقارنون بين موسى وفرعون تــراءى لهم إلى
جانب األول حرمان ظاهر من كل متاع دنيوي،
وإلى جانب األخير كل أنواع المباهج واألبهة
المادية ،وقد صارت هذه المقارنة عندهم هي
الحاسمة ،فلم يرضوا بالرغم من مشاهدة الدالئل
الواضحة والمعجزات الباهرة ،بأن يتخلوا عن
فرعون ،وينضووا تحت راية موسى.

والذين يصاحبون إنسانًا في الدنيا ،سيضمون
إلى جانبه في اآلخرة كذلك ،على أن هذا سيكون
ــ على نقيض من الدنيا ــ انضما ًما أو مصاحبة
سيئة للغاية ،فــإن ذلــك الشخص ــ المتبوع ــ
ٍ
يومئذ كل األسباب ،وسيكون وجوده
سينتزع منه
رمزا للهوان والضياع المحقق ،وسينتهي
اآلن ً
أيضا إلى النار التي قدرت له نتيجة قيادته
بأتباعه ً
الضالة المنحرفة!

( )101-100إن أسفار التاريخ القديمة
تتضمن أحوال الملوك والقادة العسكريين ،غير
أنها خلت تما ًما من أحوال األنبياء وشعوبهم،
هــذا من ناحية ،ومــن ناحية أخــرى فــإذا درسنا
القرآن الكريم وجدناه يولي أعظم جانب من
العناية واالهــتــمــام بتسجيل حــاالت األنبياء
ومواقف الشعوب التي بعثوا فيها ،بينما أهمل
كل األشياء األخرى سواها ،إن التاريخ الذي قام
اإلنسان بتدوينه حذف منه أجدر شيء بالذكر،
وأحق بالتسجيل في نظر الخالق!!

عامرا حتى اآلن،
ومن هذه القرى مالم يزل
ً
كمصر التي كانت موطن فــرعــون ،ومــن جهة
أخرى هناك شعوب كقوم هود وقوم لوط ،قد
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اندثرت قراهم بمن عليها ،اللهم إال بعض آثارهم
التي مازالت قائمة في صورة أطالل وخرائب،
أو التي تم العثور عليها عن طريق حفر األرض،
وإهــاك هذه القرى ،يبدو ــ في ظاهر األمــر ــ
واقعة ظالمة.
ولكن عندما نتساءل :لم حدث هذا؟ نتوصل
إلى أن ذلك يطابق الحقيقة أتم المطابقة ،فإن هذا
الدمار الذي لحق بهم لم يكن إال نتيجة فسادهم
العملي ،فالذي حدث إنما حدث بعدما فسد
عملهم وليس قبل ذلك.

وعندما يلجأ المرء إلى الطغيان والظلم ،يعتمد
على بعض األشياء أو الذوات سندً ا له ،ويظن أنها
ستمد إليه يد العون والمساعدة في أوان الشدة،
غير أن هذه األسندة أو االعتمادات التدوم إال
ماداماﷲ يمهل ،وإذا ماانتهت مدة اإلمهال تب ًعا
ٍ
فعندئذ
لقانوناﷲ ،وأصــدراﷲ قضاءه النهائي،
يعلم المرء أن كل تلك األشياء التي كــان قد
اعتبرها ــ بسبب جهله ــ سنده وموضع ثقته ،لم
تكن سوى أوهام وافتراضات كاذبة محضة!

( )105-103إن فرصة العيش والسكنى
في رحاب العالم الراهن إنما أتيحت لإلنسان
بنا ًء على االمتحان ليس غير ،والذين اليزالون
يصرون على اإلنكار والعناد ،حتى بعد قيام
الحجة عليهم بواسطة األنبياء؛ فإنهم يفقدون
ٍ
بعدئذ حق اإلقامة في أرضاﷲ ،وللسبب ذاته
أهلكاﷲ منكري األنبياء ومكذبي الرسل عن
آخرهم ،وقد تم هذا اإلهالك في أغلب الحاالت
بــزيــادة درجــة الــشــدة إلــى الــكــوارث األرضية
العادية ،كالريح العاصفة ،والطوفان ،أو الزلزال
الذي اليتجاوز حدًّ ا معينًا في األحوال العادية،
زيد من شدته وقوة تدميره إلى غير نهاية.

ووقائع تدمير األمــم والشعوب كهذه التي
حدثت في القرون الغابرة يطلق عليها علماء
التـاريخ الجغـرافي وصف التغيرات المناخيــة
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( ،)Climatic pulsationيعني أن كل
مــاحــدث لــم يكن ســوى نــتــاج التقلبات
الجغرافية الغير.
على أنهم اليملكون أيــة إجابة مقنعة
عن السؤال القائل :لم حدث هذا النوع من
التغيرات المناخية الشديدة في الماضي
وحده ،وما بالها التحدث اآلن ،أي في عصر
مابعد النبوة؟!
والحقيقة أن هذه الوقائع لم تكن وقائع
إظهارا للقضاء اإللهي،
جغرافية ،بل كانت
ً
وبذلك يقوم الدليل على أن نظام العالم
الراهن بني على أساس العدل.

إن قانوناﷲ نفسه يستلزم أن يلقى الظالم
هنا عقوبة ظلمه ،وفوز العادل بمكافأة عدله،
ووصف هذه الوقائع بأنها تغيرات مناخية
إقحام لها في خانة الجغرافية ،وعلى العكس
من ذلــك فلو أنــا اعتبرناها تغييرات إلهية
وه ّم
لتحولت إلى دروس عن الخوف اإللهي َ
اآلخرة!

٢٣٤

وكأن هذه الوقائع التي حدثت في زمن األنبياء ،كانت بمثابة عالمات صغيرة للقيامة الكبرى ،ففي
أثناء ذلك تم إمهال المنكرين والظالمين إلى مدة من الزمان معينة ،وعندما ظهر قضاءاﷲ بعد انتهاء
المهلة فلم يلبثوا أن أهلكوا عن بكرة أبيهم ،وإنما نجا من الهالك أولئك وحدهم ،الذين صاروا عنداﷲ
سعداء بسبب مناصرتهم للحق ،وأما من عداهم من الذين كانوا طغاة وأشقياء في ميزاناﷲ ،فقد تعرضوا
كلهم للعذاب ،حتى إن شفاعة األنبياء لم تغن عنهم شي ًئا ،كما يتضح لنا من مثال سيدنا نوح وسيدنا
إبراهيم الخليل عليهما صلواتاﷲ وسالمه.

( )109-106إن الشيء الذي علق عليه القرآن الكريم األهمية الكبرى ،وبالتالي أعاد ذكره في
صحائفه أكثر من أي شيء آخر عداه هو أن الناس لن يتركوا على ماهم عليه في العالم الراهن ،بل
سيحضرون بعد الموت إلى محكمةاﷲ للحساب عن حياتهم الدنيا ،وسيساق كل إنسان هناك إما إلى
الجنة أو إلى جهنم وف ًقا لعمله هو.

وسبب هذه األهمية وهذا التكرار وإعادة الذكر يرجع إلى شك الناس ،حيث إنهم يرون أن
متحررا من
هناك عد ًدا اليحصى من البشر اليؤمن بهدايةاﷲ ،وعد ًدا اليحصى منهم كذلك يعمل
ً
توجيهاتاﷲ ،وكثيرين آخرين يمارسون حياتهم تب ًعا لهواهم ،وليس تب ًعا لمرضاةاﷲ ،وهم ــ مع
ذلك ــ اليتعرضون لخسارة أو مصيبة ما ،وناجحون موفقون في هذه الدنيا ،وال توجد هنا ــ على
ظاهرا ــ أية بقعة من بقاع األرض يفوز فيها أوفياءاﷲ بأي إنعام خاص على وفائهم ،أو يعاني
مايبدو
ً

عصاةاﷲ من أية عقوبة خاصة على عصيانهم.

ونظرا لهذا الوضع يقع معظم الناس في الشك
ً
واالرتــيــاب؛ إذ يصعب عليهم أن يستيقنوا بأن
مصيرا آخر قدر لهؤالء البشر غير مصيرهم
هناك
ً
الحالي الذي اليزالون يشاهدونه بأعينهم ،وهنا
يكشف القرآن القناع عن حقيقة أن تمادي الناس
في الباطل وإصرارهم على اتباعه ،ليس ألنهم
وعكسا ثم اختاروه
قد بحثوا في الموضوع طر ًدا
ً
اقتنا ًعا بأنه يتسم بالمعقولية ،وهو لذلك أجدر
باالتباع ،بل السبب الحقيقي في ذلك هو اإلذعان
لسلطان التقليد ،وليس اإلذعان لسلطان الدليل
والمعقولية.
وأما إذا كان الناس ــ مع ذلك ــ التواجههم
عاقبة أعمالهم الوخيمة ،فإنما يرجع ذلك إلى
مهلة االمتحان المتاحة ،فالحياة ماقبل الموت
الــتــي نمارسها على وجــه األرض هــي حياة
االختبار؛ ولذلك يتم إمهال اإلنسان هنا ليقول
مايشاء ويفعل مايشاء ،والموت هو خاتمة هذه
الفقرة المحددة ،فمعنى الموت هو أن يوصل
المرء من دار االمتحان إلــى دار المحاكمة،
وسينال الكل هناك ماكان يستحق في واقع األمر،
وسينتزع من الكل ماكان قد جمعه من حوله
بدون استحقاق وال جدارة!

( )111-110مــعــنــى «االخـــتـــاف في
كتاب موسى» :أن مخاطبيه تعددت مذاهبهم
وتفرقت آراؤهم فيما يتصل بمحتويات الكتاب
وتصريحاته ،فــكــذب بــه بعضهم وص ــدق به
بعضهم.
والشأن أنه كلما عرض أمر ما ،فإن المرء يجد
نفسه بإزائه دو ًما بين خيارين:
أحدهما :التفسير الصحيح.

واآلخر :التفسير الخاطئ.

ولــو أن المتلقين كانوا في الــواقــع جادين
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دائما إلــى التفسير الصحيح وحــده،
لتوصلوا
ً
وستصبح جديتهم ضمانًا أكيدً ا التحاد اآلراء
بينهم ،وعلى النقيض من ذلك فلو أنهم لم يكونوا
جادين بشأن األمر المعروض فسوف اليعطونه
أية أهمية من حيث هو ،بل سيذهبون مذاهب شتى
في تفسيره كل بحسب نزعته واتجاهه الخاص،
وهكذا سيؤدي عدم جديتهم إلى نشوب اختالف
اآلراء بينهم.

وقد تكررت هذه الظاهرة مع جميع األنبياء
والرسل ،وما زالاﷲ ــ مع ذلك ــ يأذن بوقوعها،
دون أن يقضي قــضــاءه الحاسم بين هــؤالء
المختلفين في أمر دينه ،وسبب ذلك أناﷲ جعل
العالم الراهن مكان عمل ،وجعل العالم اآلخر
القادم مكان الجزاء والمكافأة.
( )115-112يتم استقبال دعوة الحق بداي ًة
بشكل اإلعراض عنها ،ثم يليه دور المعارضة
التي التزال تشتد وتتصاعد حدتها شي ًئا فشي ًئا
حتى تبلغ ذروتها ،وإنها لتكون أخطر مرحلة يمر
بها الدعاة خالل مسيرتهم الطويلة.

وعندها ينقسمون إلى طائفتين ،حيث يبلغ
الحنق والتذمر من نفوس بعضهم مبل ًغا يريدون
معه أن يصطدموا بالمعارضين ،ويقاوموا هؤالء
الذين لم تحرك الدالئل النظرية منهم ساكنًا،
يقاوموهم بوسائل القوة والعنف ،بينما يتجه
بعض آخــر إلــى أن يتناول الــدعــوة بشيء من
التعديل بغية استمالة قلوب المخاطبين إليها،
فيحذف بالتالي من عناصر الدعوة مايتسبب في
إثارة المخاطبين!!
وإذا كان االتجاه األول طغيانًا أي :مجاوزة
الحد فإن االتجاه الثاني هو تفاهم أو تصالح مع
الباطل ،وكال هذين االتجاهين خاطئ عنداﷲ
على حد ســواء ،ويكاد االتجاه الثاني ،على
وجه األخــص( ،وهــو الــذي يرغب في إدخال
تعديالت على الدعوة بغية استمالة القلوب)،
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يكاد أن يكون أعظم جر ًما؛ فإن الشيء المطلوب
عنداﷲ أوالً
وأخيرا هو إعالن الحق ،وال يمكن
ً
إعالن الحق بما ينبغي من الصراحة والوضوح،
بعد أن يتم التصالح مع الباطل ،عن طريق التنازل
عن بعض عناصر الدعوة!!

وكلما صــادف الــداعــي في طريق الدعوة
دائما إلىاﷲ تعالى؛
صعوبات أو مشاكل رجع ً
ألنــه تعالى هــو الق ُّيوم على كـ ِّـل شــيء ،وإن
نــصــرةاﷲ هي الضمان القطعي الوحيد لحل
المشكالت كافة!

( )117-116المراد بـ«القرون» هنا األمم
السابقة ،وبلفظ آخر الشعوب المسلمة السابقة،
وإنما تصاب األمة ــ أية أمة ــ بالفساد واالنحالل؛
إذ يتحول المتاع الدنيوي الذي أعطاهااﷲ إياه ــ
لكيما تستيقظ به في نفوس أفرادها عاطفة الشكر
ــ إلى وسائل الترف وحب الدنيا واالنغماس
في لذاتها ،فالعمل الذي يجب القيام به في هذه
الحالة بهدف إصالح األمة المسلمة :أطلقت
عليه الشريعة عنوان «األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر» ،وهــذا يشير إلــى واجــب الفرد
المسلم تجاه إصــاح بيئته القريبة ،فإنه البد
وأن يتواجد في المجتمع المسلم دو ًمــا أفراد
يعملون على تذكير إخوانهم باﷲ وباآلخرة ،وأن
يقوموا بمراقبة سلوكهم وأخالقهم ،ويحاولوا
تثبيتهم على الجادة المستقيمة في كل شؤونهم
ومعامالتهم ،وعدم نهوض أخيار كهؤالء من
بين أمة مالالضطالع بهذه المهمة ،يرجع دو ًما
إلى أحد سببين:

فإما أن تكون األمــة بأكملها قد أصيبت
بالفساد واالنحالل الشامل ،بحيث لم يعد يوجد
فيها حتى وال فرد صالح.

وإمــا أن يتواجد هناك أفـــراد صالحون،
ولكنهم اليجترئون على الجهر بالحق بسبب
الفساد العام الشامل ،حيث يساورهم الخوف

دوه ةروس

من أنهم إن جاهروا بالحق فسيصبحون موضع
اإلهانة والتحقير بين أوساط األمة!!
وفي كلتا الحالتين تفقد األمة ثقتها واعتبارها
عنداﷲ تعالى ،وتستحق بالتالي أن تتعرض
بصورة أو أخرى لضربة العقاب اإللهي!

( )119-118إن هناك مخلوقات أخرى
التقع تحت الحصر ماعدا اإلنــســان ،توجد
أيضا في عالمنا هــذا الــذي نعيش فيه ،وهذه
ً
المخلوقات كلها تسير دو ًما في اتجاه الفطرة
المحدد لها ،التنحرف عنه وال تحيد قيد أنملة،
وهكذا كان باإلمكان تما ًما أن يلزماﷲ اإلنسان
هو اآلخر بالسير على الصراط المستقيم الواحد،
على أن خطةاﷲ لإلنسان غير هــذا؛ فقد كان
القضاء اإللهي عن اإلنسان أن ينشئه كمخلوق
يأخذ شي ًئا ويتخلى عــن شــيء آخــر بمحض
اختياره وكامل حريته ،وظاهرة االختالف في
عالم اإلنسان ليست في الحقيقة إال نتيجة لهذا
المنهج اإللهي الخاص ذاته!

ومؤ َّدى هذا المنهج العظيم أنه سيكون هناك
كثيرون من الناس يسيئون استخدام حرياتهم،
وبالتالي يجعلون أنفسهم أه ً
ال لنار جهنم.

( )123-120لقد سجل الــقــرآن أحــوال
األنبياء وقصص المرسلين لتكون مادة درس
وعبرة لمن يلحق بهم من دعاة الحق فيما بعد،
فالداعي يالحظ في قصص األنبياء هــذه أن
شعوبهم أثارت معهم خصومات وصراعات،
وتــصــدت لتشويه سمعتهم بتأويل كالمهم
السديد على غير وجهه ،وأساءت إليهم ألوانًا
شتى من اإلساءة ،ورفضتهم كما لو أنهم القيمة
لهم البتة!
بيد أناﷲ تعالى أمدهم بنصره آخر األمر،
فــصــارت كلمتهم هــي الــعــلــيــا ،وبــــاءت كل
محاوالت المعارضين لهم بالفشل الذريع،
ولقد لقيت كلتا الطائفتين مصيرها المتباين،
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بشكله االبتدائي في العالم الراهن ،وسوف
تلقاه بشكله النهائي الكامل في اآلخرة.
ومن هذه األمثلة يحصل الداعي على هذه
الثقة التاريخية القائلة بأنه الداعي لليأس وال
للقلق واالنزعاج بما يواجهه في طريق الدعوة
إلى الحق من صعوبات ومشاكل؛ إذ ال بدَّ من
مواجهة هذه األشياء في طريق الدعوة ،وأنه
سيكتب لها النجاح في نهاية المطاف تما ًما
كما نجح دعاةاﷲ الصادقون من قبله!
١١١

١٢



٢٣٥

( )3-1مع أن الــقــرآن الكريم قد نزل
لهداية العالم أجمع ،إال أن مخاطبيه األول
كانوا عر ًبا؛ مما اقتضى تنزيله باللغة العربية،
والمسؤولية اآلن ملقاة على عواتق المؤمنين
به أن ينقلوا تعاليمه إلى سائر لغات العالم،
ويقوموا بتبليغها إلى شعوب األرض قاطب ًة.

ولقد بين القرآن تعاليمه وتوجيهاته بأساليب بيانية شتى ،إذ يعرضها تارة بلغة الشواهد والدالئل
الكونية ،وأخرى بلغة اإلنذار والتبشير ،وثالثة على لسان التاريخ ،أما في سورة يوسف ،فقد عرضت
هذه التعاليم في شكل قصة يوسف عليه الصالة والسالم وقد أرشدت هذه السورة أهل اإليمان ،في
قالب قصصي ألحداث حياة هذا النبي ،إلى أناﷲ قادر على كل شيء ،وأنه تعالى ينصر القائمين بخدمة
الحق ،ويكللهم بالنجاح آخر األمر ،رغم مايدبره المعارضون من صنوف المكائد والمؤامرات ضدهم،
ولكن بشرط أن يتصف أهل اإليمان بصفات التقوى والصبر ،ويظلوا ثابتين على جادة الحق على كل
حال من األحوال!
( )6-4ورد في حديث أن الرؤيا ثالثة أنواع :حديث النفس ،وتخويف من الشيطان ،وبشارة مناﷲ،
ورؤيا الرجل العادي يمكن أن تكون أي واحد من هذه األنواع الثالثة ،غير أن رؤيا النبي تكون دو ًما
وطورا بصورة تمثيلية غير مباشرة.
بشارة مناﷲ ،وهي تكون تارة بصورة واضحة مباشرة،
ً
إن عصر سيدنا يوسف يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميالد ،وكان أبوه سيدنا يعقوب يسكن
في فلسطين ..وقد كان سيدنا يوسف وأخوه بنيامين من أمواحدة ،وإخوته العشرة الباقون من أمهات
شتى ..وفي هذه الرؤيا تشير الشمس والقمر إلى أبويه ،وتشير الكواكب األحد عشر إلى إخوته األحد
عشر ،وقد كانت هذه الرؤيا تتضمن البشارة ــ من جهة ــ بأن سيدنا يوسف سيشرف بالنبوة ،ومن جهة
أخرى كانت تمثي ً
ال لما قد أتيح له من الرقي واالزدهار والسلطة بعد وصوله إلى مصر ،مما اضطر أهل
أسرته جمي ًعا إلى التسليم واالعتراف بمجده وعظمته.
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لقد كان إخوة يوسف العشرة (من غير
أمه) يضمرون مشاعر الحقد والحسد إزاءه؛
نظرا لما كان يتمتع به من شخصية فذة رائعة
ً
جعلته محط اآلمال واألنظار ،ومن ثم فلم
يكد أبوه يعقوب يستمع إلى منامه حتى نصح
له من فوره قائالً :التخبر إخوتك بذلك ،وإال
فسيصبحون أكثر لد ًدا في عداوتك والتآمر
عليك!
إن الحسد أو الحقد على عظمة أحد غيرك
من األفعال الشيطانية المحضة ،والذي توجد
فيه هذه الصفة الذميمة ينبغي عليه أن يبادر
ٍ
راض
بالتوبة؛ فإن ذلك دليل على أنه غير
بقضاءاﷲ ،وهو سائر على هدي الشيطان،
وليس على هدىاﷲ.
لقد وردت كلمة «إتــمــام النعمة» هنا
بالنسبة إلى سيدنا يوسف ،الذي حصل على
الحكومة ،كما وردت بالنسبة إلــى سيدنا
إبراهيم الخليل الذي لم يحصل على حكومة
٢٣٦
ما ،إذن ،فما هو القاسم المشترك بين االثنين
الذين أطلق عليه «إتمام النعمة»؟ إنه النبوة؛ أي التوفيق إلى هدايةاﷲ الخاصة ،تلك التي تؤدي بمن يوفق
إليها إلى الدرجات العليا في اآلخرة ،إن هدايةاﷲ هي تتمة النعم اإللهية على اإلنسان ،وتتاح هذه النعمة
لألنبياء مباشرةً ،ولعامة الصالحين على نحو غير مباشر!
( )10-7لقد اشتد األذى والبالء على رسولاﷲ^ من قبل أهل مكة في أواخر أيامه بها ،وبخاصة
بعد أن فقد نصيريه :عمه أباطالب ،وزوجته الطاهرة الحنون السيدة خديجة .وقد سأله إذ ذاك
رجال من أهل مكة عن قصة سيدنا يوسف ،الذين كانوا قد سمعوا اسمه وطر ًفا من أخباره عن بعض
اليهود خالل رحالتهم ،ومع أن هذا السؤال إنما كان بغرض السخرية واالستهزاء به ،غير أناﷲ
تعالى رده على السائلين أنفسهم ،فعن طريق حكاية هذه القصة تم إشعارهم ــ بصورة غير مباشرة ــ
بأنهم قوم شاء اﷲ أن يقوموا بإعادة تمثيل الدور الذي لعبه إخوة يوسف من قبل ،بينما سيكون مصير
النبي بفضل مناﷲ ورحمته ،مالقيه يوسف في مصر؛ لقد كان سيدنا يعقوب يالحظ أن يوسف هو أكثر
صالحا ،وأحسنهم استعدا ًدا ومواهب ،وقد كانت تتراءى له فيه مالمح شخصية نبي المستقبل
أبنائه
ً
مما جعله شديد الميل إلى يوسف كثير العطف واإلقبال عليه ،ولكن أبناءه العشرة كانوا ينظرون إلى
هذا األمر من وجهة النظر الدنيوية ،حيث كانوا يزعمون أنه يجب أن تكون عصبتهم أي جماعتهم هي
األهم واألفضل عند الوالد؛ ألنها هي التي تستطيع أن تقوم بنجدة األسرة وحمايتها ،وقد انتهى موقفهم
األحادي الجانب هذا إلى حد خيل معه إليهم أنهم لو قاموا بتنحية يوسف عن الميدان النعطف حنان
الوالد وإقباله كله نحوهم.
٢٤
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ولما اجتمع هؤالء لوضع الخطة الحاسمة
ضد يوسف عرض «يهوذا» كبير اإلخوة هذا
االقتراح بأنه ينبغي أن نلقي بيوسف في قعر
جب قديم بدالً من إراقة دمه ،وقد كان ذلك
خاصا ،فمن سنةاﷲ أنه حين
تدبيرا إله ًّيا
ًّ
ً
تتصدى طائفة ماإليذاء أحد عباداﷲ والنيل
منه بغير الحق ،فيخرج من بين تلك الطائفة
نفسها شخص يوفق إلى استرضاء إخوانه
وجمع كلمتهم على خطة أهون شـ ًّـرا ،ربما
تكون منطوية على إمكان بل إمكانات جديدة
لعبداﷲ ذاك!
( )14-11يتضح مما قاله سيدنا يعقوب
ر ًّدا على طلب أبنائه( ،في معرض اعتذاره عن
عدم إرساله يوسف معهم) ،أنه كان قد أدرك،
بدراسة األحوال والمالبسات ،أن هذا ليس
بأمر اللعب والنزهة في رحــاب الصحراء،
بل هو أمر تآمر اإلخوة على يوسف وكيدهم
له ،وبيد أن اإلنسان الخائف مــناﷲ يكون
٢٣٧
إنسانًا واث ًقا مناﷲ معتمدً ا عليه كذلك ،فمع
أن يعقوب كان قد أحس بفطنته وفراسته ماعسى أن يحدث ،إال أنه كان يعد قدرةاﷲ فوق كل شيء
آخر ،وكان موقنًا بهيمنةاﷲ المطلقة تمام اليقين ،ومن ثم فلم يلبث أن بعث بيوسف مع إخوته ،توك ً
ال
علىاﷲ ،رغم إحساسه باألخطار المحدقة.
تلك هي صورة اإلنسان الخائف مناﷲ ،ومن جهة أخرى نالحظ في إخوة يوسف صورة أناس
قلوبهم خالية من خوفاﷲ كل الخلو ،فقد كان هؤالء يبيتون مؤامرات للقضاء على أحد عباداﷲ بغير
الحق ،ناسين أو متناسين أنهم في عالم اليملك فيه أحد غيراﷲ أيما قدرة وال خيار ،وقد كانوا يحاولون
إثبات أنهم ناصحون بألفاظهم ،بينما الناصح عنداﷲ ح ًّقا ،هو الذي يثبت نصحه بعمله!
( )18-15من المؤكد أن قصة يوسف أوسع وأكثر تفصي ً
ال مما ورد ذكره في القرآن الكريم ،غير
أن هدف القرآن األصلي هو النصيحة وليس سرد األحداث والوقائع ..ولذا فهو اليأخذ سوى تلك
الجوانب التي تنطوي على الذكر والنصيحة ،ويهمل ماعدا ذلك من أجزاء القصة الباقية ليضطلع
المؤرخون بجمعها وترتيبها.
وقد روي أن سيدنا يوسف مكث في الجب ثالثة أيام ،ويحتمل أنه أري في المنام ،خالل هذه األيام
الثالثة نفسها ،ماسيئول إليه حاله في المستقبل ،فقد رأى فيما رأى أنه يخرج من البئر ثم يصل إلى درجة
من المجد والعظمة رفيعة ،حتى يصل الفرق بينه وبين إخوته ،من حيث الوضع والمكانة ،إلى حد أنهم
عندما يرونه اليستطيعون أن يعرفوه!!
وإن مافعله إخوة يوسف كان عم ً
ال استفزاز ًّيا للغاية ،غير أن يوسف لم يلبث أن فوض أمره كله
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إلــىاﷲ ،وبقي في قلب صحراء موحشة ،داخل
بئر مظلمة عميقة ،بقي ينتظر نصراﷲ دون شكوى
وال ملل ..هذا من جهة ،ومن جهة أخــرى فقد
تمسك أبــوه يعقوب هو اآلخــر بمسلك الصبر
الجميل ..وجاء في بعض التفاسير أنه قال لبنيه:
أيضا ،يعني ماأحلم
لو أكله الذئب لخرق قميصه ً
هذا الذئب وما أنبله ،افترس يوسف وسلم إليكم
سليما غير ممزق!!
قميصه المتلطخ بالدم
ً

( )20-19لما انصرف إخــوة يوسف بعد
إلقائه في غيابة الجب ،مر بتلك الناحية (حسب
ماجاء في بعض الروايات بعد ٍ
ليال ثالث) قافلة
تجار ،كانوا ذاهبين من مدين إلى مصر ،واقترب
أحد رجــال القافلة من البئر ليستقي منها الماء
ٍ
يومئذ
فأدلى دلــوه ،فــإذا بيوسف ــ الــذي كــان
ابنستة عشر عا ًما تقري ًبا ــ يتشبث بطرف الحبل،
وما هي إال سويعات ،حتى كان خارج البئر!!
عصرا تروج فيه تجارة
ومن حيث إن ذلك كان
ً
وســرورا ،بما
فرحا
الرقيق ،طار رجــال القافلة ً
ً
سيحصلون عليه من الربح إذ يبيعون هذا الغالم
في أعقاب وصولهم إلى مصر ،فما أن وصلوا إلى
مصر حتى عرضوا بضاعتهم في أسواقها ،وفيها
يوسف هو اآلخر للبيع! وقد اشتراه هناك رجل
درهما بما توسم فيه من خير.
مقابل عشرين
ً
لقد جعل إخوة يوسف أخاهم عرض ًة للتشرد
والضياع المحقق حين ألقوا به في غيابة الجب،
ثم باعه رجال القافلة بدورهم كعبد مملوك ألول
ٍ
وبعدئذ كانت ثالثة األثافي حين ألصقت
مشتر،
به «زليخا» زوجة أحد كبار الموظفين الرسميين
بمصر يومذاك ،تهم ًة كاذب ًة أفضت به إلى غياهب
السجن!!

غير أناﷲ جعل من هذه المحن كلها
سلما ارتــقــى عبره إلــى أعلى مــراتــب الشرف
ً
والمجد ،ماأعظم الفرق بين العلم اإلنساني
والعلم اإللهي!.

فسوي ةروس

( )22-21قيل :إن الذي اشترى يوسف كان
واحدً ا من كبار الموظفين في الحكومة المصرية
ٍ
أيامئذ ،وكان اسمه «فوطيفار» ،فقد استطاع أن
يعرف ماكان يختفي وراء ثياب الغالم التافهة من
شخصية رائعة ،وأدرك أنه ليس بعبد ،وال يشبه
عبدً ا ،بل هو ابنعائلة ذات نبل وشرف ،وإنما
وقع بسبب من األسباب في يد رجــال القافلة،
فاسترقوه وباعوه هنا بأبخس األثمان ،ومن ثم
ألــح على زوجته قائالً :التعاملي هــذا الغالم
معاملة العبد أو الرقيق ،فإنه يبدو لي فتى موهو ًبا،
كفؤا للقيام بما يثقل كاهلي من أعباء تدبير
وأراه ً
األمور المتصلة بداخل بيتنا ،وما نملك من ثروة
وعقار .باإلضافة إلى ذلك فإن «فوطيفار» مع
تقدمه في السن لم يكن قد رزق ولدً ا ،وكان يود
أن يتبنى أحدً ا يكون معينًا له في شيخوخته ،ومن
ثم فقد انعقد عزمه على أن هذا الفتى إن كان عند
حسن ظنه به ،وحقق اآلمال المعقودة عليه فسوف
يتخذه ولدً ا له.

وعندما بلغ سيدنا يوسف األربعين من عمره
منحهاﷲ النبوة من ناحية ،ومكنه من الحكم
والسلطة من ناحية أخرى ،وإنما حصل على هذا
اإلنعام بحسن عمله وصالحه ،وباب إنعاماﷲ
دائما للمحسنين ،مع هــذا الفارق بين
مفتوح
ً
أيضا ،خالل عصر
األمس واليوم ،إنه كان ممكنًا ً
النبوة ،أن يجعل من أحد الناس نب ًّيا ثمرة إحسانه
وتقواه ،ولكن لن تتاح في األزمان الالحقة ،أي
بعد ختم النبوة ،سوى جوائز وإنعامات أخرى
ماعدا النبوة!
( )24-23لقد أغرمت امرأة العزيز بيوسف،
فظلت تغريه وتــراوده عن نفسه ،حتى اغتنمت
الفرصة في ذات يو ٍم فغلقت أبواب الغرفة.
حرجا جدًّ ا بالنسبة إلى
ولقد كان ذلك موق ًفا
ً
شاب غير متزوج ،غير أن يوسف كان قد احتفظ
بسالمة فطرته الربانية ،وهــذه الفطرة هي التي
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حالت دون وقوعه في الرذيلة وقوة التمييز
بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة،
هذه مودعة بصورة جبلية في كل إنسان ،وهي
التزال تنبه اإلنسان وتناديه في كل طور من
أطوار حياته ،والذي يعرض عن ذلك فكأنما
هو أعرض عن نداءاﷲ ،ومثل هذا الشخص
اليلبث أن تضعف فطرته شي ًئا فشي ًئا؛ لكونه
أصبح محرو ًما من نصراﷲ.
وعلى نقيض من ذلك فإن الــذي يبادر
باالستجابة الفورية للنداء اإللهي عقب
ظهوره ،اليزال نصراﷲ يشحذ من صالحيته
واستعداده النفسي ،وبالتالي يؤهله لكي
يصمد مستقب ً
ال في وجه دوافع الفتنة واإلغراء
بمزيد من الثقة واالقتدار.
والشيء الذي منع يوسف عن ارتكاب
الفاحشة ،كان في الحقيقة خو ًفا مناﷲ ،على
ٍ
وقتئذ باﷲ ،لم يكن ليحرك
أن تذكير «زليخا»
منها ساكنًا ،فإنه لم يكن موقف إعالن الحق،
٢٣٨
ونظرا
بل موقف إنقاذ النفس من مأزق خطيرً ،
لهذه الخطورة ذاتها حاول إثارة ضمير زليخا بتذكيرها بزوجها حيث قال :إنه سيدي ،قد أنزلني في
بيته بمنتهى الحفاوة والتكريم ،إ ًذا فكيف يمكن لي أن أسيء إلى من أحسن إلي بالخيانة في حرمه،
واالعتداء على عرضه؟!
( )29-25وما وسع يوسف إال أن اندفع نحو الباب لينقذ نفسه ،فإذا بزليخا تنطلق وراءه تالحقه إلى
الباب ،فأمسكت بذيل قميصه من خلف ،ونتج عن تبادل الشد والجذب بين االثنين أن تمزقت مؤخرة
القميص ،على أن يوسف قد نجح في أن يفتح الباب ويصل إلى الخارج ،حيث كان زوج زليخا متواجدً ا
بطريق الصدفة ،وما إن رأت زليخا زوجها حتى ألقت بالتبعة على غارب يوسف ،فالشخص الذي كانت
تبدي حبها له قبل لحظة إذا بها تقلب له اآلن ظهر المجن ،وتأخذ في قذفه بتهمة كاذبة ،بينما صرح
يوسف بأن األمر على العكس من ذلك تما ًما.
وكان السؤال اآلن :كيف يمكن الحكم على أحد الفريقين باإلدانة؟! إذ لم يكن ثمة من شخص ثالث
ٍ
وعندئذ قام رجل حكيم من أهل البيت بحل هذه
حاضرا بمكان الحادث ،حتى يدلي بشهادة عيانية،
ً
المعضلة ،وأغلب الظن أن هذا الشخص كان على إلمام مسبق بشؤون البيت الداخلية كلها ،كما أنه كان
أيضا أن قميص يوسف ممزق من خلفه بدالً من قدامه ،إال أنه أدلى ببيانه على نحو كأنما هو
قد الحظ ً
يقول للناس :إذا لم يكن هناك من شاهد عيان فلنحكم في هذه القضية على أساس من شهادة الظروف أو
القرائن ،وكانت شهادة القرائن هنا كون قميص يوسف ممز ًقا من خلف ،وقد كان ذلك دلي ً
واضحا على
ال
ً
أن اإلقدام في هذا األمر كان من جهة زليخا ،وليس من جهة يوسف عليه الصالة والسالم.
٢٤
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( )34-30تمثل هذه القصة نساء الطبقة
العليا في مصر من جانب ،وسيدنا يوسف
من جانب آخر ،وأما النساء فإنما كن ينظرن
إلى يوسف على أنه فتى جميل وكفى ،وهكذا
كان ممكنًا أن ينظر يوسف هو اآلخر إليهن
على أنهن أداة لتسلية النفس ليس غير ،إال أنه
لم يفعل ذلك رغم كونه محا ًطا بظروف مثيرة
ومغرية للغاية.
ولقد انتهى األمر بأولئك النسوة إلى أن
اتجهت أنظارهن نحو جماله َّ
األخاذ وتركزت
عليها ،حتى بلغن مــن فــرط االســتــغــراق
والدهشة لمرآه بحيث لم يلبثن أن جرحن
أيديهن بالسكاكين وهــن يقطعن الفواكه،
متجها بكليته
ولكن سيدنا يوسف كــان
ً
نحواﷲ ،وقد كان اإلحساس بعظمةاﷲ
مسيطرا على ذهنه لدرجة أنــه لم
وجالله
ً
يتمكن أي شيء آخر من جذب انتباهه إليه!!
أال ماأعظم الفرق بين إنسان وآخر!!

فسوي ةروس

٢٣٩

( )36-35حين فشلت محاوالت النسوة
من الطبقة العليا في مصر في مراودة يوسف عن نفسه واستمالته إلى أنفسهن ،ورجعن ُ
بخ َّفي ُحنَـ ْين،
أدخلنه السجن ،وبما أن وضعه كان إذ ذاك وضع عبدمملوك؛ لذا فلم تكن ثمة حاجة تب ًعا للعرف
السائد يومذاك ،إلى أية محاكمة شرعية للزج به في السجن ،حيث كان لسيده الحق المطلق في أن يحبسه
متى شاء بمحض اختياره وقراره الذاتي.
سلما جديدً ا إلى الرقي واالزدهار ،ففيما كان ذكره ــ حتى اآلن
على أن السجن قد صار بالنسبة إليه ً
محصورا في نطاق أسرة ــ أو عدة أسر ــ لبعض كبار الموظفين الرسميين في مصر ،أصبح اآلن ممكنًا
ــ
ً
أن يترامى الخبر عن شخصيته وكماله إلى آذان ملك مصر نفسه.

فقد اتفق أن حبس فتيان آخران في السجن نفسه الذي وضع فيه سيدنا يوسف كان كالهما
من خدم القصر الملكي ،وبعد زمن يسير رأى السجينان رؤيا شغلت بالهما ،فسأاله عن تأويلها،
فأخبرهما بتأويل مارأياه ،وما هي إال أيام قالئل حتى تحقق هذا التأويل على أتم الوجوه؛ إذ يفرج عن
أحد الفتيين ويصل ثاني ًة إلى القصر الملكي ،وتسنح له فرصة ينتهزها ليخبر الملك بأن في السجن رج ً
ال
صالحا لديه قدرة عجيبة على تأويل مايتراءى للناس في منامهم تأوي ً
ال يأتي كفلق الصبح!
ً
وهكذا تحول دخوله في السجن إلى درجة بدائية للوصول إلى القصر الملكي!!
عمارأياه في المنام ،وقد
( )40-37لقد رجع السجينان الشابان إلى سيدنا يوسف الستفسار َّ
كانت طريقة استفسارهما تدل بوضوح على أنهما معجبان بشخصيته ويثقان برأيه ،وما كان ذلك سوى
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نتيجة طبيعية لقضاء مدة ملحوظة من الزمن
بصحبة إنسان صالح وصاحب مبدأ ورسالة
كسيدنا يوسف.
ولــم تلبث عاطفة يوسف الدعوية أن
جاشت من فورها؛ إذ أدركت أن هذه أطيب
فرصة سنحت إلبالغ هذين الفتيين برسالة
الدين الحق ،وأدرك أنه لو أخبرهما بتفسير
منامهما فــي الــحــال النصرفا عنه قبل أن
يعلمهما بهذه الرسالة ،فلجأ إلى أسلوب
حكيم ،حيث أخــر التأويل لفترة قصيرة،
وألقى كلمة وجيزة عن التوحيد ،عرض من
خاللها رسالته مراع ًيا نفسية المخاطبين مع
التلطف في حسن االستدالل.
إن الذين يعبدون الشجر أو الحجر أو
الكواكب والنجوم أو األرواح وأشباهها ،إنما
يرجع ذلك إلى أنهم يضفون عليها ،من تلقاء
أنفسهم ،ألقا ًبا مثل« :قاضي الحاجات»،
ّ
و«حـــال المشكالت»،
و«دافـــع البليات»،
٢٤٠
ويزعمون بالتالي أنها لكذلك فــي واقــع
األمر ..على حين أن كل هذه أسماء فارغة اختلقها اإلنسان من عند نفسه ،وال وجود لمسمياتها في أي
مكان في الخارج!
( )42-41الفتيان اللذان اقتيدا إلى السجن كان أحدهما ساقي ملك مصر (ريانبن الوليد) ،واآلخر
تآمرا على حياته ،وقد ثبتت براءة الساقي بعد التحقيق
َخ َّبازه ،وكانا متهمين بمحاولة تسميم طعام الملك ً
في التهمة ،فأطلق سراحه و ُعين ثاني ًة ساق ًيا للملك ،وكان معنى مارآه في المنام أنه كما رأى اآلن نفسه
خمرا ،وهو نائم ،سيسقيه الخمر عما قريب وهو يقظان ،وأما الخباز فقد صدر الحكم
يسقي الملك ً
بإدانته ،فما لبث أن سيق إلى الصلب وترك معل ًقا على أبواب السجن ،لتنهش الطيور جثته وليكون عبر ًة
للناظرين.
وقد حققت األيام هذين التفسيرين كليهما على أكمل وجه ،بيد أن الساقي لم يكد يصل إلى القصر
ثاني ًة ،بعد ماتم اإلفراج عنه ،حتى نسي ماوعد يوسف من إثارة ذكره عند الملك ،وإنما تذكر وعده ذاك
حين رأى الملك منا ًما فاستدعى رجال حاشيته في جوف الليل يسألهم في قلق وإلحاح عما عسى أن
يكون تعبيره ومغزاه؟!
( )45-43مع أن ملك مصر كان مشركًا ومدمن خمر ،إال أناﷲ قدر له أن يرى منا ًما صاد ًقا له
صلة مصيرية بمستقبل بالده ،ومن هذا نعلم كيف أناﷲ تعالى ينصر دعاة الحق بطرق شتى ،ومن جملة
إحساسا عمي ًقا بعظمة الداعي وأهميته ،مما
هذه الطرق أن يتم إراءة الطرف اآلخر منا ًما يغرس في ذهنه
ً
يلين فؤاده في حق الداعي فتنفتح له آفاق للعمل جديدة.
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وعندما وصــل الخبر عن منام الملك
إلــى أســمــاع الساقي عــادت إليه ذكريات
السجن ،فأخبر الملك وحاشيته في ضوء
تجربته الذاتية ،كيف أن تأويل يوسف لرؤيا
السجينين تحقق حرف ًّيا ،ثم استأذن الملك
ليذهب إلى السجن ويسأل يوسف عن تأويل
رؤيا الملك.
وبذيوع صيت يوسف من هذه الحيثية
ــ أي كمفسر الرؤيا ــ انفتح الطريق أمامه
ـادرا
للخروج من السجن ،وقــد ك ــاناﷲ قـ ً
على أال يدع يوسف في السجن لمزيد من
األيام بعد أن تم اإلفراج عن الساقي ،حيث
كان بإمكانه تعالى أن يذكر الساقي بما وعد
يوسف من إثارة الحديث عن أمره أمام الملك
حال وصوله إلى القصر ،غير أن أفعالاﷲ
كلها مرتبطة وفق حكمته بأوقاتها ،فليس من
سنةاﷲ أن يعمل شي ًئا أو يحدث حاد ًثا مافي
غير أوانه!
٢٤١
( )49-46لقد فسر سيدنا يوسف رؤيا
الملك بأن البقرات السبع السمان والسنبالت السبع الخضر عبارة عن أعوام سبعة بالغة الخصوبة
نموا متص ً
ال رائ ًعا ،ثم يعقب ذلك الرخاء والخصوبة قحط
والرخاء ،تنمو فيها الزروع والحيوانات ًّ
وجدب يدوم سبع سنين؛ تأكلون فيها سائر ماسبق لكم أن ادخرتموه خالل السنوات الماضية ،بحيث
اليبقى لديكم سوى ذلك القدر اليسير من الحبوب تستخدمونه للزراعة ،وكأن السبعة أعوام الالحقة
هذه بقرات هزيلة وسنبالت يابسات َت ْل ِتهم تلك البقرات السمينة والسنبالت الخضر.
هذا وقد أرشدنا سيدنا يوسف ــ مع ذلك ــ إلى تدبير مالئم لمواجهة األزمة؛ إذ أكد على ضرورة
الحفاظ على محاصيل السنوات السبع األولى بحذر بالغ واالقتصاد في استهالكها ،فاقترح أن يحفظ
قادرا على البقاء مصونًا من السوس
مازاد عن المقدار الضروري من الحبوب والغالل في سنابله؛ ليظل ً
أو الديدان ،وهكذا سيمكن االنتفاع بمحاصيل السبعة أعوام لمدة أربعة عشر عا ًما ،وباإلضافة إلى ذلك
فقد بشر بأن العام الذي سيعقب هذه السنوات السبع المجدبات سيكون عام الخصوبة والرخاء،
وثمارا وعس ً
ال ولبنًا!
فسينزل فيه المطر بغزارة ،وتمتلئ البالد حبو ًبا
ً
لقد أرىاﷲ الملك في منامه رؤيا «عجيبة» ،ثم أظهر تأويله الشافي عن طريق سيدنا يوسف،
وهكذا مكنه من أن يحصل على أسمى مكانة وأرفع منصب في النظام اإلداري بحكومة مصر إذ ذاك!
دورا وطن ًّيا ،ولذا كان من
( )53-50لقد كان على سيدنا يوسف عقب خروجه من السجن أن يلعب ً
الضروري أن تصبح شخصيته معروفة على المستوى الوطني ،وقد تم ذلك عن طريق رؤيا الملك؛ فقد رأى
الملك منا ًما عجي ًبا أقض عليه مضجعه ،وأشاع القلق واالضطراب في نفسه ،لدرجة أنه دعا بجميع الكهنة
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١٣
٢٥

٢٤٢

ٍ
بعدئذ قد وفقت إلى اإليمان!
الغرابة في أن تكون

والمنجمين والعلماء من أنحاء دولته كلها إلى
قصره؛ ليسألهم عن تأويله ،إال أنهم خيبوا
أمله ،حيث حارت عقول الجميع ،وعجزت
كتبهم أن تسعفهم بالتفسير المقنع الشافي،
وهكذا نالت واقعة الرؤيا شهرة شعبية عامة،
ومن ثم فما أن بين يوسف تفسير الرؤيا،
وتلقاه الملك باإلعجاب واالستحسان ،حتى
أصبح فجأة محط أنظار البالد من أقصاها
إلى أقصاها.
وبعد أن سمع الملك كــل التفاصيل
المتصلة بقضية يوسف أخذ يحقق في شأنها
مع النسوة ،فما وسعهن إال أن أقررن كلهن
ببراءة يوسف ،وأما امرأة العزيز فقد ذهبت في
االعتراف بالحق إلى أبعد حد ،إذ أعلنت بكل
صراحة وعلى رؤوس األشهاد :قد ظهر وجه
الحق اآلن ،فالحقيقة هي أنني أنا وحدي كنت
الخاطئة المذنبة ،وال ذنب ليوسف البتة.
إن هــذا اإلقــرار الصريح من قبل امــرأة
العزيز (زلــيــخــا) عمل عظيم لــدرجــة أنه

إن يوسف لم يبادر بالخروج من السجن لفوره حين استدعاه الملك ..بل طلب إليه أن ينبغي
ــ أوالً ــ إجراء تحقيق في شأن الحادثة التي اتخذت ذريعة للزج به في السجن ،ومع أنه كان بري ًئا
كل البراءة عنداﷲ تعالى ،إال أن المسألة هي أنه كان عليه إيصال أمانة الهداية اإللهية إلى عباداﷲ ،وفي
أمرا بالغ الخطورة ،وكان ضرور ًّيا
الحادثة المذكورة كان قد اتهم بالخيانة في حرم سيده ،وقد كان ذلك ً
أال يأتي أمام الناس إال بعد استيقانهم من براءته ،ونزاهته من التهمة الموجهة إليه؛ ذلك ألن الشخص
الذي اليعتبره الناس أمينًا في شؤون العباد ،لن يعتبروه ــ بالطبع ــ أمينًا في شؤوناﷲ تعالى.
إن المؤمن يكون ــ في وقت واحد ــ بين اثنين :أحدهما اإلنسان واآلخر هواﷲ ،فمن خالل
التعامل مع الناس ربما يحدث أنه يضطر إلى النطق بكلمة ،ليكشف لهم عن جلية األمر ،تبدو وكأنها من
باب االدعاء أو التزكية للنفس ،غير أن قلبه يكون في الوقت نفسه ملي ًئا بإحساس العجز والتواضع؛ فإنه
حين ينظر إلى نفسه بالنسبة إلىاﷲ ،يجد أنه في ٍ
عجز محض ،وال شيء سواه.

إن تصوراﷲ واستحضاره الدائم اليزال يقف بالمؤمن عند حده ،ويبقيه في حالة اتزان في كل لحظة،
وكالم سيدنا يوسف اآلنف الذكر صورة ناطقة لهذه الثنائية التي تتسم بها شخصية المؤمن!

( )57-54قوله[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] أراد بـ«الخزائن» ،مخازن القمح وغيره من غالت
األرض ،فحين رأى سيدنا يوسف الملك معج ًبا به سأله أن يفوض إليه السلطة الستخدام األجهزة
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الحكومية إلقامة مخازن ضخمة ،يختزن فيها
ماسيقوم بشرائه مــن فائض محصول الــزراع
لحساب الدولة خالل السنوات السبع األولى ،وما
وسع الملك إال أنرضي بهذا العرض الحكيم،
وبالتالي فوض إليه السلطة والخيار من كل نوع
على َح َسبها.

لقد كان ملك مصر مشركًا كما يتضح من اآلية
رقم ( )76من هذه السورة ،إن تشريع أو قانون
الملك نفسه (وقد عبر عنه في اآلية المشار إليها
آن ًفا بـ«دين الملك») مازال سار ًيا نافذ المفعول في
مصر لمدة عشر سنوات تقري ًبا حتى استالم سيدنا
يوسف الفعلي لــوزارة مالية الدولة ،وهذا يدلنا
على أن تقلد منصب ماثانوي أو فرعي في ظل
الحكومة غير اإلسالمية اليتعارض مع اإلسالم،
وانطال ًقا من هنا فقد قبل السلف بمناصب القضاء
تحت حكم األمراء والملوك الظالمين(((.

ما هو الهدف الذي كان سيدنا يوسف يريد
تحقيقه من تسلمه زمــام الحكم في مصر؟ في
ضوء ماسرده القرآن من تفاصيل القصة ،يبدو
ظاهرا أن الهدف الرئيسي األول من ذلك كان
لنا
ً
يتمثل في إنقاذ عباداﷲ من ويالت قحط وجدب
طويل األمد ،وثان ًيا في إتاحة الفرصة لبني إسرائيل
ــ كنتيجة لذلك ــ لالستقرار بوادي النيل في أمن
ودعة.

لقد وعــداﷲ الذين يختارون طريق اإليمان
والتقوى بالجنة وعدً ا قطع ًّيا مؤكدً ا ،كما يتاح لهم
نصراﷲ في الحياة الدنيا كذلك ،غير أن هناك
فار ًقا جوهر ًّيا بين األمرين البد أن يالحظ ،فأما
مايتصل بمهمة إعالن الحق ،فإن توفيقاﷲ إلى
ذلــك يحالف كل المؤمنين المتقين على حد
ســواء ،غير أن التوفيق أو النصر للفوز العملي
اليتاح للجميع على وتيرة واحــدة فإن النصرة
العملية تختلف من أحد آلخر درجة ونو ًعا!

((( انظر في هذا المعنى :تفسير النسفي.

فسوي ةروس

( )61-58لقد شهدت الــســنــوات السبع
األولى في أعقاب تولي سيدنا يوسف مقاليد
ـارا بالغين في المحاصيل
الحكمًّ ،
نموا وازده ـ ً
الزراعية ،فأقبل على إقامة مخازن ضخمة في
كل أنحاء البالد ،وظل يختزن فيها مايشتري من
فائض محصول الزراع كل عام ،حتى إذا بدأت
سنوات القحط والجدب ،استجلب هذا المخزون
من الغالت إلى عاصمة الدولة ،وشرع في بيعها
بأسعار معقولة.

مقصورا على مصر
وبما أن هذا القحط لم يكن
ً
وحدها ،بل امتد أثره إلى بالد الشام وفلسطين
وشرقي األردن وغيرها من المناطق المجاورة؛
لذا فما إن ذاع الخبر عن توافر الحبوب بمصر
وبيعها بأثمان رخيصة حتى توجه إخوة يوسف
هم اآلخرون إلى مصر لشراء الغلة ،ومع كونهم
لم يــروا يوسف هنا بعد مــرور عشرين عا ًما إال
أنهم لمسوا في وجهه مالمح أخيهم ،ولكنهم
سرعان ماكذبوا خاطرهم ذاك؛ إذ تعذر على
أفهامهم أن الشخص الذي ألقوه في غيابة الجب
قبل عشرات السنين يمكن أن يكون مترب ًعا على
عرش مصر!

وقد أصدر سيدنا يوسف أوامره بأن يعطى
لكل واحد من إخوته حمل بعير من الحبوب ،األمر
الذي أطمعهم في أن يحصلوا على حمل بعير آخر
من الحبوب باسم أخيهم بنيامين ،فطلبوا إليه:
إن لنا ً
صغيرا احتبسه والدنا العجوز عنده،
أخا
ً
وإننا سنكون شاكرين لو تكرمت بإعطائنا حصة
أيضا ،فأجابهم سيدنا يوسف قائالً :إن
هذا األخ ً
دفع حصة الغائب إلى غيره اليتفق ونظام عملنا،
وبإمكانكم أن تحصلوا على حصته فيما إذا أتيتم
به معكم في المرة القادمة ،فقد جربتم هنا كرمي
ٍ
بعدئذ تخافون أو تترددون في
وعطائي ،فهل أنتم
اإلتيان بأخيكم معكم؟!
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واستطرد سيدنا يوسف قائالً :ولو أنكم
لم تأتوا في رحلتكم التالية بهذا األخ الذي
تتحدثون عنه اآلن فسيكون لنا الحق في
أن نعتبركم كذب ًة ،وأنكم بالغش والخداع
حاولتم الحصول على حمل بعير آخر من
الحبوب ،وبالتالي ستكون عقوبة ذلك أال
يدفع إليكم مستقب ً
ال ماتستحقونه أنتم!
( )64-62ولعل سيدنا يوسف رأى
في أخذ الثمن من إخوته ماينافي المروءة ،أو
ظنًّا منه أن الفقر أو ضيق ذات اليد ربما يحول
دون قدومهم ثاني ًة إلى هنا ،فأوعز لبعض
عوضا عن
موظفيه بوضع النقود التي دفعوها ً
الحبوب في أمتعتهم من حيث اليشعرون،
حتى يجدوها إذا فتحوا أوعيتهم في إثر
عودتهم إلى منازلهم ،وبالتالي يبادروا بالعودة
السريعة مصطحبين أخاهم بنيامين معهم.
لقد أظهر سيدنا يعقوب من جهة عدم ثقته
بأبنائه العشرة بشأن بنيامين ،ومن جهة أخرى
٢٤٣
أيضا بأنه ليس أحــد منكم وال أحد
صــرح ً
سواكم يملك شي ًئا من القدرة أو الطاقة ،فلن يحدث إال مايريدهاﷲ ..غير أن مايحدث إنما يتم
إحداثه على يد البشر ،لكيما يقيم المسيء الدليل على حقيقته بسوء عمله ،وسيكتب الصالح المحسن
اسمه ضمن القائمة التي يستحقها وتليق به وبصالحه وحسن عمله!
( )66-65فرح اإلخوة عندما عثروا على نقودهم ،عقب العودة إلى منازلهم ،ضمن جواليقهم التي
وضعوا فيها الحبوب ،ومن ثم باتوا يلحون على أبيهم قائلين :أرسل معنا بنيامين ،فسنحاول جهد طاقتنا
أن نحفظه من كل سوء ،وندفع عنه كل مكروه ،كما أننا سنجلب مايستحقه هو من الحبوب عالوة على
حصصنا نحن ،فإن القدر الذي أتينا به اآلن من الحبوب اليكفينا سوى قليل من الزمن.
ولعل نظام توزيع المؤن الذي أقامه سيدنا يوسف كان اليعطي بموجبه على مايبدو للوافدين
من الخارج إال حمل بعير واحد من الميرة على كل رأس.
( )68-67إن عاصمة مصر القديمة كانت بلدً ا أحيط من جوانبه األربعة بأسوار عالية تتخللها
مداخل كثيرة من جهات شتى ،وقول سيدنا يعقوب لبنيه :التدخلوا ــ مجتمعين ــ من باب واحد ،بل
لتدخلوا من أبواب متفرقة ،كان يرجع إلى خوفه من َأ ْن يفطن بهم أعداؤهم ،فيحتالوا إلهالكهم.
وقد ألقت اآلية رقم ( )73من هذه السورة الضوء الكاشف على حقيقة هذا الخوف؛ إذ يدافع إخوة
يوسف عن أنفسهم قائلين :و[ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ].
لقد كان إخوة يوسف وافدين على مصر من الخارج ،فكانت مالبسهم مختلفة عن مالبس السكان
المحليين ،ولم يكن ليصعب على المصريين أن يعرفوا أنهم أجانب بالنظر إلى زيهم الخاص ،وقد كان
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دخــول أحــد عشر رج ـ ً
ا كهؤالء إلــى البلد
مجتمعين ،خلي ًقا أن يجعلهم «مشبوهين» في
أعين الناس ،ومن ثم أوصاهم أبوهم تفاد ًيا
ألي صدام يمكن أن يقع بينهم وبين السكان
األصليين ،أوصاهم بأال يدخلوا البلد بشكل
مجموعة تجتذب أنظار القوم إليهم فيظنوا
بهم السوء.
إن المؤمن ينظر ــ من ناحية ــ إلى قدرةاﷲ
الكاملة ،فيرى أنــه الأحــد في هــذا الكون
يتمتع بأي ٍ
أمر غيراﷲ ،كما أنه يعلم أن
هــذه الدنيا دار امتحان؛ حيث أخضعاﷲ
كــل أمــر مــن األمـــور لــأســبــاب الظاهرية
لمصلحة االمتحان ،وللسبب ذاته نجد سيدنا
يعقوب ينصح أبناءه من جانب باتخاذ
بعض التدابير الدنيوية ،ومــن جانب آخر
أيضا بأن كل ماسيحدث فإنما يحدث
يصرح ً
بأمراﷲ وإذنه تعالى؛ ألنه ليس ثمة أحد يملك
شي ًئا من القوة غيراﷲ.
٢٤٤
( )76-69وفيما كان إخوة يوسف على
كأسا له كان يشرب فيه الماء ،ويحتمل أنها كانت
أهبة الرحيل؛ إذ وضع يوسف بدافع الشفقة والحنانً ،
من فضة ،وضعها في وعاء أخيه بنيامين ،بحيث لم يشعر بذلك بنيامين وال أحد من موظفي البالط
الملكي ،ثم حدث بعد ذلك بتدبير مناﷲ ولحكمة أرادها ،أن فقد المكيال الملكي ــ والذي كان هو
نفيسا وغال ًيا جدًّ ا ــ أو وضع في غير موضعه ،وعندما فشلت محاوالت الموظفين في البحث
اآلخر ً
عنه والعثور عليه في مظانه ،ذهبت عوامل الشك واالرتياب بخيالهم إلى إخوة يوسف الذين كانوا قد
رحلوا من عندهم آن ًفا ،فأسرع أحد الموظفين نحوهم واستوقفهم حيث كانوا ،ثم شرع في االستجواب
والتحقيق معهم ،وفي أثناء ذلك قرر اإلخوة بأنفسهم للسارق تلك العقوبة التي كانت متبعة ،أو باألحرى
مأخو ًذا بها عندهم تب ًعا للشريعة اإلبراهيمية وهي أن يدفع السارق إلى المسروق ليبقى عنده كعبد مملوك
له لمدة سنة كاملة.
ٍ
وبعدئذ بدأ الموظف بالبحث والتنقيب ،ومع أنه لم يجد عندهم مكيال الحبوب ،إال أنه عثر على
شيء آخر نفيس من نفائس البالط الملكي في وعاء بنيامين ــ وهو الكأس الفضية ــ ومن ثم لم يلبث
بنيامين أن دفع إلى سيدنا يوسف بموجب القرار المتفق عليه بين الجانبين ،ولو أنهم اتفقوا على التحاكم
في هذه القضية إلى قانون الملك المصري ،لما أمكن يوسف أن يستبقي أخاه لديه؛ ذلك ألن جزاء
ٍ
أيامئذ ،كان عبارة عن إشباع السارق ضر ًبا ،وتغريمه ثمن
السرقة بحكم قانون الملك السائد في مصر
ِ
إلهي؛ ولذلك
الشيء المسروق ،إن تدبير هذا األمر لم يكن من ق َب ِل سيدنا يوسف  ،وإِنَّما كان بإلها ٍم ٍّ
نسبهاﷲ تعالى إلى نفسه حيث قال[ :ﮠ ﮡ ﮢ].
٢٥
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تنبيه :لــقــد وض ــع فــي وعـــاء بنيامين
«السقاية» التي أشير إليها بضمير المؤنث
(هــا) ،بينما كان الموظف الملكي يبحث
عن «الصواع» المشار إليه بضمير المذكر
(ه) ،ثم إن الشيء الذي وقع في يد الموظف
بعد البحث والتنقيب أعاد عليه القرآن ضمير
المؤنث في قوله[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ] مما يدل على أن وعاء بنيامين إنما
وجد فيه سقاية يوسف ــ التي وضعها فيه هو
بنفسه خفية ــ دون صواع الملك المفقود!

٢٤٥

( )79-77كتب المفسرون أن يوسف
صنما كان في
اختلس ذات يوم ــ وهو صغير ــ ً
بيت بعض جداته فحطمه شر تحطيم ،وقد
اتخذ إخوة يوسف من هذه الحادثة ذريعة
للطعن عليه عندما قالوا[ :ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ].
إن حادث ًة كانت تنم عن مدى غيرته على
التوحيد أقحموها لمجرد المماثلة الشكلية
في خانة السرقة!

لقد كان حال إخوة يوسف ينطوي على نوع من التناقض الغريب ،حيث إنهم كانوا ينادون يوسف
المتربع على عرش مصر بـ«يا أيها العزيز» أي :حضرة السيد المبجل ،وصاحب السمو والجاللة،
ويتظاهرون بين يديه بغاية التواضع واالنكسار ،ولكن يوسف الذي كان عندهم مجرد فتى من فتيان
البدو كانوا يرمونه في الوقت نفسه بتهمة السرقة بغير الحق.

ومع كون يوسف على علم بأن وضعه السقاية في رحل أخيه بنيامين قد تسبب في جعله ـمن غير
جريرة ــ سار ًقا ،إال أنه لزم الصمت لمصلحة وقتية وترك الحادث الذي كان يدور بين إخوته والموظفين
الملكيين ،تركه يسير ويتالحق بسرعته الطبيعية ليبلغ آخر مداه ،وحين اضطر مرة في أثناء ذلك إلى
القول فلم يقل« :من سرق متاعنا» بل قال بدالً من ذلك[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ]!
( )82-80لعل واحدً ا من إخوة يوسف العشرة كان مختل ًفا بطبيعته عن اآلخرين ،وذلك هو األخ
الذي كان قد أشار عليهم في المرحلة البدائية بأال تقتلوا يوسف ،بل اقذفوا به في بعض اآلبار ،يلتقطه
بعض القوافل السيارة ،وهكذا صار حاله اآلن في مصر ،حيث اعتزل عن اإلخوة اآلخرين ،فإن شعوره
بالغيرة والحمية لم يعد يطيق أن يواجه والده اآلن باعتباره فاقدً ا ومضي ًعا لثاني األخوين ،بعدما سبق له
أن حضر مرة أمام الوالد نفسه كمضيع ألخيه!
( )87-83لقد كشف سيدنا يعقوب بقوله[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] القناع عما انطوت عليه
قلوب اإلخوة من غش وزيف ،فإنهم حين استسمحوا أباهم باصطحاب بنيامين في رحلتهم الثانية،
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أعطوه عهدً ا وثي ًقا مؤكدً ا بالحفاظ عليه،
ولكن عندما خرجت الــكــأس مــن متاعه
لم يستطيعوا الدفاع عنه ،ولو بأن يقولوا
للمسؤولين :كيف سيصبح أخونا سار ًقا
لخروج الكأس من رحله؛ إذ من الممكن أن
يكون أحد سواه قد وضعها فيه ،أو أنها قد
اندست تلقائ ًّيا ــ من حيث لم يشعر ــ ضمن
متاعه وهو يشده للرحيل ،وعلى العكس من
ذلك فإنهم لم يلبثوا أن أكدوا على جريمته
أمام المصريين عندما قالوا لهم :إن ً
أخا له قد
سرق قبل ذلك.
ومــع أن سيدنا يعقوب كــان حزينًا
مهمو ًما للغاية ،بسبب فقد ولديه الحبيبين ،إال
أنه كان مع ذلك عظيم األمل في رحمةاﷲ،
فما زال واث ًقا حتى اآلن من أن رؤيا يوسف
التي رآها في صغر سنه كانت بشارة إلهية،
وال بد لها أن تتحقق يو ًما ،ومن ثم أمر أبناءه:
أيضا
أن اذهبوا فابحثوا عن يوسف ،وحاولوا ً
تخليص أخيه بنيامين!

فسوي ةروس

٢٤٦

([ )90-88ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ] ،هذه العبارة هي
خالصة قصة سيدنا يوسف بأكملها ،لقد كاناﷲ يريد إقامة مثال واضح ناطق بأن الشخص الذي يخاف
مناﷲ في معالجة األمور الدنيوية ،ويمتنع عن اللجوء إلى الطرق غير الصابرة؛ فإنه البد أن يكتب له
النجاح آخر األمر بنصر مناﷲ وعونه تعالى.

ملموسا لهذه الحقيقة ذاتها.
أنموذجا ح ًّيا
وقد جعلت قصة سيدنا يوسف عليه الصالة والسالم
ً
ً
وإن ماشهدت مصر بداي ًة من سنوات الخصب السبع ،ثم ماتاله من سنوات الجدب السبع ،إنما
حدث كل ذلك بإذناﷲ تعالى ،ولو شاءاﷲ لجعل السنين كلها ذات خصوبة ورخاء ألهالي مصر ،وهكذا
فقد تم إلقاء يوسف ،أوالً في البئر ،ثم وصوله ثان ًيا إلى القصر ،تم كالهما على علم مناﷲ وتحت
رأسا ،بدون المرور بالمراحل
رعايته ،ولو شاءاﷲ لمكنه من أن يقبض على زمام الحكم بمصر ً
القاسية التي سبقت ذلك ،ولكنه إن لم يواجه كل هذه األحوال غير العادية التي واجهها ،إ ًذا فكيف
تسنى له أن يكون في رحاب عالم األسباب هذا ،مثاالً للحقيقة القائلة بأناﷲ يمد بنصره أولئك الذين
اليزالون متمسكين بمسلك التقوى والصبر على كل حال من األحوال؟.
تنقسم الواقعات إلى نوعين:
أحدهما :هو الذي يحمل بين طياته مادة الذيوع واالنتشار.
واآلخر :هو الذي يخلو من مادة الذيوع واالنتشار.

وقد يمكن أن تكون هناك واقعتان من نوع
مماثل وعلى درجة واحدة من األهمية ،غير أن
إحداهما التلبث طوي ً
ال حتى تحظى بالذيوع
واالنتشار الواسع ،بينما تبقى أخراهما مغمور ًة
التكاد تذكر.

إن النصر والتوفيق اإللــهــي الــذي حالف
أيضا اآلخرين عداه
سيدنا يوسف يحالف ً
من الصلحاء والمحسنين ،إال أن واقعة سيدنا
يوسف تتميز بما كانت تنطوي عليه من مادة
الذيوع واالنتشار ،ولذا فهي لم تلبث أن صارت
مثار اهتمام الناس وموضوع حديثهم على نطاق
أوسع وأشمل!

( )93-91ومــا إن ارتــفــع الــحــجــاب عن
الحقيقة حتى بادر اإلخوة إلى اإلقرار بخطئهم مع
االعتراف صراح ًة بعظمة يوسف وفضله عليهم،
ومن جانب آخر ضرب سيدنا يوسف بدوره مث ً
ال
رائ ًعا لتلك السماحة الخلقية التي ينبغي على
أمثاله من عباداﷲ الصادقين أن يأخذوا أنفسهم بها
في مثل هذه المناسبة ،فلم يقابل إخوته بأي
لوم أو تأنيب ،بل سحب ذيل العفو والنسيان دفعة
واحدة على كل ذكريات الماضي المرة ،وبالتالي
أقام مع اإلخوة جمي ًعا العالقات الودية الخالصة
من جديد.

أيضا على مثال للنصرة
وهذه الواقعة تنطوي ً
الجماعية بجانب النصرة الفردية ،فعن طريق
ذلك تولدت تلك الظروف والمالبسات التي
مكنت بني إسرائيل من أن يخرجوا من فلسطين
ويصلوا إلى مصر ،ليتمتعوا هناك بالعزة والكرامة
وخفض العيش ،ومن ثم فقد انتقلت أسرة سيدنا
يعقوب إلى مصر في زمن سيدنا يوسف
حيث عاشت حوالي خمسمئة سنة حياة سعيدة
كريمة ،وتقول لنا التوراة :إن العدد الكلي ألفراد
عائلة سيدنا يوسف الذين وفــدوا على مصر
شخصا.
بدعوته كان يبلغ 67
ً
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( )98-94لقد مكث سيدنا يوسف
مايربو على عشرين سنة عقب اختفائه عن أبيه في
بالد مصر المجاورة ،غير أن سيدنا يعقوب لم
يتمكن من االطالع على وجوده هناك ،اللهم إال
عندما انطلق قميصه من مصر في نهاية المطاف،
أخذ يشم رائحته عن بعد قبل وصول القميص
علما
إليه ،مما يدل على أن علم األنبياء اليكون ً
علما ذات ًّيا
ذات ًّيا ،بل يكون هب ًة مناﷲ ،ولو أنه كان ً
لعلم سيدنا يعقوب أن ولده (يوسف) في أرض
مصر ،ولكنه لم يستطع أن يطلع على وجود
يوسف وأحواله إال حين أخبرهاﷲ تعالى بذلك
عن طريق الوحي.
( )100-99ليس المراد بـ«العرش» هنا هو
سرير الملك ،بل هو سرير سيدنا يوسف الذي
كان يجلس عليه وهو يقوم بتأدية المسؤوليات
المنوطة به ،وهكذا ليس المراد بـ«السجدة» هو
السجود التعبدي المعروف ،بل الخضوع أو
االنحناء بشكل الركوع ،فقد جرت عادة الناس
منذ قديم الزمان بممارسة هذا النوع من الخضوع
تعظيما واحترا ًما.
ً

ومعنى قــولــه[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ]:
أمرا قيض لتحقيق مشيئته أسبا ًبا
إن ربي إذا أراد ً
وطر ًقا غاي ًة في الدقة والخفاء ،وإناﷲ تعالى
يبدع إلكمال مشروعه تدابير تعجز عقول البشر
العاديين أن تشعر بها أو تدرك سرها!
( )101إن الكافر ينظر إلى كل شيء بالنسبة
إلى اإلنسان ،بينما ينظر المؤمن إلى كل شيء
بالنسبة إلىاﷲ ،وها هو سيدنا يوسف
الذي يقر أن ماأتيح له من منصب حكومي أعلى
تقديرا لمواهبه ومؤهالته الشخصية ،هبة مناﷲ..
ً
ويصف مامنح من علم تفسير الرؤيا وتعبيره :بأن
ذلك مما علمني ربي.
وحين يستعيد ذكرى المحنة التي عرضه لها
إخوته فيقول :إنها لم تكن سوى تدبير لطيف من
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فسوي ةروس

جملة تدابيراﷲ ،أراد أن يمكنني بها من قطع
ماقدر لي من أشواط في ميدان الرقي والتقدم
واالزدهار.
إن الشعور بعظمةاﷲ ،كان قد انتزع منه
كل أحاسيس العظمة الذاتية ،مما جعله
اليطيق حتى رغم وصوله إلى قمة المجد
الدنيوي ،إال أن ينبس بالكلمات التالية في
ضراعة وخشوع :يارب! إنك وحدك المالك
لكل القوى والطاقات ،وأنت وحدك مدبر
أموري كلها ،فانصرني في الدنيا واآلخرة،
وضمني إلى أولئك العباد السعداء الذين
يحالفهم التوفيق التباع مرضاتك في الحياة
الدنيا ،وبالتالي يفوزون بنعيمك األبدي في
الدار اآلخرة!
( )104-102إن قصة سيدنا يوسف
التي جرت على لسان رسولاﷲ^ هي في
حد ذاتها برهان ناطق على أن القرآن وحي
رباني وليس بكالم إنساني ..فإنها تتضمن
٢٤٧
وقائع وأحدا ًثا يرجع تاريخها إلى نحو ألفين
وخمسمئة سنة قبل والدة رسولاﷲ^ ،فلم يكن قد شهدها بنفسه ،كما أنها لم تكن مكتوبة في أي
سجل تاريخي حتى يقرأها هو ،أو يستمع إلى أحد غيره وهو يتلوها عليه ،وإنما كانت بين دفتي التوراة،
ملما به سوى العديد
والتي كانت بدورها فيما قبل عصر المطبعة على وجه التحديد ،كتا ًبا لم يكن أحد ًّ
من أحبار اليهود والمنتمين إلى مراكز الديانة اليهودية ،ليس غير.
وباإلضافة إلى ذلك فإن رواية القرآن لهذه القصة مع كونها تتفق ،فيما يتصل بأصل الموضوع ونقاطه
الجوهرية مع رواية التوراة ،إال أنها مختلفة عنها في كثير من التفاصيل ،وهذا االختالف ُّ
يدل على كون
القرآن وح ًيا إله ًّيا؛ ألننا حين نتناول نقاط االختالف والتباعد بين الروايتين بدراسة مقارنة موضوعية،
واضحا أن رواية القرآن تتطابق مع العقل والفطرة من كل الوجوه ،حيث يغمرنا إحساس واقعي
يبدو لنا
ً
عميق ونحن نقرأ رواية القرآن أنها أليق ماتكون باعتبار لغتها وأسلوبها ،بسيرة سيدنا يعقوب وسيدنا
يوسف النبوية ،بينما رواية التوراة غير الئقة باعتبارات شتى ،بأدب السيرة النبوية.
وكذلك ثمة عناصر عديدة من هذه القصة بالغة األهمية (كخطاب سيدنا يوسف في السجن مثالً،
ذكرا في صحائف التوراة وال
الوارد في اآليات 37 :ــ  )40اشتملت عليها الرواية القرآنية ،النجد لها ً
التلمود ،وحتى إن بعض الغلطات التاريخية التي توجد في التوراة لم تتكرر في القرآن الكريم ،وعلى
سبيل المثال :تطلق التوراة على الملك المعاصر لسيدنا يوسف لقب فرعون ،على حين أن أسرة
الفراعنة إنما تولت مقاليد الحكم في مصر بعد سيدنا يوسف بخمسمئة عام ،أما األسرة الحاكمة
في مصر في زمن سيدنا يوسف فقد كانت من ساللة العرب يقال لهم« :الملوك الرعاة» (Hyksos
٢٥
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٢٤٨

العالم اآلتي إلى أبد اآلبدين!

( )kingsقارن بـ :التوراة ،سفر التكوين).
لو أن إنكار الحق كان يرجع إلى عدم
وجود الدليل لبادر المرء باإليمان حين يظهر
الدليل أمامه ،غير أن إنكار الحق يرجع سببه
في معظم الــحــاالت إلــى العناد والتعنت،
فالمعاندون اليــؤمــنــون بالحق لكونهم
اليريدون أن يؤمنوا به.
إن اإليمان بالحق يكون في الغالب مراد ًفا
لتصغير النفس ،وتصغير النفس أصعب
دائما ،ولهذا السبب
وأشق عمل على المرء ً
اليتخلى أمثال هؤالء عن موقفهم العنيد حتى
بالرغم من ظهور كل أنواع األدلة والقرائن..
بأسا وال غضاضة في أن
إذ اليــرى هــؤالء ً
صغيرا ورايته منكوسة ،ولكنهم
يصبح الحق
ً
اليرضون بأن يصغروا أنفسهم له وينكسوا
أمامه رؤوسهم ،ويغيب عنهم أن الذي يقوم
بتصغير نفسه في الدنيا ألجل الحق سيكبر في
اآلخرة ،ومن اليصغر نفسه في الدنيا فإنما
صغيرا في
هو الشخص الذي سيصبح ويظل
ً

( )108-105الذين اليؤمنون بالحق عقب ظهوره ،يلجؤون إلى تمويه إنكارهم له ،بحيث يقولون:
إن الحق يعوزه دليل مقنع يصح االعتماد عليه ،ولو أنه كان يصحبه دليل كهذا لبادرنا إلى اإليمان به
بالضرورة ،مما يعني أن سبب إعراضهم عن الحق أو إنكارهم له يرجع إلى الخارج وليس إلى الداخل!

بيد أن الواقع على العكس من ذلك تما ًما؛ فالحق واضح لدرجة أنه حين يتجلى تشهد لصدقه آيات
األرض والسماوات كلها ،وال يكون في الكون بأكمله أي شيء آخر سواه أكثر ثبوتًا وأسطع برهانًا منه..
غير أن الظفر بالحق يتطلب في الحقيقة العين المبصرة والعقل المعتبر ،وهذا هو الشيء الذي اليتوفر
لدى هؤالء المنكرين.
حين يقف المرء إزاء الحق موقف العناد والطغيان فإنما يكون السبب وراء ذلك في معظم الحاالت،
هو «اإلشراك باﷲ» من حيث أن أكثر الناس قد افترضوا إلى جانب إيمانهم باﷲ ،ذواتًا من األحياء أو
الموتى ،وضعوا فيهم ثقتهم ،يرفعونها إلى مقام الكبرياء والعظمة ،وهكذا فالجميع قد اتخذوا ألنفسهم
مجموعة من «األكابر» ماعدااﷲ ،هم موضع ثقتهم واعتمادهم في الحياة وبعد الممات ،على حين أنه
الكبير هناك إالاﷲ الواحد ،والكل بإزائه صغير ،ولن يفوز أحد بالنجاة عنده بشيء سوى عمله الذاتي.

إن الواجب األساسي الملقى على عاتق النبي هو الدعوة إلىاﷲ الواحد األحد ،وذلك هو رسالته
في حياته ،وقد اختار هذه الرسالة عن وعي وعلى بصيرة ،وليس على وجه التقليد ،ومعنى ذلك أن
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الدعوة النبوية هي دعوة تهدف إلى ربط اإلنسان
واضحا مكشو ًفا
باﷲ الواحد ،والتي يكون صدقها
ً
على الداعي لدرجة أنها تصير بالنسبة إليه بصيرة
ومعرفة ،وهكذا فإن أتباع النبي إنما هم الذين
يدركون الحق على مستوى البصيرة ،ويقومون
بإعالنه والصدع به على مستوى التوحيد.

استقرارا
إن المرء ربما يعتبر استقراره الوقتي
ً
دائما اليــزول ،بينما اليدري أحد بالضبط متى
ً
ستنتهي فترة عمره ،وال يعلم أحد متى سيأتي
الموت فيبطل كل مزاعمه وأحالمه اللذيذة ،ومتى
سيتفجر زلزال القيامة ليدمر دنياه العامرة ويجعل
عاليها سافلها ..إن المرء يحسب أنه في عالم
مضمون النتائج مأمون العواقب ،بينما هو على
وشك أن يواجهه في أي لحظة مصير غير مضمون
وال معلوم مسب ًقا!

( )110-109يدلنا التاريخ على أن الذين
كانوا مؤمنين بالنبوة والرسالة لم يلبثوا أن صاروا
منكرين لها ،عندما بعثاﷲ فيهم نب ًّيا من أنفسهم.
إن خرائب القرى المهلكة لقوم عاد ،وثمود،
وأصحاب مدين ،وقــوم لــوط وغيرهم ،كانت
متواجدة على مقربة من قريش مكة ،أي في
المناطق المجاورة لها ،وقد كانوا يشاهدونها
بين حين وآخــر خــال رحالتهم ،وكــأن هذه
اآلثار واألطالل كانت تنطق ــ بلسان حالها ــ أن
هذه األمم لم تتعرض للعذاب اإللهي والدمار
المحقق إال بسبب عدم إيمانها بنبياﷲ ،ولكن
ً
درسا وال
قريشا بالرغم من ذلك لم تستفد منها ً
عبرةً ،وســر ذلــك يكمن في موطن ضعف في
اإلنسان ،وهو أنه ربما يمارس عم ً
ال خاط ًئا ولكنه
اليلبث أن يخرج نفسه من عداد الخاطئين بنا ًء
على بعض األفكار المزعومة ،واآلية رقم ()110
من سورة يوسف ،تفسرها اآلية رقم ( )214من
سورة البقرة خير تفسير ــ على حد المبدأ القائل:
القرآن يفسر بعضه بعضه ــ حيث قال تعالى[ :ﯔ
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ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] {البقرة.}214 :

إناﷲ ينصر الداعي إلى الحق دو ًمــا ،ذلك
مما الشك فيه ،ولكن هذا النصر يمثل قضاءاﷲ
لصالح الداعي ضد المدعو؛ ولذلك فال يأتي هذا
النصر اإللهي الحاسم إال إذا كان الكفاح الدعوي
قد بلغ منتهى كماله ،حتى ولو أخذت تعتمل في
نفوس الدعاة ،بسبب هذا التأخير ،بواعث اليأس
وخيبة أمل!!

ويتضح لنا مــن قــولــه[ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ] {يوسف }109 :أن السلوك الذي
يعامل به أهل اإليمان في الدنيا ،يكون عالمة على
السلوك الذي سيعاملون به في اآلخرة.
وينصراﷲ دعاة الحق في هذه الدنيا ،بحيث
تصبح كلمتهم هي العليا فــوق سائر الكلمات
األخــرى ،ويحالفهم التوفيق إلنجاح مسيرتهم
رغم كل المعارضات والمؤامرات ،وسيعطون هذه
العزة والرفعة في اآلخرة على وجه أفضل وأكمل.

( )111إن قصة األنبياء السابقين وأممهم
هي قصة البشر كافة من حيث ماتنطوي عليه من
درس وعبرة ،ولو أن المرء استخدم عقله لظفر
بنصيحة الحاضر في واقع الماضي ،وبالتالي فال
نظرا
يسعه إال أن يقوم بإصالح نفسه وأحواله ً
لمصير اآلخرين.

ليس القرآن بكتاب موضوع بيد أحد الناس،
إنما هو كتاب منزل من عنداﷲ تعالى وقد جاء هذا
الكتاب مصد ًقا ح ًّقا لتلك النبوءات التي وردت
بشأنه في الكتب السماوية السابقة ،وهو يحتوي
على أوضح بيان وأبلغه لكل ماهو ضروري فيما
يتصل بالهداية واإلرشــاد ،وإنه كتاب أوله هدى
للناس وآخره رحمة للمؤمنين!
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( )2-1القرآن يدعو إلى اإليمان باﷲ
الواحد ،وأكبر دليل يستند إليه المنكرون
لوجوداﷲ ،يتلخص في التساؤل اآلتي :إن
كان ثمة إله ،فلم النراه عيانًا؟!

غير أن الكون المعلوم لدينا يدل على
أن عدم وقوع شيء ماتحت أبصارنا ليس
بدليل على أنه الوجود لذلك الشيء البتة،
ومن أمثلة ذلك :قوة الجاذبية؛ إن الفضاء
تتحرك فيه كواكب الحصر لها في اتجاهات
ومسارات شتى ،والعلم اإلنساني يقول :إن
هناك قوة جاذبية غير مرئية توجد بين هذه
األجــرام السماوية ،هي التي تمسكها في
رحاب الفضاء الواسع ،فإذا كان اإلنسان يقر
بوجود قوة الجاذبية ،مع كونها غير مرئية إ ًذا
٢٤٩
فكيف سيكون مح ًّقا في إنكاره لوجوداﷲ
بحجة أنه غير مرئي؟ وهذا هو شأن الوحي والرسالة كذلك.
إن دارس العلوم الكونية حين يدرس الكون يجد أن كل شيء هنا خاضع لنظام معين ،وأن كل
األشياء مكبلة بحكم خاص ،التستطيع الخروج عليه أو االنحراف عنه ،وهذا «الحكم» اليوجد
داخل هذه األشياء ذاتها ،وإنما هو مفروض عليها من الخارج بال ريب ،مما يعني أن العالم يتلقى
التوجيهات من «الخارج» ألداء وظيفته ،وهذا التوجيه الخارجي يسمى ــ بالنسبة إلى سائر العالم ــ
ماعدا اإلنسان ،بـ«القانون الطبيعي» ،ويطلق عليه فيما يتصل بعالم اإلنسان اسم الوحي واإللهام.
٢٥

إن الكون بمثابة آلة والقرآن دليل أو مرشد لها ،فاألول مثال :تدبير األمر [ﭹ ﭺ] ،واألخير
مثال :تفصيل اآليات [ﭻ ﭼ] ،وبين كليهما يوجد انسجام وتوافق تام ،فكل مايشاهد في
أرجاء الكون عمليا ،هو موجود في صحائف القرآن لفظيا ،ويبرهن هذا التوافق واالنسجام ــ في ٍ
آن
ًّ
ًّ
واحد ــ على أمرين اثنين:
أوالً :على أن لهذا الكون خال ًقا مبد ًعا.

ثان ًيا :على أن هذا القرآن كتاب ذلك الخالق نفسه ،وليس إبداع العقل اإلنساني المحدود!

( )3فاألرض منبسطة وممتدة تحت أقدامنا كفرش طبيعي ،تتواجد فيها البحار العميقة من ناحية،
والجبال الشامخة من ناحية أخرى؛ ذلك لتبقى األرض في حالة توازن دائم ،وقد كان ممكنًا أن تكون
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األشجار منفردة مستقلة بعضها عن بعض ،ولكن
أزواجــا تتكاثر البذور والثمار من خالل
فيها
ً
عملية التالقح أو اإلخصاب التلقائي بينها.

وأرضــنــا ه ــذه ،مــع حركتها االنتقالية أو
أيضا
السنوية في مدارها حول الشمس ،تدور ً
في محورها باستمرار ،وهي تتم هذه الدورة في
كل أربع وعشرين ساعة؛ األمر الذي يترتب عليه
تتابع الليل والنهار.

وأيما شخص يقف عند آيــات كهذه وقفة
مضطرا
تأمل ،ويتفكر فيها بجدية ،سيجد نفسه
ًّ
إلى التسليم بأن هذه الدنيا تحت سلطان مالك
مختار قدير ،وأنه لم يخلقها عب ًثا أو اعتبا ًطا ،بل
أنشأها بإرادته وفق تخطيط هــادف حكيم؛ إذ
لم يكن من الممكن البتة أن توجد هذه الروح
المعنوية الغريبة في األرض بدون تخطيط واعٍ!.
( )4في تفسير هذه اآلية روي عن السلف
أقوال منها مايلى:
قال عبداﷲبن عباس« :أرض طيبة ،وأرض
سبخة ،تنبت هذه ،وهذه إلى جنبها التنبت».
وقــال مجاهد(« :إن ذلك)كمثل بني آدم،
صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد».

وقال الحسن البصري« :هذا مثل ضربهاﷲ
لقلوب بني آدم».

إن في األرض آية عجيبة تتمثل فيما نشاهد
من اختالف األشجار والنباتات وتنوع ثمارها
طعما ولونًا وقل ًة وكثرةً ،رغم كون التربة واحدةً،
ً
تسقى بماء واحد كذلك ،إن هذا تمثيل أرضي
للواقع اإلنساني ،فمن خالل ذلك يتضح لنا أن
البشر ــ وإن كانوا سواء في الظاهر ــ تصل إليهم
جمي ًعا هداية واحدة ،ولكن البون شاسع والفرق
عظيم بين إنسان وآخر ،فيما يتعلق باالستفادة
من الهداية واالنتفاع بها ،فمنهم من يهتدي بها،
ومنهم من يتصدى لرفضها وإنكارها ،ومنهم من
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اليتلقى من الهداية إال أقلها ،ومنهم من تزدهر
وتتألق حياته كلها بنور الهداية.

( )5إن قضية المنكرين للحياة الثانية (أي
البعث بعد الموت) غريبة إلى حد بعيد ،فالواقع
الذى يسلمون بظهوره مرةً ،اليسلمون بظهوره
نفسه مر ًة أخرى!!

كثيرا
وهـــؤالء المنكرون لــوقــوع البعث
ً
مايتعجبون من المؤمنين بعقيدة البعث ،ظنًّا منهم
أن اإليمان بالحياة الثانية تسليم بأمر غير علمي،
ولكن الحقيقة هي أن الوضع على العكس من
منكرا ما ،مهما توغل في العناد،
ذلك تما ًما ،فإن
ً
اليسعه إال أن ينكر الحياة الثانية وحدها ،وأما
مايتصل بالحياة األولــى ،فليس يمكن ألحد
أن ينكرها؛ ألنها التزال ماثلة أمام كل شخص
كواقع حي ملموس ،فلئن كان ممكنًا أن تبرز
الحياة األولى إلى الوجود ،إ ًذا فلم اليمكن أن
تبرز الحياة الثانية إلى الوجود كذلك؟!
وقد كان عدد المنكرين لوجوداﷲ ــ وما يزال
ــ قليالً ،بل أقل من القليل في كل العصور ،فإن
أكثر الناس يؤمنون بوجود خالق ،ولكنهم ــ مع
ذلك ــ اليؤمنون باآلخرة ،غير أنه التعود أية
قيمة لإلقرار بوجود الخالق بعد إنكار اآلخرة،
إناﷲ ليس مجرد خالق لهذا الكون فحسب،
بل هو حق في ذاتــه كذلك ،وإن كــوناﷲ هو
الحق كله والعدل كله ،يقتضي ــ بالضرورة ــ أن
تتسم كل أفعاله بالحق والعدل ،واآلخرة هي في
الحقيقة مظهر العدل اإللهي ،وال عبرة باإليمان
باﷲ مالم يقترن به اإليمان باآلخرة كذلك؛ إذ
اليكتمل اإليمان باﷲ بدون اإليمان باآلخرة.
والذين اليتلقون رسالة الحق الواضحة
السديدة بالقبول ،فإنما يرجع السبب في ذلك
إلى كونهم ضحايا الجمود والتعصب واألنانية،
وحين تتحدث إليهم أو تتناقش معهم حول
مــوضــوع مــا ،فسيتَّضح لــك أن الــقــوم أســرى
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أفكارهم وخياالتهم الذاتية ،اليطيقون
الخروج من إطارها الضيق ،حتى يتأملوا
بحرية ونزاهة،وقد تم
في أي حقيقة خارجية ُ
التعبير عن هذه الحالة ذاتها بكون «األغالل
في أعناقهم» ،فإن «الغل أو القيد» في العنق
عالمة العبودية وشارتها ،ومعنى ذلك أن
هــؤالء عبيد أفكارهم وخياالت أنفسهم،
والذين يجعلون من أنفسهم مغلولين مقيدين
في الدنيا على هذا النحو ،سيكون نصيبهم
أيضا ــ القيود واألغالل!
في اآلخرة ــ ً
( )6لقد كان رســولاﷲ صلىاﷲ عليه
وسلم يقول ألهل مكة :آمنوا بهدايةاﷲ،
وإال ستتعرضون لبطشاﷲ وعقابه .فما كان
جوابهم إال أن قالوا :اللهم إن كان مايقول
محمد ح ًّقا ،فأمطر علينا حجار ًة من السماء.
وقد كان هذا الدعاء على مايبدو ،مرفو ًعا
موجها إلى
إلىاﷲ ،إال أنه كان في الحقيقة
ً
الرسول ،فإنه صلىاﷲ عليه وسلم كان يبدو
ألهل مكة ٍ
٢٥٠
شخصا اليقام له وزن ،وكان
آنئذ
ً
ال فيما لو أنكروا رج ً
يتعذر عليهم التيقن من أناﷲ سيعاقبهم فع ً
ال عاد ًيا ــ في نظرهم ــ كهذا.
أمرا بعيدً ا عن اإلمكان ،لدرجة أنهم كانوا
إن نزول العذاب لقاء إنكار «محمد» كان يتراءى لهم ً
يقولون على وجه التهكم واالستهزاء :إننا نود لو ينزل علينا هذا العذاب اإللهي الذي تهددنا به
يامحمد بأسرع مايمكن من الزمان.
فأجابهم قائالً :إن إنكاركم للحق الذي جئت به ال بدَّ أن يجر عليكم عذاباﷲ يو ًما ،لن يرده عنكم
راد ،وإنما هي شقاوتكم وحدها التي جعلتكم تستعجلون به ،حيث كان ينبغي لكم أن تغتنموا هذه
الفرصة ،فتستخدمونها في تدبر الدعوة القرآنية واتباعها ،وليس في استنزال العذاب قبل موعده.
إن من سنةاﷲ تعالى أن يتيح لإلنسان مهلة العمل ،على أن للمهلة حدًّ ا التتجاوزه ،والشيء الذي
ينتظرهم وراء هذا الحد ليس سوى العذاب األليم الذي لن يستطيعوا إنقاذ أنفسهم منه أبدً ا!.

( )7لم يكن لدى أهل مكة مقياس للنبوة سوى مقياس الثروة والسيادة والنفوذ الشعبي ،وعلى هذا
االعتبار لم يكن عليه الصالة والسالم يبدو لهم غير عادي ومن ثم أرادوا أن تكون معه أية آية غير عادية
تقوم برهانًا قاط ًعا على كونه نب ًّيا مرس ً
ال من عنداﷲ ..فقيل ر ًّدا عليهم :إن هؤالء يطلبون شي ًئا اليتفق
والتدبير اإللهي ،ولذا فال يمكن أن يتاح ذلك ألحد.

لقد أقاماﷲ في كل قوم من أنفسهم رج ً
ال يبلغ إليهم رسالةاﷲ باللغة المألوفة والمفهومة لديهم،
وما كان ذلك إال بغية التسهيل أو التيسير على تلك األمم ،غير أن هذه األمم حملت ذلك ــ في معظم
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األحيان ــ على غير محمله ،فلم تلبث أن كذبت
برسلاﷲ ،حيث ظلت أنظارهم متعلقة بشخصية
الرسول العادية ،ولم يتمكنوا من النظر إلى عظم
رسالته وطابعها غير العادي!

( )10-8إن بطن األم مصنع عجيب ،ومن
بواعث العجب والغرابة في هذا المصنع اإللهي
الذي يعني بإنتاج البشر ،أنه يعمل وفق «مقدار
معين» ،وباإلمكان الــقــول ،على حد التعبير
العصري الرائج اليوم ،إنه اليزال هناك توازن بين
قائما بصفة منتظمة ومستمرة.
العرض والطلب ً

وعلى سبيل المثال فإن هذا المصنع مازال
يعمل ويعمل منذ آالف السنين ،ويخرج منه
الرجال ،كما تخرج النساء ،إال أنه اليزال بين
الجنسين كليهما تناسب عــددي ملحوظ ،فال
يحدث أبدً ا أن يبدأ يتولد من هذا المصنع الرجال
وحدهم أو النساء وحدهن ،وربما تعمل كارثة
ما ،كالحرب مثالً ،على اإلخالل بهذا التناسب
العددي على نطاق محلي محدود ،ولكن األمر
المثير للدهشة واالستغراب أنه اليكاد يمضي إال
يسير من الزمن حتى يمأل هذا المصنع الطبيعي
ذلك الفراغ الطارئ ،ويعيد التناسب العددي بين
كال الجنسين إلى سيرته األولى من جديد!

وهــذا هو الشأن تما ًما فيما يتعلق بتوازن
الــصــاحــيــات واالســتــعــدادات بين الــرجــال
والنساء الخارجين من هذا المصنع ،حيث تدلنا
الدراسات على أن الرجل والمرأة اليستويان في
مواهبهما الفطرية ،بل ثمة اختالف كبير وتنوع
هائل بين كفاءات كل من الجنسين.
ولهذا التنوع واالختالف أهمية غير عادية
من وجهة النظر التمدنية ،فإن بناء التمدن والقيام
على إدارة شؤونه يتطلب أفــرا ًدا ذوي كفاءات
متنوعة ومختلفة ،وعندما نالحظ أن مصنع األم
الينفك يعمل في صمت على إعــداد األفــراد
ذوي الكفاءات من كل نــوع ،يخيل إلينا كما
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لو أنه يتلقى «طلبات» من الخارج ،وبالتالي
يقوم بصياغة البشر داخل البطن طب ًقا لها ،ولو
أن اإلنتاج البشري لم يعد يتسم بهذا التنوع
واالختالف ألصيب النظام التمدني كله بشلل،
وألصبحت كل مظاهر الرقي والتطور هبا ًء.
وإن وجود هذا التخطيط الدقيق في وظيفة
بطن الــمــرأة ،لدليل حي ناطق بــأن وراء ذلك
قديرا ،إذ بدون تخطيط إرادي مسبق
مدبرا ً
خال ًقا ً
اليتصور أن ينهض نظام كهذا ،ويسير بهذا القدر
من الدقة والنظام.

أيضا أن خالق هذا العالم
ويثبت من ذلك ً
ومالكهإله اليعلم بما هو ظاهر مشهود فحسب،
بل هو يعلم الخفي والغائب كذلك ،فاﷲ الذي
يعلم ظاهر الواحد وباطنه ،لم اليكون مطل ًعا
على ظاهر اآلخــر وبــاطــنــه؟! كما أن عقيدة
المالئكة هي األخرى تثبت ذلك تلقائ ًّيا ،ومن ثم
فهو بمثابة امتداد لنظام «الرقابة» أو «اإلشراف»
اإللهي الراهن!
( )11إن ظاهرة نهوض األمــم وسقوطها
في هذه الدنيا التحدث على نحو عشوائي أو
اعتباطي ،بل تحت إشراف مناﷲ تعالى وتب ًعا
لقضائه األعلى ،فحين يغدقاﷲ تعالى نعمه على
ٍ
أمة ما ،فإنما هو يديم تلك النعم عليها ،مادامت
هي محافظة على جدارتها بها ،وعندما تفقد
األمة جدارتها ،تفقد معها بالضرورة ماأتيح لها
من النعم اإللهية كذلك ،كحرماننا مث ً
ال مما كان
لنا من هيبة ورعب يسود العالم الخارجي بعدما
فقدنا الوحدة بين صفوفنا ،وما إلى ذلك.
هذا وإن ماتحصل عليه أمة مافي الدنيا ،إنما
تحصل عليه بموجب القانون اإللهي ،وما تفقده،
فإنما تفقده بموجب القانون اإللهي كذلك،
فاﷲ وحده هو المعطي وهو المانع ،وليس
هناك من أحد سواه يقدر على العطاء أو على
السلب!
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( )13-12البرق يومض ،فيكون تار ًة
بشيرا بحلول موسم الربيع الجديد ،ويتحول
ً
طورا إلى صاعقة تسقط على األرض فتحرق
ً
ماعليها من رطب ويابس ،وهكذا حين تتلبد
السماء بالسحب الكثيفة ،فتنزل على األرض
مطرا
تارة بشكل غيث نافع ،وتكون أخرى ً
نذيرا بالطوفان والسيل الجارف.
ً
ومعنى هذا أننا نعيش في عالم ينطوي فيه
الشيء الواحد على جانبي الخوف والرجاء
م ًعا ،فالشيء الذي يتخذه مدبر أمور الدنيا
وسيلة سوق رحمته إلى أهل األرض ،يقدر
أيضا على أن يحوله ــ إن شاء ــ إلى عذاب
ً
مدمر ،وهذا الوضع يقتضي أال يحسب المرء
نفسه أبدً ا في مأمن من بطشاﷲ.
والغافلون ينتظرون دو ًمــا ظهور بعض
الخوارق واآليات الطلسمية ،غير أن الذين
شعورا ح ًّيا وضمائر يقظة ،يجدون
يملكون
ً
فيما حولهم آيات رائعة من كل نوع ضمن
٢٥١
وقائع الحياة اليومية ،فلمعان البرق وصوت
الرعد مما يجعل قلوبهم ترتجف وتنبض بسرعة أكثر ،وبرؤية قطرات المطر اليتمالكون أن تسكب
عيونهم سي ً
ال من الدموع الحارة ،والحالة التي تعتري المالئكة ،وهم يرون قــدراتاﷲ الالنهائية
مباشرةً ،تطرأ الحالة نفسها على الصادقين من الناس وهم لم يروا بعد قدراتاﷲ الالنهائية مباشرةً!

( )14لو أنك بسطت يدك نحو البحر ،وناديت مياهه ،فلن يحدث أبدً ا أن يلبي البحر نداءك،
وبالتالي تتدفق المياه من قاع البحر ،ثم تتقدم إليك مسرع ًة ،لتروي غلتك ،وتسقي ماتملك من حقول
وبساتين ..ولكننا نرى هذا البحر نفسه ،إذ ترتفع مياهه إلى الفضاء ،متخلية عما فيها من أجزاء الملح
ــ وفق قانون الطبيعة ــ ثم تتحول إلى سحب متراكمة ،نتيجة تفاعل الحرارة والجاذبية والهواء ،تمتد
فوق قريتك ،وتتساقط بشكل الماء العذب ،فتتبدل أراضيك بجفافها وجدوبتها خصوب ًة ونضارةً ،ومن
عظيما هائ ً
ظاهرا ،إال أنه عاجز محض ،خاضع إلرادة
ال على مايبدو لنا
هذا نعلم أن البحر ،مع كونه
ً
ً
عليا اليملك إزاءها أي خيار.
وهذا هو حال كل هذه األشياء في هذه الدنيا ،وفي حالة كهذه فإن العاقل هو الذي يعبد الخالق
وحده دون المخلوق ،والذي يتخذ من رب األشياء مركز اهتمامه وتوجهه دون األشياء ذاتها!!

( )16-15إن مطلوباﷲ من اإلنسان هو أن يخضع أمامه بكل كيانه ،وهذا «الخضوع» هو دين
الكون بأكمله ،فكل شيء خاضع ألمراﷲ تمام الخضوع ،ومن عالمات هذا الخضوع ذاته سقوط
ظالل األشياء شر ًقا وغر ًبا في أوائل النهار وأواخره ،وكأن ظالل األشياء هذه تمثل ــ على المستوى
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المادي ــ ذلــك السجود المطلوب أداؤه من
اإلنسان على مستوى الوعي واإلرادة ،فاألول
صورة رمزية للسجدة ،واألخير صورة حقيقية
لها.

وتدلنا دراسة هذا الكون الفسيح المترامي
األطــراف على أن الكون مربوط ،بكل مافيه،
بقانون عالمي واحد ،وهذا دليل على أن خالقه
ومالكه واحــد ال غير ،فــإن دراســات اإلنسان
العلمية وتأمالته العقلية التثبت ،بأي وجه من
الوجوه أن وراء هذا الكون أكثر من قوة واحدة
تتصرف فيه ،وفي هذه الحالة فإن التسليم بوجود
آلهة أخــرى غيراﷲ الواحد األحــد اليعدو أن
يكون محض فرض بال أســاس أو دليل يستند
إليه! إن مشاهدة «العين» إنما تخبرنا بوجوداﷲ
الواحد الغير ،لذا فالذين يعتقدون بأكثر منإله
واحــد ،إنما يقيمون الدليل على أنهم عميان،
حيث إنهم افترضوا العديد من اآللهة بسبب
عماهم ،وليس بــنــا ًء على أســاس مــن العلم
والمشاهدة بالمعنى الدقيق!

( )17لقد أنــشــأاﷲ الدنيا بحيث صارت
وقائعها المادية تمثي ً
ال للحقائق األخالقية ،فكل
مايطلبهاﷲ منا ــ نحن البشر ــ على المستوى
الشعوري يتم عرضه في سائر العالم المحيط بنا
على المستوى المادي.
وقد لفت القرآن انتباهنا هنا إلى ظاهرتين من
ظواهر الطبيعة:
إحداهما :هي أنه حين ينزل المطر ،ويصل
ماؤه إلى الجداول واألنهار ،فيطفو على وجهه
زبد أو غثاء يراه الناظر ممتدًّ ا هنا وهناك.
والثانية :حين تسبك الفضة وغيرها من
المعادن في النار لتنقيتها ،يعلو خبثها بشكل
الزبد ،ولكن سرعان مانالحظ أن زبد االثنين،
الذي الينطوي على أية منفعة لإلنسان ،يضمحل
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ويتالشى في الفضاء ،ويبقى الماء الصافي
والمعدن الخالص كما هما ،بما فيهما من خير
وفائدة لإلنسان.

إنها من ظواهر الطبيعة ،يرينااﷲ تعالى من
خاللها ،على وجه التمثيل ،ماهو المبدأ الذي
قرره تعالى للنجاح والفشل في الحياة ،ويتلخص
ذلك المبدأ في أنه اليتبوأ في هذا العالم مكان ًة
ما ،إال شخص أو شعب يقيم الدليل على كونه
ناف ًعا لآلخرين ،وأما الفرد أو الشعب الذي يفقد
صالحية النفع واإلفادة لآلخرين فال مكان له في
دنيااﷲ هذه!.

( )18إن من سنةاﷲ في هذه الدنيا أن الخبث
والغثاء ،مهما طفا وعال فوق السطح فإنه بصفة
مؤقتة ،وأن الشيء الذي يكتب له البقاء وعلو
المكانة هنا ،هو الذي كان حقيق ًّيا ،ومنطو ًيا على
قابلية النفع واإلفادة ،وهذا هو شأن البشر تما ًما
فيما يتعلق باآلخرة كذلك ،فقد يمكن أحيانًا أن
يبرز أناس وتتألق أسماؤهم في هذه الدنيا بنا ًء
على أوضاعهم اإلضافية ،ولكن لن يتبوأ في
اآلخرة المكانة العالية إال الذين يملكون أوصا ًفا
حقيقية.

والذين اليلبون نداء الحق في الدنيا ،فإنما
يرجع السبب في ذلك دو ًما إلى مايتراءى لهم من
ذهاب المنافع الدنيوية من أيديهم فيما لو تقدموا
نحو الحق الخالص ،والثمرة التي يجتنيها أمثال
هؤالء لقاء إعراضهم عن الحق ،تتمثل دو ًما فيما
يتاح لهم من العزة وبعد الصيت ورغد العيش في
الحياة الدنيا ،حيث يتخذون من إنكار الحق مطي ًة
للوصول إلى المناصب الرفيعة واحتالل المراكز
المرموقة.

بيد أن هــذه األشــيــاء شأنها شــأن الخبث
والغثاء ،فسيقذف بأمثال هؤالء كلهم في اآلخرة
بعيدً ا ،تما ًما كما يقذف بالغثاء الطافي المؤقت،
وسيبرز ويلمع هناك أولئك وحدهم الذين كانوا
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٢٦

قد سلموا أنفسهم للحق بغض النظر عن كل
المنافع الوقتية.

والــذيــن يعطون األوضـــاع والمراكز
والــفــوائــد الدنيوية مــن األهــمــيــة البالغة
مايجعلهم يعرضون ألجلها عن الحق،
ستبدو لهم هذه األشياء في اآلخــرة تافهة
لدرجة أنهم يــودون أن يدفعوا هذه الدنيا
برمتها ،ودنيا أخرى مثلها ــ إن أتيحت لهم
ٍ
يومئذ!
ــ فدا ًء ألنفسهم للتخلص من العذاب
( )19ينقسم الناس دو ًما إلى نوعين:

أحدهما :هو اإلنسان الذي يفكر بالعقل
الذي منحهاﷲ إيــاه ،ويتوصل بالتالي ،في
ضوء الحقائق ،إلى قــرار قطعي ،والشيء
الــذي يقتنع بــه قلبه ،نتيجة هــذا التفكير
المجرد واالستعراض الموضوعي ،يختاره
عن وعي وإرادة.

أمــا اآلخـــرون عــداه :فهم الذين يدور
٢٥٢
تفكيرهم في إطار العادات القومية واألفكار
نظرا للعرف السائد وليس بالنظر إلى الدالئل والبراهين ،ثم
التقليدية ،والذين يحكمون على األشياء ً
اليلبثون أن يختاروا الشيء الذي يرونه مقبوالً شائ ًعا لدى الجماهير باعتباره أنه هو الحق!!

إن األول في نظر القرآن هو الشخص الذي يؤمن في ضوء العلم ،وفي مقابل ذلك يصف القرآن
الشخص اآلخر باألعمى ،فإن األول يعرف الحق من الباطل ببصيرته الذاتية ،بينما رأسمال األخير
اليعدو أن يكون حكايات مسموعة ،فالباطل عنده مايعده الناس باطالً ،وما يعتبره الناس ح ًّقا ،صار
هو اآلخر ينظر إليه على أنه اليكون إال الحق!!.

وإنما تنهض دعوة الحق للبحث عن أناس يستطيعون أن يحكموا على األشياء ويتخذوا قراراتهم
باستخدام عقولهم أنفسهم ،وأما الذين أصبحوا عميانًا ،رغم تمتعهم باألعين ،فإن دعوة الحق لن تغني
عنهم فتيالً!.

( )24-20إناﷲ خلق اإلنسان ،فأسكنه في عالم كله روعة وجمال ،وما يزال يربيه ويوفر له
أسباب البقاء والنماء كل لحظة ،إن هذا الواقع يربط اإلنسان بخالقه ومالكه برباط عهد فطري،
وهو يقتضي أال يكون اإلنسان طاغ ًيا متمر ًدا على ربه ،بل عليه أن يخضع أمامه ويستسلم له معتر ًفا
بالحقيقة الواقعة .إن حياة اإلنسان في هذه الدنيا تعتمد على ضروب شتى من العالقات والروابط
مع اآلخرين ،ومن مقتضيات عبودية اإلنسان أال يتصل إال بمن يحباﷲ أن يتصل به ،وينقطع عمن
أمر باالنقطاع عنه ،ويسيطر عليه اإلحساس بعظمةاﷲ وكبريائه بشدة ،اليلبث معها أن يخضع له
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تعالى بكل كيانه ،والصالة هي إحدى الصور
المعينة لهذا الخضوع ذاته ،وأن يعطي لآلخرين
مما يملك هو ،تما ًما كما أعطاهاﷲ تعالى مما
يملك ،وأن يقابل إساءة اآلخرين إليه باإلحسان
إليهم ،ألنه يرغب هو اآلخر في أن يصفحاﷲ
عن سيئاته في اآلخرة ويتغمده بفضله ورحمته
الواسعة.

وكل هذا يتطلب الصبر الطويل المستمر؛
الصبر في مواجهة الدوافع النفسانية ،والصبر
على ضياع المنافع الوقتية العاجلة ،والصبر
على الضغوط القاهرة المفروضة من البيئة أو
المجتمع ...إلــخ ،إال أن المؤمن ال بدَّ له من
الصبر على هذه األشياء كلها ألجل الجنة ،فإن
الصبر هو ثمن الجنة ،وبدون دفع هذا الثمن لن
يظفر أحد بجنةاﷲ األبدية!

( )26-25اإلنسان مربوط بربه برباط عهد
الفطرة ،وباآلخرين من بني جنسه برباط عهد
اآلدمــيــة ،ونقض هذين العهدين كليهما مثار
الفساد في أرضاﷲ ،وعيشك في أرضاﷲ
مصلحا يعني أن تمارس حياتك فيها
صالحا
ً
ً
ملتز ًما بكال العهدين المذكورين ،وأما كون المرء
مفسدً ا في أرضاﷲ ،فهو أن يتحرر من هذين
العهدين ويطلق لنفسه العنان ،فال يبالي بما عليه
من حقوقاﷲ وال من حقوق العباد.

وأمثال هؤالء ملعونون عنداﷲ ،فلن يتاح
لوثوا
لهم نصيبمن رحماتاﷲ؛ إنهم أناس َّ
أرضاﷲ باألقذار ،ولذا فال يستحقون في اآلخرة
إال أن يزج بهم في أسوأ دار.

إن أرزاق الناس في هذه الدنيا تتفاوت بين
بعض وآخــر ،فمنهم من يحصل على الكثير،
ومنهم من اليحصل إال على القليل ،أما المكثر
فكثيرا مايصاب باالستعالء ،بينما يعاني المقل
ً
من النقص ،إال أن كليهما خاطئ عنداﷲ على
حد سواء ،وإنما الموقف الصحيح هو أن يكون
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المرء شــاكـ ًـراﷲ إذا مــاوســع عليه ،ويتمسك
ماض ِّيق عليه.
بالصبر والقناعة إذا ُ

المحبون للدنيا يقابلون داعية الحق دو ًما
باإلعراض عنه واالستهانة بأمره ،والسبب في
ذلك هو أن المحب للدنيا إنما يعرف مظاهر
العظمة الظاهرية ،وبما أن الداعي اليملك سوى
العظمة المعنوية وحدها ،فال يتمكن من معرفتها
وتقديرها كما ينبغي ،وإنما يمهلها ويصرف نظره
حقيرا اليستحق النظر إليه،
عنها باعتبارها شي ًئا
ً
ولكن حين يتمزق الحجاب عن وجه الحقيقة
ٍ
وقتئذ ــ أن المباهج
فسوف يعلم اإلنسان ــ
المرئية التي كان قد اعتبرها كل شيء لم تكن
تحمل أي قيمة تذكر ،وإنما الشيء الذي كان
يتمتع في الحقيقة بالقيمة واألهمية البالغة هو
الذي لم يكد يتحول إلى مركز اهتمامه وتوجهه
خارجا عن دائرة المرئيات!.
لكونه
ً
( )29-27إن هذه الدنيا دار امتحان ،وإنما
يسع المرء هنا أن يظفر بالقرب مــناﷲ على
مستوى «الذكر» ،وليس في مقدوره أن يظفر بهذا
القرب منه تعالى على مستوى «المشاهدة».

وسيظفر باﷲ من يرضى بهذا التدبير اإللهي،
ومن لم يرض بذلك اليزال محرو ًما من الظفر
بقرباﷲ تما ًما ،كما يحرم من رؤيــة الشمس
المجردة.
الشخص الذي يلح على رؤيتها بالعين
َّ

وإنه اليكتب التوفيق والنجاح في هذه الدنيا
إال لشخص يسلم بمنهجاﷲ ،وبالتالي يصوغ
حياته العملية وف ًقا له؛ ألن مبدع العالم هواﷲ
تعالى وحده ،وليس أحدً ا من البشر!

( )30إذا كانت هذه الدنيا دار امتحان ،فإن
ذلك يقتضي ــ بطبيعة الحال ــ أن يحكم على
الناس بالقضاء الحاسم بعد إراءتــهــم اآليــات
الحسية ،واآلن فلو أناﷲ بادر بإظهار آية حسية
على الفور ،بحسب طلب الناس ،وظل الناس ــ
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مع ذلك ــ مصرين على الجحود واإلنكار،
فإنهم سيصبحون بــعــدئـ ٍـذ أهـــ ً
ا للهالك
والدمار ،غير أن هذه من عناية اﷲ الرحمن
الرحيم الخاصة ،أنه اليظهر اآليات الحسية
رغم إلحاح الناس في طلبها ،بل مايزال يبلغ
إليهم رسالة الحق في لغة النصح والدليل،
وهكذا تتاح للناس المهلة إلى أقصى حد
ممكن ليقوموا بإصالح أنفسهم فيستحقون
رحماتاﷲ.
وينبغي على الداعي ــ والحالة هذه ــ أال
يقع فريسة القلق أو االنزعاج بسبب مطالبات
الناس السخيفة الحمقاء ،وأن يظل يدعوهم
إلىاﷲ راض ًيا بمنهجه الحكيم.
( )32-31السبب األصلي في إنكار
الحق اليرجع إلى فقدان الدليل ،بل إلى
حرية اإلنسان هذه التي تؤهله ليؤمن إن شاء
أو يرفض إن شاء ،ولن يعجز اإلنسان أبدً ا عن
افتعال بعض األعذار أو المبررات إلنكار أي
٢٥٣
شيء ،مادامت حرية اإلنكار متاحة له.
فلو أنك عرضت عليه دلي ً
ال مؤل ًفا من األلفاظ ،لعارضه استنا ًدا إلى مجموعة أخرى من األلفاظ
لفت انتباهه إلى اآليات المنبثة في أرجاء الكون ،فلن يلبث أن يلجأ إلى أي
المضادة لذلك ،وإن َّ
تفسير مزعوم للرد عليك ،حتى وإن سيرت الجبال ،وقطعت األرض ،وأحييت الموتى ،فإنه لن يمنعه
سحرا.
شيء عن القول بأن هذا ليس إال
ً
وقد يحدث أحيانًا أن بعض المنكرين يطالب الداعي بالدليل في ظاهر األمر ،إال أنه يقصد حقيق ًة
السخرية واالستهزاء به ،حيث إنه يريد إشعار الناس بأن الشيء الذي يعرضه هذا الرجل ليس من
الحق في شيء؛ إذ لو كان ح ًّقا في الواقع ،لكان يصحبه دليل يضطر معه الجميع إلى اإليمان به رغم
أنوفهم.
لقد أتاحاﷲ للناس المهلة؛ مما جعل قلوبهم خالية من الخوف والرهبة ،ولكن حين تنقضي
ٍ
عاجزا عديم التصرف ،وإن
حينئذ كم كان
المهلة المتاحة ،ويبطشاﷲ بالناس بغتة ،فسيدرك المرء
ً
كان يزعم نفسه صاحب التصرف المطلق!.

( )34-33تدلنا الدراسات على أن في الكون نظام تسجيل ،فكل ماينطق به المرء ،أو يفعله يتم
إلها
تسجيله في الحال تحت النظام الكوني ،ومن ثم فال يصح أن نؤمن بإله لهذا الكون إال أن يكون ً
يتصف بصفتي «السمع» و«البصر» ،غير أن جميع اآللهة التي افترضها المشركون حتى اآلن اليقدر
أي واحد منها على السمع وال على الرؤية ،إذن ،فكيف يمكن أن تكون هذه اآللهة المزعومة خالقة
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ومالكة لعالم بديع مثل كوننا الحالي!!
فالذي ليس في مقدوره أن يسمع أو يبصر
بنفسه ،كيف يتسنى له أن يوجد في مخلوقاته
حاسة البصر أو يزودها بصالحية الرؤية
واإلبصار؟!
وهكذا فإن كوننا هذا يتسم بالوحدة في
كل شيء لدرجة أنه اليسيغ أو يتقبل الشرك
بــأي وجــه من الــوجــوه ،فلتسم أي شريك
شئت ،تجد الكون كله يرفض التسليم به
رفضا باتًّا!
ً
وق ــول ــه[ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ]
المراد بالمكر هنا هو «قولهم» ،الذي سبقت
إليه اإلشارة في هذه اآلية ،فكلما يقابل المرء
الحق باإلنكار ،فإن عقله اليلبث أن يخترع
تبريرا إلنكاره ،ومع
أي قول من األقاويل
ً
أن هذا القول اليعدو أن يكون مجموعة من
األلفاظ الفارغة ،إال أن الذين اليأخذون أمر
الحق بالكثير أو القليل من الجدية ،يحسبون
٢٥٤
أنهم قد أثبتوا ــ بنطقهم بألفاظ كهذه ــ
صواب موقفهم ،حتى ولو كانت ألفاظهم المنطوقة التحمل أية قيمة تذكر خارج مخيالتهم.

دعرلا ةروس

٢٦

إن ألفا ًظا كاذ ًبة كهذه اليمكن أنتساند أحدً ا إال في العالم الراهن وحده.

( )35إن ثمن الجنة هو التقوى ،يعني سيطرة اإلحساس القوي الشديد بعظمةاﷲ وجالله على
المرء ،بحيث اليلبث أن يتحول إلى خوف يستقر في أعماق قلبه ،والذين يخافون مناﷲ في الحياة
الدنيا ،هم أولئك الذين سيتم إسكانهم في دور اآلخرة ،تلك التي ال ُيقلق بالهم فيها أي نوع من الخوف
وال الحزن ،وستحيط بها حدائق غناء وبساتين خضراء تزيدها روعة وبهاء إلى روعتها وبهائها.

أما الذين يعيشون في هذه الدنيا غير خائفين ،فسيكون حالهم على العكس من ذلك تما ًما ،حيث
أنهم سيجدون أنفسهم في اآلخرة في عالم النار!
( )37-36عندما نزل القرآن الكريم انقسم اليهود والنصارى بشأنه إلى طائفتين :فالذين كانوا
يخافوناﷲ ،وكانوا مستمسكين بتعاليم سيدنا موسى وعيسى الصادقة ،اعتبروا القرآن صوت
قلوبهم ،وبالتالي لم يلبثوا إال أن تلقوه بالقبول عن رضا وسرور واقتناع ،إال أن الذين كانوا يعدون
العصبية والتحزب دينًا ،لم يوفقوا لمعرفة الحق القادم من الخارج ،أي من خارج اإلطار التقليدي
المألوف لديهم ،فتصدوا لمعارضته وعرقلة مسيرته.
والذي ينبري لمعارضة الحق انسيا ًقا مع دواعي العصبية والتحزب ،إنما يتبع أهواءه ،متخل ًيا
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عــناﷲ وأوامــره ،ومن ثم اليجوز للداعي أن
يتناول دعوة الحق بشيء من التعديل أو التبديل
مراعا ًة لخواطر أناس كهؤالء ،بل يجب عليه
أن يثبت على الحق النقي الخالص قوالً وفعالً،
فإن المطلوب منه بــإزاء أمثال هــؤالء ،إنما هو
االستقامة وليس التفاهم أو المصالحة.

على نمط أو منوال واحد ،بل ظل يأخذ أشكاالً
ـورا شتى في مختلف عصور األنبياء ،وقد
وصـ ً
ظهر قضاءاﷲ الحاسم هذا بالنسبة لنبي آخر
الزمان صلىاﷲ عليه وسلم بنا ًء على مصالح
خاصة ،بحيث أتيح ألتباع النبي الغلبة واالنتصار
الكامل على منكري النبي صلىاﷲ عليه وسلم
ففي أواخــر العهد المكي ،عندما كان رؤساء
مكة قد بلغوا في إنكاره ومعارضته عليه الصالة
والسالم كل مبلغ ،كانت دعوة اإلسالم في الوقت
نفسه تنتشر في المدينة وبين القبائل المجاورة
لمكة ،مما يعني أن قوة اإلسالم الدعوية كانت
تزحف نحو مكة فاتحة أطرافها.

والمراد بـــ«أم الكتاب» هنا هو السجل أو
الصحيفة األصلية المحفوظة عنداﷲ تعالى،
والتي تتضمن كل مــايــريــدهاﷲ من عباده من
أمور الهداية المبدئية ،وقد كانت كتب األنبياء
التي نزلت في مختلف العصور مأخوذة من
أمالكتاب ،وقد أنزلاﷲ كتبه هذه تار ًة في لغة،
وطورا في لغة أخرى ،وجاءت مضامينها حينًا
ً
في صيغة التمثيل ،وعرضت حينًا آخر بأسلوب
مباشر ،وقد ألقيت مسؤولية الحفاظ عليها ،بعد
نزولها ،على عواتق البشر تارةً ،وقد ناطاﷲ هذه
المسؤولية بنفسه تار ًة أخرى!!

كانت األمم السابقة تحاول المكر بأنبيائها،
إال أناﷲ هو خالق هذا المكر ،فال يضر إال بإذنه،
وفي اآلخــرة سيعلم هــؤالء لمن تكون العاقبة
ولمن الخسران.

وإنــه ألمــر خطير جــدًّ ا أن يظل المرء أسير
شهواته منقا ًدا ألهوائه ،حتى بعد أن وصل إليه
علم الحق بلغة واضحة ومفهومة لديه؛ فإنه
صنيع يتسبب في حرمان المرء كل ًّيا من نصرةاﷲ
وعونه!

( )39-38إن األنبياء المبعوثين من عنداﷲ،
بشرا كالبشر العاديين ،وكــان لهم
كانوا كلهم ً
حاجات وعالقات دنيوية مثل غيرهم تما ًما من
أزواج وذرية وغير ذلك.

( )42-40إن عاقبة عدم القبول بديناﷲ مما
يواجهه المرء عاد ًة في اآلخــرة ،إال أن الشعب
المخاطب للرسول مباشرةً ،إذا هو قابل دعوة
النبي بالرفض واإلنكار والعناد ،فال يلبث أن
يالقي أسوأ العواقب على ذلك في هذه الدنيا.
بيد أن هذا العقاب الدنيوي اليجري دو ًما

لقد ظهرت سنةاﷲ ،بالنسبة لنبي آخر الزمان
عليه الــصــاة والــســام فــي صــورة الفتوح أو
االنتصارات الدعوية.

( )43في الوقت الذي يثير فيه عبدة الظواهر
ألوانًا شتى من الشكوك والشبهات عن صدق
الداعي إلى الحق لعدم رؤيتهم لديه آيات (مادية)
تدعمه وتؤيده ،في الوقت نفسه تتوفر هناك آيات
معنوية تنطوي على تصديقه ،فإن الصدق هو
في ذاته دليل على ذاته ،غير أن استشعار ذلك
اليتسنى إال لشخص يكون قد اكتسب القدرة
مرورا بالظواهر ،وأما الذين
على رؤية الحقائق
ً
وقفت أنظارهم عند حدود الظواهر ،وتعلقت بها
أبصارهم ،فسينكرون الحق باعتباره مجر ًدا من
الدليل ،على حين أنه سيكون فيما حولهم ،وفي
نفس الوقت ،عدد اليحصى من األدلة والبراهين
شاهدة على صدقه!
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ميهاربإ ةروس



(َّ )3-1
إن اإليمان يمكِّن اإلنسان من
القوي الــذي بيده األمــر ك ُّله وله
معرفةاﷲ
ِّ
الصفات الحسنى ،وإن واق ًعا كهذا اليكون
بالنسبة لإلنسان عقيدة رسمية فارغة ،إنه يعني
خروج المرء من ظالم الجهل إلى نور العلم
وإدراكه لآلخرة مع كونه لم يفارق الدنيا بعد.
إن اإليمان من حيث حقيقته اكتشاف
ألي
شعوري واعٍ ،وليس
عقيما جامدً ا ِّ
تكرارا ً
ً
مجموعة من األلفاظ والعبارات ،وإنما يأتي
كتاباﷲ ليبلغ بالمرء هذه الدرجة الرفيعة من
الوعي والشعور.
وربــط الــهــدايــة بــــــ«إذناﷲ» عــزو ألمر
الهداية ــ على مايبدو ــ إلىاﷲ تعالى .غير
أن هــذا الكالم موجه حقيق ًة إلــى اإلنسان
نفسه؛ فإن المراد بـ«اإلذن» هنا ذلك القانون
٢٥٥
اإللهي ،الذي قررهاﷲ تعالى الهتداء اإلنسان
وضالله ،وبموجب هذا القانون يكون الشرط الوحيد الذي من شأنه أن يضمن وصول المرء إلى الهداية
هو طلبه الجاد ،ليس غير ،فالذي يظفر بالهداية في هذه الدنيا اليظفر بها بمحض الجهود الدعوية
يبذلها أحد الدعاة ،وإنما هو يظفر بها بحكم القانون اإللهي ،وقانوناﷲ يقتضي أال يصل إلى الهداية
إال الشخص الطالب للهداية الجاد في طلبها ،وبدون هذا الطلب الذاتي الجاد الولن يظفر أحد بالهداية
أبدً ا.
واضحا ومضي ًئا إلى أقصى الحدود ،فاألرض والسماء تمألهما اآليات
وقد جعلاﷲ طريق الهداية
ً
والمعالم المشيرة إليه ،وكتاباﷲ يوفر أدلة وبراهين التجحد ،والفطرة اإلنسانية التزال تشهد لصدقه
وحقانيته ،مما يعني أن كل القرائن الطيبة متضافرة لتأييده؛ إ ًذا فإن الذين اليختارون طريق الهداية،
حرصا على المصالح الدنيوية ،وليس بنا ًء على أي سبب واقعي ،ومع
والحالة هذه ،فإنما يفعلون ذلك
ً
أيضا بعض الدالئل إثباتًا لصواب موقفهم ،إال أن هذه الدالئل التعدو أن تكون
أن أمثال هؤالء يقدمون ً
تبريرا لعنادهم وتماديهم في اإلنكار
نتيجة اللتماس العوج في أمر سديد مستقيم ،وهم اليقدمونها إال ً
في أعين الناس.
وفي هذه الحالة فلم يحرم من الهداية إال شخص جعله حبه للمنافع العاجلة ،وانغماسه في الملذات
الدنيوية أعمى وأصم!!
( )4إن من سنةاﷲ تعالى أنه يبعث الرسل من الشعب المدعو نفسه؛ لكي يقوموا بدعوة الناس إلى
الحق مراعين نفسياتهم وباللغة المفهومة لديهم ،ولكن األمر المثير للدهشة أن اإلجراء الذي تم اتخاذه
١٤

٥٢
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لخير اإلنسان لم يلبث أن خرجت منه نتيجة
عكسية ،فعندما وجدوا أن النبي رج ً
ال مثلهم
يتحدث إليهم بلغتهم المألوفة لديهم قابلوه
بالرفض واإلنكار باعتباره عاد ًّيا.
وليس من ســنــناﷲ الكونية أنــه تعالى
أمورا غير واقعية أو غريبة الجتذاب
يستعمل ً
أنظار الناس إليه ،أو يبعث إلى أمة مابرسول
يتحدث إليها بلغة غريبة ،أو أسلوب طلسمي
غامض؛ ليوقعها في الحيرة واالنــدهــاش،
وال يعمداﷲ تعالى إلى خرق العادات لكون
الناس مولعين بالعجائب والغرائب.
إن منهجاﷲ هو منهج اليسر والواقعية؛
فلقد أنشأاﷲ تعالى دنياه على أســاس من
الحقائق ،وهــو بالتالي يسير خطة هداية
اإلنسان هي األخرى على أساس من الحقائق
دون الطالسم واأللغاز.
( )5المراد بـ«آياتاﷲ» :اآليات المنبثة
في أرجــاء الكون الدالة على حقيقة األمر
٢٥٦
اإللهي ،وأما «أيــاماﷲ» فقد أريد بها وقائع
ظاهرا بنصرة مناﷲ
انتصارا
التاريخ الخالدة ،تلك التي ظهر عندها قضاءاﷲ ،فانتصر الحق على الباطل
ً
ً
خاصة ،ولئن كان أحدهما دلي ً
ال كون ًّيا فإن اآلخر دليل تاريخي.
وفي التذكير بأياماﷲ آيات ودالالت لكل عبدصابر على طاعةاﷲ وبعيد عن معاصيه ،وشكور
لنعماﷲ ،وإنما خص الصبار الشكور؛ ألنه هو الذي يعتبر بها وال يغفل عنها.
( )8-6إن خطاب سيدنا موسى المشار إليه في هذه األيات هو خطابه الذي ألقاه ــ في أغلب
الظن ــ قبيل وفاته بأيام بين يدي بني إسرائيل وهم في برية سيناء ولقد ورد هذا الخطاب بالتفصيل في
سفر الثنية من التوراة المتداولة اليوم.
وفحوى خطاب موسى المفصل هذا :إنكم لئن عشتم في هذه الدنيا ربانيين؛ همكم في الحياة
كثيرا وتسبحوا بحمده أينما كنتم ،فستكون أشياء الدنيا كلها معكم ،وستنظر أمم األرض
أن تذكروااﷲ ً
قاطب ًة إليكم نظرة تهيب وإجالل ،وسيخضعاﷲ أعداءكم جمي ًعا ،وحتى لو أن البحر اعترض طريقكم
يو ًما فسينشق البحر بإذناﷲ ليفسح لكم الطريق ،بينما تبتلع أمواج البحر نفسه أعداءكم عن آخرهم!!
وعلى العكس من ذلــك ،فإن لم تفعلوا هذا فستصبحون عنداﷲ ملعونين أي :تطردون من
رحماتاﷲ ،وسيأكل اآلخرون محاصيل جهودكم ،وسيفسد كل أمر من أموركم ،وبالتالي تعودون
مغلوبين على أمركم ،تتسلط عليكم الشعوب األخرى فكر ًّيا وعمل ًّيا.
وقانوناﷲ هذا ليس لليهود بالمعنى المعروف ،بل هو عام شامل لكل شعب مؤتمن على كتاباﷲ،
فأيما شعب كان حام ً
ال الكتاب اإللهي يعاملهاﷲ تعالى هذه المعاملة ،سواء أكانوا حملة الكتاب فيما
٢٦
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مضى أو حملة الكتاب في الحاضر!

( )9إنها قصة واحـــدة ،تكرر حدوثها مع
أنبياءاﷲ قاطب ًة ،على اختالف العصور واألمم
التي بعثوا فيها ،حيث تصدت كل أمة لمعارضة
رسلها ،وبذلت الجهود في كل مكان ،ودبرت
صنوف المكائد لتكميم أفواههم وكبت أصواتهم.
ترى ماذا كان السبب وراء ذلك؟

إن سبب ذلك كان يكمن في شك تلك األمم،
وكان الباعث على هذا الشك أنهم وجدوا أنفسهم
بين أمرين متقابلين:

فمن ناحية :كان أمامهم ديانتهم اآلبائية التي
كانت تحمل على ظهرها أسماء األكابر والعظماء
المبجلين ،ومن ناحية أخرى كان النبي الذي جاء
يقدمه إليهم ــ على مايبدو ــ رج ً
ال عاد ًيا ،وقد كان
دين النبي تصحبه قوة الدالئل والبراهين الساطعة،
إال أن األمجاد التاريخية وحشود الجماهير الغفيرة
كانت مع الدين اآلبائي ،فبينما وجد المخاطبون
للنبي أنفسهم عاجزين كل العجز عن مقاومة
أيضا أن
األدلــة المصاحبة لدينه ،تعذر عليهم ً
يفهموا كيف يمكن اعتبار أولئك األكابر والعظماء
خاطئين؟! ومــن هنا فقد تسبب هــذا الوضع
المزدوج في إصابتهم بداء الشك واالرتياب ،ومع
كونهم ظلوا عمل ًّيا مرتبطين بالدين اآلبائي ،إال
أنهم لم يتمكنوا من تحرير قلوبهم وعقولهم من
الشك واالرتياب كذلك!!

( )10تتعلق هــذه اآلي ــة أصــ ً
ا بالشعوب
القديمة ،ولكن من مزايا القرآن الكريم أنه يعرض
تعاليماﷲ األبدية بصوغها في قالب التاريخ،
وللسبب ذاتــه يستخدم القرآن كلمات وتعابير
تناسب األجيال الالحقة من البشر تما ًما ،إلى
جانب كونها مناسبة للرعيل األول.
ومن أمثلة ذلك كلمة «فاطر» الواردة في هذه
اآلية ،ومعنى الفاطر في أصل اللغة« :هو الذي
يفتق أو يشق» .ومع أنه قد استعمل هنا بمعنى
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الخالق المبدع حسب المفهوم الشائع عمو ًما ،إال
أننا لو أخذنا بالترجمة الحرفية للكلمة فسيكون
معنى اآلية :أفياﷲ تشكون ــ أيها الكفار ــ الذي
شق السماوات واألرض وفتقهما؟!

ويؤيد هذا المعنى ماورد في اآلية ( )30من
سورة األنبياء[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] .وهــذه اآلية
بمعناها الحرفي المذكور آن ًفا تقيم الدليل على
وجوداﷲ لمالحدة العصر الحديث ،حيث تدل
األبحاث والكشوف الفلكية الجديدة على أن
مادة األرض والسماء كانت بداية في صورة كتلة
جامدة سليمة ،تعرف بالمادة العليا (فوق العادة)،
وكانت كل أجزائها إذ ذاك ــ طب ًقا لمعلوماتنا عن
القوانين الطبيعية الثابتة ــ منضمة متداخلة بعضها
مع بعض بمنتهى القوة ،وقد وجد هذا الكون
الفسيح المترامي األطــراف نتيجة انفجار عظيم
حدث في نفس هذه المادة فوق العادة.

وكلمة «فاطر» في هذه اآلية تتضمن اإلشارة
إلى هذا الحدث الكوني الذي يقوم دلي ً
ال قطع ًّيا
على وجود خالق للكون ،فإن أجزاء المادة فوق
العادة التي كانت منكمشة ومشدودة بمجموعها
إلــى الــداخــل ،لم تكن لتتحرك ،وتتمدد نحو
الفضاء الخارجي تلقائ ًّيا أو اتفا ًقا ،بل يستلزم
ذلك ــ بالضرورة ــ أن نسلم بأن هناك قوة عليا
هي التي صنعت ذلك األمر وهي مظهر من مظاهر
وجوداﷲ تبارك وتعالى.
( )12-11حين رد مخاطبو الرسل على
األنبياء المعاصرين لهم قائلين :إن أنتم إال بشر
مثلنا ،فلم يكن الباعث على ذلــك يكمن في
كونهم حقيق ًة يرون ضرور ًّيا أن يكون النبي من
غير البشر ،بل إنما كان السبب في ذلك يرجع في
الحقيقة إلى ذلك الفرق الذي كان يتراءى لهم،
بحسب تصورهم أنفسهم بين النبي السابق والنبي
المعاصر.
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فمع أن النبي السابق كان في عصره تما ًما
مثلما كان غيره من األنبياء في عصورهم،
ولكن بعد مضي أحقاب من الزمن لم يلبث
أتباع األنبياء السابقين أن نسجوا حولهم هال ًة
من القصص واألساطير الطلسمية ،فقد صبغت
شخصيات األنبياء ،خالل العصور الالحقة،
بصبغة أسطورية لم تكن موجودة لديهم في
بداية األمر ،واآلن فقد كان بين يدي الشعوب
من جانب النبي صاحب الشعوذات والخوارق
الفرضية ،ومــن جانب آخــر نبي الواقعات
الحقيقية ،وقــد أسفرت هــذه المقارنة عن
صيرورة النبي السابق كنموذج مثالي معياري
للنبوة والرسالة ،وفي ضوء هذا المعيار عندما
نظرت الشعوب إلى نبي العصر الحقيقي بدا
لهم دون نبي الماضي األسطوري شأنًا ،مما
جعلهم يقابلونه باإلهمال والالمباالة باعتبار
شأنه شأن البشر العاديين.
فقال الرسل لمخاطبيهم :إننا النملك
٢٥٧
إزاء أقاويلكم هذه غير الصبر وحده ،إنكم
تطلبون الهداية على المستوى غير البشري في حين أناﷲ لم يخولنا سوى قوة الهداية على المستوى
البشري ،فهل يسعنا أن نفعل شي ًئا والحالة هذه إال أن نتحمل أذاكم ،ونكل هذا األمر كله إلىاﷲ!
( )14-13إن دعوة األنبياء كانت تمثل ضربة قاضية على دين شعوبهم التي بعثوا فيها ،كما أن األفراد
الذين كانوا قد خلعوا عليهم لقب (أكابر األمة) ،بدءوا يتحولون إلى (أصاغر) وفق تحليل األنبياء،
األمر الذي جعلهم يتذمرون على األنبياء ،ومع كونهم عاجزين عن الرد عليهم بواسطة الدليل ،إال أنهم
ٍ
وقتئذ ،ومن ثم فقد سولت لهم عقليتهم
كانوا حائزين على كل نوع من الخيار في ظل النظام السائد
الطاغية المتجبرة أن يجعلوا النبي شريدً ا ،بإخراجه من مسكنه الذي يأوي إليه ،ونفيه من األرض التي
يستقر فيها ،فالشيء الذي عجزوا عن مقاومته بمنطق الدليل ،إذا بهم قرروا مقاومته باستخدام وسائل
القوة والعنف.
إن األرض المتوفرة لدى المرء ،إنما هي أتيحت له على وجه االمتحان وليس على وجه االستحقاق،
ولو أن المرء نظر إليها على أنها ملكاﷲ ،خوله إياها بغرض االمتحان ،لتولدت بذلك في داخله نفسية
التواضع ،وسيكون خائ ًفا من أناﷲ الذي وهب له ذلك ،عسى أن ينتزعه من يده ،غير أن الغافلين
يعتبرونه ح ًّقا ذات ًّيا لهم ،وإحساسهم هذا هو الذي يجعلهم يظلمون ويتكبرون في األرض.

وحين تنتهي دعوة النبي إلى نقطة كمالها ،فإن ذلك يكون بالنسبة إلى الشعب المخاطب (المدعو)
ٍ
بعدئذ الدنيا من حولهم قد تغير فيها كل شيء ،حيث يفاجئون
مراد ًفا النتهاء مهلة االمتحان ،ويجد هؤالء
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بإدبارها عنهم ،وقد كانت مقبلة عليهم من
قبل ،وتنفلت كل تلك األشياء من أيديهم،
التي كانوا يحيكون مؤامرات عدوانية طاغية
باعتبارها أشياءهم الذاتية ،حتى يحين الوقت
الذي تنتزع فيه األرض منهم انتزا ًعا ،ويتم
إعطاؤها ألناس هم أكثر منهم أهلية للتمكين
فيها وأجدر بإعمارها!
( )17-15إن أكبر جريمة عنداﷲ يرتكبها
أحد الناس هي أنه إذا دعي إلىاﷲ يقابل تلك
الدعوة بجبروت وعناد ،وألمثال هؤالء هوان
في الدنيا وعذاب في اآلخرة شديد ،بحيث
يجدون أنفسهم كل لحظة على حافة الموت
والدمار.
وحين يتخذ المرء موقف الظلم والطغيان
إزاء أحد فإنما يفعل ذلك اعتما ًدا على شيء
مــا ،وقــد كــان هــؤالء المعارضون يزعمون
أنهم على دين «األكابر» ،وبالمقابل كان النبي
وأتباعه يبدون لهم «أصاغر».
٢٥٨
إن نفسية القوم هذه هي التي حثتهم على
أن يستحلوا ألنفسهم ممارسة كل نوع من الظلم والعدوان على النبي وأصحابه ،وأنه بسبب انتمائهم إلى
«األكابر» في زعمهم تجرءوا على اتخاذ اإلجراءات العنيفة من كل نوع ضد «األصاغر»!
( )20-18إنك لتجد ألوانًا من المظاهر الدينية تقام لدى أولئك الذين أدركوا الدين متأثرين بالتقاليد
والعادات القومية ،بل ربما تجدهم يقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الدين ،على أن هذا اليعدو أن يكون
تدينًا شكل ًّيا وال عالقة له بجوهر الدين وحقيقته األصلية ،ولكن الشيء المطلوب عنداﷲ هو التدين
الحقيقي وليس صخب الطقوس الظاهرية الفارغة.
اإلنسان المطلوب عنداﷲ هو الذي ظفر بالحق على مستوى الشعور الذاتي ،والذي شاهداﷲ وهو
في عالم الغيب ،والذي عرف الحق في صورته المجردة فانضوى تحت لوائه ،والذي انغمست روحه
غزارا من خوفاﷲ.
في بحراﷲ ،واضطرب قلبه بحباﷲ ،وسكبت عيناه دمو ًعا ً

إن تدين الصنف األول من الناس تدين سطحي فارغ ،وسوف تطيره عاصفة القيامة تما ًما كما تتطاير
أهباء األرض عند هبوب الريح الشديدة ،أما تدين الصنف األخير من الناس فهو تدين حقيقي ،وهو يكون
مندمجا في أعمق أعماق الوجود اإلنساني ،بحيث يصير جز ًءا اليتجزأ منه ،وإنما تهب العواصف
كامنًا
ً
بالنسبة لوجود كهذا لتثبت صموده ورسوخ دعائمه دون أن تقتلع جذوره فتطير به حيث شاءت.
إن دراسة الكون تدلنا على أن إيجاده تم على أساس من الحقائق ،وفي كون كهذا اليمكن أن تكون
أية قيمة إال للعمل الحقيقي وحده ،وليس لالفتراضات واألماني المحضة.

( )21إن اإلنسان مع كونه في الواقع «بين
يدياﷲ» كل لحظة ،إال أنه اليجد نفسه في العالم
الراهن بين يديه تعالى في ظاهر األمر ،وسيزول
ٍ
حينئذ
هذا الحجاب في اآلخــرة ،وسيرى المرء
بعيني رأسه أنه قد كان أماماﷲ في الدنيا بحيث لم
يكن أي أمر من أموره خاف ًيا علىاﷲ.

والذين يعرضون عن الحق في هذه الدنيا،
فإن أكبر اعتمادهم في ذلك يكون على كبرائهم
المزعومين ،سواء أكان هؤالء الكبراء من األحياء
أممن الموتى ،فكل مايفعله الضعفاء الصغار إنما
يفعلونه ثق ًة بكبرائهم األقوياء ،وحين يجد هؤالء
أنفسهم في اآلخرة في حالة عجز فاضح يتوسلون
إلى كبرائهم قائلين :لقد كنا نعتمد في الدنيا على
أيضا
هدايتكم وإرشادكم ،إ ًذا فلترشدونا اآلن هنا ً
إلى طريق النجاة والخالص!!

ور ًّدا على مقالة الصغار هــذه سيقول لهم
كبراؤهم :إن هذا اليوم إنما طلع لكي يكشف
القناع عن كوننا غير هداة وال مرشدين ،فما نملك
اآلن أن نزودكم بشيء من الهداية أو اإلرشاد؛ إذ
نحن أول فاقديه ،وأحوج منكم إليه ،ولم تكن
هدايتنا لكم سوى خداع وقتي محض ذهب مع
ذهاب الدنيا ،أما اآلن فال يسعنا وال إياكم هنا ،إال
أن تذوقوا أنتم وبال ضاللكم وغوايتكم ،ونذوق
نحن وبال انحرافنا وإغوائنا ،وسواء شئنا أو أبينا؛
على أية حال فليس لنا أن ننتظر ألنفسنا اآلن شي ًئا
غير الذي نحن فيه!

( )22إن دنــيــااﷲ هي دنيا الواقعيات دون
األوهـــام والتخيالت ،والنهوض على وعــود
الشيطان هنا يعني أن يتوخى المرء بناء حياته على
األسس غير الواقعية.

ومــن صــور االعتماد على وعــود الشيطان
أن يعرض المرء عن داعية الحق ،وأال يعمل
حتما بالنجاة
ألجل اآلخرة ،ويأمل في أنه سيفوز ً
والسعادة األبدية بنا ًء على افتراضات مزعومة،
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وأال يمارس حياته وفق أحكاماﷲ ،ويعتقد اعتقا ًدا
جاز ًما بأن اسمه سيسجل تلقائ ًّيا في قائمة العباد
المحبوبين عنداﷲ ...إلخ.

وســوف يعلم المرء في اآلخــرة أن وعــداﷲ
وحده هو الوعد الحق ،وأن سائر الوعود سواه
كانت محض اعتمادات كاذبة لن تتحقق على
صعيد الواقع أبدً ا .إن الرجاء من أحد غيراﷲ في
دنيااﷲ هو الشرك ..ولذا فالذين يعرضون عن
الحقائق اإللهية ويريدون تشييد صروح حياتهم
على أســاس من التوقعات غير اإللهية ،كأنما
هم يشركون معاﷲ أشياء أخرى ،وهذه األشياء
األخرى دوناﷲ لن تنصرهم ولن تغني عنهم يوم
الدين شي ًئا!
( )23إن تحية اإلســام المتمثلة في قولك
لمن تلقاه :السالم عليكم ليست محض عادة
اجتماعية ،بل هي رمز أو عالمة ظاهرية للعالقة
القلبية ،والسالم عليكم في هذه الدنيا هو من
حيث حقيقته السالم عليكم في اآلخرة بمزيد من
اإلضافة.

فالذين عاشوا في هذه الدنيا بحيث كانت
قلوبهم مألى بمشاعر النصح لآلخرين ،والذين
كانوا يعرفون كيف يتحابون بعضهم مع بعض،
بغض النظر عن الشكاوى وحــزازات النفوس،
والذين كانوا ينطقون للغير بكلمات تتضمن
مايستحقه من االحترام والتقدير ،وكانوا يحبون
لآلخرين مايحبونه ألنفسهم ،وكانت صدورهم
تفيض رحم ًة وســا ًمــا لآلخرين ،وكانت تقر
عيونهم برؤية الخير والفضل لدى غيرهم ،هؤالء
هم الذين سيعتبرون أه ً
ال للسكنى في الجنة ..فقد
كان حالهم في الدنيا أنهم إذا قابلوا إخوانهم نضح
مايكنونه من الحب والنصح لهم بشكل :السالم
عليكم ،وستجري التحية نفسها على ألسنتهم
في اآلخرة كذلك ،وبصورة أخلص وأكثر لطافة
بالنسبة إلى جيرانهم في الجنة!
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( )26-24لقد أقاماﷲ في العالم الراهن
أمثلة ظاهرية ملموسة لحقائق شتى ،والشجرة
الطيبة هي مثال شخصية المؤمن.
إن من خصائص الشجر العجيبة أنه يتخذ
من الكون بأكمله مائدة غذائية لنفسه ،وهكذا
هو يبدأ رحلة حياته من بذرة صغيرة تأخذ
في النمو والتطور واالمتداد حتى تتحول في
نهاية المطاف إلى شجرة ضخمة جذورها في
أغوار األرض وفروعها في السماء ،والشجر
ينمو بما يستمده مــن األرض مــن الماء
والمعادن واألمالح ،كما أنه يتلقى مع ذلك
غذاءه من الهواء والشمس ،فهو يتغذى مما
تحته ومما فوقه م ًعا!
وهكذا هو شــأن المؤمن تما ًما ..ولئن
شجرا ماد ًّيا فإن المؤمن
كان الشجر العادي
ً
شجر شعوري ،إن المؤمن يستلهم الدرس
والعبرة من ناحية بما يراه من آثار قدرةاﷲ في
مخلوقاته ونظامها البديع ،ومن ناحية أخرى
٢٥٩
التزال تصل إليه إفاضاتاﷲ من «فوقه» على
الدوام ،فهو يستمد غذا ًء لتنمية إيمانه من المخلوقات ،كما يكون على اتصال مستمر بالخالق وال يزال
يقترب منه كل لحظة.
٢٦

والشجر (الطيب) يعطي ثماره في كل موسم ،وكذلك المؤمن يبدي في كل مناسبة ماينبغي له أن
يبديه من رد فعل صحيح ..ففي كل حال من أحوال اليسر أو العسر ،الفرح أو الحزن ،السخط أو الرضا،
الضعف أو القوة ،اليظهر بلسانه أو سلوكه إال رد الفعل نفسه الذي يليق به كعبد صادق مخلصﷲ.

والمثال الثاني يتعلق بالشجرة الخبيثة (أي النباتات الطفيلية) ،وإنه ليبدو للناظر إليها كما لو أنها
ثمارا مرة
تتلقى من الكون غذا ًء من النوع المضاد تما ًما ،مما جعلها تنبت أشواكًا ،وتحمل غصونها ً
فاسدة الطعوم ،وإن دنا منها أحد فهي تستقبله برائحتها الثقيلة الكريهة ،فال أحد يحب شجر ًة كهذه،
وحيثما تنبت التلبث أن تقتلع من جذورها ويقذف بها في النار!

وكذلك شأن الكافر ..فهو ينبت في األرض كوجود طفيلي غير مطلوب ،ويصير الكون كله ،بالنسبة
إليه ــ مع مايزخر به من آيات رائعة ــ كما لو أنه ليس ثمة دليل يقتنع به ،وال عبرة يستفيد منها ..ومع أن
فيوضاﷲ التزال تمطر من السماء كل حين ،إال أنه الينال منها شي ًئا ،وال يكون لها أي تأثير أو انعكاس
على سلوكه ومعامالته!
( )27قوله تعالى[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] ،أي :بكلمة التوحيد [ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ] ،المراد بالثبات في الحياة الدنيا هو بقاؤك على مسلك الخير والعمل الصالح

في كل طور من أطوار حياتك ،وعند كل منعطف
من منعطفاتها ..أما الثبات في اآلخرة فإن المراد
بذلك هو نجاة المؤمن عند المسألة في قبره..
اإلنسان في حالة امتحان دائم ..فال تزال تطرأ عليه
كل حين أحوال شتى يكره بعضها ويحب بعضها
اآلخــر ..وإنما يوفق للتمسك بالمنهج اإللهي
القويم ،في هذه المناسبات واألحوال المختلفة،
أولئك وحدهم الذي قد غرسوا في قلوبهم شجرة
اإليمان ،فهؤالء يقابلون كل وضع من األوضاع
يعرض لهم في الحياة برد الفعل الصحيح ،ذلك
الــذي ينبغي لهم بحسب مــرضــاةاﷲ ..وعلى
العكس مــن ذلــك فــإن الشخص ال ــذي نبتت
شخصيته كما تنبت الطفيليات ،فإنك لتجده عند
كل تجربة ينضح بالمرارة ،وهو يقابلك في كل
مناسبة بما يقيم الدليل على أن خارجه شوك حاد
وداخله نتن خبيث الرائحة الغير.

( )30-28إن هــذه اآليــات يرجع خطابها
أساسا ــ لخصوص موردها ــ إلى رؤساء قريش،
ً
إال أنها تنطبق ــ بعموم لفظها ــ على جميع أولئك
القادة والزعماء ــ الضالين المضلين ــ الذين
يتولون زمام القيادة لحركة إنكار الحق ومحاربته.

أناسا أتيحت
وإن كبراء شعب ماإنما يكونون ً
لهم نعم ومواقع خاصة ،وإن االستخدام الصحيح
لهذه المواقع والنعم المتاحة هو أن يقفوا إلى
جانب دعوة الحق ــ إذا قامت بين ظهرانيهم ــ
ويقوموا بمناصرتها وتدعيمها بكل ماأوتوا من
أسباب القوة والجاه ..فإن الحق األكبر في أشياء
ٍ
ألحد سواه.
منحت من عنداﷲ يكونﷲ وليس
غير أن األمر في األعم واألغلب يكون على
النقيض من ذلــك؛ فإن أمثال هــؤالء اليكتفون
برفض قبول الحق من جانبهم فقط ،بل ربما
يقودون الحركة المعارضة له .إن اإلنسان بفطرته
محتاج إلى إله؛ يستطيع أن يرفعه إلى أرفع مقام
في حياته ،ومن ثم فكلما صرف شخص مااهتمام
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الناس عناﷲ الواحد ،اتجه الناس نتيج ًة لذلك
إلى أحد غيراﷲ ،فإن التخلي عناﷲ إنما يتم دو ًما
على حساب اتخاذإله من دوناﷲ ،وباإلضافة
إلى ذلك فإن الذين يحاولون صرف الناس عناﷲ
الواحد ينسبون إلى آلهتهم المزعومة صفات عليا
اليتصف بها إالاﷲ وحده؛ ذلك ألن الناس لن
يتجهوا إلى أحد غيراﷲ مالم تثبت تلك الصفات
العليا اإللهية في نــده ..وهذا هو السبب في أن
المرء حين يتخلى عن عبادةاﷲ الواحد يتورط
تلقائ ًّيا في عبادة األوهام.
( )31حين يتعرض المرء لمصيبة مافإنه
يبذل كل جهد ممكن للتخلص منها ،فإن كان له
أصحاب أو أصدقاء استعان بقوتهم ،وإن كان هو
ذا مال وغنى أنفق ثروته في سبيل ذلك ..إن رغبته
الشديدة في إنقاذ نفسه تلجئه إلى االندفاع وراء
هذين الشيئين .وإن الصالة واإلنفاق (الزكاة)
لهما في الحقيقة مظهران دنيويان إلحساس المرء
هذا بشأن قضية اآلخرة ..فالصالة بمثابة اللجوء
إلى كنفاﷲ مع استحضار أهوال اآلخرة ،حتى
ينقذ نفسه بعوناﷲ.
سرا وعالني ًة
وهكذا فإن اإلنفاق في هذه الدنيا ًّ
يعني أن تعطي كسبك في مصرف اآلخرة ليكون
وسيلة الخالص لك من مصائب اآلخرة.
ً
ملجأ إال الذي لجأ
وإنه لن يجد في اآلخرة

إلىاﷲ واعتصم به في الدنيا ..ولن يفوز بالنجاة
في اآلخرة إال الذي أنفق ماله في الدنيا عن يمينه
وعن شماله ألجل الخالص األخروي ..والذين
لم يوفقوا في هذه الدنيا إلى هذا فسيندفعون في
اآلخرة بح ًثا عن ملجأ ،ولكنهم لن يعثروا هناك
على ملجأ يأوون إليه ..وسيودون في اآلخرة أن
يبذلوا وينفقوا ،ولكن اليتوفر لديهم هناك شيء
يقدمونه فــدا ًء ألنفسهم ليتخلصوا من مصائب
ذلك اليوم العصيب!

( )34-32إن العالم الراهن ليشهد بوجوداﷲ
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إلى حد يبعث على الحيرة والذهول ..فمن
حركة النجوم السيارات في الفضاء الرحيب،
إلى إيجاد الحياة وتوفير الرزق فوق األرض
بالماء ،إلى تمكين اإلنسان من البر والبحر
والجو بحيث يجعل من كل ذلك طر ًقا يسوق
فيها مراكبه السريعة ،إلى صيرورة األرض
مالئمة لسكنى اإلنــســان بسبب مايغطي
وجهها من البحار والجبال ،إلــى التنظيم
الدقيق الختالف المواسم وتعاقب الليل
والنهار عن طريق دوران الشمس والقمر
بدأب وانضباط ،كل ذلك أجل وأعظم وأفخم
من أن تعبر عنه األلــفــاظ ..إن هناك تواف ًقا
وانسجا ًما كام ً
ال بين اإلنسان والكون لدرجة
أن كل حاجة من حاجات اإلنسان الضرورية
توجد هنا بمقدار وافر سل ًفا! وإن هذه األشياء
كلها مثيرة للدهشة والحيرة لدرجة من شأنها
هزا ،وتغمره بمشاعر
أن تهز كيان المرء كله ًّ
العبودية لمبدعها العظيم ..ولكن مع ذلك
٢٦٠
لماذا لم يحدث أن تعتري المرء كيفية الذهول
واالستغراب وهو يشاهد هذا الكون العجيب ،وأن يقشعر جلده ،ويرتجف فؤاده بتصور خالق الكون؟!

السبب في ذلك يكمن في أن المرء اليزال يشاهد الكون منذ والدته حتى ليعود الكون ــ لكثرة مارآه
طيلة عمره ــ يبدو له شي ًئا عاد ًّيا مألو ًفا ليس فيه مايستغرب أو يتعجب منه.
وفوق ذلك فحين يحصل المرء في هذه الدنيا على شيء مافإنما هو يحصل عليه في ظاهر األمر من
خالل األسباب ،مما يجعله ينظر إلى الشيء المتاح له على أنه حصيلة جهوده ومؤهالته الذاتية ،وهذا
هو السبب في أن نفس المرء التستيقظ فيها مشاعر الشكر واالمتنان نحواﷲ المنعم الوهاب.

وإن غفلة اإلنسان هذه هي التي عبر هنا عنها بالظلم والكفر ــ أي جحود النعمة وكفرانها ــ حيث قال
تعالى[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ].
( )36-35لقد كانت شعوب العالم وأقطارها كلها إلى زمن سيدنا إبراهيم بلغت من الضالل
واالنحراف منتهاه ..حيث كان الشرك سائدً ا متغلغ ً
ال في كل مكان ،وكانت الشمس والقمر ومظاهر
الطبيعة األخرى قد تحولت إلى موضوع للعبادة والتقديس لدى البشر؛ فقد غلب الشرك في الزمن
القديم على كل شعبة من شعب الحياة؛ لدرجة أن قام تسلسل فكري للشرك في األجيال البشرية
ظاهرا أن إخراج الناس من بيئة الشرك إلى دائرة التوحيد مستحيل!
المتعاقبة ،وصار يبدو
ً
متوجها إلى صحراء العرب التي
وهنالك خرج سيدنا إبراهيم من وطنه العراق بأمر مناﷲ خاص،
ً
كانت منطقة غير مأهولة وبعيدة عن آثار الحضارة والمدنية حينذاك ..فأسكن عليه الصالة والسالم

زوجته هاجر وولــده إسماعيل في هــذه البيئة
المنقطعة المعزولة ،حتى ينشأ هنا جيل جديد
بعيدً ا عن تسلسل الشرك الفكري ،ويبقى على
فطرته السليمة لنشأته وتربيته في بيئة حرة ..وكالم
سيدنا إبراهيم يوضح هذه الحقيقة ذاتها في
أسلوب الدعاء.

هذا األمــر الــذي أراداﷲ تحقيقه من خالل
إسكان بني إسماعيل في صحراء مجدبة غير
مسكونة ..أما اآلن فإن الذين جعلوا من التوحيد
من سكانها صوت قلوبهم؛ فقد كانوا بمثابة النتاج
الصحيح لبستان إبراهيم ،وعلى العكس من ذلك
فإن الذين عادوا ثاني ًة إلى طريق الشرك والوثنية
فسيعتبرون النتاج المنقوص الفاسد لهذا البستان
اإلبراهيمي!!

( )37إن عــالــم الــحــجــاز الــقــديــم ــــ حيث
تــم إســكــان بني إسماعيل ــــ المليء بالجبال
والصحارى ،قد كان بمثابة مدرسة تربوية طبيعية
لمعرفةاﷲ رب العالمين ..ومن جانب آخر فإن
اآلية الوحيدة الجديرة باالعتبار ــ من حيث األبنية
البشرية ــ كانت هي الكعبة؛ ففيما كانت بيئة
الفطرة من ناحية تعمل على تذكير اإلنسان باﷲ،
ولفت انتباهه إلى آثار قدرته الباهرة ،كان الشيء
اآلخر المثير الهتمامه المتواجد على مقربة منه،
متمث ً
ال في ذلك المسجد الحجري الذي بناه سيدنا
إبراهيم وإسماعيل ،والــذي اليكاد يدخل فيه
اإلنسان المؤمن حتى يصير مشغوالً بذكراﷲ
لما يشيع فيما حوله من العبق الروحاني.
وقد تم توفير المياه لبني إسماعيل في هذه
البيئة الجدباء من خالل تفجير بئر «زمزم» على
نحو معجز ..وهيئت األسباب ليتاح لهم رزق من
أنواع الثمار والزروع التنبتها أراضيهم ..وقد كان
ذلك بمثابة تدبير إلهي لتربيتهم على شكراﷲ..
فإن نفس المرء تستيقظ فيها عاطفة الشكر بصفة
غير عادية على النعيم غير العادي ..وتلك هي
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الحكمة الكامنة في دعاء سيدنا إبراهيم هذا الذي
جاء فيه :وارزقهم ــ في هذه الصحراء القاحلة ــ
من الثمرات (لعلهم يشكرون)!

( )41-38إن دعاء سيدنا إبراهيم هذا ليعكس
كل تلك المشاعر والعواطف التي تجيش بها
نفس عبدصادق مخلص وهو يدعو ربه ..حيث
يضطره إحساسه العميق بالعبودية إلى أن يقر
بعجزه وضعفه بين يــدياﷲ العظيم ،وأن يسأله
على أســاس من االحتياج دون االستحقاق أو
الجدارة ..ليعترف بالنعم المتاحة له ،وليقدم طلبه
إلى جناب ربه مراع ًيا لمقتضيات األدب كافة،
صريحا بأناﷲ
إقرارا
ً
فليقر ــ منذ الوهلة األولى ــ ً
هو المعطي ،واإلنسان هو المتلقي.

وليسأل ربه التوفيق ليعيش في الدنيا عابدً اﷲ
وحده ،وليطلب هذا الشيء لنفسه وأسرته ولسائر
المؤمنين كذلك ..وليكن همه األكبر عند الدعاء
مسألة اآلخرة ،دون الدنيا الفانية ،حيث سيعيش
إلــى األبـــد ..وأيما دعــاء يتضمن هــذه اآلداب
السامية ،هو دعاء نبوي.

( )43-42حين يظهر الحق أمام المرء فال
يلبث أن يتصدى لمعارضته ،وإنه ليبدي في سبيل
مقاومته جرأة وبسالة تخيل إليك كما لو أنه ليس
في الدنيا أحد أشجع وال أبسل منه!
على أن هــذا الحق ،الــذي يظهر في العالم
الراهن على مستوى الداعي سيظهر في اآلخرة
ٍ
ويومئذ سوف تتبخر وتتالشى
على مستوىاﷲ،
شجاعة أمثال هؤالء الشجعان كلها؛ فإنهم عندما
يــرون مشاهد القيامة المروعة تبقى أبصارهم
شاخصة مبهوتة ،التكاد تطرف أو تغمض لحظة
لهول ماترى؛ وإنما هم سيندفعون سرا ًعا رافعين
رؤوسهم نحو أرض المحشر ،وقلوبهم منخلعة
فارغة يطير بها الفزع والخوف الشديد!
( )46-44إن المرء اليكاد يحس لفرط غفلته
دنو مصيره منه حتى قبل مواجهته إياه بيوم واحد،

411

ميهاربإ ةروس

ولو أنه كان متمت ًعا بقوة أو بأي مركز مرموق،
فهو يبطر ويتغطرس كما لو أن مركزه لن
ينتزع منه أبدً ا ..وهو يرفض دعوةاﷲ ناس ًيا أن
األشياء التي يدفعه اعتماده عليها إلى رفض
الدعوة ليست كلها إال عطايااﷲ ،وقد تعرض
عليه أدلة وبراهين ساطعة ،إال أنه اليلقي لها
باالً ..وتكون مصائر الطغاة الظالمين الذين
سبقوه حاضرة ماثلة أمامه ،ولكنه يزعم أن كل
خاصا باآلخرين ،وأنه لن
ماحدث إنما كان
ًّ
يحدث شيء من ذلك بالنسبة إلى نفسه البتة!
إن المتمتعين بالمواقع واإلمكانات المواتية
في حياة العالم الراهن ،ربما يشعرون بالفخر
بإعراضهم عن الحق ..ولكنهم عندما يرون
مصير طغيانهم وعنادهم بعد الموت فسوف
يعتريهم الخجل والندامة على ماضيهم؛ لدرجة
أنهم يودون لو أتيحت لهم المهلة كي يرجعوا
إلــى الدنيا ثاني ًة فيفندوا أنفسهم بأنفسهم،
ويبادروا بالتالي إلى االعتراف بالشيء الذي
٢٦١
كانوا قد أنكروه من قبل فخورين.
إن معارضة الحق معارضةاﷲ ..وإنه اليبوء المعارضون للحق الذي يصحبهاﷲ تعالى ويرعاه إال
بالفشل الذريع؛ مهما اتخذوا ضده من التدابير والحيل مايكفي حتى لزحزحة الجبال عن أماكنها!
( )52-47النبي يؤدي الشهادة لديناﷲ في صورتها الكاملة؛ لذا فإن نصرةاﷲ هي األخرى تحصل
للنبي في أتم صورها ..وإنه بقدر مايقترب األتباع الالحقون فيما بعد من سنة النبي ،بقدر مايستحقون
نصرةاﷲ.
إن اإلنسان يخيل إليه اليوم كما لو أنه مالك للبر والبحر ،وقــادر على ضبط الفضاء المترامي
األطراف ،والتصرف المطلق فيه ..وأنه مختار ليستعمل أو اليستعمل الوسائل المتاحة له كما يشاء..
بيد أن هذا كله ليس إال ألناﷲ قد سخر األرض والسماء لإلنسان إلى انقضاء فترة االمتحان المحددة،
ٍ
أرضا أخرى،
رأسا على عقب،
وبعدئذ ستتبدل األرض ً
فعندما تنتهي فترة االمتحان هذه تنقلب األوضاع ً
والسماء سما ًء أخرى ..وسيجد المرء نفسه فجأ ًة في عالم غير الذي عهده وعاش في رحابه.
حاكما ،ستتحول هناك الحاكمية كلها إلىاﷲ تعالى وحده ،وحيث
فحيث كان المرء يعتبر نفسه
ً
كان كل شيء خاض ًعا ألمره ،سيتخلى هناك كل شيء عن تبعيته واالنقياد ألمره ..والذين كانوا كبراء
ٍ
يومئذ مجرمين عاجزين ،والثياب التي تزين أبدان البسيها اليوم ستتغير
في العالم الراهن سيعودون
ٍ
ٍ
يومئذ بحيث تبدو األبدان وكأنها مطلية بالقطران ..وستصبح الوجوه الناعمة المبتهجة يومئذ كالحة
مسودة الحتراقها بالنار ..وإنما سيحدث هذا كله مع أولئك الذين لم يرضوا أن يعيشوا في الدنيا عبا ًداﷲ
متواضعين ..الذين أعرضوا عن اإلعالن المذاع من عنداﷲ.

412

١٥

٩٩

١٤
٢٧

إن كون الحقيقة حقيقة ليس بكاف لكيما
يتلقاها المرء باالعتراف والقبول؛ فإن اإليمان
بالحقيقة يستلزم بالضرورة أن يريد اإليمان
بها من صميم قلبه ..إن الشخص الجاد بشأن
الحقيقة والــذي يسمعها خالي الذهن ،أي
بدون أفكار مسبقة سيتمكن من فهم الحقيقة،
وسيوفق إلى أن يرحب بالحقيقة الترحيب
الصحيح الالئق بها!



( )5-1إن الحرية المتاحة لإلنسان
في هذه الدنيا إنما تدوم إلى مدة االمتحان
الــمــحــددة ،وإن هـــذا الــوضــع مــتــنـ ٍ
ـاه في
الخطورة ..لو أن المرء تخيل أن المدة التي
يعيشها ستنتهي غدً ا أو قد انتهت اليوم ..هذه
الفكرة من شأنها أن تهز كيانه هـ ًّـزا ..ولكن
المرء إنما يعيش في «يومه الحاضر» وحده،
٢٦٢
وال يكترث بعده أيما اكتراث ..فقد يكشف
القناع عن الحقيقة أمامه ،ولكنه يبقى أسير اآلمال واألماني الحالمة ..وهو يفترض من عند نفسه بعض
الدعائم الخيالية المزعومة ،ويظن أن استناده عليها سوف تغني عنه يوم الجزاء!!
على أنه يفاجأ بتبدد أحالم الغفلة واألماني اللذيذة هذه عندما تنقضي المدة ،فيأتي إليه مالئكةاﷲ
ٍ
وحينئذ تعود به ذاكرته إلى تلك المناسبات،
ليذهبوا به من عالم االمتحان إلى عالم المصير المحتوم..
عندما كان يحاول رفض دليل صادق بواسطة ألفاظ كاذبة ،وعندما كان يندفع وراء شهواته بدالً من
االستجابة لنداء ضميره ،وعندما كان يعرض عن داعيةاﷲ رغم وجود االنعكاسات اإللهية في شخصه،
أعرض عنه للحفاظ على سمعته الذاتية ،وهو إذ يرى هناك أن أي تدبير من التدابير التي تبناها لم يغن
عنه شي ًئا ،فسوف اليلبث أن يصرخ قائ ً
ال ــ والندم والحسرة يمزقان فؤاده :آه! ليتني لم أكن قد فعلت
مافعلت ..ياليتني كنت قد اخترت طريق «اإلسالم» بدالً من اختيار طريق «الكفر»!
( )8-6ظن مخاطبو النبي أنه مصاب بالجنون! ترى ماذا كان السبب وراء هذا الظن الفارغ؟
إن سبب ذلك يكمن في دعوة النبي التي كان مفادها« :إنني رسولاﷲ إليكم؛ فمن آمن بكالمي نجح
وأفلح؛ ومن لم يؤمن فمصيره إلى الفشل والخسران األبدي!» .ولكن الذي كان يراه هؤالء المخاطبون
كان على العكس من ذلك ..فمن ناحية كان هؤالء يحتلون مراكز السيادة والرئاسة في ظل النظام السائد
ــ حينذاك ،ومن ناحية أخرى كان النبي قد صار غري ًبا على هذا النظام السائد المكان له في ظله لكونه
ونظرا لهذا الفارق تجرأ المخاطبون على القول :إنك لتبدو لنا مجنونًا،
نهض داع ًيا إلى دين غير رائج..
ً
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حيث إناﷲ قد أتاح لنا دونك كل أنواع الخيرات
والفضائل الدنيوية ،وها أنت ذا تزعم أن النجاح
والفالح ليس إال لك ولمن اتبعك!!

إال أن هــذا كــان ناش ًئا عن اختالف وجهة
نظرهم ..فقد كانوا ينظرون إلى األشياء المتاحة
لهم على أنها «إنعام» ،في حين أن هذه األشياء
كلها لم تكن سوى أدوات «االبتالء واالمتحان»،
تتاح ألحد الناس في العالم الراهن بصفة وقتية.

أيضا :لم النرى نحن هؤالء
وكانوا يقولون ً
المالئكة الذين تدعي أنهم يأتونك برسالةاﷲ؟!

وهذا االعتراض بدوره إنما نشأ عن اختالف
الزاوية أو وجهة النظر؛ فالملك الذي يأتي النبي
يكون ملك الوحي يبلغ إليه كالماﷲ ،وإن هناك
مالئكة آخرين عداه ،وإنما يبعثاﷲ بهم لتجلية
الحقيقة أمام أعين الناس ،إال أنهم اليأتون إال بعد
اكتمال الدعوة ،وعندما يأتون فيكون ذلك وقت
القضاء الحاسم دون الدعوة إلى اإليمان.
( )9إن القرآن قد أنزلهاﷲ ،وإنه تعالى هو
المتكفل بحفظه من الضياع والتحريف .لقد كان
الخطاب المباشر لهذه اآلية الكريم إبان نزولها
موجها إلى قريش ،ولكنها في أوسع معانيها كانت
ً
تحد ًيا عا ًّما وجه إلى البشرية جمعاء ..وهكذا
فقد وضع أمام البشر منذ القرن السابع الميالدي
وحتى قيام الساعة معيار قطعي لكي يتحققوا في
ضوئه مما إذا كان القرآن ح ًّقا كتاباﷲ أمال؟!
وقد كانت كل األحوال واإلمكانات الظاهرية،
عن إعــان هــذا التحدي أول مــرة ،غير مواتية
له إطال ًقا ..فألجل الحفاظ الدائم على كتاب
متنازع عليه ،البد من وجود جماعة قوية وراءه
تحميه ،بينما كان حاملو القرآن إبان نزوله في
غاية الضعف والقلة بإزاء أعدائهم ،كما أن الدنيا
لم تكن قد شهدت عصر القرطاس والمطبعة
بعد ،مما جعل الحفاظ على أي كتاب في العصر
أمرا بالغ السهولة ..وقد كان االحتفاظ
الحاضر ً
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بشيء مثل الكتاب يتطلب بالضرورة االحتفاظ
بلغته هي األخــرى كذلك ،في حين أن التاريخ
يدلنا على أن أية لغة اليكتب لها البقاء الدائم أو
الخلود أبدً ا ..وقد جاء القرآن الكريم في العصر
التقليدي ــ أي قبل العصر العلمي الحديث بقرون
طويلة ــ وفي حالة كهذه فقد كان البد لبقائه ح ًّيا
ومحفو ًظا أن تصدق مضامينه ومحتوياته في كل
اختبار على امتداد الزمن بصورة أبدية.
وقد ظل القرآن الكريم محفو ًظا إلى يوم الناس
هذا على أكمل وجه في مواجهة هذه التحديات
كلها؛ مما يقيم دلي ً
ال قاط ًعا على أنه كتاباﷲ؛ إذ
ليس ثمة كتاب آخر وضع قبل ألف وخمسمئة
سنة فظل ح ًّيا محفو ًظا كما اليــزال القرآن ح ًّيا
ومحفو ًظا في العالم اليوم!
( )15-10لقد استهزئ بــرســلاﷲ قاطب ًة
على اختالف األعصار واألمصار ..وكان السبب
في ذلك أن األنبياء لم يكونوا طبق ذلك المعيار
الفرضي الذي اصطنعه الناس من عند أنفسهم
دائما
للتسليم بأحد كرسولاﷲ ..بل كان النبي ً
وبطبيعة الحال دون هذا المعيار المصطنع؛ مما
دفع الناس إلى اتخاذ أنبياءاﷲ موضو ًعا للسخرية
واالستهزاء.
إن أية حقيقة جديدة البــد إلدراكها من أن
يكون المرء مستعدًّ ا للتفكير فيها بذهن مفتوح،
وبناء أحكامه على أساس من الواقعات وحدها،
والمنكرون للصدق إنما يتناولونه باإلنكار؛ ألن
الصدق يبدو لهم غري ًبا على معيارهم المألوف،
وه ــذا المعيار الــمــألــوف يتغلغل على مضي
أحقاب من الزمن طويلة في قلوبهم لدرجة أنه
يعود مستحي ً
ال عليهم أن يفكروا في أي موضوع
متحررين مــن أســـره ،وبــالــتــالــي فــا يــكــادون
يستطيعون حتى اللحظة األخيرة أن يعرفوا الصدق
الموجود خارج إطارهم المألوف!

وقد كانت نتيجة عقلية الشعوب هذه أن الناس
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لم يؤمنوا حتى بالرغم من رؤية المعجزات
الباهرة ..فالشخص الذي استقر في أذهانهم
أنه عادي ظلوا يعتبرونه عاد ًّيا كذلك على
أيــة ح ــال ..وإن هــو جــاء فيما بعد ببعض
خوارق العادات ظنوه فنًّا من فنون السحر أو
الشعوذة ،وليس في الحقيقة دلي ً
ال على كونه
مرس ً
ال من عنداﷲ.
( )18-16إن هناك نجو ًما الحصر
لها تنتشر في رحاب الكون كله ،إال أن هذه
النجوم توجد بشكل مجموعات ،وكل
مجموعة نجمية تسمى المجرة ،ويحتمل أن
يكون المراد بالبروج هنا هو هذه المجرات.
ولــيــس الـــمـــراد فــي قــولــه[ :ﭖ
ﭗ ﭘ] هو ببساطة :منظر السماء
المذهل الذي يالحظ في الليل ..فلو أنك
اتجهت ببصرك نحو السماء في ليلة صاحية
لرأيت منظر النجوم المتأللئة في الفضاء
الرحب رائ ًعا إلى حد محير يغمرك أثناءه
٢٦٣
إحساس بعظمةاﷲ وجالله.
وإنه مع إسكان اإلنسان في األرض قد أسكن فيها الشياطين كذلك ..وقد أتيحت للشياطين هنا
الحرية الكاملة ليذهبوا حيثما شاءوا ،وليضلوا الناس كما يشاءون ،غير أن عالماﷲ الواقع ماوراء هذه
األرض قد أقيمت في أنحائه حواجز اليقدر الشياطين على اختراقها أو اجتيازها؛ فهم اليستطيعون
التسلل أو الدخول فيه إلى أبعد من حد معين!
( )20-19تدل الدراسات الجغرافية على أن األرض كانت في مبدأ أمرها كتلة مستديرة جامدة ،ثم
انشقت فتولدت نتيجة لذلك أعماق البحار السحيقة التي لم تلبث أن اجتمع فيها الماء ،وألجل الحفاظ
على توازنها ارتفعت على سطح األرض جبال ضخمة عالية هنا وهناك.
ٍ
انتشارا واس ًعا،
بعدئذ أنواع النباتات والحيوانات على ظهر األرض؛ فانتشرت
ثم ظهرت إلى الوجود
ً
ومع أن كل واحد منها ينطوي على صالحية للنمو غير محدودة إال أنه يتضح لنا عند التأمل واإلمعان
«قدرا محد ًدا» يخضع له الكل بدون استثناء ،فكل شيء اليزال ينمو حتى يصل إلى حد
فيها أن هناك
ً
جبارا يقوم
مدبرا وخال ًقا ً
معين فيقف عنده ،اليستطيع تجاوزه إلى أبعد من ذلك ..مما يدل على أن هناك ً
بضبط كل شيء ،ويهيمن عليه فال يسمح له بتخطي الحد المرسوم له.
إن اإلنسان بحاجة إلى أشياء الحصر لها لمعيشته وبناء حضارته ،وقد وفرت هذه األشياء كلها فوق
األرض بمقادير متناسبة تما ًما مع احتياجات البشر ،واﷲ هو الذي وفر لنا هذه األشياء كلها ،وقام
بتهيئة أسباب تضمن بقاءها ..ولو أننا كنا نحن البشر مسؤولين عن إيجاد الرزق لها لم يعد ممكنًا أن
نحصل عليها بأية وسيلة!
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( )23-21إن مبدأ ضبط الحدود والمقادير
يسري في كل شيء من أشياء هذا الكون؛ فالرياح
تجري في نطاق محدود ،وإن كــاناﷲ قد يرينا
أيضا أن تتحول إلى إعصار أو
أحيانًا أن بإمكانها ً
عاصفة مدمرة ،والشمس تبعد عنا بمسافة معينة
دائمة التتغير ،ولو أن هذه المسافة صارت أبعد
مما هي عليه اآلن ،الستحالت األرض إلى كرة
من الجليد ،ولو أصبحت الشمس أقــرب إلينا
بمقدار النصف أو أقل أو أكثر مثالً ،من المسافة
تنورا رهي ًبا ..وجاذبية
الحالية ،لجعلت األرض ً
األرض متناسبة وموزونة للغاية ،ولو أن حجم
األرض كان ضعف حجمها الحالي الزدادت
جاذبيتها إلى حد تعذر معه أن يمشي المرء على
ظهرها لتضاعف الضغط الواقع عليه ،أما لو كان
حجم األرض بالعكس نصف حجمها الموجود
فعالً؛ النخفضت جاذبيتها لدرجة أنها لم تكن
لتمسكنا نحن البشر وال بيوتنا فوقها؛ لهبوط
وزن األشياء المترتب على انخفاض الجاذبية
األرضية ،وهكذا هو حال كل تلك األشياء التي
يعيش اإلنسان بينها ..فلكل شــيء قــدر محدد
مضبوط اليزيد عنه وال ينقص.
إن حياة اإلنسان وسائر الحيوانات األخرى
فوق األرض ،تتوقف على الماء ،ونظام توفير
اعتبارا من المخزونات
المياه للكائنات الحية
ً
المائية تحت األرض ،إلــى السحب الكثيفة
المتراكمة في الفضاء يجري على مستوى ضخم
وعجيب لدرجة أن إقامته أو القيام على إدارته أمر
خارج عن طوق اإلنسان البتة ،وإنما هواﷲ جل
قائما بتدبير هذا النظام العجيب
شأنه ــ مايزال ً
العظيم بصورة مالئمة لحاجة البشر تما ًما.
( )25-23إن إسكان اإلنسان في هذه الدنيا
ثم رفعه منها يتم من عنداﷲ تعالى ،واألرض
مشحونة بأشياء التقع تحت الحصر ،ولكن ًّ
كل
منها له ميزته الخاصة التي يتفرد بها؛ فكل شيء
يــؤدي الــدور الخاص والمحدد الــذي ينبغي له
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أن يؤديه ،األمر الذي يقيم الدليل على أن خالق
علما ،كل
هــذه األرض يحيط بجميع األشياء ً
على حدة ،وهو الذي ألزم كل شيء بأداء الوظيفة
المنوطة به ،وحتى إن بصمة إبهام اليد تختلف
بدورها من شخص آلخر تمام االختالف ،وال
تتكرر مع أي شخص آخر أبدً ا!!
إذن؛ فأية صعوبة يمكن أن يلقاها هذا اإلله
القادر الخبير في محاسبة كل شخص على حدة،
وفي أن يعامل الجميع بما يستحقه هو في واقع
األمر؟!
( )27-26إن وجــود اإلنــســان مؤلف من
شيئين:
أحدهما :الجسم.
واآلخر :هو الروح.
أما الجسم فقد بني هيكله كله من العناصر
األرضــيــة المادية ،حيث يدلنا تحليل الجسم
اإلنساني على أنــه قد استمد أجــزاءه التركيبية
مما يعرف عمو ًما بالماء والتربة ،وهذا يعني أن
اإلنسان بالنسبة إلى جسمه علم على وجود غير
حي وغير ذي شعور تما ًما ،ولكن حين ينفخاﷲ
فيه الروح من عنده فإذا بهذا الجسم يعود حام ً
ال
لقدرات وصالحيات اليتمتع بها أي مخلوق آخر
في الكون المعلوم.
وإن هناك مخلو ًقا آخر عدا اإلنسان يوجد في
هذا الكون ،وهو الجن ،وقد خلق الجن من لهب
النار.
مبررا المتناعه عن
( )33-28قال إبليس ــ
ً
السجود ــ إن مرجع ذلك إلى أن اإلنسان أحقر
مني شــأ ًنــا ،ولكن الحقيقة هي أن السبب في
ذلك كان يكمن في شعور إبليس نفسه بالنقص
أو الضعة؛ فقد اضطرمت في داخله نيران الحقد
والحسد حين رأى :إنني مع كوني أسبق إلى
الوجود في هذا الكون ،إال أني لم أنل هذا التكريم
بأن تؤمر الخالئق كلها بالسجود لي ،بينما هذا
اإلنسان الذي خلق آن ًفا إذا به تؤمر الخالئق كلها
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بــأن تخر له ســاجــدة! فلم يلبث أن رفض
السجود لإلنسان ..ومعنى زعمه القائل:
«بأن اإلنسان أحقر مني شأنًا» :أن المستحق
األصلي ليكون مسجود الخالئق كنت أنا،
إ ًذا فكيف لي أن أسلم بهذا اإلعزاز والتكريم
لمن اليستحق؟!
إن هــذا الكبر والحسد هما مصدر كل
الــشــرور والمفاسد االجتماعية ،وال يزال
اإلنسان خالل حياته في العالم الراهن يمر
بمواقف كهذه بين حين وآخر ،فمن لم يصب
بمشاعر الحقد في مثل هذه المواقف فقد اتبع
المالئكة ،وأما الذي راح ضحية الحسد فكأنما
انخرط في سلك أتباع الشيطان وأوليائه!
( )38-34إن االتجاه الذي سارت فيه
األحداث المتالحقة في أعقاب خلق اإلنسان
قد جعل من الشيطان عدو اإلنسان الدائم،
واآلن فال يزال الشيطان واق ًفا له بالمرصاد،
ناص ًبا له حبائله في كل طريق إلى يوم القيامة،
٢٦٤
واألمر األجدر بعناية اإلنسان ،وأكثره خطورة
حذرا أشد الحذر من خدع الشيطان ومكائده .فإن هذا هو
وأهمية بالنسبة إلى مصيره ،هو أن يكون
ً
المكان الذي يتقرر عنده نجاح اإلنسان أو فشله في العالم الراهن!
( )40-39لقد تعرض إبليس لحالة امتحان؛ خرج منه فاشالً ..واآلن ،فإن الموقف الصحيح الذي
كان ينبغي له أن يتبناه هو التسليم بفشله وهزيمته ..إال أنه أخذ ــ بدالً من ذلك ــ في توجيه التهمة إلىاﷲ
تعالى نفسه؛ بأنه لم يصنع ماصنع إال لكي يغويه! إن الواقع الذي كان يكشف عن ضعفه هو حاول أن
يرمياﷲ بأسوأ جوانبه ..وإن من مظاهر اتباع هذه األسوة الشيطانية ذاتها أن نلقي بتبعة هزائمنا
ونكساتنا على عواتق اآلخرين!!
وقد صرح إبليس بأن سبب امتناعه عن السجود لإلنسان هو أن اإلنسان مخلوق من طين ،وأنا خلقت
من نار ..ومع أنه ليس هناك من سبب معقول يدعو إلى تفضيل النار على الطين ،إال أن إبليس قد استقر
في مخيلته بنا ًء على تصور ذاتي مزعوم ،أن الطين شيء حقير تافه ،وأن النار أعظم شأنًا منه ..وهذا هو
مايسمى «التزيين» ..وهو أمر نفسي وليس بأمر عقلي ..فقد صمم إبليس بدالً من االعتراف بخطئه على
أيضا إلى إعادة الخطأ نفسه ،وأن يصيب البشر جمي ًعا بذلك الضعف النفسي الذي
أن يدفع اآلخرين ً
أصيب به هو!
وقال إبليسﷲ متحد ًيا :إنني باستثناء «المخلصين» من عبادك ــ سوف أغوينهم أجمعين! فمن
هؤالء المخلصون من عباداﷲ؟ إنهم أناس كتب لهم التوفيق اللتزام الطريق القويم بإزاءاﷲ ،أي طريق
العبودية.
٢٧
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( )44-41المراد بـ«الصراط المستقيم» كما
روي عن مجاهد والحسن وقتادة هو« :طريق
الحق ،مرجعها إلىاﷲ تعالى وإليه تنتهي»(((.

ولو أن المرء سلك طريق الشرك فإنه لن يؤدي
به إلىاﷲ ،بل سيوصله إلى الشركاء ،ولو أنه سار
في اتجاه العناد والطغيان ،فسوف تكون غايته
وجود المرء نفسه دوناﷲ ،وأما إن آثر لنفسه
حيا ًة حرة طليقة ،فسوف يظل يتخبط في اتجاهات
شتى ،ولن ينتهي سفره إلىاﷲ تعالى أبدً ا!

ولــكــن حــيــن يجعل الــمــرء مــــناﷲ مركز
اهتمامه وتوجهاته ،وبالتالي يوجه حياته كلها
نحو مرضاةاﷲ ،ويصبغها بالصبغة اإللهية؛ فمن
الطبيعي أن يتوصل آخر األمر إلىاﷲ الذي كان
هو وجهته ومقصوده منذ بداية سفره!!

اﷲ قادر ،واإلنسان عاجز ..ولذا فإنه ليس ثمة
من نسبة أو عالقة صحيحة تقوم بين العبد واﷲ
سوى عالقة واحــدة ،أال وهي عالقة العبودية؛
فاختيار طريق العبودية يعني إدراكــنــا لعالقتنا
الصحيحة معاﷲ تعالى ..والشخص الموصول
باﷲ بعالقة العبودية يكون بعيدً ا عن أثر الشيطان
وسلطانه ،وأما الذي لم يقم عالقته معاﷲ فإن
عالقته ترتبط بالشيطان فهو يسير على إيحاءات
الشيطان حتى يصل إلى حيث قدر للشيطان أن
يصل في نهاية المطاف!
إن جهنم التي هي المقر األخير للشيطان
وأوليائه تتكون من دركات أو أدوار سبعة ،قال
عكرمة« :سبعة أبواب سبعة أطباق»(((.

فالجهنميون ســوف يــتــوزعــون ــــ بحسب
أعمالهم ــ إلى سبع جماعات كبيرة تدخل كل
واحدة منها في الدرك المناسب لها من دركات
جهنم السبعة!
( )50-45إن حياة الجنة ستكون حياة خالية

((( مختصر تفسير ابنكثير .312/2
((( مختصر تفسير ابنكثير .312/2

رجحلا ةروس

من الخوف ،ولن يستحقها إال أناس خافوا مناﷲ
في الحياة الدنيا؛ فالخوف مناﷲ في الدنيا هو
ثمن األمن والسالمة من الخوف في اآلخرة!!

إن الضغائن النفسية بين األفراد تتولد لسببين:
أحدهما :الطغيان.
وثانيهما :سوء الفهم.
والضغينة الناشئة عن الطغيان هي كبرى
الرذائل االجتماعية إطال ًقا ،ويتعين على أهل
اإليمان أن يبادروا بالقضاء عليها في هذه الدنيا،
والذين اليقضون عليها في هذه الدنيا يعرضون
أنفسهم لعذاب النار في اآلخرة.

أمــا الضغينة الثانية فهي التي تتولد بسبب
سوء الفهم ،وهي قد تنتهي حينًا ويــزول أثرها
من القلوب بمضي الزمان ،وحينًا آخر التزال
باقية على مدى الحياة ــ رغم إخالص الجانبين
لبعضهما ..وهذا النوع الثاني من الضغائن سوف
ينتهي في اآلخرة على أكمل وجه ،ويحل محله
صفاء اليكدره شيء ..ذلك ألن اآلخرة هي دار
ظهورا تا ًّما اللبس فيه وال
تظهر فيها الحقائق
ً
غموض.

فـــإذا انكشف الــقــنــاع عــن الحقائق كلها
ٍ
بعدئذ من سبب
وأصبحت ماثلة للعيان ،فهل يبقى
يدفع رج ً
مخلصا إلى أن يحقد أو يضغن على
ال
ً
أخيه بدون لزوم؟ كال!
إن حياة الجنة حياة لطيفة ورائعة إلى حد
بعيد ..بيد أن لذائذ الحياة الراهنة تعريف لعالم
الملذات والمسرات القادم ،وعلى هذا فبمستطاع
أي شخص أن يقدر كم ستكون الجنة بذاتها لذيذة
وممتعة ،تلك التي بلغت مقدماتها الدنيوية (هذا
المبلغ من اللذة واإلمتاع)!!
شخصا ماتمكن من الحصول
ولو فرضنا أن
ً
على كل أنــواع اللذة في العالم الراهن فإنه لن
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يسلم مع ذلك من منغصات تفسد عليه كل
لذة ،وتجعل وجودها وعدمها سواء ،غير أن
الجنة مكان ستكون لذائذه منزهة عن كل
أنــواع المنغصات ،فقد جاء في الحديث:
«يقال ألهل الجنة :إن لكم أن تصحوا فال
تمرضوا أبدً ا ،وإن لكم أن تعيشوا فال تموتوا
أبدً ا ،وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدً ا ،وإن
لكم أن تقيموا فال تظعنوا أبدً ا».
( )56-51لقد جــاءت المالئكة إلى
سيدنا إبراهيم في صورة بشر ،وفي أثناء
الحوار أخبروه بأننا أتيناك بالحق ..ماذا كان
هذا «الحق» ــ األمر الواقع ــ الذي جاءت به
المالئكة إلى سيدنا إبراهيم؟
إنه كان بشارة بجائزة أو إنعام غير عادي
اليتوقع في الظروف المعتادة ،وقد جرت
عادةاﷲ بأنه حين يريد التفضل على
عبدمن عباده بإنعام غير عــادي ،فيرسل
إليه لتحقيق هذا الغرض جماعة خاصة من
٢٦٥
المالئكة.
وأمثال هؤالء المالئكة يأتون إلى األنبياء وإلى غير األنبياء على سواء ،وإنما الفارق هو أن النبي
حين يأتي إليه مالئكةاﷲ ،يراهم رأي العين ،ويكون على وعي تام ومعرفة واضحة بأنهم مالئكة ..وأما
اإلنسان العادي فال يكون على مثل هذا الوعي والمعرفة القطعية ،بيد أن قربه الخاص من المالئكة يولد
في داخله كيفيات خاصة.
( )60-57كان سيدنا إبراهيم يسكن بفلسطين ..وكان في القرية المجاورة لها بشاطئ البحر
الميت ،ابنأخيه لوط ،وقد أبلغ سيدنا لوط رسالةاﷲ إلى سكان هذه القرية ،إال أنهم لم يرضوا
بقبول اإلصالح ،بل ظلوا يتمادون في العناد والطغيان يو ًما بعد يوم ،حتى قضىاﷲ بأن يهلكهم
أجمعين ..وقد جاء هؤالء المالئكة لتنفيذ هذا القضاء اإللهي نفسه.
ويحتمل أن سيدنا لو ًطا لم يؤمن به أحد من قومه سوى بضعة أفراد من أسرته ،والواقع أن الوقوف
إلى جانب داعية الحق بالنسبة إلى األجانب أي الذين التجمع بينه وبينهم رابطة الدم أو وشائج القربى
عسيرا جدًّ ا ..فإن هناك عقبات نفسية كثيرة تحول دون ذلك ..أما األقارب وذوو األرحام
أمرا
ً
يكون ً
فإنهم اليواجهون أية عقبات من هذا النوع ،ومن ثم فهؤالء ربما يصبحون ــ وبسهولة أكثر نسب ًّيا ــ أنصار
الداعي إلى الحق ومؤيديه.
وهكذا حدث مع سيدنا لوط ــ حيث لم يؤمن بدعوته ــ في أغلب الظن سوى بناته ،إن العالقة
القلبية الخاصة التي تربط األبناء بالوالد تعود عام ً
خاصا يحملهم على تلقي دعوة الوالد بالقبول ..وقد
ال ًّ
نجت هؤالء البنات المؤمنات مع أبيهن لوط من عذاباﷲ ،غير أن زوجته لم تؤمن به من صميم
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قلبها ،وبالتالي فلم تلبث أن أهلكت مع
المجرمين اآلخرين؛ فإن قانوناﷲ اليحابي
أحدً ا على أساس من القرابة أو النسب كائنًا
من كان!
( )66-61إن واحدً ا من مظاهر «الحق»
هو الــذي سبق أن جــاءت به المالئكة إلى
سيدنا إبراهيم ،والمظهر الثاني «للحق»
هو هذا الذي جاءوا به لو ًطا ،وفيما كان
خاصا ،أخذ
«الحق األول» إنعا ًما مــناﷲ
ًّ
«الحق األخير» شكل عذاب إلهي خاص.
وقد جاءت المالئكة سيدنا لو ًطا في
صــورة بشر ،وكــان الغرض من مجيئهم أن
يقوموا بتنفيذ القضاء المحتوم على المنكرين
للنبي؛ ذلك الذي قدرهاﷲ تعالى جزا ًء على
طغيانهم ..وتب ًعا لتعليمات المالئكة ،خرج
سيدنا لوط برفقة المؤمنين به من القرية في
ٍ
وبعدئذ لم تكد تطلع شمس
جنح الليل،
اليوم التالي حتى تعرضت تلك القرية بأكملها
لرجات زلــزال عنيف جعل عاليها سافلها،
ولم يلبث المنكرون الطغاة أن تم إهالكهم عن آخرهم بقسوة بالغة!!

رجحلا ةروس

٢٦٦

وأين وقعت هذه الكارثة المهلكة ياترى؟!

إنها حلت بدنياهم ذاتها؛ تلك التي كانوا يعدونها دنيا أنفسهم ..وحيث كان كل شيء من أشيائها
يبدو لهم كأنه أداة طيعة مسخرة لخدمتهم ،ولكن حين يصدراﷲ أمره فتتحول تلك الخريطة إلى الهالك
والدمار التي كان يحسبها المرء خريطة نجاحه وسعادته ،والقصر الذي يزهو المرء ويفتخر بامتالكه،
أنقاضا قذف بها على رأس المرء من حيث اليشعر!
يفاجأ به خرا ًبا كما لو أنه لم يكن إال
ً

( )70-67إن المالئكة الذين جاءوا إلى «سدوم» ــ قرية قوم لوط ــ طلعوا عليهم في صورة شباب
حسان الوجوه للغاية ،وكأن ذلك كان بمثابة الورقة األخيرة الختبار هذه األمة الغارقة في الفجور
واإلباحية ..ومن ثم لم يلبث هؤالء بسبب طغيانهم المتزايد أن تهافتوا على أولئك الشباب ،وأرادوا
كعادتهم أن يفعلوا بهم الفاحشة ،إال أنهم لم يكونوا على علم بأن هؤالء الذين خالوهم شبا ًبا فاتنين أو
«جذابين» ليسوا في الحقيقة إال مالئكة العذاب ،وإنما جاءوا هنا ليدعوهم وقد ألصقوا بهم وصمة خزي
وعار تبقى أبد الدهر!

والمراد بـ«بناتي »..بنات أمته ..فحين رأى سيدنا لوط الفجرة الظالمين وهم يتهافتون على
الضيوف الكرام ،رغم منعه إياهم ذلك ،فناشدهماﷲ أال تفضحوني في ضيفي هؤالء ،وأما إن أبيتم إال
قضاء ماتشتهون فهؤالء فتيات الشعب ،لتتزوجوا من أيتهن شئتم!

( )77-71ما الذي جعل قوم لوط يبلغون من
الفجور والطغيان حدًّ ا أخرجهم عن طورهم؟

لقد كان السبب في ذلك أنهم نظروا في القضية
بالنسبة إلى سيدنا لوط ،وبما أنهم كانوا أقوياء
أشداء بإزائه خيل إليهم :أن الأحد يستطيع أن
ينال منا شي ًئا ،مهما فعلنا ،فلنفعل مانشاء.
ولو أنهم نظروا في القضية بالنسبة إلىاﷲ،
لكان الوضع بالعكس من ذلك تما ًما ..وألدركوا
ٍ
حينئذ أن طغيانهم سخيف بكل ماتحمل هذه
الكلمة من معنى؛ إذ القبل ألحد ــ مهما كان قو ًّيا
شديد البأس ــ بإزاءاﷲ العزيز الجبار ،وما هو إال
قليل حتى هلك القوم عن بكرة أبيهم!!
وللمتأملين في هذا الحادث درس مفاده أنه
ليس أحد في هذه الدنيا حقيق ًة في مواجهة أي
إنسان مثله ،بل الكل في مواجهةاﷲ ..ولو أن
المرء أدرك هذه الحقيقة حق اإلدراك النتهى
طغيانه كله تلقائ ًّيا!
( )84-78المراد بـ«أصحاب األيكة» :قوم
شعيب ،وقد كان اسمهم األول «بني مديان»،
وكانوا يسكنون بمنطقة «تبوك» الحالية ..أما
«أصحاب الحجر» فهم قوم ثمود ،الذين بعث
فيهم سيدنا صالح ،وقد كانت مساكنهم في
شمال المدينة ،وهي اليوم «مدائن صالح».
وإن عناد أصحاب األيكة وطغيانهم لم يصبهم
بالشرك فحسب ،بل وصل بهم إلى أشنع الجرائم
األخالقية ..وعندما لم يتلقوا أي درس وال عبرة
رغم تذكير سيدنا شعيب وإنذاره إياهم باستمرار،
أمراﷲ األرض ،فإذا بها تتحول إلى مهد للعذاب
والدمار ،وقد كانت ٍ
قبلئذ مهد عيشهم الرغيد!

وقد كان قوم ثمود ماهرين في فنون النحت
حيث كانوا قد حولوا الجبال ــ من خالل حفرها
ونحتها ــ إلى بيوت رائعة فخمة ،وكانوا يظنون
أنهم قد هيئوا بذلك آخــر األســبــاب والتدابير
الممكنة لحماية أنفسهم من الفناء أو التعرض
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ٍ
لعذاب ما ،ولكنهم لما أعرضوا عن نداءاﷲ ،جاء
األمر اإللهي ،فما لبثت بيوتهم العظيمة الفخمة أن
قبورا تحتضن جثثهم الهامدة الخامدة!
انقلبت ً
( )86-85إن دراسة األرض والسماء ،وما
بينهما من ظواهر ومــوجــودات ،تدلنا على أن
هذا النظام الكوني البديع قد أنشئ كله بمنتهى
الحكمة ..فما من شيء هنا إال تجده حيث ينبغي
له أن يكون في الواقع ،وإنما هو اإلنسان وحده،
مناقضا لمقتضى الحقيقة في
الذي يتبنى موق ًفا
ً
هذا النظام الكوني بأسره ،وإن هذا التناقض بين
اإلنسان والكون ليقضي بأنه البد من وضع حدٍّ
له ،وعلى هذا االعتبار فإن عقيدة القيامة عقيدة
تتفق مع العقل والمنطق أتم االتفاق؛ إذ ليس ثمة
من شيء آخر ،ماعدا القيامة من شأنه أن يضع
حدًّ ا لهذا التناقض الصارخ!
إن واحـــدً ا مــن أهــم عناصر عمل الــدعــوة
إلىاﷲ هو «اإلعراض» أي :أن تجتنب ماقد يثيره
المخاطب من مناقشات ونزاعات جانبية ،بدالً من
الخوض معه في غمارها ..وإنه بدون التزام مبدأ
اإلعراض اليمكن إنجاز عمل الدعوة على نحو
مؤثر ومثمر.

وحكمة اإلعـــراض :هي أن المدعو ديدنه
دائما نزاعات جانبية مع الداعي ،فلو أن
أن يثير ً
الداعي اصطدم بدوره مع المدعو في كل مناسبة
كهذه فسوف تكون هناك معارك حامية ساخنة،
تجري على قدم وســاق ،حول األمــور غير ذات
الصلة بالموضوع ،ولكن العمل الدعوي األصيل
سيبقى كما هو ،دون أن يجد أحدً ا ينهض بأعبائه
ويهتم بإنجازه على وجهه!
( )93-87المراد بـ«السبع المثاني» سورة
الفاتحة ..إن سورة الفاتحة خالصة القرآن بأكمله،
وبقية القرآن بيان وتفصيل لها.
وإن هذا القرآن ــ من غير شك ــ أعظم نعمة
في األرض والسماء إطال ًقا؛ فكونه كتاب هداية
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يضمن للمؤمنين به النجاح في اآلخــرة ..وكونه
آخر كتاب يستلزم بالضرورة أن يكتب له الغلبة
واالنتصار على معارضيه؛ إذ بدون الغلبة اليمكن
أن يبقى هو كآخر كتاب إلى األبد.

وينبغي للداعي أال يقع فريسة اليأس والخيبة
واألسف على الذين اليؤمنون بدعوته ،بل لينظر
إلى من آمن به فيطمئن قلبه ويرتاح باله ،وليكن
بهم رفي ًقا لين الجانب ،باذالً جهده في تربيتهم
وتزكية نفوسهم.
والمراد بـ«جعلوا القرآن عضين» :هو تجزئة
التوراة أو تقسيمها ..فقد كان اليهود قسموا كتابهم
السماوي ــ عمل ًّيا ــ إلى جزأين :فما تعارض من
تعاليمه مع أهوائهم تخلوا عنه ،وما اتفق منها
مع أهوائهم أخذوا به ..وإنما كانت اآليات ــ من
القسم األول ــ تظل مغلقة في خانة التقديس ،فلم
يكونوا يعيرونها أي اهتمام وال يتناولونها بالنشر
واإلشاعة بين الناس ،بينما كانوا ينشرون اآليات
المتصلة بالقسم الثاني على أوسع نطاق ..جعلوا
الكتاب اإللهي تب ًعا لمصالحهم ،وليس تب ًعا
لألحكام والوصايا اإللهية.
ولوجود شيء مامستويان:
أحدهما :وجود أجزائه.

واآلخر :هو أن تجده ككل جامع اليتجزأ.
فحين يعرف المرء الشجرة مث ً
ال بصفتها الكلية
يعبر عنها بقوله :إنها «شجرة» ،ولكن لو أنه لم
يعرفها بصفتها الكلية فسوف يردد أسماء الجذع،
والغصن ،والــورق ،والزهر ،والثمر ،وال يكاد
ينطق بتلك الكلمة الوحيدة التي تجمع بين سائر
أجزائها المتفرقة حول أصل واحد ،فتأخذ بالتالي
شكل وحدة واحدة.

وهذا هو الشأن تما ًما فيما يتعلق بكتاباﷲ
كــذلــك ..فــكــتــاباﷲ يحتوي على كثير من
األحكام المتفرقة والمتنوعة ،كما أن هناك نقطة
محورية جامعة يدور عليها الكتاب كله ،فالذين
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يستغرقون في كتاباﷲ ،سيجدونه بصفته الكلية
الجامعة ،وأما الذين استغرقوا في ذات أنفسهم،
فإن كتاباﷲ إنما يتراءى لهم مجموعة من أحكام
شتى مبعثرة هنا وهناك ،وبالتالي فيأخذون منها
أي جزء يتالءم مع أذواقهم وأحوالهم ويشرعون
في التركيز والتأكيد عليه كما لو أنه كان هو وحده
كل شيء!!
إن الشجرة التلبث أن ترتوي بأكملها إذا
ماألقيت الماء في جذورها ،وهكذا لئن قمنا
بإحياء الجانب الكلي والمركزي من كتاباﷲ،
فسوف تستعيد معه بقية أجزاء الكتاب األخرى
حياتها وحيويتها بطبيعة الحال ..وبالعكس من
ذلك لو أننا تناولنا جز ًءا واحدً ا من أجزائه ،وركزنا
عليه كل التركيز.
( )99-94إن كل شخص في العالم الراهن
له الحرية المطلقة ليقول ويفعل مايشاء كما يشاء،
ومن هنا فحين يبدأ الداعي بعمل الدعوة إلىاﷲ
يوجه إليه اآلخــرون ــ بغية إحراجه وصرفه عن
الدعوة ــ ألوانًا شتى من األقاويل الفارغة ،كما
تثار أنــواع من القضايا الجانبية غير ذات صلة
بالموضوع ،وفــي مناسبات كهذه يجب على
الداعي أن يعرض عن كل هذه األباطيل ،ولو
أنــه أخــذ في مثل هــذه المناسبات يتخاصم مع
اآلخرين ،فلن يستطيع إنجاز عمل دعوة الحق
اإليجابي أبدً ا.
منهجا إيجاب ًّيا واحــدً ا الثاني له،
وإن هناك
ً
يتعين على داعية الحق أن يتبناه في هذه الدنيا،
وهو يتلخص في أنه اليتعرض لمن تعرض له..
وأن يجهر بالحق الذي ظفر به ويقوم بإعالنه على
أكمل وجه ،ويفوض إلــىاﷲ كل أمر يجد نفسه
عاجزا عن مواجهته ..وأن يوجه اهتمامه كله نحو
ً
اآلخرة ،إذا ماأصبحت أحوال الدنيا غير المواتية
تزلزل مضجعه وتقلق باله ،وأن ينشغل في ذكراﷲ
إذا مــاضــاق صــدره بقلة مــبــاالة الــنــاس وعــدم
اكتراثهم بما يقول.
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ومن شأن الداعي الصادق أنه حين تنتابه
حالة من حاالت الهم أو الحزن يتوجه بكل
كيانه إلىاﷲ ،ويحاول أن يجد مناﷲ
مالم يستطع أن يجده من البشر ،وتغمره
موجة من السكينة واالطمئنان؛ إذ يقف بين
يدياﷲ مصل ًّيا ،ويثلج فؤاده وتتخفف أعباء
قلبه عندما تسكب عيناه دمو ًعا من خشيةاﷲ،
وحين ينشغل في المناجاة مع ربه فهو يشعر
كأنه قد ظفر بكل ماكان يود أن يظفر به!



٢٦٧

( )3-1حقيقة الــديــن هــي أن يعرف
اإلنسان وجوداﷲ وتصرفه المطلق وراء هذا
ٍ
يتوجه ِّ
شيء للرب
بكل
الكون ،معرف ًة تجعله َّ
الواحد؛ فال يخاف إال منه ،وال يعقد آماله
إال عليه ،ويصبحاﷲ الواحد األحــد مركز
توجهات قلبه وعقله كلها.

إلها وإخالص العبادة له تعالى ،وما جاء األنبياء والرسل في هذا العالم إال
وذلك معنى جعلاﷲ ً
لخلق هذه الكيفية نفسها في قلوب الناس وضمائرهم ،وسيفوز بالنجاح والسعادة في يوم الجزاء الذين
يقيمون الدليل على هذه العبودية ،وأما الذين يسيرون في االتجاه المعاكس لذلك فسوف اليلقون يوم
الجزاء إال الخيبة والشقاء األبدي ،وسيواجه هذا المصير عامة البشر في يوم القيامة ،إال أنه يبدأ بالنسبة
إلى مخاطبي النبي المباشرين من هذه الدنيا.
ٍ
منطو على هدف عميق كذلك ،وإن وحدة
إن الكون يتسم بوحدة كاملة ،وهو ــ إلى جانب ذلك ــ
الكون ترفض بشدة أن يكون من الجائز ألحد أن يتخذ أحدً ا من دوناﷲ ول ًّيا.

( )7-4تركيز توجهاته وانطوائه على الهدف يقتضي أن ينتهي آخر األمر بغاية هادفة ،وليس بغاية
غير هادفة ،وعلى هذا فباإلمكان القول بأن نظام الكون البديع يوفر لنا في وقت واحد دالئل الوحدانية
ودالئل إمكان اآلخرة م ًعا!

( )8-4إن وجود اإلنسان يبدأ من مادة حقيرة تافهة ،ولكنه عندما يكبر يحاول أن يصبح ندًّ اﷲ
منافسا له تعالى ..فهو يريد أن يعيش في كوناﷲ غير خاضع إلله ،ولو أن اإلنسان أخذ في اعتباره
ً
حقيقته البدائية لما سلك طريق البغي والعناد والطغيان في أرضاﷲ أبدً ا.
ومن جملة النعم المتاحة لإلنسان في العالم الراهن أنواع المواشي واألنعام ،وكأنها آالت طبيعية
حية التزال مشغولة بسد مختلف حاجات اإلنسان؛ فهي تأكل العشب والعلف وتحوله إلى اللحم

423

لحنلا ةروس

واللبن لغذاء اإلنــســان ،وهــي تخرج فوق
جلودها من األشعار واألصــواف واألوبــار
ماينسج منه اإلنسان ثيا ًبا يستدفئ بها ..وهي
تقوم بنقل أمتعة اإلنسان من مكان إلى مكان،
كما أن قطعان هذه األنعام والمواشي تزيد
من وجاهة شأن مالكها وترفع من مكانته بين
اآلخرين.
والمراد بقوله[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ] تلك المنافع التي نحصل عليها
عن طريق الموارد األخــرى عدا المواشي
واألنــعــام ..وقد كان جزء من هذه الموارد
متاحا لإلنسان في العصر القديم
األخــرى
ً
أيضا ،غير أن الجزء األكبر منها كشف عنه
ً
اإلنــســان أخــيـ ًـرا في هــذا العصر الحديث،
ويستغله لبلوغ شتى مــآربــه ،كاستخدام
الماكينة مث ً
ال بدالً من الحيوان.
وإن مايتمتع به اإلنسان في هذه الدنيا من
نعم التحصى ليست من صنع اإلنسان نفسه،
٢٦٨
بل هي وفرت له من عنداﷲ ،ومن هذا
شاكرا لخالقه ،ويقوم بأداء الحق
يتضح لنا أن خالق هذا العالم رحيم ،مما يقتضي أن يكون اإلنسان
ً
تجاهاﷲ المنعم.

( )9لالرتحال من مكان إلى مكان آخر يلزمك أن تسير في شارع معين يؤدي بك مباشر ًة إلى
المقصود ..فالمراكب تجري على الشوارع المستقيمة تب ًعا لمقاصدها المطلوبة ،على أن هناك طر ًقا
شخصا ولج في هذه الطرق الجانبية
أيضا تتواجد بجانبي هذه الشوارع ،ولو أن
وممرات أخرى كثيرة ً
ً
المتفرقة ،باعتبارها هي الشارع الرئيسي ،فإنه لن يصل أبدً ا إلى غايته المقصودة ،وإنما يظل يتيه ويتخبط
يسارا بعيدً ا عن مقصده األصلي ..وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالوصول إلىاﷲ كذلك ..فقد
يمينًا أو ً
بيناﷲ لإلنسان الطريق الذي يوصله إليه بسهولة ..هو طريق التوحيد والتقوى ،فمن يسلكه يصل
تائها هنا وهناك ،ولن يوفق أبدً ا للوصول إلى ربه ..وكل شيء
إلىاﷲ ،ومن يسلك في سبل أخرى ،يبقى ً
في هذه الدنيا يسير في الطريق المحدد له من قبلاﷲ تعالى ،ولو شاءاﷲ أللزم اإلنسان هو اآلخر بطريق
معين يسير فيه وال يحيد عنه ،غير أن تدبير الخالق الحكيم بالنسبة لإلنسان ،مختلف عن تدبيره بالنسبة
لألشياء األخرى كل االختالف ،فالمطلوب من األشياء األخرى هو االلتزام المطلق ،والمطلوب من
اإلنسان هو االلتزام االختياري الحر ،ونتيجة إلتاحة حرية االختيار هذه انقسم الناس إلى سائر في
الطريق الحق ،ومنحرف عنه متسكع في الدروب والطرق المزعومة!
( )11-10السحب تمطر من أعلى الفضاء ماء ،فيترتب على ذلك فوق األرض نتائج ذات مغزى

عميق ومدهش ..إن هذا التنسيق واالنسجام بين
عمل السماء واألرض ليثبت بوضوح اليبقى
معه مجال للشك أو االرتياب ،أنإله السماء هو
بذاتهإله األرض كذلك.

إن أج ــزاء الــكــون المختلفة منسجمة مع
بعضها أكمل انسجام ،وهذا االنسجام دليل قاطع
على أن خالق الكون كله ومالكه ليس إال واحدً ا،
وهواﷲ؛ إذ ليس هناك من مكان في الهيكل
الحالي للكون ألكثر منإله واحد ،وإذا لم يكن
الخالق والملك حقيقة غير اإلله الواحد األحد
الفرد الصمد فمن يرتفع من دوناﷲ إلى درجة
المعبود ،سيكون باط ً
ال كل البطالن!
( )13-12الشمس والقمر والنجوم كلها
تــدور في الفضاء الرحب بحكمة بالغة ودقة
متناهية ،واألرض مليئة بشتى أنواع المخلوقات
ــ من الحيوانات والنباتات والجمادات ــ وال تقع
تحت الحصر ،وفي المشهد األول يتجلى جانب
«تسخير باألمر» ،بينما يبرز في المشهد األخير
جانب «اختالف األلــوان» ،وإذا كان أحدهما
يذكرنا بكون قــدرةاﷲ مطلقة بال حــدود ،يدلنا
ثانيهما على أن الصفات اإللهية التحصى وال
تعد.

وإن هذه المشاهد لمذهلة ومحيرة للعقل
لدرجة أن أيما شخص يقف عندها متأم ً
ال ال بدَّ أن
يتأثر بها أبلغ تأثير ،فإنه سيرى فيها آثار عظمةاﷲ
وربوبيته الباهرة ،وسيكتشف مايكمن وراء هذه
الوقائع الظاهرية من األسرار والحقائق الغيبية
السامية ،وبالتالي فسوف اليلبث ،وهو يشاهد
عجائب المخلوقات ،أن يغوص ويستغرق في
معرفة الخالق المبدع العظيم!
( )14لو ألقينا بقطعة من الحديد في البحر،
فسوف التلبث أن تستقر من فورها في القاع،
ولكن حين يتم تحويل الحديد نفسه إلى سفينة
أو باخرة فإذا بها تبدأ تطفو على سطح الماء،
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وتذهب بما تحمل من ركاب وأحمال ثقيلة من
قطر إلى قطر آخر.

وهذا قانون إلهي خاص سخراﷲ من خالله
مخلو ًقا مهي ًبا عمال ًقا كالبحر لخدمة اإلنسان،
كما أن البحر يتم في داخله إعــداد لحم طري
هو األسماك على اختالف أنواعها تحت نظام
مدهش ،وتتكون في أغــواره الجواهر واآللئ
النفيسة لزينة اإلنسان.
وقد كانت هناك صور أخرى ممكنةﷲ
لتدبير شؤون الدنيا حيث كان باإلمكان مث ً
ال أال
تكون هنا بحار فوق األرض أصالً ،أو أن يمكن
اإلنسان من المشي على البحر تما ًما كما هو
يمشي على البر ،ولكناﷲ لم يفعل ــ مع قدرته ــ
شي ًئا من هذا القبيل ،وكانت الحكمة من ذلك هي
خلق عاطفة الشكر في نفس اإلنسان.
فالمرء حين يعجز عن المشي بأقدامه فوق
البحر ،ثم يركب سفينة أو باخرة فتأخذ تمخر
به عباب البحر بتمام السهولة ،فمن الطبيعي أن
يبعث ذلك موجة من مشاعر الشكر في قلبه؛ إذ
هو يفكر :إن البحر الذي لم أكن أستطيع اجتيازه
بواسطة أقدامي أنــا قد هيأاﷲ تعالى أسباب
اجتيازه لي عن طريق السفن والبواخر ،والفضاء
الــذي لم يكن في طاقتي أن أطير بنفسي في
رحابه ،قد مكننياﷲ من الطيران فيه عن طريق
الطائرات بسرعة فائقة للغاية ..ولم توضع مثل
هذه الفروق بين األنظمة الطبيعية ،إال إليقاظ
شعور اإلنسان وإرهاف حسه ،وتوليد عواطف
الشكر واالمتنان لربه في داخله!
( )16-15أشارت هاتان اآليتان إلى شيئين:

أحدهما :نصب الجبال فوق األرض لتبقي
عليها توازنها.
وثانيهما :إقامة عالمات في أنحاء األرض
والسماء ليستدل بها الناس على الطرق المؤدية
إلى مقاصدهم.
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وتدلنا الــدراســات الجغرافية على أن
األرض حين تولدت فيها األعماق السحيقة
أخيرا إلى بحار باجتماع المياه
التي تحولت ً
فيها بدأت تهتز وتضطرب ،فارتفعت بعدئذٍ
شــواهــق الجبال فــي مناطق الــبــر ،وهكذا
استطاعت األرض نتيجة هذا العمل المزدوج
أن تحتفظ بتوازنها ،ولــوال هــذا الــتــوازن،
ألصبحت حياة اإلنسان على ظهر األرض
مستحيلة أو ــ على أقل تقدير ــ صعبة جدًّ ا.
وكذلك فإن اإلنسان بحاجة ماسة للقيام
بأسفاره وتنقالته إلــى معالم يستعين بها
للتعرف على اتجاهه ،فيصل إلى مقصده دون
أن يضل الطريق أو يخطئه ..وقد هيأ الخالق
أيضا على أحسن
جل وعــا أسباب ذلــك ً
وجه وأكمله ..فقد كان إنسان العصر القديم
يستدل على طرقه بواسطة أشياء كاألنهار
والنجوم ،وها هو ذا يتعرف اآلن على وجهته
وعلى أمــور أخــرى ضــروريــة مستعينًا بما
٢٦٩
اخترع من اآلالت المغناطيسية ،فعن طريق
وأيضا في الجو ،ولو أنه لم تكن ثمة عالمات
ذلك يتمكن من القيام برحالته السريعة في البر والبحرً ،
كهذه لتقلصت دائرة األنشطة البشرية إلى حد بعيد جدًّ ا!

( )19-17إنه ليس ثمة شيء في هذا العالم يقدر على الخلق واإلبداع ــ أي إيجاد شيء مامن العدم
ــ بما يثبت أن هذا العالم لم يخلق نفسه بنفسه ،وإنما خالقه هو الذي لديه القدرة على أن يوجد شي ًئا
لم يكن موجو ًدا ،وعلى هذا فإن عقيدة اإلله الواحد هي عقيدة فطرية بكل معنى الكلمة؛ إذ اليمكن
تفسير الكون بدون اإليمان بوجودإله يتمتع بصالحية الخلق واإليجاد على أكمل وجه ..أما اآللهة التي
اختلقها المشركون أندا ًداﷲ ،أو األشياء التي حاول المنكرون (المالحدة) إحاللها محل اإلله الواحد،
باعتبارها بدائل عناﷲ ،فإن أي واحد منها اليمتلك صالحية الخلق الذاتي ،وكفى بهذا الواقع دلي ً
ال
على أن كل هذه اآللهة التي وضعها الشرك واإللحاد التعدو أن تكون افتراضات خيالية ،فإن من أبعد
ًّ
مستقل ،أنى له أن يسبغ الوجود على
األمور عن الخلق واإلنشاء ،فالذي اليملك لنفسه وجو ًدا ذات ًّيا
شيء آخر سواه؟!

والشيء الذي يطلبهاﷲ من عباده أكثر مما عداه هو الشكر على نعمائه ،ومع أن نعماﷲ من الكثرة
والتنوع بحيث اليستطيع أحد ــ كائنًا من كان ــ أن يقوم بإحصائها وأداء الشكر عليها كما يجب ،إال
أناﷲ يتفضل بقبول القليل من الشكر على الكثير من النعم ،ولكن ينبغي أن يكون هذا الشكر
شكرا حقيق ًّيا ،وليس محض ترديد لكلمات الثناء والحمد الرسمية!
ً

( )23-20يأخذ الشرك ــ في أكثر األحيان
مظهرا واحـــدً ا ،هــو :أن يعتبر الناس بعض
ــ
ً
من مضى من الشيوخ الصالحين من القدسية
والتقرب إلىاﷲ بمكان ،فيبدؤون أوالً يعبدونهم
مــعاﷲ ،في حين أن هذه العبادة تتسم بمنتهى
الغباء والحماقة ،فالشيوخ المقبورون الذين يقوم
الناس بتشييد أضرحة ضخمة لهم ،ويرجون منهم
تحقيق آمالهم ومراداتهم ،يكونون بأنفسهم أمواتًا
في عالم البرزخ ،وهم اليدرون عن ذات أنفسهم
متى سيبعثون ،ناهيك أن يمدوا يد العون ألحد
سواهم!!
وليس معنى قوله[ :ﮝ ﮞ ﮟ]
أنهم يستكبرون علىاﷲ ،فمن ياترى تبلغ به
الجرأة إلى حد يتكبر معه على خالق األرض
والسماء؟ إنما المقصود بذلك هو التكبر على
داعيةاﷲ الواحد ،وليس التكبر علىاﷲ نفسه.
وقضية أمثال هؤالء مع كونها قضية الغرور
واالســتــكــبــار إال أنــهــم يتناولونها بالتمويه،
فيقدمونها كما لو أنها قضية مبدئية ومسألة نظرية،
بيد أناﷲ تعالى خبير بنفسياتهم الداخلية ،وسوف
يعاملهماﷲ تعالى من حيث حقيقتهم األصلية،
وليس من حيث أقوالهم الظاهرية!
( )25-24تقول الروايات :إن رسولاﷲ^
حين بعث بمكة وترامت أنباء ذلك رويدً ا رويدً ا
إلى قبائل العرب األخرى ،كانوا كلما وفدوا إلى
مكة يسألون رؤساءها :مارأيكم في هذا الشخص
الذي ادعى النبوة بينكم؟ وقد كان رؤساء مكة
يــردون على السائلين بما من شأنه أن يجعلهم
يقعون في الشك واالرتــيــاب حــول شخصيته
وكالمه عليه الصالة والسالم(((.

ومن األساليب التي لجئوا إليها لتحقيق هذا
الغرض :التشويه المتعمد لكالمه عليه الصالة
والسالم ،فما ورد في القرآن ـمثالًـ من قصص

((( انظر التفسير المظهري.
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األنبياء والمرسلين ،كان بإمكانهم أن يصفوا ذلك
بأنه «تاريخ األنبياء السابقين» ،غير أنهم أطلقوا
عليه اسم [ﮮ ﮯ ﮰ ].

وإن صرف الناس عن دعوة الحق أو تشكيكهم
فيها على هذا النحو أشنع جريمة عنداﷲ تعالى..
وسيلقى أمثال هــؤالء عذا ًبا مضاع ًفا في يوم
القيامة؛ ألنهم لم يضلوا بأنفسهم وحدهم عن
الحق ،بل تسببوا في إضالل اآلخرين كذلك!

( )27-26الذين تتاح لهم الفرصة الحتالل
مركز السيادة والكبرياء في المجتمع على أسس
مــزورة كاذبة ،يشعرون بالخطر على مركزهم
عندما تلوح لهم بوادر دعوة تنهض إلظهار الحق،
فيبادرون باتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على
مراكزهم ،وتتمثل هذه التدابير في نشر أقاويل
ضد دعوة الحق ،من شأنها أن تشكك الجماهير
في صدقها ،وبالتالي اليفسحون لها صدورهم،
وال يفكرون في التجمع حولها أو االنضواء تحت
لوائها.

غير أن تدابير أمثال هؤالء ضد دعوة الحق ــ
مهما أتقنوها ــ التكلل بالنجاح أبدً ا ..فالقواعد
التي يكون معارضو الحق معتمدين عليها تعود
ضعيفة هشة بحيث اليلبث سقفها أن يخر عليهم
من فوقهم ..وقد يحدث أحيانًا أن يفاجئوا بأي
زلزال طبيعي ،يهز قواعدهم فيهدم مابنوه على
رؤوسهم ..وتار ًة يتخلى عنهم أتباعهم معلنين
انضمامهم إلى صفوف الحق وهكذا يضطرون
ــ بفقد أنصارهم وأعوانهم ــ إلــى أن يسلموا
أسلحتهم أمــام دعــوة الحق على رغم أنفهم..
وسيواجهون هذا المصير المخزي في صورته
النهائية والكاملة يوم تقوم الساعة ،يوم يشاهد
هــؤالء المنكرون مالحق بهم من ذل وهــوان
أبدي ،وال يستطيعون أن يفعلوا شي ًئا!
( )29-28التكبر هو الجريمة الكبرى،
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ويتخذ المتكبر ــ في الغالب ــ أحد شكلين:
األول :هو التكبر الذي يظهر بين العباد
العاديين؛ فقد يجد أحد الناس نفسه أقوى،
وأكثر ماالً وأجزل نصي ًبا من صنوف المتاع
الدنيوي بــإزاء الغير ،فيأخذ بنا ًء على ذلك
واغترارا به ،يتكبر عليه ويزدريه.
ً
أما المتكبر اآلخر األشد شناع ًة من هذا:
فهو الذي يمارس بالنسبة إلى داعي الحق،
والمرء حين يتكبر على داعي الحق ،فإنما
عاجزا عن أن ينال
يدفعه إلى ذلك ظنه إياه
ً
منه شي ًئا أو يمسه بمكروه ،إال أنه حين تأتي
مالئكة الموت ،ويسلبونه كل قوة واختيار،
ٍ
حينئذ أن الطرف اآلخــر للقضية
فسيعلم
لم يكن إنسانًا بلاﷲ ،وقد يحتمل أن
يكون إنسان أقــوى من إنسان آخــر ،ولكن
هل هنالك أحد أشد قو ًة مناﷲ؟! كال ..،وإذ
يقع اإلنسان في قبضة مالئكةاﷲ ،فال يسعه
ٍ
مستسلما ..غير أن
وقتئذ إال أن يلقي السالح
ً
٢٧٠
عبداﷲ الصادق هو الذي يبادر بإلقاء السالح
ويستسلم قبل أن يحين هذا الوقت الذي اليجدي في التسليم واالنقياد شي ًئا!

لحنلا ةروس

٢٧

( )32-30المصابون بداء الكبرياء حين اليستمعون إلى كالماﷲ ،تنطلق أذهانهم في االتجاه
المضاد ،ولهذا السبب فهم اليستطيعون أن يستفيدوا منه أي درس وال عبرة ،ولكن الشخص الذي
امتأل فؤاده بخشيةاﷲ ينصت إلى كالماﷲ بتجرد واهتمام بالغين ،وبالنسبة لشخص كهذا يعد كالماﷲ
وسيلة إلى المعرفة ،وهو يأخذ يلمح في ثناياه ومضات الحقيقة العليا.

إن صفة الجنة هي :أن فيها كل مايشاء اإلنسان وتتوق إليه نفسه ..وذلك شيء لم يستطع الحصول
عليه قط حتى الملوك الكبار ،فأبدً ا اليحدث في العالم الراهن بسبب محدودية قوى اإلنسان وعدم
مواتاة الظروف الخارجية له ،أن يحصل اإلنسان على كل مايرغب فيه ،والتصور القائل بأن« :الجنة
فيها كل مايشاء اإلنسان وتشتهيه نفسه» ،لذيذ ومنعش لدرجة أن أية تضحية في سبيل ذلك مهما كانت
جسيمة باهظة هي أهون مايكون!
( )34-33إن أمراﷲ يبين لإلنسان أوالً بلغة الدالئل ..وتلك هي مرحلة الدعوة والتبليغ ..ولو أنه
لم يؤمن بواسطة الدالئل فيحين ذلك الوقت ،عندما يكشف النقاب عنه في صورة الموت الفردي أو
الدمار الجماعي!

ولو أن المرء قابل أمراﷲ باإلهمال والالمباالة وقد عرض عليه بواسطة األدلة والبراهين ،فكأنما
ٍ
بعدئذ
هو ينتظر تلك المرحلة الثانية الحاسمة؛ إذ يفاجئهاﷲ ومالئكته بالظهور وبالتالي يضطر المرء
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راغما ذلي ً
ال بذلك األمر الذي
إلى أن يعترف
ً
كريما ،إال
أبيحت له فرصة االعتراف به ً
عزيزا ً
أنه قابله بالرفض واإلنكار!
( )35من جملة األقاويل التي يتقولها
تبريرا النحرافه عن الحق،
اإلنسان الغافل،
ً
قوله :إنه إذا كان كل شيء في هذه الدنيا إنما
يتم بمشيئةاﷲ ،فإن عملنا الحالي هو اآلخر
صــادر عن مشيئةاﷲ؛ إذ لو لم تكن وراءه
مشيئته ،لما تمكنا من فعله البتة ،ولو أناﷲ
كارها ألعمالنا ح ًّقا ،فهل كان يخلي
كان
ً
بيننا وبين مانفعل من هــذه األعمال التي
اليرضاها؟!
وإنما يقول المرء هذا لكونه اليأخذ أمر
الحق والباطل بمآخذ الجد ،ولو أنه نظر
في األمر بجدية ألدرك من فوره أن الفرصة
المتاحة له للقيام بعمله الحالي إنما هي
بسبب االمتحان ،وليس بسبب رضااﷲ عنه
أو إرادته الشرعية إياه!
٢٧١
( )37-36لقد بعثاﷲ أنبياءه يبلغون
عنه رسالته إلى الناس مباشر ًة في بقاع ،كما فتح أبواب هدايته ورحمته عن طريق خلفاء الرسل
وممثليهم على نحو غير مباشر في بقاع أخرى ..وقد اتفقت كلمة هؤالء جمي ًعا على تلقين الناس شي ًئا
واحدً ا ،أال وهو أن العبادة هي حقاﷲ الواحد األحد الغير ،والشيطان يحاول دو ًما صرف اإلنسان عن
هذه العبادة؛ لذا فينبغي على اإلنسان أن يجتنب الترغيبات الشيطانية ،وإال فسيقوده الشيطان إلى طريق
عبادة المعبودات الباطلة.

إن الهداية مع كونها واضحة تمام الوضوح غير أن القبول بها أو رفضها يتوقف كل ًّيا على مدى جدية
المرء أو عدم جديته بشأنها ..فالشخص الجاد سوف اليصعب عليه أن يدرك صدقها وصحتها ،أما
الشخص الذي اليأخذها بمأخذ جدي فسوف يظل متعل ًقا بتوافه األمور ،ولن يحالفه التوفيق للوصول
إلى الحق أبدً ا!

( )40-38يقوم المنكرون للحق في كل زمان ومكان بالطعن في الحق الذي يرسل إليهم ويزينون
هذا الطعن باأللفاظ الجميلة والعبارات الرقيقة ،ثم يؤكدونها بالقسم واأليمان الكاذبة ،مما يجعل
بعض الناس يقع في شك وحيرة ويلتبس عليه الصواب والخطأ والحق والباطل ،وهذا أمر ينافي طبيعة
الكون كل المنافاة ،فبإمكان المرء وهو يدرس العلوم المادية أن يتوصل إلى النتائج المقطوع بها ،وأن
تتجلى الحقائق القطعية عيانًا فيما يتعلق بالمعامالت اإلنسانية ،وذلك ماسيتحقق في يوم القيامة.
وقد كتب الشاه عبدالقادر الدهلوي يقول« :لقد ظلت أمور كثيرة في هذا العالم موضع الشك
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واالرتياب ،فمن الناس من آمن باﷲ ،ومنهم
من أصر على إنكاره وجحوده ،إ ًذا فال بد
من عالم ثــان يتم فيه تمحيص النزاعات
واالختالفات كلها ،وبالتالي يتميز الصدق
من الكذب ،وينال كل من المؤمن المطيع
والمنكر العاصي جزاء ماكسب في الحياة».
( )42-41ذهب معظم المفسرين إلى
أن هذه اآليــة تتحدث عن أولئك الثمانين
من صحابة الرسول عليهم رضواناﷲ الذين
كانوا اليزالون يتعرضون لعدوان معارضي
اإلسالم واضطهادهم في مكة ،حتى هاجروا
آخر األمر إلى الحبشة ،مغادرين أوطانهم
وإخــوانــهــم وأمــوالــهــم ..وقــد وقعت هذه
الهجرة في أثناء العهد المكي ،قبل الهجرة
إلى المدينة بأعوام.
والحق دو ًمــا يلتف حوله طائفتان من
الناس:
أما إحداهما :فهي التي التعطي للحق من
٢٧٢
األهمية مايجعلها تتخلى ألجله عن األشياء
المتاحة لها ،أو تتناول خريطة حياتها بالتغيير والتبديل لتصوغها من جديد وفق مقتضيات الحق.

٢٨

أما اآلخرون :فهم الذين يختارون الحق بحيث إنه يصير عندهم هو الشيء األهم ،وبالتالي فهم
اليزالون مستعدين لتحمل كل أذى في سبيله ،ويجعلونه وحده همهم األكبر ،وشغلهم الشاغل ،فهم
يستطيعون النزول عن كل شيء ألجل الحق ولكن العكس اليستطيعونه!!
وبديهي أن مصير الطائفتين كلتيهما لن يكون أبدً ا من نوع واحد؛ فالذين أعطوا للحق األهمية
الكبرى في حياتهم سيعتبرون أه ً
ال لنعماﷲ األبدية ،وأما الذين أعرضوا عن الحق فسوف يعرضاﷲ
عنهم كذلك ،ولن يجدوا عنداﷲ شي ًئا من العزة والكرامة ،وليس لهم نصيب في نعماﷲ وجناته!

( )44-43المراد بـ«أهل الذكر» هنا أهل الكتاب ،أو هم الذين لديهم علم بأحوال األمم واألنبياء
السابقين التاريخية ..وليس موضوع السؤال المطلوب عرضه على أولئك العلماء عما هو الحق وما هو
بشرا أمغير بشر؟
الباطل ،بل عما إذا كان األنبياء المبعوثون في األزمان الغابرة ً
بشرا على أنه ليس نب ًّيا مرس ً
ال مناﷲ ،فقيل
حيث إن أهل مكة كانوا يستدلون بكون رسولاﷲ^ ً
لهم :إذن ،فاسألوا تلك األمم التي بعث فيها األنبياء والرسل من قبل ،سلوهم عما إذا كان األنبياء
بشرا أممالئكة؟
والمرسلون ً

وإن النبي إنما يأتي للتذكير ،ومع أن هذا التذكير يتم أص ً
ال عن طريق األدلة والبراهين إال أنه من
شخصا ماقام بإخبار الناس
أيضا أن يقيم النبي الدليل على تمام جديته بهذا الشأن ،فلو أن
الضروري ً
ً

بأحوال الجنة والنار ،وهو مع ذلك يشتغل بأمور
تثبت عدم جديته بشأن الجنة والنار ،ألصبح
نشاطه الدعوي في أعين الناس هراء ومهزلة.

على أن الدعوة مهما تم عرضها على مستوى
أعلى وأسلوب أرقى وأبلغ مايكون لن يستفيد
أيضا ،أما
منها إال الذين يتأملون فيها بأنفسهم ً
الذين اليتأملون فيها ،وال يعيرونها أي اهتمام
فلن ينتفعوا بدعوة الحق على أية حال!
( )47-45نزلت هذه اآليات في أواخر العهد
المكي عندما كان المعارضون في مكة يتآمرون
على قتل رســـــولاﷲ^ ،إن الــرســول يكون
مندوباﷲ في أرضاﷲ؛ لذا فإن تدبير مؤامرات
كهذه ضده اليقوم بها إال الذين خلت قلوبهم من
الخوف من بطشاﷲ.

على حين أناﷲ قــادر على اإلنــســان ،فلو
ٍ
بعذاب
شاء لخسف به األرض ،أو يفاجئ المرء
مدمر في المكان الــذي يعتبره دار أمــان له ،أو
يبطشاﷲ بالناس فجأة وهم في غمار أعمالهم،
فال يستطيعون إنقاذ أنفسهم من ذلك ..كما في
أيضا أن يفتك بهم وهم في كامل
استطاعةاﷲ ً
وعيهم بالخطر المحدق يحسون دنوه ،ويرتقبون
وقوعه خائفين وجلين.

( )50-48إن اإلنسان يتمرد ويطغى في عالم
يعرض عليه فيه درس الخضوع واالنقياد من
كل جانب ،وعلى سبيل المثال :ظالل األجسام
المادية ..فكل شيء قائم اليلبث أن يسقط ظله
على األرض ،وهكذا فهو يمثل معنى السجود،
وهو يدلنا بأسلوب تمثيلي كيف ينبغي لإلنسان
أن يخضع لخالقه بوجوده كله!!
والمالئكة وإن كانوا اليقعون تحت أبصارنا
ــ نحن البشر ــ إال أن سير الكون الفسيح المترامي
األطراف بهذا القدر من القدرة واالنضباط يثبت
أن «الموظفين» الذين عهداﷲ إليهم بتسييره
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وإدارتــه أقوياء أشداء للغاية ،وهؤالء المالئكة
رغم كونهم أولي قوة وبأس شديد بصورة غير
عادية مطيعينﷲ إلى أقصى الحدود ،ولو أنهم
لم يكونوا على هذه الدرجة القصوى من الطاعة
واالمتثال ألمر الخالق جل وعال لما أمكن أن
يسير نظام هذا الكون بهذا التسلسل والصحة
واالنتظام الدقيق كما نراه اآلن.

فالمسلك الصحيح لإلنسان والحالة هذه
ليس إال أن يسخر نفسه لطاعةاﷲ ،ويصبح عبدً ا
خاض ًعا مطي ًعا له تعالى على أكمل وجه!

( )52-51لقد حــذراﷲ البشر على ألسنة
أنبيائه من أن يتخذوا ألنفسهم آلهة أخرى دون
اإلله الواحد األحد ،فالإله لهذا الكون إالإله
واحد ،وينبغي للمرء أال يخاف إال إياه وال يخضع
إال لمشيئته وحده.

ولو أن المرء أدرك أناﷲ تعالى وحده خالق
البشر وسائر الموجودات ،وعليه وحده تتوقف
حياته كلها ،فالكيفية التي ستتولد في داخل المرء
ــ كنتيجة طبيعية لهذا اإلدراك ــ وهي التي تسمى
«التقوى» ،وأنه ليس هناك من طاعة واجبة دائمة
في األرض وال في السماء إالﷲ تعالى وحده،
فكل شيء هنا مربوط بالقانون اإللهي ،اليستطيع
االنفكاك أو الخروج عنه ،وفي عالم كهذا ليس
التوجه إلــى أحــد غيره تعالى بالعبادة أو عقد
اآلمال على أحد سواه إال باط ً
محضا.
ال
ً

( )56-53إن تجارب التاريخ بأكمله شاهدة
عاجزا
بأن المرء حين يتورط في مصيبة يجد نفسه
ً
عن التغلب عليها ،فال يلبث أن يأخذ في التضرع
واالبــتــهــال إلـــىاﷲ ،ويفعل ذلــك عند حلول
المصائب والنكبات كل من المنكرين لوجوداﷲ
والمشركين به على ســواء ،ومن هذه التجربة
يتضح لنا بجالء أن تصوراﷲ الواحد كامن في
الفطرة اإلنسانية بصورة جبلية ،فعندما تنفصم
الحق
عرى العالئق األخــرى كلها ،فإن الشيء
َّ
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ٍ
بعدئذ هواﷲ تعالى وحده
الوحيد الذي يبقى
الغير!
ولكنها من مظاهر غفلة اإلنسان العجيبة
أنه اليكاد يتخلص من المصيبة حتى يعود
ثاني ًة مشغوالً بذكر آلهته الفرضية المزعومة،
ويعزو النعم المتاحة له إلى األشياء األخرى
بدالً من عزوها إلىاﷲ تعالى ،وال يعود يذكر
ذلك الدرس العظيم الذي لقنته فطرته نفسها
قبل لحظة يسيرة من الزمن!!
ولقد قام الشيطان بترويج ألوان شتى من
الطقوس والتقاليد الكاذبة وتزيينها في قلوب
الناس توطيدً ا لعقيدة ألوهية المعبودات
الفرضية الباطلة ،ومن بينها استخراج حصة
معينة من دخلنا لآللهة والمعبودات الفرضية،
إن مثل هــذه الطقوس والتقاليد بمثابة
بهتان وافتراء في دنيااﷲ؛ ألنها تعني إسداء
الشكر إلى غيراﷲ على الشيء الممنوح من
عنداﷲ!
٢٧٣
( )60-57إن اآللهة التي اتخذها اإلنسان
من دوناﷲ الواحد تشتمل على آلهة (ذكور) ،وعلى إلهات (إناث) م ًعا ..وقد ضرب القرآن هنا مث ً
ال
عا ًّما إلبطال عقيدة اإللهات ..فبما أن المرأة تكون ضعيفة بالقياس إلى الرجل ،وهي ــ إلى جانب ذلك
فرحا
ــ تكون في الظروف المعتادة تبعة ومسؤولية أكثر منها أثا ًثا وثروة؛ لذا فإن الناس يكونون أشد ً
وسرورا بوالدة االبن منهم بوالدة البنت ،إ ًذا فما الذي كان يدفعاﷲ إلى تفضيل اإلناث على الذكور
ً
فرضا ــ أن يتخذ لنفسه ولدً ا؟!
فيما لو أراد ــ ً
ولِ َم يريد اإلنسان الولد؟
كبيرا؛
إنه يريد ذلك لكي يسد به عوزه ،ويتالفى نقصه ،غير أناﷲ تعالى عن مثل هذه النقائص ًّ
علوا ً
فإن عظمةاﷲ وقدرته التي تجلت آثارها في كونه هذا تدلنا على أنه تعالى أرفع وأسمى من أن يوجد فيه
عيب أو نقص يحتاج لتالفيه إلى اتخاذ البنين أو البنات عنده.
منزها
إلها ح ًّقا لكونه ً
إلها ،وإنما صاراﷲ ً
والحقيقة هي أناﷲ لو كان ذا نقائص فلم يكن ليكون ً
متعال ًيا عن النقائص والعيوب بكل أنواعها!
( )61من صور المؤاخذة على الظلم أن يعاجل باألخذ على يد الظالم ــ أ ًّيا كان ــ فور ممارسته
الظلم ،فيعاقب بالتالي أشد العقاب ..ولكن سنةاﷲ غير هذا؛ إذ لو فعلاﷲ ذلك لما بقي أحد يمشي
على ظهر األرض ..فقد أعطىاﷲ لكل فرد ولكل أمة مهلة معينة ،وهو تعالى يتيح الفرصة للكل ــ حتى
انقضاء هذه المدة ــ أن يستجيب لنداء ضميره ،أو يتعظ باإلنذارات الخارجية ــ وما أكثرها ــ فيقوم

بإصالح نفسه وعمله ،حين يقوم الناس بإصالح
أنفسهم تغتفر لهم كل جرائمهم السابقة ،وهم
ٍ
بعدئذ كما لو أنهم قد بدءوا اآلن حيا ًة
يصيرون
جديدة تمام الجدة.
واﷲ اليؤاخذ العاصين خالل المهلة المعينة
حتما بعد
المتاحة ،ولكن يلتزم بأن يبطش بهم ً
انقضاء هذه المهلة ،وليس لهم فرص أخرى.

( )62إن السبب في الضالالت البشرية يكمن
ــ إلى حد كبير ــ في إساءة التقدير أللوهيةاﷲ جل
وعال ..وإن أكثر العقائد الخاطئة المغلوطة لم
تظهر إلى الوجود إال لكون أصحابها ظنوااﷲ أقل
بكثير مما هو في حقيقة األمر ،حتى صار الناس
اليحرجون من نسبة أشياء إلىاﷲ ،وال يرضونها
ألنفسهم ،باعتبارها تافهة في ذاتها ،أو ثقيلة
لشعورهم باألنفة والكبرياء ،كالبنات أو التسليم
بمشاركة أحد سواهم في أمالكهم!
ومن نتائج هذا التقدير البخسﷲ أن
الناس اليزالون غير خائفين مناﷲ مع اعتقادهم
في وجوداﷲ ،ويعتقدون عن أشياء عادية للغاية
أنها ستقربهم إلـــىاﷲ ،وأن نعم اآلخــرة كلها
ســوف تكال لهم جــزا ًفــا بغير حــســاب ،مهما
كانت أعمالهم ،والشيء الذي ليس من شأنه أن
يقع حتى عند رجل عادي موقع الرضا إذا بهم
يزعمون أنه سيرضياﷲ!
إن أي عمل من هذا النوع هو زيادة الطغيان
على الخطأ ،ولن يغفرهاﷲ تعالى أبدً ا.

( )64-63إن دعــوة الرسول حين تتعالى
أص ــداؤه ــا فــي أرجــــاء المجتمع يخيل إلــى
المستمعين لها أنها تصطدم بديانتهم التقليدية
الرائجة ،ولكون هذه الديانة التقليدية الرائجة
مأنوسة ومألوفة لديهم ،والرتباط الكثير من
مصالحهم الحيوية بها ،فإنهم اليزالون يأبون إال
التشبث بها بقوة ،وعندها يوحي الشيطان إليهم
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بألفاظ جميلة رائقة تمكنهم من تبرير تخليهم
عن دين الرسول وبقائهم على ديانتهم التقليدية
الرائجة.
ولو أن المرء بادر إلى اإليمان بدعوة الرسول
بدون لف وال دوران ،لكان قد اتخذ مناﷲ وليه،
أما لو لجأ إلى التأويالت الجميلة للصدود عن
الدعوة ،سيتخذ الشيطان له ول ًّيا.

وبإرسال نبي آخر الزمان^ فقد كاناﷲ
هيأ للناس أســبــاب االهــتــداء إلــى طــريــقاﷲ
الحق وسط غابة موحشة من الخالفات الدينية
والنزاعات المذهبية السائدة آنذاك.

وليس من شك في أن الدين الــذي جاء به
نبي آخر الزمان عليه الصالة والسالم هو رحمة
ٍ
وهاد لهم.
لعباداﷲ
( )65إن نظام المطر والنباتات ينطوي على
درس بليغ جدًّ ا ..فعن طريق تفاعل موحد منسق
بين عوامل شتى تتصاعد قطرات المياه نحو
الفضاء لتنزل ثاني ًة على األرض بشكل المطر،
ثم يتسبب هذا المطر بصورة مذهلة في إنبات
العشب والزرع والشجر األخضر في األرض.

ولنا في هذه الواقعة ــ من ناحية ــ درس هو أن
هذا الكون يحكمه ويتصرف في أنحائه كلهاإله
واحد الغير ،وهواﷲ؛ ألنه من المستحيل
أن تتفاعل قوى الكون المختلفة منسجمة بعضها
مع بعض على هذا النحو المدهش ألداء وظيفة
مشتركة ،لو كان يتصرف وراءها عديد من اآللهة،
إن وحدة األنظمة الكونية تدل داللة صارخة على
أن خالق الكون ومالكه واحد أحد ،وليس أكثر
من الواحد.

والـــدرس الثاني :هــو أن قـــدرةاﷲ عظيمة
لدرجة أنها تستطيع بث الحياة في جسم ميت
هامد ،وأنها تتمكن من إنبات حديقة من الخضرة
والنضرة ،واللون الجميل ،والرائحة الفواحة،
والطعم اللذيذ في أشياء يابسة جدبة!!
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وفيما تتضمن الــواقــعــة األولـــى دليل
التوحيد ،تدلنا الواقعة الثانية في صورة
مطرا إله ًّيا لألرواح
التمثيل على أن هناك ً
البشرية كــذلــك ،أال وهــو الــوحــي ،وأن
الشخص الــذي يريد بث حياة جديدة في
روحه الميتة اليابسة فعليه أن يغسل نفسه في
مطر الوحي اإللهي!!
( )67-66من خصائص الحيوانات
ذوات األثــداء العجيبة أن كل مايدخل في
بطونها يتحول إلى الروث والدم ،ويخرج من
بينهما في الوقت نفسه سائل ثمين كالحليب
الذي يمثل غذاء ناف ًعا جدًّ ا لإلنسان.
وهــذا هو شــأن األشجار كذلك ..فهي
تمتص مما حولها أشياء كعناصر التربة
والماء ،ثم إنها التلبث أن تأخذ تحت نظامها
الداخلي العجيب شكل ثمار حلوة رطبة
تتدلى بأغصانها.
وإنما الغرض من هذه الواقعات هو أن
٢٧٤
تذكر الناس بربهم ،وأن يقف المرء عندها
فيشعر بقشعريرة تغمر كيانه كله ،لما يرى فيها من آثار قدرةاﷲ وحكمته البالغة ..وحتى يأخذ هذا
ً
مأخذا اليلبث معه يصرح قائالً :ياإلهي! يامن يخرج من بين الروث والدم شي ًئا
اإلحساس من نفسه
ناف ًعا كالحليب ،أظهر من خالل الظروف غير المواتية المحيطة بي نتائج إيجابية مواتية ،ويا من يحول
عناصر التراب والماء إلى الثمر ،اجعل من حياتي الفارغة حياة قيمة خصبة مفعمة بالمعنى.
وقوله[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] يتضمن اإلشارة إلى حقيقة أن كل ماخلقاﷲ في هذه
الدنيا من شيء يصلح ــ في آن واحد ــ لالستعمالين الصحيح والخاطئ م ًعا ..فلو أننا أكلنا التمر والعنب
بشكلهما الطبيعي لوجدناهما غذا ًء مفيدً ا للصحة ومقو ًيا للجسم والعقل كليهما ..وأما لو تم تحويلهما
بفعل الصناعة البشرية ،إلى مسكر ،فإنه يصيب الجسم بأفدح األضرار كما أنه يفسد العقل ويعطله عن
القيام بأداء وظيفته على النحو المطلوب.

( )69-68النحل أعجوبة من أعاجيب قدرةاﷲ المذهلة ..حيث إنه يقوم ببناء خلية متناهية في الدقة
خاصا ــ رحيق األزهار،
والكمال ملتز ًما بالقوانين الرياضية ..ثم يجمع ــ على نحو مخطط تخطي ًطا
ًّ
ويخزنه ،تحت نظام أدق وأكمل مايكون ،في خالياه ،وبالتالي يعمل طب ًقا لقوانين الصحة ،على إنتاج
العسل ،ذلك السائل الثمين الغالي الذي يمثل بالنسبة لنا ــ نحن البشر ــ مادة غذائية وعالجية م ًعا ،وكل
ذلك يتم بأسلوب عجيب ومنظم لدرجة أنه رغم إعداد مجلدات ضخمة حول هذا الموضوع ،لم تزل
هناك خبايا وأسرار عن مملكة النحل تحتاج إلى دراسة وبيان واستقصاء.

نجاحا
ومعمل العسل المعجز هذا أعقد وأكثر
ً
من كل المعامل اإلنسانية على اإلطالق وهو يدار
على مايبدو بواسطة حشرات «النحل» لم تتلق
تعليم فن اإلدارة والتنظيم في أي معهد أو مدرسة
أو جامعة ،بل التملك الشعور الذاتي بما تقوم به
من أعمال ..مما يثبت أن هناك «قوة موجهة» هي
التي تدفع هذه الحشرات إلنجاز هذه األعمال
المحيرة كلها ،ولو أن متأم ً
ال تأمل في نحل العسل
وأنشطته الهادفة لبدأ يشاهد من خاللها تدبيراﷲ
الحكيم بصورة حية ملموسة.
ومن نواحي العبر في ضرب المثال هنا بنحل
العسل ،أنه كما يعمل النحل بجهد ومثابرة على
تخزين رحيق األزهـــار ،وتحويله إلــى العسل
الــذي فيه غــذاء ودواء للناس ،ينبغي لعباداﷲ
كذلك أن يكدوا أذهانهم الستكشاف غوامض
الحكمة وخفايا األسرار عبر التأمل والتفكير في
الكون ،مما يشكل غذاء ألرواحهم ،وفي الوقت
عالجا ألمراضهم الخلقية ،فالشيء الذي
نفسه
ً
يكون «رحي ًقا» بالنسبة لنحل العسل ،يتحول إلى
«المعرفة» عندما يصل إلى مستوى اإلنسان!

( )70يشهد اإلنــســان جــوانــب عــديــدة من
مظاهر الحياة المتواجدة على وجه األرض..
فهناك شخص يصير موجو ًدا في هذه الدنيا بعد أن
حتما،
كان معدو ًما ..ثم إن الكل يتعرض للموت ً
ولكن ليس للجميع وقت واحد معين ،فمنهم
من يموت وهو طفل رضيع ،ومنهم من توافيه
المنية وهو في عنفوان شبابه ،وآخر يموت في
منظرا كذلك أن المرء
سن الشيخوخة ..ماأغربه
ً
إذ يبلغ نهاية عمره فال يلبث أن يفارقه كل ماكان
يتمتع به من عقل وعلم وقوة ،ومع أن اإلنسان
ظاهرا حر في هذه األرض ،غير
على مايبدو
ً
خيارا ماتجاه أي شيء من األشياء
أنه اليملك
ً
المتاحة له.
وإنما يحدث هذا كله إلشعار اإلنسان بأن
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العلم والــقــدرة كليهما ليس إال بيداﷲ تعالى
وحــده ،فأمثال هذه الوقائع اآلنفة الذكر ،التي
تمر بها الحياة اإلنسانية ،الدخل فيها لإلنسان،
وهو ليس بقادر على إحداث أي نوع من التعديل
فيها أو تغيير مسارها ومجراها ،وتثبت أن كل
مايحدث إنما تتحكم فيه إرادة فاعل آخر ،إن
حياتنا منذ الطفولة المبكرة وحتى الموت ،تشهد
بأناﷲ وحده دون أحد سواه ،هو الذي يملك هنا
العلم كله ،والقدرة كلها كذلك ..إن عجز اإلنسان
واضــطــراره يقوم دلي ً
ال على وجـــوداﷲ القادر
المطلق!
( )71من خالل مثال بسيط ،تم هنا إثبات
بطالن العقيدة القائلة بأنﷲ شركاء ،وأنه تعالى
خولهم جز ًءا مما يملكه من القدرة واالختيار،
وذلك المثال هو أن توزيع األرزاق في هذه الدنيا
ليس متساو ًيا ،فمما يالحظ أن بعض الناس يكون
ذا ثراء عريض ،بينما يتوفر لدى البعض اآلخر
حظ ضئيل منه لدرجة أنه يضطر إلى أن يعمل
عند األول صاحب الفضل والثراء ،كخادم أو
عبدمملوك لــه ..وإنــه ليس من صاحب فضل
يحلو له أن يوزع ثروته كلها بين خدمه ..وهكذا
يستوي هو وخدمه بمحو مابينهما من الفروق
واالمتيازات ،إ ًذا فكيف يسوغ االعتقاد عناﷲ
بأنه قد وزع قدراته واختياراته على اآلخرين من
عبيده؟!

وأيما شخص الينكر عظمة نفسه بنفسه،
إ ًذا فالشيء الــذي اليكاد يرضاه أو يستسيغه،
هذا اإلنسان الذي ليس لديه أي متاع أو بضاعة
ذاتية ،كيف سيرضاهاﷲ لنفسه ،بينما كل ماعنده
ممنوحا له من أحد
تعالى هو ملكه الذاتي ،وليس
ً
سواه؟! والحقيقة هي أن كل العقائد من هذا النوع
تنفي وجــوداﷲ ،وهي تجر أو تستنزلاﷲ إلى
مستوى غيراﷲ ،األمر الذي اليمكن وال يسوغ
بأي حال من األحوال!
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( )74-72اإلنسان مخلوق له احتياجات
كثيرة التقع تحت الحصر ،ولقد وجدت في هذا
العالم أسباب تضمن الوفاء بهذه االحتياجات
كلها على أحسن وجه وأكمله ..فالمرء يشعر
وافرا
بالجوع والعطش فيجد فيما حوله
مقدارا ً
ً
من أطايب الطعام والشراب ،وإذا كان المرء
بحاجة إلى زوجة تمنحه السكينة واالطمئنان
الــذاتــي ،فما تــزال النساء يولدن هنا بتسلسل
واستمرار وفق مقتضياته تما ًما ،وإذا كان المرء
يواجه مشكلة بقاء نسله فإن هناك نظا ًما لتوالد
األبناء واألحفاد اليزال جار ًيا كذلك.

قياس الخالق على المخلوق ــ وذلــك قياس
باطل ــ مصدره الجهل المحض الغير؛ فإن
الخالق مختلف عن مخلوقاته من كل النواحي
واالعــتــبــارات ،وأي مثال أو نظير للمخلوق
الينطبق على الخالق ..ومع أن تقريب شيء
ماإلى األفهام عن طريق المثال ليس في حد
ذاتــه خطأ ،غير أن المثال إنما يحقق الغرض
المطلوب إذا كان المرء على علم باألصل (أي
المشبه) والمشبه به ،وإذا كان اإلنسان يجهل
حقيقةاﷲ جه ً
ال تا ًّما كما هو الواقع فكيف يمكنه
أن يأتي بمثال أو شبيه له تعالى!!

وقد كان الغرض من إقامة نظام النعم هذا
أن تستيقظ فــي نفس الــمــرء عــواطــف الشكر
واالمــتــنــانﷲ ،إال أن الــمــزاعــم والتخيالت
المصطنعة لم تلبث أن جعلت من هذا النظام
مصدر الكفر باﷲ وذريعة النكران لفضله ونعمته.

وإذا كان هذا االختالف أو الفارق النوعي
قد بلغ منتهاه بيناﷲ وعبده ،فكيف يمكن ــ
وهذه الحالة ــ أن يستمد مثالﷲ من وقائع
البشر؟!

وما هذا كله إال من عنداﷲ تعالى ..ولكن
الخطأ الــذي مـــازال اإلنــســان يرتكبه في كل
العصور هو أنــه نسب هــذه النعم اإللهية إلى
غــيــراﷲ ،فالمشركون يعزونها إلــى اآللهة
واإللهات ،أو الذوات الحية أو الميتة من اإلنس
والجن ،بينما ينظر إليها المالحدة على أنها نتاج
تفاعالت القوانين الطبيعية العمياء.

ومعظم الضالالت واالنحرافات العقدية
إنما تتولد بسبب ضرب األمثال وافتعال األشباه
والنظائر ،فعقيدة وجود البنين والبناتﷲ مث ً
ال
ترجع إلى قياسه تعالى باإلنسان الذي يكون له
أبناء وبنات ،وكما يكون لدى العظماء وكبار
الناس أفراد مقربون ومشفعون ،شاع االعتقاد
أناسا يتمتعون بالحظوة
بنا ًء على ذلك أن هناك ً
والتقرب عــنــداﷲ كذلك ،وأن شفاعتهم في
جناباﷲ مقبولة الترد!
وإلى هذا النوع من التمثيالت والتشبيهات
تــرجــع أكــثــر أنـــواع الكفر والــضــال غير أن

( )75للتدليل على بطالن التمثيالت المشركة
ضرب القرآن هنا مث ً
ال عا ًّما وبسي ًطا وهــو :أن
شخصا تتوفر لديه األسباب والوسائل من
هناك
ً
كل نوع ،وهو مالك ذاتي لها ،وبجانبه شخص
آخر اليملك أي شيء ملكًا ذات ًّيا ،وكال هذين
الشخصين يختلف أحدهما عن اآلخر اختال ًفا
نوع ًّيا ،ولذا فلن ينطبق مثال أي واحد منهما على
اآلخر أبدً ا.

إن التقسيم أو المعادلة القائمة بيناﷲ
واألشياء األخــرى في هذا الكون ،هي معادلة
الخالق والمخلوق ،دون معادلة اإلله وأنداده..
فـــإن وجـــــوداﷲ مــصــدر ذاتـــي مستقل لكل
الكماالت على اختالف أنواعها ..وهو وحده
واهب النعم كلها كذلك ..وإن أبعد األمور عن
تناقضا مع الواقع في هذا الكون،
القياس وأشدها
ً
هو أن نفترض ألحد غيراﷲ أشياء ليس له فيها
من شريك وال منافس!
( )71لقد دلت اآليــة السابقة على بطالن
الشركاء واألنداد بإزاءاﷲ ،وها هي ذي اآلية
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جــاءت تسلط الضوء على زيــف وبطالن
أنــاس يقفون فــي وجــه الــرســول ،والذين
يعرض المرء عن هداية الرسول ثقة بهم
واعتما ًدا على دعاويهم ومزاعمهم.
واﷲ يــهــدي الـــرســـول ،بعنايته
الــخــاصــة ،إلــى ذلــك الــصــراط أو الشرع
الذي هو شرع الحق القويم ،والذي يؤدي
بسالكه إلىاﷲ تعالى مباشرةً ،وفيما يسلك
النبي وأتباعه بأنفسهم في هذا الشارع ذاته،
يقومون بإرشاد اآلخرين إليه كذلك.
أناسا يدعون
ومن جانب آخر فإن هناك ً
اآلخرين إلى سبل أخرى غير طريق الرسول،
ومثلهم كمثل األعمى واألصــم ،فليست
عندهم آذان يسمعون بها أصــــواتاﷲ،
وليست لهم أعين يبصرون بها تجلياتاﷲ،
وال هم يملكون عقوالً وقلو ًبا تمكنهم من
فهم اآليات المنبثة في الكون.
وإنــمــا كــان السمع والبصر قــد منحا
٢٧٥
لإلنسان لكيما يشاهد بواسطتهما انعكاس
الخالق في مرآة مخلوقاته ،ولكنه استخدم هذه القوى بحيث صار متعل ًقا بالمخلوقات نفسها!
٢٨

( )77وراء هذا العالم الظاهري يوجد نظام غيبي ،أقامهاﷲ ،ومع أننا بسبب قصور مداركنا
ومحدوديتها النشاهد هذا النظام الغيبي ،غير أن كل شأن من شؤون حياتنا مكشوف على هذا النظام
الغيبي بتمام الوضوح؛ فاﷲ اليزال يشاهد من وراء الغيب كل صغيرة وكبيرة مما يجري في دنياه،
وهو يقدر كل أمر أصح تقدير وأدقه ،وحين يقضياﷲ بأن مدة امتحان اإلنسان قد بلغت نهايتها اآلن،
فما هو إال أن يشير تعالى مجرد إشارة حتى يتحطم النظام الحالي دفعة واحدة في طرفة عين ،ويحل
محله نظام جديد على أسس مختلفة كل االختالف ،لكيما يتم إيصال الكل إلى حيث كان في واقع
األمر ،دون أن يترك حيث كان قد أقحم نفسه بوجه مصطنع ،وبدون جدارة وال استحقاق!

( )78إن اإلنسان حين يولد يكون طف ً
أمرا وال يفهم شي ًئا ،ولكنه عندما يكبر
ال
ً
عاجزا اليعقل ً
أيضا أن
يصبح مالكًا لتلك القوى المدهشة التي تسمى السمع والبصر والعقل ،وقد كان من الممكن ً
تكون كل تلك الصالحيات التي تتولد في اإلنسان على التدريج مع تقدمه في السن ،موجودة لديه منذ
يوم والدته األول!
ولكن هذا لم يحدث ..وليس ذلك إال لكي تستيقظ في داخل اإلنسان عاطفة الشكر فهو يرى
ٍ
بعدئذ حالة راقية متقدمة ،مما يجعله يشعر
ــ أوالً ــ حالة ضعفه وعجزه البدائية ،ثم يالحظ أنه بلغ
بنعمةاﷲ وفضله عليه ،وبالتالي تغمره مشاعر الشكر واالمتنانﷲ!
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على أن هذه الكيفية التتولد في نفس
امــرئ مــا ،إال إذا هــو استخدم الطاقات
المتاحة له من عنداﷲ على وجه صحيح،
فال يبقى سمعه وبصره وفؤاده متعل ًقا ببريق
العالم الظاهري وحده ،بل يصير له بمثابة
فتحات على ومضات الغيب.
( )80-79إن طيران الطيور عبر الفضاء،
إنما يكمن وفق تخطيط للطبيعة عظيم ..من
جوانب هذا التخطيط الطبيعي تكوين بنية
الطيور بحيث جــاءت مناسبة جــدًّ ا لغرض
الطيران ،والتي تم تقليدها الميكانيكي في
شكل اختراع الطائرة ،وتوافر الهواء فوق
األرض هو بالنسبة للطيور بمثابة البحر
بالنسبة لألسماك والسفن ،وبقاء الهواء حول
األرض باستمرار بفعل الجاذبية األرضية..
إلخ.
لوال هذه التدابير البديعة المحكمة لما
تمكنت الطيور من الطيران عبر الفضاء ..ولو
٢٧٦
أمعنا النظر في هذا الحادث لبدا لنا وكأننا
نرىاﷲ متصر ًفا في كونه ،وألدركنا من خالل النظام الطبيعي العجيب وجود خالقه ومنظمه،
ولرأينا تجلي الصانع في مرآة مصنوعاته!!
وهذا هو الشأن نفسه ..فالبيت هو محل راحة وسكون للمرء ..ولكن السؤال هو :كيف يتكون
البيت؟!

إن هناك تدابير إلهية كثيرة هي التي تمكننا من إقامة بيت واحد على وجه األرض فكل تلك
المواد التعميرية التي يحتاج إليها لبناء بيت ماتم توفيرها في عالمنا هذا سل ًفا ..وتوجد في األرض
قوة الجاذبية بنسبة متوازنة للغاية ،وبفضل هذه الجاذبية ذاتها التزال بيوتنا قائمة مستقرة على سطح
األرض ،ولوالها لقذفت هذه األرض ــ الدائرة بسرعة ألف ميل في الساعة ــ ماعليها من أبنية ومنازل
بعيدً ا في الفضاء الخارجي!!
وكذلك ثمة أشياء يصنع منها المرء أجسا ًما خفيفة ،وأشياء أخرى تصلح لتتحول إلى مالبس
لإلنسان يرتديها ألجل الزينة ،ويتقي بها حر الصيف وبرد الشتاء ،وما إلى ذلك.

وما الغرض من توفير مثل هذه األشياء كلها إال لكي تستيقظ في داخل اإلنسان عاطفة الشكر
لربه على نعمه ،ويدفعه اإلحساس بجالله وقدرته إلى أن ينطرح بكل وجوده بين يديه تعالى خاض ًعا
مستسلما!
ً

( )81إن ظالل السقوف واألشياء األخرى،
ربما اليتضح مدى أهميتها للمرء إال إذا وجد
في صحراء قاحلة ليس بها ظل من أي نوع ..وإنه
نتيجة لكون حرارة الشمس مقدرة
تقديرا متناه ًيا
ً
في الدقة الرياضية ،نستطيع أن نستظل حتى بأي
حاجز عادي ،في حين لو أن حرارة الشمس كانت
أشد من حرارتها الحالية ــ األمر الذي كان ممكنًا
حدوثه بال ريب ــ لتحولت بيوتنا ذات الظالل
المريحة كلها إلى أفران ملتهبة ..ووجود ثقوب
في صخور الجبال الصماء بحيث يتمكن المرء
من اتخاذها حصونًا ومعاقل يتحصن بها من
هجمات أعدائه من البشر والحيوانات المفترسة،
وتوافر أشياء في هذه الدنيا يمكن تحويلها إلى
خيوط دقيقة تزود المرء بلباس يحمي جسده
من الحر والبرد ،إن أشياء كهذه ذات أهمية بالغة
لمخلوق كبني آدم ،لدرجة أنه لوالها لم يكن ثمة
وجود إلنسان ،وال وجدت أية حضارة إنسانية
على هذا الكوكب األرضي!
وهذه المعرفة تولد في نفس المرء شيئين في
آن واحد:
أحدهما :عاطفة االمتنانﷲ؛ ألنه تعالى هو
الذي وهب مثل هذه النعم الغالية.

والثاني :عاطفة الخوف والرهبة؛ ألناﷲ لو
ٍ
بعدئذ من سبيل
استرد نعمه ،لم يعد أمام المرء
إلى تالفي ذلك ..وهذه المشاعر واألحاسيس
حين تهز ضمير اإلنسان وتوقظه بحيث يبادر إلى
الخضوع واالستسالم ويطرح نفسه بين يدي ربه
وذلك مايسمى «العبادة».
( )83-82إن الشخص يقوم بدراسة الكون
وظــواهــره ،ســواء كان رج ـ ً
ا عاد ًّيا أو متضل ًعا
في العلوم الطبيعية تمر عليه لمحات؛ إذ يتجه
ذهنه تلقائ ًّيا نحو الخالق وهو يتأمل في عجائب
المخلوقات ،حيث إنه يشعر بأن هذه األشياء
المحيرة للعقل لم توجد هكذا مصادف ًة واتفا ًقا..
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وال هي من صنع اآللهة الفرضية الباطلة ..بل إن
موجدها وصانعها هواﷲ العلي العظيم من غير
شك!
غير أن اإليمان باﷲ يستلزم بالضرورة أن
تتناول حياتك باإلصالح والتغيير ،ويفرض
عليك االبتعاد عن الطرق المؤدية إلى المعاصي
والمفاسد ،ولهذا السبب فحين يمر المرء بهذه
التجربة ،فال يلبث أن يصرف ذهنه عن هذا
االتجاه بعدما اعتراه تأثر وقتي عابر ،وبالتالي فهو
يتخلى عناﷲ رغم إدراكه لوجوداﷲ!!
( )85-84إن نهوض النبي^ وأتباعه
المخلصين الصادقين كدعاة إلــى الحق بين
الشعوب واألمم يبدو في ظاهره واقعة عادية ،فقد
ظلت هذه الوقائع تقابل بقلة االهتمام واالستهانة
بشأنها لدرجة أننا النجد هناك أي نبي آخر عدا
جديرا بالذكر
نبي آخر الزمان^ من اعتبر عمله
ً
والتسجيل في التواريخ المعاصرة له.

غير أن هذا العمل يصير بالغ األهمية ومتناه ًيا
في الخطورة إذا نحن نظرنا إليه من منظور
اآلخــرة ..فإن هؤالء األنبياء ودعــاة الحق ،هم
الذين سيقفون في محكمة اآلخرة كشهداءﷲ،
وعلى أســاس شهادتهم ذاتها ستتقرر مصائر
الناس األبــديــة ،فسيدخل في عــداد أصحاب
النار هناك في ذلك العالم األبدي ،أولئك الذين
يصرح الشهداء اإللهيون بأنهم كانوا قد أنكروا
الحق ورفضوا الطاعة واإلذعان له ،فسيقذف بهم
في نار جهنم األبدية.
ولو أن أمة نهض فيها دعــاةاﷲ الصادقون،
وهي تقابل دعوتهم بالرفض واإلنكار ،فإنما
يكون ذلك دلي ً
ال قاط ًعا على كونها أمة مجرمة
ٍ
وبعدئذ تفقد تلك األمة حقها في االعتذار
ظالمة،
بأننا لم نكن على علم بأمر اآلخرة وال الجنة وال
النار ،ولذا ينبغي أن يتم إعفاؤنا من عذاب هذا
اليوم العصيب أو باألحرى يخفف عنا نو ًعا ما!!
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( )88-86عندما تقوم الساعة تنكشف
هــذه الحقيقة في أوضــح صــورة وأظهرها
للعيان ،وهــي أنــه ليس هناك من أحــد في
هذا الكون ،غيراﷲ ،يتمتع بأي نوع
من القوة والسلطان ..وإذا رأى المشركون
ٍ
حينئذ آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا،
فسوف يلجئون إلى أقاويل تثبت براءتهم،
وكأنما هم يقصدون بذلك أن هذه اآللهة
الباطلة قد ظلت تخدعنا عن أنفسنا؛ إذ
عبدنا مااليستحق العبادة من دوناﷲ..
غير أن تلك اآللهة سوف التلبث بدورها
أن تــرد ذلــك إليهم قائلة :إنــه لم يكن إال
طغيانكم أنفسكم ،حيث قمتم باختالق
آلهة ومعبودات باطلة تنص ً
ال من طاعةاﷲ
واالنــقــيــاد لحكمه ،ومــا زلــتــم تستغلون
أسماءها لتبرير دينكم القائم على األهواء
واآلراء المزعومة!
هــنــاك شخص اليتلقى دعـــوة الحق
٢٧٧
بالقبول ..وآخر يحاول ــ إلى جانب إنكاره
الشخصي للحق ــ أن يصد اآلخرين عنها كذلك بشتى الطرق واألساليب ،ولئن كان الموقف األول
هو الضالل ،فإن الموقف األخير هو قيادة الضالل ..وسيلقى هؤالء الذين يتولون قياد مسيرة الضالل
في الدنيا سيلقون ضعف العذاب الذي يلقاه الضالون في اآلخرة.
٢٨

«شخصا
( )89لقد جرت سنةاﷲ تعالى بأن يندب لالضطالع بمهمة اإلنذار والتبشير بين أمة ما،
ً
مختارا» من أبناء األمة نفسها ..وللسبب ذاته كان كل األنبياء المبعوثين في األمم الغابرة ،أفرا ًدا منتمين
ً
إلى األمم نفسها ،أما اآلن فإن األمة اإلسالمية هي المسؤولة ــ بعد ختم النبوة ــ عن أن تنهض بأعباء
الدعوة وشهادة الحق نحو شعوب العالم أجمع إلى يوم القيامة ..والقائمون بدعوة أمم األرض إلى
الحق هؤالء سيكونون شهداءاﷲ على األمم في اآلخرة ،وعلى أساس شهادتهم ذاتها سيحكم هناك
على كل فرد من أفراد األمة بالثواب أو بالعذاب.

ونعت القرآن بأن فيه «تبيانًا» لكل شيء ليس معناه أن الكتب السماوية األخرى لم تكن تتضمن
بيانًا لكل شيء ،فالحقيقة هي أن كل كتاب سماوي نزل من عنداﷲ كان محتو ًيا على بيان لكل شيء.
بيد أن عالقة «كل شيء» هذا ليست بالعلوم والفنون الدنيوية ،بل هو يتصل بمعرفة أسباب النجاح
والفشل األخرويين ،فقد اشتمل القرآن الكريم ــ مبدئ ًّيا ــ على بيان لكل تلك األشياء التي تضمن
ألحد النجاح في اآلخرة ،أو تؤدي إلى الفشل فيها ..واآلن فإن الذين سيقتبسون منه الهداية فإنه
يصير لهم نعمة عظيمة غالية ،وأما الذين اليهتدون بهديه فسوف اليسعهم إال أن يقيموا الحجة

على أنفسهم ،برفضه وإنكاره ،وأن يقدموا بذلك
مبررا لما ينتظرهم من الهالك والدمار العاجل أو
ً
اآلجل!
( )90كيف ينبغي لعبدمن عباداﷲ أن يعيش
في هذه الدنيا؟

لقد انطوت هذه اآلية الكريمة على وجازتها
على إجابة واضحة شافية عن هــذا السؤال..
ونظرا لما لها من هــذه األهمية البالغة ،كان
ً
الخليفة الراشد عمربن عبدالعزيز قد ضم هذه
اآلية إلى خطبة الجمعة األسبوعية.

وأول مايجب على أحد الناس أن يهتم به
هو «العدل» ..وهو يعني :أن يدفع كل شخص
مالغيره ماعليه من الحقوق بتمامه من غير بخس
وال نقصان ،سواء كان صاحب الحق ضعي ًفا أو
قو ًّيا ،ورج ً
مكروها ،ففيما يتعلق
ال محبو ًبا أو
ً
بــأداء الحقوق إلى ذويها ،إنما ينظر إلى الحق
وحده ،وليس إلى أية اعتبارات أخرى.

والشيء الثاني هو «اإلحــســان» ..والمراد
به :هو أن نتخذ من السماحة شعارنا في دفع
حقوق اآلخرين ..فنجمع الرأفة واإلشفاق إلى
جانب العدل واإلنصاف ،ونذهب أبعد من إطار
المقتضيات القانونية ،ونتبنى موقف الفضل
والعطف والكرم ،وأن تسمو همتنا بحيث نرضى
ألنفسنا بأقل مما نستحقه فعالً ،ونحاول أن نعطي
لغيرنا أكثر مما يستحقه هو.

والشيء الثالث هو «إيتاء ذي القربى» ..وهو
يعني أنه كما يمأل فؤاد المرء شعوره بما يعانيه
أهله وعياله من شدة الحاجة ،قل ًقا واضطرا ًبا
يدفعه إلى السعي وراء دفع غوائلها عنهم ،ينبغي
حساسا نحو حاجة أقاربه اآلخرين
عليه أن يكون
ً
كذلك ..فال يحسب كل ذي سعة ويسار أن ماله
ليس إال لنفسه هو وألهل بيته وحدهم ،بل ليعتبر
أيضا واحدً ا
تأدية حقوق أقربائه وقضاء حاجاتهم ً
من واجباته األساسية المنوطة به.
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وبعدها تتوجه اآليــة إلى النهي عن األمور
الثالثة اآلتية:

أوالً :الفحشاء والمقصود بها جملة الرذائل
الخلقية الظاهرة أو المكشوفة ..أي تلك الرذائل
التي يكون كل أحد على علم بشناعتها بوحي
ضميره الداخلي ،والناس ــ عــاد ًة ــ ينظرون
إليها نظرة تقزز واشمئزاز؛ ألنها تنافي الشرف
والحياء ،وتجلب الخزي والعار على فاعليها.

وثــان ـ ًيــا :الــمــنــكــر ،وه ــو ضــد الــمــعــروف،
فالمعروف هو الخصال الحميدة التي تستحسن
في كل المجتمعات البشرية ،وعلى النقيض من
ذلك فالمقصود بالمنكر هو تلك األمور السخيفة
التي التتفق مع المعيار األخالقي العام ،وهو
قبيحا وسي ًئا بوجه عام،
يشمل كل مايراه البشر ً
وما تأبى القبول به الفطرة اإلنسانية.
وثال ًثا :البغي ،ومعناه التجاوز واالعتداء..
وهو يتضمن كل نوع من الطغيان يتخطى فيه
المرء حدود الواقعية ،فيتطاول على غيره ،ويتخذ
إجراءات عدوانية تعسفية ضد أحد الناس بغية
النيل من نفسه أو ماله أو عرضه ،ويأخذ في
استخدام مايحظى به من قوة ونفوذ القتناص
الفوائد غير المشروعة!

( )92-91عملية الغزل هي عبارة عن الكدح
لجمع ألياف متناثرة متفككة ،وربطها برباط وثيق
يحولها إلى خيطان تصنع منها أشياء نافعة لنا
كالثياب واألقمشة ونحوها.

واآلن فلو أن أحــد الرجال أو النساء ظل
يكدح طوال النهار يغزل ،ثم اليلبث أن ينقض
أنقاضا فسوف
خيوطه المغزولة مع المساء
ً
تذهب جهوده سدى ودون جدوى.

وهذا هو شأن أولئك الذين يبرمون فيما بينهم
عهدً ا ماثم يتناوله فريق منهم بالنقض بال مبرر أو
سبب معقول ،فكما أن تبديد الخيوط المغزولة
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عب ًثا ،إحباط لما بذلناه من جهود مضنية ،كذلك
نقض معاهدة مبرمة ،هدم لذلك العمل كله من
األســاس الذي كان قد تسبب في إيجاد فرصة
للوحدة واللقاء بين فريقين متخاصمين من
الناس.

والمرء اليعيش في العالم الراهن بمفرده ،بل
مع كثيرين آخرين من البشر ،وكل أحد مضطر إلى
أن يمارس عمله ونشاطه في هذه الحياة مع أناس
آخرين عداه ،ولهذا السبب كان لالعتماد أو الثقة
المتبادلة أهمية كبيرة جدًّ ا في الحياة االجتماعية،
وألجل إقامة هذه الحياة االجتماعية على أساس
متين تمس الحاجة إلى عقد عهود ومواثيق شتى
بين شخص وآخر ،وهي تكون مصحوبة مؤكدة
بالقسم تارة وخالية من القسم تارة أخرى.
واآلن لو أن الناس أخذوا يتالعبون بحرمة
هذه المعاهدات ،وذلك بنقضها بدون أية دوا ٍع
أو مبررات حقيقية النتشر الفساد والفوضى في
الحياة االجتماعية ،وأصبح القيام بأي عمل من
أعمال البناء والتعمير ضر ًبا من المستحيل.
وللعهد المؤكد باليمين نوعان:

أحدهما :أن تعاهد أحــدً ا غيرك مع النطق
بكلمات القسم المعهودة.

خلوا
وثانيهما :أن نص المعاهدة مع كونه ً
من أمثال هذه الكلمات ،إال أنه ينطوي على
أيضا من بعض الوجوه ..وكأنما
إشارة إلىاﷲ ً
يريد المتعاهدان بذلك جــعــلاﷲ شــاهــدً ا أو
كفي ً
ال على أمرهما ،ومن ثم فإن نقض العهود
نصا وصراح ًة كان أشد سو ًءا
المؤكدة باسماﷲ ًّ
وأكثر شناعة ،فإن معنى ذلك أن المرء قد استغل
اســماﷲ عندما كان يتوخى كسب ثقة اآلخرين
به ،ولكنه عندما سيطرت عليه مطالب النفس أو
المصالح أعرض عناﷲ ونسيه.
والمعاهدات التي يتم إبرامها بين األفراد أو

لحنلا ةروس

الشعوب تنقسم إلى قسمين:

أما أحدهما فهو الذي يخضع للمبادئ.

وأما اآلخر :فهو الذي يخضع للمصالح.

وقد ظل الوضع السائد منذ أقــدم العصور
نقضا
وحتى يوم الناس هذا أن المعاهدات تدور ً
وإبرا ًما مع المصالح وحدها ،أي يبادر الناس
إلى إبرام المعاهدة إذا رأوها أوفق لصالحهم،
ويسارعون إلى نقضها إذا مابدا لهم النقض
محق ًقا لفائدة ما ،وعلى العكس من ذلك فقد
جاءت تعاليم اإلسالم تؤكد على ضرورة إخضاع
المعاهدات للمبادئ الشرعية والقيم األخالقية
الثابتة ،دون المصالح الشخصية أو المنافع
المادية المتغيرة.

( )93الدنيا مليئة بخالفات شتى ..وفي غمرة
هذه الخالفات اليكاد الحق والباطل يتميزان
بعضهما عن بعض إال لمن هداهاﷲ لذلك ..وإنما
السبب في ذلك هو التدبير اإللهي الذي أنشأاﷲ
العالم الراهن بمقتضاه ،وذلك هو االمتحان.
فقد وضع اإلنسان في العالم الراهن بغرض
االختبار ..ولم يكن هذا الغرض ليتحقق بدون
أن يكون كل شخص متمت ًعا بحرية كاملة للرفض
أيضا لكي يثبت
والقبول ،وأن تتاح له الحرية ً
الحق باطالً ،ويلبس الباطل ثــوب الحق ولو
لم تكن هذه الحكمة ألخضعاﷲ البشر جمي ًعا
لحكمه تما ًما كما جعل بقية الكون خاض ًعا
لحكمه.
وهذا الوضع سيدوم كما هو إلى يوم القيامة..
وسيتضح في يوم القيامة بجالء من الــذي قام
باستخدام عقله وفهمه على نحو صحيح ومن
حرصا
الذي قابل الحق باإلعراض والالمباالة
ً
ٍ
وحينئذ سيعاملاﷲ تعالى كل
على مصالحه هو،
إنسان بما كان قد أثبت نفسه أه ً
ال له في مرحلة
االختبار واالمتحان الراهنة.

442

( )95-94إن عــقــد الــمــعــاهــدة مع
اإلقسام بــاﷲ ،هو الصورة النهائية للعهد
المؤكد الغليظ ،وعلى هذا االعتبار تندرج
تحت هذه اآلية كل العهود والمواثيق على
اختالف أنواعها.
فــلــئــن أبــــرم الــمــســلــمــون مــع غيرهم
معاهدات ،ثم نكثوها ألجل بعض المصالح
حتما على اعتبار
العاجلة ،فإن ذلك سيقضي ً
المسلمين األخالقي فيالمجتمع وبالتالي
سيعود عملهم ذاك سب ًبا في صد الناس عن
سبيلاﷲ ،وتشويه صــورة المؤمنين بدين
الحق في أعينهم ،وفــي هــذا الصدد قال
ابنكثير...« :ألن الكافر إذا رأى أن المؤمن
قد عاهده ثم غدر به ،لم يبق له وثوق بالدين،
فانصد بسببه عن الدخول في اإلسالم».
وإنما يلجأ المرء دو ًما إلى نكث العهد
على نحو غير شرعي ،لما قد يخيل إليه أنه
لو نقض العهد فسوف يمكنه الحصول على
٢٧٨
كذا من المنافع الدنيوية ،إال أن نظرة المؤمن
تكون متطلعة دو ًما نحو اآلخرة ،فكلما حدثت إليه نفسه الغدر بإنسان كبح جماح نفسه قائ ً
ال لها :لئن
كان نقض العهد ينطوي على منفعة الدنيا فإن عدم نقضه يتضمن منفعة اآلخرة ،وأن المنفعة األخيرة
لهي ــ من غير شك ــ أكبر وأعظم من المنفعة األولى بكثير.
( )97-96الوقوف إلى جانب الداعي إلىاﷲ هو أن تربط نفسك بديناﷲ الحق ،حتى لو كان غير
مألوف وال سائد مع التخلي عن نظام ديني تقليدي يتمتع بالسيادة والسلطان.
دائما ..فإن ذلك يتطلب التغاضي عن
واتخاذ خطوة كهذه أشق وأصعب مايكون على المرء ً
الفائدة القريبة الحاصلة من جانب البشر ،والتقدم نحو الفائدة البعيدة المرجوة من عنداﷲ.

والشيء الوحيد المطلوب لتبني ٍ
قادرا على
قرار من هذا النوع هو« :الصبر» ..أي أن يكون المرء ً
التحمل لخسارة اليوم ألجل منفعة الغد ،وأن يتوفر لديه هذا االستعداد الذي يؤهله إليثار مااليرى
على مايرى ،فيعطي األول (غير المنظور) في حياته أهمية أكبر من األخير «المنظور» وأن تسمو همته
وترتفع معنويته بحيث يختار شي ًئا مامقابل التضحية ،ليس طم ًعا فيما عساه يدر عليه من ربح وقتي
عاجل ..وعباداﷲ الذين يقيمون الدليل على هذه العزيمة الفذة ،جديرون ح ًّقا بأن يتفضل عليهم
بإنعاماته العليا.
واألفراد الذين يتكبدون ألوان الخسائر في ظل النظام السائد بسبب وقوفهم إلى جانب الحق
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الخالص ربما ينظر الناس إليهم على أنهم قد
ضاعوا ضيا ًعا محق ًقا ،ولكناﷲ قد وعدهم ــ
وهو تعالى اليخلف وعده ــ بأنه سيعطيهم األجر
الوافي على ماقدموا في سبيله من تضحيات،
وأنه سيمنحهم حياة طيبة جدًّ ا في العالم األبدي
بعد الموت ،واألشــيــاء التي فقدها هــؤالء في
الحياة الدنيا بصفة وقتية ،سيردها إليهم هناك في
أفضل صورها وأكملها وبصفة أبدية.
وإن وعداﷲ هذا يشمل النساء تما ًما كما هو
يشمل الرجال؛ إذ الفرق وال تمييز عنداﷲ
بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجزاء األعمال.
( )100-98يقرأ القرآن لغرضين رئيسين:

أوالً :تقرأه للتذكر واالعتبار الذاتي.

وثان ًيا :أن تتلو آياته على اآلخرين الستمالة
نفوسهم إلى دعوة الحق.

وسواء تلونا كلمات القرآن الكريم كما هي
أمقمنا بشرح معانيها وتوضيح ماتنطوي عليه
آياته من أحكام وتشريعات ،البد للقارئ في كال
الحالتين أن يتعوذ باﷲ من الشيطان الرجيم.
والتعوذ اليعني تكرار ألفاظ محددة ،بل
معناه أن نسلح أنفسنا شعور ًّيا بحيث تعود
هجمات الشيطان غير مؤثرة علينا.

الشيطان دو ًما يقف للمرء بالمرصاد ،وهو
اليلبث أن يغير مفاهيم ألفاظ القرآن في ذهن
القارئ ،ويغريه بأن يضم ماليس في النص إلى
التفسير ..وهكذا فقد يثير الشيطان بين الداعي
والمدعو ضرو ًبا من الفتن والصراعات تحول
دون استمرار عملية الدعوة.
على أناﷲ إنما أتــاح للشيطان حرية
الوسوسة واإلغراء ،ولم يمنحه القدرة على أن
قسرا ،فال تنطلي
يوقع أحدً ا إلى طريق الضالل ً
حيله على أولئك الذين اليزالون مرتبطين باﷲ
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بقلوبهم وعقولهم ،أما الغافلون عناﷲ والذين
يصغون للشيطان وإغراءاته ،فإن الشيطان يسيطر
عليهم ،ويركب رؤوسهم ،وبالتالي يسوقهم إلى
أي اتجاه شاء.
( )102-101إن القرآن كتاب دعوي ،نزل
منجما على مدى  23عا ًما ،كما أن بعض أحكامه
ً
شرعت على التدريج ،تب ًعا لمصالح الدعوة
والتربية «وعلى سبيل المثال :أمر المسلمون
بالصبر على أذى المعارضين ،ثم أمروا فيما بعد
بأن يقاتلوهم».

وبالنظر إلى «تغييرات» من هذا القبيل كان
المعارضون يقولون :إن القرآن ليس كتا ًبا منزالً
من عنداﷲ ،إنما هو من تأليف محمد نفسه،
والذي نسبه ــ كذ ًبا وافترا ًء ــ إلــىاﷲ؛ إذ لو أنه
كان من عنداﷲ لم يكن لتطرأ عليه تغييرات كهذه
أبدً ا.
ولــو أن هــؤالء المعارضين كــانــوا جادين
بشأن القرآن ونظروا إلى واقع التغيير من زاوية
صحيحة ،لتجلت لهم فيه حكمة التدرج في
تنزيل األحكام القرآنية ،لكن الشيء الذي كان
منطو ًيا على دواعــي التصديق لهم اتخذوا منه
ذريعة للتكذيب واالفتراء!!

لقد نزل القرآن بالحق ــ المقصود بـ«الحق»
هنا هو ديناﷲ النقي الخالص ــ ،والذين يبحثون
عن الصدق وال يجدون في األديــان المحرفة
مايقنع عقولهم ويطمئن ضمائرهم يمثل الدين
اإلســامــي بالنسبة ألمــثــال ه ــؤالء الباحثين
الحيارى جوا ًبا شاف ًيا على بحثهم وطلبهم ،وفي
أيضا بقناعة عقلية وسكينة
الوقت نفسه يزودهم ً
قلبية وطمأنينة ضمير.
( )105-103كــان هناك عــدد من العبيد
األعاجم بمكة ،كانت أسماؤهم بحسب ماورد
فــي كتب التفاسير :جبر ،ويــســار ،وعايش،
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٢٧٩

لقريش ،ولذا فقد أخفقوا في تقديره حق قدره.

ويعيش ...إلخ ،وقد ذكر في هذا الخصوص
اسم سلمان الفارسي هو اآلخر ،الذي اعتنق
اإلســام فيما بعد ،وقد كان هــؤالء العبيد
إما يهو ًدا أو نصارى ،ومن ثم فقد كانت
لديهم معلومات عن الديانتين السماويتين
القديمتين :اليهودية والنصرانية ..وربما
كان بعضهم يلتقي برسولاﷲ^ بين حين
وآخــر ،فما لبث زعماء قريش أن اتخذوا
أساسا للقول بأن
من هذه اللقاءات العابرة
ً
هؤالء األعاجم يخبرون محمدً ا^ ببعض
األخبار ،فإذا به يقدمها بــدوره إلى الناس
زاعما لهم أنها كالم إلهي.
ً
الــذي جعل زعماء المشركين هؤالء
يتداولون مثل هذا اللغو السخيف المثير
للضحك إنما يرجع السبب في ذلك إلى تلك
الرذيلة العامة التي ــ كانت وما تزال ــ فاشية
بين الناس على اختالف األعصار واألمصار،
أال وهي :عدم معرفة قدر الشخص المعاصر
لنا ..قد كان رسولاﷲ^ شخصية معاصرة

ويتضح من هذا اآليات أن المصابين بعقدة المعاصرة ــ إن صح التعبير ــ أبدً ا اليوفقون إلى قبول
الحق ،وإنما ديدنهم أن يلفقوا أقاويل كاذبة ضد حملة لواء الحق بدالً من االعتراف بالحق ،فهم
اليلقون باالً للحقائق الكبرى على غاية وضوحها ،بينما التفتأ تتداول ألسنتهم األباطيل والترهات
السخيفة بهدف تشويه سمعة الداعي ،وهم يظلون مشغولين في ذلك ،إلى أن يفاجئهم الموت،
فيتعرضون لبطشاﷲ وعذابه!

( )109-106إنما تكون العبرة عنداﷲ تعالى بالحقيقة (الباطنة) ،وليس بالظاهر ..وللسبب ذاته
كثيرا من الرخص ..ومن
اتسمت نظرة اإلسالم إلى اإلنسان بمنتهى اليسر والسماحة ،حيث قدم له ً
مكرها بكلمة الكفر ،بصفة وقتية حفا ًظا على حياته ،وهو
شخصا ينطق
أمثلة ذلك أناﷲ اليؤاخذ
ً
ً
تغيرا جذر ًّيا ،وبالتالي ساروا في
وفي مخلصﷲ من صميم قلبه ..اللهم إال الذين تغيروا من الداخل ً
أي اتجاه آخر ،متأثرين بالشبهات الشيطانية أو بضغوط األحوال الخارجية عن طيب خاطر وانشراح
صدر فإنهم غير جديرين البتة بالعفو وال بالمغفرة عنداﷲ.

وحين يختار المرء طريق الكفر بدالً من طريق اإليمان يرجع السبب في ذلك دو ًما إلى حب الدنيا
والعبودية لزخارفها ..فهو إذ يرى بعض مصالحه الدنيوية يتهددها الخطر ،فال يلبث أن يسير في
االتجاه المضاد لإليمان ،ولو أنه كان مدركًا لقيمة اآلخرة عار ًفا بقدرها ،لبدت له مصالح الدنيا لدى
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قدرا من
أحد الناس وهي األهم واألعظم ً
اآلخرة ،فتكون نتيجة ذلك ــ وبطبيعة الحال
ــ أنه اليكاد يستطيع النظر في األمــور من
منظور اآلخرة ،فهو مع كونه يرى ويسمع إال
أن ميله إلى الدنيا يحول دون رؤيته لجانب
األشياء األخروية ،وإنما هو يقدر على رؤية
الجانب وحده الذي له صلة بمصالح الدنيا
العاجلة ،والذين ينحدرون إلى هذا الدرك
األسفل من الغفلة ،لن يقع في نصيبهم سوى
الخيبة والخسران األبدي!
( )111-110لئن كانت البيئة يسودها
الباطل ،وتقدم ٍ
آنئذ شخص مابقبول الحق،
فإنه يتعرض عندها لمحنة قاسية جدًّ ا ،حيث
تتوالى عليه الضغوط من كل أنحاء البيئة،
تضطره إلــى أن يعود القهقرى ،فيتشبث
ثاني ًة بالدين التقليدي الذي يحظى بالسيادة
والنفوذ ،ولو أنه بقي ثابتًا على جادة الحق
بالرغم من الضغوط واإلغراءات الخارجية،
٢٨٠
وبالتالي رضي بالتخلي عن كل شيء ،حتى
المال والعقار واألهل والوطن ،ولم يتخل عن الحق ،فقد انخرط في سلك المهاجرين والمجاهدين
في سبيلاﷲ ،وهو بذلك يصير عنداﷲ أه ً
ال لثواب عظيم ..وليس ثمة شيء يثبت األقدام على جادة
الحق ،ويحفز النفوس على التمسك به في معترك هذه الحياة سرعان ماسيصادفه ،وإنه سيكون يو ًما
عصي ًبا قاس ًيا لدرجة أن المرء سيذهل حتى عن أصدقائه وأقرب أقربائه؛ إذ الأحد يستطيع هناك أن
يتصدى للدفاع عن أحد سواه ،وال أحد تبلغ به الجرأة إلى حد أن ينهض محام ًيا أو شاف ًعا ألحد غيره،
وإنه لن يسع المرء في حالة ماإذا سيطر عليه اإلحساس بمدى خطورة هذا اليوم القادم ،لن يسعه إال أن
يتحمل كل ألوان الخطوب والخسائر ،مهما كان حجمها ،عن رضا وسرور ،دون أن يتخلى عن الحق
أبدً ا!
٢٨

( )113-112لئن كان أحد المجتمعات البشرية يسود أرجاءه األمن واالستقرار ،ويتمتع أهله
بالرخاء وسعة الرزق ورغد العيش ،ثم بعثاﷲ فيه عبدً ا من عباده ،داع ًيا إلى الحق ،فإن المجتمع يقف
دو ًما أحد موقفين الثالث لهما:

فإما أن يبادر هذا المجتمع إلى قبول الحق فيصير أه ً
ال للمزيد من اإلنعامات اإللهية وإما أن يرفض
رفضا باتًّا ،مما يجعله يتعرض لضروب شتى من الكوارث والنكبات ،وهذه الكوارث التكون
الحق ً
نذرا أو تحذيرات إلهية ،تهدف إلى تنبيه الناس من الغفلة
في حقه عذا ًبا إله ًّيا ،بل تكون باألحرى ً
وإيقاظ حساسيتهم من حالة الركود ،وبالتالي تجعلهم مستعدين لتلبية نداء الداعي إلىاﷲ.

ولــو أن التحذيرات من هــذا النوع لم تعد
تجدي نف ًعا ،وذهبت أدراج الرياح في أعقاب
اكتمال الدعوة والبالغ ،يفاجأ القوم بحلول
المرحلة األخيرة الحاسمة ،وهي أن يتم إهالكهم
جمي ًعا ،ليصلوا إلى عالم اآلخرة حيث ينتظرهم
مصيرهم األبدي المشؤوم.

( )115-114تــتــحــدث ه ــذه اآليـــة عن
المأكوالت اليومية ..فاألشياء التي خلقهااﷲ
صالحة لــأكــل والــتــغــذي ،هــي كلها حالل
لإلنسان ،باستثناء عــدد معين منها ،غير أن
اإلنسان المشرك القديم لم يلبث أن حرم على
نفسه من تلقاء نفسه الكثير من األغذية التي
أحلهااﷲ ،بينما سلك اإلنسان الملحد الجديد
في اتجاه مضاد لذلك تما ًما ،حيث أحل لنفسه
الكثير من األغذية التي حرمهااﷲ تعالى ..وكال
هذين االتجاهين خانق لتلك الروح المطلوب
إيجادها في ضمير اإلنسان عبر النعم الغذائية
المتاحة له.

إن الغذاء هو أشد حاجات اإلنسان أهمية
على اإلطـــاق ،فكل واحــد منا يجرب ذلك
صباح مساء ،ومــطــلــوباﷲ بهذا الخصوص
هو أن المرء إذ يقبل على تناول الغذاء ،فليأكله
معتبرا إياه مناﷲ ،فليشكراﷲ على منه وفضله،
ً
رأسا
ولكن اإلنسان لم يلبث أن قلب األمر كله ً
على عقب ..فلئن كان هو قد نسب هذه األغذية
خــال العصر المشرك أو الوثني القديم إلى
اآللهة المزعومة ،وهكذا جعل منها وسيلة لذكر
اآللهة بدالً من ذكراﷲ الواحد ،فقد وصل األمر
باإلنسان في هذا العصر اإللحادي الحديث،
إلى أنه أخضع األمر كله لمتعة نفسه وشهوتها،
فاستحل لنفسها كــل شـــيء ،حتى األغــذيــة
المحرمة من عنداﷲ ،وكانت النتيجة أن تحولت
األشياء التي خلقهااﷲ مائدة إلمتاع نفسه وقضاء
لذته ،وإشباع رغبته بصرف النظر عما إذا كانت

هي حالالً طي ًبا أو حرا ًما خبي ًثا!!
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شخصا ماهم بمخالفة تشريعاﷲ
ولو أن
ً
الغذائي ،في حالة االضطرار ،وذلك بأن يأكل
من الحرام إبقاء على حياته ،فإنما هو يفعل ذلك
مدفو ًعا بمشاعر الندم دون البغي والعدوان ،ومن
ثم فال يترتب على ذلك أي فساد في النفسية
اإلنسانية.

( )117-116إن هذه اآلية التتعلق بالتشريع
العام أو سن القوانين العامة ،بل بالحكم على
األغذية والمأكوالت بالتحريم والتحليل ..فقد
ظل اإلنسان دو ًمــا يعد بعض األشياء الغذائية
حرا ًما وبعضها اآلخر حالالً ،وذلك إما تمش ًيا
مــع األوهـــام والــخــرافــات أو انــقــيــا ًدا لألهواء
والشهوات ..إال أن القائلين بذلك اليلبثون أن
ينسبوه إلى الدين.

ومن األضرار الناجمة عن هذا النوع المذكور
من التحريم والتحليل أنه يولد في نفوس الناس
مي ً
ال إلــى عــبــادة األوهـــام والــشــهــوات ،بينما
الموقف الصحيح للمرء هو أن يعيش في الدنيا
عابدً اﷲ تعالى وحده ..واإلنسان متمتع بحرية
التصرف في الحياة الراهنة بسبب االمتحان،
فسوف يفاجأ اإلنسان بــإدراك أن لم يكن له
هناك سوى طريق واحد ممكن ،أال وهو تبني
عبادةاﷲ وعبوديته دينًا لنفسه ..وأما ماعدا ذلك
من األشياء التي اختارها في حياته ،فلم يكن إال
سوء استعمال للحرية المتاحة له امتحانًا ،وليس
ٍ
وحينئذ سيواجه المرء
بــأي حق مشروع لــه،
حتما العاقبة الوخيمة التي قدرت للفاشلين في
ً
االمتحان!

( )118تنص أسفار اليهود على تحريم بعض
األشــيــاء لم تحرمها شريعة اإلســام [ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ] {الــنــســاء:
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 ،}160وليس السبب في ذلك أناﷲ قد
شرع بنفسه نوعين من األحكام مختلفين..
إذ الواقع أن اليهود قد حرم عليهم بدورهم
تلك األغذية التي ورد ذكرها هنا ــ أي في
اآلية  115من هذه السورة ــ غير أن اليهود
لم يلبثوا فيما بعد أن حرموا على أنفسهم
ــ تب ًعا لتصوراتهم المزعومة ــ أشياء كانت
قد أحلت لهم ،وإنهم لم يرضوا بالتخلي
عن دينهم المزعوم هذا ،بالرغم من نصح
األنبياء وتحذيرهم المتكرر ،وفــوق ذلك
فإنهم حرموا ــ أوالً ــ ماأباحاﷲ لهم ،وهكذا
ورطــوا أنفسهم في حرج ومشقة الداعــي
لها ،ثم إذا عجزوا عن تجنب هذا الحرام،
استحلوه ألنفسهم ــ عمل ًّيا ــ مع اعتبارهم
إياه حرا ًما على مستوى العقيدة ..وهكذا فقد
ازدادوا جر ًما على جرم.
مباحا
ولو أن المرء حرم على نفسه شي ًئا ً
بموجب أية نظرية مزعومة ،وراح يتحمل
٢٨١
من أجله ألوان المشقات ،أو يقدم ضروب
التضحيات ،فإنما سيكون ذلك من باب ظلمه لنفسه هو ،وليس من باب التضحية في سبيلاﷲ.

( )119إن فعل السوء حين تصاحبه مشاعر الطغيان والتعصب ،فأبدً ا اليرضى فاعله باالنصراف
عنه ،مهما أتيت بأوضح األدلة وأقواها على بطالن عمله ،على أن هناك نو ًعا آخر من السوء ينشأ عن
محض الجهل أو السفه ،فالمرء ربما يرتكب خطأ ماعلى حين غفلة أو لكونه أخفق في مقاومة نوازع
الشر في نفسه ..ومثل هذا الشخص يخلو في الغالب من العناد والتعنت ،ومن ثم فحين يتضح له
خطؤه يعود من فوره إلى الصواب ،ويستمسك بالموقف الصحيح من جديد.
أما الصنف األول من الناس فمن البديهي الذي اليقبل ً
أخذا وال ر ًّدا أنهم غير جديرين بالعفو أو
المغفرة ،وأما الصنف األخير من الناس فله البشارة بأناﷲ سيتغمده برحماته؛ ألنه تعالى غفور رحيم
بهم!
( )123-120لقد قام سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم كأنموذج لإلنسان المطلوب
عنداﷲ ..ولماذا صار اإلنسان «األنموذج»؟؛ ذلك ألنه كان هو اإلنسان الوحيد في قومه الذي
تمسك باإليمان على رغم فساد البيئة كلها من حوله ،والذي قد نهض بمفرده ألجلاﷲ ،حيث لم يكن
أحد يناصره أو يرافقه في هذا الطريق الشائك الطويل.

وقد كان سيدنا إبراهيم سخر وجوده كله لطاعةاﷲ والقيام بأوامره ،جعل من التوحيد محور
اهتمامه ومركز توجهاته في عالم يسوده الشرك من أقصاه إلى أقصاه ،وكان ينظر إلى كل شيء يتاح

له على أنه هبة من عنداﷲ ،وبالتالي كان قلبه
شكرا وامتنانًا لربه على ماأسدى
اليزال يفيض
ً
إليه من نعم!!

ونظرا لبلوغ إيمان إبراهيم هذه الدرجة
ً
العليا من الكمال ،فتحاﷲ عليه طرق هدايته،
واختاره للنبوة ليقوم بإعالم البشر بديناﷲ.

ولقد أعطى سيدنا إبراهيم حسنة الدنيا
واآلخرة م ًعا ،ومن المعلوم أن سيدنا إبراهيم لم
يحظ في حياته بحشود الجماهير المؤيدة له ،وال
بسرير الملك وال فاز بأي شيء آخر من المباهج
الدنيوية ،ولكن القرآن مع ذلك يشهد مؤكدً ا
بأنه كــان قد منح من عنداﷲ حسنة الدنيا
وخيرها.
ومن هذا نعلم أنه ليست الحسنة في الدنيا
علما على القبول الشعبي الــعــام ،أو
عــنــداﷲ ً
الثروة والحكومة ،بل الحسنة في الدنيا عنداﷲ
تتمثل أص ً
ال في تلك الصفات التي ذكرت هنا
كخصائص مميزة لسيدنا إبراهيم.

( )124لقد ظل هناك يوم من أيام األسبوع
مخصصا للعبادة
فــي كــل الــشــرائــع والــمــلــل
ً
الجماعية؛ فاليهود يحتفلون بذلك فــي يوم
السبت ،والنصارى في يوم األحد ،أما المسلمون
فقد فرض عليهم القيام بالعبادة جماع ًّيا في يوم
الجمعة.
لقد وضع أحبار اليهود المولعون بالتعمق
والتنفير ،وضــعــوا مــن تلقاء أنفسهم ضوابط
والتزامات جديدة للسبت ،وكبلوا أنفسهم بقيود
مصطنعة ،ولما بدا ألتباعهم أن العمل بتلك القيود
ضرب من المستحيل ،أخذوا يسيرون عمل ًّيا في
االتجاه المعاكس لها ،وإن كانوا اليستطيعون
رفضها لقداسة أحبارهم وشيوخهم الماضين.
وإن ماأثاره العلماء والشيوخ المتأخرون من
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خالفات حول ديــناﷲ بشروحهم وتفسيراتهم
المبنية على اآلراء الذاتية ،لن ينحسم أمره في
هــذه الدنيا ،ولكن حين تقوم الساعة فسوف
يكشفاﷲ القناع عن الدين السماوي األصيل
الذي كان قد أنزله لعباده ،وما هي تلك األشياء
الدخيلة أو العناصر اإلضافية التي ضمها الناس
من جانبهم إلى الدين اإللهي.

( )125إن عمل الدعوة عمل ينبثق عن غاية
الجدية والنصح واإلخالص ..إن إحساس المرء
بحتمية مثوله يو ًما بين يدي ربه للحساب ،يرغمه
على أن يقوم داع ًيا بين عباداﷲ ،فهو إذ ينادي
اآلخرين فإنما يناديهم لكونه يحسب :لو أنني لم
أفعل ذلك فسأتعرض للمؤاخذة في يوم القيامة،
والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذه النفسية أن
المرء يتبنى لعمل الدعوة ذلك باألسلوب الذي
يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة ،والجدال
بالتي هي أحسن ،والمقصود بالحكمة الدليل
والبرهان ،وأي عمل دعوي اليكون عم ً
ال دعو ًّيا
ح ًّقا مالم تصاحبه أدلة تراعي ذهن المخاطب
وعقليته مراعاة تامة ،والكالم الــذي تتوفر فيه
الشروط التي يراها المخاطب ضرورية لكون
شيء ماعنده شي ًئا ثابتًا مبرهنًا عليه ،هو الكالم
الذي أطلق عليه هنا وصف «الحكمة» ،والكالم
الــذي اليأخذ في اعتباره مستوى المخاطب
العقلي والفكري هو كالم غير حكيم ،وإن كال ًما
كهذا لن يرقى بأحد الناس إلى مرتبة الدعاة.

وأمـــا الموعظة الحسنة فهي اســم لتلك
الخصوصية التي تسري في كالم الشخص يخفق
فؤاده بمشاعر النصح والشفقة ،فالداعي الذي
تزلزلت شخصيته واهتز كيانه نتيجة استشعاره
بــجــالاﷲ وعظمته حين يتكلم عــناﷲ فمن
الطبيعي أن يكون كالمه بحيث تلمع فيه ومضات
العظمة اإللهية ،والــداعــي الــذي يهب إلراءة
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اآلخرين الجنة والنار وقد شهدهما بعين يقينه،
ناضحا بعبير
فليس من الشك في أن يجيء كالمه
ً
الجنة ناط ًقا بأهوال جهنم ،إن امتزاج هذه األشياء
مؤثرا
بكالم الداعي من شأنه أن يجعله بلي ًغا
ً
يذيب القلوب ويسيل العيون دمو ًعا.
وهاتان هما الصفتان اإليجابيتان للكالم
الدعوي ..أي الحكمة والموعظة الحسنة.

على أن الدنيا التخلو أبدً ا من أناس ديدنهم
إثــارة مناقشات فارغة دون جــدوى؛ إذ يكون
غرضهم من وراء ذلــك اإلحــراج أو اإلفحام،
وليس االقتناع واإلقناع ..والمنهج الذي ينهجه
الداعي من الطراز المذكور أعاله ،بالنسبة ألناس
كهؤالء ،هو مايسمى الجدال بالتي هي أحسن،
حتى أنه يرد على القول المعوج بالقول السديد،
دائما ألفا ًظا مفعمة بالرقة واللين،
وهو يستخدم ً
مهما خوطب هو بألفاظ قاسية غليظة ،وهو يتعمد
على االستدالل االستفزاز واإلثارة.

ونــظــرة داعــيــة الحق التــكــون متجهة نحو
اإلنسان الحاضر أمامه ،بل نحواﷲ العظيم الذي
فوق الجميع ،ولذا فهو الينبس بشيء إال مايعد
حقيق ًّيا في ميزاناﷲ.

( )128-126تتحدث هذه اآليات عما ينبغي
أن يكون عليه سلوك الداعي تجاه المعارضين..
فنقول :لئن أصابك ــ أيها الداعي ــ من قبل بعض
معارضيك مكروه أو أذى يفوق مقدرتك على
التحمل ،فإنما أنت مسموح لك بأن تعامله بالمثل
دون زيادة ..على أن هذه اإلجازة ليست إال بمثابة
نظرا لضعف اإلنسان ،وإال
«تنازل» أو «إعفاء» ً
فسلوك الداعية هو أن يصبر على كل أذى يلحقه
من جانب المدعو ،وأن يفوض كل المعامالت
من هــذا النوع إل ــىاﷲ تعالى بــدالً من تصفية
الحساب مع المدعو.
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ولو أن المخاطب لن يؤمن بالحق ،وبالعكس
تصدى لمحوه ،ومحاولة اإلجهاز عليه فإن أكبر
ٍ
وقتئذ هو
تدبير يتعين على الداعي أن يلجأ إليه
الصبر ..يعني الــدأب على إبــاغ رسالة الحق
بأسلوب إيجابي مع اجتناب نفسيات رد الفعل أو
القيام بالعمليات المعاكسة السلبية ..فالمطلوب
من الداعي أن يقيم الدليل على أنه يخشىاﷲ
حق خشيته ،وأنه تولد فيه ذلك السلوك الذي
إنما يتولد حين يوفق المرء إلى اختراق حجب
الدنيا الظاهرية ،فيرىاﷲ بكل جبروته وعظمته
المستترة وراء الغيب ..ولو أن الداعي أقام الدليل
ٍ
بعدئذ األمور الباقية كلها،
على ذلك ،لكفاهاﷲ
وبالتالي لن يضر الداعي كيد المعارضين لدعوته
ومحكما.
عظيما
شي ًئا مهما كان كيدهم
ً
ً
الناس في الدنيا صنفان:

أحدهما :هو الذي تعلق بصره بالبشر ،فهو
اليرى إال إجــراءات البشر فحسب ..أما اآلخر
فهو الذي تعلق بصره باﷲ ،والذي ينظر بعيونه إلى
طاقاتاﷲ الالنهائية ،وإن الصنف األول ليس
بالذي يقدر على الصبر أبدً ا ..وإنما هم رجال من
الصنف الثاني يمكنهم وحدهم أن يتحملوا كل
أنواع اإلساءات والشكاوى وسوء المعاملة ..وأن
صفحا عما ينالهم من جانب البشر ألجل
يضربوا
ً
ماسينالهم من عنداﷲ ،وكما يجب على الداعي
أن يكون على حذر من نفسية رد الفعل ،يتحتم
عليه كذلك أن يجنب نفسه اتخاذ اإلجــراءات
المعاكسة فــعــاً ،وربــمــا تسبب مــؤامــرات
ظاهرا
المعارضين ومكائدهم في إشاعة الخوف
ً
من أنها توشك أن تقتلع جذور الداعي ودعوته،
غير أن الداعي البد له من أن يضع ثقته فياﷲ
على كل حال من األحــوال ،وله أن يتأكد من
أناﷲ يراقب كل شيء ،وأنه تعالى سينصر دعوة
الحق بال ريب ويحبط أعمال المبطلين.
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( )1لقد كانت ظروف مكة ،قبل الهجرة
بعام واحــد ،قد بلغت من القسوة حدًّ ا يبدو
معه أن تاريخ اإلسالم سينتهي قبل أن يتكون
أو يكتمل ..وقد أرىاﷲ رسول اإلسالم
في تلك اآلونــة ذاتها آية من آياته الكبرى..
إظهارا حس ًّيا لحقيقة أن
وهــذه اآليــة كانت
ً
تاريخ اإلسالم سوف اليبلغ تمامه فحسب،
بل سيتم إحاطته بأحوال عملية تضمن بقاءه
ح ًّيا ومحفو ًظا بصفة أبدية .فإنه إنما جاء
ـدرا موثو ًقا به لديناﷲ
ليكون وحــده مــصـ ً
الــذي وجــد لشعوب العالم أجمع إلــى يوم
القيامة ،وقد أسرىاﷲ برسول اإلسالم ،تحت
عنايته الخاصة ،من مكة إلى فلسطين (بيت
المقدس) ،وكانت هذه الرحلة ــ بغض النظر
(((
عما إذا كانت بالجسد أو بالروح أو بهما م ًعا
٢٨٢
ــ المحطة األولى في طريقه لرحلة المعراج
أيضا كل األنبياء السابقين في رحاب بيت المقدس ،فصلى رسول
التي أعقبتها ..حيث كاناﷲ قد جمع هنا ً
رمزا لهذا القضاء اإللهي بأن النبوات األولى قد
اإلسالم بإخوانه األنبياء إما ًما ،وكأن هذه اإلمامة كانت ً
نسخت كلها من اآلن فصاعدً ا كمصدر موثوق به للهداية اإللهية ،وإنما ينبغي على كل من يتوخى معرفة
الهداية اإللهية من األفراد والشعوب ،أن يرجع اآلن إلى الدين الذي جاء به رسول اإلسالم^ ،وقد كانت
فلسطين أنسب مكان لالحتفال بهذه المناسبة القدسية؛ لكونها ظلت مركز دعوة لمعظم األنبياء األولين،
ومن ثم فقد وقع اختياراﷲ على هذه المنطقة المباركة ليعلن فيها عن قضائه هذا.
١٥

٢٩

( )3-2إن واقعة اإلسراء المذكورة كانت تعني إقصاء ذرية إسرائيل «اليهود» حملة الكتاب ،وجعل
ذرية إسماعيل مكانهم حملة الكتاب اإللهي .وقد تمت هذه الواقعة تب ًعا لسنة إلهية؛ فاﷲ يختار
طائفة معينة أو شع ًبا بعينه لالضطالع بمهمة إعالن الحق ،وذلك أكبر تكريم وإعزاز يمكن أن يحظى به
إنسان في الدنيا .على أن هذا االختيار اليتم على أساس النسل أو الشعب ،بل إنما تستحقه طائفة ماإذا
هي أقامت الدليل على الكفاءة الالزمة لذلك ،وبانعدام الكفاءة سينعدم االستحقاق كذلك ..وقد حدث
ذلك مع كل من أمة آدم ،إلى أمة نوح ،إلى أمة موسى ،إلى أمة عيسى المسيح ،وتلك هي سنةاﷲ الثابتة
في خلقه ،التتخلف وال تتبدل ،تنطبق على اآلخرين تما ًما كما انطبقت على األولين بدون أي استثناء.

والسنة ،وخالف هذا قول شا ٌّذ ال يعتدُّ به.
((( والقول الصحيح أن اإلسراء والمعراج كانا بالروح والجسد م ًعا ،كما دل عليه القرآن ُّ
(المراجع).
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والكفاءة المطلوبة لهذا المنصب هي أال نتخذ
أحدً ا من دوناﷲ وكيالً ،أي أن نضع ثقتنا كلها في
ذاتاﷲ الواحد ،ونكل إليه وحده جميع أمورنا
وقضايانا.

والمرء المسلم الحق حين يعرفاﷲ تعالى
بكل قدرته وعظمته ويتخذه وكيله ،فسوف يصل
به األمر ــ بطبيعة الحال ــ إلى أن يجعلاﷲ تعالى
وحــده هو كل شيء له في هذه الدنيا ،والذين
يظفرون بــاﷲ على هــذا النحو ،هــم وحدهم
يستطيعون ممارسة الحياة اإليمانية في العالم
الراهن ،فلكي يمارس المرء الحياة اإليمانية ال بدَّ
له أن يسمو فوق المخلوقات كلها ،ولن يتاح هذا
السمو واالرتفاع إال لشخص عرف ماهو أكبر
من كل موجود ومخلوق ،أي عرف خالق سائر
المخلوقات ومالكها.
ومسؤولية الدعوة إلى الحق هي األخرى
اليستطيع القيام بها على وجهها ،إال الذين
حصلوا على هذه الدرجة العالية من معرفةاﷲ؛ إذ
ال بدَّ للقيام بدعوة الحق من التجرد التام والتفرغ
الكامل لها ،وهذا التفرغ الكلي والتجرد التام لن
يصل إليه أحد إال إذا كانت آماله ومخاوفه كلها قد
ارتبطت باﷲ ،وإال إذا صاراﷲ هو كل شيء.
( )6-4أريد بـ«الفساد» هنا هو الفساد الديني
الذي فشا بين بني إسرائيل بعد سيدنا موسى
وقد ظهر هذا الفساد على مرحلتين:

توجد تفاصيل المرحلة األولى في «المزامير»
(أي الزبور) ،وأشعياء ،وأرمياء وحزقيال من
كتب العهد القديم.
أما فساد المرحلة الثانية فقد جرى الحديث
عنه بدقة وإسهاب على لسان سيدنا المسيح
والــذي يوجد اآلن في إنجيلي متى ولوقا من
أسفار العهد الجديد.
لقد أسري برسولاﷲ^ من مكة إلى بيت
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المقدس «لكي يريهاﷲ بعض آياته» ،ومن هذه
أيضا ذلــك التاريخ الــذي يتصل ببيت
اآليــات ً
المقدس.

وهذا التاريخ هو في الحقيقة ظهور أو تحقق
فعلي إلحدى السنن اإللهية ،وتلك السنة هي أن
األمة األمينة على الكتاب السماوي ،إذا قامت
بتأدية حقوق الكتاب اإللهي ،كتب لها الغلب
والتمكن في األرض ،مع مايدخر لها في اآلخرة
من الفوز العظيم ،وأمــا إذا هي لم تؤد حقوق
الكتاب ،أديــل منها لشعوب العالم الغاشمة
المستبدة ،لتتخذ منها فريسة للظلم واالستغالل..
وكأن هذه عالمة تدل في هذه الدنيا ذاتها على
مــاإذا كــاناﷲ راض ًيا عن تلك األمة أمساخ ًطا
عليها ..وقد نفذت هذه السنة على حملة الكتاب
ـرارا على مدى
السابقين (اليهود)
مــرارا وتــكـ ً
ً
تاريخهم الطويل ،وقــد أشير هنا إلــى حدثين
بارزين ليكونا عبرة لمن يعتبر.
ولقد أنعماﷲ على بني إسرائيل ــ أول األمر
ــ بأن أنقذهم من ظلم فرعون ..ثم أحدث لهم
ظرو ًفا ،بعد سيدنا موسى ،مكنتهم من االستيالء
على فلسطين وإقامة حكومتهم بها ..غير أن
اليهود لم يلبثوا أن تسرب إليهم الفساد فيما
بعد ،إذ إنهم بدل أن يكونوا دعاة مؤثرين على
األمم المشركة التي اختلطوا بها ،صاروا بأنفسهم
مدعوين متأثرين بأعمال الشرك وطقوس الوثنية،
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى نشبت بينهم
خالفات شديدة حولتهم إلى فِ َرق وأحزاب شتى.

ولعل من أبــرز الوقائع التي مــرت بها بنو
إسرائيل نتيجة عصيانهمﷲ ،ماأصابهم على يد
ملك بابل «نبوخذ نصر» ،الذي نجح في بسط
ًّ
مستغل مواطن
نفوذه وسيادته على فلسطين
ضعف اليهود ونقائصهم الداخلية ..ثم جعل
واحدً ا من أفراد األسرة اليهودية الملكية نفسها
ممث ً
ال له ،ليحكم بالنيابة عنها.

452

بيد أن اليهود نظروا إلى هذه «التبعية»
على أنها وصمة عــار على جبين مجدهم
القومي العريق ،فهموا بالخروج عليها
ثائرين ..كما نشأ بينهم إذ ذاك شعراء وخطباء
أخــذوا يلهبون مشاعرهم بخطب وأناشيد
حماسية ،وقد حذر اليهو َد نب ُّيهم «أرميا ُء»
قــائ ـاً :إن هــؤالء كلهم زعــمــاء كــاذبــون،
التنخدعوا بمعسول كالمهم ،فإنكم لن
تنتصروا على ملك بابل إن أنتم تصديتم
لقتاله على ماأنتم عليه اآلن من ضعف
وفرقة وانحالل ..وبدالً من ذلك يجدر بكم
أن تهتموا بإصالح أنفسكم دين ًّيا ،وتكافحوا
لبناء داخلكم ورفــع معنوياتكم ،معترفين
بسيادة ملك بابل السياسية ،إلى أن يهيئاﷲ
لكم مستقب ً
ال وإمكانات أخرى.
ولكن اليهود لم يعيروا نصيحة النبي
أرمياء هذه أي اهتمام ،وافتتنوا بأحاديث
قادتهم المتفائلين أو الحالمين ،وبالتالي
ٍ
٢٨٣
وبعدئذ غضب
أعلنوا الثورة ضد ملك بابل،
ملك بابل أشد الغضب ،فأغار ثانية على فلسطين عام ( )586ق .م .بمنتهى قوته ،فهزم اليهود شر
هزيمة ،حيث إنه لم يكتف بما أصابهم من خسائر مادية فادحة وحدها ،بل هدم هيكل أورشليم الذي
كان يمثل الرمز األخير لمجد اليهود!

( )8-7لقد نصراﷲ بني إسرائيل ثانية عندما استيقظت في نفوسهم مشاعر اإلنابة والرجوع إلىاﷲ،
نتيجة لتوالي األحداث والنكبات المريرة ..وقد أقاماﷲ هذه المرة ملك فارس «قورش الكبير» ،الذي
أغار على بابل عام ( )539ق .م .فاستولى عليها بعد أن كسر شوكة الحكومة القائمة بها ..وفي أعقاب
ذلك أحسن إلى اليهود بأن سمح لهم بالعودة من بابل إلى فلسطين ،فانصرفوا عائدين إلى فلسطين،
حيث قاموا ،بعد برهة من الزمن ،بإعادة بناء معبدهم (الهيكل) من جديد.
على أن أجيال اليهود الجديدة عادت ثانية ضحية الفساد نفسه الذي كانت أجيالهم السابقة قد
أصيبت به ،وقد مرت عليهم أحقاب طويلة وهم يتأرجحون فيها بين المد والجزر ،إلى أن بعث فيهم
أخيرا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح ،وقد تناول هذان النبيان حياة اليهود بالشجب واالنتقاد ،وكشفا
ً
النقاب عن أنشطتهم الالدينية التي كانوا يمارسونها باسم الدين ،غير أن اليهود بدل أن يرحبوا بهذا النقد
والتحليل ،تذمروا عليه ،حتى إنهم قتلوا سيدنا يحيى واستعدوا إلعدام المسيح صل ًبا!

وعندها غضباﷲ عليهم مر ًة أخرى ..ففي عام  70الميالدي ،قام اإلمبراطور تيطس ()TITUS

بحصار أورشليم فدمرها شر تدمير.
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وإن وقائع تاريخ اليهود هــذه من الوقائع
المسلم بها حتى لدى اليهود أنفسهم ،إال أنهم
حين يذكرونها يرمون بــأوزارهــا على أكتاف
الظالمين المعتدين ،بينما يلقي القرآن بالتبعة في
هذا الشأن ،وبكل صراحة ،على عواتق اليهود
أنفسهم.
ومن هذا نعلم أن األوضاع السياسية تتبع دو ًما
الالأخالقية ،فليس هناك من ظالم يظلم أحدً ا أو
يعتدي عليه ،بل إن فساد األمة دين ًّيا وانحاللها
خلق ًّيا هو الذي يتيح لآلخرين فرصة التخاذها
عرضة للظلم واالستغالل والسلب والنهب!

( )10-9الــقــرآن يــدعــو الــنــاس كــافــة إلى
التوحيد ..أي إلى أن نؤمن باﷲ الواحد األحد،
ونسخر أنفسنا لطاعته وحـــده ..وتلك دعوة
يستحيل أن توجد هناك أية دعوة أخرى أصوب
منها ،وال أدنــى منها إلى العقل ،وال أكثر منها
تواف ًقا وانسجا ًما مع الفطرة ..فالتوحيد هو
الحقيقة الكبرى بال ريب ،وهو الصدق األعظم
في الوقت نفسه.

وحيثية التوحيد هذه تقتضي أن يكون هو
المقياس لفحص البشر جمي ًعا ،فعلى أساس
منه يعد بعضهم مصي ًبا وبعضهم اآلخر مخط ًئا،
وبالتالي يحكم على أحد بالنجاح وعلى آخر
بالفشل.

ومع أن هذا المقياس اليبدو لنا سائدً ا في
عالمنا الراهن ،حيث اليتم تقويم الناس هنا أو
تقسيمهم عمل ًّيا على أساس منها ..إال أن هذا
الوضع ليس إال بسبب سنة االمتحان اإللهية،
ويمثل الموت على المستوى الفردي ،والقيامة
على المستوى الجماعي الشامل ،يمثالن الحد
النهائي لمدة هذا االمتحان المحددة ،فعندما يأتي
هذا الحد حتى يفرز الناس كلهم إلى طائفتين
مستقلتين منفصلتين بعضهما عن بعض ،أما
السائرون على درب التوحيد ،فسيجدون أنفسهم
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سعيرا.
في الجنة ،وأما المنحرفون عنه فسيصلون
ً

( )12-11إن نظام تتابع الليل والنهار يدل
على أن سنةاﷲ هي أن يسبق الظالم أوالً ،ثم
يعقبه النور والضياء ثان ًيا ..فكال األمرين ضروري
في الخريطة اإللهية على حد ســواء ..فكما أن
أيضا
في النور منافع كذلك يتضمن الظالم ً
منافع كثيرة ..ولو لم يعد هذا االختالف بين
الليل والنهار في هذا الكون ،فعلى أي أساس
سيقسم المرء أوقاته ،وكيف سينظم مواعيد عمله
وراحته؟

إ ًذا ينبغي للمرء أن يشعر بالقلق أو الهلع تجاه
«الظالم» ويعود طال ًبا «النور» وحــده ،فإن هذا
يستحيل أن يتحقق في دنيااﷲ ،والــذي يود أو
يرغب في ذلك فليبحث لنفسه عن دنيا أخرى غير
دنيااﷲ هذه!!

ولكن من العجائب أن هذا هو ضعف اإلنسان
األكبر؛ ألنه يطمع دو ًما في التحصل على النور
فورا وبدون أن يواجه مرحلة الظالم ..ونتيجة هذا
ً
الضعف نفسه مايطلق عليه «العجلة» ،فالعجلة
هي في الحقيقة اسم ثان لعدم الرضا بالتدبير
اإللهي ..وإن عدم الرضا به هو مصدر كل ألوان
الشقاء والضياع والدمار البشري.

إناﷲ يريد لإلنسان أن يصبر على لذائذ الدنيا
العاجلة ،حتى يتمكن من مواصلة مسيرته نحو
اآلخــرة ،غير أن عجلة اإلنسان تجعله يتهافت
على لذائذ الدنيا اآلنية ،وال يستطيع أن يمضي
قد ًما نحو األمــام ،فحب اإلنسان للعاجلة هو
السبب األكبر وراء حرمانه من نعم اآلخرة.
وهكذا هو الشأن تما ًما فيما يتصل بشؤون
الدنيا كذلك ..فالنجاح الحقيقي في هذه الدنيا
أيضا إنما ينال بالصبر دون العجلة والتسرع.
ً

( )15-13لقد كان عبدة األوهــام منذ قديم
كثيرا مايحاولون التعرف على حظوظهم
الزمان ً

ومصائرهم بحركات الطيور (يمينًا وشماالً) ،أو
بحسب مواقع النجوم ،أو بطريق ضروب شتى
من الفأل ..وأما الذين اليعتقدون في مثل هذه
األوهــام والخرافة من مثقفي العصر الحديث،
فهم اآلخرون يربطون أحوال حظوظهم بأي سر
من األســرار الغامضة فيزعمون أن هناك عام ً
ال
خارج ًّيا ،هو الفاعل أو المؤثر الحقيقي في هذا
الخصوص.
وقد أرشداﷲ هنا إلى الحق الذي اللبس
فيه وال غموض فقال :إن حظوظكم ــ أيها الناس
ــ غير مرتبطة بحركة الطيور وال بدوران النجوم،
وال عالقة لها كذلك بــأي شــيء مــن األشياء
الخارجية ..وإنما مدار حظ كل إنسان منكم على
نوع عمله وحده ،فكل مايعمله المرء أو يفكر
فيه اليزال ينقش ويسجل على نفسه كل لحظة
وسيجده المرء في يــوم القيامة بشكل مذكرة
تحتوي على كل صغيرة وكبيرة.
لقد أرســلاﷲ إلى األمــم والشعوب أنبياء،
وأنـــزل عليهم الــكــتــاب ،ليصبحوا على علم
بخطورة اليوم القادم ــ يوم القيامة ــ قبل حلوله،
وإنما األمر موكول اآلن إلى إرادة المرء الذاتية
عن أن يقرر المصير الذي يريده لنفسه في مرحلة
الحياة اآلتية الدائمة.

ومــدى رغبته في الدخول إلى الجنة باتباع
سبيل الهداية ،ومدى إعداد نفسه للوقوع في قعر
جهنم بالتخلي عن سبيل الهداية.

( )17-16إن صالح أمة ماأو فسادها يقاس
بصالح طبقة من األشــراف أو األثرياء من تلك
األمــة وفسادها ..فإنها هي الطبقة التي تملك
صالحية التفكير والفهم ،وهي التي تتوفر لديها
من الوسائل مايمكنها من التأثير على الجماهير،
وهي التي تستطيع دفع ثمن القيادة أو الزعامة
على طائفة ما.
ولهذا السبب كان إصالح طبقة األثرياء في
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أمة ماهو إصالح األمة بأسرها ،وفساد األثرياء
هو فساد األمة بأكملها ..ولو أنناقمنا باستعراض
تاريخ األمم والشعوب منذ سيدنا نوح وحتى
يومنا هذا لوجدناه مصد ًقا بصحة هذا المبدأ العام
الشامل.
أيضا قضية أولئك
وهذا الحكم العام يشمل ً
«األكــابــر» الــذيــن يتخذون مــن األمــة مصيدة
لقيادتهم ،وهكذا يوردونها ــ بسوء قيادتهم لها ــ
موارد الهالك والدمار ..حيث إنهم يلقنون األمة
دروس العاطفية ،بدالً من الواقعية ..ويحببون
إليهم فنون األلفاظ بدالً من المعاني ،ويحلقون
بهم في سماء الخيال بدالً من أخذهم بالجدية،
ويعلمونهم العيش في األحالم واألماني بدالً من
االعتراف بالحقائق.
وخالصة القول :إنهم يصرفون اهتمام األمة
عناﷲ إلى غيراﷲ.

وإذا سيطر أمثال هؤالء القادة على أمة ما ،فإن
هذا عالمة تدل على أناﷲ تعالى قد قضى على
تلك األمة بالهالك ..فإن واقعة كهذه إنما تحدث
تب ًعا إلذناﷲ ،وليس هناك شــيء من أعمال
ٍ
بخاف علىاﷲ!
شخص أو أمة
( )19-18إن المرء في العالم الراهن على
مفترق طريقين:

طريق يقوده إلى ربح قريب المنال.
وآخر يقوده إلى ربح بعيد المنال.
فأما من ســار في الطريق األول فقد أحب
العاجلة ،وأما من اختار الطريق الثاني فقد أحب
اآلخرة.
وإن المرء ليجد ــ من ناحية ــ مذهب النفعية
الذي باختياره إياه اليلبث أن يحصل من فوره
على العزة والــثــروة ..ومن ناحية أخــرى هناك
مذهب اتباع الحق الخالص ،الذي سيفوز المرء
بشرفه ــ لو اعتنقه وتمسك به ــ في حياة مابعد
الموت.
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وكذلك لئن أساء إليك أحد الناس إساءة
ما ،فأنت منه على موقفين:
فإما أن تمأل نفسك بمشاعر الثأر واالنتقام
نــحــوه ،وبالتالي تبذل كــل مــافــي وسعك
مــن الجهد للنيل منه ،وتتخذ كــل إجــراء
أمكنك للنكاية بــه ..وإمــا أن تمسك زمام
نفسك وتكبح جماحها ،تعفو عنه وتصفح،
وتفوض األمر كله إلىاﷲ داع ًيا له أطيب
الدعوات.
كما أن مايتوفر لدى المرء من مال يمكن
إنفاقه على وجهين اثنين:
أحدهما :أن يتم توظيفه في سبيل األغراض
الذاتية الخاصة ،كتحقيق رغبات النفس ،وتأثير
المجد ،وتوسيع النفوذ الشخصي.
أمــا الــوجــه الــثــانــي :فهو أن نبذله في
مصاريف ديناﷲ وإعالء كلمته ..وهكذا هو
الحال في كل أمر من أمور الحياة؛ إذ يستطيع
المرء دو ًما أن يعالجه بمنهجين مختلفين:
أحدهما :منهج العبودية لهوى النفس.
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٢٩

٢٨٤

وثانيهما :منهج العبوديةﷲ تعالى.

ويتمثل األول في إعطاء األهمية واألولوية لما هو حاضر ومشهود فقط واألخير في إعطاء األهمية
واألولوية لحقائق الغيب وحدها ..األول ترجيح للمصلحة ،واألخير للمبدأ ..واألول إقدام ناشئ عن
العجلة وقلة الصبر وسوء التقدير ،واآلخر إقدام على ماينبغي اإلقدام عليه بعد طول الصبر والروية
واألناة.
المنهج األول ينطوي على ربح مؤقت يعقبه الحرمان الدائم ،والمنهج األخير يتضمن خسارة وقتية
يعقبها العز الدائم والنجاح األبدي!

اسما ثان ًيا الستعمال
( )21-20إن النجاح سواء أردنا به نجاح الدنيا ،أو نجاح اآلخرة ،ليس إال ً
ماوفراﷲ تعالى من فرص وأسباب ..فمن يحصل على نجاح الدنيا فإنما يحصل عليه عبر االنتفاع
أيضا
بأسباباﷲ واتباع سننه ،وكذلك من يجعل من اآلخرة هداه وغايته في هذه الحياة ،فقد هيأاﷲ له ً
من األسباب والسنن مايمهد له الطريق نحو سعادة اآلخرة.
والناس في هذه الدنيا يتفاوت بعضهم عن بعض في أوضاعهم المادية واألدبية ،فهذا في قمة الرقي
والمجد ،وذاك وحده في التخلف والهوان ،وهذا يملك الثراء العظيم ،وذاك اليتوفر لديه إال القليل
فرصا وإمكانات التحد ..فبقدر مايسعى أحد
التافه ،وهذا الواقع عالمة تدلنا على أن في دنيااﷲ هذه ً
الناس للدنيا بقدر مايجني ثمار سعيه هنا ،وهكذا فبقدر مايعمل أحد الناس ألجل اآلخرة ،بقدر
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ماسيفوز هناك باإلنعامات اإللهية ،وفوق
ذلك فإن عطاء اآلخرة سيكون عطا ًء أبد ًّيا،
بينما اليكون عطاء الدنيا إال عطا ًء وقت ًّيا
محضا!
ً
( )25-22إن مــن واجــب االبــن نحو
وخصوصا إذا كانا قد كبرا في السن
أبويه،
ً
أن يعاملهما معاملة حسنة ،وأال يسمعهما
قوالً سي ًئا ،وأن يدعو لهما ،جزاء لما قدماه
صغيرا وكانا هما اللذان يقومان
له عندما كان
ً
بأمره.
وقد خصاﷲ مرحلة الكبر؛ ألن الوالدين
إذا بلغا سن الشيخوخة اليعود لهما أي قسر
مــادي على األوالد ،وحين يحسن الولد
سلوكه نحو أبويه الهرمين فإنما يفعل ذلك
انطال ًقا من قراره العقلي الحر ،وليس مدفو ًعا
بأية قوة مادية قاهرة له.

إن العمل االختياري الحر لهو أصعب
امتحان يواجهه المرء في هذه الحياة ،بيد
٢٨٥
أناﷲ قد يسره على اإلنسان برحمته
الخاصة ،فهو اليناقش اإلنسان كأحد القضاة الصارمين العديمي الرحمة ،بل هو يأخذ المرء بالتسامح،
ويتجاوز عن هفواته وخطاياه الصغيرة فيما إذا كان وف ًّياﷲ تعالى بصفة مبدئية ،ولو أن اإلنسان بادر
عظيما!
بالرجوع إلىاﷲ فور صدور الخطأ عنه فهو تعالى يعفو ويصفح عنه ،مهما كان جرمه
ً

( )28-26إن كل مايكسبه المرء بمجهوده الذاتي له الحق في أن ينفقه على نفسه ..بيد أن الشريعة
تنهى عن اإلسراف والتبذير ،فيجب عليه أن يبذل ماله في سد حاجاته الحقيقية وليس في مظاهر البذخ
والتفاخر والرياء.
أيضا ح ًّقا لغيره من المحتاجين ،سواء أكانوا ذوي قرابته
كما ينبغي لكل امرئ أن يجعل في ماله ً
أمجيرانه ،أمكانوا مسافرين أو أصحاب بؤس ومسكنة.

قادرا على إعطاء ذي الحاجة شي ًئا ،غير أن اإلسالم يفرض
وقد يحدث أحيانًا أن المرء اليكون ً
علينا حتى في مثل هذه الحالة أن نرد أخانا المحتاج ــ إذا كنا عاجزين عن إعطائه ماالً ــ بميسور من
القول ،وأن نعتذر إليه برفق ولين ..ألنه إنما جاء ليتيح لنا فرصة البر واإلحسان ،ولكننا لم نتمكن من
اغتنام تلك الفرصة لصالحنا نحن!
إنه لن ينجح في إنفاق ماله وفق مرضاةاﷲ ،إال شخص يصون ماله من الضياع والتبدد فيما
الطائل تحته ،وإال فسوف اليبقى لديه شيء من المال ينفقه في سبيلاﷲ.
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والحقيقة هي أن التبذير واإلس ــراف حيلة
من حيل الشيطان يتوسل بها الستدراج صاحب
عاجزا عن القيام بواجباته نحو
المال حتى يصير
ً
غيره من البائسين والمحتاجين!

( )30-29اإلسالم يحب القصد واالعتدال
في كل شيء ..فالطريق الوسط الذي الإفراط فيه
وال تفريط ،وال غلو فيه وال تقصير ،هو أفضل
الطرق في اإلســام ،وفي القول المأثور «خير
األمــور أوسطها» ..ومــن ثم فقد أمــر اإلســام
بالتزام هذا المبدأ نفسه فيما يتعلق بالبذل واإلنفاق
كذلك ..فال ينبغي أن يكون المرء بخي ً
ال إلى حد
يسقط معه من أعين الناس ،وال أن يتوسع في
اإلنفاق توس ًعا مفر ًطا بحيث يقعد صفر اليدين،
ولقد ورد في الحديث« :ما عال من اقتصد».
والعقلية غير المعتدلة بشأن المال إنما تنشأ
لكون المرء تغيب عنه الحقيقة القائلة :إن المعطي
هواﷲ؛ فهو الذي يوسع الرزق على بعض
ويضيقه على بعض من عباده بحسب الحكمة،
وقد جاء في حديث قدسي« :إن من عبادي من
اليصلحه إال الفقر ،ولو أغنيته ألفسدت عليه
دينه ،وإن من عبادي من اليصلحه إال الغنى ،ولو
أفقرته ألفسدت عليه دينه».
ٍ
شيء ،وهو الذي
( )32-31إناﷲ خالق كل

يقوم بتهيئة أسباب الــرزق للجميع ،وفي هذه
الحالة فإن محاولة أحد الناس للقضاء على نفس
مابحجة الفقر ،إقدام على أمر لم يكن يعنيه ومما
الشأن له فيه البتة ..فإذا كان الرزق يتم توفيره من
عنداﷲ ،فكيف يحق ألحد أن يهلك أية نفس
حذرا مما عساها أن تأكل؟!
ً
[ﮀ ﮁ ﮂ] م ــن خـــال هــذه
الكلمات قد وجــه اهتمام اإلنسان إلــى البناء
واإلصالح بدالً من التخريب والهدم ..فلنفكر
مل ًّيا فــي أف ــراد البشر الموجودين اآلن كيف
يحصلون على أقواتهم؟!

ارسإلا ةروس

الجواب :هو أنهم يحصلون عليها باستعمال
ماأوجدهاﷲ تعالى من الموارد ووسائل اإلنتاج،
إ ًذا فهذه الطريقة نفسها مناسبة تما ًما لألجيال
التالية كــذلــك ..وإنما ينبغي لكم أن تقوموا
بتوظيف األعــداد المتزايدة من المولودين في
استثمار الموارد والوسائل اإلنتاجية المهيأة من
قبلاﷲ ،وليس أن تبدءوا بالحيلولة دون مجيء
المولودين الجدد أنفسهم!

إن الزنا واحد من جملة األعمال التي يريداﷲ
لها أن تزول من بين الناس بصفة نهائية ،ومن ثم
قالاﷲ تعالى[ :ﮊ ﮋ ﮌ] أي أن الزنا
رذيلة بلغت من الفحش والشناعة بحيث يجب
عليكم أن تجتنبوا مقدماته ودواعيه ..وقد اكتفى
هنا بحكم مبدئي بخصوص الزنا ،أما أحكامه
التفصيلية فسيأتي بيانها في ســورة «النور» إن
شاءاﷲ تعالى.

( )33إن قتل نفس بغير حق شرعي محرم
ظلما بدون
على اإلطــاق ..وإذا قتل شخص ً
حق شرعي موجب لقتله فإن أولياءه ــ أي ورثته
قصاصا،
ــ بالخيار في القاتل ،فإن شاءوا قتلوه
ً
وإن شاءوا تركوه على الدية ،وإن شاءوا عفوا عنه
بدون دية.
ويالحظ أن المدعين الحقيقيين في قضية
القتل بموجب التشريع اإلسالمي ،هم أولياء
القتيل دون الحكومة ،وإنما تنحصر وظيفة
الجهاز الحكومي بهذا الخصوص في مساعدة
أولياء القتيل على تنفيذ مشيئتهم.

والقتل جريمة مروعة لدرجة أنــه جــاء في
السنن« :ل ــزوال الدنيا عــنــداﷲ أهــون من قتل
مسلم» .وعلى الرغم من ذلك فليس يحق ألولياء
القتيل أن يتجاوزوا الحد المشروع في االقتصاص
من القاتل ،بأن يمثلوا به مثالً ،أو يقتلوا مكان
القاتل أحد أصحابه أو إخوته األبرياء ...إلخ.
ولئن أســرف أولــيــاء القتيل فــي القصاص
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٢٨٦

ٍ
فعندئذ ستقف الحكومة في وجوههم تما ًما
كما كانت قد وقفت إلى جانبهم فيما شرع
لهم من حق القصاص.
وهـــذا مما يدلنا على روح الشريعة
شخصا مهما كان
اإلسالمية القائلة بــأن
ً
مظلو ًما إذا هــو أراد االنتقام مــن الظالم
المعتدي عليه ،فإنما يجوز له أن يعاقبه بمثل
العدوان الواقع عليه سواء بسواء ..وأنه غير
مسموح باتخاذ أي إجــراء آخر مزيد على
ذلك!
( )35-34إن أولياء اليتيم غير البالغ هم
أقرباؤه األدنون ..بيد أن مال اليتيم إنما يبقى
بيد هؤالء األولياء مادام لم يبلغ سن البلوغ
والرشد بعد ،فينبغي لألولياء أال يتصرفوا
في مال اليتيم أيما تصرف ،إال إذا كان ذلك
مما يقتضيه النصح له ضمانًا لرقيه وتقدمه
في مستقبل حياته هو ،وعند بلوغ اليتيم سن
اإلدراك والتمييز بين منافعه ومضاره يجب
تسليم ماله إليه كامالً.

والوفاء بالعهد أهم صفة من صفات السلوك اإلنساني ..الذي يعاهد غيره ،ثم اليفي بما عاهده
عليه ،إنما هو إنسان فاقد القيمة عديم االعتبار لدى العباد ورب العباد على سواء.

شخصا ما ،حين يتعاهد مع شخص
[ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ] هذه األلفاظ تدلنا على أن
ً
آخر ،فإن ذلك اليكون أمر اثنين من البشر وحدهما ،بل يكوناﷲ هو اآلخر شريكًا فيه كطرف
ثالث ..فينبغي للمرء ،وهو ينقض العهد أن يأخذ في حسبانه أن الطرف الثاني لعهده ،ليس إنسانًا
ضعي ًفا ،بل هواﷲ.

إن التعامل التجاري على اختالف أنواعه ومجاالته يقوم على أساس الكيل والوزن ،وقد أمرنااﷲ
بإتمام الكيل والوزن من غير تطفيف وال بخس وال احتيال.

وهذه الطريقة لها جانبان مهمان ..فتطفيف المكيال دليل التدني األخالقي ،كما أن توفيته آية السمو
األخالقي ..والفائدة الكبرى الثانية التي تعود على ذلك تتمثل في نمو التجارة وازدهارها ،فإن رقي
التجارة يتوقف كل ًّيا على الثقة وتوفيته الوزن والكيل مما يغرس الثقة وحسن الظن بأحد التجار في
قلوب الناس!!
( )38-36قال قتادة« :ال تقل :رأيت ولم تر ،وسمعت ولم تسمع ،وعلمت ولم
ابنكثير).

تعلم» (تفسير
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إن الذي يخاف من أنه سيسأل عنداﷲ عن
أقواله وأفعاله كلها ،لن يتجرأ أبدً ا على القول بما
خيرا غير محقق
لم يتحقق من صدقه ،وال هو يتبع ً
اتباع العميان.

وينبغي لإلنسان أن يستخدم قــوى السمع
والبصر والعقل فيما هي جعلت له من أجله،
فال يقول أو يعمل إال بأمر ثابت على وجه أتم
مايكون.

وقد شمل هذا الحكم كل األشياء الباطلة
التي الأســاس لها من الصدق والصحة ،ومنها
على سبيل المثال :شهادة الزور ،القذف واالتهام
الكاذب للنيل من أحد على أســاس ماتتناقله
األفواه واأللسن من أخبار غير مؤكدة وال ثابتة،
وتأييد الباطل بنا ًء على التعصب ،وتكلف البحث
والتنقيب عن أشياء اليتمكن اإلنسان من معرفة
كنهها بسبب قصور مداركه ومحدوديتها ،وقوى
السمع والبصر والــفــؤاد ،وهي ــ على مايبدو
ظاهرا ــ في قبضة اإلنسان وتحت تصرفه ،إال أنها
ً
قد أودعت لدى اإلنسان على سبيل األمانة ،فال
بد لإلنسان أن يستعملها وف ًقا لمرضاةاﷲ،
وإال فسوف يحاسب عن ذلك حسا ًبا جد عسير!!
اإلنسان يعيش على أرض اليستطيع خرقها،
وهو في بيئة تكتنفها من حولها جبال شامخة
تنفي كل مايتظاهر به من علو وتطاول وكبرياء..
وإن هذا إعالن تمثيلي عن حقيقة وضع اإلنسان
بالقياس إلىاﷲ ،وهــو يقتضي أال يعيش
متكبرا مختاالً ،وله أن يختار
المرء في هذه الدنيا
ً
هنا مسلك العجز والتواضع واالنكسار ،دون
التبختر والتعالي والطغيان!
( )39لقد أطلق هنا على ماورد من األحكام
في اآليات السابقة وصف «الحكمة» ،والحكمة
تعني الحقيقة الصلبة الثابتة ،والقول المتبصر
المستنير ..وهــذه األمــور التي ذكــرت هنا كلها
حقائق الحياة المحكمة ،يقوم على أساس منها

ارسإلا ةروس

بناء الحياة الصالحة المستقيمة ،وأي مجتمع
إنساني يخلو منها الينتظره في دنيااﷲ شيء
سوى الهالك والدمار في العاجل واآلجل م ًعا.

وقد اختتمت الوصايا المذكورة بالتوحيد
«اآلية رقم  »39كما كانت قد استهلت بالتوحيد
(اآلية رقم  ،)22األمر الذي يشير إلى أن رأس
كل الفضائل والحسنات ومحورها األساسي هو
أن يتخذ المرء مــناﷲ الواحد إلهه ،فال يخاف
إال منه ،وال يحب إال إياه ،فإن سر االستقامة في
الحياة الدنيا إنما يكمن في إقامة العالقة الصحيحة
والمستقيمة معاﷲ تعالى ،ولو أن العالقة باﷲ لم
تكن صحيحة ومستقيمة فليس هناك من شيء
آخر من شأنه يصلح ويقوم نظام الحياة اإلنسانية..
فاﷲ هو مبدأ اإلنسان وغايته ومنتهاه كذلك!
( )44-40الحقيقة كاملة ومتكاملة ،لدرجة
أن أي أمر باطل ينسب إليها يعود من فوره مبتور
الصلة بها ،غير متناسق معها ..ومن أمثلة ذلك
إشراك آلهة أخرى معاﷲ.

يزعم المشركون أن شركاءهم الفرضيين
أوالداﷲ ..غير أن هذا الزعم يحمل بين طياته
تناقضات تدحض دعواه.
فإن قيل لهؤالء الشركاء «بناتاﷲ» باعتبارهم
إنا ًثا ،فيثور على الفور االعتراض القائل :بأن
البنات طب ًقا العتراف المشركين أنفسهم ينتمين
إلى الجنس الضعيف ،إ ًذا فلم أحباﷲ أن
يتخذ من الجنس الضعيف شريكًا لنفسه؟!
مــثــيــرا للدهشة
ولــكــم ســيــكــون األمــــر
ً
واالستغراب أن يهباﷲ للبشر «البنين» كذرية
مفضلة لديهم ،بينما يختار لنفسه هو البنات؟!

وبالعكس فلو افترضنا هؤالء الشركاء «بنين»
من حيث إن االبــن يمثل في ضــوء التجارب
رمزا للقوة والطاقة ،فإن هذا األمر يبقى
اإلنسانية ً
مع ذلك غير معقول ،وبعيدً ا عن نطاق الفهم

واإلدراك من الناحية المنطقية؛ فإن السلطة شيء
اليقبل التجزئة والتقسيم ،وكلما اجتمع في ظل
نظام ماأكثر من ذي قوة وذي سلطان واحد فال
بد أن يندلع هناك صراع حاد بينهم؛ إذ كل واحد
منهم يريد أن يحصل على السلطة المطلقة
ويستأثر بها دون غيره!!

إ ًذا ،فلو كان هناك أكثر منإله قوي قدير واحد
متصرف وراء الكون ،لنشبت بينهم بالضرورة
الحرب على السلطة ،وبالتالي ألصيب النظام
الكوني بأكمله بالخلل والفوضى ،وبما أن الكون
ٍ
خال من الخلل والفوضى كل الخلو ثبت من
ذلك تلقائ ًّيا أنه ليس ثمة من ذوات أخرى كذلك
يشاركناﷲ في قوته وملكوته.
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تصحبها أدلــة قوية لدرجة أن جماهير العرب
أصبحت تنظر إليها بعيون مبهورة ..مما جعل
رؤساء مكة يساورهم الخوف من أن هؤالء ،لو
اعتنقوا الدين الجديد بأعداد كبيرة ،فسوف تعود
أثرا بعد عين!
رئاستنا ً
ٍ
وعندئذ لجأ هؤالء الرؤساء إلى تدبير لصرف
اهتمام الناس المتزايد عن الحق ،حيث قالوا لهم:
إن القوة التي تلمسونها في كالم هذا الشخص
إنما هي في الحقيقة قوة كالم ساحر أخاذ للقلوب
واأللباب ..فالقضية إ ًذا هي قضية «األدب» ،دون
قضية الصدق في واقع األمر ..وهكذا فإن الكالم
انعكاسا
الذي كان الناس يرون في سموه وعظمته
ً
للصدق ،إذا بهؤالء قد جعلوه في أعين الناس
مراد ًفا لـ«سحر القلم».

فسواء أقلنا للشركاء «بنين» أمأطلقنا عليهم
«بنات» فإن هذا القول يصطدم ويتناقض في كال
الحالين مع األمر الواقع ،والحقيقة هي أن الكون
بسائر موجوداته يرفض القبول بأي تصور يدعي
اشتراك أحد من دوناﷲ في ألوهيته؟!

والذين ينظرون إلى دعوة ماالعلى أساس
ماهي في جوهرها ،بل مـــاإذا كانت تصدق
بوضعهم أو ترفضه فإنهم لن يحالفهم التوفيق
إلدراك الصدق والحق أبدً ا!

( )48-47لقد كانت دعــوة رســولاﷲ^

ثم إن والدة اإلنسان الثانية هذه ليست بأمر
مستبعد أيما استبعاد ،على األقل بالنسبة ألولئك
الذين ينظرون إلى اإلنسان على أنه «حجارة»
و«حديد» ،وبعبارة أخرى علم على مركب من
األشــيــاء المادية ،فمع تحطم خاليا أجسامنا
هنا نشهد في هذا العالم المعلوم نفسه أن كيان
اإلنسان المادي اليزال يفنى ثم يتجرد بتسلسل
واستمرار ،والحقيقة هي أن اإليمان بالبعث
ـرارا بإمكان حدوث الواقع
والنشور ليس إال إقـ ً
نفسه بعد الموت الذي نجربه خالل حياتنا قبل
الموت مرة وأخرى.

مستورا»
( )46-45إن ماسمي هنا «حجا ًبا
ً
هو «الحجاب النفسي» ،والمقصود به هو حال
المرء إذ يحل في ذهنه أمر ليس من الصدق في
شيء محل الصدق من تلقاء نفسه ..ومثل هذا
الشخص حين يواجهه حق ينفي صدقه الفرضي
المزعوم فإن دعوة كهذه تعود غير قابلة للفهم
لديه ،فهو اليكاد يفقه أو يتصور بناء على نفسيته
الخاصة أنه يمكن أن تكون دعوة صادقة تلك
التي يكشف اإليمان بها عن صيرورة ماقد ظل
يعتبره الصدق المسلم به لحد اآلن باط ً
ال تمام
عاجزا عن مقاومة
البطالن! ومع أنه يجد نفسه
ً
األدلة المصاحبة للدعوة الجديدة ،إال أن عقليته
أيضا للتسليم بأن هذا
الخالصة تجعله اليستعد ً
هو الصدق المطلق الذي ينبغي عليه أن يؤمن به
متخل ًيا عن كل األشياء األخرى عداه.

( )52-49إن وجود اإلنسان األول يثبت ــ
بكل وضوح ــ إمكان وجوده الثاني ..ومن يسلم
بوالدة اإلنسان األولى كواقع السبيل إلى إنكاره،
فإنه اليملك أي دليل حقيقي على عدم تسليمه
بوالدة اإلنسان الثانية.
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ومــا القيامة ســوى اســم لــذلــك اليوم
الــرهــيــب؛ إذ يــتــمــزق حــجــاب الغيب
ويظهراﷲ عيانًا بكل قوته وجالله
وجبروته ..وعندما يحدث ذلك فسيظهر
حتى الجاحد والمنكر ليفعل مااليتمكن
من فعله اليوم غير المؤمن الصادق اإليمان،
ٍ
يومئذ نحواﷲ
فالجميع سيندفعون
معترفين بكماالته وقدراته الالنهائية!
( )53تتحدث هــذه اآليــة عن العالقة
الحساسة بين الداعي والمدعو ،حيث تقرر
أن الداعي مهما وجه إليه من قبل المدعو
كالم يتسم بالجفاء والغلظة ،ومهما عومل
معاملة مفعمة باإلثارة واالستفزاز ينبغي عليه
دائما بالحسنى والكلمة الطيبة ..إذ
أن ينطق ً
لو اتخذ الداعي خطوة ما ،مدفو ًعا بعوامل
رد الفعل ،لتسبب ذلك في استثارة مزيد من
مشاعر الكراهية والحقد والعناد في نفس
المدعو ،وبالتالي سيحتدم هناك صراع بين
الداعي والمدعو ،اليعود الناس معه قابلين
لالستماع إلى كالم الداعي بذهن مفتوح وبهدوء أعصاب.
٢٩

٢٨٧

وإن نشوء جو مفعم بالعناد والتنافر بين الداعي والمدعو هو في صالح الشيطان تما ًما فإنه يتخذ
منه ذريعة لجعل رسالة الحق غير جديرة بالقبول لدى الناس ،ومن هنا فلئن أخذ الداعي من خالل
بعض تصرفاته أو مواقفه ،في إيقاظ مشاعر العناد والكراهية في نفس المدعو ،فكأنما هو قام بمساعدة
الشيطان وحقق بنفسه هو ماكان عدوه يبغيه ويطمح إلى تحقيقه!

( )55-54إذ يقوم أحد الناس بالدعوة إلى دين الحق ،ويقابله اآلخر بالرفض واإلنكار ،فإن ذلك
مما يدفع الداعي وقد غلب عليه الشعور بالقلق أو الضجر إزاءه إلى التساؤل المشوب بالحيرة من
أمره :مابال هذا الشخص ،اليكاد يرضى بالتسليم بصدق بالغ في منتهى الوضوح؟! وربما اليقف
األمر عند هذا الحد ،بل يتجاوز إلى ماهو أبعد من ذلك ،حيث إنه اليلبث أن يعلق على هذا الشخص
صراح ًة بأنه من أصحاب النار! إن كال ًما كهذا اليجوز للداعي وال يليق به على أية حال.
هناك مهمتان:

األولى :هي إبالغ رسالة الحق.

أما الثانية :فهي مكافأة الكل بحسب رد فعله على الرسالة.
المهمة األولى ملقاة على عاتق الداعي ،أما المهمة األخرى فهي من اختصاصاﷲ ..إ ًذا فينبغي
على الداعي أال يقع في المحظور ،بأن يدخل أو يتدخل في دائرةاﷲ ،متخط ًيا محيط دائرته هو.
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لقد أرشد القرآن الدعاة إلى أن تفضيل
أحد على أحد ،أو رفع أحد إلى درجة دون
أحد مما الشأن لكم فيه البتة ،إنما هو من
شؤوناﷲ الخاصة به ،إ ًذا فيجب عليكم أن
تركزوا كل جهودكم على مواصلة مسيرة
الــبــاغ والــدعــوة إلــى الرسالة األساسية،
معرضين عــن مثل هــذه المناقشات التي
الجدوى لها!
( )57-56إن كل الذوات التي يتخذها
اإلنــســان آلهة له من دوناﷲ التــعــدو أن
تكون مخلوقاتاﷲ ..الشيوخ الصالحين أو
المالئكة مثالً.
ولــو أمعنا النظر لوجدنا هــذا «التأليه»
أحادي الجانب ،أي من طرف واحد تما ًما.
فليست تلك الذوات هي التي قد ادعت عن
نفسها أنها آلهة ،بل إنما هناك أناس آخرون
هم الذين زعموها معبودات ،وأخــذوا في
تقديسها وتعظيمها من تلقاء أنفسهم!
٢٨٨
ولو أن أحــدً ا منح القدرة على مشاهدة
الغيب ،كقدرته على مشاهدة الحاضر سيالحظ أن اإلنسان قد أله بعض الذوات من عند نفسه ،وصار
يعبدها ويطلب منها قضاء حاجاته وتحقيق آماله ،على حين أن الذوات ترتعد في الوقت نفسه خو ًفا
وهل ًعا لما يسيطر عليها من اإلحساس بجاللاﷲ وعظمته ،وهي مشغولة بكليتها في ابتغاء رحمةاﷲ
والتقرب إليه!

( )58إن قانون الفناء كما يسري على األفراد يسري على الشعوب والقرى البشرية كذلك ..فأي
قرية أو مدينة ــ مهما بلغت من القوة والبهجة ــ البد لها من أن تزول وتفنى يو ًما على كل حال ،سواء
أكان ذلك بشكل إنزال الهالك والدمار بها عاجالً ،بسبب ذنوبها وطغيانها ،أمأن يكتب لها البقاء ،حتى
إذا حان موعد قيام الساعة ،قضي عليها جن ًبا إلى جنب مع سائر بقاع األرض ومدنها العامرة!
( )59إن مايحدث مع األنبياء عليهم صلواتاﷲ وسالمه من وقائع غير عادية ينقسم إلى نوعين:

نصرا للنبي وأصحابه بوجه عام ،ويمكن أن نطلق عليه وصف «التأييد
أحدهما :هو الذي يكون ً
اإللهي».

أما النوع الثاني :فهو يشمل كل مايتم إظهاره بحسب ماطلبه المشركون خر ًقا للعادة ،والذي يسمى
بـ«المعجزة».
ولقد جرى مع نبي آخر الزمان وأصحابه مااليحصى من وقائع التأييد اإللهي ،وأما مايتعلق
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باآليات المقترحة «المعجزات والخوارق» فقد
أوقف إرسالها بالنسبة له عليه الصالة والسالم.

والسبب في ذلك هو أن كل شيء له مقتضيات
معينة ،وعليه فبقدر مايطالب الناس باآلية غير
العادية بقدر ماتقع على عواتقهم مسؤوليات
غير عادية كذلك ،ومن ثم فقد جرت سنةاﷲ في
الذين اليؤمنون حتى بالرغم من مشاهدة اآلية
غير العادية (المعجزة) التي اقترحوها ،أن ينزل
عليهم عذا ًبا شديدً ا يبيدهم ويستأصل شأفتهم..
وبما أن النبي العربي محمدً ا^ جاء بالرسالة
الخاتمة التي كان من المقرر انقطاع سلسلة النبوة
بعدها ،لذا فلم يكن باإلمكان اتخاذ مثل هذه
العملية الصارمة الحاسمة إزاء أمته ،فإن األمة
ستنقرض في حالة ماإذا نزل بها الدمار الشامل
والعذاب المستأصل ،إ ًذا فمن كان سيبقى هناك
على إثر النبي ليقوم بتمثيله ونشر رسالته بين
العالمين؟!
ولــقــد كــانــت ه ــذه رحــمــة مــــناﷲ خاصة
بمخاطبي النبي الخاتم عليه الصالة والسالم أنه
تعالى لم يرهم المعجزات والخوارق الحسية
رغم مطالبتهم المتكررة.
دائما يطالبون داعيةاﷲ بإظهار
( )60الناس ً
معجزة يقترحونها هم بأنفسهم ،على حين لو
أنهم نظروا في الموضوع بذهن مفتوح ،لوجدوا
اختبارا لصدق
أن المعجزة التي يريدون رؤيتها
ً
الــداعــي ،قد سبق أن تم إراءتــهــم إياها بشكل
النصرة الخاصة المتاحة للداعي.

لقد كــان مخاطبو رســــولاﷲ^ يطالبون
بالمعجزات والــخــوارق الحسية ،فقيل لهم:
أليست هذه المعجزة كافية لفتح عيونكم ،وأنه
حين لم تكن الدعوة اإلسالمية في أول عهدها
تمتلك أية قوة مادية ظاهرة ،أعلن القرآن حينذاك
في وجــوه أعدائها يقول[ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ] ،ولقد تحققت هذه النبوءة بالفعل من
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خالل امتداد نفوذ اإلسالم وانتشاره بين قبائل
العرب على أوســع نطاق ،ثم اكتملت بشكل
االنتصار الحاسم في معركة بــدر ،وفتح مكة
المبين في أعقاب صلح الحديبية!
وهكذا حين أخبر رسولاﷲ^ صباح اليوم
التالي لإلسراء والمعراج :أنني قد ذهبت الليلة
من البيت الحرام إلى المسجد األقصى .فلم
يصدقه الناس ،ثم دعا هناك رجاالً سبق لهم أن
زاروا بيت المقدس فوصف لهم عليه الصالة
والسالم بيت المقدس بتمام الدقة والتفصيل.

غير أن القوم استخفوا بهذه الوقائع فلم
يعيروها أي اهتمام ،على حين أنها كانت الدليل
الخارق على صدقه^ ،والحقيقة أن المسألة
ليست في إراءة المعجزات الحسية ،بل تكمن
المسألة في التأمل والتفكير الجاد في الدعوة،
ولو أن الناس لم يكونوا جادين بشأن الدعوة
فسيعود كل شيء لديهم موضوع الهزء والسخرية
جديرا بالنظر في حد ذاته.
مهما كان ذلك الشيء
ً

وقد جاء في بعض الــروايــات أنه لما حذر
الــقــرآن الكفرة اآلثمين من أن لهم في جهنم
طعا ًما من شجرة الزقوم (سورة الصافات)62 :
ثمرا وزبدً ا .وجعل يأكل
قال أبوجهل« :هاتوا لنا ً
من هذا بهذا ويقول :تزقموا ،فال نعلم الزقوم غير
هذا!».

وهــكــذا عندما نــزلــت هــذه اآلي ــة الكريمة
(اإلسراء )60 :تتحدث عن «الشجرة الملعونة»
التي سيأكل منها أصحاب النار ،قال أحد رؤساء
تهكما« :إن ابنأبيكبشة يوعدكم بنار
قريش
ً
تحرق الحجارة ،ثم يزعم أنها تنبت فيها شجرة،
وتعلمون أن النار تحرق الشجرة».
( )62- 61إن قصة إبليس والمالئكة تدلنا
كيف يكون المطيعون ،وكيف يكون العصاة
المعاندون ..فالمطيعون إنما ينظرون إلى الحق

من حيث هو حق ،فال يصعب عليهم أن يعرفوه
ويتفهموه على وجهه ،وبالتالي يــبــادرون من
فورهم إلى اإليمان به كما صنعت المالئكة عند
خلق آدم عليه الصالة والسالم.
وأمــا اآلخــرون عداهم فهم الذين ينظرون
إلى الحق بالنسبة إلى ذاتهم ،وليس بالنسبة إلى
جوهره ،وهذا مافعله الشيطان إذ نظر إلى الحق
من خالل ذاته هو ،وبما أن األمر بالسجود آلدم
كبيرا،
كان يكشف ــ على مايبدو ــ عن كون آدم ً
صغيرا ،فلم يلبث أن رفض اإليمان بحق
وكونه
ً
تعود معه ذاته صغيرة!
وهذا ماأخذنا في االعتبار تحدي الشيطان
كل شخص يرفض الحق ويعرض عنه؛ ألنه لو
آمن به صارت ذاته هو صغيرة بإزاء اآلخرين!

( )65-63إن قوله[ :ﮥ ﮦ ﮧ]
(أي من أطاع الشيطان من ذرية آدم) ،يدل على أن
اإلنسان حر في العالم الراهن لكي يسير في طريق
الشيطان ،أو في طريقاﷲ ..وفي استعمال هذه
الحرية ذاتها يمكن امتحان اإلنسان الحقيقي ،فهو
إما أن يفوز بإنعاماﷲ بنجاحه فيه ،أو يعود أه ً
ال
لمصير الشيطان بفشله فيه.

أيضا يتمتع بالحرية في هذه الدنيا
والشيطان ً
لكي يتخذ من اإلنسان خليله ،وأن يستخدم كل
حيلة للتغلغل في أعماقه ،فيعود شريكًا له في
ماله وأوالده ،غير أن الشيطان لم يتح له أي نوع
من التسلط أو السيطرة على اإلنسان؛ إذ ليس في
مقدوره سوى أن يحاول إغواء الناس بالصوت
واأللــفــاظ ،ويتناول أشياء باطلة الحقيقة لها
بالتمويه والزخرفة ،فيعرضها عليهم كما لو أنها
هي الحقيقة الكبرى.

وقــولــه[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] يدل
على أن الشيطان أقــوى من اإلنسان من حيث
إمكانياته ،إ ًذا فما سبيل الــخــاص فــي عالم
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اليلبث الشيطان فيه أن يهاجم اإلنسان مع سائر
جنوده من «الركبان والمشاة»؟!

إنما السبيل الوحيد إلى النجاة منه هو أن يجعل
اإلنسان مناﷲ وكيله ،وولي أمره بأصدق معاني
الكلمة ،فمن يفعل ذلك فسوف يتكفلاﷲ
بحفظه ورعايته بحيث يصبح الشيطان على كل
عاجزا عن مواجهته تمام العجز!
طاقاته
ً
( )67-66لقد جعلاﷲ العالم الراهن خاض ًعا
لقوانين معينة ثابتة التتخلف ..األمر الذي يمكن
اإلنسان من أن يسير سفينته في البحر ،ويسوق
مراكبه السريعة عبر الجو ..وقد كان الغرض من
هذا كله أن يعرف اإلنسان ماأسدى إليه ربه من
جليل النعم ،فيقوم في المقابل بالشكر واالمتنان
له تعالى.
غير أن اإلنسان يظن كل حادث يراه واق ًعا
تحت أبصاره ،على أنه البد له من وقوعه ،كما
ينظر إلى حدث إرادي مقصود ،على أنه حدث
يقع تلقائ ًّيا وليس وراءه أي إرادة أو قصد سابق،
وهذا هو السبب في أنه اليستيقظ هناك أي شعور
رباني في داخله ،رغم مشاهدته المتكررة لهذه
الوقائع واألحداث.
إن معرفةاﷲ حقيقة لدرجة أنها كامنة في
صميم فطرة اإلنسان لصيقة بأعماقها ،وتتجلى
هذه الحقيقة إذا هو تعرض لكارثة ،يجد نفسه
عاجزا مكتوف اليدين القوة له وال حول.
بإزائها
ً

وعلى سبيل المثال :مجيء طوفان مفاجئ
في البحر بحيث تتورط فيه سفينته وقد أحاط بها
أمواج هائلة من كل جانب ..وفي لحظات كهذه
ترتفع عن ذهن اإلنسان كل الحجب االصطناعية
المتراكمة عليه ،وهو يأخذ يــنــادياﷲ الواحد
األحد طل ًبا للعون والنجدة ،وال يكاد يعرف أو
ٍ
وقتئذ أحدً ا سواه.
يتذكر
وإنما يبتلى اإلنسان بهذه التجربة الوقتية لكي
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يصوغ حياته العملية كلها في قالبها فيحول
اعترافه المؤقت إلى إيمانها الدائم ..غير أن
الحقيقة التي يكرهها اإلنسان ،وهو متورط
في طوفان البحر ،اليلبث أن ينساها عقب
وصوله إلى بر األمان.
إن التسليم بألوهيةاﷲ الواحد األحد
وهـــو الــتــوحــيــد كــمــا أن عـــدم التسليم
بألوهيةاﷲ الواحد هو الشرك ..وعلى هذا
االعتبار فحقيقة التوحيد الجوهرية هي
االعــتــراف ،وحقيقة الشرك الجوهرية هي
عدم االعتراف ..والشيء الذي يطلبهاﷲ من
اإلنسان أص ً
ال هو هذا االعتراف بذاته ،ولكن
اإلنسان ظالم لدرجة أنه اليكاد يرضى بتأدية
حقاﷲ حتى بمقدار االعتراف المجرد!
( )69-68إناﷲ اليبطش باإلنسان
فورا ،رغم عصيانه وتمرده ،بل يصيبه ببعض
ً
النكبات المؤقتة ليوقظه من الغفلة ،ولكن
عجيب أمــر هــذا اإلنــســان فإنه إذ يتعرض
٢٨٩
للنكبة يستيقظ بداخله الوعي واإلحساس
بصفة وقتية ،وحين تزول النكبة ،تتالشى يقظة إحساسه هي األخرى ،فيعود بالتالي سيرته األولى من
ٍ
بعدئذ في قبضةاﷲ وتحت قدرته تما ًما كما كان
التمادي في الغفلة والعصيان ..في حين أنه اليزال
ٍ
قبلئذ!
غانما هذه المرة من رحلة البحر ،فمن الممكن جدًّ ا أن يضطر ثاني ًة إلى
فلئن كان هو قد عاد
سالما ً
ً
القيام برحلة عبر البحر ،فيتورط من جديد في المصيبة نفسها التي كان قد تورط فيها من ذي قبل،
وزيادة على ذلك فإن أخطار البر التقل عن أخطار البحر ،فالشيء الذي يدعى الطوفان في البحر ،يأخذ
شكل الرجفة والزالزل في منطقة البر ،إ ًذا فهل ثمة موضع يجد فيه المرء شي ًئا من شأنه أن يحميه من
بطشاﷲ !كال ،كال!!
٢٩

( )70إن اإلنسان يتميز من بين سائر مخلوقات الكون بفضيلة خاصة ،فالقمر والنجوم كائنات
يعوزها الوعي والشعور ،بينما اإلنسان يملك الشعور واإلرادة ،ويمارس التصرف في األشياء األخرى
بمحض اختياره ،والحيوانات إنما تعمل بواسطة أعضائها وجوارحها وحدها ،غير أن اإلنسان يحقق
أغراضه ومآربه عن طريق اختراع دروب شتى من اآلالت والمعدات ،واألنهار التسعها إال أن تجري
تجاه السهول والمنحدرات ،ولكن اإلنسان يصعد على الشواهق والمرتفعات وهو يقدر على أن
يتحرك ويسافر في االتجاه المعاكس للتيار.
كما قد اتخذت هناك ترتيبات ضخمة على نحو ملكي لتوفير الرزق لإلنسان في هذه الدنيا..

فالحيوانات تأكل العشب لترده لإلنسان في
صورة األلبان واللحوم ،وشغاالت النحل تصل
الليل بالنهار سع ًيا وراء جمع رحيق األزهار من
أنحاء العالم كافة ،حتى تصنع لإلنسان ذخائر
العسل ...إلخ.

وبمقتضى هذا اإلنعام والتكريم اإللهي كان
شاكراﷲ ،غير
ينبغي على اإلنسان أن يكون
ً
أن اإلنسان هو المخلوق الكنود الجحود من بين
سائر المخلوقات عداه ،الذي قلما يشكر لربه!

( )72-71إن كل الطوائف البشرية كما
هي تكون وراء قادتها في هذه الدنيا ستدعى
كل واحدة منها في اآلخرة مع قائدها كذلك..
فالصالحون مع قادتهم والطالحون مع قادتهم.
ٍ
وبعدئذ سيعطى الكل كتاب أعماله التي

عملها في الحياة الدنيا ،وسيعطى الصالحون
كتاب أعمالهم بأيمانهم والطالحون بشمائلهم،
وإنها ستكون بمثابة عالمة ظاهرة محسوسة تدل
على أن الطائفة األولى قد فازت برضااﷲ ،وأن
األخرى قد باءت بسخطه تعالى.

وتقسيم الناس إلى صالح وطالح في اآلخرة
إنما سيتم على أساس من عاش في هذه الدنيا
بصيرا ..وبما أناﷲ
أعمى ،ومن عاش هنا
ً
اليكلم اإلنسان في هذه الدنيا على نحو مباشر؛
لــذا فليس هناك من سبيل إلــى االطــاع على
رضواناﷲ تعالى ومشيئته في هذه الحياة الدنيا
غير سبيل واحــد ،أال وهــو تدبر آيــات الكون
الصامتة ،والتأمل في أحاديث دعاة الحق ..فالذين
يتوصلون إلى المعرفة عن طريق هذا الكالم غير
المباشر ،هم عنداﷲ «ذوو البصر والبصيرة» ح ًّقا.

وأما الذين اليفهمون هذا الكالم غير المباشر
وينتظرون الوقت الــذي سيظهر فيهاﷲ عيانًا،
ليكلمهم بطريقة مباشرة ،فإنهم عنداﷲ «عميان»،
وأمثال هؤالء لن ينفعهم شي ٌء حتى االستماع
ٍ
عندئذ
المباشر إلى الكالم اإللهي ،فإنهم سيظلون
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أيضا بعيدين عن الحقيقة تما ًما كبعدهم عنها
ً
اليوم!

( )75- 73إن المحور األســاســي لدعوة
رســولاﷲ^ بمكة كان يتمثل في أناﷲ واحد
أحد الغير ،وكل ماتعبدونه من دونه تعالى من
األصنام واألوثان هو باطل محض ..ومع أن أهل
مكة كانوا يقرون بوجود «إله كبير» ،إال أنهم ــ مع
ذلك ــ كانوا يشركون به آلهة أخرى كذلك.
وقد حاول مشركو مكة مساومة النبي عليه
الصالة والسالم على أن يعبدوا إلهه مقابل أن
يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم ،إال
أن منهج النبي هو الجهر بالحق وإعالنه بتمام
الوضوح من غير اكتراث بما إذا كان له مساس
بآلهتهم أو ال؟!

إن هدف العملية الدعوية األصيل هو إعالن
الحقيقة على وجه أتم وأوضح مايكون ،وللسبب
ذاته فأي تنازل أو قصور فيما يتصل بموضوع
اإلعالن أمر اليساغ بحال من األحوال ..إ ًذا فكل
من ينهض للدعوة إلى الحق سواء أكان نب ًّيا أمغير
نبي البــد له من اإلعــان الصريح المكشوف
للحقيقة ،حتى ولو اضطره ذلك إلى أن يبقى
وحيدً ا مخذوالً الناصر له وال صديق في طول
الدنيا وعرضها!!

( )77-76إن الدعوة إلى دين الحق أينما
تنهض ،وبين أية طائفة ترتفع أصداؤها تكتنفها
دو ًما ظروف وأوضاع مماثلة ..حيث يكون هناك
ــ من ناحية ــ أناس يحتلون المناصب القائمة
باسم الدين ،ومن ناحية أخــرى يكون الداعي
إلى الحق الذي يبدو وحيدً ا وضعي ًفا للغاية تب ًعا
لمقياس القوة السائدة في بيئة العصر ،وهذا
الفرق الظاهر يوقع القوم في سوء فهم وغرور،
تافها اليقام له
فال يلبثون أن يعتبروا داعي الحق ً
وزن ،حتى إنهم يريدون أن يخرجوه من قريتهم.
ويغيب عن أمثال هــؤالء أن هــذه األرض
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هي أرضاﷲ ،ومن هنا فإن تدبير أي خطة
تخريبية ضد أحد عباداﷲ يعني إقامة الدليل
على كون أنفسنا مجرمين عنداﷲ ..إن
إخراج داعياﷲ من قرية ما ،شأنه شأن إخراج
شخص من إحدى المدن والواليات ،بعث
هناك بصفته مندو ًبا للحكومة المعاصرة..
فانتزاع حق السكنى في المدينة من شخص
كهذا يؤدي نهائ ًّيا إلى أن ينتزع حق السكنى
من سكان المدينة أنفسهم!
المرء يطرد غيره في حين أنه اليطرد إال
نفسه هو والمرء يحاول أن يحط من قدر
اآلخر ،بينما هو اليحط إال من قدر ذاته في
عين المالك الحقيقي الذي له الخيار المطلق
في أن يضع من شــاء ويرفع من شــاء ،فهو
المعز ،وهو المذل ،وهو على كل شيء قدير!
( )78إن الــجــزء األول مــن هــذه اآليــة
الكريمة معناه الحرفي :أن «أقيموا الصالة من
وقت زوال الشمس إلى وقت ظلمة الليل»..
٢٩٠
ظاهرا،
وتفيد هذه األلفاظ ،على مايبدو
ً
بوجوب إقامة الصالة بتسلسل واستمرار ،من بعد الظهيرة حتى انتشار ظالم الليل ..وإنه ليس من شك
في أن عظمةاﷲ وما أسدى إلى عبيده من نعم التحصى يتطلبان منهم أن يظلوا مشغولين بعبادته تعالى
كل حين وآن دون انقطاع.
بيد أن تفسير الحديث لآلية تناول عمومها بالتخصيص ،وبذلك فقد حول الحديث النبوي هذا
الحكم العسير إلى أمر بالغ اليسر والسهولة؛ إذ قرر أن على الناس أن يقيموا صلتهم باﷲ ،خالل
األوقات المعتادة ،على مستوى «الذكر» وحده ،وأن يقوموا في أثناء الفترة الممتدة منذ الظهيرة وحتى
الليل ،بعبادته تعالى أربع مرات (وهي صلوات :الظهر ،والعصر ،والمغرب ،والعشاء).

وهكذا فإن الترجمة الحرفية للجزء الثاني من اآلية تتلخص في« :وقراءة (القرآن) عند الفجر»..
ولئن أخذنا بهذا المفهوم الظاهري فسيكون معناه أنه يجب إمضاء أوقات الفجر كلها في تالوة القرآن
الكريم كل يوم ..غير أننا نجد البيان النبوي هنا مرة أخرى قد يسر علينا األمر بكشف النقاب عن
مراداﷲ تعالى ..فمعنى هذا الحكم على وجه التحديد طب ًقا لما ورد في السنة المتواترة ،أنه مطلوب
أيضا ،ولتكن هذه الصالة (الخامسة) متميزة عن الصلوات األربع األخرى
أداء صالة عند مطلع الفجر ً
عداها ،بإطالة القراءة فيها!
( )79روح صالة التهجد هي ذكراﷲ في خلواتنا الخاصة ..والتهجد في اللغة :هو االستيقاظ
بالليل؛ ألنه وقت يتسم بغاية الهدوء والخلوة ،وحين يصحو المرء من نومه في الهزيع ــ أي الثلث أو

الربع ــ األخير من الليل ،فإن ذلك ليكون أطيب
أوقاته على اإلطالق في تلك اللحظات السعيدة؛
إذ يتوجه المرء إلىاﷲ ويتلو كالماﷲ في خشوع،
واض ًعا يمينه على يساره على هيئة المصلي،
فكأنما هو يرسم الصورة النهائية لعبوديته لربه،
وبخاصة عندما تكون نبضات قلبه هي األخرى
تتجاوب مع مايقرأه بلسانه ،وتذوب شخصيته
كلها بحيث اليلبث أن تفيض دمو ًعا من خالل
عيونه!!

و«المقام المحمود» معناه الحرفي :هو
«الــمــقــام الــمــمــدوح أو المثني عليه» ،وهــذه
«المحمودية» لها جانبان :دنيوي وأخــروي..
أما الجانب األخــروي فهو :الــذي يطلق عليه
المفسرون «الشفاعة العظمى» ،فكما هو معلوم
من األحاديث الواردة في هذا الباب ،أن جميع
األنبياء سيشفعون يوم القيامة في حق المؤمنين
بهم ،وستكون شفاعتهم تلك بمثابة تصديق
ٍ
وبعدئذ سيدخل في الجنة
لكونهم مؤمنين،
مــن شـــاءاﷲ إدخــالــه فيها ..وستكون شفاعة
رســولاﷲ^ أكبر وأعظم من شفاعات سائر
األنبياء؛ ذلك ألنه سيشفع لعدد أكبر من الناس،
لكون عدد أتباعه أكثر من الجميع!

وأمـــا الــجــانــب الــدنــيــوي لـــ«مــحــمــوديــة»
رسولاﷲ^ فهو أن يقترن به تاريخ مجيد يعود
جديرا بالثناء واالعتراف لدى شعوب العالم
معه
ً
أجمع ،وقد تحقق مراداﷲ هذا في حقه^ على
أكمل وجه ،حيث أصبح كل الناس في العالم
اليوم اليسعهم إال أن يعترفوا به رغم أنفهم ..فقد
مسلما بها ،ولم تعد النبوة
صارت نبوته اآلن نبوة
ً
المتنازع عليها كما كانت في السنوات األولى من
بعثته عليه الصالة والسالم.

النبوة «المحمودية» هي من الناحية الدنيوية
اسم ثان للنبوة الثابتة المبرهن عليها ،أي النبوة
التي تصاحبها وتدعمها شواهد تاريخية قطعية
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لدرجة أنه اليبقى هناك مجال للشك أو االرتياب
فــي صــدق صاحبها وال فــي صحة تعاليمه..
مرغما ،بموجب المعيار
وبالتالي يعود اإلنسان
ً
العلمي المسلم به عند نفسه هو ،على االعتراف
بمكانته ،ومن شأن اإلقرار واالعتراف عندما يبلغ
آخر مداه ،أن يتحول إلى المدح والثناء ،وهذا
هو السر في أنه أطلق عليه هنا وصف «المقام
المحمود»!

( )81- 80لقد كان رؤساء العرب يريدون
جعل رسول اإلسالم «مذمو ًما» ،ولكن شاءت
إرادةاﷲ إيصاله إلــى مقام «المحمود»..
وتحقي ًقا لذلك فقد كان تدبيراﷲ يتمثل في خلق
مهاجرا
ظروف مواتية له في المدينة ،ونقله إليه
ً
من مكة ،ثم إرســاء دعائم الــدولــة اإلسالمية
بالمدينة ،وتكثير تعداد المسلمين إلى حد أقصى
من خــال الجهود المكثفة في حقل الدعوة
والتبليغ ،إلى أن يتمكن هؤالء المسلمون من
دخول مكة فاتحين ،وبالتالي تعود شبه الجزيرة
العربية بأكملها خاضعة ومسخرة لهم ،وهكذا
تنضوي تحت راية التوحيد قوى هائلة ،تقوم عن
طريق عمل دؤوب متواصل ،بالقضاء على غلبة
الشرك ومحو آثاره من العالم أجمع!
وقد كان ذلك هو التدبير اإللهي الــذي تم
إعالنه هنا على لسان رســول اإلســام بشكل
الدعاء!
( )82القرآن هو إعــان الصدق الخالص،
خطرا
وحينما يعرض الصدق الخالص ،فإنه يمثل ً
يتهدد كل أولئك الذين يعيشون إما محرومين
من الصدق مطل ًقا ،أو متمسكين بصدق زائف
مغشوش ..واآلن فمن كــان منهم واقع ًّيا ،إذا
ماظهر الصدق الخالص أمامه فإنه يتخذ من
الصدق المعيار أو الحكم دون ذاته هو ،وهكذا
فإن جديته وواقعيته تحوالن القرآن إلى شفاء
ورحمة له ،ولكل من سار على نهجه.
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حرصا
أما الصنف الذي يخشى اتباع الحق
ً
على مافي يديه من مطامع الدنيا ،فال يزيده
وضوح الحق إال خسرانًا.

( )84-83إن كل إنسان البد وأن تمر عليه
أحــوال شتى من الخير والشر ،فــإذا أتيحت له
الرفاهية والرخاء يبدي ثقة بالغة بنفسه ،لدرجة
أنه يصبح عنيدً ا ومتصل ًبا في اإلذعــان ألمر ما،
كأنه حديد اليلين ..ولكن حين يسلب منه أسبابه
وتعتريه حالة العجز وانعدام الحول والحيلة،
يعود فجأة ساقط الهمة ،صريع اليأس والقنوط.

وتلك تجربة يمر بها اإلنسان خالل حياته
في العالم الراهن ،ولكن ليس هناك أحد يوفق
الكتشاف ذاته من خالل هذه التجربة بأن تقوده
هذه التجربة إلى التفكير في أنه إنما يقف هنا
موقف العناد والتعنت إزاء الحق في هذه الدنيا؛
لكونه يتمتع فيها بالحرية ،ولكن إالم سيؤول
أمره عندما تفاجئه القيامة فتنتزع منه كل اختياراته
انتزا ًعا؟! أال ماأضعف هذا اإلنسان ،ولكنه ــ مع
ذلك ــ كم يظن نفسه قو ًّيا شديد البأس!!

المقصود بالشاكلة هو القالب الفكري ..إن
كل امرئ له قالب فكري خاص يتكون شي ًئا فشي ًئا
بحسب ميوله واتجاهاته في الحياة ..وهذا القالب
هو الذي يصوغ أفكاره ووجهة نظره تجاه األشياء
واألمور ..غير أن وجهة النظر الصحيحة هي التي
تكون صحيحة طب ًقا للعلم اإللهي ،والخاطئة هي
التي تكون تب ًعا للعلم اإللهي كذلك.

وهــذا هــو موضع امتحان الــمــرء فــي هذه
الحياة ..والمطلوب من المرء هو أن يحطم
قوقعته الفكرية التي صاغتها وفرضتها عليه
شاكلته ،حتى يتمكن من أن يرى األشياء كما
هي ..وإليها من وجهة النظر الربانية.
إن الذين حبسوا أنفسهم داخــل قوقعتهم
الفكرية إنما هم أناس ضالون منحرفون ،وأما
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الذين حصلوا على وجهة النظر اإللهية متحررين
من أسر قوقعتهم الفكرية فهم وحدهم المهتدون
إلى سبيل الحق والرشاد!

( )85المراد بالروح هنا :قيل :الروح التي في
الجسد ،وقيل :جبريل ،وقيل :ملك عظيم.

والذين وجهوا إلى رسولاﷲ^ هذا السؤال
كان قصدهم من ورائه هو الكشف عن «جهل»
رســـولاﷲ ،زعمهم ،وليس في الحقيقة دفع
جهلهم أنفسهم!!

وقد كان ذلك في وقت لم يكن فيه رسولاﷲ
قد أحيط بتاريخ المجد والعظمة بعد ،وإنما كان
عليه الصالة والسالم يبدو للناس رج ً
ال عاد ًّيا
ليس غير ،وبما أنهم لم يكونوا على يقين من أن
ملكاﷲ يأتيه بالوحي اإللهي؛ لذا فقد توجهوا
إليه بهذا السؤال على وجه التهكم والسخرية.

على أن الــقــرآن قد أشــار هنا ،في معرض
الرد على هذا السؤال ،إلى أمر مبدئي هام ،أال
وهو أن اإلنسان «لم يؤت من العلم إال قليالً»،
وأنه اليتمتع بـ«العلم الكثير» ،وعليه فمقتضى
الواقعية هو أال يخوض في أسئلة اليتمكن ــ
مفطورا على قلة العلم ــ من التوصل إلى
لكونه
ً
األجوبة الصحيحة عنها.

( )88-86إن القرآن الكريم ليس من كالم
محمد^ ،وإنما هو كالم صادر عن مستوى
آخر فوق طبيعة البشر.

والذين كانوا يعدون القرآن كال ًما بشر ًّيا قيل
لهم :إن كنتم صادقين في زعمكم هذا إ ًذا فينبغي
بشرا ،أن
أن يكون في مقدوركم ً
أيضا بصفتكم ً
تأتوا ــ منفردين ،أو مجتمعين ــ بكالم مثل هذا
القرآن ،إال أن أحدً ا من أرباب اللغة واألدب،
وجهابذة العلم والفكر ،لم يستطع على مدى
التاريخ رد هذا التحدي الفي عصر نزول القرآن،
وال فيما تاله من العصور ،وتدل الوقائع على
أناسا كثيرين حاولوا القيام بذلك ،إال
أن هناك ً
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أن محاوالتهم سرعان ماباءت باإلخفاق
والفشل الذريع؛ إذ إنهم ظلوا عاجزين حتى
عن اإلتيان بسورة واحدة من طراز القرآن
العظيم!
( )93- 89حين عرض رســولاﷲ^
رسالة الحق ،قــال له معاصروه« :إننا لن
نؤمن بك ،مالم ترنا أعماالً خارقة للعادة»،
غير أن مطالبات كهذه مخالفة لمنهجاﷲ
عن الخلق ،فقد خلقاﷲ اإلنسان كوجود
ذي وعــي وشعور ،وإنــه لهبة نــادرة فريدة
من نوعها في هــذا الكون بأكمله ،والسر
في إعطائها لإلنسان هو أن يعرف الحق
باستخدام الوعي والشعور ،وليس بواسطة
الخوارق والشعوذات السحرية.
والحقيقة هي أن امتحان اإلنسان في
العالم الــراهــن إنما يجري على مستوى
«الدليل» فالمطلوب من كل أحد هنا هو أن
يعرف الحق بلغة الدليل ،وبالتالي يختاره
٢٩١
عن وعي وبصيرة ،وأمــا الذين اليعرفون
الحق على مستوى الدليل والبرهان فأولئك هم الذين سيبوؤون آخر األمر بالفشل والخيبة!

( )96-94لقد كان السبب في امتناع أكثر الناس عن اإليمان تعجبهم من أن الذين أرسلوا إليهم
بشر منهم ،وذلك على مر العصور واألمم السابقة.
ٌ
فقال لهم :لو كان يسكن في األرض مالئكة ألرسلنا إليهم رسوالً من جنسهم ملكًا ،كما أرسلنا
بشرا ،ثم قال تعالى لنبيه :قل لهم :يكفي أناﷲ شاهد علي وعليكم ،وهو
إليكم رسوالً من جنسكم ً
يعلم من منا على هدى ومن على ضالل.

( )98-97المرء يعيش في هذه الدنيا طب ًقا لوضعه المادي ،وإنه سيبدو في اآلخرة تب ًعا لوضعه
الروحي ..ولهذا السبب فإن الذين قد انحرفوا عن سبيل الحق في الدنيا ،عندما يبعثون يوم القيامة،
وصما ،فما كان انحرافهم عن السبيل هنا إال لكونهم لم يستعملوا
وبكما
فسيجدون أنفسهم عم ًيا
ًّ
ً
أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم في الهدف الذي منحوا إياها من أجله ،فهم لم يروا آياتاﷲ ،وال
سمعوا أدلةاﷲ ،ولم تنطق ألسنتهم تأييدً ا للحق أو دفا ًعا عنه ،فقد صاروا بالنسبة إلى الحق ،على
تمتعهم بحواس البصر والسمع والنطق كما لو أنهم اليملكون عيونًا تبصر ،وال آذانًا تسمع ،وال ألسن ًة
تنطق ،وفي أعقاب الموت ،حين يصلون إلى العالم الحقيقي ،فسيرون أنفسهم هناك في صورهم
األصلية ،وليس في تلك الصور المصطنعة التي كانت قد أتيحت لهم بصفة وقتية؛ لكونهم في حالة
االمتحان في العالم الراهن.
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[ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] تلك عبارة
ينقسم القائلون بها إلى صنفين:
أحدهما :هو الذي يرددها بلسان المقال.
وأمــا اآلخــر :فهو الــذي يقولها بلسان
الحال.
وهذا الصنف األخير يشتمل على أناس
يستخدمون عيونهم وآذانــهــم وألسنتهم
بخالف الغاية المطلوبة من خلقها ،ويزعمون
أن عملهم هذا سوف يتبدد ويتالشى في هذه
الدنيا ،وأنه غير ٍ
باق إلى يوم القيامة ليسألوا
عنه أو يجازوا عليه!
( )99إن األرض والسماء تتواجدان
أمام أعيننا كحقيقة المرية فيها ،وال سبيل
إلى إنكارها ..وهذا الوجود يثبت أن هناك
خال ًقا ح ًّيا يملك القدرة على الخلق ألول
مرة ،وعلى إبداع الوجود من العدم ،فإذا كان
الخلق األول ممكنًا ،فما الذي يدعو إ ًذا إلى
استبعاد إعادة الخلق مرة ثانية؟!
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٣٠

٢٩٢

والحقيقة هي أنه ليس ثمة دليل علمي أو
عقلي يمنع من التسليم بإمكان الخلق الثاني بعد تسليمنا بالخلق األول ،بل العكس هو الصحيح.

والذي اليسلم بإمكان الخلق الثاني ،بالرغم من هذه القرينة البالغة الوضوح ،فإنما هو ظالم على
أرضية العناد والتعنت والمكابرة ،دون أرضية الدليل والبرهان والمعقولية!

( )100اإلنسان ــ إال من هداهاﷲ ــ مطبوع على الشح واألثرة ..فهو يريد أن يستأثر بكل أنواع
المجد والشرف لنفسه هو أو لطائفته التي ينتمي إليها ..ولو أن األرزاق والنعم قد عهد بتوزيعها إلى
اإلنسان لبادر الذين حصلوا على المجد والثراء إلى االستئثار بالنبوة هي األخرى ألنفسهم ،ولم
يدعوها تذهب إلى اآلخرين عداهم!
غير أناﷲ الينظر إلى األمور من منظور العصبيات الطائفية ..إنه تعالى ينظر إلى كل الناس
ثم يختار منهم من هو أصلح وأفضل فيختصه بالنبوة ..ولو أن أمر االختيار للنبوة صار موكوالً إلى
أيضا من الفساد والفوضى مانراه سائدً ا في الدوائر والمؤسسات البشرية لسيطرة هذه
البشر ،لنشأ هنا ً
الجموع الغفيرة من أناس غير مؤهلين وال أكفاء عليها بسبب المحسوبية والمحاباة!

( )104-101عندما عرضت على فرعون آيات بينات ــ دالة على صدق موسى وصحة ماجاء
به ــ ،لم يلبث أن كذب بها قائالً« :إنما هي سحر!» ،ومعنى ذلك أنه مهما تقدم الداعي إلى الحق
مفتوحا أن يرفضها مستخد ًما
بدليل قوي ،ومهما جاء بآية عظيمة باهرة ،اليزال الباب أمام اإلنسان
ً

بعض األلــفــاظ ،كــأن يطلق على اآليــة اإللهية
ال علم ًّيا متعل ً
وصف السحر اإلنساني ،ويرد دلي ً
ال
بأنه نتاج دراســة ناقصة غير ناضجة ،ويعرض
عن القرائن الواضحة القاطعة واصـ ًفــا إياها
بالالمعقولية!!
ومــعــارضــو الــحــق يفشلون فــي إســكــات
صوت الحق بالمعارضة اللفظية ،يلجئون إلى
اإلجـــراءات العدوانية ولكن يغيب عن بالهم
أن هذا ليس بأمر إنسان ما ،بل إنما هو أمراﷲ
ومن ذا يستطيع أن ينجح في ممارسة العدوان
ضداﷲ؟!

( )106- 105إن القرآن هو إعالن الصدق
الخالص غير أن الصدق الخالص شيء قلما
يحظى بالقبول عند الناس ..ولهذا السبب فلم
يلقاﷲ هذه المسؤولية على عاتق الداعي،
بأن يرغم الناس على اإليمان به إرغا ًما ،وإنما
تكمن مسؤولية الداعي في أن يبذل جهده في
الجهر بالحق وإعالنه على أكمل وجه.

القرآن كتاب روعي فيه المخاطب ــ بمستوييه
العقلي واالجتماعي ،وبأحواله المحيطة به ــ
إلى أقصى حــدود المراعاة ..وهــذا من أسرار
منجما على مدى ثالث وعشرين سنة،
تنزيله
ً
حتى يتمكن كل من يرغب في فهم القرآن من أن
يفهمه ويستوعب مضامينه جيدً ا ،وبالتالي يصير
القرآن شي ًئا فشي ًئا بلفظه ومعناه جز ًءا اليتجزأ من
فكره وسلوكه!

( )109-107إن كــــاماﷲ يتطلب من
اإلنسان الخشوع والتواضع ..غير أناﷲ
اليتجلى عيانًا في العالم الراهن ليتلو كالمه
على الناس بنفسه ،وإنما يجري كالمه على لسان
«بشر» ،واآلن فإن الذين تنطوي صدورهم على
مشاعر الكبر والغرور يعتبرون الخضوع أمامه
مراد ًفا للخضوع أمــام «إنــســان» ،مما يجعلهم
يقابلونه بالرفض واإلنكار.
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وعلى النقيض من ذلــك فــإن الذين تخلو
نفوسهم من مشاعر الكبر والــغــرور إنما هم
ينظرون إلى القرآن من حيث هو كالماﷲ وكفى،
وبالتالي فهم اليلبثون أن تتراءى لهم ومضات
إلهية في الكالم الجاري على لسان اإلنسان،
وهــم يصبحون مــن خــالــه موصولين بــاﷲ،
ويدركون مدى عجزهم وضعفهم بإزاء عظمةاﷲ
وجــالــه ..وهــذا اإلحــســاس يذيب أفئدتهم،
ويجعلهم يخرون بين يديه تعالى ساجدين على
وجوههم باكين!
أما النوع األول من الرجال فيمثله رؤساء
قريش ،وأمــا النوع الثاني من الرجال فيمثله
المؤمنون من صالحي أهل الكتاب ،أولئك الذين
كانوا قد آمنوا برسولاﷲ^ في العهد األول.

( )111-110إن الذين يعانون من االفتقار
إلى إدراك جوهر الحق وفهمه بعمق يظلون دو ًما
متورطين في أمور ثانوية .فمنهم من يقول :إن
مناداةاﷲ بهذا االسم أفضل .وآخر يقول :ال ،بل
دعــاءاﷲ بذاك االسم أفضل ..ويذهب بعضهم
إلى أن عبادة كذا يجب رفع الصوت في أدائها،
بينما يرى بعض آخر أنه البد من خفض الصوت
فيها.

لقد كان العرب هم اآلخــرون تــدور بينهم
مناقشات كهذه في صــور شتى ،ومــن ثم نزل
القرآن يقول :بأي اسم من أسمائه دعوتماﷲ
فهو حس ٌن ،وله كل األسماء الحسنى ،وهكذا قال
عن العبادة :إن عبادةاﷲ اليتوقف أداؤها على
رفع الصوت وال على خفضه ،وإنما المطلوب
هو أن تولدوا في داخلكم روح العبادة األصلية،
وان تلتزموا بالقصد واالعتدال في ممارستها.
وروح العبادة هي أن يتولد وعي عميق تام
بعظمةاﷲ وجالله في ضمير اإلنسان ،وأن يصير
اإليمان باﷲ عنده بمثابة اكتشاف لوجود كامل
وعظيم غني عن مساعدة أحــد ســواه ،والــذي
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الند له وال شريك في ملكوته ،وال تعتريه
أبدً ا حالة تحوجه أو تضطره إلى االستنصار
بغيره ،وهذا االكتشاف عندما يتحول إلى
كلمات تفيض عبر اللسان ،فذلك مايسمى
«التكبير»!



( )5-1إن القرآن هو الطبعة المصححة
للكتب السماوية السابقة.
ولقد تعرضت الكتب (السماوية) السابقة
آلفة التحريف من ناحيتين:
حيث عكف علماؤها المتأخرون ــ
من جهة ــ على التفريعات والتعمقات غير
الضرورية في التعاليم اإللهية ،فلم يلبثوا أن
جعلوها معقدة غاية التعقيد.
ومن جهة أخرى :تنوولت مبادئ الدين
بتفسيرات مزعومة ،أدت إلى تحويل مساره
أو اتجاهه عما كان عليه في بداية األمر.

١١٠

١٨

٢٩٣

وأما القرآن فهو طاهر نظيف من التحريفات واإلضافات البشرية ..فهو اليزال يحافظ على الدين
مستقيما نحواﷲ من غير
اإللهي األصيل في صورته الفطرية البسيطة ،ومن جانب آخر مازال اتجاهه
ً
عوج وال انحراف ،كما ينبغي أن يكون من حيث الواقع.
وما سر عنايةاﷲ بأن يبعث بكتابه إلى سكان المعمورة؟!

الغرض من ذلك هو إعالم الناس بتدبيراﷲ ..فقد أسكناﷲ اإلنسان في العالم الراهن ألجل
االمتحان واالختبار ،وسيأتي يوم عقب فناء العالم يحاسباﷲ فيه كل الناس ،فيقذف بكل أحد منهم في
جهنم أو يدخله في الجنان األبدية بحسب عمله ..واﷲ يريد أن يصبح كل الناس مطلعين على هذه
المسألة بكل أبعادها قبل الموت ،حتى اليكون ألحد عذر أو حجة علىاﷲ.

إن أحد أسباب ضالل اإلنسان وانحرافه عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا ،هو أن يتخذ أحدً ا
غيراﷲ سنده وموضع ثقته ..ومن أشنع صور ذلك افتراض أحد الناس ابنًا أو ولدً اﷲ ..غير أن كل
العقائد من هذا النوع التعدو أن تكون محض كذب وافتراء؛ إذ ليس ثمة من أحد في األرض وال في
السماء يتمتع بأي نوع من الخيار أو السلطة غيراﷲ!
([ )8 - 6ﭤ ﭥ ﭦ] تدل هذه الجملة على حال الداعي بشأن الدعوة ..حيث إنه ربما
يهلك نفسه حزنًا وأسى على أن الناس اليتلقون دعوة الحق بالقبول لو أن دعوة تصاحبها أدلة بلغت
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منتهى الوضوح ،والتي يكون عارضها غاية
في النصح واإلخالص ،يحاول جهد طاقته
جعلها موضو ًعا للتأمل والتفكير الجا ِّد لدى
الناس ،ولكنهم ــ مع ذلك ــ اليؤمنون بها،
فماذا يكون السبب وراء عدم إيمانهم هذا
ياترى؟!
السبب في ذلك هو مفاتن الدنيا ..فالدنيا
جذابة خالبة لدرجة أن المرء اليستطيع أن
يترفع عنها بسهولة ،وبالتالي فهو اليكاد
يفهم أهمية دعوة تصرف اهتمامه وتوجهاته
عــن العالم الحاضر وزينته الماثلة بين
ناظريه ،وتقوده نحو عالم التبدو مباهجه
ظاهرة متجلية للعيان!
بيد أن مفاتن األرض وزينتها عابرة
وسريعة الزوال للغاية ،فهي التدوم إال لمدة
االمتحان المحددة ،ومع انقضاء هذه المدة
سيقضى على األرض بما فيها مــن بهجة
وجمال ،حتى إنها ستعود ساحة خالية جرداء
النبات فيها وال حياة كصحراء مجدبة قاحلة!

( )12-10إن حادثة أصحاب الكهف حادثة رمزية ،تدلنا على المراحل التي تمر بها حياة المؤمنين
الصادقين في إيمانهم ..فمن خالل ذلك يتضح لنا أن أهل اإليمان ربما يضطرون في بعض األحايين،
عند اشتداد وطأة الظروف عليهم ،إلى االلتجاء إلى «كهف» ما ،غير أن هذا الكهف ،الذي كان يمثل ــ
نظرا لظواهر األحوال ــ مقبرة لهم ،يتدفق منه سيل عارم جديد من الحياة والحركة والنشاط ،وبالتالي
ً
يتكون لهم تاريخ جديد ،من حيث كان معارضوهم وأعداؤهم يريدون وضع نهاية لتاريخهم.

ويذهب المفسرون والمؤرخون إلى أن أصحاب الكهف هم أولئك الذين يعرفون في التاريخ
المسيحي بـ«النوام السبعة» (  ،)Seven sleepersوأن قصتهم هذه تتصل بمدينة إفيسس (،)Ephesus
وهي من المدن الشهيرة في العصر القديم ،كانت تقع على الشاطئ الغربي من تركيا ،وال تزال أطاللها
الرائعة متواجدة هنالك حتى اليوم.

وقد كانت هذه المنطقة منذ عام ( )249وحتى ( )251خاضعة لحكم اإلمبراطور الرومي داقيوس
أوديسيس ،)Decius( ،وكانت تسودها عبادة األصنام وما يتبعها من تقاليد وطقوس وثنية ،وقد كان القمر
إلها أو كبير اآللهة ،تقدم له الذبائح والقرابين ..وقد ظهرت في أثناء تلك الفترة دعوة التوحيد
يعتبر هناك ً
عن طريق أتباع المسيح األولين ،وبدأت تنتشر بين الناس ..وإن اإلمبراطور الرومي ،كان بدوره وثن ًّيا يعبد
األصنام ،لم يكد يسمع عن انتشار عقيدة التوحيد في أرجاء مملكته ،حتى ثار ثائره ،وأخذ يضطهد أتباع
المسيح ويسومهم سوء العذاب.
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وأصحاب الكهف المذكورون كانوا سبعة
شبان من أسر شريفة في مدينة أفيسس والذين
قاموا ،على األغلب ،باعتناق ديانة التوحيد عام
 250ق .م .ومنذ ذلك الوقت ،وقفوا حياتهم
لنشرها والدعوة إليها ..وعندما شرعت الحكومة
سرا ،واتجهوا
في مطاردتهم ،خرجوا من المدينة ًّ
نحو جبل قريب ،حيث اختفوا في غار فسيح.

وأمــا أصحاب الرقيم فاألغلب أنــه تسمية
ثانية ألصحاب الكهف هؤالء أنفسهم ،والرقيم
بمعنى المرقوم ،أي الشيء المكتوب ..إذ يقال:
إنه لما فقد الشبان السبعة المذكورون من البيوت
الرفيعة ،أمر اإلمبراطور بكتابة أسمائهم وأحوالهم
في لوحة رصاصية وإيداعها في الخزائن الملكية،
أيضا ــ «أصحاب
ومن هنا فقد صار يطلق عليهم ــ ً
الــرقــيــم» (أي أصــحــاب الــلــوح المكتوب فيه
أسمائهم).

([ )15- 13ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ] (برهان) توضح هذه الجملة أنه كان هناك
حوار ونقاش طويل بين أولئك الفتية ــ بعد أن
آمنوا بالتوحيد ــ وبين كبار قومهم ..غير أن الكبار
ظلوا في خالل ذلك عاجزين عن اإلتيان بأي
دليل واضح في صالح الشرك ..وقد أسفرت هذه
التجربة عن ازدياد أولئك الشباب الموحدين يقينًا
إلى يقين ،وبالتالي بات مستحي ً
ال عليهم أن يدعوا
شي ًئا ثابتًا ألجل شيء يفتقر إلى اإلثبات!!

ولــو أنــهــم أعــطــوا األهمية لمكانة الكبار
حتما باالرتباك
وكبريائهم لكانوا قد أصيبوا
ً
والتذبذب وانعدام اليقين ..ولكنهم عندما علقوا
األهمية على الدليل والبرهان ،زادهم ذلك يقينًا
ً
ورسوخا فيما آمنوا به ،فإن أولئك العمالقة الكبار
قد صاروا في أعينهم ،باعتبار الدليل والبرهان،
ـارا جـــدًّ ا ،إذ وجــدوهــم ،على كل
أقــزامــا صــغـ ً
فخامتهم وأمجادهم الظاهرية ،قائمين على أرضية
الكذب ،وليس على أرضية الحق!

فهكلا ةروس

( )16إن العبد حين ينقطع عن الناس ،يرتبط
في الوقت نفسه برب الناس ،حتى إنه ليقترب
مناﷲ لدرجة أنه يبدأ يناجيه ،ويكلم ربه ويتلقى
منه جوابه.

حماسا
إن إيمان أصحاب الكهف المتدفق
ً
وفتوة ،وانكبابهم على الدعوة والتبليغ غير مبالين
بأية أخطار أو مخاوف ،وإيثارهم للحق على كل
شيء آخر سواه ،إن هذه األشياء كانت قد رفعتهم
إلى أسمى درجة من القرب اإللهي ،فكل ماكانوا
يفقدونه في ظاهر األمر ،كان أهون عليهم وأقل
قيمة عندهم بكثير مما كانوا قد وجدوه.
وهــذا الشعور بالفوز والــوجــدان هو الذي
كان قد حملهم على أن يرضوا بالحرمان من كل
شيء ،وال يرضوا بالحرمان من الحق ،ومن ثم
فقد استعدوا أن يغادروا بيوتهم وبلدهم ،ويأووا
إلى الغار ،ويظلوا ــ مع ذلك ــ واثقين من أناﷲ
حتما ،ويصلح كل شؤونهم ..ولقد
سينصرهم
ً
روى ابنجرير عن عطاء قوله :إنهم كانوا سبعة،
وظلوا مذ لجؤوا إلــى الكهف ،عاكفين على
عبادةاﷲ يبكون ،ويسألون رحمته ونصرته ،إلى
أن سلطاﷲ عليهم آخر األمر نو ًما عمي ًقا طويالً!
( )17يبدو أن أصــحــاب الكهف كــانــوا ــ
والــصــراع بينهم وبين قومهم في تزايد مستمر
خالل المرحلة الدعوية ــ قد سبقوا إلى اختيار غار
معين تحس ًبا للخطر الوشيك ،ولقد كان هذا الغار
من الفسحة واالتساع بحيث يتمكن سبعة نفر من
اإلقامة واالستقرار في فجوته بتمام السهولة ،كما
يحتمل أنه كان شمالي االتجاه ،ولذا فلم يكن
ضوء الشمس ،عند شروقها أو غروبها ،يصل
إلى داخله مباشرة ،وال كان بإمكان أحد المارة أن
يتفطن إلى أن بداخله عد ًدا من البشر!
إخالصا يجعله
والمرء حين يخلص للحق
ً
في عينه فوق كل مصلحة ،فيضحي بها في سبيله
رضا وسرور ،وال ينفك موصول القلب باﷲ،
عن ً
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شاكرا وصــابـ ًـرا ،حتى
دائــم التوجه نحوه،
ً
في أشــد الــظــروف ظال ًما وقــســوة ،فــإناﷲ
سبحانه يهديه إلى طرق تضمن الحفاظ على
إيمانه من جهة ،وعدم انفالت زمام مسيرته
الدعوية من يده من جهة أخرى ،قد أتيح هذا
النصر ألصحاب الكهف ،باعتبار األوضاع
والمالبسات الخاصة المحيطة بهم ،على
وجه أكمل مايكون.

وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك فــقــد
اصطفاهماﷲ ألمــر إلــهــي خــاص..
فالسمو الروحي الذي كانوا قد أقاموا الدليل
عليه بتجردهم وإخالصهم للحق ،صاروا معه
عنداﷲ أه ً
ال لكي يجعل من وجودهم برهانًا
حس ًّيا على إمكان الحياة بعد الموت ،إن
استفاقة أهل الكهف من نوم دام قرنين أو أكثر
من الزمان ،لهي واقعة من هذا النوع ذاته!

( )18إنه إذ سلط على أصحاب
الكهف نو ًما هادئًا متصالً ،تفضل ــ مع ذلك
٢٩٥
ــ بتهيئة مختلف األسباب ضمانًا للحفاظ
ويسارا ،فإنه لوال
عليهم أحياء سالمين ،منها ــ على سبيل المثال ــ أنهم كانوا اليزالون يتقلبون يمينًا
ً
جالسا ــ
ذلك ،ألكلت األرض من أجسامهم ،على حد قول ابنعباس ،كما أن كل ًبا ظل هناك
ً
باس ًطا ذراعيه ــ على مدخل الغار باستمرار ،اليتحول عن مكانه ،يبدو أن ذلك لكي اليتمكن أي إنسان
أو حيوان من الدخول إليهم ،فيضايقهم أو يلحق بهم نو ًعا من األذى ..ثم إن جو الغار الداخلي قد
ومثيرا للرعب لدرجة أن أحد الناس لو حاول التطلع إليه من الخارج ،اليلبث أن يفر
جعلهاﷲ مهي ًبا
ً
مذعورا اليلوي على شيء!!
هار ًبا عند النظرة األولى خائ ًفا
ً

( )20-19لما استفاق أصحاب الكهف من رقدتهم ،أخذوا بطبيعة الحال يتساءلون فيما بينهم عن
مدة رقادهم كم هي؟ ولكن الزمن كان قد توقف بالنسبة إليهم بأمراﷲ سبحانه ،ولذا فالمدة التي كانت
لآلخرين طويلة بحيث تشمل بضعة قرون ،إذا هي تبدو ألصحاب الكهف وكأنها إنما تساوي يو ًما أو
بعض يوم فحسب!
وعلى إثر يقظتهم شعروا بالجوع ،وقد كانت عندهم بعض النقود الفضية ،ومن بين سكانها عدد قل
أو كثر من المسيحيين ،ال بدَّ وأن يوجد هناك طعام حالل ،ولذا فقالوا لصاحبهم أن يحاول جهده ليشتري
لهم من األطعمة ماهو أطيب وأزكى ،كما نصحوا له مؤكدين على األخذ بالحيطة والحذر ،واستخدام
اللباقة وحسن التدبر في القيام بهذه المهمة؛ ذلك ألنهم كانوا يخافون بنا ًء على خبرتهم السابقة ــ أن
القوم إن علموا بمكان وجودنا ،لن يألوا جهدً ا في أن يردونا ثاني ًة إلى الشرك وعبادة األوثان ،وإن نحن

477

فهكلا ةروس

رجما من غير شك!
أبينا ذلك ،فسيقتلوننا ً
( )21اإلنسان يعيش فوق هذه األرض
مئة عام أو لمدة أقل من ذلك ،ثم يموت..
ويبدو
ظاهرا أنه قد أنعم وجوده إلى األبد،
ً
ولكن الحقيقة هي أنه اليــزال باق ًيا عقب
الموت ويفتح عينيه على عالم جديد ،حيث
تنتظره إما راحة أبدية ،وإما عذاب سرمدي.
إن هــذه أهــم قضايا اإلنــســان وأشدها
خطورة على اإلطــاق ،وهي قد ظلت منذ
أقــدم العصور ،موضوع الجدل والنقاش
ونظرا ألهميتها البالغة هذه فقد
بين الناس،
ً
اهتماﷲ بتوفير برهان حسي في حقها
بجانب األدلــة العقلية ،حتى اليبقى ألحد
مجال للشك أو الريب فيما يتعلق بقضية
«الحياة بعد الموت».
وقد ظل البرهان الحسي يعرض في صور
وأشكال شتى في مختلف أدوار التاريخ،
وقد كان خروج أصحاب الكهف من الغار،
٢٩٦
بعد رقدة طويلة تشبه «الموت» ،في القرن
الخامس المسيحي ،واقعة من هذا النوع ذاته ،وفي العصر الراهن يمكن اعتبار ماتوصلت إليه دراسات
العلم األسمى أو العلم التأملي ( )Meta Scienceكشوف ،أمثلة من هذا القبيل؛ إذ هي تثبت نظرية
الحياة بعد الموت على أساس مقاييس االستدالل الحسية.

ولما خرج أصحاب الكهف من الغار ،بعد مائتي عام أو يزيد ،كانت مدينتهم قد تغيرت أوضاعها
تغيرا كل ًّيا ،فالغالب أنهم كانوا قد لجئوا إلى الكهف عام 250م ،مغادرين مدينتهم أفيسس،
ومعالمها ً
وهي كانت إذ ذاك خاضعة لحكم اإلمبراطور ديسيس الوثني ،وخالل األعوام المقبلة أسفرت جهود
المبلغين المسيحيين عن تنصر اإلمبراطور الرومي قسطنطين ( 272ــ  ،)337فلم تلبث الديانة
ٍ
بعدئذ أن انتشرت في كل المناطق الرومية ،فعندما دخل أصحاب الكهف ثان ًيا إلى مدينتهم في
النصرانية
عام 447م ،وجدوها تسودها النصرانية.
ولم يكد يخرج هؤالء الشبان السبعة من الغار ،ويتم التأكد ،من خالل لوحة أسمائهم المودعة في
الخزائن الملكية ،وغيرها من القرائن والشواهد ،من أنهم أولئك الفتية المؤمنون الذين كانوا اضطروا
إلى مغادرة المدينة ،إبان الدولة الوثنية المضطهدة ،ألجل الحفاظ على عقائدهم النصرانية ،لم يكد
يتم كل ذلك ،حتى صاروا موضع احترام الناس وإجاللهم ،لدرجة أن اإلمبراطور الرومي الجديد
ثيودوسيس (الثاني) زار كهفهم بنفسه ماش ًيا على األقدام ليتبرك بهم ،وحين وافاهم األجل المحتوم،
بني على غارهم هيكل (معبد) عظيم تخليدً ا لذكراهم!

( )22لقد كان ثمة أناس خائضين في مناقشات
غير ضرورية وال مجدية بشأن أصحاب الكهف،
فمن قائل :إنهم كانوا ثالثة يتبعهم كلبهم ،ومن
زاعم أنهم خمسة سادسهم الكلب ،ومن ذاهب
إلى أنهم سبعة والثامن كلبهم!
بيد أن المناقشات كهذه من أمــارات فساد
الطبائع واألمزجة ..إن الروح الديني حين يكون
نابضا بالحياة والحيوية يركز على الجوهر
ً
والحقيقة ،وما إن تصاب األمة باالنحطاط ،حتى
يختفي الــروح الديني األصيل ،وتصير القشور
الظاهرية والتفاصيل الجزئية الهامشية موضوع
الجدل والمناظرة.
وينبغي للمؤمن المخلص دينهﷲ أال يخوض
في مثل هــذه المناقشات الفارغة أب ــدً ا ،ولئن
أثار أمامه أي شخص آخر أسئلة من هذا النوع
فليكتف باإلجابة المجملة أو ليرد العلم إلى عالم
الغيوب!

( )24-23بعثت قريش النضربن الحارث
وعقبةبن أبيمعيط إلى أحبار يهود المدينة،
ليسألوهم عن محمد ،فإنهم أهل الكتاب األول،
وعندهم علم األنبياء ..فخرجا حتى أتيا المدينة
وقــاال ألحبار اليهود :إنكم أهل الــتــوراة ،وقد
جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ،فقالوا لهم:
سلوه عن ثالث نأمركم بهن ،فإن أخبركم بهن
فهو نبي مرسل ،وإال فرجل متقول ..وقد كان أحد
تلك األسئلة عن أصحاب الكهف :ماقصتهم،
والثاني :عن ذي القرنين :من هو وما كان خبره،
والثالث :عن الروح ماهي؟
أيضا
إن عامة الناس ،بل وكثيرين من خاصتهم ً
لم يكونوا على علم بشيء مما يتصل بأصحاب
الكهف قبل عصر المطبعة؛ إذ كانت قصتهم
مدونة في بعض المخطوطات السريانية ،ولم
يكن يعرفها سوى نخبة قليلة العدد من العلماء،
ولما وجه هذا السؤال إلى النبي^ قال« :غدً ا
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أخبركم عما سألتم عنه» .ولم يستثن حيث كان
يرجو أن جبريل سيأتي غدً ا ،وسوف يسأله عن
الجواب ،غير أن جبريل تأخر في المجيء إليه،
حتى مضت خمس عشرة ليلة ،ثم جاءه بعد ذلك
بسورة الكهف.
ولــقــد طــار مــعــارضــو مكة بــحــادث تأخر
الوحي هذا ،فلم يلبثوا أن اغتنموه فرصة لتشويه
سمعته^ بين الــنــاس ،وزعــزعــة ثقتهم به،
فقرراﷲ تعالى أن الشخص الذي تحاولون الطعن
فيه ،وتشكيك الناس في صدقه بتحويل حادث
بسيط إلى فضيحة ،سيجتمع على صدقه وصحة
نبوته من الحجج واألدلة ماهو أعجب وأدل من
قصة أصحاب الكهف.

وقد تحقق هذا األمر اليوم على أتم الوجوه
وأكملها ،فقد اجتمع هناك اليوم على صدق
رسولاﷲ^ من األدلة والبراهين مااليستطيع
معه شخص ما ،وهو في تمام وعيه وعقله ،أن
يجترئ على إنكاره ،إن نبوته^ هي اليوم نبوة
مسلم بها ،ولم تعد محض نبوة مدعاة!

( )26-25إن مدة الثالثمئة سنة أو الثالثمئة
وتسع سنين هي ــ تب ًعا للتفسير المنقول عن
قتادة ومطرفبن عبداﷲ لهذه اآليات ــ حكاية
قول الناس ،ومن ضمن آرائهم وتخرصاتهم في
إخبارا مناﷲ سبحانه وتعالى،
الموضوع ،وليس
ً
كما يؤيد ذلــك قــراءة عبداﷲبن مسعود التي
وردت بلفظ« :وقالوا ولبثوا في كهفهم ..إلخ».
فقد كان أهل الكتاب في ذلك الزمان يحسبون
اعتما ًدا على بعض القصص غير الموثوق بها ،أن
مقدار لبث أصحاب الكهف في الغار هو ثالث
مئة عام بالتقويم الشمسي ،وثالث مئة وتسعة
أعوام بحسب التقويم الهاللي.
ولقد أبطل الــقــرآن زعــم الناس هــذا ،بعد
حكايته إياه ،معق ًبا عليه بقوله[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ].
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ولــقــد اكــتــشــف الــبــاحــثــون فــي العصر
الحديث أن هذه المدة كانت باعتبار التقويم
الشمسي مئة وستة وتسعين ( )196عا ًما،
وهذا الكشف يدل على أن القرآن كتاباﷲ
علما بكل أحداث الماضي
الذي قد أحاط ً
والحاضر والمستقبل على سواء ،التخفى
عليه خــافــيــة ،وبــنــا ًء على علمه المحيط
الشاملذاك لم يقبل بالقول اآلنف الذكر،
حتما
ولو أن القرآن كان كال ًما إنسان ًّيا ألخذ ً
بالقول المشهور في عصره والذي تعارض
آخر األمر مع اكتشافات الباحثين في العصور
الالحقة!
( )28- 27إن الــوقــوف إلــى جانب
الرسول^ واتخاذ الدين الخالص ـاإلسالم
ــ دينًا ،لم يكن بالنسبة لطالئع المؤمنين
يسيرا ،فقد كان
األولين من أهل مكة أمـ ًـرا
ً
معناه حينذاك التخلي عن نظام ارتبطت به كل
المصالح الحيوية ،ومناصرة عقيدة لم تكن
٢٩٧
ترتبط بها في الظاهر أي مصلحة ..ومن هنا
فلم تكد الطائفة األولى تعتنق الدين الجديد حتى انقطعت صلتها عن نظام العصر السائد ،في حين أن
الطائفة األُخرى كانت ترتكز تمام االرتكاز على نظام العصر السائد مما أتاح لها من الحماية والمنعة
والضمان المادي ماقد حرمت منه الطائفة األولى ..ولم يكن يتوفر لدى الطائفة األولى غير الوصايا
التي ستظهر أهميتها في عالم اآلخرة ،بينما كانت الطائفة األخرى تمتلك تلك األشياء التي تحظى بمن
يقدرها ويعرف قيمتها في سوق هذا العالم!
٣٠

ولو أن هذا الفرق الظاهري قد أثر على الداعي ،واستبد بعقله ،فستكون النتيجة أن تتضاءل أهمية
الدعوة إلى الدين الخالص في عينه ،ويصبح الدين المغشوش في نظره أكثر أهمية ،ذلك الدين الذي
يتمتع من يحمل لواءه من الناس بمباهج الدنيا وزخارفها.

غير أن ذلك خطأ جد عظيم ..حيث أن أي انحراف عن تلك الرسالة األصلية ــ التي لها األهمية
الكبرى عنداﷲ ،وهي بالتالي أولى باالهتمام والرعاية من كل ماعداها ــ سيعود على الداعي بأن يكون
محرو ًما من نصراﷲ ،ويصل أمره في دنيااﷲ إلى أنه اليكاد يجد شجرة تظله ،وال ماء يطفئ ظمأه.

( )29إن الحق الذي يأتي من عنداﷲ يكون صد ًقا بكامله ،التشوبه شائبة ،وال يتطرق إليه شك
أو ريب ..ولذا فال يمكن تناوله بأي نوع من التعديل مراعا ًة للبشر ..فإن تناول الحق اإللهي بالتعديل
يعني إحداث تغيير في ذلك المعيار الذي على ضوئه سيتم تحديد وضع كل شخص وتقرير مصيره
النهائي!
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والــذيــن يطمعون فــي أن يؤخذ الحق
اإللــهــي بتعديل يبرر مسلكهم المنحرف
الخاطئ في الحياة ،فإنما هم يضيفون التمرد
والطغيان إلى جانب ضاللهم وانحرافهم،
وينبغي ألمثال هؤالء أال ينتظروا ألنفسهم
سوى العذاب الشديد!
( )31- 30إن الصدق اإللهي حين يتجلى
أمام أناس خلت قلوبهم من التكبر وعبادة
المصالح والظواهر ،اليلبثون أن يعرفوه من
فورهم ،حتى ولو كان ذلك الصدق قد أجري
على لسان رجل مثلهم.
ثــم إنــه اليسعهم ،وقــد عــرفــوا الحق،
إال أن يطرحوا أنفسهم بيديه ،ويأخذون
في صوغ حياتهم طب ًقا لمقتضياته ،دون أن
يحاولوا صوغ الصدق نفسه طب ًقا لحياتهم..
والذين يقيمون الدليل هكذا على عبوديتهم
للحق ،هم عباداﷲ المحبوبون ،وإن أولئك
سيتم تكريمهم في اآلخرة بجوائز وإنعامات
٢٩٨
سلوكية فخمة!
( )36-32إن حديقة بلغت من البهجة والخضر غايتها ،ثم إذا بها تتعرض فجأة لكارثة من الكوارث
شخصا يبتلى بالزهو والكبرياء والغرور ،حين يظفر
أثرا بعد عين ،إن حديقة كهذه تمثل
ً
الطبيعية تحيلها ً
بالثروة والعزة في هذه الدنيا.

إن مايحصل عليه أحد الناس في هذه الدنيا من أسباب الثراء والغنى أو المجد والعزة ،إنما يكون
كثيرا ماينظر إليه على أنه إنعام إلهي أو حصيلة
ذلك امتحانًا له من عنداﷲ غير أن اإلنسان الظالم ً
ذكائه ومجهوده الذاتي ،وتكون نتيجة ذلك أن تستيقظ بداخله مشاعر التمرد والطغيان ،وبالتالي فهو
يأخذ يزدري أولئك الذين اليتوفر لديهم أسباب المجد والثراء إال حظ يسير ،ويستبد برأسه الغرور
واالعتداد بالنفس بحيث يخيل إليه وكأن دنياه لن يعتريها الفناء أبدً ا ،ولئن تعرضت هذه الدنيا ــ على
أيضا ــ
سبيل الفرض ــ للفناء يو ًما ،وتكونت مكانها دنيا أخرى جديدة ،فال عجب في أن يكون هناك ــ ً
متمت ًعا بكل مايتمتع به ها هنا من أسباب الخير والعافية والرفاهية.
إنه قياس لحالة اإلنعام والمكافأة بحالة االمتحان واالبتالء ،وهو قياس مع الفارق الكبير؛ إذ إنهما
حالتان منفصلتان تما ًما ،التربط إحداهما باألخرى أية عالقة بالضرورة!

شاكراﷲ..
( )41-37ينبغي ألي إنسان خولهاﷲ أسباب الثروة والغنى أن يعيش في األرض عابدً ا
ً
سليما يصير ينسىاﷲ حتى في أشد أحوال الفقر والبؤس ،وهو
صحيحا
ولكن عقل المرء إن لم يكن
ً
ً
يقنع بالقدر المتاح له ،آم ً
ال في أناﷲ سيمنحه المزيد من فضله.
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ولو أن المرء عاش في هذه الدنيا مفتوح
العينين ،لما أصيب أبــدً ا بالبطر والطغيان؛
فاإلنسان ينشأ وينمو هنا كوجود ضعيف،
وتواجهه ألوان شتى من الحوادث واألخطار
طيلة حياته ،فهو يتعرض لألمراض ،ويعتريه
ضعف الشيخوخة وخرفها وهــو اليملك
الماء وال أي شــيء من تلك األشياء التي
يستمد منها عناصر الحياة والنماء واالزدهار
لبستانه في هــذه الدنيا ،وال هو قــادر على
دائما في يــده ،بل هي في يد
اإلمساك بها ً
الخالق ،وهو على انتزاعها منه إذا يشاء قدير!
وم ــا ه ــذا كــلــه إال لــكــي يعيش الــمــرء
متواض ًعا ..ولكن اإلنسان الظالم اليعتبر
بشيء وال يزجره زاجر ،حيث إنه اليكاد يتنبه
ويعود إلى رشده ،مالم يحرم من كل شيء،
حتى يرى بعيني رأسه أنه لم يكن شي ًئا سوى
العجز والعجز وحده!!
( )44- 42إن الــمــرء يسخر بضاعته
٢٩٩
ومواهبه ألجل إنجاز مهمة ما ،ويراوده األمل
في أن مواهبه وبضاعته سيعودان عليه آخر األمر بأطيب النتائج ،ولكنه اليلبث حتى يفاجأ بضروب
عاجزا بحيث اليعود
تحطيما ،ويجد المرء نفسه إزاء تلك الحوادث
شتى من الحوادث ،تحطم كل آماله
ً
ً
ينقذه منها أي حيلة من حيله أو موهبة من مواهبه التي طالما اعتز بها وعاش واض ًعا كل ثقته فيها.
٣٠

وإنما يظهراﷲ أمثلة أو نماذج كهذه من وقت آلخر في العالم الراهن ،لكي تكون عبرة لإلنسان،
وحتى اليقع هو في خطأ تعليق األهمية واألمل على أي شيء آخر غيراﷲ!

( )46-45الدنيا تمثيل لآلخرة ..فحين تكتسي األرض عقب ارتوائها بالماء العذب ،خضرة
ٍ
بعدئذ
ظاهرا وكأنها ستبقى كما هي اآلن إلى األبد ،ولكن سرعان مايتغير الموسم
ونضارة ،ويبدو
ً
يابسا تنسفه الرياح نس ًفا!
وبالتالي يبدأ النبات األخضر في االصفرار ،وإذا به يعود
هشيما ً
ً
وهذا هو حال بهجة الدنيا وبهائها كذلك ..إن مباهج الدنيا الراهنة تجتذب اهتمام المرء وتأسر لبه،
غير أن هذه المباهج كلها عابرة مؤقتة للغاية ،فستقضي عليها القيامة عما قريب على نحو يبدو معه وكأن
لم يكن لها وجود باألمس!!

إن مباهج الدنيا وزخارفها غير باقية ..بيد أن ثمة شي ًئا آخر قدر له البقاء والخلود ،أال وهو أعمال
المرء الصالحة ،فكما أن البذور الملقاة في األرض تتحول إلى حديقة ،تزدهر هناك حديقة كذلك من
خالل ذكراﷲ وطاعته ،وهذه الحديقة اليعتريها خريف أبدً ا ،فإن هذه الحديقة الثانية على نقيض من
الحديقة الدنيوية ،تنبت وتزدهر في عالم اآلخرة ،وسوف تسلم مقاليدها إلى صاحبها عند وصوله هناك!

( )48-47يوم تقوم الساعة سيحضر الجميع
بين يدي ربهم ،يقفون في رحاب المحشر مكتوفي
األيدي الناصر لهم وال معين ،الكل ينتظر قضاء
مالكه فيه ،وسيكون عنداﷲ سجل كامل ودقيق
عن حياة كل شخص ،وبموجبه سيجزياﷲ بعض
الناس أحسن الجزاء ،بينما يحكم على بعضهم
اآلخر بأسوأ العذاب!

( )49إن مايعمله اإلنسان يتم تسجيله تحت
تدبيراﷲ بمنتهى الدقة ،فمن نيات المرء القلبية
إلى أقواله التي تجري على لسانه ،إلى أعماله
التي يمارسها بجوارحه ،كل ذلك ينعكس ويرتسم
على شاشة الكون ..بيد أن هذا التدبير أو نظام
التسجيل اإللهي اليقع تحت أبصارنا اليوم..
وسيرفع هذا الستار حين تقوم الساعة ،وعندها
سيقف المرء شاخص البصر من فرط الدهشة
والذهول؛ إذ يجد أن كل ماكان يعمله في الدنيا
تم
ظانًّا أن ليس ثمة من أحد يعلمه أو يطلع عليه َّ
ضبطه وتقييمه هنا على نحو كامل بحيث لم يدع
صغيرة وال كبيرة إال احتواها!
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بعجزنا إزاءاﷲ العلي القدير ،ولو كان شخص
ماخضعﷲ ح ًّقا ،فإنه اليلبث أن يخضع للحق
من فوره أينما ظهر ،وبالعكس فإن الذي يكون
«ساجدً ا» في ظاهره فقط ،وقلبه مفعم بمشاعر
الكبرياء والغرور ،فسوف يستعد للسجود بتمام
السهولة حيث التصدم السجدة «أنان َّيتَه» ولكنه
رافضا للسجود،
ينقلب فجأة «إنسانًا» متمر ًدا
ً
حيث يتطلب األمر أن يخضع «أنان َّيتَه»!
وإذ يرتفع صــوت الحق ،وال يتلقاه أناس
بالقبول ،متأثرين بإبليس وذريــتــه ،فكأنما هم
يتخذون من إبليس وذريته بدي ً
ال عناﷲ،
وهــم يرفضون الخضوع أمــام الحق من خشية
اآللهة الباطلة ،حيث كان ينبغي عليهم أن يبادروا
بالخضوع أماماﷲ ،وأمــثــال هــؤالء أناس
ظالمون مسرفون في الظلم وإنهم سيعلمون عما
قليل أن الذين قد اعتمدوا عليهم تاركيناﷲ ،لم
يكونوا مغنين عنهم شي ًئا!
( )51إن أكابر الناس الذين يعتبرهم الناس
جديرين بالثقة واالعتماد في الحياة الدنيا،
فيتشبثون بأذيالهم هم من العجز والضعف بمكان
بحيث الدخل لهم في إيجاد الكون وال في إيجاد
أنفسهم.

وإن معاملة اإلنسان في يوم القيامة ــ حسنة
كانت أو سيئة ــ ستكون موجباتها ــ أو باألحرى
مبرراتها ــ واضحة وثابتة لدرجة أن المرء إذ يلقى
جزاء عمله يكون على يقين من أنه إنما يعامل بما
هو أهل له في واقع األمــر ،الأقــل من ذلك وال
أكثر!

وباإلضافة إلى ذلك فإن هؤالء بتمثيلهم دور
«المضلين» في مواجهة دعوة الحق ،إنما يبرهنون
على أنهم غير جديرين بالثقة واالعتماد البتة!

إن الخضوعﷲ تعالى هو في األصــل إقرار

( )53-52إن المرء لن تغني عنه في يوم
القيامة شي ًئا ،تلك الشخصيات التي هو ينكر الحق
في هذه الدنيا اعتما ًدا عليها ،واث ًقا من نصرها إياه..
إنهم اليوم أصدقاء متحابون مع بعضهم البعض،
ولكن ماإن تنكشف الحقائق حتى يعودوا أعداء

( )50لقد كان إبليس ــ كما تقول الروايات
ــ عابدً ا من الجن ،ومع كونه عاك ًفا في الظاهر
على العبادة والتنسك إال أنه قد امتنع عن امتثال
تكبرا حين أمــره تعالى بالسجود آلدم
أمــراﷲ
ً
عليه الصالة والسالم ،واآلن فكل أولئك الذين
يرفضون الخضوع أمام الحق انسيا ًقا مع عواطف
الكبر والغرور إنما هم من ذرية إبليس ،وإن كانوا
يتظاهرون أمام الخالق بالعبادة والتزهد!!

عالما يسود ويتحكم في كل أنحائه الحق
إن ً
وحده ،كيف يمكن أن يكون في إبداعه أو تصريف
شؤونه دخل أو تأثير لشخصيات رأسمالها الوحيد
يتمثل في إبعاد الناس عن الحق؟!
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متباغضين بعضهم مع البعض اآلخر ،وسيبدو
ٍ
حينئذ وكأنما قامت بين الفريقين هوة سحيقة
دون اجتيازها الهالك المحقق! وإنهم ليعدون
أنفسهم هنا في مأمن من كل ألــوان الخطر
في العالم الراهن ،غير أن مصيرهم المحتوم
الذي سيواجهونه يوم القيامة ،هو أن يجدوا
أنفسهم على أبواب جهنم ،ولن يجدوا إلى
الهرب أو الخالص منها سبيالً!!
( )55-54إن المرء يتمتع في العالم
الراهن بحرية االمتحان ..ولهذا السبب فهو
مبررا مالعدم
عذرا أو ً
اليلبث أن يفتعل هنا ً
اعترافه بالحق ،وأن يعثر على بعض الكلمات
لرفض كل شيء اليريد التسليم بــه ..وقد
يحدث أحيانًا أنــه يــحــاول معارضة دليل
واضح جلي بواسطة إثارة جدل فارغ عقيم
حوله ،وقد يلجأ تارة إلى االستهانة بالدليل
المعروض من خالل اإلعــراض عنه وعدم
االكتراث به ،ويطلب شي ًئا آخر لم يكن قد
٣٠٠
عرض عليه بعد لسبب من األسباب.
ومن أمثلة هذه الصورة األخيرة من التعنت والعناد ،أنه لما قدم النبي^ رسالته إلى مخاطبيه
مصحوبة بأوضح األدلة ،لم يعيروها جانب االهتمام ،بل راحوا يطالبونه صارفين أنظارهم عن الرسالة
األصلية ،بأن ائتنا بالعذاب الذي تهددنا به لقاء إنكارنا إن كنت صاد ًقا في دعواك!
( )57- 56إن أصدق الحديث حديثاﷲ ،حيث تتآزر كل األدلة والبراهين الساطعة على دعمه
وتصديقه ..ومن ثم فإن الذين اليريدون اإليمان به اليجدون أي دليل حقيقي يستندون إليه في إنكارهم
إياه ..وإنما هم يملكون دو ًما محض أباطيل الأساس لها من الصحة ،يحاولون من خاللها محاولة
فاشلة لمغالبة الصدق وإخضاعه ..إنهم يقاومون أدلة قوية صلبة باعتراضات كاذبة سخيفة ،يريدون
عرقلة عمل جاد ــ وهو الدعوة إلى الحق ــ وصرف االهتمام عنه عبر تحويله إلى موضوع للسخرية
واالستهزاء.
وإنما هم يفعلون هذا كله إلفقاد الداعي اعتباره لدى الجماهير ،ولكن يغيب عن بالهم أنهم هم
بصنيعهم ذاك إنما يفقدون اعتبارهم أنفسهم في عيناﷲ!

( )59-58لو آخذاﷲ اإلنسان على ظلمه ألنزل العذاب عليه من فوره ،عقب اكتسابه الخطأ،
ولكناﷲ قد حدد موعدً ا لمحاسبة الكل على أعمالهم.
دروسا نافعة في حاضره من مصير القرون
وإنه بإمكان المرء لو أراد العظة واالعتبار ،أن يستفيد
ً
الماضية ..فقد ازدهرت فوق األرض أمم شتى وحضارات مختلفة ،على مدار التاريخ ،ثم إنها جمي ًعا
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لم تلبث حين كفرت وظلمت أن أهلكت
ودمــرت الــواحــدة تلو األخــرى في موعد
ـضــا ..وإذا كــان قد حدث
ح ــددهاﷲ لهم أيـ ً
مع األجيال السابقة أن نالت جــزاء كفرها
وطغيانها ،فلم ال يحدث الشيء نفسه مع
األجيال التالية؟!
( )62-60إناﷲ لم يزل وال يزال
يقوم على إدارة هــذا العالم وتدبير أمــره
بواسطة المالئكة ..وبما أن اإلنسان اليشاهد
اليد اإللهية متصرفة وراء هذا النظام الكوني؛
لذا فهو اليتمكن من اإلحاطة بأسراره ،وال
حل ألغازه على نحو كامل ،وبالتالي يقع
فريسة ألــوان شتى من الشكوك والشبهات
بسبب قلة علمه وقصور مداركه.

وعالجا لذلك فقد هيأاﷲ تعالى أسباب
ً
المشاهدة غير المباشرة؛ إذ أطلع نخبة مختارة
من عباده على بعض أســرار العالم الغيبي
ليشاهدوا بأعينهم مافيه من حكم وأسرار
٣٠١
غامضة ،فيخبروا اآلخرين بها ..وقصة موسى
التي ذكرت هنا ،هي بدورها حدث استثنائي من هذا النوع ذاته ،كشف له من خالله عن بعض جوانب
وتنبيها لسيدنا موسى وهو على أهبة الرحيل إلى عالمة لمنتهى سفره ،قالاﷲ له:
نظاماﷲ الخفي،
ً
التبرح تواصل مسيرك حتى إذا وصلت حيث يلتقي بحران فستجد هناك عبدً ا من عبادنا فلتطلب منه أن
يسمح لك بمرافقتك إياه!
( )65-63ولمزيد من اإليضاح لغاية سفره أخبراﷲ سيدنا موسى بأنك حين تصل إلى المكان
المطلوب فسوف تفاجأ هناك بخروج الحوت ــ لسبب من األسباب ــ يخبر موسى بأن حاد ًثا كهذا قد
وقع ..ولما علم سيدنا موسى بذلك وقد سار هو وتلميذه بعيدً ا عن مكان الحادث رجعا على أعقابهما
على الفور ،حيث وجدا في الموضع المذكور ذلك العبد الصالح (الخضر) الذي كانا قد قطعا هذه
الرحلة الطويلة الشاقة من أجل لقائه.

خاصا وقدرة خاصة من عنده ،استطاع
علما ًّ
( )70- 66لقد كاناﷲ منح عبده هذا (الخضر) ً
كثيرا ماكان يمارس أعماالً
معهما أن يتصرف في شؤون العالم تصر ًفا غير عادي ،وتب ًعا لعلمه ذاك ً
التتفق مع ماتقتضيه القواعد العامة ،ومن ثم قال ر ًّدا على طلب سيدنا موسى عليه الصالة والسالم إنك
صبرا على ذلك!
لن تستطيع معي ً
( )74-71إن إحداث عيب في سفينة صالحة سليمة ،وإهالك طفل بريء ،عمالن ،على مايبدو
ظاهرا ،الخير فيهما وال صواب ،غير أنهما كانا منطويين ،كما يتضح من اآليات التالية على مصلحة
ً
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دقيقة للغاية ،إن هذين العملين الخاطئين في
الظاهر ،كانا في الحقيقة على أتم درجة من
الصواب والحكمة والفائدة.
أيضا الــر ّد على تلك
وفــي هــذا يمكن ً
المسألة التي يطلق عليها عادة وصف مشكلة
الشر ( ،problem (of evilفهناك الكثير
من األشياء والظواهر في العالم البشري،
تلك التي يعتقد بالنظر إليها ،أن نظام الكون
يسوده الشر والفوضى ،إال أنها تكون مبنية
على مصالح عميقة ..وال شك في أن هذه
المصلحة مختفية في حياتنا الراهنة وراء
حجاب ،غير أن هذا الحجاب سيرفع عنها
ٍ
ويومئذ سيعلم المرء أن ماحدث
في اآلخرة،
هو الذي كان ينبغي بمقتضى الحكمة!
( )78-75هنا يصل سيدنا موسى
والخضر إلى قرية ،وقد شعرا بالجوع
رجاء أن يطعمهما أهل هذه القرية باعتبارهما
ضيفين ،إال أنهم يرفضون القيام بضيافتهما،
٣٠٢
مما يدل على أن كون أحد الناس صاد ًقا مقر ًبا
ٍ
أيضا صاد ًقا ومقر ًبا ،ولو عرفهما أهل القرية ،الستضافوهما
عنداﷲ ليس
بكاف ليبدو هو للناظرين ً
نظرا لزيهم العادي بالتنكر واالعتراض،
بالضرورة ،ولتهافتوا عليهم ألجل التبرك بهم ،ولكنهم قابلوهمً ،
ولم يحالفهم التوفيق لينظروا إليهم من حيث حقيقتهم الداخلية.
١٦

٣١

وبالرغم من هذا التنكر والسلوك غير الجميل ،قام سيدنا الخضر بإصالح جدار في القرية كان على
معاكسا ،بل يكون
وشك االنهيار ،من غير أجر يتقاضاه ..إن سلوك عباداﷲ الصادقين اليكون سلوكًا
ً
دو ًما وعلى كل حال مطاب ًقا لمقتضى الحق!
( )79لم يكن سيدنا الخضر قد أصاب السفينة بالعطل أو العطب الكلي ،وإنما جعلها معيبة بصورة
مؤقتة ،وكانت المصلحة من ذلك أن السفينة كانت سائرة في اتجاه ينتهي بها إلى ملك كان يغتصب كل
قهرا ،ومن ثم فقد جعلها الخضر بحيث إذا رآها رجال الملك تركوها باعتبارها غير صالحة
سفينة جيدة ً
للمهمة التي يصادرون السفن من أجلها.
ونعلم من هذا أن أحد الناس لو تعرض لمصيبة ما ،أو ابتلي بما يكره في هذه الحياة الدنيا فينبغي أال
يتضجر أو يكتئب ،وعليه أن يرضى بذلك ظانًّا أن ماقد فعلاﷲ البد وأن يكون له فيه نوع من الخير أو
الفائدة ،وإن كان هو اليدري اآلن ماهو بالضبط على وجه التحديد!

( )81-80إن مثال الغالم هذا يدلنا على مدى سعة رحمةاﷲ بعباده ونصرته إياهم من حيث يشعرون
ومن حيث اليشعرون ..حتى إنه تعالى لينصرهم في أمر اليدرون من سوء عاقبته شي ًئا من شأنه أن
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يبعثهم على التوجه إلى ربهم طل ًبا للعون..
إ ًذا فينبغي لإلنسان أن يتمسك دو ًما بالصبر
والشكر ،ويحسن باﷲ ظنه ،راج ًيا منه الخير
على كل حال ..فاﷲ يملك العلم الكلي
الشامل؛ ولذا فهو يعلم مافيه الخير والفالح
ألحد عباده ،أكثر مما اليستطيع حتى العبد
نفسه أن يعرفه بسبب علمه الجزئي المحدود!

٣٠٣

غير ضابط وال قيد!

( )82إن هذه األمثلة توضح لنا أناﷲ
اليزال يراقب أحداث العالم الراهن ويشرف
على شؤونه كل حين وآن ،ومع أنه تعالى
قد أقام نظام هذا العالم ،لحكمة االمتحان،
على أســاس من األسباب والمسببات ،إال
أنه يتدخل بين الحين والحين في هذا النظام
تدخ ً
ال يأخذ تار ًة شكل البناء والعمارة ،ويظهر
طورا في صورة الهدم والتخريب ،غير أنها
ً
جمي ًعا إنما تكون من حيث المصالح البعيدة
المدى مظاهر رحمته ،يقصد بها التحقق من
عدم ضياع مقاصد الخلق األصلية في دوامة
األسباب والعلل المتحركة على مايبدو من

( )84-83ذو القرنين يعني لغ ًة :من برأسه قرنان ..وهو لقب ملك اتسعت فتوحاته حتى امتدت من
أقصى الشرق [ﮝ ﮞ] إلى أقصى الغرب [ﭢ ﭣ] ،واألغلب أن المراد بذي القرنين
كبيرا
هنا هو ملك فارس القديم قورش ( )Cyrusالذي ظهر في القرن الخامس قبل الميالد ،وفتح جز ًءا ً
ٍ
أيامئذ ..إلى أن مات آخر األمر قتي ً
ال في إحدى المعارك الحربية ،وقد كان يتمتع
من البقاع المعمورة
بشخصية فاضلة غاية في العدل واإلنصاف!
( )88- 85ولعل ذا القرنين قد أوغل في غرب فارس ،وهو يواصل فتوحاته ،حتى وصل إلى آسيا
الصغرى ،حيث يتهادى بحر إيجه (« )Aegenn Seaبمائه األسود» ،مؤذنًا بنهاية حدود البر ،وهنا لو
وقف شخص ماعلى الساحل ،ووجه بصره نحو البحر ،لتراءت له الشمس في وقت األصيل ،وكأنها
تغيب في الماء ،وذلك ماصوره القرآن بقوله[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] ،وهو بيان بلغة المحاكاة
للحد الذي قد انتهى إليه ذو القرنين في اتجاه المغرب.

ولم يكن ذو القرنين قد جاء إلى ساحل البحر ذاك كسائح ،بل كفاتح ،وقد استطاع فع ً
ال أن يقهر األمة
التي كانت تقطن هنا حينذاك ،فخضعت لحكمه وبالتالي حصل له ،باعتباره الحاكم الفاتح ،خيار كامل
كريما ،فلم يظلم أحدً ا وأصدر إعالنًا عا ًّما :بأننا
في أن يفعل بها ماشاء غير أن ذا القرنين كان ملكًا عادالً ً
لن نستخدم وسائل القسوة إال مع شخص يقبض عليه وهو يمارس الشر ويعيث في األرض الفساد ،وأما
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الذين يعيشون مسالمين ،غير مخلين بقواعد
األمن والنظام في البالد فال عدوان عليهم،
وسنعاملهم بالرفق واللين!
( )91-89وقد كان لذي القرنين غزوة
ثانية في شرق فارس ،فسار يواصل فتوحاته
ومغامراته حتى وصل إلى مكان كان يسكن
فيه هناك قوم بعيدون عن المدينة كل البعد،
ولعل معنى قوله تعالى[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ] ،أي مــن دون الشمس
وقاية ،أنهم كانوا قبائل رحالة ،كانت تعيش
هكذا في ميادين مكشوفة ،بدالً من األبنية
والعمارات!
( )94-92وفــي غزوته الثالثة كــان ذو
القرنين قد اتجه نحو شمالي شرق فارس،
وقــد أفضى به المسير إلــى منطقة يسكنها
أناس غارقون في التخلف والهمجية ،حتى
إنهم بسبب بعدهم عن المخاطبة واالحتكاك
باألمم األخرى لم يكونوا يستطيعون فهم لغة
٣٠٤
غير لغتهم ،إال بمشقة وصعوبة بالغة.
ولعل المراد بالسدين المذكورين هنا هما الجبالن الواقعان مابين بحر قزوين والبحر األسود ..وقد
كانت تغير القبائل الوحشية من الجانب اآلخر على هذه المنطقة بين حين وآخر ،فتفسد فيها بالقتل
حاجزا
والسلب والنهب ،ثم تفر هاربة من خالل المنافذ أو الثغرات الجبلية ..ولقد أقام ذو القرنين فيها
ً
حديد ًّيا بين الجبلين ليقطع شرها عن أهل هذا الجانب!
( )98- 95في جنوب االتحاد السوفيتي (ساب ًقا) تقع سلسلة جبال القوقاز (�Caucasus Moun
 ،)tainsوهي تمتد مابين بحر قزوين والبحر األسود ،وتشكل
حاجزا طبيع ًّيا يفصل بين أوربا وآسيا،
ً
وقد كانت هذه الجبال تتخللها ثغرات هنا وهناك ،كانت تدخل منها قبيلتا يأجوج ومأجوج الوحشيتان
نحو الشمال ،وتعيث في بالد المملكة الفارسية فسا ًدا ..وال تزال توجد هناك حتى اليوم بقايا جدار
قديم ،وأغلب الظن أن هذا هو الجدار الذي كان قد بناه ذو القرنين لمنع غوائل المفسدين.
٣١

إنه «جدار حديدي» في وجه العدو إنجاز ربما يبعث في نفوس الناس عادة مشاعر الفخر والزهو
ضخما كهذا لم يفقد شعوره بالتواضع ،حيث
والكبرياء ،غير أن ذا القرنين بالرغم من إقامته سدًّ ا مني ًعا
ً
إن نظرته لم تكن موجهة نحو أعماله ،وإنجازاته هو ،بل نحو قدراتاﷲ واختياراته ،والحق أنه ليس ثمة
من أحد يملك شي ًئا من القوة بإزاءاﷲ!!

( )101-99إن العالم الراهن ــ الذي نعيش فيه اليوم ــ سيتحول عند قيام الساعة إلى عالم آخر
ٍ
يومئذ بحيث تعود
تما ًما ..ويبدو أن مايوجد حال ًيا بين الجبال والبحار من حدود وفواصل ستنعدم
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األرض ــ على حد تعبير القرآن في موضع آخر ــ
قا ًعا صفص ًفا ،يضطرب فيه الناس بعضهم ببعض
ــ لكثرتهم ــ كاضطراب أمواج البحر.

الهداية ،حتى مع كونهم على أبواب الهداية ،إنهم
ال يقيمون ألحاديثاﷲ في حياتهم وزنًا ما ،إ ًذا
فكيف يمكن أن يعتبرهماﷲ عنده أه ً
ال ألي وزن؟!

( )102اإليمان الحق باﷲ ،وإنكار الحق هو
إنكاراﷲ ..وإن المرء عندما ينكر الحق ،فإنما هو
يفعل ذلك اعتما ًدا على شيء أو شخصية ما ..بيد
أن كل االعتماد من هذا النوع زائف وباطل ..فإنه
ليس ثمة من أحد في هذه الدنيا غيراﷲ يملك شي ًئا
من الخيار أو القوة ..وسوف اليجد أمثال هؤالء
في يوم الجزاء أي منقذ أو حا ٍم لهم؛ ألن المنقذ
والحامي الحقيقي إنما هــواﷲ وحــده ،وهؤالء
بعنادهم وطغيانهم قد فقدوا حمايته تعالى سل ًفا!

والذين يبرهنون على هذا المستوى العالي من
المعرفة واألداء العملي ،فال جزاء لهم ــ بالطبع ــ
إال أن يدخلوا في الجنان األبدية!

الــنــاس يــدعــون الــيــوم لــرؤيــة جهنم بعين
عقولهم ،وهم يتعامون عنها ،وفي يوم القيامة
ٍ
عندئذ
عرضا ،فيراها
ستعرض جهنم على الناس ً
كل شخص بعيني رأسه ،غير أن تلك الرؤية لن
تغني هناك عن أحد شي ًئا ،فإن الذي كشف الغطاء
عن عيونه اليوم استجابة للنصيحة ،هو البصير
ح ًّقا ،وأما كشف الغطاء عن العيون في يوم القيامة
فإنما يكون ذلك لكي يساق الطغاة المتمردون إلى
مصيرهم النهائي المحتوم!

( )106-103إن المرء ليعمل في الدنيا..
ويرى أنه يجني ثمار عمله اليانعة في صورة العزة
والثروة ويجد أن كل أموره مستقيمة تجري على
مايرام ،مما يجعله يحسب أنه سعيد ناجح!

غير أن هذا جهل محض ...إن مقياس النجاح
والسعادة في خريطةاﷲ هو اآلخرة ..إ ًذا فاعتبار
رقي الدنيا رق ًّيا والحالة هذه ،هو رسم خريطتنا
على نقيض من الخريطة اإللهية.

إناﷲ يظهر آياته ،ولكن الذين شغلت عقولهم
قضايا الدنيا ،اليتأثرون بآيات اآلخــرة ،وإناﷲ
ليوضح أدلته وبراهينه ،غير أن الغارقين في لذائذ
الدنيا ،المفتونين بزخارفها ،التستهويهم أدلة
اآلخـــرة ..وأمثال هــؤالء يظلون محرومين من

( )108-107إن بناء الحياة على أساس من
اإليمان والعمل الصالح في العالم الراهن ،إقامة
دليل على تضحية جد عظيمة ..حيث إنه تخل عن
الجنة المرئية ألجل الجنة غير المرئية ..إنه إحراز
النجاح في أصعب امتحان؛ إذ يتعرف المرء على
الحق على مستوى الدليل المجرد ،فيكرس حياته
كلها في سبيله ،بينما اليكون هناك أي ضغط أو
تهديد خارجي يرغمه على ذلك إرغا ًما ،وإنما هو
يفعله بمحض اختياره وقناعته الداخلية.

( )109الذين اليؤمنون برسالةاﷲ ينكرون
شي ًئا هو أثبت من كل األشياء الثابتة ..وهو مسلم به
لدرجة أنه ستعود كل أشجار األرض إذا تحولت
أقال ًما غير كافية لتسطيره وستنفد سائر بحار العالم
إذا صارت مدا ًدا حتى قبل أن يتم مجرد فهرسته.
ولكن ماأظلم اإلنسان؛ إذ إنه ــ على الرغم من
هذا كله ــ اليعرف الحق ،وال يصوغ حياته طب ًقا
لمقتضيات الحق!!

إلها أو ملكًا ،وإنما هو
( )110النبي اليكون ً
يكون واحــدً ا من البشر ،والشيء الوحيد الذي
يتميز به عن غيره هو أنه يتلقى وحياﷲ بطريقة
غير مرئية ،وهذا يعني أن النبي هو في ظاهره بشر
مثل اآلخرين تما ًما ،ومن حيث حقيقته الداخلية
مندوباﷲ إلى البشر!

وهذا هو السبب في أن إدراك الحق يتطلب
من ثقوب النظر ونفاذ البصيرة مايميز الجوهر من
العرض ..إ ًذا فال يوفق إلدراك الحق إال شخص
يستطيع أن يرى الحقيقة في صورتها الغيبية ،ويقيم
الدليل على معرفة «النبي» على مستوى «البشر»!
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١٩

٩٨

زوجا ــ
( )3- 1كان زكريا ختنًا ــ وقيلً :
لخالة مريم ..وكان اسم والد مريم عمران،
ولم تكد مريم تبلغ بضع سنوات من عمرها
حتى توفي أبوها ،وكــان رج ـ ً
عظيما بين
ا
ً
مديرا
العلماء في بني إسرائيل ،حيث كان
ً
للهيكل ورئيس كهنته ،ومن بعده عهد بإدارة
الهيكل ورئاسة الكهان فيه إلى زكريا ،وقد
كانت مريم في ذلك الزمن تم تقديمها لخدمة
الهيكل تب ًعا لنذر والدتها ..ولكون زكريا
واحــدً ا من أقرباء مريم األدنين إلى جانب
شغله منصب رئيس الهيكل فقد كــان من
نصيبه أن يتولى كفالة مريم ،ويقوم بشأنها.
إن زكريا عليه الصالة والسالم [ﭚ
ﭛ] أي :دعاه بصوت خفي ،ولقد تحقق
هذا الدعاء (الخفي) بالفعل على نحو يدعو
٣٠٥
إلى الدهشة واإلكبار ..ومن هذا نعلم حقيقة
الدعاء الصادق ..الذي هو تعبير مفعم باللهفة والخشوع عن هذا اليقين بأن الخيار كله بيداﷲ وحده ،فال
ينال المرء شي ًئا إال بعطائه ،وإن هو أمسك عن العطاء فلن يظفر أحد بشيء ماأبدً ا.
موجها بكليته نحواﷲ الواحد األحد الغير ،وهذا هو السر في أن
إن الدعاء الصادق إنما يكون
ً
الدعاء الصادق يفيض ويتدفق أكثر؛ إذ يكون المرء وحيدً ا خال ًيا إلى نفسه وحيث اليكون ثمة بينه
وبيناﷲ ثالث!
( )6-4هذا دعاء صدر عن لسان عبدكان قد بلغ نهاية الكبر والشيخوخة ،وهو يدأب جاهدً ا على
تأدية رسالته الدينية ..ولم يكن يرى بين أهل أسرته أحدً ا يخلفه في حمل أعباء مسيرته من بعده..
فشعوره بعجزه هو من ناحية ،وإحساسه بأهمية الرسالة من ناحية ثانية ،قد انصب كالهما في قالب
الدعاء المذكور في هذه اآليات ..وعليه فإن هذا الدعاء لم يكن سؤاالً عاد ًّيا ،بل كان رجا ًء مناﷲ أن
يقيض له رج ً
كفؤا يقوم بمواصلة مسيرته النبوية من بعده!
ال ً

( )8- 7لقد أجيب هذا الدعاء في صورة ولد ..هو ولد اليولد مثله لدى الناس عاد ًة فإن والدة طفل
عاقرا التلد على مدى عمرها ،إنه ــ الشك ــ أمر غير عادي
لرجل بلغ منتهى الكبر والهرم ،وظلت امرأته ً
للغاية ..ومن ثم فقد كانت هذه البشرى مثار الدهشة والتعجب لسيدنا زكريا مع شدة فرحه وسروره
بها ..وشعوره بكون النعمة الحاصلة غير متوقعة لم يلبث أن تفجر من فمه بشكل هذه الكلمات :يارب!
كيف يكون لي ولد ،بينما قد أصبحت أنا وزوجتي اآلن عاطلين (غير صالحين) تما ًما من هذه الناحية!
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( )11-9كما أن إيجاد اإلنسان األول
ــ آدم ــ من غير أب وال أم ،معجزة إلهية،
كذلك فإن إيجاد الولد بواسطة الوالدين هو
اآلخر معجزة إلهية تما ًما ــ سواء أكان هذان
الوالدان شيخين هرمين أمشابين قويين ــ
إذ الحقيقة هي أنه ليس هناك إالاﷲ الذي
يخلق اإلنسان ،فهو الذي قام بالخلق أوالً،
وهو الــذي يقوم بالخلق اليوم وإلــى األبد،
وإن كانت كل األشياء األخرى إنما هي حيلة
أو وسيلة ظاهرية ،دون العلة الحقيقية وراء
عملية الخلق واإليجاد!
سأل زكريا عن عالمة تدل على حصول
الرحمة اإللهية ،فقيل له :إنك إذا وجدت
نفسك وقــد أصبحت عــاجـ ًـزا ــ مع كونك
سليما ــــ عــن الــكــام مــع الناس
صحيحا
ً
ً
بلسانك لثالثة أيام بلياليهن ،فلتتأكد وقتئذٍ
من أن زوجتك قد حملت بيحيى ..فلما حان
ذلك الوقت اعتقل لسانه ،وصار اليستطيع
٣٠٦
أن يكلم أحدً ا فخرج من مصاله ،وأشار إلى
صباحا ومسا ًء ،واشتغلوا بعبادته وامتثال أوامره بجد واجتهاد ..ويظهر أنه كان من
الناس بأن اذكروااﷲ
ً
عادة زكريا عليه الصالة والسالم أن يعظ الناس كل اليوم ..حتى عندما حبس لسانه عن الكالم ،فإنه لم
يسعه إال أن جاء إلى مكان االجتماع ،ووعظ الناس بما استطاع من الرمز واإليماء!
صغيرا ،قال له الصبيان في ذات يوم:
( )15-12يروى أن يحيى عليه الصالة والسالم عندما كان
ً
«اذهب بنا نلعب!» .فأنكر وقال« :ما للعب خلقنا».
ويتضح من ذلك أنه عليه الصالة والسالم كان لديه منذ صغره وعي بأن الحياة ينبغي أن تكون ذات
متحررا من العقد
هدف ومعنى ..كما أنه كان قد جبل بالفطرة على رقة الشعور والشفقة والحنان ،وكان
ً
بارا بأمه وأبيه ،محسنًا إليهما ،وكان خال ًيا من التمرد والعصيان كل الخلو.
النفسيةًّ ،
تلك هي األوصاف التي تؤهل المرء ليتمسك بكتاباﷲ ،وال ينحرف عنه قيد أنملة على أية حال..
والمتحلي بهذه األوصاف هو الذي تنزل عليه رحماتاﷲ في هذه الدنيا وفي تلك الدار اآلخرة!
( )21- 16لقد كانت مريم حررت لخدمة الهيكل (بيت المقدس) وف ًقا لنذر والدتها ..وقد كان
خاصا بالنساء ،فانزوت مريم في ناحية من هذا الجزء عاكفة على
الجزء الشرقي من الهيكل القديم
ًّ
ذكراﷲ وعبادته وراء حجاب أسدلته بينها وبين الموجودين اآلخرين بالهيكل ..وإنها لكذلك إذ فوجئت
ذات يوم برجل موفور الشباب والقوة ،ماث ً
ال بين يديها ،وكان طبيع ًّيا أن يأخذها الرعب والفزع من هذا
الموقف ..ولكن الرجل أعلمها بأنه ملك أرسل من عنداﷲ لكي يهب لها غال ًما زك ًّيا على نحو معجز
خارق للعادة.
٣١
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لقد كانت والدة عيسى ابنمريم على هذا
النحو المعجز آية مناﷲ عظيمة ،وكان الغرض
منها أال يشك اليهود في كونه نب ًّيا مرس ً
ال من
عنداﷲ ،وأن يبادروا إلى اإليمان بكل مايبلغهم
عــناﷲ ،ولكن بالرغم من هذه اآليــة الواضحة
الباهرة فإنهم لم يلبثوا أن كذبوا بسيدنا المسيح
وأنكروا نبوته!

( )23-22لقد كانت مريم عــذراء ــ غير
متزوجة ــ من بيت متدين شريف ،وكون امرأة
كهذه حبلى لهو محنة قاسية تهون أمامها كل
محنة ..وبعد أن ابتليت بهذه المحنة خرجت في
صمت من الهيكل ،وذهبت إلى مكان بعيد (بيت
لحم) ،ولما حان األجل ،واشتد بها وجع الوالدة
والط ْلق ،آوت إلى جذع نخلة خارج البلدة ..وإن
الكيفية التي ستطرأ على امرأة عذراء طاهرة عفيفة،
في مثل هذا الموقف ،تصورها هذه الكلمات التي
جرت على لسانها أدق تصوير :ياليتني قد ِم ُّت
وتالشيت قبل هذا اليوم ،ولم أكن شي ًئا يعرف أو
يذكر لدى الناس!!

( )26-24لم يكن أمام مريم بعد أن ابتليت
بهذه المحنة القاسية البالغة الخطورة ،من سبيل
إلى السكينة وهدوء البال إال أن يظهر لها ملكاﷲ،
ويعطيها من الثقة واليقين مايقتل مخاوفها التي
أخذت تزداد وتشتد مع اشتداد ألم الط ْلق بها..
وقد حدث بالفعل ..حيث جاء الملك في الوقت
المحدد ،فناداها :أال ترتاعي وال تحزني ،فإن كل
هذا الذي يحدث إنما يحدث تب ًعا لخطةاﷲ،
ولقد فجرت هنا عين مــاء عــذب رقــراق على
ثمرا شه ًّيا
القرب منك ،وهذه النخلة ستوفر لك ً
طر ًّيا كل حين وآن ،إ ًذا فلك أن تأكلي وتشربي مما
أنعم ربك عليك ،قريرة العين ،مرتاحة الضمير!!
وفيما يتعلق بالصبي فقد طمأنها قائالً :إن هذا
المولود بمعجزةاﷲ سيتولى بنفسه الدفاع عنك..
وإنما عليك أن تصومي عن الكالم حسبما جرت
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به عادة بني إسرائيل ،وإن رآك أحد ،أو رأيت أحدً ا
من الناس وسألك شي ًئا ،فأومئي إلى المولود،
الذي سيجيبه بدوره الجواب الشافي الدال على
براءة ساحتك!!

( )28-27ولم تلبث مريم بعدما سمعت كالم
الملك أن امتأل صدرها ثقة واطمئنانًا ،فرجعت
عائدة إلى أهلها ،وعلى يديها المولود تحمله..
ولم يكد يراها اليهود في هذه الحال حتى أخذوا
في لومها والزراية عليها وتأنيبها على ماأتت به
ـفي زعمهم ــ من فاحشة ،وعم ً
ال بما أرشدها
إليه الملك ،فقد الذت مريم نفسها بالسكوت
والصمت ،أشارت إلى المولود في حجرها إيذانًا
بأن هذا ليس بمولود من الطراز العادي ،والدليل
على ذلك أن توجهوا إليه بالكالم ،فهو مع كونه
طف ً
ال رضي ًعا في المهد سيفهم منكم ماتقولون،
واضحا مقن ًعا من غير
وبالتالي سيرد عليكم ر ًّدا
ً
لبس وال غموض!
( )33- 29وبالرغم من إشارة مريم المتكررة
إلى ابنها طالبة توجيه كل سؤال بشأنه إليه نفسه،
لم يكد يفهم اليهود ــ لفرط الحيرة التي انتابتهم
ــ كيف يمكنهم أن يكلموا طف ً
صغيرا مازال في
ال
ً
المهد يتغذى بلبان أمه؟!

وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم سيدنا المسيح
بوجهه فبادرهم بالكالم ..وقد كان كالمه المعجز
ينطوي ــ من جهة ــ على براءة أمه ،ــ ومن جهة
أخــرى ــ كــان ذلــك شهادة مسبقة على أن هذا
الصبي حديث الوالدة ،إذا مابلغ مبلغ الرجال،
ٍ
حينئذ
وادعى النبوة فال يعود أمام أحد من الناس
مجال للريب أو الشك في نبوته!
( )35-34لقد كان المسيح حاد ًثا غري ًبا ..وقد
اشتط العلماء المسيحيون في تفسير هذا الحادث
الغريب ،مما أدى بهم إلى اختالق ألــوان شتى
من العقائد العجيبة الغامضة ..غير أن كل تفسير
دائما حد معين ،وال بد لنا من الوقوف عنده
له ً
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وعدم تجاوزه على أية حال ،ونحن نحاول
تفسير شيء أو ظاهرة ما ..إ ًذا فجعل المسيح،
في محاولة تفسير حادث ميالده غير العادي،
مما يتنافى مع
ابناﷲ ،هو تجاوز للحد ،فإنه َّ
وحدانيةاﷲ أشد التنافي أن يكون له ولد!!
وفوق ذلك فالكون يزخر بما اليحصى
من وقائع غريبة نشاهدها كل يوم ،وكل شيء
في هذا العالم حادث غريب في ذاته ،فلئن
ظهر اآلن شيء غريب آخر ،فإنما ينبغي على
اإلنسان أن يقول :إناﷲ كما أبدع أشياء
غريبة أخرى التقع تحت الحصر ،فهو ذاته
خالق هذا الشيء الغريب الذي ظهر أمامنا
اليوم!
( )38-36لقد كــان المسيح ــــ وكل
األنبياء اآلخرين كذلك ــ لدعوة الناس إلى
صراط مستقيم واحد الغير ،وهو أن يتخذ
المرءاﷲ ربه ،وال يعبد إال إياه وحده ..ولكن
ماحدث دو ًما أن الناس لم يلبثوا أن انحرفوا
٣٠٧
عن هذا الصراط المستقيم باعتساف تأويل
مناقضا لألول تما ًما ..وهكذا
وتفسيرات مزعومة ،فمنهم من ذهب إلى رأي ،ومنهم من ارتأى رأ ًيا آخر
ً
حول الدين الواحد إلى أديان شتى.
نشأ االختالف الذي َّ

إن الحق لواضح غاية الوضوح حتى في هذه الدنيا ..غير أن اإلنسان يتمتع هنا بالحرية ألجل
االمتحان ،وعليه فإن شاء آمن ،وإن شاء رفض ..وبسبب هذه الحرية المؤقتة يقع اإلنسان في سوء فهم،
فإذا به يأخذ يتمرد ويطغى ..وقد يتم إرشاده هنا ،ومن خالل صنوف األدلة والبراهين الساطعة إلى
ماهو صراطاﷲ المستقيم المطلوب اتباعه ،إال أنه اليلقي إليه باالً ،وال يتلقى الحق بالقبول ..وأما في
ٍ
يومئذ ،وبنفس
اآلخرة ،حين تكون حرية اإلنسان قد انتزعت منه بالمرة ،فما أبصره وأسمعه سيصير هو
عيونه وآذانه ،تلك التي تبدو اليوم وكأنها التعرف رؤية وال سما ًعا!!

( )40- 39إن المرء إذ يتعرض للفشل واإلخفاق في هذه الدنيا فربما التزال الفرصة أمامه مفتوحة
وأنصارا يهبون من فورهم لنجدته ،يمدون إليه
لكي يستأنف حياة جديدة ،وهو يجد من حوله أصدقاء
ً
يد العون ،ويشدون من أزره ..غير أن فشل اآلخرة هو فشل ليس بعده أي إمكان للنهوض من جديد أبدً ا
فما أعجبها ساعة حسرة وندامة ،حين سيعلم المرء أنه قد كان بإمكانه أن يفعل كل شيء ،ولكنه لم يفعل
شي ًئا ،حتى ذهب وقت العمل إلى غير عودة!!

إن مصير كل أنواع الشر والفساد هو أن المرء يزعم أنه سيد نفسه ومالكها ..ولكن الحقيقة هي أن
هذه ليست سوى فسحة أو فترة متوسطة عارضة ،فإناﷲ وحده هو مالك كل شيء أول األمر وآخره،
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وليس ثمة أحد غيراﷲ يتمتع بصفة «المالكية»
هنا بالمعنى الحقيقي!
( )45-41ول ــد ســيــدنــا إبــراهــيــم في
العراق ..ولما نبئ نصح أباه بأن اترك عبادة
األصــنــام ،واعــبــداﷲ وح ــده ،وإال فسوف
تتعرض لبطشاﷲ وعقابه الشديد.
ومعنى عــبــادة الشيطان ليست عبادة
الشيطان فــي ذاتـــه ،بــل عــبــادة مــايــأمــره به
الشيطان ،وطاعته فيما يدعو إليه ..إن اإلنسان
يميل بموجب فطرته التي فطر عليها ،إلى
أن يعطي أحــدً ا المكان األسمى في حياته،
ويقدم له كل مايجيش بداخله من مشاعر
الحب والتفاني واالحــتــرام واإلجــال ،إن
المركز الحقيقي لهذه المشاعر والعواطف
هواﷲ.
غير أن الشيطان يحاول صــرف أذهــان
الناس وتوجهاتهم عن الحق بشتى الطرق
لكي يورط اإلنسان في الشر ،ويجعله يعطي
لغيراﷲ ماينبغي عليه أال يعطيه إالﷲ وحده!

ميرم ةروس

٣٠٨

( )48- 46إن األصنام التي يتناولها سيدنا إبراهيم بالنقد والتجريح ،لم تكن قط ًعا من األحجار ،بل
كانت ممثلة لذوات ارتسمت عظمتها الطلسمية على العقول ،بفعل تقاليد األحقاب الماضية الطويلة،
شخصا عاد ًّيا ،بينما تراءت أصنام العراق جباالً من المجد
وفي هذه المقارنة بدا «إبراهيم الفتى»
ً
والعظمة ..وذلك هو السر في أن والد إبراهيم لم يلبث أن رفض نصيحة ابنه بغاية التحقير واالزدراء.

إن دعوة الحق إذا مابدأت في مكان ماوبلغت بمضي الزمان إلى مرحلة يكون فيها الناس قد فهموها
ٍ
حينئذ بتغيير
جيدً ا ،ولكنهم بدل أن يبادروا إلى اإليمان ،يقابلونها بالعنف والعدوان ،فإن الداعي يقوم
مكان عمله ،وهذا هو مايسمى بـ«الهجرة» ..وتغيير مكان العمل هذا يتم حينًا في الدائرة القريبة ،وأحيانًا
في الدائرة البعيدة.

إن عمل الدعوة عمل إلهي ،ولهذا السبب فإنه كلما يبدأ يبدأ مصحو ًبا بالنفسية الربانية ..والداعي
اليزال قلبه ينطوي على معاني الشفقة والحنان وحب الخير للمدعو حتى ولو عامله األخير معاملة
العدوان واالحتقار ..كما أن الداعي الييأس وال يقنط حتى ولو أصبح في بيئته وحيدً ا بال ناصر وال
معين ..ذلك ألن سنده الحقيقي هواﷲ فهو يكون واث ًقا أتم الثقة وآكدها من أناﷲ معه كعهده به،
دائما ،مهما تأزمت األحوال ،وتفاقمت الظروف واألوضاع!
وأنه لن يزال معه ً
( )50-49إن المرء يعيش أو ــ بعبارة أدق ــ يتعايش مع أسرته وجماعته مرتب ًطا بصالة وروابط
شتى ..إ ًذا فإن طرد شخص مامن محيط أسرته وجماعته يعني دفعه إلى صحراء الضياع والدمار..
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غير أناﷲ قد أظهر لنا بصورة دائمة من
خالل واقعة سيدنا إبراهيم ،أن العبد الذي
يخرج من بيته في سبيلاﷲ وحــده ،فيعود
شريدً ا بال مــأوى ،يعطيهاﷲ من عنده بيتًا
أحسن وأفضل ..وأن مايلقى به في غيابة
الخمول والمجهولية من أج ــلاﷲ وحده
كذلك ،يكتباﷲ له الظهور وانتشار الذكر
الجميل بين الخالئق على أوسع نطاق!!

( )53-51لقد مر سيدنا موسى وهو
عائد من مدين إلى مصر ،بجبل الطور ،حيث
أعــطــاهاﷲ النبوة ..وقد اصطفىاﷲ األنبياء
والرسل في كل العصور الماضية ،وأنــزل
عليهم كالمه ،وكان هذا الكالم اإللهي يصل
إليهم بواسطة الملك جبريل ،ولكناﷲ تعالى
قد اختص موسى بتكليمه مباشرةً ،أي بال
أيضا بجعل نبي آخر
واسطة ملك ..كما اختصه ً
معه ،وهو أخاه هارون استجاب ًة لطلبه ،ليدعم
جانبه ويساعده على حمل أعباء الرسالة..
٣٠٩
وربما يكون سر ذلك التخصيص كامنًا في
تلك الظروف والمالبسات الخاصة التي كان عليه أن يؤدي مهمته النبوية في ظلها ..إذ كان أمامه ملك
جبار كفرعون ،ومن ناحية أخرى أمة كاليهود التي كانت قد بلغت أقصى درجة من الفساد واالنحطاط.
٣١

ومعاملة الرحمة والنصرة اإللهية هذه خاصة في شكلها النهائي باألنبياء والرسل وحدهم ،بيد أناﷲ
أيضا بمثل هذه المعاملة ،حيث يوفقهم ــ كل بحسب كفاءته
تعالى يخص من شاء من عباده المؤمنين ً
واستعداده ــ للقيام بعمل من األعمال المرضية عنده ويقذف في قلوبهم مراده بطريقة خفية ،ويهيئ
لنصرتهم وتأييدهم أسبا ًبا خاصة ،التتأتى ألحد في ظل الظروف واألحوال العادية!

( )57- 54كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم ..وأما سيدنا إدريس فهو نبي ربما قد ولد قبل
سيدنا نوح بأزمان طويلة ..ومن جملة الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها هذان النبيان الجليالن،
خص بالذكر هنا صفتان ،هما :كونهما أوالً صادقين ..وثان ًيا :قيامهما بحث الناس على الصالة (عبادةاﷲ
وطاعته) ،وعلى الزكاة (تأدية حقوق العباد) ،ثم أكد القرآن على أن تلك الصفات هي التي جعلتهما عند
ربهما مرضيين ،وأوصلتهما إلى أعلى مراتب السمو والقرب اإللهي.
هذه الصفات تتوفر على أتم درجة وأكملها ،في تلك الشخصيات التي اختارهااﷲ للنبوة وإبالغ
رسالته ..غير أن عامة المؤمنين ــ دون األنبياء ــ مطالبون هم اآلخرون باالتصاف بهذه هذه الصفات في
أيضا ،كما أنهم يتمتعون على اختالف درجاتهم بما قد رتباﷲ تعالى على تلك الصفات من
أنفسهم ً
ثمرات ،ونتائج بصفة أبدية!
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( )58أشــارت هــذه اآليــة بوجه خــاص إلى
أولئكم األنبياء الذين انــحــدروا من نسل آدم،
ومــن نسل نــوح ،ثم من نسل إبراهيم ،والذين
رآهماﷲ أه ً
ال لكي ينعم عليهم بهدايته الخاصة،
ويصطفيهم للقيام بتمثيله والتبليغ عنه أمام الناس
أجمعين.
ولم أنعماﷲ على هؤالء السادة بتلك النعم
الجليلة؟!

إن سر ذلك يكمن في هذا القاسم المشترك
بينهم ،وهــو الــذي يتمثل فــي كونهم شديدي
اإلحساس بألوهيةاﷲ ،عميقي الشعور بكبريائه
لدرجة أن صدورهم كانت تهتز حين يسمعون
كالم ربهم ،وبالتالي لم يكونوا يتمالكون أنفسهم
أن يخروا على األرض ساجدين له تعالى يبكون!!
وإن «السجود مع البكاء» هو أعلى درجة
لالعتراف بعظمةاﷲ وجالله ،والذي يفوز بهذه
الدرجة فكأنما قد ذاق طعم اإليمان ،الذي هو
سمة من سمات أنبياءاﷲ ورسله الكرام!

( )60- 59إن أبــرز سمة يمتاز بها الرعيل
الــذي ينشأ ويتربى في أحضان مدرسة النبوة
تتمثل في أنهم يتسامون بأنفسهم فوق الشهوات،
ويكثرون من ذكــراﷲ ،والــذي يطلق على أحد
مظاهره المعينة وصــف «الــصــاة» ..إن جوهر
الدين هو ذكراﷲ ،وما الصالة إال صورة منظمة
رتيبة لذكراﷲ هذا.
ولو أن األجيال التالية ألتباع األنبياء صارت
غافلة عناﷲ ،وبدأت في االنسياق وراء الشهوات،
فإنها تعتبر عنداﷲ في عداد الضالين الغاوين ،وإن
انتماءها إلى األنبياء لن يغني عنها شي ًئا ..وأمثال
هؤالء سيصلون وال بد إلى مصيرهم المحتوم،
ولــن ينجو منهم ســوى أولئك الذين يبادرون
بالعودة ثان ًيا إلى جوهر الدين األصلي ،ويختارون
بصدق وإخالص ،حياة اإليمان والعمل الصالح
بمعناه الحقيقي.
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والساعون ألجل اآلخــرة اليحصلون على
ثمرة جهودهم وتضحياتهم على الفور ،األمر
الذي ربما يدفع بعضهم إلى الشك في أن هذا
طريق كله عمل وكدح ،دون أن يكون فيه ثمرة
ذلك العمل والكدح ..غير أن هذا ليس إال إساءة
فهم للموضوع؛ إذ الحقيقة هي أنه كما يحصل
العاملون ألجل الدنيا على جــزاء عملهم ،فإن
العاملين ألجل اآلخرة سيفوزون بدورهم بالجزاء
األوفى على أعمالهم بكل تأكيد ،وإنه ليس ثمة
مايدعو إلى الشك في هذا األمر البتة!

( )63- 61في العالم الراهن يتمتع اإلنسان
بالحرية التامة ألجل االمتحان ..فاألبرار واألشرار
كلهم هنا أحرار ،على حد سواء ..ونتيجة لذلك
فإن إنسانًا صاد ًقا مااليكاد يحصل على الهدوء
واالستقرار في رحــاب العالم الراهن ..فمهما
مستقيما في حد ذاته إال أن أحاديث
كان هو سو ًّيا
ً
اآلخرين وتصرفاتهم غير السوية وال المستقيمة
التلبث أن تعكر عليه صفوه ،وال تدعه يشعر
بالراحة والسكون أبدً ا ..فالناس بإساءة استخدام
حرياتهم اليفتئون يملئون الجو بكل ماهو
فاحش ورديء ومنكر من الكالم واألصوات.

أما الجنة فهي دار سيبعد عنها كل من كان
على هذه الشاكلة ..وإنما سيسكن هنا األناس ذوو
األذواق الرفيعة وحدهم ،الذين كانوا قد أثبتوا في
الدنيا أنهم اليعيشون كاألشواك ،بل مثل الورود
واألزهار.

والحياة التي ستظهر إلى الوجود في بيئة أناس
كهؤالء ،الشــك في أنها ستكون جنة يسودها
السالم األبدي.
إن تجنب اللغو والفضول في هــذه الدنيا
وممارسة الحياة فيها بحيث التخلو من الضرر
والــضــرار ،وتكون كلها األمــن والــســام ،عمل
عسير جدًّ ا ،فإن ذلك يتطلب تحويل حياتنا الحرة
الطليقة ،بمحض اختيارنا وإرادتنا نحن إلى حياة
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مقيدة ملتزمة ..إنها لتضحية شديدة الوطأة
على النفس اليوفق إلقامة الدليل عليها ،إال
شخص يخافاﷲ حق الخوف ،فالخائفون
مــناﷲ وحدهم ،يستطيعون أن يعيشوا في
هذه الدنيا عيشة أهل الجنة ،وأولئك هم
الذين سيدخلون في جنان اآلخرة األبدية!
( )65- 64إن أخطر مرحلة وأشدها
قسوة على الــداعــي هــي التي تكون فيها
الدعوة اإلسالمية معرضة أللــوان شتى من
المعارضات والمعاكسات ..حيث يريد
الداعي كل يوم أن يقدم أية خطوة جديدة
من شأنها أن تضع حدًّ ا للحالة الراهنة ،بينما
يأمرهاﷲ بأن اصبر وانتظر!!
ولقد واجــهــت ذات مــرة حالة مماثلة
رســولاﷲ^؛ إذ كان يترقب نزول الوحي
نظرا الشتداد وطــأة الظروف
من عنداﷲً ،
تفاقما ..ولكن بحسب ماجاء في
وازديادها
ً
بعض الروايات لم يأته جبريل بالوحي نحو
٣١٠
أربعين يو ًما ،ولما أتاه جبريل سأله عن سبب
التأخير ،فأجابه قائالً :إننا ملزمون بمشيئةاﷲ ،فإذا نحن تلقينا منه تعالى شي ًئا من الهداية أتيناك ،وإن لم
نتلق من عنده هداية ما ،فال نأتيك ..وقد ذكرت هذه الواقعة تأكيدً ا على ضرورة التمسك بالصبر على
علما بكل مايحمل بين طياته
طول الخط ،فاﷲ يرى الوضع القائم حال ًيا بتمام الوضوح ،وهو يحيط ً
من إيجابيات وسلبيات ،التخفى عليه منه خافية ،فلو أناﷲ تعالى لم يحدث مع ذلك شي ًئا ولم يبعث
من عنده بتوجيه جديد ،فمعنى ذلك أن المطلوب اآلن هو أن يحتمل هذا الوضع ويصبر عليه ،ولئن
كان مقتضى الحكمة غير ذلك لنزل حكم آخر بكل تأكيد ،وإذ لم يكن هناك أحد أعلم مناﷲ فال يمكن
كذلك أن يكون توجيه أحد أحسن من توجيهاﷲ.
إذن فليس من الصواب وال من الجائز أن نبحث عن آية تسمح لنا بـ«اإلقدام» في ظل ظروف تقتضي
«اإلحجام» ،فإن ذلك بمثابة محاولة استنزال حكم لم ينزل على المرء بعد ،لكونه ساب ًقا ألوانه!
( )68-66لقد كان العرب ــ مخاطبو القرآن األول ــ يؤمنون بالحياة بعد الموت ،غير أن إيمانهم هذا
لم يكن إيمانًا حقيق ًّيا ..فكل الكلمات الواردة بشأن اآلخرة وأحوالها في القرآن الكريم ،هي التي كانت
موجودة ومستعملة في لغتهم من ذي قبل ،ولكن بدون أن يكون لها أي تأثير يذكر في حياتهم اليومية،
فقد كانت حياتهم العملية كما لو أنهم يقولون بلسان حالهم :إن هي إال حياتنا الدنيا هذه ،فمن عساه
يبعثنا بعد الموت ،ومن سيحاسبنا على أعمالنا؟!
بيد أن هذه الغفلة أو هذا اإلنكار ال يتأمل بجدية ،ولو أنه يتأمل ح ًّقا لصار ميالده األول دلي ً
ال عنده
على ميالده الثاني.
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وقد أريد بالشياطين هنا قادة السوء ..فهؤالء
الــقــادة يضللون الجماهير باأللفاظ المموهة
الخداعة ،وعلى هذا االعتبار فإنهم يمارسون
عمل الشيطان نفسه ..وه ــؤالء الــقــادة يبدون
في العالم الراهن على ذروة المجد والعظمة،
مما يجعل أنظار الناس تتجه نحوهم في دهشة
وإعجاب ،وبالتالي يتعذر عليهم أن يهملوهم أو
يعرضوا عنهم ،إال أن عظمتهم وأمجادهم كلها
ستنعدم في اآلخرة وسيقذف هنالك بكبار الناس
هؤالء في هاوية الذل والهوان ،تما ًما كما يقذف
فيها بصغارهم!

( )72- 69إن عدم اإليمان بالحق جريمة،
وأمــا إقامة حركة تستهدف صد اآلخــريــن عن
اإليمان بالحق فهي جريمة أكبر وأفظع ..ومن ثم
فالذين يتولون قيادة حركة المعارضة عن الحق
يستحقون عنداﷲ عقوبة أشد وأنكى ،وسوف
يعذب هؤالء في اآلخرة عذا ًبا مضاع ًفا بالقياس
إلى عامة المنكرين.

يتضح مــن بعض نصوص الــقــرآن الكريم
واألحاديث النبوية أناﷲ سيمرر الخالئق
جمي ًعا عبر جهنم ،وهذا المرور أو االجتياز سوف
اليكون من داخل جهنم ،بل من فوقها ،تما ًما كما
نهرا عمي ًقا بواسطة الجسر القائم
يجتاز الواحد منا ً
فوقه ،فقد يقع بصره على أمواج هائلة تتالطم في
النهر تحته ،إال أنه اليغرق فيها ..وهكذا فسوف
يمر الجميع على جهنم في يــوم القيامة ،أما
الصالحون منهم فسيفضي بهم المسير في نهاية
المطاف إلى أن يدخلوا الجنة ليخلدوا فيها أبدً ا..
وأما الطالحون فلن يستطيعوا العبور وال التقدم
نحو األمــام ،حيث إن جهنم لن تلبث أن تعرف
أنهم وقودها ،فتجذبهم نحوها ليستقروا في قاعها.
وسيكون الغرض من تلك التجربة تمكين
الداخلين في الجنة من أن يشعروا حق الشعور
وأعمقه بنعمةاﷲ العظيمة ،التي تمثلت في إنقاذه
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تعالى إياهم من شر دار وإيصالهم إلى خير دار!!

( )74-73إن الذين اليهمهم أمــر الحق
والباطل شي ًئا وهم يعطون األهمية كلها لمصالح
الدنيا دون اآلخرة ،ويهتمون بإرضاء الجماهير
ـاســا كهؤالء
أكثر من إرضـــاءاﷲ تعالى ،إن أنـ ً
يظفرون دو ًما بأوفر قسط من النجاح والتوفيق
في الحياة الدنيا كما يتجمع حولهم أكبر قدر من
المباهج المادية ،ومظاهر األبهة ووجاهة الشأن
مايجتذب األنظار ويبهر العيون.

وبالمقابل فإن الذين ينظرون في كل أمر من
حيث تمييز الحق من الباطل ،وبالتالي يؤثرون
مصالح اآلخ ــرة على مصالح الدنيا ،والذين
يكونون أكثر اهتما ًما وأشد اكترا ًثا بمرضاةاﷲ
منهم باالتجاه الشعبي ،فإن أمثال هؤالء يظلون
في األغلب األعم محرومين من أسباب األبهة
والفخامة الظاهرية.

وهذا الفارق ربما يتسبب في إيقاع الكثيرين
في ســوء الفهم؛ إذ يحسبون أن األفضل حاالً
من الناحية الدنيوية ،هم المحبوبون عنداﷲ،
وأما الذين هم أسوأ حاالً من الناحية الدنيوية
فهم ــ بالعكس ــ غير محبوبين عنداﷲ ..ولكن
هذا المعيار خاطئ بالمرة ..وإنما يكفي لدحضه
والرد عليه نظرة تأمل في تاريخ الماضي ،فكم من
وزهوا دفنت تحت التراب
فخرا
ً
رؤوس متعالية ً
فصارت ترا ًبا ،وكم من قصور شامخات فخمة
عفا عليها الزمن ،فلم تعد ترى للرائين اليوم إال في
صورة خرائب وأطالل!

( )75إن إتاحة الفرصة للرجل الطاغي في
الحياة ،إنما تكون بسبب مهلة االمتحان ،وليس
بنا ًء على أي حق له ..ولكن المرء اليدرك ــ في
أكثر األحيان ــ هذا الفارق ،فإذا به ينظر إلى المهلة
الوقتية على أنها هي حالته الدائمة ،وال تكاد تنفتح
عيناه ويعود إليه صوابه ،مالم يتم إعالن انتهاء
المهلة ،ويسلب منه بالتالي حق ممارسة الطغيان.
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وربما يقدراﷲ ألحد الناس لحكمة هو
أعلم بها يقدر له أن يجرب ذلــك في هذه
الدنيا ،بينما يترك بعضهم على ماهو عليه
حتى يوافيه الموت ،فيريه الشيء الذي لم
يكن قد استعد لرؤيته في الحياة الدنيا!
( )76االهتداء هو أن يستيقظ شعور المرء
ويتحرك وعيه في االتجاه الصحيح ..وإن
شخصا كهذا حين يواجهه وضع ما ،يؤوله
ً
على وجهه ،فيجعله غــذا ًء لروحه وفكره،
وهكذا اليزال هداه في زيادة مطردة باعتبار
اليقين والكيفية ..إذ اليكون هداه مثل صخرة
جــامــدة صــمــاء ،بــل شأنه شــأن شجرة حية
التزال تنمو وتزدهر باستمرار.
وكما أن العامل من أجــل الدنيا يتقدم
مستمرا نحو األمام واألفضل ،فإن عمل
تقد ًما
ًّ
العامل الذي يضع اآلخرة نصب عينيه ،هو
اآلخر قابل للزيادة والنمو المتصل كذلك..
وبما أن هذه الزيادة يتم ادخارها لصاحبها في
٣١١
اآلخرة؛ لذا فهي الترى في هذه الدنيا ،ولكن
حين تمزق القيامة كل الحجب ،فسوف يالحظ الجميع هناك كيف أن هدى المهتدي كان في ازدياد
مستمر جن ًبا إلى جنب مع نماء عمله وازدهاره المتواصل!
( )80-77حين يظفر المرء من الثروة والقوة بنصيب ما ،يتولد في داخله نوع كاذب من الثقة بالنفس
مما يجعله يسلك مسلكًا اليتفق ووضعه الحقيقي ،وتصدر من لسانه أقاويل الينبغي له أن يتفوه بها.

وقد حدثت واقعة كهذه في مكة ..إن العاصبن وائل كان واحدً ا من رؤساء المشركين بمكة ،وكان
عليه دين لخباببن األرت ،فجاء إليه يتقاضاه ،فقال :الواﷲ الأقضيك حتى تكفر بمحمد ،فما وسع
خبا ًبا إال أن قال :الواﷲ الأكفر بمحمد ،حتى تموت ثم تبعث .فرد عليه العاصبن وائل قائالً :إ ًذا
أيضا ذا مال وبنين!!
فموعدك اآلخرة فإني عندما أبعث ثان ًيا بعد الموت سأكون هناك ً
وما هذا كله إال أقاويل فارغة مصدرها الثقة الكاذبة بالنفس ،وإن الثقة الكاذبة بالنفس لن تغني عن
أحد شي ًئا.

( )82- 81اإلنسان يريد أن يفعل مايشاء في هذه الدنيا ،من غير أن يضطر إلى مواجهة مايستتبع
سوء عمله بالضرورة من وخيم العاقبة ..وإذ لم يكن بإمكان شخص ماأن يحصل على ضمان كهذا من
قبلاﷲ فإنه لم يلبث أن افترض ثمة ذوات هي أحب وأقرب ماتكون إلىاﷲ ،وهي بذلك تستطيع ــ فيما
يزعم ــ أن تقف إلى جانبه شافعة له في جناباﷲ جل وعز ..غير أن هذه كلها قياسات باطلة الأساس لها
من الصحة ،وبالتالي فهي غير مجدية عن أحد فتيالً ..حتى إن تلك الذوات التي كان المرء قد أدى لها
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زاعما إياها شريكة في األلوهية،
طقوسا عبادية،
ً
ً
سوف التلبث بدورها أن تتبرأ منه ومن عبادته
يوم القيامة ،حيث لن يجد اإلنسان من جانبها شي ًئا
سوى الكراهية والمقت والنفور الشديد!!

بالحق يصبحون لــدى الجماهير ثقيلي الظل
مبغوضين؛ إذ يأخذ القائمون على الصدق
المغشوش ينظرون إلى حملة الحق هؤالء نظرة
تقزز واشمئزاز.

والذي يستند على دعائم وهمية كاذبة يصاب
دو ًمــا بمثل هــذا الجهل والسفه ،ولكن الذين
يخافون مــناﷲ يتخذون مــناﷲ وحــده سندهم
وموضع ثقتهم ..فإن الخوف مناﷲ يبطل عندهم
وجــود كل تلك الــذوات التي إنما يضل الناس
وينحرفون عن طريق الحق السوي باعتمادهم
الكاذب عليها ..وهؤالء هم الذين سيتم استقبالهم
في اآلخرة كضيوفاﷲ المكرمين!

فــي عالم الــصــدق المغشوش إنما يحظى
بالشرف من يقوم على الصدق المغشوش كذلك،
فإن الشرف في عالم يسوده الصدق الخالص لن
قائما على أرضية الصدق
يفوز به إال الذي كان ً
الخالص!

( )87-83رفض المرء للحق ،وقد ظهر أمامه
في صورته الواضحة الجلية ،يتسبب في تمكين
الشيطان من التسلل إلى داخل النفس وإغرائها
ٍ
بعدئذ أن يسير
بالشر ..حيث اليلبث عقل المرء
في االتجاه المضاد تما ًما ،وبالتالي فكل دليل
رأسا على عقب ،وقد تتجلى
يقدم إليه اآلن ينقلب ً
آياتاﷲ الباهرة بين يديه ،إال أنه يحولها إلى غذاء
لطغيانه وتمرده بتفسيرها على هواه.

( )92-88إن هناك احتمالين اثنين يمكن
اعتبار أحدهما أو كليهما م ًعا مصدر هذا الزعم
القائل بأنﷲ بنين وبنات ..فإما لكوناﷲ تعالى
في حاجة إلى معين ،وإما لكونه يتمنى كالبشر
العاديين أن يكون له ولد ،ومن ثم فقد اتخذ لنفسه
ولدً ا ..وكال هذين االحتمالين باطل الأساس له
من الصحة.

إن تكوين األرض والسماء كامل ومحكم
لدرجة غير ممكن التصور بالمرة أن يكون صانعهما
إلها يعاني من نقائص وعيوب
ومدبر شؤونهما ً
كتلك التي نعاني منها نحن البشر ،إن التصور
القائل بولدﷲ الينطبق بأي وجه من الوجوه على
ذلك الخالق العظيم الذي تعرفنا به مخلوقاته!

( )96-93ربما يحدث أن الذين ينهضون

على أن هــذا شــأن العالم الــراهــن وحــده،
وأما شأن اآلخرة فسيكون مختل ًفا عن ذلك كل
االختالف ،حيث ستكون البيئة هناك بأكملها مع
أولئك الذين يقيمون أنفسهم على الحق الخالص،
إن الشرف والقبول في العالم اآلخر سيقعان كل ًّيا
في نصيب أولئك األفراد وحدهم ،الذين كانوا قد
ربطوا وجودهم هنا بالحق الخالص ،غير مبالين
بسمعة الدنيا وقبولها.

( )98-97إن كــتــاباﷲ قــد نــزل فــي لغة
واضحة مفهومة لدى اإلنسان ..كما أن مضامينه
قد روعيت فيها كل تلك الجوانب التي تجعل كتا ًبا
مابحيث يستطيع أي إنسان أن يقتبس منه ــ إذا
شاء ــ نور الهداية والتوجيه ..غير أن القرآن ــ مع
هذا كله ــ اليكون وسيلة هداية وإرشاد إال ألناس
يتمتعون بالجدية ،وهم يتطلعون نحو معرفة الحق
من الباطل ،كي يتجنبوا الباطل ،ويبنوا حياتهم
على أساس من الحق ..وأما الذين قلوبهم خالية
من الجدية وجذوة التطلع نحو المعرفة ،فإنهم
إذ يسمعون تعاليم القرآن فإنما يثيرون مناقشات
فارغة حولها ،ولن يستفيدوا منها شي ًئا ذا بال.

والــذيــن يتصدرون لمعارضة دعــوة الحق
يظلون دو ًمــا ضحايا الغرور وســوء الفهم بأن
صنيعهم ذاك لن يعرضهم لخطر أو خسارة ما،
ومــع أن حــوادث الــدمــار والــهــاك الــذي لحق
بمعارضي الحق السابقين تكون متوفرة من
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حولهم ،إال أنهم اليعتبرون بها ..وال يزالون
يحسبون حتى اللحظة األخيرة الحاسمة ،أن
ماحدث إنما كان لآلخرين وحدهم ،وأنه لن
يحدث معهم شيء من ذلك أبدً ا.
غير أن قانوناﷲ عام وشامل الاستثناء
حتما ماقد لقيه
فيه ..فكل واحد هنا سيلقى ً
شرا
خيرا فخير ،وإن ًّ
اآلخر حسب عمله ،إن ً
فشر!!

١٣٥

٣٢



٣١٢

إرشاد الناس إلى طريق الحق.

( )6-1إن القرآن مع كونه قد جاء للتذكير
تذكيرا تقوم معه
وحــده إال أنــه اليــكــون
ً
الحجة على المدعو إال إذا بذل الداعي إليه
جهده وطاقته كلها في سبيله ..واال إذا بلغ
من النصح وحب الخير لآلخرين إلى حد
نكران الذات ،بحيث تنطلق األلسنة تقول :إن
هذا قد عرض نفسه للعناء والمشقة من أجل

على أن الدعوة مهما تم تقديمها بأسلوب كامل وبليغ ،إال أنه اليوفق لالهتداء بها عمل ًّيا ،سوى ذلك
العبد الذي يكون عار ًفا بالحق ،والذي يتوفر لديه استعداد للتلقي والقبول ،بحيث يكون وضوح األمر
على مستوى الدليل والبرهان يصير كاف ًيا لفتح عيونه.

إناﷲ الذي قام بخلق العالم ،هو الذي أنزل القرآن الكريم ،ولذا فليس ثمة تناقض بين القرآن
والفطرة ..إن القرآن تذكير بحقيقة يوجد االستعداد لمعرفتها وإدراكها في الفطرة اإلنسانية بصورة
مسبقة!
( )8- 7ربما يضطرب قلب الداعي ،وتنتابه مشاعر الهم والقلق بين حين وآخر ،فيتضرع إلىاﷲ تار ًة
ظاهرا كأنه وحيد ليس له
سرا ،وقد تنفجر كلمات الدعاء من فمه تار ًة أخرى بصوت مسموع عال ،ويبدو
ً
ًّ
من صديق ،وال نصير في هذا العالم المليء بالبشر!!

محضا ،فإن الداعي يقوم من حيث الحقيقة ،على أمتن دعامة
بيد أن ذلك ليس إال وض ًعا ظاهر ًّيا
ً
سرا ،وبالمناجاة التي تجري
علما حتى باأللفاظ المنطوقة في الوحدة ًّ
وأقوى سند ،إنه ينادي ر ًّبا يحيط ً
في أعماق القلوب ..وإنه يضع ثقته فياﷲ العظيم الذي يملك كل مايتصور وما اليتصور من الطاقات
التي يحتاج إليها لنجدة مستنجد وإغاثة مستغيث ملهوف!
ٍ
بعدئذ
( )10-9ولد موسى في مصر ،وقد قتل يو ًما رجل من القبط بيده عن غير عمد ،ففارق
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بالد مصر ،وذهب إلى مدين ،حيث مكث
عد ًدا من السنين ..وتزوج هناك من امرأة ثم
رجع عائدً ا برفقة زوجته إلى مصر ،وقد كان
أيضا.
معه إذ ذاك قطيع من الغنم ً
وفي أثناء سفره ذاك ،كان سيدنا موسى
يمر بوادي الطور ،جنوبي شبه جزيرة سيناء؛
إذ انتشر ظالم الليل الدامس فصار اليتبين
له وجه الطريق الصحيح ،وزيادة على ذلك
فإنها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة ،وبينما
نارا من بعيد تتوقد،
هو على هذه الحال رأى ً
فاتجه نحوها ،لكي يأتي منها بجذوة يستدفئ
بها هو وأهله ،وإن كان ثمة أحد يسأله عن
الطريق!
( )16-11إن النار التي رآهــا موسى
نـــارا عــاديــة ،بــل كــانــت إحــدى
لــم تكن ً
تجلياتاﷲ ..ومن ثم فلما دنا منها تم إشعاره
بأية بقعة هو اآلن ..كما أمر بخلع النعلين من
قدميه ،لكي ينصت لما يلقى إليه في تواضع
وأدب ،ثم قرع سمعه صوت يقول :إن الذي
يكلمك اآلن ياموسى إنما هواﷲ ،وقد اختاركاﷲ إلبالغ رسالته.

هط ةروس

٣١٣

وإن ماأوحي إلى موسى حينذاك هو التعاليم التي توحى إلى كل األنبياء والمرسلين على الدوام ،أال
إلها ،وإفراده وحده بالعبادة ،وذكره تعالى على كل حال ،وفي كل حين ..ثم أخبر
وهي اتخاذاﷲ الواحد ً
موسى بحقيقة الحياة هذه ،بأن العالم الراهن هو عالم امتحان واختبار ،وقد أخفىاﷲ الحقائق وراء ستار
الغيب إلى أمد معين محدود ،ومع قيام الساعة اليلبث أن يتمزق هذا الستار ،فتنكشف الحقائق كلها
ٍ
بجالء ،وستبدأ
بعدئذ المرحلة التالية لحياة اإلنسان ،حيث يجد الكل مكانه بحسب أعماله التي كان قد
مارسها في الحياة الدنيا.
والمرء حين يستبد به الهوى وتغلبه الشهوات ،وبالتالي ينغمس في مالذ الدنيا ومتعها ،غير مكترث
تبريرا لفعله ويبين موقفه وسلوكه بعبارات
باآلخرة وال حاسب لها أي حساب ،فإنه يخترع نظريات شتى ً
أيضا غافلين عن اآلخرة ،وفي مثل هذه الحالة ينبغي للمؤمن أن يكون
جميلة رائعة ،مما يجعل اآلخرين ً
على حذر دائم يمكنه من صون نفسه من أن تتأثر بالغافلين عناﷲ والالمبالين بمطالب اآلخرة ،أو
تنخدع بمعسول كالمهم ،فيتخلى عن السعي ألجل سعادة اآلخرة!
([ )21- 17ﭹ ﭺ ﭻ] لقد وجه هذا السؤال إلى موسى إيقا ًظا لوعيه ..وكان الغرض
عصا الغير ..حتى إذا انقلبت بقدرةاﷲ إلى حية في
منه أن يتجدد لدى موسى الشعور بكون عصاه ً
اللحظة التالية ،أدرك مدى أهميتها وقيمتها حق اإلدراك.

إن صيرورة عصا موسى حية قد كانت حادثة
غريبة تما ًما كصيرورة التراب والماء إلى خشبة..
وإن كل مانراه فوق األرض ،إنما هو تحول شيء
إلى شيء آخر ،كتحول الغازات إلى مركب الماء،
وتحول التراب إلى صنوف النبات والشجر...
إلــخ ،وبما أن هذه التحوالت تتم في الظروف
المعتادة على نحو تدريجي ،اليكاد اإلنسان
يشعر بما فيها من جوانب الدهشة واإلعجاز..
وأما عصا موسى فلكونها أخذت فجأة شكل حية
تسعى ،أصبحت تبدو عجيبة.

والحقيقة هي أن كل مايوجد في هذا العالم
أو يحدث فيه ،هو برمته معجزاتاﷲ ،سواء كان
ذلك خروج الخشب من باطن األرض ،أو تحول
خشبة إلى حية ..وإنما يتم إظهار المعجزات غير
العادية على أيــدي األنبياء ،لكيما يصير البشر
أه ً
ال لرؤية المعجزات العادية المنبثة هنا وهناك
في أرجــاء الكون المحيط بهم ،حتى وفي ذات
أنفسهم كذلك!

( )24-22إن وقائع األنبياء السابقين ذكرت
في التوراة كما ذكرت في القرآن الكريم ،غير أن
هناك فرو ًقا ذات مغزى بالغ األهمية ،في أكثر من
موضع بين روايتي القرآن والتوراة ..وعلى سبيل
المثال جاء في التوراة فيما يتصل بمعجزة اليد
أيضا :أدخل يدك في
هذه مايلي« :ثم قال له الرب ً
عبك ،فأدخل يده في عبه ،ثم أخرجها ،وإذا يده
برصاء مثل الثلج»( .سفر الخروج 4 :ــ .)7

تصف التوراة بياض يد موسى بـ«البرص»،
وفي حالة كهذه فإن زيادة القرآن عبارة [ﮥ ﮦ
ﮧ] ،في معرض الحديث عن معجزة اليد
البيضاء ،مما يدل صراح ًة على أن القرآن غير
مستمد من الــتــوراة ،بل هو تنزيل مــناﷲ عالم
مصححا لما وقع في
الغيوب ،وهو بذلك جاء
ً
التوراة من تحريفات بشرية.
وقد أعطي موسى معجزتين خاصتين:
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وقد كانت معجزة الحية بمثابة رمز للقوة بالنسبة
إليه ..بينما كانت معجزة اليد البيضاء عالمة على
أنه على حق وضاء منير.

أمــا طغيان فــرعــون أي تــجــاوزه الحد فهو
إلها..
أنه حين امتلك زمــام السلطة ،ظن نفسه ً
ومعنى فرعون اللفظي هو :ابنالشمس ،فقد
كان المصريون القدامى يعتبرون الشمس كبير
اآللهة (الرب األعلى) ،فادعى فرعون أنه المظهر
األرضي إلله الشمس ،وبالتالي نحتت له تماثيل
وأصــنــام ،وضعت في كل مــدن مصر وقراها،
وأصبحت موضع التقديس والعبادة.
إن السلطة نعمة مناﷲ تعالى ..وينبغي على
المرء إذا ماأتيحت له هذه النعمة ،أن تستيقظ
في داخله مشاعر الشكر واالمتنان لربه ،غير أن
اإلنسان الطاغي حين يحصل على السلطة يأخذ
إلها!
في اعتبار نفسه هو ً

( )36- 25عقب حصوله على النبوة ،كان من
الممكن أن تتولد في نفس موسى مشاعر الفخر،
غير أن ماسأله ربه حينذاك يوضح أنه لم ينظر إلى
النبوة على أنها مفخرة ،بل على أنها مسؤولية..
فالكلمات التي نطق بها حينذاك هي التي تصدر
من لسان من يستشعر ويعي خطورة مسؤولية
الدعوة الملقاة على عاتقه.

وانشراح الصدر بالنسبة للداعي هو أن تتوارد
ٍ
معان بليغة ومــؤثــرة بحسب
على قلبه تلقائ ًّيا
مقتضيات األحوال ..وتيسير األمر هو :أال ينجح
المعارضون في عرقلة طريق الدعوة أبدً ا ..وأما
حل عقدة اللسان فهو :حصول القدرة على عرض
الدعوة أمــام جموع حاشدة من الناس من غير
تلعثم وال تهيب.
ولقد منحاﷲ موسى كل هذا تمكينًا له من
القيام بأداء واجبات النبوة والرسالة كما أيده ــ
استجاب ًة لطلبه ــ بجعل أخيه ــ هارون ــ مساعدً ا
قو ًّيا له ..وهذا النصر أو التأييد الذي اختص به
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النبي ،يمكن أن يحصل للداعي غير النبي^
كذلك ..وذلك بشرط أن يربط الداعي وجوده
كله بعمل الدعوة تما ًما كما كان النبي قد ربط
به كل وجوده.
إن التسبيح والذكر هو المقصود األصلي
للدين ،لكن «الــذكــر» ال يعني فقط مجرد
األوراد اللفظية ،إنه يشير إلى تلك الحالة
التي تولدت نتيجة طبيعية لمعرفة صفاتاﷲ
تعالى ،إلى درجة االنغماس فيها ،فيغمر العبدَ
مبشرا
الشعور بالجالل اإللهي بحيث يعود
ً
به ،داع ًيا إليه أينما حل وسار!
( )40-37لقد كان األقباط سكان مصر
األصليين ،وكــان يمثلهم ــ سياس ًّيا ودين ًّيا
ــ فرعون الطاغية ..أمــا بنو إسرائيل فقد
كانوا شع ًبا وافــدً ا على مصر من الخارج،
حيث جاءوا هنا واستوطنوا في عهد سيدنا
يوسف ..وفي الزمن الذي ولد موسى في
بيت من بني إسرائيل ،كان فرعون قد أصدر
٣١٤
أمره بالقضاء على نسل إسرائيل ،بإعدام كل
طفل يولد في بيوت اإلسرائيليين ،وقد أنقذت أمموسى وليدها من القتل ،إذ وضعته ــ على حسب
اإللهام اإللهي ــ في سلة وألقتها في النيل.
وانطلقت هذه السلة تجري مع تيار الماء ،حتى اقتربت من قصر فرعون ،حيث وقع بصره هو وزوجته
على الطفل الصغير بداخلها ،فرق له فؤادهما ،فأمرا بعض الخدم بانتشاله من الماء ،وإدخاله القصر ..ثم
جيء بأم موسى امتثاالً لطلب أخته لتتولى حضانته وإرضاعه ،إذ كاناﷲ قد زهده في المراضع األخرى،
فلم يكن يقبل على ثدي إحداهن ..وإنها لمعجزة مناﷲ ،أن تتم تنشئة موسى وتربيته بواسطة فرعون
نفسه ،الذي سيصبح مستقب ً
ال أعدى أعدائه!
وذات يوم وقد كبر موسى وصار فتى قوي البأس وافر القوة ،رأى قبط ًّيا كان يتشاجر مع أحد
ٍ
وبعدئذ صدر من جانب الحكومة قرار
اإلسرائيليين ،فوكزه وكز ًة مات في إثرها على نحو غير متوقع،
بإلقاء القبض على موسى ،ولكنه نجح في الفرار من مصر خفي ًة ،ووصل إلى مدين حيث ذاق المزيد
من ألوان التجارب الحياتية ،في أحضان بيئة صحراوية طبيعية ..وقد تضرع موسى ،في أعقاب هالك
القبطي على يده إلــىاﷲ ،ودعاه ،وكانت نتيجة ذلك أن جعلاﷲ تعالى هذا الحادث وسيل ًة أخرى
لتعليمه وتربيته!
( )44-41لما بلغ سيدنا موسى ــ بعد مروره بصنوف البالء وألوان التجارب ــ إلى آخر درجة
من كمال الشعور ونضج الوعي ،ألقىاﷲ على عاتقه أمانة الدعوة النبوية وتبعة إبالغ الرسالة ..وقد
أوصاهاﷲ حينذاك بوصيتين خاصتين:
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أوالهما :عدم التقصير أو التراخي في
ذكراﷲ.
والثانية :هي األخذ بأسلوب المالطفة
واللين في الدعوة.
والمراد بذكراﷲ هو امتزاج اليقين باﷲ
بقلب المرء وفكره بحيث اليفتأ يعاوده ذكره
تعالى كل حين وآن ..وأن تكون كل مشاهدة
وكل حادثة من حياته مرتبطة بشعوره اإللهي،
بحيث تصير موقظة له من الفتور والغفلة على
الدوام.
إن البشر العاديين يعيشون على األغذية
المادية ،أمــا داعية الحق فهو يعيش على
ذكراﷲ ،وكما أن ذكراﷲ رأس مال المؤمن
في هذه الحياة فهو ذاته بضاعة الداعي كذلك.
الوصية الثانية تؤكد على ضرورة األخذ
بمنهج الرفق واللين في الدعوة ..والتأكيد
على ذلــك ،وبخاصة عند البعث بالرسول
إلى طاغية جبار كفرعون ،مما يبرهن على أن
٣١٥
الرفق واللين في الدعوة مطلوب على نحو
مطلق ودائم ،فأي عناد أو سوء معاملة من قبل المدعو اليعطي للداعية الحق في أن يتخلى عن منهج
اللين والمالطفة في ممارسة نشاطه الدعوي!
٣٢

اغترارا بما أتيح
إلها،
( )48- 45كان فرعون قد بلغ أقصى حدود التكبر والطغيان؛ إذ كان يظن نفسه ً
ً
له من السلطة والقوة ..ولذلك فقد أحس موسى بنوع من الخوف من أن فرعون حين يستمع إلى رسالته
ٍ
التي يبلغها إليه عن ٍ
عصمة مناﷲ،
إله آخر سواه ،فلن يلبث أن يشتعل غض ًبا ..غير أن نبياﷲ يكون في
وتحت رعايته الدائمة ،ومن ثم أمر بأن اذهب إلى فرعون واث ًقا تمام الثقة من أنه لن يستطيع إصابتك بأي
أذى أو مضرة.

إن بني إسرائيل كانوا مسلمي العصر القديم ..ومع كونهم في األصل شع ًبا موحدً ا إال أنهم بسبب
تعايشهم جن ًبا إلى جنب مع شعب مصر الوثني منذ أمد بعيد كانوا قد تأثروا بالحضارة الوثنية السائدة
أسوأ التأثر ،ويضاف إلى ذلك أن الحكام المشركين كانوا قد استبعدوهم وسخروهم في الخدمات
واألعمال الشاقة ،بحيث لم يعودوا معها أه ً
ال ليتفكروا بجدية فيما يتعلق بالتوحيد واآلخرة من حقائق
ٍ
ومعان سامية ،ولهذا السبب أمر سيدنا موسى بإخراجهم من تلك البيئة الوثنية الموبوءة ،والذهاب بهم
إلى بقعة أخرى مستقلة ،لكي يمكن إصالحهم وتربيتهم بعيدً ا عن مناخ الشرك والجاهلية!
( )52-49إن سؤال فرعون [ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ] لم يكن يعني أنه على غير علم بأي ٍ
إله

آخر سواه ،أو أنه اليعترف بوجود رب أعلى إطال ًقا ..بل إنما كان ذلك استخفا ًفا منه بقول موسى،
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إنكارا له على اإلطالق ..فقد سبق أن قام
وليس
ً
سيدنا يوسف بنشر عقيدة التوحيد في مصر،
وكان اليزال هناك مئات اآلالف من بني إسرائيل
موجودين وهم يؤمنون باإلله الواحد األحد،
الفرد الصمد ،وهكذا فإن عقيدة الرب الواحد
األعلى ،وإن كانت باقية بمصر ،إال أن كل أسباب
القوة ومظاهر األبهة والسلطان كانت قد تجمعت
بالفعل حول فرعون الطاغية ،الذي كان يمثل طب ًقا
العتقاد المصريين المظهر األرضي لكبير آلهتهم
(الشمس) ،وهو بذلك كان يعتبر الملك اإللهي
أو الشبيه باإلله ( ،)God-kingوبالتالي صارت
تماثيله موضع التقديس والعبادة في طول البالد
المصرية وعرضها.

وفــي مقابل ذلــك فــإن موسى كــان فــر ًدا
من بني إسرائيل ،الذين كانوا يعدون قو ًما من
العبيد والعمال في مصر يومذاك ،وللسبب ذاته
فقد كانت عقيدتهم الدينية هي األخــرى عقيدة
اليقام لها وزن ،وال تستحق الذكر بجانب عقائد
المصريين.
الدنيا حافلة بأشياء التعد وال تحصى ..وكل
شيء له هيئته أو تكوينه المتفرد ،كما أن له منهج
عمل محدد يختلف عما سواه تمام االختالف.
ومن المستحيل إحداث تغيير مافي تكوين أحد
األشياء وال في منهج عمله ..وال يستثنى من ذلك
ً
حتى طاغية جبار كفرعون ..مما يقيم دلي ً
صارخا
ال
على وجود خالق عظيم ورب أعلى.

وحين قــدم موسى هــذا الدليل حتى شعر
فرعون بأنه عاجز عن رده بطريق مباشر ،فما
لبث أن غير مسار الحديث ..وحيث أراد بعد
أن بدا ضعفه وعجزه في ميدان الدليل أن يستثير
عواطف التعصب الكامنة في النفوس حفا ًظا
على تفوقه وكبريائه بين الناس ،فقال :إن كان
ماتقوله أنت ــ ياموسى ــ هو الحق فأي مصير
لقي أو سيلقاه أسالفنا العظماء الذين قد ماتوا
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في حالة ضالل وانحراف عن الحق ،بمقتضى
نظريتك التي جئت بها ..وفي جواب ذلك سلك
سيدنا موسى مسلك اإلعراض ..إذ قال له :مالك
ولمن مضى من الناس؟ لتفوض أحوالهم ومآلهم
إلىاﷲ العليم الخبير ،وإنما عليك بنفسك فلتفكر
في إصالحها ..فتلك أمة قد خلت ،لها ماكسبت
ولك ماكسبت ،وال تسأل عما كانوا يفعلون!

( )55- 53إن خلق األرض ،وإقامة نظام
المطر ،ونمو النباتات ،وما إلى ذلك من التدابير
صالحا لسكنى
األخرى التي جعلت العالم الراهن
ً
الكائنات الحية بما فيها اإلنسان ،تبلغ من العظمة
والروعة حدًّ ا يبعث على الدهشة والذهول ..إنها
آية تبرهن على أن خالق هذا العالم ومالكهإله
عظيم؛ فإن إيجاد عالم كعالمنا الراهن ،يتطلب
قدرة كبيرة وشاملة اليتمتع بها أي شمس وال
أي ملك ..فال مناص إ ًذا من أن نؤمن بأن صانعه
والقائم بإدارته وتدبير شؤونه هواﷲ الواحد العلي
العظيم الغير.

( )59-56لم يزل موسى يدعو فرعون
مدة من الزمان طويلة ..وقد بين له في أثنائها
دالئل وبراهين عقلية من جهة كما أراه معجزات
وخوارق حسية من جهة أخرى ..إال أنه لم يؤمن
بموسى ..فإن اإليمان بصدق موسى كان سيعني ــ
بالنسبة إلى فرعون ــ نف ًيا لذاته ،ومن ثم فقد حالت
نفسية فرعون المفعمة بالغرور واالستكبار دون
إقراره بالصدق على حساب ذاته!
وقد حاول فرعون إبطال أدلة موسى العقلية
وإضعاف تأثيرها على النفوس بإثارة قضايا غير
ذات الصلة بالموضوع ،ووصف ماجاء به من
المعجزات بأنه سحر ،أي أنه شيء العالقة له باﷲ
البتة ،وأن كل شخص يستطيع تحصيل المهارة
التي تمكنه من إظهار الشعوذات من هذا القبيل..
وقد جره هذا العناد والتعنت إلى أن يتحدى قائالً:
أيضا أن نظهر بواسطة سحرتنا شعوذ ًة
إنه بإمكاننا ً

مثل التي أظهرتها أمامنا ..وهنا ينتهي الحوار
باتفاق الطرفين على أن يحشر السحرة الماهرون
من مختلف أنحاء الدولة ،بمناسبة المهرجان
القومي القادم ،لتقام بينهم وبين موسى مبارزة أو
مسابقة يشهدها الناس!
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( )61- 60بعث فرعون برسله ليأتوا بالخبراء
بفنون السحر من سائر أنحاء مملكته ،ولما اجتمع
هؤالء في مكان المهرجان ،ألقى عليهم سيدنا
موسى خطبة قبل الشروع في المسابقة ..ولم تكن
تلك الخطبة تحتوي على شيء جديد على الناس
بالمرة ،بل كانت نو ًعا من التذكير ..إذ من المؤكد
أن السحرة وغيرهم من الناس كانوا قد تعرفوا
مسب ًقا على حقيقة رسالة موسى ،وذلك من خالل
دعوته عليه الصالة والسالم منذ أمد غير قصير..
فكانوا يعرفون جيدً ا بأن موسى قد نهض برسالة
التوحيد في مواجهة الشرك.

لقد كان السحرة ــ من غير شك ــ يعرفون
نظراءهم ..فما لبث المحنكون وذوو الخبرة
منهم أن أحسوا بأنها ليست بقضية سحر ،إنما
هي قضية معجزة إلهية ..ومن ثم فقدوا همتهم
رغما
للمبارزة ..إال أنهم تقدموا للمبارزة ــ
ً
عنهم ــ بنا ًء على تحريضات فرعون وأصحابهم
المتحمسين المتكررة ..و«الطريقة المثلى» تعني
ٍ
أيامئذ
الطريقة األفضل ..إن بنيان حياة المصريين
قائما على العقائد المشركة ..وقد
كان بأكمله ً
كانت شخصية فرعون باعتبارها المظهر الجثماني
لكبير اآللهة (الشمس) ،تمثل أســاس نظامهم
السياسي واالجتماعي ..فاستشار فرعون كوامن
التعصب لدى شعبه قائالً :إن هذا النظام هو نظامنا
القومي المفضل ..ولئن كانت الكرة اليوم لحملة
التوحيد علينا ،فسوف ينهار نظامنا القومي هذا من
ٍ
بعدئذ!
القواعد ،ولن تقوم له قائمة

( )64-62لقد أحدث خطاب موسى الفرقة
في صفوف السحرة ،وبالتالي أخذوا يتشاجرون
فيما بينهم ،فمن قائل :ليس هذا بكالم ساحر ،إنما
هذا كالم نبي ،ومن قائل :بل هو ساحر مثلنا تما ًما
(مختصر تفسير ابنكثير .)485/2

وعندها ألقى سيدنا موسى ــ بأمراﷲ ــ عصاه
عظيما هائ ً
ال
في الميدان ،فصارت من فورها ثعبانًا
ً
يسعى ،ولم يلبث أن ابتلع طالسم السحرة وحيل
تصرفهم في العين والخيال ،وبالتالي عادت تلك
األشياء ــ التي كانت تبدو قبل لحظة متحركة مثل
الحيات ــ حباالً وعص ًّيا كما كانت.
وكان السحرة قد سبق لهم أن تأثروا بكالم
موسى منذ الوهلة األولى ..وها هم أوالء يرون

وفي هذه الخلفية أراد سيدنا موسى أن يتوجه
أخيرا بالتذكير والنصيحة من باب قطع
إليهم
ً
العذر وإقامة الحجة ..فقال لفرعون وسحرته:
سحرا ،فإن وصف اآلية
التعتبروا هذه القضية
ً
اإللهية بالسحر ومحاولة التغلب عليها بواسطة
ٍ
متناه في الخطورة ..إنها
السحر اإلنساني أمر
معارضة حقيقة واقعة بشيء الحقيقة له إطال ًقا..
وهي الولن تؤدي بكم إال إلى الهالك والدمار
المحقق ..وأنتم تريدون إثبات أني كاذب ،غير
أن ذلك ــ والعياذ باﷲ ــ محاولة إلثباتاﷲ نفسه
كاذ ًبا ..والذين يمارسون هذا النوع من العناد
والطغيان ،لن يكتب لهم النجاح والفالح في
دنيااﷲ أبدً ا!

( )70- 65كانت كيفية بدء المبارزة أن ألقى
السحرة أوالً ماجاءوا به من عصي وحبال في
الساحة ،فإذا بها تتراءى حيات وثعابين تتحرك
وتسعى ..بيد أن ذلك لم يكن يعدو الشعوذة أو
عملية التصرف في العيون بالحيل ..أي أن العصي
والحبال لم تتحول إلى حيات وثعابين في واقع
األمر ،وإنما استولى أولئك السحرة على ملكة
الخيال لدى الحاضرين من خالل التصرف في
عيونهم بالحيلة والدجل ،بحيث بدا لهم كأن
الحبال والعصي قد انقلبت حيات تسعى.
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اآلن ــ بعد أن تمت المواجهة العملية ــ
صــدق موسى وصحة دعــواه رأي العين..
ويعلمون علم اليقين بأن ماجاء به موسى
ليس من السحر البشري في شيء ،وإنما هو
معجزة إلهية ..وقد بلغ هذا اليقين من العمق
حدًّ ا جعلهم يبادرون في الوقت نفسه بإعالن
قبولهم بدين موسى على رؤوس األشهاد!
( )71إن هذه المبارزة لم تكن مواجهة
بين فريقين من المشعوذين والدجالين ،بل
كانت مواجهة بين التوحيد والشرك ..أي كان
المفروض أن يتقرر من خاللها كون الصدق
إلى جانب الشرك ،أو إلى جانب التوحيد..
وبما أن مجد فرعون وسلطانه كانا قائمين
على دعائم الشرك ،لم يكد يتحمل هزيمة
الشرك هــذه ،وبالتالي حكم على السحرة
المؤمنين بأشد العقوبات قسو ًة كانت رائجة
لدى المصريين في ذلك الزمان.
ولما انهزم فرعون في ميدان الدليل حاول
٣١٦
قهر الحق بالقوة ..وتلك هي نفسية أرباب
السلطة بوجه عام ،وعلى اختالف الزمان والمكان ،وسواء في ذلك أكانوا هم من ذوي السلطات
الملوكية أمذوي السلطات غير الملوكية!
( )73- 72لقد كان أمام السحرة ــ من جانب ــ بينات موسى ..ومن جانب آخر شخصية فرعون
الطاغية الغشوم ..وقد كانت هذه مقابلة أو موازنة بين «دليل» و«شخصية» ،وقد فضل السحرة الدليل
على الشخصية ..مع العلم بأنهم سيضطرون إلى دفع الثمن غال ًيا جدًّ ا لقاء هذا التفضيل.

إن إيمان السحرة لم يكن بأي إيمان رسمي تقليدي أو متوارث أ ًبا عن جد ..إن إيمانهم كان عندهم
بمثابة اكتشاف ..واإليمان الذي يفوز به أحد الناس كاكتشاف يكون قو ًّيا لدرجة أن كل شيء آخر عداه
ٍ
تافها عديم القيمة.
يبدو له بعدئذ ً
( )76-74ما معنى كون أحد الناس مجر ًما؟

إن كونه مجر ًما يعني عدم اعتباره واتعاظه بآيةاﷲ تتجلى أمامه ..وإهماله للحق يوضح له بلغة األدلة
متحررا من أسر القوى الظاهرية والمصالح
والبراهين الساطعة ..وعدم تمكنه من االعتراف بالحقيقة
ً
المادية الزائلة.
وألمثال هؤالء عذاب شديد في اآلخرة ..إن مصيبة مامن مصائب الدنيا مهما كانت عظيمة قاسية إال
أنها محدودة األمد ،قصيرة األجل على كل حال ،وهي تنتهي المحالة بمجيء الموت يو ًما ما ..غير أن
اآلخرة مكان يحيط بالمرء فيه طوفان المصائب واآلالم من كل جانب ،والمرء الولن يجد إلى الهرب من
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٣٢

هناك سبيالً ،كما لن يأتيه الموت ليضع حدًّ ا
لسلسلة اآلالم التي التوصف!! الجنة لمن
زكى نفسه ..والتزكية تعني :أن يترك المرء حياة
الغفلة والفتور ،ويختار حياة اليقظة والشعور..
ويجنب نفسه كل مايحول دون تقدمه نحو
الــحــق ..فــإن اعــتــرضــت طريقه المصلحة
معرضا عنها ،غير ٍ
ملق لها باالً..
مضى أمامها
ً
وإذا انبعثت شهوة من شهوات النفس كبتها
على الفور ..وإذا ماتيقظت مشاعر الغرور
والكبرياء والظلم وأدها في داخله.

وهؤالء هم المؤمنون الصادقوا اإليمان..
وقد نما إيمانهم في الدنيا وازدهــر بشكل
حديقة من األعمال الصالحة ..وإنها لسوف
ترد إليهم في اآلخرة بشكل الجنان الخالدة،
التي اليفنى بهاؤها ،وال تذهب نضارتها،
وبهجتها إلى األبد!!

( )79-77فــي أعــقــاب الــمــبــارزة التي
جرت بينه وبين السحرة ،بقي موسى بمصر
٣١٧
عــد ًدا من السنين ..وفي خالل ذلك مازال
يدأب ــ من ناحية ــ على دعاء فرعون وقومه إلى اإليمان باﷲ الحق ،وطالبهم ــ من ناحية أخرى ــ بأن
اسمحوا لي بالذهاب بأصحابي إلى برية سيناء ،حيث نعبداﷲ الواحد األحد بكامل الحرية ..غير أن
فرعون لم يتقبل الدعوة ،ولم يسمح لموسى باالنطالق مع بني إسرائيل.
وقد قرر موسى آخر األمر ــ وعلى حسب اإلرشاد اإللهي ــ أن يهاجر من أرض مصر في صمت..
فاجتمع كل من آمن بموسى من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل في مصر يومذاك ،اجتمعوا تحت خطة
مدروسة مسب ًقا في مكان معين ،وانطلقوا من هناك مجتمعين في جوف الليل المظلم.

ولم تكد تبلغ هذه القافلة شمالي الخليج المتفرع من البحر األحمر حتى طلع عليهم فرعون وجنوده
حرجا للغاية ،حيث يتقدم نحوهم جنود فرعون من الخلف سرا ًعا،
يتعقبونهم ..وقد كان ذلك موق ًفا
ً
ويمتد أمامهم خليج واسع عريض يشبه البحر ..وهنا ضرب موسى سطح الماء بعصاه ــ كما أمرهاﷲ
تعالى ــ فانفلق الماء ،ووقف كالسور يمينًا وشماالً ،حتى استطاع موسى وأصحابه أن يسيروا فيه على
اليبس ،ويعبروا إلى الضفة األخرى ..ولم يلبث فرعون وجنوده أن اقتحموا هم اآلخرون الطريق اليابس
بين المياه المنحسرة ،خلف بني إسرائيل ،إذ رأوهم يسيرون فيه دون أن يمسهم أذى ،إال أنهم حين
توسطوا البحر انطبق عليهم الماء من كال الجانبين ،فهلكوا عن آخرهم غرقى لم يفلت أحد منهم ممن
بحرا واحدً ا قد صار بالنسبة لعباداﷲ األوفياء طريق النجاة والخالص ،بينما أصبح
دخلوا الماء ..إن ً
بالنسبة إلى أعداءاﷲ هاوية الموت والدمار!!
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كثيرا مايهملون الحق ويعرضون
والناس
ً
عنه اعتما ًدا على قادتهم وكبرائهم ..غير أن مثال
فرعون يدلنا على أن سند القادة أهون وأضعف
مايكون ،وإنما المتكئ على سند حقيقي في هذا
العالم ،هو الذي يحدد طريقه ووجهة حياته في
ضوء آياتاﷲ ،وليس في ضوء آراء أكابر الشعب
وأحالمهم!!

( )82- 80عقب اجتياز الخليج مابرح
موسى وأصحابه يسيرون ،حتى وصلوا إلى برية
سيناء ..ثم استقدمهماﷲ إلى سفح جبل الطور،
حيث منحهم الشريعة تحت عناية خاصة ..وقد
قضى هؤالء في برية سيناء أربعين عا ًما ،أتيح لهم
خاللها طعام وشراب (المن والسلوى) كنعمة
خاصة ..وقد ظلت هذه النعمة توفر لهم من غير
انقطاع إلى أن دخلت أجيالهم التالية في أرض
فلسطين الخصبة الحافلة بالخيرات.
إن من حق العباد علىاﷲ أن يتيح لهم أسباب
الرزق على كل حال وفي كل مكان ..ومن حقاﷲ
على عباده أال يطغوا وال يتمردوا عليه أبدً ا ،فالذين
يعيشون شاكرين ألنعماﷲ يعطون المزيد من
رحماتاﷲ ،وأما الذين يسلكون مسلك التمرد
والطغيان فإنما ينتظرهم عند ربهم عذاب غليظ
شديد ،لن يزول ولن يخفف عنهم أبدً ا!

( )85-83عقب خروجه من مصر ،ضرباﷲ
لموسى موعدً ا ليأتي مرة أخرى إلى سفح جبل
الطور نفسه ،حيث كان قد تلقى النبوة أول األمر..
وقد كان على موسى أن يذهب هناك ،مصطح ًبا
قومه معه ،ليتسلم التوراة من عند ربه فيها هدى
ونور ..إال أنه تقدمهم وحده إلى المكان الموعود،
بــدافــع الــشــوق الــشــديــد ،فــوصــل قبل الموعد
المضروب بأيام ،وقد صار ابتعاد موسى عن قومه
فتنة لهم؛ إذ كان اليزال بينهم أناس ذوو نزعات
وأفكار وثنية ،وكان زعيمهم السامري ..فانتهز
هؤالء فرصة غياب موسى عن القوم ،فأضلوهم
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عن جادة الحق ،وشغلوهم بعبادة العجل ،كما
كانت شائعة مألوفة لــدى المصريين في ذلك
الزمان!

( )86لما أخبراﷲ تعالى موسى بافتتان قومه
عن دينهم ،رجع إليهم غضبان حزينًا ..وأخذ في
مذكرا إياهم بأن العهد قريب،
لومهم وتأنيبهم؛
ً
واألمد غير بعيد؛ إذ أنعماﷲ عليكم بإحسانات
عظيمة ،وأظهر لكم من آيات قدرته الباهرة ماهو
أعظم وأكثر ،إ ًذا فما أسرع نسيانكم لها ،وما أسرع
سقوطكم في الغي والضاللة!!
لقد ذهب موسى إلى الطور ليأتي من عند ربه
بكتاب فيه هدى وموعظة ورحمة لبني إسرائيل..
وفي أثناء غيبته تلك انخدعت غالبية بني إسرائيل
بكالم بعض الغواة منهم ،فانشغلت في عبادة
غيراﷲ ..مما يدل على مدى تأثر بني إسرائيل
وانبهارهم ببيئة مصر الوثنية ،وعلى صيرورتهم
بذلك في حاجة ماسة إلى أن يتم إخراجهم من
أرض مصر في المقام األول ،حتى يمكن إعادة
تربيتهم على مبادئ التوحيد وعبادةاﷲ الواحد من
جديد.

إن أنشطة موسى التي قام بها إزاء فرعون كانت
من باب الدعوة إلى الدين الحق ،وأما أنشطته التي
مارسها بالنسبة إلى بني إسرائيل فكانت من باب
الحفاظ على الدين ..وقد عني بتأدية كال العملين
جن ًبا إلى جنب وفي وقت واحد ..مما يوضح لنا
أهمية هذين العملين وضرورة العناية بهما بنفس
الدرجة ..فلو كان المسلمون فاسدين فليس ذلك
بمستلزم لترك القيام بواجب الدعوة والتبليغ
العام ،كما لو أريد القيام بالدعوة والبالغ العام،
فلن يكون ذلــك بــأن نتخلى بالمرة عن عملية
اإلصالح الداخلي بين المسلمين ..بل يجب أن
يسير هذا وهذا م ًعا من غير أن يطغى أحدهما على
اآلخر ،أو يتم إنجاز أحدهما على حساب اآلخر!
( )89-87لعل نــســاء بني إســرائــيــل كن
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قــد خرجن ــــ على حسب الــعــادة المتبعة
قديما ــ وهن متبرجات بأحمال من الزينة
ً
والحلي ثقيلة ..وعندما حل القوم رحالهم
لالستراحة في بعض الطريق خلعن حليهن
تلك ووضعنها في مكان بعضها فوق بعض..
وكان بينهم السامري لديه خبرة بصناعة نحت
األصنام المصرية القديمة ،فعمد إلى هذه
الحلي فأذابها في النار ،وصاغ منها تمثاالً
على هيئة عجل ..وقد كان العجل فار ًغا من
الداخل ،مسبوكًا بمهارة فنية فائقة؛ بحيث
إذا مرت الريح من داخله سمع له خوار مثل
خــوار البقر ..وعندها توجه السامري إلى
سفهاء بني إسرائيل قائالً :هذا هو معبودكم
الذي يتواجد هنا بين أيدينا ،وما بال موسى
راح يبحث عن المعبود في بعض الجبال!!
وإن السامري له أشباه ونظائر في كل
زمــان ،يتغفلون الجماهير الغبية على هذا
الــنــحــو ..فهم يتخذون مــن أحــد األشــيــاء
٣١٨
المحسوسة هد ًفا ثم يقيمون األدلة المفتعلة
على أنه هو الحق األعظم والصدق األوحد ،وإذا بالعوام البسطاء ينساقون وراءهم زرافات ووحدانًا،
مخدوعين بطالسم األلفاظ الوهمية ..إن عبادة الظواهر المحسوسة تمثل موطن ضعف اإلنسان األكبر..
وال فرق في ذلك بين إنسان العصر القديم ،وبين إنسان العصر الحديث!!

( )91- 90كان سيدنا هارون هو المسؤول ــ بعد ذهاب موسى إلى الطور ــ عن رعاية شؤون القوم،
والنظر في مصالحهم ..وقد حاول إفهامهم أنهم فتنوا بالعجل ،وجهد أن يردهم عن عبادته إال أنهم لم
يلتفتوا إليه ،ولم تفلح محاوالته في ردهم عن تلك الفتنة ..ومرجع ذلك إلى أن هارون لم يكن لدى
القوم مهي ًبا مرهوب الجانب كما كان سيدنا موسى ..ومن ثم قالوا له في صرامة وتصميم ،عندما شدد
النكير عليهم :إن ماقد جرى بالفعل سيبقى كما هو ،ولن نبرح قائمين عليه حتى يرجع إلينا موسى ويبت
في هذا األمر.
ولو أن هارون قام باستعمال وسائل القسوة معهم حينذاك لم يكن ذلك ليجدي نف ًعا ما؛ ألن عدد
أصحابه الواقفين إلى جانبه كان قليالً ..ولذلك رأى أن لزوم الصبر ــ بصفة وقتية ــ والتوجه إلىاﷲ
خيرا وأحسن مغب ًة في الحالة الراهنة من
بالدعاء لهداية الناس ،وإعادتهم إلى سبيل الرشد ،قد يكون ً
اتخاذ إجراءات التثمر شي ًئا ذا بال ،بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية!

( )94-92لقد حاسب سيدنا موسى أخاه أعنف محاسبة وأقساها ..فاعتذر إليه هارون بأنني لم
أقصر في النصح أيما تقصير ..ولم آل جهدً ا في نهي السفهاء والجاهلين من القوم عن هذا العمل الوثني
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المنكر ،وإفهامهم بكل صراحة وقــوة أنهم قد
ضلوا عن الطريق السوي ..ولكن المشكلة هي
أن غالبيتهم وقفوا إلى جانب السامري مفتونين
بمكره وحيلته ..ولما اشتد نكيري عليهم استعدوا
للحرب والقتال ،فخشيت لو استمر إلحاحي
في النكير عليهم أن يؤدي ذلك إلى تناحر القوم
وإراقة بعضهم دماء بعض.

وبعدما استفحل األمــر إلى هذا الحد وكاد
الشر أن يستطير كنت بين اثنين :فإما أن يقاتل
بعضا ،وإما أن نؤجل حسم هذه القضية إلى
بعضنا ً
حين عودتك ..وقد اخترت الخيار الثاني باعتباره
شرا.
أهون الخيارين مضر ًة وأقلهما ًّ
كثيرا من الظروف والمناسبات حيث
إن هناك ً
يكون مقتضى الدين أن نلزم الصمت والسكوت
على األمر الواقع ــ بصورة وقتية ــ تفاد ًيا لنشوب
القتال الداخلي بين المسلمين ،أو تجن ًبا للفرقة
بين صفوف الجماعة ،حتى ولو كان ذلك األمر
متناه ًيا في القبح والشناعة كالشرك!
( )98- 95لما علم موسى بأن السامري هو
رأس الفتنة وموقد نارها ،توجه إليه يستجوبه،
ويسأله عن األسباب التي حدت به إلى هذا العمل
المنكر ..وإذا بالسامري يستخدم مــرة أخرى
وسائل المكر والدهاء ،حيث أخذ في تبرير فعله
قائالً :إنما صنعت ماصنعت بناء على كشف
حصل لي خاصة دون غيري ،وقد أضفت إليه
أيضا حفن ًة من أثر الرسول على وجه التبرك!!
ً
وبسبب محاولته لخداع النبي ومراوغته
ازداد السامري جر ًما على جرم؛ إذ جاء تبريره
من قبيل العذر الــذي هو أقبح من الذنب كما
يقال ..وقد عاقبهاﷲ تعالى على حسب رواية
التوراة بأن أصابه بمرض البرص ،مما أحال بدنه
مبعث الكراهية والنفرة لدرجة أن الناس أصبحوا
واشمئزازا.
تقززا
ً
يتجنبون مواجهته ،ويفرون منه ً
شخصا محبو ًبا
لقد سعى السامري ليكون
ً

هط ةروس

لدى الشعب على أساس من الكذب والتدجيل،
فكان عقابه في الدنيا أن جعل أبغض مايكون إلى
الناس ..وأما ماينتظره في اآلخرة من عذاب فهو
أشد وأخزى من ذلك بكثير.

ولكي يقضي على مارسخ في قلوب فريق من
بني إسرائيل من مشاعر التعظيم واإلجالل نحو
المظاهر الوثنية ،عمد موسى إلى العجل الذي
عبدوه فحرقه أمام أعينهم ،وذرا رماده في مياه
البحر!

( )104-99إن المصير الذي لقيه المكذبون
لألنبياء والرسل على مدى األحقاب واألجيال،
كان بمثابة ظهور جزئي في هذا العالم ،لذلك
القضاء اإللهي الذي سيواجه البشرية جمعاء في
يوم القيامة بصورة كلية شاملة ..وقد جاء القرآن
مذكرا بهذه الحقيقة البالغة الخطورة.
الكريم
ً
والــمــرء حين يقابل الحق فــي هــذه الدنيا
أمرا هينًا
باإلهمال والالمباالة ،فربما يبدو له ذلك ً
جدًّ ا ..غير أن صنيع المرء هذا سيتحول في اآلخرة
ٍ
عبء باهظ ثقيل ينوء بحمله ..فحين سيعلن
إلى
البوق اإللهي (الصور) بدويه المجلل الرهيب بأن
فترة االمتحان المحددة قد انتهت ،سيجد الناس
أنفسهم فجأة في عالم آخر تما ًما ..وإذ يفجأ المرء
باكتشاف أن الدنيا التي ظل يتصرف فيها على هواه
باعتبارها دنياه هو ،إنما كانت في الحقيقة دنيااﷲ،
ٍ
وقتئذ من الهول والرهبة الشديدة
فسوف يعتريه
مايتغير بسببه حتى لون وجهه!

وطالما يعرض اإلنسان عن أمر اآلخــرة في
هذه الحياة الدنيا ،غير مكترث به أيما اكتراث ،كما
لو كان ذلك شي ًئا بعيدً ا بعيدً ا ..ولكن بعد ماتقوم
الساعة ستبدو حياة هذه الدنيا للمرء كما لو أنها
لم تكن سوى أيــام معدودات قصيرات ،وبعد
انقضائها تواجهه الحياة الباقية ،والتي ستكون
شرا ،سيظل
خيرا أو ًّ
في طبيعتها من جنس عملهً ،
يعيشها في عالم اآلخرة إلى األبد!
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( )108- 105عند قيام الساعة سوف
تحول أرضنا هذه إلى فراش واسع ممهد،
ٍ
يومئذ أعالي الجبال
بحيث لن يبقى ها هنا
وال أعماق البحار ..وسيبعث الناس كلهم
ثاني ًة ،ويحشرون فوق هذه األرض الجديدة..
إن صوتاﷲ إذ يرتفع في العالم الراهن على
لسان داعياﷲ؛ فالناس يقابلونه باإلعراض
وعدم االكتراث ،وأما في يوم القيامة حين
سينادي الناس رب الناس بنفسه ،فلن يلبث
الناس أن يتجهوا نحو ندائه مسرعين ،من
غير تلفت وال انحراف ..وسيكون الموقف
كله حينذاك تسوده الرهبة ،والنفوس يخيم
عليها الرعب والهول ،لدرجة أن أحــدً ا لن
يجرؤ على أن يتفوه بكلمة ..فال يسمع هناك
صوت وال كالم سوى وقع أقدام الناس وهم
ســائــرون نحو ساحة المحشر ،في صمت
وخشوع وسكون!
( )112-109إن كون الشفاعة مؤثرة
٣١٩
في ذاتها على القضاء اإللهي زعم باطل كل
البطالن؛ إذ ليساﷲ بغافل أو جاهل عن شؤون العباد حتى يحتاج إلى من يخبره بها ،وال هو ضعيف
حتى يضغط عليه أحد أي نوع من الضغط ..على أنه من غير المستبعد كذلك أن يشاءاﷲ بنفسه في بعض
األحوال الخاصة التكرم على أحد عباده بقبول مايرفعه إليه من طلب يرتضيه ..وإنما ستكون األهمية
كل األهمية في يوم القيامة لما قد يأتي به كل شخص بنفسه من رصيد القول والعمل ..فالذي سيكون قد
أقام حياته في العالم الراهن على أساس من الباطل محكوم عليه بالفشل والخيبة في اآلخرة وال ريب..
وإنما سيكتب النجاح والفوز هناك ألولئك الذين عرفوا ربهم في الغيب ،وصاغوا حياتهم العملية وفق
مرضاته!
٣٢

( )114-113قد أنزلاﷲ كتابه الذي يحوي الدالئل والبراهين من كل نوع ،بإحدى اللغات البشرية،
وهي اللغة العربية ..مما حول هذه اللغة إلى لغة حية خالدة تبقى بقاء الدهر..
وهكذا فقد صارت هدايةاﷲ بحيث يتمكن إنسان كل عصر من أن يقرأها ويتفهمها متى شاء.

وينبغي للداعي إذا نهض بالدعوة إلى الحق أن يضع نصب عينيه هدفين اثنين:

أما الهدف المطلوب السعي إلى تحقيقه بالدرجة األولى؛ فهو أن تتولد في داخل المخاطب ثورة
نفسية ،تحيله إنسانًا يتقياﷲ ويخشاه.
أما الهدف الثاني :فهو أن يصبح كالم الداعي مثار تساؤل واستفهام في ذهن المخاطب.

وفي أثناء مسيرة الدعوة اإلسالمية بمكة كانت تثار ألوان شتى من األسئلة من جانب الناس كل اليوم،
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كما كانت تتولد قضايا ومشكالت جديدة بين
الحين واآلخر ،ومن ثم كان طبيع ًّيا أن يرغب
رســـولاﷲ^ في أن تكون فترات الوحي
متقاربة ،حتى اليزال يتلقى التوجيه اإللهي
بأكبر قدر ممكن من السرعة تتناسب وسرعة
تطور األحـــداث وبـــروز مشاكل جــديــدة..
فقدَّ راﷲ تعالى أن منهج التدرج والمرحلية
الذي تم األخذ به في تنزيل القرآن إنما هو شرع
إلهي ثابت اليتغير ..وإنه سيظل يتنزل هكذا،
وسيبلغ تمامه على أية حال ..إ ًذا فليس لك أن
تطمع في استنزال قرآن المستقبل في الحال،
وإنما عليك باألحرى أن تسألاﷲ أن يزيد
من فهمك للقرآن ،ويمنحك االستعداد لسبر
أغوار آي القرآن الحكيم ،وإدراك مايكمن
ٍ
معان سامية دقيقة ،وم ــرا ٍم بعيدة
فيها من
عميقة ..وبــدالً من االستعجال بما لم ينزل
عليك من القرآن بعد يجب عليك أن تحرص
على معرفة الحكمة والسير في تنزيله على هذا
النحو من التدرج والترتيب المرحلي.

هط ةروس

٣٢٠

ونخلص من ذلك إلى أن الداعي ينبغي له أن يكون على حذر دائم من العجلة واإلسراع ..فشرح
مسائل الجهاد والقتال في مرحلة الدعوة والتبليغ ،وتلقين األحكام المتصلة باإلقدام الجماعي في طور
اإلصالح الفردي ،واالستشهاد بآيات القتال في مواقع تتطلب الصبر ،كل هذا يدخله في نفس هذا
الباب ،وال بد للداعي أن يحترس من ذلك أشد االحتراس!

( )117-115لالستقامة على أمراﷲ ال بدَّ من إرادة صلبة وتصميم قوي ..وسوف ينحرف المرء
حتما ،لو أنه مازال يتأثر ويفتتن بأشياء أخرى التهمه ..وليست المعرفة بأمراﷲ وحدها
عن طريقاﷲ ً
كافية لكي تظل أقدامك ثابتة على جادة الحق ،بل يجب ــ مع ذلك ــ أن يتوفر لديك عزم أكيد على
االستمرار في مقاومة كل شيء يقف حجر عثرة دون امتثالك ألمراﷲ ،ويقظة دائمة لتحصين نفسك ضد
كل المؤثرات الخارجية الطارئة على طول الخط.

لقد خر المالئكة كلهم ساجدين فور سماعهم ألمراﷲ بالسجود آلدم ..وأما الشيطان فأبى أن يكون
من الساجدين ..وما هو سر هذا الفارق؟

السر في ذلك أن المالئكة كانوا قد اعتبروا ذلك األمر أمراﷲ ،وأما إبليس فقد اعتبره ــ بالعكس ــ أمر
ماأمرا إله ًّيا فال يكون أمام المرء إزاءه غير خيار واحد الثاني له ،وهو أن يذعن
إنسان ..وإنه إذ يعتبر أمر
ً
له ويطيع ..ولكن حين يتم اعتباره أمر إنسان فسوف ينظر المرء إلى اإلنسان المتواجد بين يديه ،فإن كان
قو ًّيا ذا بأس خضع واستسلم على الفور ،وإن كان غير ذي قوة وال بأس أبى الخضوع واالستسالم ،حتى

ولو كان مقتضى الحق الواضح أن يخضع نفسه له
من غير إباء أو جدال!
( )122- 118إن الجنة التي وضع فيها آدم
وزوجته كانت تتوفر فيها كل حاجات الحياة
الالزمة بما فيه الكفاية وأكثر ..حيث هيأاﷲ لهما
هناك كل شيء من الغذاء واللباس ،والماء ،والظل
(المسكن الطيب المريح) ...إلخ ..مجانًا ..إن
هــذه األشياء ــ التي التتأتى للمرء في العالم
الراهن إال بعد كدح طويل وجهد جهيد ــ كانت
متاحة لهما في الجنة بدون كدح وال مشقة.

وإنما كانت ثمة شجرة واحــدة حظر على
آدم أن يأكل من ثمرها ..فوسوس إليه الشيطان
زاعما له أنها تضمن لمن أكلها
مغر ًيا إياه بأكلها،
ً
الخلود واألبدية ..وما لبث آدم وزوجته أن تأثرا
بكالمه ،فأكال من ثمار تلك الشجرة ..ففوجئ
ٍ
بعدئذ بأنهما قد عريا من اللباس الذي كان
االثنان
يستر عوراتهما ..مما كان بمثابة عالمة دالة على
أن ذمةاﷲ قد رفعت عنهما ،تلك التي كانت هي
السبب في تمتعهما بالرزق المتاح من غير كسب
وال تعب حتى ذلك الوقت.

ومع أن آدم وزوجته قد عفي عنهما بعد ذلك
نظرا لمبادرتهما بالتوبة والتضرع إلــىاﷲ طل ًبا
ً
ٍ
للغفران والرحمة ،إال أنهما أخرجا منذئذ من
عالم الــرزق «المجاني» ،وأدخــا عالم الرزق
المتوقف على الكسب والسعي ،وما يستلزمه
من الكد والمشقة واإلرهاق ..وهكذا كانت بداية
النوع البشري الحالي على وجه هذه األرض.
( )127-123لقد أســكــناﷲ كـ ًّـا من آدم
وإبليس في األرض ..مع إنذارهما مسب ًقا بأنه
سيكون هناك صراع مستمر بين ذريتيكما إلى يوم
القيامة.
حيث سيبذل إبليس جهده في إغــواء النوع
البشري وإضالله ..وفي مقابل ذلك يتعين على
فهما
اإلنسان أن يفهم عدوه األكبر ــ إبليس ــ ً
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دقي ًقا ،ويــحــاول بالتالي جهد طاقته تحصين
نفسه ضــد وســاوســه وإغ ــراءات ــه ..ولمزيد من
هداية اإلنسان وإرشاده إلى سبيل الحق والخير
فقد أرســلاﷲ رسله تترى ..الذين ظلوا الواحد
تلو اآلخر يخبرون البشر بحقيقة الحياة باللغة
المفهومة لديهم ..واآلن فإنما يتوقف نجاح
اإلنسان وفشله على ماإذا كان يؤمن بهدي األنبياء
أمال ..فالذي يؤمن به ستتاح له من جديد حياة
الجنة الحافلة بالنعيم المقيم وأسباب الراحة
األبــديــة ..وأمــا الــذي يرفض اإليمان به فسوف
تكون حياته غاية في القسوة والشدة ،وهو لن
يستطيع التخلص منها أبدً ا.

المعرضون عن الهداية سيبعثون في اآلخرة
عميانًا ..ذلك ألنهم إنما منحت لهم العيون في
الدنيا لكي يبصروا بها آياتاﷲ ،فيعرفوها ويؤمنوا
بها ..ولكنهم كانوا كلما تجلت لهم آيــاتاﷲ
يتعامون عنها ،وال يعرفونها ..وهكذا أقاموا
الدليل على أنهم عميان ،رغم تمتعهم بالعيون
في ظاهر األمر ..ومن ثم يقولاﷲ يوم القيامة :لم
سأعطي العميان كهؤالء عيونًا ماداموا قد اختاروا
بأنفسهم العمى على الهدى؟!!

( )130- 128إن ســر إبـــادة أمــة مــا ،أو
صيرورتها مغلوبة على أمــرهــا ،بعد أن كانت
تتمتع بالغلبة والرفعة وعز السلطان في األرض،
يكمن دو ًما في طغيانها وتجاوزها حد العبودية..
وكــل أمــة بائدة تمثل موطن درس وعبرة لمن
يأتون بعدها ،ويتبؤون األرض مكانها ..غير أن
الناس قلما يعتبرون بمثل هذه الوقائع ،بل يعيش
أكثرهم في غفلة ،وإذا مروا عليها أو ذكروا بها
اليتذكرون.

ومــا جــاء فــي هــذه اآلي ــات مــن الحث على
التسبيح والصالة يرجع إلى العهد المكي ،حيث
كانت الظروف قد بلغت منتهى القسوة ..ومن
هذا يتضح لنا أن الصالة وذكــراﷲ ُجنة المؤمن
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ضد عواصف اإلنكار الهوجاء ،وفي غمار
أشد أحوال المعارضة عن ًفا وخطورة ..فمن
خالل ذلك تتمهد له السبل ،وتنفتح أبواب
الفتوح واالنتصارات ،وبذلك ينال المرء كل
وحبورا
رضا
شيء بمقدار هائل يمأل صدره ً
ً
وطمأنينة!!
( )132-131هــذه اآليـــات وإن كان
موجها إلى الرسول الكريم^،
الخطاب فيها
ً
ولكن المراد سائر المؤمنين.
شخصا حين يختار حياة اإليمان
إن
ً
والــدعــوة فــي هــذا العالم تتحول معيشته
نتيجة لذلك إلــى معيشة كلها كفاح مرير،
وعناء متصل ،وسلسلة آالم ومحن التعرف
حــدًّ ا تقف عــنــده ..هــذا فــي جــانــب ..وفي
جانب آخر فإن الذين يعيشون متحررين من
مثل هذه المسئوليات وااللتزامات ،ربما
يصبحون ويمسون في عافية وهناءة وفراغ
بال ..والشيطان يتناول هذا الوضع بالتضخيم
٣٢١
في عين المرء ،ويثير في قلبه ألوانًا شتى من
الوساوس وخواطر السوء؛ كل ذلك سع ًيا منه إلى زلزلة أقدام المؤمنين والدعاة ،وبث مشاعر النقص
والحرمان والاليقين في نفوسهم ،حتى تحدو بهم الرغبة في االستمتاع بنعيم الدنيا واقتناء خيراتها إلى
نبذ الوفاء بمقتضيات اإليمان ،والتقاعس عن النهوض بمسؤوليات الدعوة.
ولكن لو نظرنا بإمعان ودقة ،لرأينا ثمة فار ًقا آخر وأولى باالهتمام من هذا الفارق الظاهري ..وذلك
الفارق هو أن كل ماأتيح لمحبي الدنيا إنما أتيح لهم من أجل االمتحان واالبتالء ،وهو متاع عارض وقتي
سريع الزوال ..ثم ليس لهؤالء من بعد ذلك شيء في الحياة األبدية القادمة ..وأما الشيء الذي حصل
عليه المؤمن والداعي ،ثمرة والئهﷲ وارتباطه به ،فهو أثمن وأغلى من الدنيا وما فيها ..أال وهو :ذكراﷲ،
وهم اآلخرة ،وحياة قوامها العبادة والتقوى ،والسهر على إنقاذ عباداﷲ من عقاب اآلخرة ...إلخ.
أيضا رزق ..بل هو رزق أفضل وأسمى وأرفع درج ًة من سائر أنواع الرزق األخرى بكثير؛ ذلك
وهذا ً
ألنه سوف يرد إلى المرء في اآلخرة في صورة نعم التحصى وال تنفد أبدً ا!
( )135-133إن من عنايةاﷲ بنبي آخر الزمان^ أن بشر بمجيئه مسب ًقا على ألسنة األنبياء
السابقين ،وفي الكتب المنزلة عليهم كذلك ..وهذه البشائر أو النبوءات التزال توجد ــ رغم كل
التحريفات واإلضافات البشرية ــ في الكتب السماوية السابقة حتى اليوم ..وقد كان ذلك أكبر دليل على
صدق نبي آخر الزمان^ ،غير أن فهم الدليل واإلحساس بقوته وثقله يتطلب الجدية ..وهي شيء كان
وما يزال أندر مافي الوجود على الدوام!
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١١٢

( )4-1كل امرئ في هذا العالم أقرب إلى
الموت منه إلى الحياة ..وعلى هذا االعتبار
فالكل أدنى مايكون من يوم حسابه ..ولكن
عجيب أمر هذا اإلنسان ،حيث إنه اليلقي
بــاالً ألي تذكير يوجه إليه ،ســواء تم ذلك
بواسطة النبي أو غير النبي ..وإنه ينظر إلى
قول داعية الحق على أنه قول «بشر» الغير،
وبالتالي يقابله بالرفض واإلهمال.
ولما بدأ رســـولاﷲ^ دعوته في مكة
عبر القرآن ،أخذت آياته تأسر قلوب الناس،
مما أقض مضاجع الرؤساء هناك؛ فإن ذلك
خطرا يتهدد رئاستهم ..حيث كان
كان يمثل
ً
القرآن يدعو إلى التوحيد ،بينما كان رؤساء
مكة قد أسسوا رئاستهم على دعائم الشرك
والوثنية ..ومن ثم شرعوا في محاولة صرف
٣٢٢
اهتمام الناس عن القرآن قائلين :إن ماترونه
في الظاهر من روعة وتأثير أخاذ في هذا الكالم ليس ألنه كالماﷲ ،إن قوته غير مستمدة من الصدق ،بل
إنما هي قوة مستمدة من السحر ..إ ًذا فهي قضية السحر البياني ،وليست بقضية الكالم اإللهي.
١٧

٣٣

والذين يلوكون مثل هذه األقاويل ،وإن كانوا يشيرون إلىاﷲ ويرددون اسمه في غضون أحاديثهم،
إال أنهم ليسوا على يقين من أناﷲ يراهم ويسمع مايقولون ..ولو أنهم أيقنوا ح ًّقا بكوناﷲ عالم
الغيب لم يكن ليصدر من ألسنتهم كالم غير جاد كهذا أبدً ا!

( )6- 5إن الداعي إلى الحق إنما يقدم دعوته دو ًما معتمدً ا على قوة الدليل والبرهان ..وعندما
يشعر المعارضون بأنهم عاجزون كل العجز عن مقاومتها بالدليل ،يلجئون إلى إثارة ألوان شتى من
األباطيل ضدها ،في محاولتهم لتنفير الجماهير منها ..ومن ذلك مث ً
ال قولهم :إن هذا شعر ..أو إنه
سحر أبدي ،أو إنه تخيالت مجنونة ،أو إنه حديث مفترى ...إلخ.

أيضا بغية التشكيك
وبما أن رسولاﷲ^ لم يأت أهل مكة بأية معجزة حسية لذا فقد كانوا يقولون ً
في صدق رسالته :إن كان هذا رسولاﷲ ح ًّقا ،فلم لم يأتنا إ ًذا بأية معجزة من عند ربه ،كما بعث بها
األنبياء السابقون إلى أممهم؟!
بيد أن تجارب التاريخ شاهدة بأن الذين يرفضون التصديق بأمر الحق اقتنا ًعا بالدليل اليستعدون
للتصديق به حتى بالرغم من رؤيتهم لما اقترحوا من المعجزات والخوارق ،ولذلك فإن مقتضى النصح
وحب الخير للناس أن تظل عملية تذكيرهم وإنذارهم من خالل األدلة والبراهين جارية باستمرار،
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رجاء عودتهم إلى الرشد والصواب ،دون
أن يقفل باب التذكير ،وتقام عليهم الحجة
بإظهار المعجزة في أول فرصة ،فإن المعجزة
إذا ماتمادى القوم في اإلنكار والتكذيب بعد
ظهورها إنما تعقبها مرحلة الهالك والدمار
العاجل بدون تأجيل وال إمهال!
( )9-7الــذيــن كــانــوا يــنــكــرون رسالة
بشرا مثلنا؛
النبي^ محتجين بأنه ليس إال ً
قيل لهم ر ًّدا على ذلك :لو كنتم جادين بمعنى
الكلمة في اعتراضكم هذا ،فالخطب هين،
والسبيل إلى حله غير عسير ..وهو أن هناك
جما من العلماء المطلعين على أحوال
عد ًدا ًّ
الكثير من تلك الشخصيات السابقة التي
الجــدال في كونها عندهم وال عندكم من
أنبياءاﷲ المرسلين ،إ ًذا فاسألوا هؤالء العلماء
بشرا أمغير بشر ..فإن كانوا
عما إذا كانوا هم ً
بشرا فكيف يسوغ لكم أن ترفضوا التسليم
ً
ٍ
برسالة النبي الحالي لكونه ولد من أب وأم
٣٢٣
كما يولد اآلخرون عداه من بني البشر؟!
أيضا أن مقابلتهم باإلقرار أو اإلنكار لم يكن بالنسبة إلى أقوامهم
كما يدل تاريخ األنبياء السابقين ً
محض إقرار أو إنكار يسير ..بل أدى ذلك بكل واحد من الفريقين إلى مصير حتمي مختلف عن اآلخر
بشكل واضح ملموس؛ حيث فاز المقرون المؤمنون بالنجاة والفالح ،بينما نزل بالمنكرين الجاحدين
عذاب قطع دابرهم ..ومن ثم فينبغي لكم أن تكونوا جادين فيما يتعلق بهذا األمر إلى أقصى حدود
الجدية!

( )15- 10إن كتاباﷲ ليس محض كتاب بالمعنى العادي المعروف ،وإنما هو تذكير وإنذار
بأن مجيء اإلنسان إلى العالم الراهن ليس نتيجة صدفة واتفاق ،بل هو نتيجة تدبير إلهي ..وذلك
التدبير هو أن تتاح لإلنسان هنا حرية مؤقتة ألجل االمتحان واالبتالء ،ثم يكافأ الكل بعد انقضاء مدة
شرا ..وقد ظلت هذه الحقيقة تتجلى بصورة جزئية ،من خالل وقائع
خيرا أو ًّ
االمتحان بحسب عمله ً
الهالك والدمار النازل باألمم الظالمة بين فترة وأخرى على مدار التاريخ اإلنساني ..وإنها لسوف تظهر
في يوم القيامة بصورة كلية شاملة ،حيث سيبعث كل الناس من جديد ،ويحضرون بين يدي ربهم
للحساب األخير.
وإنه حين تلوح بوادر البطش اإللهي تصير كل األسباب والوسائل المادية في عين المرء مدعاة
للمصيبة والشقاء ،تلك التي كان اعتماده عليها مبعث إعراضه عن دعوة الحق من ذي قبل ..فهو
اليستعد للخروج من الغفلة ،مالم تتخل عنه األسباب المادية ،وإذا تخلت عنه تلك األسباب،

انفتحت عيناه للحال ،ولكن حيث الينفعه وال
يغني عنه ذلك شي ًئا ..فإن كل األشياء حينذاك
تكون قد فقدت طاقتها ،وأناﷲ وحده هو القادر
ٍ
بعدئذ على أن ينفع أحدً ا دون اآللهة والمعبودات
الباطلة!

( )18-16إن الذين اليقفون من دعوةاﷲ
موق ًفا جد ًّيا ،كأنما هم يعتبرون العالم الراهن
نو ًعا من اللعبة اإللهية ،والتي ليس وراءها من
هدف أو غاية تذكر سوى التسلية الوقتية ..ولكننا
حين نتعرف على صفات الخالق التي يستلزمها
بالضرورة مايوجد في هذا العالم من الروح
المدهشة والحكمة الالمتناهية يبدو لنا مستحي ً
ال
إلها أوجد هذا العالم عب ًثا
أن يكون هذا الخالق ً
للهو والتسلية فقط ..كال ..كال.

إن العالم الراهن يضم في أحضانه مخلو ًقا
ًّ
فذا كاإلنسان الذي تكمن في فطرته القدرة على
تمييز الحق من الباطل ..وإن وجود مخلوق كهذا
في العالم يحكم على منهج معين بأنه حق ،وعلى
آخر بأنه باطل ،ثم نشوب صراعات ومواجهات
تحت شعاري الحق والباطل بين حين وحين،
مما يوضح أن وقتًا سيأتي المحالة ،تنحسم
فيه هذه القضية نهائ ًّيا؛ إذ يظهر بصورة جلية
اليكتنفها غموض ماهو الحق وما هو الباطل
في الواقع ،ثم يكتب النجاح للذين كانوا قد
آمنوا بالحق ونصروه ،ويقضى على الذين رفضوا
الحق وخذلوه بالفشل والخسران.
إن العالم الذي توجد فيه «حجارة» تحطم
«رأس» أي شخص يرمى بها ،أفال يوجد هناك
حق من شأنه أن يبرهن على بطالن الباطل
ويزهقه؟!

( )20- 19إن كل مافي األرض والسماوات
إنما هو مخلوق ..وكل شيء اليفعل إال ماقد
أمــر أن يفعل من «ف ــوق» ،أي من جهة الرب
األعلى ..وإنما هو اإلنسان وحده من بين سائر

موجودات الكون الذي يتمرد ويطغى.
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أما الذين اليؤمنون بوجوداﷲ مطل ًقا فإنهم
يمارسون التمرد والطغيان ،قائلين بأنه ليس ثمة
مالك وال حاكم أعلى فوق رؤوسنا؛ إ ًذا فنحن
أحــرار في أن نفعل هنا مانشاء ،ونتصرف في
أنفسنا وفيما حولنا كما نشاء.

وأمــا الذين يؤمنون بوجوداﷲ مبدئ ًّيا فهم
اآلخــرون يتمردون ويطغون ،إال أنهم يبررون
طغيانهم بوجه آخر ..حيث يفترضون أحدً ا من
غيراﷲ شفي ًعا ووسيلة النجاة لهم في اآلخرة..
وبجعله «مقر ًبا» إلىاﷲ يزعمون أنه سيشفع لنا
حتما
عنداﷲ ،وشفاعته لن ترد ،وبالتالي سينقذنا ً
من عذاباﷲ ،مادمنا نبدي إزاءه مشاعر التعظيم
واالحترام ،ونحيطه بهالة من اإلجالل والتقديس
والتمجيد ..ومن الناس من يتخذون من المالئكة
شفعاء لهم ،ومنهم من يتخذون شفعاء آخرين
سواهم.

غير أن كل النظريات من هذا القبيل تبلغ
من البطالن والسخافة حــدًّ ا يدعو للضحك
والسخرية ..ولو أن أحدً ا أتيح له بصر يمكنه من
النظر الحقيقي على المستوى الكوني ،فسيرى
أن الشفعاء «المزعومين» اليسعهم إال أن يظلوا
خاضعين بين يدياﷲ ،خاشعين لما يغمرهم من
الرهبة والجالل اإللهي ،بينما اإلنسان يمارس
الطغيان في الدنيا باسمهم ،ثق ًة منه بنصرتهم،
ضرا!
وهم اليملكون ألنفسهم نف ًعا وال ًّ
( )23-21إن األرض ليست بمنفصلة عن
مستمرا
دائما
ًّ
بقية الكون ..بل هي مرتبطة ارتبا ًطا ً
بهذا الكون الفسيح ،المترامي األطــراف ..وإنه
اليمكن بقاء الحياة ونمو النبات األخضر فوق
األرض ،إال إذا وجد بينها وبين بقية الكون توافق،
وانسجام كامل ..وإن هــذا التفاعل المتوافق
المتكامل بين األرض والسماء بكافة أجزائهما
يثبت أن تدبير وإدارة شؤون األرض والسماء
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بيد ٍ
ذات واحدة ليس إال؛ إذ لو كان ذلك بيد
حتما
ذاتين اثنتين أو أكثر الندلع بين بعضها ً
تنازع وصــدام متصل ،وبالتالي بــات قيام
الحياة الراهنة فوق األرض مستحيالً.
وإن الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون
العظيم بنظامه البديع العجيب ،وما ينطوي
عليه من روح غريبة وحكمة تدعو إلى الدهشة
واإلكبار ،هو من غير شك وال ريبإله منزه
عن كل أنــواع العيوب والنقائص ..وإنه
لتقدير بخس للكون الحالي ،واستخفاف
بعظمته ،أن نجعل خالقه ومدبره ذاتًا تُعافى
من النقائص ومواطن الضعف والقصور!
كبيرا.
تعالىاﷲ عن ذلك ًّ
علوا ً
( )25- 24إن افــتــراض آلهة أخــرى
غيراﷲ الواحد األحد اليستند على أي دليل
واقعي ،وإنما يستند على جهل محض ..إذ
اليتوفر لدى القائلين بأنﷲ شركاء وأندا ًدا،
الدليل أو برهان لصالح عقيدتهم ،الفي
٣٢٤
ضوء العلم اإلنساني ،وال في ضوء الوحي
السماوي ..وإذا كان هؤالء يعرضون عما قد يقدم إليهم من األدلة والبراهين القاطعة على صدق عقيدة
التوحيد ،فإن السبب في ذلك اليرجع إلى قناعتهم االستداللية بشركهم ،بل إلى تعصبهم الكامن
الغير ..إن طبيعتهم المتعصبة هي التي جعلت عقيدتهم تترسخ وتضرب بجذورها في أعماق أنفسهم
لدرجة أنهم اليكادون يستعدون للتخلي عنها ،وال يرضون بها بديالً ،رغم كونها باطلة الحقيقة لها
من حيث االستدالل بنوعيه العقلي والنقلي!
٣٣

( )29-26المالئكة من المخلوقات الغيبية ..وإنما تم إعالم اإلنسان بوجودهم عن طريق األنبياء
والمرسلين ،ليستشعر قدرةاﷲ ،ولكن من العجائب أنه لم يلبث أن جعل من المالئكة بناتاﷲ ،وراح
يعتقد بنا ًء على خرافات الأساس لها أنه إذا نجح في نيل رضاهن بممارسة بعض الطقوس العبادية
بأسمائهن ،فسوف يشفعن له عند «أبيهن» ،ويتكفلن بمغفرته ونجاته في اآلخرة!!

إلها إال ألنه منزه عن مثل هذه النقائص
إن كل العقائد من هذا النوع تنفي ألوهيةاﷲ ..إذ ليساﷲ ً
إلها لو كان يعاني من هذه النقائص كلها أو بعضها!
جمي ًعا ،وإنه لم يكن ليكون ً
ماملتحما منضم األجزاء ..أما «الفتق» فيعني فك تلك األجزاء
(« )30الرتق» معناه :كون شيء
ً
الملتحمة المنضمة ،وفصلها بعضها عن بعض.

وربما يكون المراد بذلك حالة األرض والسماء البدائية ،تلك التي تسمى في العصر الحديث
بـ«نظرية االنفجار العظيم» ..حيث كانت جميع العناصر المكونة لألرض والسماء تب ًعا للكشوف

العلمية الحديثة توجد في البداية بشكل كتلة
ضخمة (خارقة للعادة) ،وقد كانت كل أجزائها
حينذاك طب ًقا لقوانين الطبيعة المعلومة ،متماسكة
مشدودة حول مركزها الداخلي ،ومرتبطة بعضها
ببعض بمنتهى القوة ،ثم حدث في هذه الكتلة
المركزة المتماسكة انفجار شديد ،فإذا بأجزائها
أخــذت تتمدد وتنتشر ،وأطرافها تتباعد نحو
الفضاء الخارجي ..مما أدى نهائ ًّيا إلى تشكل
هذا الكون الفسيح المترامي األطراف الذي نراه
اليوم ..وال يمكن تصور حدوث هذه الواقعة غير
العادية في الكتلة المادية األولى ،بدون تدخل
خارجي ..وهكذا فإن تاريخ بداية الكون يثبت
ًّ
قائما بذاته وراء
إلها
بوضوح أن هناك ً
مستقل ً
هذا الكون ،وأنه يتصرف في الكون ويؤثر عليه
بقدرته الذاتية كما يشاء.
إن الماء يشكل العنصر األســاســي األكبر
في تركيب كل الكائنات الحية في هذا العالم..
ولواله النتهت الحياة اآلدمية والحيوانية والنباتية
بالمرة ..وهذا الماء اليتوفر في أي مكان آخر غير
األرض ..إن توفر الماء على نحو استثنائي في
مكان واحد ،في هذا الكون الرحيب ،له داللته
الواضحة على «خصوصية الخلق والتكوين»..
إ ًذا فما أكثر إث ــار ًة للدهشة واالســتــغــراب أال
يتوصل اإلنسان إل ــىاﷲ ،ويظل محرو ًما من
معرفته تعالى ،رغم مشاهدته مثل هذه اآليات
البينات المنبثة في مختلف أرجاء الوجود!

( )33- 31ذكــرت هنا بعض أبــرز آيــات
األرض؛ التي من شأنها أن تذكر اإلنسان بربه،
شاكرا له على ماخوله من نعم
حتى يعيش عبدً ا
ً
جليلة التحصى ..منها سالسل الجبال هذه ،التي
قد ارتفعت هنا وهناك فوق سطح األرض ،حفا ًظا
على توازنها ،بإزاء المواد الثقيلة المنخفضة في
أعماق البحار ..ولعل المراد بذلك هو الذي
يعرف في اصطالح العلم الجيولوجي الحديث

باسم «توازن القشرة األرضية» ( Isostasy
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ومــن اآليــات اإللهية كذلك كــون األرض
صالحة لكي يتخذ اإلنسان فيها سب ً
ال ومسالك
شتى لتنقله عبر القارات واألقاليم :في شكل
الميادين الفسيحة المعبدة في مكان ،وعلى هيئة
الثغور والممرات الجبلية في مكان آخر ،وفي
صورة الثقوب أو األخاديد البحرية في مكان
ثالث.
أما «سقف» السماء ،وهو الغالف الجوي
الذي فوقنا ،فقد تم تصميمه بحيث إنه يحمينا
من أشعة الشمس الضارة ،ويحول دون وصول
الشهب والنيازك المتساقطة باستمرار نحونا..
وكذلك حركة الشمس والقمر كل في فلك
محدود ،وطريق مرسوم؛ دون اصطدام أحدهما
باآلخر ،وما يترتب على ذلك من تعاقب الليل
والنهار على األرض في غاية الضبط واالنتظام.

إن هناك آيــات التعد وال تحصى من هذا
الــنــوع؛ يزخر بها هــذا الــكــون ،لو تأمل المرء
فيها بجدية وإمعان لغمره اإلحساس بقدرةاﷲ
الباهرة ،وآالئه العظيمة المدهشة ..غير أن المرء
يعرض عنها وال يعيرها أي اهتمام ..وال يزال
أعمى وأصم ،كأنه لم ير ولم يسمع شي ًئا يدعو
إلى التفكر واالعتبار!!

( )35-34كــان أهــل مكة مشغولين ليل
نهار باتخاذ كل التدابير والمحاوالت الممكنة
إلفشال رسولاﷲ^ ،حتى إنهم قد عقدوا النية
على القضاء عليه بصورة أو أخرى ،وذلك ظنًّا
منهم أن هذه الرسالة إذا صارت مقطوعة الصلة
بأصلها ومصدر طاقتها ــ وهو الرسول^ ــ فلن
ٍ
بعدئذ قائمة إلى األبــد ..وهنا يكشف
تقوم لها
القرآن عن مدى جهلهم وغرورهم حيث يقرر
أن الذين يحيكون مثل هــذه المؤامرات ضد
النبي ينسون هذه الحقيقة البديهية القائلة :بأن
القبر الذي هم يحفرونه للغير ،هو ذاته مثواهم
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األخير كذلك ..فإن الجميع يصير إلى الفناء
المحالة ،وال خلود ألحد في هذه الحياة..
إ ًذا فماذا عساهم يفعلون دف ًعا عن أنفسهم
حين سيمثلون بين يدي المالك الحقيقي بعد
الموت!!
( )36إن آلهة قريش كانت في الغالب
تمثل أكابر قومهم ..وقد كانت عظمة هؤالء
األكابر الخيالية مستقرة في أعماق أفئدتهم
وعقولهم ..بينما كان النبي ــ من جهة أخرى
ــ لم يكن حينذاك بأكثر من رجل عادي..
وعبر هــذه المقارنة كــان النبي يبدو لهم
شخصا ضئي ً
كثيرا ماكانوا
ً
ال جدًّ ا ..وبالتالي ً
يقولون على سبيل التهكم واالزدراء :أهذا
الذي جاء يتناول أكابرنا بالنقد ،ويقدم إلينا
دينًا آخر غير الدين الذي نحن عليه ،والذي
كان عليه آباؤنا وأكابرنا من قبل؟!
لقد كــان رســــولاﷲ^ يدعو الناس
إلــــىاﷲ الــواحــد وحـــده ،غير أناﷲ لم
٣٢٥
يكن عندهم موضع اهتمام ،وإنما كانت
اهتماماتهم كلها مرتبطة بأكابرهم ،حيث كانوا قد أحاطوهم بهالة من القدسية ،ورفعوهم إلى درجة
األلوهية ..وبما أن دعوته^ كانت تصدم مشاعر القوم تجاه أكابرهم ،ناصبوه العداء ،وتصدوا
لمعارضته بأقصى طاقتهم ..وقد غاب عن هؤالء أنه عليه الصالة والسالم؛ إذ رفض اآللهة والمعبودات
(الباطلة) ،فإنما كان يقدم مكانهااﷲ رب العالمين ،دون ذاته هو!
فال داعي إ ًذا لمهاجمته والنقمة عليه ،اللهم إال أن يكون القوم يسوؤهم ذكر الرحمن والدعوة إلى
إفراده وحده بالعبادة والتعظيم دون ٍ
أحد سواه ،كائنًا من كان!!

( )41-37إن العرب لم يكونوا منكري اآلخرة أصالً ..وإنما كانوا ينكرون اآلخرة في طبيعتها
الموضوعية تلك ،التي جاء ينذرهم بها رجل منهم وهو «محمدبن عبداﷲ» .فقد كانوا فخورين
بأنهم على دين هو ضمان فالحهم األكيد ،اليتطرق إليه شك ..ومن ثم ثار ثائرهم عندما تناول النبي
محمد^ يقينهم ذاك بالرفض واإلبطال ..وبلغت بهم الجرأة إلى أن أخذوا يقولون له متعجلين :ائتنا
بالعذاب الذي تهددنا به إن كنت صاد ًقا!!

ظاهرا من بعد المسافة بينهم
فقال تعالى ر ًّدا عليهم :إن سبب استعجالهم هذا إنما يرجع إلى مايبدو
ً
وبين العذاب الموعود؛ لكونهم في مرحلة االمتحان ..وأما إذا حان اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة،
ٍ
فعندئذ سيدركون كم كانوا قد ارتكبوا ً
عظيما؛ إذ لم
فادحا
ويحيط بهم عذاباﷲ من كل جانب،
خطأ ً
ً
يأخذوا دعوة الرسول بمأخذ الجد!!

522

( )43- 42إن قضية مؤاخذةاﷲ ليست
بقضية متعلقة بأي مستقبل بعيد ..بل هي
قضية الساعة الراهنة؛ بحيث إنها تكمن
في صميم هذه األيام والليالي التي يحسب
المرء نفسه فيها آمنًا محفو ًظا من كل خطر
يتهدد وجوده أو حياته.
فعلى سبيل المثال :لو اقتربت الشمس
من األرض ،بمقدار النصف من مسافتها
الحالية ،الرتفعت حــرارة أيامنا لدرجة
تحرقنا كلنا بالنار ..وعلى نقيض من ذلك
فلو ابتعدت مسافة الشمس عن األرض
ضعف ماهي عليه اآلن ،الشتدت برودة
ليالينا إلى حد نتجمد معه مثل الثلج!!
وإن الــوجــود ال ــذي أنــشــأ هــذا النظام
الكوني البديع المالئم للحياة واألحياء إلى
أقصى الحدود ،ويقوم على إدارته وحفظه
من الخلل واالضطراب كل حين وآن ،هو
وحده الجدير بأن يخصه اإلنسان بأسمى
٣٢٦
عواطفه ،ويوجه إليه كل مايخفق به فؤاده
من مشاعر الحب والتعظيم والوالء ..دون أن يأخذ في عبادة تلك المعبودات الباطلة التي التقدر
على إعطائه شي ًئا!
٣٣

( )44كان المكيون في ذلك الزمان يعدون قادة العرب عام ًة ..وقد كانت هذه المكانة القيادية نعم ًة
مناﷲ عليهم ..إال أنهم إنما استمدوا منها غذاء الكبر والغرور ..مما كان سب ًبا في إنكارهم لمحمد^
حين جهر بالحق أمامهم ،ودعاهم إلى اتباعه.
هذا كان حال اإلسالم في مكة ..أما سكان القرى األخرى خارج مكة؛ الذين لم يكونوا مصابين
بتعقيدات نفسية كهذه ،فقد كان اإلسالم ينتشر بينهم بشكل ملحوظ ..فبينما كان اإلسالم قد قوبل في
مكة بالرفض ،كان في الوقت نفسه يحظى بالقبول والتوسع لدى القبائل العربية القاطنة في أطرافها..
وبدخول مجموعة كبيرة من سكان يثرب (المدينة) في اإلسالم قد ظهر بجالء أن نفوذ المكيين بدأ
واضحا ..غير أن المصابين بعقدة
تحذيرا
يتقلص ،ودائرة قيادتهم آخذة في االنكماش ..وقد كان ذلك
ً
ً
االستعالء والتكبر قلما يعتبرون بالتحذيرات ،مهما كانت صريحة قاطعة!

(« )46-45اإلنذار بالوحي» يعني تحذير الناس بواسطة الدليل ..فالداعي إلى الحق يعرض أمره
دائما بلغة الدليل ..كما اليكون أمام الناس كذلك من سبيل إلى معرفته إال أن يعرفوه بلغة الدليل
ً
ذاتها.

وأما الذين اليزالون يتعامون ويتصامون عن دالئل الحق ،فال تنفتح عيونهم إال إذا تجلت قدرةاﷲ
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بصورة واضحة مكشوفة ،وعندها سيعترف لتوه
ٍ
وقتئذ لن
كل متكبر جبار عنيد ،غير أن االعتراف
يغني عن أحد شي ًئا!

(« )47الميزان» علم على أداة يقاس بها
وزن شــيء مــافــي العالم الــراهــن ..ومــن ثم
فقد استخدماﷲ هــذا االصطالح الشائع
المعروف لدى البشر لتقريب شؤون اآلخرة إلى
أفهامهم ..إن الميزان الدنيوي يقيس وزن األشياء
المادية ..أما ميزان العدل اإللهي في اآلخرة ،فإنه
سيقيس وزن الحقائق المعنوية بمنتهى الضبط
والدقة.
وإنــه اليحصل المرء على شــيء أو سلعة
مافي هذه الدنيا إال إذا دفع ثمنها ،ومن يبذل هنا
الكثير ينال الكثير ،والعكس بالعكس.

وهكذا سيكون الشأن في اآلخرة تما ًما ..فلن
يحصل المرء على شيء من نفائسها إال بدفع
الثمن ..وكما الينال أحد شي ًئا من أشياء الدنيا
بدون ثمن ،فإن أشياء اآلخرة بدورها لن تتاح
إال لمن يتقدم بدفع أثمانها الالزمة ..وإنما جاء
القرآن كدليل أو كتاب مرشد للناس إلى هذا
«الثمن» نفسه ،المطلوب دفعه لنيل مافي عالم
اآلخرة من نفائس قيمة وسلع غالية!!

( )50- 48إن ماأعطي لسيدنا موسى
من «الــفــرقــان» ،و«ضــيــاء» ،و«ذكـــر» ،هو مثل
ماأعطي كل األنبياء والمرسلين من عنداﷲ.

والمراد بالفرقان :هو ذلك المعيار النظري
الذي يمكن المرء من التمييز بين الحق والباطل..
والمقصود بالضياء :هــدايــةاﷲ التي تخرج
اإلنسان من ظلمات الغي والضالل ،وتقوده إلى
سبيل الرشاد المستقيم المنير ..وأما الذكر فهو
التذكير والعظة ..أي بيان ماتنطوي عليه األشياء
من جوانب النصيحة والعبرة ،وتصبح مستود ًعا
لكنوز المعرفة والدرس والعبرة.

ايبنألا ةروس

هكذا هيأاﷲ ــ بفضله ورحمته ــ أسباب هداية
اإلنسان ..غير أن صحيفة الهداية اإللهية التكون
مصدر الهداية للمرء ح ًّقا ،إال إذا كان يهمه أمر
عاقبته ،وبالتالي يعيش على خوف وحذر من
سوء المصير ..وتجعله يعير أمر الحق والصدق
اهتما ًما أكبر وأهمية أكثر من أي أمر أو شيء آخر
سواه!
( )54-51لقد جرت سنةاﷲ تعالى بالعطاء
بقدر االستعداد أو الكفاية ..وقد علماﷲ الكفاية
التي أقام سيدنا إبراهيم الدليل عليها ،عبر اجتيازه
لضروب المحن واالختبارات بنجاح ..فأعطاه
بحسب ذلــك الهداية والمعرفة ،وتلك هي
معاملةاﷲ مع كل عبدمن عباده.

لم يتأثر إبراهيم ببيئته المشركة التي نشأ
وترعرع فيها ،بل حاول استكناه األشياء وفحصها
بعقله هو ،حتى توصل إلى صدق التوحيد على
رغم البيئة ..وقد كان هو في عالم ارتبطت فيه كل
أنواع الشرف والرقي بالشرك ..غير أنه لم يبال
بأي شيء وتناول معتقدات قومه الخرافية بالنقد
الصريح ،وجهر أمامهم بالحق ،بغض النظر عن
كل المصالح واألخطار.
شخصا
وه ــذه هــي الصفات الــتــي تــؤهــل
ً
مالتلقي هدايةاﷲ!!

( )58- 55إن األفكار الوثنية واألوهــام
المشركة ،كانت في زمــن سيدنا إبراهيم قد
بلغت من السيطرة والغلبة على عقول الناس،
بحيث أنهم ظنوا أن إبراهيم في نقده أول األمر
هـ ٌ
ـازل غير جــاد ..ومن ثم سألوه قائلين :ترى
هل كالمك هذا صادر ح ًّقا عن الروية والتدبر
والتفكير ،أو هو تالعب باأللفاظ على سبيل
المزاح والتفكه؟!
فأجاب سيدنا إبراهيم في عزم وتأكيد قائالً:
إنه ِم َّما يدل على مدى جهلكم وسخافة عقولكم
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أمرا
أن تعدوا هذه الحقيقة البالغة األهمية ً
غير جاد ..في حين يشهد بصدقها كل مافي
السماوات واألرض.
ثــم إنــه ــــ إلــى جــانــب تلك المحاجة
الكالمية ــ أقدم بشجاعة فذة وجرأة نادرة
على خطوة أخرى ،وهي أنه توجه في اليوم
التالي إلى أصنام القوم فأهوى على رؤوسها
تحطيما ..وكأنما أراهم سيدنا إبراهيم بذلك
ً
عمل ًّيا أن هذه األصنام باطلة الحقيقة لها في
الواقع ،تما ًما كما سبق أن بينت لكم ذلك
شفه ًّيا باألمس!
( )63-60وقــد كانت الصدمة قاسية
شديدة الوطأة على نفوس القوم ،عندما
دخلوا في المعبد صبيحة اليوم التالي،
فوجدوا أصنامه محطمة مكسورة ..وترجح
لديهم آخر األمر أنه البد أن يكون هذا صنيع
ذلك الفتى الذي ثار على دين آبائنا ،وقد
سمعناه يصرح بآراء مناقضة له تما ًما!
٣٢٧
وخــــال تحطيمه ألص ــن ــام المعبد
كان سيدنا إبراهيم قد ترك عن عمد الصنم األكبر ،ولم يمسه بسوء ..فلما دعي اآلن للمحاكمة
واالستجواب ،رد عليهم قائالً :إنه يجدر بكم أن توجهوا هذا السؤال إلى صنمكم األكبر ذاك ،الذي
إلها كما تزعمون ،كيف جرى هذا الحادث
صحيحا
مازال
سليما ..فليشرح لكم ،إن كان في الحقيقة ً
ً
ً
مع تلك األصنام المكسورة!!
ولم ينطق سيدنا إبراهيم في هذه المناسبة بأي كلمة على نحو مباشر ،وإنما عبر عن مراده باستخدام
األسلوب غير المباشر ،الذي كان في ذلك الحين أوقع في النفوس وأفعل في هز الضمائر من الكالم
الصريح المباشر!!

( )67- 64وقد كان من المحتمل بعد سماع ردود إبراهيم الحاسمة هذه ،أن يتذمر القوم ويشتعلوا
غض ًبا عليه ،باعتباره سيء األدب ،طويل اللسان كما جرت بذلك عادة الناس في مثل هذه المواقف..
ولكن بالرغم من جمودهم على عبادة األصنام كانت ضمائرهم لم تخل من شرارة الحياة بعد ..ومن
ثم فقد استشعروا مااحتوت عليه أجوبته من قوة الحجة وثقل البرهان ..واعترفوا مطرقين رؤوسهم
ال وحياء بكونهم على ضالل وب ٍ
خج ً
عد عن الحق ..ولوال أن استبدت بهم مشاعر التعصب وحمية
ُ
ً
الجاهلية الرعناء في نهاية المطاف ،لكادت تلك التجربة أن تكون كافية إلدخالهم في حظيرة اإليمان!
( )70-68إن أصحاب السلطات إذا خسروا المعركة في ميدان الدليل يلجئون دو ًما إلى ممارسة
الظلم والعدوان على خصومهم ..وقد تكررت نفس هذا األسلوب مع سيدنا إبراهيم كذلك ..ففي
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أعقاب حادثة تحطيم األصــنــام ،عندما أحس
قادة القوم بعجزهم عن مقاومة إبراهيم بالدليل
والبرهان ،أخذوا في مخاشنته وتضييق الخناق
عليه ..حتى انتهى بهم الغرور بالقوة يو ًما إلى حد
أنهم ألقوه في محرقة رهيبة.

غير أن رسولاﷲ يكون ممثالًﷲ في األرض..
وقضيته تكون قضيةاﷲ؛ ولذلك فــإناﷲ ينصر
نصرا غير عــادي ،ويعصمه على نحو
رسوله
ً
استثنائي ،ومن ثم فقد أمراﷲ بالنار التي أضرموها
إلبراهيم ،فاستحالت بر ًدا وسال ًما عليه ..ويمكن
أن تنزل مثل هذه النصرة اإللهية لغير األنبياء
كذلك؛ بشرط أن يربط هؤالء أنفسهم بشرعاﷲ،
تما ًما كما يربط به الرسول نفسه!
( )73-71ولد سيدنا إبراهيم في العراق..
ولما صار قومه من جمهور الشعب إلى الكهنة،
إلى الملك نمرود يناصبونه الشر والعداء ،غادر
وطنه ،بعد أن بلغ الدعوة ،وأقام الحجة ..واتجه
كما أمــرهاﷲ تعالى ،نحو بالد الشام وفلسطين
الخصيبة ..ومع كونه لم يحظ بين أبناء وطنه
باألتباع واألنصار ،إال أناﷲ تعالى قد وهب
له من األوالد واألحفاد من ساروا على دربه،
واقتدوا بقدوته ..حتى إن صالحهم تقبلهاﷲ
بقبول حسن لدرجة أنــه بــدأ في نسله سلسلة
النبوة ،حيث كانت أكثرية األنبياء الذين جاءوا
بعده من ذريته عليه الصالة والسالم.
( )75-74الــمــراد بالحكمة :المعرفة،
وبالعلم :الوحي ..وقد أعطي ذلك لسيدنا لوط،
تما ًما كما أعطي ذلك لكل من سبقه ومن جاء بعده
من األنبياء والمرسلين من عنداﷲ ..وأما بعد ختم
النبوة ،فإن القرآن هو قائم مقام الوحي اآلن ،وأما
أيضا يظفرون
الحكمة (المعرفة) فإن غير األنبياء ً
منها بنصيبهم؛ كل بقدر كفايته واستعداده.
والذين يكونون موضع عنايةاﷲ فــإناﷲ
يصير كفيلهم وولي أمرهم ،بحيث يخرجهم من
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مجتمع األشرار والفاسقين ،ويبوئ لهم مكانًا في
مجتمع األخيار والصالحين ..ويأخذ بأيديهم
عند كل شدة ،ويمدهم بنصره في كل طور من
أطوار الحياة ..ويحبوهم بالحكمة التي تغتسل
أرواحهم بعدها في فيض الرحمات اإللهية!!

( )77- 76لقد ظل سيدنا نوح يدعو
قومه إلىاﷲ لمدة طويلة جدًّ ا ،غير أن دعوته إلى
اإلصالح لم يتل َّقها بالقبول سوى نفر قليل ..فلم
يلبث نوح أن توجه آخر األمر إلى ربه بالدعاء
ٍ
بعدئذ طوفان عارم
على قومه بالهالك ..فجاء
شديد لدرجة عجزت معها حتى قمم الجبال
الشاهقة من أن تنقذ الناس!

ومع أن هذه الحادثة وقعت على مستوى
النبي ..إال أنها تنطوي على جانب عظيم من
العزاء والسلوى للبشر العاديين كذلك ..إذ يتضح
لنا من خاللها أن المفسدين في هذه الدنيا ليسوا
ـرارا مطلق الحرية ..وأن من يتقدم هنا برفع
أحـ ً
لواء الحق ليس وحيدً ا مطلق الوحدة كذلك..
شخصا ربط وجــوده بالحق بحيث هو
فلو أن
ً
يصير في هذه الدنيا ممث ً
ال للحق؛ فإنه اليعود
ٍ
بعدئذ في هذه الدنيا وحيدً ا ،بل يكوناﷲ معه،
ومن كاناﷲ معه ترى هل يستطيع أحد أن يقهره
أو يتغلب عليه؟! كال!!
( )80-78ذكرت هذه اآليات نبيين من أنبياء
بني إسرائيل ،وهما :سيدنا داود ،ونجله سيدنا
سليمان .. لقد وهــباﷲ لهما القدرة على
الفصل بين الناس ،وإصابة الحكم في القضايا
اإلنسانية ..وقد كان سيدنا داود يسبحﷲ تبارك
وتعالى بطريقة رائعة لدرجة أن الجبال والطيور
كانت تأخذ بدورها في التجاوب معه ..كما قد
علمهاﷲ كيفية استعمال الحديد ..وإنها
لحقيقة السبيل إلى إنكارها أن أنبياءاﷲ هم
الذين علموا اإلنسان كيف يسبح لربه ويمارس
عبادته ..غير أن هذه اآليات تدلنا ــ إلى جانب
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ذلك ــ على أن األنبياء يرجع إليهم الفضل
كذلك في تزويد اإلنسان بمعرفة األشياء
الضرورية األخــرى على وجهها ..كمبدأ
العدالة االجتماعية ،وكيفية استعمال المعادن
مثالً ،إنما تعرف الناس عليها عن طريق
األنبياء ..وربما يكون اإلنسان قد حصل
على المعرفة األولية (البدائية) عن كل أمر
ضروري من أمور الحياة بواسطة حضرات
األنبياء أنفسهم عليهم صلواتاﷲ وسالمه!
( )82- 81المراد بـ«تسخير الرياح» هنا:
هو المالحة البحرية((( .إن السفر البحري
في الزمان القديم قد فوجئ بثورة نقلته من
طور إلى طور آخر؛ عندما اكتشف اإلنسان
طريقة إنشاء السفن الشراعية ،حيث كانت
هذه األشرعة بمثابة أجهزة تسخير الرياح،
وكانت تقوم بالنسبة إلى سفن ذلك الزمان
بوظيفة المحركات في أيامنا هذه .إن اختراع
السفن الشراعية مكن من استخدام البحار
٣٢٨
ألغــراض النقل والمواصالت على أوسع
نطاق ..يوضح أن علم المالحة البحرية ربما يكون هو اآلخر مما تلقاه اإلنسان بواسطة األنبياء الكرام،
عليهم صلواتاﷲ وسالمه.

وزيــاد ًة على ذلك؛ فقد سخراﷲ تعالى لسليمان طائفة من الجن كذلك ..وقد كان هؤالء
ينجزون له أعماالً رفاهي ًة ضخمة يعجز البشر العاديون عن القيام بمثلها.
إن هناك صنو ًفا من األجهزة واآلالت اخترعت في هذا العصر التكنولوجي الحديث لتتولى
القيام باألعمال األكبر مشقة واألكثر فائدة لإلنسان ..وقد جعلاﷲ الجن مسخرين لنبيه قبل العصر
التكنولوجي إلنجاز مثل هذه األعمال والمشروعات الكبيرة!
( )84-83إناﷲ يقيم بواسطة أنبيائه أروع األمثلة وأسماها من كل نوع لكي يكونوا للناس
قدوة يقتدون بها في حياتهم ..ومن ذلك مثال سيدنا أيوب عليه الصالة والسالم.

وسيدنا أيوب هو في أغلب الظن نبي من بني إسرائيل ،بعث في القرن التاسع قبل الميالد ..وقد
كان أول األمر على حسب ماجاء في التوراة رج ً
ال ذا مال وثروة كبيرة ..حيث بلغ ماكان عنده من
الزروع والمواشي والمساكن واألوالد من الكثرة حدًّ ا راح يوصف معه بأن «هذا الرجل أعظم كل
((( تسخير الرياح لسليمان بحيث صارت تجري بأمره ؛ َّ
دل عليه صريح القرآن ،واتفق عليه أئمة التفسير ،وهو من معجزاته
الخارقة بأمراﷲ ،وتأويله باألسباب المادية المعهودة للبشر كالمالحة البحرية ينفي أن يكون لسليمان اختصاص معجز
بذلك( .المراجع)
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بني المشرق» ..وبالرغم من ذلك كله فقد
شاكرا وفـ ًّيــاﷲ ..وبالتالي
كان أيــوب عبدً ا
ً
نموذجا ح ًّيا يدل الناس كيفية
صارت حياته
ً
استمرارية المرء عبدً ا متواض ًعا مطي ًعا لربه،
رغم حصوله على مراتب الشرف والعزة،
وأسباب الغنى والثراء!
بيد أن الشيطان لم يلبث أن جعل هذه
الواقعة مثار فتنة للناس؛ إذ ألقى في نفوسهم
أن اهتمام أيوب غير العادي هذا بعبادة ربه
ليس إال لكونه يتمتع بنعم غير عادية ،ولو
سلب كل هذه النعم ألصبح مايمارسه من
شكر وطاعة في خبر كان!
وقــد أقـــاماﷲ بعد ذلــك من خــال ذاته
مثاالً آخر ..حيث هلكت مواشيه ،وضاعت
زروعه ،ومات أوالده ،وحتى راح جسده هو
اآلخر ضحية مرض ألزمه الفراش؛ فتخلى
عنه الصديق والقريب ،ولم يبق معه سوى
زوجــة واحــدة ..ولكن أيــوب قابل القضاء
٣٢٩
اإللهي بالرضا التام والصبر الجميل.
وقد ذكرت التوراة هذا الموقف في العبارة التالية ...« :فقام أيوب ،ومزق جبه ،وجز شعر رأسه،
وخر على األرض وسجد ،وقال :عريانًا خرجت من بطن أمي ،عريانًا وأعود إلى هناك؛ الرب أعطى،
والرب أخذ؛ فليكن اسم الرب مباركًا ..في كل هذا لم يخطئ أيوب ،ولم ينسبﷲ جهال ًة».
٣٣

(سفر أيوب ،اإلصحاح األول 20 :ــ .)22

ولما بدا من سيدنا أيوب هذا الصبر والرضا الكامل بما أصابه من ألوان البالء والمكروه كتب له
أحسن األجر في اآلخرة ،وجوزي في هذه الدنيا بتحسين أحواله كذلك« ..فزاد الرب ــ كما تحكي
التوراة ــ على كل ماكان أليوب ضع ًفا ،وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أواله.»...
(انظر سفر أيوب ،اإلصحاح الثاني واألربعين).

وقد عبر عن ذلك في الحديث بلغة التمثيل كما يلي« :لما عافىاﷲ أيوب أمطر عليه جرا ًدا من
ذهب.»...

( )86- 85كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم الخليل ،وأما إدريس فقد ذهب بعض
علماء التفسير إلى أنه النبي الذي ورد ذكره في التوراة باسم «أخنوخ» ( ..)Enouchوأما ذو الكفل
فربما يكون المراد به هو النبي المذكور في التوراة باسم «حزقيال».
وأبرز صفة كان يتسم بها هؤالء األنبياء ،حسبما أشارت إليه اآلية ،هي« :الصبر»؛ ذلك ألن الصبر
أساس كل األعمال التعبدية التي يقصد بها وجهاﷲ تعالى  ..ومعنى الصبر :هو أن تتجنب نفسية رد
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الفعل ،والذي اليتجنب نفسية رد الفعل ،لن
يوفق في عالم االمتحان هذا أبدً ا للثبات على
مرضاةاﷲ.
والحقيقة هي أن الصبر هو المدخل إلى
رحماتاﷲ في هذه الدنيا وفي تلك الدار
اآلخرة!
( )88-87بــعــث ســيــدنــا يونس
برسالةاﷲ إلى «نينوى»؛ إحدى مدن العراق
القديم ..وقد كان عدد سكانها إذ ذاك يبلغ
مئة ألف نسمة أو أكثر من ذلك بقليل ..وقد
ظل يدعو أهل المدينة إلى التوحيد واآلخرة
ردحا من الزمن ..إال أنهم مازالوا يعاندون
ً
ويصرون على ماهم عليه من الكفر واإلباء
عن اإليمان ..وقد جرت سنةاﷲ في األنبياء
بأن قو ًما إذا ماتمادوا في الغي واإلنكار رغم
إنذار النبي إليهم ،وإقامة الحجة عليهم من
خالل تبليغ الرسالة وأداء األمانة المنوطة
به ،أمر النبي بمغادرة القرية ،وأخذ القوم
٣٣٠
بالعذاب ..ومن ثم خيل إلى سيدنا يونس أن
ذلك الوقت قد حان ،فلم يلبث أن فارق قومه من غير انتظار ألمراﷲ إياه بالهجرة.

وفي أعقاب خروجه من القرية توجه إلى الساحل ،حيث ركب في سفينة ..وفي بعض الطريق
أخذت السفينة تضطرب وكادت أن تغرق ،مما جعل الركاب يظنون أن عبدً ا قد أبق (هرب من سيده)،
قديما ،وهو العثور على ذلك العبد وإلقاؤه في البحر،
واندس بينهم ..وكان الحل ،تب ًعا للعادة المتبعة ً
فاقترعوا فيما بينهم ،فوقعت القرعة على يونس ،وبالتالي ألقوه في البحر ..وقيضاﷲ في الوقت نفسه
عظيما اللتهامه؛ فمكث في بطنه ماشاءاﷲ أن يمكث ،إلى أن نبذه الحوت بالساحل وهو سقيم،
حوتًا
ً
فلما أفاق انصرف عائدً ا إلى قومه من جديد.
إنها قصة جرت مع نبي لكونه تخلى عن جبهة الدعوة قبل بلوغها حد التمام ،فما عسى أن يكون
مصير ورثة األنبياء أولئك ،الذين تخلوا عن جبهة الدعوة بالمرة؟!

( )90- 89إن األنبياء هم صفوة خلقاﷲ المنعم عليهم بوجه خاص ..وأكبر صفة شخصية
موجها نحو الدنيا ،بل نحو أشياء لها قيمة
يمتازون بها عمن سواهم هي أن سعيهم في الحياة اليكون
ً
واعتبار في اآلخرة ..وهم يدركون عظمةاﷲ وجالله بحيث يبدو لهماﷲ تعالى وحده كل شيء؛ فال
يخافون إال منه ،وال يتضرعون إال إليه ،وال يزالون ملتزمين بالخشوع والتواضع له تعالى على كل حال
من األحوال.
وقد كانت هذه الصفات متوفرة في سيدنا زكريا واألنبياء اآلخرين عداه على أتم درجة وأكملها..
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ولهذا السبب أغدقاﷲ عليهم بنعمه الخاصة..
وبــقــدر مايقيم عامة المؤمنين الدليل على
هذه األوصــاف العالية بقدر ماسيعتبرون أه ً
ال
لنصرةاﷲ وعناياته!

( )91الصفة الخاصة التي نعتت بها مريم
هنا هي أنها ملكت شهوتها ..فكوفئت على ذلك
بأن جعلت والــدة نبي خلق عن طريق معجزة
إلهية مباشرة.
وهذا األمر نفسه ينطبق على النساء والرجال
العاديين كذلك ..إذ المطلوب من اإلنسان في
العالم الراهن أن يملك نفسه وشهواتها ،وبقدر
مايبرهن المرء على هذا الضبط وااللتزام بقدر
مايكون نصيبه من ألطافاﷲ وعناياته الخاصة!
( )94-92لقد بعثاﷲ كل األنبياء بدين
واحــد الغــيــر ،وهــو يتلخص في توحيداﷲ،
وإفراده تعالى بالعبادة ..ولو ظل الناس قائمين
على هذا الدين األصلي وحده ،لكانوا كلهم أم ًة
ً
نسخا
واحدة ..غير أن الناس لم يلبثوا أن أعدوا
مختلفة للدين باختراع مباحث وتفريعات جديدة
حوله من عند أنفسهم؛ فمنهم من استمسك
بهذه ،ومنهم من أخذ بتلك ..وهكذا تحول الدين
الواحد إلى أديان شتى.
إن العبرة عنداﷲ إنما هي باإليمان والعمل
الصالح ..أي معرفةاﷲ الصادقة ،وطاعةاﷲ
الصادقة كذلك ..وأما ماعداهما من شيء فلن
يقابل عنداﷲ بأي تقدير وال اعتبار؛ مهما كان
جديرا بالتقدير
ذلك الشيء لدى أحد الناس
ً
واالعتبار وفق منظوره الذاتي!

( )97- 95إن كــون رجــوع قرية ماإلى
اإليمان حرا ًما ــ أي ممتن ًعا عليها ــ يعني أن يفقد
أهلها استعدادهم لقبول اإليــمــان ..فمن شأن
الحق إذا ظهر مصحو ًبا بأدلة وبراهين واضحة،
مضطرا بحكم فطرته إلى
أن المرء يجد نفسه
ًّ
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معرفته ،والذين اليعرفون الحق في لغة الدالئل،
لن يعرفوه إال إذا مزقت القيامة غشاوة أبصارهم؛
ٍ
وقتئذ سوف اليغني عن أحد
بيد أن اإليمان
شي ًئا؛ ألنه يكون وقت نيل جزاء اإليمان وليس
وقت اإليمان!
( )103-98كان عبداﷲبن الزبعري من
فحول شعراء العرب الجاهليين ..ولما نزلت
هـــذه اآليــــة[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] ،قــال للناس :أن
سلوا محمدً ا عما إذا كنت تزعم أن كل اآللهة
من دوناﷲ ترد مع عابديها إلى جهنم ،فإننا نعبد
المالئكة ،والنصارى يعبدون المسيح ،واليهود
عزيرا؛ أفهم جمي ًعا من حصب جهنم؟!
يعبدون ً
فرحا بمقالته هذه وذهبوا
وقد طار المشركون ً
يسألون النبي^ عن الــجــواب ..فقال عليه
الصالة والــســام« :كــل من أحــب أن يعبد من
دوناﷲ فهو مع من عبده».

حاسما لم يدع لعبداﷲبن
وقد كان هذا الرد
ً
الزبعري متس ًعا لمزيد من األخذوالرد ،ويقال:
ٍ
بعدئذ اإلسالم.
إنه قد اعتنق

ومن هذا نعلم أن مصداق اآلية هو األصنام
المنحوتة مــن الــحــجــارة ونــحــوهــا ،أو الــذي
إلها يعبد من
كان راض ًيا باتخاذ اآلخرين إياها ً
دوناﷲ ..وإنما يلقى بمن اتخذ أحدً ا من دوناﷲ
إلـ ًـهــا ،وبمن رضــي بهذا التأليه لنفسه ،يلقى
بكليهما م ًعا في نار الجحيم ليكون عبر ًة للناس.
إن يوم القيامة سيكون يو ًما رهي ًبا للغاية ..غير
أن الذين كتب لهم التوفيق ليكونوا على وجل
وخوف من الساعة قبل حلولها ،سيكونون في
مأمن من فزع ذلك اليوم الرهيب ،وسيدخلون
في دنيا الجنة الحافلة بصنوف النعم وأسباب
الراحة والهناء!
( )106-104إن امتداد الكون الحالي إنما
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كان ألجل إيجاد عالم االمتحان ..وأما حين
يأتي وقت بناء عالم الجزاء فسوف يطوياﷲ
بساط هذا العالم ويلم أطرافه ،ولعله سيبني
من هذه «المادة»
عالما آخر جديدً ا يناسب
ً
متطلبات القضاء والــجــزاء األخــيــر ..وإن
ظهور عالم إلى حيز الوجود يكفي بحد ذاته
دلي ً
ال على إمكان إيجاد عالم آخر كذلك.
وإنــه لطالما يتمكن شــرار الــنــاس من
احتالل مراكز الشرف والكبرياء في العالم
الراهن ..غير أن ذلك ليس إال لحين انقضاء
فترة االمتحان المحددة ،فــإذا انتهت فترة
االمتحان ،وتكون العالم األبــدي الكامل
على أنقاض هذا العالم ،فإنما ستقع هناك
كل ألوان العزة والراحة في نصيب أولئك
وحدهم ،الذين كانوا خالل فترة االمتحان
الحالية عبا ًدا أوفياء مخلصينﷲ ح ًّقا.
أيضا في الزبور
وقد ورد هذا المعنى ً
ــ وهو يعرف عند أهل الكتاب اليوم بسفر
٣٣١
«المزامير» ــ بشيء من التفصيل ..وهاك
عبارة من اإلصحاح السابع والثالثين ،وهي تقول« :ال تغر من األشرار ،وال تحسد عمال اإلثم ،فإنهم
مثل الحشيش سري ًعا يقطعون ،ومثل العشب األخضر يذبلون ..اتكل على الرب ،وافعل الخير« ،فهو»
يخرج مثل النور برك ،وحقك مثل الظهيرة ..ألن الرب يحب الحق ،وال يتخلى عن أتقيائه؛ إلى األبد
يحفظون ..أما نسل األشرار فينقطع ،الصديقون يرثون األرض ،ويسكنونها إلى األبد»!!
٢٢

٧٨

( )112-107إن كل األنبياء المرسلين من عنداﷲ إنما بعثوا لغاية واحدة ليس إال ..حيث
كاناﷲ تعالى يريد من خاللهم جمي ًعا تزويد البشر بعلم الحقيقة الذي يجعلهمإن هم أخذوا به
وساروا على ضوئه ــ أه ً
ال لسكنى الجنان األبدية ..غير أن البشر مازالوا يرفضون األنبياء والرسل
الواحد تلو اآلخر ..وعلى هذا فقد كان سائر أنبياءاﷲ رحم ًة مناﷲ للخلق ..وإنما تكمن ميزة خاتم
األنبياء والمرسلين^ في أناﷲ تعالى جعل منه وسيلة لعناية خاصة بعباده ،وهي أناﷲ تعالى قرر أن
يفتح بواسطته عليه الصالة والسالم باب الهداية ذاك ،الذي كان قد ظل مغل ًقا ،ولهذا السبب قضىاﷲ
خاصا بإرشادها إلى طريق الحق على أية حال ..ذلك لكي تقف
بالنسبة إلى أمته المدعوة قضا ًء حتم ًّيا ًّ
إلى جانب الرسول جماعة مؤمنة قوية تقوم بتفجير دعوة في العالم؛ تغير مجرى التاريخ!
ومن نافلة القول أن شرع الرحمة اإللهية الخاص هذا ،قد تحقق على يد النبي العربي وأصحابه
الكرام على نحو أتم وأكمل مايكون!
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٣٤

([ )4 - 1ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ] هــذه الــعــبــارة تبين أهــوال
القيامة بلغة التمثيل ..أي سيصل أمر الناس
ٍ
يومئذ إلى أنه لو كانت هناك مرضعة ذهلت
عن الرضيع في أحضانها لما ينتابها من هول
مروع ،وإن كانت ثمة حامل ،سقط حملها من
شدة الفزع الطارئ عليها!!
والزالزل التي تقع في عالمنا الراهن هي
صورة صغيرة جدًّ ا لحادث القيامة ..وأما إذا
جاء زلــزال القيامة العظيم فسوف اليلبث
المرء أن ينسى كل شــيء كــان اهتمامه به
وإقباله عليه قد أنساه يوم القيامة ،وهو اليكاد
ٍ
ساعتئذ حتى أحب األشياء لديه في
يذكر
الحياة الدنيا!!
٣٣٢
إن كــام النبي^ يرتكز على أساس
من العلم ..وهو يوضحه ويثبته بأدلة وبراهين قاطعة ..غير أن الذين يأبون عن االعتراف بوجود حق
ماخارج ذواتهم يثيرون حول كالم النبي جدالً كاذ ًبا؛ ليتظاهروا بأنهم على الحق ،أو باحثون عن الحق
على أقل تقدير.
تبريرا لعدم
إن موق ًفا كهذا بمثابة التمرد علىاﷲ ..والذين يعتمدون على مثل هذا الجدال بالباطل ً
مستشارا لهم ،ويقيمون بذلك الدليل على أن أفئدتهم
اعترافهم بالحق ،كأنما هم جعلوا من الشيطان
ً
خالية من خوفاﷲ كل الخلو.
إن نفسية الالخوف تجرد المرء من صالحية معرفة الحق واالعتراف به ..وهو يصبح أداة «طيعة» في
يد الشيطان يستخدمها كما يشاء ..ومثل هذا الشخص لن يوقظه شيء سوى هدير القيامة الرهيب؛ إال أن
زلزلة القيامة إنما تأتي لتفتح ألمثال هؤالء العتاة المتمردين أبواب جهنم ،اللتقودهم إلى طريق الهداية!

( )7-5إن اشتباه المرء في الحياة اآلخرة إنما يرجع إلى كونه يتعذر عليه أن يفهم أن اإلنسان إذا
رميما كيف سيقوم ح ًّيا من جديد؛ كيف سيعود الوجود الميت إلى وجود نابض بالحياة؟!
مات وأصبح ً
ور ّد هذه الشبهة يكمن في تكوين عالمنا الراهن نفسه ..فما هذا العالم الذي نعيش فيه اآلن؟

إنه تغير حال إلى حال ..فالشيء الذي نطلق عليه «الوجود الحي» ليس في حقيقته سوى نتاج تغير
طارئ على وجود غير ذي حياة ..إن تحليل الجسم اإلنساني يدلنا على أنه يتألف من :الحديد ،والفحم
(الكربون) ،والكالسيوم ،واألمالح ،والمياه ،والغازات ...إلخ .وكل هذه العناصر التركيبية للوجود
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٣٣٣

الثانية من الناحية العقلية والمنطقية!

اإلنــســانــي جــامــدة وال روح فيها ..ولكن
نفس هذه العناصر غير الحية تأخذ شكل
أعضاء حية ،يتكون من مجموعها المتناسق
إنسان يتحرك ويمشي ..إ ًذا فما الذي يدعو
إلى الدهشة أو االستغراب في أن يعود هذا
اإلنسان مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت كما
قد صار ح ًّيا بعد أن كان ميتًا أول مرة؟!
وهكذا فلننظر في نبات األرض ..إن
التراب أو األشياء األخرى التي يتكون منها
النبات؛ كلها تخلو في مبدأ األمر من تلك
الخصائص التي يطلق على مجموعها اسم
«النبات» ..غير أن هذا «الالنبات» هو الذي
يتحول إلى «نبات» ،وهذا التحول يحدث
أمام أعيننا كل اليوم؛ إ ًذا فما الذي يجعلنا
نستبعد وقوع هذا الحادث مرة ثانية؟!
الحقيقة هي أن ظهور العالم األول إلى
الوجود يقوم في ذاته دلي ً
ال قاط ًعا على إمكان
ظهور العالم اآلخــر ..إنه بعد تجربة الحياة
األولى التعود ثمة صعوبة مافي فهم الحياة

( )10-8أعدى أعداء الدعاة إلى الدين الخالص على اختالف األعصار واألمصار أولئك الذين
يقوم صرح قيادتهم على أساس من الدين المغشوش.
كثيرا مايثيرون جدالً فار ًغا حول دعوة الحق ودعاته؛ سع ًيا منهم إلى تشكيك أتباعهم في
وهؤالء ً
صدق الدعوة الجديدة ،وجعلهم بالتالي يظلون آخذين بأهداب الدين التقليدي السائد ،معتقدين ــ
كسابق عهدهم ــ أنه وحده الحق وما سواه باطل.
وإنما يتصدى هؤالء لمعاداة الحق حفا ًظا على كبريائهم ومجدهم الكاذب الذي يتمتعون به في ظل
الدين المزعوم ..فإن اهتمامهم يكون مصرو ًفا نحو ذاتهم أكثر منه نحو الحق ..وأمثال هؤالء من أشد
الناس جر ًما عنداﷲ ،وإنهم لن يحصلوا في اآلخرة على شيء سوى الخزي وعذاب الحريق!
( )11الناس رجالن :رجل يكتشف الدين من حيث إنه هو الحق المطلق ..وبالتالي يأخذ الدين من
عقله وقلبه كل مأخذ ..فيسلم نفسه ويسخر وجوده كله للدين بدون أدنى تحفظ ..ويصير كل شيء آخر
سواه في نظره ثانو ًّيا ..وهذا هو المؤمن الصادق عنداﷲ.
أما اآلخــرون فهم الذين يربطون أنفسهم بالدين بدافع سطحي أو تأثر وقتي فقط ،بينما ترتبط
اهتماماتهم الحقيقية بمصالحهم ..وارتباطهم هذا بالدين إنما يدوم مالم يجر عليهم خسار ًة ما ،أو
يعرض مصالحهم لخطر الضياع ..ومن ثم فحين يحسون بأن الدين ومصلحتهم اليستطيعان أن يسيرا
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جن ًبا بجنب يتمسكون بمصلحتهم الذاتية،
متخلين عن الدين بالمرة!!
وهذا الصنف الثاني من الناس هو الذي
يطلق عليه «المنافق» ..والمنافق يظل فاش ً
ال
فــي الحصول على الدنيا واآلخـــرة م ًعا..
وسبب ذلــك أن النجاح في كل من الدنيا
واآلخرة يتوقف على توافر شرط واحد ،أال
وهو تركيز الفكر ..وتلك هي الصفة القلبية
التي التكاد تتوفر لــدى اإلنسان المنافق
أبــدً ا ..فإنه بسبب ميوله واهتماماته الثنائية
أو المزدوجة اليتمكن من تركيز فكره على
اآلخرة وال على الدنيا على نحو تام ،وإنما
يظل يتردد بين هذه وهذه ،وهكذا فال يوفق
لدفع الثمن الالزم للظفر بأي واحدة منهما..
وينتهي األمر بأمثال هؤالء إلى أن يصبحوا
رمزا للحرمان المزدوج!
ً
( )14-12التخلي عــناﷲ يكون دو ًما
نتيجة االعتماد على غيراﷲ ..فحين ينحرف
٣٣٤
أحد الناس عن طريقاﷲ المستقيم أو يعرض
عنه ،فإنما يرجع السبب في ذلك إلى كونه معتمدً ا على أي شيء آخر غيراﷲ ..و«غيراﷲ» هذا قد يكون
صنما ،وقد يكون شي ًئا آخر عدا األصنام واألوثان.
وثنًا أو ً
على أن أحدً ا من دوناﷲ في هذا العالم ـكائنًا من كان ــ اليتمتع بشيء من القدرة أو الطاقة ..ومن
ثم فحين يضع المرء ثقته في اآلخرين دوناﷲ فإنه يتخلى عن القادر ذي القوة ،ويلجأ إلى شيء وهمي
الوجود له من حيث القدرة والطاقة ..فهل هناك حماقة يمكن تصورها أشد من هذه الحماقة؟!!
٣٤

وفوق ذلك فإن ارتباطك باﷲ واعتمادك عليه ليس مقتضى الضرورة وحدها ،بل هو مقتضى الحقيقة
كذلك ..فإنه من حقاﷲ على اإلنسان ..ولذا فحين يلجأ المرء إلى األشياء الوهمية متخل ًيا عناﷲ
تقدر له أضرار ذلك بصورة فورية وحتمية ..وأما منافع هذا اللجوء فإنها غير عائدة عليه أبدً ا؛ ألنها هي
األخرى وهمية الوجود لها بالفعل.

وفي دنيا كهذه ،فإن الذين أقاموا الدليل على سمو الفكر برفع أنفسهم عن البيئة المحيطة،
واكتشافاﷲ الحق في خضم اآللهة الباطلة ..ثم بصبغ حياتهم كلها بالصبغة اإللهية من أجل اآلخرة
وحدها ،هم أثمن وأغلى أرواح هذه الدنيا إطال ًقا ..وسوف يتلقاهم ربهم بحفاوة وتقدير؛ بحيث
يسكنهم في عالم الجنة الكامل ،ليستمتعوا بما فيه من راحة ونعيم مقيم إلى األبد!

( )16-15أخذت هوة الخالف والمعارضة تتسع بين النبي^ والمشركين على توالي األيام..
حتى بدا أن رافعي راية الباطل سيقضون يو ًما على حملة لواء الحق ..وهنالك نشأ في قلوب بعض

المسلمين ــ وهم يمرون بأحوال بالغة الخطورة
كهذه ــ تساؤل عما إذا كنا نحن على الحق؛ فلم
اليمدنااﷲ تعالى بنصره ،وما الذي جعله يقف
على الحياد من هذا الصراع المحتدم بين الحق
والباطل؟!
دائما وال ريب..
فقال :إناﷲ ينصر الحق ً
ولكن ليس من سنةاﷲ أن يتدخل تدخ ً
ال فور ًّيا..
وإنما هو ينتظر حتى تصل األحداث إلى حد يقوم
معه الدليل القاطع على كون أحد الفريقين على
الحق وكون األخرى على الباطل ..وحين يأتي
هذا الحد يتدخلاﷲ في األمــر ويحسمه بدون
تأخير وال مزيد إمهال.
وتلك هي سنةاﷲ ..وينبغي للمرء أن يوطن
نفسه على قبول هذه السنة اإللهية كما هي ..إذ
اليمكن أي شيء آخر سواها في هذا الكون..
وكل طريق اليتفق وهذه السنة يقود إلى الموت
وليس إلى الحياة!
( )17ذكرت هذه اآلية ست طوائف دينية:
ـ المسلمين (وهم الذين آمنوا برسالة النبي
العربي^).
ـ اليهود (المنتسبين إلى سيدنا موسى عليه
الصالة والسالم).
ـ الصابئة (وهم قوم كانوا يؤمنون ــ على حد
بعض األقوال الواردة فيهم ــ بسيدنا يحيى ــ عليه
الصالة والسالم).
ـ الــنــصــارى (وهـــم المنتسبون إل ــى ملة
عيسى.)
ـ المجوس (وهم أتباع زرادشت).
ـ ومشركي مكة (وهم الذين كانوا يزعمون
أنهم على ملة إبراهيم.) 
وقد كان هؤالء جمي ًعا موحدين في البداية..
ولكنهم لم يلبثوا أن أفسدوا دينهم ..وهم اآلن
قائمون على هذا الدين الفاسد ..أما المسلمون
فباإلمكان أن يصير حالهم مثل الطوائف الضالة
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األخرى تما ًما ..فإن المسلمين ،وإن كان كتابهم
(الــقــرآن) اليـــزال محفو ًظا ،ولكن ليس ثمة
مايمنعهم في عالم االمتحان هذا من أن يتخذوا
دينًا مزعو ًما بتأويل القرآن والسنة على هواهم،
ويحسبوا ،وهم متمسكون بدينهم المزعوم ذاك،
أنهم على ديناﷲ!!

إن ديــناﷲ الحقيقي واحــد الغــيــر ..إال أنه
يتحول إلــى ألــف ديــن وديــن نتيجة التفسيرات
البشرية ..ومن ثم فحين يكون الناس على ديناﷲ
الحق تزدهر بينهم الوحدة ..وأما إذا أخذ الناس في
اتباع الدين المزعوم ،حل الشقاق محل الوحدة،
وثارت بينهم خالفات دينية شتى ..وهذه الخالفات
التزال تتفاقم وتزداد حد ًة وعم ًقا إلى غير نهاية،
وال تكاد تعرف حدًّ ا تقف عنده ..بيد أناﷲ
علما بــأحــوال كــل شخص ،وأخــبــار كل
يحيط ً
طائفة ..وهو تعالى سيكشف القناع في يوم القيامة
عمن كان على الحق ومن كان على الباطل!

( )18إنﷲ قانونًا سنه لبقية الكون تما ًما كما
جعلاﷲ قانونًا معينًا لبني اإلنسان ،وإن الكون كله
يسير على قانوناﷲ بمنتهى التوافق واالنسجام،
وبــدون أي اعــتــراض ،وال اخــتــاف ..إنما هو
اإلنسان وحده الذي يثير صنوف االعتراضات
والــخــافــات ..ويتبع سب ً
ال جــديــدة باختالف
تفسيرات مزعومة شتى للقانون اإللهي.
وإنهم لمن أكابر المجرمين عنداﷲ؛ الذين
يحدثون الخالفات في ديــناﷲ ..فإنهم يريدون
أن يعيشوا «مختلفين» في كــون منسجم «غير
مختلف» ..وهم مشغولون بوضع «أديان عديدة»
في عالم يلقن في كل أنحائه درس «الدين الواحد»
على أوسع وأشمل نطاق!
إن كوناﷲ مظهر عملي لمرضاةاﷲ ..والذين
يسيرون على عكس هــذا األنــمــوذج العملي
الذي أقامهاﷲ تعالى ،فإنهم يبرهنون اليوم على
استحقاقهم للعذاب اإللهي ..وإنما ستأتي القيامة
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لتعلن إعالنًا لفظ ًّيا عن تلك النتيجة التي يتم
إعالنها العملي في العالم الراهن كل حين
وآن!!
( )22-19إن الطوائف البشرية ــ حسب
التقسيم اإلجمالي ــ نــوعــان :أهــل الحق،
ومعارضوهم.
والذين يتخاصمون مع أهــل الحق في
العالم الراهن ربما يحسبون أنهم يستندون
على جبل من األدلــة والبراهين ..غير أنه
ليس إال عدم جديتهم الذي يجعلهم ينظرون
إلى جدالهم العقيم على أنه معارضة الدليل
بالدليل ..وبما أنهم اليــريــدون االعتراف
بالحق إطــا ًقــا ،يثيرون حوله ضــرو ًبــا من
النزاعات الباطلة .وأمثال هؤالء سيلقون في
اآلخرة عاقبة عدم اعترافهم عذا ًبا شديدً ا لن
يجدوا منه مهر ًبا إلى األبد!
( )24-23إن التعرف على صدق اإليمان
عمل صعب جدًّ ا ،وال سيما في بيئة تروج فيها
٣٣٥
بضاعة األلفاظ الخادعة واألفكار المموهة..
وحيث يتمتع بالغلبة والسيادة المنحرفون عن جادة الحق ..وأشد من ذلك صعوبة أن تأخذ نفسك عمل ًّيا
باتباع طريق اإليمان هذا ..إنهم أناس كتب لهم التوفيق لتلقي «القول الطيب» وسط ضجيج من األقوال
الصاخبة ..والذين وقعت أبصارهم على «صراط الحميد» في خضم السبل الملتوية الكثيرة فعرفوه..
وإن الذين يقيمون الدليل على هذه الكفاية العظيمة في هذا العالم ،هم أثمن وأغلى أفراد البشرية ..وهم
جديرون ح ًّقا بأن يتم إسكانهم في الجنان األبدية!
( )25إن أحد األمثلة على إنكار الحق هو الذي شهدته مكة القديمة إبان فجر الدعوة اإلسالمية..
حيث لم يتحمل أهلها حتى أن يقوم رسولاﷲ^ بالدعوة والتبليغ بطريقة سلمية للغاية ..وفرضوا
عليه قيو ًدا شتى وضيقوا عليه الخناق ..وجعلوا منه ومن أصحابه عليه الصالة والسالم عرض ًة للظلم
والعدوان بغير حق ..وأوغلوا في الظلم إلى حد أنهم منعوه وأصحابه عن دخول المسجد الحرام!!
وسلوك أهل مكة هذا كان إضافة الطغيان إلى جانب اإلنكار ..وأمثال هؤالء الطغاة الظالمين ينتظرهم
عنداﷲ عذاب شديد؛ سواء أكانوا ظالمي الماضي أو الحاضر ،وسواء أكان طغيانهم يتصل بالمسجد
الذي بناه سيدنا إبراهيم أو بذلك «المسجد الفسيح» الذي أنشأهاﷲ في صورة األرض لعباده أجمعين!

( )26أمراﷲ تعالى سيدنا إبراهيم أن يذهب إلى منطقة الحجاز غير المأهولة ،ويسكن ذريته هناك.
وقد كان الغرض من هذا اإلسكان في منطقة نائية غير مأهولة ،أن ينشأ جيل جديد في مناخ فطري بسيط
بعيدً ا عن آثار الشرك والوثنية.

وتب ًعا لهذه الخطة اإللهية أسكن سيدنا إبراهيم
ذريته في مكة التي كانت غير مأهولة بالمرة
حينذاك ..كما قام سيدنا إبراهيم ــ إلى جانب ذلك
ــ ببناء مسجد وهو الكعبة ،ليكون لهذا الجيل
مركزا لعبادةاﷲ
الجديد ــ وبالتالي للعالم أجمع ــ ً
الواحد األحد!!

( )31-27لقد كان الغرض من بناء الكعبة
مركزا لعبادةاﷲ الواحد للعالم أجمع..
أن تكون
ً
وقد تحقق هذا الغرض على أكمل وجــه ..وإن
المناسك التي يؤديها الحاج هنا ،تم بيانها في
القرآن الكريم بإيجاز وفي السنة النبوية بكل دقة
وتفصيل.

ومعنى قوله[ :ﮖ ﮗ ﮘ] أن
يشاهدوا هناك فوائد الدين بالفعل ،تلك التي
يسلمون بها كعقيدة ..فإن األماكن التي يزورها
الحاج يرتبط بها تاريخ مجيد لديناﷲ ..ومن ثم
تتسبب زيارتها في إالنة قلوب الزائرين وإرهاف
مشاعرهم ..ويجتمع المسلمون هناك من أقطار
ظاهرا مايتمتع
العالم كافة ،وهكذا يتجلى للعيون
ً
به اإلسالم من امتداد ونفوذ دولي.
واجتماع الحج السنوي يكون باع ًثا على
إيجاد الوحدة وتمتين روابط اإلخاء والتآلف بين
المسلمين على المستوى العالمي ..كما يكتسب
المرء خالل رحلة الحج هذه تجارب دينية ودنيوية
كثيرة ،وهي بدورها تكون خير معوان له على بناء
الحياة ..وما إلى ذلك من المعاني السامية والفوائد
الجليلة التي اليتسع المقام لحصرها هنا!

( )30ما هو الحالل وما الحرام؟ وأي شيء
يستحق التقديس ،وأي شيء اليستحق التقديس؟
ومــا الــطــرق الصحيحة للعبادة ،ومــا الطرق
الخاطئة؟
كل ذلك مما بينهاﷲ على ألسنة أنبيائه
ورسله بوضوح تام ..وال يجوز تناوله بأي نوع
من التغيير أو التعديل ..وكل تعديل يتم إدخاله
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على هذه األمور بنا ًء على األهواء واآلراء البشرية،
يعتبر عنداﷲ كذ ًبا ،بل هو الكذب األعظم ..إ ًذا
فيجب على اإلنسان أن يقف في هذا الخصوص
عند تعاليم األنبياء ويتمسك بها حرف ًّيا ،وال يزيد
فيها أو ينقص منها شي ًئا على أية حال.
إنها أمــور اليعرف حقيقتها إالاﷲ.. 
وحين يقول المرء عنها شي ًئا من عند نفسه فإنه
يدعي العلم بشيء العلم له به إطال ًقا ..ومن
الظاهر ــ والحالة هذه ــ أن هذا كــذب ،بل هو
كذب ليس بعده من كذب أعظم منه!

( )31إن القوة المركزية في هذا الكون واحدة
الغير ..أال وهي ذاتاﷲ الواحد األحد الفرد
الصمد ..فمن ربط نفسه باﷲ فقد حصل على
مستقر حقيقي له ،وارتكز على أرضية صلبة..
وعلى نقيض من ذلك فمن لم يربط نفسه باﷲ
أو هو يقر بوجوداﷲ بمحض لسانه ،بينما يقيم
ٍ
بأحد سواه ،فكأنه مقطوع الصلة
عالقته القلبية
بالمركز الــذي ليس ثمة مركز آخــر عــداه لهذا
الكون ..ومثل هذا الشخص كمثل الذي صورته
هذه اآلية الكريمة أبلغ تصوير!
( )33-32كلمة «الشعيرة» تعني :العالمة
 ،Symbolوإن العبادات التي شرعها اإلسالم لها
جانبان :ظاهري ،وباطني.

أمــا الجانب الباطني :فهو أصــل العبادة
وجوهرها ،وأمــا الجانب الظاهري فهو عالمة
(شعيرة) على الجانب الباطني.
والشعائر التي قررهااﷲ وال نستطيع
تعظيما شكل ًّيا ظاهر ًّيا
الوفاء بحقها بأن نعظمها
ً
فقط ،بل البد لتأدية حقها من تقوى القلوب.
ومن شعائراﷲ حيوانات الهدي والنذور..
وهي بدورها تمثل عالمة على حقيقة ،وليست
حقيقة في حد ذاتها ..وليس مما يسراﷲ ويقع
عنده موقع الــرضــا أن نصبغ هــذه األضاحي
والهدايا بفاقع األلوان ،أو نتجنب الركوب على
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ظهورها ،وال ننتفع بها أية فائدة ..وإنما يكمن
رضااﷲ في أال نعمل عم ً
خالصا
ال ماإال
ً
لوجهه الكريم ..فإن العبرة عنداﷲ بالحالة
القلبية ،وليس بالحالة الشكلية الظاهرية!
( )35- 34هناك نفسيتان تتولدان في
داخل المرء إزاء مايحصل عليه في هذا العالم
من المنتوجات ،زراعي ًة كانت أو حيوانية أو
صناعية :أوالهما :هي أنها نتيجة كدحي أنا،
أو أنها بركة اآللهة والمعبودات ..وهذه نفسية
وثنية مشركة تما ًما .أما النفسية الثانية :فهي أن
يعتبر المرء كل مايحصل عليه هب ًة مناﷲ..
وتمثل الــزكــاة والتضحية أساليب محددة
للتعبير الخارجي عن هذه العاطفة الداخلية..
حيث ينذر المرء جز ًءا مما كسبه في سبيلاﷲ،
إقرارا عمل ًّيا بأن كل مايتوفر لديه
فيقر بذلك
ً
إنما هو من عطايااﷲ ،وليس نتاج كدحه هو.
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ولو أن اإلنسان عرف ربه حق المعرفة
ٍ
بعدئذ تلك الحالة التي
لطرأت على قلبه
٣٣٦
أطلق عليها هنا «اإلخــبــات» ،فمثل هذا
الشخص يتوجه بكيانه كله إلىاﷲ ،وتغمره كيفية العجز والتواضع والخشوع ..ويرتعد فؤاده بتصور
جاللاﷲ وعظمته ..وهو يأخذ ينظر إلى كل شيء على أنه ملكاﷲ ،وليس ملكه الذاتي!!
٣٤

( )37-36لو لم تكن هناك البهائم واألنعام كاإلبل وغيرها على األرض ..وإنما وجدت األسود
والدببة والذئاب وحدها ،لواجه اإلنسان صعوبة كبيرة في تسخيرها واستخدامها ..وإن هذه لمنة مناﷲ
عظيمة أنه لم يخلق الوحوش والسباع المفترسة فحسب ،بل خلق ــ إلى جانب ذلك ــ حيوانات تنقاد
إلرادة اإلنسان وتمكنه من نفسها بصورة جبلية ..وحين يقوم اإلنسان بذبحها للغذاء أو التضحية ،تبلغ
طبيعة االنقياد المودعة في فطرتها إلى أقصى الحدود! وإناﷲ لم يشرع التضحية لكونه في حاجة
إلى اللحم والدم؛ إذ أن التضحية ليست سوى عمل رمزي ..والتضحية بالحيوان صورة ظاهرية لإلنسان
الذي يكون قد ذبح نفسهﷲ ..إنها في الحقيقة «ذبيحة النفس» التي تتجسد في «ذبيحة الحيوان»..
والسعداء هم الذين تصير التضحية بالحيوان عندهم بمثابة التضحية بالنفس(((.
( )40-38إن عبدً ا من عباداﷲ ،أو حز ًبا من األحزاب إذ يتبع سبيلاﷲ ،فال يعود وحيدً ا في هذه
الدنيا ،فحين يتخذ الغافلون والطغاة منهم عرض ًة لظلمهم وعدوانهم يقفاﷲ إلى جانبهم ..واﷲ
يمتحن أول األمر المؤمنين ،بل ويمحص قلوبهم ..والذين يقيمون الدليل على إخالصهم عبر هذا

((( هذا من المعاني التي يستشعرها اإلنسان عند القيام بهذه العبادة ،مع علمه ويقينه بأن الهدي واألضاحي من صور العبادة
ً
وشكرا (المراجع).
وإجالل
تعظيما
الخالصة لله تعالى ،يتقرب المسلم بها إلى ر ِّبه
ً
ً
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االمــتــحــان يــنــصــرهــماﷲ حــتـ ًـمــا ،ويخلق
لهم ظرو ًفا تمكنهم من الثبات على جادة
الحق والوفاء بمقتضياته رغم كل العوائق
والصعوبات.
وإن إق ــدام أهــل اإليــمــان الحقيقي هو
الدعوة ليس غير ..فهم يبدؤون نشاطهم
بالدعوة ،وال يزالون قائمين بالدعوة وحدها
على طول الخط ..وقد يقومون تار ًة بالحرب
كذلك عند الضرورة ،ولكن حربهم تكون
دو ًما للدفاع دون االعتداء.
ولو أن طائف ًة ماظلت قابضة على زمام
الحكم والسلطة لمدة من الزمن طويلة،
أصابها البطر والطغيان والغرور ..ولذلك
سناﷲ قانون «الدفع» في هذا العالم..
حيث إنه ــ تعالى ــ اليزال ينحي طائف ًة عن
مركز السلطة بيد طائفة أخرى حينًا بعد حين،
مستمرا عبر
وهكذا يبقى التوازن السياسي
ًّ
األجيال ..ولو لم يفعلاﷲ ذلك الشتد عناد
٣٣٧
الناس وبلغ طغيانهم حدًّ ا لن تسلم معه من
أيديهم المشغولة بالهدم والتخريب حتى المؤسسات المقدسة كدور العبادة!!
وهناك أسلوبان لهذا الدفع:

أولهما :أن يتم القضاء على هيمنة طائفة مابصورة مطلقة ..وأحد األمثلة لذلك بريطانيا؛ التي قضي
على ماكان لها من هيمنة ونفوذ واسعين بواسطة حركات االستقالل الوطني.
واألسلوب الثاني :هو الذي رأينا مثاالً له خالل الحرب الباردة بين الكتلة الشيوعية (المتمثلة في
االتحاد السوفيتي) ،والكتلة الرأسمالية اإلمبريالية (المتمثلة في الواليات المتحدة) ،وهو يتلخص في
الحد من طغيان قوة بأخرى حفا ًظا على التوازن في ساحة السياسة الدولية!

( )41الشرط األساسي الستحقاق نصرةاﷲ هو أن يكون اإلنسان بحيث إذا حصل على السلطة
شعورا بالعجز والتواضع ..والذين يقيمون الدليل
لم يبطر ..وإذا نال الرفعة والكبرياء لم يزده ذلك إال
ً
على صالحهم هذا في أحوال ماقبل الحصول على السلطة؛ أولئك وحدهم يمكن أن يظلوا صالحين
مستقيمين في أحوال مابعد الحصول على السلطة كذلك ..وهؤالء هم الذين إذ يتم تمكينهم من
السلطة ،يخضعونﷲ ،ويقومون بتأدية حقوق العباد خير قيام ..ويتصرفون في كل شأن من شؤون الحياة
بحسب مايرضاهاﷲ ،ويتجنبون كل مااليرضاهاﷲ من قول وفعل!
( )44- 42المراد بالذين «كذبوا إبراهيم وموسى وغيرهما من األنبياء» هم معاصروهم ،وليس
الذين كانوا في عصر نزول القرآن؛ فإن كل الناس في ذلك العصر كانوا يدعون اإليمان بأولئكم األنبياء
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الكرام عليهم صلواتاﷲ وسالمه.
وتلك هي قصة جميع األنبياء والمرسلين..
حيث كذبهم مــعــاصــروهــم ،بينما رفعهم
الالحقون إلى مقام العظمة والجالل والقدسية.
ومن هذا ندرك من هم المؤمنون بالرسول
ح ًّقا ..إن المؤمنين بالرسول في الحقيقة هم
الذين يتعرفون على «رسول الدعوة» ..وأما
الذين يتعرفون على «رسول المجد» وحده
فإنهم مؤمنون بالتاريخ وليسوا حقيق ًة مؤمنين
برسولاﷲ!
( )46-45المبصرون عنداﷲ هم الذين
ينظرون إلى األشياء بعين التذكر واالعتبار..
أمــا الذين يشاهدون الوقائع وال يتعظون
بها؛ فإنهم عنداﷲ عميان ..ورؤيتهم رؤية
الحيوان ،وليست رؤية اإلنسان.
ولقد َّ
عبرا التحصى فوق
بثاﷲً 
األرض ..منها المآثر والتذكارات القديمة
التي خلفتها األمم الغابرة في هذه الدنيا..
٣٣٨
وقد كانت تلك األمم على ذروة سامقة من
المجد والسلطان في يوم من األيام ..ولكن لم تعد هناك عالمة على وجودها اليوم سوى هذه األطالل
والخرائب المحطمة!!

وهذه الواقعة تذكر كل إنسان بمصيره المحتوم ..ولكن الناس إذا فقدوا «عين القلب» فإن «عين
معبرا ذا معنى!
الرأس» التعود تريهم شي ًئا ً
شخصا أو أم ًة ماالبد وأن تتعرض لمؤاخذةاﷲ إذا هي عتت عن أمره تعالى وتمردت
( )48-47إن
ً
عليه ..غير أناﷲ اليعجل بالمؤاخذة أبدً ا ..وقد يمكن أن يعود اإلنسان فارغ الصبر في يوم واحد،
ولكناﷲ تعالى اليستنفذ حلمه وصبره ..حيث إنه تعالى يرى الناس يقترفون شتى اآلثام والذنوب
وينتهكون محارمه ،ثم هو يمهلهم ــ مع ذلك ــ لمدة من الزمن طويلة؛ لكي يقوموا بإصالح أنفسهم إن
أرادوا اإلصالح ..وإناﷲ اليؤاخذ فر ًدا أو شع ًبا ماإال إذا هو أقام الدليل على إجرامه بصورة قاطعة..
وقد عاملاﷲ السابقين هذه المعاملة ..وسوف يعاملاﷲ الالحقين بدورهم وفق سنته هذه!

( )51- 49إن قضية اإلنسان المصيرية هي أنه سيصل بعد الموت إلى عالم حيث يتاح للمؤمنين
الصالحين راحة أبدية ونعيم مقيم ..وللذين رفضوا الحق ووقفوا إزاءه موقف العناد والطغيان عذاب
النار األبدية.
وإن إنذار الناس بهذا اليوم القادم هو هدف الدعوة اإلسالمية الحقيقي ..وطبيعة العمل هذه توضح
أن الواجب الرئيسي الملقى على عاتق الداعي ينحصر في اإلعالم واإلنذار وحسب ..وأما ماوراء ذلك
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فمرجعه إلىاﷲ ،وهو وحده يقدر على البت
في األمر وتحديد مصيره النهائي ،كما يشاء!

( )54-52إن الداعي إلى الحق سواء
دائما أنه
أكان نب ًّيا أمغير نبي ،يحدث معه ً
حين يقوم بإعالن أمراﷲ ،يتلمس المعاندون
ألوانًا شتى من العيوب والمطاعن في كالمه
لكي يشككوا بها الناس في صدقه.
ومثل هذه المطاعن تكون دو ًمــا باطل ًة
التستند على أساس من الصحة ..وهي حين
تثار تسنح للداعي الفرصة لمزيد من البرهنة
على أحقية كالمه بتسليط الضوء الكاشف
على بطالنها ..مما يزيد المخلصين يقينًا
إلى يقينهم ..وتصبح صلتهم باﷲ أقوى وآكد
من ذي قبل ..وأما الذين تخلو قلوبهم من
اإلخالص ،فإن هذه المطاعن تصير فتن ًة لهم،
فتبهرهم بطالئها وتبعدهم عن الحق ..وقوله:
[ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ] يعني :أن الجادين بشأن
٣٣٩
اإليمان حق الجدية اليتأثرون أبدً ا بالدعايات
علما يسبرون معه
الكاذبة ،وال ينخدعون بطالسم األلفاظ البراقة ..حيث يصبح اإليمان بالنسبة إليهم ً
أغوار كل أمر ،وال يدعهم يتعلقون بالقشور وظواهر األمور!
٣٤

( )57-55ظل المشركون دو ًما أسرى الشكوك والشبهات؛ ألنهم يريدون رؤية الحق عبر األمجاد
الظاهرية ،وأما سنةاﷲ فقد جرت بعرض الحق على الناس في صورة مجردة ،لكي يتعرف عليه وينضوي
تحت رايته ذوو البصر العارفون بالحقيقة ..ويقيم السطحيون ــ الذين اليرون غير المظاهر ــ الدليل على
إجرامهم بتجاهله وإهماله.

و«تكذيب اآليات» هو أن يتجاهل المرء الحق الذي يظهر على مستوى الدليل ..وأال يرضى بقبول
الصدق يتجلى أمامه في صورته المجردة!

( )59- 58إن المؤمن المخلص في إيمانه يستعد للتضحية بكل شيء آخر عدا اإليمان ..فإنه
اليستعد للتضحية به على أية حال ..فهو يترك وطنه فيما لو اضطر إلى تركه في سبيل اإليمان ..وال يبالي
بأن يقع قتي ً
ال وهو يدافع عن اإليمان ،وبالجملة فإنه يظل متمسكًا باإليمان ،مربو ًطا برباطه على مدى
الحياة ،إلى أن يلفظ آخر أنفاسه!
والذين يقيمون الدليل في الحياة الدنيا على مثل هذا اإلخالص لإليمان والتفاني في سبيله وبذل
النفس والنفيس من أجله ،فإناﷲ سيشكر لهم ويقدر عملهم بحيث يمنحهم أثمن أشياء اآلخرة ،وهي
الجنة ،التي سيعيشون فيها خالدين حيا ًة سعيد ًة هانئ ًة إلى األبد!
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( )60إن أهــل اإليمان كانوا قد أمــروا بأن
منهجا لهم في
يتخذوا منهجاﷲ الغفور الرحيم
ً
الحياة ..فهو تعالى اليــزال يعفو ويصفح عن
عباده رغم إساءتهم وبغيهم ،ومن ثم فقد كانت
جماعة الصحابة الكرام أجمعين متحلية
على العموم بهذه األخ ــاق الربانية ..حيث
كانوا يصبرون على األذى والظلم يقع عليهم..
ويتجاوزون عن الشتائم والكلمات االستفزازية
توجه إليهم.
على أن هناك مواقف عديدة قام فيها بعض
المسلمين بــرد الــعــدوان بمثله بدافع االنتقام
الــفــوري ،وسببوا بعض الخسائر لمن كبدهم
خسائر فادحة في األم ــوال أو األرواح ..وقد
جعل األعــداء من هذا ذريعة للدعاية المكثفة
ضد المسلمين ..وقــد نسي هــؤالء أو تناسوا
أعمالهم العدوانية بالمرة ،وباتوا يشوهون سمعة
المسلمين بتضخيم مواقفهم العادية واعتبارها
ظلما وعدوانًا.
ً

وسيلقى هؤالء عاقبة ظلمهم عذا ًبا شديدً ا،
ولن تستطيع دعاياتهم الكاذبة كهذه أن تضر أهل
الحق أو تنال منهم شي ًئا!

درسا
( )62-61إن نظام الكون يلقن اإلنسان ً
عظيما بلسان الصمت ..فيحدث هنا كل يوم أن
ً
الليل يغشى النهار بظالمه ،ثم يعقبه النهار المضيء
فيقضي بدوره على ظالم الليل ..إنه إعالن كوني
بلغة التمثيل ،عن هذه الحقيقة القائلة بأن طائف ًة
ماإن كانت تتمتع بمظاهر األبهة والسلطان فينبغي
لها أال تغتر بأن سلطانها لن يزول أبدً ا ..وهكذا
فإن كانت هناك طائفة مامقهورة ومظلومة فليس
لها أن تظن أنها هي األخــرى ستبقى مظلومة
ومقهورة بقاء الدهر.
فإناﷲ الذي يتحكم في عالم األفالك بتحويل
النور إلى الظالم تار ًة وإحالل الظالم محل النور
تار ًة أخرى ،هو قادر على إحداث وقائع من هذا
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النوع في عالم البشر كذلك ..وليس ثمة قوة
تحول دون فعلاﷲ هذا ،فهو الفعال لما يريد..
وإذا أراد شي ًئا أن يكون قال له :كن فيكون!
( )64-63إناﷲ يعرض علينا مشهدً ا
معبرا كل عام ،وهو مشهد األرض إذ يصفر نباتها
ً
ويتهشم لشدة حرارة الصيف ،وتبدو تربتها قاحلة
مجدبة ،كأنما لم يعد فيها أي إمكان للحياة..
ثم يهطل المطر فــإذا بها تنتعش وتمتلئ نباتًا
وثمارا مختلفة األلــوان والروائح
ـورا
ً
آخر وزهـ ً
والطعوم!!
إن هذا نموذج من قدرةاﷲ يتم إظهاره على
المستوى المادي كل سنة ..إ ًذا فهل يعجزاﷲ
أو يصعب عليه أن يظهر معجزة مماثلة على
المستوى اإلنساني كذلك؟! كال!
( )66- 65إن كــل األشــيــاء فــوق األرض
التزال محتفظة بتوازن خاص في داخلها بصورة
مستمرة ..ولــو اختل هــذا الــتــوازن لسبب من
األسباب النقلبت األشياء ضارة بدالً من أن تكون
نافع ًة ..وإذا نحن ألقينا بقطعة من حديد في إناء
مملوء بالماء استقرت في قاع اإلناء على الفور..
ولــكــناﷲ جعل الماء خاض ًعا لقانون خاص،
وهو الذي يمكن السفن المتخذة من الحديد أو
الخشب أن تطفو فوق الماء دون أن تغرق فيه.
وهناك كواكب ونجوم الحصر لها تدور في
الفضاء الفسيح؛ ينبغي لها ــ على مايبدو ــ أن تقع
على األرض ..ولكنها التزال معلقة في الفضاء
تتحرك في مداراتها المعينة وفق نظام دقيق خاص.
وإن اإلنسان لم يخلق نفسه بنفسه ..وإنما
خلقهاﷲ ثم أسكنه في عالم كله رحمة له..
ولكن اإلنسان قد أصبح بسبب الحرية المتاحة له،
عنيدً ا وطاغ ًيا لدرجة أنه اليعترف بإحسان أكبر
المحسنين إليه!!
( )70-67للعبادة جانبان:
أولهما :حقيقتها الداخلية.
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واآلخر :أسلوب أدائها الظاهري.
أما الحقيقة الداخلية فهي جزء أصلي
للعبادة ..وأما أسلوب األداء الظاهري فهو
جزء إضافي لها ..ولكن طائفة ماحين تظل
تمارسها مــدة طويلة مــن الــزمــن بأسلوب
معين يغيب عنها هذا الفارق الجوهري بين
الجزأين ..حيث إنها تأخذ في النظر إلى
الممارسة الشكلية على أنها أصل العبادة.
وهــذا هو الجمود عينه ..ومــن ثم فقد
جرت سنةاﷲ بأن يدخل نو ًعا من التغيير على
الشريعة (األسلوب الشكلي) التي يبعث بها
الرسول القادم ..ويكون الغرض من ذلك
تحطيم جمود الناس ،وإخراجهم من حالة
العبودية للمظاهر والشكليات وتربيتهم على
العبادة الحية ..واآلن فإن الذين يعتبرون
اآلداب والقواعد الشكلية هي كل شيء؛
يرفضون الطاعة للنبي الجديد ..وعلى نقيض
من ذلك فإن الذين يدركون حقيقة العبادة
٣٤٠
يبادرون إلى اتباع النبي والعمل بشريعته..
روحا جديدة في عبادتهم ،ويخرجهم من حالة اإليمان الجامد إلى حالة اإليمان
وهذا التغيير يبعث ً
الحي المتجدد!

وهذه هي الحكمة الخاصة من تنويع المناسك (أساليب العبادة) واختالفها بين نبي وآخر ..وكلما
جاء نبي بمنسك جديد ،بدأ الجامدون على القديم المألوف في إثارة زوبعة من االعتراضات ضده ..إال
أناﷲ قد أمر األنبياء والرسل بأن يركزوا كل جهودهم على نشر التعاليم األساسية والجوهرية وحدها،
وال يسمحوا لمثل هذه األمور الجانبية بالتحول إلى موضوع للجدل والنقاش العقيم!

أمرا اليحتمل لدى أولئك الذين يعبدون
( )72- 71إن الدعوة إلى التوحيد الخالص تكون دو ًما ً
أندا ًدا آخرين غيراﷲ الواحد ..ويتوجهون إليهم ح ًّبا واحترا ًما وإجالالً .فهؤالء اليكادون يسمعون نقدً ا
يوجه إلى معبوداتهم وشخصياتهم المحببة حتى يشتعلوا غض ًبا ..وعجزهم عن مقاومة دعوة الحق
بالدليل يملؤهم غي ًظا وحن ًقا على دعاة الحق؛ لدرجة اليلبثون معها أن يهاجموهم بغية القضاء عليهم.
صبرا
وقد قيل ألمثال هؤالء :إن موقفكم هذا موقف سخيف غير عاقل تما ًما ..إنكم التطيقون اليوم ً
على النقد اللفظي ،ترى ماسيكون حالكم غدً ا إذ يرمى بكم في نار الجحيم لقاء موقفكم هذا؟ فهل
تقدرون على احتمالها وتطيقون الصبر عليها؟!
( )74-73إن الذباب كائن تافه حقير للغاية ..ومع ذلك ليس في مقدور كل من في السماوات
مقدسا؟!
واألرض أن يقوموا بإيجاد ذبابة واحدة ..إ ًذا فكيف يجوز اعتبار أحد غيراﷲ
ً
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والحق أن كل العقائد من هذا النوع نتاج
تقدير بخس أللوهيةاﷲ وجالله ..فالناس
رغم كونهم ــ مبدئ ًّيا ــ يؤمنون باﷲ ،إال أنهم
غير عارفين بعظمةاﷲ وقدرته ..ولو أنهم
آمنوا باﷲ كما ينبغي أن يؤمنوا به ،لبدت لهم
مثيرا للضحك والسخرية،
عقائدهم تلك ً
لغوا ً
وبالتالي تخلوا عنها من تلقاء أنفسهم!
( )76-75إن الخطة المعينة التي خلقاﷲ
اإلنــســان وأسكنه في األرض بمقتضاها،
كانت تستوجب أن يهيئاﷲ أسباب هداية
البشر؛ فيدلهم على طريق الجنة ليسلكوه،
وعلى طريق النار ليجتنبوه ..ومن ثم جرت
عادةاﷲ بأن يختار من بين البشر رس ً
ال
يبلغون عنه ،وينزل عليهم كالمه بواسطة
بعض مالئكته.
وعن طريق هذا التدبير يتم إبالغ اإلنسان
بالحقيقة األصلية من ناحية ،بينما يقوماﷲ
تعالى بالمراقبة الدائمة على أعمال الناس من
٣٤١
ناحية أخرى ..ثم يرجع البشر عن آخرهم إلى
شرا فشر!
خيرا فخير ،وإن ًّ
خالقهم ومالكهم ،ليلقى الجميع عاقبة أعمالهم إن ً
٢٣

١١٨

( )78- 77الخطاب في هذه اآليات موجه أص ً
ال إلى صحابة الرسول ،وبالتبعية إلى سائر المؤمنين
بالقرآن ..فقد اختاراﷲ هذه األمة لمهمة خاصة ،وهي العمل على إبالغ ديناﷲ الحق إلى شعوب
األرض قاطب ًة إلى يوم القيامة ..وقد قام الرسول^ بواجب الشهادة هذا بالنسبة لمعاصريه ،والمطلوب
من أتباعه أن يقوموا بهذا الواجب بالنسبة إلى معاصريهم.

وإن هذا عمل خطير للغاية ..وال بد للقيام به من الجهاد والكفاح الدائب ..وإنه لن يوفق لتأديته
على الوجه الحقيقي المطلوب سوى أولئك الذين أصبحوا خاضعينﷲ ح ًّقا ..والذين يشتد نصحهم
لآلخرين لدرجة يبذلون معها وقتهم وأموالهم في سبيل هدايتهم عن رضا وسرور ..والذين يضعون
كل ثقتهم فياﷲ الواحد األحد دون أي شيء آخر سواه ..وعلى الجملة هم أولئك الذين صاروا في
الحقيقة مصداق وصف «المسلمين» الذي أطلق عليهم بوجه خاص ،على أناﷲ تعالى قد اختص عمل
الشهادة هذا بعناية خاصة ..حيث أزال من طريقه كل العوائق والعقبات الخارجية لألبد ..فالثورة التي تم
تفجيرها على يد رسولاﷲ^ قضت ،وبصورة دائمة ،على كل تلك العوائق التي كانت تواجه األنبياء
السابقين وأتباعهم ..فلم تعد اآلن أية عقبة حقيقية تحول دون هذا العمل ..اللهم إال أن يضع حاملو
القرآن ،بسبب جهلهم أو سوء تدبيرهم ،بعض العراقيل المزعومة في طريقهم ،ويحولوا بالتالي عم ً
ال
سه ً
ال إلى عمل صعب عسير التحقق على نحو مصطنع!
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( )11-1ال نجاح في دنــيــااﷲ هــذه إال
للمؤمن وحده ..الذي يكون موصول القلب
باﷲ الواحد ،مقطوع الصلة بكل من عداه..
والذي تكون حياته الداخلية والخارجية قد
انصهرت في بوتقة اإليمان.
شخصا إذ يــوفــق للحصول على
وإن
ً
يسيرا ..إنه يكون
أمرا ً
اإليمان؛ فال يكون ذلك ً
مراد ًفا لتفجر ثورة في حياته ..فهو يعود اآلن
عابدً اﷲ خاض ًعا لجالله ..وتبلغ جديته حدًّ ا
يرى معه االشتغال باللغو وإضاعة الوقت
فيما الطــائــل تحته ،مــؤد ًيــا إلــى الهالك في
الدنيا واآلخرة ..وهو يقتطع جز ًءا مما يكسبه
باسماﷲ ،ويبذله ابتغاء مرضاته تعالى في إعانة
الفقراء والمحتاجين ..وهو يمتلك زمام رغباته
الشهوانية ،فال يشبعها إال في إطار الحدود
٣٤٢
التي قررهااﷲ .. وهو يمارس حياته في
الدنيا كإنسان مسؤول ملتزم؛ فال يخون أمانة اآلخرين أبدً ا ،وال يخلف عهدً ا إذا ماعاهد أحد الناس.
والذين يتحلون باألوصاف الجليلة هم عباداﷲ المطلوبون ..وهؤالء هم الذين هيأاﷲ لهم عالم
الفردوس األعلى ..وسيدخلون بعد الموت في أجوائه العطرة ،ليتمتعوا بالنعيم األبدي والسعادة السرمدية!
( )16- 12ينشأ طفل اإلنسان في بطن أمه ..ولقد كانت فترة مابين حصول الحمل وحتى الوالدة،
أخيرا في القرن العشرين ،أن
سرا مكتو ًما في الزمان القديم ..وإنما استطاع اإلنسان ً
وكل مايجري خاللها ًّ
يتوصل إلى معلومات مباشرة فيما يتعلق بنشأة الجنين ونموه داخل البطن عبر المشاهدة بواسطة اآلالت
العلمية المخترعة حدي ًثا.
ومما يدعو إلى الدهشة واإلكبار أن مراحل خلق اإلنسان التطورية أو التدريجية التي قررها القرآن قبل
األربعة عشر قرنًا ،جاءت مطابقة تما ًما للمشاهدة اآللية في العصر الحديث ..وهذا دليل ناطق بأن القرآن
كتاباﷲ ..ولوال ذلك لم يكن ممكنًا أن يوجد ثمة هذا التوافق التام بين تصريح القرآن الكريم والكشوف
الحديثة.
وواقع الخلق هذا الذي يحدث في بطن األم كل اليوم يدل على أن خالق هذا العالم يتصف بمنتهى
الكمال ..وواقعة خلق اإلنسان األول المذهلة ،التي نشهدها بأعيننا كل يوم ،كافية في ذاتها لإلقناع بما
اليدع مجاالً للشك ،بأن واقعة الخلق الثاني هي األخرى ستحدث كذلك ،وأنها ستكون مطابقة تما ًما لما
أخبر به األنبياء والمرسلون الصادقون!
( )22-17اإلنسان كائن حقير بالمقارنة مع هذا الكون الفسيح الذي يبلغ من العظمة واالتساع وترامي
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األطراف درجة تبعث على الحيرة والذهول..
وأكثر جوانب هذا الكون إثار ًة للدهشة هو أنه
مالئم لحياة اإلنسان إلى أقصى الحدود!
والمطر لو بدأ يهطل بغزارة مفرطة لهلك
كل الناس غر ًقا ،ولكن المطر بــدوره له حد
معين اليتجاوزه.
والمخزونات المائية التي تتوافر على
األرض يمكن أن تذهب كلها في أغوارها،
أو تتحول إلى البخار وتتالشى في الفضاء
الالمتناهي ،غير أن هذا اليحدث أبدً ا.
وباإلضافة إلى ذلك فإن هذه األرض ــ
التي نعيش على ظهرها ــ هي كوكب استثنائي،
بحيث يبدو وكأنما أوجده الخالق ً
آخذا في
االعتبار كل حاجات اإلنسان الحياتية بصفة
خاصة ..ومن ثم يتوافر هنا كل شيء يحتاج
إليه اإلنسان ابتدا ًء بالمواد الغذائية ،وانتها ًء
بالمتطلبات الصناعية.
وحيوانات األرض مع كونها في الظاهر
٣٤٣
مخلوقات وحشية إال أناﷲ تعالى قد جعلها
مفيدة لإلنسان بشتى الوجوه ..فمنها حيوانات ــ مث ً
ال ــ بطونها مصنع عجيب ،يأخذ العشب والعلف
الرخيص ويحولهما إلى أشياء ثمينة كالحليب واللحم ..ومنها أخرى تنقاد لإلنسان وتمكنه من نفسها
بسهولة لكي يركبها ويستخدمها في أغراضه األخرى.
شاكرا له على الدوام!
وهذه الواقعات تفرض على اإلنسان أن يعرف ربه الكريم المحسن ،ويعيش عبدً ا ً

( )25- 23إن األمة التي بعث فيها سيدنا نوح لم تكن «كافرة» بالمعنى المعروف ..بل هي كانت
أمة آدم التي كانت مؤمنة باﷲ وبالرسالة مبدئ ًّيا ..وأما سبب إبائها ــ مع ذلك ــ عن اإليمان برسالة نوح،
نوحا بدا لها كواحد من أفرادها ليس غير! يعدونه رج ً
ال يدعي النبوة بدافع البروز
فإنما يرجع إلى أن ً
والتفوق على أقرانه ،فال يلبثون أن يعرضوا عنه باعتباره مصا ًبا بالجنون!!
وما من أمة إال قد توصل أمرها في عصر الحق إلى أنها تخلت عن تعاليماﷲ األصلية ،وتمسكت ــ
بدالً من ذلك ــ بتقاليد أسالفها ..ولما جاء النبي لكي يعرض تعاليم الدين من جديد في صورتها النقية
الصافية ،بدا لها دين النبي وتقاليد السلف على طرفي نقيض ..وظهر لها السلف ــ وف ًقا لشاكلتها الفكرية
ــ في القمة ،ونبي العصر في الحضيض ..وهذا هو السبب األكبر في أن دعوة األنبياء ظلت غريبة عن
معاصريهم على اختالف العصور!

( )27-26لقد استمر سيدنا نوح يدعو قومه إلى الحق مدة طويلة من الزمن ..إال أن القوم مازالوا
نوحا آخر األمر إال أن دعااﷲ قائالً :يارب! إنني لم أتمكن رغم
يأبون عن اإليمان بدعوته ..فلم يسع ً
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استفراغ مجهودي في سبيل الدعوة والتبليغ
من استمالتهم لقبول الحق ،فاألمر اآلن إليك،
وأنت وحدك قادر على أن تهديهم ــ إن شئت ــ
إلى الحق ..ولكن عندما ينتهي العمل اإلنساني
إلى آخر حدوده ،وتبدأ دائرة العمل اإللهي فإنه
يكون أوان البطش والمؤاخذة ،وليس أوان
الوعظ والتذكير ..ومن ثم فقد جاء أمراﷲ في
صورة طوفان عارم اليقاوم ..وبالتالي هلك
القوم عن بكرة أبيهم غر ًقا ،ماعدا القلة القليلة
التي آمنت بسيدنا نوح عليه الصالة والسالم.
إن عدم االعتراف بأمر الحق هو الظلم
األكبر ..والذين يرتكبون هذا الظلم يتعرضون
حتما لبطشاﷲ عاج ً
ال أو آجالً ..وليس هناك
ً
شيء آخر ــ غير اإليمان بالحق ــ من شأنه أن
ينقذهم من هذا البطش اإللهي!

( )30- 28إن األفراد القالئل الذين آمنوا
بسيدنا نوح كانوا قد دخلوا فور إيمانهم إلى
سفينةاﷲ من الناحية المعنوية ..وأمــا حين
٣٤٤
ركبوا في السفينة المتخذة من ألواح الخشب،
عند مجيء الطوفان ،فإنما كان ذلك بمثابة تنفيذ فعلي لقرارهم البدائي ..لقد انتشل هؤالء أنفسهم من
طوفان الشر فكر ًّيا؛ فأنقذهماﷲ بالتالي من سوء عاقبة الشر عمل ًّيا.
المؤمن يعد كل نجاح هبة مناﷲ ..ولذلك فهو يتقدم بالشكر إلىاﷲ على كل نجاح يتاح له ..أما
النجاة من طوفان نوح ،فكانت واقعة النصرة اإللهية في أجلى مظاهرها ..والكلمات التي تجري على
لسان المؤمن في مناسبة كهذه ،هي التي سجلتها اآلية المذكورة ..حيث إنه يأخذ في التماس المزيد من
شاكرا لما أسدى إليه من فضل ونعمة في الحال ..ذلك ألنه يكون
عناياتاﷲ للمستقبل؛ معتر ًفا بقدرته،
ً
على يقين من أن الحال والمستقبل كليهما بيداﷲ وحده.

( )34-31في أعقاب الطوفان بدأ نسل المؤمنين بنوح بالتكاثر ..وتوالت عليهم قرون طويلة،
إلى أن أصيبوا من جديد بالفساد والضالل نفسه الذي كان قد أصيب به سابقوهم ..وربما يكون المراد
بـ[ﭶ ﭷ ﭸ] هنا هم الذين يقال لهم «عاد» ..وقد بات هؤالء مشغولين بعبادة اآللهة الباطلة غيراﷲ
الواحد األحد ..فبعثاﷲ إليهم مر ًة أخرى رسوالً يبلغهم دعوة الحق.

ولم يكن بد ًعا أن تصدى رؤساء القوملمعارضة الرسول ،كما حدث مع غيره من األنبياء والرسل
أناسا يمتلكون زمام قيادة الشعب انسيا ًقا مع اتجاهات العصر الفكرية
من قبل ..وقد كان هؤالء الرؤساء ً
السائدة ..وكانوا متمتعين بالرخاء المادي.

والذين يتاح لهم الثراء والسلطة ،غال ًبا ماينظرون إليهما على أنهما يقومان دلي ً
ال على كونهم على
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الحق ،ولم ينج هؤالء الرؤساء بدورهم من هذه
العقدة ..حيث وقف ثراؤهم وسلطتهم حجر عثرة
دون إدراك أنهم يمكن أن يكونوا خاطئين!!
فقد رأوا الرسول اليملك ثــرو ًة طائلة ،وال
حقيرا ضئيل
يشغل منصب السلطة فاعتبروه
ً
الــشــأن ..وقــد حالت عبوديتهم للمظاهر دون
رؤيتهم لعظمة الرسول المعنية!!

( )37- 35الكلمات المنقولة هنا عن اآلخرة
ـورا بلسان المقال..
تقال تار ًة بلسان الحال ،وطـ ً
فقد يحدث حينًا أن المرء يكون بكليته مشغوالً
بالدنيا وللدنيا وحدها ،ويبدو غاف ً
ال عن اآلخرة
خارجا عن
أمرا مستبعدً ا
ً
كما لو أنها كانت عنده ً
القياس إطال ًقا ..وقد يحدث حينًا آخر أن غفلته عن
اآلخرة وطغيانه يبلغان به حدًّ ا اليتحرج معه حتى
من التصريح بلسانه بأن اآلخرة شيء أبعد مايكون
عن القياس ،وهيهات هيهات أن يقع بالفعل ..ولذا
فينبغي أن نسعى للحصول على ماهو متاح لنا
اليوم ..دون أن نضيع فائدة اليوم األكيدة من أجل
فائدة الغد الوهمية!!
وقــولــهــم[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ] هو اآلخر يفسر على وجهين:
فإما أن يؤدي المرء بلسانه هذه الجملة.
وإما أن يقابل داعية الحق باإلهمال والالمباالة
كما لو أن كالمه هــراء مخبول؛ العالقة له باﷲ
البتة!

( )41-39الشيء الذي يأتي رسولاﷲ إلعالم
البشر به هو أكبر حقيقة وأشدها خطورة في هذا
الكون ..على أن الرسول إنما يعرض هذه الحقيقة
في صورة الدليلوحده ..والمؤمنون ح ًّقا هم الذين
يتعرفون عليها عبر الدليل ،ويسلمون أنفسهم لها.
وحين تثبت طائفة مــا ،بشكل قــاطــع ،أنها
التمتلك االستعداد للتعرف على الحقيقة عبر
ٍ
بعدئذ في
الدليل المصاحب لها ،فيظهراﷲ الحقيقة
صورة «الصيحة» ..حيث تتحول الحقيقة إلى هدير
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مروع اليقدر أحد على مواجهته.

( )44-42ما زالت أمم األنبياء تصاب بالفساد
واالنــحــال على أعقابهم كما قد ظل األنبياء
والمرسلون يبعثون تبا ًعا ،الواحد تلو اآلخــر،
إلصالحها ..فجاء سيدنا نوح إلى أمة آدم ..وأرسل
بعد ذلك سيدنا هود إلى أمة نوح (وهي قوم عاد)..
ثم بعث سيدنا صالح في أمــة هــود (وهــي قوم
دائما هو أن
ثمود) ..وهكذا ..ولكن الذي حدث ً
الذين كانوا يؤمنون بنبي الماضي بال جدال ،أبوا
عن اإليمان بنبي الحال!

وقوله[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] ،يعني:
بعدً ا وهــا ًكــا للذين اليــكــادون يتعرفون على
سفيراﷲ من حيث هو سفيراﷲ ،وإنما يتعرفون
على سفيراﷲ إذا هو صار بطلهم القومي نتيجة
العمل التاريخي!!

( )49- 45لقد شكل وضع بني إسرائيل ــ
وهو أنهم كانوا عبيدً ا للمصريين وخد ًما ــ عائ ًقا
لفرعون وأصحابه الذين كانوا إزاءهــم في موقع
الغالب المتفوق ..وبالتالي أبوا عن التسليم بنبي
من بني إسرائيل بوصفه ممثالًﷲ ..ومع أن سيدنا
موسى قدم إليهم أدلة محكمة وبراهين ساطعة
جدًّ ا ..إال أن ثقل األدلة والبراهين لم يكد يجبرهم
على أن يغيروا مابأنفسهم من غــرور وكبرياء،
ويعترفوا بصدق جاءهم به رجل ينتمي إلى الشعب
«المحكوم» المغلوب على أمره!!

وكانت نتيجة ذلــك أن نصراﷲ نبيه..
فأغرق فرعون مع كل قوته وجبروته ..وقد امتناﷲ
على الذين ناصروا النبي ووقفوا إلى جانبه ،امتن
عليهم بأن أعطاهم كتاب هدايته؛ الذي يستطيع
المرء عن طريق العمل بتعاليمه ،أن يضمن لنفسه
النجاح والسعادة في الدنيا واآلخرة!
( )50إن والدة سيدنا المسيح من غير أبٍ
كانت واقعة عجيبة خارقة للعادة ..ومــاذا كانت
الحكمة من ذلك؟
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إنما حدثت هذه الواقعة بوصفها «آية من
آيــاتاﷲ» ،لقد كان اليهود حاملي الرسالة
اإللهية في قديم الــزمــان ..ولكنهم بسبب
عنادهم الطويل ،وطغيانهم المستمر ،فقدوا
أهليتهم لهذا المنصب ..وكــان الوقت قد
حان أن تنتزع هذه األمانة من أيديهم وتحول
إلى بني إسماعيل ..ولكي تقوم على اليهود
حجةاﷲ القاطعة ،وينقطع عذرهم ،خلق
آخر أنبيائهم على وجه معجز ..كما أعطى
لهذا النبي المزيد من الخوارق والمعجزات
غير العادية ..ولما أصر اليهود ــ مع كل ذلك
ــ على العناد واإلنكار لسيدنا المسيح عليه
السالم ثبت بذلك نهائ ًّيا أنهم لم يعودوا أه ً
ال
لحمل األمانة اإللهية.
وأمــا بالنسبة إلــى مريم الــعــذراء والــدة
حرجا للغاية..
المسيح فقد كان ذلك موق ًفا ً
فكانت في حاجة ماسة ــ وهي تعاني من آالم
الحمل والمخاض ــ إلــى مكان تــأوي إليه
٣٤٥
بعيدً ا عن أنظار الناس ..حيث تشعر بالسكينة
واالطمئنان ،ويتاح لها ــ إلى جانب هذا ــ كل حاجات الحياة األساسية ..وإذا كاناﷲ قد ابتالها بتلك
مأوى هادئًا آمنًا بالقرب من وطنها كذلك!
المحنة الخطيرة فقد هيأ لها ً
( )52- 51الدين في جوهره واحد ليس غير ..وقد بعث كل األنبياء بهذا الدين الواحد نفسه ..وهو أن
يجد المرءاﷲ كواجب للوجود عظيم يمتلئ خو ًفا ورهب ًة منه ..وأن يسيطر على قلبه وعقله إحساس دائم
بأن فوقه ر ًّبا يراه ويراقبه أينما كان ،ويرصد كل حركاته وسكناته ،وهو سيحاسبه بعد الموت عن كل قول
وفعل باشره في الحياة الدنيا.
وهذه المعرفة هي أصل الدين وجوهره ..والحياة التي تنبثق عن هذه المعرفة وذلك اإلحساس البد
أن يكون صاحبها بحيث اليأخذ من أشياء الدنيا إال ماكان طي ًبا ونظي ًفا ..ويسلك في كل شؤونه ومعامالته
حتما إلى الخوف مناﷲ ..والخوف مناﷲ
مسلك الخير والصالح واإلحسان ..فإن معرفةاﷲ تؤدي ً
حتما إلى الحياة الطيبة الصالحة!
يؤدي ً
( )56-53إن ديناﷲ حين يكون ح ًّيا ،محتف ًظا بروحه األصلية ،يبعث الخوف في النفوس ..أما إذا
فارق الدين روحه األصلية فيعود باع ًثا على الفخر ..وعندها يتفرق أهل الدين شي ًعا وأحزا ًبا شتى ،حيث
يأخذ كل حزب من الدين بجانب ينطوي على دواعي الفخر له بحسب ميوله وأحواله ..وإن دين الفخر
أبدً ا اليكون واحدً ا ،بل يكون ألف دين ودين ..وبالمقابل فإن دين الخوف يكون دو ًما واحدً ا ليس غير..
فإن نفسية الالخوف تسبب االختالف في اآلراء والتعددية في المذاهب ..وأما نفسية الخوف فهي تثمر
وحدة اآلراء واتحاد المذاهب.
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اإلنسان في العالم الراهن في حالة امتحان
شخصا أو طائفة ما ،البد
واختبار ..ولذا فإن
ً
وأن يتاح لها متاع الحياة إلى المدة المقدرة لها
في علماﷲ ..مما قد يجعل الغافلين يحسبون
أنهم يحسنون صن ًعا ،وأن كل مايفعلونه هو
عين الــصــواب ..ولــو أنهم كانوا على خطأ
النتزع منهم كل مايتمتعون به من مال ومتاع
بالمرة ..في حين أن سنةاﷲ قد جرت بأن يتم
انتزاع المال والمتاع عند انتهاء مهلة االمتحان،
وليس عند االنحراف عن طريق الهداية في
أثناء االمتحان!
( )62-57إن من يجداﷲ بحيث تغمره
خشيةاﷲ ،يكون إنسانًا مختل ًفا عن البشر
العاديين كل االختالف ..فإن نفسية الخوف
تجعله جــا ًّدا إلى أقصى حد ،وتصبح جديته
المتناهية كفيلة بأن يدرك ثقل الدالئل اإللهية
حق اإلدراك ،وبالتالي يخضع لها على الفور..
ويفقد كل شيء ــ مما عدااﷲ ــ وزنه وقيمته
عنده ،وهو يحسب دو ًما أنه لم يفعل شي ًئا حتى
لو فعل كل شيء!!
هناك طريقان للسعي والكدح مفتوحان أمام الجميع في العالم الراهن:
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٣٤٦

أحدهما :طريق الدنيا.

والثاني :طريق اآلخرة.

وإن الذين يتحلون بالصفات المذكورة أعاله إنما هم أولئك الذين يسعون بخ ًطى حثيثة نحو اآلخرة.

على أن السعي لآلخرة عمل غير هين ..بل هو أشق عمل في هذه الدنيا ..ومهما حاول اإلنسان جهده
تقع من جانبه تقصيرات شتى في أدائه ..بيد أناﷲ تعالى يطالب كل امرئ بقدر طاقته ،وليس فوق طاقته..
كما وكي ًفا ..وفي هذا ضمان أكيد ألن ينال كل شخص
علما بمدى استطاعة المرء وأعماله ًّ
واﷲ يحيط ً
يوم القيامة من اإلعفاء ماينبغي أن يتاح له بمقتضى العدل ،وأن يفوز الكل باإلنعام الذي كان يستحقه في
الواقع!

( )67- 63العابدون للدنيا ،الغارقون في ملذاتها ،قلما يرغبون في أحاديث اآلخرة ..فإن اهتماماتهم
ومؤثرا
أساسا عن اهتمامات أهل اإليمان الصادقين ..ومهما كان الحديث عناﷲ واآلخرة بلي ًغا
ً
تختلف ً
فإنه اليستهويهم وال يحرك منهم ساكنًا ..وبالتالي فهم اليزالون مشغولين باهتماماتهم األخرى،
معرضين عن مثل هذه األحاديث ،ويخرجون من مجلس الداعي إلى الحق سرا ًعا كما لو أنهم قد انسلوا
من مجلس أحد السمار الثرثارين!!

ولكن حين يفاجأ أمثال هؤالء بمؤاخذةاﷲ،
يأخذون في الصراخ والتضرع إلىاﷲ مستغيثين،
ٍ
حينئذ
ناسين كل غفلتهم وطغيانهم ،وهم اليلبثون
ٍ
وقتئذ اليجدي
أن يخضعواﷲ ..غير أن الخضوع
شي ًئا ..ألن الخضوع المعتبر به عنداﷲ هو أن يكون
المرء قد خضعﷲ بالنظر إلى آياته تعالى ..وأما إذا
تجلىاﷲ بقوته وجبروته فال قيمة للخضوع أمامه
حينذاك!
( )71-68الحق هــو الــذي يكون مطاب ًقا
للحقيقة الواقعة ..غير أن اإلنسان العابد للهوى
يريد أن يستتبع الحق لــهــواه ..وأمــثــال هــؤالء
الناس اليلبثون أن يشتعلوا غض ًبا على الداعي
حين يرفع عقيرته بالحق ..ولكونهم اليرغبون
في اتباع الحق ،يرغبون بالعكس في جعل الحق
تاب ًعا ألنفسهم ..وهذه النفسية تجعلهم اليلقون
باالً إلى صوت الحق ..والحق يبدو لهم غري ًبا..
وهم اليستطيعون التعرف على داعي الحق في
وضعه الحقيقي ،ويأخذون في الطعن على الداعي
وتشويه سمعته ليتظاهروا بأنهم هم المحقون
المصيبون!
إن الكون ــ كما نشاهده ــ على أتم درجة من
الصالح واالنتظام ،بحيث النجد فيه خل ً
ال وال
اضطرا ًبا ..وأما العالم اإلنساني فهو يسوده الفساد
والفوضى في كل ناحية من نواحيه ..ومرجع ذلك
إلى أن نظام الكون يسير على أساس من الحق..
يعني أن يكون ماينبغي أن يكون ،وال يكون
ماينبغي أال يكون ..إ ًذا فلو أن نظام الكون أخذ
يسير هو اآلخر تب ًعا ألهواء البشر ،لعم هذا الفساد
السائد في العالم اإلنساني بقية الكائنات كذلك!!

إن النصيحة والنقد يكونان دو ًمــا من أشد
األشياء مرار ًة لدى اإلنسان ..وإن هناك قلة هزيلة
العدد جــدًّ ا من عــبــاداﷲ ،هي التي تستمع إلى
النصيحة والنقد بذهن مفتوح ..وأما أكثر الناس
فيمرون بهما معرضين أو متجاهلين!

550

( )74- 72النبي اليرجو أبــدً ا تحقيق أي
غرض مادي من قبل مخاطبيه ..فإن عالقته بهم
تكون عالقة (الــداعــي) و(الــمــدعــو) ..وعالقة
الداعي والمدعو هي عالقة حساسة للغاية ..ولو
عرض الداعي على الناس رسالة اآلخرة من ناحية،
وأثار معهم الصراع حول المطالب الدنيوية من
ناحية أخرى ،ألصبحت دعوته مثار السخرية لدى
الناس ،ولهذا السبب اليطالب النبي مدعويه بأي
مطلب مادي ،على أية حال ..مهما اضطره ذلك
إلى تحمل شتى ألوان الخسائر من طرف واحد.
إن أجر الداعي الحقيقي إنما يكمن في ذلك
الحق نفسه ،الــذي ينهض للدعوة إليه ،ويكون
اكــتــشــافاﷲ هــو رصــيــده ورأس ماله األكــبــر..
والتجارب الربانية التي يكتسبها خالل مسيرته
الدعوية تغذي روحــه الغذاء األفضل ..وتكمن
سكينته الكبرى في تلك اللذة التي يذوقها عبر
نشاطه الــدائــب فــي سبيل تحقيق هــدف حياته
األسمى!!

وإن دعوة الحق لن يتلقاها بالقبول إال الذي
يحذر اآلخــرة ..فإن اإلحساس بخطورة اآلخرة
يجعل المرء جــا ًّدا ،والجدية هي العامل الوحيد
الذي يرغم المرء على أن يسلم بالحقيقة ..وأما
الشخص غير الجاد فال ولن يسلم بالحقيقة أبدً ا،
مهما جعلت ثابت ًة بالدالئل الواضحة والبراهين
الساطعة!

( )77-75لــمــا رفــضــت قــريــش دعـــوة
رســـولاﷲ^ خــال العهد المكي ،أصــاباﷲ
أهل مكة بقحط دام بضع سنين ..وكان هذا القحط
كثيرا منهم قد اضطروا إلى أكل
شديدً ا لدرجة أن ً
الميتة!!
وتلك سنة من سنناﷲ العامة ..وهي أن طائفة
ماإذا استمر أفرادها في العناد والطغيان ،وأبوا عن
قبول النصيحة ،أنزل عليهم عذا ًبا (تحذير ًّيا) لكي
تلين قلوبهم ،فتصغي إلى نداء الحق!
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غــيــر أن الــتــاريــخ يشهد ب ــأن اإلنــســان
اليعتبر بأحوال الخير والعافية وال بأحوال
الشر والشدة أيما اعتبار ..والغرض من كال
نوعي األحوال إنما يكمن في أن يبادر المرء
بالرجوع إلىاﷲ ..ولكن الموقف الذي يتبناه
اإلنسان عاد ًة إزاء هذه األحــوال هو أنه يعد
الخير نتيجة تدبيره هو ،بينما ينظر إلى الشر
على أنه نتيجة تقلبات الدهر ..وهكذا فهو
اليزال محرو ًما من تعلم أي درس أو عبرة من
كال نوعي األحداث!!
ويظل المرء غاف ً
ال كعهده؛ إلى أن يفاجئه
مشدوها
حائرا
ً
قضاءاﷲ األخير ..فإذا به يقف ً
ٍ
وقتئذ أن الشيء الذي أهمله باعتباره
لما يدرك
غير ذي أهمية ،هو الذي كان الحقيقة الكبرى،
وذات األهمية العظمة في هذا الكون!!
( )80- 78اإلنسان هو المخلوق الذي
تم تزويده بقوى السمع والبصر والتفكير
العليا ..ومن المؤكد أن هذه القوى الخاصة
٣٤٧
إنما منحت له ألجل هدف خــاص ..وذلك
الهدف هو أن يستخدمها اإلنسان في معرفة حقيقة الحياة ..فيسمع بآذانه صوت الصدق الذي يتردد صداه
في أرجاء الوجود ..ويرى بعيونه تلك اآليات التي يجدها منبثة هنا وهناك في كل ماحوله ..ثم يستعمل
قدرته على التفكير لتفهم تلك اآليات بعمق ،وسبر أغوارها البعيدة ..وهذا هو الشكر على نعمة السمع
والبصر والفؤاد ..والذين اليقيمون الدليل على هذا الشكر في الحياة الدنيا ،فإنهم يفقدون أهل َّيتهم
للتمتع بهذه النعم في الحياة األبدية!
ومن صفاتاﷲ التي تتجلى أمامنا في هذا العالم أنه يحيي الميت ويميت الحي ..وسوف يجمعاﷲ
كل الموتى عنده أحياء في اليوم اآلخر ،وكما أنه يحول الليل المظلم إلى النهار المضيء ،كذلك سيزيح
ٍ
وبعدئذ ستنكشف على الناس حقيقة األشياء كما هي من غير لبس وال
ستار الغفلة عن أعين الناس،
غموض!
( )83-81لقد زود اإلنسان بالعقل ..والعقل يتمتع بالقدرة على أن يغوص في أعماق األمور ويسبر
أغوارها ،بح ًثا عن الحقيقة الجوهرية ليتفهمها بعمق ودقة ..ولكن قلما يحدث أن يستعمل اإلنسان عقله
بالمعنى الحقيقي ..وإنما هو يتبنى رأ ًيا حول قضية مافي األغلب األعم ،بنا ًء على االنفعاالت السطحية
العابرة ،ويأخذ في ترديده بال روية ..وهذا كان ديدن الناس في الماضي ،وعلى هذا المنوال ينسج أكثر
الناس اليوم كذلك!
إنكارا شعور ًّيا أو لفظ ًّيا ،كان وال يزال قلي ً
ال جدًّ ا ..أما غالبية
وإن تعداد منكري البعث بعد الموت،
ً
الناس فيمكن أن يوصف موقفهم من هذه العقيدة بـ«اإلنكار العملي» ..فإن هؤالء مع إقرارهم الرسمي
٣٥

بالحياة بعد الموت ،يمارسون حياتهم عمل ًّيا ،كما
لو أنهم غير موقنين بأنهم سيبعثون بعد الموت،
وسيحضرون أحــيــا ًء بكامل وعيهم ومداركهم
بين ي ــدياﷲ ،تما ًما كما هم أحياء اليوم يعون
ويدركون!!
( )89-84أش ــارت هــذه اآلي ــات إلــى ذلك
التناقض الفكري الذي كان معظم البشر ــ وما زالوا
ــ يعانون منه على اختالف األعصار واألمصار،
سواء أكانوا مشركين أمغير مشركين ،مؤمنين في
ظاهرهم باﷲ الواحد األحــد ،أو القائلين بتعدد
اآللهة.
فالكثرة الكاثرة من الناس تؤمن بــأن خالق
السماوات واألرض ،إنما هــواﷲ الواحد ،وهو
مالكها ومــدبــر أمــرهــا بــا مــنــازع ،وهــو وحــده
المتصرف المختار القادر على كل شيء ...إلخ.
ولكنك لو ذهبت تستعرض حياتهم العملية فال
تجد فيها أي أثر إيجابي لما يستلزمه هذا اإليمان
بالضرورة!
ومقتضى هذا اإليمان العظيم أن يصبح هو
جز ًءا اليتجزأ من تفكيرهم ..ويتحول شعورهم
باﷲ إلى خوف دائم منه؛ يجري في عروقهم مجرى
الــدم ..ويتولد في داخلهم االستعداد لالعتراف
بالحق فور ظهوره أمامهم ..وأن تنصهر حياتهم
وأعمالهم كلها فــي بوتقته ..غير أن هــذا كله
اليحدث ..فبالرغم من إيمان الناس باﷲ كعقيدة،
إال أن حياتهم الحقيقية تبقى في ٍ
واد ،واعتقادهم
باﷲ في ٍ
واد آخر!
إن تصور جمالاﷲ وجالله اليعجب اإلنسان
وال يستهويه ..بينما تصير األشــيــاء األخــرى
عنده مهمة وجذابة لدرجة اليــدري معها كيف
يتصرف لفرط إعجابه وشدة افتتانه بسحرها ..أال
ماأعجب أمر هذا اإلنسان ،وما أكثره إثار ًة للدهشة
واالستغراب.
( )92- 90من طبيعة السلطة أنها الترضى
بالتقسيم ..كما نرى أصحاب السلطات من البشر
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بعضا في
في كل زمــان ومكان ،يصارع بعضهم ً
محاولة التغلب عليه أو إخضاعه لسيادته ..حتى
إنك لتجد ميثولوجيا (مجموعة أساطير) الشعوب
كثيرا
الوثنية ــ القائلة بتعدد اآللهة وأنصاف اآللهة ــ ً
ماتتحدث عن معارك ساخنة دارت بينإله وآخر!!
وإذا كان وضع هذا الكون ــ الذي نعيش فيه ــ
بحيث اليقع ثمة صدام بين بعض أجزائه وبعضه
اآلخر ،فإن هذا ينهض دلي ً
ال على أنإله كل جزءإله
واحد ليس غير ..إذ لو كانت هناك آلهة شتى لكل
جزء على حدة النفرد كلإله بجزئه ،والنعدم
بالتالي هذا التوازن واالنسجام المدهش ،الذي
نراه حال ًّيا بين مختلف أجزاء الكون ..بل تحول
نظام الكون البديع ،نتيجة صراع اآللهة بعضهم
مع بعض ،إلى فساد واختالل وفوضى ..إ ًذا فنظرية
التوحيد والحالة هذه هي الصدق عينه ،ونظرية
الشرك هي باطل محض!
( )95-93إن دعاء الرسول هذا يتعلق بحالة
قلبه هو وليس بعذاباﷲ ..فهذا الدعاء يدل على
أن المؤمن يكون إنسانًا خائ ًفا مــناﷲ على كل
حال ..وأن قلبه ليرتعد خشية من عذاباﷲ ،حتى
لو كان العذاب نازالً على اآلخرين دونه ..فال يلبث
أن يأخذ في التضرع واالبتهال إلى ربه؛ لكونه يعلم
أن اإلنسان إنما ينجو من العذاب بمحض عنايةاﷲ،
وليس بفضل قوته أو بأي عمل من أعماله.
وقضاءاﷲ قد يتم تنفيذه على منكري الرسول
وطــورا بعد انتقاله إلى
تــار ًة في حياة الــرســول،
ً
رحمةاﷲ ..ويتضح من اآلية األخيرة (رقم )95
أن قضاءاﷲ هذا قد تم تنفيذه على منكري النبي
العربي^ وهو حي ،حيث قضى على أعدائه عليه
الصالة والسالم قبل رحيله إلى الرفيق األعلى!
( )98- 96إن داعياﷲ حين يدعو الناس إلى
فكثيرا مايحدث أن يصير الناس له أعداء..
الحق،
ً
يشنون ضده حملة الدعايات الكاذبة ..ويتخذون
ٍ
وعندئذ
منه هد ًفا لصنوف األذى واإلســــاءة..
تستيقظ في نفس الداعي هو اآلخــر بواعث رد
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الفعل ..وقد يخطر بباله خاطر يقول :إنه البد
لك اآلن من القيام باإلساءة إلى الذين أساءوا
إليك؛ فإنك إن لزمت الصمت طوي ً
ال ارتفعت
«معنوياتهم» ،وازدادوا جرأ ًة على النيل منك،
واتخاذ اإلجراءات العدوانية ضدك!!
غير أن مثل هــذه األفــكــار والخواطر
(الــســلــبــيــة) هــي مــن وســــاوس الشيطان.
فالشيطان يغري الــمــرء فــي هــذه المناسبة
الحساسة ليحرفه عن الجادة ..ولذا فينبغي
على الداعي والمؤمن ،في مناسبة كهذه ،أن
يتعوذ باﷲ من اإلغـــراءات الشيطانية ،دون
أن يندفع إلى االنتقام والتشفي من معارضيه
استجاب ًة لتلك اإلغراءات الشيطانية!!
( )104-99الموت يفصل المرء عن
العالم الراهن ..ففي أعقاب الموت يقوم بينه
وبين الدنيا حاجز ،لن يستطيع العودة من ورائه
إليها أبدً ا.
والمرء حين يدخل إلى العالم اآلخر بعد
٣٤٨
الموت تزول فجأة تلك الغشاوة التي كانت
على بصره وبصيرته ..حيث إنه يدرك اآلن أن اآلخرة التي كان قد أهملها وأسقطها من حسابه تما ًما
كانت في الحقيقة هي قضية الحياة الكبرى ..وأما أسباب الدنيا فإنما كانت قد أتيحت لكي نستعين بها
هما
على كسب ثواب اآلخرة دون أن يتم اعتبارها هي نفسها المقصودة ..ومن ثم فهو يود وفؤاده يحترق ًّ
والتيا ًعا ،لو أعيد إلى الدنيا من جديد ،غير أن هذا مستحيل ..فقد جرت سنةاﷲ بأن تتاح الفرصة ألي
شخص مرة واحدة فقط ،المرتين!!
والمرء يعتمد في الحياة الدنيا على أصحابه وذوي قرابته ..إال أنه سيكون وحيدً ا بال ناصر وال معين في
يوم القيامة ..وإنما سينفعه هناك عمله الذاتي وحده ،ولن يغني عنه أي شيء آخر سواه!
( )108-105إن اإلنسان لن تتاح له الفرصة ،بعد أن يرى مشاهد اآلخرة رأي العين ،ليعود ثاني ًة
إلى الدنيا ،ويبرهن على العمل الصحيح الصالح ..فإن هدف الحياة الدنيا هو االمتحان ..وهو امتحان
ماإذا كان المرء يخضع للحق بدون الرؤية المباشرة أمال؟! وأما بعد مشاهدة اآلخرة بالفعل ،فال قيمة
للخضوع ،وال أمل في الرجوع إلى الدنيا من جديد!
وليس امتحان المرء في اإلقرار عبر المشاهدة ،بل في اإلقرار عبر التأمل والتفكير .إن طلبة العلم إنما
يمتحنون قبل انكشاف ورقة األسئلة ،وأما إذا صارت ورقات األسئلة مكشوفة تتناقلها الصحف والجرائد،
ٍ
بعدئذ المتحان الطلبة!
فال داعي
( )111- 109إنﷲ عبا ًدا تعرفوا عليه تعالى بجالله وكماله في الحياة الدنيا؛ حيث لم تكن حقائق
اآلخرة قد تجلت للعيان بعد ..وظهرت دعوة الحق أمامهم في ثوب الدليل المحض ،ولكنهم ــ مع ذلك ــ
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تيقنوا بصدقها ..وبلغت جديتهم بشأنها لدرجة
أنهم جعلوها معيار نجاحهم وفشلهم ..وقد
اضطروا إلى دفع ثمن ارتباطهم الكلي بحق
غريب غير مألوف ،بأن صاروا موضوع التهكم
والسخرية في المجتمع ،إال أنهم لم يقطعوا ــ
بالرغم من ذلك ــ ارتباطهم به لحظة واحدة،
بل ظلوا أوفياء له على مدى الحياة ،غير مبالين
بلومة الالئمين ،وسخرية الساخرين!
وهـــذه االســتــقــامــة الفكرية هــي الصبر
األعــظــم ..وإنما يفوز المرء بإنعام اآلخــرة
مقابل هذا الصبر ذاته ..والسعداء الناجحون
ح ًّقا هم الذين وفقوا إلقامة الدليل على هذا
الصبر في عالم االمتحان الراهن!
( )114-112الترف الحقيقي هو الذي
يكون أبد ًّيا ..أما الترف الذي اليكون أبد ًّيا فإنه
يبدو ــ حين ينتهي ــ كما لو كان لمحة طارئة،
لم تكد تأتي حتى مضت إلى غير رجعة!

وإن المرء ليظل غاف ً
ال عن هذه الحقيقة
٣٤٩
في الحياة الدنيا ..إال أنها ستنكشف عليه في
ٍ
حينئذ تمام اإلدراك ،ولكن من غير جدوى!
اآلخرة بجالء ،فيدركها

حرصا على حياته الهادئة الرتيبة؛ حيث
والحق يتجلى أمام المرء في الدنيا ،ولكنه اليتلقاه بالقبول،
ً
الترضى نفسه بالتخلي عن الفائدة المتاحة (العاجلة) ألجل الفائدة الموعودة (اآلجلة) ..وتبدو له عزة
الحياة الراهنة وراحتها ومصالحها ثمينة وغالية لدرجة اليدري معها كيف يصرف نظره عن «الشيء»
ليوجه اهتمامه نحو «الالشيء»؟! في حين أن مهلة عمر الفرد المحددة ،وإن طالت مئة عام أو أكثر ،عندما
قصيرا ،جاء وانقضى في لمح البصر!!
تبلغ نهايتها ،تبدو وكأنها لم تكن إال يو ًما واحدً ا
ً

( )118-115الناس رجالن :رجل يمارس حياة مبدئية ..وآخر المبدأ له في هذه الحياة ..ومنهم من
يضحي بنفسه في سبيل الصدق غير المرئي ..ومنهم من يظل مشغوالً باألشياء المرئية وحدها ..ومنهم من
يتقبل دعوة الحق على كل غرابتها في ماحولها ..ومنهم من يتجاهلها ويعرض عنها مستهزئًا بها ..ومنهم
من يمسك يده عن الظلم؛ ألن ربه قد نهاه عنه ،بينما يتحين بعض منهم الفرص للظلم والتعدي على
اآلخرين؛ ألن نفسه تدعوه إلى ذلك!!
ولو أن هذا العالم ليس له من مصير ،وإنما هو وجد لكي يسير هكذا وينتهي هكذا بدون هدف أو غاية
محددة ،فمعنى ذلك أنه لم يكن سوى مسرحية عبثية المعقولة! غير أن الكون بما فيه من روح وحكمة
عجيبة ينفي كل نظرية فارغة عن المعنى كهذه ..وإن نظام الكون البديع يرفض بشدة أن يكون خلقه
ووجوده عب ًثا غير جاد!!
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إن خالق هذا الكون الفسيح كما نتعرف
عليه من خالل األنظمة الكونية الهائلة المليئة
بــاألســرار ،هــوإلــه يتصف في ذاتــه بمنتهى
الكمال والعدل ..وأن أبعد األمور عن القياس
وأعظمها استحال ًة ،أن نتصور خال ًقا هذا شأنه
يرضى بالتسوية بين نوعين مختلفين من
حتما أن يأتي يوم
البشر!! بل الذي هو كائن ً
يرفض فيه مالك الكون ويهين فري ًقا من الناس
كما هم رفضوا الحق واستهانوا به ..ويقدر
فري ًقا آخر منهم ويكرمهم مثلما هم قدروا
الحق وأكرموه!

٣٥



( )3-1نزلت سورة النور سنة  6هجرية
في أعقاب غزوة بني المصطلق ..وقد اتخذ
منافقو المدينة من حادث عادي بسيط ،وقع
٣٥٠
خــال هــذه الــغــزوة ،ذريــعـ ًة لتشويه سمعة
السيدة عائشة ورســولاﷲ^ ..فجاءت هذه السورة الكريمة تؤكد ــ من ناحية ــ على البراءة التامة
للسيدة عائشة ،وتبين ــ من ناحية أخرى ــ أحكا ًما عامة يجب تنفيذها عند حدوث حاالت مماثلة في
المجتمع المسلم.
وإن الزنا من أشد الجرائم االجتماعية خطور ًة وشناع ًة في نظر القانون اإلسالمي ،غير أن القانون
اإلسالمي يفرق بين نوعين من البشر:
أحدهما :هو الذي يقيم العالقات الجنسية الالمشروعة؛ رغم توفر فرص العالقات الجنسية
المشروعة لديه.
وثانيهما :هو الذي لم تتوفر لديه بعدُ فرص إقامة العالقة الجنسية المشروعة.

«والمئة جلدة» هي عقوبة الزنا قبل اإلحصان ،أي إذا كان الزاني والزانية غير متزوجين ..وأما عقوبة
الزنا بعد اإلحصان (الزواج) فهي الرجم ،أي رمي المجرم بالحجارة حتى الموت ..وقد ورد حكم
الرجم في القرآن الكريم {المائدة }43 :على وجه اإلشارة والتلميح ..وهو ثابت بالسنة النبوية المتواترة
بما اليدع مجاالً للشك في مشروعيته أو االرتياب ..وإقامة حد الزنا بمشهد من الناس هي في الحقيقة
إضافة جانب العبرة إلى العقوبة ..والمقصود من ذلك أن يرتدع اآلخرون ،من ذوي النفوس المريضة،
عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة مستقبالً ،خو ًفا من العاقبة الوخيمة التي لقيها أحد المجرمين في
الحال.

وسيصبح الزاني والزانية مثل غيرهما من
المسلمين العاديين من جديد ،فيما إذا بــادرا
بالتوبة وإصالح سيرتهما بعد العقوبة ..وأما إن لم
ٍ
بعدئذ أن يقبال لروابط
يتوبا ويصلحا فال يستحقان
النكاح والقرابة في ظل المجتمع اإلسالمي.

( )5- 4ومن الطبيعي ،وقد اعتبر الزنا جريم ًة
من أشنع الجرائم االجتماعية ،أن يعد قذف أحد
عظيما ..ومن
األبــريــاء بالزنا هو اآلخــر جر ًما
ً
ثم فقد أمراﷲ بمن يرمي غيره بتهمة الزنا؛ وال
يتمكن من إثبات دعواه وفق القاعدة الشرعية،
أن يجلد ثمانين جلدة؛ مضا ًفا إلى إسقاط اعتباره
مصرا على بهتانه..
بجعله مردود الشهادة مادام
ًّ
وقد ذهب األحناف إلى أن شهادة القاذف لن
تقبل أبــدً ا ،حتى ولــو تــاب وأنــاب وأصبح من
الصالحين!! ألن رمي أحد الناس بالتهمة الكاذبة
محاولة لقتله من الناحية األخالقية.

وقد شرع اإلســام عقوبات شديدة صارمة
على مثل هذه الجريمة ،ليقطع ألسنة السوء،
وليسد الباب على الذين يتلمسون لألبرياء
شخصا أفلت مــن العقوبة
الــعــيــب ..ولــو أن
ً
الدنيوية ،فإنه لن يفلت من عقاب اآلخرة على
نصوحا ،سائ ً
ال
أية حال ..اللهم إال أن يتوب توب ًة
ً
اﷲ العفو والمغفرة ،فإنه لغفار لمن تاب
صالحا ثم اهتدى!
وآمن وعمل
ً
شخصا
( )10-6ومن مسائل هذا الباب أن
ً
لو اتهم زوجته بالفاحشة ،ولم يكن لديه أي شهود
عيان سوى نفسه هو ،فكيف يحسم األمر في هذه
الحالة؟
والجواب هو :أن القضية ستحسم عن طريق
الحلف ،وهو المعروف في االصطالح الشرعي
بـ«اللعان».

فإذا أقسم الرجل بالصيغة المذكورة ،وظلت
الــمــرأة صامتة؛ أي امتنعت عن اللعان ،أقيم
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عليها حد الزنا أخـ ًـذا بشهادة الرجل ..وأما إذا
حلفت المرأة بدورها بالصيغة المذكورة أعاله،
وادعت أنه كاذب فيما رماها به من الزنا ،فال يقام
عليها الحد ،ولكن يفرق بعد ذلك بين الزوجين
(المتالعنين) بصورة مؤبدة.

إن القضايا االجتماعية واألسرية تكون معقدة
غاية التعقيد ..وعندما يحاول اإلنسان وضع
فكثيرا
القوانين والتشريعات في هذه القضايا،
ً
مايجنح إلى جانب على حساب الجانب اآلخر..
أما التشريع اإللهي فهو يشتمل على مراعاة تامة
دقيقة للجوانب كلها ..ومن هنا كان التشريع
اإللهي رحم ًة للناس عظيم ًة جدًّ ا!

( )11إذا كان الداعي على حق في الواقع؛
فإن الدعايات المغرضة الكاذبة ضده التضره
شي ًئا ،بل تكون دو ًمــا في صالحه؛ ذلــك ألن
الدعايات الكاذبة البــد أن يفتضح سرها في
النهاية ..وعندما يفتضح السر يعود صدق الداعي
وضوحا وأجلى برهانًا..
وكونه على الحق أكثر
ً
هذا من جانب ..ومن جانب آخر فإن الذين كانوا
ٍ
بعدئذ إلى درجة
في حيرة أو ارتياب بشأنه يصلون
اليقين ..إذ يرون عمل ًّيا أن معارضي الداعي إلى
الحق اليملكون إزاءه سوى التهم واالفتراءات
الباطلة.

وقد كان لعبداﷲبن أبيبن سلول (رأس
المنافقين) اليد الكبرى في تلفيق وإشاعة التهمة
النكراء ضد السيدة عائشة الصديقة ..وقد أخبر
عظيما في اآلخــرة ..إال أنه
القرآن بأن له عذا ًبا
ً
لم يعاقب بأية عقوبة عاجلة في الدنيا ،وإنما
خلي سبيله حتى مات حتف أنفه ..وكان عمر
قد أشار على رسولاﷲ^ بعد هذا الحادث بأن
يضرب عنقه ..فالتفت عليه الصالة والسالم إلى
عمر وقال« :فكيف ياعمر ،إذا تحدث الناس أن
محمدً ا يقتل أصحابه» ،األمر الذي يوضح أنه قد
يكون مقتضى الحكمة أحيانًا أال يؤخذ حتى أكابر
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المجرمين بأي عقاب عاجل في الدنيا ،بل
يحال أمرهم على محكمة اآلخرة!
( )13-12إن من حق المسلم على أخيه
دائما ..فإن إساءة
المسلم أن يحسن به الظن ً
الظن باآلخر دليل على فساد النفس وسوء
الطوية ..وإحسان الظن به هو بالعكس دليل
صالح النفس ونقاء السريرة.
واألسلوب الصحيح ،إذا ماأخبر شخص
عن آخر بالسوء ،أن نطالبه على الفور بإقامة
الدليل والبرهان ..بحيث الينبغي أن يأخذ
الكل في ترديد ماسمع وإشاعته بال ٍ
أناة،
بل يطلب من المخبر أن يأتي بالشهداء على
صدق دعواه تب ًعا للقاعدة الشرعية.
فلو أنه جاء بالشهداء لكان كالمه حر ًّيا
بالنظر واالعتبار ،وإن لم يأت بمن يشهدون
على صحة دعواه ،فإنه هو المجرم األكبر ..إذ
ٍ
ألحد كائنًا من كان ،أن يتهم غيره بال
اليحق
دليل أو برهان!
٣٥١
( )18- 14إن رســـولاﷲ^ كــان في
أمرا بالغ الخطورة؛ حتى إن زلة سلوكية واحدة
مركز الداعي إلى الحق ..وأمر الداعي إلى الحق يكون ً
فرضا ــ لهدم رسالته كلها من األساس ..وفي مثل هذا الوضع فإن الذين تلقفوا
تكفي ــ لو وقع فيها ً
إشاعة باطلة عن سيدة مؤمنة هي قمة الطهر والعفة ،وراحوا ينشرونها هنا وهناك بدون تحفظ ،لقد
ضربوا أسوأ مثال لقلة األناة والالمسؤولية.
ولوال أن تفضلاﷲ بإبطال تلك التهمة الشنيعة عند الوهلة األولى لكادت أن تتسبب في إصابة
الدعوة اإلسالمية بما اليقدر من خسائر ونكسات فادحة؛ إذ كان من المحتمل جدًّ ا أن يقع المجتمع
اإلسالمي كله نتيجة لذلك فريسة سوء الظن واألراجيف ،وينقسم المسلمون بالتالي على أنفسهم،
بعضا ،حتى لو وصل األمر بهذا االنقسام الداخلي والحرب األهلية في نهاية المطاف
يحارب بعضهم ً
إلى أن تقضي األمة على نفسها بنفسها ،تلك التي أخرجهااﷲ لكي تضطلع بمهمة القضاء على سيادة
الشرك العالمية!
( )20-19المراد بإشاعة «الفاحشة» هنا إشاعة ماأطلق عليه «اإلفك» في اآلية رقم ( )11من هذه
السورة ..وهو يعني تلفيق تهمة كاذبة ضد شخص ما ،والعمل على نشرها بين الناس.
وللحديث أسلوبان:

أحدهما :أال يتفوه المرء إال بما يتوفر لديه من دليل على صدقه في الواقع ..ويمكن إثباته شرع ًّيا.

أمرا اليستند على أساس ..ويأخذ في إذاعته بين الناس.
والثاني :أن يخترع المرء من تلقاء نفسه ً
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إن األسلوب األول هو وحده األسلوب
المشروع ،بينما األسلوب الثاني غير مشروع
إطال ًقا!!
ومما يحدث على وجه العموم أن المرء
حين يسمع شي ًئا عن بعض خصومه ،فال يرى
ثمة حاجة إلى تناوله بالتحقيق أو التحري،
والتثبت من صحته أو بطالنه ،بل سرعان
مايتلقاه بالقبول بدون تمحيص وال نقاش،
وينطلق يردده ويحدث به إلى اآلخرين ..وإن
هذا ليس فع ً
ال يتسم بالالمسؤولية فحسب،
بل هو جريمة عظيمة جدًّ ا ،يستحق فاعلها
عقوبة شديدة في الدنيا واآلخرة!
( )21اتــبــاع خــطــوات الشيطان يعني
استجابة الــمــرء لــلــوســاوس الشيطانية..
فحين تتولد مشاعر سوء الظن أو الريبة في
النفس إزاء أحد الناس ،بنا ًء على بهتان أو
تهمة كاذبة ،فإنما يكون ذلك نتاج وسوسة
شيطانية ..وكذلك حين تستيقظ األفكار
٣٥٢
السلبية في داخل المرء ضد خصمه ،بدون
مبرر ،فإنها هي األخرى تمثل إحدى حيل الشيطان الخفية للسيطرة على القلب وتصريفه كما يشاء،
وينبغي للمرء إذا مااستيقظت مثل هذه األفكار والمشاعر في داخله ،أن يقضي عليها في الداخل على
الفور ،دون أن يندفع وراءها ..فإن تلبية نداء مثل هذه المشاعر واألحاسيس استجاب ًة لنداء الشيطان
رأسا!
ً
واالشتغال بالدعايات المغرضة ضد اآلخرين عمل يتنافى مع روح التواضع ..إن المرء عاد ًة
مايكون حسن الظن بنفسه أكثر مما يلزم ،وسيئ الظن بغيره أكثر مما يلزم كذلك ..وكال هذين األمرين
اليتفق واإليمان ..ولو نشأ التواضع اإليماني في داخل المرء ح ًّقا لجعله مشغوالً بمحاسبة نفسه لدرجة
لن يجد معها الفرصة لكي ينبري لمحاسبة اآلخرين!!
٣٦

(« )22كان مسطحبن أثاثة» واحدً ا من أولئك الذين قدحوا في عرض السيدة عائشة ..وهو من
فقراء المهاجرين ،وكانت تربطه بأبي بكر صلة قرابة بعيدة ،وكان أبوبكر يساعده بشيء من المال..
غير أن وقوف «مسطح» إلى جانب مروجي تلك الدعاية المغرضة ضد عائشةله عنها) وهي ابنة
ألما اليطاق ،فحلف أبوبكر أال ينفق عليه شي ًئا أبدً ا.
أبيبكر ،كلفه ــ بطبيعة الحال ــ ً
إن إعانة المحتاجين والفقراء ،كما دعا إليها اإلسالم ،إنما تكون ــ أوالً
نظرا إلى حاجتهم،
وآخرا ــ ً
ً
نظرا إلى أي اعتبار آخر ..ومن ثم نزل القرآن الكريم في أعقاب هذا الحادث ،يأمر المؤمنين بأنه
وليس ً
اليحق ألصحاب الغنى واليسار منكم أن يمتنعوا عن مساعدة المحرومين والبؤساء بنا ًء على أي إساءة

559

أو شكاية ذاتية ..أال تحبون ــ أيها المؤمنون ــ أن
يعفواﷲ عنكم ويغفر لكم ذنوبكم؟! وإذا كنتم
ترجون مناﷲ العفو والمغفرة ،فينبغي عليكم
أيضا أن تعفوا وتصفحوا عن إساءات اآلخرين.
ً
ولما سمع أبوبكر هذه اآلية الكريمة قال:
«بلى واﷲ إني ألحب أن يغفراﷲ لي» .فأعاد إلى
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه من قبل ،وقال:
«واﷲ الأنزعها منه أبدً ا»!
وإن المؤمن إنما يعطي األهمية الكبرى
ألم ــراﷲ ،فحين يتضح أم ــراﷲ ،يبادر بامتثاله
واالنقياد له من فوره ،ولو كان ذلك األمر اإللهي
مناقضا لهواه تما ًما!
شديد الوطأة على نفسه،
ً

( )25-23اإلنــســان ينطق ضــد اآلخرين
بكلمات الــســوء؛ وهــو اليـــدري أن الكلمات
الصادرة من لسانه تصل إلــىاﷲ قبل وصولها
إلى اآلخرين! وإن المرء يستعمل يديه ورجليه
للظلم واالعتداء على اآلخرين ،ويغيب عن باله
أن القيامة حين تقوم فلن تعود يداه ورجاله في
حيازته هو ،بل ستصبح شاهد ًة عليه أماماﷲ!!

وإن هــذه الغفلة هــي مصدر كــل الشرور
واآلثـــام ..ولــو أحــس المرء هــذه الحقيقة حق
اإلحساس بأنه في عالم ،حيث يراقبهاﷲ كل
حين وآن ،التخفى عليه خافية ،وحيث يسجل
كل قول أو فعل يصدر منه تحت النظام اإللهي،
تغيرا جذر ًّيا شامالً؛ فهو يزن كل
لتغيرت حياته ً
كلمة قبل أن ينطق بها وز ًنــا دقي ًقا ،ويستخدم
أعضاءه وجوارحه بمنتهى الحذر واالحتياط!

( )26المراد بـ«الخبيثات» هو الكلمات
الخبيثة ..وكذلك المراد بـ«الطيبات» هو الكلمات
شخصا اليصبح سي ًئا
الطيبة ..ومعنى ذلك أن
ً
شخصا آخــر بنعت الــســوء ..إذ
بسبب تناوله
ً
الينطبق على المرء إال وصف يتفق مع ماهو
عليه في هذا األمــر ..وأما لو وجه األشــرار إلى
الفضالء من الناس قول السوء ،فإنما يصدق
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ذلك آخر األمر على القائلين أنفسهم ،بينما يتبرأ
الفضالء مما وجه إليهم كل البراءة.

والذين هم طيبون في ذات أنفسهم ،البد أن
يتبرؤوا مما قد يلصق بهم من التهم الكاذبة في
هذه الدنيا إلى جانب كون براءتهم في اآلخرة
مضمونة بكل تأكيد ..كما أنهم سيفوزون في
اآلخرة بمزيد من إنعاماتاﷲ وكرامته؛ ذلك ألن
األقاويل الباطلة المثارة ضدهم كانت في الحقيقة
ثمنًا لكونهم قطعوا صلتهم بالباطل ،واندمجوا
بأنفسهم في الحق وحده!

كثيرا
( )29-27فــي الحياة االجتماعية
ً
مايحتاج الناس إلى اللقاء أو الزيارة فيما بينهم
تحت شتى العوامل واألغراض ..ولما كان توجه
المرء إلى ٍ
أحد بدون إعالمه سل ًفا واقتحامه عليه
داره فجأة ،مما قد يسبب الحرج واإلزعاج للزائر
والمزور على السواء؛ أدرجت قاعدة االستئذان
المسبق في آداب اللقاء والزيارة.

واألفــضــل أن يتم االتــصــال ــــ إن أمكن ــ
بالشخص المطلوب زيارته قبل التوجه إليه،
وتحديد موعد اللقاء معه سل ًفا ،ثم ينبغي على
الزائر حالما يصل إلى منزل أخيه ،أن يطلب منه
أوالً السماح للدخول ..وقد يمكن أن تكون هناك
أساليب مختلفة لهذا االستئذان بحسب األحوال
التمدنية والثقافية ،ولكن البــد لكل أسلوب
يتبع بهذا الخصوص أن يكون على مستوى
األدب اإلسالمي الرفيع ..وإن اإلســام يريد
بناء كل شؤون الحياة االجتماعية ،مهما كانت
صغيرة أو كبيرة ،على أســاس من السماحة..
وهذه السماحة ذاتها مطلوبة فيما يتصل باللقاء
والــزيــارة كذلك ..فلو توجهت إلــى بيت أحد
الناس قاصدً ا لزيارته ،واعتذر إليك رب البيت
عن اللقاء في ذلك الوقت ،فلك أن تتقبل الرجوع
برحابة صدر وارتياح بال ،على أن هذا الحكم
(حكم االستئذان) الينسحب على تلك األماكن

االجتماعية ،حيث الدخول مسموح للجميع
بوجه عام!

( )30لقد أرشــدت هذه اآليــة الكريمة إلى
أدبين رئيسين ،يجب على كل رجل مؤمن أن
يتحلى بهما أينما كان:
أحدهما :سترة العورة.

وثانيهما :غض البصر( .وهذا الحكم يشمل
أيضا النساء المؤمنات ،كما هو موضح في اآلية
ً
التالية رقم .)31

أما عورة الرجل ــ أي الجزء الذي البد له من
أن يستره من بدنه على كل حال من األحوال ــ
فهي :من السرة إلى الركبة ..فال يحل للرجل أن
يكشف عورته هذه أمام أحد سوى زوجته؛ اللهم
إال أن تعرض له حاجة أو ضــرورة يباح عندها
حتى المحظور ،كالفحص الطبي والعالج مثالً.

واألمر الثاني المطلوب من الرجال :أن يغضوا
وجها لوجه ..إذ
أبصارهم إذا ماالتقوا بالنساء
ً
الينبغي أن يتم اللقاء بين الرجل والمرأة بأسلوب
حر طليق كتالقي الرجال بعضهم مع بعض..
وإنما الرجل هو المطالب بخفض بصره عند لقائه
المرأة ..ولو تصادف أن وقع بصر الرجل على
أجنبية فليصرف نظره عنها من فوره ،وال يتعمد
النظر إليها مرة أخرى!!

( )31إن أحــكــام اإلس ــام عــن النساء لها
جانبان:
أحدهما :هو الذي يسمى «ستر العورة».

واآلخر :هو الذي يحمل عنوان «الحجاب».

أما األحكام المتصلة بستر العورة فهي بيان
مايجوز للمرأة أن تكشف ،وما اليجوز لها أن
تكشف من أجزاء بدنها ،سواء كانت في البيت أو
((( مختصر تفسير ابنكثير .600/2
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خارجه ،و َمن هم الذين يباح لها أن تبدي زينتها
لهم ،وما حد الزينة المسموح بإبدائها ،وما هي
المرات المسموح لهم النظر إليها ...إلخ.

وأما الحجاب فهو يتعلق بتستر المرأة خارج
البيت خاص ًة ..أي ماهو الوضع الذي فرضته
الشريعة اإلسالمية على المرأة أن تلتزم به عند
خروجها من البيت وفي السفر؟

أساسا عن
واآلية محل التفسير اآلن تتحدث
ً
مسائل «العورة» ،بينما ورد الحديث عن مسألة
«الحجاب» في سورة «األحزاب» ،وسوف نبينها
في موضعها إن شاءاﷲ تعالى.

وقــــولــــه[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ] يــدل على أن العنصر الرئيسي
واألكبر أهمية بشأن تنفيذ أحكام الشريعة هو
توفر االستعداد الداخلي في النفوس لتقبلها
وامتثالها ..وقد كان الصحابة والصحابيات عليهم
رضــواناﷲ المثل األعلى في هذا الخصوص..
ويتضح ذلك مما روته السيدة عائشة تقول« :إني
واﷲ ــ مارأيت أفضل من نساء األنصار؛ أشد
تصدي ًقا لكتاباﷲ ،وإيمانًا بالتنزيل ،لما أنزلت
في سورة النور [ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]،
انقلب رجالهن إليهن؛ يتلون عليهن ماأنزلاﷲ
إليهم فيها ،ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته
وعلى كل ذي قرابته ،فما منهن امرأة إال قامت
إلى مرطها المرحل ،فاعتجرت ــ أي التفت ــ به،
تصدي ًقا وإيمانًا بما أنزلاﷲ من كتابه ..فأصبحن
وراء رسولاﷲ^ معتجرات كأن على رؤوسهن
الغربان!»(((.

( )34- 32اإلسالم يفضل الحياة الزوجية
للرجل والمرأة ..فال يجوز ألحدهما أن يمتنع
عن الــزواج ألي عذر من األعــذار ..وإذا وجد
ثمة رجــال أو نساء في المجتمع اإلسالمي لم
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يتزوجوا ،أو اليقدرون على التزوج بسبب
عــائــق م ــادي أو غــيــره مــن األســبــاب ،فإن
ٍ
عندئذ أن يعتبروها
اإلســام يريد ألتباعه
قضية مشتركة تهم الجميع ،وبالتالي فال يهدأ
بالهم وال يستريحون مالم يقوموا بإيجاد حل
شرعي للقضية.
والمراد بالكتاب أو المكاتبة تحرير وثيقة
يعاهد فيها العبد ــ أو األمة ــ سيده بأنه سيدفع
إليه في مــدة كــذا من الزمان مبلغ كــذا من
المال ،فإذا أداه تحرر من رق عبوديته.
ولما جاء اإلسالم كان االسترقاق عادة
متبعة وعر ًفا سائدً ا في شبه الجزيرة العربية
وفي سائر أنحاء العالم يومذاك ..وقد شرع
اإلســام منذ أول ظهوره في القضاء على
تلك العادة بصورة منظمة للغاية ..ومن بين
الوسائل أو األساليب التي تبناها لتحقيق
هذا الغرض مايسمى «المكاتبة» ..غير أن
اإلسالم قد سار وهو يقود مسيرة فك الرقاب
٣٥٤
(أي تحرير العبيد) على خطة التدرج ،كما
هو شأنه في كل مانفذه من األحكام التشريعية والبرامج اإلصالحية ..فما زال األرقاء يحررون بشتى
الطرق ،حتى كادت هذه المؤسسة أن تنعدم وتتالشى في أواخر العهد الراشدي!!
٣٦

والناس في قديم الزمان كانوا يأمرون إماءهم بالتكسب من وراء الدعارة ..وقد كانت لدى
عبداﷲبن ُأبيــ رأس المنافقين بالمدينة ــ جاريات يحترفن له البغاء ،وهو يستدر من خالل ذلك المال
الوفير ..وعندما أسلمت إحداهن فامتنعت عن البغاء ،أخذ في إجبارها عليه بالضرب والتهديد ..وفي
نهاية المطاف تم تخليص تلك الجارية المؤمنة من يد عبداﷲبن أبيبأمر من رسولاﷲ^.
( )35هذا تمثيل مركب ..وقد أريد بالنور في اآلية هدايةاﷲ ..وبالمشكاة ــ وهي الكوة ــ قلب
اإلنسان ..وبالمصباح استعداده لإليمان ..وأما الزجاجة والزيت فهما يكشفان عن مزيد من خصائص
ذلك االستعداد ..فالزجاجة تشير إلى كون هذا االستعداد داخل القلب اإلنساني مصونًا من المؤثرات
الخارجية ..بينما يدل الزيت الصافي على أن هذا االستعداد قوي وعارم؛ لدرجة أنه ينتظر في لهفة
وشوق متى يظهر الحق أمامه ،حتى يسرع إلى قبوله بدون توقف!

وإنها لحقيقة السبيل إلى إنكارها أن الذات اإللهية هي وحدها مصدر النور في هذا الكون ..وإنما
يستمد الكل النور والهداية منها وحدها الغير ..فوق ذلك فإناﷲ قد أنشأ اإلنسان بحيث أودع
طلب الحق في فطرته ..وهذا الطلب شديد وقوي إلى غير نهاية ..ولو أنه قد حوفظ عليه من الضياع لبقي
في حالة عدم االستقرار واالضطراب الدائم بح ًثا عن إجابته وتلبيته ..إن استعداد اإلنسان للقبول متدفق
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وعارم في طبيعته ،كأنما هو النفط النقي الذي
حين تقرب منه نار يشتعل من فوره!
والمؤمن هو اإلنــســان الحقيقي الذي
لم يعرض استعداده الفطري للضياع ،فإذا
ماقدمت إليه دعوة الحق ،تحرك استعداده
الكامن ،وبالتالي لم يلبث وجوده أن يصير
بأكمله مضي ًئا ومشر ًقا بانضمام نور الفطرة
إلى جانب نور الهداية الربانية!
( )38-36إن المسجد من المجتمع
اإلنساني بمنزلة القلب من الجسم اإلنساني..
وقلب اإلنسان يعمر باإليمان ،وأما المساجد
فتعمر بعبادةاﷲ ..وإن المساجد بيوتاﷲ،
وهــي التبنى إال لكي يذكر اس ــماﷲ فيها
وتتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار ..وإن
الذين يرتادونها ليس لهم من غرض سوى أن
يتوجهوا بقلوبهم إلىاﷲ في رحابها ،حيث
يسود جو روحي مشرق ،وأن يقضوا هناك
بعض الوقت في عبادة ربهم بتجرد وإخالص
٣٥٥
بالغين.
والذي كتب له التوفيق لكي يتعرف على صوت فطرته فيؤمن باﷲ ،ثم يشغل نفسه بأعمال المسجد؛
فإناﷲ يمأل فؤاده بخشيته والشعور برقابته الدائمة ..وإنها بحق ألعظم نعمة يفوز بها إنسان في العالم
الراهن ..فإن أصحابها هم الذين يختارون طريق العبوديةﷲ على مستوى التضحية والفداء ،ويقطعون
صلتهم باألرباب ليرتبطوا برب األرباب وحده!

وذلك هو اإلنسان الذي يستحق عنداﷲ اإلنعام األفضل ..وإنه تعالى سيرزقه من فضله بغير
حساب!!
( )40- 39هناك نوع من البشر سبق ذكره في اآلية رقم ( ..)35وهو الذي يحتفظ باستعداده
الفطري؛ فيوفق ــ ثمرة ذلك ــ للفوز بنعمة اإليمان ..وهنا تتحدث اآليتان ( )40 ،39عن نوعين آخرين
من البشر؛ عن أناس اليكاد «زيتهم» يشتعل ــ ولو مسته نار دعوة الحق ــ غير مرة!

أما أحد هذين النوعين :فهو الذي يظل متمسكًا بدين مزعوم ،ماأنزلاﷲ به من سلطان ،ويعيش
مغترا باألوهام الباطلة ..وهكذا التبرح األماني الحالمة مسيطر ًة على
فرحا
ً
مسرورا باآلمال الزائفة ًّ
ً
قلبه ،مستبد ًة بعقله على مدى الحياة ،حتى إذا وافاه األجل المحتوم تبخرت آماله وأحالمه كلها ،حيث
يفاجأ بإدراك أن الشيء الذي كان يعتبره مستقره ومأواه ،لم يكن سوى هاوية الدمار والهالك المؤبد!!
وجهارا ،وهؤالء
وأما النوع الثاني :فهو يشمل المنكرين والسائرين في طريق البغي والطغيان علنًا
ً
يحاولون أن يخترعوا الهداية من عند أنفسهم تاركين الهداية المنزلة من عنداﷲ ،على أن محاولتهم
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هذه سرعان ماتنتهي بالفشل التام والخيبة
المطلقة؛ فإنه ليس ثمة من ٍ
هاد في هذا العالم
غيراﷲ الواحد األحــد ،وال يقع في نصيب
المرء بعد التخلي عناﷲ تبارك وتعالى سوى
أن يظل يتخبط في الظالم الحالك ويعمه في
الضالل البعيد إلى األبد!!
( )42-41إن مايطلبهاﷲ سبحانه من
اإلنسان هو أن يعيش اإلنسان في هذه الدنيا
كما ينبغي له أن يعيش بمقتضى الحقيقة..
وهذا هو دين الحق ..والكون كله ــ من هذه
الناحية ــ على دين الحق ..فإن كل شيء في
هذا الكون إنما يعمل ويتحرك تما ًما كما
ينبغي له أن يعمل ويتحرك بحكم الواقع..
وليس هناك شيء في رحاب هذا الكون ــ
ماعدا اإلنسان ــ يتصادم في سيره وحركته
مع الحقيقة الواقعة.
ومن بين هذه األشياء التي التقع تحت
الحصر ،لنتدبر مثال الطير؛ الــذي يجسد
٣٥٦
لنا ،وهــو يطير باس ًطا جناحيه في الهواء،
النموذج العملي الكامل لهذه الحقيقة ..حيث يبدو وكأنه يسبح في عالم الحقيقة األبدية بمنتهى التوافق
واالنسجام ،وكأنه قد دمج وجوده الفردي في بحر الحقائق الممتد إلى غير نهاية!!
٣٦

تسبيحا إله ًّيا معينًا،
ولكل أحد من المخلوقات تسبيح إلهي ،وهو المطلوب منه ..كما أن لإلنسان
ً
وهو مطالب به ..ولو وقف اإلنسان إزاءه موقف التجاهل والغفلة أو العناد والطغيان ،فإنه سيضطر إلى
وجها لوجه!
دفع ثمن باهظ لذلك ،عندما يلقى ربه ً
( )44-43ذكرت هنا بعض الظواهر الكونية على سبيل المثال ،ثم جاء التعقيب القرآني عليها بأن
فيها عبرة لذوي البصائر ..وأصل العبرة من العبور أي االجتياز ..ويراد بها تلك الرحلة الذهنية التي
ينتقل المرء عبرها من شيء إلى شيء آخر ..فحين يربط المرء واقعة مابالحقيقة العليا ،وحين يدرك
الجانب المعنوي لشيء مامن خالل التأمل في جانبه الظاهري فذلك مايسمى «العبرة».

ولننظر إلى هذا السحاب المتراكم الذي ينتج عن تفاعل مااليحصى من الكائنات بد ًءا من األرض
مطرا ينعش األرض الهامدة،
وحتى الشمس ،في نظام متكامل عجيب ..ثم إن هذه السحب تنزل تار ًة ً
وطورا تمطر بر ًدا يتلف الزرع ويهلك المخلوقات الحية بما فيها اإلنسان ..وهذا هو شأن ضوء الرعد
ً
وتقلب الليل والنهار كذلك ..إن هذه المظاهر تنطوي على حقائق معنوية التحصى ،والذين يستطيعون
ربط الظاهر بالمعنى ،أو الشكل بالمضمون ،هم وحدهم عنداﷲ أصحاب البصر والبصيرة!
قديما
ظاهرا ــ بالتعددية ..مما جعل المشركين
( )46- 45إن أشياء الدنيا تتسم ــ على مايبدو
ً
ً

قياسا على ذلك ــ أن األشياء
وحدي ًثا يزعمون ــ ً
البدَّ أن يكون لها أكثر من خالق واحــد ..على
رأسا على عقب حينما ننظر إلى
أن األمر ينقلب ً
األشياء من حيث الوحدة والمماثلة التي تكمن
فيها جمي ًعا ،رغم تنوعها الشكلي ،وتعدديتها
الظاهرية!
وللحيوانات المتواجدة على وجه األرض
أنــواع تتجاوز مئات اآلالف ..ولكن الدراسة
المتعمقة تدلنا على أن أصل الجميع واحد ،وأن
كل الحيوانات خاضعة لنظام حياتي موحد..
وعلى ضوء هذه الدراسة تتحول ظاهرة تعددية
األشياء واختالفها شك ً
ال ونو ًعا ووظيف ًة إلى
دالئــل قــدرة الخالق المبدع وعظمته ..واألمر
مؤشرا لتعدد الخالق،
الذي كان يبدو من ناحية
ً
فإذا به يصبح من ناحية أخرى دلي ً
ال على توحيد
الخالق!!
وإن العالم الراهن اليمكن فيه العثور على
الحقيقة إال وسط غبار قاتم يلفها ،وفي خضم
دواعــي الغواية والخداع تحول دون الوصول
إليها ..فال بد للمرء هنا من أن يرتفع بنفسه عن
صنوف المغريات والمضلالت ،حتى يستطيع
مشاهدة الحق.
وقــد زوداﷲ اإلنــســان بالعقل لهذه الغاية
السامية ..فمن يستعمل هــذا المشعل اإللهي
على الوجه الصحيح يهتد إلى سبيل الرشاد..
ومن اليستعمله أو يسيء استعماله فليس له من
مصير في هذا العالم سوى التخبط في متاهات
الضالل!!
( )50-47كانت هناك طبقة من أهل المدينة
ظاهرا ،غير أنها
قد انضمت إلى صفوف المسلمين
ً
لم تكن مخلصة في إيمانها وال صادقة في والئها
لإلسالم ..وهي التي تعرف بطبقة المنافقين..
ومع أن هــؤالء كانوا يقولون بألسنتهم «سم ًعا
وطاع ًة»ﷲ ولرسوله ..ولكن حين يتعرضون يو ًما
لمحنة أو اختبار ،يكذبون دعواهم تلك بعملهم!!
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وبما أن المدينة حينذاك لم تكن قد تأسست
فيها المحكمة الشرعية اإلسالمية بعد ،مابرح
الزعماء اليهود يشغلون مركز القضاء التقليدي
بين الناس كعهدهم منذ مئات السنين ..وإنما بدأ
هذا الوضع يتغير على أثر قدوم رســولاﷲ^
مهاجرا من مكة إلى المدينة ..حيث أصبح عليه
ً
ٍ
الصالة والسالم منذئذ هو مرجع المؤمنين في كل
شؤونهم الدينية واالجتماعية ..وأما المنافقون
مزدوجا أو
فقد اتخذوا في هذا الشأن موق ًفا
ً
باألحرى انتهاز ًّيا كما جرت بذلك عادتهم في كل
األمور والمعامالت ..فلو ثارت خصومة مابين
رجلين أحدهما منافق واآلخــر من المسلمين
الصادقين ودعاه المسلم إلى تحكيم رسولاﷲ،
فإنه لم يكن يرضى بذلك إال إذا كان على يقين
من أنه صاحب الحق في القضية محل النظر،
وبالتالي سيصدر الحكم في مصلحته هو ..وإذا
كان األمر على النقيض من هذا عارض المنافق
خصمه قائالً :لنذهب إلى الزعيم الفالني من
اليهود ليحكم بيننا!
وهــذا على مايبدو لباقة أو دهــاء ..غير أن
صاحبه ظالم لنفسه أشد الظلم ..فإن الكاسبين
على هذا النحو سيصلون إلى اآلخرة وقد خسروا
قضيتهم كل الخسران!

( )52- 51إن الرجل العادي يكون تاب ًعا
لمصلحته ..أمــا المؤمن فهو الــذي يجعل من
نفسه تاب ًعاﷲ ولرسوله ..فإذا مااتضح له حكماﷲ
ورسوله أذعن إليه ونفذه كما هو من غير تلكؤ وال
تردد أو انتحال معاذير ،سواء أكان ذلك الحكم
أممناقضا له ،كفي ً
ال بالحفاظ على
مطاب ًقا لهواه
ً
مصالحه أممؤد ًيا إلى ضياع مصالحه!!

وفالح اآلخرة ليس إال من نصيب من أخضعه
إيمانه لحكماﷲ ورســولــه ..والــذي قد استقر
الشعور باﷲ في أعماق قلبه بحيث يخاف منه أشد
الخوف ،ويصبح الهم له سوى العمل على إنقاذ
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نفسه من غضباﷲ وسخطه ،باعتبار ذلك
هو قضية الحياة الكبرى!
( )54-53إن الشخص الذي يستقراﷲ
في أعماق قلبه ،ويتغلغل الخوف منه تعالى
في أحشائه يعود خافض البصر ومعقود
اللسان تواض ًعا وخشو ًعا ..وقد يدفعه شعوره
بالمسؤولية إلى تقديم التضحيات الجسام إال
أنه يبدو للناظرين أخرس اليعرف الكالم،
بينما يتعالى فيما حوله ضجيج االدعــاءات
اللسانية الجوفاء!!
وعلى نقيض من ذلك فإن الذي يكون
«ناقصا» في عالقته باﷲ يصبح «كثير الكالم»،
ً
حيث يحاول أن يتالفى نقص عمله بوفرة
األلفاظ ..ولكونه اليملك شهادة السلوك
الحقيقي يلجأ إلى التشدق بالكلمات الفخمة
والشعارات المدوية إلقامة الدليل على
اعتباره وقيمته!!
والذين يريدون التأثير على اآلخرين
٣٥٧
وكسب إعجابهم بهم عن طريق التالعب
باأللفاظ يحسبون أن القضية هي قضية البشر وحدهم ليس غير ..ولكن تفكير المرء ومنهج حياته
سيتغيران تما ًما ،فيما لو أيقن بأن القضية الحقيق َّية هي التي سيواجهها عنداﷲ!
( )55إن وعد الغلبة الذي ذكرته اآلية الكريمة موجه أص ً
ال إلى الرسول وأصحابه عليه الصالة
والسالم إال أنه يشمل بالتبع سائر األمة المحمدية كذلك ..ويتضح من هذا أن الغلبة والسلطة التمثالن
هدف نشاط المؤمنين أو غاية عملهم في هذا العالم ،فإنما هي منحة إلهية ينعماﷲ بها على الجماعة
المؤمنة ثمرة اإليمان والعمل الصالح.

والغرض من هذه الغلبة هو تمكين أهل اإليمان من التماسك واالستقرار في األرض ،وأن تتاح لهم
الفرصة لكي يعيشوا آمنين من كل األخطار التي تتهدد كيانهم من قبل أعداء الحق ..بحيث يعبدوناﷲ
بحرية تامة ..ويمارسون حياتهم كعبادﷲ الواحد األحد ..وسيظل أهل اإليمان متمتعين بهذه الغلبة
والتمكين في األرض ماداموا شاكرين لنعمة ربهم ،ولم يفقدوا صفة التقوى.
والخليفة في اللغة :هو الذي يخلف غيره فيقوم مقامه ..واالستخالف يعني :إتاحة الغلبة والتمكين
في األرض ألمة مكان أمة بالتعاقب ..وإن الغلبة هي في الحقيقة ورقة امتحان إلهي ..فاﷲ يمنح
الغلبة لكل الشعوب واألمم ،الواحدة تلو األخرى ،لكي يختبرها بذلك.

أيضا إلى جانب كونها
وأما بالنسبة إلى الجماعة اإلسالمية المؤمنة فإن هذه الغلبة إنعام وتكريم ً
بال ًء وامتحانًا مناﷲ العزيز الحكيم!

( )57-56إن رحمةاﷲ هي أن تتاح الغلبة
في الدنيا والجنة في اآلخــرة ..والذين يرجون
رحمةاﷲ هذه ينبغي عليهم أن يتحلوا بصفات
ثالث ،وهي:
 1ــ إقامة الصالة ..وهي من الناحية الشكلية
علم على إقامة نظام الصلوات الخمس الرتيبة..
وأما من الناحية المعنوية فإنها تعني أن يعيش
الناس على الخشوع والتواضع ،وليس على
التكبر والطغيان.

 2ـ إيتاء الــزكــاة ..وللزكاة بــدورهــا صورة
وحقيقة ..أما صورتها فهي أن تدفع مبل ًغا معينًا
من مالك ــ إذا بلغ حد النصاب ــ إلى بيت المال
على مدار السنة ،وأما الزكاة ــ من حيث حقيقتها
الجوهرية ــ فهي تطهير للنفوس من الجشع
واألثرة ،وتربية للناس على معاني اإليثار والنصح
وحب الخير لآلخرين ..حتى تتمكن هذه المعاني
من قلوبهم لدرجة يعتبرون معها أن في أنفسهم
وأموالهم ح ًّقا لغيرهم!

 3ــ طاعة الرسول ..إن طاعة الرسول كانت
في عصره طاعة لــذات الرسول ..وقد صارت
فيما بعد طاعة سنة الرسول ..ومعنى ذلك :أنه
يجب على الناس جمي ًعا أن يتخذوا من رسولاﷲ
النموذج األعلى للحياة؛ فينظروا إليه على أنه
هو قائدهم ومرشدهم األوحد في كل الشؤون
والمعامالت الحياتية ..فحين تتجلى سنة الرسول
في أمر من األمــور يتخلى الجميع عن آرائهم
دائما إلى األمام ،بينما
الشخصية ،وليكن الرسول ً
يسير الكل وراءه طائعين منقادين!

( )60-58يبدو أن هذه اآليات نزلت متأخرة
بعض الشيء ،وألحقت بهذا الجزء األخير من
توضيحا لما سبق أن
الــســورة لتكون تتمة أو
ً
ذكر من األحكام والتشريعات االجتماعية في
المقاطع األولى من هذه السورة ..ففيما كانت
اآلية رقم ( )31مثالً ،وهي تتضمن التوجيهات
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الخاصة بالنساء من غض البصر وستر العورات
والتزام الحشمة والوقار ...إلخ ،قد أكدت على
وجوب إلقاء الخمار على صدورهن ،نجد هنا
اآلية رقم ( )60قد استثنت من ذلك الحكم العام
النسوة العجائز الالتي تجاوزن سن الزواج ،حيث
تقرر :إنه ليس عليهن من حرج أو إثم فيما إذا لم
يبالغن في التستر ،ووضعن بعض ثيابهن كالرداء
والجلباب ..وقد كان من الممكن أن ينزل كال
هذين النوعين من األحكام م ًعا؛ ولكن هناك
أربعة مقاطع تفصل بينهما ،تناولت موضوعات
أخرى مثل آياتاﷲ في الكون وطبيعة المنافقين،
وحسن آداب المؤمنين ...إلخ.
وكما يستفاد مــن الــروايــات أن مجموعة
من المسائل العملية تولدت في أعقاب نزول
األحكام المتقدم ذكرها ،فأنزلاﷲ هذه اآليات
التوضيحية رف ًعا للحرج والمشقة عن المؤمنين.

أيضا أن منهج القرآن الكريم
ويتضح من هذا ً
هو منهج التدرج والمرحلية ،وليس منهج اإلقدام
على التنفيذ والتطبيق دفعة واحــدة ..فقد كان
بإمكاناﷲ أن ينزل كل األحكام والتشريعات
في ٍ
آن واحد ،غير أنه تعالى أنزلها تدريج ًّيا بحسب
األحوال والظروف!

( )61لــم يكن فــي المجتمع العربي قبل
اإلسالم أية قيود وال التزامات وال آداب يتعين
على األفراد مراعاتها خالل التعامل بعضهم مع
بعض ..ولما جاء اإلسالم وفرض على الرجال
والنساء ماسبق ذكره من األحكام والتشريعات
المتصلة بــغــض األبــصــار وحــفــظ الــفــروج،
والحجاب وأدب االستئذان قبل الدخول إلى
بيوت اآلخرين ...إلخ .خيل إلى بعض الناس
أن حياتنا االجتماعية ستعود ،بسبب هذه القيود
وااللتزامات ،محدودة وضيقة للغاية ..فنزلت
هذه اآليــة توضح للناس أناﷲ إنما يريد
بفرض تلك القيود واآلداب تنظيم حياتكم
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االجتماعية ،وليس القضاء على حرياتكم
المشروعة ..إذ هو يعلم أن ذوي األعــذار
والعاهات كاألعمى واألعــرج والمريض
مثالً ،لو حيل بينهم وبين أقاربهم لكلفهم
ذلك عنا ًء بال ًغا ،فإنهم سيصبحون بعد ذلك
عمل ًّيا بال سند وال معين يرعاهم ..وظاهر
أن هذا ليس مما يتوخاه اإلسالم في شيء..
ومن ثم رفع عنهم الحرج ببيان جانب اليسر
والتخفيف المتاح لهم في األحكام السابقة،
مع التأكيد على ضرورة االحتفاظ بروحها
األصلية.
وقــد بين هنا أن مطلوب اإلســام
الحقيقي يتلخص فــي أن تــكــون قلوب
المؤمنين منطوية على مشاعر النصح
والمودة وحب الخير بعضهم لبعض ..وأن
الــواحــد منهم إذا دخــل بيت أخيه فليقل:
«السالم عليك ورحمةاﷲ وبركاته» ..وهو
تعبير عن تلك الروح السامية التي لو وجدت
٣٥٨
في النفوس ح ًّقا فإن معظم الشرور والمفاسد
االجتماعية ستنعدم وتتالشى تلقائ ًّيا!
فكثيرا ماتدعو الحاجة
أناسا حين يرتبطون باإلسالم ويرتضونه ألنفسهم دينًا ومنهج حياة
ً
( )62إن ً
إلى أن يتم حشدهم في صعيد واحد ،إما للتشاور حول أمر من األمور يهم المسلمين بعامة ،أو ألجل
الحصول على التعاون والمساعدة (المادية والمعنوية) على تحقيق مشروع من المشاريع االجتماعية،
أو لغير ذلك من األغــراض والمصالح العامة ..ويحدث في مثل هذه المناسبات أن الذي تغلب
عليهم مطالبهم الفردية الخاصة ،سرعان مايفتر حماسهم ونشاطهم ،ويدب في نفوسهم دبيب الملل
والسآمة ،وبالتالي يريدون أن ينصرفوا من المجلس في صمت وسرية ..وهذا المزاج ليس من المزاج
اإلسالمي الصحيح في شيء ..على أنه قد يكون هناك أفراد حتى من بين أولئك الذين يعرفون بصدق
الوالء والنزاهة واإلخالص ،يودون الذهاب قبل انتهاء االجتماع لبعض الضرورات الوقتية القاهرة..
ومنهج أمثال هؤالء هو أنهم اليذهبون إال بعد طلب اإلذن من الشخص المسؤول (كما كان المؤمنون
يستأذنون الرسول بوصفه هو المسؤول األوحد عن جميع شؤونهم مادام بين أظهرهم) ،وإذا لم يسمح
لهم المسؤول باالنصراف ألي سبب من األسباب فإنهم اليبرحون مكانهم حتى ينتهي آخر أعمال
االجتماع من غير شعور بالضجر أو االستياء ..هذا ،وأما الذي يكون مسؤوالً عن شؤون المسلمين
االجتماعية ،فينبغي له أن يتقبل من صميم قلبه عذر من يعتذر إليه بنا ًء على ضرورة طارئة ،وأن يدعواﷲ
له بالعفو والمغفرة والتوفيق!!
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( )64-63إن طاعة الرسول المذكورة
هنا كانت تتعلق بشخص الرسول في حياته،
وهي اآلن بعد وفــاة الرسول ،تتصل بكل
شخص يعهد إليه بوالية أمر المسلمين..
والذين يحاولون التهرب من أداء دورهم
في المعامالت االجتماعية ،ربما يحسبون
أنهم بعدم تبديد الوقت فيما يهم الجماعة
يدعمون أمورهم الفردية ..غير أن الطائفة
التي تفتقد الوحدة والجماعية يجد أعداؤها
منفذ التسلل إلى صفوفها.

٧٧

٢٥

٣٦

٣٥٩

كلها ،يدل على أمرين في ٍ
آن م ًعا:



( )3- 1كلمة «الفرقان» تعني المعيار
الذي يفرق به بين الحق والباطل ..والمراد
به هنا :القرآن الكريم ..وإن نزول هذا الفرقان
أو الكتاب الفارق من عنداﷲ ،الذي هو عليم
وخبير ،وهو الحاكم المطلق للمخلوقات

أحدهما :أنه صحيح بكل تأكيد ،اليتطرق إلى صحته وقطعيته أي شك أو ريب.
والثاني :أن عاقبة اإليمان به وعدم اإليمان به لن تكون سواء!!

إناﷲ هو وحده المالك لكل قوة واختيار ..وال أحد يقدر على التأثير على حكمه وليس بمستطاع
أحد أن يحول بينه وبين أقضيته وقراراته ..وهذا الواقع كفيل بأن من يتخذ من القرآن مرشدً ا له في حياته
سيكتب له النجاح والسعادة في الدارين ،وأن من يهمله ويعرض عنه ،فإنه لن يتمكن أبدً ا من إنقاذ نفسه
من ذلك الفشل المرير المحتوم الذي قدرهاﷲ للمعرضين عن الحق!

( )6-4لقد كان الكافرون في ظاهرهم يصفون القرآن بأنه كذب وافتراء ..إال أن قولهم ذاك كان في
موجها إلى شخص الرسول ..حيث كان الرسول يتراءى لهم إذ ذاك إنسانًا عاد ًّيا ،لدرجة أنه كان
الحقيقة
ً
يتعذر على أفهامهم أن يكون إنسان عادي مثله صاحب كتاب غير عادي مثل القرآن العظيم!!

إن القرآن الكريم يتناول كل أنواع الموضوعات :الدينية ،التاريخية ،النفسية ،العلمية ،االجتماعية،
وما إلى ذلك ..ولكن لم يمكن ألحد العلماء والباحثين حتى اآلن أن يعثر على خطأ حقيقي واحد في
علما بكل أسرار الكون ،خفيها وجليها،
مضامينه ..مما يبرهن على أن القرآن كالم صادر عنإله يحيط ً
صغيرها وكبيرها ..ولوال ذلك لوجدنا في القرآن هو اآلخر أخطاء كما نجدها في الكتب البشرية
األخرى ..وهذا الواقع يمثل في ذاته أكبر دليل على كون القرآن كتا ًبا إله ًّيا!!
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وإن الذين يلوكون أقاويل باطلة حول
القرآن ،هم أناس بلغوا من الجرأة والتمرد
علىاﷲ إلى أبعد حد ..وليس من الشك في
ال أو آج ً
أن أمثال هؤالء سيتعرضون ــ عاج ً
ال
ــ لبطشاﷲ الشديد ..ولكن لو أنهم تابوا
وأنابوا إلى ربهم فليس من عادته أن ينتقم
ممن يعود إليه تائ ًبا.
( )9- 7حين يــرى أهــل الباطل بعض
الــنــاس يــتــأثــرون بــكــام الــنــبــي ،يحاولون
التقليل من فاعليته وإضعاف تأثيره قائلين:
إن هذا مجنون ،أو إنه رجل مسحور مغلوب
على عقله ،أو مــاإلــى ذلــك مــن األباطيل
واالتــهــامــات ..إنهم يلجؤون إلــى الطعن
وتلمس العيوب إذ يجدون أنفسهم عاجزين
تما ًما في ميدان الدليل ..في حين أن مقاومة
أحــد بواسطة الدليل والــبــرهــان أمــر جائز
الغبار عليه ..وأما تشويه سمعة أحد الناس
بالطعن فيه فال يجوز مطل ًقا!
٣٦٠
( )16-10إن معارضي الحق يتخذون
غال ًبا من ذات الداعي إلى الحق موضوع الطعن والتشويه ،حيث يثيرون حوله أباطيل شتى إلهدار
كرامته وزعزعة ثقة الناس به ..وهكذا يضللون الرأي العام بأنهم أول من يبادر إلى تلبية نداء الداعي إلى
الحق فيما لو كان هو طب ًقا لمعيارهم ..غير أن هذا مغالطة سافرة ..فليست القضية هي أن داعي الحق
جديرا بالثقة واالعتبار ،وإنما القضية كامنة أص ً
ال في أنهم اليخافون من مؤاخذة يوم
ليس في نظرهم
ً
ِ
القيامة ،مما جعلهم ُي ْبدؤون ويعيدون مابدا لهم من األلفاظ والعبارات الفارغة بدون أدنى تهيب وال
شعور بالمسؤولية.

وإن أمر الحق والباطل إنما يستمد أهميته كلها من حيث إن اإلنسان مسؤول عنه في اآلخرة ،وأما
الذين صاروا اليخافون من حساب اآلخرة فإنهم اليلبثون أن يعودوا غير جادين تما ًما في أمر الحق
والباطل ،والمرء إذا لم يكن جا ًّدا بالنسبة إلى شيء ما ،فإنه لن يستشعر مدى أهميته وخطورته أبدً ا،
مهما قدمت إليه األدلة الواضحة في صالحه ..وسوف الينفذ رصيد األلفاظ لدى أناس كهؤالء ،إال إذا
انتزعت زلزلة الساعة منهم ألفاظهم!
( )19- 17في معرض تفسيره لقوله تعالى[ :ﮩ ﮪ ﮫ] قال ابنكثير« :أي نسوا ماأنزلته
إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك الشريك لك».
أمما كافرة ومشركة بالمعنى المعروف،
والحقيقة هي أن األمم المعاصرة لألنبياء الكرام لم تكن ً
وإنما كانت كل واحد منها أمة منتمية إلى أحد األنبياء السابقين ..فقد أبلغها األنبياء المرسلون إليها
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هدايةاﷲ ،إال أنها لم تلبث على مرور الزمان
أن تشاغلت بالدنيا وانهمكت في لذائذها،
واصطنعت عن صلحائها وأنبيائها عقيد ًة
قائل ًة :بأنهم سيكونون لها شفعاء عنداﷲ..
ولكن القيامة حين تقوم ســوف تبطل كل
العقائد المزعومة من هــذا النوع بالمرة،
ٍ
حينئذ أنه لم يكن هناك أي
وسيدرك أصحابها
منقذ آخر من بطشاﷲ وعقابه غيراﷲ.
( )20إن الرسول وأهــل اإليمان ابتالء
واختبار للمنكرين ،وكذلك العكس صحيح..
أما ابتالء المنكرين فيكمن في أن يكتشفوا
العظمة المخبوءة وراء مظهر الرسول البسيط
الخالي ـعلى مايبدو ــ من أي عظمة ،وأما
ابتالء المؤمنين فهو أال يثوروا وال يفقدوا
السيطرة على أعصابهم تجاه أقوال المنكرين
االستفزازية وتصرفاتهم السخيفة ..بل يجب
أن يظلوا صابرين وشاكرين لربهم على كل
حال!
٣٦١
( )24-21إن الذين يطالبون بظهوراﷲ
ومالئكته عيانًا كشرط لإليمان برسالة الداعي إنما يقيمون الدليل على عدم جديتهم ليس غير ..حيث
إنهم اليدرون ماذا يعني ظهوراﷲ والمالئكة؟!
والحقيقة هي أن مايتمتعون به من فرصة للقول والفعل إنما هي قائمة مادام الحق قد تم إظهاره على
مستوى الداعي ،وأما حين يظهر الحق على مستوىاﷲ والمالئكة ،فيكون ذلك ساعة القضاء الحاسم
وليس وقت اإليمان والتصديق به!

كثيرا من الناس يعيشون في سوء فهم أو تفاؤل مؤداه :أناﷲ إذا سأل أحدهم يوم القيامة عما جئت
إن ً
به؟! فسأتقدم إليه بعملي الفالني ،أو سأقول :إن لي شرف االنتماء إلى فالن وفالن من عبادك الصالحين!!

ولكن مثل هذه اآلمال واألماني الحالمة سوف التلبث عند قيام الساعة أن تتالشى ،كقطرة من ماء
ٍ
يومئذ عمله الحقيقي وحده ،وليس أي نوع من
تتبخر فور سقوطها على حديد حار ..وإنما سينفع المرء
اآلمال الوهمية الكاذبة!!

( )31- 25حين تقوم دعوة الحق في أي مكان فسرعان ماينبري لعرقلتها ومعاداتها أولئك الذين
يتخذون الحق مطي ًة للمتاجرة بالباطل ..وهم يثيرون شتى األباطيل حول شخصية الداعي لتلبيس صدقه
على الناس ،وبالتالي يتحول عدد كبير منهم نتيجة هذه الدعاية المغرضة ،إلى أنصار ومؤيدين لهم!
والذين يرفضون مناصرة الداعي إلى الحق متأثرين بكالم قادة الضالل هؤالء ،سيدركون يوم القيامة
أن أدلة القادة لم تكن أدلة ح ًّقا ،وإنما كانت أباطيل ملفقة بخبث ودهاء ،تناولوها بالتصديق لكونها تتفق
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مبررا البتعادهم
ومصالحهم ،وجعلوا منها
ً
ٍ
عن الحق ..وسيندمون حينئذ دون جدوى
على كونهم ظلوا مخدوعين ببريق أباطيل
القادة المضللين ،ولم يستجيبوا لنداء داعية
الحق!!
( )34-32لم ينزل القرآن الكريم في
منجما
صورة كتاب دفعة واحدة ،بل تم تنزيله
ً
على مدى  23سنة ..وقد اتخذ المنكرون من
ذلك مجاالً للقدح فيه؛ حيث قالوا :إن هذا
يدل على أنه كتاب إنسان ،وليس كتاباﷲ،
فإن إعداد كتاب بكامله في ٍ
آن واحد ليس بأمر
عسير علىاﷲ!!
فقال تعالى ر ًّدا على شبهتهم :إن القرآن
ليس محض تأليف ،وإنما هو دعــوة ..ومن
مصالح الدعوة أن يتم عرضها على التدريج،
حتى تتمكن مــن القلوب رويـــدً ا رويـــدً ا،
وتضرب بجذورها في أعماق البيئة بهدوء
وثبات.
٣٦٢
وكل اعتراض يوجه إلى دعوة تمثل الحق
اعتراضا كاذ ًبا واه ًيا ،وإذا ماأثير أي اعتراض ضدها ،فتم إدحاضه بالجواب المقنع
الكامل ،يكون
ً
الشافي ،ثبت بذلك صدق الدعوة بمزيد الوضوح والقوة ،دون أن يكون باع ًثا على أدنى درجة من الشك
أو االرتياب فيها!
١٩

٣٧

ذكرا في
( )40- 35إن األنبياء الذين يعرض القرآن قصصهم بعناية وتكرار ،النكاد نجد ألكثرهم ً
صحائف تاريخ البشرية المدون ..مما يدل على أن المعاصرين ألولئك األنبياء لم يعيروهم أي اهتمام،
أو باألحرى لم يعتبروهم من األهمية بمكان ..فبينما قام هؤالء بتسجيل أحوال الملوك واألباطرة
واألبطال العسكريين بحماس بالغ؛ لكون أحوالهم تنطوي على الجانب السياسي ،أهملوا ذكر األنبياء؛
ألن أحوالهم كانت تخلو من بواعث المتعة واللذة لذوي الميول السياسية!

والغريب أن هذا المزاج اليزال باق ًيا كما هو حتى يوم الناس هذا ،فالذين يبرزون اليوم على المسرح
السياسي يحتلون على الفور مكان الصدارة في الصحف واإلذاعة والتلفزيون ..وأما العاملون في
نادرا مايعدون أه ً
ال للذكر والتنويه لدى إنسان اليوم كذلك.
المجال غير السياسي ،فإنهم ً
وإن المطلوب األساسي من اإلنسان هو أن يعتبر باألحداث والوقائع ..غير أن هذا هو الشيء الذي
قلما وجد لدى البشر بقدر ملحوظ ،سواء في عصرنا هذا ،أو فيما سبق من العصور!!

(« )42-41إنه كاد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا ،لوال أن ثبتنا عليها» .يتضح من قول المشركين هذا
أن سر بقائهم على دينهم كان يكمن في تعصبهم وليس في أي دليل ..حيث كانوا قد صاروا مجردين
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من كل سالح في ميدان الدليل ،عاجزين عن
المقاومة ..غير أن التعصب األعمى مكنهم
من االستمرار على دين آبائهم ..وهكذا يكون
حال أكثر الناس؛ إذ اليرتكز أكثرهم على
شيء سوى أرضية التعصب ،بينما يدَّ عون
بألسنتهم أنَّهم قائمون على أرضية الدليل
والبرهان!!

لمواجهة دعوة مامنهجان:
أحدهما :الرد عليها بواسطة الدليل.
واآلخر :يتمثل في السخرية واالستهزاء
بها.
والمنهج األول جائز ومقبول تما ًما..
وأما المنهج الثاني فهو غير جائز وال مقبول
إطال ًقا ..وإن الذين يتلقون دعو ًة مابالتهكم
والسخرية إنما يثبتون أنهم خسروا الرهان
فــي مــيــدان الــدلــيــل ،وهــم يــحــاولــون اآلن
جاهدين تغطية خسرانهم بوسائل السخرية
واالستهزاء!!
٣٦٣
(ُ )44- 43روي في حديث أن النبي^
قال« :ما تحت ظل السماء منإله يعبد من دوناﷲ تعالى ،أعظم عنداﷲ من هوى يتبع».
وإنها لحقيقة المراء فيها أن هوى النفس هو أكبر األصنام التي يعبدها إنسان ..بل هو وحده الصنم
األصلي ،وأما بقية األصنام عداه ،فإنما وضعت لتبرير العبودية للهوى ليس غير!

وحين يتخذ اإلنسان قائده ومرشده في الحياة من هواه ،ينحط إلى مستوى البهائم والحيوانات ..إن
الحيوانات التتحرك بنا ًء على تأمل أو تفكير ،بل تب ًعا لدوافع الغريزة وحدها ..إ ًذا ،فأي فرق سيبقى بين
اإلنسان والحيوان ،في حالة ماإذا أصبح اإلنسان هو اآلخر اليستعمل مواهبه الفكرية ،وال يسترشد
عقله ،وإنما يسير في االتجاه الذي يدفعه إليه هوى نفسه!!

( )49-45تحوي هذه اآليات الكريمة إشارة رائعة ،بلغة المشاهدة العامة ،إلى تلك الظاهرة التي
تعرف اليوم بدوران األرض المحوري ..فاألرض تتم دورة واحدة حول محورها في كل أربع وعشرين
ساعة ..وهذا الدوران المنتظم هو سبب مجيء الليل والنهار بالتعاقب ..وإن هذا لمن عجائب قدرةاﷲ
دائما ألشعة الشمس الشديدة الحرارة ،وغمر
الباهرة ..فلوال دوران األرض محور ًّيا لظل نصفها
ً
معرضا ً
جحيما اليطاق!
نصفها اآلخر ظالم حالك دائم ،وألصبحت الحياة فوق األرض نتيجة ذلك،
ً

ونظام األرض هذا ينطوي على كثير من العبر والنصائح البليغة ..فكما أنه البد من مجيء ضوء النهار
بعد ظلمة الليل ،كذلك ليس ثمة بد من سيادة الحق على هذه األرض عقب اندحار الباطل ..والنهوض
صباحا على أثر النوم ليالً ،يذكرنا كل يوم بوقوع البعث بعد الموت في العالم اآلخر ..وما إلى ذلك.
ً
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وهكذا هناك درس ذو مغزى هام يكمن
في نظام المطر إلى جانبه الــمــادي ..فكما
تصبح األرض الــهــامــدة نــاضــرة خضراء
بسبب المطر ،كذلك تحول هدايةاﷲ القلب
اإلنساني إلى حديقة اإليمان والتقوى؛ فيما
إذا كان القلب يحمل جذوة االستعداد ح ًّقا،
ولم يكن قد صار كأرض سبخة بائرة فقدت
كل مقومات الحياة!
( )52- 50لقد ب َّين القرآن قضايا التوحيد
وتكرارا ،وبأساليب مختلفة
مرارا
واآلخرة
ً
ً
ومتنوعة ،ولو أنصت المرء إلى آيات القرآن
هذه بجدية ،أللهبت فــؤاده ،ومألته باللهفة
والقلق الدائم على مصيره ..غير أن اإلنسان
الغافل اليــتــأثــر بــأي دلــيــل مهما بلغ من
الوضوح وقوة التأثير!

ناقرفلا ةروس

٣٧

وقوله[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
كبيرا..
ﯚ] يعني :جاهد بالقرآن جها ًدا ً
ويتضح من هذا أن الجهاد بالقرآن ،وبعبارة
٣٦٤
أخــرى كفاح الدعوة السلمي ،هو الجهاد
الحقيقي ،بل هو الجهاد األكبر ..حتى لو حاول المنكرون توريط أهل اإليمان في المجاالت األخرى،
بصرفهم عن المجال الدعوي؛ فينبغي ألهل اإليمان أن يحاولوا جاهدين حصر نشاطهم في مجال
الدعوة القرآنية ،وأن يتخذوا كل التدابير الممكنة للعودة بنشاطاتهم إلى حقل الدعوة من جديد في حالة
ماإذا تغير مساره يو ًما بسبب خصومات أو معارك ،يوقد نيرانها المعارضون!!
( )54-53عندما يلتقي نهران في ممر مائي واحد؛ أو ينصب نهر كبير في أحد البحار ،فإن كال
الماءين رغم التقائهما يبقى أحدهما مستق ً
ال عن اآلخر ،ويبدو أن ثمة خي ًطا يمر بينهما ،كحد فاصل على
مدى البصر.

وقد اتفق لكاتب هذه السطور أن شاهد هذا المنظر عند ملتقى نهري الكنج والجامونا في مدينة «اﷲ
آباد» ..ويحدث هذا الواقع بموجب القانون الطبيعي الذي يسمى في العصر الحديث بـ«قانون المط
أو التوتر السطحي» ..وهذا هو شأن األنهار القريبة من السواحل ،حيث يطغى ماء البحر ،عند حدوث
«المد» ،على ماء النهر ،ولكنهما اليختلطان ،بل يفصل التوتر السطحي أحدهما عن اآلخر ،وحين يقع
«الجزر» ،فيرجع الماء البحري األجاج أدراجه من فوق ،بينما يبقى ماء النهر تحته عذ ًبا كالمعتاد ..وإن
قانون التوتر السطحي هذا هو السر في أن تتواجد ذخائر مياه عذبة حتى في وسط بحار مالحة ،لتوفر
الماء العذب للمسافرين عبر البحار!!
إن أصل الجسم اإلنساني هو الماء ..فقد خلق اإلنسان من الماء ..ثم بدأ نسله يتوالد ويتكاثر عن
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طريق روابــط النسب والمصاهرة ..وهناك
وقائع شتى كثيرة من هــذا القبيل في هذه
األرض ،فلو وقفنا عندها وقفة تأمل ،لرأينا
فيها من آيات قدرةاﷲ مايحير العقول
ويبهر األبصار!
( )57-55لقد أســكــناﷲ اإلنسان في
عالم ،يشهد كل شيء فيه وكل ماحوله على
وحدانية الخالق ..غير أن اإلنسان اليهتدي
بذلك إلــى نــور الــحــق ..بل هو يتوغل في
ضالله وغوايته إلى حد أنه يبني نظام حياته
على أساس الشرك بدالً من التوحيد ..وإذا
قام عبدمن عباداﷲ يدعو الناس إلى التوحيد،
تصدى لمعارضة دعوته والحيلولة دون
انتشارها بكل وسيلة.
بيد أن داعي الحق ــ مع ذلك ــ غير مسموح
له باللجوء إلى وسائل العنف والعدوان لنشر
دعوته ،وإنما يجب عليه أن يواصل عمله في
إطار التذكير والنصيحة وحده ،ولو أن الدعوة
٣٦٥
لم تعد تجدي شي ًئا ،فليس من شأنه أن يضيف
العنف والعدوان إلى الدعوة ،وإنما المطلوب إضافته منه في هذه الحالة يتلخص في :الدعاء واالبتهال
إلىاﷲ ،وإنهاء كل النزاعات المادية من طرف واحد ،والتأثير على قلب المدعو عن طريق النزاهة
واإلخالص واألخالق النبيلة السامية!

( )60- 58إن التأكيد في قوله[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] ينصب على المسؤول عنه،
وهو الرحمن ،وليس على الشخص الخبير به ..والمعنى :أنه لو كان هناك شخص يعرف عجائب قدرة
الرحمن وروائع خلقه حق المعرفة ،ألخبركم بمدى عظمة ذاته وكمال صفاته ..وإن الكشوف الكونية
التي قام بها علماء الطبيعة في العصر الحديث هي مصداق ،بصورة جزئية ،لهذه اآلية الكريمة ..فأسرار
الكون التي ظهرت نتيجة بحوث العلماء ،مدهشة لدرجة أن المرء يشعر برعدة ،وهو يقرؤها ،تدب في
أوصاله ،بحيث اليلبث معها أن يخضع لعظمة الخالق وجبروته في عجز وتواضع وخشوع!
والمراد بـ«ستة أيام» هو أياماﷲ ..وباإلمكان التعبير عنها ،بلغة البشر ،بستة أدوار أو مراحل ..وإتمام
عملية الخلق في ست مراحل ،يدل على أن إيجاد الكون تم على نحو مخطط ..والشيء الذي يتم إيجاده
بعناية ووفق تخطيط معين ،الولن يكون عب ًثا وبال هدف أبدً ا!!

( )62-61لفظ البرج يعني الحصن أو القصر العالي ..وأما بروج السماء التي يذكرها القرآن الكريم،
قديما وحدي ًثا في تفسيرها مذاهب شتى ..ولكن لم تتفق كلمتهم بعد على ماهو
فقد ذهب المفسرون ً
المراد بها بالضبط.
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ويحتمل أن يكون المراد بها مايطلق عليه
اليوم وصف «النظام الشمسي» ..حيث توجد في
هذا الكون آالف الماليين من األنظمة الشمسية..
ومنها هذا النظام الذي يقع قري ًبا منا ،والذي يضم
أرضنا وشمسنا ،وقمرنا ،وغيرها من الكواكب.

ومن آيات هذا النظام الشمسي التي التعد وال
تحصى ،حركة األرض حول الشمس بانتظام..
وهي دورتها االنتقالية أو السنوية في مدارها التي
تنشأ عنها الفصول األربعة ..ولها دورة أخرى
حول محورها ،تتم في كل  24ساعة ،تتسبب في
حدوث الليل والنهار وتعاقبهما.

إن دوران األرض فــي الــفــضــاء الرحيب
مالئما
المترامي األطراف بدقة متناهية ،وكونه
ً
لالحتياجات والــمــصــالــح البشرية إلــى حد
اليوصف ،لواقع مدهش لدرجة أن الشخص
الــذي يتأمل فيه بإمعان اليلبث أن يغرق في
فيض غامر من عواطف الشكر واالمتنانﷲ رب
العالمين!!

( )67- 63إن «الــمــشــي» عــامــة على
شخصية اإلنــســان بكاملها ..والــذيــن تمتلئ
قلوبهم إيمانًا ويقينًا باﷲ ،يصيرون كأنهم كلهم
تــواضــع وانــكــســار ..فخشيةاﷲ تسلب منهم
الشعور بالكبرياء واالستعالء ..وينطبع غدوهم
ورواحــهــم ،وقيامهم وقــعــودهــم ،وحركاتهم
وسكناتهم ،كلها بطابع العبودية الصادقة.

ولو وقف أمر عباد الرحمن عند هذا الحد،
لما تعرض لهم أحــد في الدنيا أبـــدً ا ..غير أن
أيضا دعاة إلىاﷲ ..ومن
معرفةاﷲ تجعلهم ً
هنا يحتدم الصراع بينهم وبين اآلخرين ..حيث
أمــرا اليحتمل لدى
يعود إعالنهم عن الحق ً
أنصار الباطل ..مما يدفعهم إلى التصدي لهم
واالصطدام بهم ..بيد أن خوفاﷲ يمنع عباده،
حتى عند هذه النقطة عن االصطدام المضاد،
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وإنما هم يعرضون عنهم داعين لهم بالهداية
لإليمان.

أيضا أن نو ًعا من
ومما يترتب على معرفةاﷲ ً
االضطراب والقلق الدائم يعود جز ًءا اليتجزأ من
حياتهم ،بحيث إنهم اليتضرعون إلىاﷲ في ٍ
لهفة
وخشوع في أوقــات النهار فحسب ،بل تصبح
خلوتهم في ساعات الليل هي األخــرى عامر ًة
بذكراﷲ وحمده.
كما يجعلهم اإلحساس بجاللاﷲ حذرين
أبلغ الحذر في كافة شؤون الحياة ،واستحضار
ساعة المثول بين يــدياﷲ للحساب يلزمهم
جادة االعتدال واالحتياط فيما يتعلق بالتكسب
واإلنفاق ..وقد جاء في حديث نبوي أنه« :من فقه
الرجل قصده في معيشته»( .أخرجه اإلمام أحمد
في «مسنده»).

( )71-68ذكرت هنا ذنوب ثالثة :الشرك،
وقتل النفس بغير حق ،والزنا ..وهذه الذنوب
الثالثة هي أكبر الكبائر في حــقاﷲ وفــي حق
العباد ..وآية اإليمان الحقيقي باﷲ أن يتجنب
المرء هذه الكبائر الثالث ..وأما الذين سبق أن
ارتكبوها بالفعل فبإمكانهم أن يتخلصوا من وخيم
عاقبتها بالتوبة النصوح ..وأمــا الذين يموتون
بدون التوبة واإلنابة فإن لهم عنداﷲ عذا ًبا شديدً ا
لن يجدوا إلى الخالص منه سبي ً
ال أبدً ا!

الحسنة األصلية عنداﷲ هي أن يصير المرء
دائم الحذر والخوف مــناﷲ ..إن الحسنة التي
تجرد صاحبها من خوفاﷲ في الحقيقة سيئة..
وبالعكس فإن السيئة التي تمأل فــؤاد صاحبها
بخوفاﷲ ،هي حسنة من حيث عقباها ..ولو
اقترف المرء سيئة ثم ذكـــراﷲ ،وتصور شدة
بــطــشاﷲ وحسابه ،فارتعدت فرائصه وج ً
ال
مستغفرا ،فإناﷲ
وإشفا ًقا ،فاندفع نحو ربه تائ ًبا
ً
سيبدل من فضله ورحمته سيئ ًة كهذه بالحسنة،
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لكونها قد صارت باع ًثا على رجوع المرء
وإنابته إلىاﷲ!

( )74- 72إن الرذائل واألعمال الخاطئة
التي توجد في العالم الــراهــن ،قد جعلها
الشيطان من الناحية الشكلية الظاهرية،
جميلة ومزخرفة ..فكل متبع للباطل يعرض
نظريته في ثوب قشيب من األلفاظ والعبارات
الرائقة.

٢٢٧

٢٦

٣٦٦

وبسبب هذا التمويه الشكلي والخالبة
الظاهرية يميل الناس نحو هذه األشياء ،ولو
أزيح عنها هذا الغالف الخارجي األنيق ،لبدا
كل شيء منها بش ًعا كريه المنظر بدرجة أن
شخصا مالن يرضى باالقتراب منه!
ً
وعلى هذا االعتبار فكل رذيلة نوع من
الكذب والتمويه الذي يبتلى به المرء ،وإن
امتحان المرء في العالم الراهن هو أن يتعرف
على الكذب ،ويمزق الستار الظاهري ليرى
األشياء كما هي في صورها الحقيقية.

وحينما يوجه إلى أحد الناس نصيحة تصدم كبرياءه فال يلبث أن يثور ويشتعل غض ًبا على الفور..
شخصا كهذا أصم أعمى عنداﷲ ..فإنه لم يستعمل بصره لرؤية الحقيقة ..وال استخدم آذانه لسماع
إن
ً
صوت الحق ..إنه لم يستقبل النصيحة كإنسان سميع وبصير ،وإنما استقبلها كمن حرم مواهب السمع
والبصر ..وإن البصير والسميع عنداﷲ ح ًّقا هو الذي إذا رأى اللغو أعرض عنه ،وإذا قدمت إليه نصيحة
صادقة تلقاها من فوره بالقبول ..وكل رب عائلة «إمام» لعائلته ..فإن كان أفراد عائلته «متقين» ،فهو إمام
للمتقين ،والعكس بالعكس!!

( )77-75إن غرف الجنة العليا سيدخلها أولئك الذين كانوا قد أذلوا أنفسهم ألجل الحق في هذه
الدنيا ..وحيث إنهم كانوا قد تواضعواﷲ في األرض ،يرفعاﷲ درجاتهم في اآلخرة ،ويقابلهم بغاية
التوقير واإلكرام ..وقد عبر سيدنا المسيح عن هذا المعنى حين قال« :طوبى للمساكين بالروح؛ ألن لهم
ملكوت السماوات»!
واألوصاف التي تؤدي بأحد الناس إلى الجنة ،إنما يوفق للتحلي بها من يكون مستعدًّ ا للصبر..
والجنة هي مقام أعلى ،حيث تتحقق كل رغبات اإلنسان بصورة كاملة ..غير أن أبوابها لن تفتح إال لذلك
اإلنسان الصبور الذي منع نفسه عن االنسياق وراء رغباته في الدنيا من ًعا باتًّا ..إن الجنة سلعة غالية ثمنها
الصبر ..وأما جهنم فهي مصير الشخص الذي لم يكن قد رضي بدفع ثمن الصبر المطلوب في الحياة
الدنيا!
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٣٧

( )6- 1تظهر دعوة الحق ،حينما تظهر
في ثوب «الكالم المبين» ..فمن عالمات كون
دعوة مادعوة إلهية :أن تكون واضحة غاية
الوضوح ،وأن تكون كل مبادئها قائمة على
شخصا
أساس من الدالئل الساطعة ،لدرجة أن
ً
قد يمكنه أن يقابلها باإلنكار ،ولكنه اليستطيع
أن يقول ــ إذا التزم الصدق واإلنصاف ــ بأنها
رسالة غامضة يتعذر عليه فهمها!!
[ﭘ ﭙ ﭚ] تــدل هــذه الجملة
على ذلك النصح التام الــذي يكنه الداعي
للمدعو ..إن العمل الدعوي ينبع من عاطفة
النصح الــخــالــص ..ومــن ثــم فحين يرى
الداعي إصرار المدعو على رفض رسالته؛
وأسى ،تما ًما كما تذوب
يأخذ يذوب حسر ًة ً
وغما إذا
هما ًّ
األم الساهرة على تربية ولدها ًّ
٣٦٧
انحرف عن الطريق السوي.
ولقد وردت جملة القرآن هذه مورد التنويه بما يضمره الداعي من مشاعر النصح الفياض ،وليس في
معرض النقد له.
إن دعوة الحق تكون دعو ًة إلــىاﷲ ..وإناﷲ هو القوي الجبار ،الذي لو شاء ألخضع الجميع
ٍ
ألحد مجاالً لإلنكار والعناد والطغيان ،غير أن هذا الوضع ناشئ عن الخطة اإللهية
إلرادته ،ولم يترك
أرواحا ذكية نفيسة تتعرف على الحق في دنيا حافلة بأسباب الخداع
نفسها ..حيث يريداﷲ إلعمار جنته
ً
والتدجيل ..وبالتالي تخضع له طو ًعا بدون قهر وال أي ضغوط خارجية ..وانتخاب أناس كهؤالء لم
يكن ممكنًا إال في ظل أحوال تكون حرية الفكر والعمل فيها متاحة لكل أحد!
( )9-7إن خروج شجرة خضراء مثمرة من باطن األرض واقعة عجيبة تما ًما كما لو خرج من باطن
األرض ــ مث ً
ال ــ جمل يمشي!!
ولو أن الناس فوجئوا ذات يوم بحدوث الواقعة األخيرة ألصيبوا بدهشة وذهول يفوق الوصف..
بينما تحدث على األرض كل لحظة واقعة أعجب وأكبر من ذلك بكثير ،ولكنهم اليندهشون بها ،وال
درسا أو عبرة!
يرون فيها ً
والشيء الذي يطلبهاﷲ من اإلنسان هو أن يالحظ الجوانب غير العادية الكامنة وراء الوقائع العادية..
ناتجا عن األسباب والعلل الظاهرة ..والذين
وأن يشاهد التصرف اإللهي المباشر في إحداث مايبدو ً
يقيمون الدليل على هذه البصيرة النافذة هم المؤمنون باﷲ ح ًّقا ..وهم الذين سيغدقاﷲ عليهم فيوض
رحماته األبدية!

( )14- 10بعث سيدنا موسى بدعوة التوحيد
إلى فرعون طاغية مصر ،الذي كان يحكم أكبر
دولة متحضرة في العالم آنذاك ..بينما كان سيدنا
موسى من ناحية أخرى ،رج ً
ال من بني إسرائيل،
الذين كانوا بمنزلة العبيد والعمال أو أحط منهم
شأنًا في مصر وقتذاك ..وكان قد قتل على يده
رجل من القبط ــ قوم فرعون ــ عن غير قصد..
هذا باإلضافة إلى أن سيدنا موسى كان يشعر في
نفسه بضعف المقدرة على البيان ،وعدم طالقة
اللسان ..بيد أناﷲ اختاره لتبليغ رسالته.

والحقيقة هي أناﷲ ينظر إلى باطن المرء أكثر
من ظاهره ..وإذا ماوجد أحــدً ا يحمل الجوهر
الباطني اختاره لخدمة دينه ..إ ًذا فعلى المرء
أن يعنى بجوهره الباطني ،ويعمل على تربيته
وإنمائه بقدر المستطاع ..أما لو أنه كان يعاني من
عوز أو نقص مافي الظاهر ،فإنما يتم تالفيه من
عنداﷲ!!
( )19-15إن الشخص الذي يقع اختياراﷲ
عليه لتمثيله والتبليغ عنه يكون بكل المقاييس،
في عصمة مناﷲ وتحت حمايته ..كما يتم تأييده
ٍ
بآيات خاصة صريحة الداللة على أن أمره أمر
إلهي ،غير أن اإلنسان ظالم لدرجة أنه اليستعد
مع ذلك لالعتراف به.
ماذا كان الغرض من مطالبة موسى فرعون
بإرسال بني إسرائيل معه؟
إن القرآن اليــورد أي تفاصيل بهذا الشأن..
وأما التوراة فقد جاء فيها بهذا الخصوص مايلي:

ـ «وبعد ذلــك دخــل موسى وه ــارون وقاال
لفرعون ،هكذا يقول الربإله إسرائيل ،أطلق
شعبي ليع ّيدوا لي في البرية» (خروج.)1:5 :
ـ «فدعا فرعون موسى وهارون وقال :اذهبوا،
اذبحوا إللهكم في هذه األرض ،فقال موسى:
اليصلح أن نفعل هكذا؛ ألننا إنما نذبح رجس
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المصريين للرب إلهنا ،إن ذبحنا رجس المصريين
أمام عيونهم أفال يرجموننا؟! ..نذهب سفر ثالثة
أيام في البرية ،ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا»
(خروج 25 :8 :ــ .)27

ظاهرا أن سفر موسى
ومن بيان التوراة يبدو
ً
هذا لم يكن للهجرة ،بل كان ألجل التربية ،فقد
كانت البقرة تعتبر معبود ًة مقدسة لدى المصريين..
وبفعل التعايش معهم منذ قــرون طويلة ،كان
بنو إسرائيل هم اآلخرون قد تأثروا بمعتقداتهم
وطقوسهم الوثنية ..فأراد موسى أن يذهب بهم
لمدة من الزمان ،بعيدً ا عن المجتمع المصري
المشرك ،ويقوم بتربيتهم وتزكية نفوسهم في مناخ
نقي!
( )22-20عرض موسى دعوة التوحيد على
فرعون ،فما لبث فرعون أن ذكره في هذه المناسبة
لتقليل أهميته والحط من شأنه أمام المأل ،بحادثين
من سابق حياته:
أحدهما :كونه قد نشأ وتربى وليدً ا في
البالط الفرعوني.
واآلخر :ماكان من قتله للرجل القبطي.

وقد أجاب موسى عن ذلك قائالً :إن كنت قد
تربيت في بيتكم ،فإنما يرجع السبب في ذلك إلى
ظلمكم واضطهادكم؛ إذ كنتم تقتلون أطفال بني
إسرائيل ،فخبأتني والدتي في صندوق وألقته في
البحر ،ثم التقطت بعد ذلك بأيديكم أنفسكم،
وأدخلت داركم ،وأما قتل القبطي ،فإنني لم أفعل
ذلك عن عمد ،وإنما كان بمحض الصدفة حين
ضربته دفا ًعا عن أخي اإلسرائيلي المضطهد.

وعلى إثر قتل القبطي فارق سيدنا موسى بالد
مصر وذهب إلى مدين ،حيث أقام سنين عديدة..
وربما كان خروجه عليه الصالة والسالم من جو
المدينة المصطنع ،ليقضي أعوا ًما في أحضان البيئة
أمرا ضرور ًّيا لتربيته وإعداده..
الفطرية البسيطة ً
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فبينما هو ينصرف من مدين عائدً ا إلى مصر،
شرفهاﷲ بالنبوة والرسالة في الطريق!
([ )35-23ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ]؟ إن
سؤال فرعون هذا كان في الحقيقة على وجه
االستهزاء ،وليس على وجه االستفسار ..غير
أن موسى أجاب عنه بهدوء بالغ وبدون أدنى
تأفف أو تذمر ..فحاول فرعون مرة أخرى
احتقار موسى ،حيث قال لحاشيته بأسلوب
ساخر[ :ﮁ ﮂ ﮃ]؟! ولكن موسى
مضى يتابع حديثه بتلطف كالمعتاد وغير
حافل بسخريته الالذعة ..حتى اشتعل فرعون
غض ًبا جعله ينسب موسى إلــى الجنون،
على أن موسى ــ مع ذلك ــ لم يفقد هدوءه
ورزانته ..ولما هدد فرعون بإلقائه في غياهب
السجن ،أظهر له موسى أدلته ممث ً
ال في
ٍ
بعدئذ أمام
المعجزة الباهرة ،بحيث لم يعد
فرعون مجال لمزيد من األخذ والرد ،إال أنه
أرغى وأزبد ،ولم يعترف بهزيمته ،بل تمادى
٣٦٨
في عناده وتعنته ،فاستخف بشأن المعجزة
التي أراها موسى إياه قائالً :إنها ليست بواقعة إلهية ،وإنما هي واقعة سحرية ..وبإمكان أي ساحر أن
يعرض شعوذة كهذه.
لقد كانت دعوة موسى دعوة سلمية بمعنى الكلمة ..ولم يكن لها أية صلة مباشرة بالسياسة والحكم
كذلك ..وإنما كان فرعون يقصد إثارة قومه ضد موسى؛ إذ قال :إنه يريد أن يخرجنا من بالدنا ..ويكفي
دلي ً
ال على عدم جدية فرعون أنه رمى موسى بمحاولة إخراجه هو وقومه من أرض مصر ،بينما كان
قد طلب منه أن يسمح له باالنطالق مع قومه ــ بني إسرائيل ــ من مصر!

( )42- 36نظر فرعون وحاشيته إلى قضية موسى على أنها التعدو أن تكون قضية السحر .ولذلك
وضعوا خطة لمواجهته عن طريق السحر ،لئن كان موسى يقدر على تحويل عصاه إلى حية ،فإن عندنا
أيضا من السحرة الماهرين من يستطيعون اإلتيان بمثل ذلك ،هذا هو الحد الذي وصل إليه تفكيرهم
ً
أمرا بشر ًّيا ،أرادوا مقاومته بواسطة البشر..
ولم يتجاوز إلى ماوراءه ..وحيث قد اعتبر القوم أمر موسى ً
وغاب عن بالهم أن أمر موسى أمر إلهي ..ومن ذا يستطيع من البشر أن ينبري لمواجهةاﷲ أو محاربته؟!

وتعين يوم الزينة ،وهو عيد سنوي كان يحتفل به المصريون القدامى ،للمقابلة بين موسى
والساحرين ..وقد اختير لهذا الغرض ساحة كبيرة جدًّ ا ،ليجتمع هناك أكبر عدد ممكن من الناس ،مما
سيكون طب ًعا أقوى حافز مشجع للسحرة على إتقان صناعتهم وإبراز مهارتهم!
( )48-43لما ألقى السحرة بحبالهم وعصيهم في الساحة ،خيل إلى الناظرين وكأنها قد انقلبت
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حيات وثعابين تتحرك ..غير أن هذا لم يكن
أي تغير حقيقي ،وإنما كان محض تصرف في
العيون ،وعلى العكس من ذلك كان تحول
عصا موسى إلى الحية ،يعني صيرورة العصا
إلى معجزة إلهية ،ومن ثم فلم تكد تتحول
عصا موسى إلى حية تسعى في الساحة ،حتى
أبطلت كل طالسم السحرة بالمرة ،وبالتالي
أصبحت حبالهم وعصيهم حباالً وعص ًّيا فقط
كما كانت من قبل.
لقد كان السحرة يعتبرون موسى قبلئذٍ
ساحرا مثلهم ،إال أن التجربة فتحت عيونهم
ً
اآلن؛ ولكونهم خبراء بفنون السحر أدركوا
من فورهم أن هذا ليس بسحر ،بل هو النبوة
والرسالة ..بيد أنه كان بإمكانهم أال يعترفوا
برسالة موسى ،ويرفضوه مجارا ًة لفرعون،
معتمدين على بعض األلفاظ الرنانة الكاذبة،
ولكن اإلنسان الحي يستحيل عليه أال يعترف
بالحق بعد ظهوره بجالء ووضوح تام ،وقد
٣٦٩
كان السحرة من هذا الصنف الحي من البشر،
ومن ثم لم يلبثوا أن اعترفوا على التو بصدق سيدنا موسى.
٣٧

( )51- 49كان إيمان السحرة بموسى مبعث إهانة كبيرة بالنسبة لفرعون ..ولكي يدفعها عن نفسه
موجها خطابه للسحرة:
راح يصف كل ماجرى بأنه نتاج مؤامرة مدروسة سل ًفا ضد الحكم القائم ،فقال
ً
إنكم متواطئون مع موسى ،وإنما تظاهرتم بالهزيمة أمامه عن قصد مبيت ،حتى تسري هيبة موسى في
النفوس ،وبالتالي يسهل عليكم تحقيق نواياكم وأهدافكم المشتركة.
وباعتبارهم متمردين على الدولة ،أصدر فرعون حكمه النهائي على السحرة :ستقطع أيديكم
وأرجلكم من خالف ،وستصلبون على مشهد من الناس.

وبالرغم من هذا الحكم الشديد البالغ القسوة ،لم يفقد السحرة همتهم؛ ففيما كان هؤالء السحرة
من ذي قبل يقسمون بعزة فرعون وسلطانه ،تود ًدا إليه ،راجين منه جزيل العطاء والتكريم ،إذا بهم اآلن
توجهوا إليه قائلين دونما خوف أو وجل :افعل بنا ماشئت ..فإننا لن نتخلى عن دين موسى على أية
حال.
وقد كان سر هذه العزيمة وعلو الهمة يكمن في االكتشاف اإليماني ..فإن المرء إنما يتحمل فقدان
شيء ما ،إذا كان يرجو الحصول على شيء أكبر مما يفقده ..وقبل اإليمان بالحق كان أكبر شيء في نظر
السحرة هو التقرب من فرعون وجوائزه الغالية ،بينما صاراﷲ ورضوانه يبدو لهم هو الشيء األكبر بعد
اإليمان ..وهذا هو السبب في أنهم لم يلبثوا عقب إيمانهم ،أن استعدوا للتضحية عن رضا وسرور ،بما
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كان يتعذر عليهم أن يضحوا به قبل اإليمان!
( )59-52على الرغم من جهود دعوية
مضنية دامت سنوات طواالً ،لم يؤمن فرعون
برسالة موسى ..إلى أن أمــراﷲ موسى بعد
قيام الحجة بمغادرة مصر مع بني إسرائيل..
وحين بلغ نبأ انطالق بني إسرائيل الجماعي
من مصر إلى فرعون ،خرج بجنوده وأمراء
مملكته يطاردونهم.
إن إقدام فرعون هذا كان على مايبدو ضد
بني إسرائيل ،ولكنه صار عمل ًّيا إقدا ًما ضد
نفسه هو ..إذ توصل فرعون وأصحابه هكذا،
تاركين بالدهم الخصبة ومساكنهم األنيقة
الفخمة ،إلى حيث قدر لهم الهالك غر ًقا عن
بكرة أبيهم!
ولقد حــرماﷲ فرعون وأصحابه ،لقاء
ظلمهم من كل نعمه التي أغدقها عليهم في
مصر ،هــذا مــن جــانــب ..ومــن جانب آخر
فقد م َّناﷲ على صلحاء بني إسرائيل
بأن أوصلهم ،بعد مدة من الزمان ،إلى بالد
فلسطين ،حيث أعطاهم من فضله هذه النعم كلها وزيادة!

ءارعشلا ةروس

٣٧٠

( )68-60أفضى المسير ببني إسرائيل في نهاية المطاف إلى حيث وجدوا أنفسهم أمام بحر هائل
مترامي األطراف ،ومن ورائهم فرعون وجنوده يتعقبونهم مسرعين ..وقد أفزع هذا الموقف الخطير بني
إسرائيل لدرجة أنهم توجهوا إلى موسى ــ طب ًقا لرواية التوراة ــ قائلين« :هل ألنه ليست قبور في مصر،
أخذتنا لنموت في البرية ،ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟!»( .خروج 11 :ــ .)14
ٍ
عندئذ أن يضرب البحر
حتما ..فأمراﷲ موسى
بيد أن سيدنا موسى كان على يقين من أناﷲ سينصره ً
بعصاه؛ فانشق الماء على أثر الضرب ،ووقف كالجدران الشامخة إلى جانبي اليمين واليسار ،وبينهما
طريق يابس ،سار بنو إسرائيل عبره إلى الشاطئ اآلخر.
لم يكد يقتحم فرعون وجنوده الطريق اليابس خلف بني إسرائيل ،ويتوسطون البحر ،حتى انطبقت
المياه المنحسرة عليهم بأمراﷲ من كال الجانبين ،فغرق فرعون وجنوده عن آخرهم ،ولم يفلت منهم
أحد ..إن خريطة واحدة بعينها كانت تنطوي على النجاة لطائفة والهالك لطائفة أخرى!!

( )74- 69كان هناك ــ من جانب ــ قوم إبراهيم ،الذين أخذوا بدورهم في ممارسة مارأوا آباءهم
السابقين يفعلون من عبادة األصنام والتماثيل ..ومن جانب آخر كان سيدنا إبراهيم الذي فكر بعقله هو،
وارتفع بنفسه عما حوله بح ًثا عن الصدق ،وهذه هي الصفة الخاصة التي توصل المرء إلى معرفةاﷲ..
والذي يتمتع بهذه الصفة إلى درجة الكمال ،يختارهاﷲ لتمثيل دينه وإبالغ رسالته ..وعبارة [ﮞ
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ﮟ ﮠ ﮡ] تــدل على أن الــقــوم قد
وجدوا أنفسهم عاجزين تما ًما عن التقدم بأي
دليل في أثناء جدالهم مع سيدنا إبراهيم،
إال أنهم أبوا عن اإليمان ،وما زالوا متمسكين
بدين آبائهم على أساس التعصب األعمى.
( )82-75يأتي اإلنسان إلى هذا العالم
كوجود مستقل ،يتمتع بعقل يميز الخير من
الشر ،ويستخرج الكليات من الجزئيات،
ويتوصل إلــى المعقول عبر المحسوس..
وتوجد هنا أشياء تعمل وفق نظام رائع دقيق،
على توفير الــرزق الــازم لإلنسان بصورة
أيضا حين يمرض،
مستمرة ،كما يجد المرء ً
أن كل األسباب الضرورية متوفرة هنا ،إلبراز
فن الطب والعالج إلى الوجود ..ثم يكتشف
المرء كيف أنــه مع تمتعه في ظاهر األمر
بكامل االختيار وحرية التصرف في ذاته
وفيما حوله ،عاجز تمام العجز أمام الموت،
فكل إنسان له عمر معين محدود ،حين يبلغه
٣٧١
يموت دون تأخير أو تأجيل!
وهذه الوقائع اليمكن أن تكون لها عالقة بأحد سوىاﷲ الواحد؛ إ ًذا فكيف يسوغ ألحد أن يعبد
شخصا مامن دوناﷲ الواحد األحد ،الفرد الصمد.
شي ًئا أو
ً
وينبغي للمرء باإلضافة إلى ذلك أن يكون جا ًّدا بهذا الشأن إلى أقصى حدود الجدية ..ألن نفس هذه
أيضا إلى أناﷲ الذي هو فاعل كل هذا ،سوف يستحضر جميع البشر أمامه يو ًما للحساب
الوقائع تشير ً
عما صنعوه في الحياة الدنيا ..وإن الموت هو بداية عملية االستحضار هذه!
٣٨

( )89- 83المراد بـ«الحكم» هنا هو الفهم الصحيح الصائب ،وهو يعني رؤية األشياء كما هي في
خيرا يفقهه في
الواقع ..وهو أعظم نعمة يفوز بها عبدبعد النبوة ..وقد جاء في الحديث« :من يرداﷲ به ً
الدين».
وقد أجيب سيدنا إبراهيم الخليل في جميع دعواته ،ماعدا دعاءه بالمغفرة ألبيه (آزر).

إن القيمة الحقيقية عنداﷲ إنما هي لـ«القلب السليم» ..والقلب السليم هو القلب الصحيح أو القلب
النقي الطاهر من رجس الشرك والنفاق ،ومن مشاعر الحسد والبغضاء ..وبعبارة أخرى أن يلقى المرء
ربه وهو يحمل بين جوانحه نفس القلب الذي كاناﷲ قد أعطاه إياه يوم ولدته أمه ،دون أن يلقاه تعالى
حام ً
ال أي قلب آخر سواه!!
( )104-90ال يبعد المرء عن جنته أو جحيمه بمسافة كبيرة ،وإنما يحول بينه وبينها ستار مؤقت،
وحين تزيح القيامة هذا الستار ،فسوف يرى كل امرئ أنه كان من جنته أو جحيمه على قاب قوسين أو
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أدنى ،وإن كان اإلنسان الغافل يراها بعيدة ،بعيدة
جدًّ ا!
المقصود بـ«المجرمين» هنا القادة الكاذبون
المضللون ..الذين كانوا يحتلون مراكز السيادة
والكبرياء في مجتمعهم ..وهــؤالء لم يرفضوا
دعــوة الحق ،حين رفضوها ،إال حفا ًظا على
كبريائهم وســيــادتــهــم ..ولــقــد وق ــف كبرهم
وشعورهم باالستعالء حجر عثرة دون اعترافهم
بالحق ..مما جعل أتباعهم هم اآلخرين لم يعيروا
دعوة الحق جانب اهتمام ،وال اعتبروها شي ًئا يقام
له وزن!
و«تسوية القادة برب العالمين» يعني :وضع
كلمتهم في مستوى كلمةاﷲ رب العالمين ..وقد
شرح ذلك ابنكثير ،يقول« :أي نجعل أمركم
مطا ًعا ،كما يطاع أمر رب العالمين».

والذين كانوا يمتثلون ألمر قادتهم في الدنيا
كامتثالهم ألمراﷲ ،سينادون قادتهم في اآلخرة
بوصف «المجرمين» ..إال أن ذلك لن يغني عنهم
شي ًئا؛ فإن مكان التعرف على «المجرم» من «متبع
الحق» كان هذا العالم دون العالم اآلخر!!

( )115- 105قوبل سيدنا نوح بالتكذيب
من قبل قومه ..في حين أن دعوته عليه الصالة
والــســام كــانــت تحمل معها أقـــوى األدلـــة
وأوضحها ..كما كانت سيرته إلــى جانب
ذلــك ،تؤكد على صدقه وحقيته ..حيث كان
نوحا رجل
قومه يعرفون ــ في ضوء خبرتهم ــ أن ً
صادق وأمين ..وأن الدعوة التي يعرضها عليهم
اليرتبط بها أية مصلحة من مصالحه الذاتية..
وقد كانت هذه الخصوصيات كافية للبرهنة على
جديته المتناهية ..والذي يكون جا ًّدا بالنسبة إلى
المخلوق ،لن يكون غير جاد بالنسبة إلى الخالق!
لقد وقف قوم نوح من دعــوة نبيهم موقف
الرفض واإلنكار ،مع أنهم لم يكونوا يملكون في
حق إنكارهم هذا شي ًئا سوى أقاويل غير ذات صلة
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بالموضوع ..فإن رفض دعوة مابحجة أن أنصارها
أناس عاديون ،ليس تفنيدً ا للدعوة ،بل هو تفنيد
للذات ..فمعنى ذلك أن المرء ،وإن كان اليجد
مجاالً للقول ضد الدعوة على أساس الدليل ،إال
أنه إنما يستنكف عن مناصرتها؛ ألن أتباعها من
ضعفاء الناس وفقرائهم ،ولكونه اليرجو ماإذا
كان انضمامه إليها سيعلي قــدره أو يمكنه من
الحصول على أي مركز مرموق ذي بال!

( )122-116استمر نوح يدعو قومه
إلــى الحق قــرو ًنــا طويلة ،ولكنهم ظلوا يأبون
أخيرا أن يرموه
االستجابة لدعوته ..إلى أن قرروا ً
بالحجارة حتى يموت ،ويستريحوا بالتالي من
سماع موعظته التي كان يغاديهم ويراوحهم بها..
ولما وصل عناد القوم وطغيانهم إلى هذا الحد،
صدر الحكم اإللهي بالقضاء عليهم ..وحكماﷲ
هذا هو الذي برز في صورة دعاء سيدنا نوح على
قومه ..وصنع نوح ٍ
بأمر مناﷲ تعالى سفين ًة كبيرة
ضخمة ،شحنها بجميع أصحابه ،وبزوجين اثنين
من كل أنواع الحيوانات ..ثم أرســلاﷲ طوفانًا
عار ًما شديدً ا ،بحيث أخذ الماء يتدفق من باطن
األرض ،ويهطل بغزارة من السماء ،حتى هلك
كل مخلوق حي غر ًقا ،ماعدا ركاب السفينة.

وهذا مثال تاريخي يوضح بما اليدع مجاالً
للشك أن النجاة والفالح في هذا العالم من نصيب
المؤمنين إيمانًا صاد ًقا وحدهم ،أما بقية الناس فال
ينتظرهم هنا سوى الهالك والدمار!

( )135- 123إن [ﭮ] هو الشعب الذي
كتب له التألق واالزده ــار في الدنيا بعد هالك
قوم نوح ..كما قال تعالى في شأنهم[ :ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ].
فقد حباهماﷲ سبحانه بكل نعمه ،من صحة
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األجساد ،وقوة األبدان ،وخصوبة األرض،
ورغد العيش ،والسلطة ...إلخ.

ولو أنهم شكروااﷲ على هذه األشياء
الستيقظت فــي قلوبهم مشاعر التواضع
واالنــكــســار ..إال أنهم جعلوا منها موضع
التفاخر والــمــبــاهــاة ..وكـــان نتيجة ذلك
أن صــاروا الهــم لهم إال أن يكرسوا كل
ماعندهم مــن وســائــل وأســبــاب فــي رفع
مستوى معيشتهم ،وتخليد أسمائهم ،وفي
تشييد آثار حجرية تنطق بمجدهم وعظمتهم،
باعتبار ذلك كله هو العمل األكبر واألولى
باالهتمام في هذه الحياة!

وأمــثــال هــؤالء تستولي على نفوسهم
مشاعر الكبر والغرور والتعالي بحيث إنهم
إذا اختلفوا مع أحــد ،أو ثــارت بينهم وبينه
خصومة ما ،فال يعرفون حدًّ ا يقفون عنده،
بل يستبيحون ألنفسهم كل ألــوان الجور
والعدوان ضده ،ويريدون أن يسحقوه بكل
٣٧٢
قوتهم ..فإن استقامة أمور دنياهم تجعلهم
اليخافون بطش اآلخرة ..ومن يعتبر نفسه في مأمن من بطش اآلخرة ،لن يبقى اآلخرون في مأمن من
غوائل بطشه وفتكه بهم أبدً ا!

والذين يتاح لهم أسباب الرخاء والقوة والتفوق المادي ،تتولد فيهم ثقة كاذبة بأنفسهم ..وهذه الثقة
الكاذبة تقف حجر عثرة دون اعترافهم بأي صدق يأتي من الخارج ..فهم اليكترثون بقول الناصح ،وال
صادرا من رسولاﷲ ..وال
وجديرا باالعتبار في ذاته ،حتى ولو كان
مهما
ً
ً
يقيمون له وزنًا ،مهما كان قوله ًّ
يكاد يعترف أناس كهؤالء إال إذا أجبرهم عذاباﷲ على االعتراف بذلك!

( )140-136حالت ثقة قوم عاد الكاذبة بأنفسهم دون إذعانهم لكالم رسولهم ..حتى إنهم ظلوا
يسخرون منه ويستهزئون برسالته ..ويعتبرون ماهم فيه من سعة ورغد عيش عالمة على أنهم شعباﷲ
(المدلل) المنعم عليه ..وعجزوا عن أن يدركوا السر القائل بأن :متاع الدنيا إنما يتاح للمرء على سبيل
االمتحان وليس على سبيل االستحقاق.

ولما قام الدليل القاطع على أنهم اليؤمنون ،سلطاﷲ عليهم عاصفة هوجاء مصحوبة بالمطر والبرد
الشديدين ،دامت تهب بكل أهوالها ليل نهار على مدى سبعة أيام إلى أن دمرت عا ًدا بمدنيتها الفخمة
شر تدمير ..ولم يعد لديار هذا الشعب من أثر اليوم سوى رمال الصحراء المترامية األطراف ،تلك التي
تمتد مابين عمان واليمن الحاليين ..ولقد كانت هذه المنطقة خصبة وعامرة للغاية في قديم الزمان،
ولكن اليوجد هناك اليوم أي نوع من الحياة أو العمران!

585

ءارعشلا ةروس

( )152-141كانت ثمود هي الشعب
الذي ازدهر بعد قوم عاد ،وقطع في ميدان
التقدم والرقي أشوا ًطا شاسعة( ..األعراف:
 ..)74وقد كانت مساكنهم بالمنطقة الواقعة
مابين خيبر وتبوك ،التي يقال لها «الحجر»..
ولقد نــال هــذا الشعب من أسباب الرخاء
والهناءة ومظاهر القوة والغلبة أوفر منال..
غير أن أفــراده لم يلبثوا بدورهم أن اتجه
اهتمامهم كله نحو االرتقاء المادي وترفيه
العيش الدنيوي وح ــده ،شأنهم فــي ذلك
شأن عاد الذين سبقوهم ..وربما يكون هذا
الشعب ــ ثمود ــ هو الذي بدأ وألول مرة في
التاريخ ،بتحويل الجبال إلى البيوت الضخمة
عن طريق النحت والحفر؛ ذلك الفن العريق
تطورا في صورة
الذي يوجد له نماذج أكثر
ً
كهوف أجانتا وأيلورا ()Ajanta-Ellora
الهند على مقربة من مدينة أورنغ آباد.
وإنه مامن شخص أو شعب يحصل على
٣٧٣
أسباب الدنيا وزخارفها ،إال يقع في سوء فهم
قائل بأن هذا حقه ،وله أن يستعمله كما يشاء ..بيد أن هذه حماقة كبرى ..إذ الحقيقة هي أن أسباب الحياة
الدنيا إنما تتاح ألجل االمتحان بصفة مؤقتة ،وإنها ستنتزع بعد انقضاء فترة االمتحان المحدودة ،من يد
صاحبها بحيث لن يبقى لديه منها شيء!!
والمسرف هو الشخص الذي إذا نال الثروة أصيب بنفسية الفخر بدالً من الشكر ..وإذا حصل على
السلطة امتأل بمشاعر الكبر والخيالء ..وإذا ماعهد إليه بوظيفة أو منصب استغله لتدعيم جاهه وبروزه
الشخصي ،بدالً من أداء الواجب وخدمة الصالح العام ..وإن إساءة استخدام الفرص والمواقع هي التي
تورث الفساد في المجتمع ..وقد كان كبراء قوم ثمود مصابين بهذا النوع من اإلسراف ..وكان عامتهم
ينسجون على منوالهم ..ومن هنا حذرهم النبي صالح قائالً :إن هؤالء الذين تعدونهم «كبراء» ،هم
بأنفسهم ضالون منحرفون ،إ ًذا فكيف يستطيعون هداية غيرهم إلى طريق الرشاد!!

قائما إلى زمن
( )159- 153لم يلبث قوم صالح أن رموا
ً
صالحا بالجنون ..واستمر هذا الصراع ً
طويل ..ثم اقترحوا عليه آخر األمر باإلتيان بمعجزة ..فأظهراﷲ آية كانت معجزة باهرة ومظهر
العدالة اإللهية في حق الشعب في وقت واحد.
وقد تمثلت تلك المعجزة في ناقة خلقت على وجه خارق للعادة ..فقال سيدنا صالح لقومه :إن
هذه ناقةاﷲ؛ دعوها تطوف بحقولكم وبساتينكم ترتع فيها ،بحرية تامة وتختص بشرب الماء وحدها
يو ًما؛ التقربون منه في اليوم الخاص بها ..فمكث القوم على ذلك مدة غير طويلة ،إلى أن قام رجل طاغ
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منهم بقتل الناقة ..فلم تكد تمضي عليهم بعد
ذلك ليال ثالث حتى فوجئوا بزلزال عنيف
أهلكهم أجمعين!
ومع أن جريمة قتل الناقة ارتكبها رجل
واحد ،ولكن عبر عنها بصيغة الجمع حيث
قــال[ :ﯺ] ،والسبب فــي ذلــك أن
القوم لم يمنعوا الرجل عن قتل الناقة عندما
هم بها ..وال رفعوا أصواتهم بالنكير والتنديد
بفعله فيما بعد ..وإنما راح الجميع يدافعون
عنه ،ساخرين من إنــذار صالح إياهم بأن
العذاب سيحل بهم بعد ثالث ،لما انتهكوا
من حــرمــةاﷲ ،فلئن كــان العاقر قد اقترف
الجريمة بيده ،كان الباقون مشاركين معه في
الجريمة بقلوبهم وألسنتهم ،ومن ثم أصبح
الجميع عنداﷲ في عداد المجرمين!
( )166-160بعث لوط إلى قوم كانوا
قد تــجــاوزوا الحد في العبودية للشهوات
واالندفاع وراء اللذات ..حيث لم يكتفوا
٣٧٤
بما أحــلاﷲ لهم من االستمتاع بأزواجهم،
بل أخذوا في ممارسة الفاحشة بالغلمان ..فدعاهم سيدنا لوط إلى عبادةاﷲ وتقواه ..ونهاهم عن سوء
ماكانوا يفعلون.
٣٨

وقد نهض لوط بينهم كداعية تمتاز شخصيته بنزاهة السلوك واالبتعاد الكلي عن الكذب واللغو
وسفاسف األمور ..كما أنه لم يثر مع قومه أي نزاع على المطالب المادية ..وقد كانت هذه الوقائع كافية
إلثبات أن مايقوله لوط إنما يقوله عن جدية وإخالص تامين ..غير أنهم لم يلبثوا أن ناصبوه العداء؛ ألن
دعوته كانت مناقضة التجاههم وأهوائهم.
وإلعطاء كالم لوط أهمية تذكر كان البد من توفر خوفاﷲ في النفوس ..على حين أن هذا هو
الشيء الذي كانت نفوس قومه قد خلت منه كل الخلو ..إ ًذا فما الذي كان سيجعلهم يعيرون كالم نبيهم
أي اهتمام؟!
( )175- 167المناطق الواقعة بجنوبي وشرقي البحر الميت تبدو اليوم خربة مقفرة ..غير أنها
كانت خالل الفترة  2300ــ  1900ق .م .منطقة خصبة للغاية ..وكانت مساكن قوم لوط بهذه المنطقة،
ورغم جهود سيدنا لوط الدائبة في التذكير والبالغ إال أنهم لم يقوموا بإصالح أنفسهم ،وبلغ بهم التعنت
ٍ
فعندئذ تم إهالكهم بزلزال رهيب ..ومنذ ذلك الحين وجزء من
والعناد إلى حد أنهم تصدوا لقتل النبي..
هذه المنطقة الخربة مدفون تحت البحر الميت ..بينما تحول الجزء اآلخر منها إلى خرائب وأطالل..
وقد حلت بها هذه الكارثة المدمرة في القرن  19قبل الميالد.
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وإن امرأة لوط لم تستطع أن تسمو بنفسها عن
مستوى التقاليد القومية ،حيث إنها قد ظلت ــ مع
كونها زوجة النبي ــ وفية لديانتها القومية ،وكانت
النتيجة أن هلكت هي األخرى عندما نزل العذاب
اإللهي بعامة المنكرين!
(« )184-176األيــكــة» فــي الــلــغــة :هي
الشجر الملتف ،أو البقعة الكثيرة األشجار
الملتفة األغصان ..وهي االسم القديم لمدينة
تبوك؛ التي كانت عاصمة البالد التي سكنها قوم
شعيب ..ولذلك سماهم القرآن الكريم «أصحاب
األيكة» ..وقد كان هؤالء من ساللة إبراهيم عليه
الصالة والسالم.

إن أصــل كل الشرور األخالقية والمفاسد
االجتماعية واحد ،أال وهو اإلخالل بـ«الميزان»..
والميزان الصحيح (المستقيم) هو أن يعطي المرء
غيره ماينبغي له أن يعطيه بمقتضى الحق ،ويأخذ
منه ماينبغي له أن يأخذه بمقتضى الحق كذلك،
من غير زيــادة وال نقصان ..وهــذا هو الميزان
اإللهي ..وحين يتم اإلخالل بهذا الميزان تتعرض
الحياة االجتماعية للفساد واالضطراب ..وسر
الثبات على هذا الميزان يكمن في خوفاﷲ ..ولو
أصبح فؤاد المرء فار ًغا من مشاعر خوفاﷲ فلن
يعود ثمة شيء يرغمه على التمسك بميزان الحق
والعدل!

وكل رســول بعث من عنداﷲ خاطب قومه
قــائ ـاً[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] ..ومــن هذا
يفهم أن الداعي البد له من التحلي بصفة األمانة
واالعتبار ..ومن جوانب هذا االعتبار أال يثير
الداعي مع شعبه المدعو أي نزاع اقتصادي أو
مادي ،حتى التشوب إخالصه ونزاهته شوائب
جر أية منفعة ..وهذا االعتبار بالغ األهمية لدرجة
أن الحصول عليه ضروري على كل حال ،وبأي
ثمن ..حتى ولو اضطر الداعي من أجل الحصول
عليه إلى التخلي عن حقوقه المادية.
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( )191-185كان قوم شعيب متأكدين من
صدق منهج آبائهم لدرجة أن كالم الرسول بدا
لغوا فار ًغا ..ومن ثم قالوا له :لعل بعض
لهم ً
الخلق تناولك بسحر شديد أفقدك صوابك،
وجعلك بالتالي تخلط وتتكلم بما الينبغي وال
يعقل!!

وقولهم[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ]
موجها إلــىاﷲ ،بل إلى شعيب ،وإنما
لم يكن
ً
تحدوه بذلك استخفا ًفا بشأنه ،إذا لم يكونوا
يظنونه بحيث ينزل عليهم العذاب السماوي
لقوله فقط!!

وقــد أســفــر عــن تــمــادي الــقــوم فــي العناد
والطغيان ،أن ســاقاﷲ إليهم في نهاية المطاف
غمام ًة كالعريش ،فاجتمعوا لالستظالل بها من
ـارا فاحترقوا
وهج الشمس ،فأمطرت عليهم نـ ً
أجمعين!
( )197- 192لئن كان القرآن الكريم قد
نزل بأحد األلسنة البشرية ،فإن عظمته األدبية غير
عادية لدرجة أنه يشهد ــ من حيث لغته وأسلوبه
ــ على كونه كال ًما إله ًّيا أعلى ..وهناك دليل آخر
على صدق القرآن وحقيقته ..وهو أن األنبياء
الذين جاؤوا قبل نزول القرآن بأزمان طويلة قد
تنبؤوا به ،وال زالــت نبوآتهم تلك موجودة في
كتبهم حتى اآلن ،وال سيما في صحائف التوراة
والزبور واإلنجيل ..وبنا ًء على هذه النبوءات آمن
به عدد من العلماء المسيحيين واليهود في فجر
مستمرا على
اإلسالم ،ولم يزل هذا العمل جار ًيا
ًّ
امتداد التاريخ وإلى يومنا هذا دون انقطاع!

وتنزيل كالماﷲ باهتمام خاص وعناية بالغة
كهذه البد وأن يكون ألجل هدف خاص بالغ
األهمية ..وذلك الهدف هو أن يتم إنذار اإلنسان
بخطورة اليوم القادم الذي ينتظره ..ولقد جاءت
أساسا إلى
كل الكتب السماوية السابقة تهدف
ً

588

إنذار اآلخرة ،وإن القرآن الكريم يتخذ بدوره
من إنذار اآلخرة هدفه الرئيسي كذلك.
( )203-198نزل القرآن باللغة العربية،
وقد كانت العربية هي اللغة األم للنبي الذي
جاء به ..مما أتاح للمنكرين فرصة القول بأن
هذا الكالم من وضعه هــو ..فمن حيث إنه
عربي قام بتأليف «قرآن» بالعربية!
وأسلوب االعتراض هذا ينم في ذاته عن
أنه ليس باعتراض جاد ..والذين اليكونون
جادين بشأن أمــر مايفتعلون دو ًمــا بعض
المآخذ وأسباب المعارضة ولنفترض ــ مث ً
ال ــ
أن هذا القرآن العربي لو تم إنزاله على عجمي،
فقرأه على هؤالء ،مع كونه غير عارف بلسان
العرب ،قراء ًة صحيح ًة فصيح ًة ،ألنكروه من
فورهم قائلين« :إنه البد أن يكون أحد العرب
قد قام بتعليمه وتلقينه هذا الكالم»!!
والذين يقيمون بنيان حياتهم على أسس
الــبــاطــل يــكــون االعــتــراف بالحق عندهم
٣٧٥
بمثابة نفي الــذات ..وإذا تجلى الحق أمام
أناس كهؤالء فلم يعترفوا به مؤثرين مصالحهم الذاتية عليه ،اندمج مزاج اإلنكار في نفسياتهم بحيث
اليستطيعون الفكاك من أسره مر ًة أخرى!
( )212- 204إن الدعوة إلىاﷲ حينما تظهر على مستوى النبي ،تظهر في أكمل صورها ..ولهذا
السبب يتحتم نزول العذاب اإللهي على الشعب الذي يقابل النبي بالجحود واإلنكار ..على أن اإلنسان
ربما يعتبر نفسه بمأمن من العذاب مالم يباغته بالفعل ..فهو اليزال يتبجح ويتالعب باأللفاظ الكاذبة
سع ًيا وراء اإلجهاض على دعوة الحق ..فيلجأ تار ًة إلى االستخفاف بشخصية الرسول وتلويث سمعته..
ـورا :إناﷲ إذا لم يكن معنا كما تزعم فلم
ويرمي كالمه تــار ًة أخرى بالكذب واالفتراء ،ويقول طـ ً
اليعذبنا؟!

وإن مسؤولية النبي ،أو بالتبع مسؤولية الداعي ،إنما تنحصر في قيامه بإعالم الناس بأمر الحق خير
قيام ..وأما ماوراء ذلك من شؤون فمرجعها إلىاﷲ ،وهو تعالى وحده يحدثها متى يشاء!
إلها أعظم جريمة عنداﷲ .. وبعد اقترافها لن ينجو أحد ــ
( )220-213إن اتخاذ أحد غيراﷲ ً
كائنًا من كان ــ من العقوبة اإللهية أبدً ا ..حتى وال الشخص الذي كان يتظاهر برفع شعار التوحيد وإعالء
كلمته بواسطة اللسان والقلم!

وواجب الداعي األساسي هو أن يجنب نفسه الشرك بكل ألوانه ومظاهره ،ويدعو الناس جمي ًعا إلى
الحق بمن فيهم أهله وقرابته من باب أولى.
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ولكي تناصر الحق البــد أوالً من أن
تحطم صنم كبريائك ..وذلك هو السر في
أن الكبراء قلما يستعدون للوقوف إلى جانب
الحق وتأييده ..وإنما ينهض لمناصرة الحق
في األغلب األعم المستضعفون ،وأصحاب
الحيثيات الضئيلة في المجتمع ..وهذا الواقع
عسيرا جدًّ ا؛
يكون بالنسبة إلى الداعي امتحانًا
ً
إذ يتعين عليه أن يتحاشى النظر إليهم بعين
االحتقار كما يراهم اآلخرون ..حتى اليشعر
هــؤالء بأنهم رغم انضمامهم إلى المحيط
اإلسالمي مازالوا من الضعة والهوان حيث
كانوا في المجتمع غير اإلسالمي.

والداعي هو اإلنسان الذي تتوثق صلته
باﷲ لدرجة أنه اليلبث أن يقوم من فراشه آناء
الليل قل ًقا مضطرب البال ،يذكر ربه ويدعوه
في ضراعة وابتهال ..والــذي تشتد عنايته
بأصحابه الساجدين ويغالي بقيمتهم إلى حد
أنه يجعل منهم مركز اهتماماته كلها!

٩٣

٢٧

٣٧٦

( )227-221لقد كان اإلعجاز في كالم
واضحا لدرجة أنه لم يكن حتى بإمكان المنكرين أن يتجاهلوه أو يكذبوه ..ومن ثم لم يجدوا إلى
النبي
ً
طمأنة الجماهير الضالعة معهم سبي ً
ال إال أن يقولوا :إن هذا الرجل كاهن وساحر ..وسر إعجاز كالمه
وساحرا ،وليس في كونه نب ًّيا مرسالً ..وكذلك كانوا يصفون القرآن الكريم
إنما يكمن في كونه كاهنًا
ً
أحيانًا بأنه شعر ..فقال تعالى ر ًّدا عليهم :إنه يكفي لتفنيد هذا الزعم الفارغ أن تقارنوا بين النبي وبين
الكهان والشعراء ..فإنكم ستجدون بين حياة الفريقين بونًا هائ ً
ال لن يتمكن معه رجل جاد ــ وهو بكامل
عقله ووعيه ــ أن يقيس أحدهما باآلخر!!

فالشعر يعتمد على الخيال دون الحقائق والواقعات ..وهذا هو السبب في أن الشعراء تجدهم دو ًما
يحلقون في عالم الخياالت واألحالم؛ يتحدثون عن شيء تارة ،وعن نقيضه تار ًة أخرى!

وأما النبي وأصحابه فإنهم ــ بالعكس ــ قائمون على أساساﷲ الذي هو الحقيقة الكبرى في هذا
الوجود ..وحياتهم تقدم أروع األمثلة العملية على االنسجام بين القول والفعل ..ومعرفةاﷲ العميقة قد
جعلتهم مشغولين بذكراﷲ على الدوام ..وهم يمارسون حياتهم بحذر شديد؛ لدرجة أنهم اليتخذون
سافرا.
ظلما ً
إجرا ًء ماضد أحد الناس إال إذا هو كان قد تجنى عليهم وظلمهم ً
إن خطورة المستقبل تجعل المرء جا ًّدا بالنسبة لحاله ..والشخص الذي اليكون يق ًظا مرهف الحس
إزاء مستقبله لن يكون يق ًظا مرهف الحس نحو حاضره كذلك!

590

٣٨



( )6-1إذا تجلى الــحــق أم ــام الــمــرء،
فتلقاه باالعتراف والقبول بدون أدنى تحفظ؛
نتج عن ذلك أنه يسير من فوره في االتجاه
الصحيح ،وتأخذ حياته تصلح وتستقيم من
سائر النواحي ..وأما الشخص الذي اليرضى
بصياغة نفسه طب ًقا للحق ،فإنه يضطر بالعكس
إلى أن يصوغ الحق طب ًقا لهوى نفسه ..وإن
«تزيين األعمال» هو االسم اآلخر لهذه الحالة
النفسية.
ويصير أمثال هــؤالء غافلين تما ًما عن
إصالح شأنهم ..وفي مقابل اعتبار خطئهم
صوا ًبا يدفعون الثمن باه ًظا؛ إذ يظلون يسيرون
في طريق اليؤدي بهم في نهاية المطاف إال
إلى هاوية الجحيم!
( )8- 7بعد هــاك القبطي كــان موسى
٣٧٧
قد فارق بالده مصر وذهب إلى مدين ..وقد
كانت مدين على الساحل الشرقي لخليج العقبة الذي يتفرع من البحر األحمر ..ولقد قضى موسى
بهذه المنطقة نحو ثمانية أعوام ..ثم انصرف برفقة زوجته عائدً ا إلى مصر ..وفي أثناء سفره هذا مر بناحية
قديما بـ«الطور» ،وهو يعرف اآلن بـ«جبل
الجبل الواقع بين خليجي البحر األحمر؛ ذلك الذي كان يسمى ً
موسى».
ولعلها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة ..وقد الحت لموسى من بعيد نار تتوهج فوق الجبل ..فيمم
نحوها ..ولكنه لما اقترب منها علم أنها تجلي الرب ،وفوق هذا الجبل حيث كان موسى قد أبصر النار،
التزال تتواجد حتى اليوم شجرة قديمة يعتقد أنها هي الشجرة التي سمع موسى من وسطها صوتاﷲ
ديرا وكنيسة يزورها الناس اليوم من شتى أقطار العالم للسياحة
يناديه ..ولقد بنى المسيحيون هنا فيما بعد ً
والتبرك!!
( )14-9كان موسى قد توجه نحو الجبل ليأتي بجذوة نار ،ولكنه بعدما وصل هناك علم أنه قد جيء
به للنبوة ..واﷲ إذ يمنح أحد عباده عطي ًة خاص ًة فإنما يمنحها بصورة مفاجئة وغير متوقعة كهذه؛ لكيما
يعتبرها العبد منح ًة من عنداﷲ مباشرةً ،وبالتالي يمتلئ كيانه كله بمشاعر الشكر واالمتنان لربه المنعم
الوهاب!
وإن بني إسرائيل مع كونهم أم ًة مسلمة في ذلك الزمان ،إال أنهم كانوا قد صاروا بالفعل كتل ًة هامد ًة
الحياة فيها ..هذا إلى جانب أن موسى كان عليه أن يعرض دعوة التوحيد على ملك جبار كفرعون..
دائما لسيدنا
ولذلك فقد أعطاهاﷲ منذ الوهلة األولى معجزة العصا ..وقد كانت هذه العصا تأييدً ا إله ًّيا ً
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موسى ..وقد ظهرت بواسطتها تسع معجزات
في مواجهة فرعون ..وأما المعجزات األخرى
التي ظهرت خاصة لبني إسرائيل فكانت عالوة
على التسع األولى.
ولقد كان صدق موسى قام عليه الدليل
القاطع من خالل معجزاته ..ولكن فرعون
وأصحابه أبــوا االعــتــراف بنبوته ،وسر
ذلك كان يكمن في ظلمهم وعلوهم ..حيث
لم يكن فرعون وال أصحابه مستعدين لوضع
القيود على حرياتهم ،وكــانــوا يعرفون أن
اإليمان بموسى يعني نف ًيا لكبريائهم أنفسهم.
( )16-15كان داود ملكًا من ملوك
بني إسرائيل ونب ًّيا من أنبيائهم ،وكــان ولده
سليمان هو اآلخــر ملكًا ونب ًّيا ..وقــد اتسع
ملكه إلى درجة كبيرة؛ حتى شمل فلسطين
وشرق األردن والشام ..وقد أعطاهاﷲ شتى
أنــواع المعلومات الفنية والصناعية ..كما
خصه بخصوصيات خارقة للعادة ..حيث
٣٧٨
علمه لغات الطيور ،وكيفية تدريبها على نقل
الرسائل ،وما إلى ذلك ..وكان سيدنا سليمان قد توافرت له أسباب العظمة ومظاهر األبهة والغلبة غير
العادية على أهل زمانه ..غير أن هذا كله لم يزده إال تواض ًعا ..إذ كان ينظر إلى كل مايملكه على أنه عطية
مناﷲ مباشرة ،الدخل لمواهبه أو رجاحة عقله في الحصول عليها ..وعهد مملكة سليمان يتراوح
بين سنة  965ق .م .وحتى سنة  926ق .م .وعلى هذا فقد دام حكمه زهاء أربعين عا ًما!
( )19- 17إن جيوش سليمان لم تكن مشتملة على البشر وحدهم ،بل كانت تضم الجن والطيور
أيضا ..وذات يوم مر سليمان وهو يقود جيشه ٍ
بواد فيه نمل كثير ..وقد اعترفت النمالت هناك بمجد
ً
سليمان وضخامة جيشه على نحو غير عادي ..ولم يفت سليمان أن فهم بدوره الحديث الذي دار بين
النمل في تلك المناسبة.
إن واقعة كهذه ربما تكفي إلصابة إنسان عادي بالفخر والغرور واالستعالء ،بيد أن سليمان عندما نظر
شكرا وخضو ًعا ..وكل ماكان ملكًا له في ظاهر األمر ،لم يلبث أن عزاه برمته إلى
إلى حاله ذاك ،صار كله ً
فضلاﷲ ..وهذا هو منهج اإلنسان المؤمن الصالح في كل زمان ومكان!
( )26-20كانت سبأ أو السبئيون من أغنى شعوب العالم القديم ..ويمتد زمانهم من سنة  1100ق.
م .إلى سنة  115ق .م .وكانت عاصمتهم مدينة مأرب باليمن ..حيث التزال توجد بهذه المنطقة حتى هذا
اليوم بعض أطالل رائعة تذكر بغابر مجدهم ..وفي عهد سليمان كانت تحكم امرأة تدعى «بلقيس»..
جديرا بالعبادة إال ماكان
إلها
وقد كان هؤالء يعبدون الشمس؛ إذا ألقى الشيطان في قلوبهم بأنه اليكون ً
ً
وضوحا ..وبما أن الشمس هي أبرز وأوضح شيء من بين كل األشياء المرئية؛ لذا فهي وحدها
أبرز وأشد
ً
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إلها يعبد!
تصلح لكي تتخذ ً
وقد حصل سيدنا سليمان على معلومات
مستفيضة عن قــوم سبأ وملكتهم بوساطة
الهدهد ..وربما كان هذا الهدهد من ضمن
طيوره المجندة ،وكــان قد تلقى تدريبات
عملية راقية!!
( )35- 27لقد كانت قوة سليمان ودولته
هبة إلهية ..وكذلك الموقف الذي تبناه
إزاء مملكة سبأ كان هو اآلخر أمـ ًـرا إله ًّيا..
وقد كتب «الشاه عبدالقادر الدهلوي» في
شرح هذه اآليــات الكريمة وما يليها فقال:
«إن أي نبي من األنبياء لم يخاطب أحــدً ا ــ
خاصة في مبدأ األمر ــ بمثل هذا األسلوب
(القطعي الصارم) ،وإنما خاطب سليمان
بهذا األسلوب لكونه متمت ًعا ــ على وجه
االستثناء ــ بقوة ملكوتاﷲ.» 
أم ــا ملكة ســبــأ (بــلــقــيــس) فــقــد نظرت
فيالموضوع نظرة واقعية خالصة ..إذ رأت:
٣٧٩
إننا لو اصطدمنا بسليمان فأغلب الظن أننا
سوف نرجع خائبين مهزومين،وبالتالي سيعاملوننا معاملة الغالب للمغلوب ..وعلى العكس من هذا فلو
أننا خضعنا لطاعته لنجونا من الهوان والدمار ..بيد أن الملكة لجأت إلى إرسال الهدايا والتحف بهدف
تقدير أولي لحقيقة األمر ..ولكي تعلم جيدً ا ماإذا كان سليمان مجرد طامع في ثروتها وخيراتبالدها ،أو
ينطوي طلبه منها الحضور إليه خاضعة بال تردد على أي جانب مبدئي؟!
( )37-36إن الثروة الثمينة التي كان سليمان قد نالها بشكل المعرفة اإللهية والحكمة والنبوة ،جعلت
كل ثروة أخرى دونها تفقد قيمتها في نظره ..ومن ثم حين وصلت إليه هدايا الذهب والفضة من جانب
ملكة سبأ لم يقبلها ،حتى ولم ينظر إليها.
وبموقفه العملي هذا ترك سليمان في نفوس السفراء المبعوثين من ملكة سبأ انطبا ًعا فحواه :إن أمري
هو أمر المبدأ دون أمر المصلحة.
وقد كتب المفسر ابنكثير في شرح ذلك مانصه« :أي أتصانعونني بمال ألترككم على شرككم
وملككم؟!».
( )40-38إن سليمان وإن كان يمتلك قوة غير عادية إال أنه خطط إلخضاع قوم سبأ عن طريق
عرض القوة بدالً من استعمال القوة ..ومن ثم أحضر عرش الملكة من قصرها الكائن بمأرب إلى أورشليم
(فلسطين) بواسطة أحد رجاله المخصوصين ..وربما يكون قد فكر في إحضار العرش لما خرجت الملكة
من بالد اليمن في إثر عودة الرسل إليها ،قاصد ًة زيارة سليمان في عاصمة ملكه لكي تتفاوض معه مباشرةً..
ومن المقطوع به أنها تكون قد اعتزمت على هذه الرحلة ،بخدمها وحشمها ،حينما علمت أحوال عظمة
٣٨
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سليمان وحكمته غير العادية ،وخلقه العظيم،
بألسنة سفرائها العائدين من فلسطين.
وتــقــع مــديــنــة مـــأرب عــلــى بــعــد ألــف
وخمسمئة ميل تقري ًبا من أورشليم ..وقد
طويت هــذه المسافة بحيث لم يكد يفرغ
سليمان من إصــدار أمره حتى كان العرش
الذهبي المرصع بالجواهر والآللئ ماث ً
ال بين
ناظريه ..وبالرغم من هذه القوة الخارقة لم
تتولد في نفس سليمان عاطفة الفخر للحظة،
وإنما ظل خاض ًعاﷲ تواض ًعا على مدى
الحياة!
( )45-41ووصــلــت ملكة سبأ إلى
بيت المقدس ،حيث دخلت قصر سليمان؛
ففوجئت بسرير وضــع في المكان المهيأ
الستقبالها على هيئة غريبة ،وقيل لها:
[ﯨ ﯩ]؟! فــوقــعــت ف ــي حــيــرة
شديدة من قــدرةاﷲ؛ إذ وجدت أن العرش
الــذي كانت قد تركته في قصر مــأرب وراء
٣٨٠
األبواب واألقفال ،ها هو ذا قد وصل إلى بيت
المقدس قبل وصولها هي طاو ًيا مسافة األلف والخمسمئة ميل الهائلة بطريقة عجيبة غامضة!!
وانتهت الملكة ،وهي تمشي داخل قصر سليمان ،إلى حيث كان البالط مكونًا من صفائح سميكة من
الزجاج البلوري الشفاف ،يجري تحته الماء الرقراق ..فخيل إليها وكأن أمامها حوض ماء ،فراحت تفعل
ٍ
عندئذ مايفعله الشخص الذي يريد اقتحام الماء؛ أي شمرت أذيالها في حركة غير إرادية الشعورية خشية
أن تبتل.
كثيرا ماينخدع بالظاهر ،بينما تكون الحقيقة األصلية في
ومن خالل هذا كأنما تم إعالمها بأن اإلنسان ً
ظاهرا ..وهكذا ربما يأخذ اإلنسان في عبادة الشمس والقمر بالنظر
أغلب األحوال مختلفة عما تراه العيون
ً
إلى بروزهما ولمعانهما الظاهريين ،في حين أن اإلله الحقيقي موجود وراء وفوق هذه الظواهر كلها.
تأثرا بتقاليدها القومية ..ولكن الذي سمعت ورأت عند سليمان
وقد كانت ملكة سبأ تعبد الشمس ً
غسل دماغها من كل أحاسيس التعظيم واإلجالل لغيراﷲ ..فنبذت بالتالي دين الشرك ،واختارت دين
ٍ
وتفان!
التوحيد عن صدق وإخالص
( )47- 45لما بدأ صالح بدعوة التوحيد الخالص ،انقسم قومه إلى قسمين:
القسم األول :عارضوه ووقفوا ضده.
والقسم الثاني :لبوا نداءه ووقفوا إلى جانبه.
ونشبت بين هاتين الطائفتين مناقشات خالفية حادة ..وقد كان معارضوه يقولون في زهو وتبجح:
إننا نرفض دينك ..إ ًذا ،فلتأتنا بما شئت من العذاب لقاء إنكارنا ..وكانوا إذا حلت بهم نكبة أو مصيبة
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ماقالوا :إنما أصبنا بهذا بسبب شؤم صالح
وأصحابه الغير ..ولقد كانوا يــرددون هذه
األقــاويــل استخفا ًفا بــدعــوة صالح وليس
إظهارا ألي فكرة جادة ..وقد كانت أحوالهم
ً
الحسنة والسيئة كلتاهما من عنداﷲ تعالى..
ولكنهم فيما استمدوا من حسن حالهم غذاء
الفخر الزائف استمدوا من سوء حالهم غذاء
الشكوى الكاذبة!!
( )53-48كان في القوم تسعة رؤساء
كبراء ..وألجل الحفاظ على كبريائهم كانوا
اليزالون في محاولة دائبة لتصغير الحق ،وإن
محاولة كهذه مبعث الفساد األكبر في األرض
وال ريب.
وفــي نهاية المطاف دبــر هــؤالء مؤامرة
إلهــاك صالح .. ولــكــناﷲ قد بادرهم
بالبطش قبل أن ينفذوا خطتهم الخفية الجائرة
ضد النبي صالح ..حيث تم تدميرهم ،رغم
كل مظاهر عظمتهم ،بحيث اليوجد على
وجودهم من أثــر في مساكنهم اليوم سوى

خرائب وأطالل محطمة.
وإن الوقائع التاريخية كهذه لتنطوي على أغلى الدروس والعظات ..على أنه لن يتعظ بها إال شخص
يربطها بالقانون اإللهي ..وأما الذين يردونها بالعكس إلى القوانين الطبيعية فإنهم لن يستفيدوا منها أي
درس أو عبرة أبدً ا!
( )59- 54كان قوم لوط قد بلغ بهم المجون واالستهتار إلى حد اللواط ..فقال لوط ،وهو يؤنب
قومه ويهز ضمائرهم النائمة :لقد منحتم ــ ياعباداﷲ ــ عيونًا لتبصروا ،وعقوالً لكي تميزوا الخير من الشر،
وما ينبغي مما الينبغي ،فكيف إ ًذا تمارسون عم ً
ال هو غاية في القبح والشناعة على رؤوس األشهاد دون
تحرج أو استحياء؟!
ولم يكن القوم يملكون جوا ًبا على هذا السؤال ..وال كانوا يستطيعون أن يردوا كالم النبي بالدليل..
ولذلك مالبثوا أن استعدوا لالعتداء عليه ..ولكنه عندما يصل األمر إلى هذه النقطة يظهر القضاء اإللهي
الحاسم من غير تأخير ..فأمطراﷲ عليهم مواد محرقة أهلكتهم أجمعين ..ولم يخلص من هذا العذاب
حتى امرأة لوط التي كانت ضالعة مع المشركين ..ذلك أناﷲ إنما يعامل كل شخص بنا ًء على عمله
الذاتي ،وليس بنا ًء على نسبه أو عشيرته أو انتمائه!!
وإن الشخص الذي يتأمل في وقائع التاريخ اآلنفة الذكر ،سوف يخرج من تأمالته وهو يصرخ
قائالً :إن الحمد الكثير والشكر الوافر الدائمﷲ العظيم الذي تفضل بتهيئة أسباب هداية اإلنسان في كل
العصور ..كما سيمتلئ صدره بمشاعر الحب واالحترام والتقدير ألولئك العباد األخيار الذين وهبوا
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رضا وسرور،
أنفسهم وحياتهم كلهاﷲ عن ً
ألجل تكميل مشروع إبالغ الهداية اإللهية إلى
البشرية جمعاء!
( )61-60الكون عظيم إلى حد اليمكن
تصوره ..وفي مقابل سعته وعظمته تعود كل
األلفاظ والتعابير غير كافية إطال ًقا ،تلك التي
ظل المنحرفون الضالون من الناس يرددونها
في كل عصر لتفسير الكون على أساس غير
إلهي ..ســواء تمثل ذلك في أصنام اإلنسان
المشرك القديم ،أو فــي نظريات اإلنسان
الملحد الحديث التي هو يعرضها في ثوب
مصطلحات براقة مثل قوانين العلة والمعلول
والصدفة واإلتقان ...إلخ.
إن خلق أجرام التحصى وتحريكها في
الفضاء الالنهائي في نظام دقيق ،وجعل الكرة
األرضية مالئمة للحياة إلى أقصى الحدود..
وتوفير أشياء التثمن كالماء والنبات بمقادير
هائلة للغاية ،وإيجاد أحــوال السكون التام
٣٨٢
فوق هذه األرض المتحركة باستمرار ،وجعل
األرض قابلة للسكنى واالستقرار بواسطة إرساء الجبال والبحار ..ومنع المياه العذبة والمالحة عن
االختالط أحدهما في اآلخر عن طريق قانون التوتر السطحي ..إن هذه الوقائع وأمثالها هي أعظم من أن
يتمكن من إحداثها صنم ،أو يبرزها أي قانون من قوانين الطبيعة العمياء إلى الوجود!
والحقيقة هي أن تفسير الكون على أسس أخرى غيراﷲ الواحد األحد ،وضع لتفسير باطل في موضع
التفسير الحق ..وهو في الواقع انحراف وضالل ،وليس من التفسيرات في شيء!!
٢٠

٣٩

( )64- 62إن الوفاء بحاجة أحد المحتاجين اليمكن إال إذا واتته كل األسباب الكونية ،وفي حالة
كهذه ترى هل ثمة من أحد غيراﷲ الواحد ،القادر المطلق ،يتمكن من تنسيق جميع األسباب المواتية،
وتطويعها على هذا المستوى الضخم؟! كال.

وهكذا فإن زوال أمة واحتالل أمة أخرى مكان الصدارة دونها ..ومواصلة السفن البحرية ،والطائرات
في العصر الحديث رحالتها في الظالم والنور على السواء عبر االستفادة من إمكانات الطبيعة ..وارتفاع
مدرارا على األرض ،وإيجاد األشياء من العدم ،وإعادة خلقها
مطرا
ً
بخارا في الجو ،ثم تساقطها ً
مياه البحر ً
من جديد ،وتهيئة أسباب الرزق بمختلف أنواعه لإلنسان على نطاق واسع ..كل هذه أمور ذات مستوى
إلهي ..ولن يستطيع القيام بها أحد غيراﷲ الواحد الكبير المتعال وحده!
وهذا هو شأن كل الوقائع تحدث على وجه األرض ..حتى إن واقعة بسيطة واحدة يتطلب إحداثها
توفر عناصر جمة اليمكن إحضارها إال للوجود الذي في قبضته الكون كله ..إ ًذا ،فما أسخفه من رجل،
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مركزا
من يجعل من أحــد غــيــراﷲ الــواحــد
ً
لعواطف عبوديته ..ومن يتوجه إلى أحد من
دوناﷲ الواحد بالعبادة والخضوع!
( )69-65إن القوى الالزمة للقضاء بين
األمــم وتحديد مصائرها اليمتلكها إالاﷲ
الواحد عالم الغيوب ..وقد ينفذ تعالى قضاءه
في عالمنا الراهن بصفة جزئية ،وهو وحده
سيقضي بين الخالئق أجمعين في عالم اآلخرة
بصورة كلية شاملة وأبدية!
( )75-70وقوله« :وال تحزن »...ليس
نه ًيا للداعي إلى الحق عن الحزن لذاته ..إذ
الحزن هو غذاء الداعي ،وحياته سلسلة أحزان
متواصلة ..وهذا في الحقيقة رفض لإلحساس
الذي قد يطرأ على النفس بهوان الحق وضعفه
عند تأزم األحوال ..والمعنى أن الحق وأنصاره
حتما رغم كل
سيكتب لهم النجاح آخر األمر ً
العقبات والظروف غير المالئمة.
ليس ثمة حماقة يرتكبها المرء أكبر من أن
يعتبر الفرصة المتاحة له على وجه االختبار

واالبتالء فرصة للتمرد والطغيان!
( )81- 76اإلنسان مخلوق يتمتع بقدرات السمع والبصر والتعقل ..وهذه القدرات لو تم استخدامها
بتمام اليقظة واالنفتاح ،لكانت وسائل فعالة تعين صاحبها على رؤية الحقائق كما هي والتعرف عليها
شخصا فرض على نفسه أي تصور مصطنع ،فإن قواه المدركة التلبث
بدون خطأ أو التباس ..ولكن لو أن
ً
ٍ
أن تتعطل وتفتقد فاعليتها تلقائ ًّيا ..وبعدئذ تتجلى له الحقيقة في صورتها المكشوفة العارية ،ولكنه يظل
غاف ً
ال عنها كما لو أنه أصم وأعمى ..والحق أنه اليمكن إراءة الطريق في هذه الدنيا إال لشخص يبحث
عن الطريق بدأب وإخالص ..وأما الذي يخلو فؤاده من شرارة البحث والشوق لالهتداء ،فلن يجدي عنه
هداية وال توجيه مرشد شي ًئا.
ولكي تكون متبع الحق البد لك أن تتحلى بخاصية االعتراف ..فإن الهداية الينالها في هذا العالم إال
فورا ،إذا قام لديه الدليل على صحته ويجعل حياته
الشخص الذي يملك استعدا ًدا للمبادرة إلى قبول األمر ً
بالتالي تابع ًة له من غير أدنى تردد أو تحفظ.
والذين يأبون عن الخضوع لدعوةاﷲ ،يضطرون في نهاية المطاف إلى الخضوع لقضاءاﷲ المبرم ،غير
ٍ
وقتئذ لن يغني أحدً ا شي ًئا!
أن الخضوع
( )86-82إناﷲ إذا أراد أن يضع نهاي ًة لتسلسل تاريخ العالم الراهن ،ظهرت قبل الختام األخير،
عالمات غير عادية ..منها خروج الدابة ..فاألمر الذي رفض الناس اإليمان به ،وقد بلغ إليه دعاة من البشر
أمثالهم ،سيتم إعالنه على لسان مخلوق غير إنساني ..بيد أن هذا سيكون بمثابة جرس اإلنذار بانتهاء
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مهلة االمتحان ،وليس إعالنًا عن بداية موعد
االمتحان!
وإذا جمع األولون واآلخرون يوم القيامة،
وزعـــوا على مــجــمــوعــات ..المؤمنون في
جانب ..والمنكرون في جانب آخــر ..وبعد
ذلك سيسأل المنكرون عما هو الدليل العلمي
الذي كنتم تستندون عليه حين قابلتم الحق
بالرفض واإلنكار؟!
ووقــوف القوم في ساحة المحشر يومئذٍ
مبهوتين ذاهلين اليحيرون جوا ًبا ،سيقيم
الدليل القاطع على أن إنكارهم إنما كان
مرتكزا على أساس من العناد والتعصب ليس
ً
غير؛ وإن كانوا يقدمون في الدنيا أدلة زائفة
للتظاهر بأنهم على الحق ..كما سينكشف
ٍ
حينئذ أن أمر الحق كان من الوضوح
عليهم
والجالء في الحياة الدنيا بحيث كان نظام الليل
والنهار هو اآلخر ينبههم إليه بلغة غير منطوقة
إلى جانب كالم الداعي المنطوق ..حيث كان
٣٨٤
النوم لي ً
صباحا
ال يمثل الموت ،والنهوض
ً
يمثل البعث بعد الموت ..ولكنهم ،بالرغم من هذه العناية الفائقة واالهتمام غير العادي بإعالن الحق
وتجليته ،ظلوا محرومين من اكتشاف الحق ،فيا له من حرمان وشقاء مرير!!
( )90- 87حين ينفخ في الصور تنهار كل صروح المجد والعظمة والكبرياء كجدران الرمال ..وإنها
منثورا ،ناهيك عن اإلنسان
ستكون لحظة رهيبة مروعة لدرجة تستحيل معها حتى الجبال الراسيات هبا ًء
ً
ٍ
وحينئذ سيكون العجز كله إلى جانب ..والقدرة كلها إلى جانب آخر.
ذلك المخلوق الضعيف..
ٍ
يومئذ كل األشياء أهميتها ،تلك التي كان الناس يعتبرونها ذات األهمية القصوى في
وسوف تفقد
الحياة الدنيا ..والعمل الصالح وحده سيكون هناك ذا وزن واعتبار ..وكم من «الخاسرين» سيفلحون
ٍ
يومئذ ،وكم من «المفلحين» هنا سيصبحون هناك في عداد الخائبين المحرومين إلى األبد!!
( )93-91وردت اإلشارة إلى مكة في اآلية ([ :)91ﭯ ﭰ ﭱ] مراعا ًة لمخاطبي القرآن
األولين ..وهذا أمر يعنى به الباحثون في أسلوب القرآن وبالغته ..وأما مقتضى اآلية األصلي فهو تنبيه
صحيحا واحدً ا ليس غير ،أال وهو أن يعيش
منهجا
اإلنسان إلى الحقيقة األزلية القائلة بأن له في هذه الحياة
ً
ً
عبدً ا عابدً اﷲ الواحد األحد.
ومهمة الداعي تتلخص في «التالوة» ..أي إعالن أمر الحق ..واإلنسان مطالب بإدراك الحقيقة المعنوية
الكامنة في نداء الداعي اللفظي ..وبمشاهدة تجلي القوة اإللهية في الدعوة المجردة ــ على مايبدو ــ من
كل أسباب القوة ..والذين يقيمون الدليل على هذه الصالحية ،هم الذي سيعتبرون أه ً
ال إلنعاماتاﷲ
األبدية.
٣٩
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٢٨

٨٨

«سيريكم آياته» هذه النبوءة يتصل أحد
جوانبها بقريش مكة ــ المخاطبين األوائــل
للقرآن الكريم ــ حيث أراهـــماﷲ آياته في
القرآن األول في صــورة غــزوة بدر الكبرى
وفتح مكة.
ولها جانب آخــر يتعلق بخلود القرآن
وأبديته ..ومن هذه الناحية الثانية تنطبق هذه
أيضا ،بمعناها الواسع
النبوءة غير العادية ً
الشامل ،على اآليات والكشوف العلمية ،التي
ظهرت في عصرنا الحديث!



( )6- 1أدين فرعون هنا بجريمة اإلفساد
في األرض ..وقد كان إفساد فرعون تمييزه
في التعامل مع شعبين في مصر ..فبينما أتاح
للقبط ــ قومه هو ــ أفضل الفرص العملية من
٣٨٥
كل نوع حرم بني إسرائيل من كل الفرص..
وليس ذلك فحسب ،بل أخذ يقتل مواليدهم الذكور ،حتى ينقطع نسلهم رويدً ا رويدً ا ..وقد كان عمل
فرعون هذا تدخ ً
صريحا في نظام الفطرة ..وبمقتضى القانون اإللهي فإن التوافق مع نظام الفطرة اسمه
ال
ً
اإلصالح ،بينما التدخل في نظام الفطرة اسمه اإلفساد.

إن القضاء بالعزة أو بالهوان إنما يكون من عنداﷲ تعالى ..وقد قرراﷲ على عكس ماقرره فرعون..
إذ قرراﷲ تعالى أن يعطي بني إسرائيل العزة والسلطة ،ويهلك فرعون مع جنوده ..ولقد أثبت فرعون،
بإصراره على العناد والطغيان والظلم ،بعد قيام الحجة عن طريق موسى أثبت أنه مستحق للعقاب..
فما لبث أن أغرقهاﷲ في البحر وقضى على تجبره وطغيانه إلى األبد ..وجعل من بني إسرائيل حكام
سوريا وفلسطين بعد إخراجهم من أرض مصر بسنين!!

( )9-7ولد موسى وعملية ذبح المواليد الذكور من بني إسرائيل جارية على قدم وساق ،مما أقض
ٍ
ساعتئذ ــ ربما في المنام ــ هذا التدبير،
مضجع أمه ومأل صدرها خو ًفا وقل ًقا على حياته ..فأعلمهااﷲ
بأن تضعه في قارب صغير وترسله في بحر النيل ..وقد فعلت هكذا بعد ثالثة أشهر ..وجرى هذا القارب
مع الماء ،حتى انتهى به المسير إلى الساحل المواجه لقصر فرعون ،ولقد كانت امرأة فرعون (آسية بنت
مزاحم) امرأة طيبة ،فحين وقع بصرها على الطفل موسى البريء الوسيم الطلعة ،فاض قلبها رقة وعط ًفا
عليه ..فلم يلبث موسى أن أدخل قصر فرعون واستبقي هناك نزوالً على طلبها ورغبتها.
ويروى أن زوجة فرعون حينما قالت لزوجها« :إن هذا الغالم قرة عين لنا» ،أجابها قائالً« :أما
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لك فنعم ،وأما لي فليس بقرة عين» ..وهذه
الكلمة ربما تكون قد صــدرت من فرعون
بسبب الــفــارق النفسي بين طبيعة الرجل
وطبيعة المرأة ..إال أنها تحققت بالفعل حرف ًّيا
فيما بعد!
( )14- 10لقد نسباﷲ أمر صيانة موسى
بحذافيره إلى ذاته العليا ..بينما تفاصيل ذلك
تشير على أن كل ماجرى إنما حصل بمقتضى
األسباب والعلل ..ومن هذا نعلم أن ظهور
المشيئة اإللهية في عالم االمتحان الراهن يتم
على نمط األسباب والمسببات ،وليس على
نمط الخوارق والشعوذات المطلسمة.
وقــد ألــقــي بموسى وهــو طفل عاجز
ضعيف في أمواج البحر ..إال أنه بلغ الساحل
بسالم وعافية بالغين ..وخطط ملك زمانه
لقتله ..ولكناﷲ هيأ أسباب تربيته بوساطة
ذلك الملك نفسه ..وقد ولد في أسرة
عادية متواضعة ،بيد أناﷲ جل شأنه بإيصاله
٣٨٦
إلى القصر الملكي أتاح له فرصة تعلم العلوم
واآلداب والفنون الرائجة في ذلك العصر على مستوى أعلى وأرقى ..وهذا مثال يدل على أن قدرةاﷲ
التحد ..وأنه ليس في مقدور أحد كائنًا من كان أن يقف في وجه تحقق تدبيراﷲ ومراده!
٣٩

( )17-15ومن أحداث ماقبل النبوة؛ إذ كان موسى في عاصمة مصر ،أن رأى ذات يوم رجلين ــ
أحدهما إسرائيلي واآلخر قبطي ــ يتنازعان ..فناداه اإلسرائيلي ،لكونه واحدً ا من بني شعبه ،طال ًبا نجدته
ليدفع عنه شر القبطي ،ولما أراد موسى أن يفصل بينهما ،خاض معه القبطي في جدال ومشاكسة ،فوكزه
موسى ــ على سبيل الدفاع والتأديب ــ وكزة أصابت ــ صدفة ــ بعض مقاتله ،فمات في الحال!

ولقد كان األقباط في ذلك الوقت يضطهدون بني إسرائيل شر اضطهاد ،ويذيقونهم ألوان العذاب..
واعتزازا
فخرا
ً
وفي مثل هذا الوضع فلو أن موسى نظر في هذا الحادث من المنظور القومي ،لملئ ً
باعتباره بطول ًة جهادي ًة ..ولكنه بالعكس ندم على هالك القبطي أشد الندم ،فتوجه من فوره إلىاﷲ يسأله
العفو والمغفرة.
وقوله[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] يعني :لن أنصر أحدً ا من اآلن فصاعدً ا بدون تحقيق
ظالما،
أو تحر ..فإن مجرد انتماء شخص إلى شعب مظلوم مضطهد ،أو استنصاره ضد غيره بوصفه
ً
ٍ
بكاف إلثبات أن الشخص األخير ظالم في الواقع ،وأن المستغيث هو المظلوم ..ولذلك فالمنهج
ليس
الصحيح هو أن نتناول األمر في مثل هذه المناسبات بالتحري الدقيق ،وال نندفع لنصر أحد األطراف إال
إذا ثبت لدينا كونه مظلو ًما معتدى عليه في ضوء تحريات نزيهة غير متحيزة!
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( )21- 18وفي اليوم التالي كان ذلك
اإلسرائيلي نفسه يتنازع مع قبطي آخر ..وقد
كان هذا قرينة واضحة الداللة على أنه رجل
ديدنه الــنــزاع والــلــدد والخصومة ،فما يمر
عليه يوم إال وهو يتشاجر أو يتقاتل مع بعض
الناس ..ومن هنا فبالرغم من كونه ينتمي إلى
شعبه هو ،أنحى عليه موسى بالالئمة ،واعتبره
مجر ًما ..وقد ثبت كون اإلسرائيلي المذكور
مجر ًما بمزيد الوضوح من أنه حين رأى موسى
اليتقدم لنجدته اليوم بل أخذ يزجره ويندد
بفعله على عكس رجائه منه ،فلم يلبث أن
فضح ،بمنتهى الدناءة والالمسؤولية ،أمر قتيل
األمس ،الذي لم يكن قد علم به أحد غيرهما
بعد.
ولم يكد ينطق اإلسرائيلي باسم القاتل
حتى التقطته آذان القبطي وآخرين عداه من
الــمــارة ،فسرى هــذا الخبر في طــول البالد
وعرضها سريان النار في الهشيم ..حتى أخذ
٣٨٧
المسؤولون يتشاورون في إعــدام موسى..
سرا ،وأعلمه علم القوم ،وأشار عليه :إن
فاطلع على ذلك رجل شريف من آل فرعون ،فاتصل بموسى ًّ
األحرى بك اآلن أن تغادر هذا المكان ..فقبل موسى منه هذه النصيحة الغالية ،وذهب على وجهه يريد
أرض مدين ،التي كانت تقع على الساحل الشرقي لخليج العقبة ،وكانت خارجة عن حدود المملكة
الفرعونية.
( )24-22كانت رحلة موسى هذه بمثابة رحلة إلى المجهول ..والكيفية التي تعتري قلب المؤمن
في ظروف كهذه ،كانت طارئة عليه تما ًما ..حيث كان يتابع سيره بخطى حثيثة في ظالل األدعية المتدفقة
أيضا في
حرار ًة وخشو ًعا ..حتى وصل بعد مسير عشرة أيام تقري ًبا ،إلى مدين ،وقد أرهقه التعب ،ونزل به ً
أغلب الظن جوع شديد.
وتقدم موسى بإعانة المرأتين من أهل مدين بدافع العطف على الضعفاء؛ مما مهد له الطريق للوصول
إلى أبيهما ..وقد كان هذا الشيخ من ذرية مديانبن إبراهيم ،وموسى من ذرية إسحاقبن إبراهيم ،وعلى
هذا فقد كانت بين كليهما رابطة القرابة الساللية كذلك.
وفي ذلك الوقت خرج من فم موسى الدعاء التالي[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] ،وهذا
الدعاء يدلنا كيف يكون حال المؤمن في مثل هذه األوقات ..إنه يفوض أمره كله إلىاﷲ؛ لكونه واث ًقا من
أن كل ماينال العبد فإنما يناله من عنداﷲ ،وأن الخير هو الذي يتلقاه من عنداﷲ!
( )28- 25عادت البنتان إلى البيت في يومهما ذاك مبكرتين بعض الشيء على خالف المعتاد،
وعندما سألهما الشيخ أبوهما عن سبب التبكير بالعودة ،أخبرتاه بما كان من تطوع الرجل الغريب لسقي
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أغنامهما ..فقال الشيخ :لم لم تأتيا بالرجل
حتى يتناول معنا الطعام؟!
فانطلقت إحداهما إلــى البئر وجــاءت
بموسى إلى منزلها ..ومن تجربة أيام عدة ظهر
للعائلة المضيفة أن موسى رجل جد واجتهاد
وإنسان صدق وأمانة ..ومن ثم فقد اتفق الشيخ
أجيرا
مع رأي إحدى ابنتيه على استبقاء موسى ً
عنده ..والواقع أن كال هذين الوصفين :األمانة
والقوة ،جامع لكل األوصاف الضرورية ..ولو
أردنا تحديد مقياس الختيار الرجل الكفء،
تعبيرا أدق وأفضل
فلن نجد هناك مايعبر عنه ً
من هاتين الكلمتين.
وقد زوج الشيخ موسى بإحدى ابنتيه فيما
بعد ..وبما أنه كان إذ ذاك في حاجة ماسة
إلى رجل يتعهد شؤونه المنزلية والعقارية،
طلب من موسى أن يقيم عنده ثماني أو عشر
سنوات ،ثم له بعد ذلك أن يذهب إلى حيث
يشاء!

صصقلا ةروس

٣٨٨

( )32-29قضى موسى في بالد مدين
أيضا ــ طب ًقا لرواية التوراة ــ عائدين إلى
نحوا من عشرة أعوام ..ثم انصرف موسى ومعه زوجته وولدان ً
ً
أرض مصر ..وقد مرت عليه وهو في بعض الطريق تجربة الطور.

أيضا
( )35-33إناﷲ حين يعين أحد الناس بوصفه
مأمورا للدعوة إليه والتبليغ عنه ،يوفر له ً
ً
كل األسباب الضرورية ألداء العمل الدعوي على نحو مؤثر فعال ..ومن ثم فقد أعطى لسيدنا موسى
من عنداﷲ أشياء عديدة بحسب ظروفه وأحواله ..حيث منح خوارق ومعجزات كشهادة على تعيينه
أو مأموريته من قبلاﷲ تعالى ..وقيض له مساعد يشد من أزره ،ويتعاون معه في تحمل أعباء الدعوة
والصدع بالحق ..وأسبغ عليه نوع من الهيبة الشخصية تحول دون أن يجرؤ فرعون وأصحابه على
التعرض له أو النيل منه ..هذا إلى جانب ماسبق تقديره مناﷲ أن الغلبة نهائ ًّيا التكون إال لموسى
وأتباعه (بني إسرائيل) وحدهم!

كبيرا؛ إذ يتناوله رجل عادي في مظهره بالنقد الصريح فإنه اليلبث
( )38- 36إن
ً
شخصا يعد نفسه ً
أن يشتعل غض ًبا ،ويأخذ في االستهزاء بناقده ،والنيل منه بكل حيلة ووسيلة ..وقد اتخذ فرعون هذا
الموقف تجاه النبي موسى لما عرض عليه دعوة الحق ،وهدم دعوى ربوبيته من األساس.
[ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ] ليس هذا بأي قول جاد ،ولم يقصد فرعون من هذه العبارة
بيان الحقيقة ،بل أراد االستخفاف بشأن موسى ..وهكذا لما توجه فرعون إلى وزيره هامان قائالً :بأن
اطبخ اآلجر ،وابن لي عمارة شامخة رفيعة ،تأخذ في السماء صعدً ا ،ألطلع إلىإله موسى .لم يكن
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أمرا
أمرا جد ًّيا ،فلم يكن معناه أنه يصدر ً
ذلك ً
إنشائ ًّيا إلى وزيره ،وإنما كان ذلك سخرية من
موسى.
( )43-39لقد كانت دعوة موسى تهدف
إلى تفجير الدعوة الربانية في ضمير الفرد
اإلنــســانــي ..كــان مــؤداهــا ــ باختصار ــ أن
يخاف اإلنسان مناﷲ وحده ،وأن يعيش في
هذه الدنيا عبدً ا مطي ًعاﷲ رب العالمين ..وقد
عرض موسى هذه الرسالة نفسها على األفراد
واآلخــريــن بعامة تما ًما كما عرضها بوجه
جالسا على
خاص ،على ذلك الفرد الذي كان
ً
سدة الحكم!
إن اإلنسان عــاد ًة يصاب بنفسية الكبر
والغرور حين يحصل على السلطة واالختيار..
وهكذا كان حال فرعون هو اآلخر تما ًما..
متكبرا في
فحذره موسى قائالً :إنك لو عشت
ً
أرضاﷲ ،لتعرضت لبطشاﷲ ،ولكن فرعون
لم يتلق النصيحة بالقبول ..وكانت النتيجة أن
٣٨٩
أهلك هو وجنوده أجمعون.
مركزا مرمو ًقا عال ًيا في ظل الحضارة الوثنية..
كان فرعون إمام الحضارة الوثنية القديمة ..وكان يحتل ً
غير أن حضارة الشرك والوثنية قد انتهت ودالت دولتها ،المن أرض مصر وحدها ،بل من كل بقاع
المعمورة ..وغالبية سكان العالم اليوم إما مسلمون أو يهود أو نصارى ..وكل هؤالء يعتبرون فرعون
ملعونًا باإلجماع ..وليس هناك من أحد في عالم اليوم يؤمن بعظمة فرعون أو يعتقد في ربوبيته!
( )46- 44كان رسولاﷲ^ يبين عبر القرآن وقائع موسى على نحو مفصل ،كما لو أنه واقف على
مسرح األحداث يسمع ويرى كل مايجري هناك ..بينما الواقع أنه^ ولد في مكة بعد موسى بألفي
عام ..وقد كان هذا دلي ً
واضحا على أن القرآن كالماﷲ؛ ألن أي إنسان ليس بقادر على أن يدلي ببيان
ال
ً
كهذا.
ففي عهد الرسول^ لم تكن توجد كتب وال مؤلفات ،كما هو الحال في أيامنا هذه ..أما وقائع
موسى فقد كانت مذكورة في كتب اليهود غير العربية ،والتي لم يكن لها سوى عدة نسخ محفوظة في
معابد اليهود ..وهي بكل تأكيد كانت بعيدة عن متناول النبي^.
وفوق ذلك فإننا نجد هناك فرو ًقا ذات مغزى دقيق بين ماجاء في القرآن الكريم وما جاء في الكتب
اليهودية ..والقرينة تدل على أن ماجاء في القرآن هو األصح واألجدر بالقبول ..وعلى سبيل المثال فإن
هالك القبطي على يد موسى طب ًقا لما ورد في القرآن بهذا الخصوص ،إنما حدث عن غير عمد ،بينما
تقول التوراة عن موسى في موقفه مانصه« :فالتفت إلى هنا وهناك ..ورأى أن ليس أحد ،فقتل المصري،
وطمره في الرمل» (سفر الخروج 2 :ــ .)12
٣٩
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ومن الواضح أن بيان القرآن هو أنسب
وأليق بمكانة شخصية جليلة كموسى،
وليس بيان الــتــوراة ..إ ًذا ،فكيف استطاع
رســـولاﷲ^ بــدون أية وسيلة ظاهرة ،أن
يعرض وقائع موسى بهذا القدر من الصواب
والدقة؟!
ونحن لن نجد جوا ًبا مقن ًعا عن هذا سوى
أناﷲ عالم الغيب والشهادة هو الذي أخبره
بكل ذلك عن طريق الوحي!
( )48-47لما عــرض موسى رسالته
أيضا
على المصريين األقدمين ،أردف ذلك ً
بإظهار معجزات العصا واليد ،تأكيدً ا على
صدقه وحقية رسالته ..غير أن القوم لم يؤمنوا
به ،وأنكروه قائلين :إن هذا سحر ليس غير..
وأما حين عرض رســولاﷲ^ دعوة الحق
على سكان الجزيرة العربية المعاصرين له،
على أساس من الدالئل والبراهين ،فقالوا :إن
كان هذا نب ًّيا ،فما باله اليظهر معجزات مثلما
٣٩٠
أظهر موسى؟!
كل هذه أقاويل خرجت عن األذهان غير الجادة ..إن ألزم شرط لإليمان بالحق في العالم الراهن هو
أن يكون المرء جا ًّدا ..وأما الذي اليكون جا ًّدا بالنسبة إلى قضية الحق والباطل ،فلن يجبره أي شيء
عذرا جديدً ا ،وسيعثر لرفض كل حديث على ألفاظ
على االعتراف بالحق ،حيث إنه سيفتعل كل مرة ً
جديدة!!
( )51- 49إن المعيار الحقيقي لإليمان أو عدم اإليمان برسالة الحق واحد ،أو ينبغي أن يكون
واحدً ا ليس غير ،وهو أن ننظر في الرسالة من حيث جوهرها الذاتي وحده ،فلو وجدناها تحمل في ذاتها
دلي ً
ال على أنها الصدق األعلى ،لكان ذلك كاف ًيا لكي نؤمن بها ،ولم نعد بعد ذلك بحاجة إلى أي شيء
آخر لإليمان بها.
وإن الصدق إنما يقابل بالصدق مثله ..ولو أن المرء وقف من الصدق موقف اإلنكار ،ثم لم يتقدم
في مقابل ذلك بصدق آخر أسمى ،فمعنى ذلك أنه إنما ينكر بسبب عبوديته لهوى النفس ،والذين
اليستطيعون رد الصدق بالعقل أو المنطق ،ثم إنهم ــ مع ذلك ــ اليؤمنون به انسيا ًقا مع األهواء ودواعي
التعصب األعمى ،هم أكثر الناس ضالالً ..وسيعتبر أمثال هؤالء عنداﷲ في عداد الظالمين!
( )56-52اإليمان نوعان:

أحدهما :أن تؤمن بالحق؛ ألنه حق.

وثانيهما :أن تؤمن به ألن عارضه ينتمي إلى طائفتك.
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وأول هذين النوعين من الناس وحده
يوفق لالهتداء إلى الصراط المستقيم ..ومن
هذا الطراز كان أولئك الرجال الذين آمنوا في
القرن األول بالقرآن الكريم ،والنبي العربي
عليه الصالة والسالم.
كان هناك عدد من النصارى واليهود لم
يكد يستمع إلى آيات القرآن حتى انضم إلى
صفوف المؤمنين به ..وقد كان هؤالء مازالوا
متمسكين بتعاليم األنبياء السابقين الحقيقية..
ولذا فلم يصعب عليهم أن يتعرفوا على نبي
آخر الزمان ..ولقد تعرف هؤالء بالفعل على
النبي الجديد تما ًما كما كانوا قد تعرفوا على
األنبياء الذين سبقوه ..غير أن تأهيل أنفسهم
لذلك كان قد فرض عليهم المرور بمراحل
«الصبر» العسيرة.
إنهم حافظوا على أذهانهم من التأثر
صالحا لمعرفة الحق..
بعوامل التدع المرء
ً
تلك العوامل التاريخية واالجتماعية التي
٣٩١
تحول الدين اإللهي في ذهن المرء إلى دين
طائفي ،وبالتالي اليكاد المرء يعرف من أمر الدين شي ًئا إال ماتلقاه من طائفته ،ويفشل في التعرف
على الدين الذي يأتيه من غير طائفته ..ولكن يبقى المرء محفو ًظا من هذه المؤثرات يضطر إلى تقديم
تضحيات نفسية عظيمة ،ولهذا تم التعبير عن ذلك بالصبر ..وسيعطى أمثال هؤالء ثوابهم مضاع ًفا:
أوالً :على التضحية التي قاموا بها؛ حيث لم يسمحوا إليمانهم السابق بأن يتحول إلى إيمان طائفي.
وثان ًيا :على ثقوب نظرهم؛ إذ عرفوا النبي الجديد فور ظهوره ..وبادروا باالنضواء تحت رايته دون
تحفظ أو تردد!
وإن األوصاف الخلقية السامية إنما تزدهر في أناس يملكون صالحية التعرف على الحق ..فهم
يحسنون إلى الناس مهما أساء الناس إليهم ..وهم ينصرون اآلخرين لينصرهم ربهم ..ويسلكون في
حياتهم مسلك اإلعراض والعفو دون التصدي واالشتباك!
( )57يحسب المرء إذا ارتبطت مصالحه بنظام ما ،أن الفضل في كل مايناله من خير ،إنما يرجع إلى
هذا النظام القائم ذاته ..إنه يعلم فوائد الحاضر وحدها ،ولكنه اليدري عن فوائد المستقبل شي ًئا!

وهكذا كان حال مشركي مكة القديمة تما ًما ..حيث كانوا قد نصبوا في الكعبة أصنام سائر القبائل
العربية ،وحصلوا بذلك على الزعامة الدينية العامة للعرب ،كما كانت النذور والقرابين التي تقدم إلى
خاصا لهم ،غير أن ابتعاد القوم عن اإلسالم بحجة أنه يسبب لهم متاعب
تلك األصنام مور ًدا اقتصاد ًّيا ًّ
كثيرة ،ويحرمهم من المنافع التي يتمتعون بها اآلن ،لم يكن إال آية الضيق في أفق تفكيرهم ..إذ إن
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رسولاﷲ كان يدعوهم إلى دين كان سيجعل
منهم أئمة العالم أجمع ،بينما هم كانوا
يتخلون عنه من أجل دين لم يكن لديه شيء
سوى زمام الرئاسة العادية لقبائل الجزيرة!!
( )59- 58إن أحد الناس إذ يحصل على
االستحكام المادي في األرض ،فال يلبث
أن يصاب بالغرور واالستعالء ..بينما التفتأ
تجارب التاريخ تعلم الــدرس القائل بأن:
االستحكام المادي الذي يفوز به أي شخص
أو شعب هنا غير دائم مطل ًقا ..فكلما قابل
قوم الحق باإلهمال والالمباالة دمروا مع كل
مظاهر عظمتهم وأمجادهم!
فقد سبق أن بــرزت فــي شبه الجزيرة
العربية وما حولها أمم وشعوب شتى :مثل
عاد ،وثمود ،وسبأ ،وأصحاب مدين ،وقوم
لوط ...إلخ.
وقد ابتلي الكل بالبطر واالستكبار ،غير
أن استكبار كل أحد منهم لم يلبث أن عفا
٣٩٢
عليه الزمن ،وأصبحوا آخر األمر أحاديث
قصصا تحكى ..وأطالل هذه األمم المنبثة هنا وهناك كانت تنفي العظمة اإلنسانية ..وبالرغم
تروى أو
ً
من ذلك فإن الذين كانوا يتمتعون بالسيادة والكبرياء في عهد رسول اإلسالم كذبوه تكذي ًبا ،كما لو أن
وقائع الماضي التنطوي على عبرة أو موعظة لهم في حاضرهم!
( )61-60مهما كان لدى المرء من مال طائل أو متاع وافر في هذه الحياة الدنيا؛ فإنه اليلبث
أن يتخلى عنه عند الموت كره أمأحب ..وإنما الشيء الذي يصحب المرء بعد الموت هو األعمال
الصالحة دون الجاه الدنيوي أو األسباب المادية ،فالعاقل والحالة هذه هو الذي يفضل السعادة األبدية
على السعادة الوقتية الفانية ..وبالتالي يوجه اهتمامه نحو بناء اآلخرة بدالً من بناء الدنيا!
( )63-62المراد بـ«الشركاء» القادة المضلون ..أي أولئك السادة الكبار الذين امتثل الناس ألمرهم
كما ينبغي أن يمتثل ألمراﷲ ..وإنه سيكون مشهدً ا عجي ًبا اليوصف عندما يرى أتباع أولئك الكبار
مصيرهم المشؤوم يوم القيامة ..حيث يجدون هناك أن الكبار الذين كانوا يتفاخرون باالنتماء إليهم،
لم يقودوهم إال إلى نار جهنم المستعرة ..وعندها سيقولون لهم متذمرين :إن تبعة دمارنا وهالكنا تقع
على أكتافكم أنتم ..وسيرد الكبار (المتبوعون) عليهم قائلين :ليس ثمة أحد ،غير أنفسكم ،مسؤوالً عن
ظاهرا تلبية لندائنا ،إال أنكم لم تلبوا نداءنا إال لكونه يتفق
دماركم ..فإنكم وإن سرتم في طريق الغواية
ً
مع أهوائكم ،إ ًذا فقد كنتم في الحقيقة تابعين ألهوائكم وليس تابعين لنا ..فكما اتبعنا نحن أهواءنا،
مصيرا واحدً ا ..فال فائدة ترجى من التالوم أو تبادل اللعنات
اتبعتم أنتم أهواءكم ..وكل منا اآلن يالقي
ً
وتوزيع التبعات!
٤٠
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( )67- 64إن المرء حين ينكر الحق
في الدنيا ،فإنما ينكره اعتما ًدا على شيء..
وسيقال له في اآلخرة :أن ادع أولئك الذين
كنت قد رفضت اإليمان بالحق اعتما ًدا عليهم
لكي ينقذوك ــ إن استطاعوا ــ من سوء عاقبة
اإلنكار للحق!!

غير أن هذا سيكون يوم ظهوراﷲ،
ومن ذا يستطيع أن ينصر أحدً ا علىاﷲ؟!
ال يــكــاد الــمــرء يــرضــى بالصمت في
الدنيا ..فهو اليلبث أن يجد هنا لرفض كل
دليل ألفا ًظا جميلة ..ولكن كل هذه األلفاظ
سينكشف زيفها وبطالنها في يوم القيامة،
وسوف يتجرع المرء مرارة الندم والحسرة؛
إذ يدرك هناك عظم الشيء الذي خسره ألجل
شيء هو أتفه مايكون!
( )70-68إناﷲ يخلق البشر ..ثم
هو يختار من بين هؤالء البشر بعض األفراد
لالضطالع بمهمة خاصة ..وهــذا االختيار
٣٩٣
اليكون بنا ًء على قدسيته الذاتية ،وإنما يكون
بناء على قضاءاﷲ وحده ..ومن ثم فإن إحاطة أفراد كهؤالء بهالة من التقديس ،وبالتالي رفعهم إلى
درجة األلوهية أمر اليستند على أساس ،وال مجال في كوناﷲ لمثل هذه الخرافات والمزاعم الباطلة..
وطالما يلجأ المرء إلنكار الحق إلى ألفاظ يرددها بلسانه ،إال أنه يضمر في قلبه شي ًئا آخر تما ًما ..فهو
حرصا على مصالحه الذاتية بينما هو يظهر باأللفاظ أنه إنما ينكره على أساس من الدليل
اليؤمن بالحق
ً
والمعقولية ..وسوف اليبقى هذا الحجاب حائ ً
ال بين القلوب واأللسنة في اآلخرة ..وعندها سيتضح
بجالء أن قلب المرء كان منطو ًيا على غير ماظل يبديه بترديد األلفاظ والعبارات المنمقة من أجل
الحفاظ على كبريائه!

( )73-71يستدعى األنبياء والذين اتبعوهم بإحسان وترسموا خطاهم من دعاة الحق ،بوصفهم
شهداءاﷲ يوم القيامة ..وسيخبرون هناك عن األمم التي أبلغوها رسالةاﷲ ،كيف كانت مواقفها أو ردود
ٍ
يومئذ حيارى واجمين ،كل أولئك الذين كانوا قد أهملوا دعوة الحق
فعلها تجاه الرسالة؟! وسيقف
معتمدين على غيراﷲ ..وسيكون حالهم في ذلك اليوم الرهيب أنهم إذا أرادوا الدفاع عن أنفسهم ندت
عنهم األلفاظ لفرط الدهشة والهلع ،ولم تطاوعهم ألسنتهم التي طالما استخدموها بلباقة واقتدار في
معارضة الحق والدفاع عن مفترياتهم في الحياة الدنيا!!
( )75- 74إن كرة األرض ــ التي يسكنها اإلنسان ــ منطوية على جوانب عجيبة مدهشة التحصى..
ومنها أنها دائرة في محورها حول الشمس بانتظام ،وهي تتم دورتها المحورية هذه في كل أربع وعشرين
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ساعة ..ولهذا السبب اليزال يتعاقب عليها
الليل والنهار الواحد تلو اآلخر ..ولو توقفت
األرض عن الــدوران حول محورها لخيم
على نصف الكرة ليل دائــم ،وعلى نصفها
اآلخــر نهار دائــم ..وسيترتب على ذلك أن
تتحول هذه األرض التي هي موضع الراحة
والسكون لإلنسان إلى جحيم اليطاق!
وإن دوران األرض في رحــاب الفضاء
بهذه الدقة واالنضباط لواقع عظيم لدرجة أن
كل قوى اإلنس والجن التكفي إلحداثه..
وإنه ليس ثمة أحد غيراﷲ القادر المطلق،
عظيما كهذا ..وفي
يستطيع أن يحدث واق ًعا
ً
هذه الحالة فما أعظمه من ضالل وانحراف
أن يتوجه اإلنسان بمشاعر خوفه ومحبته نحو
أحد غيراﷲ الواحد؟!
( )77-76ذكــر قـــارون فــي المصادر
اليهودية باسم قــورح ( ،)Korahومــع أنه
كان رج ً
ال مع بني إسرائيل( ،وقيل :واحدً ا
٣٩٤
من أقارب موسى ،) إال أنه اعتزل قومه
وأضحى وف ًّيا لفرعون ..ونال ثمن ذلك بأن جعله فرعون من رجاله المقربين عنده ..وقد تمكن الرجل
باستغالل مواهبه العملية ،من كسب المال وإحراز المتاع الدنيوي بمقدار هائل ،لدرجة أنه أصبح أغنى
رجل في مصر آنذاك ..وكان المفروض أن تتولد في نفسه عاطفة الشكر على ماحصل عليه من ثروة
كبيرة ،غير أن الثروة إنما بعثت فيه عاطفة الزهو والفخر والغطرسة ،وبالتالي لم يوجه عنايته لكسب
الحسنة التي كان ينبغي أن يكسبها بوسائله االقتصادية الجبارة.
٤٠

وما هو اإلفساد في األرض؟

إن من صور اإلفساد في األرض ،طب ًقا لمضمون اآلية ( )77أن يضن المرء بما حصل عليه من
الثراء العريض ،فال يصرفه إال فيما يخص ذاته وحدها ،دون غيره من الناس ..إن مياه األنهار إذ تجتمع
بخارا لتتحول ثاني ًة إلى ماء
في البحر من شتى جهات األرض ،فإن البحر بدوره اليلبث أن يرفع مياهه ً
عذب يتوزع على كل بقاع األرض ..وهذا أحد نماذج اإلصالح في دنيااﷲ ..وهذا الشيء مطلوب من
البشر ،بحيث لو اجتمع لدى أحدهم ــ لسبب من األسباب ــ ثروة طائلة عريضة فينبغي عليه أن يردها ــ
بمختلف الطرق ــ إلى أناس لم ينالوا من التقسيم االقتصادي سوى حظ يسير.
وجملة القول :إن تمكين األموال المتكدسة من التداول هو اإلصالح ،بينما االحتفاظ باألموال
المتكدسة ومنعها من التداول هو اإلفساد!
( )78إن الدور الذي حكي عن قارون هو نفسه الدور الذي مازال يمثله األغنياء واألثرياء على
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اختالف األعصار واألمصار ..فالرجل الثري
يحسب دو ًمــا أن ماعنده إنما حصل عليه
بفضل علمه ..ولكن علم أي غني أو ثري
اليخبره بأنه قد كــان هناك كثيرون قبلك
نالوا من الغنى والثراء أكثر مما نلت ،غير أن
ثروتهم لم تتمكن من إنقاذهم من الموت أو
الدمار ..إ ًذا ،فكيف ستكون ثروتك منقذة لك
من بأساﷲ؟!
( )80-79الرجل الــذي يمتلك الثروة
تتجمع حوله زخارف الدنيا وزينتها بطبيعة
كثيرا من السفهاء وضعاف
الحال ..مما يجعل ً
العقول يرمقونه بعين الغبطة واإلعجاب..
أمــا الــذيــن رزقـــوا علم الحقيقة فسرعان
مايدركون أن هذا رونــق أيــام معدودات..
وإنه القيمة لرونق اليدوم سوى أيام معدودة
قصيرة ..وعلم الحقيقة هو أثمن شيء في
هذا الوجود ..غير أن تحصيل علم الحقيقة
يتطلب الصبر ،يعني أن تكون ذهنك من غير
٣٩٥
خضوع لضغط األحــوال الخارجية ،وتفكر
بعيدً ا عن تأثير المظاهر السطحية الخالبة ،وأن تبني رأيك بصرف النظر عن األشياء ذات البريق الوقتي
الخادع ..وهذا من غير شك أصعب أنواع الصبر إطال ًقا ،غير أن المرء بعد اجتيازه هذا االمتحان العسير
الشاق بنجاح ــ وليس قبله ــ ينال ذلك الشيء الذي يسمى العلم والحكمة!!
( )82-81طب ًقا لرواية التوراة دعا موسى بالهالك على قارون بسبب سوء أعماله ،فلم يلبث أن
خسف به وبأصحابه وبكنوزه األرض ..وقد أظهراﷲ بذلك على مستوى الشهود ماهو المصير الذي
يلقاه من يعبد المال والثروة متخل ًيا عن عبادةاﷲ وحده؟!
وإن رزق الدنيا إنما هو في األصل متاع االمتحان ..وكل امرئ يعطى منه نصي ًبا قل أو كثر بحسب
وافرا من الرزق أن
مشيئةاﷲ وحكمته ..فينبغي للمرء إذا قل نصيبه من الرزق أن يصبر ،وإذا نال ح ًّظا ً
يشكر ..فإن هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي بسالكه إلى النجاة والفالح في الدنيا واآلخرة!
( )84- 83المؤهلون لسكنى الجنة هم الذين خلت صدورهم من مشاعر الكبرياء والتعالي نحو
أنفسهم ..والذين أدركوا عظمةاﷲ وجالله بحيث لم يعودوا يرون إلى جانب ذاتهم شي ًئا سوى الصغار
والهوان.
إن الفساد في األرض هو عدم توافق المرء مع مــراداﷲ ..وأن يأخذ يسير في دنيااﷲ على عكس
مرضاة الرب .. والذين تخلو صدورهم من الكبر والغرور ،فإن نفوسهم تخلو بالضرورة من جراثيم
الفساد كذلك ..والذين يتحلون بهذه األوصاف العالية هم أولئك الذين يسكنهماﷲ في جنانه األبدية!
أمرا إله ًّيا ..حيث إنه يعطى النبوة من
( )88-85إن أمر النبي يكون بكل المقاييس واالعتباراتً ،
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قائما على
عنداﷲ دون طلب منه ..وهو يكون ً
الحق بوجوده كله ،ويكون مكل ًفا بأن يصدع
بالصدق الخالص النقي من كل شوب ،مهما
مزعجا للناس ،أو شديد الوطأة
كــان ذلــك
ً
على نفوسهم ..كما يقدر له سل ًفا أن يصل
عاقبة األمر إلى غايته المنشودة على كل حال،
التستطيع أية عقبات أو عوائق الطريق ،مهما
كثرت وصعبت ،أن تحول دونه.
وهكذا يكون األمــر تما ًما بالنسبة إلى
الداعي الذي يسير على درب النبوة من بعد
النبي ويقتدي بهداه ..فبقدر مايتشبه الداعي
بالنبي ،إيمانًا وعم ً
ومنهجا وسلوكًا ،بقدر
ال
ً
مايصير أه ً
ال لكي تتحقق فيه وعوداﷲ تلك،
التي وعدها ألنبيائه في كتابه الكريم!



٦٩

٢٩

٤٠

ومسلما
( )3-1إن كــون المرء مؤمنًا
ً
اليتحقق وال يعتبر بالنظر إلى العمل الذي يمارسه في األحوال المعتادة ،بل على أساس العمل الذي
يمارسه المرء في األحوال غير المعتادة ..وهذه األحوال غير المعتادة تتمثل في مواقف غير عادية؛
ينكشف عندها ماإذا كان المرء ح ًّقا كما يدعي بعمله الظاهري ،أو هو ليس كذلك ..وإنما المؤمن
المسلم المعتبر عنداﷲ هو الذي يقيم الدليل على تمسكه باإليمان واإلسالم في غمار األحوال غير
المعتادة.
٣٩٦

واجتياز المحنة أو االمتحان اإللهي بنجاح يعني بعبارة أخرى الوفاء بمقتضيات اإليمان واإلسالم
على مستوى التضحية ..أي أن تبادر إلى التصديق بالحق ،حتى لو تناوله عامة الناس بالتكذيب ..وأن
توقن به حين يكون الناس من حولك مرتابين في أمره ،وأن تبقى مؤمنًا ساعة يطالبك اإليمان بأن تدوس
أنانيتك ..وأن تبذل بسخاء ساعة تدعو الظروف إلى اإلمساك وعدم اإلنفاق ،وأن تظل صامدً ا عندما
تتزلزل األقدام ،وأن تسلم نفسك دون تحفظ؛ إذ تميل النفوس إلى التهرب طل ًبا للنجاة ،وبح ًثا عن
السالمة ،وأن تذعن وتنقاد حين تكون فرص العناد والطغيان متاحة ،وأن تتقدم لمناصرة الحق حيث
تعني مناصرته الحرمان من كل شيء.
تبرز خبايا القلوب ،وتتجلى كوامن الصدور للعيان ،وساعتئذ اليبقى
ففي مواقف غير عادية كهذه ُ
ألحد مجال اللف والــدوران لكي يتظاهر عن طريق ترديد األلفاظ المفترضة ،وإطالق الشعارات
المدوية الجوفاء بما هو ليس في حقيقة األمر.
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( )7-4الدخول في اإليمان يكون في
أغلب الحاالت مراد ًفا للسير في االتجاه
المضاد للعصر ،إنه عبادةاﷲ في بيئة تسودها
عبادة األسالف واألكابر ،وهو وضع المبدأ
في المقام األول واألســمــى حيث يوضع
الهدى في المقام األسمى ،وهو طموح نحو
العيش ألجل منفعة اآلخرة في مناخ تُكرس
فيه الحياة لمنفعة الدنيا.
وإن حياة كهذه تتطلب مجاهدة عنيفة
مستمرة ،وإنــه اليوفق لالستمرار والصبر
على تكاليف هذه المجاهدة إال الذين أيقنوا
باﷲ أتم اإليقان ،والذين جعلوا من إنعاماﷲ
مركزا آلمالهم وطموحاتهم.
الموعود وحده
ً
( )9- 8إن أعظم المخلوقين ح ًّقا على
اإلنسان والداه ،ولكن كما أن لكل شيء حدًّ ا
يقف عنده ،كذلك فإن حقوق الوالدين هي
األخرى لها حد التتعداه ،وذلك ماعبر عنه
الرسول^ بقوله« :ال طاعة لمخلوق في
٣٩٧
معصية الخالق» .رواه أحمد والحاكم.
وعلى هذا؛ البدَّ من القيام بحقوق الوالدين مادامت التتعارض مع حقوقاﷲ ،وأما إذا تعارضت
طاعة الوالدين مع طاعةاﷲ؛ فإن عدم الطاعة لهما عندئذ تصير واجبة تما ًما كما تجب طاعتهما في
األحوال المعتادة.
ويالحظ أن المقصود بحقوق الوالدين في اإلسالم هو خدمة الوالدين وليس عبادتهما.

شخصا يدعي اإليمان والشأن أنه إذا رأى في االنضمام إلى صف المؤمنين بعض
( )11-10إن
ً
األرباح المادية بالغ في إظهار إيمانه وحماسته ،وأما إذا كان االنضمام إلى المؤمنين ينطوي على بعض
شخصا كهذا يطلق عليه
المخاطر أو يسبب له بعض الخسائر الدنيوية فال يلبث أن يرجع القهقرى ..إن
ً
أبوا عن دفع ثمن
القرآن مصطلح المنافق ،والمنافقون قوم كانوا مؤمنين في ظاهر أمرهم ،ولكنهم ْ
إيمانهم ،وبالتالي فشلوا حيث كان المفروض أن يبرهنوا على النجاح.

يتقول المرء شي ًئا من تلقاء نفسه وينسبه إلىاﷲ ،ويندرج تحته كل
( )13-12االفتراء هو أن َّ
ألوان البدع المستحدثة والتأويالت الفاسدة ،ومن صور هذا االفتراء أن يقول قادة الكفر والضالل لمن
دونهم من الجماهير أن الزموا طريقنا وترسموا خطانا وسنأخذ تَبِعة ذلك على عواتقنا فيما لو ُس ِئلتم
عنه عنداﷲ!.

ولما كاناﷲ لم يمنح أحدً ا ح ًّقا من هذا النوع فإن القول بذلك ضرب من االفتراء واختالق
الكذب علىاﷲ.
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كثيرا مايقول أقواالً اليحسب
إن المرء ً
لها أي حساب ،وهي من الخطورة بحيث لو
خيم عاقبتها لما نطق منها بحرف
أنه رأى َو َ
تقولون
الم ِّ
أبدً ا ،ومن ثم حين يشاهد هؤالء ُ
أهوال القيامة ،فسيكون حالهم هناك مختل ًفا
كل االختالف عن حالهم في دنيا اليوم.
( )15-14عــاش نوح يدعو قومه
تسعمائة وخمسين عا ًما ،وقد كان قبل
صالحا عام ً
أيضا رجــ ً
ا
ال بشريعة
نبوته ً
ً
آدم ،ثم نهض بعدما ُن ِّبئ داع ًيا إلىاﷲ
يواصل الليل بالنهار في إنذار قومه ،ولكن
بالرغم من جهوده المخلصة التي دامت
مئات السنين لم يؤمنوا بدعوته ،فما لبثوا
أن ُأغرقوا جمي ًعا ــ ماعدا ثلة مؤمنة صالحة
قليلة العدد ــ بطوفان عظيم.
وفــي سلسلة الجبال الــواقــعــة بشرقي
األنــاضــول على حــدود تركيا وروسيا قمة
شاهقة تعرف بأرارات أو أراراط  Arartيقدر
٣٩٨
ارتفاعها بما يزيد عن خمسة آالف متر ،وقد
أخبر الطيارون من فوق هذه الجبال أنهم رأوا على قمة أراراط المغطاة بالثلوج شي ًئا أشبه بسفينة ،ومن
هنا بذلت وال تزال محاوالت شتى للوصول إلى تلك السفينة ،ويعتقد العلماء أنها الشيء الذي ورد
ذكره في القصص الدينية باسم «سفينة نوح».
صحيحا ،فمعناه أناﷲ قد حفظ سفينة نوح من الضياع حتى هذا اليوم ،لكي
ولو كان هذا الخبر
ً
تكون للناس عالمة ناطقة بأن النجاة من طوفاناﷲ تتطلب سفينة النبي ،وأنه ليس ثمة من شيء آخر
البتة من شأنه أن ينقذ المرء من طوفاناﷲ.

مركزا ألسمى عواطفه ،اليعدوا كونه
( )18- 16كل مايتخذه المرء من دوناﷲ الواحد األحد
ً
ضر ًبا من الكذب والبهتان ،فإنه َيفت َِر ُض األوصاف اإللهية في غيراﷲ؛ إذ اليمكن للمرء أن يتوجه
إلى غيراﷲ بالعبادة إال بعد أن يفترض فيه تلك الخصوصيات العليا التي ينفرد بهااﷲ وحده بال ند وال
شريك.

وقد كان اإلنسان في عصر الشرك القديم يفترض وجود هذه الصفات اإللهية في األصنام والتماثيل،
وأما إنسان اليوم فهو اآلخر يمارس الشيء نفسه ،اللهم إال أن أسماء األصنام لدى اإلنسان الحديث
تختلف عن أسمائها لدى المشركين القدامى ،وكل مايفرق بين القديم والحديث هو أن اإلنسان القديم
إذا كان يجني ثمرات األرض على أنها نعمة أحد اآللهة المزعومة ،فإن إنسان اليوم يعبر عن ذلك بهذه
األلفاظ :إن ثورتنا الخضراء (النباتية) إنما هي نتاج لتقدم علومنا الزراعية!!
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( )23-19اإلنسان لم يكن موجو ًدا أوالً،
ثم وجد بعدُ  ،إ ًذا فالخلق الذي صار ممكنا
لم اليكون ممكنًا مرة أخرى؟
مرة واحدة َ
وقد كتب الشاه عبدالقادر الدهلوي في هذا
موجزا مفيدً ا يقول« :إنكم ترون
المقام تعلي ًقا
ً
البداية كيف تحصل ،ففي ضوئها يمكنكم أن
تفهموا عملية اإلعادة كيف تكون».
إن كــل امـــرئ مــوجــود مــثــال فــي ذاتــه
على الخلق األول ،ولو أراد المرء مزيدً ا
من األمثلة ،فله أن يحل بصره في أرجــاء
كوناﷲ الفسيح ويتأمل في ظواهره ،وإنه إذ
يفعل ذلك فسيجد أن الكون بأكمله نموذج
حي لهذا الواقع ذاتــه ،وإنما وضــعاﷲ هذه
النماذج الناطقة في كونه لكي يتفهم اإلنسان
منها حقيقة الخلق الثاني ،ويقبل بالتالي على
العمل الذي ينفعه في مرحلة الحياة القادمة.
( )27-24الــشــيء الــذي يتخذ شكل
العرف أو الــعــادة القومية في مجتمع ما،
٣٩٩
اليلبث طوي ً
ال حتى يصير حاجة كل فرد من
أفراده ،فعلى أساس منه تقوم عالقاتهم المتبادلة ،وبه ترتبط مصالحهم الحياتية على اختالف ألوانها،
وعلى حسب قيام الفرد بمقتضاه أو نبذه إياه تتحدد قيمته أو يسقط اعتباره بين الناس ،ولقد كان الشرك
في قديم الزمان تحول على عادة قومية كهذه.
٤٠

وقد أفهم سيدنا إبراهيم أهل العراق بأن عبادة األصنام التي أنتم جامدون عليها ،التعدو كونها
عادة شعبية وليست بأي صدق واقعي ،ومع انتهاء حياتكم الراهنة ستنتهي كل أهميتها تلقائ ًّيا ،غير أنه
لم يقف إلى جانبه أحد سوى ابنأخيه لوط ،وذهب القوم في معاداته إلى حد أنهم ألقوه في النار،
سالما.
ولكناﷲ تعالى أنقذه منها
ً

ولم يستحق إبراهيم بذلك إنعام اآلخرة األعلى وحده ،بل منح من عنداﷲ ذرية صالحة استمرت
فيها سلسلة النبوة لمدة أربعة آالف سنة ،حيث كان ولده إسحاق نب ًّيا ،ثم حفيده يعقوب هو اآلخر نب ًّيا،
ومنذئذ لم يبعث نبي من أنبياءاﷲ إلى سيدنا المسيح إال وهو ينتمي إلى أسرة يعقوب ،ومن أوالد
أيضا كان مديان (مدين) الذي ولد في نسله شعيب ،كما كان ولده إسماعيل بدوره نب ًّيا،
إبراهيم ً
ومن ذريته بعث خاتم النبيين محمد^ ،الذي تبقى نبوته مستمرة إلى أن يرثاﷲ األرض ومن عليها.
وتاريخ إبراهيم هذا كما ينطوي على عظات وعبر ل َع َبدة الباطل ،يتضمن كذلك إشعاع النور الساطع
للذين يقيمون أنفسهم على أساس الحق صامدين في وجه أعاصير الظلم والقهر واالضطهاد.
( )30-28هاجر لوط من مدينة بابل إلى بالد األردن ،حيث أعطاهاﷲ النبوة ،وكلفه بإصالح قومه،
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وقد كانت مساكن قومه بمنطقة سدوم قرب
البحر الميت ،وكــان هــؤالء مصابين بعادة
اللواط غير الفطرية ،كما تفشت بينهم ــ إلى
جانب ذلك ــ رذائل خلقية واجتماعية أخرى،
غير أنهم لم يقبلوا اإلصالح ،وظلوا غارقين
فــي شهواتهم ،وقــولــهــم [ﯩ ﯪ
موجها إلــى لوط
ﯫ] ،كــان في األصــل
ً
دوناﷲ ،فقد ظنوا لو ًطا من الحقارة بحيث
كانوا يستبعدون أن يتعرضوا لبطشاﷲ في
حالة ماإذا لم يؤمنوا به ،ومن ثم قالوا على
وجه التهكم والسخرية :أن ائتنا بعذاباﷲ
إن كنت من الصادقين ح ًّقا!
( )35- 31دمــرت مناطق قــوم لوط
(سدوم وعامورة) عن طريق زلزال رهيب
جعل عاليها سافلها ،وإن الوادي الخصيب
الذي كانوا قاطنين فيه منذ أربعة آالف سنة،
تمتد فيه اآلن مياه البحر الميت الكثيفة.
وطب ًقا لما ورد في القرآن الكريم فإن
٤٠٠
حـــادث التدمير هــذا إنــمــا وقــع بواسطة
مالئكةاﷲ ،ولكن علماء الجيولوجيا واآلثار القديمة يقولون :إن هذه المنطقة عندما برزت فيها جبال
نتيجة العملية الجيولوجية (ظاهرة التعرج) حدث إلى جانب ذلك أن تولد في بعض أجزائها أخدود أو
منحدر ،ثم لم يلبث الجزء الجنوبي من هذا المنحدر بعدئذ أن امتأل بمياه البحر ،وهكذا أصبحت تلك
انخفاضا.
البقعة اليابسة من األرض تحت الماء التي تعرف اليوم بضفة البحر الميت الجنوبية األقل
ً

إن الشيء الذي يراه القرآن آية إلهية ،إذا به يتحول من خالل الرؤية غير القرآنية إلى حادثة طبيعية
محضة!
ويعتقد الخبراء أن أطالل هذه المدينة الخربة التزال توجد مطمورة تحت مياه البحر حتى هذا
اليوم ،وال شك أن في هذا موطن عبرة عظيمة ،غير أنها عبرة ألولئك وحدهم الذين يستعملون عقولهم
في محاولة اكتشاف األشياء والوقوف على دقائق األمور.
( )37-36أرسل شعيب إلى قوم كانوا أهل تجارة ،وقد اشتد حرصهم على اقتناء المال لدرجة
أنهم أخذوا في كسبه بأساليب الغش والخداع ،وهذا كان إفسادهم في األرض ،لئن كانت التجارة
المشروعة أسلو ًبا لكسب المعاش ينطوي على اإلصــاح؛ فإن الغش واالبتزار والسلب والنهب
أسلوب لكسب المعاش يؤدي إلى الفساد!
وقال شعيب لقومه :التغفلوا عن اآلخرة سع ًيا وراء الدنيا ،ولتمارسوا أعمالكم الدنيوية بطريقة
يمكنكم أن ترجوا بها حسن العاقبة في اآلخرة ،ولكن القوم رغم كل جهود نبيهم لم يقوموا بإصالح

614

شأنهم ،بــل أنــكــروا عليه مــاجــاء بــه أشد
اإلنــكــار ،ومــا زال ــوا يفعلون الــشــرور وال
يرتعدون إلى أن يأذناﷲ بهالكهم وفق سنته
الجارية ،فتحولت بيوتهم التي ظنوها دار
حياة لهم تحولت إلى مقابر لهم؛ إذ أخذتهم
الرجفة (وهي الزلزال الشديد) ،فصاروا كأن
لم يغنوا فيها.
( )38ما لبث قوم عاد وثمود بِدورهم
طوي ً
ال حتى حاق بهم عــذاباﷲ ،لقد كان
هؤالء أذكياء فيما يتعلق بشؤون الدنيا ،غير
أنهم كانوا غاية في الحمق والغباء فيما يتعلق
بشأن اآلخرة ،ففيما اكتشفوا سر بناء البيوت
والقصور من الجبال والصخور ،لم يتعلموا
سر بناء الحياة والسعادة من نبياﷲ ،وإنما
كان السبب في ذاتــه ماأطلق عليه القرآن
غرهم الشيطان قائ ً
ال
«تزيين األعمال»؛ إذ َّ
بأن بناء الدنيا هو البناء كله ،وإذا تمكنتم
من بناء الدنيا ،لم تعد هناك أية مشكلة تكدر
٤٠١
صفو حياتكم أو تتهدد مصيركم ،غير أن هذا
الغرور ماأغنى عنهم شي ًئا ،وال هو ُم ٍ
غن عن أحد فيما يأتي شي ًئا!

كانت مساكن عاد في المناطق الواقعة بجنوبي الجزيرة العربية التي تعرف اليوم باليمن واألحقاف
ومرورا بالمدينة وخيبر،
وحضرموت ،وأما الجزء الشمالي من الحجاز بد ًءا من رابغ حتى العقبة،
ً
وانتهاء بتيماء وتبوك ،فهو المنطقة التي كان يسكنها ثمود في قديم الزمان.

( )40-39إن أمم األنبياء لما كذبتهم وأنكرت دعوتهمُ ،د ِّمرت بالعذاب السماوي واألرضي،
فحل بقوم لوط عذاب الحاصب (وهو الريح العاصفة تمطر الحصباء أي الحجارة) ،ونزل بقوم عاد
وثمود وأصحاب مدين عذاب الصيحة (الرعد والبرق) ،و ُأهلك قارون بعذاب الخسف ،بينما أهلك
فرعون وهامان وجنودهما بعذاب الغرق ..إلخ.

وكان السبب المشترك الذي استوجب هذا العذاب بمختلف ألوانه ،يكمن في استكبار الناس؛ أي
عدم قبول دعوة الحق لكونها ستقضي على كبريائهم وسيادتهم.
( )44-41أرشدت اآليات هنا إلى أن الشخص الذي يدرك درس الحقيقة ،وهو يشاهد بيت
العنكبوت ،هو العالم ح ًّقا..

ومن هذا يتضح لنا َمن هم العلماء الحقيقيون عنداﷲ ..إنهم ليسوا خبراء المباحث الكتابية ،بل هم
أولئك الذين يستلهمون الموعظة من اآليات الطبيعية المنبثة في كوناﷲ ،والذين تتحول وقائع الدنيا
اسما آخر لهذا العلم ذاته حين يبلغ
الصغيرة في أذهانهم إلى دروس وعبر عظيمة ،واإليمان ليس إال ً
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درجة المعرفة اليقينية القصوى.
( )45قــولــه[ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ] يعني أن كيفية
الصالة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ولـــو أن الــمــرء أضــحــى فــي الــواقــع
راك ًعا ســاجــدً اﷲ ،لتو َّلد في نفسه الشعور
بالمسؤولية والتواضع ،وإن السلوك الذي
ينبثق عن الشعور بالمسؤولية والتواضع،
إنما يتمثل في إتيان المرء ماينبغيﷲ وحده،
وابتعاده عما الينبغي له كل االبتعاد.
والمراد بالذكر هو استحضاراﷲ ،فحين
يحصل الــمــرء على مــعــرفــةاﷲ الكاملة،
وحين يتوجه بكامل وجوده إلىاﷲ ،فتكون
النتيجة أن يتصوراﷲ يستولي عليه ،وتتفجر
في داخله ينابيع الذكر اإللهي ،والكلمات
اللطيفة السامية التي يناجي بها المرء ربه،
عند بلوغه هــذا المستوى الروحاني هي
الذكر ،وليس من الشك في أن هذا الذكر
٤٠٢
هو أسمى مراتب العبادة ،والمقصود بتالوة
الوحي هنا هو تبليغ الوحي ،أي قراءة آيات القرآن على الناس ،وإخبارهم من خالل ذلك بمرضاةاﷲ،
وعملية الدعوة والتبليغ عملية شاقة تتطلب غاية الصبر والتحمل ،حيث إنها تفرض على الذي ينهض
ناصحا لمعارضيه ،وأن يعرض عن أذاهم وإساءاتهم من طرف واحد ،كما يتعين عليه
بأعبائها أن يكون
ً
منافسا عنيدً ا سافر الخصومة له!
«مدعوا» ،حتى لو كان هذا المخاطب
أن يعتبر مخاطبه
ًّ
ً
وكما تنهى الصالة المؤمن في حياته اليومية عن السوء ،تنهى كذلك الداعي عن سلوك مسلك أو
معمورا
تبني خطوة التليق به كداعية ..وإنه لن يكون داعياﷲ ح ًّقا إال الشخص الذي أصبح صدره
ً
بذكراﷲ ،والذي يكون قد صار بكل كيانه خاض ًعاﷲ.
٢١

٤١

( )46المنهج الصحيح للداعي إذا حاول بعض الناس جره إلى نقاش عقيم الطائل تحته أن يفارقه
أيضا
بسالم ..وأما الذين يستمعون إليه بجدية ،فعليه أن يبذل جهده في إيضاح أمر الحق لهم ،وينبغي ً
حكيما ،ومن مزايا الكالم الحكيم أن يراعى فيه نفسية المدعو مراعاة
أن يكون الكالم الدعوي كال ًما
ً
تامة؛ إذ أن الداعي يفرض حديثه بأسلوب يجعل المدعو يأنس به لدرجة يعتبره معها حدي ًثا ناب ًعا من
نفورا وكراهية.
قلبه هو ..دون أن يعتبره ــ لفظاظة أسلوب العرض ــ حديث الغير ،فيزداد منه ً
إن أسلوب الكالم الدعوي هو أسلوب النصح والموعظة ،وليس أسلوب الجدل والمناظرة.

( )49- 47الناس نوعان ،نوع يشمل أولئك الذين يتمتعون بعلم الحق سل ًفا (أهل الكتاب) ،وآخر
أناسا اليتمتعون بعلم الحق في ظاهر األمر ،غير أنهم مع ذلك يكونون عارفين بالحق على مستوى
ً
أيضا ً
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الفطرة ،فلئن كان أولئك حاملي الكتاب؛ فإن
هؤالء حاملوا الفطرة.
وإن الناس سيعرفون الحق من فورهم لو
كانوا جادين في الواقع ،فإن مجموعة منهم
إذا عرفته على مستوى الكتاب السماوي
عرفه آخــرون على مستوى كتاب الفطرة،
وعلى هذا سيبدو الحديث عن الحق للكل
كأنما هو حديث قلبه ،بيد أن الناس اليلبثون
في األعم األغلب أن يصابوا بمختلف ألوان
العقد النفسية؛ مما يولد في نفوسهم مزاج
اإلنكار والجحود؛ فهم اليفتؤون ينكرون
الصدق ،مهما اجتمعت القرائن الواضحة
على ظهوره ،وتضافرت األدلــة والبراهين
القاطعة لتأييده.
( )52-50ر ًّدا على أولئك الذين كانوا
يقولون :مابال هذا النبي لم يأت من عند ربه
باآليات كما جاء بها مث ً
ال موسى من قبل؟!
قال تعالى[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] ،أي أن
٤٠٣
أمر المعجزات يتعلق باﷲ وليس بالنبي.
أساسا على الدالئل ،والنبي دو ًما يعرض دعوته ،وهو يستند إلى قوة الدالئل،
إن دعوة النبي تعتمد
ً
نظرا لمصالح واعتبارات أخرى لبعض األنبياء آية (معجزة) ،وقد اليعطيها
بيد أناﷲ قد يعطي ً
لبعضهم اآلخر.
وإن اإليمان حدث شعوري ،وإنما اإليمان الحقيقي هو الذي يكون قد انبثق في قلب العبد اقتنا ًعا
بدالئل الحق ،والمحق هو الذي يؤمن بالشيء بعدما فحصه واختبره جيدً ا في ضوء الدليل ،وأما الذي
يثير مناقشات فارغة الصلة بها بجوهر الموضوع فهو المبطل ذاته.

( )55-53إن أعمال اإلنسان هي جنته ،وهي جحيمه ،ولو أتيح لنا َب َص ٌر نتمكن به من رؤية حياة
الكافر العنيد الطاغي من حيث نهايتها المعنوية المحتومة لوجدنا كأن أعماله السيئة محيطة به من كل
جانب في صورة العذاب ،ثم يأتي الموت ليقذف به في جهنم من صنع يده.
نتاجا لغفلته وعدم وعيه بحقيقة ذاته ،ولو زالت غفلته هذه واسترد
كثيرا مايكون ً
وطغيان اإلنسان ً
وعيه وشعوره لعاد فجأة إنسانًا آخر تما ًما.
( )60- 56إن الهجرة هي من إحدى النواحي علم على تغيير منهج العمل ،وهذا التغيير يتمثل حينًا
في تغيير مكان العمل ،كاالنتقال من مكة إلى المدينة مثالً ،ويتمثل حينًا آخر في تغيير ميدان العمل،
كاالنتقال من ميدان الحرب إلى ميدان الدعوة ،عن طريق صلح الحديبية مثالً.
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وقد نزلت هذه اآليــات تقول لضعفاء أهل
اإليمان المقيمين بمكة :إنه لو كان أهل مكة
يتناولونكم بصنوف األذى واإلساءة فلتغادروا إ ًذا
أرض مكة إلى أية بقعة أخرى من بقاع أرضاﷲ
الواسعة ،ولتعبدوا ربكم هناك.
ومن هذا نعلم أن معنى الصبر والتوكل هنا هو
الثبات على العبادة ،دون اإلصرار على مجابهة
العدو؛ إذ لو كان المقصود هو المجابهة لذاتها
مهما كانت الظروف ألمر هؤالء المستضعفين
من أهل اإليمان أن يستميتوا في قتال المعارضين
بال هوادة ،وال يفكروا في الخروج من هناك على
أية حال.
( )63-61إن خلق السماء واألرض واقعة
عظيمة لدرجة أنه لن يتمكن من إنجازها إالاﷲ
الواحد القهار القادر المطلق ،وهكذا فإن دوران
الشمس والقمر وهطول األمطار وخروج الشجر
والنبات من األرض ،كل ذلك وقائع أعظم من أن
يقوم بإيجادها أحد غيراﷲ.

وليس هناك حتى من بين الذين يمارسون
بعض أنواع الشرك من يعتقد عن إلهه المزعوم
أنه قام بإيجاد هذه الوقائع العظيمة ،وبالرغم
كثيرا من الناس يعبدون أشياء أو
من ذلك فإن ً
أولياء من األحياء أو األموات رجاء أنهم سيلقون
البركة في أرزاقهم ،ولكن لما كانت كل القدرات
واالختيارات العليا بيداﷲ وحــده ،فمن هناك
غيره تعالى يقدر على التدخل أو التصرف في
تقسيم الرزق للعباد.

( )66-64السبب األصــلــي فــي ضالل
اإلنسان يرجع إلى أنه يستغرق في مباهج الدنيا
ومسائلها إلــى حد اليستطيع معه أن يفكر
متحررا من أســرارهــا ،مترف ًعا عن مغرياتها،
ً
فلكي تدرك الحقيقة البدَّ من أن تسمو بنفسك
فوق الظاهر ،وبما أن أكثر الناس يعجزون عن
السمو بأنفسهم فوق الظاهر ،فإنهم اليحالفهم
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التوفيق إلى إدراك الحقيقة كذلك.

ومــن حين إلــى حين يمر اإلنــســان في هذه
الدنيا بتجارب شتى تذكره بمقدار عجزه وضعفه،
فعندها تتالشى كل أفكاره المصطنعة عن نفسه،
ويستيقظ فيه إنسان الفطرة الحقة ،ولكن حين
يعتدل الجو ويستقيم أمــره يعود سيرته األولى
من الغفلة والطغيان ،ومن تلك التجارب الدقيقة
تجربة السفر التي أشارت إليها اآلية الكريمة.

دائما
ينبغي على المرء أن يضع في اعتباره ً
أن فرصة الحرية واالنطالق هذه إنما هي متاحة
لمدة الحياة الدنيا القصيرة األجل وحدها ،وأنه
سيدخل بعد الموت إلى عالم جديد تما ًما ،حيث
تواجهه مشاكل وقضايا أخــرى لم يكن له بها
عهد.

( )69-67إن الحرم المكي نعمة مناﷲ
عجيبة ،لقد فــرضاﷲ له هيبة على النفوس،
لدرجة أنه يذهل هناك حتى الظالمون والطغاة
عن ظلمهم وطغيانهم ،وقد كانت قدسية الحرم
هذه آية من آيات قــدرةاﷲ ،وكان مقتضاها أن
تخضع قلوب الناس ورقابهمﷲ رب العالمين
وحده ،غير أن عبدة الباطل لم يلبثوا أن صرفوا
اتجاه مشاعر العبودية لدى الناس إلى غيراﷲ
بإسباغ أوصافاﷲ عليه كذ ًبا وبهتانًا ،ثم ازداد
ظلما على ظلم؛ إذ نصح لهم رسولاﷲ
هؤالء ً
بــأن ينبذوا تقديس هــذه اآللــهــة المزعومة،
ويخضعوا أمـــاماﷲ الــواحــد األحــد ،فناصبوه
العداء وتناولوه باألذى.

إن اتباع الحق في بيئة تسودها عبادة الباطل
ضرب من المجاهدة العنيفة ،والــذي يتصدى
لها ُينتزع منه كل ماعنده ،حيث تنقلب راحته
وسكينته إلى قلق واضطراب الينتهي ،ولكن
يكمن في هذا الحرمان ذاته سر فوز عظيم ،أال
وهو المعرفة والبصيرة ،فلئن كان أمثال هؤالء قد
ُسدَّ ت في وجوههم أبواب الناس ،فإن أبواباﷲ
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تنفتح لهم على مصاريعها ،فيأخذون ينالون
خيرا مما فقدوه في الدنيا ،وإنهم
مــناﷲ ً
بقدر مايبتعدون عن أسباب الراحة المادية،
يقتربون من الكيفيات الربانية ،وإذ تكون
األشياء الظاهرية قد غابت عن أنظارهم؛
فإن األشياء المعنوية تتجلى لعيونهم ،وتبدأ
تنكشف عليهم أسرار دقيقة اليــدري عنها
العظماء واألغنياء وأرباب الجاه والسلطان
الدنيوي شي ًئا.

٣٠



٦٠

( )7-1عند ظهور اإلسالم كانت هناك
إمبراطوريتان عظيمتان في العالم؛ تعرف
إحداهما باإلمبراطورية الرومانية المسيحية،
واألخرى باإلمبراطورية الفارسية المجوسية،
وقد كان بينهما عداء مستحكم وتنافس شديد
٤٠٤
من أجل السيطرة والتوسع ،وقد أغار الفرس
في عام  603الميالدي على اإلمبراطورية الرومانية مستغلين بعض مواطن ضعفها ،فأنزلوا بجيوشها
هزائم متتالية؛ مكنتهم من االستيالء حتى عام  616م على جزء كبير من المناطق الشرقية الخاضعة
لدولة الرومان بما فيه القدس.
وقد نال رسولاﷲ^ النبوة عام  610الميالدي ،وقام على إثر ذلك بدعوة التوحيد في قلب الجزيرة
العربية ،وعلى هذا فقد كانت تلك األحداث متزامنة مع الصراع بين التوحيد والشرك الذي كان يدور في
مكة المكرمة حينذاك ،وتفاؤالً بما جرى على حدود الجزيرة ،راح مشركو مكة يقولون للمسلمين :لقد
هزم إخواننا الوثنيون (المجوس) إخوانكم من أهل الكتاب (المسيحيين) ،وكذلك سوف نقضي بدورنا
عليكم وعلى دينكم الجديد.
وفي ذلك الوقت ،وعلى النقيض تما ًما من مؤشرات األحوال القائمة تنبأ القرآن الكريم قائ ً
ال بأن الروم
سيغلبون الفرس مرة أخرى في أقل من عشر سنوات ،وفي أعقاب ذلك ــ كما يقول المؤرخون الروم ــ
سرعان ماأخذ تغير مفاجئ يظهر في شخصية هرقل الملك الرومي المهزوم الفاقد العزيمة ــ على نحو
حاسما في عام
انتصارا
معاكسا على الفرس في عام 623م ،وأحرز عليهم
غامض ،إلى أن شن هجو ًما
ً
ً
ً
624م ،ولم يكد ينتهي عام  627الميالدي ،حتى كان قد استرد كل األراضي الرومية المحتلة من قبضة
الفرس ،وبذلك تحققت النبوءة القرآنية بكاملها حر ًفا حر ًفا.
ومن هذا يثبت أن مؤلف القرآن ــ إن صح التعبير ــ هواﷲ؛ إذ ليس ثمة من أحد غيراﷲ يمكنه أن
إخبارا يتسم بهذا القدر من الصحة والضبط.
يخبر عن شؤون المستقبل
ً
٤١
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كما يــدل هــذا الــواقــع على أن النصر
والهزيمة بيداﷲ وحده ،فبقضائه تعالى يحصل
أحد الناس على السلطة ،وينتزع زمامها من يد
اآلخر ،وإن سقوط أمة وصعود أخرى حدث
دنيوي في ظاهر األمــر ،غير أن لهذا الظاهر
باطنًا ،فوراء كل األحداث تكون مالئكةاﷲ
يعملون بطريقة مؤثرة وحاسمة ،وإن كانت
العيون البشرية التستطيع رؤيتهم ،وهكذا فإن
لهذا العالم الظاهري هو اآلخر باطنًا ،أال وهو
عالم اآلخرة.
ـــدرك على
( )10-8إناﷲ إنما ُي َ
مستوى الذكر والفكر ،أي أن المرء يصل
إلـــىاﷲ عن طريق التدبر والتفكر ،ولقد
بثاﷲ دالئله في أرجاء هذا الوجود؛ حيث
أودعها في اإلنسان ذاته ،ثم في آفاق الكون
الخارجي المحيط بــه ،وأخــيـ ًـرا في تعاليم
األنبياء والمرسلين ،وإنه لن يظفر باﷲ سبحانه
إال الذين يقفون عند هذه اآليــات اإللهية،
٤٠٥
وينظرون إليها بعين التأمل واالعتبار ،فالدليل
ممثلاﷲ في عالمنا الراهن ،فلو أهمل شخص دلي ً
ال عرض عليه فكأنما أهملاﷲ نفسه ،وإنه ليس ألمثال
هذا عنداﷲ شيء سوى الحرمان األبدي.
( )18-11إن وجود عالم كامل متكامل ــ كعالمنا هذا الذي نعيش في رحابه ــ برهان قاطع على
الخلق األول ،فإذا أمكن الخلق األول فعالً ،تُرى ماذا سيجعل الخلق الثاني مستحيل الوقوع؟! بل الحق
أن َمن ينكر اآلخرة وهو يقر بالعالم الراهن ،فإنما ينكر مقتضى حتم ًّيا لما هو مقر به بالفعل ،وعليه فإنه
يعاني من التناقض مع ذاته من حيث يشعر أو اليشعر.
والمراد بالمجرمين أولئك الكبار الذين تزعموا مسيرة إنكار الحق ،وقاموا بحشد األدلة المفتعلة إلنكار
الحق ،وحين يتغير نظام الكون عند قيام الساعة فسيرى هؤالء المجرمون فجأة أن كل تلك الدعائم كانت
باطلة تما ًما ،التي كانوا مرتكزين عليها في ثقة واعتزاز ،وأن األلفاظ التي كانوا يعتبرونها دالئل التُدحض
في صالح موقفهم ،إذا بها صارت كلها هباء ،التزن شي ًئا في ميزان الحق ،وعندما يصادف القوم هناك هذا
الوضع المناقض كل ًّيا آلمالهم وأمنياتهم الحالمة فسوف يتملكهم ذهول ودهشة اليوصفان!!
والناس في ساحة المحشر يوزعون على صنفين :المسبحين بحمداﷲ ،وآخرين ملئت حياتهم بكل
شيء عدا الحمد والتسبيحﷲ رب العالمين ،والمسبحون بحمداﷲ هم الذين أدركوااﷲ بحيث أمسى ذكره
تعالى يجري من أنفسهم مجرى الدماء في عروقهم ،ويستقر شعور حي متجدد بعظمته وجالله في أعماق
تكل عقولهم عن إدمان التأمل والتفكير في آالئه ،وال ُّ
أفئدتهم ،فال ُّ
تمل ألسنتهم من دوام التحدث بفضله
ونعمائه ،والصلوات الخمس ماهي إال أحد األشكال المعينة لممارسة هذا التحميد والتسبيح ،فالمقصود
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بالتسبيح وقت الصباح هو صالة الفجر ،بينما
يشمل تسبيح المساء صالتي المغرب والعشاء
اآلخرة ،أما التسبيح عند الدخول في الظهيرة
فالمراد به صالة الظهر ،وأما التسبيح عش ًّيا
(أي في آخر النهار) فالمراد به صالة العصر.
( )21- 19إن عالمنا الراهن يزخر بوقائع
شتى كثيرة تدعو إلى الدهشة واالستغراب،
ومنها تحول شيء إلى شيء آخر ،إذ تتحول
هنا المادة غير القابلة للنمو إلى مــادة قابلة
للنمو ،كما يتحول التراب الجامد الهامد
إلى شكل إنسان يمشي ويتكلم ،كما أن كل
هذا يحدث على نحو هــادف حكيم ،وعلى
سبيل المثال حين يمر التراب بشتى األطوار
والمراحل ،لكي يستحيل إنسانًا ،فيصب نصفه
تقري ًبا في قالب الرجل ،والنصف المتبقي في
قالب المرأة ،وإلى هذا التقسيم يرجع الفضل
في بقاء النوع البشري واستمرار الحضارة
اإلنسانية منذ آالف السنين ،إن هذا التحول
٤٠٦
العجيب ،والذي يخضع لنظام ضبط وتنسيق
دقيق ،اليمكن أن يقع إال إذا اقررنا بوجودإله قادر مطلق القدرة يتصرف وراءه.
الحقيقة هي أن المرء لو تأمل في خلقاﷲ ،لبدا له كأناﷲ يتجلى في كل شيء ،وكأنه تعالى يشرف
بوجهه الكريم من خالل كل شيء.

( )24-22الكون بكل موجوداته آيةاﷲ ،فإنشاؤه من العدم يشهد بقدرةاﷲ على اإلبداع ،والتنوع
الهائل في المخلوقات يدل على اتساع قدرةاﷲ إلى غير نهاية ،وكون األشياء على أتم درجة من الحكمة
والمعنوية يعكس اتصافاﷲ باللطف والرحمة ،ووجود أشياء مدمرة كصاعقة الرعد والبرق يعرفنا باﷲ
عزيزا ذا انتقام ،واستحالة األرض بعد تعرضها مدة تطول أو تقصر لل ُيبس والجفاف ،ناضرة
بوصفه
ً
خضراء من جديد ،تشير إلى إمكان الخلق الثاني (البعث بعد الموت).

كل هذه آياتاﷲ ،غير أنها آيات ألولئك وحدهم الذين يصغون إلى نداء الكون الصامت ،والذين
يستعملون عقلهم وعملهم في االتجاه الصحيح.
( )27-25إن نظام األرض والشمس والكواكب والنجوم البديع في هذا الفضاء الالنهائي واقعة فذة
ومدهشة ،لدرجة أنه دليل صارخ في ذاته بأنه لم يقم إال بقدرة قيوم ،وأنه اليسير هكذا في غاية االنضباط
لعم
والدقة إال بقوة ُمس ِّير ،ولو فارقه هذا اإلشراف والدعم الخارجي المتواصل لمجرد لحظة واحدة َّ
الكون كله فساد واختالل وفوضى.

إن طائرة عادية في هذا العالم التلبث أن تتعرض لالنفجار والعطب عندما تفلت من سيطرة الطيار
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عليها ،فكيف يتصور إ ًذا أن يسير هذا المصنع
الكوني الهائل بــدون أي مسيطر أو ضابط
يشرف عليه ليل نهار!!
إن إعادة خلق اإلنسان من جديد بعد موته
ألمر أيسر وأكثر سهولة على خالق الكون
بالنظر إلى آثــار قدرته المتجلية في أرجاء
هذا الوجود ،وإن التسليم بالخلق الثاني بعد
مشاهدة الخلق األول الذي يتم عرضه في
هذا الكون كل حين وآن هو بمثابة التسليم
بأمر ثابت اليحتاج إلى مزيد برهان؛ حيث إن
الكون زاخر بمظاهر قدرةاﷲ وآيات حكمته
الباهرة على مستوى أعلى ،ليس من المستبعد
معه أن ُينسب إلىاﷲ أي عمل إبداعي
يمكن تخيله أو هو يخرج عن نطاق الخيال
البشري ،فإنما أمره تعالى إذا أراد شي ًئا أن
يقول له كن فيكون.
( )29- 28إن هــنــاك م ــن األمــــوال
والــعــقــارات مايشترك فيه أكثر من رجل؛
٤٠٧
وبالتالي يكون كل واحد من الشركاء ملز ًما بأن
يراعي فيه حق الشريك اآلخر ،أما أمراﷲ فإنه ليس من هذا القبيل؛ إذ أنه تعالى هو وحده مالك الكون
كله بال منازع وال شريك ،والمثال الصحيحﷲ هو مثال السيد والمملوك ،دون مثال الشركاء العديدين في
مال أو عقار ،حيث توجد بيناﷲ ومخلوقاته على نطاق أوسع وأشمل النسبة نفسها التي نراها بين سيد
ومملوك ،وكما اليعطي السيد لمملوكه أو خادمه درجة مساوية مع نفسه هو ،كذلك ليس في الكون أحد
يمكنه أن يرقى إلى مستوىاﷲ أو ينافسه في ملكوته األعلى ،فإن إلى جانباﷲ السيادة المطلقة من غير ند
وال شريك ،بينما ليس إلى جانب الخلق كله سوى العبودية والمحكومية.
وخضوع الموجودات كافة لألنظمة التي فرضها عليها الخالق المبدع يدلنا على أن النسبة الصحيحة
بيناﷲ وخلقه هي نسبة السيد المختار على عبده الذليل ،وكل نسبة أخرى سواها ستكون قائمة على
أساس فرضية إنسانية محضة ،العلى أساس أي دليل واقعي.
( )32-30الدين الحقيقي واحد ،وإنه قد نزل بشكله الكامل على كل نبي من األنبياء ،وهو يلخص
في :الرجوع إلىاﷲ الواحد ،وعبادةاﷲ الواحد ،والتوجه الكلي إلىاﷲ الواحد دون سواه ،هذا هو دين
الفطرة ،وهذا الدين كامن في نفسية كل إنسان بصورة أبدية ،وقد جاء األنبياء قاطبة لتعليم البشر هذا الدين
حولت الدين الواحد إلى
الواحد نفسه ليس غير ،ولكن األجيال الالحقة بأتباعهم األولين لم تلبث أن َّ
أديان متعددة ،وتعدد األديان والمذاهب ينشأ دو ًما عن تلك المباحث اإلضافية التي يخترعها الناس على
مر األيام في تعاليم األنبياء األساسية ،كاختالق تفريعات مستحدثة في العقائد ،وابتداع المسائل واآلداب
المزعومة في العبادات ،وإلباس الدين ثوب تفسيرات جديدة مجاراة لالتجاهات العصرية السائدة ..إلخ.
٤١
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٤٠٨

ينادياﷲ في ضراعة وخشوع معتر ًفا بعجزه وقلة حيلته.

تلك هي األشياء التي تجعل من الدين
الواحد أديانًا في القرون المتأخرة ،وحين
تتولد هذه اإلضافات تعود هي ذاتها محور
اهتمام الناس بدالً من الدين الحقيقي ،مما
يــؤدي إلــى التفريق والتحزب على أساس
إضــافــة معينة أو مجموعة معينة مــن تلك
اإلضــافــات ،بحيث تأخذ طائفة منهم تؤكد
على هذه ،وأخــرى تركز على تلك ،وهكذا
يصل األمر في نهاية المطاف أن األمة الواحدة
(أتباع الدين الواحد) تنقسم على نفسها ،فإذا
بها تتحول عمل ًّيا إلى فرق وأحزاب دينية شتى،
وكل حزب بما لديهم فرحون.
( )35- 33يجد الــمــرء نفسه فــي ظل
مختارا حر التصرف ،مما
األحــوال العادية
ً
يجعله يطغى ويتفرعن في تلك األحــوال بال
حــدود ،وأمــا حين تشعره الظروف الحرجة
الدقيقة بمدى عجزه وضعفه فعندئذ يرتفع
عن ذهنه كل حجاب ،وبالتالي يرجع اإلنسان
إلى حجمه الحقيقي كما هو ،وعندها يأخذ

وإن هذا لدليل نفسي على وحدانيةاﷲ ،فهكذا يكشف لإلنسان عن وجه الحقيقة ،لكي يراه من خالل
تجربته الذاتية ،غير أن المرء ظلوم جهول لدرجة أنه حين تتغير الظروف واألحوال يعود سيرته األولى من
التمرد والغفلة والطغيان.
( )39-36إن المؤمن يعد كل مايصيبه في هذه الدنيا من الراحة أو البالء من عنداﷲ تعالى ،ولذا فهو
وصابرا عند البالء والمحنة.
شاكرا عند الراحة،
يتوجه إلىاﷲ في كلتا الحالتين؛
ً
ً

أما غير المؤمن فإنه يضع ثقته في نفسه ،مما يجعله يمرح ويتغطرس في أحوال الرخاء والعافية ،وعندما
يشعر بأن قواه قد ُش َّلت ،ولم يعد لديه اآلن حول وال حيلة فال يلبث أن يقع فريسة اليأس والقنوط ،لكونه
يحس أنه قد بلغ حده األقصى ،وكأنما هذه شهادة الفطرة تدلنا على أن االتجاه األول هو االتجاه الحقيقي،
وأن االتجاه األخير غير حقيقي.

أيضا لغيره من
ومن أمارات المؤمن أنه يبذل ماله ابتغاء مرضاةاﷲ؛ حيث إنه يخصص جز ًءا من أمواله ً
الفقراء والمحتاجين؛ بغض النظر عما إذا كانت تربطه بهم صلة القرابة أمال ،وإنما هو ينفق ماله لكسب
أرباح اآلخرة ،وليس لمجرد كسب األرباح الدنيوية وحدها كما هو شأن المرابين (آكلي الربا).
( )42- 40إن خلق اإلنسان أوالً وتوفير مايحتاج إليه من القوت اليومي صباح مساء ثان ًيا ،ثم تعرضه
أخيرا ،كل هذه وقائع عظيمة لدرجة أن إحداثها يتطلب القوة الكونية ،وليس هناك أي موجود
للموت ً
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مفترض ــ عــدا خالق الكون ــ يتمتع بمثل
هذه القوة الكونية الجبارة ،والحقيقة هي أن
التوحيد يحمل معه دليل صدقه ،والشرك
يحمل معه دليل بطالنه.
إن مركز توجهات الجميع يكون واحدً ا
فيما لــو اتــخــذ كــل إنــســان مـــناﷲ الــواحــد
األحــد إلهه ،األمــر الــذي يتسبب في إيجاد
مناخ من الوحدة واإلخــاء بين البشر ،وأما
حين تتخذ آلهة شتى من دوناﷲ فإن أشياء
كثيرة التحصى تصبح مركز التوجه ومحور
االهتمام ،مما يولد العناد واالختالف والفرقة
بين األفــراد والشعوب ،وبالتالي يمتلئ البر
والبحر والجو بالشر والفساد.
إن عاقبة انحراف اإلنــســان ،وإن كانت
ستواجهه في صورتها الكاملة األبدية بعد
الموت ،إال أنها قد يتم إظهارها بصفة جزئية
مؤقتة ،في هذه الدنيا ذاتها لكي تكون عبرة
وذكرى للناس.
٤٠٩
( )45-43إن األبرار والفجار مختلطون
فرزا ،ويومئذ سيكون
ببعضهم في العالم الراهن،وستأتي اآلخرة لكي تفرز كال هذين الصنفين من الناس ً
خالصا للذين عاشوا في العالم الراهن ربانيين متجردين مخلصين دينهمﷲ وحده ،وأما
اإلنعام اإللهي
ً
الذين كانت اهتماماتهم ورغباتهم مرتبطة بغيراﷲ فإنهم سوف يحرمون هناك من رحماتاﷲ لألبد.
( )47-46إن هبوب الرياح الباردة الندية ُقبيل نزول المطر إعالن بأنإله هذا الكونإله ذو رحمة
واسعة ،إن المالحة البحرية لها أهميتها البالغة في بناء التمدُّ ن ،ولكن المالحة في البحر التكون ممكنة إال
إذا ظلت الرياح في إطار معين محدود ،وهكذا؛ فإن الرحلة الجوية في عصرنا الحاضر هي األخرى تعتمد
إلى حد كبير جدًّ ا على ذلك الغالف الهوائي السميك الذي يحوط األرض من كل جانب ،وليس هذا إال
بتدبير مناﷲ العزيز الرحيم.
شاكراﷲ رب العالمين ،وما بعث
وإنما الغرض من كل هذه العناية والتدبير هو أن يعيش اإلنسان عبدً ا
ً
األنبياء والمرسلون إال لكي يلفتوا انتباه الناس إلى هذه الحقائق البالغة الخطورة؛ فمنهم من آمنوا بهم،
ومنهم من كفروا بهم ،وعندها نصراﷲ المؤمنين ودمر الكافرين ،وسيعامل كال الفريقين هذه المعاملة في
اآلخرة على نطاق أوسع وأشمل وأتم.
كثيرا مايتعرض لصعوبات شديدة تقصم ظهره ،كما حدث
( )53- 48حين يختار المرء طريق الحقً ،
مع الرسول^ وأصحابه الكرام في فجر التاريخ اإلسالمي ،ولكن الداعي لليأس والقلق مهما أحيط
المؤمن بظروف بالغة القسوة ،فإناﷲ الذي هو رحيم لدرجة أنه إذا كانت الحقول والمزارع بحاجة إلى
أيضا بكل تأكيد ،بيد أن هذا النصر
الماء ،سقاها بتحريك النظام الكوني ،لينصرن السالكين في طريقه ً
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إنما يأتي بحسب تقديراﷲ نفسه ،ولهذا فليس
ينبغي إذا تأخر مجيئه أن يمتلئ قلب المرء كآبة
يأسا.
أو ً
إن حــديــثاﷲ حــديــث أوضـــح وأقطع
مايكون برهانًا ،على أنه اليوفق إلى اإليمان
بحديثاﷲ إال الذي ينظر في األشياء نظرة
فاحصة متعمقة ،ويصغي إلى األحاديث بانتباه
حــاد ،والــذي يخلو مزاجه من عنصر العناد
أمرا بادر إلى اإلقرار
والتعنت ،بحيث إذا فهم ً
ماصحيحا
فورا ،وإذا اتضح له كون طريق
ً
به ً
سار عليه في الحال.
( )57-54إن اإلنسان حين يولد يكون
طف ً
ال غاية في الضعف ،ثم تليه سنوات عدة
حافلة بالقوة والشباب والحيوية ،إلى أن يفاجئه
مــرة أخــرى ضعف الكهولة والشيخوخة،
ومعنى هذا أن قوة اإلنسان ليست ذاتية ،بل
إنما هي معارة له لفترة محدودة ،والخيار كله
هنا بيد المعطي وحده ،فيبقي عطاءه إلى متى
٤١٠
شاء ،ويسترده متى يشاء.
وإنه اليكاد المرء يهتم أو يكترث بأمر اآلخرة في الحياة الدنيا ،ذلك ألن القيامة تبدو له شي ًئا بعيدً ا،
بعيدً ا جدًّ ا ،كأنها ليست بواقعة ،غير أن هذا ليس إال جه ً
محضا ،فإن القيامة يوم تقوم ،سيخيل إليه كأنه
ال ً
لم يلبث في العالم السابق غير برهة يسيرة من الزمن حتى وجد نفسه في العالم اآلخر.
( )60-58كان الناس في مكة يطالبون الرسول بأن يظهر لهم بعض الخوارق إن كان هو نبياﷲ ح ًّقا،
غير أن طلب القوم هذا لم يلق اإلجابة ،والسبب في ذلك أن الخوارق كانت غير مجدية تما ًما في تحقيق
الهدف األصلي المنشود ،فقد كان اإلسالم يهدف إلى تغيير عمل الناس ،وإنما يتغير العمل بتغير الفكر،
وليس بإدهاش الناس بخوارق العادات!
ومن هنا نرى القرآن الكريم يركز كل التركيز على جوانب االستدالل واإلقناع وحده ،فإنه َّ
يتوخى
تغيير ذهن اإلنسان عن طريق الدليل والبرهان ،ويبغي تأهيل المرء ليرى الواقعات من الوجهة الصحيحة،
ويتبنى أحكا ًما وآراء صائبة سديدة تجاه القضايا واألمور الحياتية المختلفة.
٤١

والحقيقة هي أن مشكلة اإلنسان الجوهرية تكمن في صحة الفكر ،ولو أن المرء لم يكن قد أيقظ في
نفسه الفكر الصحيح السليم لما منعه شيء حتى بعد مشاهدة المعجزات والخوارق أن يرفضها بدورها
بترديد بعض األلفاظ الفارغة الحمقاء ،كرفضه من قبل األدلة والبراهين باللجوء إلى ألفاظ مماثلة.
والطبع على القلوب لكون أصحابها من الذين اليعلمون ،يعني أن يحال بينهم وبين إدراك األمور
بسبب انعدام الصحة الفكرية لديهم ،والمرء إذا كان يعوزه القدرة على الحكم أو تكوين الرأي فإنه
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اليستطيع رؤية األشياء من وجهتها الصحيحة،
ومن أجل ذلك فهو ال يتمكن بطبيعة الحال من
استخالص التوجيه الصحيح المفيد لنفسه من
دراسة األشياء.
وإن العبد ال ــذي ينهض بــدعــوة الحق
الخالص النقي يواجه دو ًما برد فعل مثبط من
قبل الناس ،إذ الداعي يتحدث عن اآلخرة
وحــدهــا ،بينما تــكــون أذهـــان المستمعين
مشغولة بالهموم والقضايا الدنيوية البحتة ،مما
يجعل الناس يحتقرون الداعي أيما احتقار،
ويحاولون االستخفاف بشأنه والتقليل من
أهميته من جميع النواحي ،حتى ليبدو حديث
الداعي كأنه حديث تافه اليقام له وزن وال
يستحق أن يصغى إليه.
وهذا الوضع كما هو ابتالء بالنسبة إلى
المدعو ،فهو محنة للداعي كذلك ،وفي وقت
كهذا يجب على الداعي أال يفقد ثقته ويقينه
بدعوته ،فلو أنه فقد يقينه تحت ضغط من
٤١١
الظروف واشتداد وطــأة األحــوال ،فسيأخذ
يتحدث حدي ًثا ربما يبدو ذا أهمية لعامة الناس ،ولكنه سيكون كال ًما عديم األهمية فاقد القيمة على
اإلطالق عنداﷲ.
٣١

٣٤



( )5-1اإلحسان في أصل معناه اللغوي :اإلتقان للعمل ،أي إنجازه على أفضل وجه ،والمحسن:
فاعل اإلحسان أو المتقن لعمله ،ومقياس كون عمل ماحسنًا في هذه الدنيا هو أن يكون مطاب ًقا للحقيقة
الواقعة ،وعليه فالمحسن هو :الذي يعترف بالحقيقة الواقعة ،والذي يكون عمله كما ينبغي أن يكون،
وليس بالعكس.

والذين يمتلكون مزاج التكيف مع الحقيقة الواقعة إذا ماتبين لهم الصدق فال يلبثون أن يتلقوه
بالقبول ،التحول بينهم وإياه أية تعقيدات أو عوائق نفسية ،ويأخذون في ممارسة كل مقتضيات العملية
من غير تحفظ وال تردد ،وهم بالتالي يصبحون :مقيمي الصالة ،التي هي عالمة لتأدية حقاﷲ ،ويؤدون
الزكاة حيث إنها تعني أداء حق العباد في دائرة المال ،ويصيرون محبين لآلخرة بدالً من حب الدنيا؛
لكونهم يعلمون أن اآلخرة الالدنيا هي الدار التي يتقرر فيها مصير اإلنسان النهائي؛ إلى الفالح أو إلى
الخسران.
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( )9- 6األحــاديــث نــوعــان :النصيحة
والتسلية ،وبما أن النصيحة تبعث في النفس
الشعور بالمسؤولية ،وتدعو المرء إلى فعل
شيء وترك شيء ،فإنها كانت ــ وال تزال ــ
موضع اهتمام قلة من الناس قليلة جدً ا في
كل العصور ،وأما مزاج اإلنسان العام فقد
ظل دو ًما مول ًعا بأحاديث التسلية والمجون،
وفــي مقابل كتاب النصيحة والموعظة،
فإنه يحرص غال ًبا على شراء الكتاب الذي
يتضمن مواد التسلية والمتعة الذهنية ،دون
أن يفرض عليه أية مسؤوليات والتزامات ،أو
يأمره بأداء واجب ما.

٤١٢

يوجهوا عنايتهم نحو األحاديث الجدية والمفيدة.

ومـــن أعــظــم الــنــاس جــر ًمــا الشخص
الــذي اليكتفي بذاته في االشتغال باللهو
والمجون ،بل يأخذ في إلهاء اآلخرين بفنون
التسلية الفارغة والمتعة الباطلة كذلك؛ ذلك
نصب من نفسه قائدً ا لهذا االنحراف
ألنه َّ
الذهني ،وأنه شغل أذهان الناس بما الخير
فيه وال فائدة ،حتى جعلهم غير صالحين لكي

إن نفسية االستكبار هي أسوأ النفسيات إطال ًقا ،والذي يكون مصا ًبا بنفسية االستكبار فإنه اليكاد
يعترف بالحق وإن ظهر أمامه في أجلى مظاهره ،بل إن شعوره بالكبرياء واالستعالء يدفعه إلى مقابلة
الحق باالحتقار وعدم االكتراث ،وعلى نقيض من هذا تما ًما يكون حال أهل اإليمان ،فإن مزاجهم
المولع بالنصيحة يرغمهم على أن يبادروا إلى االعتراف بالحق وأن يسخروا حياتهم كلها لخدمته.

( )11-10الكون فضاء رحيب إلى غير نهاية ،يدور فيه مااليحصى من األجرام السماوية الضخمة
بانتظام ،وإن بقاء هذه األجرام متماسكة في أماكنها ،رغم دورانها المستمر في الفضاء الالمتناهي واقع
عظيم لدرجة تثير الدهشة واإلكبار ،ثم إن أرضنا هذه كوكب استثنائي فذ ،بكل معنى الكلمة ،في هذا
الكون حيث توجد هنا أسباب وتدابير اليحصيها عد؛ جعلت الحياة اإلنسانية فوقها ممكنة وجديرة بأن
تعاش ،ومن بين هذه األسباب والتدابير :وجود التوازن المدهش في األرض بسبب ارتفاع الجبال على
سطحها ،وتوافر أشياء عجيبة وضرورية للحياة كالماء والهواء والنبات بمقادير هائلة ..إلخ.
وإنه ليس هناك من أحد غيراﷲ الواحد الكبير المتعال يقدر على إقامة هذا النظام العظيم وإدارته .إ ًذا
فكيف يجوز لإلنسان أن يتخذ من أشياء أخرى دوناﷲ مركز عبادته.

( )13- 12إن شخصية لقمان الحكيم يكتنفها الغموض من الناحية التاريخية ،وقد وردت عنه أخبار
كلها غير مقطوع بصحتها ،إال أنه ــ على أية حال ــ كان رج ً
حكيما عابدً اﷲ.
صالحا
ال
ً
ً
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حيث يقول القرآن الكريم :إن لقمان كان
ـوراﷲ ،وإنــه أوصــى ولــده بتجنب
عبدً ا شــكـ ً
الشرك ،وكالهما أمر واحد؛ إذ التوحيد ينبع
من نظرنا إلىاﷲ على أنه وحده ولي نعمتنا
وصاحب المنة واإلحسان إلينا ،وأما الشرك
فهو أن يجعل المرء أحدً ا من دوناﷲ ولي
نعمته والمتفضل عليه ،وبالتالي يأخذ في
توجيه عواطف الشكر واالمتنان الجياشة في
صدره نحوه.
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٤٢

ولئن كان المعطي واحدً ا الثاني له؛ فإن
خالصا له
الشكر هو اآلخر ينبغي أن يكون
ً
وحده كذلك.

( )15-14أعظم حق على اإلنسان ــ بعد
حقاﷲ ــ لوالديه ،بيد أنه إذا ماتعارض أمر
الوالدين مع أمراﷲ كان أمــراﷲ مقد ًما
على أمر الوالدين ،ولكن البدَّ مع ذلك من
القيام بخدمتهما ومواصلة البر بهما على مدى
الحياة ،وهذه الموازنة الدقيقة بين واجبين أو
٤١٣
مطلبين متقابلين هي أسمى صور الحكمة
اإلسالمية ،وفي هذه الحكمة السامية يكمن سر النجاح األعلى في كل شعب الحياة.

( )19-16لقد أثبت التقدم العلمي الحديث أن كلمات الحاجز والفاصل والبعد (الزماني
والمكاني) كلها نسبية؛ فاآلشعة السينية (أشعة إكس) بإمكانها أن ترى حتى داخل الجسم اإلنساني،
كما أن األشياء البعيدة أوالمتناهية في الصغر ،التي تخفى عن عيوننا المجردة تبدو واضحة جلية عن
طريق التلسكوب والميكروسكوب ،وهذا اإلمكان الذي نجربه هنا على مستوى محدود ،يوجد عنداﷲ
سبحانه على مستوى غير محدود.
إن عملك بالدين أو قيامك بدعوة اآلخرين إلى الدين كالهما مهمة شاقة وعسيرة تتطلب الصبر،
والنهوض بأعبائها يفرض عليك أن تأخذ األناة والتريث قبل اإلقدام ،وتخالف هوى نفسك بدالً من
االنقياد لرغباتها ،وأن تتنازل عن كبريائك ،بدالً من الحفاظ عليها ،وأن تتحمل أذى اآلخرين وإساءاتهم
من طرف واحد.
وكل هذه من عزائم األعمال ،وإن ُ
الخ ُلق المفعم بروح الجد والعزيمة هو الخلق اإلسالمي ذاته.

مالئما لنفسه من كل الوجوه والنواحي،
( )21- 20لقد أنشئ عالمنا الراهن بحيث يجده اإلنسان
ً
هذا إلى جانب أن هذا العالم يتوفر فيه كل شيء يحتاج إليه اإلنسان بمقدار هائل ،ولكن اإلنسان
اليشكر خالق الكون ،بل ربما يحاول ــ بإثارة مجادالت عقيمة فارغة ــ أن يصرف توجه الناس عناﷲ
رب العالمين.
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وإن سبب انحراف اإلنسان يرجع ــ في
األعم األغلب ــ إلى أنه اليستعمل عقله،
وال يعمل فكره متر ِّف ًعا على العادات والتقاليد
السائدة ،ولو أن المرء قد ارتفع بنفسه على
التقاليد والعادات ،وتحرر من أسرها لصار
العقل الذي زودهاﷲ به كاف ًيا في ذاته لكي
يوجهه نحو االتجاه الصحيح.

( )24-22إن كل امرئ له اتجاه معين
في هذه الحياة ،وهو يكون منصر ًفا إليه بكليته
فكرا وعمالً ،والمؤمن هو الذي يتجه بكيانه
ً
كله نحواﷲ ،إن الحياة اإليمانية هي حياة
إلهية االتجاه ،وأما الحياة غير اإليمانية فهي
حياة الإلهية االتجاه ،ومن اتجه نحواﷲ فقد
سار في اتجاه الهدف الصحيح ،وإنه واصل
حتما إلى مصير طيب وعاقبة محمودة ،وعلى
ً
نقيض من هذا فإن َمن يغفل عناﷲ ويتجه
بالتالي نحو غيره فقد صار بال اتجاه صحيح
وال هــدف معين ،وقــد يمكن أن ينال هذا
٤١٤
الشخص بعض الفوائد اآلنِ َّية في مجال هذه
الحياة الفانية ،ولكن ليس ينتظره في حياة اآلخرة األبدية شيء سوى عذاب غليظ.
٣٢

٣٠

( )27- 25إن الكون يبلغ من العظمة واالتساع حدًّ ا اليستطيع معه أي شخص ادعاء أن له صان ًعا
آخر غيراﷲ جل وعال ،ولكن اإلنسان مع اعترافه بهذه الحقيقة الجلية يرفع أشياء أخرى من دوناﷲ إلى
مقام العظمة والقداسة ،وما الشرك إال اسم آخر لهذا المسلك الالمعقول.

وإن عظمة الكون ألعظم من أن ُيستطاع وصفها باأللفاظ ،إن تاريخ العلوم الطبيعية يغطي من
المساحة الزمانية آالف السنين ،ولكن بالرغم من أبحاث ودراسات هائلة تفوق الحصر لم يتمكن علم
اإلنسان بعدُ  ،حتى من اإلحاطة بأسرار شيء واحد وخفاياه إحاطة كلية شاملة.

فكم في رحاب الفضاء عدد النجوم والكواكب؟ وكمن عدد أنواع النبات والحيوان الموجودة على
ظهر البسيطة؟ وما كُنه ذرة من ذرات الرمال؟وحقيقة ورقة من أوراق الشجر؟ وكم من عجائب ونفائس
مخبوءة في أعماق البحار؟
كبيرا لم يستطع اإلنسان أن يستقصي
وجملة القول :فإن أي شيء من أشياء الدنيا مهما كان
صغيرا أو ً
ً
عنه معلومات كاملة وشاملة ،إ ًذا أفال يكفي هذا الواقع وحده للبرهنة على أن اإلنسان لن يستطيع أبدً ا،
حتى ولو صارت له كل أشجار األرض أقال ًما ،واستحالت بحارها مدا ًدا ،أن ُيدَ ِّون آالءاﷲ ويصف
عجائب صنعه التي التعد وال تحصى.
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( )30-28اإلنسان دليل في ذاته على أن ظهور
الحياة األولى ممكن ،وإذا أمكن ظهور الحياة مرة
واحدة ،فإن ظهور الحياة مرة ثانية وثالثة بل مرات
ومرات يصير ممكنًا بطريق األولى واألحرى.

وهكذا؛ كل واحد منا يعلم من واقع تجربته
الذاتية أنــه يستطيع أن يسمع صوتًا وأن يرى
منظرا ،وإذا كان سماع صوت واحد ورؤية منظر
ً
واحد ممكنًا؛ فماذا يجعل من سماع األصوات
أمرا مستبعدً ا أو
الكثيرة ورؤية المناظر الكثيرة ً
مستحيالً؟! وإيــاج النهار في الليل وبالعكس
إشــارة ــ في لغة الكناية ــ إلــى تلك الظاهرة
التي تعرف في عصرنا الحديث بدورة األرض
المحورية ،إن دوران األرض في محورها بانتظام
ودقة ،وما إلى ذلك من ظواهر أخرى مماثلة يدل
على أن خالق هذا الكون ومالكهإله عظيم إلى
حد اليمكن تصوره ،فمن هناك سواه ــ والحالة
هذه ــ الذي يستحق أن نعبده ونرفعه إلى مقام
العلو والكبرياء في حياتنا؟!

والحقيقة هــي أن كــل مــايــرفــع إلــى درجــة
الكبرياء والعظمة من دوناﷲ الواحد األحد الفرد
الصمد ،فإنما يكون ذلك كذ ًبا وباطالً ،إذ ليس ثمة
من أحد غيراﷲ الواحد يتمتع بأية عظمة أو مجد
ذاتي حقيقي.

( )32-31لو أننا ألقينا بشيء مافي البحر
لغرق من فــوره ،ولــكــناﷲ سبحانه قد أخضع
الماء لقانون خاص ،مما يجعل السفن والباخرات
الضخمة التغرق في أعماق البحار ،بل تطفو
على سطح المياه ،وتنتقل باإلنسان وأمتعته من
مكان إلى مكان ،وهذا من غير شك آية عظيمة،
بيد أن هذه اآلية لن يعتبر بها إال اإلنسان الصابر
والشاكر.
أما الصابر فهو الذي يجنب نفسه االندفاع
وراء األحاسيس الخاطئة والنزوات الطائشة،

نامقل ةروس

وأما الشاكر فهو الذي يستطيع أن يعترف بالحقيقة
التي توجد خارج ذاته هو ،على أن البحر حين
يهيج وتحيط بالمرء أمواجه العاتية كالجبال،
تتأرجح فيها سفينته كالقشة ،فيدرك كم هو عاجز
وضعيف ،عندئذ اليلبث أن يذهل عن كل مظاهر
الكبرياء والعظمة ،ويتوجه إلىاﷲ وحده؛ ليستغيثه
في ضراعة وابتهال.

وهذه التجربة التي يمر بها ركاب السفينة في
البحر خليقة أن يستخلص الناس منها الدرس
والعبرة ،ولكن قليل جدًّ ا هم الذين ينظرون إلى
أمثال هــذه الــحــوادث بعين التذكر واالعتبار،
ويسيرون بالتالي على جادة الحق والعدل بثبات
واستقامة ،وأما أكثر الناس فتراهم إذا وقعوا في
مصيبة مــاذكــروااﷲ وأنابوا إليه ،وإذا انقشعت
غيوم المصيبة عــادوا ثانية سيرتهم األولــى من
الجحود والطغيان ونكران الجميل.

ظاهرا أن المرء مهما فعل
( )34-33قد يبدو
ً
من شيء ،لن يؤاخذه أحد أبدً ا ،بينما تنتظره ساعة
رهيبة لدرجة تنقطع معها الروابط حتى بين الوالد
وولده ،فال يعود يغني أحدهما عن اآلخر فتيالً.
متى ستأتي هذه الساعة إن كانت آتية؟

تجاوز عن حدودنا؛
إن طــرح ســؤال كهذا
ٌ
فاإلنسان اليدري شي ًئا عن أحداث الغد القريب
حتى في إطار عالمه المعلوم ،وعلى سبيل المثال
ليس بإمكاننا التنبؤ بصيغة حتمية أكيدة عن نزول
المطر ،وعن شؤون األجنة في األرحــام ،وعن
مستقبلنا االقتصادي ،وأين يفاجئ أحدنا الموت،
وفي أي مكان ُيق َبر ..إلخ.

ولكن بالرغم من هذا القصور العلمي فإن
اإلنسان يسلم بهذه الحقائق كواقعة المندوحة
أيضا
عنها ،وهكذا ينبغي عليه أن يوقن بيوم القيامة ً
على أساس الخبر اإلجمالي غير المحدد.
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(« )3-1هذا كتاباﷲ» :جملة وجيزة
تتألف ــ على مايبدو ــ من ثالث كلمات،
غير أنها جملة صعبة وثقيلة ،لدرجة أنه لم
يجرؤ على ال َّت َف ُّوه بها أحد على مدار التاريخ
سوى أولئك النخبة الممتازة من البشر الذين
كانوا قد نزل عليهم كتاب من عنداﷲ ح ًّقا،
ولو تجرأ أحد يو ًما على التفوه بهذه الجملة؛
مهرجا أو مصا ًبا بالجنون،
فإنه لن يكون إال
ً
مهرجا أو مجنونًا لن يلبث أن
وإن كونه
ً
يتضح بجالء بعد مدة غير طويلة من الزمن.

٤٢

٤١٥

أما القرآن الكريم فهو يحمل في ذاته
برهان صدقه وحق َّيته؛ فأسلوبه المعجز وعدم
ثبوت أية أخطاء علمية في محتوياته على
(مرجع سابق) القرون ،وانتصاره الحاسم
على أعدائه ومعارضيه.

إن هذه وما إليها من خصائص أخرى مماثلة تقيم الدليل القاطع على أن القرآن كتاب منزل من
عنداﷲ ،وما دام هو كتاباﷲ كان لزا ًما على كل شخص أن يصغي إلى إنذاره ،ويتأمل فيه بمنتهى
الجدية واإلخالص.

( )9- 4المقصود بالخلق في ستة أيام (بمعنى ست مراحل أو فترات) هو التنبيه على ماصاحب
عملية الخلق من عناية وتدرج ..وإن إبداع الكون المتدرج ونظامه البديع الحكيم يدلنا على أن للخالق
خاصا من هذا اإلبداع العظيم.
جل وعال هد ًفا ًّ

ثم إن الكون تجري في أرجائه أعمال شتى ووظائف التحصى بإتقان وانتظام عجيب؛ مما يثبت
بمزيد الوضوح أن خالق الكون يقوم على تدبير شؤونه بأسلوب مخطط تخطي ًطا واع ًيا دقي ًقا.

واإلنسان كائن حي فذ ،كل جانب من جوانبه مثار دهشة واستغراب ،حيث يظهر من تحليل جسده
األولي هذا لم يتعرض للفناء
كيماو ًّيا أنه مركب
أساسا من التراب ــ أي العناصر األرضية ــ ثم إن خلقه َّ
ً
وحده ،بل تسبب في إيجاد غيره ،فظل نوعه هكذا يتكاثر عن طريق التوالد والتناسل دون انقطاع.

وكل شخص يتأمل في هذه الوقائع بإمعان ستنعدم وتتالشى من صفحة ذهنه كل مظاهر العظمة
شاكراﷲ ،ولكن قليل جدًّ ا أولئك الذين
األخرى غير عظمةاﷲ الواحد القهار ،وسيعود بالتالي عبدً ا
ً
يتأملون بعمق وجدية ،وللسبب ذاته قليلون جدًّ ا من يقومون بواجب الحمد والشكرﷲ رب العالمين.
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( )14-10إذا وقــــف الـــمـــرء بين
يدياﷲ للحساب ،تالشت كل معاذيره،
وسيقول الطغاة والمتجبرون يومئذ وهم
منكسو الــرؤوس :ها نحن قد أيقنا يارب،
صالحا،
َف ُر َّدنا إلى الدنيا مرة أخرى لكي نعمل
ً
غير أن إيمانهم هذا لن يجدي شي ًئا؛ إذ لو
كاناﷲ سبحانه يريد إيمانًا قسر ًّيا كهذا ألرغم
الناس جمي ًعا على اإليمان في الحياة الدنيا،إن
القيمة عنداﷲ إنما هي لالعتراف الذي يتم
بدون مشاهدة ،أما االعتراف بعد المشاهدة
فال قيمة له مطل ًقا.
( )17- 15إن الهداية ال ُيو َّفق لها إال
الذين يملكون مزاج تلقي الصدق بالقبول
الفوري إذا ماظهر أمامهم ،حتى ولــو تم
إظهاره على يد رجل صغير عادي المظهر،
ولو كان اإلقرار به بمثابة اإلقرار على أنفسهم
بالخطأ ،ولو كان التسليم به مؤد ًيا إلى هدم
خريطة حياتهم من القواعد وإقامتها على
أسس أخرى جديدة.

ةدجسلا ةروس

٤١٦

إن الذين يتمتعون بهذه الروح المعنوية العالية هم الذين يظفرون بالصدق ،وأما الذين يريدون أن
إقرارا اليهدد كبرياءهم ،ويضمن بقاء سيادتهم كما هي فإنهم لن ُيو َّفقوا للظفر بالصدق
يقروا بالصدق ً
أبدً ا.
وإن من يفقد كبرياءه ألجل الحق يظفر بأكبر شيء في الوجود ،أال وهو كبرياءاﷲ وجالله ،ويسري
الشعور باﷲ في أعماقه ،ويمتزج في حياته العملية بحيث إنه ينام وهو يذكره ،ويقوم من الفراش وهو
يذكره ،وتعود مشاعر خوفه ورجائه كلها مرتبطة باﷲ وحده ،ويهب نفسه وكل ماعندهﷲ؛ بحيث
اليستبقي منه لذاته شي ًئا.
ستقر أعينهم في جنات النعيم األبدية.
وأمثال هذا هم الذين
ُّ

( )22-18المؤمن هو الذي يعترف بالصدق اإللهي ،وأما الفاسق فهو الذي حين يظهر الصدق
أمامه يقابله باإلنكار والتكذيب؛ حفا ًظا على ذاته ومصالحه ،وظاهر أن هذين دوران يختلف كل واحد
منهما في جوهره عن اآلخر تمام االختالف ،وأن مصير دورين بينهما هذا االختالف والتباين لن يكون
متساو ًيا ومماث ً
ال أبدً ا.

وإن الشخص الذي يعترف بالصدق في العالم الراهن يقيم دلي ً
ال على أنه يجعل الصدق أكبر األشياء
كبيرا ،وعلى العكس من ذلك؛ فإن الذي يعرض عن
إطال ًقا ،ومثل هذا الشخص سيجعل في اآلخرة ً
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الصدق ،فإنما يعد نفسه هو األكبر ،وسوف
يدخل شخص كهذا في عالم اآلخرة الحقيقي
قد جعل منه أصغر الصاغرين.
( )26- 23إن تحميل طائفة ماأمانة
الكتاب اإللهي يعني تسليمها مقاليد اإلمامة
للعالم ،غير أن مقام اإلمامة العالمية الترتقي
إليه طائفة إال إذا أقامت الدليل على الصبر،
وفي تفسير [ﭿ ﮀ] ُروي عن قتادة
قوله« :أي :لما صبروا عن الدنيا».

٧٣

٣٣

٤١٧

أئمة الشعوب واألمم.

والناس اليدينون بالوالء لجماعة أو
شخص ما ،باعتباره إما ًما لهم إال إذا كان
وجوده يفوقهم بمزايا فكرية وعملية ،ويمتاز
عليهم بخصائص معنوية سامية ،تجعله يعيش
للمبدأ في وقت يعيش فيه الناس للمصلحة،
ويتحمس لمناصرة العدل عندما يتحمس
الناس لمناصرة مطالبهم القومية ..إلخ.
وهذا هو الصبر ،والذين يقيمون الدليل
على هذا الصبرُ ،يقدر لهم وحدهم أن يكونوا

عرضون أنفسهم
وإن الذين يثيرون الخالفات بين صفوف األمة باختراع تفاسير جديدة للدين إنما ُي ِّ
رفضا باتًّا ،وال يقع بالتالي في نصيبهم شيء سوى الخزي
لخطر أن يرفضهماﷲ وما أحدثوه في دينه ً
والهوان األبدي.

وإنه اليكاد اإلنسان في أغلب األحوال يتذكر أو يعتبر ،إال أن يمر عليه بدوره مامر على غيره من
قبل.

( )30-27لقد كان المشركون في مكة القديمة يتمتعون بالغلبة والتفوق بكل المقاييس ،بينما كان
مقهورا من جميع النواحي واالعتبارات ،مما جعل المشركين يسخرون من ضعف
اإلسالم مغلو ًبا
ً
اإلسالم وسوء حال المسلمين ،وقد رداﷲ تعالى عليهم هنا بضرب مثال بليغ فقال :ألستم تشاهدون
من دالئل القدرة اإللهية أنه حين تكون بعض بقاع األرض يابسة جرداء ،بحيث يخيل للناظر وكأنها لن
تعود ناضرة خضراء من جديد أبدً ا ،يسوقاﷲ نحوها السحب السوداء الثقال؛ تهطل بالمطر الغزير ،فإذا
بتلك البقعة التي كانت قبل أيام يلفها الغبار القاتم والسموم الالفحة إذا بها تكتسي بصنوف النباتات
أيضا على أن ُيمكِّن اإلسالم من االزدهار واالنتشار
واألزاهير الجميلة ،فاﷲ الذي يقدر على هذا قادر ً
إلى حد يصير معه هو الدين الغالب السائد في هذا العصر وفيما يليه من العصور كذلك.
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ازحألا ةروس



٤٢

( )3- 1لقد كان رسول اإلسالم^ داع ًيا
إلى الحق الخالص ،وإن من ينهض داع ًيا
إلى الحق الخالص في هذه الدنيا ،تواجهه
ظروف قاسية وأوضاع مثبطة للغاية ..حيث
إنه يعود غري ًبا في مجتمعه بكل معنى الكلمة،
فالناس من حوله بين محب للدنيا اليروقه
أساسا على حب اآلخرة،
دين الداعي القائم
ً
وبين نفعي مساير لتيار العصر تتعارض
مصالحه مع مايدعو إليه الداعي من التجرد
واإلخالص الكامل للحق وحده ،ومنهم من
يكون قد أحال الدين ملح ًقا بمذهبه القومي،
بينما يطالب الداعي بإقامة الدين على أساس
من العبودية اإللهية المحضة.
وفــي هــذه الحالة لو أن الداعي خضع
واستسلم لضغوط البيئة لوجد في الناس
٤١٨
كثيرا مــناألعــوان واألنصار يلتفون حوله
ً
ناصرا وال معينًا ،وليس
دوناﷲ
من
يترك
لم
الخالص
الحق
على
ثبت
أنه
لو
أما
جانبه،
إلى
ويقفون
ً
للداعي بأي حال من األحوال أن يختار الطريق األول :طريق االستسالم والمداهنة ،وإنما يتعين عليه
أن يثبت على الحق الخالص معتمدً ا علىاﷲ ،واث ًقا من أنه تعالى حكيم وعليم ،سينصر عبده بكل
تأكيد ،ولن يخذله أبدً ا.

( )5-4إن عدم امتالك المرء لقلبين اثنين في جوفه مما يدل على أن التناقض الفكري اليتفق
وشرعاﷲ تعالى .ولئن كان اإلنسان قد ُمنح قل ًبا واحدً ا؛ فإن فكره هو اآلخر ينبغي أن يكون واحدً ا
ليس غير ،فمن المستحيل أن يكون قلب واحد ملتقى نقيضين في آن واحد :بأن يجمع بين اإلخالص
والنفاق ،وبين عبادةاﷲ وعبادة الدنيا ،وبين العدل والظلم ،وبين الكبر والتواضع ..إلخ.
إذ المرء اليسعه إال أن يكون إلى أحد الجانبين ،وينبغي عليه باألحرى أن يكون كذلك.

هذا أمر مبدئي ،تندرج تحته بعض التقاليد التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي مثل :الظهار
علي كظهر أمي» ط ُلقت
والتبني ،فقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته« :أنت َّ
ظهارا.
وس ِّمي هذا
ً
منه ،وصارت محرمة عليه إلى األبد ،كما تكون األم محرمة على ابنهاُ ،

وهكذا كان اعتقادهم في الولد المتَبنَّى أنه يصير كابن الرجل من صلبه ،وكانوا بالتالي ُيجرون
عليه أحكام االبن الحقيقي نفسها ،وقد أبطل القرآن الكريم هذه العادة الخرافية من األساس ،وأعلن
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صراحة :أنه ِ
لم َّما يتنافى تما ًما مع النظام
التكويني الفطري أن تصبح الزوجة ـالمظاهر
منها ــ كــاألم الحقيقية ،أو يمسي المتبنى
كاالبن الصلبي سواء بسواء.

وإناﷲ ليعفو عن األخطاء مادامت هي
صادرة عن جهالة وعدم العلم ،أما لو أصر
المرء على مسلكه الخاطئ حتى بالرغم من
بيان حقيقة األمر له على نحو واضح جلي،
جديرا بعفواﷲ وغفرانه.
فإنه اليعود بعدئذ
ً

٤١٩

( )6إن النبي في حياته شخص ًّيا وبعد
وفاته مبدئ ًّيا أحــق بأهل اإليمان حتى من
أنفسهم ،فأمره ينبغي أن يكون مقد ًما على كل
أمر ،وح ُّبه يجب أن يفوق كل حب؛ ذلك ألن
النبي يكون مندوباﷲ في هذه الدنيا ،ولكي
تترسخ عظمة تعاليمه في النفوس البدَّ من أن
مقدسا في أنظار الناس ،حتى
يكون وجوده
ً
تعتبر أزواجــه بدورهن بمثابة أمهاتهم في
التوقير واالحترام وحرمة النكاح.

وأما بقية أفراد األمة بعد النبي وأزواجه الطاهرات فإن أساس عالقات التوارث وتقاضي الحقوق
فيما بينهم ً
أخذا وعطاء يقوم على القرابة الرحمية (النسبية) ،انطال ًقا من األدنى فاألدنى.
وقد يمكن بسبب بعض الضرورات الدينية الطارئة إقامة شركة مؤقتة في الحقوق مع غير ذوي
األرحــام ،كما حدث في أول العهد المدني في أعقاب الهجرة النبوية من المؤاخاة بين األنصار
والمهاجرين ،على أن ذوي األرحام والقرابات النسبية هم األولى ،واألحق بعضهم ببعض من حيث
التنظيم االجتماعي العتيد ،وسيظلون كذلك على الدوام.

( )8- 7إن المشروع الذي خلقاﷲ اإلنسان بمقتضاه هو االمتحان ،أي إسكانه في بيئة حرة مع
خيرا فنعيم أبدي ،وإن
تزويده بكل أسباب الحياة في العالم الراهن ،ثم مجازاة كل إنسان بما صنع ،إن ً
شرا فعذاب أبدي.
ًّ
ونوعية الحياة االمتحانية هذه تقتضي بالضرورة أن يتم إعالم اإلنسان بالوضع الحقيقي على أكمل
وجه ،ولهذا الغرض ذاته أجرىاﷲ سلسلة النبوة والرسالة ،وليست النبوة إعالنًا بواسطة مكبر
الصوت ،بل إنها مهمة باهظة التكاليف تتطلب غاية الصبر ،ومن ثم أخذ من كل األنبياء والمرسلين هذا
الميثاق المؤكد الغليظ بأنهم سيقومون بأداء مهمة تبليغ الرسالة الخطيرة هذه مع رعاية جميع شروطها
وآدابها ،ولن يدخروا أي جهد في سبيل الوفاء بمقتضياتها أبدً ا.
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( )11-9كانت غزوة األحــزاب (عام 5
من الهجرة) غارة مشتركة من قبائل العرب
واليهود على المدينة ،وكان عدد المغيرين
فيها زهاء اثني عشر أل ًفا ،ولم يكن المسلمون
قــادريــن على االلــتــحــام مــع هــذه الجيوش
الضخمة ،بيد أناﷲ تعالى أدخل إلى قلوب
األعــداء ــ بتدابيره الخاصة ــ رع ًبا جعلهم
ينصرفون بأنفسهم عن أطــراف المدينة بعد
حصارهم إياها قري ًبا من شهر ،وإن مثل هذه
األحوال الشديدة إنما تواجه الدعوة اإلسالمية
لكي تميز المخلص من جماعة المسلمين من
غير المخلص ،وثان ًيا :لتعلم القوى المعادية
أناﷲ يتولى بنفسه حماية دينه ،وأنه لن يدعه
يقهر ويغلب على أمره أبدً ا.
( )17-12طــارت نفوس المنافقين
شعا ًعا لما عــرفــوا مبلغ الخطر المحدق
في غــزوة األح ــزاب ،وراحــوا يبحثون عن
المهارب للفرار بأنفسهم ،وأما أهل اإليمان
٤٢٠
الــصــادقــون فقد ظــلــوا صامدين اعتما ًدا
علىاﷲ؛ لكونهم يعلمون جيدً ا أنه ليس أمامهم سوىاﷲ ،وليس وراءهم سوىاﷲ كذلك ،إ ًذا فالفرار
من خطر أعداء اإلسالم تعريض للنفس لبطشاﷲ الذي عذابه أشد وعاقبته أوخم.
٤٢

وقد كانت أفئدتهم مشحونة بيقين يؤكد لهم :إننا لو ثبتنا في مواجهة العدو ،لجاءنا نصر مناﷲ
وفتح قريب ،أما لو فررنا هاربين من جبهة الدفاع عن حمى اإلسالم ،فإننا لن نستطيع إنقاذ أنفسنا آخر
األمر من الخزي والدمار حتى في هذه الدنيا ،فض ً
ال عما سنلقاه في اآلخرة من عقاباﷲ الشديد.

( )20-18هناك رجل لو تخلف أو تهاون يو ًما في االستجابة لداعي الفداء والتضحية العتراه ندم
يعقد لسانه ،وآخر اليتقدم للفداء والتضحية حين يدعى إليها فحسب ،بل يسعى لصد اآلخرين عنها
كذلك ،إن هذا إضافة التمرد إلى جانب التهاون ،وقد يمكن أن يقابل التهاون بالعفو ،ولكن التمرد غير
جدير بالعفو البتة.

والذين تنطوي نفوسهم على التمرد والعناد ،القيمة ألعمالهم وال يقام لها وزن ،حتى لو كانت
صالحة طيبة في ظاهر األمر ،فإن روح العمل األصيل هو اإلخالص ،وهو الذي تخلو منه قلوب القوم
كل الخلو.
وعدم التضحية للدين يكون دو ًما نتيجة حب الدنيا؛ فالمرء يفقد دينه من أجل الحفاظ على دنياه،
أيضا ،فإنهم يلجؤون
ومن ثم فحيثما يجد أمثال هذا أن الدين قد اقترنت به بعض الفوائد الدنيوية ً
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هناك إلى استخدام مهارتهم الكالمية ،لكي
يتمكنوا من الحصول على أوفــر قسط من
المغانم إيها ًما للمؤمنين بأن صلتهم بالدين
التقل عن أحدهم متانة بل تزيد ،وغيرتهم
عليه مثل غيرتهم بل أشد ،وأما حيث يكون
معنى الدين هو التضحية فال يشعرون هناك
بحاجة أو رغبة مافي إظهار التدين.

( )24- 21إن حياة الرسول وأصحابه
ـمــا للحياة الــعــابــدةﷲ،
تمثل
ً
نموذجا دائـ ً
يحتذي به أهل اإليمان إلى يوم القيامة ،إنها
نموذج نتبين من خالله ماذا يعني رجاءاﷲ
كثيرا ،وما
واليوم اآلخر ،وما معنى ذكراﷲ ً
الصمود في وجه المآزق الحرجة والظروف
الصعبة ،وكيف تكون الثقة في مواعيداﷲ،
دائما ،وكيف
وما اإليمان الذي ينمو ويتجدد ً
السبيل إلــى الفوز بــه ،ومــا أسلوب الوفاء
بالعهد الذي يعاهد المؤمن عليه ربه؟!

٤٢١
ولقد قدَّ م الرسول وأصحابه أرفع نموذج
عملي لهذه المعاني كلها ،فما وهنوا وال ضعفوا وال استكانوا في أحلك الظروف وأحرج الساعات،
وقد أقاموا الدليل الباهر على الدين اإلسالمي والخلق اإلسالمي في كل الشؤون والقضايا التي
عالجوها أفرا ًدا وجماعات ،وكانوا متمسكين بالحق قبل أن يمتحنوا ،كما ظلوا ثابتين على جادة الحق
حتى في أثناء المحنة وبعدها ،لم يحيدوا عنها قيد شعرة.

أيضا النموذج الحي لحقيقة أن مصير فرد أو جماعة مااليتقرر
ثم إن حياة الرسول وأصحابه هي ً
عنداﷲ بدون امتحان ،فقد جرت سنةاﷲ بخلق الظروف القاسية واألزمات؛ لكي يتميز المؤمنون
السنة اإللهية أي استثناء من قبل ،ولن يكون هناك
الصادقون من المدَّ عين الكاذبين ،ولم يكن في هذه ُّ
أي استثناء فيها.

( )27-25كانت الظروف في غزوة الخندق (األحزاب) قد بلغت منتهى الشدة ،ولكن لم تندلع
ريحا عاصفة هوجاء
هناك نار الحرب الفعلية بين الفريقين ،حيث كفىاﷲ المؤمنين القتال بأن أرسل ً
ويأسا دفعهم إلى االنسحاب والعودة على أدراجهم.
ذعرا ً
وجنو ًدا من المالئكة مألت قلوب األعداء ً
وقد كان ليهود المدينة (بني قريظة) مع المسلمين عهد الموادعة ،ولكنهم غدروا في تلك الساعة
الحرجة ،فنقضوا العهد وانضموا إلى صفوف المشركين.

فلما انصرفت حشود المهاجمين عن المدينة ،زحف رسولاﷲ^ بأمر مناﷲ على مستوطنات بني
خمسا
حصارا مشدو ًدا حول حصونهم وقالعهم ،وظل هذا الحصار
قريظة ،حيث ضرب المسلمون
ً
ً
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وعشرين ليلة ،إلى أن تم تحكيم سعدبن
معاذ بناء على طلب سادة بني قريظة أنفسهم،
وقد حكم سعدبن معاذ فيهم ماهو مقرر في
شريعة التوراة نفسها للمجرمين أمثالهم ،أي
أن يقتل شبانهم ،وتسبى نساؤهم وأطفالهم،
وتصادر أموالهم وعقاراتهم.
( )30-28تعطلت أنشطة المسلمين
التجارية بسبب الهجرة ،هذا إلى جانب أنهم
دخلوا في سلسلة حروب متصلة أضرمها
أعداء اإلسالم ،وترتب على ذلك أن بلغت
حالة المسلمين االقتصادية منتهى السوء
والــتــردي ،وقــد انعكست آثــار ذلــك على
بيت الرسول^ في أسوأ مظاهرها ،حيث
صار من المتعذر عليه حتى القيام بتوفير
الحاجيات األساسية الالزمة ألهله ،إلى
أن بدأت أزواجــه عليه الصالة والسالم في
مطالبته بالزيادة في نفقاتهن.
إن األزواج المطهرات لم يطالبن إال
٤٢٢
بالنفقة الضرورية ،ولكناﷲ سبحانه عبر
عنهابزينةالحياة الدنيا ،وهذا في الحقيقة شدة في اإلظهار ،كما أن كلمة الفاحشة هي األخرى إنما
جاءت هنا للغرض نفسه ،فقد كان رسول اإلسالم^ مكل ًفا بتكميل أعظم رسالة في التاريخ البشري،
أال وهي القضاء على عصر الشرك ،وتأسيس عصر التوحيد ،وبالتالي كان مستحي ً
ال عليه ــ والحالة هذه
ــ أن يعطي األهمية ألي شيء آخر في حياته ،ومن ثم نزل الوحي ُيخ ِّير زوجات الرسول بين أمرين
الثالث لهما :إما مرافقته عليهالصالة والسالم بالصبر والقناعة ،أو مفارقته بالمعروف واإلحسان ،أما
إحراج الرسول وتشتيت فكره بإثارة النزاعات العائلية ،فذلك مااليحتمل بأي حال من األحوال.
٢٢

٤٣

( )32- 31إن نساء النبي كن يتمتعن بمكانة شبه قيادية في المجتمع ،والقيادة مسؤولية باهظة
التكاليف ،حيث يضطر أصحابها في سبيل الخضوع للحق إلى تقديم تضحية أكبر من الرجل العادي،
ولهذا السبب وعداﷲ تعالى أمثال هؤالء باألجر المضاعف ،فلئن كان هؤالء يستخدمون للعمل قوة
إرادية أكثر بالقياس إلى غيرهم ،فإنهم يستحقون بالطبع أن ينالوا على أعمالهم جزاء أكثر وأوفر من
اآلخرين.
وقد كانت نساء النبي لمكانتهن الخصوصية هذه يتكرر اتصال اآلخرين بهن من حين إلى حين؛
كثيرا مايختلفون إليهن لالستفسار في شتى األمور الدينية ،ومن ثم أمرن بالتحدث إلى
إذ كان الناس ً
اآلخرين بأسلوب فيه شيء من الخشونة والجفاف ،وليس بأسلوب يتسم بالرقة وعدم الكلفة كما يكون
الحديث مع أحد األقارب وذوي األرحام.
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( )34-33في خطاب موجه إلى أزواج
الرسول يرشداﷲ تعالى هنا نساء المسلمين
إلى كيفية معاشرتهن في البيوت ،فينبغي لهن
ــ مبدئ ًّيا ــ أن يقرن في بيوتهن ،وأال يتخذن من
التبرج والترفل في الحلل والحلي مقصدهن
في الحياة كشأن النسوة الغارقات في حب
الدنيا المبهورات بزخارفها ،بل يجب أن
يكون مركز اهتمامهن أن يصبحن عابداتﷲ
ح ًّقا ،باذالت أموالهن في سبيلاﷲ بسخاء،
ويبادرن إلى امتثال أمراﷲ ورسوله في كل
شــؤون الحياة ،صغيرها وكبيرها؛ وافــق
هواهن أو خالفه ،ويقضين معظم أوقاتهن
في االستماع إلى أحاديثاﷲ ورسوله وتدبر
معانيها ،وهــذا أسلوب للحياة والمعاشرة
طاهرا ،وإنما اإلنسان
يجعل َمن يتبعه إنسانًا
ً
الطاهر هو الذي يحبهاﷲ ويقع عنداﷲ موقع
الرضا والقبول.
( )35هذه اآلية الكريمة تبين لنا ماهي
٤٢٣
الصفات التي يريداﷲ أن يراها في الرجال
أو النساء ،إنها الصفات العشر التالية :اإلسالم ،واإليمان ،والقنوت ،والصدق ،والصبر ،والخشوع،
والتصدق ،والصيام ،والعفة ،وذكراﷲ.

وإن هذه الكلمات العشر لم تدع جان ًبا من جوانب العقيدة اإلسالمية والسلوك اإلسالمي إال
احتوته ،وخالصتها أن كل شخص يرجو المغفرة واإلنعام عنداﷲ ينبغي له أن يجعل من نفسه خاض ًعا
ألمراﷲ وموقنًا باﷲ ،وأن ينقطع بوجوده كلهﷲ ،وأن تكون حياته خالية من التناقض بين القول والفعل،
ويكون صامدً ا ثابتًا على الحق في كل الظروف واألحوال ،وأن يكون الشعور بعظمةاﷲ وجالله قد
جعله إنسانًا متواض ًعا؛ فصار يعد حتى القيام بسد حاجات اآلخرين جز ًءا من مسؤوليته ،ويهتم بالصيام
الذي هو تربية لضبط النفس ،وأن يكون عفي ًفا طاهر الذيل في مواجهة الرغبات الشهوانية ،وأن تصير
آناء ليله وأطراف نهاره عامرة بذكراﷲ.

وهذه األوصاف كما هي مطلوبة من الرجال ،مطلوبة من النساء كذلك ،ومع أن دائرة ممارسة
هذه األوصاف تختلف من جنس إلى آخر من بعض النواحي ،إال أن األوصاف نفسها متماثلة لكال
جديرا بالقبول إال إذا وصل إليه تعالى
الجنسين على حد سواء ،فأيما امرأة أو رجل لن يعد عنداﷲ
ً
متحل ًيا بالصفات العشر المذكورة أعاله.
مختارا؛ وهو ُمطا َلب بتفويض اختياره هذا إلــىاﷲ ،وذلك هو امتحان
( )36إن اإلنسان خلق
ً
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اإلنسان الحقيقي في العالم الراهن ،وإنما
المهتدي إلــى الصراط المستقيم ح ًّقا هو
الذي يجتاز هذا االمتحان الخطير بنجاح.
ومــن األمثلة على ذلــك :واقعة زواج
زيدبن حارثة من زينب بنت جحش؛ فقد
كان زيد عبدً ا ُمعت ًقا ،بينما كانت زينب ــ وهي
ابنة أميمة بنت عبدالمطلب ــ تنتمي إلى أسرة
عالية من قريش ،ولما خطبها رسولاﷲ^
على مواله زيد ،لم يرض أفراد أسرتها بذلك،
حتى امتنعت زينب بنفسها قائلة« :أنا خير منه
نس ًبا» ،ولكن حين تليت عليهم اآلية القرآنية
المذكورة ،أذعنوا من فورهم ،فتم زواجهما
في العام الرابع من الهجرة ،تلك هي طبيعة
اإلسالم ،وما أحراها أن تكون هي طبيعة كل
مسلم ومسلمة.
( )37تــزوج زيد من السيدة زينب في
السنة الرابعة من الهجرة ،ولكنهما كانا في
حياتهما الزوجية كالتنوين واإلضافة ــ إن
٤٢٤
جاز التعبير ــ فتعذر الوفاق بينهما ،مما أدى
إلى الفصل بينهما في العام التالي ،ولما جاء زيد إلى رسولاﷲ^ يستأذنه في تطليق زوجته ،سأله عن
علي لشرفها» ،بيد أن النبي لم يسمح له بذلك بادئ ذي بدء ،وقال:
السبب ،فأجاب قائالً« :إنها تتعظم َّ
أمسك عليك زوجك واتقاﷲ ،ولكنه عندما تكررت شكواه ،وزاد إلحاحه ،أذن له آخر األمر في أن
يفارق زينب.
ومن خالل تزويج زينب من زيد كان قد تم القضاء أوالً على عادة متأصلة في نفوس العرب؛ قائمة
على دوافع العصبية وحدها ،وهي أن الفوارق االجتماعية الينبغي أن تقف عقبة في طريق النكاح
والزواج ،وأما بعد أن وقع الفصل بينهما ،فقد شاءاﷲ أن تكون هذه الحادثة سب ًبا في تحطيم عادة
خاطئة أخرى.
فمن عادات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعتدون المتبنى كاالبن الصلبي تما ًما ،وبالتالي كانوا
يجرون عليه أحكامه حتى في الميراث وفي حرمة النسب والمصاهرة ،ولهدم هذه العادة ربما لم تكن
هناك من صورة عملية أفضل من أن يتم تزويج زينب من رسولاﷲ^ بعد تطليق زيد إياها ،حيث كان
زيد مولى رسولاﷲ تبناه ،حتى صار يدعى زيدبن محمد ،وفي هذه الحالة كان زواجه عليه الصالة
والسالم من زوجة متبنَّاه ،بمثابة انفجار ضد هذه العادة؛ إذ كانوا يعتقدون أن حليلة المتبنى محرمة على
األب كحرمة حليلة ابنه الحقيقي.
وكان رسولاﷲ^ قد تم إعالمه مسب ًقا بأن زينب ستدخل بعد أن يطلقها زيد في عداد أزواجه،

كوسيلة إلبطال هذه العادة الجاهلية ،وبما أن
نكاحا كهذا كــان مــن شأنه أن يجعله عرضة
ً
للطعن والتشويه في المجتمع القديم ،لذا فما زال
رســولاﷲ^ ينصح زيدً ا بإمساك زوجه عليه،
عساه إن لم يطلقها أن يتخلص من هذه المحنة
الشديدة ،بيد أن األمر المقدر في العلم اإللهي
البدَّ أن يتحقق ،اليحول دونه شيء ،فلم يلبث
زيد أن طلق زينب ،التي زوجت بعد ذلك من
النبي^ في عام ( )5من الهجرة ،كتدبير عملي
لنقض تلك العادة البالية من أساسها.

( )40-38وعقب هذا الحادث ،وكما كان
متوق ًعا ،بــدأت الدعايات المغرضة ضده عليه
الصالة والسالم على قــدم وســاق ،ودار على
ألسنة الناس أن محمدً ا تزوج حليلة ابنه ،بينما
تكون حليلة االبن حرا ًما على أبيه ،فقال تعالى
ر ًّدا على تلك األقاويل :إن محمدً ا لم يرزق من
الولد سوى البنات ،وإنه ليس أباأحد من الرجال،
أما زيدبن حارثة فإنما هو مواله الذي تبناه ،ومتى
كان المتبنى ابنًا حقيق ًّيا ،حتى يكون الزواج من
طليقته محر ًما على من تبناه؟!
ِ
َعرض عليه الصالة والسالم في حياته
ول َم ت َّ
لهذه التقلبات وأحداث المد والجزر ،مع أنه كان
رسولاﷲ؟!

وجــواب ذلــك :أن الرسول مع كونه يتلقى
الوحي مناﷲ إال أنه كان ملز ًما أن يعيش
عيشة البشر العاديين ،فيواجهه في عالم االمتحان
الراهن من األحوال والظروف مايواجه اآلخرين
عداه ،ولوال ذلك لم تكن حياة النبي حجة على
عامة البشر ،وهذا هو السر في أن التوجيه النبوي
إنما يقدم في قالب الظروف الحقيقية ،وليس في
قالب الظروف الخيالية المصطنعة.
إن خاتم النبيين يعني حرف ًّيا :هو الذي ختمت
به النبوات والرساالت السماوية ،وكلمة الخاتم
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الترد بمعنى الطابع ( ،)STAMPبمعنى المهر
أو الختم ( ،)SEALالعملية الختامية ،وختم
الغالف معناه إغالقه بصورة نهائية اليدخل إليه
أو يخرج منه بعدها شيء ،ومن هنا تقول العرب:
«خاتم القوم آخرهم».

وإعــان كونه عليه الصالة والسالم خاتم
النبيين في سياق هذا الحادث ذاته ،إن دل على
شيء فإنما يدل على أنه إذا كان النبي بعده ،صار
من الضروري أن يتم إظهار كل األحكام اإللهية
والتوجيهات الربانية عن طريقه^.

( )44- 41إن اعتناق الدين الحق السيما في
بيئة يسودها الدين الزائف المغشوش ،يكون دو ًما
أصعب األعمال على اإلطالق ،مما يجعل أهل
اإليمان تغمرهم أحيانًا مشاعر التذمر والخيبة
واليأس ،وليس هناك لتفادي هذا الوضع غير
طريق واحد ،أال وهو تركيز األنظار على الجانب
الحلو الجميل الــذي يكمن وراء المنغصات
والمثبطات الظاهرة.
الناس في الغالب يعيشون على الماديات ،أما
المؤمن فإنه يضطر إلى أن يعيش على األفكار،
والعيش على مستوى األفكار يعني أن يعيش
المرء غار ًقا في ذكراﷲ الدائم ،وتأخذ آذانه تلتقط
همسات المالئكة غير المسموعة ،وينظر إلى
االكتشاف الفكري الذي يتوصل إليه في صورة
الهدف الصحيح ،ينظر إليه على أنه هو الشيء
األكبر في الحياة ،ويمتلئ قلبه رضا وطمأنينة بما
سيفوز به في اآلخرة مقابل الدنيا يضحي بها في
سبيل الحق.
( )48-45إن الشاهد والمبشر والنذير
والداعي كلها كلمات تعبر عن جوانب مختلفة
لحقيقة واحدة ،ورسالة النبي تتلخص في إعالم
الناس بحقيقة الحياة ،وإخبارهم بأحوال الجنة
والنار ،وهــذه مهمة دعوية ،وعلى أســاس هذه
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المهمة الدعوية ذاتها ســوف يدلي النبي
بشهادته أمــام محكمة اآلخــرة على أولئك
الذين أبلغ إليهم أمر الحق في الدنيا؛ فمنهم
من آمن به ومنهم من كفر وناصبه العداء.
ورسالة النبي هي نفسها رسالة األمة
المسلمة كذلك ،وفي هذا الطريق البدَّ من
مواجهة شتى ألوان األذى وضروب اإلساءة
من قبل الناس ،فقد اليخرج من بينهم نصير
واحد للحق ،وقد يقف بعضهم إلى جانبه
ويناصره لبعض الــوقــت ،ثــم اليلبث أن
يتخلى عنه وينسحب هو اآلخر مرد ًدا بعض
األلفاظ الكاذبة.
وفي مثل هذه األحوال فإن التوكل علىاﷲ
وحده هو العامل الوحيد الذي من شأنه أن
يثبت أقدام النبي ــ أو الدعاة السائرين على
هداه ــ على العمل الدعوي ،فالصبر على أذى
الناس واإلعــراض عن إساءاتهم ،والتوجه
الدائم إلىاﷲ على كل حال ،هما رأس مال
٤٢٥
العاملين في مجال الدعوة اإلسالمية.
( )49يتزوج رجل من امرأة ،ثم يطلقها قبل المساس أو االتصال الزوجي ،فال تجب العدة في هذه
الحالة كما هو الشأن في حاالت الطالق العادية ،على أن من مقتضى ُ
الخ ُلق اإلسالمي أن تجري عملية
التفريق بين الزوجين على نحو مهذب شريف تما ًما ،كما جرت به عملية االقتران بينهما ،فلئن كانت
المرأة قد فرض لها مهر ،فعلى الزوج أن يدفع إليها نصف المهر المفروض ،وإِالَّ يودعها بإحسان بعد
أن يمتعها بشيء حسب سعته ووف ًقا للعرف السائد ،وللمرأة ــ إذا شاءت ــ حق في أن تتزوج بعد ذلك
من أي رجل آخر على الفور؛ حيث إنها غير ملزمة في هذه الحالة بقضاء العدة كما تقدم.
٤٣

( )50لقد ُحصر عدد الزوجات ،بالنسبة إلى عامة المسلمين ،في أربع اليحل تجاوزه ،غير أن
النبي^ لم يكن ملز ًما بهذا القيد؛ حيث تزوج عليه الصالة والسالم ــ بإذن خصوصي مناﷲ ــ
بأكثر من أربع نسوة ،وقد كانت الحكمة من ذلك أال يكون على الرسول أي نوع من الحرج أو المشقة.
والمراد بالمشقة هو المشقة في أداء المهمة النبوية ،فبالنظر إلى شتى األغــراض الدعوية
والمقتضيات اإلصالحية والتعليمية كان رسولاﷲ^ يشعر بالحاجة إلى التزوج بعدد أكثر من النساء،
وبناء على هذه المصلحة الدينية لم يوجباﷲ عليه االكتفاء باألربع كما أوجبه على المؤمنين ،وعلى
سبيل المثال فقد كانت الحكمة من زواجه بالسيدة عائشة أن تكون بصحبته الدائمة امرأة صغيرة السن،
حادة الذكاء ،قوية الحافظة ،لكي تقوم بعده عليه الصالة والسالم بتعليم الناس أمور دينهم لمدة طويلة
من الزمان ،ولقد ظلت السيدة عائشة بالفعل بعد وفاته^ نصف قرن تقري ًبا ،تنقل لألمة أقواله وأخباره
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وأفعاله المنزلية كشريط مسجل حي ،كما
نتج عن زواجــه من السيدتين أمسلمة وأم
حبيبة أن انتهت خصومة خالدبن الوليد وأبي
سفيانبن حرب ،وخمدت عداوتهما لرسول
اإلسالم والمؤمنين به إلى األبــد ..وما إلى
ذلك.
( )52-51يكثر إمكان التخاصم أو
التظالم إلى حد بعيد؛ حيث يتعلق األمر بأكثر
من امــرأة ،ولقد كانت تحت رســولاﷲ^
عدة نساء ،وكان من المحذور بناء على ذلك
أن تشكو زوجاته من عدم التسوية بينهن
في حقوق الزوجية ،وبالتالي اليتمكن
مــن التفرغ ألداء مهمته الدينية والقيام
بأعبائها على أحسن وجــه وأكمله ،ومن
مقررا أن أمــر النبي أمر
ـم أعلناﷲ
ً
ثـ َّ
خصوصي ،وهو غير ملزم كآحاد المسلمين
بالتسوية بين األزواج ،فــإذا ماتعارضت
حقوق الزوجية مع حقوق اإلســام ،جاز
٤٢٦
للنبي أن يفضل األخيرة على األولــى ،وقد
كان الغرض من استثناء الرسول^ من القاعدة العامة :الحيلولة دون تولد العقلية االحتجاجية في
زوجاته الطاهرات ،بيد أن الرسول^ لم يستعمل هذا التخيير عمل ًّيا إال في القليل النادر.
٤٣

( )54- 53في معرض بيان األحكام الخاصة برسولاﷲ^ تم إرشاد المسلمين هنا إلى آداب
سامية البدَّ من مراعاتها في حياتهم االجتماعية ،فيجب أال يدخلوا بيوت اآلخرين إال بعد االستئذان،
وإذا دعاهم أحد لتناول الطعام في منزله أو ألي غرض آخر ،فال يطيلوا المكث عنده إال بقدر الحاجة،
وليعودوا أدراجهم فور تفرغهم من ذلك ،وليجتنبوا الخوض في األحاديث غير الضرورية فيما إذا
توجهوا لزيارة بعض إخوانهم ،وإن كان األمر يتعلق بالنساء ،فليؤدوه من وراء حاجز وحجاب ..إلخ.
وفي الحياة االجتماعية ينبغي على كل فرد أال يضع نصب عينه مجرد رغبته أو حاجته الذاتية
دائما أال يتسبب سلوكه في إلحاق األذى أو الضرر بغيره ،وال
وحدها ،بل عليه أن يأخذ في اعتباره ً
تكون أحاديثه غير الضرورية مضيعة ألوقات أخيه الثمينة.

( )55كان الرجال بموجب اآلية السابقة ( )53قد نُهوا عن مخاطبة أزواج الرسول مباشرة ــ أي
وجها لوجه ــ ،وأمروا بالتحدث إليهن من وراء حاجز وحجاب ،وقد جاءت هذه اآلية ( )55تستثني
ً
المحارم من الرجال والنساء من وجوب االحتجاب من بعضهم ،وسيندرج تحت قائمة األقارب
المذكورين هنا تلك القرابات التي تدخل في حكمهم ،وهذا التوجيه القرآني قد سبق ذكره بمزيد من
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التفصيل في اآلية ( )31من سورة النور.

وخالصة كل األحكام الشرعية هي :أن
ذكرا كان أو أنثى ــ يجب أن يكون
كل إنسان ــ ً
مفعما بخوفاﷲ وتقواه ،ويمارس حياته
قلبه
ً
ً
آخذا في حسبانه أناﷲ يراقبه كل حين
وآن.
( )58-56لقد بعث رســــولاﷲ^
إلظهار ديــناﷲ في هذا العالم ،وإن العبد
الذي ينهض لعمل مقدس كهذا ــ يحظى وال
ريب ــ بتأييد كامل شامل مناﷲ ومالئكته،
وبالتالي يكون مسايرته مسايرةﷲ ومالئكته،
إعراضا عناﷲ ومالئكته.
واإلعراض عنه
ً
وإن الذين تناولوا رس ــولاﷲ بصنوف
األذى كان في حسبانهم أنهم إنما يؤذون أحد
البشر ،وغاب عنهم أنهم يؤذون في الواقع
ممثلاﷲ ،والذين يتناولون ممثلاﷲ باألذى
فإنما يجعلون من أنفسهم ملعونين عند مالك
الكون إلى أبد اآلبدين.

٤٢٧

( )62- 59كيف تخرج المرأة المسلمة فيما إذا ألجأتها الضرورة إلى الخروج من بيتها؟
لباسا ساب ًغا يكون في ذاته إعالنًا صامتًا بأنها امرأة نبيلة ومتعففة،
ينبغي لها أن تخرج وهي مرتدية ً
وأنها إنما خرجت لغرض جاد وليس للتسلية ،وإن المشية الوقورة المحتشمة ،وكون البدن مغطى
بالملحفة أو البرقع َل ِمن عالمات تلك الجدية واالحتشام والوقار ،والحقيقة هي أن المرأة إذا
ماخرجت سافرة متبرجة فكأنها تدعو اآلخرين إلى التلفت نحوها وتعقبها بالنظرات الجارحة
والتعليقات الماجنة.

وأما إذا خرجت غير سافرة وال متبرجة فكأنما تقول لآلخرين بلسان حالها :إنما أنا خرجت ألمر
يهمني ،وليس لي معكم من شأن.
كثيرا مايؤذون المسلمين
ولعل المراد بمرضى القلوب هنا هم اليهود؛ إذ أنهم هم الذين كانوا ً
والمسلمات كلما وجدوا إلى ذلك سبيالً ،وهم الذين كانوا قد ُقتلوا أو تم نفيهم عن المدينة وضواحيها
وفق التحذير المذكور أعاله.

( )68-63إن السؤال عن وقت قيام الساعة على التحديد اليعني أنهم لم يكونوا مؤمنين بقيام
الساعة أصالً ،فالواقع أنه لم يكن استهزاء بالقيامة ،بل بالذي جاء يخبر عن القيامة وينذر من أهوالها،
إنهم لم يكونوا منكرين للقيامة في ظاهر األمر ،وإنما منكرين لنوعية القيامة تلك التي كان ينبئهم بها
رسولاﷲ وأصحابه.

وكان خطؤهم الحقيقي يكمن في أنهم قد
اعتبروا رؤساء قومهم كبراء ،ولم يعتبروا الرسول
كــبــيـ ًـرا؛ مما جعلهم يــعــدون حديث كبرائهم
القوميين جــديـ ًـرا باالعتبار ،ويــعــدون حديث
الرسول غير ذي قيمة وال جدير باالعتبار ،ومن
ثم فحين تنكشف عليهم الحقيقة يوم القيامة
يندمون أشد الندم قائلين :ياليتنا أدركنا الفرق
بين الكبرياء الزائف والكبرياء الصادق ،ولم نكن
قد ضللنا وانحرفنا عن السبيل منخدعين ببريق
الكبرياء الزائف.
( )71- 69ما المراد بالنهي عن إيذاء الرسول
كاليهود الذين آذوا رسولهم موسى؟
يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء واقعة رواها
البخاري ومسلم عن عبداﷲبن مسعود ،قال:
قسم رس ــولاﷲ^ ذات يوم بين الناس ماالً،
فقال رجــل من األنــصــار :واﷲ مـــاأراد محمد
بقسمته وجهاﷲ وال الدار اآلخرة ،ولما ذكر ذلك
للنبي^ قال« :رحمةاﷲ على موسى ،لقد أوذي
بأكثر من هذا فصبر»(((.

الكالم نوعان ،سديد وغير سديد ،أما الكالم
السديد فهو الذي يطابق الحقيقة كل المطابقة،
والذي يكون مبن ًّيا على التحليل الواقعي مصحو ًبا
بالدالئل القوية الصلبة ،وأما الكالم غير السديد
فهو ــ بالعكس ــ الكالم الذي اليراعي الحقيقة،
وإنما يقوم على أســاس من الظن والتخمين،
والــذي اليعدو كونه رأ ًيــا ارتــآه صاحبه ،دون
تعبيرا عن الحقيقة الواقعة ،إن النوع
أن يكون
ً
األول هو كالم المؤمن ،والنوع األخير هو كالم
المنافق.

( )73-72المقصود باألمانة :االختيار،
وإنما عبر عن االختيار بلفظ األمانة؛ ألنه وديعة
خولها إلى اإلنسان على سبيل االبتالء
مــناﷲ َّ

((( انظر سفر التثنية  10 :20ــ .14
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لفترة محدودة من الزمان ،حتى يأخذ اإلنسان
نفسه بطاعةاﷲ تعالى بمحض إرادتــه ،واألمانة
بمعنى آخر هي أن نقوم على أنفسنا ونتعهدها
كنائبين عناﷲ ،فنفعل بها مايفعلاﷲ بالنجوم
والكواكب وسائر موجودات هذا الكون الفسيح،
أي :نخضع أنفسنا بإرادتنا واختيارنا لسيطرةاﷲ
المطلقة.

ال حاكم في هذا الكون إالاﷲ ،وكل ماعداه
حرا
محكوم ،ولكن شاءاﷲ أن يخلق كائنًا ًّ
يمتثل ألمر خالقه باختياره الذاتي ،وبدون أي قهر
أو إجبار خارجي.

وقد كانت هذه الطاعة االختيارية بالء جد
عظيم ،عجز عن تحمل أعبائها حتى السماوات
واألرض والجبال ،ولكن اإلنسان أخذها على
عاتقه رغم خطرها الشديد ،وقد صار اإلنسان
بذلك أمينًا على أمانة إلهية في هذه األرض ،وهو
اآلن مطالب بأن يفعل بنفسه مايفعلهاﷲ باألشياء
األخرى ،وهو مكلف بتنفيذ أحكاماﷲ على نفسه
بنفسه ،إن اإلنسان في حالة امتحان ،وهذا العالم
الراهن هو بالنسبة إليه قاعة االمتحان الفسيحة.
وهذه األمانة مسؤولية جسيمة بالغة الخطورة،
ألنها مناط التكليف ،وعليها تترتب مسألة الثواب
والعقاب ،وبما أن المخلوقات األخرى مجبورة
مقهورة التواجهها مسألة الثواب والعقاب ،أما
مختارا حر التصرف يستحق
اإلنسان فلكونه
ً
الثواب أو العقاب بحسب عمله.

وقد روي عن عبداﷲبن عباس أنه لما
سألاﷲ آدم ،وقد عرض عليه األمانة بعد عرضها
على السماوات واألرض والجبال وإبائهن عن
حملها قائالً« :هل أنت آخذ بما فيها؟» ،قال آدم:
«يــارب ،وما فيها؟» قال« :إن أحسنت ُجزيت،
وإن أسأت ُعوقبت».
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٣٤

٥٤

( )2- 1إن الكون دليل خالقه المبدع،
فاتساعه الرهيب يدلنا على عظمة الخالق،
وكونه على أتم درجة من التناسق واالنسجام
يعرفنا بــأن مبدعه وجــود كامل متكامل،
وكــون أجزائه كلها تسير وتــؤدي وظائفها
بمنتهى التوافق ،بحيث اليقع في سيرها
أدنــى خلل أو اضطراب أبــدً ا ،يبرهن على
أن القائم بإدارته وتدبير شؤونه ذو حكمة
مالئما لإلنسان إلى
وعلم الينتهيان ،وكونه
ً
الحد األقصى مما يوضح أن خالقه كريم
ورحيم بمخلوقاته بال حدود ،والذي يتأمل
في الكون بجدية وإمعان ســوف اليلبث
أن يغمره شعور عارم بجاللاﷲ وكماله،
وســوف يخرج من تأمالته مقتن ًعا اقتنا ًعا
اليمازجه شك أن كل األمجاد ومظاهر
٤٢٨
العظمة والكبرياء ،من األزل حتى األبد ،إنما
هيﷲ الواحد األحد ،الفرد الصمد ،وليس هناك من أحد غيره يستحق شي ًئا منها على اإلطالق.

( )6-3إن مخاطبي القرآن الكريم لم يكونوا منكرين للقيامة ،وإنما كانوا منكرين ألن القيامة
ستكون بالنسبة إليهم خز ًيا أبد ًّيا وعذا ًبا سرمد ًّيا اليزول ،إذ كانوا يجدون أنفسهم آمنين من الناحية
المادية ،في هذا العالم الراهن ،مما جعلهم يستبعدون كيف سينعكس حالهم؛ فيعودون غير آمنين إذا
دخلوا العالم اآلتي.
بيد أن هذا القياس باطل من أساسه؛ فدراسة العالم الراهن تدلنا على أنه مؤسس على مبادئ
أخالقية خالدة ،ومنذ أن كان الكون قد تم إنشاؤه على األساس األخالقي فال بدَّ إ ًذا أن يتقرر مصيره
النهائي هو اآلخر على األساس األخالقي ،وليس على أي أساس مزعوم آخر.

وإن حقيقة الحياة والكون هذه الموجودة في كل الكتب السماوية ورسالة القرآن تلخص في إظهار
هذه الحقيقة بشكلها الخالص النقي من كل شائبة ،واآلن فالذين يتصدون لمعارضتها هم يرتكبون
خسارة جد عظيمة ،يستحقون عليها عنداﷲ أشد العذاب.
( )9-7كان أهل مكة ينظرون إلى الرسول وأصحابه نظرة احتقار وازدراء ،دفعتهم إلى تناول
كل مايقولون بالسخرية واالستخفاف ،والسبب الحقيقي في ذلك كان يرجع إلى عدم تيقنهم من
اآلخرة ،إن قلوبهم كانت خاوية من رهبة المؤاخذة في اآلخرة ،مما جعلهم بطبيعة الحال اليأخذون
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األحاديث المتصلة بشأن اآلخرة بالكثير أو
القليل من الجدية.

٤٣

وإن أكبر عذاب يلقاه أحد في هذا العالم
شخصا
هو أن ُيحرم من صحة الفكر؛ فإن
ً
كهذا اليتمكن من رؤية شيء مافي صورته
الصحيحة ،وال يوفق لالعتبار حتى بالحقائق
الواضحة الصارخة ،وعلى سبيل المثال:
الت ــزال تتجه من جانب الفضاء العلوي
أحجار التحصى نحو األرض بسرعة فائقة،
ولو بدأت هذه األحجار تنهال على المساكن
اإلنسانية لهلك الجيل البشري عن آخره في
غضون أيام معدودات ،وهكذا يتكون الجزء
األكبر من باطن األرض من مواد مصهورة
شديدة الحرارة (الالفا)؛ لو أنها انفجرت
يو ًما على نطاق غير محدود ،الحترق كل
شيء على وجه البسيطة واستحال رما ًدا.

غير أناﷲ قد اتخذ في هذا الكون
٤٢٩
تدابير خصوصية تحول دون وقــوع كارثة
شاملة كهذه ،وإن السماوات واألرض تزخر بأمثال هذه اآليات البينات التي تدل على مدى عجز
اإلنسان ،ولكن المرء إذا ُحرم صحة التفكير لم تعد أية آية مهما كانت صارخة الداللة عميقة المغزى،
تهديه إلى الصراط المستقيم.
( )11- 10إن المؤمن حين يسبحﷲ ،وهو مستغرق في ذكره تعالى ،فإنه يتناغم في ذلك الوقت
مع الكون كله ،حيث يتجاوب كل شيء في السماء واألرض معه في نغمات التسبيح اإللهي ،بيد أن
تجاوب الكون هذا يكون بالنسبة إلى عامة المؤمنين بلسان الصمت.
أما سيدنا داود عليه الصالة والسالم فقد اختصهاﷲ سبحانه بأنه إذا رفع عقيرته بالتسبيح ،أخذت
الجبال والطيور في ترديد تسابيحه على نحو محسوس مسموع ،كما علماﷲ نبيه داود صناعة
الحديد ،فقام عليه الصالة والسالم بتطوير فن إذابة الحديد وصوغه إلى حد أنه بدأ يعمل الدروع
الخفيفة ذات الحلقات المتناسبة المتناهية في الدقة ،بحيث يتمكن المرء من أن يلبسها كما يلبس
الثوب ،ولم يكن هذا الفن قد ظهر في العالم إلى يومه ذاك ،وإنما علمهاﷲ إياه عن طريق المالئكة
مباشرة.
والمؤمن يستطيع أن يبلغ أعلى درجات التطور والرقي في مجال الصناعة والعلوم ،ولكن يجب
عليه أن يحصر استعمال التقدم اإلنساني في دائرة اإلصالح وحده ،وأن يفعل مايفعل ً
آخذا بعين
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دائما أنه سيحضر في نهاية المطاف
االعتبار ً
بين يدي ربه للحساب.

( )13-12لقد قام سليمان بتطوير
السفر البحري والتجارة البحرية إلى حد كبير
جدًّ ا ،بحيث أعد السفن الشراعية من الطراز
األعلى ،هذا إلى جانب ماأنعماﷲ به عليه
من جعل الرياح تجري وفق ماتشتهي سفنه
البحرية في أكثر األحيان(((.

كما تطور في عصره فن إذابــة النحاس
وتحويله إلــى ضــروب األوانـــي واألمتعة
عظيما ،وقد كان سليمان يستخدم
تطورا
ً
ً
هذه المواهب والقوى غير العادية في شتى
األعــمــال البنائية واإلصــاحــيــة ،بما فيها
صناعة تلك األشياء التي ورد ذكرها ضمن
اآلية األخيرة ،إن اإلنسان غارق في نعماﷲ
تعالى من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ،ولذا
ينبغي أن تشغل عاطفة الشكرﷲ والثناء عليه
الحيز األكبر من وجوده وحياته ،ولكن هذا
هو الشيء الذي اليوجد لدى اإلنسان بمقدار أقل مايكون.

٤٣٠

( )14كان سيدنا سليمان متوك ًئا عصاه يراقب الجن يشتغلون ببعض األعمال اإلنشائية؛ إذ وافته
قائما على عصاه كعهده ،فظل
منيته ،فقبض ملك الموت روحه ،ولكن جسده الهامد الميت مازال ً
الجن مشغولين في عملهم ،وهم يظنون أنه جالس بالقرب منهم يشرف عليهم كعادته ،وبعد ذلك
وقعت األرضة في عصاه فأكلتها حتى نخرت ،فسقط جثمانه على األرض ،وعندها أدرك الجن أنه قد
مات منذ مدة من الزمان.
ولعل هذه الواقعة أن تكون قد وقعت بهذا الشكل لتقوم دلي ً
ال عمل ًيا على بطالن عقيدة الناس
القائلة بأن الجن يعلمون الغيب.

( )17-15كان السبئيون من أرقى الشعوب المتمدنة في قديم الزمان ،وكانت مساكنهم باليمن
الحالية ،وقد اتخذوا من مدينة مأرب عاصمة لدولتهم ،ولقد استطاع هؤالء إحراز تقدم حضاري كبير
جدًّ ا في عصر ماقبل المسيح ،وظلوا حوالي ألف سنة في قمة المجد واالزدهار ،حيث إنهم كانوا قد
وبحرا ،وقاموا بإنشاء السدود والخزانات وفق تصميمات هندسية دقيقة،
بسطوا نفوذهم التجاري ًّبرا
ً
مترا طوله نحو  600متر؛ حصروا داخله مياه
وقد كان لهم قرب مأرب سد كبير ،كان يبلغ ارتفاعه ً 14
((( راجع التعليق على سورة األنبياء( .)81( :المراجع)

الجداول والممرات الجبلية ،واستخرجوا من
شتى جوانبه قنوات منسقة متعددة االتجاهات
لسقي المزارع وإرواء األراضي المرتفعة ،وهكذا
أضحت بالدهم تتدفق حيوية ونضارة وخصوبة
لدرجة أن المرء أينما توجه ببصره تراءت له عن
يمينه وشماله سلسلة حدائق غنَّاء وبساتين رائقة
المنظر التكاد تنتهي.
وإنما أمكنهم إحراز كل هذا التقدم بسبب
التدابير اإللهية ،ولذا كان ينبغي على السبئيين
أن يكونوا شاكرينﷲ المنعم الوهاب ،ولكنهم
لم يلبثوا أن وقعوا ضحايا الغفلة والطغيان،
كما يكون حال األمم الغنية السعيدة في األعم
األغلب ،وقد أخذ سد مأرب بعد ذلك يحدث
فيه من حين إلى حين ثقوب وتصدعات ،وكان
ذلك بمثابة تحذير َّأولي مناﷲ ،إال أنهم تمادوا
في غفلتهم ولم يعودوا إلى رشدهم ،حتى انكسر
السد ــ كما تقول دائرة المعارف البريطانية ــ على
إثر زلزال في أواخر القرن السادس الميالدي،
إلى حد لم يعد معه أمل في إصالحه وترميمه،
مما أسفر عن سيل عارم جبار اليقف دونه شيء،
خرب المنطقة من أقصاها إلى أقصاها ،يضاف
َّ
إلى ذلك أن هذه المنطقة بعد ذلك ــ النعدام
التربة ذات الخصوبة من أراضيها ــ لم تعد تصلح
لشيء سوى األحراش والنباتات البرية.
( )19-18المراد بالقرى المباركة منطقة
الشام الناضرة الخصيبة ،فقد كانت هذه المنطقة
تمتد في رحابها طوابير متالحقة من مستوطنات
جميلة رائعة من قلب اليمن حتى الشام ،وبذلك
كان السفر من خاللها قد صار نو ًعا من النزهة
اللطيفة الممتعة ،وقد كانت هذه البيئة باعتبار
حقيقتها مثيرة للعواطف الربانية ،وكأنما
ـصــباﷲ ثمة يافطة صامتة تقول :امشوا هنا
َنـ َّ
آمنين من كل خطر ،واشكروا لربكم.
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غير أن السبئيين الغافلين لم يتمكنوا من قراءة
هذه اليافطة اإللهية ،وبالتالي فقدوا بمسلكهم
العملي الشائن ذاك استحقاقهم لتلك النعم
الجليلة ،فبادوا واندثرت آثارهم بحيث أصبحوا
قصة تحكى وحدي ًثا يروى؛ إذ نزحت قبائلهم بعد
خراب المنطقة من ديارها وتشتت في مختلف
الجهات النائية ،حتى ضرب بهم المثل فقيل:
«تفرقوا أيادي سبأ».

إن هذه األحداث من وقائع التاريخ المعلومة،
غير أن العالم بها ح ًّقا هو الذي يستخلص منها
درسا يجعله اليصاب باألشر والبطر حين يتاح
ً
له من أسباب الرخاء والسعادة نصيب ،وإنما
شاكرا له.
يعده هبةاﷲ ،فيعيش
ً
( )21- 20إن إبليس وأعــوانــه يرسمون
خطتهم دو ًما ضد مصلحة اإلنسان ،والمطلوب
من اإلنسان بهذا الصدد أن يعمل على إفشال
خطتهم بتجنيب نفسه أن تقع ضحية لها ،إال
أن السبئيين لم يتمكنوا من إقامة الدليل على
هذا الحذر والتعقل والبصيرة ،وإنما ساروا في
طريق الغواية والدمار ،مندفعين وراء الترغيبات
الشيطانية ،ولم يكن هناك سوى عدد يسير من
أتباع الحق الذين نجحوا في هذا االمتحان.
وإناﷲ لم يعط الشيطان أو ممثله أي
سيطرة فعلية على أحــد الــنــاس ،وإنما أعطاه
القدرة على اإلغواء والوسوسة في النفوس ليس
غير ،وذلــك لكي يمتحن عباده ،والناجح في
هذا االمتحان اإللهي هو الذي يستمسك بالحق
ويظل ثابتًا عليه بعيدً ا عن التأثر أوالميل إلى
الترغيبات الشيطانية.
( )23-22على الرغم من أن أكثر الناس
كانوا ــ وال يزالون ــ يؤمنون باآلخرة في كل
دائما
العصور ،إال أن الشيطان مازال ينشر بينهم ً
عقائد مزعومة تجعلهم غير خائفين وال حذرين
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من عقاب اآلخــرة ،ومن بينها هذه العقيدة
الفرضية القائلة بأن لبعض الذوات عنداﷲ
مقا ًما سام ًيا يمكنها من أن تشفع لمن تشاء
شفاعة تقبل بالضرورة وال تُر ُّد أبدً ا.
غير أن كل عقيدة من هذا النوع تقدير
بخس أللوهيةاﷲ وجالله ،فما أغرب هذا
الواقع وأكثره إثــارة للعجب والدهشة أن
الذوات التي قد استولى عليها من الشعور
بعظمةاﷲ مايملؤها خو ًفا وهل ًعا دائمين
الينقطعان ،يعتقد عبادها أنها ستكون كافية
لنجاتهم عنداﷲ.

أبس ةروس

٤٤

( )27- 24إن الكون عظيم إلــى حد
اليمكن تصوره ،وهو إلى جانب ذلك منطو
على حكمة بالغة ومعنوية تدعو إلى الدهشة
واإلكبار ،وإن كونًا هذا شأنه البدَّ أن يكون
من صــنــعاﷲ العزيز الحكيم ،وإنــه ليس
بإمكان شخص يدعي جا ًّدا أن خالقه ومالكه
٤٣١
تلك الـــذوات األخــرى التي قد افترضها
قديما أو حدي ًثا من دوناﷲ ،إ ًذا فهل ثمة أحد غيراﷲ الواحد يستحق مقام الكبرياء والجاللة
اإلنسان ً
في هذا الكون؟ كال.

الحقيقة هي أن دراسة الكون تبطل كل النظريات المشركة ،فكل عقيدة تتضمن االعتراف بأي
نوع من العظمة ألحد غيراﷲ الواحد التلبث أن تتعارض مع طبيعة هذا الكون ،وفي هذه الحالة فإن
النظرية الصحيحة إنما هي التي تبنى على أساس وحدانيةاﷲ ،وأما النظرية التي تقوم على التسليم
بتصرف أي وجود آخر من دوناﷲ الواحد ،فهي نظرية مناقضة لذاتها.

( )30-28كل نبي مارس نشاطه الدعوي على نحو مباشر بين بني قومه وحدهم ،وذلك ماكان
ومبشرا لقومه مباشرة (األنعام،)92 :
منذرا
ً
ممكنًا من الناحية الفعلية ،وهكذا قام رسول اإلسالم^ ً
حكما ــ هو المنذر
ولكنه لما كان خاتم األنبياء والمرسلين قد انتهت به الرساالت السماوية ،صار ــ
ً
والمبشر لجميع الشعوب واألمم إلى يوم القيامة ،وإنما تقع المسؤولية اآلن على عاتق أمته عليه
الصالة والسالم أن تؤدي بالنيابة عنه واجب اإلنذار والتبشير تجاه اآلخرين ،تما ًما كما أداه الرسول
تجاه مخاطبيه األولين في عصره ،وستُعد هذه العملية الدائبة امتدا ًدا لنبوته^؛ فالعمل الدعوي الذي
تم إنجازه في حياته داخل في دائرة نبوته بصفة مباشرة ،وينضم إليها ماسيؤدي من األعمال بعد وفاته
بصفة غير مباشرة ،إن عمل النبي يقتصر دو ًما على اإلبالغ وحده ،أما تقرير مصائر الشعوب العملية
فهو مما اختص بهاﷲ تعالى نفسه في هذا العالم وفي العالم اآلتي بعده على السواء.
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( )33-31إن إنكار الحقيقة هو الجريمة
الكبرى على اإلطــاق ،وبما أن عاقبة هذه
الجريمة التظهر في هذه الدنيا ،اليزال المرء
ينكر الحقيقة دونما خوف وال وجل ،ولكن
سينقلب حال الناس فجأة إلى حال يبعث
على الدهشة والرثاء م ًعا ،حين ستدهمهم
عاقبة إنكار الحق المشؤمة في اآلخرة.

وســوف تصب الجماهير هناك أغلظ
اللعنات على أكابرها الذين كانوا موضوع
فخرها في الحياة الدنيا ،باعتبارهم مسؤولين
عن ضاللها وضياعها ،وسيرد عليهم أولئك
الكبراء قائلين :التلقوا بالتبعة كلها علينا
تخليصا ألنفسكم من مرارة الشعور بالندم
ً
والحسرة؛ إذ لم نكن نحن الذين أضلوكم،
بل إنما كانت أهواؤكم هي التي انحرفت
بكم عن سواء السبيل ،فما وقفتم إلى جانبنا
إال لكون ماندعو إليه يتفق وأهواءكم ،حيث
كنتم تبتغون دينًا يمكن صاحبه من الحصول
٤٣٢
على شرف التدين بــدون تكليف وال عناء
وال حاجة إلى تغيير النفس وإصالح العمل ،وهو الذي هيأناه لكم فتلقيتموه بالقبول ،إ ًذا فأنتم بأيديكم
نطوقها إياكم.
أنفسكم جعلتم في أعناقكم هذه األغالل التي صنعناها ،وإال فلم نكن نملك قدرة على أن ِّ

( )39- 34إن الذين تتوافر لديهم أسباب القوة والثروة يرتقون إلى مقام الكبرياء في العالم الراهن،
وهذا الشيء يولد في أنفسهم ثقة كاذبة ،وأمثال هؤالء حين يتم تخويفهم من اآلخرة اليعطونها أهمية
تذكر؛ إذ يصعب عليهم التأكد من أناﷲ سيذلهم في اآلخرة ،مع ماأعطاهم في هذه الدنيا من العز
والجاه والكرامة.
وهذه الثقة الكاذبة هي التي كانت ــ وال تزال ــ العقبة الكئود دون إيمان الكبار بدعوة الحق في كل
عصر ومصر ،حيث إن كبار العصر إذا احتقروا شي ًئا ماعاد الصغار هم اآلخرون ينظرون إلى ذلك الشيء
بعين االحتقار ،وهكذا يحرم كل من العامة والخاصة من تلقي الحق بالقبول.

إن الثروة وأسباب الحياة الدنيا كلها امتحان وليس بإنعام ،فكثرة المال واألسباب الدنيوية لدى أحد
الناس ليست عالمة على كونه من المقربين ،وال قلتها لدى اآلخر عالمة على أنه من غير المقربين،
وإن مقام التقرب والزلفى عنداﷲ إنما يحظى به شخص يقيم الدليل على أنه قد عاش فيما أوتي من
ذاكراﷲ ،مراق ًبا إياه في كل حركاته وسكناته ،وواق ًفا بنفسه عند الحدود التي قررهااﷲ،
مال ومتاع ً
فأمثال هؤالء هم الذين سيعتبرون في اآلخرة أه ً
ال إلنعاماتاﷲ األبدية.
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( )42-40إن المالئكة ال ُتــرى للناس،
وإنما هم األنبياء والمرسلون الذين أخبروا
الناس بوجود المالئكة ،وقد كان المقصود من
هذا اإلخبار أن يستشعروا عظمةاﷲ وجالله
حق االستشعار ،فيقبلون بكيانهم كله على
عبادته وتمجيده ،ولكن الشيطان ألقى
في قلوب الناس بطريقة عجيبة أن الحصول
أمــرا
على قــــرباﷲ مــبــاشــرة يــكــاد يــكــون ً
مستحيالً ،لذا ينبغي لهم أن يعبدوا المالئكة؛
توس ً
ال بذلك لالقتراب م ــناﷲ ،ومــن هنا
بدأت تنصب تماثيل منحوتة للمالئكة في
شتى أنحاء المعمورة ،وراح الناس يقيمون
أمامها طقوس العبادة والتقديس.
وما عقيدة تعدد اآللهة واإلالهــات لدى
الشعوب الوثنية إال صــورة مشوهة لتأليه
المالئكة ،فالملك الذي كان موك ً
ال بالمطر
اعتبروهإله المطر ،والذي كان موك ً
ال بالهواء
إلها للهواء وهكذا ،وستتبرأ المالئكة
حسبوه ً
٤٣٣
في اآلخرة من أمثال هؤالء العباد وعبادتهم،
وبالتالي لن ينالهم هناك من جانباﷲ وال من جانب المالئكة نصر وال عون ،وإنما سيظلون مخذولين
دون سند وال معين إلى األبد.
٤٤

( )45- 43لقد جاء القرآن بأدلة وبراهين في منتهى الوضوح والجالء ،ومع أن مخاطبيه األول
كانوا عاجزين عن مقاومته بقوة الدليل ،إال أنهم نجحوا في صد الجماهير التابعة لهم عن دعوته ،وإنما
مشبوها في أعين الناس قائلين :إنه اليتفق مع
كان السر الوحيد في نجاحهم ذاك يكمن في أنهم جعلوه
ً
ماكان عليه أسالفنا الكرام ،وأما ماكان يتميز به القرآن من أدب رفيع وأسلوب بديع معجز السبيل إلى
مظهرا من مظاهر
إنكاره أو تجاهله فقد صرفوا اهتمام الناس عنه زاعمين لهم بأن هذا اليخرج عن كونه
ً
البراعة األدبية وسحر البيان ،دون أن يكون له عالقة مابالوحي اإللهي ،إنه قوة قلم وليس بقوة علم
الحقيقة.
إنه لمن أغرب تجارب التاريخ البشري أن التعصب كان دو ًما ــ وال يزال ــ أعظم سلطانًا على عقول
أبوا إال
الناس وأشد
تحكما في نفوسهم من الدليل والبرهان ،كان على مخاطبي القرآن الكريم ،إذ هم ْ
ً
نصا ينقض
إنكاره ومعارضته ،أن يلجؤوا إما إلى أدلة عقلية تفنِّده ،أو إلى كتاب سماوي يستمدون منه ًّ
دعواه ،غير أنهم كانوا يفتقدون كال هذين الشيئين م ًعا ،مضا ًفا إلى ذلك أنهم كانوا متخلفين جدًّ ا عن
أناسا هذا شأنهم لئن تناولوا
الشعوب األخرى حتى في مجال التقدم المادي والرفاهية الدنيوية ،وإن ً

دعوة الحق بالرفض واإلنكار فإنما يرجع سبب
ذلك إلى دواعي التعنت والعنجهية ،وليس إلى
مقتضى العقل والمنطق.

( )47-46وقف المعاصرون للنبي^ تجاه
دعوته موقف الرفض واإلنكار ،ولكن موقفهم
ذلــك لــم يكن يعتمد على شــيء ســوى العناد
فكروا يو ًما
والتعصب ،والحقيقة هي أنهم لو
ً
خالي األذهــان من مشاعر العناد والتعصب ــ
سواء على مستوى فردي أو جماعي ــ لوجدوا أن
رسولهم ليس برجل مجنون ،ولرأوا حياته السابقة
التي قضاها بين أظهرهم تشهد بجديته وإخالصه
ولهجته الوالهة المؤثرة تدل على أن مايجري
على لسانه هو بعينه مايختلج في فؤاده ،ولوجدوا
في أسلوب كالمه الحكيم شهادة داخلية ناطقة
بصدقه وصحته ،وفي كونه اليطلب من الناس
ً
صارخا
أي أجر أو تعوض عن دعوته وبرهانًا
خالصا لوجهاﷲ،
على أنه إنما قام بهذا العمل
ً
وليس ألجل أية منفعة أو تجارة ذاتية ،ففي ضوء
التأمل النزيه والتفكير المحايد كان بإمكان القوم
أن يدركوا أن لهفته عليه الصالة والسالم ليست
بلهفة الجنون ،بل مصدرها أن الخطر الذي
نهض إلنذار اآلخرين منه هو يراه رأي العين يدنو
ويقترب بسرعة والناس عنه غافلون ،ولكن القوم
إذا لم يكونوا جادين بشأن دعوة الحق فقد عجزوا
ــ وبطبيعة الحال ــ عن أن يبصروا هذه الحقائق
الواضحة الجليلة.

( )50- 48لقد أنشئ هــذا العالم بالحق،
حيث القوة كلها فيه إلى جانب الحق ،كما أن
كل الدالئل هنا تؤيد الحق وتدعمه ،وأما الباطل
فال يملك من حيث الحقيقة الواقعة أي قوة وال
دليل أو برهان ،وقد كان ينبغي ــ والحالة هذه ــ أن
يكون الحق هنا هو الغالب السائد ومرفوع الراية
دائما ،وبالمقابل يصير الباطل عديم الوزن فاقد
ً
األهمية مغلو ًبا على أمره في كل مكان ،ولكن هذا
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اليحدث فعالً ،إذ ليس الحق في هذا العالم من
القوة بحيث يمكنه أن يمحو الباطل بحكم قوته
الذاتية ،وال الباطل من التفاهة بحيث اليتمكن
شخص مامن أن يفوز بالمجد والرفعة على
أساس منه.

وهذه الواقعة سوف تظهر في أكمل صورها
يوم تقوم الساعة ،ولكناﷲ قد يظهرها متى يشاء،
أيضا ،كي تكون
ولو بصورة جزئية في هذه الدنيا ً
عبرة للناس ،ولقد كانت غلبة اإلسالم في القرن
إظهارا جزئ ًّيا من هذا القبيل ،ومن ثم فحين
األول
ً
انتصارا
فتحت مكة وانتصر التوحيد على الشرك
ً
حاسما ،كان رســولاﷲ^ تتردد على لسانه إذ
ً
ذاك هذه اآلية الكريمة[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ].
( )54-51إن المرء إذ يتناول الحق باإلنكار
في العالم الراهن اليتعرض من فوره لمصيره
جسورا
المحتوم ،وهــذا الوضع يجعله عنيدً ا
ً
على إنــكــار الــحــق ،فهو اليعتبر دعــوة الحق
جديرة باالهتمام الجدي ،ويذكرها بألفاظ مفعمة
بالسخرية الالذعة واالزدراء الشديد ،ويرفضها
كلما عرضت عليه بعدم االكتراث والالمباالة،
ويعلق عليها بأسلوب هزلي عابث كما لو أنها
التستحق أن يقام لها حساب ما.

على أن األمر سيتبدل فجأة غير األمر ،حين
سينتهي نظام هذا العالم الراهن ،وسيرى المرء
وقتئذ أن ماقد أهمله اإلهمال كله كان هو الشيء
األهــم األعظم قيمة في هــذا الــوجــود ،وعندها
سيتبخر كل عناده ويتالشى بطره وكبرياؤه وهو
يسارع إلى االعتراف بالحق الذي كان اليعده
خلي ًقا بأدنى عناية وال اهتمام في الحياة الدنيا،
ولكن الوقت اآلن سيكون قد فات ،وسيقال له:
إن االعتراف كانت له قيمة في عالم الغيب ،أما في
عالم الشهود هذا فال قيمة لالعتراف البتة.
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الشك المريب هو الشك الباعث على
التردد والحيرة واالرتــيــاب ،وهــذا الوصف
يصوره حالة المنكرين النفسية ،فالحق الذي
كان ُيعرض عليهم في الدنيا كان من حيث
اللغة والبيان قو ًّيا لدرجة أنهم لم يكونوا
يجدون أنفسهم قادرين على رده بواسطة
الدليل والبرهان ،ولكنهم ـمــع ذلك ــ لم
يتمكنوا من توطين أنفسهم على قبول هذا
الحق؛ لكونه اليتفق مع شاكلتهم الفكرية،
وقد أصابهم هذا الوضع الثنائي أو المزدوج
بنوع من التذبذب الداخلي المتصل ،إلى أن
جاء ملك الموت ،فرفع عن أعينهم الغطاء
الــذي كــان المفروض أن يرفعوه بأيديهم
أنفسهم ،إال أنهم لم ُي َو َّفقوا إلى ذلك.



٤٥

٣٥

٤٣٤

( )2- 1لقد خلقاﷲ المالئكة لحمل
رسالته والقيام بتنفيذ أحكامه ،ولكن الشيطان ألقى في قلوب الناس أن المالئكة يتمتعون باالستقالل
الذاتي التام ،بحيث يمكن أن ُيتوسل بهم لتحصيل البركات في الدنيا ونيل النجاة في اآلخرة ،ومن هنا
أخذت بعض األمم تعبدهم باتخاذ تماثيل مزعومة لهم بأسماء الالت والمناة ونحوهما ،بينما جعلت
بعض األمم األخرى من المالئكة آلهة أندا ًداﷲ ،وبدأت بعبادتها وتقديسها ،وإن تعظيم قانون الطبيعة
( ،)Law of natureفي عصرنا الحاضر هو اآلخر ليس إال طبعة جديدة لهذا الضالل القديم ،ولكن
الحقيقة هي أنه بأي اسم سمينا القوى المدبرة لشؤون الكون ــ بقوانين الطبيعة أمبالمالئكة ــ فإنها
جمي ًعا محكومة خاضعة لمشيئةاﷲ الواحد ،عاملة طب ًقا ألمراﷲ الواحد ،التطيق الخروج عليه وال
االنحراف عنه أبدً ا.
( )4-3إن اإلنسان يحتاج ألجل حياته إلى أشياء التحصى ،وهذه األسباب الضرورية للحياة
اليتمكن من توفيرها أحد غيراﷲ الواحد ،فإذا كاناﷲ وحده هو خالق هذه األشياء ومدبرها بال منازع
وال شريك ،فكيف يجوز اتخاذ آلهة أخرى سواه؟!
( )7-5إن نوعية الحياة الدنيا ،كما أخبرنااﷲ بها عن طريق رسله ،ربما تبدو صورة أقرب إلى
الخيال منه إلى الحقيقة؛ ألن المرء اليتعرض لها في الحال ،أما أشياء الدنيا فهي ــ على نقيض
من ذلك ــ تبدو حقيقة؛ ألن المرء يعاني منها ويجربها في اللحظة الراهنة ،وإن الموت والزالزل
والحوادث والنكبات التفتأ تنبه المرء من سبات الغفلة ،كأنما هي سابق إنذار بالقيامة قبل أن تقوم
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بالفعل ،غير أن الشيطان اليلبث أن يصرف
مقررا أن
أذهان الناس عن التفكير في ذلك
ً
كل هذه وقائع تحدث بموجب األسباب
والعلل ،دون تدخل اإلرادة اإللهية ،بيد أن
كل فكرة من هذا النوع خدعة شيطانية؛ إذ
البدَّ من يوم يتميز فيه الصدق من الكذب،
والحق من الباطل ،يوم يلقى المحسن جزاء
إحسانه ،والمسيء عقاب إساءته.
( )8لقد أعطىاﷲ كل إنسان قدرة التأمل
والتفكير؛ لكيما يميز الحق من غير الحق،
فمن يستعمل استعداده الفطري هذا يهتد،
ومن يهمل هذا االستعداد الفطري اليوفق
لالهتداء.
وإن المرء حين يظهر أمامه الحق ،يشعر
بهزة ذهنية؛ يجد نفسه معها على مفترق
طريقين :فإن هو أسرع إلى االعتراف بالحق
سار ذهنه من فــوره في االتجاه الصحيح
المستقيم ،ودخــل هــو بالتالي فــي عــداد
٤٣٥
المسافرين ألجل الحق ،وعلى العكس من
خضوعا لسلطانها،
ذلك؛ فإن عرضت له عندئذ أية مصلحة أو عقدة نفسية يمتنع عن االعتراف بالحق
ً
فيأخذ ذهنه في تلفيق ألوان شتى من المبررات لعدم اعترافه ،وهو يحاول أن يظهر عمله القبيح
في ثوب العمل الحسن ،وهذا مرض ذهني ،والمصابون بهذا المرض الذهني أبدً ا اليوفقون إلى
االعتراف بالحق ،حتى يفاجئهم الموت ،وهم على حالهم ذاك ،فيقودهم إلى محكمةاﷲ ،ليلقوا
جزاء ماعملوا.
( )10- 9إن العالم الراهن تمثيل لآلخرة ،فمن ظواهره المطر ،الذي يمثل لنا بشكل واقعة معلومة
واقعة غير معلومة ،وما المطر؟ إنه ــ باختصار ــ نتيجة عمل موحد يشترك فيه الكون بأسره ،فمن خالل
تفاعل الشمس والهواء والبحر والجاذبية ،وما إلى ذلك من العوامل واألسباب الكونية الهائلة ينشأ
ذلك المطر الذي يبعث الحياة والحيوية في األرض اليابسة المجدبة.

وظاهرة المطر هذه تبرهن على أن مدبر الكون يتمتع باالختيار الكامل والقدرة المطلقة على الكون
كله ،حيث إنه ُيحدث واقعة بحسب خطته ،ثم هو يقوم إذا انمحت آثارها بإعادتها من جديد؛ ولو
استدعى األمر تحريك الكون وتشغليه بما فيه ،وإن إعادة األرض الهامدة ناضرة خضراء من جديد،
وإحياء اإلنسان الميت من جديد واقعتان مماثلتان تما ًما ،فإذا قام الدليل على إمكان الواقعة األولى
فيقوم الدليل تلقائ ًّيا على كون الواقعة األخرى المماثلة لها ممكنة الحدوث.
إن العالم الراهن موضع امتحان ،ومن ثم فقد تُتاح العزة هنا حتى لمن اليستحقها من الناس على
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نحو مؤقت ،ولكن العزة ستكون في اآلخرة
خالصة ألولئك وحدهم الذين يستحقونها
في واقع األمر ،ومعيار هذا االستحقاق هو
الكلم الطيب والعمل الصالح ،أي أن يجد
المرء ربه بحيث يصير ذكــره تعالى جز ًءا
اليتجزأ من كيانه ،وابتغاء مرضاته هو عمله
الــذي ُيــكـ ِّـرس ألجله كل طاقاته ،والذين
يبنون حياتهم على هذا الطراز يتكفلاﷲ لهم
بالنصر والتأييد ،ومن صاراﷲ نصيره ومؤيده
فلن يجد إلى النيل منه أو التغلب عليه أحد
سبيالً.
( )11خلق اإلنــســان األول ــ آدم
ــ وقد تم تركيبه من األجــزاء األرضية ،ثم
أودعاﷲ سر اإلنسان في قطرة ماء ،شأنها
شأن البذرة تحوي ــ على صغرها ــ شجرة
كاملة ،ثم بدأ تعالى النسل اإلنساني ومكَّنه
أزواجا
من البقاء واالستمرار بجعل البشر
ً
ــ ذكـ ًـرا وأنثى ــ وهــذه الواقعة تدلنا على
قدرةاﷲ الالمتناهية.
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٤٤

٤٣٦

هذا؛ وإن جنينًا حين يبدأ بالنمو داخل الرحم فيجد هناك كل األسباب الضرورية المالئمة مه َّيأة له
دون طلب ،وهذا الواقع يقيم الدليل ــ إلى جانب إثبات القدرة ــ على أن خالق الجنين كان على سابق
علم بحاجاته ،وإال فكيف استطاع أن يقوم بهذا الترتيب الكامل الدقيق لما يلزم لنشأة الجنين ونموه
بصورة مسبقة؟! وهذا هو شأن العمر كذلك ،إذ ليس في مقدور أحد منا أن يحدد عمره وفق مرضاته
هو ،حيث يبدو أن قضية تحديد األعمار إنما تتعلق بأي وجود خارجي أعلى ،فهو يرفع (يتوفى)
عمرا طويالً ،وليس في هذه
ولما يتجاوز عمره سنوات قصيرة معدودات ،ويهب لمن يشاء ً
من يشاء َّ
الوقائع كلها دخل ألحد من دوناﷲ ،إ ًذا فكيف يجوز أن يخاف اإلنسان من أحد غيراﷲ ،وأن يعقد
آماله على أحد سواه.
( )14- 12يوجد على سطح األرض مخزون مائي هائل؛ وهو موزع على البحار والمحيطات
الواسعة بشكل المياه المالحة من ناحية ،وعلى األنهار والترع والينابيع بشكل المياه العذبة من ناحية
أخرى ،وإن الماء مصدر فوائد كثيرة التحصى لإلنسان ،حيث إنه يستخدم للشرب والري ،وهو يمثل
بما يعيش فيه من شتى ألوان الحيوانات المائية مورد غذاء ثمين لإلنسان ،وإن هذه البحار الممتدة على
ثالثة أرباع الكرة األرضية هي بمثابة شوارع مائية فسيحة قد جعلت األسفار ونقل البضائع من قارة
أمرا بالغ السهولة ،كما ُيستخرج من أغوار البحار اللؤلؤ والمرجان وغيرها من النفائس
إلى أخرى ً
الغالية األخرى ..إلخ.
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وباإلضافة إلى هذا فقد سخراﷲ الشمس
والقمر في الفضاء الرحيب ،وفي ذلك من
المنافع العظيمة مااليقع تحت الحصر،
وقد جعل األرض تدور في محورها حول
الشمس بحساب دقيق يترتب عليه اختالف
الليل والنهار بانتظام ،وهناك أنظمة كونية
التحصى من هذا النوع أنشأهااﷲ وحده،
وهو وحده يقوم بإدارتها ،إ ًذا فمن يستحق
إن يــوجــه إلــيــه اإلنــســان عــواطــف شكره
غــيــراﷲ؟ ومــن يقدر على قضاء حاجات
اإلنسان ،آﷲ الذي طاقاته النهائية ،أمتلك
اآللهة المفترضة التي التمتلك من السلطة
واالختيار شي ًئا؟!
( )18- 15إن اإلنسان في العالم الراهن
موجود غير منيع بكل ماتتسع له هذه الكلمة
من معنى ،وإنما يتوقف أمر اإلنسان بكليته
على توازن الطبيعة الخاص ،ولو اختل هذا
التوازن يو ًما النتهت الحياة اإلنسانية في أقل
٤٣٧
من لمح البصر.
فلو غادرت الشمس موقعها الحالي فاقتربت من األرض الحترق جميع البشر واستحالوا رما ًدا،
كبيرا من باطن األرض عبارة عن مادة ملتهبة شديدة الحرارة ،ولو اتجهت حركة هذه المادة
وإن جز ًءا ً
الملتهبة إلى جانب السطح األعلى لتعرضت األرض لزلزال عنيف يحول مدنها العامرة إلى خرائب
موحشة ،ومن جهة الفضاء العلوي التزال تتساقط الشهب أو النيازك كل حين وآن ،ولو فسد نظام
الكون الحالي لتحولت هذه النيازك إلى وابل من الحجارة لن يقينا من ويالته شيء ،وثمة إمكانات
مدمرة كهذه الحصر لها هي محيطة باإلنسان من كل صوب ،والحقيقة هي أن اإلنسان مخلوق كله
احتياج ،وإن اإلنسان بحاجة إلىاﷲ ،وليساﷲ بحاجة إلى اإلنسان.
إن أثقال يوم القيامة ستكون أثقال الذنوب التي اقترفها المرء في حياته ،وليست أثقال الطوب
والحجارة ،وقد يمكن أن يشارك شخص ماأخاه أو صديقه في حمل أثقال من الطوب والحجارة،
ولكن الخزي واأللم اللذين يلحقان أحد الناس لقاء ماعمله من سوء ،فإنما يكون ذلك عذا ًبا ذات ًّيا
محضا؛ المجال فيه للمشاركة من قبل أحد الناس.
ً
الحقيقة واضحة غاية الوضوح ،ولكن الحقيقة اليفهمها إال َمن يريد أن يفهمها ،أما الذي اليكون
جا ًّدا بشأن معرفة الحقيقة فال يمكن إفهامه أي شيء مهما كان سه ً
ال قريب المنال.
( )26-19من البديهي أن ما ُيرجى من النور ال ُيرجى من الظالم ،وهكذا ما ُيتوقع من الظل
غير متوقع حصوله من الحر ،وهذا هو شأن اإلنسان ،فالناس بين بصير وأعمى ،أما البصير فسرعان
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مايتعرف على سبيله حين يراه ،وأما األعمى فال
تائها يتخبط؛ دون أن يتمكن من
يسعه إال أن يبقى ً
التعرف على سبيله أبدً ا.
وكذلك ينقسم الناس ــ من حيث المعرفة
الداخلية ــ إلى نوعين :حي وميت ،أما اإلنسان
الحي فهو الذي ينظر في األقوال نظرة متعمقة
فاحصة ،فيسبر أغوارها ويدرك المعاني مختر ًقا
الحواجز اللفظية البراقة ،ويحاول الوصول إلى
الحقيقة األصلية متخط ًيا القشور والجوانب
السطحية ،والذي يختبر األشياء ويحكم عليها
باعتبار جوهرها وليس باعتبار مظهرها الشكلي
دائما على الحقيقة األصلية
وحده ،ويركز بصره ً
وليس على التفريعات الهامشية ،والذي اليطيق
صبرا إذا ماعرف الصدق على أال يربط نفسه
ً
ومصيره به ،إن أمثال هذا هم األحياء ،وهم الذين
يكتب لهم التوفيق لقبول الحق في العالم الراهن،
وأما الذين يتصفون بصفات هي على نقيض مما
تقدم ذكره آن ًفا فهم الموتى ،اليحالفهم التوفيق
أبدً ا لقبول الحق في عالم االمتحان هذا ،وإنما
هم يظلون عميانًا أو كالعميان إزاء دعوة الحق،
إلى أن تنتهي آجالهم فيصلوا إلىاﷲ لكي يذوقوا
وبال عماهم.
( )28-27ينزل من السحاب ماء واحد،
وتنبت به أشياء ذات أنــواع وألــوان شتى ،بما
فيها أشجار مثمرة وأحراش شائكة ،وهكذا فإن
مادة واحدة هي التي تتجمد فتأخذ شكل الجبال
والصخور ،ولكنها هي األخــرى تأتي متعددة
األلوان ،بين أحمر وأبيض وأسود فاحم ،وكذلك
تأكل جميع الحيوانات غــذاء واحـــدً ا ،ولكن
بعضها مفيد لإلنسان وبعضها اآلخر غير مفيد.

ونعلم من هذا أن العطاء وإن كان عا ًّما ،إال أن
الكل ينتفع به على قدر كفايته واستعداده ،وهذا
هو شأن اإلنسان كذلك ،فإن فيوض الرحمة
اإللهية التي تغدق في صورة الدعوة إلى الحق،
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وإن كانت واحدة في حد ذاتها ،إال أن تأثر الناس
بها يختلف ــ ك ًَّما وكي ًفا ــ باختالف أمزجتهم
وتنوع ميولهم وأذواقــهــم ،فمنهم من يجد في
دعــوة الحق غــذاء لروحه ،فسرعان مايتلقاها
بالقبول ويربط نفسه بها بأوثق رباط ،ومنهم من
تحول نفسيته المعقدة دون اعترافه بالحق ،فيبتعد
عنه ،بل ربما اليلبث حتى يتصدى لمعارضته
ومحاربته.
وإنما العالم ح ًّقا هو الذي تكون دعوة الحق
صــدى لنبضات قلبه ،حيث إنــه كــان اليــزال
محتف ًظا بنور الفطرة اإللهي ،مما جعله يتعرف
على الحق فور ظهوره ،وبالمقابل فإن الجاهل
هو الذي أخفى نور فطرته وراء حجب كثيفة،
ومن ثم الولــن يحالفه التوفيق للتعرف على
الحق إذا ماتجلى أمامه.

( )31- 29إن رجل العلم هو رجل المعرفة،
والذي يفوز بالمعرفة يتخذ من كتاباﷲ دليله
ومرشده الفكري ،وهو يصبح عبدً ا عابدً اﷲ،
كريما فيما يتعلق بحقوق الناس،
سمحا
ويعود
ً
ً
أيضا جــز ًءا من ماله
لدرجة أنه يخصص لهم ً
الذي كسبه بمجهوده الذاتي ،وترتفع معنوياته
بحيث إنه ُي ِّ
سخر وجــوده كله في سبيل إعالء
كلمةاﷲ ،قان ًعا راضي النفس بأنه سينال أجره في
اآلخرة.

ومن األدلــة الناطقة بصدق القرآن الكريم
وحق َّيته :أنه مطابق كل المطابقة لتلك النبوءات
التي كانت قد وردت في الكتب السماوية قبل
نزوله بقرون ،وإنه لو كان أحد الناس جا ًّدا حق
الجدية لصار هذا الواقع كاف ًيا إليمانه بالقرآن
الكريم.
( )35-32كــان سيدنا يعقوب حفيدً ا
لسيدنا إبراهيم ،وقد ظل األنبياء بــد ًءا من
يعقوب وانتها ًء بالمسيح عيسى ابنمريم عليهم
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٤٣٨

صلواتاﷲ وسالمه يبعثون في ساللة بني
إسرائيل ،وهكذا فقد استمرت سلسلة النبوة
في نسل اليهود نحو ألفي سنة ،غير أن اليهود
لم يعودوا فيما بعد أه ً
ال لكي ُيؤتمنوا على
الكتاب اإللهي ،ومــن ثم وقــع اختياراﷲ
على أمة حية أخرى (بني إسماعيل)؛ لتكون
حاملة أمانة الكتاب اإللهي ،وقد كانت والدة
ً
تنفيذا لهذا
رسولاﷲ^ في بني إسماعيل
القرار اإللهي ذاته ،وبنو إسماعيل هؤالء هم
الذين عناهماﷲ في قوله[ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ].
ولما عرض رســولاﷲ^ القرآن على
بني إسماعيل انقسموا إلى أصناف ثالثة:
فمنهم من تصدوا لمعارضته ،وآخــرون
اختاروا طري ًقا وس ًطا ،وأما الطائفة الثالثة
فهي طائفة السابقين المقدمين ،وهــؤالء
هم الذين صنعوا تاريخ اإلســام العظيم
بمناصرتهم لنبي آخر الزمان^.

وقد اضطر هؤالء ألجل حماية القرآن
ورفع لوائه عال ًيا خفا ًقا إلى الحرمان من كل ألوان الراحة ،وتحولت حياتهم العملية نتيجة لذلك إلى
حياة كلها صبر وكفاح ومشقة وتعب ،وسيعوضهماﷲ في اآلخرة بدل تضحيتهم تلك بأن يدخلهم
جنات لن يعكر صفو عيشهم فيها أي حزن أو ألم إلى األبد.

( )37- 36إن المنكرين للحق في الدنيا سيعترفون به في اآلخرة أتم االعتراف ،ولكنه لن يغني
عنهم يومئذ شي ًئا؛ ذلك ألن االعتراف في اآلخرة هو اعتراف اإلنسان المقهور ،بينما االعتراف
المطلوب عنداﷲ هو االعتراف االختياري دون اإلجباري.
( )39-38المراد بالخالفة هنا هو خالفة األمم والشعوب الغابرة ،وعليه فمعنى قوله[ :ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ] أي :استعمركم في األرض بعد ذهاب األمم السابقة ،وقد جرت سنةاﷲ تعالى
بأن يتيح إلحدى األمم فرصة السكنى واالستقرار والعمل في جنبات األرض ،ثم إذا أقامت تلك
األمة الدليل على عدم كفايتها وفقدانها لألهلية ،استبدل بها أمة أخرى مكانها ،وهكذا ستبقى عملية
استخالف األمم ،الواحدة تلو األخرى ،جارية فوق األرض ،إلى أن يرثهااﷲ ومن عليها.
إن قوانين الطبيعة تلك التي تم اكتشافها في العصر الحديث تدلنا على أنه يمكن هنا التقاط صورة
شيء يغمره ظالم حالك ،وتحويل صوت غير مسموع في ظاهر األمر بواسطة اآللة إلى صوت مسموع
بوضوح ،إن هذه اإلمكانات الكامنة في المخلوقات تعرفنا بقدرة الخالق العظيم؛ إذ نعلم منها أن خالق
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الكون هوإله يعلم الغيب ،وهو يقدر على
أن يسمع حتى خبايا القلوب ،وعلى الجملة؛
فإن أمر اإلنسان معإله عليم وقدير اليمكنه
كبيرا ،كما
أن يخفي عنه جر ًما،
صغيرا كان أو ً
ً
إنه ليس في مقدوره أن يغير قضاءه أو يعدِّ له
بأية حيلة أو وسيلة.
( )41-40هل األصنام واألنــداد التي
تعبد من دوناﷲ تستطيع خلق شــيء ،أو
لها نصيب في السماوات واألرض؟ كال،
والــذي يقول بذلك إنما يتبع أهــواء نفسه
وأمنياتها ،وما ذلك إال محض كذب وخداع،
فإناﷲ هو خالق كل شيء ،وهو المتصرف
في جميع شؤون هذا الكون.
( )44-42كان العرب كلما سمعوا أن
اليهود وغيرهم من األمــم كذبوا أنبياءهم
وعصوا أمــر رسلهم قالوا بحماس بالغ:
لو ظهر بيننا نبي لصدقنا به وألطعناه على
أحسن وجه وأكمله ،ولكنه لم يكد يبعث
٤٣٩
فيهم نبي حتى ناصبوه العداء.
وهذه النفسية توجد ــ بشكل أو آخر ــ في كل الناس ،فما من امرئ في هذه الدنيا إال تجده يتظاهر
بأنه محب للحق ،ويدعي أنه إذا ماأتاه أمر صحيح فسوف يذعن إليه ويتقبله دون توقف أو تردد،
ولكن حين يتجلى الحق مصحو ًبا بأدلة واضحة ساطعة السبيل إلى إنكارها فإذا به يقابله باإلعراض،
بل وينبري لمعارضته وزرع العراقيل في طريقه.
٤٤

وسر ذلك أن إنكار الحق ليس من خصوصيات أمة دون أمة ،وإنما هو من خصائص النفس
البشرية العامة؛ فاإليمان بالحق يكون في األعم األغلب مراد ًفا للقضاء على كبرياء الذات ،وبما أن
المرء اليريد أن يفقد كبرياءه الذاتي لذا فهو اليكاد يستعد بطبيعة الحال لإليمان بالحق ،ويغيب عن
باله أن إنكار الحق ،وإن كان في مقدوره ،إال أن إنقاذ نفسه من عاقبة إنكار الحق الوخيمة ليس في
مقدوره البتة.

( )45كان اإلنسان قد منح حرية العمل في هذا العالم ،ولكنه أساء استخدام هذه الحرية ،حيث
تبلغ إساءات اإلنسان وأخطاؤه من الكثرة إلى حد أنه لو صار يؤاخذ عليها فور اقترافها النقرض
النوع اإلنساني من األرض ،بيد أن حرية اإلنسان أتيحت له من أجل االمتحان ،وهذا االمتحان له
مهلة معينة ،وتمتد هذه المهلة ــ بالنسبة للفرد ــ إلى حين وفاته ،وبالنسبة إلى البشرية جمعاء إلى يوم
القيامة ،وذلك هو سر بقاء نسل اإلنسان واستمراره على وجه البسيطة ،ولكن كما أن هناك حقيقة
تقول بأناﷲ اليؤاخذ أحدً ا قبل انقضاء المهلة المحددة ،فكذلك ثمة حقيقة أخرى تقول بأنه تعالى
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حتما على أثــر انقضاء
سيؤاخذ اإلنسان
ً
المهلة المحددة ،ولن يجد أحد كائنًا من
كان إلى الهرب من بطشه ومؤاخذته سبيالً.
٨٣

٣٦

٤٤٠



( )6-1من دالئل كون محمد العربي^
مقرا
رسولاﷲ هذا القرآن الحكيم الذي عرضه ًّ
أنه أوحي إليه من عنداﷲ ،وأما كون القرآن
حكيما فمعناه :إنه داع إلى الصراط المستقيم،
ً
أي يهدي إلى الطريق الذي هو أقوم الطرق
وأصوبها؛ إذ ليس في محتوياته شيء يتعارض
مع العقل والفطرة ،فبالرغم من مضي أكثر من
أربعة عشر قرنًا على نزول القرآن إال أن أحدً ا
من الناس لم يستطع حتى اآلن إبطال شيء مما
جاء بحجة أنه مناف للعقل أو الفطرة ،وإن هذه
الميزة الفريدة لهي أكبر دليل على كونه كتا ًبا
منزالً من عنداﷲ العزيز الحكيم.

والمقصود من القوم في قوله[ :ﭽ ﭾ] بنو إسماعيل ،وإن كل نبي إنما يأتي إلنذار قومه في
المقام األول ،وكذلك كان المخاطبون األولون لنبي اإلسالم بدوره هم أفراد قومه هو ،ولكن بما أن
النبوة قد انتهت بعده عليه الصالة والسالم لذلك فما زالت نبوته باقية مستمرة إلى يوم القيامة ،وإنما
الفارق هو أنه عليه الصالة والسالم أعذر في حياته إلى بني إسماعيل ،وأقام عليهم الحجة بصفة مباشرة،
بينما تضطلع أمته بعد وفاته نيابة عنه بواجب الدعوة والتبليغ واإلعذار إلى مختلف شعوب العالم.
متجها إلى فوق ،بحيث
( )11- 7لئن امتأل عنق المرء أغالالً وقيو ًدا فإن رأسه سيبقى مرفو ًعا
ً
اليمكنه أن يبصر موضع قدميه ،وهذا تمثيل ألولئك المغرورين الذين قد استغرقوا في كبرياء أنفسهم
لدرجة أنهم اليكادون يرون أية حقيقة خارج ذواتهم ،وأمثال هؤالء اليوفقون لالعتراف بالحق أبدً ا.
وإن أهم شيء فيما يتعلق باالهتداء إلى الحق هو أن يتوافر في داخل المرء مادة االعتراف ،وأن يكون
هو على حذر دائم من لحظة المثول بين يدي رب العالمين ،وأال ترضى نفسه الطموح بشيء أقل من
الصدق الكلي الشامل ،فأمثال هذا هم الذين يندفعون سرا ًعا وراء الحق إذا تجلى ،وبالتالي يستحقون
عنداﷲ الجزاء األوفى واإلنعام األكبر.

( )12لقد أثبتت الكشوف العلمية الحديثة أن كل صوت يخرجه اإلنسان من فمه يبقى كما هو في
أيضا بشكل الموجات
«األثير» في حالة نقوش ،وهكذا كل مايمارسه اإلنسان من عمل تنعكس صورته ً
تصويرا دقي ًقا كام ً
ال
الحرارية على شاشة الكون وتحفظ إلى األبد ،وهذا يعني أن حياة كل منا تُصور
ً
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سي ةروس

كشرائط التسجيل التليفزيونية ،وهذه التجربة
تدلنا على أنه من الممكن في هذا العالم أن
تسجل جميع أعمال اإلنسان وأقواله بدقة
تامة ،من حيث اليدري وال يسعه الحيلولة
دونها أو الهرب منها ،ثم يعاد عرضها عليه في
أية لحظة.
( )19- 13لعل المراد بالقرية هنا بالد
مصر ،حيث بعث إلنذار أهلها برسولين اثنين
(موسى وهــارون) في زمان واحد ،ولكنهم
قابلوهما بالجحود واإلنــكــار ،ثــم نهض
من بني جلدتهم رجل ثالث أ َّيد الرسولين
بحماس ويقين ،وربما يكون المراد بهذا
الرجل الثالث هو الرجل المؤمن الذي ذكره
القرآن في سورة المؤمن بالتفصيل.

وإن أشــد األشــيــاء مـــرارة بالنسبة إلى
اإلنسان مازال يتمثل على اختالف العصور
فــي النصيحة تــســدى إلــيــه وهــي التتفق
ومزاجه؛ إذ اليلبث المرء أن يثور ويمتعض
٤٤١
فور سماعه إياها ،وتكون النتيجة أنه اليكاد
يتأمل فيها بذهن هادئ معتدل ،وبدل أن يختبرها من حيث الدليل والبرهان يلجأ إلى ترديد أقاويل غير
ذات الصلة ضدها ،تحت دواعي العناد والكراهية ،وإن اختبار أمر ماوالحكم عليه في ضوء الدليل هو
لزوم الحد والوقوف عنده ،وأما معارضته العمياء بدون دليل وال برهان فهو ٍ
تعد ومجاوزة لحدود العقل
والشرع.

( )21-20جاء الرجل الثالث ــ مع ذلك ــ ووقف إلى جانب الرسولين ،إذ البدَّ للمرء وهو يشهد
معركة الحق والباطل من مناصرة الحق ألنه حق ،حتى ولو كان ذلك مراد ًفا لمناصرة الضعيف في
أجرا على
مواجهة القوي ،وقد قال الرجل الثالث ــ فيما قال ــ لقومه :إن هؤالء المرسلين اليسألونكم ً
دعوتهم ،وهم ــ إلى جانب هذا ــ مهتدون.

ونعلم من هذا أن النزاهة أو اإلخالص وحده ليس بدليل كاف على كون المرء على الهدى ،بل يجب
مخلصا وحسن النية ،على محك الدليل ،ثم إنه لن يعدّ صوا ًبا إال
أن يختبر كالمه ،بغض النظر عن كونه
ً
إذا ثبت صوابه على محك الدليل.

قيما لدرجة
( )27-22كان رجل الحق قد أ َّيد المرسلين
ً
معرضا حياته للخطر ،وقد كان عمله هذا ً
أنه ُأ ِ
دخل بعده إلى الجنة ،وعلى إثر دخوله في الجنة اليتناول الرجل قومه الظالمين بالذم أو التشنيع،
وإنما يود لو أنهم قد علموا مصيره ،لما تصدوا لمعارضته الحق.
ناصحا للناس يتمنى لهم الخير على كل
تلك هي صورة المؤمن الصادق؛ إذ اليــزال المؤمن
ً
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٢٣
٤٥

حال ،حتى ولو عامله الناس معاملة الجور
والعدوان.

( )32-28إناﷲ حين يحكم على
أمــة مابالهالك ،فيكفي لذلك أن يحرك
األسباب األرضية ضدها ،وال يستدعي األمر
أن يستعمل جميع القوى السماوية الجبارة.
لِ َم است ِ
ُهزئ بالرسل على مدار التاريخ؟
إن جــواب ذلــك يكمن في لفظ االستهزاء
نفسه؛ فالمستهزئون إنما يستهزئون دو ًما
حقيرا ،وهذا ماحدث مع
بإنسان يبدو لهم
ً
األنبياء والمرسلين ،حيث أبى معاصروهم
أن يؤمنوا بهم لكونهم اعتبروا شخصياتهم
أهون شأنًا من أن يتم إعالن الصدق اإللهي
على ألسنتهم.
( )36-33إن وجود التربة الخصبة على
سطح األرض وتوفير الماء والحرارة والهواء
بمقادير مناسبة لها ،وكون البذور الملقاة فيها
تتمتع بصالحية النمو واالزدهار وما إلى ذلك
٤٤٢
مما اليحصى من عوامل وأسباب معلومة
وغير معلومة كهذه تتحول آخر األمر إلى الحبوب وأنواع الثمار والخضراوات لتكون غذاء اإلنسان،
وإن هذا النظام قد وجد بأكمله من غير أن يوجده اإلنسان ،وإنما يتم إيجاده وتصريفه بفضل مناﷲ
شكرا وعرفانًا.
ورحمته ليس غير ،ولو فكر اإلنسان في ذلك المتأل كيانه كله ً
أيضا آية على حقيقة عظمى ،حيث تدلنا الدراسات على أن كل شيء من
ثم إن هذا النظام يتضمن ً
قائما على هذا المبدأ الذي يفرض على
أشياء هذا العالم يسري فيه مبدأ الزوجية ،فإذا كان نظام الكون ً
جميع الموجودات أن تكمل نفسها عبر االنضمام إلى أزواجها ،فال بدَّ أن يكون لعالمنا الراهن هو اآلخر
يكمله ،وهكذا يثبت نظام الزوجية السائد في العالم الحالي إمكان وقوع اآلخرة.
زوج ِّ
( )40- 37لكل من األرض والقمر والشمس مدار معين اليتخطاه ،والكل يتحرك في مداره بدقة
فائقة ،ويترتب على هذا الدوران ظواهر شتى ،كتعاقب الليل والنهار على وجه األرض بانتظام ،وأداء
قائما منذ آالف
القمر دور تقويم فلكي بما يعتريه من زيادة ونقصان ..إلخ ومع أن هذا النظام الزال ً
القرون إال أنه لم يحدث في سيره أي خلل أو اضطراب ولو للحظة واحدة.

وهذه المشاهدة تعرفنا بقدرةاﷲ الالنهائية ،ولو أن المرء نظر فيها بعين االعتبار لغمره شعور
بعظمةاﷲ الواحد القهار بحيث تنعدم بعدها كل آثار العظمة غير اإللهية من ذهنه تلقائ ًّيا.

( )44-41إن أرضنا هذه يوجد بها مناطق البر جن ًبا إلى جنب مع البحار المترامية األطراف ،كما
يحيط بنا من فوقنا فضاء رحيب هائل ،ولقد أودعاﷲ في هذا الكون إمكانات اليعجز معها المرء عن

663

السفر في أي جــزء شــاء من هــذه األجــزاء
وجوا
الثالثة ،فهو يستطيع أن يسافر ًّبرا
وبحرا ًّ
ً
على حد سواء.
وإنما يمكن القيام بكل هذه األسفار تحت
التدبير اإللهي ،وهي رحمة لإلنسان عظيمة
لدرجة أنه لو تأمل فيها لطرح نفسه خاش ًعا
متضر ًعا ذلي ً
ال بين يــدياﷲ ،ولماسلك في
طريق المعصية والطغيان أبدً ا.
( )47- 45إن المرء تتبعه من ورائــه
أعماله ،وبين يديه يــوم الحساب العسير،
وكأنما الحياة رحلة مــن دنيا العمل إلى
دنيا الجزاء ،وهذا وضع خطير للغاية ،ولو
شعر المرء بخطورته حق الشعور الرتعدت
فرائصه وج ً
ال وإشفا ًقا ،ولكن مابال اإلنسان
فال هو يأخذ نفسه بالتأمل والتفكير الجاد،
وال تكاد آية ماتجعله يفتح عيونه ،وإنما هو
يظل مشغوالً بتبرير أعماله وتصرفاته عن
طريق التأويالت الكاذبة حتى يموت.

سي ةروس

٤٤٣

( )53-48إن الذين اليوقنون باآلخرة
افتقارا إلى
يقفون منها موقف الالمباالة وعدم االكتراث ،كما لو أنها شيء مستبعد جدًّ ا ،أما الذين هم أشد
ً
الجدية نسب ًّيا بين هؤالء قد تبلغ بهم الجراءة أحيانًا إلى حد اتخاذ اآلخرة موضوع السخرية واالستهزاء،
وسيبقى أمثال هؤالء الناس غارقين في غفلتهم هذه إلى أن تقوم القيامة ،وإن القيامة ستأخذهم بغتة لن
يتمكنوا معها من اتخاذ أية إجراءات أو تدابير ضدها.

وقد جاء في الحديث مامعناه :أن إسرافيل مازال ينظر نحو العرش واض ًعا الصور في فمه ،يرتقب
متى يصدر إليه األمر اإللهي حتى ينفخ فيه ،وإن النفخ في الصور شأنه شأن الجرس يدق إيذانًا بانتهاء
مهلة االمتحان ،وبعدئذ سيعتري نظام هذا العالم تغير مفاجئ شامل ،حيث ستبدأ بعد ذلك مرحلة
الجزاء ،بينما نحن اآلن نمر بمرحلة العمل.

( )58-54إن المرء التواجهه في العالم الراهن النتائج المعنوية لعمله ،أما اآلخرة فهي المكان
الذي يلقى فيه كل أحد من الناس نتائج عمله المعنوية ،فالشخص الذي كان قد اقتصر سعيه ونشاطه في
األرض على إحراز المنافع الوقتية وحدها سيبعث في عالم اآلخرة األبدي صفر اليدين تما ًما ،وعلى
كرسوا حياتهم الدنيوية في سبيل الهدف األسمى سيفرحون هناك بما ينتظرهم
نقيض من ذلك فإن الذين َّ
من راحة ونعيم اليفنى ،ذلك إلى جانب تكريماﷲ إياهم بعناياته الخاصة.

( )65- 59الناس في الحياة الراهنة يتعايشون ــ برهم مع فاجرهم ــ في دنيا واحدة ،أما في الحياة
القادمة فسوف تفصل دنيا كال الفريقين عن دنيا اآلخر فص ً
ال تا ًّما ،بحيث يكون عباد الشيطان مع
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الشيطان ،وعباد الرحمن مع الرحمن ،وإنه
ليس ثمة أحد يعبد الشيطان باسم الشيطان،
ولكن كل عابد لغيراﷲ هو في الحقيقة عابد
للشيطان بصورة غير مباشرة ،ألنه إنما يفعل
ذلك تحت تزيين الشيطان نفسه.
أثبتت األبــحــاث والــتــجــارب العلمية
الجديدة أن جلد اإلنسان شأنه كشأن أسطوانة
تسجيل حساسة ،ترتسم عليه كل األصوات
الصادرة عن المرء ،وأنه يمكن إعــادة هذه
األصوات كما هي في أي وقت الحق ،إنها
آية تقرب إلى أفهامنا كيف أن جوارح اإلنسان
(يديه ورجليه) ستأخذ تحكي عليه في اآلخرة
أخباره وفصول حياته أوالً بأول.
يغتر اإلنسان بما يتمتع
( )68-66طالما ُّ
به من نعمة العين واليدين والرجلين ،وغيرها
من المواهب والــقــدرات األخــرى ،فيعدو
طــوره ويتمرد عــلــىاﷲ فيتجاوز حــدوده،
وينتهك محارمه ،على حين لو أنه فكر مل ًّيا
٤٤٤
واعتبارا بأن مواهبه
لكفاه هذا الواقع عظة
ً
إلها آخر فبإمكانه أن
وقدراته تلك ليست من صنعه هو ،بل هي مما أعطاه الخالق إياه ،وإذا كان المعطي ً
يسترد عطاءه تما ًما كما أعطاه.
وباإلضافة إلى ذلك فإن لمحة سريعة لهذا اإلمكان التزال تعرض على الناس بالفعل في صورة
الشيخوخة؛ فالمرء حين يهرم ويبلغ نهاية الشيخوخة تنزع منه كل قدراته تلقائ ًّيا ،حتى إنه ليعود ثان ًيا من
شدة الضعف واالحتياج كما كان أيام طفولته األولى ،غير أن اإلنسان غبي بليد الحس ،لدرجة أنه رغم
درسا وال عبرة.
مشاهدته كل هذه األحوال صباح مساء اليستخلص منها ً
( )70-69لقد كان أسلوب القرآن المعجز يجذب إليه السامعين جذ ًبا ،ومن ثم أخذ معارضوه
يحاولون التقليل من تأثيره على الناس قائلين بأنه شعر وليس بكالم إلهي.
٤٥

غير أن هذه دعوى التستند على أساس ،فما يسود القرآن من جو مفعم بالجدية الالمحدودة ،وما
يحمل بين طياته من أسمى التعاليم عن معرفة الحق ،ومن كشف المثيل له عن حقائق الغيب وأسرار
الكون ،وما يوجد بين مضامينه ــ على اختالف موضوعاتها ــ من نظم بديع ووحدة فكرية فذة ،وما
يتخلل صحائفه من اإلشراقات الربانية وانعكاسات أللوهيةاﷲ وجالله التوصف ،كل ذلك يؤكد بما
اليدع مجاالً للشك على أن القرآن كالم أعلى وأرفع من أن يصح وصفه بالشعر اإلنساني.

بيد أن الحقيقة إنما يؤمن بها دو ًما األحياء وحدهم ،وهكذا فإن صدق القرآن هو اآلخر لن يراه إال
من كان ح ًّيا ،وأما اإلنسان الميت فلن ُيو َّفق لرؤيته أبدً ا.
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( )76- 71إن الحيوانات الداجنة بمثابة
عالمات حية تدلنا على أن صانع العالم
المادي قد صنعه بحيث يستطيع اإلنسان أن
يقوم بتسخير موجوداته واستغاللها بشتى
الوجوه ،وعلى أساس من صالحية العالم
المادي هذه يقوم بناء الحضارة اإلنسانية
بأكمله ،ولو كان الحصان والثور هما اآلخران
مــن وحشية الطبع والــغــريــزة حيث تكون
الدببة والذئاب ،أو كان الحديد والبترول
وراء مقدرة اإلنسان تما ًما ،كما هو شأن
المواد البركانية الدفينة تحت األرض؛ إ ًذا
الستحال رقي الحضارة اإلنسانية وتطورها
كل االستحالة.
وإن الخالق الــذي أســدى هــذه النعم
الجليلة ،كان ينبغي على اإلنسان أن يشكر له
وحده ،ويفرده بالعبادة من غير شريك ،ولكنه
يتخذ من اآلخرين دونه آلهة ،وإذا ُذكِّر فال
يتذكر ،بل اليكاد يلقي إلى التذكير والنصيحة
٤٤٥
بــاالً ،وهــذا بــدون شك هو الطغيان األكبر،
وليس بإمكان أحد يرتكبه أن ينقذ نفسه من مصيره المحتوم على أية حال.
٣٧

١٨٢

( )83-77ليس اإلنسان خالق نفسه ،وإنما هو مخلوق الخالق المبدع بال جدال ،وهذا الواقع كان
يقتضي أن يتصف اإلنسان بصفة التواضع والخضوع ،ولكنه طالما ينحرف عن منهج الواقعية ،ويثير
مناقشات تتنافى مع حيثيته المتواضعة العاجزة.

إن خلق اإلنسان والكون للمرة األولى يكفي في حد ذاته للبرهنة على أن عملية الخلق هذه يمكن
إعادتها مرة أخرى ،ولكن اإلنسان يتعامى عن هذا البرهان الجلي الصارخ ،ويتساءل جدالً كيف سيعود
الميت ح ًّيا من جديد؟! ومع أن حادث تحول اإلنسان الميت ثانية إلى إنسان حي يقع ــ وال ريب ــ يوم
القيامة ،غير أن هذا اإلمكان يبدو لنا اليوم جل ًّيا في األشياء األخرى ،فلننظر إلى الشجر مثالً :إن الشجر
يكون في ظاهر األمر أخضر ،ولكنه حين يقطع ويحرق أخشا ًبا فيتخذ شك ً
ال مختل ًفا عن حالته األولى
كل االختالف :يسمى النار.

إن تحول شيء إلى شيء آخر واقعة ثابتة التحتاج إلى مزيد برهان ،وقد جعلهااﷲ بالنسبة إلى
بقية األشياء ممكنة الحدوث والتكرار في عالمنا الراهن ،وأما بالنسبة إلى الكائن البشري ،فإنه تعالى
سيجعل ذلك ممكنا في يوم القيامة ،إال أنه لن يكون ألجل اإلرغام على اإليمان ،بل لمجازاة اإلنسان
على عناده وطغيانه.
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( )5-1من جملة الحقائق الغيبية التي
أخبر عنها األنبياء الكرام وجود المالئكة .وقد
ذكرت هنا ثالث وظائف خاصة بالمالئكة.
أما أوالهــا :فهي تتمثل في خضوعهم التام
وانقيادهم الكلي لمشيئةاﷲ ،حيث إنهم
اليزالون يقفون في جناباﷲ تعالى صفو ًفا،
وهم على أتم االستعداد المتثال أمره ،دون أن
يخطر ببال أحد منهم خاطر العصيان أو التمرد
عليه أبدً ا.
ومن المالئكة :طائفة أخرى تقوم بتنفيذ
العقوبات اإللهية على الــنــاس ،إمــا بشكل
النوازل واآلفات والنكبات أو بأي شكل آخر
سواها.
وأما ثالث الوظائف المنسوبة إلى المالئكة
هنا :فهي أنهم يتنزلون بذكراﷲ وموعظته على
٤٤٦
قلوب عباداﷲ؛ في صورة اإللهام أو اإللقاء
بالنسبة إلى البشر العاديين ،وفي صورة الوحي بالنسبة إلى األنبياء والمرسلين.
٤٥

إناﷲ هو مالك هؤالء المالئكة الذين اليراهم اإلنسان ،كما أنه تعالى هو مالك هذه السماوات
إلها سيكون هو
واألرض التي يراها الكل رأي العين .وفي حالة كهذه فإن كل مايتخذ من دوناﷲ الواحد ً
إلها اليستحق أن يؤله أو يعبد إطال ًقا.
ً
( )10- 6ربما يكون المراد بـ (السماء الدنيا) هو هذا الجزء من الفضاء الذي يقع قري ًبا منا نحن
البشر ،والذي يمكننا أن نشاهده بالعيون المجردة من غير استعانة بأية وسائط أو آالت.
وكما أن اإلنسان كائن مختار ،فكذلك يتمتع الجن بحرية االختيار ،ومن ثم فهم يحلقون في أجواء
الفضاء في محاولة التوصل إلى المأل األعلى (العالم العلوي) كي يستمعوا ــ خلسة ومسارقة ــ إلى أخبار
المستقبل ،غير أناﷲ ــ جلت قدرته ــ قد اتخذ في السماء الدنيا تدابير محكمة لدرجة أنهم اليكادون
يقتربون منها حتى يطردوا خائبين ،وال تسنح لهم فرصة للوصول أو االستماع إلى المأل األعلى!

( )18-11إن هذا الكون الذي يمتد أمام أبصارنا يبلغ من الدقة والتعقيد والعظمة واالتساع حدًّ ا
يبدو بجانبه إعادة خلق البشر في عالم آخر عم ً
صغيرا نسب ًّيا ،إذ كيف يستحيل أو يستبعد على خالق
ال هينًا
ً
نشاهد األنموذج األعظم من قدرته على الخلق واإلبداع؛ أن يقوم بعملية إبداعية أصغر من ذلك بكثير؟!
ومن تحليل الجسم اإلنساني ندرك أنه علم على مزيج من األجزاء األرضية ،حيث تم تكوين اإلنسان
من تركيب المواد أو العناصر المتوافرة في أرضنا كالماء ،والكالسيوم ،والحديد ،والصوديوم ،والتنجستين،
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وما إلى ذلك ،وكل هذه العناصر توجد في هذا
العالم بمقادير هائلة جدًّ ا ،إ ًذا ،فالعناصر التي
أنشأ الخالق بتركيبها هذا اإلنسان مرة واحدة،
كيف اليستطيع أن يفعل ذلك بإعادة تركيب
هذه العناصر نفسها مرة أخرى؟!
( )26-19يساق الحديث عن الحياة
القادمة في العالم الراهن كما يساق خبر من
األخبار .ولكن المرء اليلقي إلى هذا الخبر
باالً وال يعطيه أهمية تذكر ،وأما إذا فوجئ
الناس بالحياة القادمة ،وقد استحالت حقيقة
قاسية المــنــدوحــة عنها ،فسوف اليلبث
المرء يومئذ أن يلقي بنفسه بين يــدياﷲ
مستسلما ناس ًيا كل عناده وطغيانه.
خاض ًعا
ً
وإنه سيكون مشهدً ا فظي ًعا مرو ًعا اليوصف.
وقد سلطت بعض األضــواء على ماسيؤول
إليه حال الناس يومئذ في ساحة المحشر في
اآليات التالية.
( )33-27هذا حوار بين العوام (األتباع)
٤٤٧
والقادة (المتبوعين) ،ففي يوم القيامة سوف
يلقي العوام بتبعة هالكهم وضياعهم على قادتهم قائلين :إنكم أنتم الذين أغويتمونا بشتى وسائل اإلغواء
والتضليل ..وسيرد عليهم القادة بقولهم :إن اتهامكم هذا خاطئ ،إذ اليغوي أحد أحدً ا ،وإنما كانت
أنفسكم منطوية على مزاج التمرد والطغيان ،وبالتالي فقد استجبتم لنا واتبعتمونا لكون كالمنا يتفق مع
أساسا ألهوائكم وليست لنا ..إ ًذا فكلنا في الجريمة سواء.
مزاجكم ،والواقع أن استجابتكم إنما كانت ً
مصيرا مشتركًا واحدً ا ،فلن تتمكن
والحقيقة أن كال الفريقين ــ القادة واألتباع ــ سيالقون يوم القيامة
ً
عظمة القائد من إنقاذه من العذاب ،ولن ينجي العوام اعتذارهم :إننا كنا جهلة ،وإنما أضلنا قادتنا عن
سواء السبيل!

( )39- 34ليس معنى قوله( :إنهم كانوا إذا قيل لهم الإله إالاﷲ يستكبرون) أنهم كانوا يقفون
موقف االستكبار إزاءاﷲ ..إذ الأحد يفعل ذلك فإن عظمةاﷲ أجل وأكبر من أن يجترئ أحد على التعالي
واالستكبار تجاهه ،وإنما كان استكبارهم في الحقيقة بالنسبة إلى رسولاﷲ وليس بالنسبة إلىاﷲ تعالى.
وحيث إن رسالة التوحيد التي جاء بها الرسول كانت تمثل ضربة موجهة نحو أكابرهم أولئك الذين
كانوا يمارسون أعمالهم المشركة بأسمائهم؛ فإذا قارنوا بين شخصية الرسول ــ من ناحية ــ وبين أكابرهم
المزعومين ــ من ناحية أخرى ــ بدا لهم الرسول في ظاهر األمر أقل وأنزل رتبة من أكابرهم ،وكانوا
بالتالي اليلبثون أن يعرضوا عن الرسول ازدراء واستهانة بشأنه .وكانوا يظنون باستمرارهم على التشبث
بأهداب أكابرهم المزعومين ،أنهم مرتبطون بالكبار.
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( )49-40الــذيــن سيقيمون بأقوالهم
وأعمالهم الدليل على أنهم أهل للسكنى في
عالم الجنة اللطيف النفيس ،سوف يختارهم
ربهم لإلسكان في جنته ،وسوف يوفر لهم
هناك كل أنواع النعم الرفيعة ،ثم يقال لهم:
عيشوا في حدائق اللذات والراحات خالدين
أبد الدهر.
عالما حاف ً
ال
( )61-50إن الجنة ستكون ً
بأنشطة لطيفة وممتعة للغاية؛ حيث ستكون
هناك اجتماعات يسودها األنــس والمودة
والصفاء ،ومشاهدات رائعة تبعث البهجة
والسرور في النفس ،وسيدور بين أصحابها
أحاديث وأسمار لذيذة هادئة؛ إذ ستكون كل
ألوان القيود والحدود قد ألغيت هناك ،وكل
أنواع المنغصات قد انعدمت وتالشت إلى
غير رجعة.
وليس المراد من اإليمان باآلخرة إقرارها
اللفظي بسهولة ،وإنما اعتبار أمرها من األهمية
٤٤٨
والخطورة بحيث يطغى ذلك على حياة المرء
بأكملها ،وبالتالي يسخر المرء كل مايملك في سبيل اآلخرة ،والذين كانوا يعتبرون محبي اآلخرة مجانين
أو مغفلين ،سوف يتملكهم الذهول حين يرون فوزهم ونجاحهم الباهر في اآلخرة ،ومن جهة أخرى
سينظر المحبون لآلخرة إلى مصيرهم الرائع نظرة ملؤها الدهشة واإلكبار ،كما لو أنهم غير متأكدين من
أناﷲ كافأهم على عملهم الصغير بهذا الجزاء الكبير ..ماأعجب ذلك اإلنسان الذي اليحترق شو ًقا إلى
جنة هذا شأنها ،والذي اليعمل جهده ألجل الحصول عليها!
( )74- 62لقد جاء في القرآن غير مرة أن في جهنم شجرة من زقوم ،سيأكل أهل جهنم من ثمارها إذا
اشتدبهم الجوع( .الدخان ،42 :الواقعة.)52 :
ولما أخبر القرآن بذلك اتخذه قدماء العرب موضوع التندر والسخرية ،فقال أحد الرؤساء :كيف
ستنبت الشجرة وسط نيران جهنم الملتهبة ،بينما النار تحرق الشجر؟ وقال آخر :إن محمدً ا يحذرنا من
الزقوم ،وإنما هو في لغة البربر التمر والزبد .وذات يوم ذهب أبوجهل ببعض الناس إلى داره ،فنادى
جاريته بأن ائتيني بالتمر والزبد ،فلما أحضرت ،قال ألصحابه« :تزقموا ،هذا مايخوفنا به محمد».
وقد كانت مثل هذه التصريحات القرآنية أفضل وسيلة يستغلها المعارضون للدعاية المغرضة ضد
القرآن وتشكيك الجماهير في شأنه ،وقد كان باإلمكان أال يستعملاﷲ في القرآن أية كلمة يجد فيها
ً
مأخذا أو موضوع الطعن واالنتقاص ،غير أناﷲ سبحانه لم يفعل ذلك .وسر ذلك أن هذا هو
المعارضون
المكان الذي يتم فيه امتحان المرء ،فلكي يدخل المرء في عداد الناجين البدَّ له من أن يقيم الدليل على
أنه قد ركز اهتمامه على الحقيقة الجوهرية بغض النظر عن المطاعن والمآخذ ،وأدرك المراد الحقيقي من
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الكالم مع اجتياز مزالق سوء الفهم بسالمة،
وجنب نفسه االنحراف الذهني رغم توافر
إمكاناته.
إن عــبــاداﷲ «المخلصين» هــم الذين
يكتشفون الصدق متحررين من أسر الدين
التقليدي الــمــوروث ،ويــدركــون المعاني
مترفعين عن الظواهر ،والذين يتعرفون على
مندوباﷲ البشري ،وبالتالي يقفون إلى جانبه
بكل ماعندهم من همة ونشاط!
( )82-74لم يلبث قوم نوح أن صاروا له
أعداء ،فنادى ربه طال ًبا نصرته على قومه،
فنصرهاﷲ على أفضل وجه وأكمله ،وتوضح
هذه الكلمات أن عبدً ا من عباداﷲ حين ينادي
ربه ،فيتلقى من لدنه تعالى أحسن الجواب.
ولكن لكي نفهم هذا األمر على وجهه البدَّ أن
نوحا استمر
أمرا آخر ،وهو أن ً
نضيف إليه ً
يعمل ألف سنة إال خمسين عا ًما ،ظل فيها
يدعو قومه إلىاﷲ ،متحل ًيا بالصبر والحكمة،
٤٤٩
ومراع ًيا كل آداب النصح والموعظة الحسنة،
وهكذا بعد مضي حقب طويلة من الزمان حافلة بالجهد الدءوب والعناء المتصل ،حان الوقت الذي لم
يعد يسعه فيه إال أن يدعواﷲ على قومه ،وبالتالي تتوجه عنايةاﷲ إلى نصره بكل قواه.
وقد هلك معارضو نوح في طوفان هائل بحيث لم يبق لهم ذكر وال أثر .وأما نسل البشر الذي بدأ في
أعقاب ذلك بالتكاثر ،فإنما جاء من ذرية أولئك األفراد القالئل الذين ركبوا في السفينة مع نوح فنجوا
من الغرق!
( )87- 83كان سيدنا إبراهيم هو اآلخر على الدين نفسه الذي كان عليه سيدنا نوح من قبل؛ فقد
ظلت دعوة جميع األنبياء والمرسلين ،على اختالفالزمان والمكان ،واحدة ،أال وهي أن يصل المرء
سليما .والقلب السليم معناه القلب الطاهر ،أي القلب المصون من
إلى ربه وهو يحمل بين جنبيه قل ًبا
ً
اآلفات ،وهذا هو الشيء األصيل الذي يطلبهاﷲ من اإلنسان.
لقد بعثاﷲ باإلنسان إلى الدنيا بعد أن خلقه على الفطرة الصحيحة ،واختباره اآلن يكمن في أن
يجنب نفسه فتن الدنيا ومغرياتها ،حتى يلقى ربه وهو منزه نقي من كل دنس أو لوثة شيطانية ونفسانية،
وإن هذا اإلنسان الطاهر المصون هو الذي يسكنهاﷲ وأمثاله في جنانه األبدية!
( )101-88ربما كان قوم إبراهيم يتهيأون للذهاب إلى خارج البلدة ألجل االحتفال ببعض أعيادهم،
وبالمناسبة طلب منه أهل أسرته أن يخرج معهم هو اآلخر ،إال أنه اعتذر إليهم عن ذلك بأسلوب
التورية .ولما ذهب جميع الناس ،توجه لي ً
ال صوب معبدهم ،وحطم أصنامهم ،وإنه لم يقدم على هذا
إال بعد مااستنفد كل جهوده في دعوة القوم إلى الحق وأقام عليهم الحجة ،ولما لم يقتنعوا بكون األصنام
٤٥
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باطلة عن طريق األدلــة والبراهين ،أعلمهم
بلسان العمل بأنها باطلة الحقيقة لها؛ إذ لو
كانت لها حقيقة ماألنقذت نفسها من التحطم
تحت ضربات المعول!
وبعد قيامه باتخاذ هذه الخطوة النهائية
الحاسمة ،لــم يلبث الــقــوم أن رمــوه بآخر
سهامهم ،حيث ألقوه في النار المستعرة،
سالما ،وقــد اضطر
ولــكــناﷲ أنــقــذه منها
ً
بعد ذلك إلى الفرار من قومه ،فغادر وطنه
(العراق) ورحل إلى الشام ،ويتردد على لسانه
آنــذاك الدعاء التالي :اللهم ارزقني أوال ًدا
صالحين ،حتى أقــوم بتربيتهم على معاني
اإليمان واإلسالم ،لكي يضطلعوا من بعدي
بأعباء دعوة التوحيد ويستمروا في إبالغها إلى
األجيال الالحقة!
( )113-102لقد غلب الــشــرك في
زمــن سيدنا إبراهيم وســرى نفوذه في كل
شعبة من شعب الحياة البشرية بحيث قام له
٤٥٠
تسلسل فكري عبر األجيال المتعاقبة ،فما من
مولود يولد في ذلك الزمان إال ترسخت جذور الشرك في أعماقة بتأثير البيئة المحيطة به ،لدرجة أن أية
محاوالت دعوية لم تعد تنجح في تنقية ذهنه من آثار الشرك ،ولما خرج سيدنا إبراهيم ،بعد كفاح دعوي
طويل من أرض العراق ،لم يكن معه حينذاك سوى مؤمنين اثنين :أحدهما زوجه سارة ،واآلخر ابنأخيه
لوط.
ولما كان الناس يأبون قبول التوحيد على كثرة دعوات األنبياء وطول مداها ،شاءاﷲ أن يضع خطة
إلعداد نسل جديد من البشر ينشأ بمعزل عن مؤثرات بيئة الشرك ،وقد اختير لهذا الغرض منطقة الحجاز
النائية التي كانت غير مسكونة تما ًما ،وكانت تتلخص هذه الخطة اإللهية في أن يتم إسكان شخص في
تلك المنطقة غير المأهولة ،ويعد من أعقابه وذريته نسل محفوظ نقي ،غير أن الحجاز لم يكن يعدو أن
يكون صحراء مجدبة حينذاك ،فكان إسكان أحد الناس في هذه الصحراء المجدبة مراد ًفا لذبحه ح ًّيا..
وقد أمراﷲ خليله إبراهيم بأن يقدم ابنه البكر إسماعيل لهذا الذبح ،فما لبث أن أحضر ولده للذبح امتثاالً
ألمراﷲ ..فكأن إسماعيل تعرض للذبح مرتين وقد نجاهاﷲ فيهما.
وكان لسيدنا إبراهيم ولد آخر هو سيدنا إسحاق وقد ظلت النبوة مستمرة في نسله إلى أن ولد
النبي الخاتم في بني إسماعيل ،وهو الذي فجر ــ باستخدام «النسل المحفوظ» اآلنف الذكر ــ ثورة
توحيدية عامة قضت على غلبة الشرك الفكرية إلى األبد.
( )122- 114لقد نصراﷲ موسى وقومه ونجاهم من ظلم فرعون ،والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
هو :كيف تم ذلك؟ إنما تم ذلك عن طريق الدعوة إلىاﷲ ،حيث دعا موسى فرعون إلى الحق ،وبذل
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في هذا السبيل قصارى جهده حتى أعذر إليه
وأقام عليه الحجة .وبعدئذ حان الوقت الذي
لم يعد فيه بد من أن يــدان فرعون ويهلك،
ويكتب لموسى وقومه الغلبة والتمكين في
األرض ،ومما يستفاد من هداية الصراط
المستقيم في هذا السياق أنه قد وفقوا إلى
الحل الصحيح لقضية فــرعــون ..وبالرغم
من أنها كانت قضية قومية بالنسبة إلى بني
إسرائيل ،إال أنهم أرشدوا إلى حلها في إطار
الدعوة؛ ومن ثم فإن الغلبة التي حصلوا عليها
إنما جــاءت ثمرة كفاحهم الدعوي ،وليس
نتيجة أي نضال قومي ضد الطاغية فرعون.
( )132-123كان إلياس من نسل
هارون عــاش فــي الــقــرن الــتــاســع قبل
المسيح وفي عهده كانت فلسطين يحكمها
الملك اليهودي أخآب ( ،)ahapوكانت لبنان
خاضعة لحكومة الشعب الفينيقي ،الذي كان
صنما يقال له« :بعل» .وقد
شع ًبا مشركًا يعبد ً
٤٥١
تزوج أخآب من ابنة الملك المشرك ،وبتأثير
من هذه األميرة المشركة انتشرت عبادة الصنم بعل بين اليهود ،وعندها قام إلياس يحذر اليهود مغبة
انحرافهم ،ودعاهم إلى عبادةاﷲ الواحد؛ دين آبائهم وأسالفهم الحقيقي ،وقد ذكرت أحوال سيدنا
إلياس (باسم إيليا) في أسفار التوراة.
ولم يقف إلى جانب إلياس في زمانه سوى عدد قليل من اليهود ،بينما وقفت أغلبيتهم الساحقة
منه موقف الجحود والمعارضة ،حتى تآمروا على سفك دمه ..فأذاقهماﷲ جزاء ذلك شتى العقوبات،
على أن إلياس لم يلبث أن نال مقا ًما رفي ًعا جدًّ ا لدى اليهود فيما بعد؛ حيث إنه يعد اآلن من كبار األنبياء
في تاريخ الشعب اليهودي.
( )138-133كان سيدنا لوط ابنأخ لسيدنا إبراهيم عليهما الصالة والسالم وقد أرسل إلى قريتي
سدوم وعامورة قرب البحر الميت لهداية أهلهما الذين كانوا مصابين بعبادة غيراﷲ وسوء األخالق ،غير
ونفرا
أنهم لم يتقبلوا الهداية ،فما لبثوا أن حل بهم آخر األمر عذاباﷲ ،فأهلكوا عن آخرهم ماعدا لو ًطا ً
قلي ً
ال من الذين آمنوا به.
كثيرا ماتمر قوافلها التجارية ،وهي في طريقها إلى بالد الشام وفلسطين ،بأطالل
وقد كانت قريش ً
مساكن قوم لوط الواقعة على شواطئ البحر الميت ،ولكن من عجائب أمر اإلنسان أنه اليعرف إال
درسا أو ينظر فيها بعين التدبر
الحادث الذي يقع على نفسه هو ،أما مصائر اآلخرين فقلما يأخذ منها ً
واالعتبار!
( )148- 139يرجع عهد يونس إلى القرن الثامن قبل المسيح ،وقد أرسلهاﷲ إلى نينوى ــ إحدى
٤٦
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مــدن الــعــراق القديم ــ فمكث هناك يدعو
أهلها إلى الحق مدة من الزمان ،حتى يئس
من إيمانهم ،فغادر المدينة ولم ينتظر أمراﷲ
بمفارقة قومه ،ولعله حين أزمع الرحيل قصد
نحو شاطئ دجلة ،حيث ركب في سفينة كانت
مكتظة بالمسافرين ،فلم تكد السفينة تتوسط
النهر حتى اضطربت وكادت أن تغرق ،فاضطر
ركابها أن يقترعوا على من يلقى في البحر
منهم ،فخرجت القرعة على يونس وألقوه في
الماء ،فابتلعه ــ بــإذناﷲ ــ حوت عظيم ،ثم
نبذه بالساحل بعدما لبث في بطنه ماشاءاﷲ
أن يلبث ..وبما أن يونس كان قد ترك قومه
قبل اآلوان ،أمرهاﷲ بأن يعود مرة أخرى إلى
قومه ،فجاء ،واستأنف دعوته ،ولم يلبث حتى
آمن به جميع سكان المدينة البالغ عددهم أكثر
من مئة ألف نسمة ..وهذا يفيد أن الداعي البدَّ
له من التزام الصبر على كل حال ،حتى في
الوقت الذي يكون سلوك الناس قد صار في
٤٥٢
ظاهر أمره باع ًثا على اليأس.
كثيرا مايؤدي إلى
( )157-149إن ترغيب الشيطان أو تفسير البشر الخاطئ لحقائق الغيب ً
انحرافات فكرية وضالالت عقيدية عظيمة ،ومنها مايعتقده بعض الناس أن المالئكة بناتاﷲ ...إن هذا
زعم سخيف باطل اليستند على أساس من العقل أو النقل ،وحسبك دلي ً
ال على بطالنه بأمر بديهي وهو
فرضا ــ بحاجة إلى الولد لمساعدته ،التخذ لنفسه الذكور دون اإلناث التي هي رمز
أنه لو كاناﷲ ــ ً
للضعف حتى لدى المشركين أنفسهم.
( )166-158تعتقد األمم الضالة عن الجن أنهم أنداد ومنافسونﷲ؛ حيث تزعم أن الجن
يملكون قوى الشر كما يملك المالئكة قوى الخير ،وأن كالهما قادر على أن يجر من شاء إلى هوة الشقاء
والتعاسة ،ويقود من شاء إلى طريق النجاح والسعادة ،كشأن المجوس القائلين بالثنوية؛ أي بوجود
مبدأين أو إلهين اثنين :أحدهما «أرمزد» وهو ــ في زعمهم ـإله النور والخير ،وثانيهما «أهريمان» وهوإله
الظلمة والشر.
إن اإلنسان يؤله المالئكة ويعبدهم في الدنيا بناء على افتراضاته الكاذبة ،بينما المالئكة اليزالون
يقفون بين يدياﷲ الواحد القهار صفو ًفا كالخدم المطيعين ،وألسنتهم التفتأ تلهج بتكبيراﷲ الواحد
وتسبيحه كل حين وآن.
( )175-167الناس يهملون أمر دعاة الحق بعدم االكتراث ،ويغيب عن بالهم أن دعاة الحق هم
جنوداﷲ في هذه الدنيا ،وأن كلمتهم تعلو على كل حال ،مهما اشتدت معارضة المعارضين لها ،ومهما
وضعوا في طريق انتشارها من صنوف العراقيل!
٣٨

٨٨
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( )182-176كان الرسول ينذر الناس
قائ ً
ال بأنكم لئن لم تؤمنوا بما جئتكم به ،حل
عليكم عذاب مــناﷲ شديد ..بيد أن الناس
مابرحوا يعتبرون هذا القول ضر ًبا من اللغو أو
الهذيان ،فظلوا يسخرون منه ومن قائله.
ولــكــن بــالــرغــم م ــن ســخــريــة الــنــاس
فورا ،ألن
واستهزائهم لم ينزل عليهم العذاب ً
العذاب اإللهي البدَّ له من قيام الحجة وبلوغ
الدعوة إلى حد انقطاع العذر ،ولهذا السبب
يؤمر األنبياء بالصبر واإلعــراض حتى يأتي
األجل المقدور بحسب العلم اإللهي.



( )3-1حيث إن التذكير إنما يتم بشيء
يكون موجو ًدا بالفعل بصورة مسبقة ،فيكون
مذكرا أنه
معنى كون القرآن «ذي الذكر» أي
ً
٤٥٣
يدعو إلى التسليم بتلك الحقائق التي هي
مودعة في فطرة اإلنسان سل ًفا ،وإنه لم يكن ألحد الناس أن يعثر في القرآن على شيء يتعارض مع
الواقع أو ينافي الفطرة ،وهذا بحد ذاته دليل كاف على أن القرآن حق الريب فيه ،والذين يأبون اإليمان
بالقرآن فمن المؤكد أن الباعث على إنكارهم نفسي وليس بعقلي ،أي إنهم الينكرونه استنا ًدا إلى دليل
أو برهان ،بل ألن كبرياءهم يزول فيما لو آمنوا به.
وإن القرآن ليس إال امتدا ًدا لدعوة التوحيد تلك التي ظلت جارية على أيدي األنبياء فيما خال من
العصور ،وكلما قابل قوم هذه الدعوة بالتكذيب واإلنكار في األزمان الغابرة ،لم يلبثوا أن أهلكوا
وجعلوا أحاديث ،وينبغي لمنكري الحال أن يعتبروا بهذا المصير المحتوم الذي لقيه منكرو الماضي.

( )8- 4كان القرآن ــ من جهة ــ بأسلوبه الفذ وكالمه البليغ المؤثر على نحو غير عادي ،يصيب
المعارضين بذهول واندهاش بالغين ،وكان مظهر صاحب القرآن العادي يوقعهم ــ من جهة أخرى ــ
في شك وارتياب ،ومن ثم كانوا اليزالون يرددون صنو ًفا من األقاويل لرفضه وتكذيبه؛ فيقولون تارة:
طورا بالكذب واالفتراء ،ويزعمون حينًا أن له وراء ذلك بعض األغراض المادية،
إنه ساحر ،ويرمونه ً
ويتساءلون حينًا آخر كيف يمكن أن يكون أسالفنا الكبار جمي ًعا على خطأ ،وهذا الرجل العادي وحده
على الصواب؟!
وقولهم (واصبروا على ءالهتكم) مما يوضح أنهم كانوا يجدون أنفسهم عاجزين في ميدان الدليل،
ولذلك حاولوا إنقاذ الجماهير التابعة لهم من التيار القرآني برفع شعار التعصب.
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( )16-9إن رحمة الهداية اإللهية
التوزع بحيث إن من نال العظمة الدنيوية،
يمنح بالضرورة هدايةاﷲ األخرى؛ إذ لو
كانت العظمة الدنيوية مما يجعل صاحبها
عظيما ،لكان بإمكانه هو وأمثاله
عنداﷲ
ً
من عظماء الناس أن يعطوا رحمةاﷲ من
شــاءوا ،ويمسكوها عمن شــاءوا ..ولكن
الحقيقة أناﷲ يقسم رحمته حسب معياره
هو ،وليس بحسب معيار عبدة الظواهر
من البشر ،وقــد كــان المنكرون للرسول
يسخرون منه قائلين :بــأن ائتنا بالعذاب
اإللهي الذي تخوفنا به!
وإنما تولدت هذه الجراءة في نفوسهم
لكونهم يحسبون أن عـــذاباﷲ لن ينزل
عليهم أبــدً ا ،فتم تنبيههم إلى أنه قد مضت
قبلكم أمم ظنت هي األخرى نفسها بمأمن
من العذاب اعتما ًدا على أمثال هذه األصنام
التي تظنون أنفسكم آمنين في جوارها،
٤٥٤
ولكنها لم تلبث طوي ً
ال حتى أهلكت عن
بكرة أبيها ،إذن ،فما الذي سيجعلكم التلقون هذا المصير المحتوم!!
٤٦

( )20-17للصبر أهمية بالغة في الدين ،ولكن اليطيق الصبر على أذى اإلنسان إال الذي يستطيع
تفويض أمر اإلنسان إلىاﷲ ،فإن الشخص الذي يكون غار ًقا في تسبيحاﷲ وحمده ،يمكنه أن يعرض
عما يلقاه من أخيه اإلنسان من منكر القول وسوء األخالق.

وقد كان سيدنا داود النموذج األعلى لهذه الصفة ،فمع ماأعطاهاﷲ من قوة خارقة ومملكة
عظيمة واسعة ،إال أنه كان رجا ًعا إلىاﷲ في كل األمور والمعامالت ،وكان اليزال مستغر ًقا في
التسبيحات اإللهية المترددة أصداؤها في أرجاء الكون ..وقد كان يعزف ،وهو جالس في سفح
الجبل ،نغمات الحمد اإللهي بصوته الجميل الممتزج بحرقة وشوق ووله يجعل كل ماحوله يتجاوب
معه ،حتى إن الجبال والطيور واألشجار كانت بدورها تردد تسابيحه.

وإن المملكة التي أعطاهااﷲ داود كانت مملكة قوية متماسكة للغاية ،وسر هذه القوة والتماسك
دائما كل مايعرض له من
كان يكمن في الحكمة وفصل الخطاب ،والمقصود بالحكمة أنه كان يعالج ً
قضايا وشؤون بأسلوب حكيم ومتعقل .وأما فصل الخطاب فمعناه أنه كان يتمتع بصالحية الحكم
الصحيح واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ،وهذان الشيئان هما اللذان يجعالن من أحد
صالحا؛ إذ وجود الحكمة فيه كفيل بأنه لن يقدم على ماقد يكون ضرره أكبر من نفعه،
حاكما
الحكام
ً
ً
بينما يتكفل فصل الخطاب بأن قضاءه سيكون دو ًما قضاء عادالً!
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( )22- 21يقولون :إن داود كــان قد
نظم أوقاته بحيث خصص يو ًما لتصريف شؤون
الملك وللقضاء بين الناس ،ويو ًما ألهله وعياله،
ويــو ًمــا للخلوة والعزلة يتفرغ فيها لعبادةاﷲ
وتسبيحه ،وفي ذات يوم ــ وهو يوم عبادته ــ
فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي كان
يتعبد فيه وحيدً ا منفر ًدا بنفسه؛ ففزع من هذه
المفاجأة بعض الشيء ،ولكنهما بادرا يطمئنانه
قائلين :إننا متخاصمان ،وإنما جئناك لتحكم بيننا
بالحق في أمر هو مثار الخصومة بيننا!

( )25-23والقضية التي عرضها المتحاكمان
لــم تكن قضية حقيقية ،وإنــمــا كــانــت بلسان
تنبيها لداود نفسه إلى بعض شؤونه
التمثيلً ،
الخاصة ،ومن ثم فما لبث أن تذكر ،وهو يقضي
بين الخصمين ،شأنه الخاص الذي كان مماث ً
ال
للقضية المعروضة ،مما جعله يرجع عنه في
الحال ،ويخر بين يدي ربه ساجدً ا في خشوع
وإنابة.
وقد كان داود يمتلك في ذلك الوقت
زمام سلطة جد عظيمة ،ولكنه ماعاقب الرجلين
الداخلين عليه من غير مدخل ،وال تناولهما
بالزجر أو التأنيب .وهــذا هو منهج عباداﷲ
الصادقين ،حيث التنبعث في نفوسهم مشاعر
العناد والتعنت تجاه أي أمر من األمور ،وإذا ماتم
إشعارهم ببعض نقائصهم ،بادروا إلى االعتراف
بها وإصالحها من فورهم ،حتى لو كانوا هم
أصحاب قوة واقتدار ،وكان المشعرون لهم قد
أشعروهم بأسلوب فظ غير الئق وال مهذب!!

( )26إن الحاكم ــ أي حاكم ــ يكون دو ًما
أمام مفترق طريقين الثالث لهما :فإما أن يقضي
في الخصومات على هــواه ،أو بحسب مبدأ
الحق ،وإن الحاكم الذي يحكم أهواءه ورغباته
فيما يعرض عليه من القضايا ،والخصومات قد
ضل عن الطريق السوي والجادة المستقيمة ،وإنه
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سيحاسب عنداﷲ أشد الحساب ،وبالعكس فإن
الحاكم الذي يقضي في الخصومات ملتز ًما بمبدأ
الحق والعدل ،هو وحده على الطريق القويم،
وإنه سينال عنداﷲ الثواب واإلنعام بغير حساب..
وهذا التوجيه ضروري لعامة البشر تما ًما كما هو
ضروري بالنسبة إلى من يتولى الحكم والقضاء،
فكل امرئ مطالب بأن يفعل في حدود اختياره
نفس ماأمر به الحاكم صاحب السلطة في هذه
اآلية الكريمة!

( )29- 27عندما نتأمل الكون وما فيه ،نجد
أن نظامه قائم على أسس حكيمة للغاية ،بينما كان
أيضا أن يكون هذا النظام عشوائ ًّيا؛
من المحتمل ً
كل شيء فيه يسير كيفما اتفق بال ضابط أو قانون.
وإن وجود أنسب االحتمالين في هذا الكون قرينة
دالة على أن خالقه قد خلقه تحت خطة هادفة..
إ ًذا ،فالكون الذي يكون هاد ًفا في بدايته ،كيف
سيعود غير ذي هدف ،وال معنى في منتهاه؟!
ومرة أخرى تدلنا المالحظة على أن من الناس
من يعترف بالحقيقة ،ويخضع نفسه لمقتضيات
الحق والعدل بمحض إرادته واختياره ،ومنهم
حرا طلي ًقا
من اليعترف بالحقيقة ،وإنما يعيش ًّ
من كل القيود وااللتزامات؛ فيقول ماشاء ،ويفعل
كما يشاء ،وإن العقل ليرفض التسليم بأن ينتهي
كال هذين النوعين من البشر ،على مابينهما من
التفاوت البين والبون البعيد ،إلى مصير مماثل
واحد!.

ولئن أخذنا وضع العالم هذا بعين االعتبار،
فإن تصريح القرآن عن الحياة وحده سيبدو لنا
أقرب إلى الواقع وأكثر تطاب ًقا معه ،وليس مزاعم
أولئك الذين يحاولون تفسير الحياة على نحو
مضاد لذلك!.

( )33- 30كان سليمانبن داود رئيس
دولة عظيمة بال منازع ،وقد عرض عليه عشية يوم
من األيام الخيول المطعمة المدربة من جيشه ،ثم

676

كان بينها سباق ،حتى اختفت الخيول ،وهي
تعدو مسرعة كالبرق الخاطف ،عن بصره،
وغابت في األفق البعيد ،ثم عادت إليه بعد
برهة من الزمان ،ومثل هذا المنظر يكون
دو ًمــا رائ ًعا إلى حد بالغ ،وإنــه ليمأل قلب
اإلنسان العادي بمشاعر الزهو والكبرياء،
ولكن سليمان لــم يكد يشاهد ذلك
المنظر الرائع حتى أخذ يذكراﷲ ..فقال:
إظهارا ألبهتي
إنني لم أحب هذه الخيول
ً
أنا ،وإنما أحببتهاﷲ وحده ،حيث بدا
له في شكل تلك الخيول بديع صنعاﷲ
وآثار قدرته الباهرة؛ مما جعله يمرر يده على
سوقها وأعناقها اعترا ًفا بعظمةاﷲ وجالله.
إن المؤمن ينظر في كل شيء كبرياءاﷲ ،أما
غير المؤمن فإنما يرى في كل شيء كبرياء
نفسه هو!!
( )40-34ما من إنسان إال تصدر منه
هفوات أو تقصيرات ،غير أن التقصير بالنسبة
٤٥٥
إلــى عــبــاداﷲ الصالحين يعود مبعث خير
عظيم ،إذ أنهم اليلبثون على أثره أن يرجعوا إلى ربهم بمزيد من الخشوع ،وبالتالي يستحقون مزيدً ا
من اإلنعام والتكريم.
وذات مرة صدر من سليمان بــدوره تقصير اجتهادي في بعض األمــور ،ولما تبين له وجه
الحقيقة أناب إلىاﷲ مبته ً
كبيرا ،واختصه بقدرات
ال
مستغفرا ،فعفااﷲ عنه ،وأنعم عليه بأن أعطاه ملكًا ً
ً
وصالحيات غير عادية لم تمنح ألحد من البشر سواه!
( )44-41كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ،ويرجع عهده ــ في أغلب الظن ــ إلى القرن التاسع
قبل المسيح ،وكان قد أوتي من المال والثروة أوفر نصيب ،ولكنه بدل أن يتلهى بماله وثروته كان
يشتغل بعبادةاﷲ ويدعو الناس إلىاﷲ.
بيد أن بعض الخبثاء لم يلبثوا أن راحوا يقولون :إن أيوب عابد متدين بسبب ماهو فيه من نعمة
ومال وعافية ،لكنه لو ابتلي بالفقر والحاجة والمرض لخرج عن طاعةاﷲ ولما صار متدينًا.

ولكي يقيماﷲ على الناس الحجة ،فقد ابتلى عبده أيوب بأشد أنواع الفقر والبؤس ..إال أنه مازال
عابدً اﷲ كعادته ،وقال« :الرب أعطى ،والرب أخذ ،فليكن اسم الرب مباركًا» .وأصيب بمرض
قروحا ودمامل ..ولكنه ظل كما هو مثاالً ح ًّيا للصبر والشكر ..ولما
جلدي شديد ،فامتأل جسده كله
ً
قامت على الناس الحجة القاطعة ،فجراﷲ تعالى أليوب عينًا ،لم يكد يغتسل بمائها ويشرب منه حتى
سليما معافى ..كما أعاداﷲ إليه مرة أخرى ماذهب عنه من مال وولد،
برئ جسمه من سقامه ،وعاد
ً
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وزاد عليه من فضله ونعمته ..وفــي حالة
مرضه كان أيوب قد حلف أن يضرب زوجته
مائة ضربة بعصا ،بعد إبالله من المرض،
لموجدة وجدها في نفسه منها ،ولكي يبر
بقسمه ذاك أرشدهاﷲ تعالى إلى تدبير لطيف،
وهو أن يأخذ مكنسة عدد عيدانها مائة عود،
فيضرب بها زوجته ضربة واحــدة خفيفة،
ومن هذا نعلم أن اللجوء إلى الحيل مشروع
في حاالت خاصة؛ بشرط أال يؤدي ذلك إلى
إلغاء أي حكم شرعي.
شخصا لدينه،
وإناﷲ سبحانه إذ يستعمل
ً
ويسلم ذلك الشخص نفسه إلــىاﷲ بدون
أدنى تحفظ ،فإنه تعالى يعوضه عما يفقده
كما
خالل قيامه بالعمل المذكور بما يفوقه ًّ
ونو ًعا إلى حد كبير!!
( )48- 45ذكــر هنا عــدد من األنبياء
وأطــلــق عليهم وصـــف (أولــــي األيـــدي
واألبصار) ،أي إنهم كانوا على مستوى أعلى
٤٥٦
في كل من القوة الجسدية والبصيرة الذهنية،
حيث كانوا ــ من ناحية ــ يتمتعون بالقدرات العملية ،كما أقاموا الدليل ــ من ناحية أخرى ــ على أنهم
يمتلكون النظرة الصائبة نحو األشياء ،وصالحية تكوين الحكم الصحيح على األمور ،ومن هنا فقد
اصطفاهماﷲ لتبليغ رسالته.
٤٦

ما هو العمل الخاص الذي يختاراﷲ ألجل القيام به أنبياءه من البشر؟ إنه يتمثل في التذكير بدار
اآلخرة ،فقد ظل المحور الرئيسي لرسالة األنبياء على اختالف األعصار واألمصار ،هو أن يلفتوا انتباه
البشر إلى الحقيقة القائلة بأن اآلخرة هي منزل اإلنسان الحقيقي ،وينبغي له أن يستعد لها وحدها ،فإن
هذه هي القضية الكبرى بالنسبة إلى اإلنسان ،وأكبر عمل يقوم به إنسان في هذا العالم هو أن ينبه أخاه
اإلنسان إلى هذه القضية البالغة الخطورة!

( )54-49إنما تفتح أبواب الجنة ألناس فتحوا أبواب قلوبهم للذكر والنصيحة والذين عاشوا
خائفين وجلين مناﷲ قبل ظهوره عيانًا .وهؤالء السعداء هم الذين سيحظون بنعيم اآلخرة األبدي.

ونعم اآلخرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي مايستمتع اإلنسان بأمثالها في الحياة الراهنة،
ولكن بينهما فارق كبير جدًّ ا البد أن يالحظ ،وهو أن هذه النعم وجدت في العالم الراهن بصورة وقتية
وبدائية ،بينما ستوفر تلك النعم في اآلخرة بشكلها النهائي واألبدي ،يضاف إلى ذلك أن هذه النعم
العليا سيحذف منها هناك كل أنواع الخوف أو عوامل التكدير التي اليمكن حذفها عن مثيالتها في
عالمنا الراهن على أية حال!
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( )64-55إن جهنم هي الصورة النهائية
واألبــديــة ألنـــواع األلــم تلك التي يمكن
تصورها في العالم الراهن ،وحين يساق
الطغاة والمكذبون بالحق في الدنيا إلى
فوجا بعد فــوج ،فسيحتدم تخاصم
جهنم ً
شديد بين األتباع والمتبوعين ،فاألتباع الذين
كانوا يفتخرون بعظمة قادتهم ،يوجهون
إليهم الشتائم واللعنات إذا رأوا سوء المصير
الــذي يالقونه هــنــاك ،ولقد صــورت هذه
اآليات بعض جوانب ذلك المشهد الفظيع
أدق تصوير.
وإذا رأى المنكرون للحق مصيرهم
المشؤوم في اآلخ ــرة ،فسوف ترجع بهم
الذاكرة إلى رجال كانوا قد انضووا تحت
راية الحق ،وصاروا نتيجة ذلك يقابلون في
مجتمعهم بغاية االحتقار واالزدراء ،وقد
كان المنكرون يرمونهم بأنهم تناولوا األكابر
واألســاف باإلهانة والتجريح ،وأنهم قد
٤٥٧
انحرفوا عن دين اآلباء ،واتخذوا ألنفسهم
طري ًقا آخر غير طريق األمة ،ولقد كان هؤالء المنكرون يظنون أنفسهم على حق واآلخرين على غير
الحق ،ولكن األمر في اآلخرة لن يلبث أن ينعكس تما ًما ،حيث سينكشف أن الذين كانوا يسخرون
منهم في الدنيا باعتبارهم حقراء تافهين ،هاهم أوالء قد نالوا أعلى درجات الفوز والسعادة في اآلخرة!!

( )70-65االختصام المشار إليه هنا (إذ يختصمون) هو الجدل الذي أثاره إبليس عند خلق
عدوا لدو ًدا آلدم منذ
آدم وأمراﷲ المالئكة بالسجود له ،وقد جاء في القرآن الكريم أن إبليس أصبح ًّ
بدء الخليقة ،وهو اليزال يعمل جاهدً ا على أن يضل بني آدم عن الصراط المستقيم بحيله ووساوسه
المغرية ،..لذلك ينبغي على اإلنسان أن يأخذ حذره ،ويتجنب الوقوع في أحابيله ،وإن قصة آدم بما
تتضمن من اختالف المالئكة قبل خلقه ،وجدال إبليس واستكباره عن السجود له بعد خلقه ،كما
سردها القرآن بإسهاب تارة وبصورة مقتضبة تارة أخرى ،إنما كانت من ألفها إلى يائها وح ًيا منزالً؛
حاضرا في المأل األعلى حتى يتمكن من حكاية ماجرى هناك على
ألن رسولاﷲ^ لم يكن حينذاك
ً
أساس من العلم الذاتي.
إن أهم نبأ بالنسبة إلى اإلنسان وأجدر أن يحظى باهتمامه هو إعالمه بطبيعة الحياة هذه المتمثلة في
أن الشيطان اليفتأ يالحقه كل الوقت ،ويسعى إلى إغوائه من خالل االندماج في تفكيره والتغلغل في
عواطفه ومشاعره ،فيجب على اإلنسان أن ينقذ نفسه من هذا الخطر ،وباإلمكان القول :إن األنبياء إنما
جاؤوا ــ باعتبار ما لكي ينذروا البشر من هذا الخطر الخطير!!
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( )78- 71لقد خلقاﷲ اإلنسان كمخلوق
أعلى وأشــرف مايكون .وللتدليل على ذلك
أمر المالئكة والجن بأن يقعوا أمامه ساجدين،
ولما كان إبليس قد أبى عن السجود آلدم امتثاالً
ألمراﷲ ،لم يلبث أن صار محكو ًما عليه باللعنة
إلى األبــد ،بيد أن أهمية هذا الحادث لم تكن
بالنسبة إلى إبليس وحده ،وإنما كانت له أهميته
البالغة حتى بالنسبة آلدم نفسه..

فقد صار إبليس بامتناعه عن الخضوع آلدم
منافسا عنيدً ا لذرية آدم على نحو أبدي..
خصما أو
ً
ً
وهكذا سار التاريخ البشري من أول يومه في اتجاه
جديد ،إذ قرر ذلك الحادث أن رحلة الحياة لن
تكون بالنسبة إلى اإلنسان رحلة سهلة ميسورة،
وإنما ستكون رحلة كلها معاناة ومزاحمات عنيفة
مضنية ،حيث يتعين على اإلنسان أن يظل ثابتًا
على جادة الحق والصواب في مواجهة إغراءات
إبليس وتدابيره الخادعة ،حتى يستطيع الوصول
إلى منزله ومستقره بسالم ..وإن اإلنسان تحول
بينه وبين الجنة مكائد الشيطان وتمويهاته ،ولن
يدخل حدائق الجنة األبدية إال من يجنب نفسه
مكائد الشيطان ،وأما الذين يفشلون في استكناه
مكائد الشيطان وتجنبها ،فأولئك هم المحكوم
عليهم بالحرمان المؤبد من الجنة!.

( )85-79لقد أتيح للشيطان فــي عالم
االمتحان الراهن فرصة تامة ليغوي اإلنسان.
بيد أن الشيطان إنما يتمكن من اإلغواء مادامت
الحقيقة مستترة وراء الغيب .أمــا حين تمزق
القيامة حجاب الغيب ،فسوف يتجلى كل شيء
عيانًا ،بحيث لن يبقى بعدئذ مغو وال غاو.
ومعنى «المخلص» الخلو مــن الغش أو
سليما
الزيف ،والعبد المخلص هو الذي يكون
ً
مبرئًا من األمراض النفسية ،وحال الشيطان أنه
اليملك أي سلطة فعلية ،وإنما هو يغوي الناس
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دو ًما عن طريق التزيين؛ أي إلباس الباطل ثوب
الحق ،وعرض األوهام والخرافات الواهية في
قالب األلفاظ الجميلة والعبارات المزخرفة،
وتشكيك الناس في أمر مستقيم العوج فيه بإثارة
زوبعة من االعتراضات أو المطاعن المفتعلة
حوله.

على أن تزيين الشيطان الينخدع به إال أناس
تنطوي صــدورهــم على الزيف النفسي .وأما
الذين اليزالون يحتفظون بنفسياتهم على حالتها
الفطرية الصافية النقية ،ويستعملون عقولهم
بنزاهة وانفتاح ،فسرعان مايتعرفون على المكيدة
الشيطانية ،وبالتالي الينحرفون عن الجادة أبدً ا
متأثرين بطالئها الظاهري الخالب!!

( )88-86مــن ألــزم صفات الــداعــيــة أنه
أجــرا ،وال هو يثير فيما
اليطلب من المدعو
ً
بينه وبين المدعو أي نــزاع م ــادي ،إن دعــوة
القرآن الكريم هي دعوة اآلخرة ،ومن ثم فالذي
ينصب نفسه ــ من جهة ــ حام ً
ال للواء دعوة
اآلخرة القرآنية ،ويشن ــ من جهة أخرى ــ حملة
المطالبات المادية ضد الشعب المدعو ،هو في
نظر المدعو رجل هــازل غير جــاد ،والشخص
الــذي يبرهن بنفسه ــ بلسان المقال أو بلسان
الحال ــ على عدم جديته ،فمن ذا يلقي إلى كالمه
باالً ،أو يعيره اهتما ًما يذكر؟! وهكذا فمن شأن
الداعي أنه اليقول شي ًئا يختلقه من تلقاء نفسه،
وإنما هو يقول ماتلقاه من عنداﷲ تعالى اليزيد
عليه أو ينقص منه شي ًئا.

قــال مسروق (التابعي) :أتينا عبداﷲبن
مسعود فقال :ياأيها الناس من علم شي ًئا
فليقل به ،ومن لم يعلم فليقل:اﷲ أعلم ،فإن
من العلم أن يقول الرجل لما اليعلم:اﷲ أعلم،
فإناﷲ قال لنبيكم^« :قل ماأسألكم عليه
من أجر ،وما أنا من المتكلفين» (تفسير الطبري).
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أيضا أن يعرض
ومــن صفات الداعية ً
الدعوة في قالب الموعظة الحسنة ،وينطبع
كالمه بطابع النصح وحب الخير لآلخرين،
وليس بطابع الجدل والمناظرة!!
٣٩

٧٥



( )3-1إن القرآن هو تبيين إلهي للحقيقة.
وإن أسلوبه الحكيم ومضامينه القوية
الناضجة على نحو غير عادي؛ برهان داخلي
على أنه في الواقع من عنداﷲ؛ إذ الأحد من
البشر يقدر على أن يأتي بكالم غير عادي
من هذا الطراز! ومعنى إخالص الدينﷲ:
إلها« ..أي فاعبداﷲ
إخالص العبادةﷲً 
مخلصا له في عبادتك» (تفسير ابن
وحده،
ً
كثير).
وعاطفة العبادة كامنة في فطرة كل إنسان
٤٥٨
بطريقة غامضة عجيبة .وهي تعني :أن تتصور
إلها من الكبرياء والجالل بحيث يتولد في نفسك إحساس بالروعة أو الرهبة تجاهه ،واإلله الذي
ً
يشعر المرء نحوه بهذا اإلحساس ،يعتبره بالتالي أقدس مايكون ،فيخضع له كل كيانه ،ويبالغ أمامه
في التمسك بمراسم التوقير واالحترام .وهو يخافه أشد الخوف ،كما يحبه أشد الحب ،وبذكره تلتذ
روحه ،وتقر عيناه ،وإنه يعود هو السند األكبر له في هذه الحياة.
وذلك مايسمى العبادة .وهذه العبادة هي حقاﷲ الواحد وحده فقط ،ولكن اإلنسان طالما يشرك
غيراﷲ في العبادة والتقديس مع إيمانه باﷲ ،ويمارس ألوان الطقوس واألفعال العبادية لغيراﷲ ،وهذا
هو ضالل اإلنسان األصلي ،والحقيقة أن العبادة شأنها شأن األلوهية التقبل التقسيم أو التجزئة على
اإلطالق!
( )5-4اإلنسان مدفوع بفطرته إلى أن يهفو نحواﷲ ،ويتوجه إليه بالعبادة والتعظيم .والشيطان
يحاول دو ًما أن يصرف هذه العاطفة الفطرية عناﷲ نحو اتجاه آخر ،وتحقي ًقا لهذا الغرض فإنه يلقي في
أذهان الناس أن جناباﷲ أرفع وأعلى من أن ترتقوا إليه مباشرة ،ولذا فينبغي أن تحاولوا الوصول إليه
عبر التوسل بالصالحين ،كما يغرس في أذهانهم العقيدة القائلة بأنﷲ أوال ًدا تما ًما مثلما يكون للبشر،
وأن أيسر طريق لنيل رضااﷲ هو أن تعملوا على إرضاء أوالده ،وإن عبادة المادة في العصر الحديث ــ
التي صرفت عاطفة العبادة المودعة في الفطرة اإلنسانية عن الخالق نحو المخلوق ــ التعود أن تكون
صورة مشوهة لتلك العقيدة البالية ذاتها.
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وكــل المعتقدات والطقوس مــن هذا
القبيل تصغيرﷲ ،فاﷲ الذي يسير النظام
الشمسي الهائل ،والذي يدبر أمر هذا الكون
الفسيح ،هو بالطبع أجل وأسمى من أن تروج
عنده شفاعة شافع أو يكون له ولد ،تعالىاﷲ
كبيرا!!
عن ذلك ًّ
علوا ً
( )6ظهر إلى الوجود أول األمر إنسان
واحــد ،ثم استخرج منه زوجــه على هيئة
مطابقة له تما ًما ،وهكذا تسلسل الجنس
البشري عن طريق رجــل وامــرأة بدائيين،
ثم أنشأاﷲ أشياء التحصى لشتى مصالح
اإلنسان ومختلف حاجاته ،وقد ظلت اإلبل
والبقر والــضــأن والمعز (وهــي بذكورها
وإناثها ثمانية أنواع) ظلت في أولى مراحل
الحضارة المورد الرئيسي لمعيشة اإلنسان،
فلما انتقلت الحضارة إلى طور جديد بدأ
اإلنسان باستعمال أشياء أخرى الحصر لها،
صنعهااﷲ منذ بدء الخليقة ليتمكن اإلنسان
٤٥٩
من االنتفاع بها واستخدامها لصالحه ،فكما
أن الحيوانات الداجنة مسخرة بطبعها لخدمة اإلنسان .فكذلك سخرت له أنواع الغازات والمعادن
هي األخرى ،وإال لما استطاع اإلنسان أن يستعملها بأي وجه من الوجوه ،والثمانية أصناف من األنعام
المشار إليها آن ًفا ،إنما ذكرت على سبيل المثال دون الحصر..
٤٦

والظلمات الثالثة التي ذكرتها اآلية هنا فيما يتصل بخلق اإلنسان هي :ظلمة جدار البطن ،ثم تليها
ظلمة جدار الرحم ،ثم تليها ظلمة األغشية الخارجية المحيطة بالجنين من كل جانب.
وهذا النظام معقد وعظيم إلى حد مذهل اليقدر معه على إيجاده أحد سوى خالق الكون ،إ ًذا ،فمن
ذا الذي يستحق سواه أن يرفع إلى درجة اإلله المعبود!!
( )7إن اإليمان باﷲ والشكر له من مقتضيات العقل اإلنساني نفسه؛ ألن ذلك اعتراف بالحقيقة
الواقعة ،وليس من شك في أن االعتراف بالحقيقة الواقعة هو أكبر المطالب العقلية على اإلطالق.

واآلخرة هي ظهور للعدل الكامل .ومستحيل أن يبقى هذا الوضع الناقص ــ الذي نراه يسود عالمنا
مستمرا في عالم العدل الكامل ذاك ،إذ يقتضي العدل أن يظهر كل شخص كما هو في واقع
الراهن ــ
ًّ
األمر ،وأن ينال بالتالي جزاء وفا ًقا لما يستحقه في الحقيقة ،وهذا ما اليحدث في العالم الراهن،
وستأتي اآلخرة لتصلح هذا العيب ،وتجعل من هذه الدنيا الناقصة دنيا كاملة إلى أقصى حدود الكمال!!

عاجزا كل العجز ،واألشياء التي كانت
( )9- 8ما من امرئ إال تمر عليه لمحات يجد فيها نفسه
ً
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موضع ثقته واعتماده تخذله هي األخرى
في تلك الساعة الحرجة ،وعندها ينسى
المرء كل شيء ويأخذ يتضرع إلــىاﷲ في
خشوع واستسالم ،وهكذا فكل امرئ يدرك
في لحظات الشدة أنه الإله إالاﷲ الواحد
األحد ،الفرد الصمد ،ولكن الشدة التكاد
تزول حتى يعود هو سيرته األولى! ويزداد
كفرا وطغيانًا؛ إذ هو يأخذ ينسب
اإلنسان ً
نجاته إلى أشياء أخــرى غيراﷲ ،فبعضهم
يعدها نتيجة األســبــاب ،وبعضهم اآلخر
يعتبرها معجزة اآللهة المفترضة ،ولو أن
المرء لزم الصمت بعد اقترافه خطأ أو خطيئة
مــا ،النحصر ضالله فــي شخصه وحــده،
ولكنه حين يأخذ في تبرير خطئه ويجعله
عين الصواب بتأويله الكاذب ،يتعدى ضالله
ًّ
ًّ
ضال
ومضل في الوقت
إلى غيره ،فيعود
نفسه!
من الناس من اليقلقه ســوى الهموم
٤٦٠
المادية وحدها ،وهناك إنسان آخــر يهمه
ويقلقه ذكراﷲ .وهذا اإلنسان األخير هو اإلنسان الرباني ح ًّقا .إن إقراره باﷲ اليكون نتاج الظروف
واألحوال ،وإنما يكون اكتشافه الشعوري الواعي؛ حيث إنه يظفر باﷲ كموجود أعلى ترتبط كل آماله
ومخاوفه بذاته وحدها .وهمومه الداخلية تجعله يبتعد عن فراشه حتى في ساعات الليل ،وخلوته
التكون خلوة الهية غافلة ،وإنما تصبح خلوة عامرة بذكراﷲ.

العالم هو الذي يمتلئ كيانه النفسي وج ً
ال واضطرا ًبا بذكراﷲ ،أما غير العالم فهو الذي التهز
نفسيته إال األحوال المادية ،والذي إنما يستيقظ لبرهة من الزمان على أثر الصدمات المادية ،ثم يعود
مرة أخرى إلى سبات غفلته الطويل العميق!

( )10حين يحصل المرء معرفة عميقة باﷲ ،يترتب على ذلك بالضرورة أن يمتلئ كيانه كله خو ًفا
وخشية مناﷲ؛ فإن إدراك عظمةاﷲ وجالله يجعله خاش ًعا ذلي ً
ال بين يديه تعالى ،وتعود حياته العملية
مخلصا في هذا الشأن لدرجة يرضى
تسير وفق األحكام اإللهية التحيد عنها قيد أنملة ،ويصير جا ًّدا
ً
معها بالتخلي عن كل شيء ألجلاﷲ وال يرضى بالعكس أبدً ا!

إن بناء الحياة على أساس من اإليمان امتحان جد عسير بالنسبة إلى المرء ،وإنما ينجح في هذا
كنزا ثمينًا غال ًيا بحيث يستعدون من أجله للصبر على
االمتحان أولئك وحدهم الذين يعتبرون اإليمان ً
الحرمان من أي شيء آخر ،والحياة اإليمانية بمعناها العملي اسم آخر للحياة الصابرة ،والذين يرضون

683

رمزلا ةروس

بدفع ثمن الصبر حتى يكونوا مؤمنين ،هم الذين
سيعطون أوفــر نصيب من اإلنعامات اإللهية
العليا!

الحقائق غير المرئية لرأوا صاحب الجنة يتمتع
بنعيمها في هذه الدنيا ،ولوجدوا صاحب الجحيم
يصلى نارها في هذه الدنيا ذاتها.

وبما أن النبي يكون على يقين من أن مصير
اإلنسان إلى الفالح أو الخسران سيتقرر نهائ ًّيا في
اآلخرة ،لذا فهو يكرس حياته في سبيل اآلخرة،
ـضــا إلــى تكريس حياتهم
ويــدعــو اآلخــريــن أيـ ً
في سبيلها ،ونوعية عمل النبي هذه تدلنا على
نوعية عمل الداعي ،فالداعي إلى الحق إنما هو
الشخص الذي يصير الحق عنده بمثابة مسألته
تعبيرا تلقائ ًّيا عن قلقه
الذاتية ،والذي تكون دعوته ً
محضا لبعض
الداخلي ،وليس ترديدً ا خارج ًّيا
ً
الهتافات الفارغة كترديد مكبرات الصوت!

( )22- 21إن الوقائع المادية التي نشهدها
على األرض كنظام المطر العجيب المدهش،
وخروج النبات األخضر به ،وتهيئة أسباب أخرى
إلنضاج الزرع بمختلف أنواعه وألوانه ،تنطوي
هــذه الوقائع على مااليحصى من النصائح
المعنوية القيمة ،ولكن هذه النصائح اليدركها
إال ذوو نفوس طلعة تحب استكناه األشياء وسبر
أغوار األمور.

( )16- 11إن دعــوة النبي يــدور محورها
الرئيسي حول أن يصير الناس كلهم عابدينﷲ
الواحد وحــده ،ويتركوا عبادة كل شيء سواه،
وإنها التكون بالنسبة إلى النبي مسألة قيادية
بالمعنى المعروف ،وإنما تكون مسألته الذاتية،
ومن ثم فهو يكون أول القائمين بذلك.

( )18-17المطلوب من المرء أن يثبت أنه
يملك عق ً
ال يميز به الصحيح من الغلط ،ويتمكن
من رؤية الحقيقة بتمزيق حجاب الخداع والتمويه
الشيطاني .والــذيــن يقيمون الدليل على هذه
البصيرة ،أولئك هم السعداء الذين سيوفقون
إلى إدراك الصدق اإللهي .أما الذين يخفقون
في إقامة الدليل على هذه البصيرة ،فليس لهم في
هذا العالم من مصير سوى أن يظلوا متعلقين بغير
أحسن الجوانب للقول ،ويبعثوا بالتالي عنداﷲ
كعبدة الطاغوت!!
( )20-19كل إنسان محاط بعواقب أعماله،
حيث تحيط بصاحب الجنة أجواء الجنة العطرة،
وتحيط بصاحب الــنــار أجـــواء الــنــار الالفحة
بصرا نــفــا ًذا إلى
المحرقة .ولــو امتلك الناس
ً

والجنة هي الصورة المثالية الكاملة لدنيا
األحالم واألماني التي ينشدها المرء في الحياة
الــراهــنــة ،ولكنه اليستطيع الحصول عليها،
وثمن هذه الجنة تقوىاﷲ ،فالذين يبرهنون على
خوفاﷲ في الدنيا ،هم وحدهم الذين سينعمون
بحياة الجنة الخالية من كل خوف!

لقد أنشأاﷲ العالم الخارجي بحيث صار
كل شيء فيه عالمة على الحقيقة العليا ،وأودع
في اإلنسان مواهب وقــدرات تمكنه من قراءة
تلك العالمات وفهم أسرارها .والذين يحافظون
على مواهبهم الفطرية ،ويستخدمونها في
تأمل أشياء الكون والوقوف على دقائق صنع
الخالق جل وعال ،فسوف تنفتح في صدورهم
أبــواب المعرفة ،وأمــا الذين اليتمكنون من
االحتفاظ بمواهبهم الفطرية ،فإنهم سيظلون
محرومين من االعتبار واالتعاظ حتى في خضم
العبر والعظات ،وإنهم سينظرون وال يرون،
ويستمعون وال يسمعون.

( )23لقد أعطىاﷲ اإلنسان أحسن كتاب
في صورة القرآن الكريم ،وهو يمتاز بصفتين
متشابها أي إنه كتاب
خاصتين :إحداهما :كونه
ً
خال من التناقض كل الخلو ،حيث اليتعارض
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بعض أجزائه مع بعضها اآلخر .وميزة القرآن
هــذه تــدل على أنــه كتاب مبني على بيان
الحقيقة ،ولو لم تكن بياناته هي الحقيقة
حتما إلــى حــدوث
بعينها ،ألدى ذلــك
ً
التضارب وانــعــدام التشابه بين مختلف
أجزائه!
وأمــا الميزة الثانية للقرآن :فهي كونه
«مثاني» ،أي إنه كتاب تنوولت مضامينه
بــاإلعــادة والتكرار مــرة وأخــرى بأساليب
شتى .وميزة الــقــرآن هــذه تــدل على كونه
كتاب نصيحة؛ إذ الناصح يبتغي دو ًمــا أن
يستقر كالمه في ذهن السامع .وهو يلجأ لهذا
الغرض إلى تقديم كالمه بطرائق منوعة ،وقد
جاءت هذه الحكمة في القرآن الكريم في
أرفع مستوياتها وأبهى صورها!
ومن خصوصيات اإلنسان أنه إذا سمع
نبأ مرو ًعا ،اقشعر جلده وسرت رعدة في
أوصــالــه ،وتولد في كيانه نــوع من اللينة
٤٦١
الخاشعة ،وهكذا يكون حال اإلنسان الجاد
عند تالوته آلي القرآن الكريم ،فقد بين القرآن حقائق الحياة الخطيرة بأسلوب قوي مؤثر للغاية ،ومن
هنا فلو أن مخلو ًقا كاإلنسان قرأه قراءة فهم وتدبر ،لطرأت على جسمه الكيفية االنفعالية التي ينبغي أن
تعتريه عند استماعه إلى أي نبأ خطير بطبيعة الحال!
( )26- 24إن المرء يحاول دو ًما أن يقي وجهه من المؤثرات أو اإلصابات ،ولكن عذاب يوم
القيامة سيكون محي ًطا بالمرء من كل جانب بحيث لن يسعه هناك أن يمنع أي جزء من أجزاء جسده
من التعرض له؛ فإنه سيقف يومئذ أمام عذاب اليقاوم ،كما لو أنه قد جعل من وجهه جنة يتقي بها
منه! وأكبر جريمة عنداﷲ هي أال يعترف المرء بالحق حين يتجلى أمامه ،وأمثال هؤالء لن يفلتوا من
بطشاﷲ وعقابه على أية حال!!.
( )31-27جاءت مضامين القرآن الكريم في لغة معلومة لدى البشر ،وفي حدود مايسعه العلم
البشري وتتسع له مداركهم؛ وذلك لكي اليصعب فهمها على أحد .وقد بين القرآن هنا ،بلسان
التمثيل ،أن مبدأ التوحيد أقرب إلى العقل والمنطق وأكثر تطاب ًقا مع الفطرة بالقياس إلى عقيدة الشرك،
حيث يدلنا الكون الخارجي على أن شؤونه إنما يقوم بتصريفها إرادة واحدة فحسب.

ولو كانت هناك إرادات متعددة تتصرف في هذا الكون الستحال أن يسير نظامه بهذا القدر من
الدقة واالنسجام ،ثم إن تكوين اإلنسان النفسي جعل بحيث يميل بطبعه إلى وحدة الوالء ،وإنه لمما
ينافي التكوين اإلنساني تمام المنافاة أن يلقى على عاتق امرئ مامسؤولية عدد من الوالءات المختلفة
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٢٤
٤٧

إ ًذا ،فكل الدالئل والقرائن تشير إلى أنه
ليس ثمةإله سوىإله واحد هو وحده خالق
اإلنسان ومعبوده بحق ،وهذه الحقيقة يتم
إعالنها في العالم الراهن على لسان بشر
مثلنا ،أما في يوم القيامة فسيعلنها خالق
الكون نفسه على رؤوس الخالئق ،وعندها
لن يستطيع أحد أن يقابل هذا األمــر بغير
اإلذعان واالعتراف والتسليم!!

( )35-32كل نظرية التطابق الحقيقة
فهي كذب وافتراء علىاﷲ .وقد كان الناس
وال يزالون يعيشون في كل عصر على أساس
من هذا الكذب واالفتراء ،وإن داعياﷲ إنما
ينهض لكي يقيم الدليل القاطع والحجة
الدامغة على كونه كذ ًبا وافــتــراء والذين
يظلون مع ذلك متشبثين بمفترياتهم ،فإنهم
٤٦٢
أناس معاندون؛ سيلقى بهم في نار جهنم.
أما الذين رجعوا عما كانوا عليه من الكذب واالفتراء واتبعوا الحق ،فأولئك هم المتقون الخائفون
مناﷲ ،وسيمحواﷲ سيئاتهم من صحائف أعمالهم ،ويتلقاهم بالحفاوة والتقدير بناء على صالح
أعمالهم!
( )37-36كان رســولاﷲ^ داعي التوحيد ،ولكن أسلوب دعوته لم يكن هو االكتفاء بهذا
اإلعالن اإليجابي القائل« :اﷲ واحد» ،بل كان يكشف ــ إلى جانب ذلك ــ عن بطالن تلك الذوات
غير اإللهية التي كان الناس قد اتخذوها آلهة تعبد من تلقاء أنفسهم وهذا الجزء الثاني من دعوته عليه
أمرا اليستساغ وال يحتمل.
الصالة والسالم هو الذي صار عند الناس ً

وهذه الــذوات غير اإللهية كانت في األصل أكابرهم القوميين ،وقد مضت قــرون ،وهم لم
ينفكوا يستمعون إلى قصص كراماتهم المبالغ فيها ،حتى استولت عظمتهم على نفوسهم لدرجة أن
رســولاﷲ^ لما رد على قدسيتهم تعذر على أفهامهم كيف يمكن أن يكون أولئك غير متصفين
بالقدسية؟ ومن ثم هددوه قائلين :لتكفن عن شتم آلهتنا ،أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون!!

على أن داعي الحق مأمور بأال يكترث لمثل هذه المزاعم واألقاويل السخيفة ،وإنما عليه أن
يواصل عمله معتمدً ا علىاﷲ وحده؛ إذ بدون ذلك اليمكن أن يتجلى أمر الحق.
( )41- 38ما زال اإلنسان يعبد غيراﷲ على اختالف الزمان والمكان ،ولكن أحدً ا من الناس
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اليجترئ ــ مع ذلك ــ على القول بأن آلهته
المفضلة هي التي قامت بخلق السماوات
واألرض ،أو أنها تمتلك أزمــة األسباب
الحقيقية إليــجــاد أحـــوال الــراحــة واأللــم
والسعادة والشقاء ،وعجيب اقتناع الناس
هذا الذي يجعلهم اليرضون بالتخلي عن
معبوداتهم الباطلة.

وإن الداعي اليسعه ،إذا لم تعد أدلته
وبراهينه تــؤثــر فــي المدعو وتــحــرك منه
ساكنًا ،اليسعه حينئذ إال أن يقول :افعلوا
ماشئتم فإذا جاء يوم القضاء األخير ،فسيعلم
الجميع من كان على حق ممن كان على غير
الحق .وهذا إظهار لليقين بعد إقامة الدليل
والبرهان ،وتلك هي الكلمة األخيرة تنطلق
من لسان الداعي دو ًما؛ إذ يكون قد استنفد
كل طاقاته ،وعاد اليملك إال نفسه!!

( )42يطرأ على المرء في أثناء النوم حالة
٤٦٣
الذهول والالوعي ،فالنوم بهذا االعتبار أشبه
مايكون بالموت ،وعندما يستيقظ المرء من نومه يعود إلى حالة الوعي والشعور مرة أخرى ،وكأنما
هذا يمثل البعث بعد الموت.

وفي ضوء هذه الظاهرة الطبيعية يتم تبصير كل امرئ ،على مستوى بدائي محدود ،كيف أنه
درسا
سيموت يو ًما ،وكيف سيعاد ح ًّيا من جديد .ولو تأمل المرء بجدية لوجد في هذه الواقعة الدنيوية ً
آلخرته!!
( )48- 43الذين كان مشركو الجزيرة العربية يعتقدون أنهم سيكونون لهم عنداﷲ شفعاء ،لم
يكونوا في الحقيقة أصنا ًما من الحجر ،وإنما كانوا أسالفهم الكبار الذين اتخذوا لهم أصنا ًما وتماثيل
من الحجر بمثابة رموز أو عالمات ،إن شفعاءهم كانوا أص ً
ال أكابرهم القوميين ،أحاطوهم بهالة من
القدسية جعلتهم يظنون أن التمسك بأهدابهم سيكون كاف ًيا لهم عنداﷲ!!

والذين يعتقدون في غيراﷲ اعتقا ًدا كهذا ،يصل بهم األمر شي ًئا فشي ًئا إلى حد ترتبط معه كل
عواطفهم السامية من الحب والخضوع واالحترام واإلجالل بتلك الشخصيات غير اإللهية ،وبالتالي
فإنهم يفرحون أشد الفرح إذا ذكرت محاسن تلك الشخصيات ،ولكن أرواحهم التجد لذة وال متعة
فيما إذا ذكرت كبرياءاﷲ الواحد األحد!
وأمثال هؤالء لن يؤمنوا بالتوحيد الخاص ،مهما أقيم عليه من الدالئل القوية والبراهين الساطعة،
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ولن تنفتح عيونهم إال إذا انكشفت القيامة
عــن جـــالاﷲ وجــبــروتــه ،..وحــال المرء
اليوم أنه اليكاد يستعد حتى بكلمة اعتراف
واحــدة ،أما يومئذ فإنه سيقدم كل ماعنده
فداء لنفسه من عقاب ذلك اليوم العصيب،
ولكن لن يغني عن المرء هناك شيء سوى
أعماله الصالحة!
( )52-49عندما يحصل المرء على
شيء في هذه الدنيا يفرح باعتباره نتيجة
مؤهالته هو ،على حين أن أشياء الدنيا هي
متاع اختبار وليست جزاء مؤهالت ،وإدراك
هذه الحقيقة هو العلم األكبر.

إن سعة رزق الدنيا أو ضيقه كالهما
خارج عن حدود االختيار اإلنساني ،حيث
يبدو أن هناك قوة فوق اإلنسان هي التي تقرر
من يوسع عليه في الرزق ومن اليرزق إال
بقدر يسير.

٤٧

( )54-53إن ذوي القلوب المرهفة
الحس حين يوفقون إلى معرفةاﷲ يظل يؤرقهم ويقض عليهم مضاجعهم سؤال مؤداه :مابال
تلك الذنوب التي سبق وأن اقترفناها في ماضي حياتنا؟ فحسهم المرهف قد يجعلهم نه ًبا للقلق
واإلضطراب وعدم االستقرار النفسي ،حتى إن هذا اإلحساس يصل ببعضهم أحيانًا إلى حد اليأس
والقنوط!
٤٦٤

وألمثال هؤالء أعلناﷲ في كتابه أنه يجب عليهم أن يتأكدوا من أن أمرهم معإله هو الغفور
الرحيم ،والذي الينظر إلى ماضي المرء وإنما ينظر إلى حاضره ،وال ينظر إلى ظاهره بل إلى باطنه،
وأنه يعامل المرء معاملة سمحة ،وليس معاملة شحيحة نكدة .وللسبب ذاته فإن المرء إذا مارجع إليه
تعالى وأناب ،أخذه في كنف رحمته من جديد ،مهما عظمت وكثرت ذنوبه التي صدرت منه فيما
سلف!
( )61- 55إن كالماﷲ الينقسم إلى أحسن وغير األحسن ،ولم يأت القرآن بدوره مشتم ً
ال على
آيات بعضها أحسن وبعضها غير األحسن ،وليس هناك فرق بين القرآن وبين الكتب السماوية األخرى
جوهرا وحقيقة وبعضها ليس كذلك.
من حيث إن بعضها أحسن
ً
واألصل أن المرء في عالم االمتحان الراهن قد منحت له حرية االختيار والعمل ،فبإمكانه هنا أن
ً
ً
معكوسا ،وأن يوجه اهتمامه ــ إن شاء ــ نحو المراد
مأخذا ملتو ًيا
مستقيما أو
مأخذا
يأخذ أحد األقوال
ً
ً
الحقيقي من الكالم أو يفتعل فيه المطاعن ويحمله من المعاني المغلوطة مااليحتمل ،وإن االستهزاء
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بالكالم اإللهي هو من أمثلة هذا الباب ،حيث
يلوي المرء أعناق بعض اآليات ويستخرج
منها مفهو ًما عكس ًّيا ،ثم يأخذ يسخر منها بناء
على فهمه المزعوم ذاك!
وإن المرء ليخفي حقيقته في هذه الدنيا؛
إذ هو ينكر الحق بدافع التكبر وحده ،ولكنه
يتشدق بألفاظ كما لو أنه ينكره على أساس
مبدئي ،وفي يوم القيامة سيعود وجه المرء
ناط ًقا بحالته الداخلية ،فسوف يشهد وجهه
يومئذ بأن الجوانب «غير األحسن» التي
مبررا إلنكاره الحق ،إنما كانت
جعل منها
ً
ألفاظه الكاذبة الملفقة ،وإال فقد كان الحق
في ذاته صاف ًيا نق ًّيا من كل شائبة،
واضحا
ً
تمام الوضوح ،وعندها سيذوب المرء أس ًفا
وحسرة على تفريطه في جنباﷲ ،إال أن
أسفه حينئذ لن يغني عنه فتيالً!
( )66-62إن وجود الكون دليل على
وجود خالقه ،وهكذا فإن سير الكون على
٤٦٥
هذا النحو الدقيق المنظم ،وبهذا األسلوب
الهادف الحكيم مما يثبت أن هناك مراق ًبا اليزال يراقبه ويرصد حركته كل حين وآن ،ولو تأمل المرء
بجدية لوجد في الكون آية خالقه وآية منظمه ومدبر شؤونه كذلك.

وفي مثل هذه الحالة فإن الذين يتوجهون إلى ذوات أخرى دوناﷲ بالعبادة والتعظيم ،إنما يعملون
عم ً
ال القيمة له في كوننا الحالي ،ألنه إذا كان الخالق والوكيل واحدً ا ليس غير ،فإن عبادته وحدها
ستنفع المرء ،أماعبادة أحد سواه فهي بمثابة توجيهالنداء إلى آلهة الوجود لها إطال ًقا!!

( )70- 67إن إســاءة تقديراﷲ أو بخس قــدره هو المصدر الرئيسي لمعظم الضالالت
واالنحرافات؛ فالمرء إنما تستبد بعقله مظاهر العظمة األخرى لكونه اليدري عظمةاﷲ الالنهائية،
وهو إذ يظن االرتباط بأكابره وسيلة للنجاة ،فإنما يبعثه على هذا الظن جهله بأناﷲ أكبر بكثير من أن
يجترئ أحد عنده على تحريك لسانه بدون إذن منه ،والقيامة حين تزيل عن أبصار الناس الغشاوة،
عظيما وجليل الشأن ،وأن األرض في قبضته كعملة صغيرة ،والسماء
فسيدركون أناﷲ سبحانه كان
ً
مطوية بيمينه كالورق العادي!
وكما يدق الجرس في قاعة االمتحان إيذانًا بانتهاء فترة االمتحان المحددة ،فكذلك سوف ينفخ في
الصور عند انقضاء أجل عالمنا الراهن ،وبعدئذ سيتغير النظام الكوني بأكمله ،ويظهر إلى الوجود عالم
جديد ،وإن عالمنا الراهن يستنير بضوء الشمس الذي اليمكننا إال من رؤية األشياء المادية وحدها.
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أما عالم اآلخــرة فإنه سيستضيء بنوراﷲ
تعالى مباشرة ،ومن ثم فسيمكن هناك أن
نرى الحقائق المعنوية المجردة هي األخرى
رأي العين ..وسيحضر الجميع يومئذ أمام
محكمةاﷲ .ولقد كــان األنبياء والدعاة
الــســائــرون على هــداهــم قوبلوا مــن جهة
غالبية البشر في هذه الدنيا باالحتقار وعدم
االكتراث ،ولكن الناس في اآلخرة سوف
اليلبثون أن يتملكهم دهشة ووجوم إذ يرون
أن مصائر العباد إنما يتم تقريرها هناك على
أساس من وقف إلى جانبهم مؤمنًا بما جاءوا
به ،ومن تلقاهم باإلنكار والتكذيب!
( )72-71لإلعراض عن الحق وإنكاره
درجــــات ،وبحسبها تــتــفــاوت درجـــات
أصحاب جهنم كذلك ،وسوف يقسم هؤالء
في اآلخرة إلى جماعات شتى على حسب
درجاتهم ،ثم يقذف بكل جماعة إلى الدرك
الــذي تستحقه من دركــات الجحيم ،وكم
٤٦٦
سيكون المشهد فظي ًعا ومخز ًيا يوم يوجه إلى
جهنم أصحابها ،ويمكننا أن نتخيل ذلك بوضوح من خالل الحوار الذي يجري ساعتئذ بينهم وبين
المالئكة الموكلين بحراسة جهنم.
( )75-73وأهل الجنة هم الذين تتوافر فيهم صفة التقوى ،وإذ يدرك المرء كبرياءاﷲ على نحو
يقضي على شعوره بكبرياء ذاته ،يترتب على ذلك ــ بطبيعة الحال ــ أن يمتلئ فؤاده بالخشية اإللهية،
وإحساسه بمدى عجزه ــ من ناحية ــ وبعظيم قــدرةاﷲ ــ من ناحية أخرى ــ يجعله شديد الحذر
واالحتياط في أمراﷲ ،وهو اليزال كل الوقت في حالة قلق وتخوف دائم مما عسى أن يعامله به ربه
في اآلخرة ،والذين خافوا مناﷲ في الحياة الدنيا هذا الخوف ،هم الذين سيعتبرون من ورثة الحياة
الخالية من كل المخاوف والهموم في اآلخرة!
وسيعامل أهل الجنة في اآلخرة معاملة الضيوف الوافدة على الملوك ،حيث سيذهب بهم إلى
دور إقامتهم بغاية التوقير واإلكرام ،وسوف اليلبثون أن تفيض على ألسنتهم كلمات الشكر والحمد
والثناء تلقائ ًّيا إذا رأوا الجنة بعيونهم ،ولن تعد لهم في الجنة مساكن عالية مريحة فحسب ،بل ولن
يكون هناك حظر ماعلى التجول واالجتماع وتبادل الزيارات فيما بينهم ،كما ستوفر لهم كل وسائل
السفر والمواصالت من أرفع طراز وبكمية هائلة التقدر.

إن المستحق للحمد والثناء هو ذاتاﷲ الواحد األحد ليس غير ،ولكن هذه الحقيقة التتجلى في
عالم االمتحان الراهن ،وستكون اآلخرة يوم ظهور الحمد اإللهي في أكمل صوره ،فيومئذ ستصدح جميع
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٤٠

٤٧

٨٥

األلسنة ،متجاوبة معها سائر الموجودات
بنغمات الحمد اإللهي ،وستنهار كل األمجاد
الزائفة ومظاهر العظمة الكاذبة ،ولن تكون
هناك سوى ذات واحــدة يتوجه إليها المرء
بالدعاء والتمجيد ،وسوى كبرياء ذي الجالل
الواحد يسبح بحمده ويثني عليه غار ًقا في
خضم كبريائه وجبروته الالمتناهي!!



( )3- 1استعملت كلمتا (العزيز العليم)
هنا استدالالً على حقيقة القرآن الكريم ،ولئن
كان ذلك إبان نزول القرآن ضر ًبا من التنبؤ،
فإنه قد أصبح اآلن واقعة ثابتة الجدال فيها.
فقد نــزل الــقــرآن قبل عصر العلم في
ظروف غير مواتية للغاية ،ولكنه لم يلبث أن
أحرز االنتصار والغلبة على جميع معارضيه
٤٦٧
حسب دعــواه ،ففي فترة وجيزة من الزمان
جدًّ ا استطاع أن يقهر كل من تصدى له وناصبه العداء من المشركين العرب ،إلى يهود الجزيرة ،إلى
اإلمبراطوريتين العظيمتين :الفارسية والرومانية ...إلخ ،وهذا واقع اليوجد له مثيل في التاريخ البشري
بأكمله ،وهو برهان ناطق بأن هذا القرآن منزل من عنداﷲ العزيز الغالب الذي َيقهر وال ُيقهر.
والميزة الثانية للقرآن هي أنه كتاب صحيح من ألفه إلى يائه ،فحتى بعد مرور مايقرب من خمسة عشر
قرنًا لم يكن العثور على شيء من محتوياته ينافي أو يتعارض مع الحقيقة الواقعة؛ مما يبرهن بما اليدع
مجاالً للشك على أن منزلهإله عليم وخبير ،التخفى عليه خافية في األرض وال في السماء ،وأنه يحيط
علما بالماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء ،وأن هذا اإلله هو المعبود الحقيقي لإلنسان ،ومن
ً
مقتضى قدرته وعلمه أن يجمع يو ًما جميع البشر على صعيد واحد ،ويحاسبهم على أعمالهم ،ثم يحكم
على الكل حكمه العادل ،بأن يعفو عن الذين رجعوا إليه تعالى وأنابوا ،ويعاقب الطغاة والمتجبرين على
عصيانهم وسوء أعمالهم!
( )6-4المراد بـ(ءايتاﷲ) هنا تلك األدلة التي تقدم إثباتًا لدعوة الحق ،والذين ليسوا بجادين في
وتمويها عليها بأن هذه الدعوة ليست بدعوة
أمراﷲ ،طالما يثيرون مناقشات فارغة إيها ًما للجماهير
ً
الحق ،إنما هي فكرة مبتكرة نبتت في مخيلة أحد الناس الداعي!!
إن مجادلة باطلة كهذه جريمة جد عظيمة ،بيد أن المهلة التزال متاحة ألصحابها إلى مدة معينة في
عالم االمتحان الراهن ،وينتظرهم ،عقب انقضائها ،المصير المشئوم نفسه الذي لقيه من قبل قوم نوح،
صغارا ،وأما الذين كانوا قد
كبارا لم يلبثوا أن صاروا
ً
وعاد وثمود ،وغيرهم ،حيث إن الذين ظنوا أنفسهم ً
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صغارا ،فقد أدخلوا عنداﷲ في عداد
اعتبروا
ً
الكبار!
( )9- 7إن عباداﷲ الذين يقومون بدعوة
الحق ،يتعرضون دو ًما أللوان األذى والعنت
واالضطهاد ،ويتخذ منهم موضوع السخرية
والتحقير واالمتهان في مجتمعهم ،ولكن في
الوقت الذي يسوء حالهم بين عبدة الظواهر
من الناس إلى هذا الحد ،في الوقت نفسه
تكون السماوات واألرض ناطقة بكونهم
على الحق ،ويكون المالئكة الموكلون بتدبير
شؤون الكون منتظرين لحسن مآلهم وجميل
عاقبتهم التي يصيرون إليها في نهاية المطاف،
فالذين قوبلوا بمنتهى اإلهانة ولم يعتبروا أه ً
ال
حتى للذكر في هذا العالم الفاني ،ويتبوءون في
ذلك العالم األبدي مقام العز والكرامة بحيث
التفتأ ألسنة أقرب المقربين من مالئكةاﷲ
تلهج بالدعاء واالستغفار في حقهم!!
( )12-10لقد بعثاﷲ رحمته إلى
٤٦٨
عالمنا الراهن في ثوب الهداية ،ولكن الناس
لم يتلقوها بالقبول ،وستكون عاقبة هذا الرفض في اآلخرة أن يحرم أصحابه من الرحمة اإللهية حرمانًا
مؤبدً ا؛ فإنهم لما كانوا قد أعرضوا عن رحمةاﷲ المهداة في الدنيا ،فسوف تعرض عنهم رحمةاﷲ في
اآلخرة جزاء وفا ًقا.
وعندها سيقول هؤالء المنكرون الجاحدون :ياربنا! لقد خلقتنا من تراب ،فكأننا كنا أمواتًا ،فنفخت
فينا الحياة ،ثم تعرضنا للموت مرة أخرى عندما انقضت أعمارنا المحددة ،وها نحن قد بعثنا من جديد
في عالم اآلخرة ،وهكذا فقد أمتنا ــ يارب ــ مرتين وأحييتنا مرتين .ولئن أتحت لنا اآلن فرصة ثالثة ،فتردنا
عمرا آخر ،ثم نحضر إليك بعد الموت ،فإننا سنعترف هناك بصدقك ،ونمارس
إلى الدنيا ،كي نعيش فيها ً
حياة صالحة تقية!
غير أن طلبهم هذا لن يلقى اإلجابة أو القبول ،ذلك لكونهم قد أثبتوا عن أنفسهم أنهم اليستطيعون
مستترا وراء الغيب ،وإنما هم يستطيعون أن يتعرفوا على اآللهة «الظاهرة
إدراك الصدق؛ مادام الصدق
ً
المنظورة» ،وال يقدرون على معرفة اإلله الغيبي ،وإنه القيمة لعبدة الظواهر كهؤالء عنداﷲ.
( )17- 13يزخر الكون بآيات التحصى؛ تعلمنا درس الحقيقة بلغة التمثيل ،ومن هذه اآليات نظام
المطر ،فهذا الحدث المادي يمثل أمر الوحي المعنوي ،فكما أن المطر نافع لألراضي الخصبة ،وغير نافع
لألراضي البور ،فكذلك الوحي ــ وهو مطراﷲ المعنوي ــ إذ يدخل في أعماق الذين جعلوا صدورهم
مفتوحة ،يمأل وجودهم خصوبة ونضارة ،وعلى نقيض من ذلك فإن الذين ملئت صدورهم باألمجاد غير
اإللهية شأنهم شأن األراضي البور ،لن يزالوا محرومين من فوائد الوحي اإللهي.
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إناﷲ سبحانه خبير بعباده على أتم
وجــه وأكمله ،وإنــه تعالى يختار من بينهم
من يجده أه ً
ال لتبليغ رسالته ،وهذه الرسالة
أساسا ــ إلى إنذار الناس باليوم الذي
تهدف ــ ً
يحضرون فيه بين يدي مالك الكون ذي العزة
والجالل الذي اليخفى عليه شيء من أحوال
الناس ،وليس ثمة أحد من شأنه أن يؤثر أو
يتدخل في قضائه يومئذ!!
( )20-18يتمتع اإلنــســان بكل أنــواع
الفرص واإلمكانات في العالم الراهن ،فهو
حر ليفعل مايشاء؛ مما يوقع المرء في سوء
الفهم والتقدير ،حيث إنــه ينظر إلــى حالته
المؤقتة الراهنة هذه على أنها حالته الدائمة ،في
حين أن هذه الفرص واإلمكانات التي أتيحت
لإلنسان إنما هي على وجه االمتحان وليس
على وجه االستحقاق ،فحين تنقضي مدة
االمتحان تنتزع منه كل الفرص واإلمكانات
المتاحة حال ًّيا ،وعندها سيدرك اإلنسان أنه
٤٦٩
اليتوافر لديه غير العجز شيء يستند عليه!
ويميل المرء إلى أن يعيش حياة حرة طليقة من كل القيود ،وبسبب هذا المزاج ذاته يتخذ المرءﷲ
أندا ًدا وشركاء في ألوهيته ،لكي يستغل أسماءهم إلضفاء صبغة الشرعية على ضالله وانحرافه ،ولكن
عندما تتجلى الحقيقة سافرة عارية في يوم القيامة ،فسيعلم المرء حينئذ أنه لم يكن هناك غيراﷲ أحد
يتمتع بأي نوع من القدرة أو االجتهاد في األرض وال في السماء!!
( )22- 21إن تاريخ العالم غني بأمثلة كثيرة تدلنا على أن أمة ازدهرت ثم اندثرت ،وأخرى شيدت
صرح مدنية رائعة على وجه األرض ،وإذا بآثار مدنيتها التوجد اليوم إال في صورة أطالل مدفونة تحت
األرض ،وأمة ثالثة كانت في يوم من األيام واقعة حية ملموسة في دنيا الناس ،ولكنها لم تعد تذكر اآلن
إال كواقعة تاريخية مضت!
ومثل هذه الوقائع ،وإن كانت وقائع معلومة عند الناس ،إال أنهم أدرجوها تحت عنوان الحوادث
األرضية أو االنقالبات السياسية ،أما حقيقة األمر فهي أنها كانت أحكا ًما إلهية نفذت على تلك األمم
نتيجة إنكارها للحق ،ولو أتيح لنا بصر نتمكن به من رؤية الحقائق المعنوية لوجدنا أن كل واقعة من تلك
الوقائع كان يتم إحداثها بواسطة مالئكةاﷲ ،وإن بدت للناظرين ،كأنها تحدث تحت العوامل واألسباب
الدنيوية!
( )25-23يؤيد األنبياء ــ إلى جانب الحجج والبراهين العامة ــ بمعجزات وخوارق تدل بما اليدع
مجاالً للشك على كونهم مرسلين من عنداﷲ ،ولكن اإليمان بالحق يتم دو ًما في مقابل نفي الذات وعلى
حساب كبريائها ،وهو أصعب تضحية على نفس إنسان بال ريب .وهذا هو السبب في أن فرعون ومأله
٤٧
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لم يقروا بنبوة موسى رغم إتيانه بدالئل
واضحة غاية الوضوح!
وبدالً من ذلك راحوا يوهمون الناس بأن
ادعاء موسى النبوة الحقيقة له ،وأن معجزاته
سحرا ،وصمموا على
التخرج عن كونها
ً
تنفيذ سياستهم القمعية السابقة لتقليل تعداد
بني إسرائيل بمزيد من الشدة واالهتمام،
حتى اليتمكن موسى من إقامة أرضية صلبة
يقف عليها بين أبناء قومه ،ولكنهم لم يكونوا
يــدرون أن تدابيرهم تلك اليتخذونها إزاء
موسى ،وإنما بإزاءاﷲ ،وأن أي مكيدة
تحاك إزاءاﷲ تبوء دو ًما بالفشل الذريع!
( )27-26وقــولــه( :أن يبدل دينكم)
يعني أن يقضي على ماأنتم عليه من طريقتكم
الدينية ،والتي مازلتم تتوارثونها خل ًفا عن
سلف ،وبالتالي يروج بينكم دين جديد لم
تألفوه ،ولذلك نسمع من حين إلى حين أن
المتطرفين الهنادك في الهند يطالبون بفرض
٤٧٠
الحظر على حرية الدعاية الدينية قانون ًّيا،
بحجة أنه إذا لم يتم ذلك فسوف اليلبث أن يغير أهل األديان األخرى بدعايتهم دين البالد الرسمي!!
أنصارا
والمراد بالفساد هو البلبلة واالضطراب ،أي أن موسى سوف اليلبث أن يجد من بني شعبه
ً
وأعوانًا ،فيسعى معهم إلى إثارة الفوضى والقالقل في طول البالد وعرضها ،ولذا يجب أن نقتله قبل أن
يستفحل أمره!
وإن أكبر عائق يحول دون إيمان المرء بالحق هو نفسيته المفعمة بالتكبر والصلف والغرور ،فإنه
لكيما يحتفظ برأسه عال ًيا مرفو ًعا يحاول أن ينكس راية الحق ،ولكن الحق نصيره هواﷲ رب العالمين،
ولئن تمكن معارضوه ــ بادئ ذي بدء ــ من كسب جولة أو جوالت في صراعهم مع الحق ،فإن نصراﷲ
كفيل؛ ألن النجاح األخير سيكتب للحق على أية حال!!
( )29-28إن الرجل المؤمن الذي ورد ذكره هنا كان ينتمي إلى أسرة فرعون الملكية ،ولعله كان من
ذوي المناصب العليا في البالط الفرعوني ،وقد تأثر بما جاء به موسى من دعوة التوحيد ،فآمن بها
سرا ،وما زال يكتم إيمانه ،ولكنه لم يكد يرى فرعون ومأله يأتمرون بموسى لقتله ،حتى انبرى لحماية
ًّ
وجهارا ،وقد دافع عن موسى بأسلوب قوي مؤثر وحكيم للغاية.
ًا
ن
عل
له
يكاد
مما
موسى
ً
أنصارا ومؤيدين ،حتى في
لنفسها
تخلق
قوة
التبليغ
أن
الحادث:
هذا
عليها
ومن العبر التي ينطوي
ً
صفوف األعداء ،ولو كان العدو أسرة ظالمة متكبرة كآل فرعون!!
( )33- 30كان فرعون قد حذر موسى من عقاب الدنيا ،ور ًّدا على ذلك فقد حذر الرجل المؤمن
دائما ،ففيما يهتم الناس بشؤون الدنيا ،يهتم
فرعون من عقاب اآلخرة ،وذلك هو منهج الداعي إلى الحق ً
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الداعي بشؤون اآلخرة ،وفيما يتحدث الناس
بمصطلحات الدنيا ،يصوغ الداعي كالمه في
مصطلحات اآلخرة ،وفيما يعتبر الناس قضايا
الدنيا أحق بالذكر ،تكون أولى القضايا بالذكر
وأجدرها بالعناية في نظر الداعي هي التي
تتصل باآلخرة!!
( )35-34رفــض أغــلــب المصريين
التسليم بنبوة يوسف مادام ح ًّيا بين أظهرهم،
ولــكــن لما بــدأ الــفــســاد يتسرب على أثر
وفاته إلى أجهزة الحكم في البالد ،أحس
المصريون عندئذ بمدى عظمته فإذا بهم
يقولون :إن وجود يوسف كان مصدر اليمن
والبركة لمصر ،وأنى سيأتي اآلن رسول مثله،
وإن يوسف ــ رغم كونه نب ًّيا مرس ً
ال من عنداﷲ
مفتوحا
بشرا ،وعليه فقد كان المجال
ً
ــ كان ً
أمام أعين الناس ليتساءلوا قائلين :هل من
الضروري أن يكون يوسف نب ًّيا حتى يصدر
عنه ماصدر من العجائب والكماالت ،إذ من
٤٧١
أيضا أن يكون هو إنسانًا ذك ًّيا ،أتى
المحتمل ً
بهذه العجائب والكماالت بناء على ذكائه الخارق! ولقد كانت مثل هذه األقاويل والمزاعم السخيفة
هي التي جعلت المصريين يقعون ضحايا الشك واالرتياب في نبوته عليه السالم ومهما يكن الحق
واضحا ،فإنه اليزال بإمكان المرء دو ًما في عالم االمتحان الراهن أن ينكره بإثارة أية شبهة مفتعلة حوله،
ً
والذين تنطوي نفوسهم على مزاج التمرد واالستكبار ،والذين يحسبون أنهم سيفقدون كبرياءهم فيما لو
آمنوا بالحق ،يظلون بحكم طبيعتهم ومزاجهم متورطين في هذه الشبهات ،وهم يتناولون هذه الشبهات
بالتفخيم لدرجة أنها تستولي على قلوبهم وعقولهم ،وتكون النتيجة أنهم اليكادون يستطيعون التفكير
في أمر الحق على نحو مستقيم ،وبالتالي فإنهم اليزالون مصرين على إنكاره حتى تنتهي آجالهم!
ـادرا عن جد ،وإنما
( )37- 36إن القول الذي وجهه فرعون إلى وزيره هامان لم يكن قوالً صـ ً
محضا ،حيث إنه لما رأى المأل من حوله يتأثرون بخطاب الرجل المؤمن
تدبيرا وقت ًّيا
كان كيدً ا ،أي
ً
ً
البليغ المدعم بأدلة منطقية التقاوم ،أراد أن يلقي «فتيشة» ــ على حد تعبير أهل الشام ــ تصرف اهتمام
الحاضرين ،وبالتالي تتحول دعوة موسى إلى موضوع التهكم والسخرية بدل أن تصير موضوع التأمل
والدراسة الجادة.
و«صيرورة سوء العمل مزينًا» هي أن يرفض المرء أمر الحق بترديد بعض األلفاظ البراقة ،وذلك هو
منشأ ضالل المرء الحقيقي ،أي إعطاء األهمية للمطاعن واالعتراضات المفتعلة بدالً من األدلة الجوهرية،
ومحاولة الستر على انحراف سافر صريح بغالف من التبريرات الكاذبة ...إلخ ،وأمثال هؤالء يغيب عن
قائما على أساس دليل محكم اليمكن التغلب عليه بافتعال المطاعن الباطلة!
بالهم أن الحق يكون ً
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( )44-38إن خطاب الرجل المؤمن من
آل فرعون هذا واضح غاية الوضوح ،وهو ــ
إلى جانب ذلك ــ خطاب نموذجي يدلنا كيف
ينبغي أن يكون خطاب الدعاة إلى الحق ،وما
المحور الرئيسي لدعوة الحق؟
(وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار .الجرم
أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وال
في اآلخـــرة) ...اآليــات .هذه الجملة تمثل
خالصة خطاب الرجل المؤمن ،فمن خاللها
يتضح لنا بجالء ماهو الشيء الذي كان محل
الجدل والنقاش في البالط الفرعوني آنذاك،
وقد كان ذلك يتمثل في السؤال اآلتي :إلى من
نتوجه بالدعاء؟ إلىاﷲ الواحد األحد ،أمإلى
هذه األصنام التي صنعها اإلنسان بيده؟
فقال الرجل المؤمن لمن حوله :إناﷲ
حقيقة حية قاهرة غالبة .ودعاؤنا إياه دعاء
إلله حقيقي ،وأما أصنامكم هذه فإنما هي من
اختراع أوهامكم ،وإنها لن تنفعكم شي ًئا في
٤٧٢
الدنيا وال في اآلخرة ،فإذا لم يكن لها وجود
في حقيقة األمر ،فكيف يمكن أن يرجى منها أية فوائد حقيقية؟! وقد نقل ابنكثير في تفسير هذه اآلية عن
قتادة قوله« :يعني الوثن الينفع وال يضر».
٤٨

( )46- 45إن الرجل المؤمن من رجال البالط الفرعوني لم يكن نب ًّيا ،ولكن بالرغم من كونه وحيدً ا،
أنقذهاﷲ من مكر فرعون ونواياه العدوانية الجائرة ،ومن هذا نعلم أن غير األنبياء ينالون حماية الحق ــ من
النصر والتأييد الخصوصي ــ مثل ماوعد به األنبياء والمرسلون.

وإن مصائر العباد األخروية ،وإن كان سيتم تحديدها بصورة حتمية يوم القيامة ،إال أن المرء اليكاد
يدخل بعد الموت أبواب العالم اآلخر حتى يدرك من فوره ماذا جناه في حياته السابقة ،وأي مصير
ينتظره هنا اآلن ،وهكذا فإنه يتعرض على مستوى الشعور ،عقب الموت مباشرة لمصيره المحتوم الذي
سيواجهه على المستوى الجسدي يوم القيامة ،بعد أن تقام المحكمة اإللهية األخيرة!

( )50-47تعرض هذه اآليات مشهدً ا من مشاهد جهنم ،وهو مشهد تتقابل فيه صورتان :صورة
الرؤساء الذين عاشوا في الدنيا مستكبرين ومتعالين ،وها هم أوالء ينسون يومئذ علوهم واستكبارهم
بالمرة ،تقابلها صورة العوام الذين كانوا يعتزون هنا بكبريائهم هؤالء ،فإذا بهم يبدون هناك مشاعر التبرم
واالستياء نحوهم.
إن الذين لم يكونوا يستعدون للخضوع أمام الحق في الدنيا سوف اليلبثون أن يخضعوا للحق هناك
في تواضع وخضوع ،غير أن خضوع اآلخرة لن يغني عن أحد فتيالً!
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( )55-51إن لألنبياء وأتباعهم وعدً ا
حتم ًّيا أكيدً ا بنصر مناﷲ اليتخلف ،ولكن
االستحقاق لهذا النصر يتأتى دو ًما بعد الصبر،
وما كان الصبر من األهمية بهذا المكان إال
لكي يتميز أهــل الحق من الظالمين بتمام
الــوضــوح والــجــاء ،وألجــل اإلتــيــان بهذه
المرحلة المميزة (الفاصلة) يضطر أهل
الحق إلى أن يصبروا من طرف واحد ،وصبر
أهل الحق هذا يؤهلهم في الدنيا لنصراﷲ،
كما يثبت بهذا الصبر جدارتهم بأن يقاموا
شهداءﷲ على الظالمين يوم القيامة.
وإن الكتاب الذي يبعث من عنداﷲ إنما
يبعث للهداية والتذكير ليس غير ،بيد أن هذا
التذكير الينفع إال ذوي األلباب والعقول،
أي الذين ليسوا مكبلين بقيود المصالح،
ويستطيعون التأمل في مضامينه متحررين من
كل العقد النفسية ،والذين يختبرون مايقال
لهم بقياس الدليل وحده ،وليس بأي مقياس
٤٧٣
آخــر عــداه ،وهــذا هو الموقف العاقل من
الهداية اإللهية ،والذين يتخذون إزاء الهداية موق ًفا غير عاقل هم الظالمون ح ًّقا ،أما الذين يقفون منها
موق ًفا يتسم بالتعقل والتصبر فأولئك هم الفائزون بالنجاح والسعادة!
( )56إن الحق واضح ومبرهن عليه؛ لدرجة اليصعب معها أن يفهمه اإلنسان كائنًا من كان ،ولكن
الحق إذ يظهر فإنما يظهر عن طريق «إنسان» ،ومن ثم يغدو االعتراف بالحق عمل ًّيا مراد ًفا بحامل الحق،
وهذا هو السر في أنه اليكاد يستعد لالعتراف بالحق أناس تنطوي صدورهم على نفسية االستكبار،
حيث إنهم يخافون أنهم سوف اليلبثون أن يفقدوا كبرياءهم وتفوقهم على حامل الحق حين يعترفون
بالحق ،وبسبب نفسيتهم تلك ينبري هؤالء لمعارضته ،بيد أناﷲ جل وعال قدر لدنياه أال ينجح في
جنباتها أمثال هؤالء أبدً ا!
( )59- 57إن عظمة هذا الكون تنطق بعظمة خالقه ،وهذه العظمة هائلة لدرجة أن إعادة خلق
اإلنسان مرة أخرى أمر هين ويسير جدًّ ا بالقياس إليها ،وهكذا فإن خلق الكون يبرهن على إمكان خلق
اإلنسان الثاني.
وإذا أجلنا أبصارنا في المجتمع اإلنساني ،فإن قيام عالم اآلخرة يبدو لنا ضرورة أخالقية البد منها،
ففي المجتمع أناس يقيمون الدليل على تمتعهم ببصيرة نفاذة إلى الحقيقة ،وآخرون يقفون من الحقيقة
أيضا أفــرا ًدا اليزالون متمسكين بالعدل على كل حال من
موقف الصم العمي ،ونجد في المجتمع ً
األحوال ،كما نجد فيه آخرين يحيدون عن جادة العدل ،ويعاملون الناس معاملة جائرة ظالمة ،وإن حس
اإلنسان الخلقي ليقرر بأنه الينبغي أن ينتهي هذان الصنفان من البشر إلى مصير واحد مماثل!
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ولو أننا أمعنا النظر في هذه األمور التضح
لنا أن ظهور اآلخرة ضروري من وجهة النظر
األخالقية!
( )63- 60إن تعاقب الليل والنهار
على وجه األرض بانتظام ،وما إلى ذلك من
الظواهر الحيوية األخــرى من هــذا القبيل،
ألكبر من أن يقدر على إيجادها إنسان أو كل
الخالئق مجتمعة .وهذه قرينة واضحة تدلنا
على أناﷲ الذي قام بالخلق واإليجاد ،هو
إلها يعبد ،فينبغي للمرء
وحده يستحق أن يتخذ ً
أال يخضع إال له ،وال يعلق آماله إال عليه،
على أن المرء اليتمكن من إقامة صلة الدعاء
والعبادة الحقيقية بخالق الكون ،والسبب في
ذلك أنه قد اليكون متعل ًقا بشيء دون الخالق،
حيث يتعلق بعضهم بأصنام حية أو ميتة ،وهذا
مايقال له الشرك ،بينما يكون بعضهم اآلخر
متعل ًقا بذاته هو ،وذلك مايسمى «الكبر» ومن
حين آلخر يبرزاﷲ أدلة وبراهين تنقض
٤٧٤
هذا الخداع والتزييف من األســاس ،ولكن
اإلنسان اليلبث أن يعرض عنها استنا ًدا على بعض التبريرات الكاذبة.
وكل سلوك من هذا النوع استهانة بخالق الكون وعدم تقدير له ،والذين يستهينون بخالق الكون ،وال
يقدرونه حق تقديره ،لن يجدوا ألنفسهم مكانًا أو ملجأ إال في نار جهنم!
( )65-64إنه لم يكن ممكنًا بالنسبة إلى مخلوق كاإلنسان أن يقوم ببناء التمدن والحضارة على
وجه األرض لوال ماأودع فيها من أسباب وإمكانيات تفوق الحصر ،وهكذا فإن هناك تدابير محكمة
التحصى قد اتخذت في الفضاء العلوي فوق األرض إن حدث فيها أدنى خلل لفسد نظام الحياة
اإلنسانية بالمرة ،ثم إن اإلنسان قد تم تكوينه وتشكيله على طراز رفيع جعله ــ من الناحيتين :العقلية
والجسمانية ــ المخلوق األسمى في هذا الكون ،...إ ًذا فهل من أحد ــ غير الخالق ــ يستحق أن يتوجه إليه
اإلنسان بالعبادة والتعظيم! كال ...كال!! ودعاءاﷲ مع إخالص الدين له وحده معناه أن تكون عواطفنا
الدينية كلها موجهة نحواﷲ!
( )68-66تناولت هذه اآليات بعض وقائع الطبيعة ،ثم عقب عليها بقوله (ولعلكم تعقلون) مما
دروسا معنوية تكمن في هذه الوقائع المادية من عالم الطبيعة ،والمطلوب من اإلنسان أن
يعني أن هناك
ً
يصل إلى تلك الدروس الكامنة عن طريق التأمل والتفكير.
ووقائع الطبيعة التي ذكرت هنا تتلخص في :تحول المادة الهامدة التي الحياة فيها إلى وجود ذي
حياة ،وتخلقه ونشوئه التدريجي ،وبلوغ اإلنسان سن الشباب ثم الرشد ثم تعرضه للهرم والشيخوخة..
وأخيرا استحالة اإلنسان الحي مرة أخرى إلى وجود ميت عن عمر يقصر حينًا ،ويطول حينًا آخر ،وهذا
ً
٤٨
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الوقائع تعرفنا بمختلف صفات الخالق جل
وعال ،فمنها نعلم أن موجد هذه الكون هوإله
قــادر وحكيم وهو عزيز وغالب اليقهر...
إلخ ،وإنه لو اعتبر المرء بهذه الوقائع حق
االعتبار لصرخ عقله قائ ً
ال بــأناﷲ الواحد
األحد هو وحده حقيق بأن نعبده ونعده مطلبنا
األسمى واألخير.
وإن خريطة العالم هــذه تبطل بلسان
الــحــال ،جميع المعبودات التي تكون قد
اتخذت من دوناﷲ الواحد األحد!
( )76- 69من هم الذين كانوا يفرحون
ويمرحون في األرض بغير الحق؟ إنهم كانوا
كبار عصرهم فبسبب النصيب أتيح لهم
من متاع الدنيا ومظاهر كبريائها ،لم يلبثوا
أن أصيبوا بالغرور واالعــتــزاز والخيالء،
وقد جعلهم ماأحرزوه من النجاح المادي
يزعمون أنهم أناس محظوظون ،على حين
أناسا
أنهم لم يكونوا في حقيقة األمــر إال ً
٤٧٥
محرومين تما ًما.
وكبار العصر هؤالء يكونون أول من ينكر الحق ،ثم التلبث الجماهير بدورها أن تقف من الحق،
اقتداء بهم ،موقف الجحود واإلنكار ،وقد عرضت هذه اآليات مشهد العالم اآلتي ،حيث سيكون هؤالء
قد ألقي بهم في نار جهنم جزاء علوهم واستكبارهم ،فإن كبرياءهم الكاذبة لن تنتهي بهم آخر األمر إلى
شيء سوى الهوان األبدي الذي لن يجدوا إلى الخالص منه سبيالً!
( )77إن هذا وعد مناﷲ بأنه سينصر الدعاة إلى الحق ويقهر القوى المعادية له ،غير أن هذا الوعد
إنما يتحقق بعد الصبر ،فالداعي يتعين عليه أن يصبر على كل أذى وعنت يلقاه من جانب المدعو ،إلى
أن يحين وقت ظهور وعداﷲ بمقتضى سنته األزلية ،ومع أن معارضي الحق يلقون عقابهم الحقيقي في
اآلخرة ،إال أنهم ربما يعرضون لبوادره في العالم الراهن كذلك ،وإن لم يكن من الضروري الالزم أن
دائما!
يفعل بهم ذلك ً
( )78إن قصص األنبياء وأحوال المرسلين لم تذكر في القرآن الكريم على وجه التاريخ ،وإنما على
وجه التذكير ،ولذلك فإن القرآن اليتناول من أحوال الرسل إال القدر الذي كان يلزم عنداﷲ ألجل
الذكر والنصيحة.
وإن مهمة الرسول األساسية إنما تكمن في قيامه بإبالغ رسالةاﷲ إلى الناس مراع ًيا كل آدابها
ومقتضياتها الضرورية ،وأما مايتعلق بإظهار المعجزات والخوارق ،فإن ذلك بيداﷲ ،يظهرها تارة ،وال
يظهرها تارة أخرى بحسب حكمته ومشيئته التي اليعلمها إال هو.
نظرا لتماديها في
وقد تم إظهار المعجزات (الحسية) في األغلب ألمم كاناﷲ قد قرر إهالكها ً
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الطغيان ،ومــن ثم أجريت على يد أنبيائها
إعذارا
صنوف المعجزات وخوارق العادات
ً
لها وإلقامة الحجة عليها.
وأما أمة رسول آخر الزمان^ فقد كان
المفروض أن كثرتها الكاثرة ستدخل في
حظيرة اإليمان عاج ً
ال أو آجالً ،حيث إنهم
أناسا يمتلكون هذه الكفاية الكامنة التي
كانوا ً
أهلتهم ليكونوا أول جماعة في تاريخ البشرية
اعترفت بالحق على أســاس الدليل وحده،
وبالتالي سلمت نفسها إليه وتفانت في سبيل
خدمته عن طواعية وإرادة حرة.
ومــن هنا لــم تعرض عليهم الــخــوارق
والمعجزات (الحسية) رغم اقتراحهم إياها
صادرا
اقتراحا
بين الحين والحين ،باعتباره
ً
ً
عن جهل وحماقة وتعصب!
( )81- 79إن اإلنــســان محتاج إلى
أشــيــاء كثيرة لإلبقاء على حياته وتمدنه،
كالغذاء والمراكب ،ومختلف أنواع الحرف
٤٧٦
والصناعات ،وأدوات نقل األمتعة من مكان
إلى آخر ،وكل هذه األشياء تتوافر في عالمنا الراهن بكميات هائلة ،وقد جعلاﷲ أشياء الدنيا على نحو
تبقى معه دو ًما مسخرة خاضعة إلرادة اإلنسان ،بحيث يستخدمها في تحقيق شتى أغراضه ومآربه كيف
يشاء.
وكل هذه األشياء بمثابة آياتاﷲ ،تعلن عن الحقائق الغيبية بلسان مادي ،وهذا اإلعالن إن كان بأسلوب
غير مباشر ،إال أن الخير لإلنسان أن يتفهم الكالم الموجه إليه باألسلوب غير المباشر ،ألناﷲ إذا
تكلم باألسلوب المباشر فسيكون ذلك إعالنًا عن انتهاء مهلة العمل وليس بدء فرص العمل!
( )85-82العلم نوعان :علم يمكن صاحبه من إحراز الرقي والتقدم الدنيوي ،وعلم يهدي صاحبه إلى
طريق النجاح األخروي ،والذين يتمتعون بعلم الدنيا ،تظهر نتائجه الباهرة على الفور في صورة التطورات
واإلنجازات المادية الملموسة ،وعلى النقيض من ذلك وبشكل محسوس أصحاب العلم األخروي!!
وهذا الفارق ربما يولد في نفوس المتضلعين في علوم الدنيا مركب االستعالء ،ومن هنا لما بعث
أنبياءاﷲ في أمم كهذه قابلتهم باالحتقار واالزدراء ،ناظرة إلى نفسها على أنها أعلى وأعظم منهم
شأنًا ،حتى إنها أخذت تسخر منهم وتستهزئ بما جاءوا به ،بيد أناﷲ أهلك تلك األمم ،الواحدة
تلو األخرى ،رغم كل قواها الجبارة ومظاهر تقدمها العلمي والحضاري المدهش ،وإنما توجد
آثارها التاريخية ومعالم حضارتها البائدة اليوم إما بشكل أطالل وخرائب متهدمة ،أو مطمورة تحت
معبرا يقرر أن سر النجاح الدائم الباقي يكمن
الرغام ...وهكذا فقد أقاماﷲ للناس كافة مثاالً تاريخ ًّيا ً
في علم اآلخرة وليس في علم الدنيا!
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٤١

٤٨

٥٤

وقد كذبت هذه األمم برسالة أنبيائها،...
ومع كون أولئك األنبياء تتوافر لديهم قوة
الدليل والــبــرهــان ،إال أنها لم تكد ترضى
بالخضوع أمام قوة الدليل ،إلى أن نبأهماﷲ
تعالى بأمر الحق في نهاية المطاف بلغة
العذاب ،...وعندها لم يلبث هؤالء أن بادروا
باإلقرار والتسليم في ضراعة وخضوع غير
أن هذا اإلقــرار لم يغن عنهم شي ًئا لك ،ألن
اإلقــرار المطلوب هو الذي يتم على أساس
الدليل ،وال قيمة إلقرار يلجأ إليه بعد رؤية
العذاب اإللهي رأي العين!



( )7-1إن دعــوة النبي تكون دعــوة إلى
الدين الخالص النقي ،وأما حال الناس فهو
على نقيض من ذلك ،إذ يكون أكثرهم على
٤٧٧
دين أكابرهم ،ويسيطر على عقولهم ماتوارثوه
من تقاليد وعادات قومية عبر األجيال ،وما يسود عصرهم من األفكار واالتجاهات ،ومن ثم فإن مايدعو
إليه الرسول من الدين الخالص النقي اليكاد يتوافق مع شاكلتهم الفكرية ،فسيبدو لهم شي ًئا غري ًبا لم تألفه
النفوس ،ويقف هذا الفرق بمثابة حاجز ذهني بين الرسول ومخاطبيه ،وبما أنهم اليستطيعون أن ينظروا
إلى دعوة الرسول في صورتها األصلية ،اليرضون بالتالي أن يتلقوها باإليمان والقبول.

وإن دعوة النبي تكون في حد ذاتها مدعمة بأقوى األدلة وأوضح البراهين لدرجة أنها تكون في
نفسها دلي ً
أمرا جاء من عنداﷲ ،غير أن الحاجز الذهني اآلنف الذكر يكون من القوة
ال على كونها ً
والضخامة بحيث اليتمكن اإلنسان من أن يخترقه حتى يرى دعوة الرسول كما هي .إناﷲ يفتح
لإلنسان أبواب رحمته ،ولكن اإلنسان يأبى أن يدخل فيها! فيا له من شقاء وحرمان!!

إن دعوة الحق تقوم على مستوى «البشر» ،وقد يتعذر على أفهام الناس كيف يمكن أن يتكلم بشر
ً
رسول عناﷲ؟ ومن ثم يقابلونه بالرفض واإلنكار ،بيد أناﷲ تعالى قد جرت سنته منذ قديم األزل بأن
يعلن أمره على لسان بشر ،فمن لم يتمكن من التعرف على الكالم اإللهي الجاري على لسان الداعي
متجاوزا عن بشريته ،سوف اليزال محرو ًما من الهداية في عالم االمتحان الراهن.
ً

وال عبرة باإليمان باآلخرة إال إذا صاحبه اإلقرار بالتوحيد الكامل وباإلنفاق في سبيلاﷲ ،والذي
يدركاﷲ حق اإلدراك ،لن يعود قلبه عال ًقا بأية عظمة أخرى سواه ..وكذلك فإن من يظفر باﷲ ح ًّقا ،لن
يبخل بماله عناﷲ أبدً ا!
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وقوله( :فاستقيموا إليه) يعني أخلصوا
له العبادة ،أي يجب أن تكون اهتماماتكم
كلها موجهة نحواﷲ وحــده ،وأن يكوناﷲ
الواحد األحد هو المرجع الوحيد لعبادتكم
ودعــواتــكــم ،وأن ينطبع تفكيركم بالطابع
اإللهي الخالص .والمتحلون بهذه الصفات
هم الذين سيعطون إنعاماتاﷲ األبدية!!
( )12-8إن دراسة الكون تدلنا على أن
خلقه تم في عدة مراحل على نحو تدريجي،
والخلق التدريجي هو خلق مخطط ،وإذا
كان الكون قد خلق بأسلوب مخطط ،فال بد
أن يكون هناك مخطط قام بصنعه عن قصد
وإرادة حسب خطته المرسومة! ،وهكذا
تتواجد على سطح األرض جبال شامخات
هنا وهناك تحفظ توازنها ،وفي جنبات هذا
العالم توجد اآلالف من األنــواع الحية؛ كل
نوع منها يحتاج إلى رزق معين ،ولكن الجميع
متوافرا فيما حوله بتمام
يجد رزقه المطلوب
ً
٤٧٨
اليسر والسهولة.
أيضا أن كل األشياء كانت بداية في حالة مادة غازية منتشرة ،ثم بدأت
ومما تدلنا عليه دراسة الكون ً
هذه المادة بالتكثف واالنكماش ،وتشكلت بالتالي بأشكال مختلفة ،كما يتضح لنا من دراسة الكون أن
محكما للغاية ،إن هذه المشاهدات تثبت
هذا الكون على اتساعه الهائل مربوط بقانون طبيعي واحد رب ًطا
ً
ــ بما المرية فيه ــ أن خالق الكون عليم خبير ،وأنه صاحب القوة والقهر والغلبة ،إ ًذا ،فهل أحد سواه؛
يليق باإلنسان أن يتخذه إلهه ويعبده؟ كال ..كال!!
( )14- 13إن مقابلة دعوة الحق باإلنكار أشنع جريمة عنداﷲ ،ولئن كان هذا اإلنكار إزاء دعوة
النبي ،فإن عقاب صاحبه يبدأ في هذه الدنيا ،كما حدث مع عاد وثمود وغيرهما من األمم الغابرة ،أما لو
كان األمر يتصل بالدعاة العاديين ،فإن المنكرين سيلقون عاقبة إنكارهم الوخيمة في اآلخرة.
وقد ظل المحور الرئيسي لدعوة الحق يدور دو ًما حول أن يصير اإلنسان عابدً اﷲ وحده ،وأن يربط
عواطف حبه وخوفه كلها باﷲ الواحد األحد متخل ًيا عما سواه ،إال أن األنبياء مازالت شخصياتهم تبدو
لمعاصريهم ،على اختالف الزمان والمكان ،أقل وأهون من أن يختارهماﷲ إلبالغ رسالته ،ومن ثم
لم يلبثوا أن قابلوا أنبياءهم باإلنكار والتكذيب!
( )18-15يجد المرء نفسه في عالم ،حيث تنفي عظمة السماء واألرض كبرياءه ،وحيث تقيم حادثة
الموت كل يوم دلي ً
ال على ضعف اإلنسان وعجزه ،ولكن المرء اليزال يتعاظم ويزعم أنه صاحب الحول
والقوة والسلطان!
وإناﷲ سبحانه اليفتأ يقيض من حين آلخر من يقوم بإعالن الحقيقة ،وهو بذلك ينقض دعاوى
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الكبرياء واالستعالء من األساس كلما رفع
اإلنسان عقيرته بها ،ولكن الأحد يعتبر مالم
يتم سحقه وإبادته ،وما أطالل قوم عاد وثمود
وغيرهما من األمم الهالكة إال أمثلة ناطقة
بذلك؛ فاأليام التي كانوا قد اعتبروها سعيدة
ومباركة ألنفسهم ،إذا بها تعود بأمر مناﷲ
أيا ًما كلها نحس وشؤم!
( )24-19لقد أخبر القرآن الكريم بأن
جلد اإلنسان وجــوارحــه مما سيشهد عليه
يوم القيامة بأعماله التي مارسها في الحياة
الدنيا ،وقــد جــاءت نظرية النطق الجلدي
( )skin speechالعصر الحديث تثبت إمكان
ذلك بالفعل ،حيث اكتشف اآلن أن كل كلمة
يلفظها اإلنسان ترتسم على جلده ،وباإلمكن
أن يعاد استماعها من جديد تما ًما كما تعاد
األصوات المسجلة بطريقة آلية.
وإناﷲ سبحانه لكونه اليـــرى ،يظن
اإلنسان أناﷲ تعالى هو اآلخر اليراه ،وسوء
٤٧٩
الفهم هذا هو الذي يولد الطغيان في نفس
تغيرا جذر ًّيا شامالً ،...وسيظهر المرء
المرء ،ولو أدرك المرء أناﷲ يراه كل حين وآن ،لتغير سلوكه ً
الطاعة الكاملة بعد أن يتجلى الرب ذو الجالل عيانًا في عالم اآلخرة ،غير أنها لن تجدي عنه فتيالً.
( )25يتردد اإلنسان في العالم الراهن بين دعــاةاﷲ من ناحية؛ ينصحون له بالحق ،وبين القادة
المستغلين من ناحية أخرى؛ يريدون استمالته إلى أنفسهم بمعسول كالمهم ،وإن من يقابل نصيحة
متأثرا بطنطنة أولئك القادة
دعاةاﷲ بعدم االكتراث والالمباالة ،اليلبث أن يندفع في السبل غير الحقيقية ً
وأقاويلهم المزخرفة ،...وهؤالء القادة المستغلون يلهون الناس بأحالم ماضيهم الجميلة تارة ،وبعرض
صورة خيالية براقة لغدهم المرتقب تارة أخرى ،والذين يندفعون وراء أمثال هؤالء القادة ،مخدوعين
بألفاظهم الكاذبة ،الولن ينتهي بهم األمر في نهاية المطاف إال إلى الضياع والخسران األبدي!
( )28- 26فسر عبداﷲبن عباس قوله (والغوا فيه) بلفظ «عيبوه» .أي اطعنوا في القرآن وصاحبه،
وهكذا نفروا الناس منه! .إن للحكم على شيء أو شخص ماطريقتين اثنتين :إحداهما النقد ،وثانيتهما
التعييب ،أما النقد فمعناه :أن تتناول الموضوع محل النظر بالتحليل على أساس من الحقائق ،وأما
التعييب فهو أال يناقش المرء القضية موضوع البحث استنا ًدا على دليل أو برهان ،وإنما يلجأ إلى افتعال
المطاعن وإثارة االعتراضات الفارغة.
وإذا كانت طريقة النقد طريقة مشروعة الغبار عليها ،فإن طريقة التعييب هي طريقة أهلالكفر.
يضاف إلى ذلك أنها إنكار آلياتاﷲ؛ إذ كل دليل صادق آية من آياتاﷲ ،والذين اليستسلمون للدليل
بل يحاولون تشويهه ولي عنقه عن طريق التعييب واالتهام ،كأنما يجحدون بآيةاﷲ ،وسيعتبر أمثال هؤالء
٤٨
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أه ً
ال ألشد ألوان العذاب وأسوأها في اآلخرة!
( )32-29الناس صنفان :أحدهما :هو
الذي يسلم قياد نفسه إلى القادة الكاذبين من
اإلنس والجن ،وهؤالء ــ األتباع والمتبوعون
ــ مع كونهم يتحابون بعضهم مع بعض في
جما ،إال أن الوضع سينقلب
الحياة الدنيا ح ًّبا ًّ
رأسا على عقب ،حيث ستمتلئ
في اآلخرة ً
نفوس األتباع بالبغض والكراهية نحو قادتهم
الكاذبين أولئك ،حين يرون أنهم لم يقودوهم
إال إلى الجحيم ،ويودون بالتالي أن يطأوهم
تحت أقدامهم انتقا ًما وتشف ًيا لصدورهم
المحترقة حن ًقا وغي ًظا!!
وأما الصنف اآلخر من الناس :فهم الذين
يجعلون من المالئكة قرناءهم ،وأمثال هؤالء
يــجــدون المالئكة جلساء لهم ،يوالونهم
ويؤنسون وحشتهم على طول الطريق من الدنيا
إلى تلك الدار اآلخــرة ،والمالئكة يفيضون
على قلوبهم مشاعر ربانية ،ويزودونهم باألمن
٤٨٠
والسكينة والطمأنينة الداخلية عند اشتداد
وطأة الظروف واألزمات ،ويسوقون إليهم بشرياتاﷲ من خالل التجارب الروحانية اللطيفة السامية،
ثم إن هؤالء المالئكة هم الذين سيرحبون بهم في اآلخرة أجمل ترحيب ويدخلونهم في نهاية المطاف
إلى الجنان األبدية!!
( )36-33إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة إلىاﷲ ،إن ربط صلة اإلنسان بربه ،وتربية اإلنسان على
أن يعيش في ذكراﷲ ومراقبته الدائمة ،وإيقاظ هذا الوعي في نفس اإلنسان بأن يتخذ مناﷲ الواحد
مركزا الهتمامه وتوجهاته ،ذلك هو الهدف الرئيسي الذي تنشده الدعوة القرآنية ،وليس هناك
األحد
ً
بالطبع دعوة أحسن من هذه.
غير أنه لن يوفق ليكون داعياﷲ ح ًّقا إال الذي تبلغ به الجدية في دعوته حدًّ ا يكون معه قد سبق إلى
اإليمان بما يبغي من اآلخرين أن يؤمنوا به ،والذي يكون قد صار أول عامل بما يدعو اآلخرين إلى العمل
دائما سلوكه ومعاملته مع الناس ،حتى ولو عامله اآلخرون
به .وأكبر سالح يملكه الداعي هو أن يحسن ً
بالسوء ،وأن يقف تجاه حمالت اإلثارة واالستفزاز موقف اإلعراض ،ويقابل أذى المعارضين بالصبر،
خبيرا بفطرةاﷲ
ولقد أودعاﷲ تعالى في السلوك الحسن قوة تسخيرية جبارة ،والداعي إلىاﷲ يكون ً
هذه ،وهو بالتالي يستعملها إلى أقصى حد مستطاع ،مهما اضطره ذلك إلى أن يكظم غيظه ،ويدوس
عواطفه المشتعلة ،وأن يئد االنفعاالت وردود الفعل السلبية ساعة تولد في داخله!
وطالما خطر ببال الداعي أنه البد من الرد على األمر الفالني ،أو أنه البد من اتخاذ الخطوة الرادعة
ضد االعتداء الفالني وإال ازداد الطرف المعادي جراءة على العدوان واالضطهاد ،فينبغي له أن يتفطن
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إلى أن هذا من وساوس الشيطان ونزغاته،
ويجب على المؤمن والداعي أن يستعيذ باﷲ
من أمثال هذه الخواطر والنزغات الشيطانية
دون أن يندفع وراءها بدون روية وال تبصر!!
( )38- 37أكبر ضالل يقع فيه اإلنسان
يتمثل في عبوديته للظواهر ،فمنذ أن بدت
الشمس والقمر والنجوم الالمعة أبرز شيء
في الوجود إلنسان العصر القديم ،لم يلبث
أن اعتبرها آلهة وأخذ في عبادتها وتقديسها،
أما في عصرنا الحديث فإن بريق الحضارة
المادية هو الذي يبهر األبصار ويبدو للناس
أبــرز مــن كــل شــيء ،ومــن هنا فقد أحلوا
الحضارة المادية اليوم المكان نفسه الذي
كانت تحتله الشمس والقمر قديم الزمان،
على حين أن كل المظاهر ،التخرج عن
كونها مــخــلــوقــاتاﷲ ،إ ًذا ،فينبغي على
اإلنسان أن يتوجه بالعبادة والتعظيم إلى
الخالق وليس إلى مخلوقاته!! ،وإن استكبار
٤٨١
المستكبرين اليكون بــإزاء الدعوة ،وإنما
يكون دو ًما بالقياس إلى الداعي ،حيث يبدو الداعي لكبار عصره أصغر منهم في ظاهر األمر ،مما يجعلهم
يستصغرونه هو ورسالته م ًعا!!
( )40-39إن نزول المطر على األرض اليابسة الجرداء وما يتبعه من خروج النبات األخضر والثمار
واألزهار ،من الظواهر التي تتكرر أمام أبصار كل إنسان بين الحين والحين .إنها تمثيل مادي لحقيقة معنوية،
فمن خاللها يتم إشعار اإلنسان بأناﷲ قد هيأ هنا أسبا ًبا واسعة النطاق إلخصاب وجوده اليابس وتجديد
حيويته ،وإنه إذ يسمح تراب األرض للماء بالنفوذ إلى أعماقها ،يمكن حينئذ فقط أن يتسبب المطر في
اكتساء جنباتها بالخضرة والنضارة والجمال ..وهكذا فلو أن اإلنسان سمح لهدايةاﷲ بالنفوذ إلى أعماقه،
الزدهر وجوده بفضل الهداية ،والسبب األكبر في عدم االنتفاع بهدايةاﷲ يرجع إلى كون اإلنسان يلحد
في أحاديثاﷲ ،فحين يعرض عليه بعض التوجيهات اإللهية اليأخذه بمعناه الواضح المستقيم ،وإنما
عوجا ،ومن هنا اليكاد التوجيه اإللهي يكون جز ًءا من صميم فكره ،وال يعود يغذي قلبه
يلوي عنقه ويبغيه ً
وروحه أي غذاء ..وإن للذين يتلقون التوجيه اإللهي بالقبول من غير لف وال دوران ،نعيم الجنة األبدي .أما
عوجا ويحيدون عن مدلوله القريب المستقيم ،فإن لهم عذاب جهنم األبدي!!
الذين يبغون ً
عزيزا أن الباطل اليمكنه أن يتطرق إليه،
( )43- 41إن القرآن كتاب عزيز منيع الجانب ،ودليل كونه ً
وليس هناك من سبيل إلى التدخل فيه من أية جهة ،وال يستطاع إدخال أي نوع من الفساد عليه بطريق
مباشر أو غير مباشر!
إنها نبوءة غير عادية للغاية ،ولكي تتحقق هذه النبوءة البد من استمرار وجود أمة قوية تحمل القرآن
ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﳍﻤﺰﺓ
ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
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مادامت السماوات واألرض ،وأال يظهر تناقض
ماأو عدم تطابق بوجه من الوجوه بين مضامينه
وبين ماصح من تعاليم األنبياء السابقين أبدً ا ،وأال
يتمكن أحد من الرد على تحدي القرآن بإصدار
كالم من طــرازه أبــدً ا ،وأال يكشف تقدم العلوم
عن أية أخطاء علمية فيه ،وأال يؤثر عليه مايمر به
التاريخ من أحداث المد والجزر أيما تأثير ،وأن
تبقى لغة القرآن (العربية) دو ًما لغة حية خالدة!
إن تاريخ مابعد نــزول القرآن الممتد على
قرون طويلة ،ليشهد بأن كل هذه األسباب لم تزل
مجتمعة في صالحه على نحو مدهش ،وإن تضافر
هذه الوقائع مجتمعة أمر نادر فذ لدرجة أنه لم
يحدث قط أن ظلت متضافرة في صالح أي كتاب
آخر غير القرآن لمدة خمسة عشر قرنًا من الزمان،
ويكفي ذلك دلي ً
ال على أن القرآن كتاباﷲ.
( )44لما نزل القرآن باللغة العربية اندفع
المعارضون قائلين :ليس من العسير على محمد
أن يعرض كتا ًبا باللغة العربية ،حيث إنها هي لغته
األم ،ولو كان نب ًّيا ح ًّقا ،لفوجئنا به وهو يتكلم
بتأييد مناﷲ بإحدى اللغات األجنبية!!
دائما أناس غير
إن أقاويل كهذه إنما يرددها ً
جادين ،واإلنسان غير الجاد ليس إلى إقناعه أو
إسكات لسانه من سبيل ،فمث ً
ال لو جاء النبي إلى
العرب وأخذ يحدثهم باليونانية أو السريانية أو
الفارسية...إلخ ،العترضوا عندها قائلين :مابال
هذا النبي ،جاء فيما يزعم لهداية الناس إلى الحق
وها هو ذا يخاطبهم بلغة اليقدرون على فهمها!؟
الحقيقة هي أن الحق إنما يوفق لتلقيه بالقبول
أولئك وحدهم الذين يأخذون أمر الحق بمأخذ
الجد ،أما الذين ليسوا بجادين في أمر الحق،
فإنهم اليتمكنون حتى من استيعاب أبسط األقوال
وأوضحها لف ًظا ومعنى ،ومثلهم كمثل شخص
ينادي من مكان بعيد جدًّ ا ،فإنه ربما يسمع شي ًئا من
الصوت ،غير أنه سيبقى محرو ًما من فهم المراد
الحقيقي من النداء الموجه إليه!

تلصف ةروس

( )46-45لما انكشف الصدق اإللهي على يد
األنبياء السابقين صار الناس بين مؤمن به ومنكر
له ،وقد حدث الشيء نفسه عندما بعث نبي آخر
الزمان^.
لماذا يقف البشر تجاه الصدق اإللهي هذا
الموقف الخالفي؟ إن السبب في ذلك يرجع إلى
حالة االمتحان الراهنة ..فكلما يظهر الصدق في
عالم االمتحان الراهن ،يصحبه نوع من الحجاب
بالضرورة ،وبالتالي اليلبث الناس أن تتعلق
أبصارهم بهذا الحجاب ،وأن الحجاب الذي كان
عليهم أن يمزقوه لكي يروا الصدق المستتر وراءه
في أجلى صوره ،إذا بهم يتخذون منه مبعث الشك
واالرتياب!.
عذرا
غير أن هذا الشك واالرتياب لن يكون ً
ألحد الناس يوم تقوم الساعة ،فإنه إنما يقوم دلي ً
ال
على أن اإلنسان لم يكن جا ًّدا بشأن الحق ،وإن
اإلنسان إذ يكون جا ًّدا تمام الجدية بشأن مصالحه
الدنيوية ،فسرعان مايتوصل إلى حقيقتها باختراق
كــل الحجب واألقــنــعــة ..وهــكــذا فلو أنــه صار
جا ًدا فيما يتصل بمصالح أخــراه ،لرأى الحقيقة
عارية سافرة ،مختر ًقا كل حجب الشك والريب
المسدولة على وجهها!!
( )48- 47إن انبثاق عالم اآلخرة من خالل
العالم الراهن واقــع أشبه مايكون في طبيعته
بخروج ثمرة من شجرها ،أو تولد كائن حي من
بطن األم ..فما هو الثمر؟ إنه تحول الالثمر إلى
الثمر! وما هو اإلنسان؟ إنه اتخاذ الالإنسان شكل
اإلنسان! .وهكذا شأن اآلخــرة تما ًما ،فاآلخرة
بدورها ليست سوى اسم آخر الستحالة الالآخرة
إلى اآلخرة ،والنوع األول من التحول يقع تحت
سمعنا وبصرنا كل اليوم ،إ ًذا فأي شيء يدعو إلى
استبعاد حدوث واقعة مماثلة من النوع نفسه ،وهي
تحول العالم الراهن إلى اآلخرة!؟
إن يوم اآلخــرة سيكون يوم ظهور الحقائق
في أجلى صورها ،وإذا جاء ذلك اليوم الرهيب

706

فسوف تنهار كل الدعائم واألسس الكاذبة،
تلك التي كان الناس قد أقاموا بنيان حياتهم
عليها في العالم الراهن!!
( )50-49إن لحظة المصيبة تكون بالنسبة
إلى اإلنسان لحظة اكتشافه نفسه ،ومن ثم فإنه
اليكاد يتعرض للمصيبة حتى يذهل عن العناد
والتعنت ،ويأخذ في ذكــراﷲ والتضرع إليه،
وعندها يدرك أنه عبدوأناﷲ هو معبوده.
ولكنه سرعان ماينسى حالته السابقة
فيما إذا أذهــباﷲ عنه المصيبة ،وأنعم عليه
بالعافية والرخاء ،حيث إنه يرد النعمة المتاحة
له إلى األسباب الظاهرة ،وينظر إليها على
أنها ثمرة تدبيره ومؤهالته هو ،وتعود نفسيته
كما لو أن الحياة إنما هي هذه الحياة الدنيا،
وليس وراءها بعث وال نشور وال مثول أمام
المحكمة اإللهية .ويضاف إلى ذلك أن رخاءه
يوقعه في سوء فهم وغــرور قائل :إنني لما
كنت هنا حسن الحال ،فال بد أن يكون حالي
٤٨٢
حسنًا في العالم اآلتي كذلك!!
( )52-51إنما يعطى اإلنسان النعمة لكي يشكراﷲ باعتبارها هبة منه تعالى وفضالً ،ولكن اإلنسان
حين يظفر بالنعمة يتمرد ويطغى .أما إذا تعرض أللم أو شدة ،فال يلبث حينئذ أن يدعواﷲ في ضراعة
وابتهال ،غير أن الدعاء القسري كهذا القيمة له عنداﷲ تعالى ،وإنما يجمل باإلنسان أن يخضع لربه
ويدعوه عند الرخاء والنعمة تما ًما كما يدعوه ويخضع له في أوان الشدة واأللم!
وإن نفسية اإلنسان هذه هي التي تبعثه على إنكار الحق ،فالحق اليرغم أحدً ا على القبول ،وإنما هو
ينشد التسليم أو اإلذعان االختياري ،ومن ثم فإن الذين التنطوي قلوبهم على عنصر اإلذعان االختياري،
يهملون الحق الذي اليؤدي إهماله في ظاهر األمر إلى تعرضهم ألية كارثة أو خسارة فادحة عاجلة!!
قديما وحدي ًثا ،إنما هي
( )54-53إن قصة كل من برز من عظماء الناس ومن العباقرة في أنحاء العالم ً
قصة الحال ــ أي منحصرة في حدود شخصه وزمانه لم تتعدَّ ها ــ وليست قصة أحد منهم قصة المستقبل،
فإن مستقبل أي واحد منهم لم يكد أن يكون مصد ًقا بما كان عليه حاله ،بل جاء باألحرى مكذ ًبا في األعم
األغلب .وفي عالم كهذا ،فوجئ الناس منذ خمسة عشر قرنًا مضت ،بنبوءة تقرر أن أحداث المستقبل،
وكل الحقائق واألسرار التي ستنكشف لإلنسان عبر القرون التالية لنزول القرآن ،ستأتي كلها مصدقة
بالقرآن الكريم ،...وأن القرآن سوف اليبقى محتف ًظا بصدقه وحقيقته في كل عصر الحق فحسب ،وإنما
وضوحا وبرهنة وتوثي ًقا على مر األيام ،وإنه بذلك سيظل دو ًما كتاب الساعة ،التنقضي عجائبه
سيزيده
ً
وال تبلى جدته أبد الدهر!!
وقد تحققت هذه النبوءة حر ًفا حر ًفا وبصورة تدعو إلى الدهشة واإلكبار ،فما برحت الكشوف
٢٥

٤٩
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العلمية ،واألحداث التاريخية ،واالنقالبات
الزمانية تتضافر في صالحه ،بحيث تجد
الــيــوم حتى الباحثين مــن غير المسلمين
يشهدون صراحة بأن القرآن ،بما يمتاز به من
خصوصيات فريدة ،دليل في نفسه على أنه
كتاب منزل من عنداﷲ ،إذ اليمكن أن تتوافر
مثل هذه الخصوصيات األبدية الفذة في أي
تأليف بشري!
وإن الذين اليسلمون بصدق القرآن على
الرغم من هذه الحقيقة الصارخة ،فإنما هم
يثبتون أن نفسيتهم الخالية من الخوف قد
جعلتهم غير جادين ،فإن موق ًفا غير معقول
كهذا لن يصدر إال من اإلنسان غير الجاد
الــذي يرى الشواهد الواضحة الجلية رأي
العين ،وال يتناولها باإلقرار والتسليم!!



٥٣

٤٢

٤٨٣

إلها هو مالك السماوات
( )6-1لو أن المرء أتيح له بصر غير محدود ،فسوف يالحظ أن هناك ً
واألرض بما فيهن ،وقوته هائلة لدرجة أن الكون يكاد ينفطر ويتصدع من استشعار هيبته وجالله،
والمالئكة الذين هم على علم مباشر بألوهيةاﷲ التفتأ ألسنتهم تلهج بحمده وتسبيحه كل لحظة،
غارقين في الخشية اإللهية ،ثم إنه سيالحظ أناﷲ يختار بمشيئته وقدرته الخاصة بعض البشر
ويوصل إليهم كالمه على نحو غير مباشر ،لكي يقوموا بإخبار الناس أجمعين بالحقيقة الواقعة.
وإن اإلنسان وإن كان اليرى هذه الحقائق بصورة مباشرة ،إال أنه يستطيع أن يدركها عن طريق العقل
بصورة غير مباشرة ،وهذا هو امتحان المرء الحقيقي ،فالمسؤولية الملقاة على عاتق اإلنسان أن يرى
بعين بصيرته األشياء التي اليراها ببصره ،ويسمع صوتاﷲ في كالم األنبياء ،فيأخذ نفسه بالخضوع
واإلذعان إليه ،وأن يؤمن بالغيبإيمانًا كما لو أنه يرى كل شيء رأي العين!!
وإن أحدً ا لن يعذر يوم القيامة بالنظر إلى أنه لم يكن قد رأى الحقيقة مباشرة ،إذ أن رؤية الحقيقة
مباشرة غير مطلوبة أص ً
ال في عالمنا الراهن ،فلئن وصلت الرسالة الجوهرية إلى شخص ماعلى أتم
الوجوه وأكملها ،فإن حجةاﷲ تقوم عليه بعدئذ ،وإن انكشاف الحقيقة عليه بلغة الدليل وحده كاف لكي
يدان ذلك الشخص بجريمة إنكار الحق ،ويعاقب بالتالي بالعقوبة المقدرة لمنكري الحق أمثاله!
( )7الهدف الرئيسي الذي تنشده دعوة الرسول هو أن يتم إعالم البشر كافة بأنهم سيحضرون آخر
األمر بين يدياﷲ ،حيثيجزى الكل ،حسب عمله في الحياة الدنيا؛ إما بالجنة األبدية أو الجحيم
األبدي!.
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٤٩

٤٨٤

ولقد بعث رســـولاﷲ^ ألجــل إعالم
البشرية جمعاء بهذه الحقيقة نفسها .وقد
كــانــت بعثته عليه الــصــاة والــســام ذات
مرحلتين :مباشرة وغير مباشرة.
أما بعثته المباشرة فقد كانت إلى مكة وما
حولها من القرى والبالد ،وقد قام عليه الصالة
والسالم بإكمال هذه المرحلة في حياته قبل
رحيله إلى الرفيق األعلى..
وأما بعثته غير المباشرة فهي للعالم أجمع
بواسطة أمته ،وبعثته الثانية هــذه مازالت
مستمرة ــ وال تزال ــ إلى أن يرثاﷲ األرض
وم ــن عليها .وق ــد ع ــرض رســـــولاﷲ^
رسالته على العرب باللغة العربية ،وإن األمة
المحمدية بدورها مطالبة بأن تسير على هذا
المبدأ ذاتــه ،وهــي تــؤدي وظيفتها الدعوية
بالنيابة عنه عليه الصالة والسالم بحيث تقوم
بإبالغ رسالة الحق إلى كل أمة بلغتها ،فإنه
اليتسنى الوفاء بحق التبليغ بالنسبة إلى أمة
ما ،مالم يتم إيصال رسالة الحق إليها بلغتها

هي!!
( )10- 8لقد فتحاﷲ لإلنسان با ًبا إلى رحمة غير عادية لم يفتحه ألحد سواه ،وهو أن يختار هدايةاﷲ
بمحض إرادته هو ،فيعود بالتالي أه ً
ال إلنعاماﷲ غير العادي ،وما اختيار الناس طر ًقا مختلفة االتجاهات
أمرا غير مستحسن ،إال أنه ليس ثمة إلى
في الحياة إال نتيجة هذه الحرية نفسها ،وهذا االختالف وإن كان ً
انتخاب ذلك اإلنسان الغالي الثمين من سبيل آخر غير هذا.
مختارا ،إال أنه أودع لهداية اإلنسان في نفسه وفيما حوله
حرا
ً
وإناﷲ سبحانه مع كونه خلق اإلنسان ًّ
من الدوافع واألسباب الكثيرة مايجعل المرء اليتجه نحو الطريق الخاطئ أبدً ا ،فيما لو كان جا ًّدا حق
الجدية ،والذين يتجهون نحو الطريق الخاطئ هم ظالمون ،وإنهم لن يعتبروا عنداﷲ أه ً
ال للعفو والمغفرة
البتة!
( )12-11إنها لواقعة عظيمة ،هذه التي نشهدها أمامنا بشكل السماء واألرض؛ لدرجة اليتصور
معها أن يكون قد أوجدهاإله من تلك اآللهة التي يعظمها الناس ويقدسونها من دوناﷲ ،وهكذا نظام
التوالد والتناسل لدى البشر والحيوانات يبلغ من الدقة والتعقيد حدًّ ا اليمكن معه أن ينسب بحق إلى
أحد الناس وال أحد اآللهة التي يعبدها الناس من دوناﷲ.
وصفات الخالق تلك التي ندركها عن طريق مشاهدة مخلوقاته ،كافية في حد ذاتها إلثبات مدى
عظمة هذا الخالق ،فهو سميع وبصير ،وهو مالك لكل أنواع القوة والقدرة واالختيار األعلى ،وأن كل
مايناله شخص مافإنما يناله بعطاء منه تعالى ،وما ينتزع منه فإنما ينتزع بانتزاعه تعالى .وهو تعالى الند
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له وال نظير في ذاته وال في صفاته ،وليس كمثله
شيء!!
( )13لقد جاء كل األنبياء ــ على اختالف
الــزمــان والمكان ــ بدين واحــد ليس غير ،أال
وهو دين التوحيد ،ولكن أتباع أولئكم األنبياء
والمرسلين لم يلبثوا أن انقسموا إلى فرق دينية
شتى فيما بعد .وكان السبب في ذلك يرجع إلى
تغير مركز االهتمام ،فقد كاناﷲ هو مركز االهتمام
الرئيسي في الدين الذين جاء به األنبياء الكرام ،إذ
كانت دعوة الجميع أن اعبدوااﷲ الواحد األحد،
وال تشركوا في عبادته شي ًئا ،غير أن أممهم مالبثت
أن غيرت مركز اهتمامها فيما بعد حيث صارت
عابدة لغيراﷲ بدالً من عبادةاﷲ وحده!.
إن الدين الذي يطلبهاﷲ سبحانه من عباده إنما
يتلخص في أن يتمسكوا بالتوحيد الخالص ،وأن
يصيراﷲ الواحد هو مركز اهتمام الجميع ،وهذا
هو إقامة الدين .وأمــا الشرك فهو االســم اآلخر
لتغيير مركز االهتمام هذا ،وحين يتسرب الشرك
إلى الناس فسرعان ماينشب بينهم االختالف
والفرقة؛ ذلــك ألن مركز اهتمام الجميع يبقى
واحدً ا مادام التوحيد هو السائد ،بينما تتعدد مراكز
االهتمام عندما يحل الشرك محل التوحيد.
ودين النبي العربي^ وإن كان دينًا محفو ًظا
من حيث متنه السماوي ،إال أن أمته ليست أمة
محفوظة (معصومة) ،فال تزال الفرصة مفتوحة
أمــام أفرادها لكي يجعلوا من األشياء الجديدة
مركز اهتمامهم ،ويدخلوا على الدين األصيل
ألوان التغييرات أو التعديالت عن طريق تفسيره
وتأويله المزعوم ،ويحيلوا بالتالي الدين الواحد
عمل ًّيا إلى أديان ومذاهب عديدة!!
( )14التفرق بعد مجيء العلم معناه أن
ترتفع دعوة الدين الحق ،ويبقى المرء مع ذلك
معارضا .لقد
بمعزل عنها ،أو يقف في وجهها
ً
أبرزاﷲ حقيقة الدين بواسطة رسوله األخير
في صورتها الخالصة النقية ..ومن هنا فقد كان
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ينبغي لجميع طالب رضــااﷲ أن ينضووا تحت
رايته عليه الصالة والسالم غير أنهم لم يستعدوا
لالنضواء تحت الراية المحمدية؛ ذلك بأنهم كانوا
بعزو أنفسهم إلى األنبياء السابقين يحتلون مركز
التدين بين الناس ،فظنوا أن في هذا كفاية ،وأنهم
في غنى عن أي رســول أو رسالة جديدة بينما
يتحتم على الناس كافة ،إذا ماارتفعت دعوة الدين
الصحيح الخالص ،أن يحطموا قوقعاتهم ،ويربطوا
أنفسهم بالدين الصحيح الخالص ،...وأما الذين
اليفعلون ذلك فإنهم مجرمون عنداﷲ ،سواء
كانوا غير متدينين أص ً
ال أو متدينين في ظاهر األمر.
ومن الناس من ينكر دعــوة الدين الحق إذا
ارتفعت ،بدافع «البغي» بينما يبتعد بعضهم عنها
بناء على الشك واالرتياب .والمراد بالبغي هو
الحسد والتكبر ،وهو شأن أولئك الذين يتمتعون
بمقام الكبرياء والسيادة في المجتمع ،واالعتراف
بالحق يضطر هؤالء إلى النزول عن مقام الكبرياء،
وحيث إنهم اليرضون بتصغير أنفسهم ،ينصرف
تبريرا لموقفهم.
اهتمامهم نحو تصغير دعوة الحق ً
وأما الشك والتردد فحالة تعتري غال ًبا العوام
من الناس ،فهؤالء وإن كانوا يريدون كالم الداعي
الخطير والمؤثر على مستوى الدليل ،إال أنه
يصعب عليهم أن يتخلوا عن أكابرهم أولئك الذين
تكون عظمتهم قد استولت على أذهانهم بصورة
مسبقة ،ويقف هذا المطلب المزدوج عائ ًقا دون
توصلهم إلى قرار حاسم ،فإذا كان الفريق األول
قد أهمل الحق تحت عوامل الحقد والتكبر ،فإن
الفريق األخير اليتمكن من اختياره تحت عوامل
الحيرة ،وبالتالي يظل هذا وهذا محرو ًما من قبول
الحق واعتناقه.
( )16- 15المراد بالكتاب هنا هو الدين
األصلي الذي جاء به األنبياء والمرسلون ،وأما
«األهــواء» فالمراد بها تلك اإلضافات المزعومة
التي أدخلها الناس من عند أنفسهم على الدين
الحق ،وقد أمراﷲ رسوله بأن اثبت واستقم على
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الدين األصلي وحــده ،وال يجوز بحال من
األحوال أن تلين قناتك بالنسبة إلى دين الناس
المزعوم أو تميل إلى التواؤم معه حتى ولو
بالنظر إلى أية مصالح دعوية ،فإن الواجب
أساسا هو إقامة العدل ،أي الفصل
المنوط بك ً
في الخالفات الدينية ،واإلبانة عن حقيقة
الحق وحقيقة الباطل ،وتمييز الجزء الذي
جاء من عنداﷲ من الجزء الذي تم إقحامه في
الدين نتيجة التحريفات البشرية.
وقوله( :ال حجة بيننا وبينكم) يعني أننا لن
نخوض معكم في خصام حتى ولو تخاصمتم
معنا ،وإنــنــا سنظل متمسكين بمسلكنا
اإليجابي من طرف واحد ،وإن اتخذتم إزاءنا
موق ًفا سلب ًّيا ،إن مسؤولية الداعي إنما تتمثل
في إبالغ رسالة الحق وحده ،أما ماعدا ذلك
من أمور ،فإنه يفوضها كلها إلىاﷲ .وإن
اللجاج بالباطل وإثارة الجدل المغرض بغية
إحراج أولئك الذين استجابت قلوبهم للحق،
٤٨٥
عملية منكرة جائرة للغاية ،وإن أصحابها
يعرضون أنفسهم لخطر أن يحل عليهم غضباﷲ ،والعذاب الشديد في اآلخرة!!
( )18-17كما يكون هناك ميزان توزن به األشياء المادية ،كذلك أنزلاﷲ كتابه ميزانًا توزن به
الحقائق المعنوية ،إن كتاباﷲ هو محك التمييز بين الحق والباطل ،فكل شيء آخر ،كائنًا ماكان ،يجب
أن يتم فحصه واختباره بمعيار الكتاب اإللهي وليس بالعكس.
وإن الذين وقفوا من الرسول في عصره موقف المعارضة ،إنما كان خطؤهم يكمن في أنهم كانوا
ينظرون إلى كتاباﷲ في ضوء الدين الذي تكون لديهم من تقاليدهم القومية الرائجة ،وما أثر عن
أكابرهم من أقوال وأفعال ،بينما كان ينبغي لهم أن ينظروا إلى التقاليد القومية وأقوال الصالحين وأفعالهم
المأثورة في ضوء كتاباﷲ ،وأن يأخذوا منها مايتفق مع كتاباﷲ ،ويدعوا مااليتفق مع كتاباﷲ.
وإن المرء هو المسؤول عن القيام بعملية النظر والفحص واالختبار هذه في العالم الراهن ،وسيتم
إنجاز هذه العملية في اآلخرة من جانباﷲ على وجه أكمل وأشمل ،والعاقل هو الذي يزن نفسه قبل
أن يوزن في يوم القيامة؛ ألن الوزن يومئذ سيكون للقضاء األخير ،وليس إلعطاء فرصة العمل!
( )20- 19إن الحياة الدنيا ألجل االمتحان ،حيث يتاح لكل امرئ هنا من األسباب والوسائل بقدر
ماهو ضروري والزم لالمتحان ،واآلن فإن من يكون مح ًبا لآلخرة ،سيستعمل أسباب الدنيا الراهنة لبناء
اآلخرة ،وسيلقى بالتالي جزاءه في اآلخرة بشكل مضاعف.
وعلى نقيض من ذلك فإن من يكون مح ًّبا للدنيا فسيعمل ً
آخذا في اعتباره مطالب الحياة الراهنة
وحدها ،ومثل هذا الشخص يمكنه بالطبع أن يجني ثمار جهده في العالم الحالي ،غير أنه سيظل محرو ًما
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في اآلخــرة كل الحرمان فإنه إذا لم يكن قد
عمل شي ًئا يذكر ألجل اآلخرة فكيف يمكن أن
يعطى شي ًئا من نعيم اآلخرة؟!
( )23-21إن شي ًئا مــاإذا لم يثبت من
كتاباﷲ ،ولكن المرء يصر مع ذلك على
كونه صوا ًبا ،فمعنى ذلك أنه يتخذ من اآلخرين
أندا ًداﷲ ،وأنه يعطي اآلخرين دوناﷲ الحق
في أن يضعوا للناس دينهم!!
وهذا أمر بالغ الخطورة ،إذ الحقيقة أن
تقرير أمر مامن أمور «الدين» ليس إال من
حــقاﷲ وحــده ،وإن إعطاء هذا الحق ألحد
ســواه هو الشرك الصريح .والشرك جريمة
التغتفر عنداﷲ على أية حال.
أجرا إال المودة في
(قل الأسئلكم عليه ً
القربى) لقد تم تلقين الرسول^ هذا القول
عندما كانت قبيلته قريش تزرع شتى العقبات
والعراقيل في طريق دعوته ،وفي ظل ظروف
قاسية إذا أبيتم قبول الدين الذي جئتكم به،
٤٨٦
فلتكفوا أذاكم مراعاة للقرابة ،ولو كان ثمة
بيني وبينكم خالف ديني ،فال يجرنكم هذا الخالف إلى االنحطاط حتى عن مستوى الشرف والمروءة
واألخالق ..وهكذا فكأنما تم إشعار المعارضين لرسولاﷲ بأسلوب غير مباشر ،بأنهم ليسوا معارضين
أيضا ،حيث إنهم يثبتون كون أنفسهم على خطأ وضالل على المستوى األخالقي
فقط ،وإنما هم مجرمون ً
الذي له أهمية التنكر حتى في أنظارهم كذلك!
( )26-24إن من سنةاﷲ في هذا العالم أن يتجلى الحق هنا بصورة الحق ،ويظهر الباطل في مظهر
الباطل ،فإن كانت هناك روح كاذبة ،فلن يصدر منها كالم صادق أبدً ا ،وهذا هو السر في أنه اليمكن هنا
شخصا جاء يزعم أنه نبي وما هو بنبي ،الصطبغ كالمه بالضرورة
لغير النبي أن يتكلم بلسان النبي ،فلو أن
ً
بطابع النبي الكاذب ،إذ ليس في مقدور أحد ،كائنًا من كان ،أن يتكلم بأسلوب النبي الصادق على نحو
مصطنع أبدً ا.
وقوله( :فإن يشإاﷲ يختم على قلبك) معناه :لو أنك افتريت علىاﷲ كذ ًبا لختم على قلبك ،ولعاد
نموذجا ح ًّيا له.
عاجزا عن إصدار ذلك الكالم الرباني المقدس الذي يمثل كالمك
لسانك عندئذ
ً
ً
والحقيقة هي أن كالم الرسول األسمى دليل في نفسه على كونه رسولاﷲ ،ولو أنه لم يكن رسولاﷲ
ح ًّقا ،لما صدر مثل هذا الكالم الرفيع األسمى من لسانه أبدً ا!
والذين يعارضون الحق ،اليفعلون ذلك استجابة لنداء قلوبهم ،وإنما يتصدون لمعارضته تلبية لدواعي
العناد والتمرد ليس غير ،ويصح القول أن أمثال هؤالء يصيرون بذلك مجرمين أمام محكمة ضمائرهم
نفسها ،ومن ثم فقد قامت عليهم حجةاﷲ بالفعل ،ولم يعد لهم عذر ،اللهم إال أن يبادروا بالتوبة والرجوع
٤٩

عما هم فيه من ضاللة ،ويتضرعوا إلىاﷲ تعالى
سائلين إياه العفو والمغفرة لذنوبهم!!

( )29- 27إن حياة البشر فوق األرض تتوقف
على الماء ،ولكن الماء بكليته في قبضةاﷲ
فلو أناﷲ لم يتفضل بتوفير الماء ،لما استطاع
اإلنــســان أن يحصل الــمــاء أو يــوجــده مــن عند
نفسه ،وهكذا فإن الرزق هو اآلخر يتم تقسيمه
من عنداﷲ ،وفي هذا التقسيم ينظراﷲ سبحانه
إلى استعداد اإلنسان وكفايته ،فيعطي ًّ
كل بقدر
كفايته واستعداده ،ولو صار الناس يعطون أكثر
من أقدارهم واستعداداتهم ،لعادوا كلهم طغاة
وظلما
جورا وفسا ًدا
ً
بغاة ،ولملئت األرض بالتالي ً
وعدوانًا.
فالحا حين يبذر الحبوب في
وإننا نشاهد أن
ً
أيضا على جمع تلك الحبوب
مزرعته ،فهو يقدر ً
متى يشاء ،وهذه المشاهدة اإلنسانية قرينة تدلنا
على أناﷲ سبحانه ق ــادر كــذلــك على جمع
مخلوقاته المبثوثة في أرجاء الوجود واستحضارها
أمام محكمته ،ليتم تحديد مصائر العباد النهائية
هناك على صعيد واحــد ،فإن الخالق الذي كان
بإمكانه أن يبث الخالئق بعد إيجادها ،كيف سيعود
مستحي ً
ال عليه أن يجمعها ويستحضرها من جديد
بعد الموت؟!

( )31-30لقد أنشئ العالم الراهن تب ًعا لقانون
السببية ،فحين يتعرض المرء هنا لمصيبة ما ،فإنها
تكون من غير شك نتيجة لبعض تقصيراته هو،
وقد يحدث أحيانًا أن أحد الناس يرتكب خطأ أو
تقصيرا ،ولكنه ينجو من سوء عاقبته.
ً
وإنما تحدث هذه الوقائع في الدنيا لكي يعتبر
بها اإلنسان ،فــإذا مــارأى أن الناس إنما ينالون
ماينالون بقدر عملهم ،فليتعظ بذلك ألن كل
شخص سيلقى جزاءه في اآلخرة كذلك بحسب
كما ونو ًعا ،...وهكذا إذا وقع بصره على
عمله ًّ
امــرئ صدر منه تقصير ،ولكنه خلص من سوء
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درسا مفاده أناﷲ غاية
مغبته ،فليأخذ من ذلك ً
في الرأفة والرحمة بعباده ،فلو أن المرء رجع
إليه تعالى ،ألنقذه برحمته الخاصة من عاقبة
تقصيراته ..وهكذا يصبح حال المرء إذا رسخ
اإليمان في قلبه ،حيث إنه يأخذ يرى في أحداث
الدنيا صور اآلخرة!
( )35- 32إن اإلنسان يجري سفنه في البحر،
ويطير طائراته في الجو ،وإنما يمكنه أن يفعل ذلك
لكوناﷲ سبحانه قد جعل نواميس الطبيعة مالئمة
لنا نحن البشر ،ولو أن نواميس الطبيعة لم تتواءم
معنا ،لما جرت لنا سفينة في البحر ،وال طارت لنا
طائرة عبر الفضاء.

وكل واقعة من وقائع الحياة تنطوي على عبرة،
ولكن االعتبار بالوقائع يتطلب الصبر والشكر،
فالحياة التسير دو ًما على وتيرة واحدة ،بل البد
فيها من الشدة واأللم حينًا ،ومن الراحة والعافية
حينًا آخر .وفي آوان الشدة واأللم يتعين على المرء
أن يسمو فوق األحداث واألحوال الظاهرية ،حتى
يتمكن من رؤية الواقع من زاويــة أخــرى ،وهذا
شيء اليتأتى بدون الصبر ..وهكذا يقتضي األمر
عند الراحة والعافية أن ننظر إلى الشيء الناتج
ظاهرا ــ عن جهودنا ،على أنه شيء
ـعلى مايبدو
ً
موهوب من عنداﷲ تعالى ،وإنه لن يوفق لهذا
إال شخص تولد في داخله ذلك الشعور األسمى
الذي يقال له «الشكر».

والجدال في اآليات هو أن المرء إذا نبه إلى
مكان العظة اإللهية في واقعة ما ،فال يلقي لذلك
بــاالً ،وإنما يحاول تفسير الواقعة بوجوه أخرى
مفتعلة.

( )36إن من يتوكل علىاﷲ من شأنه وحده
أن يكون مريدً ا لآلخرة ،فكلما يتقدم المرء نحو
اآلخــرة ،تبدو له فوائد الدنيا مهددة بالخطر،
وتتراءى له مصالحه العاجلة كأنما ينفلت زمامها
من يــديــه ...إ ًذا ،فليس هنالك من شــيء يثبت
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المرء على طريق اآلخرة ،إال أن يكون واث ًقا
بــوعــداﷲ ،ومتأكدً ا من أنــه بقدر مايفقد
ألجلاﷲ في هذه الدنيا ،يجد عوضه مضاع ًفا
عند ربه في تلك الدار اآلخرة.
وكل نعمة من نعم الدنيا موقوتة سريعة
الزوال ،أما نعم اآلخرة فهي أبدية اليعتريها
زوال وال فناء ،وإنه الحقيقة للنعمة الوقتية
الفانية ،بالقياس إلى النعيم األبدي الباقي!!
( )43-37إن اإليمان ،حين يفوز به أحد
بمعناه الحقيقي ،اليلبث أن يحدث في داخله
ثورة ،ويجعل منه بالتالي رج ً
ال غير الرجل،
وإن الصفات المذكورة هنا ،المميزة لعباداﷲ
المؤمنين ،كلها مما يتجلى فــي شخصية
المؤمن على عقب الثورة اإليمانية.
فمثل هــذا الشخص ينشأ فــي داخله
مزاج االعتراف بالحقيقة الواقعة ،حيث إنه
يخضعﷲ معتر ًفا له تعالى باأللوهية ،ولنفسه
هو بالعبودية ،ويعود مستحي ً
ال عليه إذا سمع
٤٨٧
مناد ًيا يدعو إلىاﷲ أال يستجيب له ،وشعوره
اإليماني يجعله مرهف الحس إزاء الصواب والغلط ،فهو يفعل ماينبغي له أن يفعل ،ويجتنب ماالينبغي
له أن يفعل.
واعترافه بوضعه الحقيقي ــ العبودية ــ يمأل نفسه تواض ًعا ينتزع منه مزاج الغضب والظلم والبغي
والعناد ،وهذا التواضع هو الذي يرغمه على أن يستفيد في الشؤون االجتماعية من مشورة اآلخرين،
ويتحرز من اإلقدام بناء على رأيه الشخصي وحده .والصلة التي تربطه بغيره يكون قوامها النصح والمودة
دون االستبداد واالستغالل.
شخصا كهذا اليعتدي على اآلخرين على أية حال ،أما إذا اتخذ ضد اآلخرين خطوة ما ،فإنما
وإن
ً
دائما مستعدًّ ا ،حتى في
يتخذها كإجراء دفاعي ،وبالقدر الذي يلزم لصد عدوانهم ،هذا إلى جانب كونه ً
واستفزازا ،لكي يعفو عن الناس ،وينسى كل إساءاتهم السابقة ..وإن العبد المؤمن إذ
أشد الظروف إثارة
ً
يفعل كل هذا ،فإنما يفعله مدفو ًعا بعواطفه اإليمانية ،بيد أناﷲ تعالى يقدره ويعلي من شأنه بحيث يخلع
عليه لقب صاحب العزم والهمة العالية ،ويدخله في جنانه األبدية!
( )46-44إن الهداية يتم إيضاحها في هذا العالم بواسطة الدليل ،وتلك هي سنةاﷲ بالنسبة لهذا
العالم .ومعنى ذلك أن الهداية اليوفق لها في هذا العالم إال من يثبت مقدرته على فهم الحديث بلغة
الدليل ،وأن يكفيه كون أمر ماقد ثبت صدقه بواسطة الدليل ،لكي يخضع له ويذعن إليه .أما الذين
اليكفيهم الدليل مقن ًعا وباع ًثا على التسليم ،فإنهم لن يهتدوا في هذا العالم أبدً ا .والذي اليخضع للدليل
في العالم الراهن ،يعرض نفسه لخطر أن يقهر يوم القيامة على الخضوع أمام القوة والجبروت اإللهي ،غير
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أن الخضوع يومئذ لن يغني عن أحد فتيالً،...
حيث إنه سيكون لتسجيل الذل والهوان على
المرء وليس لتأهيله لإلنعام والتكريم!
( )48- 47إن امتحان المرء الحقيقي
في العالم الراهن هو أن يواجه كل وضع
من أوضــاع الحياة برد فعل صحيح ،ولكن
اإلنسان اليفعل هذا ،حيث إنه حين يحصل
على نجاح يصاب بنفسية الفخر والزهو
واالعتزاز ،أما حين يتعرض لمصيبة ما ،يأخذ
في إظهار المشاعر السلبية.
وهؤالء هم الذين اليوفقون إلى رد الفعل
أو االستجابة الصحيحة إزاء دعوة الحق ،فإن
مزاجهم غير الواقعي يجعلهم غير واقعيين
بشأنها كذلك .واالستجابة الصحيحة لدعوة
الحق تتمثل في أن يعترف المرء بصدقها من
فــوره ،غير أن المرء يتخذ منها قضية تتصل
بكرامته ،وبالتالي تأخذه العزة باإلثم ،فيقول:
«صغيرا» أمــام الداعي فيما لو
إنني سأعود
ً
٤٨٨
آمنت بدعوته ،وهذا اإلحساس يقف عائ ًقا
حرصا على مصالحه الذاتية رغم تيقنه من صدقه!.
دون قبوله الحق ،فيقابله باإلهمال والالمباالة
ً
( )50-49إن أساس الدين يقوم على التصور القائل بأن كل أنواع القدرة واالختيار في هذا الكون
إنما هي بيداﷲ الواحد وحده ،وأنه اليملك أحد سواه أي قدرة وال خيار ،سواء أكان األمر يتعلق بتدبير
نظام السماء واألرض ،أمبإعطاء اإلنسان الذرية ،فكل مايناله المرء إنما يناله بعطاءاﷲ ،وهو الذي ينتزع
عطاءه منه متى يشاء.
وهذا االعتقاد عناﷲ هو الذي يولد في نفس المرء ذلك الشعور الصحيح الذي يسمى «العبودية»،
كما أن هذا االعتقاد عناﷲ هو الذي يرغم المرء على أن يتبع في حياته العملية المنهج الذي تضمنته
الشريعة اإللهية!!
( )53-51إنه ليس من شأن إنسان أن يكلماﷲ مواجهة في العالم الراهن؛ إذ يحول عجز اإلنسان
وقصوره دون اتصال مباشر كهذا ،ومن ثم فقد نزل على األنبياء مانزل من الكالم اإللهي بأسلوب غير
مباشر ،وللكالم غير المباشر هذا طرق متعددة ،نجد أمثلتها في حياة األنبياء والرسل في صور شتى.
إن أحد العلماء أو المفكرين حين يؤلف كتا ًبا أو يعرض كال ًما ،فإننا نجد في ماضيه من صنوف
األسباب والعوامل مايمكننا من تعليل بطولته العلمية والفكرية ،ولكن أمر النبي مختلف عن هذا تما ًما.
فحياة النبي بعد النبوة تختلف عن حياته قبل النبوة كل االختالف ،وإذا كان كالم غير النبي في حاضره
متميزا بلفظه
يبدو امتدا ًدا لماضي حياته ،فإن الكالم الذي يجري على لسان النبي بعد النبوة يكون فريدً ا
ً
ومعناه عن كالمه قبل النبوة لدرجة أنه اليمكن تفسير هذا التميز واالختالف بماضي النبي ،وإن هذه
٤٩
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لقرينة واضحة تدل على أن كالم النبي كالم
إلهي ،وليس كال ًما بشر ًيا عاد ًيا.
ومن مزايا النبي العربي ـ^ ــ أن القرآن
الــذي نــزل عليه ،والــكــام الــذي صــدر من
لسانه ،اليــزال كالهما محفو ًظا في صورته
األصلية حتى هذا اليوم ،وأي شخص يعرف
اللغة العربية ،لو تناولهما بدراسة مقارنة،
واضحا جل ًيا حيث تبدو
لوجد بينهما فر ًقا
ً
لغة الحديث النبوي لغة محمدبن عبداﷲ^
بالبداهة ،ولغة ٍ
القرآن المجيد لغة كالماﷲ
بالبداهة كذلك!!



٤٣

٨٩

( )4-1المراد بـ(أم الكتاب) هو اللوح
المحفوظ عنداﷲ .وقد أثبتاﷲ في اللوح
المحفوظ ذلك الدين األصيل الذي يطلبه
٤٨٩
من البشر ،وهذا الدين األصيل هو الذي نزل
على األنبياء والمرسلين بلغات شتى على اختالف العصور ،وقد نزل على نبي آخر الزمان ـ^ ــ باللغة
العربية ،وهذا القرآن العربي هو وحده ممثل للدين اإللهي الحق في عالمنا الراهن ،وإنما المسئولية اآلن
ملقاة على عواتق حاملي القرآن الكريم أن يوصلوا رسالته إلى شعوب األرض كافة بنقله إلى سائر لغات
العالم ،حتى يتمكن اآلخرون بدورهم من أن يفهموه تما ًما كما فهمه العرب .وكون القرآن متص ًفا بالعلو
وملي ًئا بالحكمة دليل على كونه كتا ًبا إله ًّيا ،فلغة القرآن الكريم ومضامينه على مستوى العظمة اإللهية
تما ًما ،وهذا في حد ذاته برهان صارخ بأنه كتاباﷲ ،ولو أن القرآن كان كال ًما إنسان ًّيا ،لم يكن ليبلغ ماهو
عليه اآلن من هذا المستوى غير العادي من العظمة والروعة والجالل!!
( )8-5هناك عدد اليحصى من الناس في العالم اليوم يردد أسماء األنبياء السابقين بمنتهى التوقير
مثيرا للدهشة واالستغراب ،إذا قارناه بما قوبل به أولئك األنبياء ــ بما فيهم
واالحترام ،وهذا الوضع يبدو ً
رسول اإلسالم ــ من التحقير واالستهزاء من قبل معاصريهم!.
وليس مرجع ذلك إلى كون الناس في سالف الدهور همجيين ،وكونهم اليوم في أعلى مراتب
التحضر والمدنية ،وإنما يرجع السبب في ذلك إلى فارق الزمن ،فاليوم بعد أن بعد العهد ،ومضت قرون
متطاولة ،قد صار اسم كل نبي من األنبياء مقرونًا باألمجاد التاريخية ،مما يجعل عبدة الظواهر اليوم
سرعان مايتعرفون عليه بدون عوائق ،أما بالنسبة إلى معاصريه ،فقد كان النبي يبدو في صورة إنسان
عادي ليس غير ،وللتعرف عليه حينذاك ــ بوصفه نب ًّيا ــ كان البد من توفر بصر ثاقب نفاذ إلى الحقيقة،
وليس من شك في أن هذا البصر النفاذ ــ كان وال يزال ــ أقل شيء وجد في هذا العالم!
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ومهما كــان سلوك المخاطبين لدعوة
الحق خاط ًئا أو حتى سي ًئا ،فــإن الداعي
اليبرح يواصل عمله الدعوي بدأب ونشاط،
إلى أن يحين الوقت الذي يقضياﷲ فيه من
عنده بما يحسم الصراع الدائر بين دعاة الحق
ومعارضيه.
( )14- 9إن أكثر الناس كانوا ــ وال
يزالون ــ في كل زمان يؤمنون بأن خالق هذا
الكون ومالكه هواﷲ ،وهو الذي منحنا كل
مانحتاج إليه في الحياة الدنيا.
إن إيــجــاد الــكــون وتــوفــيــر األســبــاب
الضرورية للحياة فوق األرض ،لعمل عظيم
هائل لدرجة أنه اليمكن لشخص ماأن يعزوه
إلى أحد غيراﷲ الواحد األحد.
وهــذا اإلقــرار يقضي بــأن يــكــوناﷲ هو
موضع اهتمام اإلنسان األكبر ،وأن تصطبغ
حياته بالصبغة اإللهية ،ولكن اإلنسان يتخذ
من أشياء أخرى مقصوده ،ويجعل من غيراﷲ
٤٩٠
مركز اهتمامه وتوجهاته.
لقد كشفاﷲ الحقيقة بواسطة أنبيائه ،ثم إنه تعالى أنشأ هذا الكون بحيث صار بكل موجوداته
وظواهره تمثي ً
ال عمل ًّيا ح ًّيا للحقائق المعنوية.

ومن هذه الحقائق مث ً
ال أن اإلنسان سيبعث بعد موته من جديد ،ويتم تمثيل هذه الحقيقة مرة بعد
أخرى على مستوى النبات ،حيث يشاهد اإلنسان كل عام أن األرض قد يبست ،ثم ينزل عليها المطر،
فإذا بها تعود مرة أخرى ناضرة خضراء.
وفي هذا إشارة بليغة إلى أن اإلنسان بدوره سوف يبعث بعد موته من جديد كذلك.

مالئما لإلنسان على نحو مدهش ،فقد صنع كل شيء
والميزة الثانية للعالم الراهن تكمن في كونه
ً
هنا بحيث يتمكن اإلنسان من استخدامه لتحقيق شتى أغراضه كما يشاء ،مما يقتضي أن تستيقظ في
نفس اإلنسان عواطف الشكر والعرفان.
فينبغي له إذا استعمل شي ًئا من مصنوعاتاﷲ أن يخضع قلبهﷲ ،وتفيض من لسانه كلمات االعتراف
والحمد واالبتهال.

( )19-15من صور اإلشراك باﷲ أن يتخذ المرء من أحد شريكًا في الذات اإللهية ،كاالعتقاد أن
المالئكة بناتاﷲ ،أو القول بأن المسيح ابناﷲ ،أو كنظرية وحدة الوجود التي تفسر الكون باعتبار كل
موجوداته أجزاء من ذاتاﷲ.
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إن كل العقائد من هذا النوع باطلة محضة
التستند إلى أي دليل حقيقي مطل ًقا.

واآليــة رقم ( )18قد تضمنت وصفين
جامعين يتميز بهما صنف اإلناث عن صنف
الرجال :أما أحدهما :فهو أن المرأة ميالة
بطبعها إلــى الزينة والتحلي .وأمــا اآلخــر:
فيكمن فــي كونها التــقــدر عند الــجــدال
والخصومة على التعبير عن موقفها بأسلوب
قوي مؤثر .وهذا النقص الطبيعي في صنف
ونظرا إلى هذه
اإلناث حقيقة تفرض نفسها.
ً
الحقيقة ذاتها أخــذ اإلســام بمبدأ تقسيم
الواجبات االجتماعية بين الجنسين :إذ ألقي
على عاتق الرجل تبعة العمل خارج البيت،
بينما جعل المرأة مسؤولة عن تدبير شؤون
البيت الداخلية!.
( )25- 20إن المرء اليعدم الفرص
ألي عمل يريد ممارسته في العالم الراهن؛
كثيرا من الناس في سوء فهم ،مؤداه
مما يوقع ً
٤٩١
أن كل مايفعلونه هو الصواب عينه ،وأنهم لو
كانوا على خطأ ،لم يحالفهم النجاح في ترويج طريقتهم ،ومثل هذه األقاويل يرددها غال ًبا أولئك الذين
ينتمون إلى طبقة «المترفين».
٥٠

غير أن هذا سوء فهم خطير جدًّ ا ،فإن رواج طريقة مافي رحاب هذا العالم إنما يرجع إلى حرية
االمتحان المتاحة هنا للجميع ،للصالحين والطالحين على سواء ،وحيث إن فترة االمتحان ستكون قد
انتهت في عالم اآلخرة ،فلن يجد أحد هناك هذه الفرصة بطبيعة الحال ،وأشد مواجهة أو مقاومة ظل
يتعرض لها دين األنبياء والرسل على اختالف العصور هي التي كانت بينه وبين دين اآلباء الموروث،
إذ إن «اآلباء» يكونون قد تحولوا عند األمم إلى «أكابر» ،ويبدو لهم نبي العصر ــ بالقياس إليهم ــ من
أصاغر الناس؛ ولهذا السبب يعود مستحي ً
ال على القوم أن يختاروا دين أحد الصغار متخلين عن دين
الكبار ،غير أن تكذيب أولئك «الصغار» هو الذي جر على الشعوب الهالكة ذلك العذاب الذي كان في
حسبانها أنها لن تتعرض له إال بتكذيب «الكبار»!!

( )30-26إن كلمة إبراهيم المذكورة هنا ،والتي تضمنت إعالن التوحيد الخالص والتبرؤ المطلق
من عبادة غيراﷲ ،كانت قد صدرت من لسانه في المرحلة األخيرة من حياته الدعوية ،ولم تكن هذه
الكلمة مجموعة من بعض الحروف واأللفاظ ،وإنما كانت هي خالصة تاريخ حافل عظيم ،فحين بلغ
سيدنا إبراهيم سن التمييز اكتشف أنإله اإلنسانإله واحد ليس غير ،وأن كل اآللهة سواه باطلة محضة
الأصل لها وال حقيقة .ولقد بنى حياته على أساس من هذه العقيدة ،كما نهض يدعو إليها أفراد
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قائما بذلك ،باذالً
أسرته وقومه ،وما برحً 
جهد طاقته بدأب ونشاط في سبيل دعوته،
حتى غدا كونه موحدً ا هو الطابع المميز له
وهويته التي راح يعرف بها في بيئته ،وبعد
ممارسة حياة طويلة كهذه ،عندما قال
مهاجرا،
الكلمة المذكورة ،وهو يغادر وطنه
ً
فكان من الطبيعي أن تعود كلمته تلك «كلمة
باقية» ،فإنها كانت مرتبطة بحادثة تتجدد
في النفوس كلما ذكر إبراهيم عليه الصالة
والسالم.
وقد كان المفروض أن تكون سنة إبراهيم
نبراسا مضي ًئا يهتدي
معلما أو
العظيمة هذه
ً
ً
به ذريته من بعده إلى طريق الحق ،غير أن
العكوف على متاع الدنيا ،جعل من جاء في
عقبه غافلين عن هذا ،لدرجة أنه لما أتاهم
عبدمن عباداﷲ في العهد األخير يذكرهم بما
نسوه من درس ماضيهم ،لم يلبثوا أن تلقوه
باإلنكار والتكذيب!
٤٩٢
( )35-31لما ظهر رسول اإلسالم في
مكة ،كان يبدو لمن حوله أنه إنسان عادي ،فتساءل الناس قائلين :إذا كاناﷲ يريد أن يبعث مندو ًبا له
ألجل هدايتنا ،فهال وقع اختياره لهذا الغرض على عظيم من عظماء هاتين المدينتين المركزيتين (مكة
والطائف) من جزيرة العرب؟! غير أن هذا االعتراض إنما كان ناب ًعا من قصور نظرهم ،فاإلنسان اليكاد
يرى إال الحاضر الماثل أمامه وحده ،بينما كان التعرف على عظمة رسول اإلسالم يتطلب عينًا تبصر
المستقبل ،وبما أن القوم لم يكونوا يمتلكون هذا البصر البعيد المدى ،عجزوا بالتالي عن تفهم عظمة
رسول اإلسالم^.
وكان السبب في استصغار الناس لرسول اإلسالم يرجع إلى أن حياته عليه الصالة والسالم كانت
خالية من بريق األشياء المادية وبهرجها ،ولكن األشياء المادية الأهمية لها عنداﷲ .والواقع أن هذه
األشياء لمن زهادة القيمة والهوان علىاﷲ بحيث لو شاء تعالى ألعطى الناس كلهم أكوا ًما هائلة من
الذهب والفضة ،إال أنه تعالى لم يفعل ذلك ،ألن الناس كانوا سيعودون بعدئذ مشغولين بهذه األشياء
وحدها ،وال يستطيعون االنطالق من أسرها حتى يدركوا الحقيقة في صورتها المجردة الخالصة!

( )39- 36اإلعراض عن النصحية (الذكر) هو أن تتجلى أمامه الحقيقة اإللهية مصحوبة بأدلة
اليستطيع دحضها أو إنكارها ،إال أنه يقابلها باإلهمال والالمباالة حفا ًظا على مصالحه الذاتية! ومثل
تبريرا لموقفه ،وهذا هو الوقت الذي يجد فيه
هذا الشخص ربما يلجأ إلى إثارة صنوف األباطيل ضدها ً
الشيطان فرصته لكي يتسلط عليه ،ويسوق عقله في اتجاه خاطئ ،فال يزال الشيطان يلهيه بالتأويالت
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المفترضة في محاولة إقناعه بأنه على الحق
والــصــواب ،وإنما ينكشف هــذا الــخــداع حين
يفجأ المرء بالموت ،فيقام بين يدي ربه للحساب
األخير!

وفي الحياة الدنيا طالما يتخذ المرء قرينه
وصديقه ممن يمالئه على كذبه وانحرافه ،ولكنه
سوف يلعن كل القرناء واألصدقاء من هذا النوع
في اآلخــرة ،ويــود لو كانت بينه وبينهم مسافة
شاسعة لدرجة أنه لم ير وجه أحد منهم وال سمع
صوته أبدً ا!!
( )45-40لو أن ذا بصر أغمض عينيه ،لما
أمكنه أن يرى شي ًئا ،ولو أن ذا سمع سد أذنيه ،لما
استطاع أن يسمع شي ًئا ،...وهكذا من اليستعمل
عقله ،ويأخذ في السير على هواه معط ً
ال عقله،
فإن إفهام شخص كهذا وتذكيره لن يجدي فتيالً،
حيث إن عملية الفهم والتذكر إنما تتم بواسطة
العقل ،وهذا قد عطل عقله وغطاه تحت ستار ــ
من شهواته ورغباته ــ كثيف ،على أن المدعو مهما
يكن سلوكه وموقفه ،فإن الداعي مطالب على كل
حال بمواصلة نشاطه الدعوي بجد وإخالص إلى
أن يبلغ حد اإلعذار وإلزام الحجة.

ومع أن الداعي إلى الحق يكون إنسانًا ،إال أن
أمر الحق هو أمراﷲ ،وقد يحسب المرء وهو ينكر
داعية الحق ،أنه قد نجا من ضربة الحق ،بينما هو
اليلبث أن يقع في الوقت نفسه تحت ضربةاﷲ
وسخطه ..وسيرتجف فؤاد المرء بشدة ويشعر
بقشعريرة تدب في أوصاله ،وهو يقابل داعي
الحق باإلعراض واإلهمال ،فيما إذا هو أدرك هذا
السر حق اإلدراك؛ ألنه سيعلم عندئذ أن إهمال
داعية الحق إهمال للحق نفسه ،وأن إهمال الحق
هو إهمالﷲ!!
( )50-46عرض موسى دعوة التوحيد على
فرعون ،مبرهنًا على صدقه بمعجزة العصا واليد،
وحين رأى فرعون وملؤه ذلك راحوا يضحكون
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منه ساخرين ،وكان السبب في ذلك أنهم لم يروا
موسى في دعوته ،وإنما رأوه في شخصه،
ظاهرا أن شخصية موسى أضأل
حيث بدا لهم
ً
شأنًا من شخصياتهم هم ،كما ظنوا بالنسبة إلى
معجزته أنها سحر ،وأن بإمكان سحرة الدولة أن
يأتوا بسحر مثله!! وهذا ماحدث ــ وال يزال ــ مع
دائما ،فالناس يرفضون الدعوة بالنظر
دعوة الحق ً
إلــى شخصية الــداعــي ،ويعرضون عن اآليــات
بقياسها على الوقائع العادية المألوفة.
ولما أبى فرعون وأصحابه التسليم بما جاء به
تحذيرا
موسى ،أصابهماﷲ بشتى ألوان العقوبات
ً
وتنبيها ،حتى يرجعوا إلىاﷲ تعالى ،وقد جاء
لهم
ً
ذكر هذه العقوبات التحذيرية بالتفصيل في سورة
األعراف ( 133ــ  ،)135وكانت كل عقوبة تنزل
بدعاء موسى ثم تنتهي بدعائه كذلك ،وقد كان
ذلك سب ًبا إضاف ًّيا من شأنه أن يبعثهم على الرجوع
واإلنابة ،ولكنهم مارجعوا وال أنابوا ،...والحقيقة
هي أن الذين اليؤمنون بالدليل والبرهان ،فإنهم
اليؤمنون بالتحذير والبالء كذلك ،اللهم إال أن
يحاصرهم نهائ ًّيا عذاب اآلخرة الذي اليرد!!

( )56- 51إن منكري الحق إنما قابلوا الحق
باإلنكار دو ًما ناظرين إلى ضآلة شأن الداعي إليه
ومكانته العادية ،ففي مصر كان فرعون حاكم
البالد األوحد ،وكانت األنهار المتفرعة من النيل
تجري بحسب أمــره ومشيئته ،هــذا إلــى جانب
كون كل أسباب العزة والسلطان واألبهة متوفرة
لديه ،بينما كان موسى يبدو إنسانًا عاد ًّيا اليملك
جاها وال أبهة سلطان ،وباإلشارة إلى هذا الفارق
ً
المظهري ذاته استغفل فرعون قومه وأغواهم ،فما
لبثوا أن مالؤوه على إنكار موسى وتكذيبه.
ويظهر أن قوم فرعون إنما وقفوا إلى جانبه
وأطاعوه بناء على مثل هذه األدلة (السطحية)،
ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يرجع
إلى ضعف القوم أنفسهم ،وليس إلى قوة أدلة
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فرعون ،فاتباع موسى في ذلك الوقت كان
معناه تحطيم خريطة الحياة الجاهزة ،وقليل
جدًّ ا هم الذين يتجرؤون على مناصرة الحق
بتحطيم خريطة حياتهم الجاهزة ،...ومن ثم
فحين تعرض فرعون لعذاباﷲ جزاء إنكار
الحق ،لم يلبث قومه بدورهم أن صاروا معه
ضحايا العذاب اإللهي.
( )62-57بإمكان الــمــرء فــي عالمنا
الــراهــن أن يــلــوي مقصود أي كــام عن
استقامته ،ويستخرج منه عكس مــراده
الحقيقي .ومن أمثلة ذلك أن رسولاﷲ^
قال ذات يوم مامعناه« :ليس أحد ُيعبد من
دوناﷲ فيه خير» ،فاعترض المعارضون عليه
قائلين« :إن هؤالء النصارى يعبدون المسيح،
إ ًذا ،أفليس في المسيح هو اآلخر خير»؟!
اعتراضا
ومن الواضح أن هذا لم يكن إال
ً
فار ًغا وشبهة مفتعلة؛ فإن قول الرسول^
أساسا إلى العابد دون المعبود،
موجها
كان
ً
ً
٤٩٣
موجها إلى المعبود ،فإنما
وحتى لو اعتبرناه
ً
كان المراد به صراحة هو الذي يرضى بتأليه نفسه ،ولكن المرء إذا لم يأخذ حدي ًثا مابمأخذه المستقيم،
صحيحا مستقيم المعنى.
فإنه يستطيع أن يعكس مفهومه ،مهما كان الحديث في حد ذاته
ً
لقد كانت شخصية عيسى من بعض النواحي مشابهة للمالئكة ،ومن هنا ألهه الكثيرون من أتباعه
وعبدوه ،غير أن خلق عيسى الملكوتي كان مثاالً على قدرةاﷲ وليس مثاالً على قدرة عيسى الذاتية.
والحقيقة أن عملية خلق كهذه ليست بصعبة علىاﷲ إطال ًقا ،إذ لو شاء تعالى لجعل من سكان األرض
كافة مالئكة ،ولكن هؤالء المالئكة سيظلون على أية حال مالئكة ،ولن يعودوا أبدً ا آلهة يعبدون!!
وقد أيداﷲ عيسى بمعجزات وخوارق عديدة ،منها :أنه كان يحيي الموتى ،وكان ينفخ في الطين
هيئة طير ،فتدب فيه الروح والحياة والحركة ...إلخ ،وهذا كله كان في األصل آية إلهية أظهرت لتدل
على إمكان الحياة بعد الموت ،ولكن الناس بدل أن يستلهموا منها الدرس الحقيقي المطلوب ،راحوا
يعبدون المسيح باعتباره فوق البشر ..وهكذا تتجلى اآليات اإللهية دو ًما في صور شتى ،وإنها لتفيدنا
عبرا هامة جدًّ ا فيما لو اعتبرناها آية ،أما لو تم اعتبارها شي ًئا آخر غير اآلية ،فإنها تصبح سب ًبا لوقوع
ً
دائما أن يحول بين المرء وبين اعتباره واتعاظه باآليات
البشر في الضاللة واالنحراف .والشيطان يحاول ً
اإللهية.
( )65-63المراد بـ«الحكمة» هنا روح الدين ..وأما «الصراط المستقيم» فالمقصود منه الشيء
نفسه الذي أطلق عليه ضمن هذه اآليات «تقوىاﷲ ،وعبادته وطاعة رسوله» .وهذا هو لب الدين
وجوهره ،وقد انتهى األمر باليهود في القرون المتأخرة إلى أنهم فقدوا روح الدين ،واستخرجوا عن
٥٠
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طريق التفريع والتنقير في أصول الدين مسائل
جديدة التحصى ،وما زالت هذه المسائل
المستحدثة موجودة في كتب اليهود حتى يوم
الناس هذا .وبسبب هذه اإلضافات المزعومة
ذاتها ،انقسم القوم إلى طوائف شتى ،حيث
أكد البعض على مسألة خالفية معينة ،بينما
ركــز بعضهم على مسألة خالفية أخــرى،
وهكذا تحول الدين الــواحــد عندهم إلى
أديان متعددة .ولقد جاء سيدنا المسيح
لكي يلفت انتباه اليهود إلى أن األهمية في
الدين إنما هي للروح وحده دون الشكليات
والمظاهر ،وأن الشيء الــذي يتوقف عليه
خالص المرء يتمثل في اتباع الدين المنزل
من عــنــداﷲ ،وليس في اتباع الدين الذي
وضعتموه من تلقاء أنفسكم.
وقد قرر سيدنا المسيح أن جوهر الدين
هو أن تخافوااﷲ ،وأال تعبدوا إال إياه ،وال
تشركوا بعبادته أحدً ا ،وأن تتخذوا من الرسول
٤٩٤
قدوة في شؤون الحياة كلها .أما مااستحدثتم
من مسائل التحصى بتنطعكم وتفريعاتكم ،فإنما هي إضافاتكم أنتم ،التمت إلى صميم الدين اإللهي
بصلة ،وإنما عليكم أن تستمسكوا بروح الدين األصيل وتتخلوا عن هذه اإلضافات .وأحاديث سيدنا
المسيح هذه مازالت موجودة في األناجيل حتى اليوم!.
( )73- 66حين يتبنى المرء في الدنيا موق ًفا معاد ًيا للحق ،فإنه يجد من حوله أصدقاء كثيرين يوالونه
ويشدون من أزره ،واعتما ًدا على أولئك األصدقاء اليفتأ المرء يزداد تعنتًا وعنا ًدا وطغيانًا ،ولكن كل
هؤالء األصدقاء لن يلبثوا أن يتخلوا عنه ويخذلوه يوم القيامة ،وستبقى يومئذ صداقة واحدة فقط ،وهي
التي قامت على أساس من خوفاﷲ وتقواه.
إن حياة العبودية للحق في الدنيا محفوفة بألوان شتى من األخطار والمحاذير ،بيد أن جزاءها في
اآلخرة رائع بحيث سيفوز المرء هناك بالنجاة واألمان المطلق الدائم من كل أنواع الحزن والخوف
واأللم .والذين يثقون بهذا الوعد اإللهي أتم الثقة ،هم وحدهم يستطيعون الثبات على جادة الحق في
العالم الراهن ،وسيعطيهماﷲ في اآلخرة كل ماكانوا قد فقدوه في الحياة الدنيا ألجلاﷲ!
دائما ،فإذا أصيب المرء بألم ما ،وهو يأمل أن هذا األلم
( )80-74األمل يخفف اإلحساس باأللم ً
سينتهي يو ًما ،تولدت في داخله مقدرة التحمل لذلك ،غير أن آالم جهنم هي آالم لن يكون لإلنسان
بارقة أمل في الخروج منها ،أما استغاثة أهل جهنم بالمالئكة ،فإنما يكون ذلك بمثابة صرخة اضطرارية
تعبر عن غاية عجزهم وضعفهم ،وإال فالمستغيثون بأنفسهم سيكونون على علم بأناﷲ قد قضى بين
العباد قضاء مبر ًما ،وأنه لم يعد اآلن إلى تغييره أو تحويله عنهم من سبيل!!
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ودخول أحد الناس إلى جهنم إنما يكون
جزاء وفا ًقا لتقصيره هو ،لقد زوداﷲ اإلنسان
بقوة فهم وتمييز على أرفع مستوى ،وفتح
أمامه سبل الحق والرشاد ،ولكن اإلنسان
أعــرض عن الحق رغــم علمه ومعرفته به،
ووصل به التمرد والعناد إلى حد أن تصدى
إلنهاء حياة الداعي إلى الحق وتدميره ،فما
عساه أن يكون مصيره ،سوى أن يلقى به في
عذاب دائم اليزول!؟!
(( )83- 81إن كان للرحمن ولد فأنا
أول العابدين) هــذه الجملة تــدل على أن
العقيدة التي يجهر بها الرسول ،يعتبرها هي
عين الحقيقة ،وأنه ليس واق ًفا على أرضية
التقليد القومي ،والعصبية الطائفية ،وإنما هو
مرتكز على أرضية الدليل والبرهان ،ولقد
جاء يدعو إلى هذه العقيدة ألن كل الحقائق
تؤيدها وتشهد بصدقها .ومن هذا يتضح أن
أمر الداعي يكون أمر الشعور بالحقيقة ،وليس
٤٩٥
أمر التقليد القومي .ومصنعاﷲ اإلبداعي ،هذا
إلها واحدً ا ،إن الكون بنظامه
الذي يمتد أمامنا في صورة األرض والسماء ،يدلنا على أن إلهه ليس إال ً
المحكم وتناسقه البديع ينفي أن يكون إلهه أكثر منإله واحد.
( )85-84إن األرض والسماء تؤديان وظائفهما في غاية االنسجام والتوافق ،حيث يوجد في كال
العالمين ــ العلوي والسفلي ــ حكمة واحدة وعلم واحد على أتم درجة وأكملها .وهذا دليل ناطق
بأن ليس هناك إالإله واحد هو الذي يدبر وحده شؤون كل من األرض والسماء ،ويقوم وحده بإدارة
نظامهما العجيب المدهش .والكون يعرفنا بقدرةاﷲ الهائلة ورحمته الواسعة في آن م ًعا ،وهذا يقتضي
أن يكون المرء خائ ًفا مناﷲ أشد الخوف ،وراج ًيا فضله تعالى أقوى الرجاء ،والذين يقيمون الدليل على
هذا الشعور وهذا السلوك هم وحدهم أولئك الذين إذا لقوا ربهم أغدق عليهم شآبيب رحمته إغدا ًقا!

( )89-86إن الشفاعة التي يتقدم بها األنبياء ودعاة الحق يوم القيامة ليست في الحقيقة شفاعة،
وإنما هي شهادة ،وهي تعني أن يشهد المرء بشيء هو يعلمه شخص ًّيا ،فحين تعرض قضايا الناس في
محكمة اآلخرة ،فإناﷲ سبحانه رغم إحاطة علمه بكل شيء ،سيقيم من بين أهل المحشر ــ لمزيد
التوكيد والتوثيق ــ عباده الذين عاصروا األمم والشعوب ،واضطلعوا بإبالغ رسالة الحق إليها ،فآمن
بعضهم وكفر بعضهم ،ووقف قوم إلى جانب الحق ،بينما تصدى آخرون لمحاربة الحق .هذه التجربة
التي عاشها أولئك الصالحون األبرار سيحكونها أماماﷲ ،وسيكون ذلك تما ًما كما يدلي أحد الشهود
ببيان صادق أمام المحكمة في ضوء مشاهدته الذاتية.
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هــذا ولــن يــكــون فــي مــقــدور أحــد يوم
القيامة أن يقوم شفي ًعا ألحد من المجرمين،
بحيث يتوخى بشفاعته تغيير ذلك الحكم
اإللهي الذي كان من المقرر صدوره في حقه
بموجب العدل والواقع ..كال ..فاﷲ سبحانه
أرفع بكثير من أن يحاول شخص في حضرته
محاولة كهذه ،وعمل الدعوة إلى الحق عمل
كله نصيحة ،حتى في المرحلة النهائية ،إذ
يكون الداعي قد انكشف عليه بوضوح أن
الناس لن يؤمنوا بدعوته على أية حال ،فإنه
اليلبث ــ مع ذلك ــ أن يتوجه إلى ربه يدعو
صابرا على
للناس ،وال يزال يتمنى لهم الخير
ً
أذاهم وإساءتهم!



٤٤

٥٩

٥٠

( )8- 1إن كون القرآن «كتا ًبا مبينًا» دليل
٤٩٦
في نفسه على أنه كتاباﷲ ،ومنذ أن كان
القرآن كتاباﷲ ،فإن أخباره ونبوءاته كلها قطعية ،الولن يتطرق إليها شك أو ريب ،وقد بدأ نزول
القرآن الكريم في ليلة خاصة ،وهي ليلة إلصدار القضايا أو القرارات اإللهية الهامة .إن تنزيل القرآن
قرارا بظهور تاريخ جديد ،وللسبب ذاته تم إنزاله في ليلة
يسيرا ،وإنما كان ذلك ً
الكريم لم يكن حاد ًثا ً
الفصل والقضاء ،وقد كان القرآن في المقام األول إعالنًا عن الحق ،حيث إنه قد جاء إلبطال الشرك
وإحقاق التوحيد ،ثم إنه كان يرمي ــ على أساس من ذلك ــ إلى التفريق بين الشعوب واألمم ،ولقد
تم هذا التفريق على صعيد الواقع العملي المعاش ،حتى انتهى ـوألول مرة في تاريخ البشرية ــ عصر
الشرك وبدأ عصر التوحيد!
( )16-9لم تكن قضية وجوداﷲ ــ تلك التي كان هؤالء المخاطبون للقرآن في شك منها يلعبون
ــ إنما كانت قضية توحيداﷲ ،إذ إنهم كانوا متمسكين عمل ًّيا بدين أكابرهم ،مع التسليم ــ على وجه
التقليد األعمى ــ بوجوداﷲ خالق الكون .ومع أن القرآن أقام الدليل ساط ًعا على بطالن أكابرهم
أولئك ،إال أنهم لم يرضوا باإلذعان إلى ذلك ،فقد كانوا يجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة دليل
خارجا عن مقدورهم ،ولم
أمرا
ً
القرآن ،وكان محو عظمة األكابر من أذهانهم يبدو لهم هو اآلخر ً
يلبث هذا المطلب المزدوج أن أوقعهم في دوامة الشك واالرتياب ،وقد بدا لهم الداعي إلىاﷲ
أهون وأقل شأنًا من أن يتركوا أكابرهم المزعومين ألجل قوله!
والذين اليؤمنون بالحق عن طريق النصح والتذكير ،يعرضون أنفسهم لخطر أن يتم إجبارهم
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على التسليم به عن طريق الــعــذاب،...
وعندئذ سيبادرون باالعتراف والتسليم،
غير أن االعتراف وقتئذ لن يجدي عنهم
شي ًئا!!

( )21- 17إن قيام دعوة الحق معناه
ظــهــور الــقــوة اإللــهــيــة فــي ثــوب الدليل
والبرهان ،وهكذا يعلناﷲ سبحانه ،وهو
اليزال في الغيب ،عن أمره على مستوى
البشر ،ومن هنا تعود دعوة الحق بالنسبة
إلى المخاطبين فتنة وابتالء .وإن العارفين
بالحقيقة ســرعــان مــايــتــعــرفــون عليها
ويأخذون أنفسهم بالخضوع واإلذعان لها،
أما الذين أبصارهم متعلقة بالظواهر ،فال
يلبثون أن يعرضوا عنها باعتبارها غير هامة.

غير أن المرء بعد رفضه لدعوة الحق لن
ينجو من وخيم عاقبته .وفي عصر الرسول
تبدأ هذه العاقبة الوخيمة في الحياة الراهنة،
كما حدث ــ مث ً
ال ــ مع فرعون مصر في
٤٩٧
زمن موسى أما في عصر مابعد النبوة
فسيلقى الطغاة كهؤالء مصيرهم المحتوم في أعقاب الموت ،ويالحظ ــ إلى جانب ذلك ــ أن
الرسول يكون مؤيدً ا بنصرة مناﷲ خاصة؛ اليمكن معها ألحد أن ينجح في إهالكه وتدميره.

( )29-22لقد قامت الحجة على فرعون وقومه بعد جهود موسى التبليغية التي استمرت سنين
طواالً ،وقد ثبت اآلن أنهم مجرمون ،وعندئذ أمر سيدنا موسى بالخروج مع قومه (بني إسرائيل)
من مصر ليالً ،فسار موسى حتى وصل إلى شاطئ البحر ،فانحسرت مياهه من الجانبين عن طريق
يابس مكنه من االجتياز نحو الشاطئ اآلخر.

وكان فرعون قد انطلق بجنوده يتعقب موسى وبني إسرائيل ،فلما رأى الطريق اليابس وسط
البحر ،خيل إليه أن بإمكانه أن يجتاز عبره تما ًما كما اجتاز موسى ،ولكن طريق البحر لم يكن طري ًقا
للمرور بالمعنى الظاهر لغو ًّيا ،وإنما كان ذلك أمراﷲ ،وقد كان أمراﷲ إذ ذاك يحتم النجاة لموسى
ومن معه والهالك لفرعون ومن معه ،ومن ثم لما يكد يدخل فرعون وجنوده إلى البحر ،حتى التقى
الماء من كال الجانبين ،وبالتالي هلكوا عن آخرهم غر ًقا .إن من يرزق نصي ًبا من نعم الدنيا طالما
يعتبرها ملكه الذاتي ،على حين أنها ليست ملكًا ذات ًّيا ألحد ،وإنما هواﷲ الذي يعطيها لمن يشاء ،ثم
ينزعها من يده متى يشاء لكي يخولها إلى آخرين!.
( )33- 30إن سقوط أمة وصعود أخرى في هذا العالم اليحدث على وجه المصادفة ،وليس
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معنى ذلك أن أمة ظالمة ماغلبت أمة أخرى
بإجراءاتها العدوانية الغاشمة ،وإنما يتم هذا
كله تب ًعا لحكماﷲ وحده ،فاﷲ تعالى هو الذي
يقضي بالغلبة لبعض الخلق وبالهزيمة لبعضهم
اآلخر ،وكل قضاء يصدره تعالى فإنما يصدره
بناء على علمه الكلي الشامل ،وليس على نحو
جزافي.

وصدور القضاء حسب العلم اإللهي معناه:
أن كل مايحدث إنما يحدث بموجب األهلية
أو االستحقاق ،حيث ينظراﷲ إلى الشعوب في
ضوء علمه الكلي ،فيقضي بالغلبة لمن يجده
مستح ًّقا لها ،ويكتب الذل والهوان على من يراه
لم يعد أه ً
ال للغلبة والقيادة .وفي حياة الشعوب
واألمم تتجلى آيات تدل على أن ماحدث معها
هو حكم صادر من عنداﷲ جل وعال ولو كانت
بصيرة المرء حية نابضة لرأى في هذه اآليات
انعكاسا لتلك األسباب التي بموجبها أصدراﷲ
ً
أحكامه على الشعوب!

( )37-34إن مــصــدر ض ــال اإلنــســان
وانحرافه في كل العصور يتمثل في أنه فقد
ثقته ويقينه في الحياة بعد الموت ،وانعدام
اليقين هذا ربما يبديه بعضهم بلسانه صراحة،
بينما اليتبدى ذلــك من أفــواه بعضهم على
نحو صريح ،إال أن قلوب هؤالء بدورها تكون
خاوية من اليقين بأنهم مبعوثون مرة أخرى بعد
موتهم ،ومحاسبون بالتالي على أعمالهم بين
يدياﷲ رب العالمين!

والسبب في ســوء الفهم هــذا من الناحية
النفسية ،يرجع غال ًبا إلى أن المرء يغتر بمركزه
العتيد الذي يحتله في هذه الدنيا ،بحيث يخيل
إليه كأنه لن يفقد مركزه أبدً ا ..على حين أن نظرة
واحدة في مصائر الشعوب الغابرة تكفي إلبطال
هذا الغرور والخداع النفسي.

ناخدلا ةروس

كان «تبع» لقب الملوك الحميريين في اليمن
القديم ،وقد ازدهرت بالدهم واتسعت ثروتهم
وامتد سلطانهم خالل الفترة بين سنة 1015
ق.م .وحتى سنة  300ب.م .وقد كان قدماء
كثيرا مايتحدثون عن مجدهم وشوكتهم
العرب ً
بمنتهى اإلعــجــاب واإلكــبــار ،ومــن هنا كان
ومشهورا
أمرا معرو ًفا
ً
ازدهار قوم تبع وأفولهم ً
بالنسبة إلى قريش ــ المخاطبين األولين للقرآن
الكريم ــ وقد كان لهم في ذلك ٌ
دليل على أن
قانون المكافأة والمجازاة هو الذي يسري في
هذا العالم ،وهكذا لسائر الناس هناك «قوم
تبع» يلقنونهم بالمصير الــذي آل إليه أمرهم
درسا بلي ًغا ،ولكن اإلنسان ينظر إلى مثل هذه
ً
الحوادث دو ًما على أنها حوادث جرت وفق
العادة ،وتكون النتيجة أنه اليكاد يتعلم منها
الدرس الذي كاناﷲ قد أودعه فيها!!

( )42-38إن المتأمل في نظام السماوات
واألرض ليجد أنه قد تم إيجاده على نحو هادف
للغاية ،حيث يعمل الكون بكل مافيه ألجل
هدف معين ،ولوال ذلك لبات مستحي ً
ال على
اإلنسان أن يبني هذه المدينة الرائعة في رحاب
العالم الراهن.
وعقيدة اآلخــرة هي امتداد وتوسيع لهذه
الروح أو المعنوية الكونية ذاتها ،فال يمكن أن
ينتهي هذا الكون ،وقد صنع على هذا النحو
الهادف ،بال غاية أو معنى ما ،إن وجود القصد
والمعنى في كوننا الحالي قرينة تدل على أنه
صائر إلى غاية هادفة ذات معنى ،وما اآلخرة إال
اسم آخر لهذه الغاية الهادفة.
وإن مرحلة الحياة الــراهــنــة هــي مرحلة
االمتحان واالبتالء ،ومن ثم يجد كل شخص
هنا نصيبه مما يكمن في هذا العالم من هدف
ومعنى ،وأما حين تأتي اآلخرة فلن يتمتع هناك
من هدفها ومعنوياتها بنصيب إال أولئك الذين
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٣٧

٤٥

٤٩٨

من فوقه دون أن ينفذ إلى أعماقه ليرطبه من الداخل!

يعتبرون عــنــداﷲ أهــ ً
ا لذلك فــي واقــع
األمر!!
( )50- 43إن مشاهد جهنم التي
عرضها الــقــرآن الكريم فــي هــذا المقام
وفي مواضع أخرى ،كافية لتمأل قلب كل
إنسان ينبض بالحياة قل ًقا واضطرا ًبا ،فأي
شخص يكون جا ًّدا بشأن مستقبله ومصيره
حق الجدية ،البد أن تهزه هذه الكلمات
هزا ،وتجعله بالتالي يدع طريق
المروعة ًّ
الجحيم ويندفع نحو الطريق المؤدي إلى
الجنة.
أما الذين ليسوا بجادين بشأن الحقائق،
والذين اليعلمون إال شهواتهم وحدها،
وال يشعرون بحاجة ماإلى التأمل فيما
وراء شهواتهم من عالم الحقائق ،فإنهم
سيسمعون هذا النبأ وال يلقون إليه باالً،
كأنهم لم يسمعوا شي ًئا ،فمثل هذه األلفاظ
العنيفة المفزعة بالنسبة إلى أمثال هؤالء
كمثل الماء يراق على حجر صلد ،فيسيل

( )57-51تتضمن هذه اآليات صورة لدنيا اإلنسان المفضلة ،تلك التي هي مستقرة في أحالمه،
فما من امرئ إال هو يحترق شو ًقا إلى دنياه المفضلة هذه ،إال إنه اليتمكن من الظفر بها في الحياة
الراهنة ،وإنما سيفوز بدنيا أحالمه هذه في الجنة وبشكل أرقى.

وتلك الدنيا الخالية من جملة أنواع الهم والخوف إنما سيظفر بها أولئك الذين كانوا قد خافوا
مناﷲ في الحياة الدنيا ،وسيتمتع بالحياة المليئة بصنوف النعم األبدية هناك أولئك الذين كانوا قد
ضحوا من أجلها بنعم الدنيا المؤقتة ،وسيسعد بذلك الفوز األخروي العظيم أولئك الذين كانوا قد
اجترؤوا على تعريض نجاحهم الدنيوي للخطر في سبيل الحصول عليه!!

( )59-58إن القرآن كتاب عظيم وال ريب ،كما أنه كتاب سهل وميسر للغاية ،غير أن كونه
سه ً
وميسرا إنما هو من ناحية التذكر واالعتبار ،يعني أن الشخص الذي يدرسه بح ًثا عن الحق،
ال
ً
سيجده بالطبع مايكون ،وأما الشخص الذي اليكون جا ًّدا بشأن البحث عن الحق ،فليس له من
يسر أو سهولة مافي القرآن الكريم ،ومن شروط كون المرء جا ًّدا في العالم الراهن أال يكون مصا ًبا
بنفسية االنتظار ،أي :إن ظهور الحقيقة على مستوى الدليل وحده يكفيه ليؤمن بها!!
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ةيثاجلا ةروس



( )6-1إن القرآن إذ يقول بأنه تنزيل
مــناﷲ العزيز الحكيم ،فكأنما هو يضع
معيارا قطع ًّيا يمكن
بذلك أمام المخاطبين
ً
على ضوئه أن يختبروا صدقه ،فمعنى كونه
نزل مــناﷲ «العزيز» أنه كتاب لن يتمكن
أحد من التغلب عليه أبدً ا ،وأنه سيفوز بالغلبة
واالنــتــصــار على معارضيه وأعــدائــه على
أية حــال ،اليقف في وجهه أية عقبات أو
صعوبات مهما كثرت ،وقد تم هذا اإلعالن
في العهد المكي ،عندما كانت الظروف
غير مواتية للقرآن تما ًما ،ولكن األحداث
والتطورات التي وقعت فيما بعد لم تلبث
أن صدقت بهذه الحقيقة على نحو مدهش،
حيث نالت دعــوة الــقــرآن أكبر نجاح في
التاريخ البشري على اإلطالق.
٤٩٩
وهــكــذا يقتضي نــزولــه مــن عــنــداﷲ
«الحكيم» أن تكون محتوياته كلها مبنية على العقل والحكمة ،وهذا األمر هو اآلخر مازالت تتأكد
صحته منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان ،لقد نزل القرآن الكريم قبل عصر العلم ..ولكن لم يمكن ألحد
بعد ــ حتى في عصرنا العلمي هذا ــ أن يعثر على نص من نصوص القرآن يتنافى مع العقل.
٥٠

وباإلضافة إلى ذلك فإن الكون هذا الذي يحيط بنا من كل جانب ،ويمتد إلى ماالنهاية ،قد صار
بكل مافيه مصد ًقا برسالة القرآن ،بيد أن هذا التصديق لن يكون تصدي ًقا إال للذين يتمتعون بعقلية التيقن
واالقتناع ،والذين يملكون االستعداد إلدراك األمر وهو يعرض عبر اآليات واإلشارات!!
( )11- 7االعتراف بالحق يكون في معظم األحوال مراد ًفا للتخلي عن كبرياء الذات ،وبما أن المرء
اليرضى بالتخلي عن كبريائه ،لذا فهو اليوفق إلى االعتراف بالحق ،ولكن اإلباء عن الخضوع للحق
إباء عن الخضوعﷲ ،وألمثال هؤالء عذاب شديد عنداﷲ !والمرء وإن كان يعرض عن الحق بدافع
تبريرا لمواقفه ،غير أن هذا الدليل اليخرج عن كونه
االستكبار ،إال أنه طالما يتقدم بالدليل النظري
ً
شخصا كهذا يعمد إلى شيء ماويتخذ منه موضع الطعن والعيب بتأويله على
ترديد ألفاظ كاذبة ،فإن
ً
غير وجهه ،ثم يأخذ في االستهزاء والتهكم من الحق ،ومن الداعي إليه بناء على ذلك المطعن أو العيب
المفتعل ،وأمثال هؤالء يستحقون أشد العذاب وأقساه ،ألنهم يزيدون التمرد والطغيان إلى جانب
المعصية وسوء العمل ،واألمر الذي يدفع هؤالء إلى الطغيان هو مركزهم الدنيوي ،غير أن المركز
الدنيوي لن يغني عن صاحبه في اآلخرة فتيالً!
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٥٠٠

عظيما!
درسا
ً
لوجدوا فيها ً

( )13-12إن الماء ــ على مايبدو ــ
شــيء مــغــرق ،ولــكــناﷲ تعالى قــد جعله
خاض ًعا لنواميس تمكن السفن والباخرات
الــعــمــاقــة أن تسير عــلــى ســطــح البحار
والمحيطات الهائلة من جهة إلــى أخرى
وتصل إلــى مقاصدها بــســام ،وهــذا هو
شــأن الكون بأسره ،فقد جعل الكون بما
مسخرا لخدمة اإلنسان ،بحيث يستطيع
فيه
ً
اإلنسان أن يستخدمه في تحقيق شتى مآربه
كما يشاء ،وميزة العالم الراهن هذه هي التي
مكنت اإلنسان من أن يشيد هنا صرح المدنية
والحضارة الرائع ،وإن هيكل الكون الحالي
ليس هو هيكله الوحيد والنهائي ،إذ كان من
أيضا أن يتم تشكيله بطرق أخرى
الممكن ً
مختلفة التقع تحت الحصر ،ولكن من بين
احتماالت كثيرة شتى ،إنما تحقق على صعيد
الواقع الفعلي احتمال واحد ،وهو الذي كان
ومالئما لنا نحن البشر!! إن هذه آية لو
مفيدً ا
ً
وقف عندها أرباب البصر والبصيرة متأملين

( )15-14إن الذين اليوقنون بأن يوم الدينونة أو القضاء اإللهي آت عليهم المحالة ،تبلغ منهم
عظيما ،حيث إنهم اليدعون أي طريق ممكن إللحاق
الجراءة على ممارسة الظلم والعدوان مبل ًغا
ً
األذى والضرر بداعي الحق إال سلكوه ،وعندها تستيقظ في نفس الداعي بواعث االنتقام ،ولكن ينبغي
للداعي أن يقابل المدعو على أذاه بالعفو والصفح عنه حتى اللحظة األخيرة ،وأن يركز اهتمامه كله على
مفوضا أمر مؤاخذة الناس على سوء أعمالهم إلىاﷲ ،وإن كفاح الداعي اليتم
الدعوة وحدها،
ً
تقييمه وتقديره باعتبار النسبة العددية ألولئك األفراد الذين استطاع جذبهم إلى دائرة الحق ،وإنما يتم
تقييم كفاحه وتقديره عنداﷲ سبحانه بالنظر إلى شدة تمسكه بالحق ،وإلى مدى وفائه بمقتضيات كونه
داع ًيا إلى الحق!

( )20- 16إن قوله( :وفضلناهم على العالمين) ــ أي بني إسرائيل ــ هو نفس ماجاء في شأن األمة
المحمدية ،حيث قال[ :ﭞ ﭟ ﭠ] {آل عمران }110 :إن تحميل شعب ماأمانة الكتاب اإللهي
بمثابة تعيين له مسؤوالً عن هداية الشعوب األخرى ،وهذا هو معنى كونه أفضل األمم أو خير األمم،
وقد كان لبني إسرائيل ــ من الناحية المبدئية ــ اعتبار عالمي تما ًما كما هو شأن األمة المسلمة ،غير أن
بني إسرائيل لم يلبثوا أن فقدوا استحقاقهم لذلك بإدخال التحريفات على كتابهم.
دائما بالوحدة ،ولكن إضافات العلماء تحدث فيها االختالف
إن تعاليم الدين الجوهرية تتسم ً
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والتعددية ،حيث يأتي كل عالم بإضافة جديدة
بحسب ذوقــه وميوله ،ثم ينشغل هــذا العالم
وأتباعه بعد ذلــك في إثبات صحة إضافاتهم
وتخطئة إضافات اآلخرين ،ومن هنا تبدأ الفرق
الدينية بالتشكل ،ويصل األمر في نهاية المطاف
إلى انقسام الدين الواحد إلى أديان شتى.
ولما أحال بنو إسرائيل الدين المنزل إلى دين
محرف ،أنــزلاﷲ سبحانه على محمد^ هذا
القرآن ،وإذ لم يكن سيبعث بعده عليه الصالة
والــســام نبي وال رســـول ،فقد عنياﷲ
عناية خاصة بحفظ القرآن الكريم وصيانته من
التحريف ،حتى التتكرر تلك المأساة من جديد
بأن يضيع ديناﷲ في خضم اإلضافات البشرية!

( )22-21إن من يزعم أنه سواء عليه أكان
أمطالحا ،إذ ينتهي أمره في كال
صالحا
يعيش هنا
ً
ً
الحالين إلى الموت والفناء ،فإنما يبني في دماغه
زعما كهذا يتعارض مع
فكرة خاطئة للغاية ،إن ً
الشعور بالعدل ،الذي يكمن في فطرة كل إنسان
بصورة جبلية .وزد على ذلك أنه إنكار لروح
الكون التي تسري في نظامه وتشمل موجوداته.
والحقيقة هي أن فطرة اإلنسان الداخلية والكون
الفسيح المحيط به من الخارج ،كالهما يدمغ
الفكرة القائلة بــأن الحياة عبث محض ،ليس
وراءها غاية معينة أو مصير هادف معلوم!!

إلها معناه :أن تعطي
( )23اتخاذ الهوى ً
لهواك المقام األول واألسمى في حياتك .إن
من يفكر تب ًعا لهواه ،ويعمل بمقتضاه ،فكأنما
قد اتخذ من هواه إلهه .إن عقل اإلنسان مزود
بالقدرة التامة على تمييز الحق من الباطل ،بيد
أن الشخص الذي يجعل عقله تاب ًعا لهواه ،يصل
به األمر إلى حيث إنه يرى دالئل الحق ساطعة
متجلية أمامه ،ولكنه اليكاد يستشعر بثقلها،
فيرفض كل دليل مستندً ا على بعض التأويالت
الكاذبة الواهية ،وسلوك اإلنسان هذا اليلبث أن
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يطمس قواه العقلية كلها ،إذ تعود أذناه تسمعان
األلفاظ ولكن من غير إدراك لمعانيها ،وعيناه
تبصران الحقيقة ،إال أنهما تعجزان عن استلهام
الدرس أو العبرة منها ،وقد يصل كالم بليغ مؤثر
إلى قلبه ،ولكنه اليكاد يهز مشاعره أو يحرك منه
ساكنًا!! .لقد جعلاﷲ من القوى العقلية مدخل
الهداية ،ولكن الشخص الذي يغلق هذه األبواب
النغماسه في عبادة هواه ،فمن أي طريق يستدخل
الهداية اإللهية إلى قلبه؟!

(( )26- 24ومــا يهلكنا إال الدهر) ليس
هذا بقول عامة الناس ،وإنما يردد أقاويل كهذه
دو ًمــا أفــراد من صفوة الناس ،وهم الذين غال ًبا
مايحتلون مركز القيادة الفكرية في المجتمع
بسبب ذكائهم ،غير إنهم إنما يقولون ذلك بناء
على الظن والقياس ،وليس بناء على أي علم
حقيقي ،وفي مقابل ذلك فإن مايأتي به الرسول
يكون مبن ًّيا على أساس من الحقيقة الصلبة.
شخصا يولد فيدخل
إننا نشاهد كل يوم أن
ً
مذكورا،
في حيز الوجود بعد أن لم يكن شي ًئا
ً
ثم يعتريه الموت بعد ذلك مرة أخرى فيعود غير
موجود ،وعليه فكأن كل امرئ هنا ينال الحياة بعد
«موت» ،ويموت مرة أخرى بعد الحياة ،وهذه
قرينة تشير إلى أنه كما كانت الحياة بعد الموت
أول مرة ،كذلك ستكون حياة بعد الموت مرة
أخرى .ومن هذا يثبت إمكان الحياة بعد الموت
بوضوح تام.
( )29-27القائمون على أساساﷲ في الدنيا
إنما يقومون على أســاس من الحق .أما الذين
قاموا هنا على أساس آخر سواه ،فإنهم قائمون
على أساس من الباطل ،وأمثال هؤالء سيعودون
في اآلخرة بال موطئ قدم يستقرون عليه؛ ذلك
«أساسا» ،لم يكن
ألن الشيء الذي ظنوه في الدنيا
ً
محضا،
من األساس في شيء ،وإنما كان خدا ًعا
ً
فحين تجلى وجــه الحقيقة اختفى وتالشى.
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والــمــراد بـ«استنساخ األعــمــال» ليس هو
االستكتاب بالقلم بمعناه المعروف ،وإنما
هو تسجيل لألعمال ،حيث يتم تسجيل
نيات اإلنسان وأقواله وأفعاله ،أوالً بأول،
وفق تدبير إلهي بمنتهى الدقة ،وعلى حسب
هذا التسجيل ذاته ستكون معاملة اإلنسان
في اآلخــرة سل ًبا أو إيجا ًبا ،وسيكون هذا
التسجيل دقي ًقا وحقيق ًّيا لدرجة لن يستطيع
معها أحد أن ينكره هناك!!
( )32-30ليس المراد باالستكبار هنا
هو االستكبار بــإزاءاﷲ ،وإنما بإزاء الداعي
إلىاﷲ ،حيث إن اإليمان بأمراﷲ في العالم
الراهن يكون عمل ًّيا مراد ًفا لإليمان بأمر
الداعي ،وعليه فالمصابون بداء االستكبار
عارا
ربما يستشعرون بالدون أو يعتبرون ً
عليهم أن يؤمنوا بقول إنسان مثلهم ،ومن ثم
يقابلونه باإلهمال واإلعراض ،وعلى نقيض
من ذلك فإن الذين تخلو صدورهم من نفسية
٥٠١
التكبر واالستعالء ،سرعان مايخضعون له،
إن الطائفة األولى تستحق غضباﷲ .بينما تستحق الطائفة األخيرة رحمةاﷲ.

تبريرا إلنكاره ،إذ يحاول
وإن
ً
شخصا عندما ينكر الحق ،فيلجأ إلى ترديد ألوان شتى من األقاويل ً
طورا بعض الشكوك أو الشبهات المفتعلة حول رسالته ،إال
تارة إثبات أن الداعي ممن اليوثق به ،ويثير ً
أنه سينكشف يوم القيامة بجالء أن كل هذه كانت أقاويل خرجت من العقلية اإلجرامية العنيدة ،وليس
من العقلية الجادة المحبة للحق!!

( )35-33إن المرء حين يمارس عم ً
ال سي ًئا مافي العالم الراهن ،فال يواجه عاقبته الوخيمة من
فوره؛ مما يجعله يزداد جراءة على ارتكاب المعصية وفعل السوء ،وإذا تم تخويفه من نتائج سوء
العمل ،فال يكاد يصغي إلى هذا التخويف بجدية ،غير أن نتائج سيئاته ستكون حاضرة أمامه في
اآلخرة ،وسيجد نفسه وقد حوصر بسوء أعماله من كل جانب ،وعندها سوف اليلبث أن يبادر بإقرار
الحق الذي كان قد اعتبره من الهوان والخسة بحيث لم يزل يستهزئ به طول حياته.

وسيقر اإلنسان في اآلخرة بالحق الذي ظل ينكره ويكذبه في الحياة الدنيا ،غير أن ذلك لن يحظى
بالقبول هناك ،ذلك بأن اإلقرار بالحق القيمة له إال إذا تم على مستوى الغيب وليس على مستوى
الشهود.
( )37-36لما كان خالق الكون ،ومالكه واحدً ا ليس غير ،وجب أن يكون الحمد كله له وحده،
وأن يوجه اإلنسان اهتمامه بكليته إليه وحده ،وأن يتخذه هو كل شيء في حياته.
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( )3-1إن دراســة الكون تدلنا على أن
هناك حكمة ومعنى يسودان كل ناحية من
نواحيه ،إ ًذا فإن مصن ًعا كهذا ،الذي ينطوي منذ
بدايته على قصد ومعنى ،ترى هل يمكن أن
محضا بال معنى؟! كال..
يعود في نهايته عب ًثا
ً
كال ..الحق في ذاته شيء محكم للغاية .إنه
أعظم قوة في هذا الوجود ،ومع ذلك فما السر
في أن الحق إذا ماتم عرضه على الناس ،تلقاه
أكثرهم بالرفض واإلنكار؟ السر في ذلك أن
الناس إنما يساق إليهم الحق في عالمنا الراهن
في صيغة الخبر ،وأمــا في اآلخــرة فسوف
يستحيل الحق واق ًعا يفرض نفسه على الناس
فرضا ،وعندئذ سيخر أمــام الحق هناك في
ً
خضوع واستسالم حتى أولئك الذين كانوا
قبلئذ يقابلون الحق باإلهمال واإلعــراض
٥٠٢
باعتباره غير ذي أهمية أو قيمة تذكر!!
( )6- 4في تفسير قوله( :ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) قال ابنكثير:
«أي الدليل لكم النقل ًّيا وال عقل ًّيا على ذلك».
العلم في الحقيقة نوعان :أحدهما :العلم الموحى أو الملهم ( ،)Revealed Knowledgeوهو الذي
وصل إلى الناس بواسطة األنبياء والمرسلين .وثانيهما :العلم الثابت أو المبرهن عليه (Established
علما عن طريق األبحاث والتجارب اإلنسانية ،وأي واحد
 )Knowledgeوهو الذي يكون قد ثبت كونه ً
من هذين العلمين اليدل على أن هناك موجو ًدا أخر في هذا الكون ،غيراﷲ الواحد األحد.
وإذا لم يكن أي مصدر من مصدري العلم النقلي والعقلي شاهدً ا على الشرك ،فكيف إ ًذا ،يجوز
لإلنسان أن يشرك باﷲ شي ًئا اعتقا ًدا أو عمالً؟! ،والحق أن كل شيء يتخذه المرء سندً ا له وموضع ثقته
من دوناﷲ سيتبرأ منه يوم القيامة ،ولن يمده بنصر أو معونة ما ،وهو أحوج مايكون إلى النصر والمعونة
يومئذ!
( )8-7لقد كان المخاطبون األولون للقرآن الكريم من العرب يرفضون دعوة القرآن زاعمين أنها
التتفق مع دين أكابرهم ،ولم تكد الجماهير تسمع ذلك ،وقد رسخت في عقولها الساذجة عظمة األكابر
وقداستهم ،حتى تنفر من رسالة القرآن ،غير أن القرآن كان ينطوي على جانب آخر ،وهو إعجازه األدبي،
حيث كان كل عارف بلسان العرب يشعر في قرارة نفسه بأن هذا كالم غير عادي ،وللتهوين من شأن القرآن
وتقليل أهميته من هذه الناحية الثانية ،لم يلبث قادة الكفر والضالل أن قالوا :إن هذا سحر مبين.
صحيح أن كالم بعض الناس يتميز بروعة بيانية فائقة وبالغة غير عادية التدانى ،ولكن بالغة الكالم
٤٦

٣٥

٢٦

٥١
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اإلنساني تقف عند حد التتجاوزه ،أما بالغة
القرآن وإعجازه األدبــي فهما أبعد من هذا
الحد بكثير ،بل ليس هنالك من حد يقفان
عنده ،إن عظمة القرآن األدبية أجل من أن تعد
من نتاج العقل اإلنساني القاصر المحدود.
وعندما يأبى الطرف المقابل إال اإلصرار
على العناد والمكابرة ،فإن اإلنسان الجاد
اليسعه عندئذ سوى أن يلوذ بالصمت قائ ً
ال
بأن أمــري وأمــرك إلــىاﷲ ،وكفى به شهيدً ا
بيني وبينك ،بيد أن هــذا ليس بالتراجع أو
االنسحاب ،وإنما هو تدبير إقدامي أو هجوم
خلقي إن صح هذا التعبير ،فحين يلزم المرء
الصمت أمام رجل عنيد مكابر ،فإنه يوقفه بين
يدي ضميره هو بإبعاد نفسه عن مواجهته،
حتى يستيقظ شعوره إن لم يكن قد فتر وخمد
خمو ًدا نهائ ًّيا!
( )10- 9ك ــان الــيــهــود عــنــد مشركي
مكة حاملين لعلوم الدين ،وقد كان هؤالء
٥٠٣
يعتبرونهم شعب األنبياء والرسل ،كما كان
المشركون واليهود يلتقي بعضهم ببعض أثناء الرحالت التجارية .وفي خالل العهد المكي سأل بعض
المشركين بعض اليهود عن النبي ،فأجاب أحد األحبار قائالً :إن هناك نب ًّيا كان سيبعث في هذه المنطقة
حسب النصوص الواردة في كتبنا .وغير بعيد أن يكون هذا هو ذلك النبي المرتقب .وقد أقر هذا الحبر
اليهودي بنبوته عليه الصالة والسالم على نحو غير مباشر وكان التاريخ يشهد ــ من ناحية ــ بأن أنبياءاﷲ
يأتون بكتاب من عنداﷲ ،ومن ناحية أخرى كان مكتو ًبا في الصحف السماوية السابقة أن نب ًّيا سوف يبعث
من بني إسماعيل ،هذا إلى جانب كون كالم الرسول^ وحياته منطويتين على كل العالمات بوضوح،
تلك التي التوجد إال في أشخاص األنبياء والمرسلين وحدهم ،وبالرغم من توافر هذه العالمات والقرائن
الصارخة ،فإن الذين كانوا ينكرون رسالة النبي العربي^ لم يكونوا يفعلون ذلك ألي سبب معقول،
وإنما فعلوا ذلك حفا ًظا على كبريائهم وسيادتهم التي بدا لهم أنها ستنهار فيما لو آمنوا بشخص مازالوا
يعدونه رج ً
ال عاد ًّيا ،على أنه نبي مرسل من عنداﷲ! .والشأن أن الذين يصل بهم األمر إلى حيث يستبد
دائما نحو االتجاه
بهم الغرور وتتملكهم نفسية االستكبار إذا ماظهر الحق أمامهم ،فإن عقولهم تقودهم ً
الخاطئ المعوج ،وال تتجه بهم الوجهة الصحيحة القويمة أبدً ا.
( )11إن الذين سبقوا إلى اإليمان برسولاﷲ^ وبادروا باالنضواء تحت رايته ،كان من بينهم أناس
ينتمون إلى طبقة الضعفاء والعبيد ،مثل :بالل ،وعمار ،وصهيب ،وخباب وغيرهم ،كما كان فيهم ـإلى
جانب هؤالء ــ أفراد ينتمون إلى األسر الشريفة ،مثل :أبيبكربن أبيقحافة ،وعثمانبن عفان ،وعليبن
أبيطالب ..إلخ ..غير أن خصومه عليه الصالة والسالم إنما كانوا يذكرون الصنف األول من أتباعه
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وحده ،ولم يكونوا يتناولون بالذكر الصنف
األخير .ومرجع ذلك إلى أن المرء إذا امتأل
بمشاعر الحقد والعناد والمكابرة نحو أحد،
فإنه يصير بالنسبة إليه أحادي الجانب ،بحيث
يصرف نظره عما فيه من جوانب الخير ،وال
يتناول بالذكر سوى الجوانب التي يمكن أن
يتخذها ذريعة إلى تحقيره والتهوين من شأنه.
هــكــذا فقد كــان واق ـ ًعــا المــريــة فيه أن
رسولاﷲ^ إنما جاء بما جاء به سائر األنبياء
والرسل السابقين من ذي قبل ،فقد جاء عليه
الصالة والسالم بصدق أزلي أبدي ،وقد كان
في إمكان خصومه أن يصفوا هذا الواقع بأن:
«هذا صدق قديم» ،ولكنهم وصفوه ،بدالً من
ذلك ،بقولهم( :هذا إفك قديم) ،وهذا النوع
من الجور وعــدم اإلنصاف كان لدى البشر
في قديم الزمان ،وهو لم يزل يوجد في الناس
اليوم كذلك!!
( )14- 12من دالئل صدق القرآن الكريم
٥٠٤
أن الكتب السماوية السابقة قد ظلت تتنبأ به
قرنًا بعد قرن ،وال زالت هذه النبوءات موجودة في التوراة واإلنجيل حتى هذا اليوم ،وهكذا جاء القرآن
مصدا ًقا ومصد ًقا لكل ماسبق بشأنه من البشائر والنبوءات السماوية ،وهذا قرينة واضحة تبرهن على أن
القرآن كتاب إلهي في واقع األمر ،ولوال ذلك لما أمكن التنبؤ به على هذا النحو الدقيق قبل نزوله بمئات
بل آالف السنين ،وفي شرح قوله( :قالوا ربنااﷲ ثم استقاموا) روي عن عبداﷲبن عباس مامعناه :ثم
استقاموا على أداء فرائضه.
إن اإليمان عهد مقدس ،وفي أثناء حياته يمر المرء من حين آلخر بمواقف يجد نفسه فيها بين خيارين:
أحدهما يتفق مع عهد إيمانه ،واآلخر يتعارض معه ،فمن أخذ نفسه في مواقف كهذه بالعمل وفق عهد
إيمانه ،فقد أثبت االستقامة ،وأما من عجز عن أن يعمل في تلك اللحظات الحاسمة بمقتضى عهد إيمانه،
فقد فشل في إثبات االستقامة ،إن الذين اليقيمون الدليل على االستقامة هم الظالمون ،ولن يغني دعواهم
اإليمان عنهم شي ًئا ،وأما الذين أقاموا الدليل على االستقامة فأولئك هم الذين سيتم إسكانهم في الجنان
األبدية!!
( )16-15أسلوب التناسل البشري باختصار هو أن اإلنسان يستمد وجوده عن طريق أموأب ،ثم
إنهما يقومان بعد ذلك بتنشئته ورعايته حتى يكبر ويقوم على رجليه وكأن هذا نظام فطري لتربية اإلنسان،
والحكمة منه أن يتولد في نفس اإلنسان هكذا شعوره بما له من حقوق وما عليه من واجبات ،وأن تستيقظ
في داخله العاطفة القائلة بأن عليه أن يشكر لولي نعمته ويؤدي حقه عليه ،وهذه العاطفة كما تعلم اإلنسان
القيام بتأدية حقوق اآلخرين من بني نوعه ،تعلمه كذلك الوفاء بحقوقاﷲ خالقه ومالكه العظيم ،والذين
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يتلقون الــدرس من معلم الفطرة ،ويوقظون
بالتالي شعورهم ووعيهم لدرجة تجعلهم
يتعرفون على حقوق الكل ،فيقومون بأدائها
خير قيام ،أولئك هم الذين يعتبرون في اآلخرة
أه ً
ال لرحماتاﷲ األبدية!
( )18-17الولد البار المطيع لوالديه
يكون بالطبع مطي ًعاﷲ كــذلــك ،وأمــا
الولد العاق فال يكاد يبلغ أشده حتى ينسى أو
يتناسى أن والديه قد تحمال مااليحصى من
المتاعب واآلالم والمشقات حتى أوصاله إلى
ماهو عليه اليوم .وإنه ليس هنالك أحد أنصح
للمرء من أبويه ،وإن مشورة األبوين التي
يقدمانها إلى أوالدهما تكون نابعة من النصح
الخالص ،بكل ماتدل عليه هذه الكلمة من
معنى ،ولذا فينبغي لإلنسان أن يعنى بمشورة
أبويه الصالحين أشد العناية وأوفاها ،وأما
الشخص الذي ينهر أبويه الصالحين استخفا ًفا
بمشورتهما ،فإنه يبدي بسلوكه هذا أنه إنسان
٥٠٥
قاسي القلب إلــى أقصى حــدود القسوة،
وهؤالء هم الذين سيلقون في نهاية المطاف خسرانًا مابعده خسران!
( )20- 19إن الحق إذ يتجلى أمام شخص ما ،وهو اليختاره ألجل المصلحة الدنيوية والمنفعة
المادية ،فيكون معنى ذلك أنه أعطى األهمية للدنيا بالقياس إلى اآلخرة ،وأنه فضل لنفسه طيبات الدنيا
على طيبات اآلخرة ،وهكذا الشعور بكبرياء ذاته هو اآلخر شيء ألذ مايكون عند المرء ،وحين يقتضي
الحق أن يتقبله المرء على حساب كبريائه ،وهو اليتلقاه بالقبول حفا ًظا على كبريائه ،فكأنما هو يؤثر
طيبات الدنيا متخل ًّيا عن طيبات اآلخرة باعتبارها تافهة التستحق أن يعيرها جانب اهتمام.
وفي اآلخرة سيتعرض لعذاب الذلة والهوان كل أولئك الذين أهملوا طيبات اآلخرة ألجل طيبات
خيرا كان أو
الدنيا على هذا النحو ،وإنما سينال الكل جزاءه هناك بحسب عمله في هذه الدنيا قل أو كثرً ،
شرا!
ًّ
( )23-21كانت مساكن عاد بجنوب الجزيرة العربية في تلك المنطقة التي تعرف اليوم بالربع
الخالي ،لقد قطع هذا الشعب أشوا ًطا شاسعة في ميدان الرقي والتقدم ،غير أن رقيه لم يلبث أن أصابه
بالغفلة والبطر والطغيان ،فبعثاﷲ من بين أبنائه هو ًدا لكي يبلغه رسالة ربه ،وقام هود يدعو قومه إلىاﷲ
ويحذرهم بأسه ونقمته ،إال أنهم لم يرضوا بقبول اإلصالح ،وقد استقبلوا نبيهم بجهالة وسوء أدب ،إلى
أن تعرضوا لبطشاﷲ ،حيث أخذهم عذاب شديد لدرجة أن مناطقهم الخصبة العامرة لم تلبث أن تحولت
إلى صحراء قاحلة مجدبة!!
( )25-24عندما رأى قوم عاد سحاب العذاب يزحف نحو أوديتهم ظنوه سحاب المطر العادي ،ولم
٥١
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اقحألا ةروس

يتمكنوا من إدراك حقيقته إال بعد أن فوجئوا
بعاصفة العذاب وقد دخلت مساكنهم تدمر
تدميرا ..آه! ماأظلم هذا اإلنسان
كل شيء
ً
وأعتاه!! حيث إنه اليعترف بالحق حتى قبل
تعرضه للهالك بلحظة واحــدة ،وإنه اليكاد
يتقدم لالعتراف إال حين يكون أوان االعتراف
قد فات!.
( )28- 26إن المكانة الدنيوية التي كان
يتمتع بها ســادة قريش جعلت منهم طغاة
متمردين ،فجاء القرآن يصرف أنظارهم إلى
قوم عاد المجاورين لهم ،والذين كانوا من
الناحية التمدنية ،على درجــة أعلى وأكبر
منهم بكثير ،ولكن عندما جاء القضاء اإللهي
لم تلبث مظاهر عظمتهم وأمجادهم كلها أن
صارت هباء ،ولم يعد ينجدهم من بأساﷲ
أي شيء من تلك األشياء التي كانوا قد وضعوا
ثقتهم فيها معتبرين إياها سندً ا لهم.
وإن اإلنسان وإن كان سيصير آخر األمر
٥٠٦
صغيرا بــإزاءاﷲ ،إال أن نظام دنيانا قد أنشئ
ً
على نحو يضطر المرء بين الحين والحين إلى أن يصغر أمام اآلخرين في عالمنا الراهن ،وإن وقائع كهذه
آياتاﷲ ،ولو تأمل المرء هذه اآليات واعتبر بها لتناول نفسه بالتصغير هنا قبل أن يصغر في اليوم اآلخر،
وعاد واقع ًّيا في هذه الدنيا ذاتها قبل اآلخرة .إن هناك أنوا ًعا شتى من الحوادث والواقعات تتجلى أمام
اإلنسان بوصفها آيات إلهية ،غير أنه يقف تجاهها موقف األصم واألعمى ،وال يكاد يستعد لكي يستلهم
درسا أو عبرة!!
منها ً
( )32-29في العام العاشر من البعثة النبوية كانت الظروف المحيطة برسولاﷲ^ في مكة قد
اشتدت وطأتها إلى أقصى الحدود فخرج عليه الصالة والسالم إلى الطائف رجاء أن يجد بين أهلها من
ينصرونه ويقفون إلى جانبه ،ولكنهم استقبلوه شر استقبال ،وفي طريق عودته إلى مكة نزل بوادي النخلة،
حيث قام من نومه في جوف الليل يصلي ،فاستمع إليه ــ وهو يتلو في صالته آيات القرآن الكريم ــ طائفة
من الجن ،فلم يلبثوا أن آمنوا به في الحال.
إن هناك طائفة كانت ترفض القرآن أشنع الرفض ،بينما كانت طائفة أخرى في الوقت نفسه تتلقى
القرآن بالقبول ،وكان قبولها للقرآن مصحو ًبا بحماس بالغ واندفاع شديد لدرجة أنها عادت مبلغة له منذرة
به لبني جنسها!!
( )24-23إن ظهور هذا الكون الهائل ــ الممتد أمامنا بشكل السماوات واألرض ــ إلى حيز الوجود،
ثم سيره الدائب المتأصل بمنتهى الدقة والتوافق واالنسجام منذ باليين السنين ،مما يثبت أن خالقه يملك
أيضا على أن إيجاد الكون لم يسبب له التعب أو اإلعياء ،ولو كانت
قوى عظيمة وطاقات جبارة .كما يدل ً
٤٧

٣٨
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عملية الخلق واإليجاد قد أرهقته ،لما رأينا
الكون يسير بهذه الدقة المتناهية ،وإن قدرةاﷲ
وطاقاته الجبارة التي تتجلى آثارها الباهرة
على مستوى الكون المنظور ،كافية في حد
ذاتها للتأكد من أن إحياء النوع اإلنساني بعد
موته من جديد ،ومحاسبته على أعماله أيسر
وأهون مايكون عليه ،فإنه على كل شيء قدير.
( )25الــداعــي إلــى الحق البــد لــه من
االرتكاز الدائم على دعامة الصبر ،والصبر في
جوهره هو إعراض الداعي عن أذى المدعو
وإساءاته واستمراره في إيصال الدعوة إلى
المدعو رغم عناده وتعنته وإنــكــاره ،وكون
ناصحا للمدعو على كل حال ،مهما
الداعي
ً
كــان يعاني مــن جــانــب المدعو مــن ألــوان
المتاعب ،وهذا الصبر ضــروري؛ ألنه بدون
ذلــك التــقــوم حــجــةاﷲ على المدعو ،وقد
سار أنبياءاﷲ ورسله العظام قاطبة على هذا
الــدرب ،درب الصبر واالستقامة ،في صدد
٥٠٧
القيام بواجب الدعوة إلى الحق على اختالف
األزمان واألماكن ،...إ ًذا فال بد للذين يريدون النهوض بأعباء الدعوة إلى الحق بالنيابة عن حضرات
األنبياء والمرسلين أن يتأسوا بأسوتهم هذه .إن مقام الدعاة محجوز عنداﷲ ألولئك الذين يستطيعون
إظهار الشجاعة للصبر والتحمل.
٥١



( )3-1أضل ــ أي أبطل وأحبط ــ أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيلاﷲ؛ ألنهم إذ لم يقيموا
الدليل على تدينهم على المستوى الشعوري؛ فقد اعتبرت كل حسناتهم وصالح أعمالهم التي كانوا
يمارسونها باطلة القيمة لها.

لقد كان قدماء العرب يعدون أنفسهم من أمة إبراهيم وإسماعيل حيث كانوا يتمتعون بشرف
أيضا عبادات الصالة والصيام والحج
إدارة شؤون الكعبة ــ بيتاﷲ الحرام ــ كما كانت تقام عندهم ً
بشكل ما ،هذا إلى جانب تمسكهم ببعض عادات النبل والكرم والمروءة كخدمة الحجاج ،واإلحسان
إلى ذوي القربى ،ونجدة المظلوم وقري الضيف وما إلى ذلك ،غير أن هذه األعمال كلها لم تكن جز ًءا
أصي ً
ال من تدينهم الشعوري ،وإنما كانت جز ًءا من حياتهم على وجه التقليد المحض ،فلم يكونوا
يمارسونها إال لكونها مازالت رائجة بينهم منذ مئات السنين.
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( )6- 4المراد بالكافرين هنا :الذين رفضوا
اإليمان رغم قيام الحجة عليهم ،وأشعلوا ضد
رسولاﷲ^ نيران الحرب بغير الحق ،وهكذا
اضطروه عليه الصالة والسالم إلى اتخاذ خطوة
دفاعية ،وبالنسبة إلــى مثل هــؤالء الكافرين
المعتدين أمــراﷲ سبحانه المؤمنين بأنكم إذا
ماالتقيتم به في ميدان الحرب ،فاستميتوا في
قتالهم حتى تحطموا قوتهم وتكسروا شوكتهم؛
لكي اليعودوا قادرين مستقب ً
ال على الوقوف في
وجه دعوة الحق.
وقــد جــرت ســنــةاﷲ تعالى بــإهــاك األمــم
والشعوب التي أنكرت أنبياءها بعد قيام الحجة،
وأمــا بالنسبة إلــى نبي آخــر الــزمــان ،فقد كان
مــطــلــوباﷲ هــو أن يتم القضاء بواسطته هو
وأصحابه على عصر الشرك ،وبناء تاريخ جديد
على أســاس مــن التوحيد .وانتخاب األفــراد
صانعي التاريخ كهؤالء لم يكن ممكنًا إال في ظل
ظروف صعبة وشديدة ،ومن ثم فقد تم الوصول
إلى هذا الغرض نفسه بدفع الرسول وصحابته
إلى الخوض في غمار الحرب التي أوقدها أعداء
اإلسالم.

(ويدخلهم الجنة عرفها لهم) بمعنى :هداهم
إليها ،وقال محمدبن كعب :يعرفون بيوتهم إذا
دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من
الجمعة.
( )11-7إناﷲ هو مظهر األحداث والوقائع
كلها ،إال أنه يظهر الوقائع في ستار األسباب
والعلل ،وهــذا هو الشأن فيما يتعلق بالدين
كذلك ،فاﷲ وإن كان يريد أن تتحطم قوة
الباطل وتندحر ،ويتمتع الحق بالغلبة واالستقرار
في األرض ،غير أن إظهار هذه الواقعة يتطلب
أفــرا ًدا يكونون بمثابة ستار بشري لتصرف اليد
اإللهية وراءها ،وذلك ماعبر عنه في هذا المقام
بـ«نصرةاﷲ» وحينما تهب طائفة لنصرةاﷲ ،فإنها

دمحم ةروس

تعمل على إثبات كون المنكرين منكرين ،حيث
إن القائمين بنصرةاﷲ من شأنهم أن يدعو الناس
إلــىاﷲ بمنتهى الجدية والنصح واإلخــاص،
ويتجنبوا كل سلوك ينافي الحق ،وهم يشهدون
واضحا ثابتًا
لديناﷲ ،ويجعلوا أمر الحق بالتالي
ً
إلى أقصى الحدود؛ حتى تقوم على المنكرين
تلك الحجة التي يريدهااﷲ تعالى للقضاء بين
العباد في محكمة اآلخرة!

إن المبطلين مقضي عليهم أن يغلبوا على
حتما ،وإن أتباع الحق مكتوب لهم أن
أمرهم ً
حتما كذلك ،ولكن
ينتصروا ويتغلبوا عليهم
ً
بشرط أن يقوم أتباع الحق بذلك العمل الذي
البد من القيام به الستحقاق نصراﷲ وحمايته
وفق السنة اإللهية!

( )13- 12هذا وعيد تنبأ به رســولاﷲ^
بأمر مناﷲ ،مخاط ًبا كفار مكة الذين اضطروه إلى
الخروج منها ،بأن أكلكم وشربكم وتقلبكم في
أعطاف العيش الناعم ،اليجعلكم تظنون أنفسكم
أحـــرارا ،وإنما أنتم في قبضةاﷲ محاصرون
ً
بقدرته التي التحد ،ودليل ذلك أنكم إن ظللتم
مصرين على كفركم وعنادكم ،فسوف يحل بكم
الهالك والدمار المستأصل وفق الناموس اإللهي،
وقد تحقق هذا الواقع على حسب النبوءة تما ًما،
حيث تمكن حملة لواء التوحيد من إحراز الغلبة
واالنتصار في نهاية المطاف!

( )15-14القيام على بينة ــ أي على دليل ــ
يعني بناء حياتنا على أساس من الحقيقة الواقعة.
أمــا الــذي يقوم على أهــوائــه فهو ينحرف عن
الحقيقة الواقعة .إنه يريد أن يبني لنفسه في دنيااﷲ
هذه دنيا مستقلة على غير مرضاةاﷲ!
وفــي عالم االمتحان الــراهــن ،وإن كانت
الفرص والمواقع متاحة لكال الفريقين على
حد سواء ،إال أن الفريق األول وحده هو الذي
سينال نصي ًبا من نعيماﷲ األبدي في عالم اآلخرة
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٥٠٨

الحقيقي ،أما الفريق اآلخــر فسيظل هناك
يتجرع مــرارة الذل والخيبة والخسران أبد
اآلبدين!!
( )17-16من عالمات المنافق أنه إذا
مجلسا جــا ًّدا ،تظاهر بسمت األدب
حضر
ً
والجد والوقار ،غير أنه يجلس هناك شارد
الذهن مصروف االهتمام إلى أشياء أخرى،
بحيث اليكاد يعي شي ًئا مما يدور فيما حوله
من حديث ،ومن ثم فإذا خرج من المجلس،
توجه إلى أهل العلم اآلخرين سائالً!« :ماذا
كان يقول الشيخ الساعة في مجلسه»؟!
وهــذا ثمن يضطرون إلــى دفعه بسبب
عبوديتهم للشهوات ،فهم يجعلون هواهم
هو الغالب المسيطر على نفوسهم ،ويأخذون
في االنسياق وراءه بدالً من االنسياق وراء
الدليل والبرهان ،وتكون النتيجة أن تنطمس
حــواســهــم وتــصــاب شي ًئا فشي ًئا بالبالدة
والخمول ،وال تعود عقولهم قــادرة على
إدراك الحقائق السامية اللطيفة.

وعلى نقيض من ذلك فالذين يعطون األهمية للحقائق ويأخذون أنفسهم بالخضوع واالستسالم
للدليل الصادق ،فإنهم ينعشون بذلك استعدادهم الفكري ،وال تزال معرفة أناس كهؤالء تتزايد يو ًما
بعد يوم ،إذ أنهم يظفرون بإيمان دائم التجدد والنماء وغير قابل للجمود أو النقصان أبدً ا!

( )19- 18الشخص الذي اليتنبه على سابق إنذار بوقوع الزلزال ،فكأنما هو ينتظر أن يقع الزلزال
فعالً ،ألن كل ثانية تمضي تقربه من الزلزال ،وكذلك اليكاد يتنبه المرء وال يأخذ حذره من نذير القيامة،
ولكنه إذا فوجئ بقيام الساعة ،فسيأخذ في االعتراف والتسليم!!

االستغفار في جوهره تعبير عن الشعور بالعجز .إن االضطراب أو التهيج النفسي الذي يتمخض
عن استحضار أهوال القيامة ،وعن اإلحساس بقدرةاﷲ وبرقابته وعلمه الشامل المحيط بكل
شيء ،اليزال ينسبك في صورة كلمات لطيفة ،وهذه الكلمات هي التي يقال لها الذكر والدعاء
واالستغفار!

( )23-20المنافق يكون أسبق الناس في مجال القول ،وآخرهم في ميدان العمل ،حيث اليفتأ
يتحدث عن الجهاد قبل وقوع الجهاد بالفعل ،وأما إذا جد الجد ،وتحتم الجهاد ،فال يلبث أن يفر
هار ًبا!! ،وأما المؤمن الصادق فإنه يكون دو ًما على أتم االستعداد للسمع والطاعة واالنقياد ،فإذا عزم
األمر ،وقر رأي القيادة على تبني خطوة جادة ،أثبت بعمله أنه وفي كل الوفاء بعهده الذي عاهد عليه
ربه!
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وقد يتظاهر المنافقون بالحرص على
األمــن والسالم تهر ًبا من متاعب الجهاد،
ولكن واقعهم العملي يشهد بالنقيض،
فحيثما وجــدوا الفرصة ،راحــوا ينشرون
الفساد والفوضى ،وال يتحرجون حتى من
التمالؤ والتعاون مع أعــداء المسلمين غير
مبالين بما بين هــؤالء وإياهم من وشائج
القربى فض ً
ال عن أخوة الدين!! ومثل هؤالء
ملعونون عنداﷲ ،وكون المرء ملعونًا يؤدي
إلى أن يسلب منه قوى التفكير واإلدراك،
فيعود اليــرى مع كونه يملك البصر ،وال
يسمع وعنده أذنان!!
( )28- 24القرآن كتاب موعظة ،ولكن
لكي يتعظ المرء بشيء ما ،البد أن يكون
جا ًّدا بشأن الموعظة ،ولو أن عاطفة خاطئة
استمكنت من نفس المرء وجعلته غير جاد
بشأن الموعظة ،فإنه لن يستطيع االنتفاع بها
أبدً ا ،مهما تم عرضها بأسلوب رائع جميل.
٥٠٩
وإن الــمــرء إذ يعرض عليه حكم من
أحكام الدين يتطلب التضحية بشهواته ومصالحه ،فإذا بالشيطان يلقن المرء بعض األعذار الكاذبة،
وبسبب مهلة االمتحان المتاحة في عالمنا الراهن فقد اليعدم المرء الفرصة لكي يختار ذلك العذر
الشيطاني الكاذب عمل ًّيا ،غير أن ذلك اليدوم سوى أيام معدودات ،فحين يوافيه األجل المحتوم،
رأسا على عقب!
تنقلب األوضاع والموازين والقيم كلها ً
لقد وصف النفاق هنا بعبارة االرتداد على األدبار من بعد ماتبين ألصحابه الهدى ،ولكن من
المعلوم أن منافقي المدينة هؤالء لم يعاقبوا بعقوبة الردة المقررة في التشريع اإلسالمي ،ومن هذا
جهرا وعالنية ،إ ًذا ،فليس من الجائز لنا
نعلم أن عقوبة االرتداد الشرعية إنما تنفذ على الذين يرتدون ً
أن نحكم على شخص ما من تلقاء أنفسنا ،بأنه مرتد في الباطن ،ثم نأخذ في تنفيذ عقوبة الردة الشرعية
عليه ،ال ،بل يجب التعامل معه بحسب ظاهره ،وتوكل سرائره إلىاﷲ عالم الغيوب ،كما هو منهج
اإلسالم في معاملة الناس!

( )30-29إنما كان مرض المنافقين هو كون صدورهم منطوية على الحقد والضغينة والكراهية
للمؤمنين الصادقين؟! وهؤالء المنافقون وإن كانوا يحاولون إخفاء حالتهم الداخلية تلك بإظهار
المودة والوالء في سلوكهم الظاهري ،إال إنها لم تكن خافية على ذوي العقول والبصائر ،حيث إن
لهجتهم المصطنعة ،ونبرات صوتهم الباردة الخالية من الهم واإلخالص للدعوة المحمدية كانت تشي
بأن عالقتهم باإلسالم إنما هي عالقة شكلية بحتة وليست عالقة قلبية بالمعنى الحقيقي!
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( )32-31عندما ينهض المرء باإليمان،
فتمر عليه ظــروف وأحـــوال شتى ،وهــذه
األح ــوال تكون محكًّا يكشف عن صدق
إيمانه ،فهي تقتضي أن يقيم المرء الدليل
على كونه مؤمنًا في مقابل التضحية؛ بأن
يهضم نفسه ويقمع شهواتها ،ويصرف نظره
عن مصالحه المادية العاجلة ،ويتحمل
أذى الناس ،ويظل ثابتًا على جادة اإليمان
ولــو كلفه ذلــك حياته ومــا ملكت يمينه!!
وإللقاء المؤمن في أحوال كهذه البد وأن
تتاح لغير المؤمنين الحرية التامة ،حتى
يتمكنوا من اتخاذ أي إجــراء شــاءوا ضد
أهل اإليمان ،وبينما تسفر هذه اإلجراءات
المعادية ــ من ناحية ــ عن قيام البرهان على
جريمة المخالفين ،يثبت أهل اإليمان ــ من
ناحية أخرى ــ بصمودهم واستقامتهم في
تلك األحــوال القاسية ،أنهم مؤمنون ح ًّقا،
وجديرون بأن يختارهماﷲ إلسكانهم في
٥١٠
عالمه األبدي الكامل!
( )35- 33جاء في رواية عن الربيعبن أنس ،عن أبيالعالية ،قال :كان أصحاب رسولاﷲ^
يرون أنه اليضر مع ــ الإله إالاﷲ ــ ذنب؛ فنزلت هذه اآلية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوااﷲ وأطيعوا
الرسول وال تبطلوا أعمالكم) وعلى ضوء هذه الرواية يكون معنى اآلية أنه ينبغي للمرء أن يجمع بين
اإليمان والطاعة ،وأال يقوم بالتكاليف السهلة اليسيرة فحسب ،بل عليه أن يقوم كذلك بالتكاليف
العسيرة التي تستلزم هضم النفس ،وكبت الشهوات ،وتعريض المصالح الذاتية للخطر ،وإن هو لم
يفعل ذلك فإن إتيانه بالنوع األول من التكاليف وحده ،لن يعود عليه بأي فائدة!
٥١

وشأن ضعاف المسلمين أنهم إنما يؤيدون الحق مادام اليجر عليهم ذلك غضب كبار العصر ،وإذا
رأوا أن تأييد الحق يتسبب في إثارة غضب كبار العصر ،مالوا إلى مهادنتهم ،حتى ولو كان هؤالء الكبار
منكرين للحق صادين الناس عن سبيله.

والذين ينكرون الحق ويتصدون لمعارضته ووضع العقبات في طريقه ،لن ينالوا نصي ًبا من رحمةاﷲ
أبدً ا ،إ ًذا فما بال أناس يقفون إلى جانب المنكرين كهؤالء ،هل سيكون مصيرهم مختل ًفا عنهم في
شيء؟كال!
إن اإلسالم يسمح بالحرب والقتال تما ًما كما يدعو إلى الصلح والمسالمة ،إال أنها ليست من
الحرب اإلسالمية في شيء ،تلك التي يدخل فيها المقاتلون متأثرين بعوامل اإلثارة واالستفزاز ،كما
أنه ليس من الصلح اإلسالمي في شيء ،ذلك الذي يكون الباعث عليه الجبن والخور وسقوط الهمة،
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وإلحراز النجاح واالنتصار البد من أن يتم
كال األمرين تحت قرار مدبر مدروس بدالً
صادرا عن رد فعل عاطفي!!
من أن يكون
ً
( )38-36إن الشيء الذي يحول دون
اختيار حياة اإليمان والتقوى هو فوائد الدنيا
ومباهجها ،فالمرء يعلم جيدً ا ماالطريق الذي
سيؤدي به إلى النجاح والفالح في اآلخرة،
ولكن هــم المصالح الوقتية يملك عليه
مشاعره كلها ويجعله بالتالي يتجه نحو طريق
الضالل واالنحراف ،على حين أناﷲ جل
شأنه غاية اللطف والرحمة بعباده ،حيث إنه
اليطالب المرء أبدً ا بما يخرج عن طوقه أو
يفوق مقدرته على التحمل ،مما قد يؤدي إلى
انكشاف سرائره واطالع الناس على مكامن
ضعفه الفطري.
اإلســام ديــناﷲ ،غير أن واجب القيام
بنشره وحفظه منوط ،في عالم األسباب هذا
بطائفة من البشر ،وإن المسلمين هم هذه
٥١١
المجموعة البشرية ،وستكون لهم قيمة ويقام
لهم عنداﷲ وزن ماداموا يؤدون واجبهم ذاك على أفضل وجه ممكن ،أما لو أنهم تقاعسوا عن القيام
بهذا الواجب أو قصروا في أدائه ،فسيوفقاﷲ الشعوب األخرى غيرهم إلى اإليمان ،ويدعم بها دينه
ليتمكن من البقاء والتوسع واالستمرار إلى أن يرثاﷲ األرض ومن عليها!
٤٨

٢٩


( )3-1في سنة ( )6هجرية خرج رسولاﷲ^ من المدينة برفقة أصحابه إلى مكة ألداء العمرة.
ولما اقترب عليه الصالة والسالم من موضع الحديبية ،تصدى له المشركون يمنعونه من دخول مكة،
ثم بدأت بينه وبين قريش مفاوضات انتهت بتوقيع الفريقين هدنة تعرف بـ«صلح الحديبية»

وكانت هذه المعاهدة قد تمت على مايبدو ،نزوالً على شروط المشركين من جانب واحد ،مما
وتذمرا ،وكانوا يعتبرون ذلك صلح الذل والهوان ،ولكن الرسول^
مأل قلوب أصحاب الرسول كآبة
ً
لم يكد ينصرف من الحديبية عائدً ا إلى المدينة حتى نزل عليه الوحي في بعض الطريق بقوله تعالى:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ].
والسر في ذلك أن :معاهدة الصلح هذه قضت بوضع السالح وعدم لجوء الفريقين إلى الحرب
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٥١٢

حاملي لواء التوحيد!

لمدة عشر سنوات ،وقد كان وقف الحرب
انفتاحا لباب الدعوة على مصراعية،
يعني
ً
ففي أعقاب الهجرة النبوية كانت عملية
الدعوة والتبليغ قد توقفت تما ًما أو كادت
بسبب اســتــمــرار حالة الــحــرب بين أهل
اإلسالم وأهل الشرك ،أما اآلن فقد أسفرت
الهدنة عن مناخ هادئ معتدل يسمح بالحوار
وتبادل وجهات النظر بين كال الفريقين دون
عوائق ،مما غير ميدان المواجهة ،ففيما
كان الصراع بين الجانبين قبلئذ يــدور في
ساحة الحرب والقتال ،حيث كان الفريق
الثاني يتمتع بالغلبة والتفوق ،فإذا بالصراع
ينتقل مركز ثقله اآلن إلى ميدان النظرية
األيديولوجية ،حيث كان التوحيد طب ًعا في
موقع الغالب المتفوق إزاء الشرك بصورة
صريحة وحاسمة ،وذلــك هــو «الــصــراط
المستقيم» في هذا السياق ،الذي قد امتناﷲ
على الرسول بإرشاده إليه ،أي الطريق الذي
كان فيه الضمان الحتمي األكيد النتصار

( )7- 4المراد بـ«السكينة» هنا :التزام الهدوء وعدم الثورة رغم كل محاوالت اإلثارة واالستفزاز،
فقد لجأ معارضو اإلسالم أثناء سفر الحديبية إلى استفزاز المسلمين بشتى الطرق ،حتى يندفعوا إلى
تبني خطوة يتخذ منها المعارضون ذريعة لالعتداء عليهم ،غير أن المسلمين تحملوا كل استفزاز
برحابة صدر ،وظلوا متمسكين بخطة اإلعراض من جانب واحد حتى آخر لحظة ،وإنه لو شاءاﷲ ــ
وهو القوي العزيز ــ ألخضع الباطل وأظهر عليه الحق بتدخل منه مباشر ،إ ًذا ،فما السر في أنه تعالى
يعرض أهل اإليمان ألحوال كأحوال «صلح الحديبية» عبر مسيرتهم اإليمانية؟

الحكمة من هذا االبتالء هي زيادة إيمان المؤمنين ،فحين يكبت المرء دوافع االنتقام في داخله،
ويصالح قو ًما طاغين ألن هذا هو مقتضى دعوة الحق ،فإنه يفعل حينذاك بموجب قراره الشعوري شي ًئا
لم يكن قلبه راض ًيا بفعله ،وهكذا فهو يعمل على تنمية شعوره اإليماني ،ويجعل من وجوده مهب ًطا
لكيفيات ربانية اليمكن التمتع بها بأي طريقة أو تدبير آخر .كما تنطوي سنة االبتالء اإللهية هذه على
فائدة أخرى ،وهي أنها تمحص الناس وتميز من يستحق منهم الجنة ممن هو من أصحاب النار.

( )10-8في ترجمته الفارسية لمعاني القرآن الكريم قد فسر شاه ولياﷲ الدهلوي وصفه «شاهدً ا»
ومظهرا له ،وهذا هو المدلول األقرب إلى الصحة
بعبارة( :إظهار حق كننده) يعني مبينًا للحق
ً
والصواب لهذا اللفظ ،فالمسؤولية األساسية الملقاة على عاتق الرسول تتلخص في أن يتناول الحقيقة
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بالتبيين واإلظهار ،ويوضح للناس من الذين
ينعمون في الحياة األبدية بعد الموت بثواباﷲ،
ومن الذين يتعرضون لعذاباﷲ ،وقيام شاهد
للحق كهذا يضع مخاطبيه على محك اختبار
أقسى مايكون ،إذ يضطر هؤالء إلى أن يستمعوا
صــوتاﷲ من خــال صــوت أحــد البشر ،وأن
يروا في شخص «إنسان» مندوباﷲ مع كونه
اليختلف عنهم من حيث مظهره في شيء ،وأن
يحسبوا ـوهم يضعون أيديهم في يده للمبايعة ــ
أنهم يضعون أيديهم في يداﷲ! والذين يقيمون
الدليل على هذه الدرجة العالية من المعرفة لهم
عنداﷲ أجر عظيم ،وأما الذين يفشلون في هذا
االمتحان فلهم عذاب غليظ!!

( )14- 11رأى رســولاﷲ^ في منامه ــ
معتمرا ،وبمقتضى
وهو بالمدينة ــ أنه يزور مكة
ً
هــذه الــرؤيــا خــرج عليه الــصــاة والــســام مع
أصحابه إلى مكة ألداء العمرة ،غير أن الظروف
يومئذ كانت سيئة للغاية ،حيث كان من المحذور
جدًّ ا أن يقع صدام عنيف مع قريش يسفر ــ بطبيعة
الحال ــ عن سفك دماء المسلمين بغزارة ،وقد
حدث بالفعل أن المسلمين لما اقتربوا من مكة
حاولت قريش استفزازهم بشتى األساليب ،حتى
رمى بعض فتيانهم المعسكر اإلسالمي بالحجارة
والنبل؛ ليثور غضب المسلمين فيندفعوا إلى
قتالهم ،ولكن تمسك الرسول وأصحابه بالصبر
واإلعراض خيب آمال قريش وأحبط محاوالتهم
العدوانية الشريرة.
وتحس ًبا لهذه المخاوف ذاتها لم يخرج
معه عليه الصالة والسالم أعراب المدينة وكثير
من ضعاف المسلمين ،ولما رجع عليه الصالة
سالما على خالف توقعاتهم
والسالم إلى المدينة
ً
السيئة ،جاءوا إليه يعتذرون ويظهرون له صدق
الوالء والوفاء ،ولكن اعتذارهم قوبل بالرفض؛
اعتذارا كاذ ًبا ولم يكن صاد ًقا ،وبينما
ألنه كان
ً
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يحظى االعتذار الصادق عنداﷲ دو ًما بالقبول
الحسن ،اليقابل االعتذار الكاذب إال بالرفض
المطلق!!

ولــم يكن تقاعس هــؤالء عن الخروج مع
رســـولاﷲ بناء على عــذر حقيقي ،وإنما كان
نتيجة ضعف اإليمان وانعدام اليقين ،وقد ظنوا
أنهم بابتعادهم عن رحلة محفوفة باألخطار كهذه
يحفظون مصالحهم ،وما دروا أن مالك النفع
والضرر هواﷲ ،وأن التدابير الوقائية ،مهما بلغت
من الدقة واإلتقان ،لن تنقذ صاحبها لو لم يرداﷲ
إنقاذه ،بل ربما تكون هي السبب في هالكه،
وليس ألمثال هؤالء إال الضياع والدمار في الدنيا
واآلخرة!!

( )15لقد كان اليهود ،قبل صلح الحديبية
جريئين جدًّ ا في معاداة المسلمين ،ويرجع ذلك
إلى أنهم كانوا يتمتعون بتعاون قريش الكامل
معهم في هــذا الصدد ،ولكن هدنة الحديبية
لم تلبث أن قطعت أواصرهم مع قريش ،كما
جعلتهم في شبه عزلة تامة عن حلفائهم من
القبائل العربية األخرى كذلك ،فانهارت على إثر
ذلك معنويات اليهود القاطنين في خيبر وتيماء
وفدك ..إلخ ،ومن ثم حين زحف رسولاﷲ^
بجيوش المسلمين ،بعد عقد الصلح بثالثة
أشهر فقط نحو يهود خيبر ،لم يتحمسوا للنضال
طويالً ،وإنما اضطروا بعد مقاومة محدودة إلى
االستسالم والتنازل عن قدر هائل من أموالهم
للمسلمين مقابل الصلح ،وضعاف اإليمان
الذين لم يخرجوا مع الرسول في سفر الحديبية
خطيرا غير مضمون النتائج ،ها
سفرا
ً
باعتباره ً
هم أوالء يرغبون هذه المرة في االنضمام إلى
الجيش اإلسالمي الزاحف نحو خيبر؛ ليكون
لهم من مغانمها المرجوة نصيب ،ولكنهم منعوا
من الخروج صراحة ،فقد جرت سنةاﷲ بأن من
يتحدى األخطار هو الذي يحصل على الربح
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والمنفعة ،وأما إذا أراد المرء الحصول على
المنفعة بدون مخاطرة وال مجازفة؛ فكأنما
يرغب في تبديل السنة اإللهية ،ولكن ليس
في مقدور أحد أن يتناول سنةاﷲ هنا بالتغيير
أو التعديل!!

٥٢

( )17- 16إن الــذيــن تقاعسوا عن
الــخــروج في عمرة الحديبية (سنة 6هـ)
لضعف إيمانهم ،وإن كانوا قد حرموا نتيجة
ذلك ،مما ساقاﷲ إلى المسلمين من فتح
قريب وغنائم عاجلة كثيرة ،إال أن الباب
لم يغلق في وجوههم بعد ،إذ كانت ثمة
معارك أخــرى كبيرة التــزال تنتظر مسيرة
التوحيد الطويلة ،فكأنما قيل لهؤالء :لئن
أقمتم الدليل على التضحية والفداء في تلك
المعارك المرتقبة مستقبالً ،إنكم ستعودون
من جديد أه ً
ال لفيض الرحمة اإللهية!

ومثل هذا االمتحان يقرر ماإذا كان المرء
مؤمنًا أو مناف ًقا ،وال يستثنى من هذا سوى
٥١٣
أولئك الذين يعانون من بعض األعــذار،
واﷲ يعفو عن التقصير االضطراري ،ولكنه اليعفو عن التقصير الصادر عمدً ا!!

( )21-18في أثناء سفر الحديبية تأزم الموقف إلى أبعد الحدود عندما انتشرت بين المسلمين
شائعة مؤداها أن ً
سفيرا لرسولاﷲ^
قريشا قتلوا عثمانبن عفان الذي كان قد ذهب إليهم بوصفه
ً
سافرا ،مما جعل رســولاﷲ^ يأخذ البيعة من أصحابه ،وعددهم يومذاك
وقد كان ذلك اعتداء
ً
ألف وأربع مئة رجل ،تحت شجرة «سمرة» بالحديبية ،على أنهم سيظلون صامدين أمام العدو حتى
ٌ
الموت ،ولن يولوه األدبار بأي حال من األحوال ،وهذه البيعة تعرف بـ«بيعة الرضوان» في التاريخ
اإلسالمي .والمكان الذي تمت فيه هذه البيعة كان يبعد عن المدينة بمئتين وخمسين ميالً ،وعن مكة
باثني عشر مي ً
ال فقط ،مما يعني أن المسلمين كانوا على مسافة شاسعة من مركزهم ،بينما كانت قريش
في عقر دارها.

هذا إلى جانب كون المسلمين اليتوافر لديهم سوى زاد المسافر وما يلزم في الطريق؛ ألنهم
خرجوا بقصد العمرة ،وأما قريش فقد كانوا متسلحين بكل أنواع المعدات الحربية .وفي موقف حرج
بالغ الخطورة كهذا لم يحمل المؤمنين على مناصرة الرسول وتأييده شيء سوى عواطف الصدق
واإلخالص والتفاني وحدها؛ إذ لم يكن يوجد هناك أي ضغط خارجي على اإلطالق ،والمراد بقوله:
فتحا قري ًبا) هو الحزن واالضطراب الذي كان قد
(فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم ً
مأل قلوب الصحابة عقب صلح الحديبية ،حيث كانت بنوده ــ في الظاهر ــ مجحفة بحقوقهم ،بيد أنهم
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أذعنوا لهذا األمر اإللهي في صبر وسكون،
ونتيجة لذلك ،لم يكد يمضي على عقد
الصلح إال بضعة أشهر حتى بدأت فوائده
اإليجابية بالظهور ،فقد أدت هذه الهدنة إلى
عزل قريش عن جبهة اليهود ،وهكذا صار
ميسورا ،وبانتهاء حالة
أمرا
ً
إخضاع اليهود ً
الحرب حظيت الدعوة اإلسالمية بالتوسع
واالنتشار المتزايد يو ًما بعد يــوم ،إلى أن
تم عن طريق الدعوة تسخير قريش أنفسهم
الذين لم يمكن تسخيرهم عن طريق الحرب
على امتداد السنين!

( )24- 22لقد جــرت سنةاﷲ تعالى
بالنسبة إلى المخاطبين األوائــل للنبي بأن
يبيدهم عن آخرهم ،إذا هم وقفوا من رسالته
موقف الرفض واإلنــكــار ،وعند الحديبية
كــان إنكار قريش قد تجلى بشكل نهائي
واضح ،ولو نشب يومئذ بين الفريقين قتال،
والحالة هذه ،لتنزلت جنود المالئكة لتقوية
٥١٤
المسلمين وقطع دابــر أعدائهم الكافرين.
ولكن شاءاﷲ بحكمته فيما يتعلق بأولئك المشركين أال تتم إبادتهم شأن الشعوب الماضية ،وإنما
سيتم استخدام طاقاتهم وكفاياتهم البشرية غير العادية في خاتمة المطاف لصالح الدين اإللهي،
وألجل ذلك أرشداﷲ تعالى رسوله إلى عقد الهدنة السلمية معهم.

( )25إن رؤساء قريش كانوا بمواقفهم المتعنتة وتصرفاتهم المعادية ضد رسولاﷲ قد جعلوا
أنفسهم أه ً
ال للعذاب وأجدر بأن يقاتلوا أعنف قتال ،ولكن ألجل مصلحة عليا عقد معهم الصلح
بدالً من الحرب ،وتلك المصلحة هي أن جماعة قريش كانت تشتمل إذ ذاك على أفراد آمنوا بدعوة
سرا تائبين عن الشرك ،وآخرين لم يؤمنوا بعد ،ولكن من المؤكد أن صالحهم الداخلي
التوحيد ًّ
سيجعلهم يبادرون باعتناق اإلسالم إذا ماانتهى التوتر القائم واعتدل الجو ،ولذلك لم يسمحاﷲ
سبحانه بنشوب الحرب بين الفريقين ،حتى تدخل تلك العناصر الصالحة في اإليمان ،وتؤدي دورها
اإلسالمي المطلوب في هذه الدنيا؛ لتنعم بجزاءاﷲ األبدي في اآلخرة .إن مصلحة الدعوة أكثر أهمية
عنداﷲ من أية مصلحة أخرى سواها.
( )26إن خشيةاﷲ إذا تمكنت من نفس امرئ ما ،أخرجت من داخله أهمية كل شيء آخر سوىاﷲ
الواحد األحد ،فهو يأخذ اآلن يعطي األهمية كلهاﷲ وحده ،وقد كان موقف الحديبية امتحانًا قاس ًيا
شديدً ا من هذا النوع بالنسبة إلى صحابة الرسول ،وقد وفقوا إلى اجتيازه بنجاح ،ففي ذلك الموقف
تجاوز الفريق الثاني كل الحدود في إظهار الحمية الجاهلية والعنجهية والعصبية القبلية ،ولكن

الصحابة درجوا على تفويض كل شيء إلىاﷲ.
إن تقوىاﷲ المتغلغلة في أحشائهم قد حالت
بينهم وبين أن يسلكوا طريق العناد الجاهلي
المعاكس أو العصبية المضادة ،فلزموا الهدوء
وملكوا أعصابهم ولــم يــثــوروا حتى اللحظة
األخيرة رغم كل محاوالت اإلثارة واالستفزاز
من الجانب اآلخر.

( )27كان سفر الحديبية بناء على رؤيا رآها
رســولاﷲ^ حيث رأى عليه الصالة والسالم
معتمرا ففرح
في منامه بالمدينة أنــه زار مكة
ً
المسلمون بهذه الرؤيا باعتبارها بشارة مناﷲ،
ً
قريشا
فانطلقوا من المدينة نحو مكة ،ولكن
حاصروهم بالحديبية ولم يسمحوا لهم بدخول
مكة ،حتى انصرف المسلمون آخر األمر عائدين
من حيث جــاؤوا بدون أداء العمرة ،مما جعل
بعضهم يتساءل :أين هي رؤيا النبي ،ألم تكن
صادقة؟ غير أن هذا كان شبهة فارغة ،إذ لم يكن
في الرؤيا تصريح مابأن العمرة ستتم سنة ست
هجرية!! ولقد تحقق ذلك بالفعل ،وفق شروط
المعاهدة نفسها ،في ذي القعدة سنة سبع من
الهجرة في غاية األمــن والــوئــام ،وتسمى هذه
العمرة في التاريخ اإلسالمي بـ«عمرة القضاء».

( )28كــان ل ــرس ــولاﷲ^ حيثيتان :أما
أولهما :فهي كونه نبياﷲ ،وأما ثانيتهما :فهي
كونه خاتم النبيين؛ إذ لن يبعث بعده نبي إلى
قيام الساعة ،وفيما يتعلق بالحيثية األولى فقد
كان واجبه عليه الصالة والسالم يتمثل في القيام
بما قام به كل من سبقه من األنبياء والمرسلين،
يعني إعالن التوحيد وإنــذار الناس وتبشيرهم
بما سيلقونه في اآلخرة من نعيم أبدي أو عذاب
مقيم.
غير أن األمر كان مختل ًفا بالنسبة إلى الحيثية
الثانية ،فمن هذه الحيثية كان المطلوب أن يتم
بواسطته عليه الصالة والسالم إيجاد أحوال
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وظروف تاريخية ستكون كفيلة بالحفاظ على
الكتاب اإللهي والسنة النبوية من الضياع أو
التحريف؛ حتى الينشأ مرة أخرى ذلك الفراغ
الذي يتحتم معه بعث النبي الجديد ،وقد كان
من مقتضيات ذلك أال تنتهي دعوته عليه الصالة
والــســام عقب «اإلعـــان» وكفى ،بل تدخل
مرحلة «الثورة» .والمراد بالثورة هو إحداث تغير
في التاريخ العالمي بحيث تنتهي إلى األبد تلك
األحوال والمالبسات التي كانت وراء تعرض
هدايةاﷲ بين الحين واآلخر للتالشي أو التشويه
عبر القرون السالفة ،مما كان يقتضي أن يأتي نبي
جديد ليقوم بإحياء الهداية اإللهية في صورتها
األصلية النقية الخالصة!!..

( )29كان رســولاﷲ^ قد انتدبته العناية
اإللهية ألداء دور تاريخي عظيم ،أطلق عليه
القرآن الكريم «إظهار الدين» .ولكي يقوم عليه
الصالة والسالم بهذا الدور التاريخي خير قيام
كان بحاجة إلى جماعة من البشر الممتازين،
وقد تم إعداد هذه المجموعة البشرية بإسكان
سيدنا إسماعيل في قلب الصحراء العربية ،ولقد
كانت مجموعة بني إسماعيل هذه تتميز بسمات
حيوية جعلتها بحق مجموعة فذة النظير لها في
التاريخ ،ومن هنا فحين استنارت كفاياتها الكامنة
بنور القرآن الكريم ،تحولت على حد تعبير
البروفيسور«مرغوليوث» إلى شعب من األبطال،
وقد كانت هذه الجماعة بالغة األهمية عنداﷲ
لدرجة أنه عرف أنبياءه بها سل ًفا ،ففيما كانت
التوراة تتضمن السمات الشخصية ألفراد هذه
الجماعة ،جاء األنجيل يحتوي على خصائصهم
الجماعية ،وقد وصف أفراد تلك الجماعة بأنهم
غــاظ شــداد بالنسبة إلــى الكافرين ورحماء
لينو العريكة بالنسبة إلى إخوانهم المؤمنين،
أي إن سلوكهم يتحدد بحكم المبدأ وليس
بحكم األهواء والرغبات ،وقد شرح ذلك الشاه
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عبدالقادر الدهلوي بقوله« :إن الشدة واللين
من شأنهما ــ ماداما في حالتهما الغريزية
األولى ــ أن يظهرا تلقائ ًّيا وبدون أي ضابط
أو تمييز حيثما وجد التهييج الخارجي لهما،
وأما إذا تم صقلهما وتهذيبهما باإليمان ،فإن
كليهما اليظهر إال في مكانه المناسب وال
يتعداه بحال من األحوال»!!
كما أن من السمات المزاجية المميزة
ألفراد هذه الجماعة :إكثارهم من الخضوع
والسجود أمـــاماﷲ ،وانشغالهم الدائم في
عبادته وذكره .وقــد بلغ منهم التوجه
نحواﷲ حــدًّ ا يرى معه أثر ذلك متجل ًّيا في
وجوههم ،إن صفة أصحاب الرسول هذه
التوجد بهذا التفصيل في التوراة المحرفة
لدى اليهود ،غير أن لفظة «القديسين» مازالت
موجودة في سفر «التثنية» حتى أيامنا هذه.
(راجع :التثنية ،اإلصحاح الثالث والثالثون).

١٨

٤٩

٥٢

أمــا نــبــوءة اإلنجيل فلم تــزل موجودة
حتى اآلن في اإلصحاح الرابع من إنجيل
مرقس وفي اإلصحاح الثالث عشر من إنجيل متى ،وهي تمثيل بليغ ،فحواه أن دعوة اإلسالم ستبدأ
في مكة شأنها شأن نبتة صغيرة ناعمة ،ثم تأخذ في النمو واالزدهار شي ًئا فشي ًئا حتى تستحيل شجرة
وارفة عمالقة ،وإنها لتبلغ في نهاية المطاف من القوة والرسوخ والتماسك درجة يفرح بها أهل الحق
ويسرون ،بينما يأكل الغيظ والحقد قلوب أهل الباطل؛ لكونهم يرونها تمتد وتزدهر رغم أنوفهم ،وهم
اليقدرون على النيل منها أو اقتالع جذورها بأية حيلة أو وسيلة!!
٥١٥


( )1إن وضع رأينا الشخصي فوق رأي الرسول حرام بصريح هذا النص القرآني .وقد كانت صورة
ذلك الرسول^ على قيد الحياة ،أن يسبقه أحد بالجواب في مسألة تعرض في مجلسه ،وبالتالي
يحاول تقديم قوله على قول الرسول .وأما بعد وفاته عليه الصالة والسالم فيعني ذلك أن يأخذ المرء
متحررا من هدايةاﷲ غير متقيد بتوجيهات
في تكوين آرائه ومواقفه تجاه شتى القضايا والشؤون الحياتية
ً
رسوله الكريم ،وإنما يقع المرء في غفلة كهذه؛ ألنه يغيب عن باله أناﷲ رقيب عليه يرصد كل حركاته
وسكناته ،ولو أدرك المرء أن صوته يصل إلىاﷲ قبل وصوله إلى مسامع الناس الحتبس لسانه في فمه،
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ولصار أكثر مي ً
ال إلى أن يلزم الصمت منه إلى
أن يتكلم!!
( )5- 2إن أعراب البوادي لم يكونوا على
جانب كبير من النضج الفكري والشعوري،
حتى إن بعض رؤسائهم كانوا إذا جاءوا إلى
مجلس رسولاﷲ^ يخاطبونه باسمه قائلين
«يا محمد» بدالً من« :يا رســولاﷲ» ،أو «يا
نبياﷲ» ،كما كان أسلوب حديثهم معه يتسم
بالكبر والتعالي بدالً من التواضع واالنكسار،
فنزل الوحي ينهاهم عن هذا األسلوب وتلك
الطريقة في المحادثة والخطاب .وحيث إن
الرسول يكون مندوباﷲ في األرض ،فإن
سوء األدب في حضرته على هذا النحو سوء
تأدب معاﷲ ،مما من شأنه أن يحبط علم
المرء ويجرده من كل قيمة!!

٥١٦

مطالبين بالتبعية لذات الرسول في كل شؤونهم.

والهدي الذي جاء به الرسول الكريم^
يقوم مقامه في هذه الدنيا بعد وفاته ،فنحن
اآلن مطالبون بالتبعية لهذا الهدي النبوي
المقدس تما ًما كما كان المعاصرون للرسول

إن مخافةاﷲ تجعل اإلنسان غاية في الجدية ،فلو استقرت مخافةاﷲ في قلب أحد الناس ح ًّقا،
الهتدى بمقتضى طبيعته إلى األمور التي اليكاد يدركها اآلخرون حتى بالرغم من إرشادهم إليها مرة
وأخرى!

( )8-6إذا أخبر شخص ماعن غيره بما يسيء إلى سمعة األخير؛ فإن تصديق مثل هذا الخبر فور
سماعه يتنافى مع مزاج التحفظ واالحتياط اإليماني تمام المنافاة ،إذ يجب على السامع في هذه الحالة
حكما إال بعد التحقق النزيه
أن يتخذ كل مايلزم للتأكد من صحة الخبر أو كذبه ،وأال يبني رأ ًيا أو
ً
وكثيرا مايحدث أن المرء إذا بلغه خبر من هذا النوع ،يأخذ أصحابه من فورهم
المحايد وليس قبله،
ً
في الحديث عن القيام ببعض اإلجراءات ضد الشخص المخبر عنه ،وهذا موقف يتسم بمنتهى عدم
المسؤولية فال يجوز المرئ ماأن يحكم على أخيه بناء على خبر قبل التثبت منه ،كما الينبغي ألصحابه
بدورهم أن يشيروا عليه باإلقدام قبل الوقوف على حقيقة األمر.

والذين يوفقون إلى طريق الرشد والهداية ينشأ في داخلهم مزاج يختلف عما كانوا عليه قبلئذ،
حيث تعود نفوسهم اآلن تتقزز من توجيه التهم نحو اآلخرين ،وهم يفضلون الصمت على الكالم
في أمر اليعرفون كنهه ،ومزاجهم هذا عالمة تدل على أنهم قد ظفروا من رحماتاﷲ بنصيب ،وأن
حياتهم وأعمالهم يتحكم فيها في الواقع ذلك اإليمان الذي هم يقرونه بألسنتهم!!
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( )10-9كيف ينبغي أن يعايش المسلمون
بعضا؟ جواب ذلك باختصار هو أن
بعضهم ً
يتعايشوا كإخوة متحابين ،فرابطة الدين ليست
بأقل من رابطة الدم والقرابة بأي وجه من
الوجوه ،وإذا وقع بين رجلين من المسلمين
خصام أدى إلى قتال ،فال يجوز للباقين أن
يلوذوا بالصمت أو يوسعوا شقة الخالف بين
االثنين بوسائل التحريش والوشاية ،وإنما
يجب عليهم أن يهبوا بدافع األخوة والمحبة
لتسوية النزاع بمقتضى الحق والعدل وإيجاد
الصلح والتفاهم بينهما.

تارجحلا ةروس

٥٢

وقــد يحتمل إذا تخاصم رجـــان أو
طائفتان من المسلمين أن يقف الباقون من
المتقاتلين على الحياد ،أو ينحاز بعضهم
إلى طائفة وبعضهم اآلخر إلى طائفة أخرى،
استجابة لــدواعــي التعصب العائلي أو
التحزب المذهبي ،فيتقاتلون جمي ًعا بينهم،
وكل هذه الطرق بعيدة عن روح اإلسالم
٥١٧
تما ًما ،والمنهج اإلســامــي الصحيح هو
البحث عن وجه الحق في األمر المتنازع عليه ،والوقوف إلى جانب المحق ،وإرغام من ليس على
الحق على قبول الحكم العادل في القضية محل النزاع ،والذي يخافاﷲ ويخشاه ليس من شأنه أبدً ا أن
يتلذذ برؤية أخويه في الدين يتقاتالن ،وإنما هو يحزن أشد الحزن ويتململ تململ السليم إذا ماوقع
بصره على منظر كهذا ،ولن يشعر بالهدوء أو الراحة مالم يبذل جهده في اإلصالح وتطبيع العالقات
بين االثنين ،وهؤالء الذين يصير اإليمان باﷲ وتقواه عندهم مدخ ً
ال إلى عالم الرحمات اإللهية!!

( )11إن عاطفة التعاظم واالستكبار ــ بمعنى التطلع نحو العظمة والكبرياء وحب البروز ــ كامنة
شخصا اليكاد يعثر في غيره على نقيصة ما ،حتى يتناولها
داخل بعض البشر ،وهذا هو السر في أن
ً
بالتضخيم ويبالغ في إبرازها للناس؛ وذلك لكي يثبت لهم أنه «كبير» وغيره «صغير» ...وهكذا يهزأ
اإلنسان بأخيه اإلنسان ،وهو يلمزه ويذكره بلقب السوء سع ًيا منه وراء إشباع عاطفة التعاظم والكبرياء
الكامنة فيه.

غير أن أساس التفاضل ومعيار الصالح ليس مايقرره المرء من تلقاء نفسه ،وإنما الصالح هو الذي
صالحا عنداﷲ ،والعكس صحيح .ولو استقر الشعور بهذه الحقيقة في نفس اإلنسان لقضي على
يعتبر
ً
عاطفة كبريائه ،ولصار االشتغال بلمز الغير والنيل من عرضه ،وتناول اآلخرين بالتعييب وذكرهم بما
محضا؛ ألنه سيدرك أن مراتب
لغوا فار ًغا ،وعب ًثا ً
يكرهونه من األسماء واأللقاب لصار يبدو له كل ذلك ً
الناس ودرجاتهم سيتم تحديدها عنداﷲ ..إ ًذا فكم سأكون سخيف الرأي لو أنني احتقرت اليوم

أحد الناس وكــان هو في عالم اآلخــرة من بين
عباداﷲ المكرمين؟!

( )12إذا ساء ظن الواحد منا بشخص ما،
صــار كل أمــره عنده موضع الريبة واالشتباه،
حيث يسير ذهنه بالنسبة إلــى ذلــك الشخص
بعدئذ في االتجاه السلبي ،مما يجعله يفتش عن
عيوبه أكثر من محاسنه ،ويعود النيل من عرضه
وتشويه سمعته بنشر مساوئه بين الناس هوايته
المفضلة !..وسوء الظن هو مصدر معظم الشرور
والمفاسد االجتماعية ،ومن هنا البد للمرء أن
يكون على حذر دائم بهذا الخصوص ،فال يسمح
للظن السيء باقتحام قلبه أو ذهنه أبدً ا ولئن بلغك
عن أحد الناس شيء يبعث على سوء الظن به،
فبإمكانك أن تلتقي به مباشرة لكي تتحدث إليه
في هذا الشأن ،وأما ذكرك إياه بالسوء في غيابه،
حيث اليمكنه أن يتولى الدفاع عن نفسه ،فذلك
عمل دنيء جدًّ ا وبعيد عن األخالق والمروءة كل
البعد ،ومن المحتمل أن يقع المرء في أخطاء
كهذه بصورة وقتية ،إال أنه لن يصر على خطئه
أبدً ا لو كان قلبه ملي ًئا بخوفاﷲ ،فإن خوفاﷲ
سرعان ماينبهه على خطئه ويجعله بالتالي يتخلى
عن فعله ويرجع إلىاﷲ راج ًيا عفوه وغفرانه!!
( )13توجد بين الناس فوارق شتى؛ كفارق
اللون والجنس والشعب والوطن ..إلخ ،والغاية
من جميع هذه الفوارق إنما هي التعارف وليس
التمايز أو التفاضل ،والسبب في معظم الشرور
واآلفات أن الناس يأخذون في تفضيل بعضهم
على بعض بناء على مثل هذه الفوارق؛ مما يؤدي
إلى الفرقة والخصومة والعصبية التي التعرف
حدًّ ا تقف عنده!!
والبشر كلهم وحدة واحدة من حيث مبدؤهم،
وإن كان هناك أساس للتمييز أو التفاضل بينهم
فإنما يتمثل ذلك في شيء واحد هو تقوىاﷲ.
علما حقيق ًّيا إالاﷲ...
والتقوى شيء اليعلمه ً
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ولذا فاﷲ وحده دون أحد سواه يستطيع أن يحدد
قيم الناس وأقدارهم تحديد العليم الخبير!!

( )15-14كانت هناك عدة قبائل صغيرة
في ضواحي المدينة ،وهــؤالء وإن كانوا قد
اعتنقوا اإلسالم في أعقاب الهجرة النبوية ،إال
أن إسالمهم لم يكن وليد ثــورة فكرية عميقة،
والمؤمن عنداﷲ ح ًّقا هو الذي يدرك اإلسالم
كحقيقة تسري في أعماق قلبه وتشربها روحه،
والذين يدخلون في ديــناﷲ على هذا النحو،
يظفرون بيقين راسخ اليزول وال يتزلزل ،وهم
يكونون مستعدين للثبات عليه حتى ولو اقتضى
األمر التضحية بالمال والنفس ،والمرء إذا صدر
منه عمل صالح فقلما يطيق الصبر على إخفائه،
وإنما هو يميل في الغالب األعم إلى إظهاره،
في حين أن هذا اإلظهار يحبط عمله ،والعمل
الصالح في الواقع هو الذي يمارس ألجلاﷲ،
خبيرا بكل شــيء ،التخفى عليه
وإذا كــاناﷲ
ً
خافية ،فما الذي يدعو المرء إلى إظهار عمله
واإلعالن عنه؟!
( )18-16لو اهتدى شخص ماإلى اإلسالم
أو تحقق على يديه عمل إسالمي ما ،فيجدر به
أن يعتبر ذلك نتيجة النصر اإللهي ،إذ اإليمان
والعمل الصالح كالهما يتوقف على توفيقاﷲ
وفضله؛ ولذا يجب على المرء إذا وفق إلى خير
ماأن يتوجه إلىاﷲ بالشكر واالمتنان..

وبدالً من هذا إذا أخذ الرجل يمن بذلك على
إخوانه في الدين ،فكأنما هو يقول بلسان حاله :أن
لم أكن قد فعلت مافعلت ابتغاء وجهاﷲ ،وإنما
فعلت ذلك رياء وني ً
ال للحظوة لدى الناس!!.
علما بكل شيء على نحو
إناﷲ سبحانه يحيط ً
مباشر ،فمن يعمل شي ًئا ألجلاﷲ ،فليكن واث ًقا
من أن ربه مطلع على عمله بدون اطالعه إياه
عليه!!
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( )5-1إن تاريخ األنبياء والمرسلين يشهد
بأن األمم المعاصرة لهم قلما تستعد لإليمان
بهم وتلقي دعوتهم بالقبول ،ولكن الناس
في العصور الالحقة اليلبثون أن يعترفوا لهم
بالنبوة والرسالة دون إباء أو عناد كثير .وسر
«شخصا مساويا»
ذلك أن النبي يبدو لمعاصريه
ً
لهم ،ومن هنا قد يكون من دواعــي العجب
والدهشة لدى القوم أن يتحول هذا الشخص
الذي كانوا يعدونه مساو ًيا ألنفسهم ــ فجأة إلى
كبير يعظهم وينصح لهم!! .وأما في األزمان
التالية ،فإن النبي يكون قد اقترن باسمه تاريخ
األمجاد والبطوالت ،مما يجعله يتراءى لمن
«شخصا متفو ًقا» عليهم؛ ولهذا
يأتون بعده
ً
السبب اليصعب على الــنــاس أن يعترفوا
برسالة النبي في القرون المتأخرة ،...إن النبي
يكون بالنسبة إلى أفــراد الجيل المعاصر له
٥١٨
شخصية خالفية (متناز ًعا فيها) وبالنسبة إلى
مسلما بها ،وإذ يتعين على الجيل األول أن يقطع رحلة شعورية لكي يمأل الفراغ
األجيال التالية شخصية
ً
الحائل بينه وبين النبي ،فإن هذا الفراغ يكون قد مأله التاريخ نفسه في القرون المتأخرة.
والذين يشكون في نبوة النبي ،يصير كل مايدعو إليه في أعينهم موضع الشك واالرتياب ،حتى العقيدة
عذرا للناس في تكذيبهم لدعوة
التي تكون معروفة لديهم على وجه التقليد ،غير أن هذا الشيء لن يصلح ً
النبي ،وسيجد المنكرون للنبي أنفسهم مضطرين إلى اإليمان به ،رسوالً مناﷲ ،لو أنهم تدبروا مايتميز به
كتابه من عظمة التدانى!.
( )11- 6إن هذا الكون ،بما ينطوي عليه من روح وحكمة ،وما يوجد فيه من روائع الخلق واإلبداع،
وكونه خال ًيا من كل نقص أو خلل ،وتالؤمه مع الحاجات اإلنسانية تمام التالؤم ..إلخ ،ليرغم كل ذي لب
على التأمل والتفكير ،والذي يتأمل في النظام الكوني بجدية وإمعان ،سيدرك الخالق عبر مخلوقاته ،وسيرى
انعكاس اآلخرة في مشاهد الدنيا ،فإن عالم اآلخرة ليس سوى صورة أخرى الزمة لعالمنا الراهن!!.
( )15-12لقد حدث مرة بعد أخرى ،حسب التصوير القرآني للتاريخ ،أن تعرضت األمم والشعوب
للهالك والدمار لقاء إنكارها لألنبياء والمرسلين ،وقد أشير هنا إلى بعض تلك الشعوب المهلكة على سبيل
المثال دون الحصر ،وإن إهالك األمم إنما هو في األصل جزء من اآلخرة ،حيث يتم من خالله إظهار حظ
يسير من العذاب الذي سوف يلقاه منكرو الحق هناك في حياتهم الراهنة ذاتها ليكون عبرة لمن يعتبر! إن
عملية الخلق األولى لهذا العالم تبرهن على إمكان الخلق الثاني ،ولو كان المرء جا ًّدا حق الجدية لم يعد
بحاجة ماإلى دليل آخر بعد ذلك حتى يؤمن باآلخرة!!
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( )18-16لقد أثبتت الدراسات العلمية
أن هناك نظام «تسجيل» متناه ًيا في الدقة
واإلحــكــام ،يوجد فــي هــذا الــكــون ،فتفكير
اإلنــســان يرتسم على شاشته الذهنية بصفة
دائمة ،وكل ماينطق به اإلنسان من الكلمات
يبقى بشكل مــوجــات هــوائــيــة فــي «األثــيــر»
إلــى األبــد ،وجميع أعمال اإلنــســان ،القلبية
منها واللسانية والعضوية ،كلها تسجل عبر
الموجات الحرارية بحيث يمكن إعادتها في
أي وقــت ،وكل ذلك من الحقائق المعروفة
لدى إنسان اليوم ،وهــذه الحقائق المعروفة
تقرب إلــى أفهامنا خبر الــقــرآن هــذا بــأن نية
علما،
اإلنسان وكالمه وعمله يحيط بها الخالق ً
صغيرا كان أو
اليخفى عليه شيء من ذلك
ً
كبيرا ،وأن كل مايقترفه اإلنسان يتم تسجيله
ً
على الفور في سجل المالئكة بدقة فائقة!
( )29- 19في هذه اآليات تصوير لغمرة
الموت ،يتبعه عرض لبعض مشاهد القيامة
٥١٩
وأهــوالــهــا ،ومــن خــال ذلــك يتضح لنا ماذا
سيجري هناك على أولئك الذين كانوا قد طغوا وبغوا في عالم االمتحان الراهن لكونهم يتمتعون فيه
باالختيار وحرية التصرف ،وإن هذا التصوير فظيع رهيب لدرجة أنه يكفي ليقض مضجع اإلنسان الحي
ويمأل قلبه بالقلق والتوجس واالضطراب!!
( )35-30من الذين يستحقون جناناﷲ األبدية؟ ،إنهم أناس ظلوا طيلة حياتهم الدنيا خائفين وجلين
من عذاباﷲ ،والذين قد استشعروا الخوف قبل رؤية العذاب ،أولئك وحدهم سيكونون آمنين من كل
أنواع الخوف والحزن يوم يصبح الخوف ماث ً
ال أمام الناس يرونه رأي العين .إن خشيةاﷲ تولد في نفس
المرء صفات أهل الجنة ،بينما يولد انعدام الخشية اإللهية صفات أهل النار!!
( )37-36إن الشعوب تنهض وتأخذ بأسباب الرقي والتقدم حتى تبلغ قمة المجد واالزدهار ،ولكنها
حين تتعرض للبطش اإللهي ،نتيجة سوء أعمالها ،التكاد تجد في جنبات األرض من مهرب أو ملجأ تأوي
إليه! .ووقائع التاريخ هذه تنطوي على عبر ودروس عظيمة ،غير أن االعتبار لن يوفق إليه إال شخص يتوافر
لديه استعداد للتفكير ،يمكنه من أن يتلقى بنفسه ماتحمله األحداث والوقائع من إيحاءات ورسائل صامتة،
أو تكون عنده حاسة للسمع واعية بحيث إذا ذكر له شيء من ذلك وصل إلى أعماق نفسه بدون عائق!
( )40- 38إن خلق السماوات واألرض في ستة أيام ،أو بلفظ آخر في ستة أدوار ،يوحي بأن منهجاﷲ
هو منهج العمل التدريجي ،وإذا كاناﷲ رغم تمتعه بكل القوى والطاقات ،يظهر األحداث والوقائع على
التدريج خالل حقبة الزمن ،فينبغي لنا نحن البشر ـكذلك ــ أن نتجنب التسرع واالستعجال ،ونحاول
تحصيل النتائج المطلوبة عن طريق الجهد الصبور الدائب.
٥٢
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وعملية الدعوة عملية صبر من بدايتها حتى
النهاية ،حيث إنها تفرض أن يتحمل الداعي
كل مايواجهه من قبل اآلخــريــن من األذى
والتجارب المريرة برحابة صدر ،وأن يواصل
نشاطه على طول الطريق ،وهذا العمل بما فيه
من جهد ومشقة ،وما يتطلب من تصبير دائم
للنفس ،لن يقوى على القيام به واالستمرار
فيه إال الذي يقضي ليله ونهاره مشغوالً بالذكر
والعبادة ،والذي يتلقى من ربه مااليجده من
البشر ،والــذي اليتمكن منه الشعور بالخيبة
والحرمان أبدً ا حتى لو فقد كل شيء!!
وقوله( :وما مسنا من لغوب) تعبير ضمني
يتناول بالتصحيح مــاورد في التوراة الحالية
المحرفة من أناﷲ قد أكمل خلق السماوات
واألرض في ستة أيــام ،ثم استراح بعد ذلك
فــي الــيــوم الــســابــع! (انــظــر سفر التكوين:
اإلصحاحين األول والثاني) ،إنما يستريح من
يشعر بالتعب ،وبما أناﷲ اليمسه شيء
من التعب أو اللغوب أو اإلرهــاق ،اليحتاج
٥٢٠
إلى االستراحة أو االستجمام البتة!
( )44-41ليس لقيام الساعة موعد معين ،وإنما يصدراﷲ أمره في أي وقت شاء إلى «إسرافيل»
الذي ينفخ في الصور إيذانًا بقيامها فجأة!
أمرا بعيدً ا وربما يستبعدون وقوعها ،وأما المؤمن الصادق اإليمان فال
والغافلون عناﷲ يرون القيامة ً
يزال في كل لحظة في توجس وحذر وارتقاب :متى ينفخ في الصور فيفاجأ بمجيء الساعة الرهيبة؟! وبعد
أن ينفخ في الصور سوف تبدل األرض غير األرض والسماوات ،ويحشر الناس كلهم في عالم جديد،
حيث ينال الكل جزاءه األبدي بحسب عمله!
وتكرارا مامعناه أن عملك األساسي ــ أيها
مرارا
ً
( )45لقد ورد في القرآن الكريم عن رسولاﷲ^ ً
الرسول ــ إنما ينحصر في البالغ وحده ،وليس المطلوب منك أن تقوم بتغيير الناس بالفعل ،ومن جانب
آخر أكد القرآن كذلك ــ في أكثر من موضع ــ على أناﷲ قد بعث رسوله بدين الحق لكي يظهره على
كل األديان سواه!!
٥١



٦٠

( )9- 1تصور هذه اآليات عملية المطر أبدع تصوير ،فأوالً تهب الرياح عاصفة فتحمل بعد مرورها
بمراحل شتى السحب المثقلة بالماء ،ثم تسوقها سو ًقا لتمطر رحمة ونعمة على قوم ،وتجلب نقمة
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وعــذا ًبــا على آخــريــن فــي شكل الــكــوارث
والفيضانات.

وهــذه الواقعة تدلنا على أن عالماﷲ
هذا يسوده قانون «تقسيم األمــر» ،فالناس
هنا يتفاوتون في حظوظهم من متاع الحياة
والرزق ،حيث ينال بعضهم قلي ً
ال وبعضهم
كثيرا ،ومنهم من ُيعطى بال حساب
اآلخر ً
ومنهم من ُيسلب بعد العطاء ،وفي هذا إشارة
لنا إلى مآل اإلنسان الذي ينتظره في العالم
اآلتي بعد الموت ،فمبدأ «تقسيم األمر» هذا
سينفذ هناك في أتم الوجوه وأكملها ،فإنما
ينال الكل هنا ماينبغي أن يناله بمقتضى
العدل دون زيادة أو نقصان ،ولن يناله مالم
يكن يستحق أن يناله بموجب العدل كذلك.

وفي السماء نجوم وكواكب اليحصيها
العد؛ كلها تتحرك في مداراتها المقررة وفق
نظام محكم للغاية ،ولئن استطعنا إلقاء نظرة
شاملة عليها ،وبالتالي رسمنا لها صورة
٥٢١
في مجموعها ،إنها ستبدو لنا كالشبكة أو
كزرد منسق متشابك ذي حلقات متداخلة بعضها في بعض ،ومثل هذا النظام المدهش يوحي بانطوائه
على قصد ومعنى عميق ،والذين يستعملون عقولهم سيجدون فيه مادة الدرس والعبرة ،وأما الذين
اليستعملون عقولهم فهو عندهم رقصة عابثة فارغة عن أي درس أو عظة ذات بال!!

أمرا مابمأخذ
( )19-10إن ألزم مايلزم المرء لتفهم أمر من األمور هو الجدية ،فالذين اليأخذون ً
الجد ،اليعيرون القرائن واألدلة المصاحبة له أي اهتمام ،ومن ثم اليستطيعون أن يفهموه بطبيعة الحال،
وهم يلجؤون بالتالي إلى االستهزاء به إيها ًما لآلخرين بأن هذا أمر بالغ السخافة ،لدرجة اليستحق معها
أن يعتبر موضوع التأمل والتفكير الجدي!.

وأما أصحاب الجدية فحالهم على نقيض من هذا تما ًما ،فإن جديتهم تجعلهم يعيشون على حذر
واحتياط دائم ،وتنتزع من نفوسهم مزاج التعنت والطغيان ،وحساسيتهم المرهفة تجبرهم على القيام
حتى في آناء الليل ،وهم يقضون أوقاتهم في ذكراﷲ وعبادته والتوجه إليه صباح مساء بطلب الرحمة
والغفران ،وهم اليعدون أموالهم نتاج كدهم وجهدهم الذاتي ،وإنما عطية من عطايااﷲ ،ولهذا السبب
أيضا مثلما يرون فيها ح ًّقا ألنفسهم!
فإنهم يرون فيها ح ًّقا لغيرهم ً
( )23-20لقد جعلاﷲ عالمنا الراهن بحيث أصبح هذا العالم المعلوم بما فيه آية على العالم اآلتي
المجهول ،فالوقائع المادية المبثوثة في جنبات األرض واألحاسيس والمشاعر الكامنة في نفس اإلنسان
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كلها تنبئنا سل ًفا بالحدث الــذي سوف يواجهه
اإلنسان مباشرة بعد الموت ..ومن هذه اآليات
ظاهرة النطق المشار إليها هنا.
وقد جاء في حديث عن شــؤون اآلخــرة أن
النبي^ قال« :إنما هي أعمالكم ترد عليكم»
مما يعني أن عالم اآلخ ــرة اليــعــدو أن يكون
صنوا ( )Doubleللعالم الحالي ،ويتجلى لنا
ً
هذا اإلمكان بصفة جزئية من خالل ظاهرة النطق
البشري ،وذلك حين نسجل صوت شخص مافي
الشريط ،ثم نشغله في آلة التسجيل ،فإذا بنا نسمع
صوت الشخص ذاته كما هو مرة أخــرى ،بينما
الحقيقة أن صوت الشريط إنما هو صنو للصوت
األصلي ،وهكذا يمكننا النطق على المستوى
الجزئي المحدود من تجربة الواقع الذي سيظهر
في اآلخرة على المستوى الكلي الالمحدود.

وقوله( :إنه لحق مثل ماأنكم تنطقون) معناه
أنه إذا كان تكرار نطقكم ممكنًا فلم اليمكن إ ًذا
تكرار وجودكم؟! وإذا كنا نشاهد تكرار جزء
واحد من الكيان البشري في حياتنا الراهنة ذاتها،
قياسا على ذلك أن نفهم إمكان وقوع
فمن اليسير ً
التكرار واإلعادة للكيان البشري بأكمله!!
( )30-24تتحدث اآلي ــات هنا عــن قصة
إبراهيم إذ جاءته المالئكة تبشره بالولد وهو
يومئذ قد تجاوز المئة سنة من عمره .لقد ولد
سيدنا إبراهيم في العراق القديم ،حيث ظل يدعو
قومه إلى التوحيد واآلخرة زمنًا طويالً ،ولكن لم
يكد يستجب لدعوته من قومه سوى زوجته وابن
أخيه ،إلى أن بلغ سن الشيخوخة.
واآلن لم يعد لإلبقاء على تسلسل رسالته
واستمراريتها غير شكل واحــد ،هو أن يولد له
ولد ،فيقوم على تربيته وإعــداده لهذا الغرض،
والعالقة بين األب وولده تقوم على أساس الدم،
مما يكسبها قوة إضافية من شأنها أن تربط الولد
بأبيه برباط متين الينفصم على اختالف األحوال

تايراذلا ةروس

متحمسا
مناصرا
والظروف ،كما تجعله باألحرى
ً
ً
ألفكاره وآرائه ،يسره أن تنتشر بين الناس وتنتقل
إلى األجيال القادمة .ولقد وهــباﷲ إلبراهيم
في آخر حياته ولدين اثنين :أولهما :إسماعيل
الذي تم استخدامه كالنواة لجيل فريد من البشر
يتربى في أحضان الصحراء ،وثانيهما :إسحاق
الــذي بواسطته قــام تسلسل دعــوة التوحيد في
بني إسرائيل ..ثم يقف في النهاية إلى جانب نبي
آخر الزمان ويتعاون معه على تكميل رسالته
التاريخية!!.

( )37 - 31كــان إبراهيم حينذاك في
فلسطين ،وعلى مقربة منها كانت قريتا سدوم
وعامورة ــ مساكن قوم لوط ــ بجنوبي البحر
الميت ،ورغم بقاء لوط بين أولئك القوم مدة
طويلة من الزمان يدعوهم إلى الحق وينذرهم ــ
إن لم يؤمنوا به ــ ببأساﷲ ،إال أنهم لم يرضوا
بنبذ حياتهم المنحرفة الغافلة عناﷲ ،فخرج لوط
وأصحابه من بينهم إلى حيث أمــرهــماﷲ ،فلم
يلبث المالئكة الذين سبق ذكرهم آن ًفا أن أهلكوا
القوم عن بكرة أبيهم بالرجفة والعواصف وبوابل
من الحجارة المعلمة اليعلم حقيقتها إالاﷲ.
لقد اندثر قوم لوط منذ ألفي سنة مضت ،غير أن
مساكنهم الخربة ــ بالمنطقة الواقعة جنوبي البحر
الميت ــ مازالت إلى يومنا هذا تلقن الدرس
والعبرة لمن يتوافر لديهم مزاج التذكر واالعتبار
باألحداث والوقائع!!
( )46-38اعتبر فرعون ماجاء به نبياﷲ
سحرا ،كما
موسى من الخوارق والمعجزات
ً
عبر عن يقينه الذي كان يشهد بكونه على الحق
بأنه جنون! وهذا هو التلبيس عينه .والتلبيس هو
الملجأ الدائم للذين اليستعدون لإليمان بالحق
رغم تضافر األدلة والبراهين على إحقاقه.

وال ينفلت الطغاة والمتعنتون إزاء الحق
كهؤالء من بطشاﷲ أبــدً ا ،فقد أغــرق فرعون
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وجنوده بناء على هذا ،كما حل بقوم عاد وقوم
ثمود وقوم نوح ماحل من العذاب والدمار
للسبب نفسه ،وليس ألمثال هؤالء في دنيااﷲ
هذه من متاع سوى هذا المتاع القليل المقدور
لهم لحكمة االمتحان إلى أجل محدود!
([ )51-47ﯳ ﯴ ﯵ] هذه
الفقرة الواردة هنا في سياق الحديث عن خلق
السماء ربما تتضمن اإلشارة إلى طبيعة الكون
تلك التي لم يتم اكتشافها إال في مطالع القرن
العشرين ،وأعني بذلك تمدد الكون واتساعه
بالتسلسل الدائم في كل االتجاهات ،وتمدد
الكون على هذا النحو دليل على أنه لم ُيخلق
من تلقاء نفسه وإنما خلقه خالق ،إذ أن هذا
ً
«منكمشا»،
التمدد يعني أنه كان في بدايته
فبموجب القوانين المادية المعروفة كانت
كل األجــزاء التركيبية لكتلة الكون البدائية
هذه مركزة ومجتمعة بعضها مع بعض بشدة،
وفي هذه الحالة فإن أخذها في االتساع نحو
٥٢٢
الفضاء الخارجي وتباعد األجرام بعضها عن
بعض بسرعات هائلة اليتصور بدون تدخل من «الخارج» ..وإيماننا بهذا التدخل الخارجي يستلزم
اإليمان باﷲ بالضرورة.
٢٧

٥٣

إن نظام كوننا هذا نظام ينطوي على حكمة بالغة ومعنى عميق ،مما يثبت أن العالم الراهن أنشئ لغاية
شرا وفسا ًدا ،وشأن هذا الواقع العبثي الالمعقول بالنسبة إلى
سامية ،ولكنا نرى اإلنسان قد مأل األرض ًّ
هذا الكون الهادف المعقول كشأن النغمة النشاز في اللحن المتناسق! وهذا الوضع يقضي بظهور عالم
يخلو من كل ألوان الشر والفساد.

ومرة أخرى نلتقي هنا بظاهرة من ظواهر الكون الحالي تتولى اإلجابة عن هذا السؤال ،وهي كون
األشياء هنا زوجين زوجين ،فالذرة ــ وإليها يرجع بناء الكون كله ــ مؤلفة من زوج من الكهرباء :موجب
وسالب ،وينقسم النبات بدوره إلى ذكر وأنثى تما ًما كما هو حالنا نحن البشر؛ مما يدلنا على قاعدة
تسري في هذا الوجود ،وهذا أن كل شيء يتالقى في نقصه ويستكمل ذاته عبر االنضمام إلى زوجه،
وتلك قرينة تبرهن على إمكان وقوع اآلخرة .فكأن عالم اآلخرة هو زوج عالمنا الراهن بحيث اليكتمل
هذا األخير إال باالنضمام إلى األول!!

( )55- 52من شأن الرجل الجاد إذا طالب بإقامة الدليل على أمر ما ،أن يؤمن به فور ظهور الدليل
المطلوب ،وأما الذين مزاجهم التعنت والعناد فال يمكن إقناعهم أو إسكات ألسنتهم بأي دليل ،حيث
إنهم سيجدون لرفض كل دليل تأتي به بعض األلفاظ الجديدة ،حتى إنك لو أتيت بدليل السبيل إلى
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روطلا ةروس

دحضه منطق ًّيا ألعرضوا عنه قائلين :إن هذا
سحر!! .وينبغي للداعي أال يقع فريسة اليأس
إذا أنكر هؤالء دعوة الحق ،فإنه سوف يجد
أنصاره بين آخرين عداهم ليسوا مصابين
بعقدة الشعور بالكبرياء الكاذبة!.
( )60-56إن الهدف الوحيد وراء خلق
اإلنس والجن هو عبادةاﷲ ،ومعنى العبادة أن
نخضع أنفسنا بين يدياﷲ ،ونعود عابدين له
تعالى بأتم معاني الكلمة ،وجوهر العبادة هو
المعرفة ،ومن ثم شرح ابنجريج قوله( :إال
ليعبدون) بعبارة« :إال ليعرفون» ،كما حكى
عنه ابنكثير في تفسيره .يعني أن المطلوب
من اإلنسان أن يدركاﷲ على وجه االكتشاف،
ويتعرف علىاﷲ من غير أن يراه رأي العين،
وهذا مايسمى المعرفة ،والحياة التي تظهر
باعتبارها نتيجة تلقائية لهذه المعرفة هي التي
يقال لها العبادة والعبودية.
إن الدلو حين يمتلئ فال يلبث أن ينغمر
٥٢٣
في الماء ،وهكذا اليكاد المرء يستكمل
فرصة العمل المتاحة له على هذه األرض حتى يبتلعه الموت ،فمن أصلح نفسه قبل «امتالء الدلو» نجا
وأفلح ،وأما من ظل غاف ً
ال حتى اللحظة األخيرة الحاسمة فقد خاب وهلك .وال يظن الظالمون إذا كانوا
أحرارا يتصرفون كما شاؤوا؛ ألن
اليتعرضون للمؤاخذة أنهم قد أهملوا ولن يؤاخذوا !..وإنما تركوا
ً
سنةاﷲ قد جرت بعدم التعجيل بالمؤاخذة ،الألناﷲ غير مؤاخذهم.
٥٢



٤٩

( )16- 1الطور هو اسم الجبل الذي منح عنده موسى النبوة في برية سيناء ،والمراد بالكتاب
المسطور التوراة ،أما البيت المعمور والسقف المرفوع فالمقصود منهما األرض والسماء على التوالي،
وأما البحر المسجور فهو البحر الهائج المتالطم األمواج ،كل هذه األشياء شاهدة على أن يوم المؤاخذة
اإللهية قادم وال ريب ،وبهذا النبأ ذاته بعثاﷲ رسله تترى عبر القرون الخالية ،وهو مسجل في كل
الكتب السماوية منذ أقدم العصور ،كما تعلن عنه السماء واألرض بلغة الصمت والسكون ،ويحكي
البحر بأمواجه المتالطمة قصة ذلك لكل سامع!!
إن اإلنسان مجزي بعمله المحالة ،وهو ينبأ بذلك في الحياة الراهنة كإنذار مسبق ،والذين اليتنبهون
أليما يحيط بهم من كل
على هذا اإلنذار المسبق ،فإنما سيفاجئون غدً ا باستحالة غفلتهم وطغيانهم عذا ًبا ً
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جانب بحيث اليستطيعون دفعه عن أنفسهم
وال يجدون إلى الهرب منه سبيالً!
( )20-17إن أكــبــر جريمة يرتكبها
اإلنسان على هذه األرض تتمثل في تكذيبه
للحق ،حيث إنها هي مصدر سائر جرائمه
األخرى ،كما أن االعتراف بالحق هو حسنة
اإلنــســان الكبرى ،إذ تأتي كل الحسنات
األخــرى كثمرة طبيعية لها ،وباالعتراف
بالحق يتحطم كبرياء اإلنسان وتنهار عظمته،
ومن ثم كان ذلك أصعب عمل وأشد وطأة
على نفس اإلنسان ،وال ينجح في القيام بحقه
إال من جعلته مخافةاﷲ وتقواه جــا ًّدا إلى
أقصى حدود الجدية ،والذين يقيمون الدليل
على هذه الحسنة الكبرى يستحقون باألحرى
أن تفتح لهم أبــواب جنان الخلد والنعيم
المقيم!!
( )28-21إن كل إنسان سيكون في
اآلخرة مرهونًا بعمله وحده ،فال يحدث أن
٥٢٤
يحمل شخص شي ًئا من ذنوب شخص آخر،
وال أحد يسمح له بالدخول إلى الجنة بدون اإليمان والعمل الصالح ،بيد أناﷲ سبحانه يمتن على
أهل الجنة بفضل خاص ،هو أن اآلباء المؤمنين لو كانوا في درجات عالية ،وذريتهم في درجات
سرورا إلى
بعضا ،فيزدادوا
أخرى دونها ،فسوف يلحق هؤالء بأولئك ،لتقر أعينهم برؤية بعضهم ً
ً
سرور.
٥٣

( )34- 29إذا كان المرء اليرغب في قبول دعوة ما ،رغم كونه اليملك في مواجهتها دلي ً
ال أو
برهانًا يبرر إنكاره إياها؛ فطالما يلجأ إلى توجيه التهم والعيوب المفتعلة نحو شخص الداعي ،ويتخذ
بذلك هدفه من ذات المتكلم بدالً من كالمه ،تلك هي النفسية التي دفعت المخاطبين إلى وصف
الرسول بأنه شاعر ومجنون وكاهن ..إلخ .لقد كانوا عاجزين عن مقاومة دعوته عليه الصالة والسالم
ودحضها بالدليل ،ومن ثم راحوا يقولون مايجعله في ذاته مثار الشك والريبة! ولكن النبي الينطق من
عند نفسه ،وإنما يتلقى كالمه من عنداﷲ ،والذي يتكلم متلق ًيا كالمه عناﷲ ،يأتي كالمه ًّ
ممتازا عن
فذا
ً
كالم اآلخرين ،لدرجة اليقدر معها أحد على اإلتيان بمثله ،وهذه الواقعة هي الدليل األكبر على أن
كالمه كالماﷲ ،وليس كال ًما إنسان ًّيا مجر ًدا بالمعنى العادي.

( )39-35إن الحقائق التي تم إعالنها من جانباﷲ تتسم كلها بغاية الوضوح والمعقولية ،حيث
يستطيع المرء لو تأمل في أن يفهمها فيها ب ُي ٍ
سر وسهولة ،فما السبب إ ًذا في مقابلة الناس إياها بالجحود
واإلنكار؟ السبب يرجع إلى عدم تيقن الناس من اآلخرة ،فبما أن الناس ليسوا على يقين حي من أنهم
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سيحاسبون في اآلخ ــرة ،اليــأخــذون هذه
األمور بمأخذ جدي ،وبالتالي اليتمكنون
من تفهمها كذلك ،ولو استقر اليقين بحتمية
الجزاء والحساب عن األعمال يوم القيامة
فــي أعــمــاق الــمــرء ،ألدرك مــن فــوره تلك
األشياء التي تستعصي على فهمه وإدراكــه
اآلن!!

( )43-40إن الشعب المدعو يكون دو ًما
على مستوى المادية ،فلو أحس المدعو،
والحالة هذه ،أن الداعي يريد أن يأخذ شي ًئا
من أشيائه المادية ،البتعد عنه من فوره
ً
ومستوحشا ..ولهذا السبب ذاته يلتزم
مرتا ًبا
النبي بالحذر الشديد من أن يثور بينه وبين
المخاطبين صراع أو نقاش ماحول المطالب
المادية أبــدً ا ،وهو يحاول جهده االحتفاظ
بجو النزاهة والسمو على األغراض بينه وبين
من يبلغهم رسالته؛ وإن اضطره ذلك إلى
تحمل خسائر مادية فادحة!!

٦٢

٥٣

٥٢٥

وإذا برهن الداعي على هذا المقدار من
الجدية واإلخالص تجاه دعوته ،صار أه ً
ال لنصرةاﷲ المتمثلة في إحباط كيد المنكرين ،ورد مكرهم
في نحورهم ،وعدم تمكنهم من النجاح في التغلب على الداعي بأي تدبير أو وسيلة.

( )47-44ما الذي جعل أهل مكة في قديم الزمان إذا رأوا العذاب في صورة قطعة من السماء
تسقط عليهم قالوا( :سحاب مركوم)؟ ليس السبب في ذلك أنهم لم يكونوا مؤمنين أص ً
ال بوجوداﷲ
أو بالقوى اإللهية ..وإنما كان السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع إلى كونهم شاكين في نبوة النبي محمد؛
الذي كان يتراءى لهم رج ً
ال مثلهم تما ًما ،وبالتالي لم يكونوا على يقين من أن إنكارهم إياه قد يكون
جريمة تعرضهم للهالك والدمار المحقق!

( )49-48قوله (واصبر لحكم ربك) معناه :داوم على تذكير المخاطب واستمر في العمل على
دعوته إلى الحق ،رغم كل ماتلقاه من جانبه من ألوان األذى وسوء المعاملة ،وذلك حتى يبلغ عملك
حده النهائي في علماﷲ ،وعندما يأتي هذا الحد يتجلى القضاء اإللهي تلقائ ًّيا لكي يظهر بصورة عملية
الفارق المميز بين الحق والباطل ،ذلك الذي كانت المحاوالت تجرى إلظهاره من الناحية النظرية
وحدها.
ويكون الداعي طوال هذه المدة في حفظاﷲ وتحت رعايته التامة ،وإنما يجب على الداعي أن يظل
دائما نحو ربه ،واث ًقا من أن عيناﷲ تحرسه وترعاه كل حين وآن.
ً
متوجها ً
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( )18-1القسم بالنجم إذا هــوى ــ
أي انحدر للغروب ــ فيه إشارة إلى النظام
المحكم الدقيق لحركة النجوم والكواكب
في الفضاء الهائل ،ونظام الكواكب والنجوم
هذا واحــد من أنظمة الكون المادي التي
تتسم بمنتهى الــدقــة واالنــضــبــاط ،بحيث
اليعتريها أدنى خلل أو اضطراب أبدً ا ،مما
يتضمن قرينة توحي بأن النظام الروحاني
الذي أنشأهاﷲ في صورة الوحي والنبوة
محكما دقي ًقا
البد وأن يكون هو اآلخر نظا ًما
ً
كذلك.
وتــجــربــة الــرســول مــن خــال الوحي
والملك تجربة حقيقية واقعة؛ يكفي إلثبات
صحتها بيان القرآن وحــده ،فكالم القرآن
المعجز يبرهن على كونه كتاباﷲ وإذا أثبت
٥٢٦
كونه كتا ًبا إله ًّيا ،فإن كل ماورد في القرآن
الكريم سيعتبر ،فور وروده فيه ،بيانًا صاد ًقا موثو ًقا به اليقبل الجدل والمراء!
٥٣

( )25- 19الالت والعزى ومناة من أصنام العرب في الجاهلية ،وقد كانت الالت بالطائف،
والعزى بنخلة بين مكة والطائف ،وأما مناة فكانت عند قديد على مقربة من يثرب ،وكانوا يعتقدون
أن هذه الثالثة بناتاﷲ ،ومن ثم كانوا يعبدونها ،والحق أن عقيدة كهذه التعدو أن تكون محض
فرضية باطلة التستند إلى أساس ،وهي مناقضة لذاتها ،حيث كان أولئك المشركون يكرهون والدة
البنات ألنفسهم ،فما أغربه من زعم وأكثره إثارة للعجب والدهشة أناﷲ الذي هو خالق البنين والبنات
كليهما ،يتخذ لنفسه من الولد ــ لو أراد على سبيل االفتراض ــ إنا ًثا دون الذكور!!

(أم لإلنسان ماتمنى) شرح ذلك شاه عبدالقادر الدهلوي بقوله« :يعني هل ينال اإلنسان من عبادة
األصنام واألوثان شي ًئا؟ كال! وإنما يناله فقط مايعطيهاﷲ ،الذي هو وحده مالك الدنيا واآلخرة بال
شريك»!!

( )30-26إن اتخاذ األصنام المنحوتة من الحجر آلهة تعبد من دوناﷲ ،ووصف المالئكة
بأنهم بناتاﷲ ،واألمل في دخول الجنة بناء على الشفاعات المزعومة ،كل هذه معتقدات غير جادة،
والمعتقدات غير الجادة تنشأ دو ًما في العقل الفارغ من خوف المؤاخذة ،والخوف قاتل للغو وفضول
الكالم ،فمن يخلو من الخوف اليلبث أن يتحول مخه ــ بطبيعة الحال ــ إلى مصنع لفنون اللغو والعبث.
والذين أصيبوا بنفسية الالخوف من العبث أن تخوض معهم في جدال أو مناقشة فكرية ،فإنهم قلما
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يعيرون الدليل والمنطق أي اهتمام ،وبالتالي
اليكادون يستعدون لإلذعان إلى أمر الحق
فاألفضل اإلعراض عنهم .بيد أناﷲ سبحانه
وهو خالق البشر خبير بحقيقتهم ،مطلع على
أحوالهم الظاهرة والخفية كلها ،وإنه تعالى
سيجازي كل أحد بحسب ذلك جزاء واف ًيا
عادالً!
( )32- 31إن هذا الكون الفسيح وما
نشهد فيه من نظام متناه في اإلحكام واإلتقان
ليدل على أن خالقه ومالكهإله قوي جبار
إلى حد اليحيط به الوصف ،وهذه الواقعة
في ذاتها تكفي إلدراك أنه سيؤاخذ اإلنسان
حتما ،وعندما يؤاخذ اإلنسان فلن يمكنه أن
ً
يفلت من قبضته بأي حيلة من الحيل.
وحيث أن اإلنسان مخلوق يعاني من
شتى ألوان الضعف ،والنقائص هي مقتضى
بشريته ،لم يكن مطال ًبا بأن يقيم الدليل على
طهارة مطلقة عن المعاصي كما هو شأن
٥٢٧
المالئكة األبــرار ،واﷲ إذ تفضل على
اإلنسان بإيضاح مايجب عليه أن يتركه فقد أعفاه من «اللمم» ،وهو يعني :تورط اإلنسان في بعض
المعاصي والذنوب تحت عاطفة وقتية قاهرة ،بشرط أن يشعر من فوره بالندم على مااقترفه من سوء
ومستغفرا!
فيرجع إلى ربه تائ ًبا،
ً
( )43-33هناك أناس كثيرون يرغبون إلى الحق قليالً ،ثم اليلبثون أن تغلب عليهم مصالحهم
المادية ،فإذا بهم ينقلبون على أعقابهم راجعين إلى ماكانوا عليه قبلئذ ،وربما يصطنع هؤالء بعض
تبريرا لمواقفهم الخاطئة ،ولكن هذا التبرير إنما يضاعف قبح جريمتهم ،ألنه بمثابة
العقائد الجميلة
ً
زيادة الطغيان على الخطأ!!

والحقيقة التي كشفهااﷲ بواسطة رسله تتلخص في أن كل إنسان مجزي بعمله المحالة ،فال
أحد يستطيع أن ينقذ نفسه أو غيره من عاقبة ماقدمت يداه ،وعليه فليس ثمة أشد غباء وحماقة في
هذا العالم من الذين اليتنبهون وال يفيقون من غفلتهم رغم هذا التحذير اإللهي المتكرر على ألسنة
األنبياء على تعاقب العصور واألجيال ،والذي تم إعالنه مجد ًدا وبصورة نهائية من خالل هذا القرآن
الكريم!!
( )49-43كل واقعة من وقائع الدنيا تتعلق بأسباب ماورائية فوق الطبيعية ،بحيث اليقدر على
إظهارها أحد غيراﷲ فالحياة والموت ،والسرور والحزن ،والغنى والفقر ،وما يالحظ في هذا
الكون من نظام بديع مدهش ،كل ذلك من مظاهر قوة أسمى وأعظم ،وقد كان اإلنسان في قديم الزمان
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ينظر إلى النجوم على أنها علة الحياة ،ثم جاء
العصر الحديث الــذي بــرزت فيه فلسفات
ومــذاهــب اعتبرت نواميس الطبيعة علة
الوجود والحياة ،ولكن الحقيقة أن هناك علة
أيضا وراء هذه العلل واألسباب الظاهرة ،أال
ً
وهياﷲ رب العالمين ،فكيف يسوغ لإلنسان
إ ًذا ،أن يجعل من أحد سواه مركز اهتمامه
وتوجهاته!!
( )55-50إننا نــرى في األرض شع ًبا
يحالفه التوفيق لألخذ بأسباب الرقي والتقدم،
فال يلبث أن يبرز ويتفوق على الشعوب
األخرى ،لدرجة يكاد يبدو معها مستحي ً
ال أن
يقهره أو يتغلب عليه أحد ،ثم تظهر بعد ذلك
عوامل شتى تتسبب في تعريض هذا الشعب
الراقي ،وهو في قمة مجده وازدهاره ،للفناء
أو التدهور واالنحطاط بحيث يعود حدي ًثا
ُيــروى وموضو ًعا اليهم إال المؤرخين!!
وهــذه الواقعة تدل على أن هناك قوة فوق
٥٢٨
البشر هــي التي تحسم مصائر الشعوب
واألمم ،ولو أن وقائع التاريخ الصارخة هذه لم تنجح في فتح عيون اإلنسان ،فمن أي واقعة بعدها
درسا أو عبرة!؟
سيستفيد اإلنسان ً
٥٤

٥٥

( )62- 56يتضح من تاريخ األنبياء والمرسلين ،كما حكاه القرآن الكريم ،أن إنكار الحق وعاقبته
الوخيمة ملتصقان أحدهما باآلخر كإصبعين من أصابع اليد ،فلو كان ضمير المرء ح ًّيا لرأى بطشاﷲ
قاد ًما نحوه حالما يضع أولى خطواته على طريق اإلنكار والطغيان ،فال يلبث بالتالي أن يعود لتوه إلى
حظيرة الطاعة واالنقياد منصر ًفا عن اتجاه الطغيان ،غير أن اإلنسان غارق في اللهو والغفلة إلى حد أنه
اليكاد يرى حتى الشيء الماثل أمام ناظريه!!


( )8- 1يظهراﷲ سبحانه من حين آلخر في عالمنا الراهن وقائع وأحدا ًثا من شأنها أن تقرب إلى
األفهام كيفية وقوع القيامة مسب ًقا ،وقد حدثت واقعة كهذه على عهد رسولاﷲ^ قبل الهجرة بسنوات
موجها
عدة ،إذ رأى الناس بأعينهم أن القمر قد انشق فلقتين ،فقال الرسول^ للناس« :اشهدوا»؛
ً
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أنظارهم إلــى أنــه كما رأيتم القمر ينشق،
فكذلك سيتحطم هذا العالم بأسره ،ثم يعاد
بناؤه وترتيبه من جديد!!
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٥٣

ومثل هــذه الوقائع تنطوي ح ًّقا على
دروس وعبر التثمن ،ولكن االعتبار بها
اليمكن إال إذا وقف اإلنسان عندها يتأمل
ويتدبر ،وأما الذين تمكنت منهم أهواؤهم،
فسيعرضون عنها قائلين« :إنها سحر» ،وقد
يفسرون تلك الوقائع على هواهم بحيث
التعود تؤثر في نفوسهم أو تحرك منهم
ساكنًا ،ومع أناس كهؤالء اليجدي أي دليل
مهما بلغ من القوة والوضوح والجالء.
( )17-9لقد كانت أنظار السادة واألكابر
مــن قــوم نــوح معلقة بأمجادهم الكاذبة
ومظاهر كبريائهم الجوفاء ،فلم يستعدوا
لالعتراف بنوح ،وكان من نتيجة ذلك أن
وقعوا تحت العذاب اإللهي ،وقد حل بهم
٥٢٩
هذا العذاب في صورة فيضان هائل ،غرقوا
فيه بقضهم وقضيضهم ،ولم ينج من الهالك سوى نوح وأتباعه المؤمنين بدعوته ،حيث ركبوا كلهم
بإذناﷲ في سفينة ظلت تجري بهم في موج كالجبال إلى أن استقرت على جبل أراراط.

وأما أراراط فهو أعلى جبال تركيا ،يقع بشرقي األناضول قرب الحدود اإليرانية الروسية ،يبلغ
ارتفاع قمته  16853قد ًما ،ويحكي بعض الطيارين الذين اتفق لهم الطيران من فوق قمة أراراط الثلجية
منغرزا وسط الثلوج ،وهو أشبه مايكون بالسفينة ،وإن صح هذا فمعناه أن
أنهم قد لمحوا هناك شي ًئا
ً
سفينة نوح هي األخرى ربما يتم اكتشافها يو ًما لتكون للناس آية من آياتاﷲ ،تما ًما كما أمكن العثور
على جثة فرعون التي ظلت مدفونة باألهرام حتى أواخر القرن التاسع عشر الميالدي فصارت آيةاﷲ،
مصدا ًقا لقوله تعالى[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ] {يونس. }92 :

ريحا عاصفة شديدة لدرجة
( )22- 18عندما حقت كلمة العذاب على قوم عاد ،سلطاﷲ عليهم ً
لم يعودوا معها يقوون على التماسك أو االستقرار على األرض ،وقد كانت العاصفة ترفعهم في الهواء
ثم تقذف بهم هنا وهناك بحيث يصطدم هذا بالحائط وهذا بالشجر ..بينما انهار السقف على بعضهم
من فوقه فاندفن ح ًّيا تحت أنقاض داره!! ولقد كان ذلك إعالنًا بأن اإلنسان عاجز مطلق؛ اليملك
إزاءاﷲ أي نوع من الخيار أو القدرة.

واختبارا لقوم ثمود كناقة عادية في ظاهر األمر ،ولذلك
( )32-23كانت ناقةاﷲ المرسلة فتنة
ً
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لم يستطيعوا التعرف عليها وال قدروها حق
ظلما وعدوانًا!
قدرها ،بل أقدموا على قتلها ً
فعاقبهماﷲ على ذلك ،فأبادهم عن آخرهم،
ولم تبق لهم باقية!
إن القرآن الكريم ــ وإن كان كتا ًبا يحوي
معاني عميقة ــ إال أن أسلوبه في البيان يتسم
بمنتهى الوضوح ،وبسبب هذا الوضوح فقد
صار تفهم القرآن سه ً
ميسرا على كل من
ال
ً
يقرؤه بجدية وإمعان ،سواء أكان من عامة
الناس أممن المثقفين والمتعلمين.
( )40-33لما نهض لوط يدعو
قومه إلى الحق ،آمن به بعضهم؛ حيث رضوا
كبيرا
بالعيش صغيرين أمام الحق باعتباره ً
ومقد ًما على أهوائهم ،وأمــا أكثرهم فلم
يستعدوا لذلك ،فبدالً من االعتراف باألدلة
والبراهين الساطعة حاولوا دحضها بإثارة
مجادالت كالمية عقيمة ،وهــذا الموقف
٥٣٠
تجاه دعوة الحق جريمة جد عظيمة ،ومن
ثم لم يلبثوا أن تعرضوا جمي ًعا للبطشة اإللهية الشديدة ،ماعدا المعترفين القالئل ،وهذا مثال واقعي
على أن المنكرين للحق إنما ينتظرهم هنا الهالك والدمار ،بينما يفوز المعترفون بالحق بالنجاة
والخالص!

تافها
( )42- 41لقد كان فرعون ملكًا في منتهى القوة والجبروت في عصره ،ولكنه صار عنداﷲ ً
عديم القيمة بوقوفه من الحق موقف الرفض واإلنكار ،فما لبث أن أهلك كإنسان عاجز ذليل ،وإن من
يقف إلى جانب الحق في هذا العالم هو القوي ،ومن يقف ضد الحق هو الضعيف العاجز!!

( )48-43لقد كان للمكذبين نبي آخر الزمان^ عظة بالغة فيما جرى على المكذبين باألنبياء
السابقين من قبل ،ولكنهم لم يتعظوا بأحداث الماضي ،وهذا هو شأن كل األمم والشعوب في هذه
األرض ،فكل أمة تعد نفسها «استثناء» ،وفي أمان كامل على الرغم من توافر اآليات الواضحة ،المبطلة
لمثل هذه المزاعم ،مما يجعل كل أمة تسلك بدورها مسلك الطغيان نفسه ،الذي سلكته األمم السابقة،
فاستحقت بذلك عذاباﷲ!!
( )55-49لكل شيء في هذا العالم ضابط معين الينفك عنه ،وينسحب هذا المبدأ على اإلنسان
كذلك ،فقد أتيح لإلنسان فرصة العمل في هذه األرض وفق ضابط محدد ،ثم يتم إخراجه ،بموجب
هذا الضابط نفسه ،من مكان العمل هذا إلى مكان الجزاء ،وآثار قدرة الخالق التي نشهدها في أرجاء
الكون الحالي كافية إلقناعنا بأن هذا األمر سيتحقق في موعده المقرر له دون تأخير أو تأجيل .وهكذا
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فإن وجود نظام التسجيل الدقيق في العالم
الراهن هو إعالن مسبق بحقيقة أن كل أحد
خيرا
إنما سيعامل في اآلخرة بحسب عمله ً
شرا.
أو ًّ
النجاح والشرف سيفوز بهما في اآلخرة
الجالسون على مقعد الصدق وحــده ،أي
الذين وقفوا بأنفسهم على أرضية الصدق في
واقع األمر ،وظهور القدرة اإللهية على أكمل
الوجوه في اآلخرة سيعود كفي ً
ال بتفادي وقوع
أي اختالط في القيم والموازين؛ فلن يغني
الجلوس على غير مقعد الصدق يومئذ عن
صاحبه شي ًئا!

٥٥

٧٨

٥٤


( )9- 1إناﷲ سبحانه خلق اإلنسان،
وزوده بقدرة النطق الفذة التي اليتمتع بها
٥٣١
أحد سواه في الكون المعلوم ،ثم إنه تعالى
نموذجا عمل ًّيا في هذا الكون للمسلك العادل المطلوب من اإلنسان ،إن هذا الكون المحيط
قد وضع
ً
باإلنسان يقوم بأكمله على مبدأ العدل ذاته الذي يطلبهاﷲ من البشر ،ولقد جاء القرآن الكريم يبين
هذا العدل نفسه بصورة لفظية واضحة ،فالقرآن إ ًذا تعبير لفظي مقروء عن العدل اإللهي ،بينما الكون
دائما بهذا
تعبير عملي منظور عن العدل اإللهي ،واآلن فمن واجب العباد أن يزنوا أقوالهم وأفعالهم ً
الميزان؟ فال يجوروا في األخذ وال في العطاء!!
( )25-10يتكون الجزء األكبر من كوننا هذا من النجوم التي هي كرات نارية هائلة،وقد خلق
الجن من هذه المادة النارية ،وأما اإلنسان ،فقد صنعهاﷲ من التراب الذي هو أندر شيء في هذا
الكون الفسيح .إن األرض استثناء فذ في هذا الكون ،حيث وفرت هنا كل العناصر واألسباب بنسبها
المتوازنة للغاية ،تلك التي كان البد منها الستمرار حياة مخلوق كاإلنسان وتمكنه من بناء المدنية
والحضارة على ظهرها ،ومن جملة هذه التدابير وجود «المشرقين» و«المغربين» في األرض ،فموضع
شروق الشمس وغروبها في فصل الشتاء يكون مختل ًفا عنه في الصيف ،وهكذا تتعدد هنا المشارق
والمغارب ،وهذا التغير الموسمي (المناخي) ينشأ عن ميل األرض المحوري وهو ظاهرةنادرة جدًّ ا
في هذا الكون؛ ويترتب عليه مااليحصى من فوائد حياتية وتمدنية لإلنسان.

إن هذا االستثناء المتمثل في الكائن البشري والكوكب األرضي في هذا الكون المترامي األطراف
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إلــى حد اليتصور ،هــذا االستثناء مظهر
عظيم من مظاهر قدرةاﷲ وفضله وإنعامه،
لدرجة أن اإلنسان لن يقدر على أداء واجب
الشكر نحوه على أية حال!!

٥٣٢

يتناولها بالتكذيب واإلنكار.

( )30- 26يتضح من دراســة الكون
أن كل شيء فيه معرض للفناء ..ووجود
األشياء ،رغم كونها عرضة للفناء ،يثبت
أن خالقها ومدبرهاإله غير فان ،إذ لم تكن
هذه األشياء لتوجد البتة ،لو كان الخالق
فان ًيا ،أو لكانت ــ إن وجدت ــ قد تالشت
ومحيت من الوجود تما ًما حتى اآلن! كما
أيضا على أن شي ًئا من
تدلنا دراسة الكون ً
أشياء هذا العالم اليتمتع بصالحية الخلق
واإليجاد ،ومعنى هذا أن األشياء لم تخلق
بنفسها ماهي في حاجة إليه لبقاء وجودها،
وهذا الواقع يشهد مرة أخرى بقدرة الخالق
الالمتناهية ،وهذه الحقائق تبلغ من الوضوح
والجالء حدًّ ا اليمكن معه ألي رجل جاد أن

إن آياتاﷲ متوافرة في أرجاء هذا الوجود بكثرة ،بحيث اليستطيع إنسان جاد أن يتجاهلها أو
يعرض عنها ،بيد أن اإلنسان ظالم لدرجة أنه اليتحرج من إنكار اآليات وهي تغمره وتحيط به من كل
جانب!
( )36-31بالرغم من الحرية التي أعطاهااﷲ لإلنس والجن إال أنه ليس في مقدور أي منهم أن
يخرج من حدود الكون ويذهب إلى ماوراءها !...وهذه الواقعة في ذاتها كافية للبرهنة على أن اإلنسان
في قبضةاﷲ وتحت سيطرته الكاملة ،ومن ثم فحين يبطشاﷲ بالناس ،بعد انتهاء فترة االمتحان ،لن
يتمكن أحد من أن يفلت من يده.
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( )45-37إن اإلنكار والطغيان ينشآن
دو ًمــا عن انــعــدام الــخــوف ،وســوف ينسى
المجرمون تمردهم وطغيانهم بالمرة عندما
يفاجئون بلحظة القيامة الرهيبة ،وسوف
يبادرون يومئذ إلى اإلقرار والتسليم بالحق
الــذي كانوا اليستعدون للتسليم به في
الحياة الدنيا ،رغم توفراألدلةوالبراهين
القوية على ظهوره ،غير أن التسليم ساعتئذ
لن يغني عن صاحبه شي ًئا ،إذ المطلوب هو
اإليمان لقدراتاﷲ وهي في الغيب ،البعد
أن صارت ظاهرة ماثلة للعيان!!

( )61-46للجنة حــســب التقسيم
اإلجمالي العريض درجتان كبيرتان ،وقد
ذكرت اآليات هنا أولى هاتين الدرجتين،
وهي تتألف من جنتين تحتويان على نعيم
من الطراز الملوكي ،وهذا النعيم األسنى
إنما سيفوز به أناس كانوا لسيطرة شعوراﷲ
عليهم ودوام استحضاره قد أقاموا أنفسهم
في الحياة الراهنة ذاتها بين يدياﷲ ،وبالتالي
أقاموا الدليل على الصلة بربهم وعبادته إلى حد اإلحسان!!

٥٣٣

( )78-62تصف هذه اآليات الدرجة الثانية من الجنة ،وهي بدورها تتألف ـكالدرجة األولى ــ
من جنتين اثنتين ،وهما لعامة المتقين ،وإن مافيهما من نعيم ومتاع ،وإن كان سيكون بالقياس إلى
كثيرا وفائ ًقا إلى حد اليوصف ،إال أنه سيكون دون نعيم ومتاع الدرجة األولى السابقة
النعم الدنيوية ً
الذكر ،وبالجملة ستكون الجنة بكلتا درجتيها ،كما يليق بجالل خالق الكون ومالكه الذي تجلت آثار
قدرته ودالئل عظمته في العالم الراهن بحيث يراها اليوم كل ذي بصر وبصيرة!!
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٥٦

( )7- 1إن اإلنــســان يــرى فــي حياته
الراهنة أنه حر ليفعل مايشاء ،مما يجعله
يستبعد اآلخرة وال يكاد يصغي إلى الحديث
عما سيكون هناك من حساب وجزاء ،غير أن
بناء العالم اآلخر ممكن الوقوع تما ًما كواقعة
بناء العالم الحالي.

٩٦

٥٤

وحين يأتي يوم القيامة ستنقلب األوضاع
وتتغير الموازين والقيم كلها ،وحيث تتبدل
أقدار الناس فيعود أعالهم أسفل وأسفلهم
أعــلــى ،وسينقسم الــنــاس يومئذ بحسب
أعمالهم إلــى أصــنــاف ثــاثــة :السابقين،
وأصحاب اليمين ،وأصحاب الشمال.

( )26-8السابقون هم :الذين يتقبلون
الحق فور ظهوره أمامهم ،وبالتالي ُي َسخرون
٥٣٤
أنفسهم وكل مايملكون للحق دون تحفظ
أو تردد .وقد روت السيدة عائشة عن النبي^ أنه قال« :أتدرون من السابقون إلى ظلاﷲ يوم الظل
إال ظله؟» قالوا:اﷲ ورسوله أعلم .قال« :الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ،وإذا سئلوه بذلوه ،وحكموا
للناس كحكمهم ألنفسهم».
والذين يبادرون إلى قبول اإلسالم في أولى مراحل الدعوة ،يكون اإلسالم بالنسبة إليهم نو ًعا
من االكتشاف ،بينما هو يكون بالنسبة إلى أجيالهم الالحقة شي ًئا وراث ًّيا ،وهذا الفارق الجوهري
بين االكتشاف والوراثة هو الذي يجعل الرعيل األول أعلى مرتبة ممن يأتي بعده ،ومع كون الطائفة
األولى أقل والطائفة األخيرة أكثر عد ًدا بطبيعة الحال ،إال أن نعيم األولى في اآلخرة سيكون أعلى من
األخرى!!
( )40- 27أما أصحاب اليمين فالمراد بهم :عامة أهل الجنة ،وينخرط في سلكهم كل أولئك
الذين كانوا صالحين من حيث اعتقادهم وسلوكهم وعملهم ،وإنهم وإن لم يبلغوا المستوى الشعوري
األعلى من اإليمان ،إال أنهم كانوا مخلصين صادقين في الوالءﷲ ولرسوله ،وظلوا ثابتين على جادة
العدل والتقوى طيلة حياتهم الدنيوية ،وسيحتوي هذا الصنف على عدد كبير من األولين ،كما سيضم
كبيرا من اآلخرين كذلك.
عد ًدا ً

( )56-41وأما أصحاب الشمال فهم :الذين يحكم عليهم بالعذاب ،لقد غرتهم األشياء التي
كانت قد أتيحت لهم في الدنيا على وجه االمتحان واالبتالء ،وسيعتبر أمثال هؤالء أه ً
ال ألقسى ألوان
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العذاب والنكال في يوم الدينونة الكبرى!!
( )74-57إن تخلق الجنين البشري
ونموه في رحــم الــمــرأة ،وخــروج النبات
والزرع من باطن األرض ،ونزول المطر من
السحاب ،وحصول النار من الوقود ،كل
ذلك من عنداﷲ مباشرة ،فينبغي لإلنسان،
وهو ينتفع بهذه النعم الجليلة ،أن يشكراﷲ،
باعتبارها هبة منه تعالى وفضالً ،وليس بنتاج
عمله وجهده الذاتي!
وفــي هــذه الــوقــائــع عظات التحصى
لمن يقف عندها وقفة تأمل ،فهي تتضمن
دليلالحياة الثانية التي تلي حياتنا الراهنة،
كما أن فيها آية على أن الذي أعطاها قادر
على أن يسلبها كذلك ،ويتضح لنا هذا األمر
في أجلى صوره عندما نتدبر ،مثالً ،قضية
الماء الذي نشربه ،إن ذخائر المياه توجد
على هذا الكوكب األرضــي بشكل البحار
والمحيطات ،ومعظمها مالح ،فالبحار
٥٣٥
تحتوي على حوالي  98في المئة من الماء
الموجود في األرض ،وتسعة أعشارها ملح ،وإنه لمن معجزات الناموس اإللهي الذي يجعل ماء
خالصا تاركًا الملح تحته ،والحقيقة أن عملية
البحر إذا تبخر تحت حرارة الشمس يرتفع في الجو
ً
المطر هي عملية كونية هائلة إلزالة الملوحة .ولوال هذا التدبير الطبيعي لصار الماء بكافة أشكاله
ملحا
مالحا كماء البحر؛ حتى لكانت الثلوج فوق الجبال والمياه الجارية في األنهار هي األخرى ً
ً
أجاجا ،وبالتالي تعذر على البشر الحصول على الماء العذب السائغ رغم تواجد كتلة مائية ضخمة
ً
من حولهم تغمر نحو ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية ،والتفكير في هذا الواقع حقيق بأن يمأل صدر
اإلنسان بمشاعر الحمد والشكر والتمجيدﷲ رب العالمين!
( )82- 75المواقع صيغة جمع مفردها موقع ،وهو اسم مكان معناه موضع الوقوع أوالسقوط،
ومن ثم يقال للموضع الذي يسقط فيه المطر :مواقع القطر .وربما يكونالمراد بمواقع النجوم هنا
أفالكها .حيث يوجد في الفضاء الكوني الهائل ماالعدادلهوال حصر من الكواكب والنجوم
الضخمة ،وكلها تدور في أفالكها بمنتهى الدقة.

وهذا الحدث عظيم إلى حد مذهل ،وإن من ينظر في هذا النظام الفضائي بجدية سوف اليجد بدًّ ا
من االعتراف بأن خالق هذا الكون عظيم إلى حد اليحيط به الوصف .إ ًذا ،فالكتاب الذي جاء من لدن
بدورهعظيما بكل تأكيد ..وليس من شك في أن القرآن كتاب عظيم بأعمق
خالق هذا شأنه ،سيكون
ً
معاني هذه الكلمة.
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( )87-83إذا بلغت الروح عند الحلق
وذلك حين االحتضار ،وأنتم حينئذ تنظرون
إلــى المحتضر ومــا يكابده مــن سكرات
الموت ،ونحن أقرب إليه منكم بمالئكتنا
ولكن الترونهم ،فلوال إن كنتم غير مصدقين
أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه
النفس إلى مكانها األول ومقرها في الجسد.

( )96-88أحـــوال الــنــاس ثالثة عند
احتضارهم :إما أن يكون من المقربين ،أو
يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين ،وإما
أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن
الهدى.

٥٤

فــإن كــان المحتضر مــن الــذيــن فعلوا
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات
والمكروهات وبعض المباحات ،فلهم
الرحمة والرزق الحسن وتبشرهم المالئكة
بذلك عند الموت.

٥٣٦
وأمــا إن كــان المحتضر مــن أصحاب
اليمين ،فتقول له المالئكة :سالم لك أي البأس عليك أنت إلى سالمة ،أنت من أصحاب اليمين.

وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ،فله ضيافةمن حميم وهو سائل
تبلغ درجة حرارته مبل ًغا تصهر به مافي بطون هؤالء وجلودهم.

وإن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي المرية فيه وال محيد ألحد عنه ،وإذا آمنت بذلك فسبح باسم
ربك العظيم الذي هو تدبيره وهذه قدرته.
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( )6-1إن صفات الخالق جل وعال،
تلك التي يشهد بها الكون بلسان حاله ،لقد
تنوولت بصياغة لفظية عبر القرآن الكريم،
فحين يظهر هنا شيء ماإلى الوجود ،ينطلق
بلسان الحال أن وراءه موجدً ا ،وكذلك إذ
ينتهي ذلك الشيء فيعلن بأن هناك من يتولى
إنــهــاءه ،وهكذا الشأن في سائر الصفات
اإللهية األخرى!

( )10- 7ترتكز الدعوة اإلسالمية عند
قيامها ابتداء على أســاس «آيــات بينات».
ثم إنها تدخل مرحلتها الثانية إذ يكتب لها
«الفتح» في بيئتها ،وال يتحمس للتضحية
والــفــداء فــي سبيل الــدعــوة اإلســامــيــة،
مادامت في مرحلتها األولى ،سوى أولئك
الذين يتمتعون بالقدرة على إدراك عظمة
٥٣٧
شيء ماعلى مستوى الدالئل والبراهين،
وأما إذا تمكن اإلسالم من إحراز النصر والغلبة ،فكل أحد يرى عظمته ومجده رأي العين ،وبالتالي
يحاول الكل أن يتقدم في فخر واعتزاز ببذل النفس والنفيس في سبيله!!
٥٧

٢٩

إن الذي ينفق إبان المرحلة األولى من الدعوة إنما يضطر إلى اإلنفاق في سبيلها وليس هناك رجاء
أو طم ًعا في عوض أو منفعة قريبة المنال ،بينما تكون الظروف واألوضاع قد تغيرت لصالح اإلسالم
في المرحلة الثانية ،بحيث ينال المرء ثمرة إنفاقه ألوانًا وأشكاالً في هذه الدنيا ذاتها ،وهذا هو السر في
مدى مابين الفريقين من تفاوت الدرجات عنداﷲ!
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٥٣٨

المرشد لهم إلى دار السالم في اآلخرة كذلك!!

( )15-11إن الــتــقــدم نحو اإلســام
الصادق الخالص ،وهو غريب في بيئته ،يكون
مراد ًفا إللقاء النفس في محنة وبــاء ،فإن
حقيقة اإلسالم تكون إذ ذاك محجوبة بأغطية
من الشبهات ،والبذل في سبيله آنذاك شأنه
شأن إعطاء الدين ألحد على أمل موهوم،
حيث يحيط بالناس جو من الشك والتذبذب،
وتتراءى الفوائد الحاضرة بين أيديهم آكد
وأكثر ضمانًا من الوعود األخروية ،وتفويض
النفس والمال إلى اإلســام ،والحالة هذه،
يتطلب قوة إرادة وتصميم عزيمة ،وفي حالة
كهذه اليكاد يجرؤ على المبادرة والتقدم
نحو األمام إال الذي يملك كفاية التعرف على
كنه األشياء بقوة العقل والبصيرة .والذين
يقيمون الدليل على هذه البصيرة في الحياة
نورا يمكنهم
الدنيا ،فإنها ستتحول يوم القيامة ً
من قطع أشــواط رحلتهم الصعبة هناك في
يسر وأمان .إن البصيرة التي كانت مرشدهم
في الدنيا إلــى سبيل الــرشــاد ستقوم بدور
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( )17- 16إن اإلسالم وإن لم يكن عند
نزول هذه اآليات ،قد صار قو ًّيا من الناحية
المادية ،إال أنــه كــان مــؤيــدً ا بقوة الدالئل
والتحذيرات اإللهية على الوجه األكمل،
فالذي اليستشعر في هذه الحالة نقل الدالئل؛
والذي التتمكن التحذيرات اإللهية من أن
تهز كيانه وتحرك وجدانه ،فإنما هو يثبت
بعمله ذاك أنه مصاب بداء القسوة والبالدة .إن
التربة تكتسب الخصوبة والنضارة والحيوية
بعد ارتوائها من الماء ،إ ًذا ،فكم سيكون األمر
مثار الدهشة والعجب لو لم ينتبه اإلنسان
ويستيقظ من رقدته رغم استماعه إلى الدالئل
والبراهين الواضحة الصارخة!

ديدحلا ةروس

٥٤

( )19-18إن إعــطــاء الــمــال ابتغاء
رضواناﷲ للمحتاجين ،وبذله في مقتضيات
الدين عمل جد عظيم ،ومن ينفق من الرجال
والنساء على هذا النحو ،هم الذين قد أقاموا
الدليل على صدق إيمانهم ،حيث إنهم رأوا
٥٣٩
الحق ،بينما كان الحق تثار حوله الشبهات
نورا يسعى بين أيديهم،
والمطاعن ،ولما يقم له في المجتمع قائمة ،ولذا فسوف يصير عملهم في اآلخرة ً
وهم يعتبرون من الصديقين الذين صدقوا بآياتاﷲ إذ كذب بها اآلخرون ،وهم يرفعون إلى درجة
الشهداء عند ربهم؛ يعني المتحدثين عن أحوال الناس وأعمالهم أمام محكمة اآلخرة!!
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( )21-20لقد وضعاﷲ في هذا العالم
أمثلة لشؤون اآلخرة ،منها مثال الزرع ،فحين
يبلغ الزرع تمامه ويكتمل نضجه بعد نزول
الغيث عليه ،يكون منظره لفترة من الزمان
قصيرة رائ ًقا جذا ًبا يأخذ القلوب واألبصار،
ولكن سرعان ماتهب الرياح الحارة ،فإذا
بخضرته تأخذ في االصفرار والجفاف ،ثم
اليلبث طوي ً
هشيما
ال حتى يحصد ويستحيل
ً
متكسرا يتطاير في الهواء هنا وهناك!!.
يابسا
ً
ً
وهكذا مباهج العالم الراهن هي األخرى
موقوتة زائلة .وإن المرء ليغتر بحصوله عليها
إذ يعتبرها هي كل شيء ،ولكنه عندما يرد إلى
ربه في نهاية المطاف ،فسيدرك أن مباهج
الدنيا لم تكن لها بإزاء قيم اآلخرة حقيقة،
وليس لهم وزن!

( )24- 22إن المقصود مــن العطاء
والمنع في هذه الحياة هو االمتحان ،حيث
قضىاﷲ سبحانه سل ًفا بالصور والمواقف
٥٤٠
التي سيعطى فيها شخص ماورقة امتحانه،
إ ًذا ،فالمسألة التي ينبغي أن تشغل بال اإلنسان وتكون محور اهتمامه أص ً
ال ليست :ماالذي حصل عليه
أو ماذا ينتزع منه؟ وإنما تتمثل في :ماهو نوع استجابته أو رد فعله إزاء موقف من المواقف الحياتية؟.
واالستجابة أو رد الفعل الصحيح المطلوب من اإلنسان هو أال يجزع إذا فقد ،وال يصاب بالفخر
والغرور إذا نال.
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( )25على المرء واجبان رئيسيان تجاه
الدين :أحدهما :اتباع الدين ،وثانيهما :نصرة
الدين ،وكــأن الميزان تمثيل رمــزي التباع
الدين ..فكما نعلم مقدار شيء من األشياء
المادية ،قل أو كثر ،من خالل وزنه بالميزان،
فــإن كــتــاباﷲ هــو اآلخـــر مــيــزان للحق،
دائما
وينبغي للناس أن يتناولوا أعمالهم
ً
بالنقد والتقويم في ضوء الكتاب اإللهي،
حتى يعلموا مدى قربها أو بعدها من الحق
والصواب!؟ وهكذا فإن الحديد مثال رمزي
لنصرة الدين ،فيجب على المرء إذا مارأى
الدين مــهــد ًدا ببعض األخــطــار ،أن يصمد
أمامه كالطود الشامخ ،وأن يدافع عن الدين
ويذود عن حماه بإرادة فوالذية التلين وال
تتضعضع!!.

( )27-26إن جميع األنبياء الذين بعثوا
من عنداﷲ ،إنما بعثوا على اختالف األزمان
واألماكن بدين واحد ليس غير ،ولكن الناس
٥٤١
لم يلبثوا ،بعد مضي الزمان ،أن اخترعوا ألوانًا
شتى من البدع والطقوس ونسبوها إلى األنبياء ،ومن أمثلة ذلك :اتباع سيدنا المسيح فقد كانت
مهمة المسيح مقصورة على إبالغ الدعوة وحدها؛ إذ لم يكن القتال جز ًءا من مسؤولياته النبوية،
ومن ثم أكد على أخالق الداعية أكثر من كل شيء ،وأخالق الداعية قوامها الرحمة والرأفة ،ولهذا
أمر أتباعه بأن يتعاملوا مع الناس بأسلوب الرأفة والرحمة ،غير أن أتباع المسيح الذين جاؤوا بعده
لم يستطيعوا إدراك هذا السر ،فطغى عليهم هذا المزاج حتى انتهى بهم إلى الرهبنة ..وبالتالي راحوا
يبالغون في االبتعاد عن الدنيا والزهد في طيبات الحياة باعتباره هو المقصود األصلي من الدين ،مع
كونهم إنما أمروا بذلك ابتداء كي يتمكنوا من التجرد للدعوة!!.
( )29-28المراد بـ«الذين آمنوا» هنا هم المؤمنون بسيدنا المسيح ،إن الذين يؤمنون بمن سبق
من األنبياء والمرسلين ،ثم يكتشفون صدق نبي آخر الزمان^ فيؤمنون به ،لهم أجر مضاعف ،وهكذا
فإن الذين هم مسلمون باإلرث ،لو أنهم قاموا بدراسة اإلسالم من جديد ،لكي يولدوا في أنفسهم وع ًيا
إسالم ًّيا يجدد إيمانهم وإسالمهم ،فإنهم سيعتبرون عنداﷲ بدورهم أه ً
ال لألجر المضاعف!!
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٢٢

( )1كان من عادة العرب في الجاهلية
أن الرجل إذا قال لزوجته« :أنت علي كظهر
أمــي» ،حرمت عليه إلى األبــد ،وكان ذلك
يسمى
ظهارا ،وقد حدث ذات مرة أن قال
ً
أحد المسلمين في المدينة ،وهو أوسبن
الصامت ،المرأته خولة بنت ثعلبة األنصارية
هذا الكالم ،فتوجهت إلى رســولاﷲ^
تحكي عليه ماجرى بينها وبين زوجها،
فأجابها عليه الصالة والسالم قائالً« :ما أراك
إال قد حرمت عليه» مما جعل خولة تحزن
وتقلق على مستقبلها هي وأوالدها الصغار،
وما قد يتعرضون له من الضياع والتشرد،
فأخذت في البكاء والعويل ،فنزلت هذه
اآلية وما يليها تبيانًا للحكم اإلسالمي فيما
يتعلق بقضية الظهار.
٥٤٢
( )4- 2اإلس ــام يفرق بين الجوهر
والمظهر أو بين الصورة والحقيقة ،ومن ثم رفض اإلسالم اإلقرار بهذه العادة المتبعة من قديم الزمان
لغوا
التي تجعل المرأة كاألم الحقيقية تما ًما فور مناداة زوجها إياها بلفظ األم!! ،وإذا كان كالم كهذا ً
وزورا ،فإنه ليس من شأنه البتة أن يغير قوانين الفطرة.
من القول
ً
٢٨

٥٥

وقد بين القرآن الكريم أن المرأة اليقع عليها الطالق عقب ظهار زوجها منها حسب الطريقة
المألوفة ،إال أنه ألزم الزوج المظاهر بأداء الكفارة قبل أن يستمتع بزوجته مرة أخرى ،وحين يؤدي
المرء الكفارة على هذا النحو ،إثر وقوعه في خطأ ما ،فإنما هو يبعث يقينه من جديد ،ويعمل على
تقوية وترسيخ عقيدته في ذلك المبدأ الذي كان قد تخلى عنه بسبب الغفلة أو الحماقة!

( )6-5إن مخالفة الحق مخالفةﷲ ،ومخالفةاﷲ إنما يجني المرء بمخالفته إياه على نفسه هو ليس
جهرا عناﷲ ،وليس في مقدوره أن ينقذ
سرا أو ً
غير ،وإن المرء اليستطيع أن يخفي شي ًئا مما يعمله ًّ
نفسه من مؤاخذةاﷲ!!

( )8-7كان بعض اليهود والمنافقين إذا جاؤوا إلى رسولاﷲ^ حيوه قائلين :السام عليك ،بدالً
دائما ،وقد يشعر ذوو األذواق
من السالم عليك ،ولقد كان هذا ــ وال يزال ــ دين السطحيين من البشر ً
السطحية كهؤالء بموجة من الفرح تغمرهم إذا هم نجحوا في النيل من عرض إنسان صادق أو الحط
من قدره ،ويغيب عن بالهم أن مظاهر األلوهية المنبثة في أرجاء الوجود تكون شاهدة بعلو مكانة
اإلنسان الصادق حتى في الوقت الذي يكونون هم قد استعملوا آخر مافي عقولهم الضيقة المحدودة
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من كلمات التحقير واإلهانة!!
( )10- 9إن المناجاة أي إفضاء بذات
نفسه سـ ًّـرا مما اليستحسن في األحــوال
العادية ،ولكن ربما تدعو الحاجة في بعض
األحايين إلى المناجاة والمحادثات السرية
لبعض األغراض النبيلة كذلك ،ومدار األمر
في هذا الصدد على نية المتناجين ،فإن كان
التناجي بنية حسنة فال بأسبه ،وأما إن كان
بنية سيئة فال يجوز.
( )11ربــمــا يــحــدث ،بمقتضى أدب
المجالس ،أن يطالب شخص بالتأخر
عن مكانه ليجلس فيه غيره ،كما يحدث
في بعض األحــيــان أن يقال للحاضرين،
على خالف رغبتهم في مواصلة الحديث
واستمرار الجلسة« :ارجــعــوا اآلن»!! إن
اتخاذ أمور كهذه مسألة كرامة دليل على تدني
المستوى الشعوري ،وأما الذي اليتخذ منها
مسألة كرامة فقد برهن على كونه بال ًغا أعلى
مستويات الشعور!!

ةلداجملا ةروس 

٥٤٣

( )13-12شاءاﷲ سبحانه أال يلقى الرسول إال من يرغب في لقائه ألي غرض جاد في واقع
األمر ،وأن يفرز من بينهم الفضوليون الذين إنما يتسببون في إضاعة الوقت من غير جدوى بثرثراتهم
وأحاديثهم الفارغة ،ومن ثم فرض على كل راغب في لقاء الرسول والتناجي معه أن يتصدق قبل
نجواه ،وإن عجز عن تقديم الصدقة فليتطوع بفعل بعض الحسنات األخرى ،...وهذا الحكم وإن كان
في األصل مطلو ًبا بالنسبة لرسولاﷲ^ ،إال أنه سيبقى بعد الرسول مطلو ًبا كذلك ،حسب مقتضيات
األحوال ،بالنسبة إلى قادة األمة على قدر مراتبهم!!

( )16-14لقد كان منافقو المدينة منضمين إلى جماعة أهل اإلسالم ،كما كانوا إلى جانب ذلك
دائما موقف أولئك الذين اليعتنقون الحق باإلخالص
متواطئين مع اليهود ً
أيضا .وهكذا يكون ً
والتجرد الكاملين ،وأمثال هؤالء يتظاهرون بالوالء للجميع ،إال أنهم في الحقيقة يكونون أوفياء
لمصالحهم وحدها ،وإن كانوا يحلفون على كونهم أتباع الحق بكل محرجة من األيمان!!

( )21-17إن اإلنسان النفعي عندما يعارض ويعرقل دعوة الحق؛ يخيل إليه كأنه يحافظ بذلك
على مصالحه وأسباب سعادته ،إال أنه سيقف مبهوتًا في اآلخرة ،يوم يرى أن األشياء التي كان قد
جعل منها موضع ثقته في الدنيا ،لم تعد تجدي عنه في ساعة القضاء الرهيبة هذه فتيالً!

والرجل المنافق يتحذلق ويتكلم بملء شدقيه لكي يبرر موقفه ،حتى إنه يحلف باأليمان الغليظة
تأكيدً ا على صدقه وإخالصه ،وهو إذ يفعل كل ذلك يعتقد أنه «على شيء» وأنه قد هيأ في صالحه
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أرضية واقعية صلبة يستند عليها ،ولكن
انفجار القيامة حين يكشف النقاب عن
الحقائق ،فإنه سيدرك عندئذ أنها كانت
كلمات زائفة من إلقاء الشيطان ،تلك التي
ظــل يــرددهــا باعتبارها أدلــة قاطعة على
براءته!!

٥٥

٥٤٤

( )22إن الفوز والنجاح في هذا العالم
ل ــح ــزباﷲ وحــــده ،وم ــا حـــــزباﷲ؟ أو
ماأوصاف رجاله؟؟ إنهم أناس ثبت اإليمان
في قلوبهم كأعظم حقيقة ،وهم الذين بلغوا
من والئهمﷲ بحيث راحوا يتلقون من لدن
غامرا ،وهم الذين يكون
فيضا روح ًّيا
ربهم ً
ً
ارتباطهم بالحقائق اإللهية عمي ًقا لدرجة أنه
يصير عندهم هو األساس للحب والبغض
والصداقة والعداوة ،فهم أقرب مايكونون
ممن هو قريب من الصدق اإللهي ،وأبعد
مايكون عمن هو بعيد عن الصدق اإللهي،
ولو كان من آبائهم أو ذوي قرباهم!!
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( )2-1في شرقي المدينة ،كانت هناك
مساكن يهود بني النضير ،وقد كان بينهم وبين
رسولاﷲ^ عهد أبرموه عقب قدومه إلى
المدينة ،مــؤداه :أن يقفوا منه على الحياد،
الله وال عليه ،ولكنهم لم يفوا بهذا العهد،
وما زالوا يغدرون بأهل اإلسالم كلما سنحت
لهم الفرصة ،إلى أن هيأاﷲ جل شأنه في
أوائل السنة الرابعة من الهجرة النبوية ظرو ًفا
مكنت المسلمين من إرغامهم على الجالء
عن المدينة.
فكان منهم من سار إلى خيبر وأقام بها،
بينما ارتحل الباقون إلى منطقة أذرعات ،بيد
أنهم لم يزالوا على عهدهم بالدس والوقيعة
بين الناس ،حتى تم طردهم نهائ ًّيا ،مع سائر
القبائل اليهودية من جزيرة العرب في زمن
الخليفة الثاني عمر الفاروق ،فتوجهوا
بعدئذ إلى بالد الشام واستوطنوها.
وقوله( :فأتاهماﷲ من حيث لم يحتسبوا) تشرحه الفقرة التالية:

٢٤

٥٩

٥٤٥

(وقذف في قلوبهم الرعب) ...فقد قاموا باتخاذ كل مايلزم من العدة والعتاد والمؤن والتحصينات
الخارجية ،إال أن الجيش اإلسالمي لم يكد يزحف نحو مساكنهم ويضرب الحصار من حولها ،حتى
تسربت موجة من االنهزامية إلى نفوسهم ،وفقدوا روح المقاومة ،مما اضطرهم بالتالي إلى التسليم
دون حرب أو قتال!!

( )5- 3إن العقوبة التي أنزلت بيهود الجزيرة العربية ،كانت بموجب القانون اإللهي ،وهذه العقوبة
مقدرة على كل أولئك الذين يقفون من الرسول موقف المعارض ،كما أن ماجرى أثناء حصار بني
النضير من قطع بعض األشجار من نخيلهم وتحريقها لمصلحة حربية ،كان هو اآلخر تب ًعا ألمر مناﷲ
حكما استثنائ ًّيا متعل ًقا بمعاصري النبي^.
مباشر ،ولكن لم يكن هذا مبد ًأ عا ًّما ،بل كان
ً
( )8-6ما يحصل للمسلمين من أموال العدو بعد الحرب والقتال يسمى غنيمة ،وما يحصل لهم
من مال العدو بدون حرب أو قتال يسمى في ًئا ،والغنائم توزع أربعة أخماسها على رجال الجيش ،وأما
الفيء فهو ملك خالص للحكومة اإلسالمية تصرفهفي وجوه الخير والمصالح العامة.

محصورا في طبقة بعينها بحيث يحرم منه اآلخرون كل ًّيا ،بل يجب
إن اإلسالم يريد أال يكون المال
ً
أن يصل إلى طبقات المجتمع كافة ،ولتحقيق هذا الغرض لم يلجأ اإلسالم إلى سياسة القسر واإلجبار،
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وإنما شرع من القوانين االقتصادية الحكيمة
مايتكفل بعدم تكدس األموال وصيرورتها
حــكـ ًـرا على طبقة دون أخـــرى ،ويضمن
تداولها المستمر بين الجميع!!

( )10- 9لقد كان المهاجرون الذين
فرارا بدينهم من كفار قريش
قدموا المدينة ً
تاركين ديارهم وأموالهم بمكة ،كانوا ًّ
«كل»
أو «عالة» على األنصار (سكان المدينة
األصليين) ،ولكنهم استقبلوا إخوانهم في
الدين أولئك ،بمنتهى الحفاوة وبأحسن
مــايــكــون مــن الــتــرحــاب ،ولــمــا استولى
النبي^ على أموال بني النضير قسمها على
المهاجرين وحدهم( ،ما عدا رجلين من
األنصار كانا يعانيان من الفقر والحاجة وهما
سهلبن حنيف وأبو دجانةبن سماك) ،وقد
رضي األنصار بهذا التقسيم عن طيب نفس،
ولم يظهر منهم أي تذمر أو استياء ،ولقد
ظلت قلوبهم تفيض بمشاعر الحب والتقدير
٥٤٦
للمهاجرين ،وألسنتهم تدعو لهم بأفضل
الدعوات .إن هذه الروح العالية من المروءة واإليثار والكرم هي التي تؤهل جماعة مالتكون صانعة
التاريخ!

( )12-11عندما أعلن رسولاﷲ^ جالء بني النضير عن المدينة توجه إليهم المنافقون قائلين:
اثبتوا ،وال تبرحوا مكانكم ،وإن كان ثمة قتال ،فسنقف إلى جانبكم وننصركم بكل مانملك من العدد
والسالح ،غير أن أقوال المنافقين هذه إنما كانت لتحريض بني النضير ضد المسلمين ،إذ لم يكونوا
صادقين مطل ًقا فيما قالوا لهم وال مخلصين فيما وعدوهم به من النصر والمساعدة ،ومن هنا فلما
زحف المسلمون نحوهم وضيقوا عليهم الخناق بحصارهم الذي دام بض ًعا وعشرين ليلة ،لم يتقدم
أحد من المنافقين ليقف إلى جانبهم أو يقاتل دونهم ،وهذه هي األخالقيات المميزة لعبيد المصالح
والمنافع في كل زمان ومكان.
ظاهرا ،بينما قوة البشر يراها الجميع رأي العين ،مما يجعل عبدة
( )14- 13إن قوةاﷲ الترى
ً
الظواهر والمظاهر يعيشون في غير خوف وال رهبة مناﷲ ،ولكن سرعان مايدب الخوف والذعر في
قلوبهم إذا ماوجدوا أنفسهم في مواجهة أحد األقوياء األشداء من البشر ،وكونهم يفتقرون إلى الوعي
والشعور فيما يتعلق بجاللاﷲ وعظمته يفقدهم الوعي والشعور حتى فيما يتعلق بأمور دنياهم!!
والذين يجتمعون على هدف سلبي؛ بحيث يكون هذا الهدف السلبي هو وحده أساس مايرى بين
صفوفهم من اتحاد وائتالف ،فإنهم قلما يتمكنون من اإلبقاء على الوحدة القائمة فيما بينهم إلى أمد

781

رشحلا ةروس

طويل؛ ذلك ألن االتحاد الحقيقي الدائم
ـاســا إيجاب ًّيا ،وهــو مااليوجد
يتطلب أسـ ً
عندهم البتة.

( )17-15كان المنافقون في المدينة
يــحــرضــون بني النضير ضــد المسلمين
ويغرونهم بالمقاومة ،وفاتهم أن يتعلموا
درسا من الواقع أن ً
قريشا ويهود بني النضير
ً
قد قاموا بشن الهجوم المشترك عليهم في
قريب الماضي ،ولكنهم بــاؤوا بالهزيمة
دائما حــال أولئك
النكراء ،وهكذا يكون
ً
مستشارا لهم
الذين يتخذون من الشيطان
ً
ويتبعون خطواته ،حيث إنهم اليعتبرون
باألحداث أي اعتبار ،فهم يعملون أول األمر
على إغــراء الناس بالممارسات اإلجرامية
في حماس بالغ ،ثم إذا رأوا نهايتها البائسة
الوبيلة ،بدؤوا في محاولة تبرئة أنفسهم من
تبعتها ،ولكن مــحــاوالت كهذه لن تنجي
أصحابها من بطشاﷲ!!

٥٥

٥٤٧

( )20-18إن الحياة اإلنسانية مقسومة
بين «اليوم» و«الغد» .والعالم الراهن هو يوم اإلنسان الحاضر ،وعالم اآلخر هو غده المرتقب ،وكل
حتما في حياته القادمة
مايفعله اإلنسان من خير أو شر خالل حياته الراهنة سيالقي جزاءه الوفاق ً
األبقى واألوسع مدى.

وتلك الحقيقة الكبرى في هذا الوجود ،واإلسالم هو االسم اآلخر لهذه الحقيقة ذاتها ،ونجاح
دائما ،فإن من
اإلنسان في أن يأخذ هذه الحقيقة في الحسبان في غدوه ورواحه ويضعها نصب عينيه ً
يغفل عنها سارت حياته كلها في اتجاه خاطئ ،وال فرق في هذا الخصوص بين المسلم وغير المسلم،
فلن يحصل المسلمون من فوائد هذه الحقيقة العظيمة على شيء إال إذا كانوا متمسكين بها في واقع
حياتهم ،وأما لو نسيها المسلمون أو غفلوا عنها فإنهم سينتهون بدورهم إلى المصير البائس المشؤوم
نفسه ،الذي قد انتهى إليه اليهود من قبل لما أصيبوا بالغفلة والنسيان!!

حرا طلي ًقا من أية قيود أو التزامات
( )24-21القرآن إعالن بحقيقة عظيمة هي أن اإلنسان ليس ًّ
في هذه الحياة ،بل هو مسؤول عن كل أعماله وأقواله بين يدياﷲ الذي الإله إال هو ،والذي هو ذو
قوة وجبروت اليحيط بهما الوصف ،وهو مطلع بذاته على كل مايصدر من اإلنسان في الظالم أو
النور ،وهذا النبأ عظيم وشديد الوطأة لدرجة أنه يكفي لهز الجبال الراسيات ،ولكن اإلنسان قد يبلغ
من الغفلة وتحجر القلب وموات اإلحساس إلى أنه اليتنبه وال يقلق باله رغم استماعه المكرر إلى هذا
النبأ الرهيب المزلزل!
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وأسماءاﷲ الحسنى التي ورد ذكرها هنا
هي من جهة تعرفنا باﷲ تعالى ،ومن جهة
أخرى تدلنا على مدى عظمةاﷲ الذي هو
خالق كل شيء ،وهو خالق الناس أجمعين،
والذي يراقبهم من فوقهم كل حين وآن ،ولو
أدرك المرء هذا الواقع ح ًّقا ،الستغرق كيانه
كله في حمداﷲ وتسبيحه.
وإن الــكــون بما يكمن وراء ظواهره
من حكمة ومعنى وروعــة إبداعية هو مرآة
لصفاتاﷲ .وإنــه من خــال انشغاله
بكل موجوداته في الحمد والتسبيح ليدعو
أيضا إلى االنسجام والتجاوب معه،
اإلنسان ً
حتى اليكون كالنغمة النشاز في هذه الترنيمة
الكونية للتحميد والتسبيح اإللهي!!

١٣

٦٠

٥٤٨
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( )3- 1عندما قرر رســولاﷲ^ غزو
مكة في السنة الثامنة من الهجرة ،وضع خطته
حذرا من أن تتسرب األخبار
بمنتهى السريةً ،
إلى قريش فيتأهبوا للمقاومة ،وعندئذ وجه
أحد الصحابة ،وهو حاطببن أبيبلتعة،
بدرا ،رسالة سرية إلى أهل
وكان ممن شهد ً
مكة يخبرهم فيها بما عزم عليه الرسول ،وقد
أراد بذلك أن يصنع معهم جمي ً
ال يرضيهم
عنه فال ينال بنيه وأقرباءه المقيمين بمكة
منهم أذى ،ولــكــناﷲ جلت قدرته أعلم
رسوله بذلك عن طريق الوحي ،فأرسل
من أدرك حامل الرسالة وانتزعها منه قبل أن
يصل إلى مكة..

إن كل عمل من هذا القبيل اليتفق مع
مقتضيات اإليمان بصورة مطلقة؛ فالصراع
٥٤٩
بين اإلســام وغير اإلســام إذا بلغ ذروته
التي تتكون عندها جبهتان منفصلتان تحارب إحداهما األخرى؛ فإن من واجب أهل اإليمان حينئذ
أن يقطعوا كل مايربطهم بالجبهة غير اإلسالمية من صالت المودة أو التعاطف ،حتى لو كانت الجبهة
غير اإلسالمية تضم أهلهم وذوي قرابتهم .إن اإليمان بالحق ،وإقامة صلة مابالمناوئين للحق ضدان
اليجتمعان م ًعا في قلب واحد!!
( )7-4عرض سيدنا إبراهيم رسالة التوحيد على أهل بيته أول األمر بأسلوب النصح والموعظة،
ولكنهم لما أبوا عن اإليمان وأصروا على العناد والتعنت ،رغم قيام الحجة عليهم ،فارقهم معلنًا براءته
منهم بصيغة حاسمة جازمة ،بيد أنها كانت مرحلة قاسية جدًّ ا ،فإن إعالن البراءة كان معناه دعوة أولئك
الجاحدين المعاندين للحق ليتناولوه هو ومن آمن معه بكل مايستطيعون من ألوان األذى واالضطهاد،
ويلجأوا بعدما انهزموا في مواجهة الدليل ،إلى التنكيل بالمؤمنين وإذاللهم بوسائل القوة والقهر ،وهذا
هو السر أن إبراهيم سألاﷲ بوجه خاص وهو يدعوه بعد ذلك في ضراعة قائالً :ربنا التجعلنا فتنة
للذين كفروا ،أي التسلط الكفار علينا وال تمكنهم من رقابنا ليتخذوا منا عرضة لممارساتهم العدوانية
الظالمة.

إظهارا للعداوة بالمعنى المعروف ،إنما هو تعبير
وإظهار البراءة من ذوي األرحام واألقارب ليس
ً
نهائي حازم عما يتمتع به الداعي من ثقة ويقين ،وعليه فإن تبرؤ الداعي هو اآلخر يحمل في طياته

784

جان ًبا من األهمية الدعوية ،إذ يحدث أحيانًا
أن الشخص الــذي لم يكن قد تأثر مطل ًقا
بلغة «النصح والبالغ» ،قد تنجح لغة «الثقة
واليقين» في إثارة اهتمامه واجتذابه بالتالي
إلى حظيرة اإليمان!
( )9- 8يأمر اإلسالم أتباعه أن يتعاملوا
مع الناس كافة بالعدل واإلنصاف حيثما
كــانــوا ،وبغض النظر عما إذا كــان الفريق
اآلخر من معسكر العدو أو غير العدو .أما
صلة المودة والوالء فإنه اليسمح بإقامتها
مع كل أحد دون تحفظ ،وإنما تجوز المواالة
في أحدوضعين الثالث لهما :أن يكون
من تواليه موال ًياﷲ ،أو اليكون على األقل،
عدواﷲ!!
ًّ
( )11-10تتناول هاتان اآليتان بالشرح
بعض قوانين اإلســام المتصلة بالقضايا
العائلية التي قد تنشأ بين دار اإلسالم ودار
الحرب في ظروف ومالبسات خاصة ،كالتي
٥٥٠
نشأت في أعقاب صلح الحديبية.
( )12تتضمن هذه اآلية بيان الشروط التي البد من إقرارها ألي امرأة تريد الدخول في اإلسالم،
ومن بين هذه الشروط هناك شرطان أساسيان هما :عدم اإلشراك باﷲ ،وعدم معصية الرسول ،وأما
مطالب الدين األخرى سواء المذكورة منها في هذا النص وغير المذكورة ،فهي تندرج تلقائ ًّيا تحت
هذين الشرطين األساسيين!
٥٥

( )13إن اليهود المؤمنين بالكتب السماوية ،والكفار الذين اليؤمنون بها إطال ًقا ،كالهما سواء فيما
يتعلق باآلخرة ،فالكفار اليعلقون رجاء مابالموتى العتقادهم أن أمرهم قد انتهى وأنهم لن يبعثوا اآلن
أيضا الذين اليلبثون أن يصابوا على مر
من قبورهم مرة أخرى ،وهكذا يكون حال أولئك المؤمنين ً
الزمن بالغفلة والقساوة وبالدة اإلحساس شأن اليهود ،بحيث التعود حياتهم العملية ــ رغم إقرارهم
باآلخرة بألسنتهم ــ تختلف عن حياة الكفار الصرحاء في شيء!!
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( )4- 1الكون كله ــ ماعدا اإلنسان ــ
يخلو من التناقض في كل ناحية من نواحيه،
فالخشب في هذا العالم يبقى خش ًبا أينما
وجد ،وما نراه في صورة الحديد أو الحجر
مثالً ،نجده على محك التجربة العملية حديدً ا
حجرا كذلك .والمطلوب من اإلنسان
أو
ً
أيضا أن يكون كذلك ،فينبغي أن يكون ظاهره
ً
وف ًقا لباطنه ،وأن يكون فعله مطاب ًقا لقوله،
حتى لو اضطر إلى دفع ثمن قوله بالصبر
والصمود كالجبل الشامخ في وجه العقبات
والشدائد على اختالف أنواعها!!
( )5بعث موسى في بني إسرائيل،
وقد كان بنو إسرائيل يوم ذاك شع ًبا أصيب
بالفساد واالنــحــطــاط ،بحيث لــم يعد في
نفوسهم من الشجاعة اإليمانية مايجعلهم
٥٥١
يفعلون مايقولون ،ويقولون مايفعلون،
ففيما كانوا يدعون اإليمان بموسى من جهة ،لم يكونوا يتحرجون من نقض العهود والمواثيق وال
يتورعون عن إتيان المعاصي والمنكرات من جهة أخرى ،حتى إنهم كانوا يوجهون ضروب االتهامات
تبريرا لسلوكهم الشائن معه( ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع سفر
الكاذبة إلى موسى
ً
الخروج وسفر العدد من العهد القديم) .وكلما خالف اإلنسان العهد أو نقضه بعد إبرامه ،اتسعت
الفجوة بينه وبين الحق أكثر من ذي قبل!
٦١

١٤

( )9- 6لقد كانت معجزات سيدنا المسيح تتضمن دلي ً
ال قاط ًعا على أنه نبي مرسل من عنداﷲ،
سحرا وشعوذة ،وهكذا كانت الكتب
ولكن اليهود قابلوه باإلعراض والتكذيب باعتبار معجزاته
ً
السماوية السابقة تحتوي على نبوءة واضحة بمجيء نبي آخر الزمان^ ولكنه لما جاء قوبل بأشنع
الرفض واإلنكار من جانب اليهود والنصارى على حد سواء.

إن اإلنسان ظالم لدرجة أنه يأبى االعتراف حتى بالحقائق الجلية الصارخة التي السبيل إلى
إنكارها!! والمقصود من الغلبة في اآلية (ليظهره على الدين كله) هي الغلبة الفكرية ،يعني تمكين
عقيدة التوحيد من البقاء وحدها كفكرة غالبة في أنحاء العالم كافة ،وجعل ماسواها من المعتقدات
غير التوحيدية عن قضايا األلوهية والدين والعبادة ،مغلو ًبا على أمره من الناحية الفكرية إلى األبد ،ولقد
نزلت هذه النبوءة القرآنية سنة  3هجرية في ظروف غير مواتية للغاية ،إال أنها تحققت حر ًفا حر ًفا فيما
تالها من األعوام والقرون!
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( )13-10في عالم التجارة يقوم اإلنسان
بالبذل والعطاء أوالً ،ليظفر بما يعود عليه من
أخيرا ،وكفاح الدين هو اآلخر نوع
الربح
ً
من التجارة ،من حيث إن المرء يضطر في
سبيله كذلك إلى بذل الكثير من وقته ونفسه
وماله ،بيد أن ربح التجارة الدنيوية محدود
وهــو يقتصر على الحياة الراهنة وحدها،
وأمــا تجارة الدين فأرباحها التحد وهي
تشمل كلتا الحياتين الدنيا واآلخرة ،كما أن
هذه «التجارة» تفتح باب الغلبة والتمكين،
الذي هو الوسيلة الكبرى بالنسبة إلى طائفة
ذات مبدأ ورسالة للحصول على حياة كريمة
تحت ظالل وارفة من األمن واالستقرار على
هذه األرض!!

( )14إن سيدنا المسيح وإن كان قد
قوبل بالرفض واإلنكار من جانب األغلبية
بعضا منهم
العظمى من بني إسرائيل ،إال أن ً
وقفوا إلى جانبه وناصروه مــادام بين
٥٥٢
أظهرهم بكامل اإلخالص والوفاء ،ثم قاموا
بعد رفعه ،بنشر تعاليمه ودفع مسيرته إلى األمام بهمة ونشاط ،وهم الذين عرفوا بالحواريين ،وهذه
الفئة القليلة العدد هي وحدها قد اعتبرت عنداﷲ في عداد المؤمنين ،بينما اعتبر سائر اليهود ،رغم
إيمانهم باألنبياء السابقين على المسيح كافرين!

والغلبة المشار إليها في هذه اآلية هي غلبة المؤمنين برسالة المسيح عامة ،على المكذبين برسالته
من بني إسرائيل عامة ،كما حدث في التاريخ بالفعل ،فعلى إثر المسيح اعتنق اإلمبراطور الروماني
قسطنطين الثاني ( 272ــ 337م) الديانة النصرانية ،وقد كانت رقعة مملكته تمتد من بالد الشام إلى
فلسطين ،مما جعل معظم رعاياه الرومانيين يدخلون في دين المسيح زرافات ووحدانًا ،حتى بات
اليهود إزاءهم أقلية مغلوبة على أمرها ،كما أن دولة إسرائيل اليهودية في العصر الحديث هي األخرى
ليست مستقلة بذاتها أو قائمة على رجليها ،وإنما هي تابعة لكبرى الدول المسيحية من كل الوجوه
واالعتبارات!!
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٦٢

١١

( )4- 1إن بعثاﷲ بالرسل لهداية
بني اإلنسان ،يتمثل على المستوى البشري،
في ظهور نفس تلك الصفات اإللهية التي
تجلت في هذا الكون على المستوى المادي.
ولقد بعث رسول اإلسالم^ شأنه شأن من
سبقه من األنبياء والمرسلين ،للقيام بوظيفة
ذات جانبين :أحدهما :تلقي الوحي عناﷲ
وإبالغه إلى الناس كافة ،وثانيهما :العمل
على إيقاظ وعــي الناس وتنبيه شعورهم
لكي يفهموا كــاماﷲ ،ويتمكنوا من الربط
بينه وبين حياتهم الواقعية برباط عملي
وثيق ،وسيبقى هذان العمالن ــ تعليم القرآن
والتربية العقلية ــ هما المحور الرئيسي الذي
يدور عليه جهد الدعوة واإلصالح فيما بعد
عصر النبوة كذلك.
٥٥٣
( )8-5إن شع ًبا ماحين يؤتمن على
كتاباﷲ ،فإنما يؤتمن عليه لكي يقره في صميم كيانه ،ويسير في حياته العملية على هداه ،ولكن
الشعب الذي الينهض بحمل أمانة الكتاب السماوي بهذا المعنى ،فإن مثله كمثل حمار ينوء بالكتب
العلمية الضخمة وهو اليدري ماذا يحمل على ظهره؟! وإن اليهود وإن كانوا قد نبذوا ديناﷲ عمل ًّيا
فخرا مجر ًدا كهذا
وراء ظهورهم ،إال أنهم كانوا قد اتخذوا منه موضع الفخر واالعتزاز القومي ،غير أن ً
لن يغني عن أحد فتيالً ،ومثل هذا الفخر يقوم دو ًما على الزيف والخداع ،وحسبك دلي ً
ال على ذلك أنك
تراه يحاول التنصل ،إذا جد الجد ،من تقديم أية تضحيات لهذا الدين الذي يكون قد جعل منه أداة فخره
واعتزازه ،على أن أمثال هذا سيدركون ،إذا حضرهم الموت ،أن الفخر الذي كانوا يعيشون عليه في
الدنيا لم يكن ليعود عليهم في اآلخرة بشيء سوى الذل والهوان!!
( )11-9اإلنسان في هذه الحياة مطالب بمقتضيين اثنين في آن واحد ،أحدهما :مقتضى المعاش،
واآلخر مقتضى الدين ،وكالهما ضروري البدَّ من العناية بتحقيقه على السواء ،إال أنه ينبغي أن يتم تقسيم
دائما للمقتضيات
الوقت والجهد والطاقة بينهما بحيث تبقى األنشطة المتصلة بكسب المعاش تابعة ً
الدينية .فال بأس في أن يكدح المؤمن سع ًيا وراء ابتغاء المعاش في إطار الحدود المشروعة ،ولكن
يجب عليه أن يعد نجاح مسعاه ذاك منة خالصة مناﷲ وفضله ،وأن يظل موصول القلب باﷲ ،دائم الذكر
له تعالى في أثناء اشتغاله بالكسب واالرتزاق ،كما ينبغي له ــ إلى جانب ذلك ــ أن يكون دو ًما على أهبة
نافضا يده في ذلك
االستعداد لالستجابة وتلبية النداء إذا مادعي إلى القيام ببعض مقتضيات الدينً ،
الوقت من كل المشاغل األخرى سواه.
٥٦
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٥٦

٥٥٤

ولقد حــدث ذات مــرة أن نهض بعض
الصحابة ،والرسول قائم في المسجد يخطبهم
للجمعة ،وانصرفوا مسرعين إلى سوق المدينة
لشراء ماجاء به أحد التجار من الطعام ،خشية
أن ينفد لو انتظروا تمام الصالة ،وفي تلك
المناسبة نزلت هذه اآليات الكريمة بما فيها
من تعقيب على الحادث وتوجيه وتأديب
لمن تركوا الرسول في أثناء الخطبة خاصة،
وللمسلمين عامة .وهــذا الحكم وإن كان
أساسا بصالة الجمعة ،إال أنه ينسحب
يتعلق
ً
بصورة غير مباشرة ،على كل األعمال الدينية،
فكلما جمع المسلمون على صعيد واحد
ألي مهمة خاصة من مهام الدين ،فإن مغادرة
المجلس عندئذ ،بدون إذن األمير أو القائد،
حرمان عظيم اليعدله حرمان!!



( )3- 1من عالمة نفاق المرء أن يرفع عقيرته باألقوال والدعاوى الكبيرة ،ويحلف باﷲ تأكيدً ا
على كالمه ليصدقه اآلخرون مخدوعين بأيمانه الكذوب .إن اإلنسان المخلص يتميز بسمة التواضع
دائما ..فهو ينطق بقلبه أكثر مما ينطق بلسانه ،والمنافق إنما
والخشوع لسيطرة الخشية اإللهية عليه ً
يحرص على إيصال صوته إلى مسامع البشر أمثاله وحدهم ،بينما يود اإلنسان المخلص أن يسمع
صادرا من قلب نقي وضمير خالص ،وحين يؤمن
صوتهاﷲ رب البشر ،وال يتحقق ذلك إال إذا كان
ً
شخص ما ،فإنه يقطع على نفسه عهدً ا جا ًّدا ،ثم تواجهه من بعد ذلك شتى المواقف العملية في الحياة
اليومية ،حيث يقتضي األمر أن يعمل وف ًقا لعهده ذاك ،واآلن ،فمن ينصت في مواقف كهذه لنداء
ً
ورسوخا باستمرار ،وعلى العكس من هذا ،فإن من
ضميره ،ويوفي بمقتضيات العهد ،يزداد إيمانه قوة
اليلتفت إلى نداء ضميره حين يناديه بالتزام العهد ،ويعمل بخالف مقتضاه ،سيصل به األمر شي ًئا فشي ًئا
إلى أن يفقد حساسيته مطل ًقا إزاء العهد الذي كان قد قطعه على نفسه يوم نطق بكلمة اإليمان ،وهذا هو
معنى الطبع على القلب الذي اليعود صاحبه بعد ذلك يفقه أو يعي من أمر الحق شي ًئا!!

( )6-4المنافق يحافظ على مصالحه بالسير على سياسة االنتهازية والمداهنة في حياته ،فهو
اليتعرض أبدً ا لموضوع الحق والباطل في خالل معامالته وارتباطاته مع الناس ،مما يجعله يلقى
الحفاوة والترحيب أينما حل وسار ،وهو يعيش خالي البال من كل هم وغم؛ فيسمن بدنه نتيجة ذلك،
بحيث يعود محل اإلعجاب لدى الناظرين ،وهو إذ يتحدث ،يتخير في كل مناسبة من المواضيع
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واأللفاظ واألساليب مايتفق مع أمزجتهم
وميولهم ،ولذا يجد الكل في حديثه مايثير
اهتمامه ويستهويه ،بيد أن هــذه األشجار
الضخمة المتفرعة الباسقة ،على مايبدو
ظاهرا ،التعدو في الحقيقة أن تكون خش ًبا
ً
جــا ًّفــا ليس فيها حياة وال حــركــة ،وهكذا
المنافق يخدع العيون بمظهره الوقور األنيق،
وملء إهابه الجبن والخور والبالدة ،وتكون
مصالح دنياه عنده أكثر أهمية وأجدر بالعناية
من كل مصلحة دينية ،وأمثال هذا رغم كونهم
يدعون اإليمان بأصوات مدوية مجلجلة،
ليسوا من المؤمنين في شيء!!

( )8- 7كــان المجتمع الــمــدنــي في
عهد الرسول يضم صنفين من المسلمين:
وأنصارا ،ولقد جاء المهاجرون إلى
مهاجرين
ً
المدينة بوصفهم مشردين مطرودين تركوا
ديارهم وأموالهم في مكة ،فكان سندهم
الظاهري الوحيد في هذا المجتمع الجديد
٥٥٥
هو ماأبداه المسلمون المحليون ــ الذين
عرفوا باألنصار ــ من روح التضامن والسماحة واإليثار ،وبناء على هذا كان عبيد المادة السطحيون
ينظرون إلى المهاجرين باحتقار شديد باعتبارهم فئة ذليلة اليقام لها وزن ،وبالمقابل كان األنصار
عندهم أصحاب العزة والكرامة ،حتى بلغت الجرأة والوقاحة بعبداﷲبن أبي ،زعيم المنافقين ،إلى حد
أنه استخف بشأن المهاجرين على مسمع من بعض األنصار قائالً :ماحقيقة هؤالء؟ فلئن أخرجناهم
من بالدنا ،إنهم لن يجدوا في األرض مأوى يلجؤون إليه! إن ألفا ًظا كهذه اليمكن أن يتفوه بها إال من
يجهل حقيقة أن مافي السماوات واألرض كلهﷲ ،وأنه تعالى هو وحده يعطي من يشاء وينتزع ممن
يشاء؛ لحكمة دقيقة اليعلمها إال هو!!.
٦٤

١٨

( )11-9إن قضية اآلخرة هي القضية الكبرى بالنسبة لكل إنسان في هذا العالم ،غير أن االنشغال
في األموال واألوالد يلهي اإلنسان عن هذه القضية الكبرى ،ويجدر باإلنسان أن يدرك ــ قبل فوات
األوان ــ أن المال والولد ليسا غاية وجوده ،بل إنهما وسيلة فقط ،وإنما يتاح ألحد الناس مايتاح من
ذلك لكي يوظفه في تحقيق مشيئةاﷲ وإنجاز منهجه ،وفي سبيل اإلعداد آلخرته وتحسين عاقبته
الدائمة هناك ،ولكن الجاهل ينظر إلى المال والولد على أنهما الغاية المقصودة ذاتها من هذه الحياة،
وحين ينتهي الجهلة الغافلون المغرورون كهؤالء إلى المصير النهائي البائس الذي ينتظرهم ،فلن
يملكوا إزاءه سوى أن يتجرعوا مرارة الندم والحسرة إلى األبد!
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( )4- 1قوله( :يسبحﷲ مافي السماوات
ومــا في األرض) معناه أن الكون كله آية
مصداق للحقيقة ،التي كشفهااﷲ عبر
القرآن الكريم ،وأنه يؤيدها بلسان حاله تأييدً ا
يبلغ درجة الحمد والثناء ،فالذين اليؤمنون
رغم هذا اإلعالن الثاني ،إنما ينبغي لهم أن
يرتقبوا اإلعالن الثالث الذي سيحضر البشر
على إثره بين يــدياﷲ؛ لكي يستمعوا إلى
رب الكون نفسه وهو ينطق بقضائه األخير
في شأن مصيرهم األبدي!!
( )6-5يتضمن تاريخ األنبياء والمرسلين
الــذيــن ج ــاؤوا برسالة الحق فــي مختلف
دائما الينفد من
العصور الماضية ،رصيدً ا ً
العبر والعظات الغالية لبني اإلنسان ،فمثالً:
بعث إلى قوم عاد وثمود وأهل مدين وقوم
٥٥٦
لوط وغيرهم رسل مناﷲ ،ولم يكن يملك
هؤالء للداللة على صدقهم أي مهارة أو خصوصية فوق البشرية سوى الدليل ،وإن إنكار الحق على
مستوى الدليل هو ماجعل تلك الشعوب تستحق العذاب اإللهي ،ومن هذا نعلم أن امتحان المرء في
هذه الدنيا هو أن يتعرف على الحق على مستوى الدليل ،ومن يفشل في معرفة الحق على مستوى
الدليل سيظل محرو ًما من الحق مادامت السماوات واألرض.
( )10-7الناس يحسبون الدنيا موضع الربح والخسارة (التغابن) ،فإذا حصل بعضهم هنا على
واحتقارا لشأنه،
ومرحا .وأما إذا تعرض شخص ماللفشل تحامته العيون ازدراء
فرحا
ً
النجاح طار ً
ً
ولكن الحقيقة هي أن خسارة الدنيا وربحها كالهما عديم القيمة والجدوى على حد سواء.

إن مكان الربح والخسران الحقيقي هو اآلخرة ،فالخاسر هو الذي يخسر في اآلخرة ،وكذلك
الرابح هو من يربح في اآلخرة ،ومقياس الربح والخسران هناك يختلف عن مقياسهما في حياتنا
الراهنة ،حيث يقاس الربح والخسارة في الدنيا باألسباب والمظاهر المادية المحسوسة ،بينما هما
يقاسان في اآلخرة بمدى قرب اإلنسان أو بعده من مستوى األخالق اإللهية ،وسيصاب الناظرون
فوزا كان في الحقيقة
يومئذ بالدهشة ،إذ يرون أن األمر هاهنا قد تغير تما ًما ،فما كان يعده الناس ً
خسرانًا ،وما ظلوا ينظرون إليه على أنه خسران ،كان هو األحرى واألحق بأن يسمى بالفوز .والواقع
أن ربح يومئذ هو الربح وخسارة يومئذ هي الخسارة!!
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( )13- 11إن المصيبة ــ أية مصيبة ــ
التجيء تلقائ ًّيا ،بل تأتي المصائب كلها ــ
صغيرة كانت أو كبيرة ــ من عنداﷲ وبإذنه
تعالى ،وهي تأتي لكي يتاح لإلنسان عبرها
فرصة لتلقي الهداية ،فالمصيبة تلين قلب
هزا
اإلنــســان وترقق ف ــؤاده ،وتهز نفسيته ًّ
عني ًفا ،وعليه فالمصائب تلعب دور الموقظ
أو المنشط للعقل اإلنــســانــي ،ولــو حفظ
المرء نفسه من االنفعاالت السلبية ،لصارت
المصيبة بالنسبة إليه أفضل معلم رباني!!.

( )18-14إن نــفــس اإلنــســان أشــد
ماتكون تعل ًقا بـــأوالده في هــذه الحياة،
كثيرا عن المبدأ ويؤكد
حيث تراه يتحدث ً
عليه بشدة مادام األمر يتصل بأشياء أخرى
غير أوالده ،ولكنه سرعان ماينسلخ من كل
المبادئ وااللتزامات ويضرب بها عرض
الحائط إذا كان في األمر مساس بمصلحة من
مصالح أوالده ،ومن هنا جاء في الحديث:
٥٥٧
«الولد مجبنة مبخلة» ،كما ورد في حديث
آخر« :يؤتى برجل يوم القيامة فيقال :أكل عياله حسناته» .يضن اإلنسان بماله فيمسك يده عن البذل
واإلنفاق في سبيلاﷲ من أجل أوالده ،في حين أنه لو أعطى في سبيلاﷲ عن طيب نفس ،لعوضهاﷲ
من ذلك في صور شتى مايزيد على عطائه هو في سبيله تعالى أضعا ًفا كثيرة ،وفوق هذا سيتلقاهاﷲ
يوم القيامة بما هو أحوج مايكون إليه يومئذ ،أال وهو العفو عن الخطايا وغفران الذنوب!!
٦٥
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( )3- 1شرع اإلســام الطالق كعالج
المفر منه لحالة استثنائية؛ يتعذر معها ارتباط
الزوجين أحدهما باآلخر واشتراكهما في
حياة واحــدة في جو من المودة والتعاون
اإليجابي البناء والثقة المتبادلة ،ولكنه حدد
خاصا يستغرق مدَّ ة معينة
إليقاعه أسلو ًبا
ًّ
من الزمان ،وهكذا تم تقييد عملية الطالق
ببعض الحدود ،والحكمة من هذا التقييد
أن تظل فرصة المعاودة بين الفريقين قائمة
حتى اللحظة األخيرة ،وأال يتسبب حادث
الطالق ماأمكن في إثارة أي نوع من الفساد
األسري أو الفوضى االجتماعية .ويالحظ
هنا أن الطالق اليكون على وفق الشريعة
اإلسالمية إال إذا كان يصحبه روح الخشية
اإللهية عبر كل مراحله!!
٥٥٨
( )5-4فرضت الشريعة اإللهية على
اإلنسان فيما يتعلق بقضية الطالق وغيرها من قضايا الحياة االجتماعية مجموعة من الضوابط والقيود،
وقد تبدو هذه الضوابط والقيود للوهلة األولى كأنها حاجز يحول بين اإلنسان وبين استخدامه حريته
كيفما يشاء ،ولكنها نعمة وأي نعمة ،فالمرء إذا التزم بهذه الضوابط في حياته اليومية ،صار بمنجاة من
كثير من المتاعب والخسائر غير الضرورية ،وباإلضافة إلى ذلك فقد جعل نظام هذا العالم بحيث يتم
هنا تالفي كل خسارة بالضرورة على نحو ما ..غير أن هذا التالفي ليس إال من نصيب من اليخرج من
دائرة الفطرة على أية حال!
( )7-6المطلوب من المسلم ــ كما يريده اإلسالم ــ أن يعامل اآلخرين بروح السماحة وسعة
القلب ،فيقابل مااليروق له أو يزعجه من سلوك الغير بجميل الصبر والتحمل ،ويؤدي إلى الغير حقه
مهما ساءت العالقات بينهما ،والمرء إذ يفعل ذلك فإنه اليحسن إلى غيره فقط ،وإنما يحسن إلى
نفسه كذلك ،حيث إنه يولد بذلك في داخله مزاج الواقعية ،وليس من شك في أن مزاج الواقعية هو
الوسيلة الكبرى إلحراز النجاح في أي مجال من مجاالت الحياة.
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( )11- 8قوله( :ليخرج الذين آمنوا
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور)
جــاء هنا في سياق القوانين التي شرعها
اإلسالم عن تنظيم األسرة .لقد كان العالم
في قديم الزمان تسوده األوهام والخرافات
من أقصاه إلى أقصاه ،كما كانت هناك شتى
العقائد الخرافية التي أقامت العالقات بين
الرجل والمرأة على األسس غير الفطرية،
ولما نــزل القرآن الكريم قضى على هذه
الخرافات البالية قضاء مبر ًما ،وأقام العالقة
بين الجنسين على أساس الفطرة من جديد،
والذين اليسلكون في طريق الصالح ،رغم
هذا التدبير اإللهي ،فليس لهم في دنيااﷲ
هذه شيء سوى الهالك والخسران عاج ً
ال
أو آجالً..

(فاتقوااﷲ يأولي األلباب) هذه الفقرة
تدلنا على أن مصدر التقوى هو العقل ،فعن
طريق استخدام العقل والشعور وحده يرقى
المرء إلى ذلك المقام األسمى الذي يسمى
في االصطالح الديني بالتقوى!!

٥٥٩

( )12لئن كان المراد بقوله( :ومن األرض مثلهن) هو السبع أرضين كالسماوات السبع ،فإن
العلوم الفلكية لم تتمكن بعد من اكتشافها ،فاألرض هذه ــ طب ًقا للمعلومات المتوافرة لدينا ،إلى حين
كتابة هذه السطور ــ استثناء فريد من نوعه في هذا الكون بأسره ،لذا فاﷲ وحده أعلم بالمقصود من
قوله هذا.
(لتعلموا أناﷲ على كل شيء قدير) هذا يوضح لنا أن مايطلبهاﷲ من اإلنسان أص ً
ال إنما هو
«العلم» .يعني الشعور بالذات اإللهية .إن هذا المصنع الكوني الضخم إنما تم إيجاده لكي يتعرف
المرء من خالله على الخالق ،ولكي يصل عبره إلى معرفة قدرةاﷲ المطلقة الالنهائية!!
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( )2- 1حلف رسولاﷲ^ في مواجهة
بعض المشكالت العائلية المثارة من قبل
زوجاته ،بأنه لن يشرب العسل أبدً ا ،ولكن
فعل الرسول تشريع؛ فكل مايلزم به نفسه
نموذجا يحتذى به بالنسبة إلى أمته
يصير
ً
جمعاء ،ولذلك أمرهاﷲ سبحانه بأن يتحلل
من يمينه بــأداء كفارتها الشرعية ،ويعود
بالتالي إلى االستمتاع بما حرمه على نفسه
مما هو حالل له ،ذلك لكيال يأخذ أفراد أمته
فيما بعد في اجتناب العسل وعــدم تناوله
مطل ًقا باعتبار هذا العمل من لــوازم الورع
والتقوى!!
( )5-3تعقي ًبا على الحادث المذكور
أعـــاه ،ج ــاءت هــذه اآليـــات تلفت انتباه
زوجـــات الــرســول إلــى خــطــورة ماأحدثه
٥٦٠
بعضهن من األزمــة العائلية في بيته عليه
الصالة والسالم بأسلوب يشبه التهديد واإلنذار ،ومن هذا يتبين لنا أهمية النساء في شؤون الحياة..
والحقيقة أن النساء هن «النصف األفضل» ألزواجهن إذا قمن بواجب مرافقتهم على خير مايرام من
الصدق واإلخالص والوفاء ..وأما إذا لم يرضين بأداء دورهن كرفيقات مخلصات على مدى العمر،
فإنهن يستطعن إحباط مشروع إنسان هادف بأكمله بإثارة الضجة أو الشغب في بيته على توافه األمور!!
٥٦

كثيرا مايحدث في حياتنا الراهنة أن المرء ينظر إلى بعض األشياء على أنه حق ،ولكن حبه
(ً )7-6
الزائد الشديد لزوجته وأوالده يحمله على ترك مايعتقده في قرارة نفسه ح ًّقا ،وفعل ما ُيرضي أوالده
وزوجته ولو بالوسائل الالمشروعة أو الطرق غير المحمودة ،بيد أن هذا خطأ وخيم العواقب ،فليأخذ
دائما أن أوالده هؤالء الذين يبالغ في االعتناء بتلبية رغباتهم لدرجة أن ينسى ــ أو
المرء في حسبانه ً
يتناسى ــ معها االعتناء بالحق ،سيتم تسليمهم غدً ا من جراء سلوكهم المنحرف هذا ،إلى زبانية جهنم
الموكلين بتعذيب أهل النار ،وهم من القسوة والغلظة بحيث اليعرفون اللين والرحمة ،كاإلنسان
فورا بال هوادة وال محاباة!!
اآللي (الروبوت) ،وإنما همهم الوحيد أن ينفذوا ماوكلوا به ً

( )8وضع اإلنسان في هذا العالم وسط ظروف وأحــوال مهيأة لالمتحان واالختبار ،ولذا فال
أيضا أن يتالفى ذلك بالتوبة،
مندوحة لإلنسان هنا من الوقوع بين حين وآخر في خطأ ما ،ولكن بإمكانه ً
أي بالرجوع إلىاﷲ .وحقيقة التوبة هي الندم ولو أحس المرء بسوء مافعل ح ًّقا ،ألصيب بأشد حاالت
الندم واألسى ،مما سيرغمه على تجنب ذلك الفعل فيما بعد قدر المستطاع ..ومن ثم جاء في الحديث:
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«الندم توبة» .كما روي عن بعض الصحابة،
وهو يصف اإلنسان التائب ،قوله« :يتوب ثم
نصوحا
اليعود» .والتوبة هي ماكانت توبة
ً
علما على التفوه
أي صادقة .وهي ليست ً
ببعض الكلمات وترديدها دون وعــي أو
ندم ،فعن علي أنه سمع أعراب ًيا يقول:
«اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك» وذلك
على إثر اقترافه بعض الذنوب ،فقال علي« :يا
هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين»..
إن التوبة الصادقة هي نور اآلخرة ،بينما التوبة
الكاذبة ستنقلب ظال ًما في اآلخرة!

( )10- 9إن األمــر بجهاد المنافقين
إلى جانب جهاد الكفار هنا يعني تناولهم
بالمحاسبة الشديدة ،وهذا حكم دائم ،حيث
ينبغي للكبار والمسؤولين في المجتمع
اإلســامــي أن يتعهدوا أفـــراد المجتمع
دائما ،ويرصدوا كل
باإلشراف والرعاية
ً
تحركاتهم بعيون ساهرة ،فمن واجبهم إذا
٥٦١
مارأوا أحدً ا منهم يباشر مااليليق به كفرد
مسلم ،أو يعود عليه وعلى المجتمع بالضرر ،أن يحاولوا منعه من ذلك بكل الطرق واألساليب
الممكنة ،وإن اإلنسان ليس ينفعه عنداﷲ يوم القيامة شيء سوى عمله الذاتي ،حتى قرابته من
الصالحين أو انتسابه إليهم لن يغني عنه يومئذ فتيالً .فلقد كان نوح ولوط نبيين عظيمين من أنبياءاﷲ،
غير أن زوجتيهما لم تكونا وفيتين لهما بإضمارهما المودة القلبية والوالء ألعداء الحق ،مما أدى إلى
انخراط كل واحدة منهما ،رغم كونها في عصمة النبي ،في سلك أهل النار!!

( )12-11كان فرعون رج ً
وظالما ،ولكن زوجته (آسية بنت مزاحم) كانت امرأة مؤمنة
كافرا
ً
ال ً
صالحة ،ولما أخذت الزوجة نفسها بالتزام طريق الصالح واالستقامة ،لم يضرها فساد الزوج شي ًئا،
حيث ُألقي بالزوج في نار جهنم ،بينما حظيت الزوجة بمقام أمين كريم في جنات النعيم!!
قوله( :أحصنت فرجها) كناية عن الحفاظ على عفتها ،فقد ظلت السيدة مريم عفيفة طاهرة
مصونة من كل مايخدش الشرف أو العرض مذ كانت طفلة صغيرة إلى أن بلغت سن الشباب ،ومن
ثم اختارهااﷲ سبحانه لتكون أ ًّما للنبي «المعجزة» ،وقد نفخ جبريل بأمر مناﷲ ــ كما ورد في بعض
الروايات ــ نفخة في جيب قميصها ،فحملت بسيدنا عيسى بدون أب!
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شخصا ماحين يدرس عالمنا
( )4-1إن
ً
الراهن يفاجأ بوجود نوع من التناقض ،حيث
يرى الكون بأكمله ،ماعدا اإلنسان؛ يتسم
بمنتهى الكمال ودقة التنظيم واالنسجام؛
وال يوجد فيه نقص أو خلل في أي ناحية
من نواحيه ،بينما تبدو الحياة اإلنسانية
ظلما وفسا ًدا
على نقيض من هذا ،مملوءة ً
وفوضى .والسبب في هــذا التناقض بين
العالمين ــ عالم الطبيعة وعالم البشر ــ يرجع
إلى وضعية اإلنسان المتميزة ،فاإلنسان يمر
في هذه الدنيا بحالة امتحان ،واالمتحان
يستلزم توفير حــريــة العمل والتصرف
بالضرورة ..وحرية العمل هــذه هي التي
أتاحت للناس فرصتهم ليملؤوا البر والبحر
بألوان الظلم والفساد.
٥٦٢
إن مظالم العالم اإلنساني هي ثمن الحرية
المتاحة لإلنسان امتحانًا ،ولوال هذا الوضع فكيف يمكن إ ًذا انتقاء تلك النفوس الغالية التي تجنبت
الظلم رغم توافر إمكاناته ودواعيه ،والتي ترفعت عن العناد والطغيان رغم القدرة على ممارسته.
٢٩

٥٧

( )11- 5صور القرآن أحوال جهنم وأهوالها في مواضع منه شتى ،وهذه جهنم وإن كانت خارجة
عن حدود مشاهدة اإلنسان المباشرة اليوم ،إال أنها متجلية بصورة غير مباشرة ،فيما ينطوي عليه هذا
الكون العجيب من حكمة ومعنى وغاية شاملة ،والحقيقة هي أنه لوال وعيد اليوم اآلخر الذي يؤاخذ
فيه المجرمون ويالقون جزاء إجرامهم ،لصار هذا الكون بكل مايسري في أرجائه من حكمة وغاية
غير قابل للتفسير!

( )14-12كون عذاب اآلخرة غير قابل للمشاهدة والتجربة في عالمنا الراهن مطابق تما ًما للتدبير
اإللهي ،حيث يريداﷲ سبحانه أن ينتقي من بين البشر أفرا ًدا يسلمون بعظمته وهم لم يروه ،ويمتثلون
أوامره ويجتنبون نواهيه وهم لم يروه ،وليس للتعرف على أمثال هؤالء من سبيل إال إذا أخفي عن
أعين الناس مصيرهم األخروي المحتوم ،حتى يعمل المرء مايعمل بمحض اختياره ،الخضو ًعا
فرضا!
ألوامر قسرية مفروضة عليه من الخارج ً

( )18-15كل شيء في هذا الكوكب األرضي يتسم بالتوازن إلى أقصى حد ،وهذا التوازن هو
الذي جعل األرض صالحة لسكنى اإلنسان ،ولو حدث أدنى خلل في هذا التوازن ألصبحت حياة
جحيما اليطاق .ودوام التوجه إلىاﷲ بالشكر واالمتنان على هذا العالم المتوازن الذي هيأه
اإلنسان
ً
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لنا ،والتعوذ به تعالى من المتاعب التي يمكن
أن نتعرض لها في حالة اختالل هذا التوازن
الكوني فجأة ،هو مايطلبهاﷲ من البشر!!
( )21- 19إن طيران الطيور في الجو،
وخروج الرزق من باطن األرض ونحوهما
من الظواهر والوقائع مما يحير العقل،
ويدعو إلى الدهشة واإلكبار الشديدين ،ولو
تأمل اإلنسان في هذه الوقائع بجدية لغمره
فيض من الشعور اإللهي ،ولكن اإلنسان
غافل لدرجة أنه يعاند ويتمرد علىاﷲ في
درسا
عالم يلقنه فيه كل ماحوله من األشياء ً
واحـــدً ا ليس غير ،أال وهــو درس الطاعة
اإللهية!
( )24-22خلق اإلنسان مــزو ًدا بقوى
السمع والبصر والتعقل ،والناس بالنسبة إلى
استخدام هذه المواهب صنفان :فمنهم من
يندفع وراء مايسمع بال روية ،ويصدق بما
ظاهرا دون التحقق
وقع عليه بصره كما يبدو
ً
٥٦٣
من حقيقة أمره ،ويتمسك بالفكرة تنبت في
رأسه من غير تمحيص أو مراجعة ،وهذا اإلنسان شأنه شأن الحيوان يأخذ في السير على أي طريق
وجه إليه وبصره ملتصق بمواطئ أقدامه ،اليلتفت إلى اليمين وال إلى اليسار ،وهو اليدري إلى أين
المسير ولماذا!؟

أما اإلنسان اآلخر فهو الذي يتحقق مما سمع ،ويحاول االطالع على مارآه بمزيد من الدقة
متحررا من أنانيته وتحطيم قوقعته الذاتية .هذا اإلنسان األخير
والصواب ،وهو الذي يكتشف الصدق
ً
هو الذي يسير منتص ًبا معتدالً على طريق واضح المعالم مستقيم العوج فيه ،وإنما زود اإلنسان
ال به غاف ً
بملكات السمع والبصر والفؤاد؛ كي يتعرف على الحق ،الأن يظل جاه ً
ال عنه كاألعمى
األصم!!

( )30-25إذا أبى المخاطب اإلذعان للدليل ،ولم تعد وسائل اإلقناع المنطقي تجدي معه شي ًئا،
معبرا عن يقينه بقوة ،واآليات محل تدبرنا هي بمثابة كلمات اليقين
فإن الداعي يلجأ إلى تنبيه ضميره ً
من هذا النوع ،ولئن كان المرء اليزال يحتفظ بشعوره ح ًّيا لدرجة ما ،فإن هذه الكلمات األخيرة ستقلق
باله وتقض عليه مضجعه بكل تأكيد ،وأما الذي تبلد إحساسه وخمد شعوره كل ًيا ،فإنه اليستيقظ بأي
تدبير أو وسيلة ،وهو اليسلم بقيمة «الماء» وال يقدره حق قدره إال إذا حرم منه وقذف به وحيدً ا في
أحضان الصحراء!.
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٥٢

٥٧

( )7- 1الخلق العظيم هو أن يتعامل
اإلنــســان مــع اآلخــريــن بطريقة أسمى من
طريقة تعاملهم معه ،فهو اليتبنى أسلوب
المعاملة بالمثل؛ بأن يسيء إلى من أساء إليه،
ويحسن إلى من أحسن إليه سواء بسواء ،بل
هو يحسن إلى الكل ،حتى ولو كان اآلخرون
يسيؤون إليه ،ولقد كان خلق رسولاﷲ^
من هذا النوع ذاته ،مما يثبت أنه عليه الصالة
والسالم كان رجل المبدأ ،وأن شخصيته لم
تكن وليدة الظروف المحيطة به ،وإنما كانت
شخصيته نتاج مبادئه العليا ،وكونه متحل ًّيا
بهذا الخلق األسمى يتفق تما ًما مع دعواه:
أني رسولاﷲ!

وأمـــا الــقــســم بــالــقــلــم ومـــا يسطرون
٥٦٤
فالمقصود منه هو التسجيل التاريخي .إن
القرآن وشخصية صاحبه عليه الصالة والسالم يحتالن مكانة استثنائية فذة في كل ماتم تسجيله من
األحداث والذكريات اإلنسانية في صورة التاريخ منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذا ،وهذا االستثناء
اليمكن تفسيره إال بأن ننظر إلى القرآن على أنه كتاباﷲ ،وإلى محمد على أنه رسولاﷲ^.

( )16-8قوله( :فال تطع المكذبين) معناه أن المكذبين ليسوا جديرين بأن يطاعوا البتة ،فهناك ــ
من جهة ــ حامل لواء الحق الذي يقف على أرضية الدليل ،والذي اليوجد تناقض بين قوله وفعله،
ــ ومن جهة أخرى ــ يعارضه قوم البضاعة عندهم سوى األكاذيب واألخالقيات الهابطة ،ويضع
الداعي ثقته كلها في الحق والصدق ،بينما يضع معارضوه ثقتهم في أوضاعهم المادية ،والداعي إلى
الحق ملتزم بالمبدأ ،وأما معارضوه فليس نصب أعينهم أية مبادئ يراعونها ،ومن ثم اليثبت هؤالء
على قول أو رأي محدد ،فتارة يقولون كال ًما ،وتارة أخرى يقولون مايناقضه تما ًما ،ومن رزق نصي ًبا
من العقل والفطنة يكفيه هذا الفارق وحده لكي يعرف المحق من المبطل!!

ظاهرا كأنه يأتيه من الحقل أو من أي مورد آخر،
( )33- 17إن مايكسبه المرء في هذه الدنيا يبدو
ً
ولكنه في الحقيقة من هباتاﷲ سبحانه ،ومن ينظر إليه على أنه هبةاﷲ ،ويخرج منه بالتالي حق العباد
اآلخرين ،يباركاﷲ في كسبه .أما الذي يعد كسبه نتيجة مؤهالته الذاتية ،ويأبى أداء حقوق اآلخرين
منه ،فلن يغني عنه ماكسب شي ًئا ،وتلك سنةاﷲ في األفراد واألمم التتخلف أبدً ا ،وهي قد تنطبق
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على البعض في الحياة الراهنة ذاتها ،وإنها
حتما في اآلخــرة على كل
ستفرض نفسها ً
الناس بدون أي استثناء أو محاباة!!

( )41-34إن مــن اليستشعر بقلبه
مــخــافــةاﷲ يعطي األهمية كلها لألشياء
المحسوسة الماثلة بين يديه وحدها ،وفي
مقابل ذلك فإن الخائف مــناﷲ هو الذي
يصبح جــا ًّدا بالنسبة إلــى حقائق الغيب،
وهــذان دوران متغايران تما ًما ،وليس من
شك في أن مصيرهما عــنــداﷲ لن يكون
سواء!

( )45-42في يوم القيامة؛ إذ يتجلى
الحق للعيان ،فلن يلبث جميع أهل
اإليمان أن يخروا أمامه ساجدين تما ًما كما
خروا له ساجدين في سابق حياتهم ،ولن
يوفق إلى هذا السجودﷲ يومئذ إال المؤمنون
الــصــادقــون وحــدهــم ،وأم ــا الــذيــن كانوا
٥٦٥
يتظاهرون بالسجود في الدنيا كذ ًبا ورياء
واستكبارا في الحياة
للناس ،فستتصلب ظهورهم ساعتئذ مثلما كانت في واقع أمرهم متصلبة عنا ًدا
ً
الدنيا ،وعب ًثا يحاول هؤالء أن يسجدوا هناك مع الساجدين ولكنهم اليستطيعون ،وإنه لتقدير ألهل
اإليمان المخلصين أيما تقدير يوم يتجلىاﷲ سبحانه بنفسه ليتلقى سجودهم له بالقبول ،وبالمقابل
فإنها ستكون ساعة خزي وهوان اليوصفان بالنسبة ألدعياء اإليمان الكاذبين ،حيث يقفون بحضرة
خالقهم ومالكهم ،وال يملكون اإلقرار بعبوديتهم له عمل ًّيا!!
( )52-46العالقة بين الداعي والمدعو عالقة جد حساسة ،والداعي مطالب بالتزام حسن
السلوك وسمو الخلق من جانب واحد ،فمهما فعل المدعو من إثارة األقاويل السخيفة والشبهات
حول الدعوة ،ومهما قابل الداعي باالحتقار واالزدراء ،ورماه بألوان التهم الكاذبة ،ينبغي للداعي على
كل حال ،أن يجنب نفسه مشاعر رد الفعل ،وسر نجاح الداعي يكمن في شيئين اثنين هما :الصبر على
إساءات المدعو ،وعدم انتظار أية عوائد أو تعويضات مادية من المدعو على إرشاده إلى طريق الرشد
والهداية.
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٦٩

٥٧

٥٦٦

( )12-1من الناس من ينكر اآلخــرة
ص ــراح ــة ،ومــنــهــم مــن اليــنــكــر اآلخـــرة
بألسنتهم ،ولكن الهم الــذي يشغل بالهم
ليل نهار إنما يتمثل في هذه الدنيا وحدها،
وبالتالي اليكون ثمة فارق يذكر بين حياتهم
العملية وحياة المنكرين الصرحاء ،فكال
هذين الصنفين من الناس واحد من حيث
الحقيقة ،وكالهما عنداﷲ مكذب باآلخرة،
وإن كــان تكذيب أحدهما بلسان المقال
وتكذيب اآلخر بلسان العمل ،وأمثال هؤالء
حتما بموجب القانون
معرضون للهالك
ً
اإللهي ..ولقد شهدت عصور األنبياء وقوع
هذا الهالك بالمكذبين في الحياة الراهنة
ذاتها ،وسيقع ذلك بمن يستحقه بعد عصر
النبوة في اآلخرة.
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( )18-13إن العالم الراهن بني تب ًعا
لمصلحة االمــتــحــان ،وإذا انقضت مهلة
هذا االمتحان ،فسوف يتم بناء عالم جديد
على أنقاض هــذا العالم وفــق مقتضيات
جديدة ،وبينما يظهر جاللاﷲ اليوم بصورة
غير مباشرة ،سيظهر الجالل اإللهي يومئذ
بصورة مباشرة!!
( )37-19النجاح فــي عالم اآلخــرة
سيكون حليف من يعيش حياته الراهنة وهو
يخافاﷲ ويخشى عقابه ،أما الذي يعيش هنا
وقلبه خاو من كل خوف أو حذر ،ويعامل
عــبــاداﷲ بالتجبر والعناد والطغيان ،فإنه
سيتورط في اآلخرة في أشد العذاب وأقساه
فلن يخفف عنه ساعة ولن ينقذه منه أحد!!
( )52-38إن ماتبصرون وما التبصرون
كالهما شاهد على صدق هذا الكالم ،يعني
أن المعلومات التي كانت في متناول اإلنسان
عند نــزول الــقــرآن الكريم ،والمعلومات
٥٦٧
التي كانت ستدخل في متناول اإلنسان عبر
العصور التالية ،كلتاهما تتضافر على إثبات حقيقة هذا الكالم ،فهذا الكالم اليبطله علم الحاضر،
ولن يتمكن علم المستقبل من دحضه وإبطاله كذلك ،وعلى الرغم من هذا ،فإن الذين اليؤمنون به،
إنما يقيمون الدليل على خلو أنفسهم من الجدية فيما يتعلق بقضية الحق والباطل!!
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٥٦٨

( )14-1إن مشاهد القيامة اليمكن
وصفها على نحو حقيقي في عالمنا الراهن،
وإنما تناولها القرآن بالتقريب من خالل
اإلشارة أو التصوير أو التمثيل في مواضع منه
شتى ،لكيما يتمكن اإلنسان من استشعارها
على وجه اإلجمال ،والقيامة إذا قامت فإنها
ستكون رهيبة مروعة لدرجة أن المرء يذهل
عندئذ عن أقاربه ومصالحه ،تلك التي هو
يعتبرها اليوم من األهمية بحيث يهمل من
أجلها أمر الحق وال يكاد يلقي إليه باالً!!
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( )35- 15بينت هذه اآليات باختصار
صفات كال النوعين من البشر؛ حيث عرفت
الذين سيعتبرون أهـ ً
ا لدخول الجنة ،إلى
جانب وصف أولئك الذين سيصبح ماقدمت
أيديهم من سوء األعمال سب ًبا في دفعهم إلى
نار جهنم يوم القيامة.
( )39-36إن الذين يقومون على غير
الحق يرون في الدعوة الصريحة إلى الحق
الخالص زوال سيادتهم واعتبارهم ،مما
يجعلهم يسعون وراء إحباط دعــوة كهذه
واقتالع جذورها بكل مايملكون من حول
وطول ،وتصرفاتهم الالعقالنية هذه تحدو
بهم شي ًئا فشي ًئا إلى الجحيم ،ولكنهم يحسبون
ــ بناء على آمالهم الزائفة ــ أنهم يواصلون
رحلتهم السريعة نحو جنات النعيم!!
( )44-40إن تعدد مــشــارق األرض
ومغاربها من حين آلخر يرجع إلى خصوصية
فذة من خصائص األرض ،وهي مايعرف
٥٦٩
بالميل المحوري ،والذي يتسبب في حدوث
الفصول المختلفة على مدار السنة ،ولوال ميل الكرة األرضية هذا بالنسبة إلى الشمس ،لكانت األرض
أقل فائدة بكثير مما هي عليه اآلن ،فبفضل هذا الميل المحوري قد صارت األرض لنا نحن البشر مصدر
خيرات التحصى ومنافع التوصف ،والعالم الذي يشهد مثاالً لتحويل األقل نف ًعا إلى األكثر نف ًعا كما
أيضا أن تحدث فيه وقائع أخرى مماثلة ،وأما الذين اليتعظون ،رغم هذه
ذكرنا آن ًفا ،ليس من المستبعد ً
اآليات الصارخة ،فإنهم ــ وال ريب ــ أناس يفتقرون إلى الجدية ،وقلما يتعظ المفتقرون إلى الجدية أو
يعتبرون ،اللهم إال إذا كانوا قد أرغموا على ذلك إرغا ًما!
٥٧
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( )4- 1سيدنا نوح هو أول الرسل
إلــى أهــل األرض بعد آدم وقــد لخص
القرآن هنا فحوى رسالته التي عرضها على
الفاسدين من أهل زمانه في النقاط الثالث
التالية :العبادة ،التقوى ،وإطاعة الرسول.
يعني التخلي عن عبادة غيراﷲ وإفــراداﷲ
وحده بالعبادة دون شريك ،وتأسيس الحياة
وأخيرا اعتبار
الدنيا على تقوىاﷲ وخشيته،
ً
الرسول هو القدوة في كل شأن من شؤون
الحياة ،وهذه النقاط تمثل دعوة جميع األنبياء
المرسلين على اختالف األزمنة واألمكنة،
كما أنها هي جوهر دعــوة الــقــرآن الكريم
كذلك.

( )20-5يتضح من خطبة نوح هذه أنه
قد اختار لدعوته األسلوب نفسه الذي تبناه
٥٧٠
القرآن إلقناع الناس بما يدعوهم إليه ،حيث
ًّ
سرا وعالنية،
عرض دعوته
مستدل بشتى الظواهر الكونية ،كما خاطب قومه بكل الطرق الممكنة ًّ
وعلى المستويين الفردي والجماعي ،وقد استنفد كل طاقته في سبيل إصالحهم وإرشادهم إلى الحق،
ولكنهم أبوا اإليمان بدعوته وتمادوا في غيهم وطغيانهم يعمهون ،وقال ابنعباس في تفسير قوله( :ما
وقارا) أي مالكم التعظموناﷲ حق عظمته.
لكم الترجونﷲ ً
ومن هذا نعلم أن قوم نوح كانوا يسلمون بوجوداﷲ ،إال أن الشعور بعظمةاﷲ وجالله لم يكن
مستول ًيا على نفوسهم كما ينبغي ،والحقيقة أن هذا هو المعيار الحقيقي لعبادةاﷲ وعبوديته ..فمن يعيش
هنا وقلبه مملوء بعظمةاﷲ ،فهو عابدﷲ ح ًّقا ،وأما من كان قلبه خاو ًيا من اإلحساس بعظمةاﷲ فليس من
عباداﷲ وعبوديته في شيء!
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( )25-21لماذا قوبلت دعوة نوح
مــن جانب قومه بالرفض واإلنــكــار؟ لقد
كان السبب في ذلك أن كالم نوح بدا للقوم
أقل قيمة ووزنًا من كالم أولئك الذين كانوا
يحتلون يومئذ مــراكــز السيادة والكبرياء
والوجاهة الدنيوية ،فبينما جحد كبار العصر
بدعوة الحق معتزين بمكانتهموكبريائهم،
نظرا إلــى كون
تناولها الصغار بالجحود ً
كبارهم جاحدين لها!

حون ةروس

ولقد دبــر معارضو نــوح مكائد عظيمة
نوحا
ضده ،من بينها دعايتهم المغرضة! إن ً
قد جاء بما يتنافى مع ماكان عليه أكابرنا
وهــم :ود وســواع ويغوث ويعوق ونسر،
وهــؤالء الخمسة كانوا أفــرا ًدا صالحين في
قديم الزمان ،ثم وصل بهم األمر شي ًئا فشي ًئا
إلى أن صــاروا موضع اإلجــال والتقديس
لــدى األجــيــال الــتــالــيــة ،وبــالــتــالــي راحــوا
يعبدونهم باتخاذ أصنام وتماثيل ترمز إليهم،
٥٧١
ولقد كان من السهولة بمكان أن يتم تحريك
مشاعر العامة وتحريضهم ضد نوح بأسماء هذه الرموز ،وقد استطاع الرؤساء بالفعل أن يجعلوه
«مشبوها» في أعين الجماهير قائلين إنه سائر في طريق آخر جديد حائدً ا عن طريق أسالفنا الصالحين!
ً
( )28-26يظهر من دعاء سيدنا نوح هذا أن الفساد في عصره كان قد استفحل حتى بلغ منتهاه،
حيث صار المجتمع بأسره خاض ًعا لسيطرة العقائد الضالة واألفكار المنحرفة ،وأصبح كل طفل يولد في
رحاب ذلك المجتمع يومئذ يرث جرثومة االنحراف الفكري والضالل العقائدي ،ويتربى عليها ،وإذا
بلغ مجتمع ماإلى هذا الحد من التدهور واالنحراف ،وطغيان الشر ،فال ينتظره بعد ذلك شيء سوى أن
يقضى عليه بطوفان كطوفان نوح!!
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( )7-1هناك نوع من المخلوقات يسكن
في هذا الكون ،له خصائص وصفات مختلفة
عن البشر ،يقال له :الجن ،وهم من جملة
المخلوقات المستترة عــن الــحــواس غير
المرئية لإلنسان ،وقد ورد ذكرهم في مواضع
عديدة من الــقــرآن الكريم ،وهــذه اآليــات
توضح لنا أن الجن بدورهم ينقسمون إلى
فريقين :ضالين ومهتدين ،وكما يوجد بين
اإلنس قادة سفهاء يضللون الجماهير ،يوجد
أمثالهم في عالم الجن كذلك ،وهم يعملون
على تغرير أتباعهم من الجن وإضاللهم عن
سبيل الرشد والهدى!
نفرا من الجن ،أولئك الذين
( )15- 8إن ً
استمعوا إلى الرسول وهو يتلو القرآن الكريم،
لم يتلقوه باإليمان والقبول فور سماعهم إياه
٥٧٢
فقط ،وإنما عادوا مبشرين بدعوته كذلك ،مما
يدل على أن الكالم الصادق حين يصل إلى مسامع أصحاب القلوب الحية والضمائر النابضة بالحياة،
مزدوجا يتمثل أوالً في مبادرتهم إلى االعتراف بصدقه ،وثان ًيا في قيامهم بتبليغه
أثرا
ً
يحدث في نفوسهم ً
إلى بني جنسهم!
٥٨
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( )23-16إن نظام العالم الراهن وضع
تب ًعا لمصلحة االمتحان ..ولــذا يتم إظهار
الــحــق هنا على مستوى الــبــاغ والتبيين
وحده ،ولو لم تكن ثمة مصلحة االمتحان،
وأزيــح الستار المسدل بيننا وبين الغيب
المكنون ،لرأى الناس رأي العين أن المالئكة
ومن صلح من أفــراد الجن كلهم يعترفون
بألوهيةاﷲ وجالله في تواضع وخشوع..
أيضا مصدا ًقا لذلك بكل
كما يجدون الكون ً
ظواهره وموجوداته.
( )28-24الداعي إلى الحق اليعدو في
ظاهره أن يكون إنسانًا عاد ًّيا ،ومن هنايتكالب
على أذاه والنيل منه كل أولئك الذين تصدم
دعوته مشاعرهم أو تمس مصالحهم من
قريب أو بعيد ،ويعزب عن بالهم أن أي إجراء
يتخذ ضد الداعي إلى الحق هو في الواقع
إجراء ضداﷲ نفسه ،ومن ذا يستطيع أن ينجح
في اتخاذ إجراءات ضداﷲ!؟

٥٧٣
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( )5- 1قوله( :ورتــل القرآن ترتيالً)
يعني :اقرأه في مهل وتؤدة ،مع تركيز االنتباه
على المعاني ،وعندما يفعل المرء ذلك
تبتدئ بينه وبين القرآن عملية مزدوجة؛ فمن
جهة يكون القرآن بالنسبة إليه خطا ًبا إله ًّيا،
ومن جهة أخرى اليزال قلبه يستجيب لكل
آية يمر بها من آيات هذا الخطاب ،فإذا ذكر
القرآن عظمةاﷲ وجالله ،خشع كيان القارئ
استشعارا لكبرياءاﷲ وهيبته ،وإذا عدد
كله
ً
القرآن نعماﷲ وإحساناته ،امتأل فؤاد القارئ
بمشاعر الشكر واالمتنان ،وإذا حذر القرآن
من وعيداﷲ وعقابه ،ارتعدت فرائص القارئ
وجـ ً
حكما من
ا وخو ًفا ..وإذا بين القرآن
ً
أحكاماﷲ ،تجدد عزم القارئ على امتثاله في
حياته طاعة لربه وابتغاء لمرضاته.

والمراد بـ«القول الثقيل» هو األمر باإلنذار
الوارد في السورة التالية( :قم فأنذر) {المدثر} أي تنبيه الناس إلى خطورة قضية اآلخرة ،وهذا من غير
شك أشد األعمال صعوبة ومشقة في هذا العالم على اإلطالق ،حيث يضطر الداعي في سبيل ذلك إلى
التمسك بالحق الخالص والثبات عليه حتى ولو صار «غري ًبا» بين ذويه ومن حوله جمي ًعا ،وهو يضطر
إلى تحمل أذى الناس وإساءتهم؛ إبقاء على عالقة الداعي والمدعو بينه وبين المخاطبين حتى اللحظة
األخيرة ،كما يلزمه فوق هذا أن يأخذ نفسه بالصبر واإلعراض من طرف واحد ،تفاد ًيا من أن تنخدش
سمعته كداع إلى الحق بأي حال من األحوال!!
( )14-6النهوض بدعوة الحق الخالص نهوض بأصعب مهمة وأعسرها إطال ًقا ،حيث إن الناهض
شخصا غير مرغوب تما ًما ،وبالتالي فإن اإلله الذي يجده الداعي إلى الحق
بها اليلبث أن يعود في بيئته
ً
أنيسا له في وحشته ،وكفي ً
ال بأن يكل إليه جميع أموره قرير العين مرتاح البال ،هواﷲ ربه ،ومن ثم فهو
ً
اليذكراﷲ في النهار وحده ،وإنما يقف بين يديه تعالى مصل ًيا ومناج ًيا في آناء الليل كذلك ،والليل هو
وقت التفرغ والصفاء والسكون الشامل ،إذ تهدأ فيه األصوات وتنقطع الحركات ،وهو بذلك أنسب
األوقات ليتمكن اإلنسان فيه من اإلقبال على ذكراﷲ ومناجاته بتجرد كامل وتركيز ذهني تام ،وذلك
هو الزاد الحقيقي لمن يسلك في طريق الدعوة الطويل المليء بشتى المصاعب والمتاعب المحفوف
بضروب األهوال والمخاطر..
والداعي الصادق إذا ماأصابه مكروه من جانب المدعو فهو اليتعرض له ،وإنما يندفع نحواﷲ
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راج ًيا منه العون على احتمال األذى والتثبيت
على الــجــادة ،وهــو يجنب نفسه مشاعر
االنتقام ورد الفعل جهد طاقته ،وإن العمل
المصحوب باالستعالء على نفسية رد الفعل
هو الشرط الضروري الوحيد الذي يجعل من
شخص ماداعي الحق بمعناه الصحيح.
( )19- 15إن الغاية الرئيسية من بعث
الرسل هي الفصل بين الحق والباطل ،ولقد
تم هذا الفصل قبلئذ بين موسى وفرعون،
وها هو ذا يتم اآلن بين رسول اإلسالم وبين
كفار قريش ،والذين اليخضعون أمام الداعي
إلــىاﷲ ،في هذه الدنيا عن رضا وطواعية،
فإنما يعرضون أنفسهم لخطر أن يخضعوا
لعذاباﷲ في اآلخرة رغم أنوفهم!
( )20إن كل ماهو مفروض من األعمال
والتكاليف الدينية قد تم تحديده بحسب
استطاعة اإلنــســان الــعــادي ،غير أن هذه
الفرائض والواجبات إنما تــدل فقط على
٥٧٥
النصاب الــازم أو القدر الضروري الذي
البد من أدائه لكل إنسان يقر بعبوديتهﷲ ويرجو رحمته ويخشى عذابه ،فإن األعمال المطلوبة منا
التنتهي عند هذا الحد ،بل تتجاوزه إلى أبعد من ذلك بكثير ،ولكنها نافلة يأتي بها العبد طو ًعا من غير
إيجاب عليه ،كصالة التهجد فوق الصلوات الخمس المفروضة ،أو صدقة التطوع فوق الزكاة الواجبة
مثالً ،وهنا مجال التنافس والمسابقة بين أرباب الطموح والعزائم من الرجال ،فبقدر مايكثر المرء من
النوافل والطاعات ،يزداد نصيبه من ثواب اآلخرة وترتفع منزلته عنداﷲ!
٥٨

٧٤



٥٦

( )7- 1إن العمل النبوي األصيل في هذه الدنيا هو اإلنذار ،أي إعالم الناس بخطورة القضية التي
دائما
تواجههم في اآلخرة ،وال يستطيع القيام بهذا العمل على الوجه المطلوب إال الذي يمأل قلبه ً
الشعور بكبرياءاﷲ وجالله ،والذي يتحلى بحسن األخالق ونبالة السلوك ،والذي يكون بعيدً ا عن
السوء بكل أنواعه وأشكاله ،والذي يعمل الخير ويسدي المعروف إلى غيره غير متطلع إلى عوض أو
مكافأة ما ،والذي يتمكن من الصبر على إساءات اآلخرين وتحمل أذاهم من طرف واحد!
( )17-8إن من يجد نفسه بحيث يتوافر لديه مال وثروة طائلة ،هذا إلى جند من األعوان واألنصار
أيضا من حسن الحال
يلتفون حوله ،تتولد في داخله ثقة كاذبة؛ مما يجعله يقول :سأكون في اآلخرة ً
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واستقامة األمور حيث أنا في حياتي الراهنة،
ولكن حين يأتي يوم القيامة ينقلب الوضع
رأسا على عقب ،فالذي كان يرى أسباب
كله ً
الرفاهية وصنوف التسهيالت تحيط به من
كل جانب ،إذا به يجد نفسه يــوم القيامة
متور ًطا في مآزق حرجة اليمكن اجتيازها!!
( )25-18إن أكبر عائق عن تلقي دعوة
الحق بالقبول هو االستكبار ،فالذين يحتلون
مقام الزعامة والكبرياء فــي مجتمعهم،
يرفضون االعتراف بالحق ،لما يخيل إليهم
أن االعــتــراف بــه سيقضي على زعامتهم
وكبريائهم ،وهم يمعنون في اإلجــرام ،إذ
يأخذون في تعييب كالم الداعي والطعن فيه،
تبريرا لعدم اعترافهم بصدقه ،وإذ يحاولون
ً
الحط من قدر الداعي وتلويث كرامته من
خالل إشاعة التهم والدعايات الكاذبة ضده
بين الجماهير.
( )31-26إن أحــوال جهنم وأهوالها
٥٧٦
التي وصفها القرآن الكريم تتعلق بالعالم غير
حراسا على جهنم ،هو اآلخر حقيقة من هذا القبيل..
المرئي لنا تما ًما ،وقيام التسعة عشر من المالئكة
ً
فلو انشغل المرء في التنقير أو اتخذ من هذه األشياء الغيبية موضوع الجدل والمماحكة ،فإنها ستزيده
حيرة وارتيا ًبا ،أما لو سار المرء على نهج اإليمان المجمل بما كشفهاﷲ من حقائق الغيب ،الزداد
خوفه وحذره من اآلخرة.

( )48-32إن هذا الكون يسوده نظام الحركة والدوران ،وإليه يرجع تعاقب الليل والنهار على
سطح األرض ،وما يعتري القمر من أحوال شتى على مدار الشهر ،وكأن نظام الحركة والتغيير هذا
يتضمن إشارة إلى أن عالم الدنيا الحالي سيظل يتغير هكذا ماشاءاﷲ أن يتغير وينتقل من حال إلى
حال ،ليحل محله في النهاية عالم اآلخرة ،والذين يتأملون في هذا النظام الكوني سيودون أن يستفيدوا
من «نهارهم» قبل أن يغشاهم «الليل» بظالمه ،وسيفرون من األعمال الجهنمية إلى االشتغال باألعمال
المؤدية إلى الجنة.
( )56-49إن الموعظة مهما كانت بليغة مؤيدة باألدلة والبراهين ،التكاد تؤثر في نفس السامع
تأثيرا لن
إال إذا هو وقف منها موقف الجد ،ولو لم يكن السامع جا ًّدا ،فإن أبلغ المواعظ وأقواها ً
تتمكن من تحريك ساكنه أو النفاذ إلى قلبه ،وإن الدليل الذي يلهب فؤاد إنسان جاد ويملك عليه
مشاعره كلها ،سوف اليزيد غير الجاد إال رغبة في إثارة الجدل العقيم والخوض فيما الطائل تحته!!
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( )15-1إن اإلنــســان مــفــطــور على
الشعور بالخير والشر والتمييز بين الحسن
والقبيح ،وهو يريد بحكم فطرته أن يلقى
المسيء عقوبة إســاءتــه ويلقى المحسن
جزاء إحسانهبالضرورة ،وهذا الشعور هو
الذي أطلق عليه القرآن هنا تسمية «النفس
اللوامة» .إن هذه النفس اللوامة تمثل شهادة
نفسية على كون عالم اآلخرة حقيقة واقعة،
والذي يتقاعس بعد هذه الشهادة الداخلية،
عن الوفاء بمقتضياتها الالزمة ،فكأنما هو
ينكر حقيقة كامنة في فطرته ذاتها!!
( )19- 16كان رسولاﷲ^ إذا مانزل
عليه الوحي أسرع في تلقيه ،فنهاهاﷲ سبحانه
أيضا بأنه
عن ذلك ،كما أمره في هذا السياق ً
ينبغي لك أن تركز اهتمامك كله على الجزء
٥٧٧
الذي تم نزوله من القرآن والذي أصبحت
أنت مخاط ًبا به بالفعل ،بدالً من التطلع إلى بقية أجزاء القرآن التي لم تنزل عليك بعد ،ولم يتوجه
خطابها إليك فعالً! ومن هذا نعلم أن المطلوب من الفرد المؤمن أن يوجه كل عنايته نحو الجزء الذي
هو مكلف به من القرآن في وقت معين ،دون االندفاع في ذلك الوقت وراء مالم يكلف به بعد ،إما
النعدام شروطه أو لكونه لم يأت أوانه بعد ،فإن ذلك من «العجلة» التي تتنافى مع الحكمة القرآنية
كل ًّيا!!
٧٥

٤٠

٥٨

( )30-20الغفلة عن اآلخرة ترجع دو ًما إلى سبب واحد ليس غير ،أال وهو حب العاجلة .أي
فورا بدون تأخير ،وبما أن العمل ألجل اآلخرة اليثمر إال
رغبة المرء في الحصول على ثمرة عمله ً
آجالً ،اليعيرها المرء أي اهتمام ،وأما الدنيا فهو يلهث وراءها ألنه يجني ثمار عمله وسعيه لها في
الحال.
حتما ،وبالتالي يهدم
والناس يشاهدون أن اإلنسان ــ أي إنسان ــ يعتريه الموت في نهاية المطاف ً
أثرا بعد عين ،ولكن ليس ثمة أحد يعتبر بهذا المشهد الواقع
الموت صرح أمجاده ويحيل كل نجاحاته ً
المتكرر تحت سمعه وبصره كل حين وآن ،وهو يظل كذلك إلى أن يقترب هو نفسه من موته فينتزع
منه الفرصة لتلقي الدرس واالعتبار!
( )40-31إن اإلنسان يدخل إلى بطن أمه في البداية ،وهو نطفة صغيرة من ماء مهين ،ثم يأخذ
شكل علقة (وهي دودة مائية تمتص الدم) ،ثم يمر بمراحل أخرى من النمو والتطور؛ تتكون خاللها
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أعضاؤه وأجهزته المختلفة وتتشكل صورته
بتخطيطها ومالمحها الدقيقة ،حتى يصير
آخر األمر جنينًا معتدالً ،منسقة أعضاؤه أروع
ذكرا أو أنثى ،وكل
تنسيق ،فيخرج إلى النور ً
هذه التغيرات المدهشة تتم على مدى الرحلة
الجنينية الطويلة دون تدخل أو محاولة من
اإلنــســان ،إ ًذا ،أفليست يد القدرة اإللهية
الخالقة المبدعة التي تحدث هذه العجائب
كل يوم ،بقادرة على تكوين عالم آخر جديد
بعد فناء العالم الحالي؟! والحقيقة هي أن
الشيء الذي يحول بين الناس وبين اعترافهم
بالحق إنما هو أنانيتهم ،وليس قلة أو عدم
توافر الدالئل والقرائن المؤيدة للحق!



( )3- 1نــزل القرآن الكريم في القرن
٥٧٨
السابع الميالدي ،وعندئذ لم يكن هناك
من أحد في العالم أجمع يدري أن جنين اإلنسان (أو الحيوان) يتولد في رحم المرأة ابتداء من نطفة
أمشاج أي مختلطة ،ولم تعرف البشرية ،رغم تقدمها العلمي المدهش في ميادين المعرفة ،إال في أوائل
القرن العشرين ،أن الخلية األولية للجنين اإلنساني تنشأ عن التمازج بين عنصرين :أحدهما بويضة
المرأة ( )ovumوثانيهما حويمن الرجل أو الحيوان المنوي ( ،)spermفحينما يلتقي هذان الجزيئان
المجهريان (الميكروسكوبيان) أحدهما باآلخر ويتحدان ،يبدأ داخل رحم المرأة تكون ذلك الشيء
الذي يتحول ،بعد المرور بأطوار مختلفة متباينة إلى إنسان ،وإن ورود لفظ «النطفة األمشاج» ــ أي
المختلطة ــ في القرآن الكريم للداللة على بداية نشأة اإلنسان الجنينية قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام،
برهان ناطق بأن القرآن كتاباﷲ.
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والقرآن حافل بأمثلة من هذا النوع كثيرة،
وهي تثبت بما اليدع مجاالً للشك أن القرآن
منزل من عنداﷲ العليم الخبير ،وإذا ثبت
كون القرآن كتاباﷲ بصورة قطعية ،فإن كل
صحيحا بالضرورة لوروده في
ماورد فيه يعد
ً
هذا الكتاب اإللهي!!

( )16-4خلقاﷲ اإلنسان مزو ًدا بالحرية
وبشتى وسائل المعرفة واإلدراك .ثم كشف
له عن طريق الشكر وطريق الكفران ،ثم تركه
ليختار بنفسه أي الطريقين شاء في حياته
المحدودة على وجــه األرض ،فــإن اختار
طريق الكفران صار في اآلخــرة إلى عذاب
السعير ،وإن اختار طريق الشكر فاز هناك
بالجنة وما فيها من نعيم مقيم.
( )22-17هذا وصف الجنة العليا ،حيث
يسكن أولئك الذين أقاموا الدليل على أرفع
مستويات اإليمان ،وصنوف النعيم والمتاع
والكرامة المتاحة ألهل هذه الجنة ستكون
٥٧٩
من الطراز الملوكي الفخم!!
( )31-23يأبى اإلنسان قبول دعوة الحق ألحد سببين الثالث لهما :فإما أن تكون أمامه مصلحة
من مصالح دنياه يقف حرصه عليها ،أو خوف الحرمان منها بمثابة حجر عثرة دون تقدمه نحو الحق ،أو
يكون مصا ًبا بنفسية الكبر والغرور ،مما يحول بينه وبين التسليم بأية عظمة أو كبرياء خارج ذاته ،وكال
هذين الصنفين من الناس يزرعون في طريق دعوة الحق شتى العقبات والعراقيل ،ولكن الداعي إلى
صابرا على أذاهم غير مبال بما يبيتون إلحراجه أو النيل منه ،فإناﷲ
الحق مأمور بأن يواصل مسيرته
ً
يكفيه شرهم.
٥٨
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( )7-1تتصاعد البخارات من البحر
وتتجه نحو أعالي الفضاء؛ لتتحول سحا ًبا
تزجيه الرياح من جهة إلى أخــرى ،وبينما
تقف الــريــاح أثناء سيرها بالسحاب فوق
بعض المناطق ليتساقط عليها مطر يعيد إليها
خضرتها ونضارتها من جديد ،تمر به من فوق
مرا سري ًعا تاركة إياها وراءها
منطقة أخرى ًّ
مجدبة كما هي بدون إمطار ،وهذا يوضح
لنا أن نظام هذا الكون يسير على مبدأ التفريق
بين بعضه وبعض ،ولقد ظهر هذا المبدأ في
عالمنا الراهن بصورة جزئية ،وهو سيظهر في
عالم اآلخرة في أتم صوره وأكملها.
نذيرا
وطبيعة الرياح الفارقة هذه تحمل ً
لإلنسان ،ففي صيرورتها رحمة ببعضهم
ونقمة بالنسبة لبعضهم اآلخــر وفــي ذلك
٥٨٠
تذكير بحقيقة أنه إذا كان هناك نوعان من
متشابها أبدً ا ،كما أن طبيعة الرياح هذه إعذار
البشر مختلفان في هذا العالم ،فإن قضاءاﷲ فيهما لن يكون
ً
أيضا لعباده ،حيث اليبقى ألحد منهم بعدها حجة أو معذرة عنداﷲ!!
مناﷲ ً
٧٧

٥٠

رأسا على عقب،
( )19- 8إذا جاء يوم القيامة تحطم نظام العالم الحالي وانقلبت موازينه وقيمه ً
اغترارا بما عندهم من
والذين يعدون أنفسهم اليوم أقوياء شديدي البأس ،وبالتالي يرفضون دعوة الحق
ً
عجزا!!
وسائل القوة ،سيصير حالهم يومئذ أضعف الناس قوة وأشدهم ً
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السرملا ةروس

( )28-20لقد بني العالم الراهن بحيث
يستطيع المتأمل فيه أن يرى اآلخرة في مرآته،
وعلى الرغم من ذلك فإن بعضهم اليزال
يكذب بها ،ومن يكذب بالحق هو من غير
شك أعظم الناس جر ًما على اإلطالق!
( )40-29إن اإلنسان حين يواجه بأهوال
عاجزا كل العجز،
اآلخرة ،سيجد نفسه إزاءها
ً
وستخرس يومئذ ألسنة أولئك الثرثارين
الذين كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا كما لو
أن ثروة ألفاظهم لن تنفد أبدً ا!!
( )50-41إن نعماﷲ في هذه الدنيا إنما
وضعت لفترة محدودة لحكمة االمتحان
واالبتالء ،أما نعماﷲ في اآلخرة فإنها ستظهر
في أكمل صورة وأدومها لتبقى أبد الدهر،
واليوم ينال كل أحد من هذه النعم نصي ًبا قل
أو كثر ،ولكن نعم اآلخــرة األبدية لن تقع
إال في نصيب أولئك الذين أطاعوااﷲ حين
عصاه غيرهم ،والــذيــن خضعوا له تعالى
٥٨١
حين أبى اآلخــرون الخضوع له ،إن الذين
«يركعون» استجابة للقول ،أولئك لهم الجنة ،وأما الذين «يركعون» بعد أن رأوا «الويل» رأي العين
فمصيرهم إلى جهنم!!
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٤٠

( )16- 1إن العرب لم يكونوا منكرين
لآلخرة أصالً ،وإنما كانوا ينكرون وقوعها
على النحو الــذي وصفه الــقــرآن الكريم،
أي أنهم كانوا في شك من أن عدم إيمانهم
بشرا
بـ«محمد» ،وهــو اليــعــدو أن يكون ً
مثلهم ،سيؤدي بهم إلــى الخزي والهوان
األبديين في عالم اآلخرة!!
إن الوقائع الطبيعية التي توجد في عالمنا
الراهن تشير إلى حتمية اليوم اآلخر إن حاضر
العالم الــراهــن يقتضي أن يكون مستقبله
مطاب ًقا له ،وإذا نحن تأملنا من وجهة النظر
هذه ،وجدنا أنفسنا مضطرين إلى االعتراف
بأن هذه البداية العظيمة ستعقبها نهاية عظيمة
حتما ،وأن هذا العالم لن ينتهي عب ًثا!
ً
( )30-17يجد اإلنــســان في ممارسة
٥٨٢
الطغيان في هــذه الحياة لــذة كبيرة ،حيث
رأسا على عقب حين يظهر طغيانه بشكله
إنه يغذي كبرياءه ويرضي أنانيته ،بيد أن الوضع سينقلب ً
الحقيقي في عالم اآلخرة ،فالشيء الذي كان مثار اللذة والمتعة لدى اإلنسان في الحياة الدنيا ،سيفاجأ
به هناك ،وقد تحول إلى عذاب فظيع يحيط به من كل جانب!!
٣٠
٥٩

خلوا من كل ألوان اللغو واألكاذيب ،ومن ثم فلن يختار لسكنى
( )40-31إن بيئة الجنة ستكون ً
الجنة ــ وهي عالم النظافة والسمو والجمال في أكمل صورها المادية والمعنوية ــ إال ذوو األذواق
الرفيعة وحدهم؛ أولئك الذين أقاموا الدليل في حياتهم الراهنة على أنهم مؤهلون للعيش بعيدً ا عن
اللغو والفضول واألكاذيب.
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( )14- 1نرى الدنيا كل عام من حولنا
ساكنة هادئة ،ثم النلبث طوي ً
ال حتى تهب
الرياح الشديدة التي تزجي السحب الثقال
فينزل منها مطر غزير ،وما هو إال قليل حتى
يفاجأ الناس بقيام عالم جديد بهيج حيث لم
يكن باألمس سوى أرض يابسة جــرداء .إن
واقعة الطبيعة هذه تدلنا على إمكان اآلخرة،
إنها تشهد بلغة رمزية أن انبثاق العالم اآلخر
من العالم الحالي ممكن تما ًما كانبثاق
الحقول الناضرة الخضراء من باطن األراضي
الخالية الجرداء!!
( )26-15إن حياة فرعون وأمثاله من
المنكرين دليل على أن من ينكر الحق يلقى
حتما ،وفي هذه األمثلة التاريخية
عقوبته
ً
درســا وعظة لإلنسان ،غير أن أي
مايكفي ً
٥٨٣
عظة مااليعتبر بها إال الذي يحمل نفسية
الحذر والخوف ،والذي ينظر نحو عمل مامن حيث نهايته وليس من حيث بدايته وحدها!!
٧٩

٤٦
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( )33-27إن وجود هذا الكون الممتد
أمــام أعيننا إلــى غير نهاية ،واقعة عظيمة
لدرجة أن كل واقعة أخرى إزاءها تعود أصغر
وأهون ،فالعالم الذي أمكن فيه ظهور الواقعة
العظيمة ،لــم اليمكن فيه ظهور الواقعة
األصغر منها بكثير؟!
فقول القرآن إذ ًا ،بأن اإلنسان سيبعث من
جديد ،خبر الغرابة فيه؛ إذ يتوفر من حولنا
بصورة مسبقة أسباب الحصر لها تجعله في
متناول كل األفهام!
( )46-34يجد الــمــرء نفسه هنا بين
شيئين:

٤٢

٨٠

٥٨٤

أحدهما :هذه الدنيا الماثلة أمام ناظريه،
وثانيهما :عالم اآلخرة المستتر وراء الغيب،
وامتحان المرء الحقيقي هو أن يؤثر اآلخرة
على الدنيا الحاضرة ،غير أن هذا اليقدر عليه
سوى أولئك الذين يملكون الشجاعة الكافية
لضبط النفس والحيلولة دون انسياقها وراء
األهواء والشهوات.
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( )16- 1كان النبي^ ذات يوم مشغوالً
بالحديث إلــى ســادة قريش يعرض عليهم
دعــوة اإلســام ،رجــاء أن يستجيبوا لــه؛ إذ
جاءه الصحابي األعمى عبداﷲبن أممكتوم،
فقال« :يا رسولاﷲ ،علمني مما علمكاﷲ»
كارها
وكرر ذلك ،فأعرض عنه رســولاﷲ
ً
مجيئه في تلك الساعة وقطعه لكالمه ،فنزلت
هذه اآليات بما فيها من عتاب الرسول على
إعراضه عن األعمى القادم راغ ًبا في العلم
والهداية.
وهــذه اآليـــات وإن كــان سبب نزولها
أساسا
عابرا ،وخطابها موجه
حاد ًثا فرد ًّيا
ً
ً
إلى رسولاﷲ^ إال أنها جاءت تهدف إلى
تقرير حقيقة من الحقائق الدينية المطلقة،
وهي أناﷲ القيمة عنده ألولئك السادة
٥٨٥
والكبراء الذين هم بعيدون عن الدين ،وإنما
روحا ملؤها الخشية والخشوع ،حتى ولو كان رج ً
ال أعمى!!
القيمة عنداﷲ تعالى لمن يحمل بين جنبيه ً
( )32-17الدافع األصلي الكامن وراء العبادة المطلوبة من اإلنسان هو الشكر والعرفان بالجميل،
ولو فكر اإلنسان في كيفية خلقه ،وفيما حوله من األسباب والتدابير الطبيعية الالزمة لحياته ،لتولدت في
داخله عاطفة الشكر واالمتنان لربه ،والسلوك الذي ينبثق من عاطفة الشكر واالمتنان هذه هو مايسمى
العبادة والعبوديةﷲ رب العالمين.
٥٩

( )42-33إن إنكار الحق واتخاذ موقف العناد والطغيان إزاءه ،هو الجريمة الكبرى على اإلطالق،
ومن يرتكبها سيعود عديم القيمة فاقدً ا لكل اعتبار في اآلخرة ،وأما الذين يعترفون بالحق ويخضعون
أنفسهم له ،فهم وحدهم سيعتبرون ذوي قيمة واعتبار في اآلخرة ،وأولئك وحدهم سيفوزون بما في
اآلخرة من ضروب النعيم والعزة والكرامة.
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٢٩

٥٩

( )14- 1في هذه السورة كما في غيرها
من سور القرآن العديدة ،تصوير رائع لما يقع
من أحــداث عند قيام الساعة وبعد قيامها،
وحين تقوم الساعة ،يختل هذا التوازن الدقيق
الــذي يعم الــكــون كله ،وسيقف اإلنسان
حائرا مكتوف األيدي اليستطيع أن
حينئذ
ً
يفعل شي ًئا لشعوره بالعجز المطلق ،وسيفقد
يومئذ كل شيء قيمته ووزنــه ماعدا أعمال
البر والصالحات ،وسيكون من حق المظلوم
هناك أن ينتقم من الظالم كيفما شاء!

( )29-15إن تعاقب الليل والنهار
وانتقال النجوم من مكان إلى آخر كما يتراءى
لعيوننا نحن البشر ،كالهما يترتب على حركة
األرض حول محورها ،وعلى هذا فمعنى
القسم بهاتين الظاهرتين الكونيتين أن نظام
٥٨٦
الدورة المحورية لألرض شاهد بأن محمدً ا
رسولاﷲ ،وأن القرآن كالماﷲ الذي أنزل عليه بواسطة الملك.
٨٢

١٩

ودوران األرض حول محورها ظاهرة فذة وعظيمة للغاية ،وإنها بمثابة نموذج كوني يجعل قضية
الوحي في متناول أفهامنا ،فلو تخيلنا األرض ،وهي تدور حول محورها أمام الشمس في الفضاء الهائل،
لبدا لنا كأن هناك نظا ًما مضبو ًطا للتحكم عن بعد هو الذي يتحكم في ذلك بمنتهى الدقة ،وقيام االتصال
بيناﷲ وبين أحد عباده المختارين عن طريق الملك ،هو اآلخر واقعة من هذا النوع ،فالواقعة األولى
تساعدنا في صورة التمثيل على فهم حقيقة الواقعة الثانية.

821

اطفنالا ةروس 



مــرارا
( )19-1أخبر الــقــرآن الكريم
ً
وتكرارا بأن يو ًما للدينونة أو الجزاء النهائي
ً
العادل قــادم ،يحشر فيه الناس بأجمعهم،
ليعاقبوا أو يكافئوا بحسب أعمالهم في الحياة
الراهنة ،وهذا الخبر يتفق مع وضع عالمنا
الراهن تما ًما االتفاق ،حيث يجد واقع خلق
تفسيرا له في هذا الخبر ،كما
اإلنسان الهادف
ً
أيضا أن ندرك السر
يمكننا في ضوء هذا الخبر ً
فيما يوجد في هذا الكون من نظام تسجيل
دقيق ألقوال اإلنسان وأعماله!



٣٦

٨٣

٥٨٧

( )17-1كل إنسان يريد أن يأخذ حقه من اآلخرين واف ًيا كامالً ،ولكن من سمو الخلق اإلنساني أن
يدفع المرء مايجب عليه تجاه اآلخرين كام ً
ال غير منقوص كذلك ،وأن يحب لآلخرين مايحب لنفسه،
وأما الذين يستوفون إذا أخذوا ،ويبخسون إذا أعطوا ،فإنهم سيدخلون عالم اآلخرة وما ينتظرهم هناك
سوى الدمار والخسران ،واآلخذ لنفسه واف ًيا كأنما يؤكد بعمله ذاك على وجوب استيفاء اإلنسان حقه،
ناقصا ،فإنما يقلل من حساسيته تجاه الحق الواجب عليه لآلخرين،
وفي هذه الحالة ،فهو إذ يعطي غيره ً
ومن يفعل ذلك عن عمد مرة بعد أخرى ويصر عليه ،يصل به األمر في نهاية المطاف إلى أن تنعدم
حساسيته تما ًما فيما يتعلق بحقوق غيره ،ويغلب على قلبه صدأ أعماله بحيث تنطمس بصيرته فال يعود
يعرف الرشد من الغي.
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( )36-18أغلب الناس في هذا العالم
قلما يهمهم أن يعطوا اآلخــريــن حقوقهم
كاملة ،وإنما يهمهم أوالً
وآخرا أن يستوفوا
ً
مالهم عند اآلخرين من حقوق كاملة ،وأمثال
هــؤالء سيعودون فــي اآلخ ــرة محرومين،
والعاقلون هم الذين يهتمون أشد االهتمام
بإعطاء اآلخرين حقوقهم من غير بخس؛
ألنهم هم الذين سيعتبرون في اآلخرة أه ً
ال
لما أعـــدهاﷲ هناك من نعيم وافــر وسعادة
دائمة .ومن يهمل مصالحه الدنيوية ألجل
حقيرا لدى عبدالدنيا،
اآلخــرة ربما يعود
ً
ولكن عندما تأتي اآلخرة فسيتضح بجالء أن
الذين تم اعتبارهم في الدنيا سفهاء كانوا في
الحقيقة هم األذكياء!

٥٨٨
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( )25-1إن ماقيل عن القيامة هنا ،يبدو
ظاهرا كأنه إخبار مجرد عن العالم المجهول،
ً
على أن ثمة شواهد وقرائن عديدة تدل على
صدقه ومن ذلك مثالً ،عالمنا الراهن ،فوجود
عالم قائم بالفعل دليل في ذاته على إمكان
بروز عالم آخر إلى حيز الوجود مماثل لهذا
العالم أو مختلف عنه ،ومن تلك الشواهد
أيضا تميز القرآن الكريم بجوانب غير عادية
ً
تثبت أنه كتاباﷲ ،وأن كل ماورد فيه حق
اليأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.

٢٥

٨٤

٥٩

والذين اليؤمنون باآلخرة ،رغم توافر
هذه القرائن الواضحة ،ويقضون أعمارهم
في غفلة وذهول عن اآلخرة ،فإنما يرتكبون
جريمة تؤهلهم في الواقع لعذاب السعير!!

٥٨٩
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٨٦
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( )22-1إن نظام الــكــون يقضي بأن
يأتي يوم للجزاء األخير ،وقد ظل األنبياء
والــذيــن تحملوا األمــانــة مــن بعدهم عن
صدق وإخــاص ،ينبئون الناس بهذا اليوم
المرتقب (الموعود) على اختالف العصور
واألمــصــار ،وبالرغم من ذلــك فــإن الذين
اليعترفون بالحق ،ويناصبون العداء لدعاة
الحق ،فإنما يمارسون طغيانًا لن يستطيعوا
النجاة بأنفسهم من عاقبته الوخيمة على أية
حال ،أما الذين يلبون نداء الحق ،رغم كل
العقبات والصعوبات التي تقف أمامهم،
فإنهم سينالون من لدن ربهم الودود مكافأة.
إن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ
من بين سائر الكتب السماوية ،مما يوحي بأن
القرآن مؤيد بنصرة مناﷲ خاصة ،وليس في
مقدور أحد أن ينال منه أو يتغلب عليه إلى أن
تقوم الساعة!
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( )17-1إن تأللؤ النجم فوق اإلنسان
فيه تذكير ــ بلغة التمثيل ــ بأن هناك «مراق ًبا»
يراقب اإلنسان ،وأنــه يسجل على اإلنسان
كل حركاته وسكناته ،وأنه سيعيد اإلنسان
ح ًّيا بعد موته ليحاسبه عما صــدر منه من
قول وفعل في الحياة الدنيا ،وإنما هي مهلة
حاجزا بين اإلنسان
االمتحان ،تلك التي تقف
ً
وبين تلك الساعة الرهيبة ،فحين تنتهي هذه
المهلة ،يواجهه مصيره المحتوم ذاك الذي
يتراءى له اليوم بعيدً ا جدًّ ا!



١٩

٨٧

٦٠

( )19-1إن هناك تخطي ًطا ملحو ًظا وراء
خلق اإلنسان والكون ،وهذا التخطيط يستلزم أن يكون لهذا الخلق غاية ،ولقد جاء الوحي لكي يكشف
لإلنسان عن هذه الغاية ذاتها ،بيد أن الوحي اليتعظ به إال من يتوافر لديه مزاج التأمل والتأثر ،وأمثال هذا
سيدخلهم ربهم في الجنان األبدية حيث كل ماتشتهيه األنفس وتلذ األعين ،وأما الذين حال طغيانهم
بينهم وبين تلقيهم الموعظة بالقبول ،فما ينتظرهم شيء سوى أن يظلوا يحترقون بنار جهنم إلى األبد.
٥٩١
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٢٦

٨٨

٥٩٢

( )26-1عندما يحيل المرء بصره فيما
حوله فيرى ،مثالً ،أن الجمل وهو حيوان
ضخم يتميز بتكوينه العضوي العجيب،
خاضع ألمــره يستخدمه كيف يشاء ،وأن
السماء بأجرامها الهائلة مسخرة لــه ،وأن
األرض جعلت بخصائصها الفريدة مالئمة لنا
نحن البشر إلى أقصى الحدود دون أدنى سعي
منا .وهــذه الوقائع تذكر من يتأملها ويديم
النظر إليها بعظمةاﷲ ،وبــاآلخــرة ،والذين
يستمدون من هذه المظاهر الكونية زاد التذكر
واالعتبار فقد برهنوا على جدارتهم بنعماﷲ
األبدية ،وأما الذين ظلوا سادرين في الغفلة،
فإنما يقيمون الدليل على أنهم اليستحقون
إال أن يحرموا من كل ألوان النعم إلى األبد!
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٨٩

٣٠

( )30-1يتأرجح اإلنسان في هذه الحياة
بين نوعين من األحــوال :الفوز بما يشتهي
تارة ،والحرمان منه تارة أخرى ،والمقصود
من كال هذين الحالين هو االمتحان ،أي
اختبار اإلنسان مــاذا سيكون رد فعله إزاء
مــوقــف معين ،فــأمــا ال ــذي يــصــاب بالبطر
والتفاخر والــغــرور إذا حصل على شيء،
وتتملكه المشاعر السلبية إذا حرم منه ،فقد
فشل في هذا االمتحان .وأما الذي إذا أعطي
شاكرا ،وإذا انتزع منه شيء
شي ًئا خضع لربه
ً
خضع لربه ثان ًيا معتر ًفا بعجزه وقلة حيلته،
فهذا اإلنسان األخير هو الذي أطلق عليه هنا
«النفس المطمئنة» أي «الروح المطئمنة».
وإن مقام النفس المطمئنة إنما يناله
الشخص الذي يتدبر في آياتاﷲ وآثار قدرته
٥٩٣
المنبثة في أرجاء الكون ،وهو الذي يستمد
زاد العبرة والعظة من أحداث التاريخ ،وهو الذي يقيم الدليل على أنه يؤثر الحق على ذاته كلما وقع
صدام بين الحق وبين ذاته ،وهو الذي اليخذل الحق بعد اعتناقه للمرة األولى وال يتخلى عنه أبدً ا ،حتى
لو اضطر في سبيله إلى أن يضع نفسه وكبرياءه تحت قدميه ،وحتى لو صارت حياته نتيجة استمساكه به
خالية مقفرة!!
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( )20-1إن اإلنسان اليكاد يستطيع في
هذه الحياة أن يحرر نفسه من التعب والعناء
والمشقة ،وهذا الواقع يدل على أن اإلنسان
خاضع لقوة عليا ،وهكذا يدل وجود العينين
لدى اإلنسان أن هناك «عينًا» فوقه التزال تراه
وإن لم يكن يراها ،وما يتمتع به اإلنسان من
قوة النطق يشير إلى أن هناك صاحب نطق
أعلى هو الذي وهب له القدرة على النطق
واإلبانة ،وأرشده إلى طريق الرشد والهداية،
ولو أن اإلنسان عرف نفسه ح ًّقا لعرف ربه
أيضا بكل تأكيد ،لقد أمراﷲ سبحانه اإلنسان
ً
بالصعود في مرتفعين م ًعا :أحدهما :أن يعامل
أخاه اإلنسان بالعدل وأن يواسيه ويمد إليه يد
العون عند الحاجة ،وثانيهما :اإليمان واليقين
باﷲ ،وهذا اإليمان واليقين حين يتمكن من
٥٩٤
نفس المرء ويتغلغل في أعماقه ،فال يبقى
محصورا في ذاته وحدها ،بل يتعدى أثره إلى ماحوله ومن حوله بالضرورة ،فإن إنسانًا كهذا اليهدأ له
ً
بال إال أن يحاول جهده لدعوة اآلخرين كذلك إلى سلوك طريق الحق ذاته الذي اختاره لنفسه!
٩٠

٢٠

٩١

١٥

٦٠
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( )15-1لهداية اإلنسان قد اتخذاﷲ
بلطفه تدابير ثالثة:
مظهرا
أوالً :أنه صنع الكون بحيث أصبح
ً
عمل ًّيا لمرضاته.

ثان ًيا :أنــه أودع في فطرة اإلنــســان ،قوة
التمييز.
ثال ًثا :أنه أرسل الرسل كي يبينوا للناس
الحق والباطل بلغة واضحة مفهومة لديهم.
إ ًذا ،فــالــذيــن يتنكبون عــن الــصــراط
المستقيم ،رغم هذه التدابير اإللهية كلها ،هم
الظالمون المعتدون ح ًّقا .لقد كانت ناقة النبي
صالح بمثابة عالمة على أنه البــد من
احترام صاحب الحق وأداء حقه إليه كامالً؛
وعاجزا عن الدفاع عن نفسه،
ولو كان ضعي ًفا
ً
وأن مايبدو للناظرين في ظاهره مجرد «ناقة»
واختبارا
عساه أن يكون آية أقامهااﷲ بالء
ً
للناس!!

٩٣



١١

٥٩٥

( )21-1إن مبدأ الزوجية يسري في أجزاء هذا الكون كافة ،فمن الذكر واألنثى ،إلى الليل والنهار،
إلى الجزيء السالب والجزيء الموجب ،إلى المادة والمادة المضادة (الالمادة) ،كل شيء في هذا
العالم يحقق الغاية من وجوده عبر االنضمام إلى زوجه ،وهذا دليل واضح على أن هذا الكون يتصف
بالغائية ،أي يكمن وراء إيجاده هدف ومعنى ،وفي كون هادف كهذا اليمكن أن ينتهي كل من العمل
الصالح والطالح إلى مصير واحد مماثل ،فإن هذا اليتفق مع عظمة الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون،
وصلةاﷲ بعباده ليست كصلة الحاكم بمحكوميه فحسب ،بل هو ناصرهم ومعينهم كذلك ،فهو يأخذ
بأيدي عباده الذين يرغبون في الوصول إليه ،ويتكفل بتذليل العقبات التي تواجههم على طول الطريق،
وأما الذين يسيرون في االتجاه المعاكس ،في طريق التمرد والطغيان فهو يدعهم يتخبطون في الطريق
الذي اختاروه!
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( )11-1لقد ُجعل نظام هــذا الكون
بحيث يسطع فيه ضوء النهار تما ًما كما يغشاه
ظالم الليل ،بتعاقب االثنين ،الواحد بعد
اآلخر ،يكتمل هنا نظام الوجود ،وهكذا البد
الرتقاء اإلنسان وتكامله الظاهري والمعنوي
أيضا أن يجرب قسوة العيش ونعومته م ًعا،
ً
فما تشتد وطــأة الــظــروف واألحـــوال على
عبدمن عبيداﷲ في هــذه الحياة إال لكي
تستيقظ مواهبه الكامنة ،وإنما توضع العقبات
والعراقيل في طريقه لكي يكون مستقبله
أفضل من حاضره.
يتيما ،فقيضاﷲ
وقد ولد رسولاﷲ^ ً
له خير كفيل شمله بعطفه وتعهده بالرعاية،
وكان عليه الصالة والسالم يعاني من الحيرة
والقلق بح ًثا عن الحق ،ففتحاﷲ له باب الحق
٥٩٦
على مصراعيه ،وكان عليه الصالة والسالم
فقيرا من المال ،فأغناهاﷲ بزوجته خديجة ،وهذا مثال تاريخي خالد يدلنا على كيفية تولياﷲ عباده
ً
بالنصر والتأييد من حيث يحتسبون وال يحتسبون.
٩٣

١١

٩٤

٨

٦٠

وإظهارا لنعمته؛
شكراﷲ
ً
وينبغي لإلنسان أن ُيعين الضعفاء حتى يستحق عوناﷲ ،وأن يكون حديثه ً
حتى ُيتماﷲ عليه نعمه في هذه الدنيا وفي الدار اآلخرة!



( )8-1كان رسولاﷲ خالل حياته قبل النبوة قل ًقا مضطرب البال وهو يبحث عن الحقيقة في لهفة
وشوق ،فأعطاهاﷲ علم الحقيقة وحول بحثه إلى المعرفة ،فانشرح صدره لمعرفة الحقائق وكتمان
األسرار ،ثم إنه لما بدأ بدعوة التوحيد في مكة ،تعرض ألقسى ألوان المعارضة ،ولكن بسبب هذه
المعارضة ذاتها انتشر ذكره في طول الجزيرة العربية وعرضها ،وتلك هي سنةاﷲ في هذا العالم ،ففي
البداية يتعرض اإلنسان هنا ألحوال العسر ،ولكنه لو تذرع بالصبر وظل ثابتًا على الجادة ،لصار هذا
العسر مطية للوصول إلى يسر جديد ،ولذا ينبغي لإلنسان أن يواصل جهده وكفاحه على قدر المستطاع
دائما نحو ربه!!
ً
متوجها ً
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٩٥

٨

( )8-1التين والزيتون جبالن ،يقع على
القرب منهما بيت المقدس ،يعني مولد
السيد المسيح وموضع نشاطه الدعوي،
وطور سينين هو الجبل بشبه جزيرة سيناء
الذي كلماﷲ عليه سيدنا موسى ،وأما البلد
األمين فالمراد به مكة ،حيث ُبعث رسول
اإلسالم^.
لقد خــلــقاﷲ اإلنــســان مـــزو ًدا بأفضل
المواهب ،وما زوده تعالى بتلك المواهب
إال ليتعرف بها على الحق المعلن عن طريق
األنبياء ،ويضع حياته العملية على أساس منه،
والذين يفعلون ذلك يتبوءون أعلى مراتب
العزة والرفعة في دار الخلود ،أمــا الذين
اليستخدمون مواهبهم تب ًعا لمرضاةاﷲ،
فإنهم سيجردون من كل النعم المتاحة لهم
٥٩٧
في الحياة الراهنة ،هذا إلى جانب كونهم لن
يجدوا في اآلخرة مكانًا يلجؤون إليه سوى دار الحرمان األبدي ،وهذه حقيقة تشهد بصدقها رساالت
األنبياء والمرسلين وما نتج عن كفاحهم الطويل من األحداث والتحوالت التاريخية عبر مختلف
العصور!
٩٦

١٩



( )19-1اآليات الخمسة األولى من هذه السورة هي أول مانزل به الوحي على رسولاﷲ^ ،لقد
خلقاﷲ اإلنسان من األجزاء المادية التافهة ،ثم منحه هذه القوة الفذة التي تمكنه من القراءة وإدراك
المعاني بواسطة األلفاظ ،كما علمه كيفية استعمال القلم؛ ليضبط به شتى العلوم والمعارف ويحفظها
من الضياع والنسيان ،فإذا كانت قدرة القراءة تؤهل اإلنسان للتعلم الذاتي ،فإن القلم يؤهله إلبالغ عمله
إلى اآلخرين على أوسع نطاق.
إن الذين يعاندون الحق ،ويضعون العراقيل في طريق أتباع الحق عاقبتهم وخيمة جدًّ ا ،والسند
الحقيقي بالنسبة إلى داعي الحق ،وهو يمر بمثل هذه الظروف غير المواتية ،أن يعبداﷲ راج ًيا فضله؛ إذا
انقطع رجاؤه من الناس ،وأن يقترب من رب الناس إذا ابتعد هو عن الناس أو ابتعد عنه الناس!!

832
٩٧

٥



( )5-1هــنــاك ليلة مــن لــيــالــي السنة
(والمعروف أنها واحدة من الليالي العشر
األخــيــرة مــن شهر رمــضــان) اختصهااﷲ
سبحانه بالقضاء والــحــكــم ،حيث يغدو
المالئكة ويــروحــون طــوال هــذه الليلة بين
األرض والمأل األعلى بإذن ربهم؛ التخاذ
مايلزم لتنفيذ الــقــرارات اإللهية المتصلة
بتدبير مختلف شؤون العباد على مدار العام،
وقد شهدت ليلة خاصة كهذه بدء نزول القرآن
الكريم على قلب محمد^.
ويبدو أن األرض تشهد في هذه الليلة
من كل عام تجمع عدد كبير من المالئكة،
مما يخلق على األرض ً
خاصا،
مناخا روح ًّيا ًّ
واآلن ،فالذين يتمتعون باليقظة الروحية
الدائمة يتأثرون بهذا الفيض القدسي الغامر،
٥٩٨
ويتولد في داخلهم نتيجة ذلك ،تأثير روحي
غير عادي يزيد من قيمة أعمالهم الدينية إلى حد أكبر بكثير مما هي في األحوال المعتادة!
٩٨

٨



( )8-1كان المشركون في شبه الجزيرة العربية وأهل الكتاب يطالبون رسولاﷲ^ بأن يريهم
وجها لوجه ،فإذا تم ذلك صدقوا برسالته ،ولكن مطالب
معجزة ما ،أو ينزل من السماء مالك يكلمهم ً
كهذه إنما يقترحها دو ًما أناس غير جادين ،فلقد طالبت الشعوب واألمم فيما مضى من القرون رسلها
بمثل ذلك ،ولكنها لم تؤمن رغم االستجابة لطلبها على الوجه األكمل.

إن ديــناﷲ القيم يتلخص في أال يعبد اإلنسان إالاﷲ الواحد األحــد ،وأن يصير مح ًّبا له من
صميم قلبه ،وأن يقيم الصالة ويؤدي الزكاة ،ذلك هو الدين األصيل الذي جاء من عنداﷲ سبحانه
على اختالف العصور ،وخير الخالئق هم الذين يتمسكون بهذا الدين القيم ،وشر الخليقة هم الذين
يرفضون التمسك به ،أو يختلقون من عند أنفسهم دينًا آخر سواه ،ثم يطلقون عليه تسمية الدين القيم
كذ ًبا وافتراء علىاﷲ!!
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( )8-1إن زلزلة القيامة ستكون إيذانًا
بانتهاء مهلة االمتحان ،وإنها ستعني أن الحرية
المتاحة للناس لحكمة االمتحان واالختبار
في الحياة الدنيا قد انتزعت منهم اآلن ،وأنهم
واقفون اآلن بين يدي الساعة الحاسمة التي
يجزى فيها الكل بما عمل جزاء وفا ًقا!
إن عالماﷲ اليوم يسوده الصمت والسكون
في ظاهر األمر ،ولكن عندما تتغير األوضاع
وتبدل األرض غير األرض والسماوات على
إثر زلــزال القيامة ،فإذا بكل شيء هنا يعود
«ناط ًقا» ،فلقد أثبتت المخترعات الحديثة
أن األشــيــاء الــجــامــدة هــي األخـــرى تتمتع
بقدرة «النطق» ،فاألفالم السينمائية وشرائط
الفيديو مث ً
ال تعيد كل مايجري باألستوديو
بمنتهى الدقة ،وهكذا فكأنما العالم الراهن
٥٩٩
هو أستوديو إلهي ضخم ،وكل مايصدر عن
اإلنسان في رحابه من قول أو فعل يتم تسجيله لحظة صدوره ،وسيقوم هذا الكون بإعادة عرض قصة
كبيرا!!
حياة كل إنسان يوم الجزاء األخير بحيث لن يغادر شأنًا من شؤون حياته مهما كان
صغيرا أو ً
ً
٩٩

٨

١٠٠

١١

٦٠



( )11-1الفرس حيوان غاية في الوفاء ،فهو يضحي بنفسه ألجل سيده إلى أقصى حد؛ حيث إنه
يرمي بوجوده في الخطر ،وال يتخلى عن سيده حتى في ساحات الوغى ،وهذا مثال رمزي يوضح لنا
كيف ينبغي لإلنسان أن يكون؟ فينبغي على اإلنسان أن يكون بدوره وف ًّيا لربه تما ًما كما يكون الفرس وف ًّيا
لسيده ،ولكن الواقع القائم بالفعل غير هذا.
فالحيوان في هذا العالم شاكر لسيده ،ولكن اإلنسان كنود لربه ناكر لفضله.
والحيوان هنا يعرف حق سيده عليه ،ولكن اإلنسان اليعرف حق مواله عليه ،والحيوان هنا يجد في
خدمة سيده واالنقياد له ،ولكن اإلنسان يتقاعس عن طاعة ربه وامتثال أوامره.
واإلنسان ال ُي َقدر من الحيوانات إال الحيوان الذي يكون وف ًّيا له ،فكيف يمكن إ ًذا ،أن يجهل اإلنسان
السر القائل بأنه لن يعتبر أه ً
ال للتقدير عنداﷲ كذلك إال الذي يكون وف ًّيا له تعالى ،غير أن حب المال
الزائد يعمي اإلنسان ويسلبه بصيرته ،مما يجعله محرو ًما من معرفة الحقيقة التي كان قد شهدها وجربها
وتكرارا خالل حياته اليومية!!
مرارا
ً
ً
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( )11-1إن زلــزال القيامة سيحطم كل
شــيء ،وسيعود الناس عقبه ،وكل ماكانوا
مرتكزين عليه في الحياة الدنيا ــ وإن كان في
قوته ورسوخه كالجبال ــ هباء ،تتقاذفه الرياح،
وبعدئذ سيتكون عالم جديد؛ حيث يكون
الثقل كله إلى جانب الحق وحــده ،وستفقد
كل األشياء األخرى سواه ثقلها يومئذ ،والعالم
الراهن يسوده هوى الناس؛ تستمد فيه األشياء
قيمتها ووزنها من اعتبارات الناس وتقويمهم،
أمــا اآلخ ــرة فهي عــالــماﷲ ،وسيثقل هناك
شيء ماأو يصير عديم الثقل والقيمة بحسب
مشيئةاﷲ وتقويمه وحدهما.
وتوزن األعمال في الدنيا باعتبار ظاهرها،
بينما ت ــوزن فــي اآلخـــرة باعتبار جوهرها
الداخلي ،فبقدر مايكون عمل اإلنسان منطو ًيا
٦٠٠
على اإلخالص ،يزداد ثقله في ميزان اآلخرة،
وبقدر مايكون عمله خال ًيا من اإلخالص ،يكون خفيف الوزن هناك ،مهما بدا ثقي ً
وضخما لعبدة
ال
ً
الظواهر في الدنيا!!
١٠١

١١

١٠٢

٨



( )8-1اإلنسان يرغب في أن يكسب أوفر قدر من المال وأن يقتني من المتاع الدنيوي أنوا ًعا وألوانًا،
وهو اليزال مشغوالً بتحقيق رغبته تلك حتى يوافيه الموت ،وساعتها يدرك ـولكن بعد فوات األوان ــ
أن الجدير بالكسب واالقتناء كان شي ًئا آخر غير الذي ظل يكد ويسعى وراءه طيلة حياته! إن الزيادة في
أعراض الحياة الدنيا إنما تزيد من تبعة اإلنسان ومسؤوليته ،بينما هو يحسب ،لفرط حماقته وغروره ،أنه
يعمل على زيادة أسباب نجاحه وسعادته!!



( )3-1اإلنسان يتقدم كل لحظة نحو موته ،وهذا يعني أنه لو غفل عن استعمال عمره فيما يعود عليه
بالنفع والخير ،فلن يحصل في نهاية المطاف على شيء سوى الضياع والهالك ،واإلنسان إذا أراد النجاح
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في هــذه الحياة تحتم عليه أن يعمل ،وأما
الفشل فال يتطلب عم ً
ال من أي نوع ،وإنما هو
يسعى نحو كل عاطل من تلقاء نفسه!
وقد روي عن بعض السلف أنه قال :فهمت
معنى السورة (العصر) من بائع الثلج ،كان
يصيح ويقول :ارحموا من يذوب رأسماله،
ارحموا من يــذوب رأسماله!! فقلت :هذا
معنى (إن اإلنسان لفي خسر) يمر به العصر
(الوقت) فيمضي عمره؛ وال يكتسب فإذا هو
خاسر( .نق ً
ال عن التفسير الكبير ،للرازي)
والمستعمل لوقته خير استعمال هو الذي
يقيم الدليل على ثالثة أمور ،وهي:
أوالً :اإليــمــان ،أي الشعور بالحقيقة
واالعتراف بها.
ثان ًيا :العمل الصالح ،أي أن يفعل ماينبغي
أن يفعل ويدع ماالينبغي أن يفعل.
ثال ًثا :التواصي بالحق وبالصبر ،أي أن
يدرك الحقيقة إدرا ًكــا عمي ًقا يعود معه داع ًيا
ومبشرا بها بين الناس!!
إليها
ً

١٠٣

٣

١٠٤

٩

١٠٥

٥

٦٠١



( )9-1إذا ثار بينك وبين أحد الناس خالف ،فبإمكانك أن ترد عليه بالدليل ،وهذا وحده سائغ
ومقبول شر ًعا وعقالً ،أما لو تناولت عرضه بالطعن ،وسمعته بالتشويه ،وألصقت به ألوان التهم الكاذبة،
فذلك مااليجوز وال يساغ إطال ًقا.

والذين يفعلون ذلك إنما يشجعهم عليه مايرونه من أن مركزهم الدنيوي محفوظ وراسخ الجذور،
وبالتالي يحسبون أنهم لن يخسروا شي ًئا أو يتعرضوا ألي مكروه بتوجيه االتهامات الباطلة نحو الغير
جزا ًفا ،ولكن هذا الحسبان صادر عن الحماقة المحضة ،إذ الحقيقة أن فع ً
ال كهذا يعني اقتحام هاوية من
نار ،وهي هاوية لن يسأل عمن يقع فيها أحد ،وال يجد إلى الخروج منها سبيالً!



( )5-1كان أبرهة ملكًا حبش ًّيا يحكم جنوبي الجزيرة العربية في القرن السادس الميالدي ،وفي سنة
570م قام ــ بدافع من الجنون الديني ــ بالهجوم على مكة ناو ًيا هدم الكعبة ليصرف عنها حجاج العرب،
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١٠٦

٤

١٠٧

٧

١٠٨

٣

وكان معه جيش كبير مزود بنحو اثني عشر
فيال ،ولذلك سمي هؤالء بأصحاب الفيل.

وعندما اقترب هؤالء من أرض مكة ،أبت
الفيلة عن التقدم نحو األمــام ،ومن جانب
آخــر جــاءت أســراب من الطيور تحمل في
أحجارا صغيرة ،وأخذت
مخالبها ومناقيرها
ً
تلقيها على أبرهة وجنوده ،فأصيب الجميع
بمرض من نوع غريب ،مما جعلهم يفرون
هاربين وقد تملكهم الذعر والفزع الشديد،
لكن أكثرهم ،بمن فيهم أبرهة ،لم يلبثوا أن
هلكوا في منتصف الطريق!! ،ولقد حدثت
هذه الواقعة في العام نفسه الذي شهد مولد
إرهاصا مناﷲ بأن
الرسول^ وقد كان ذلك
ً
رسول اإلسالم قد كتب له الغلبة والظهور،
فما من أحد يصطدم معه أو يتعرض لدينه إال
حتما بالهزيمة والذل والهوان!!
سيبوء ً

٦٠٢



( )4-1كانت قريش شع ًبا تجار ًّيا ،وقد كانت قوافلهم التجارية تتجه نحو بالد الشام وفلسطين في
أيام الصيف ،ونحو اليمن في أيام الشتاء ،وعلى هاتين الرحلتين كانت تتوقف معيشتهم ،وفيما كان
التجار في قديم الزمان يتعرضون عمو ًما لغارات السلب والنهب ،كانت قوافل قريش تسير آمنة ،وتعود
رابحة ،وحيثما حلت وجدت الكرامة والرعاية ،وكان الفضل في ذلك يرجع إلى صلة قريش بالكعبة،
حيث إنهم كانوا سدنة الكعبة وخدامها ،وبما أن الكعبة كانت لها حرمة عظيمة في نفوس العرب ،كانوا
أيضا بمنتهى التكريم والحفاوة واالحترام ،وال يمسونهم بسوء أبدً ا.
يقابلون خدامها وسدنتها ً
وقد تم تكريمهم هنا بهذا الواقع بغية استمالتهم إلى اإلسالم بأسلوب حكيم ،فكأنما قيل لقريش:
إنه سيكون جحو ًدا للنعمة نكرانًا للجميل أن تتمتعوا بالفوائد الدنيوية لجوار بيتاﷲ ،وال تقوموا بأداء
مقتضيات هذا الجوار! إناﷲ الذي يفيض على اإلنسان بالفوائد المادية هو وحده يستحق أن يعبده
اإلنسان بال شريك!!



( )7-1إن اليقين بمؤاخذة اآلخرة إذا استقر في قلب اإلنسان جعله صالح العمل مستقيم السلوك،
أما الذي يخلو قلبه من هذا اليقين فإنه سيكون خال ًيا من كل أنواع الصالح واالستقامة ،فيصبح غاف ً
ال
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عن عــبــادةاﷲ ،وال يخجل حتى من أن يدفع
الضعيف العاجز بطريقة عنيفة وقحة ،وهو
اليشعر بحاجة مالمساعدة الفقراء والمساكين،
وال تسمح نفسه بأن يعطي للناس الشيء الذي
اليسبب إعطاءه إياهم أية خسارة له!!



١٠٩

٦

١١٠

٣

( )3-1كــان رســـــولاﷲ^ قــد نهض
بدعوة الحق الخالص ،وذلك أصعب عمل
على اإلطالق يقوم به إنسان في هذا العالم..
ومن ثم فقد اضطر عليه الصالة والسالم في
سبيل دعوته إلــى التضحية بكل مايملك،
حيث انقطع عن قومه ،وتــدهــورت حالته
المعيشية وأظلم مستقبل أوالده ،ولم يقف
إلى جانبه سوى قلة قليلة ليس عندها قوة وال
عتاد ،ولكن في تلك الظروف نفسها القاسية
المثبطة أخبراﷲ نبيه قائ ً
ال بأننا قد أعطيناك
٦٠٣
كثيرا ،وهو
خيرا ً
ــ يامحمد ــ الكوثر ،يعني ً
يشمل النجاح بأشكاله وأنواعه كافة ،وقد تحققت هذه النبوءة القرآنية حر ًفا حر ًفا خالل األعوام التالية.
وهذا الوعد اإللهي بالخير الكثير كما تحقق لرسول اإلسالم على الوجه األكمل ،يمكن أن يتحقق
أيضا ــ مع تفاوت الدرجات ــ بالنسبة إلى أفراد أمته كذلك ،بشرط أن ينهضوا بذلك الدين الخالص الذي
ً
نهض به الرسول وأصحابه من قبل ،وهذا الخير الكثير يمتد من الدنيا إلى اآلخرة ،اليتوقف وال ينتهي
فيضه أبدً ا!!
١١١



٥

( )6-1نزلت هذه السورة في ختام العهد المكي ،وقد ظل الرسول^ حقبة من الزمان يدعو الناس
مناد ًيا إياهم بـ«يا قوم» ولكنهم حين أبوا اإليمان رغم قيام الحجة عليهم ،خاطبهم بقوله( :قل ياأيها
الكافرون) والمقصود من هذا الخطاب في هذه المرحلة الحاسمة هو البراءة دون الدعوة.
وقوله( :لكم دينكم ولي دين) اليتضمن تصدي ًقا بدين اآلخرين ،وإنما هو تأكيد على التمسك
بالحق والثبات عليه بمنتهى القوة والتصميم ،وإعالم بأنكم ــ أيها المخاطبون ــ قد بلغتم بدوركم من
العناد والتعنت إلى نقطة الالعودة ،أي الحد األقصى الذي اليعود بعده أمل في الرجوع إلى الحق أبدً ا!
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«فتحا»
( )3-1إن النصر اإللهي الذي يسمى
ً
إنما يأتي دو ًما عن طريق الدعوة .إن إدخال الناس
أفواجا هو النصر اإللهي األعظم،
في ديــناﷲ
ً
وعن طريقه يتوصل أهل الدين الحق إلى مرحلة
الفتح والغلبة ،وقد تولدت في السنوات األخيرة
من حياة الرسول^ ( 9ــ 10هـ) أحوال مهدت
الطريق إلى دخول الناس في ديناﷲ بأعداد كبيرة،
وبالتالي انفتح باب االنتصارات والفتوحات على
مصراعيه.
إن فتح المؤمن إنما يزيد من شعوره بالعجز
والتواضع ،وهو يتوجه إلىاﷲ سائ ً
ال العفو حتى
عن عمله الذي البأس به في ظاهر األمر ،وهو
يحيل عــلــىاﷲ كل شــيء ،حتى النجاح الذي
أحرزه ــ على مايبدو ــ بجهوده الذاتية!



(« )5-1أبو لهب» هو اسم ألحد األشخاص
من ناحية ،وهو ــ من ناحية ثانية ــ علم على «دور
معين» ،إنه رمز تاريخي لمعارض الدعوة إلى
الحق ،الذي يذهب في سبيل العداء والكيد لها
إلى حد الخسة والنذالة ،وهذا «الدور» كما واجهه
الرسول الكريم^ يمكن أن يواجهه الدعاة
اآلخرون من أمته كذلك ،على أن الداعية لو كان
قد نهض ألجــلاﷲ ح ًّقا ،فإن نصراﷲ سيدركه
المحالة ،وبالتالي ستذهب محاوالت كل معاند
كأبي لهب أدراج الرياح دون أن تنال من الداعي
أو من دعوته شي ًئا ،وسيتعرض هو ــ عاج ً
ال أو
آج ً
ال ــ للدمار المحقق رغم كل مايتوافر لديه
من وسائل القوة والثروة ،وسيحترق هو نفسه بنار

عناده ،وسيتم سوقه في النهاية ــ وبصورة أبدية ــ
إلى تلك العاقبة المشؤومة ذاتها التي كان يريد أن
يسوق داعياﷲ إليها!!



( )4-1هــذه الــســورة هي ســورة التوحيد،
خالصا من كل الشوائب
تعرض مفهوم اإللــه
ً
واالنحرافات التي ظلت غالبة على أفكار البشر
ومعتقداتهم في كل العصور ،فليس هناك آلهة
متعددة ،إنما هوإله واحد أحد وهواﷲ ،الجميع
محتاجون إليه ،وهو غني عن الكل اليحتاج إلى
أحد ،وهو قادر على كل شيء قدرة ذاتية ،وهو
أسمى وأرفع من أن يكون مولو ًدا ألحد أو يكون
له ولد كما هو شأن المخلوقين .إنهإله فذ ليس
كمثله ،وال يشاركه أو يماثله أحد بأي وجه من
الوجوه وفي أي ناحية من النواحي!!



( )5-1إناﷲ هو الوجود الحي القادر الذي
يشق ظلمة الليل ليستخرج منها ضياء الفجر..

وهو القادر كذلك على أن يكشف عن اإلنسان
مايحيط به من غيوم المصائب السوداء ،ويغمره
بنور العافية والهدوء والطمأنينة.
ولــقــد ُأنــشــئ هــذا العالم ال ــذي نعيش فيه

لمصلحة االمتحان ،مما اقتضى هنا أن يقترن
الخير بالشر ،وال سبيل إلى النجاة من هذا الشر
سوى أن يستعيذ اإلنسان باﷲ منه ،وهذا الشر له
أنواع شتى ،منها ــ على سبيل المثال ــ مايعمله
الخبثاء الفاسدو الطوية في ظالم الليل ،وما يصنعه
السحرة وأمثالهم غال ًبا عن طريق النفث في العقد،
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وهكذا الذين يصابون بالحسد على الغير
إذا مــارأوه في نعمة وحسن حال ،وبالتالي
يتخذون إجــراءات حاقدة شريرة سع ًيا وراء
إزالتها ،وينبغي للمؤمن أن يستعيذ باﷲ ويلوذ
بحماه من كل هؤالء ،واﷲ وحده يقدر على
أن يعيذ اإلنسان من كل أنواع الشرور!

١١٢

٤

١١٣

٥



( )6-1اإلنسان مخلوق عاجز ضعيف،
وهو في أمس حاجة إلى «حمى» يلجأ إليه،
وهــذا الحمى اليمكن أن يــوفــره لــه أحد
غيراﷲ الواحد األحد ،فهو وحده رب الناس
جمي ًعا ،وهو وحده مليكهم ومعبودهم بال
شريك ،فمن هناك سواه ــ إ ًذا ــ يصلح ليكون
سناد الناس ومالذهم ضد الشرور والفتن؟!
الشيطان هو الفتنة األشــد خطورة على
٦٠٤
اإلطالق ،الذي ينبغي على اإلنسان أن يتعوذ
دائما ،فهو يغوي اإلنسان بأساليب الخداع والتمويه،
باﷲ منه ،وهو أشد خطورة ألنه يخفي حقيقة ذاته ً
ومن ثم اليستطيع أن ينجو من حبال الشيطان إال الذي يكون غاية في الحذر والتيقظ ،والذي أعطاهاﷲ
فهما يميز به الحق من غير الحق ،ويدرك به ماله حقيقة وما الحقيقة له من القضايا واألمور.
ً
وليس الشياطين من الجن وحدهم هم الذين يقومون بهذه الوسوسة الماكرة واإلغراء الخفي ،وإنما
أيضا يتظاهرون بأزياء مصطنعة ،ويحاولون صرف الناس بمعسول كالمهم عن
هناك شياطين من اإلنس ً
طريق الهدى إلى طريق الضالل..
١١٤

٦

عن أبيذر قال :أتيت رسولاﷲ^ وهو في المسجد ،فجلست ،فقال :ياأباذر! هل صليت؟ قلت:
ال ،قال :قم فصل ،قال :فقمت فصليت ثم جلست ،فقال« :يا أباذر تعوذ باﷲ من شر شياطين اإلنس
والجن» قال :فقلت :يارسولاﷲ ولإلنس شياطين؟ قال« :نعم» (تفسير الطبري).

واالستعاذة باﷲ من الفتن عملية مزدوجة ،فهي من ناحية طلب مناﷲ أن يوجه إلينا عنايته ويبسط لنا
كنفه ،ومن ناحية أخرى يقصد بها إيقاظ وعينا تجاه الفتن لكي نتمكن من مواجهتها بحذر أشد وتيقظ
أكثر!
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