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وصفها: سورة مكيَّة
عدد آياهتا: تسع وستون.

وعدد كلامهتا: تسعامئة واثنتان وثامنون.
وعدد حروفها: أربعة آالف ومئتان.

هي سورة مكيَّة كلها عىل األرجح، وهي من أواخر ما نزل بمكة، لذلك كان 
فيها ما يشبه اخلامتة ملا جرى يف العهد املكّي من اضطهاد وفتنة للمؤمنني بطريقة 
ض له املؤمنون وهتيئ األذهان ملرحلة أخرى ختتلف  ملخصة، تكاد تلخص ما تعرَّ
فيها طبيعة التحديات واملواجهات بني معسكر اإليامن ومعسكرات الرشك والكفر 
وأهله، ومنهم من ُعِرفوا بأهل الكتاب الذين كان يتوقع منهم أن يكونوا أحالفًا 
ألهل اإليامن ومحلة الرسالة اخلامتة، لوال البغي واحلسد اللذان مآل قلوهبم. لقد 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  }ڌ  كان بغيهم أشبه ببغي ابن آدم عىل أخيه: 
يف  ُأحكم  ملا  تفصيل  كلها  والسورة   ]27 گ{]املائدة:  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  }ٹ  الفاحتة:  سورة 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ  6-7[. ولذلك كانت خامتتها:  ]الفاحتة:  ڄ{ 

ا تقول من أراد االهتداء إىل الرصاط املستقيم  ھ{]العنكبوت: 69[، فكأنَّ ہ  ہ 
ويتخلص  النفس  بجهاد  فيبدأ  املستويات،  مجيع  وعىل  جهاده،  حق  اهلل  يف  فليجاهد 
الطلب.  وجهاد  والتدافع  الدفع  بجهاد  ثم  اآلبائية،  والعقلية  والتقليد  التبعية  من 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  }ٻ    اهلداية:  مصدر  بيَّنت  قد  البقرة  سورة  بداية  كانت  وإذا 
ڀڀ{ ]البقرة: 2[، فإنَّ هذه السورة قد بيَّنت بعض وسائل هذه اهلداية.

عمود السورة: 
عمود هذه السورة وحمورها األساس "اإليامن والتحديات التي تواجه محلته"، 
يف مجيع جوانبها ومستوياهتا، فتبنّي الفتنة وتتناول دروبًا منها لتتوطن نفوس املؤمنني 
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وتتهيأ الستقبال ما َسُيْبَتلون به من فتن من سائر خمالفيهم يف اإليامن، وخصومهم 
م آمنوا باهلل حني كفر اخلصوم، ووّحدوه -سبحانه-  الذين ال ينقمون منهم إال أنَّ
حني أرشك به اخلصوم، وأخلصوا دينهم هلل حني خلط خصومهم الرشك واإليامن، 

ومزجوا بني العمل الصالح والعمل اخلبيث. فبها ُبِدَئْت وبجانب منها ُختمت. 
فسنَّة الفتنة وابتالء املؤمنني سنَّة ثابتة مستمرة: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ{ ]آل عمران: 141[، وُتنّبه خامتة السورة عىل أنَّ اجلهاد ينبغي أن ُيفهم 
يف إطار الفتنة واالبتالء وأنَّه ينبغي أن يكون سبياًل إىل اهلداية، فهو خيالف "الفتح" 
ا هدايته فقد  الذي يكون هدفه التغلُّب عىل اخلصم وكرس شوكته وإذهاب رحيه، أمَّ
ال ختطر عىل بال الفاحتني، وهنا يظهر االختالف احلقيقي بني اجلهاد بمفهومه القرآيّن 

والغزو والقتال ومايرتتب عليهام، ولذلك قال -تعاىل-: }ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{]العنكبوت: 69[ وليس سبلهم هم، فالنتائج التي يوصل 
ا الغزو والفتح فهي  اجلهاد إليها نتائج حتظى بعناية اهلل -جل شأنه- ومباركته، وأمَّ

أمور أخرى.

مؤرشات يف املنهج:)))
وهناك وجه آخر من أوجه املقارنة بني سورة العنكبوت وسورة البقرة، فسورة 
البقرة نبهت إىل بعض صفات املؤمنني املتقني، ومنها ارتباطهم باهلل -جل شأنه- 
وسؤاله  الُلطف والتخفيف وعدم التكليف بام ال ُيطاق أو َيْصُعب، والنظر 
إىل أن ذلك جزء من أهم وسائل تكوين َمَلَكة التقوى يف اإلنسان حتى يعبد اهلل 
كأنَّه يراه. ويف هذه السورة التفات نحو اجلغرافيَّة، فيبنيَّ -جّل شأنه- نعمته عىل 
اإلنسان هبذا التنوع يف اجلغرافيا، فهناك حرم آمن امتن عليهم بتمكينهم منه، فقال 
]القصص: 57[، وعدَّ اجلهاد يف اآلية األخرية  ھ{  ھ  ہ  ہ  }ہ  -تعاىل-: 

البنائيَّة للقرآن املجيد، مرجع سابق، حيث تم هناك تفصيل رؤيتنا ألحد أهم مالمح  الوحدة  العلواين،   (1(
ة يف القراءة. كام نرشنا يف إبريل 2012م، مقاالً نفرّس  اخلطاب القرآيّن، وما حيّتمه من حمددات منهجيَّة خاصَّ
فيه آيات القتال يف القرآن وفقًا هلذا املنهج، وانطالقًا من إيامننا بوجود وحدة بنائيَّة للقرآن، وخالفًا لكل 
املناهج التجزيئيَّة للقرآن والتي تقرؤه عضني بني ناسخ ومنسوخ، فهذا املقال هو تطبيق عميل هلذا املنهج.
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وسيلة هلداية العباد إىل سبل اهلل -جّل شأنه- ويلفت النظر إىل أنَّ فيه إشارة إىل 
]العنكبوت: 69[ لينبهنا أنَّ اجلهاد واملدافعة ال تنحرص  }ڻ ۀ{  تعدد السبل: 
يف سبيل واحد، بل هلا سبل عديدة، ذكر لنا بعضها، وهّيأ لنا األسباب الستنباط 
البعض اآلخر ليدوم األمن يف احلرم ويستمر، وحُترتم األرض املقدسة وحُتفظ هلا 
مكانتها، ويعمل اإلنسان املستخَلف باملدافعة واملجاهدة كي جيعل من بقية أجزاء 
األرض مسجدًا وطهورًا تشبه احلرم واألرض املقدسة إذا ما دخل الناس يف السلم 

كافَّة واستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة.
كام أنَّ فاحتة السورة بدأت باألحرف املقطعة التي استهلت هبا سورة البقرة، مما 

يشري إىل نوع من الرتابط بني السورتني يف بعض املوضوعات، ومن أبرزها 
ما ُيعدُّ بمثابة حتميَّة الفتنة واالبتالء للمؤمنني ليميز اهلل اخلبيث من الطيب، 

}ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  وهو الذي أشارت إليه اآلية: 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
مع  وترابطها  للمؤمنني  املرشكني  فتنة  إىل  اإلشارة  وكذلك   ،]214 ]البقرة:  ۈئ{  ۆئ 
آيات سورة البقرة وآية العنكبوت، وبعض آيات سورة احلج ونحوها، وكذلك سورة 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  }پ  اآلية:  يف  عمران  آل 
ٿ ٿ{ ]آل عمران: 142[، }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ی  154[، }ی  ]آل عمرن:  ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ىث{  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

]آل عمران: 165[، }ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۇئ ۇئ{ ]آل عمران: 179[.
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وحني ُتضم هذه اآليات إىل بعضها وُتستحرض كاملة؛ فسيلحظ القارئ املتدبِّر 
كيف يفرس القرآن بعضه بعضًا يف ترابط وإحكام، ُيربز تسلسل األفكار التي توحي 

اآليات الكريمة هبا وبدالالهتا وترابطها وانسجامها. 
إنَّ سورة العنكبوت يف آياهتا األوىل تشري إىل االرتباط بتلك النتيجة؛ وهي 
أنَّ العاقبة بعد الفتنة انتصار اإليامن عىل الرشك، وانتصار املؤمنني عىل الكافرين، 
فجعجعة الكفر وأهله ليست نائيَّة، وقدراهتم عىل الفتنة -فتنة املؤمنني- هلا أجّل 
سوف تبلغه وتتوقف عنده شاء أهل الكفر أم أبوا، وما كان اهلل ليسمح بأن ُيفتن 
املؤمنون به من أولئك املرشكني والكفار لوال احلكمة البالغة يف ذلك، ومتطلبات 
اإلعداد ملا ال يتحقق العمران واالستخالف إال به من تدافع، وال يكتمل االبتالء 

والتزكية إال بحدوثه.

مناسبة السورة ملا قبلها:)))
جاءت سورة العنكبوت عقب سورة القصص التي قصَّ اهلل E علينا 
فيها نبأ موسى وفرعون، وهو نبأ من أنباء الرصاع بني احلق والباطل، والتدافع 

بينهام، وحلقة من حلقات تلك السلسلة. 

األمر  يف  االجتهاد  عىل  احلث  مقصودها  العنكبوت  »سورة  الدرر:  نظم  تفسريه  يف  البقاعي  اإلمام  قال   (1(
باملعروف، والنهي عن املنكر، والدعاء إىل اهلل -تعاىل- وحده من غري فرتة، كام ختمت به السورة املاضية، 
من غري تعريج عىل غريه -سبحانه- أصاًل، لئال يكون َمَثُل الفرج عند املتعوض عوضًا منه َمَثَل العنكبوت، 
فهي سورة ضعف الكافرين وقوة املؤمنني، وقد ظهر تسميتها بالعنكبوت وأنَّه دال عىل مقصودها، »بسم 
اهلل« الذي أحاط بجميع القوة فأعز جنده »الرمحن« الذي شمل مجيع العباد بنعمة األمر والنهي، »الرحيم« 

الذي ألزم أهل العرفان ذروة اإلحسان.
ملا ختم السورة املاضية باحلث عىل العمل للدار اآلخرة، وأنَّ كلَّ أحد حمسن وميسء جمزيٌّ بعمله، 
وباإلخبار بأنَّه -سبحانه- عاملٌ بالرسِّ والعلن، وباألمر باالجتهاد يف الدعاء إليه وقرص اهلمم عليه، وإن أدى 
ذلك إىل املالل، وذهاب النفس واألموال، معلاًل بأنَّ له احلكم -سبحانه- ألنَّه الباقي بال زوال، وكل ما 
عداه فإىل تالٍش واضمحالل، وأنَّه ال يفوته يشء يف حال وال مآل، قال أول هذه" امل "إشارة باأللف الدال 
عىل القائم األعىل املحيط، والم الوصلة وميم التامم بطريق الرمز إىل أنَّه -سبحانه- أرسل جربيل إىل حممد 
-عليهام الصالة والسالم- ليدعو الناس بالقرآن الذي فرض عليه إىل اهلل، لتعرف بالدعوة رسائرهم، ويتميز 

بالتكاليف }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{   ]حممد:)3[ "انظر:
- البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،، مرجع سابق، ج4)، ص385-384.
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ومما يستفاد منها معرفة طبائع االستبداد وآثاره اخلطرية عندما يتعاىل اإلنسان 
ق الناس فيستضعف طائفة ويستقوي بأخرى،  عىل نظرائه يف اإلنسانيَّة، وكيف ُيفرِّ
ويفسد يف األرض ويستبد فيها ويف ساكنيها. وتذكر السورة لنا نامذج من استبداد 
السلطة وطغيانا، واستبداد أهل املال وطغيانم. وبني اخلامتة والعاقبة يظهر كيف 
تكون العاقبة للمؤمنني باهلل، املستقيمني عىل الطريقة، املهتدين هبداية النبيني، وأنَّ 
اهلل E سيجعل الدار اآلخرة للذين ال يريدون علوًا يف األرض وال فسادًا، 
وسيجعل العاقبة دائاًم للمتقني، وهذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي فرض اهلل عليه القرآن، 
بعد أن ُأوذي وُأخرج من داره ومستقر عيشه مكة؛ تعهد اهلل -جّل شأنه- أنَّه سريده 
ره اهلل -جّل شأنه- بأنَّه مل يكن يتطلع إىل أن ينزل عليه  إليها ظافرًا منترصًا، وُيذكِّ
الكتاب، بل كان نزول الكتاب عىل قلبه رمحة من اهلل له وللعاملني كافَّة، ولذلك 
ينهاه -جّل شأنه- أن خيضع ألي هتديد أو وعيد، أو يضعف أمام أي ضغط يوجهه 
أولئك الكافرين إليه، ليصدوه عن آيات اهلل، ويأمره باالستمرار يف الدعوة إليه، 
وجتنب سبيل املرشكني، وأن ال يدعو مع اهلل إهلًا آخر، فهو صلب دعوته وقوام 
رسالته، ال إله إال هو كل يشء هالك إال وجهه، له احلكم والفصل بينك وبني 
خصومك وأعدائك، وإليه مرجعك ومردك ومرجعهم مجيعًا، وسوف تفرح بام 

أعددناه لك يف حني يتحرسَّ أولئك عىل ما فرطوا يف جنب اهلل.

النَّجم األول: من اآلية األوىل حتى اآلية 13 
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]العنكبوت: 7-1[.
تبني سورة العنكبوت أنَّ ما يفعله معسكر الرشك والكفر ضد النبيني واملرسلني 
وأهل اإليامن؛ ليس أمرًا مبتدعًا، وليس خاّصًا، فال يظن املسلمون أنه مل يتعرض له أحد 

غري رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه، بل هو سنَّة إهليَّة شاملة للناس املؤمنني كافَّة }ڻ 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
2-3[ فاملؤمنون ال ُيرتكون ملجرد إعالنم اإليامن؛  ]العنكبوت:  ۈ{  ۆ  ۆ 
بل ال بد أن ُيفتنوا وخُيترب إيامنم بابتالئهم بالكافرين وشياطني اإلنس واجلن. وهذه 
الفتنة جعلها اهلل E سنَّة مرَّ هبا من سبقنا، ونمّر هبا، ويمّر هبا من يلحقنا– 
أيضًا- وبذلك يثبت الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، ويمتاز املجرمون املدعون 
م  لإليامن واملنافقون والكاذبون واملراءون، ويدرك أولئك الذين عملوا السيئات أنَّ
لن يسبقوا اهلل– جّل شأنه- بل اهلل غالب عىل أمره، وهم مقهورون بأحكامه، وأنَّ 
زعمهم أو دعواهم أن يسبقونا هي دعوى ال تقوم إال عىل أساس الغرور والرغبة يف 

االستعالء، وما يمليه ضعف اإليامن، وانتفاء اليقني عىل أصحابه.
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  }ہ  وحني نستحرض قوله تعاىل: 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ{ ]آلعمران: 179[ وقوله تعاىل: }ے ے 
ڻ  }ڻ  115[، واآلية التي معنا:  ]املؤمنون:  ۇ{  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
}ڱ  1-2[، وقوله:  ]العنكبوت:  ھ{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
36-37[، نستطيع أن نرسم -من  ]القيامة:  ہ{  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
خالل هذه اآليات كلها- صورة كاملة، تنفي عن حياة اإلنسان أي يشء يمكن أن 
يؤدي إىل شعوٍر بالعبثيَّة، أو إحساس بالعدميَّة، ذلك الشعور واإلحساس الذي 
ال يمكن أن ُيقاَوم إال بمعرفة واستحضار الغائيَّة من خلق اإلنسان، واحلكمة يف 
وجوده، فإدراك هذه الغائيَّة، ومعرفة هذه احلكمة، هي ما يمكن أن يساعد اإلنسان 
عىل اخلروج من حالة العبثيَّة والعدميَّة اللتني كثريًا ما تستوليان عليه حينام تغيب 
عنه حكمة احلياة والوجود فيها، وحيمالنه عىل الكسل، واالنغامس يف العبث وعدم 
الشعور باملسئوليَّة )))والغائيَّة من ذلك الوجود، التي متنحها الغاية املقنعة، التي جتعل 
اإلنسان فيها صاحب مهمة ورسالة وهدف، وغاية جتعل من حياته حياة تقوده إىل 

مثال األبيات الشهرية إليليا أيب مايض: )أتيت ال أعلم من أين لكني أتيت(، وهذه األبيات الشهرية هي   (1(
من قصيدة الطالسم، انظر: 

- أبو مايض، إيليا. ديوان إيليا أبو مايض شاعر املهجر األكرب، تقديم: جربان خليل جربان، بريوت: دار 
العودة للصحافة والطباعة والنرش، 2000م، ص191. 
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اجلنَّة، وحتبط كل جهود الشيطان الذي يعد مدخل اإلحساس بعبثيَّة احلياة وعدميِّتها 
من أهم وأخطر مداخله. 

ُن  وإذا فهم اإلنسان الفتنة بحقيقتها وجوانبها املختلفة؛ فإنَّ ذلك سوف ُيَوِّ
عليه مصائب الدنيا من ناحيَّة، وجيعله قادرًا عىل تفسري كثري من األحداث التي 
يصادفها، واملواقف التي حتيط به، ويفرسها تفسريًا مالئاًم، ال يدفعه نحو اجلربيَّة 
واالستسالم، وال إىل ردود الفعل التي ال تنضبط بضوابط الرشع من ناحية أخرى. 

مفهوم الفتنة: 
»الفتنة« مفهوم قرآيّن من »فتن« أصلها اللساين إدخال الذهب النار لتظهر 
–جّل  جودته من رداءته وإزالة ما قد يكون خالطه من معادن أخرى،))) ومنه قوله 
13[ تشبيهًا ألهل النار الذين خالط  ]الذاريات:  ڄ{  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  }ڤ  شأنه-: 
فَِطرهم نزغ الشيطان، فأبعدهم عن الرصاط، وفتنتهم عىل النار جتعلهم أكثر أسفًا 
وأملًا عىل اتِّباعهم مهزات الشياطني، وختلِّيهم عن نداءات الفطرة السليمة التي غّطوا 

عليها وطمسوها بالكفر والرشك واملعايص. ويقول اهلل -جّل شأنه- هلم: }ڄ 
ڄ{ ]الذاريات: 14[ أي جزاء تعذيبكم عبادي يف الدنيا، لصّدهم عن السبيل. وقد 

قال– تعاىل- يف املنافقني: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]التوبة: 49-48[.

»الفتنة« مفهوم قرآيّن من »فتن« أصلها اللساين إدخال الذهب النار لتظهر 
–جّل  جودته من رداءته وإزالة ما قد يكون خالطه من معادن أخرى،))) ومنه قوله 
شأنه}ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]الذاريات: 13[ تشبيهًا ألهل النار الذين خالط فَِطرهم 
نزغ الشيطان، فأبعدهم عن الرصاط، وفتنتهم عىل النار جتعلهم أكثر أسفًا وأملًا 
عىل اتِّباعهم مهزات الشياطني، وختلِّيهم عن نداءات الفطرة السليمة التي غّطوا 

الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص623.  (1(
املرجع نفسه.  (2(
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عليها وطمسوها بالكفر والرشك واملعايص. ويقول اهلل -جّل شأنه- هلم: }ڄ 
ڄ{ ]الذاريات: 14[ أي جزاء تعذيبكم عبادي يف الدنيا، لصّدهم عن السبيل. وقد 

قال -تعاىل- يف املنافقني: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]التوبة: 49-48[.
ِعْلم  إيامنم  يف   ]3 ]العنكبوت:  ۇ{  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
اإليامن. فالفتنة واالبتالء  ادعائهم  يف   ]3 ]العنكبوت:  ۈ{  ۆ  }ۆ  مشاهدة 
والتدافع سنن إهليَّة ثابتة، هلا غايات وأهداف ومقاصد ال بد من إدراكها ومالحظتها، 
فيدرك املؤمنون طبائع التدافع بينهم وبني خصومهم يف احلارض ويف املستقبل وييئوا 

أنفسهم ويعدوا عدهتم ملواجهة التحديات، فال يفاجأون فيها.

هل للمؤمن أن يطلب الفتنة: 
والفتنة وإن كانت سنَّة من سنن اهلل -كام ذكرنا- فليس للمؤمن أن يسعى إليها 
أو يطلبها أو يستدرج اآلخ   رين بحيث يدفعهم إىل أن يقوموا بفتنته، فهي كأي بالء 
وابتالء، إذا أمكن للمؤمن أال يتعرض هلا فال ينبغي أن يتصدى أو يسترشف هلا،))) 
لكنَّها لو مل حتدث ألي سبب -غري املداهنة ومماألة أعداء اهلل أو موافقتهم- فال ينبغي 
السعي إليها، فمن ُعويف منها فليحمد اهلل، ومن ابُتيل هبا صرب وصابر ووطَّن نفسه عىل 
ا سنَّة من سنن اهلل يف النبيني واملؤمنني واملصلحني والدعاة وفريق الذين أنعم اهلل  أنَّ
عليهم. فعىل من ابُتيل هبا أن يستعني باهلل عىل جتاوزها بالصرب والصالة وما يناسبها 

من فنون التحمل واكتساب القدرة عىل إدارة الرصاع بني أهل احلق وأهل الباطل.

ْمُس ُثمَّ قام يف  اِمِه التي َلِقَي فيها اْلَعُدوَّ اْنَتَظَر حتى َماَلْت الشَّ ويف احلديث: أن َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف َبْعِض َأيَّ  (1(
وا، َواْعَلُموا َأنَّ اجْلَنََّة  ، َوَسُلوا اهللَ اْلَعافَِيَة، فإذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصرِبُ َا الناس اَل مَتَنَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ الناس فقال: "َأيُّ
َنا  َحاِب َوَهاِزَم اأْلَْحَزاِب اْهِزْمُهْم َواْنرُصْ ُيوِف". ُثمَّ قال: "اللهم ُمنِْزَل اْلِكَتاِب َوجُمِْرَي السَّ َت ظِاَلِل السُّ حَتْ

عليهم." انظر: 
، حديث رقم  - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري، َباب اَل مَتَنَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ

)3025(، ص579.
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هل ملن ُفتَِن حقُّ االنتقام ِمَّن فتنوه؟
ومن الفتنة والسقوط فيها أن يقع أي انحراف يف سلوك املؤمن وجتاوز ما ُأمر 
به، فاملؤمن حمور تفكريه يدور كله حول اإلصالح وهداية الناس وإخراجهم من 
الظلامت إىل النور، فهو ال يبغض الناس وال حيقد وال يستعيل عليهم، وال يريد علوًا 
يف األرض باسم اإلسالم وال فسادًا، بل يريد اإلصالح ما استطاع، وقد يوفقه اهلل 
لذلك، وقد ال يصادف التوفيُق جهوده، ويف سائر األحوال فليس له أن يبتكر عند 
الفتنة وسائل تقوم عىل ردود أفعال لشخصه، فُيَكّفر من فتنوه بحق وبغري حق، ويغلو 
يف معاداته هلم، فالصادق املصدوق � مل يكن يتمنى اهلالك ملن ُكلِّف بدعوهتم، بل 
د اهلل، وكان يعتذر هلم،  كان يتمنى هلم البقاء لعل اهلل خيرج من أصالهبم من ُيوحِّ
فعن عبد اهلل بن مسعود  قال: )َكَأينِّ َأْنُظُر إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حَيِْكي َنبِّيًا من اأْلَْنبَِياِء 
ُْم اَل  َم عن َوْجِهِه َوَيُقوُل: اللهم اْغِفْر لَِقْوِمي َفإِنَّ َبُه َقْوُمُه َفَأْدَمْوُه وهو َيْمَسُح الدَّ رَضَ
رين وانتقاميني ينزع عنهم صفة الدعاة  َفُغُلّو الغالني وحتوهلم إىل ُمكفِّ َيْعَلُموَن(.))) 
املصلحني، ويباعد بينهم وبني التأثري يف الناس، وقصة »أصحاب األخدود« التي 
وردت يف كتاب اهلل ورشحها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )))  شاهد ومثال عىل أولئك الذين جعلوا 
 ،)3477( رقم  حديث  اْلَغاِر،  َحِديُث  باب  ْنبَِياِء،  األَْ ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (1(

ص670.
روى مسلم -بسنده- عن صهيب، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحٌر،   (2(
فلام كرب، قال للملك: إين قد كربت، فابعث إيلَّ غالمًا أعّلمه السحر، فبعث إليه غالمًا يعّلمه، فكان يف 
طريقه إذا سلك راهٌب فقعد إليه وسمع كالمه، فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مرَّ بالراهب وقعد إليه، فإذا 
أتى الساحر رضبه، فشكا ذلك إىل الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر، فقل: حبسني أهيل، وإذا خشيت 
اليوم  الناس، فقال:  إذ أتى عىل دابة عظيمة قد حبست  فبينام هو كذلك  أهلك، فقل: حبسني الساحر، 
أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبَّ إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يميض الناس، فرماها فقتلها، ومىض الناس، فأتى الراهب فأخربه، 
فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتىل، فإن ابتليت فال 
، وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء، فسمع جليس للملك  تدل عيلَّ
كان قد عمي، فأتاه هبدايا كثرية، فقال: ما هاهنا لك أمجع، إن أنت شفيتني، فقال: إين ال أشفي أحدًا، إنام 
يشفي اهلل، فإن أنت آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك، فآمن باهلل فشفاه اهلل، فأتى امللك فجلس إليه كام كان 
جيلس، فقال له امللك: من رد عليك برصك؟ قال: ريب، قال: ولك رب غريي؟ قال: ريب وربك اهلل، = 
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اإلصالح هدفهم، والدعوة واجلهاد بالتي هي أحسن وسيلتهم، فنبذوا العنف 
والكراهية وانطلقوا يدعون إىل اهلل حّبًا يف اهلل، ورغبة يف إنقاذ عباده من أحابيل 
الشيطان ووساوسه، وإخراجهم من الظلامت إىل النور، وال شك أنَّ من يعمل عىل 
إخراج الناس من الظلامت إىل النور حيمل قلبه ووجدانه هلم حّبًا ال مراء فيه، هذا 
احلّب هو الكفيل بتهيئة عقول املدعوين وقلوهبم، وصدورهم؛ لقبول دعوة الداعي 
إذا دعاهم؛ َفِفْقه التعامل مع الفتنة يف القرآن فِْقٌه غنّي ميلٌء بالثراء إذا اسُتنبطت آدابه 
وأحكامه من كتاب اهلل الذي قصَّ علينا قصص النبيني واملرسلني الذين أمر اهلل 
رسوله أن يتدي ويقتدي هبداهم، ومن اطلع عىل فِْقه التعامل مع الفتنة يف الكتاب 
قة بني ممارسات الكثريين من السائرين يف موكب الدعوة عندما  يدرك ُبعد الشُّ

= فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الغالم، فجيء بالغالم، فقال له امللك: أي بني قد بلغ من سحرك ما 
تربئ األكمه واألبرص، وتفعل وتفعل، فقال: إين ال أشفي أحدًا، إنام يشفي اهلل، فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل عىل الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا باملنشار، فوضع املنشار 
يف مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس امللك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع 
املنشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه 
إىل نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا، فاصعدوا به اجلبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع 
عن دينه، وإال فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فقال: اللهم اكفنيهم بام شئت، فرجف هبم اجلبل 
فسقطوا، وجاء يميش إىل امللك، فقال له امللك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اهلل، فدفعه إىل نفر من 
أصحابه، فقال: اذهبوا به فامحلوه يف قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، فذهبوا 
به، فقال: اللهم اكفنيهم بام شئت، فانكفأت هبم السفينة فغرقوا، وجاء يميش إىل امللك، فقال له امللك: ما 
فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اهلل، فقال للملك: إنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ 
قال: جتمع الناس يف صعيد واحد، وتصلبني عىل جذع، ثم خذ سهاًم من كنانتي، ثم ضع السهم يف كبد 
القوس، ثم قل: باسم اهلل رب الغالم، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس يف صعيد 
واحد، وصلبه عىل جذع، ثم أخذ سهاًم من كنانته، ثم وضع السهم يف كبد القوس، ثم قال: باسم اهلل رب 
الغالم، ثم رماه فوقع السهم يف صدغه، فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فامت، فقال الناس: آمنا 
برب الغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، فأيت امللك فقيل له: أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهلل نزل 
بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر باألخدود يف أفواه السكك، فُخدت وأرضم النريان، وقال: من مل يرجع 
عن دينه فأمحوه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي هلا فتقاعست أن تقع فيها، 

فقال هلا الغالم: يا أمه اصربي فإنك عىل احلق." انظر: 
اِحِر  َوالسَّ اأْلُْخُدوِد  َأْصَحاِب  ِة  ِقصَّ َباب  َقاِئِق،  َوالرَّ ْهِد  الزُّ ِكَتاب  صحيح مسلم، مرجع سابق،  - مسلم، 

اِهِب َواْلُغاَلِم، حديث رقم )3005، ( ص1201. َوالرَّ
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تدامههم الفتن وبني هدي القرآن يف التعامل معها، وهو يروي لنا سرية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وَمْن قبله من الرسل واألنبياء الذين وجب علينا أن نتدي هبداهم وأن نقتدي هبم.

 إنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني فتح مكة ونظر يف وجوه القوم الذين فتنوه وعذبوا 
أصحابه حتى استشهد بعضهم حتت وطأة التعذيب والفتنة سأهلم وكل أنظارهم 
معلقة عىل شفتيه الكريمتني "ما تظنون أينِّ فاعل بكم؟" قالوا: "خريًا أخ كريم وابن 
أخ كريم!")))، يقولون هذا لكّن كالًّ منهم يكاد قلبه يسقط بني قدميه حتسبًا وخوفًا 
م يعلمون أكثر من أي أحد آخر ألوان  مما سينطق به -عليه الصالة والسالم- ألنَّ
ا العفو فلم يكن أحد  العذاب الذي ساموه وأهله وأصحابه هبا سنني عددًا. أمَّ
م مل يفهموا معنى النبوة والرسالة بعد، ومل يدركوا  منهم يتوقعه أو يفكر فيه ألنَّ

حقيقة كونه رسوالً منهم، ومل يفقهوا حقيقة: }ھ ھ ے ے ۓ 
 ،]128 ]التوبة:  ۈ{  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ويستطيع اإلنسان أن يقدر مشاعرهم يف تلك اللحظة التي نطق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها: 
"اذهبوا فأنتم الطلقاء"))) وهنا عادت احلياة إىل نفوسهم، وشعروا شعور من عادت 

إليهم احلياة بعد موت. 
والرسول ملسو هيلع هللا ىلص إمام الدعاة وخاتم النبيني واملرسلني يعرف أنَّ فتنة األنبياء 
والدعاة سنة إهليَّة تندرج يف إطار التكوين والتدريب واإلعداد ملراحل تالية، وذلك 
يزيل من نفس املؤمن أي شعور بالرغبة يف االنتقام لنفسه أو للمؤمنني ألنَّ الرسالة 
التي حيملها أكرب منه ومن الذين فتنوه، فانرصف بعد النرص إىل التمكني للرسالة 
واإلرساء لدعائم بنائها، ووضع اسرتاتيجياهتا وخطط تبليغها، وإيصاهلا. وقدم 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أروع الدرس للبرشيَّة وهو ينادي يف أهل مكة )من دخل الكعبة فهو 
آمن ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن(.)3) 

البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، كتاب السري، باب فتح مكة حرسها اهلل تعاىل، ج18، حديث رقم   (1(
)18323(، ص384.

املرجع السابق، الصفحة نفسها.   (2(
َة،  َماَرِة، َباب ما جاء يف َخرَبِ َمكَّ َراِج َواْلَفْيِء َواإلِْ السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، أول ِكَتاب اخلَْ  (3(

ج4، حديث رقم )3021(، ص632.
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وكأنَّه يريد أن ُيْدخل األمن والطمأنينة إىل كل نفس ودخل مطأطئًا رأسه متواضعًا 
وهو يعلم الناس آداب الدخول إىل احلرم ويقول "إنَّام أحلت يل ساعة من نار".)))

واملعايص  الرشك   ]4 ]العنكبوت:  ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  }ۈ  ثم قال تعاىل: 
}ۅ ۉ{ ]العنكبوت: 4[ يفوتونا فال ننتقم منهم }ې{ ]العنكبوت: 4[ بئس }ې{ 
 ]5 ]العنكبوت:  ائ{  ى  }ى  هذا  حكمهم  هـو   ]4 ]العنكبوت:  ې{  }ې  الذي 

ۆئ  }ۇئ  له  فليستعد    ]5 ]العنكبوت:  }ۇئ{  به   ]5 ]العنكبوت:  وئ{  ەئ  ەئ  }ائ  خياف 
ۆئ{ ]العنكبوت: 5[ ألقوال العباد }ۈئ ۈئ{ ]العنكبوت: 5[ بأفعاهلم.

أولئك  لقاءه، وعىل  يرجون  الذين  ليؤكد -جّل شأنه- عىل  السياق  ينتقل  وهنا 
الذين ال يرجون لقاءه، أنَّ أجَل لقاء اهلل آت، وهو السميع لكل ما يقول هؤالء ألولئك، 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  -تعاىل-:  كقوله  اآلية  وهذه 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ  7[ وقوله تعاىل:  ]يونس:  ٺ{  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]الفرقان: 21[ 
فهذه كلامت جاءت يف لسان القرآن بمعنى ويف لسان العرب بمعاٍن أخرى، لذلك 
ال بّد للمتدبر للقرآن من مالحظة الفروق الدقيقة بني معاين الكلامت يف لسان القرآن 

ومعانيها يف لسان العرب وطرائق القرآن يف استعامهلا وطرائق العرب.)))

َحٍد َبْعِدي،  لُّ أِلَ َحٍد َقْبيِل، وال حَتِ لَّ أِلَ َة فلم حَتِ َم َمكَّ عن ابن َعبَّاٍس L، َأنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إِنَّ اهللَ َحرَّ  (1(
ُر َصْيُدَها، وال ُتْلَتَقُط ُلَقَطُتَها إال  َتىَل َخاَلَها، وال ُيْعَضُد َشَجُرَها، وال ُينَفَّ اَم ُأِحلَّْت يل َساَعًة من َنَاٍر اَل خُيْ َوإِنَّ

ْذِخَر." انظر:  ْذِخَر لَِصاَغتِنَا َوُقُبوِرَنا. فقال: "إال اإْلِ ٍف،" وقال اْلَعبَّاُس: يا َرُسوَل اهللِ إال اإْلِ ملَُِعرِّ
ُر َصْيُد احْلََرِم، حديث رقم  ُينَفَّ صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب جزاء الصيد، َباب اَل  - البخاري، 

)1833(، ص349.
حاولنا يف كتاب »لسان القرآن« حتديد مفردة »رجا« القرآنيَّة، لنربز مدى اختالف داللة »رجا« يف القرآن   (2(
عن املعنى اللغوي هلا، كتطبيق وتأكيد لطرحنا يف متيز لسان القرآن واختالفه عن لغات العرب وهلجاهتا، 
يف  معضدة  تكون  وإنَّام  وهلجاهتا  العرب  لغات  عىل  يقاس  ال  للقرآن  مفاهيمي  معجم  صياغة  ورضورة 

كشفه فحسب. انظر: 
مكتبة الرشوق الدوليَّة، ط)،  ة القطب، القاهرة:  العلواين، طه جابر. لسان القرآن ومستقبل األمَّ  -

006)م، ص75-68.
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نن اإلهليَّة:  السُّ
أوالً: املجاهدة: 

}ېئ ېئ{ ]العنكبوت: 6[ جهاد حرب أو نفس }ېئ ىئ ىئ{ ]العنكبوت: 
6[ هذا تأكيد منه -جّل شأنه- أنَّ أولئك الذين اختاروا اجلهاد يف سبيل اهلل -وذلك 

ة والسيَّادة  بتزكية أنفسهم أو إلزاحة أعداء اهلل وأولياء الشيطان من طريق قيادة البرشيَّ
ة، وتعتدل احلياة- إنَّام جياهدون ألنفسهم، فتزكَية نفوسهم وتزكَية  عليها لتستقيم البرشيَّ
إليهم، وإلجياد احلياة الطيبة هلم، واحليلولة دون  إنَّام عائدها  احلياة والبيئة من حوهلم 
أحسن  اهلل  جيزيم  وهؤالء  وشجونا،  احلياة  شؤون  عىل  واملنحرفني  الظاملني  سيطرة 
الذي عملوا، فيختار اهلل -جّل شأنه- هلم من أعامهلم أعالها وأحسنها ليجازيم هبا، 

}ٱ ٻ  ]العنكبوت: 6[ فليس بحاجة إىل جهادهم،  }ی ی ی ی جئ حئ{ 
7[ والذين جاهدوا وآمنوا وعملوا  ]العنكبوت:  پ{  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
م بذلك ُيَكّفرون عن سيئاهتم، وجُيزون  الصاحلات إنَّام جياهدون ألنفسهم، ألنَّ

أحسن الذي كانوا يعملون }پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]العنكبوت: 7[.

ثانيًا: القيام بأوامر اهلل عز وجل

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{ ]العنكبوت: 8[.

بعض الكاتبني يف أصول الفقه ُيوحي بأنَّ كلمة »وّص« هي دون »أوجب 
وكتب وفرض«.))) لكن مالحظة أن املويص هو اهلل -جّل شأنه- تزيل هذا اللبس، 

"فرض: وهو الواجب يف اصطالح أهل األصول، ويعني ما يذم رشعًا تاركه قصدًا مطلقًا، ويثاب فاعله،   (1(
إذا  أنَّه  يرى  األصوليني  بعض  أنَّ  غري  ظني،  أو  قطعي  بدليل  جازمًا،  طلبًا  الشارع  طلبه  ما  هو  وواقعه 
ثبت التكليف بدليل قطعي كالكتاب والسنَّة املتواترة فهو الفرض، وإن ثبت بدليل ظني كخرب الواحد 
والقياس فهو الواجب، وهذا التفريق ليس اصطالحًا عىل احلقيقة، بل تعريف ملسمى معني، فيجب أن 
يكون مطابقًا للواقع، والرشع طلب طلبًا جازمًا بقطع النظر عن ثبوت الدليل قطعًا أو ظنًا. فال عربة هبذا 

التفريق بني اللفظني، ومعنى الوجوب لغة الثبوت واالستقرار، واللزوم، والسقوط." انظر: 
- هالل، هيثم. معجم مصطلح األصول، حتقيق: حممد التونجي، بريوت:  دار اجليل، ط1، 2003م، ص233.
وأما »كتب« فهي: بمعنى حكم وقىض وأوجب، مثل قوله تعاىل: } ٹ ٹ ٹ {]البقرة: 183[." انظر:

- املرجع السابق، ص260. 
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ة  فإنَّ أي يشء صادر عن اهلل للعبد ينبغي أن يؤخذ يف أعىل مراتبه ودرجاته، وخاصَّ
  8[، فكأنَّ اهلل ]العنكبوت:  ٺ{  }ٺ  إذا ما جاء بمثل هذه الصيغ: 
يتلطَّف بالعبد بمستويات عديدة، فيأمره باليّشء عىل مستوى وصيَّة منه -جّل شأنه- 
لعبده؛ لئال يضيق صدره بإحساسه بوطأة التكليف، ويأمره أحيانًا بلفظ الفرض 
»فرضناها«، وكأنَّه يريد أن ينّبه إىل أنَّ هذا األمر مقطوع به، ال بّد له من فعله، 
وجيعل اإلنسان يالحظ أمهيَّته من حيث كونه مقطوعًا بفرضيَّته عليه، ووجوب أدائه 
إنَّ هذا أمر مكتوب ومقدر ودقيق،  له، ومرة يأتيِّه بصيغة »كتب« وكأنَّه يقول له: 
فال ينبغي أن يرتدد العبد يف أدائه، ومن ثمَّ فإنَّ سائر هذه الصيغ »وص وفرض 
وأوجب وكتب« ال ينبغي أن ُينظر إليها -وقد صدرت من اهلل لعبده- عىل أنَّ فيها 
ما يمكن التساهل فيه، وإعطاؤه درجة أقل من درجة احلتميَّة واإلجياب، بل إنَّ تنوع 
هذه األلفاظ تلطف من اهلل بعباده، وتنبيه منه -جّل شأنه- هلم لينشطوا للقيام هبذه 
التكاليف، وأداء هذه الواجبات، ومالحظة جوانب التكامل فيها، وموقع كل منها 
من اآلخر، فالتكاليف ُكلُّها بناء متكامل، وقد جاءت كثري من اآليات التي اشتملت 
عىل بيان فرضيَّة ووجوب أو حتريم إهلّي مقرتنة بالتوصيَّة؛ لتستثري يف اإلنسان كل 
ا وصيَّة مبارشة من اهلل إليه بأن يفعل أو  مشاعر اخلري وتستفزها إذا ما الحظ أنَّ
يرتك، فهناك قدر مشرتك بني هذه املفردات جيعل منها مفهومًا متكاماًل، وهناك 
قدر من االختصاص الذي قد يوحي بمعاٍن إضافيَّة، عىل املعني بقضايا األصول أن 

. يلحظها، فال ينزل بأي منها عن مرتبته، وقد صدرت ُكلُّها عن اهلل
ا استعامل إهليٌّ للغة؛ ينبغي أن  ومع ذلك فإنَّ ألفاظ القرآن الكريم بناًء عىل أنَّ

. متيَّز دائاًم عن االستعامل البرشّي، ويالحظ فيها نسبتها إىل اهلل

ثالثًا: ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل 

ومن الفتنة أن يتصدى للمؤمن -الذي يريد أن خُيْرج الناس من الظلامت 
إىل النور بكتاب اهلل- أقرب الناس إليه، وأحبهم إىل قلبه، بل أحيانًا من هم سبب 
وجوده كالوالدين، فهي فتنة كبرية أن يكون الداعية مؤمنًا ويكون والداه مرشكني أو 
يكون أبناؤه أو أحباؤه ممن ينتمون إىل معسكر الكفر. ويف هذه الفتنة يفصل القرآن 
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املجيد فينهى املؤمن أن يرشك به إذا ما واجه حالة كهذه وجاهده أبواه عىل أن يرشك 
باهلل، ألنَّ الرشك ظلم عظيم، وألنَّ الرشك نقيض اإليامن الذي خيرج الناس من 
الظلامت إىل النور، ويؤدي إىل البوار يف الدنيا واآلخرة، ويف الوقت الذي يوجب 
اهلل E عىل املؤمن أن ال يضعف أمام جماهدة والدّيه له ليكفر باهلل ويرشك 
به، يأمره أن يصاحبهام يف الدنيا معروفًا، فال يتنكر هلام وال يؤذيام، وجيد املؤمن 
-واحلالة هذه- نفسه يف معادلة شديدة الصعوبة، فمن ناحَية جيد والديه جياهدانه 
ويبذالن قصارى جهودمها إللقائه يف براثن الرشك، وهو مطاَلب برفض االستجابة 
من ناحية مع املحافظة عىل حسن الصحبة من ناحية أخرى، وذلك أدب من آداب 
الفتنة شديد الصعوبة، لكنَّه واجب ال بد من القيام به واملحافظة عليه، واملرجع 
آنذاك إىل اهلل -تعاىل- الذي ينبئ اجلميع بام كانوا يعملون من خري أو رش أو صالح 

أو فساد وجيازي كالًّ بعمله.

رابعًا: الدخول يف زمرة الصاحلني ال يتأتى دون االقتداء هبداهم

}ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]العنكبوت: 9[
هنا يقرر اهلل -جّل شأنه- أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف هذه احلياة 
الدنيا، ومل خيضعوا إىل أي ضغوط، بام يف ذلك ضغوط أقرب الناس إليهم؛ سيدخلهم 
يف الصاحلني، ويعوضهم عن تلك القرابات -التي كانت حتاول أن جتتاهلم عن سبيل 

احلق واهلدى والنور- عبادًا هلل صاحلني، يكونون فيهم وينتمون إليهم.
وعبارة } چ چ چ{ ]العنكبوت: 9[ أي يف زمرة الكاملني يف صالحهم، وهي 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  يوسف:  سيدنا  دعوة 
 ،]101 ]يوسف:  ېئ{  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

أي أدخلني يف زمرة أولئك الصاحلني، كام قال تعاىل: }ڃ چ چ چ چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
اهلل  أنعم  الذين  فهم   ]70  -  69 ]النساء:  گ{  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
عليهم والذين ندعو اهلل عند قراءتنا للفاحتة يف كل مرة أن يدينا رصاطهم ويضعنا عىل 
سبيلهم، لندخل يف زمرهتم يوم القيامة. وفوائد ذكر هذا واستمرار املؤمن يف ترديده 
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ا خترجه دائاًم من دائرة اإلحساس بالغربة والتفرد لتجعله يشعر  وتذكره ال ختفى؛ فإنَّ
ة، ويشعر بالقرابة  – باستمرار- أنَّه ينتمي لفريق وقبيل هلم كل ذلك االمتداد يف البرشيَّ
احلقيقية التي تنأى به عن اإلحساس بالروابط اهلابطة التي قد تتناىف ورسالته يف هذه 
العرقيَّة واإلقليميِّة  القبائليَّة حني تتجاوز حدودها  الروابط اجلاهليَّة  الدنيا مثل  احلياة 
وما إليها؛ فهي انتامء حقيقي إىل فسطاط الصاحلني، له عائده النفيّس عىل اإلنسان حني 

يضعه نصب عينيه.

خامسًا: الصمود أمام الفتن

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ ۀ ۀ{ ]العنكبوت: 11-10[
هذه اآلية امتداد لقضيَّة الفتنة، وبيان ملوقف بعض من ُيْبَتلون هبا، فهناك أناس 
ضعفاء ال يصمدون أمامها، وحبهم للعاجلة وتعلقهم هبا قد جيعلهم يستهينون 
بعذاب اهلل، وال يشعرون بخطورة تعرضهم له يف الدار اآلخرة، فيجعلون من فتنة 
الناس سببًا يدفعهم إىل قبول الرشك والكفر والنفاق؛ مما يؤدي هبم إىل العاقبة 

الوخيمة يف الدار اآلخرة، نسأل اهلل العفو والعافية.
وخيرب اهلل  بأنه عليم بالصادقني يف إيامنم، الذين ال يمكن -إذا فتنوا- 

أن يعرتيم ضعف يؤدي هبم إىل التنازل عن اإليامن كام يفعل املنافقون.
واهلل E يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري، فيعلم الصادقني يف 

إيامنم، ويعلم الكاذبني من املنافقني.
د لفصائل من الناس سوف يواجههم  ا متهِّ وهذه اآلية وهي يف سورة مكية كأنَّ
املسلمون يف املدينة املنورة بعد هجرهتم؛ وهم املنافقون، ويف ذلك إعداد نفيس 
للمؤمنني؛ ليعرفوا كيف يواجهون هؤالء الذين يعبدون اهلل عىل حرف، فإن أصاهبم 
خري اطمأنوا به، وإن أصاهبم يشء غري ذلك انقلبوا عىل أعقاهبم، واستهانوا بفتنة اهلل 
وعذابه، ومل حيتملوا فتنة الناس التي هي قصرية املدى وزائلة؛ ليكسبوا رضا اهلل -جّل 

شأنه- فكأنَّ رضا اهلل أهون عندهم من أن حيتملوا من أجله فتنة الناس الزائلة.
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وهذة اآلية تعيد إىل الذاكرة ذلك الصنف الضعيف اهلابط من البرش الذين 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  ُذكروا يف سورة احلج: 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
11-12[ فهم صنف هابط  ۉ{)))]احلج:  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وضائع تغلبت عليه خواص الطني املتعفن واحلمأ املسنون فأخلد إىل األرض واتبع 
هواه، فلم يفهم حقيقة الدين وال التدين، وأومهته نفسه وشياطينه بأنَّ الدين نوع 
من اهلوى ال بّد أن خيضعه ملصاحله، فإن حقق له مصلحة فهو دين يستحق أن يتدين 
ت عليه أية مصلحة دنيويَّة أو َحَرمه من أية شهوة من شهواته، انقلب  به، وإن َفوَّ
عىل عقبيه يلهث وراء أي يشء قد يلبي له رغباته وحيقق له ما يعده مكاسب. إنَّه 
يربط بني شهواته ورفاهيَّته، فدينه ديناره وإهله هواه، لكنَّه يف هذه السورة يبدو جبانًا 
رعديدًا خيشى الناس أكثر من خشيته هلل وجيعل فتنة الناس كعذاب اهلل، بل إنَّه 
لشدة تعّلقه بالعاجلة خيشى فتنة الناس ويتنازل عن اإليامن خوفًا منها ويتغافل عن 
أنَّ اهلل– تعاىل- يعلم ما يف قلبه من نفاق وأمراض وفساد. وتنّبه اآلية الكريمة إىل 
ا يف آية سورة احلج )11) فتتضح  ضعف تفكري هؤالء املنافقني وفساد تدبريهم، أمَّ
غلبة الَسفه عليهم حني يضعون لصالح الدين من عدم صالحه مقياسًا مفتعاًل، وهو 
ما يتومهونه مصلحة هلم وما هو بمصلحة، وكيف يكون ما جيلب اخلرسان املبني 

-خرسان الدنيا واألخرة- مصلحة؟!

يقول سيد قطب يف الظالل يف تفسريه هلذه اآلية "وإىل أين يّتجه هذا الذي يعبد اهلل عىل حرف؟! إىل أين   (1(
يتجه بعيدًا عن اهلل تعاىل؟! إّنه: } ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ {]احلج:  12[، يدعو صناًم أو 
وثنًا عىل طريقة اجلاهليَّة األوىل، ويدعو شخصًا أو جهة أو مصلحة عىل طريقة اجلاهليَّات املتناثرة يف كل 
زمان ومكان كّلام انحرف الناس عن االجتاه إىل اهلل وحده، والسري عىل رصاطه ونجه، فام هذا كله؟ إنَّه 
الضالل عن املتََّجه الوحيد الذي جُيدي فيه الدعاء: }  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ {]احلج: 12[، املغرق يف 
الُبعد عن اهلدى واالهتداء: } ې ې ې ې ى ى { ]احلج: 13[ من وثن أو شيطان، أو سند من 
بني اإلنسان، وهذا كله ال يملك رُضًا وال نفعًا، وهو أقرب ألن ينشأ عنه الرّض، ورّضه أقرب من نفعه، 
}  ائ ەئ { ]احلج: 13[ ذلك الضعيف ال سلطان له يف رّض أو نفع، } ەئ وئ وئ { ]احلج: 13[ 
ذلك الذي ينشأ عنه اخلرسان، يستوي يف ذلك املوىل والعشري من األصنام واألوثان، واملوىل والعشري من 

بني اإلنسان، ممن يّتخذهم بعض الناس آهلة أو أشباه آهلة يف كل زمان ومكان، "انظر: 
- قطب، سيد. يف ظالل القرآن، القاهرة: دار الرشوق، 1978م، ج4، ص2413.
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إنَّ سفههم وخرسانم حُمتَّم، كيف ال وهم يدعون من دون اهلل ما ال يرضهم 
وال ينفعهم، بل إن رضه أكرب من نفعه، إنَّه لبئس املوىل ولبئس العشري. 

فهذا الصنف غري مستقّر يف إيامنه، بل هو عىل حرف يف إيامنه، وانحراف يف 
عقيدته، مثله كمثل الذي عىل طرف من جرٍف هاٍر، مقاييس صّحة الدين أو عدم 
ين له، فإن تتابعت عليه املنافع  صّحته عنده هي النفع الدنيوّي الذي ُيقّدمه الدِّ
"هذا دين جّيد، وعيّل االستمرار عليه" !!وإْن أصابه يشء غري ذلك  الدنيويَّة قال: 
سارع لالرتداد والتحّول واالنقالب عىل وجهه، وبذلك خيرس الّدنيا واآلخرة، 
فالدين والعبادة ال بّد أن تكون خالصة هلل تعاىل، ال تشوهبا شوائب املنافع الدنيويَّة.

سادسًا: استبيان سبيل املجرمني 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]العنكبوت: 12[

تنبهنا اآلية إىل نوع من اإلغراءات، قدمها دعاة الرشك للضعفاء الذين حياولون 
إنَّ  ضمهم إىل قوافل أولئك الذين أضلوهم بغري علم، أال وهي؛ أن يقولوا هلم: 
األصل أن ال تكون هناك آخرة وال حساب وال جزاء، لكن لو حدث وصادف 
وجود يشء من ذلك فسوف نحمل عنكم تلك اخلطايا، إمعانًا منهم يف السخرية 
واالستهزاء، ونفي البعث واحلساب وإضالل املستضعفني، فيبني اهلل -جّل شأنه- 
مدى جناية هؤالء عىل من يتبعونم، وينبه إىل أنَّ هذا النوع من املستكربين لديم 
من اخلطايا ما يكفي إللقائهم يف النار مرات عديدة، وهم كذبة مفرتون حني 
م سوف حيملون خطايا أولئك الذين يستجيبون لوساوسهم وإحياءاهتم،  يزعمون أنَّ
وخيرجون من دائرة اإليامن واتباع النبي � إىل  فيتبعونم يف كفرهم ورشكهم،))) 

دائرة الكفر والنفاق واتباع املنافقني والضالني.

قال النسفي يف رشح قوله تعاىل: } ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ { ]العنكبوت:   (1(
12[: ألنم قالوا ذلك وقلوهبم عىل خالفه، كالكاذبني الذين يعدون اليشء ويف قلوهبم نية اخللف. انظر: 

- النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج2، ص667.
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فأولئك السادة واملستكربون حيملون أوزارهم وأوزارًا مع أوزارهم، وهي 
أوزار الذين يضلونم بغري علم، فام أجرأهم عىل اهلل حني تبلغ هبم رغبات الضالل 
واإلضالل هذا املدى، فيحاولون أن خيدعوا املستضعفني ويقودوهم إىل النار بمثل 

}ۈ   ،]12 ]العنكبوت:  ے{  ھ  ھ  }ھ  ذلك الوعد الكاذب: 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې{ ]العنكبوت: 13[

م سيحملون كفرهم ورشكهم ونفاقهم ورياءهم  وتكمل اآلية الكريمة أنَّ
وأثقاهلم من الذنوب واملعايص واالنحرافات كلها، وهي كافية إللقائهم يف النار 
دون أن ُيعفى أولئك الذين انخدعوا هبم واتبعوا سبيلهم من خطاياهم؛ فخطايا 
ا خطايا  املستكربين هي خطايا الدعوة إىل الضالل والعمل عىل إضالل اآلخرين، أمَّ
أولئك املستضعفني فهي اخلطايا العمليَّة والسلوكيَّة التي وقعت منهم بناًء عىل 

انخداعهم بدعوى أولئك الضالني املنحرفني أو خضوعهم هلا.

إنَّ هذه اآلية الكريمة تنبِّه إىل ظاهرة أخرى تتلخص يف أنَّ هؤالء الذين جنّدهتم 
الشياطني للصد عن سبيل اهلل ال يرتكون وسيلة تساعد الشيطان وحتقق أهدافه 
وأهدافهم املشرتكة يف الصد عن سبيل اهلل إال توّسلوا هبا، فهم ال يكتفون بالضغوط 
املختلفة التي يوجهونا إىل أولئك املستضعفني ليصدوهم عن سبيل اهلل وعن 
ب سبيل  اّتباع سبل رسل اهلل بل يعدونم الوعود الكاذبة ليزيلوا خماوفهم من تنَكُّ
إن كنتم تظنون   ]12 ]العنكبوت:  ے{  ھ  ھ  }ھ  اهلدى فيقولون هلم: 
أنَّ خمالفتكم لسبل الرسل وعدم اتباعكم إياهم قد يسلككم يف عداد اخلاطئني. 
، فال أحد سيحمل خطايا  وهم يعلمون علم اليقني أنَّ اجلزاء يف الدار اآلخرة َفرديٌّ

حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ  أحد: 
حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

مججح{ ]النجم: 42-36 [.

إنَّ طبيعة االستعباد واالستبداد هي االستخفاف باملستضعفني واستحامرهم 
وتدمري إرادهتم ومصادرة حريَّة االختيار لديم واختاذهم خوالً وعبيدًا يوجهونم 
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إىل حيث يريدون.)))
ولقد تسللت إىل ثقافتنا الشعبيَّة هذه النزعة الطغيانيَّة املنحرفة، فرصنا إذا ما 
"افعل وال عليك،  حاك يف نفس أحد يشء يتطوع أحد أصحابه أو أهله ويقول: 
ة-  الذنب أو اخلطأ برقبتي" وقد يرضب عىل رقبته توكيداً لذلك، وقد انترش قول العامَّ
املنحرف- تعزيزًا للتقليد: "حطها برقبة عامل واطلع منها سامل"، بينام سيدنا رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عّلمنا أنَّ حكمه– نفسه- ال جيعل ما ليس بحق ألحد يف الواقع ونفس األمر حقًا 
له، وال جيعل ما ليس بحالل حالالً.))) فأحكام اهلل واجلزاء يف الدار اآلخرة جيريان 
عىل ما هو حاصل يف الواقع ونفس األمر، ال عىل مستوى فتوى املفتي وقضاء القايض 
نا عائشة عىل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والقراء  واجتهاد املجتهد. لقد استدركت أمُّ
العظام منهم أحاديث كثرية مجعها الزركيش يف كتاب "اإلجابة فيام استدركته عائشة 

واملقاربة  املقارنة  بأساليب  االشتغال  بمجرد  يتم  وليس  حقيقي  لتجديد  حيتاج  االستبداد  جتاوز  إنَّ   (1(
فشل  عىل  يدل  ما  هو  نفسه  ة  األمَّ وضع  فإنَّ  هناك  أرشنا  وكام  نفعًا،  حتقق  لن  التي  اجلزئيَّة  والتأويالت 
هذه املقاربات التي ال تقوم بتجديد حقيقي صحيح ملنظومة األفكار املوروثة التي أدَّت إىل تفيش ظاهرة 
ة والطغيان واالستبداد يف أمتنا ال يف احلارض فقط؛ بل يف املايض كذلك. وقد صدر للصديق األستاذ  الفرديَّ

األديب الشاعر زيد بن عيل الوزير كتاب قيم: 
- الوزير، زيد بن عيل. الفردّية بحث يف أزمة الفقه الفردّي السيايّس عند املسلمني، صنعاء: مركز الرتاث 

والبحوث اليمنّي، 2000م.
وأعترب هذا الكتاب امتدادًا طبيعيًا لكتاب »طبائع االستبداد« للكواكبي، يأيت بعد ما يزيد عن مائة عام 
للدراسات  العربية  املؤسسة  عامرة،  حممد  بتحقيق  الكاملة  األعامل  )ضمن  الكواكبي  كتاب  صدور  عىل 
والنرش، 1975م(، دار النفائس، ط3، 1427ه، 2006م، والكتاب صدر للمرة األوىل عام 1902م، 

وكتاب النائيني: 
ة وتنزيه امللة، ترمجة وحتقيق: د. مشتاق احللو، بغداد، بريوت: مركز  تنبيه األمَّ - النائيني، حممد حسني. 

دراسات فلسفة الدين ودار التنوير، ط1، 2014م.
والكتاب صدر أول مرة باللغة الفارسيَّة عام 1909م، ليجد طبائع االستبداد ال تزال كام هي والفردّية 
ة يف نوم أعمق، وإنا هلل وإنا إليه راجعون. انظر مقال عن التجديد نرش لنا عىل  أكثر تغشيًا وانتشارًا، واألمَّ

موقعنا عىل النت يف نوفمرب 2011م.
املقصود هنا هو حديث: "إنَّام أنا برش وإنَّه يأتيني اخلصم ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب   (2(

أنَّه صادق فأقيض له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنَّام هو قطعة من النار فليأخذها، أو ليدعها." انظر: 
- البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األحكام، َباب القضاء يف كثري املال وقليله، حديث 

رقم )7185(، ص1371.
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وما أروع مشاهد القيامة يف القرآن وهي تصور احلوارات املليئة  عىل الصحابة."))) 
بالدروس والعرب بني الذين استكربوا واملستضعفني وبينهم وبني الشيطان.

النَّجم الثاين: ابتالء املرسلني: من اآلية 14 إىل اآلية55 
إرسال نوح وعاقبة قومه: 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  }ى 
ېئ ېئ{ ]العنكبوت: 14[

هنا تبدأ قصص األنبياء التي تقدم كثريًا من الفوائد لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني، 
ا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففيها الترسية عنه، وبيان أنَّه -عليه الصالة والسالم- سائر عىل  أمَّ
ذات الطريق الذي سلكه وسار عليه سائر األنبياء واملرسلني من قبل، وهو طريق 
حمفوف باملخاطر، ميلء باألشواك، جعل منه الشيطان وأتباعه طريقًا صعبًا بمن 
اجتالوهم وأفسدوا فطرهتم من البرش، وجعلوا منهم أعداًء هلل وألنفسهم، فيبدأ 
بسيدنا نوح  ويبني لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صرب سيدنا نوح الذي لبث يف قومه 
ألف سنة إال مخسني عامًا، وهي فرتة متثل أضعافًا مضاعفة ملا لبثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بني قومه، وتبني أنَّ معاناته ملسو هيلع هللا ىلص أقل بكثري من معاناة سيدنا نوح  مع تلك 
الفرتة الطويلة، ومع ذلك فقد كانت نايتها أشد وأشق عىل النفس من النهايات 
املبرشة التي ستنتهي هبا جهود رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فنوح قال له اهلل -جّل شأنه- بعد 
كل تلك الفرتة الطويلة: }..ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ ]هود: 36[ ونوح نموذج 
للصرب من أقوى النامذج، فلم يقل: »يارب ما دمت تعلم أنَّه لن يؤمن منهم إال ذلك 
م  العدد اليسري فلم تركتني أعاين هذه املعاناة معهم؟ وأطمع هبدايتهم وأنت تعلم أنَّ
لن يتدوا« بل كان مثاالً للتسليم واالستسالم هللE ، وأمره اهلل -تعاىل- 
بصناعة الفلك ليحمل فيه من آمن من أهله وقومه وما أمره اهلل -سبحانه- بحمله، 

. ففعل
الزركيش، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الشافعي )تويف: 794ه(. اإلجابة إليراد ما   (1(
ث شعيب األرناؤوط،  استدركته عائشة عىل الصحابة، حتقيق: حممد »بنيامني أرول«، راجعه وقدم له املحدِّ

بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2004م.



تفسري القرآن بالقرآن6)8

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{ ]العنكبوت: 15[
فأنجاه اهلل ومن محل يف سفينته، وجعل ذلك آية للعاملني؛ يأخذون منها العرب 
والدروس ما دامت السموات واألرض. لقد كان َمْن أنجاه اهلل مع نوح وذرية من 
-جّل شأنه- قد  محل اهلل معه كأنَّه استئناٌف لعمليَّة اخللق واالستخالف. فكأنَّ اهلل 
غسل بالطوفان األرض من أولئك املفسدين وطهرها منهم ومن أرجاسهم إلعداد 
من نجا منهم حلالة استخالف مستأنسة تكون أفضل مما سبقها يف ألفيَّة نوح وما 
جاء قبلها ولتبدأ مرحلة اصطفاء من نوع جديد غري اصطفاء آدم ونوح، يقول اهلل 
}ڑڑککککگگگگڳڳ{  -جّل شأنه-: 
]آل عمران: 33[. ويف حاالت االصطفاء التي تلت الطوفان اصطفى اهلل ُأرسًا وعوائل، 

فاصطفى إبراهيم وآله وآل عمران واصطفى بني إرسائيل، واصطفى كثريًا من 
األنبياء والرسل ملا اقتضت حكمته أن ال يعذب أحدًا حتى يبعث إليه رسوالً؛ 
ة إال خال فيها نذير. وحني اصطفى إبراهيم وآله قال:  ولذلك فإنَّه ما من قرية وال أمَّ
}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ ]البقرة: 124[ ولذلك 
فإنَّ حاالت االصطفاء استهدفت أن جتعل من أولئك الذين اصطفاهم اهلل نامذج 
من املهتدين الذين يكونون قدوة وأسوة لغريهم من البرش، َفَواىل إنزال الكتب 

ٿ  ٿ  والصحف عليهم لتوفري سبل اهلداية واالستقامة وليقال للناس }ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]البقرة: 136[. وهذه الفرتة فرتة 

االصطفاء األرُسي والقومي -إن صح التعبري- كانت مؤقتة بأجّل مسمى هو بعثة 
ة وحاكميَّة  رسول اهلل � برسالته العامليَّة اخلامتة التي تقوم عىل دعائم ختم النبوَّ

الكتاب ورشيعة التخفيف والرمحة ووضع اإلرص واألغالل التي كانت عليهم.

سيدنا إبراهيم ودعوته قومه: 
ٹ{  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  }پ 

]العنكبوت: 16[
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ثم تعرج السورة عىل أيب األنبياء إبراهيم الذي كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والعرب من 
حوله يعرفونه ويعرفون شيئًا من تارخيه، وعالقته بالبيت احلرام، َفَذكره اهلل -جّل 
شأنه- لرسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص وبنّي له ما قاله لقومه وأركان دعوته، وهي بيان ضالهلم يف 
م لن يرضوا أحدًا بتكذيبهم إال أنفسهم وبيان رضورة اإليامن  اختاذ األوثان وبيان أنَّ
بعقيدة البعث والنشور، وأنَّ من يرفض ذلك ويكذب الرسول فلن يرض إال نفسه، 
ا الرسل فام عليهم إال البالغ املبني، وخالل ذلك يدعوهم إىل التفكر يف خلق اهلل،  أمَّ
ويبنيِّ هلم أَّنم ال ُيْعجزون اهلل يف أرضه وال يف السامء، وأنَّه ما هلم من دون اهلل من 
ويل وال نصري، وحيذرهم من عاقبة الكافرين وهذه األركان املشرتكة يف دعوات 

األنبياء والرسل كافَّة.
}ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ{ ]العنكبوت: 17[
فإبراهيم  دعا قومه بمثل ما دعوت قومك يا حممد إىل نبذ األصنام 
التي ال تسمع وال تبرص وال تغني عن عابديا ومعظِّميها من اهلل شيئًا، فبنيَّ هلم ها 
هنا أنَّ هذه األصنام ال متلك رزقًا وال عطاًء، فمن يبتِغ منكم الرزق والعطاء فليطلبه 
من اهلل -جّل شأنه- رب العاملني، الذي ما من دابة إال عليه -سبحانه- رزقها، 

والذي قدر يف األرض أقواهتا.
گ{  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  }ڌ 

]العنكبوت: 18[

وأنتم يا قوم حممد، ويا مرشكي قريش إن كذبتم؛ فلستم أول من كذب الرسل، 
فهناك خلق كثري سبقوكم يف ذلك التكذيب والكفر، وما رضوا اهلل شيئًا، وال رضوا 
رسوله بيشء، فاهلل غني عن العاملني، ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص مل يكلف بغري البالغ، وقد بلَّغ 

وأنذر وأدى ما عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

البعث والنشور: 
}گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{]العنكبوت: 19[.
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ثم ينتقل السياق للفت أنظار هؤالء املنكرين للبعث والنشور واحلياة بعد 
املوت؛ ليؤكد هلم أنَّ من بدأ اخللق قادر عىل إعادته بعد إماتته، وأنَّ مالحظة ذلك 
كافية إلقناعهم بتلك القدرة املطلقة هلل -سبحانه- فهو الذي بدأ اخللق، وهو من 
سيعيده، فأنَّى يؤفكون، كيف ُيرصفون عن احلق، وكيف تسمح هلم أفهامهم بإنكار 
اخللق من القادر عليه، والذي برهن هلم عىل تلك القدرة املطلقة، ويفرتض أن يدرك 
هؤالء -لو أنَّ هلم عقوالً يفقهون هبا- أنَّ إعادة اخللق أهون من إبداعه وإنشائه ال 

عىل مثال سابق، لكنَّهم مل يدركوا ذلك.

ر يف خلق اهلل:  التفكُّ

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  }ۆ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ ]العنكبوت: 21-20[

فإذا مل تستطيعوا أن تدركوا قدرة اهلل عىل بعث اخلالئق فأنتم أهل رحالت 
ورضب يف األرض؛ فسريوا يف األرض وتفّكروا َمْن َخلقها ومن أوجدها، ومن 
أوجد من يعيشون عليها، لتدركوا أنَّ ذلك أمٌر عىل اهلل يسري، وأنَّه قادر عليه، بل 
ب  هو أهون عليه -جّل شأنه- وله املثل األعىل، وأنَّه يف يوم القيامة قادر عىل أن يعذِّ
املرشكني واملجرمني، وجيازيم بام ارتكبوه يف هذه احلياة الدنيا، ويعذهبم عىل ما 
اقرتفوه، وأنَّه قادر عىل املغفرة ألولئك الذين يؤمنون به، وعىل رهبم يتوكلون، ال 

يرشكون باهلل شيئًا، بل يوحدونه التوحيد اخلالص.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  }ې 
ېئ{ ]العنكبوت: 22[

ا املرشكون لن تعجزوا اهلل -جّل شأنه- ال يف األرض التي حتيون  وأنتم أيُّ
عليها وال يف السامء لو كان لكم سبيل للوصول إليها، وما أنتم بمعجزين، وليس 
لكم من دون اهلل ويل وال نصري ينرصكم منه، واهلل  حرص واليته يف أولئك 

الطائعني الذين يتولونه وحيبونه، ويتدون هبداه ويستجيبون لرسله.
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عاقبة الكافرين: 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ 

يئ{ ]العنكبوت: 23[
ومع كل رمحته وَسَعتِها -وقد وسعت كل يشء وسبقت غضبه- إال أنَّ من 
أرشكوا به ومل يستجيبوا له إذ دعاهم، ومل يؤمنوا به إذ ناداهم، فهؤالء يئسوا من رمحة 

اهلل فلم يطلبوها، ولن يكون هلم جزاء إال العذاب األليم يف الدار اآلخرة.

موقف قوم إبراهيم من دعوته: 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]العنكبوت: 24[

إنَّ حوار إبراهيم مع قومه تظهر فيه شخصيَّة إبراهيم الباحثة يف اخللق، املتتبعة 
للكون، التي ُيفرتض أن تقود قومه إىل النظر يف اخللق؛ لينظروا كيف بدأ اهلل اخللق، 
فيدركوا قدرته -جّل شأنه- عىل أن ُينشئ النشأة اآلخرة، وقدرته عىل إلقاء من 
يرشكون به يف النار، وتعريضهم إىل العذاب األليم، ورمحة من يشاء اهلل هلم الرمحة 
م سوف ينقلبون إليه -جّل  وجيعلها نصيبهم؛ إليامنم به، وطاعتهم له، وإيامنم بأنَّ
شأنه- فهم إليه ُيقلبون وإليه يرجعون، ال إىل طواغيتهم، وال إىل املستكربين الذين 
م لن يعجزوا اهلل -جّل شأنه- أن يفعل ذلك فيهم،  قادوهم إىل عبادة األصنام، وأنَّ

ويميز الكافرين عن غريهم.
وبالرغم من كل ما محلته دعوة سيدنا إبراهيم  من أسس عقدية وتفنيد 
ألحاجي قد يطرحونا، باإلضافة إىل طريقته احلكيمة يف خماطبتهم؛ إال أن رد أولئك 
املكذبني جاء عىل غري ما توقعه إبراهيم  إنم بدالً من أن يواجهوا املنطق 
م يريدون بتحريقه أو قتله  باملنطق والفكر بمثله كان جواهبم اقتلوه أو حرقوه، فكأنَّ
حرقًا أن يبينوا له قدرهتم عىل إدخاله النار، نار الدنيا قبل أن يصلوا إىل نار اآلخرة 
دهم هبا، فأنجاه اهلل منها، وكان ذلك كافيًا ألن يدركوا أنَّ إلبراهيم ربًا  التي َتَوعَّ
ا هم فال ويل هلم وال نارص  وإهلًا قادرًا، له قدرة مطلقة، وهو الذي نّجاه من النار، أمَّ
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ينرصهم من اهلل، وتكون سالمة سيدنا إبراهيم  من النار آيًة ودلياًل عىل 
صدقه، لكن هذ النوع من اآليات والدالئل ال يستطيع أن يستفيد به إال املؤمنون، 

ا هم فهم أعجز من أن يستفيدوا بذلك. أمَّ

رّد إبراهيم  عىل قومه: 
}ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍ{  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]العنكبوت: 25[

فعىل الرغم من أنم تركوا احلوار وجلأوا إىل التهديد بالقتل أو احلرق إال أن 
سيدنا إبراهيم حياول أن يستدرجهم للرجوع إىل منطقه يف احلوار فيحقر 
آهلتهم أوالً قائاًل هلم ما الذي اختذمتوه من دون اهلل؟ !إنَّكم ما اختذتم من دون اهلل 
إال أوثانًا -مجع وثن- وهو ما يعبده املرشكون مما ُيتخذ من احلجر. والفرق بينه وبني 
الصنم؛ أنَّ الصنم ما يتخذ من حجر وغريه، فقد يكون من نحاس أو أي معدن 
آخر، وقد يكون من حجارة؛ فاألصنام أعمُّ من األوثان، واألوثان أخص منها. ثم 
يكشف سيدنا إبراهيم  عن احلالة النفسيَّة ألولئك املرشكني من قومه، ويبنيِّ 
هلم أهم األسباب التي جعلتهم يتشبثون بالرشك، وهي رغبة كل منهم بعدم خمالفة 
عادات قومه وتقاليدهم، أو اخلروج عليها، وأنَّ من أهم دوافع رشك كلٍّ منهم: أنَّه 
يريد أن يظهر املودة لقومه، ويتقرب إليهم، ولكن هذه املودة سوف تنقلب إىل نقمة 
وعذاب يوم القيامة، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضًا، ولن 
ينفعكم آنذاك االعتذار بأنَّكم إنَّام أرشكتم للمحافظة عىل تلك املودة بينكم، ألنَّ يوم 
القيامة سيكون مصريكم إىل النار، ولن جتدوا من ينرصكم من اهللE ، فهي 

مثل قوله -تعاىل: }ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]الزخرف: 67[

فام هي حصيلة دعوة إبراهيم  هلؤالء القوم ؟
جييب القرآن الكريم }ڌ ڎ ڎ{ ]العنكبوت: 26[ ومع ذلك مل يتسلل اإلحباط 
واليأس إىل قلب سيدنا إبراهيم  وإنام قرر أن يسيح يف الكون باحثاً عن أرض 
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}ڌ  خصبة لدعوته، ويسّجل القرآن هذه املحصلة وهذا القرار فيقول -تعاىل-: 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{ ]العنكبوت: 26[

قه لوط وقال: »إينِّ مهاجر إىل ريب« حيث مل يتحول قومه إىل اإليامن، ومل  َصدَّ
يؤمن به عدد ُيطمعه يف هداية اآلخرين، ليواصل احلياة بينهم ودعوهتم، }ڈ 
26[ ويف ذلك تنبيه إىل حريته  ]العنكبوت:  گ{  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
الشديدة  يف قومه وهي مثل حريته وهو ينظر يف النجوم، كام يف سورة 
األنعام؛ حني رأى كوكبًا قال هذا ريب، ثم بعد جولته مع الكواكب والشمس والقمر 

ہ  ہ  }ۀ  وقناعته وإيامنه بأنَّه ليس يشء منها يصلح أن ُيتخذ إهلًا، قال: 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{ ]األنعام: 79[ وهنا أعلن 
لقومه أنَّه مهاجر إىل ربه، وكذلك املؤمن دائاًم؛ كلام ادهلمت اخلطوب، وتراكمت 

الكروب، واشتدت عليه األزمات؛ توجه خملصًا إىل اهلل العزيز احلكيم.

خريا الدنيا واآلخرة: 
}گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]العنكبوت: 27[

 ولذلك فإنَّ العزيز احلكيم الذي هاجر إليه إبراهيم  قد أثابه يف الدنيا، 

ة  ﴾، بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعل يف ذريتهام النبوَّ ڻ  ﴿ڱ ں ں ڻ 
والكتاب، ليفتح له شعاعًا من نور يتمثل يف محل هذه الذرية املمتدة هلذه الرسالة، 
ورفع مكانته، واختذه خلياًل، وجعله يف اآلخرة من الصاحلني، وبذلك فقد حاز 

سيدنا إبراهيم  خريي الدنيا واآلخرة.

لوط وقومه: 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ 

ڭ ۇ{ ]العنكبوت: 28[

چ  چ  }چ  وردت كلمة الفحشاء يف القرآن الكريم يف آيات كثرية منها: 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  90[، }ٱ  ]النحل:  ڑ{  ژ  ژ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{ ]النور: 21[  }ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ{ ]الشورى: 37[.

والفحشاء والفاحشة هي ما عظم قبحه رشعاً وعقالً وطبعاً من األفعال واألقوال 
والترصفات، ومجعه يدل عىل تعدد األنواع التي أطلق عليها فواحش، وتنوعه إىل 
فواحش ظاهرة وفواحش باطنة؛ ولذلك فقد كان مستغربًا ذلك الفهم العجيب يف 
قرص مفهوم الفاحشة عىل جريمة الزنا، فهذا جيعل الناس يعتادون الفواحش األخرى 

وال ينكرونا، واهلل يقول: }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]األعراف: 33[ وهلل يف خلقه 

شؤون، فأسالف هؤالء قد سووا بني البيع والربا، وفرق اهلل بينهام حني قالوا: }ٿ 
ڤ  ٹ  ٹ  }ٹ  275[ ورّد -جّل شأنه- عليهم بقوله:  ]البقرة:  ٿ{  ٿ  ٿ 
]البقرة: 275[، وعجيب أن ُيسقط هؤالء الفوارق بني ما ُينظر إليه من جانب  ڤ{ 

الرشع، وما ينظر إليه من جانب العرف أو العقل أو الطبع. 

قوم لوط وإتياهنم الفواحش: 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ{ ]العنكبوت: 29[.

وبسبب هذا املنطق يف قرص مفهوم الفاحشة عىل جريمة الزنا اعتاد قوم لوط 
الفاحشة ومل يستحيوا من ارتكاهبا، فكانوا يأتون الفواحش كلها ما ظهر منها وما 
بطن، وأبرزها الفاحشة التي رفضها الرشع ونفر منها العقل وحقرها الطَّبع، أال 
م مل يكونوا يتعففون عن أي قول  وهي؛ إتيان الرجال شهوة من دون النساء، كام أنَّ
فاحش، أو ترصف فاضح، أو فعل مناف لكرامة اإلنسان وحيائه، وما يقوم عليه 
املجتمع واألرسة، وكل تلك األمور بالنسبة هلم بعيدة عن تفكريهم، خارجة عن 
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اهتامماهتم، كام كانوا يقطعون الطرق، ويأكلون أموال الناس بالباطل، وال يتعّففون 
عن منكر أبدًا، وال يرتّددون يف مقارفة أي منكر توحي شياطينهم إليهم به يف 

منتدياهتم وأماكن اجتامعهم.

طلب النرص من اهلل: 
}ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]العنكبوت: 30[

فكانوا قومًا من املفسدين، ما آمن منهم مع لوط أحد وال استهجن فواحشهم 
أحد منهم، فهم قد أطبقوا عىل الفاحشة، وتوافقوا عىل أقبح املنكرات، ومل جُيِد معهم 
جهد لوط وُطْهره، ودعوته ونصحه، وقَلبوا سائر املقاييس والقيم، فال غرابة أن 
يلكهم اهلل  بيشء يرمز إىل ما كانوا يقارفونه أال وهو تدمري قريتهم عليهم، 
وجعل عاليها سافلها، وإمطارهم بحجارة من سجيل، فذلك اجلزاء املناسب هلؤالء 
القوم بام متردوا عليه -سبحانه- وعصوا رسله، وجترأوا عىل سائر احلرمات والرشائع.

جميء البشارة لسيدنا إبراهيم: 
ٺ  ٺ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ  }ٱ ٻ 

ٺ ٺ{ ]العنكبوت: 31[.

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  }ىئ  »برشى« إشارة إىل قوله تعاىل: 
مئ ىئ يئ{ ]هود: 71[.

 والبرشى هي اإلخبار بام َيرُسّ ومن خيرب هبا يسمى "بشري"، قال -تعاىل-: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ار إىل من كان يتمناه  ٿ ٹ{ ]يوسف: 96[ أي؛ الذي حيمل البشارة واخلرب السَّ
أو ينتظره، فحمل إليه املالئكة نبأين، أحدمها برشى له ولزوجه، وهذه البرشى قد 
وردت يف آيات أخرى كام سبق، واآلخر فيه جانبان؛ جانب خيربه بأنَّ القول قد حقَّ 
عىل قوم لوط، وأنَّ اهلل قد أرسل مالئكته إلهالكهم، واجلانب اآلخر يبرشه بنجاة 

لوط وأهله مما سيحل بقومه.



تفسري القرآن بالقرآن834

َطْمَأنة لوط: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]العنكبوت: 33[

لقد خاف من إساءة قومه إىل ضيوفه، وأحزنه أنَّه ال يملك من القوة ما ُيَمكنه 
من محايتهم، والدفاع عنهم، فسارع ضيوفه من املالئكة إىل َطْمَأنته بأنَّ قومه لن 
م قد حقَّ القول عىل قومه، وأنَّ موعدهم  يصلوا إليه وال إليهم، وأخربوه بأنَّ

الصبح، وهو قريب.

عاقبة الظاملني: 

ڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
]العنكبوت: 34[

حينام يريد القرآن أن ُيبنيِّ ما يرتتب عىل االنغامس يف الرذائل؛ من اضطراب يف 
احلياة الدنيا، وسوء العاقبة يف اآلخرة؛ يذكر الرجز، فكأنَّه يذكر عاقبة الفعل ليستدعي 
العقل املتدبر للفعل نفسه، املؤدي لتلك النتيجة التي سامها رجزًا،))) فأنزل اهلل عليهم 
ْجز من السامء بكل ما فيه، وما يسببه جزاًء وفاقًا لـِاَم كانوا ُيَقاِرُفوَنه من جرائم  هذا الرِّ
إتيان الرجال شهوة من دون النساء، ومقارفة املنكر بأنواعه يف نواديم، وقطع الطرق، 
وإيذاء الناس، واالعتداء عليهم يف أمواهلم وأنفسهم، ورفضهم لرسالة لوط وما جاء 

به، واستكبارهم عىل االستجابة له، فاستحقوا بذلك هذا العذاب األليم.

ْجَز بالضم يف قوله تعاىل: } ۆ ۆ ۈ { ]املدثر: 5[، وأمر اهلل -جّل شأنه- رسوله  جاءت كلمة الرُّ  (1(
الرجز،  ُأمر هبجر كل ما يمكن أن يؤدي إىل  أنَّه -عليه الصالة والسالم- قد  لينبه إىل  الُرْجز،  ملسو هيلع هللا ىلص بأن يجر 
وكأنَّ األفعال املتنوعة، واألقوال التي تؤدي إىل ذلك االضطراب الذي سمي ِرْجزًا يمكن أن يقال عنها: 
ا ِرْجس وِرْجز، فام ورد يف ِرْجس انرصف إىل القول أو الفعل الذي قد يقع من اإلنسان، بل  ُرجز، كام أنَّ
قد يتصف اإلنسان به، فإذا ضم؛ أريد به األشياء واألعيان التي جيب هجرها لئال يقع اإلنسان يف ِرْجٍس 
عِر اخلفيف، الذي يستعمل حلداء اإلبل، أو الترسية عن األطفال:  ْجز، وتقول العرب للشِّ الرِّ يقوده إىل 
َرَجز، ويقال لواحده من القائد: »ُأْرُجوَزة« ألنَّ فيه معنى التقلب واالضطراب، إذا لوحظت بحور الشعر 

األخرى. واهلل أعلم.
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روا يا أويل األلباب:  تفكَّ
}ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]العنكبوت: 35[

وء آيًة للناس لئال يكرروا تلك  ولقد بقيت تلك القرية التي ُأْمطرت مطر السَّ
بل نفسها، لكن ال يمكن للكافرين واملنافقني أن يأخذوا  األفعال، ولئال يسلكوا السُّ
تلك الدروس ويستوعبوها وهم ال يؤمنون باآلخرة، وال يؤمنون بوجود اهلل، 

ويتخذون األصنام واألوثان آهلة، ولذلك فقد قال -جّل شأنه-: }ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]الفرقان: 40[

 :  إرسال شعيب
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ 

ۓ ڭ ڭ{ ]العنكبوت: 36[
ُأطلقت مدين عىل اسم ولد من نسل إبراهيم  وذلك ما ورد يف 
التوارة، ثم أطلقت عىل القبيلة التي ُنسبت إليه وانترشت من ذريته، كام ُأطلقت 
عىل مساكنهم التي امتدت ما بني طور سيناء إىل نر الفرات، كام أنَّ قصة سيدنا 
موسى بعد فراره من مرص بعد حادثة قتل القبطي ارتبطت بوصوله إىل مدين، 
وعمله لدى الشيخ الكبري، وزواجه بابنته، هؤالء هم الذين ُأرسل إليهم شعيب، 
د  -وحده- وعدم إرشاك غريه معه يف العبادة، ألنَّه املتفرِّ يدعوهم إىل عبادة اهلل 
باأللوهيَّة والربوبيَّة والصفات، ونلحظ أنَّه قد جعل العبادة فرعًا عن التوحيد، 
ليس ذلك فحسب، ولكنَّه دعى قومه إىل خصال كثرية استند فيها إىل التوحيد، منها 
نيه لقومه أن يعثوا يف األرض مفسدين، وهو ني عام شامل يتناول كل ما يمكن 
وصفه بالفساد واإلفساد بجميع مستوياته، ويف بعض األحيان يدخل شعيب ببعض 
التفاصيل فينهاهم عن أن يبتغوا اعوجاجًا، أي؛ انحرافًا ومياًل عن احلق والصواب 
يف تالوهتم آليات اهلل، أو استقباهلم هلا، وهذا أمر يغاير ما ُنسب ألهل الكتاب من 
}ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{  حتريف الكلم عن مواضعه، وقد يتفق مع قوله تعاىل: 
46[، فهل كان قوم شعيب يبغون العوج يف الكتاب بطريق اليَلِّ بألسنتهم  ]النساء: 

والطعن يف الدين؟! 
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ويف سورة األعراف }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ{ ]األعراف: 85[ نجده يتعرض إىل فريضة اإليفاء بالكيل وامليزان، وينهى 
قومه عن أن يبخسوا الناس أشياءهم، وعن أن يفسدوا يف األرض بعد إصالحها من 
اهلل  وينهاهم عن أن يقعدوا بكل رصاط يقطعون الطريق، وخييفون الناس، 
ويددونم ويصدونم عن سبيل اهلل حني يعلمون منهم اإلقبال عىل اإليامن به، 
ويبغونا عوجًا، أي يريدون هبا االعوجاج سواء بطريق التحريف أو اليَلِّ بألسنتهم 
والطعن يف الدين، أو أيَّة وسيلة أخرى جتعل آيات اهلل املنزلة معوجة يف نظر الناس، 
ا ال ِعَوَج فيها وال أْمتًا.  لينفروهم منها، وليباعدوا بينهم وبينها وهم شهداء عىل أنَّ
فاهلل  مل جيعل يف آياته عوجًا -كام ذكر يف سورة الكهف-، ألنَّ آيات 
اهلل التي أنزلت إىل سائر أنبيائه ورسله آيات قويمة مستقيمة، هادية مهتدية، ال متيل 
عن احلق، وال تسمح باإلفساد يف األرض، وال تقبل مياًل أو اعوجاجًا يف سلوك 

الناس أو يف عالقاهتم، فذلك كله مما جاءت رساالت اهلل ملقاومته ال لتعزيزه.
وقد ُووجه شعيب بمثل ما ُووجه به األنبياء من قبله ومن بعده، بالتهديد 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  بالطرد والنفي }پ 
م يف أي بلد حني  88[، ويف ذلك إشارة إىل أنَّ املأل املتحكِّ ]األعراف:  ٹ{  ٹ 
ينحرف عن آيات اهلل، وينرصف عنها، يشعر بامتالكه لألرض، وامتالكه إلرادة 
البرش الذين يعيشون عليها، وامتالكه حلق السامح أو عدم السامح هلم باملعتقد أو 
م هم الذين يمتلكون الوطن، ومن  السلوك، كام يستشعر أولئك غرورًا وطغيانًا بأنَّ
حق املواطنة فيه نفي أو سجن من خيالف إرادهتم أو يتمرد عليهم، حتى لو كانوا عىل 
م قد  الباطل والفساد واالعوجاج واالنحراف. وِذْكُر هؤالء الرسل الكرام وبيان أنَّ

بوا من أهم أهدافه الترسية عن رسول اهلل �.  ُكذِّ
وقوله -جّل شأنه-: }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]العنكبوت: 36[

إنَّام يعني نيهم عن أن يقيموا عىل الَعْثو يف األرض فسادًا حتى يصبح الفساد 
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وكأنَّه صفة الزمة هلم الصقة فيهم، فالَعْثو واإلفساد يف األرض حني يداوم عليه 
العايص واملنحرف والكافر وال يتوب عنه من قريب يتحول إىل صفة الزمة له، 
م ال عالج هلم– آنذاك- إال  وحينام تكون املفاسد صفتهم ولباسهم ورداءهم فإنَّ

إهالكهم مجيعًا، كام اشرتكوا يف الَعْثو وصاروا مفسدين كلهم.

إهالك املكذبني لرسول اهلل: 
}ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ ]العنكبوت: 37[
وهؤالء أخذهتم الرجفة، والرجفة زلزلة شديدة مهلكة؛ ولذلك فإنَّ الزالزل 
حني تنترش أو تكثر فإنَّ أهل اإليامن ال يقترصون عىل التفسري العلمي املجرد هلا، بل 
ال بد هلم من االتعاظ هبا، وحتويلها إىل درس فيتذكرون قصص األمم التي أهلكت 
هبذه الزالزل، فحني يقع زلزال ونتحدث عن مقاييسه بمقياس »رخرت« أو سواه فال 
يكفي أن نفرّس ذلك علميًَّا ألخذ الدرس وملعرفة قدرة اهلل -جّل شأنه- وعظمته 
د بخلقه وتدبريه، بل تكتمل العربة والعظة  وهو يترصف يف كونه هذا، الذي تفرَّ
بتذكر األقوام الذين أهلكوا بمثل هذه الوسيلة، وعلينا الرضاعة إىل اهلل -جّل شأنه- 

بأن ال جيعل مصرينا مثل مصريهم.
فهم قد أصبحوا يف ديارهم هلكى، جاثني عىل ركبهم أمواتًا، ويف ذلك إشارة 
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أنَّ القدرة املطلقة لرب العاملني يمكن أن تقيض عىل هؤالء الذين 
يصدون عن القرآن وعنك، ويبغون العوج يف آيات اهلل، ويفسدون يف األرض من 
مرشكي قريش هم يف قبضة اهلل -جّل شأنه- لو شاء أهلكهم بالرجفة أو غريها، 
وحينام يقول اهلل لُرسله ذلك، يشد من عزائمهم، ويقوي معنوياهتم، ويشعرهم 
بالرشف الذي أواله اهلل هلم حني كلفهم بإصالح ما أفسد الناس، ودعوة الناس إىل 

رصاطه املستقيم، وهدايتهم بآياته وأنبيائه ورسله إىل سواء السبيل.
م يأوون إىل ركن شديد،  وفيه إشارة إىل أولئك األنبياء املصطفني األخيار، بأنَّ
وأنَّ اهلل الذي أرسلهم وَمنَّ عليهم باصطفائه، وفضلهم برسالته، قادر عىل إكراه 
خمالفيهم عىل اهلداية لو شاء، ولوال أنَّ كلمته قد سبقت بجعل هذا اإلنسان حرًا 
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ا األنبياء  خمتارًا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ألكره اجلميع عىل اهلداية، أمَّ
أنفسهم فام عليهم إال البالغ، ليسوا بمسيطرين، وال يليق هبم أن يكونوا جبابرة، بل 
هم هداة ودعاة، يستجيب هلم من يستجيب بإذن اهلل  ويرفض من يرفض 

غري متجاوز لقدرة اهلل أو متنقص منها.

قوم هود وقوم صالح: 
}ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]العنكبوت: 38[
»عاد« هم قوم »هود« كام جاء يف سورة هود: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
ائ{ ]هود: 60[، ومل يذكر اهلل -جّل شأنه- يف  ى  ې ى  ۉ ې ې ې  ۉ  ۅ  ۋ ۅ 
هذه السورة جمادلة هود لقومه هؤالء، لكنَّها وردت يف سورة األعراف حيث قال 
هلم هود: }ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]األعراف: 65[ فكان جواهبم 
يف منتهى الكرب الغبي، واالستعالء املستكرب، عىل لسان املأل أو النخبة الكافرة من 
66[ فنفى  ]األعراف:  ىئ{  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  }ۆئ  قومه: 
عن نفسه السفاهة، وأكد عىل كونه رسوالً من رب العاملني، يبلغ رساالت ربه، 

ٿ  }پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  وأنَّه الناصح األمني لقومه: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ 
]األعراف: 72 – 69[ وليخترص الطريق عىل تلك النخبة الباغيَّة الطاغيَّة، فقد أخربهم 

بأنَّ سبب رفضهم له كونه رجاًل منهم، جاء لينذرهم ويذكرهم بنعم اهلل عليهم، 
وكيف استنقذهم اهلل -تعاىل- من الطوفان، وجعلهم خلفاء يف األرض من بعد قوم 
نوح، وزادهم يف اخللق بسطة، وسعة يف امللك، وقوة يف األبدان، وقد ورد أنَّ القوم 
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كانوا طواالً، أطول من يف العامل من رجال، وأقوياء يف أبدانم وأجسامهم.
وجادلوه يف أسامء أصنامهم التي مل ينزل اهلل هبا من سلطان، وحني توضع 
السالسل يف أعناقهم يوم القيامة ويسحبون هبا إىل النار؛ سوف يتنكرون هلذه األصنام 

وألسامئها؛ وحني يسألون عنها: }...ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ{ ]غافر: 73-74[ ويف سورة هود يتكرر 

اجلدل بني هود وقومه عاد وال ينتهي بأي اتفاق، ويعلن هود يأسه منهم فيقول: }ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ى عبده ورسوله هودًا والفئة القليلة  ڳ{ ]هود: 57[ فلام جاء أمر اهلل بإهالكهم نجَّ

التي آمنت معه من جائحة اهلالك، وهي الرجفة، ومن عذاب يوم القيامة.
م يف الوقت الذي  ويف قصة هود مع قومه -كام جاءت يف سورة هود- أنَّ
ا باتباع الرسل،  عصوه فيه اتبعوا أمر كل جبار عنيد، فكأنَّ خيار األمم منحرص إمَّ

ا هبيمنة اجلبابرة والعتاة واملستبدين عليهم.  وإمَّ
ا »ثمود« فهم قوم كانوا يف شبه جزيرة العرب، قال -تعاىل-: }ڭ ۇ  وأمَّ
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{]األعراف:  73-79 [ أرسل اهلل إليهم 
رسوله صاحلًا، وطلبوا اآليات فأعطاهم اآلية، وهي الناقة، وأمرهم أن يرتكوها 
وشأنا تأكل يف أرض اهلل وال يمسوها بسوء، فهي آية طلبوها، وذكرهم صالح 
نهم من   بأنَّ اهلل قد جعلهم خلفاء من بعد عاد، وبوأهم يف األرض، ومكَّ
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بناء ما يمكن تسميته حضارة متميزة، فقد تعّلموا كيف خيتارون من بقاع سهول 
األرض أماكن يبنون قصورهم فيها، وينحتون يف داخل اجلبال بيوتًا كذلك، فكأنَّ 
هلم مشايت ومصايف، وكأنَّ هلم بيوتًا مألوفة، وبيوتًا متميزة يصعب عىل مهامجيهم 
اخرتاقها، أو النيل منهم وهم فيها، فذكرهم صالح بنعم اهلل -تعاىل- عليهم، وهبذه 
الرفاهيَّة التي َمنَّ اهلل عليهم هبا، واستجابته هلم حني طلبوا اآلية، وأنَّ ذلك كّله من 

املفروض أن يمنعهم من السقوط يف جريمة اإلفساد يف األرض والَعْثو فيها.
 ويتصدى املأل النخبة وأصحاب النفوذ لنبي اهلل صالح  ، ويتصدرون 

األكثريَّة الصامتة من املستضعفني؛ ليقولوا لصالح ومن آمن معه }...ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
م قادرون وسابقون، وما يسبق أمر اهلل  ]األعراف: 76-77[، وظنُّوا أنَّ ڱ{  ڱ 
أحد، فجلسوا يف كربيائهم وغرورهم يسخرون بصالح واملؤمنني معه، ويقولون له: 
}ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{]األعراف: 77[ فأخذهتم الرجفة مثل قوم عاد، 

فأصبحوا يف دارهم جاثمني، فتوىل صالح عنهم وهو يف أسى وأسف قائاًل: }... 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]األعراف: 79[.

املنهج القرآيّن يف دراسة آثار األمم السابقة: 
}ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]العنكبوت: 38[
ة املساكن املنحوتة يف اجلبال، وما  وقد تركت مساكنهم وما تزال قائمة، خاصَّ

ۅ  }ۋ  تزال ُتعرف بمدائن صالح، فاهلل  يقول لقوم حممد �: 
ۅ ۉ ۉ{ ]العنكبوت: 38[ وُيفرتض أن تعتربوا وتدركوا أنَّ من يفسد 
يف األرض بعد إصالحها، ويتمّرد عىل اهلل وعىل ما جاء به ُرسله، ويّتبع الشيطان وما 

يزين به إليه؛ فإنَّه هالك ال حمالة، ولن يغني عنه من اهلل يشٌء. 
وهنا نستطيع أن نرى إىل أي مدى غفل املسلمون عن بعض التوجيهات 
القرآنيَّة، فلم يبنوا عليها، ومل يستفيدوا هبا، أو حيسنوا فهمها وتوظيفها، فام من بلد 
من بالد املسلمني إال وفيها آثار خمتلفة، ووزارات أو إدارات ثقافة وآثار، تتجه يف 



84( سورة  العنكبوت

كثري من األحيان إىل عكس االجتاة املطلوب قرآنيَّا، فالقرآن يوجهنا لدراسة اآلثار 
دراسة املعترب الباحث عن الدروس والعرب، لنستخلص من رؤية تلك اآلثار أسباب 
قيام احلضارات وعوامل انحرافها، وأسباب انيارها عندما تنهار؛ لنتجنب السقوط 
فيام سقطوا فيه، أو اهلالك بام أهلكوا به، ومن املؤسف أنَّ إدارات اآلثار والثقافات 
حتفظ اآلثار وتصونا لتبنيِّ عظمة أولئك الكافرين الذين أهلكهم اهلل، ولكنَّها 
تتجاهل أسباب هالكهم، وال تربط ذلك بتاريخ ُرسلهم، وال بمصادر هدايتهم 
وعوامل انحرافاهتم، وآثار تلك النخب يف تلك االنحرافات، وقد كان من املمكن 
أن تكون تلك اآلثار الغنيَّة الكثرية يف بالدنا من وسائل الدعوة إىل اهلل، واهلداية إىل 
سبيله، وتذكري الناس بالقيم التي جاء هبا املرسلون، لكن شيئًا من ذلك مل حيدث، 
كام أنَّ البعض قد ظن نتيجة ذلك الفهم اخلاطئ املنحرف عن القرآن لوظائف اآلثار 
وفوائدها؛ أنَّ ذلك قد يرصف الناس عن التوحيد، فدعا إىل حتطيم كل تلك اآلثار، 
وهو فهم خاطئ كذلك، وكان الواجب أن تفهم وظائف اآلثار يف حياة األمم يف 
إطار هداية القرآن املجيد، لتكون وسيلة استبصار ومتييز للحق من الباطل، ولكن 
الذين ال يعلمون إال القشور، ال يستطيعون أن يعلموا كثريًا عن آيات اآلفاق وآيات 

األنفس، وكيفيَّة جعلها وسائل هداية واستبصار وفهم ووعي.

موسى وقومه: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ{ ]العنكبوت: 39[.
ثم ينتقل السياق إىل ذكر هامان وزير فرعون الذي تقدم ذكره يف سورة 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  }ڃ  القصص: 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]القصص: 38[ 
حني أمره فرعون أن يبني له رصحًا ليصل به -حسب ظنِّه املريض- إىل إله موسى 

وقارون الذي جاء ذكره أيضًا يف السورة نفسها: }ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ېې{ ]القصص: 76[ وقد ذكر أنَّ قارون كان من أقارب موسى، وإشارة القرآن 
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ا بعد ذلك أن يكون من أقاربه أو من األبعدين  احلكيم املعجزة أنَّه كان من قومه، أمَّ
فذلك ال يم كثريًا يف الدورس املستخلصة.

ا قارون فقد بغى بالكنوز   فهامان أطغاه السلطان وُقربه من فرعون، وأمَّ
نه اهلل -تعاىل- منها فأصابه الغرور، ويف ذكرمها تذكري  واألموال الطائلة التي مكَّ
باالنحرافات وعوامل االستبداد والطغيان التي يمكن أن تصيب اإلنسان نتيجة 
ا تعود إىل  تسلطه عىل املال أو ختويله السلطة املطلقة، وأيًا كانت أسباب الطغيان فإنَّ
الغرور والشعور باستغناء الطاغية عن كل من عداه، واحتياج كل من عداه إليه: 
6-7[ وهذا الشعور باالستغناء يكون  ]العلق:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  }گ 
عن اغرتار باملال أو باجلاه أو هبام معًا، وبعد الشعور باالستغناء يأيت اإلعراض 
واالستبداد، فاملستبد حني يستبد يرى الناس مجيعًا يف حاجة إليه، ويرى نفسه يف 
غنى عنهم؛ ولذلك فإنَّه يطغى ويتعاىل ويستكرب ويرى أنَّ كل من حوله دونه وأنَّه 
أعىل وأغىل وأعز، فقارون وفرعون وهامان كل هؤالء مل يستمعوا آليات اهلل التي 
محلها إليهم موسى، فاغرّت قارون بامله، واغرّت فرعون بجنوده وملكه، واغرّت هامان 
بسلطانه وقربه من فرعون ومشاركته له يف جاهه، فاستكرب هؤالء كّلهم عن اّتباع 
ٺ{  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  موسى أو طاعته أو االستامع إليه: 

]العنكبوت: 39[.

املنهج القرآيّن يف جزاء الظاملني: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  }ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ ڇ{ ]العنكبوت: 40[
فبعد التامدي يف االستعالء عىل البرش الذين يامثلونه ويشاهبونه يف كل يشء إال 
له اهلل له من سلطان، واالستعالء عىل اخللق واالستغناء عنهم، يستعيل ذلك  فيام خوَّ
اإلنسان الضعيف عىل خالقه -جّل شأنه- مع أنه ليس يف متناول إدراكه، فال يدركه 
بالبرص وال يستمع إليه بشكل مبارش، وال يراه إال من بعد أن يأذن اهلل ويرىض يف 
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يوم الدين، فيظن وامهًا أنَّه يستطيع أن يسابق اهلل ويسبقه، فيفلت من عذابه، وأنَّ 
اهلل  لن يتمكن حسب زعم هؤالء منهم، }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ{ ]األنفال: 59[ إنم لن يسبقوا اهلل بقول وال بعمل، ولن يفلتوا من عذابه 
-جّل شأنه- وكل من هؤالء سيأخذه اهلل بذنبه، فهناك من يرسل عليه حاصبًا، 
وهي عبارة عن حصيات صغرية لكنَّها حتملها الريح بقوة وبعاصفة فتتحول إىل 
حصيات مهلكة قاتلة عىل صغرها، وهناك من تأخذه الصيحة، مثل قوم ثمود الذين 

ۅ  }ۋ  أرسل اهلل إليهم صاحلًا، وقوم هود الذين أخذهتم الرجفة، قال تعاىل: 
ى  ى  ې  ې  ې  }ې  5[ أي الصاعقة:  ]احلاقة:  ۉ{  ۉ  ۅ 
ائ{ ]احلاقة: 6[ ومنهم من خسف به األرض مثل قارون }ڳ ڳ ڳ ڱ 
ا قوم  81[ وأمَّ ]القصص:  ہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

فرعون فقد أغرقهم اهلل وأخذهم أخذة رابية )أي زائدة يف الشدة( قال تعاىل: }ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]احلاقة: 10-9[. 

وهذا يعني أنَّ ما حيدث يف الكون من أمور ال بد من أن ينظر إليه من جوانب 
عديدة فال يكفي -كام أسلفنا- التفسري العلمي أو التنبؤ بوقوع يشء، فهذه كلها 
أمور حتتاج إىل دراسات يفرتض أن ال تغيب عن أذهان العلامء والدعاة، واآلمرين 
ع اهلل يف عذاب هؤالء ووسائل  باملعروف والناهني عن املنكر وبصائرهم، وما نوَّ
إهالكهم إال إلفادة الدورس والعرب التي عىل األمم اخلالفة هلؤالء واآلتية بعدهم 
أن تستفيدها، وذلك بالعلم املتعمق الذي يتجاوز ظواهر احلياة الدنيا ويربط بني 
الدنيا واآلخرة، وبني عاملي الغيب والشهادة، وبني اآلفاق واألنفس، ويستفيد بذلك 
كّله ليقدم لإلنسان دروسًا وعربًا وعظات تباعد بينه وبني الشيطان وسبل الشيطان 

وتأخذ بيديه إىل الرصاط املستقيم. 

فهل يف ذلك ظلم هلؤالء؟ 
احلقيقة أنَّ الناس يظلمون أنفسهم، واآلن كل الفساد الذي حلق بالببيئة 
وظهر يف الرب والبحر واجلو ويف جماهل الغابات وأعامق املحيطات كله راجع إىل 
أنَّ احلضارة املعارصة قد انحرفت يف فهمها للطبيعة وعالقة اإلنسان هبا وعالقتهام 
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باهلل ، فلم تفهم هذه احلضارة ذات العني الواحدة عالقات التفاعل بني اهلل 
 وعامل غيبه وأمره، وبني اإلنسان ابن األرض وابن الطبيعة وبني الطبيعة 

ذاهتا: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]طه: 55[. 
فاإلنسان مثلام انحرف عن هداية اهلل يف ظل هذه احلضارة، فتوهم أنَّه هو مركز 
الكون وخالقه، وأنَّ له أن يستبد يف سلوكه ونظم حياته بعيدًا عن اهلل -جّل شأنه- 
وعن هدايته، انحرف يف سلوكه مع الطبيعة، فتوهم أنَّ العالقة هبا عالقة رصاع، 
ا عدّوه وليست ُأّمه التي كان  فأخذ يصارعها وحياول تدمريها ناظرًا إليها عىل أنَّ
عليه أن يتعامل معها برفق. وهنا تبدو لنا عظمة اإلسالم؛ فالشجرة املثمرة يعلمنا 
اإلسالم احرتامها واملحافظة عليها، حتى يف احلاالت االستثنائيَّة، حاالت القتال 
واحلروب والرصاع ُينهى عن قطع األشجار املثمرة، وعن استهداف العنارص التي ال 
عالقة هلا بالقتال، كتلويث املياه، فاحلروب ال ينبغي أن تستهدف إال حتقيق العدل، 
ا  ولن تكون عادلة إال إذا ُحرصت يف العنارص املحاربة وأسلحتها وما خيصها. أمَّ
استهداف املدنيني وغري املقاتلني وختريب الطرق واجلسور وتلويث املياه، فهو تدمري 
وختريب خيرج احلروب -حتى لو كانت أهدافها وغاياهتا سامية- عن طريق العدل 
ليجعل منها حربًا ظاملة غري عادلة. وذلك ما خرسته البرشيَّة حينام حارصت اإلسالم 
وقيمه ومل تستطع أن تستفيد مما جاء فيه لعلها تدخل يف السلم كافَّة، ونحن ال نلوم 
العامل اآلخر وحده عىل هذا االنحراف، بل جيب أن نلوم أنفسنا حينام استبدلنا 
بالدعوة الفتح، وما تزال البلدان التي دخلت اإلسالم بالدعوة ال بالفتح تعترب أقرب 
إىل اإلسالم وأعمق وأشد التصاقًا به من تلك التي دخلت بعمليَّات فتح وغزو، 
واملتتبع للجغرافيا والتاريخ اإلسالمّي جيد مصداق ذلك يف نامذج كثرية، ومعظم ما 
دار من رصاعات حتى بعد انحراف من انحرف من والة األمور وغريهم جيد مدى 
حرص من دخل اإلسالم يف أيام امللتزمني به من القادة العظام أمثال أيب بكر وعمر 
وعىل وعمر بن عبد العزيز وصالح الدين وأمثاهلم، ومدى انحراف من انحرف 
عن ذلك اهلدي يف عهود من ظنوا أنَّ اخلالفة اإلسالميَّة مثل غريها تريد علّوًا يف 
األرض، وهي مل تكن تريد من ذلك شيئا، وما كان هلا وما ينبغي أن يكون، بل كانت 

تعمل عىل إعالء كلمة اهلل ال إعالء كلمة برش أيًا كان. 
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كثر احلديث بني اهليئات الدينيَّة والسياسيَّة وقادة الرأي وقيادات املجتمعات 
املختلفة عن احلروب العادلة واحلروب الظاملة، وأنَّ احلروب الظاملة جيب عىل 
البرشيَّة أن ُتكثِّف جهودها وتتضافر شعوهبا عىل حماربتها ومنعها، لكنَّ تلك اهليئات 
حينام تأيت إىل حماولة تعريف احلرب العادلة أو بيان االختالف بينها وبني الظاملة، 
تضطرب تعريفاهتا وأقواهلا اضطرابًا شديدًا، وتعجز متامًا عن إعطاء تعريف مقنع، 
وقد عجزت اإلنسانيَّة املعارصة عن وضع حد للحروب الصغرية منها والكبرية، كام 
عجزت عن وقف سباق التسلُّح أو صناعة األسلحة الفتاكة، وما زلنا نرى مصانع 

األسلحة تفاجئنا كل يوم بجديد أشد فتكًا وأكثر تدمريًا. 
وتنفق الدول ثرواهتا عىل التسلح، وقد تتقبل أن ترتك طوائف عديدة من أبنائها 
حتت خط الفقر، أو تتمرغ باجلوع والعري وأوحال األمراض، وحُترم من األدوية؛ 
لتوفري املال للسالح والتسلح بأسلحة جتعل تطوراهتا الرسيعة من كل سالح يصدر 
قبل أشهر أو أسابيع فضالً عن سنوات ساًلحا ال يساوي إال ثمن احلديد واملواد التي 
فيه، ألنَّ األسلحة األحدث واألكثر تطورًا جتعله عديم الفائدة يف مواجهة أعدائها. 
أعلنت البرشيَّة عن رغبتها يف سيادة السالم، وحاولت املاركسية أن تقدم نفسها عالجًا 
ملشاكل الرصاع الكامنة يف الفكر الرأساميل واملتفشية يف الفكر الغريب بكل جوانبه، ثم 
وجدت نفسها تنادي برصاع الطبقات وتدخل يف حروب كثرية مثلام دخلها اآلخرون 
وقد تزيد. وكل بلد من البلدان الكربى والدول املتسلطة حياول أن يدافع عن حروبه 
ا  وعمليَّات سيطرته عىل الضعفاء بمختلف األسباب ويدعي أنَّ حربه عادلة وأنَّ
ة. فأمريكا فعلت ذلك يف حروهبا كّلها، وكذلك فعل االحتاد السوفيتي  كانت رضوريَّ

السابق وفعلتها أوروبا وما زالت األرض عطشى للسالم.

ة؟  فهل هناك حرب عادلة يف هذا الزمن خاصَّ

احلق أنَّ األسلحة املتطورة -التي مل يعد بإمكان أصحاهبا أن يوجهوها نحو 
األهداف احلربيَّة وحدها- مل تعد تسمح بأي نوع من أنواع احلروب العادلة. فأسلحة 
الدمار الشامل بمستوياهتا املختلفة تقيض عىل األخرض واليابس، واملسامل واملحارب، 
والطفل والشيخ، واجلندي املقاتل، وهتلك احلرث والنسل. واألسلحة املختزنة اليوم 
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أصبحت لعنة عىل األرض وأهلها قادرة عىل تدمري الكرة األرضيَّة كّلها ست مرات 
أو تزيد، والعاملون يف احلقول السياسية والذين يتصدون لقيادة الشعوب معظمهم 
مرىض بجنون العظمة واالستعالء والطغيان، سواء أكانت الدوافع وطنيَّة أم قوميَّة 
أم إقليميَّة أم مذهبيَّة أم أية دوافع أخرى. وحني نتأمل يف ذلك نجد أنَّ ما دعت إليه 
الكتب املنزلة واألنبياء واملرسلون من قيام السالم عىل األرض واملحبة بني الناس 
أصبح بعيد املنال، متعذر التحقق يف ظل قيادات قام فكرها وفلسفتها وحضارهتا 
عىل أفكار مريضة كأفكار الرصاع والبقاء لألصلح )أي األقوى(، والعيش لألغنياء 
والرشكات العابرة للقارات مع استباحة البحار واألنار والصحاري لدفن النفايات 
املدمرة لإلنسان واحليوان والنبات والطبيعة. فلم يبَق للبرشيَّة من وسيلة لتحقيق 
السالم إال أن ترفض احلروب كافَّة بكل أنواعها، بقطع النظر عن من ينشئها، أو 
سات والوسائل الكفيلة باحتواء  من الذي يذهب ضحيتها، وتعمل عىل إجياد املؤسَّ
مجيع أسباب الرصاع يف العامل قبل استفحاهلا وبلوغ مستوى التصادم. وهذا األمر ال 
د عىل وحدة األرض كّلها، فقد خلقها اهلل  نجده إال يف كتاب اهلل -تعاىل- الذي أكَّ
لتكون بيتًا آمنًا لإلنسان، يولد عليها ثم يعيش عليها ما شاء اهلل له أن يعيش، ثم قّدر 
م أرسة  له فيها أقوات احلياة: }ۇ ۆ ۆ{ ]فصلت: 10[ ولو أنَّ الناس آمنوا أنَّ
ممتدة، قد ُخِلُقْوا من نفس واحدة، وخلق اهللُ منها زوجها، وبث منهام رجاالً كثريًا 
ونساًء، وما ُجعلوا شعوبًا وقبائل وأممًا: إال ليتعارفوا، ويتآلفوا، ويتعاونوا، ويعمروا 

األرض، ويستثمروها، ويقيموا احلق والعدل فيها.

، يستطيع أن ُيوِجد هذا الوعي، ويبنيه يف عقول الناس  والقرآن كتاب كوينٌّ
وقلوهبم آنذاك: ال يستحيل عىل البرشيَّة أن تشق طريقها لبناء عامل واحد يكون بيتًا 
لإلنسان يستيطع اإلنسان أن يشبع حاجته بكل ما فيه إذا توافر احلق واألمن وانتفى 
البغي واحلسد وحب األثرة واالستعالء، فآنذاك يمكن أن يظهر اهلدى واحلق، 
وتأتلف البرشيَّة عىل قيم مشرتكة تساعدها عىل الوعي بذاهتا ومعرفة كل إنسان ملا له 
وما عليه، فترشق األرض بنور رهبا وتعّم املحبة الناس ويعم األرض السالم. كام أن 
اخلطاب القرآيّن يرفض أن يتخذ الناس بعضهم بعضًا آهلة واآلخرين عبيدًا مسخرين؛ 

فاأللوهيَّة منحرصة يف اهلل وحده وكل البرش أمامه سواء، أكرمهم عند اهلل أتقاهم. 
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والذي محلنا عىل اإلسهاب يف التعليق: أنَّ العامل يعيش اليوم حتت هتديد عدد قليل 
من الدول املستعلية املستكربة؛ التي ال ترتدد يف إبادة أي شعب، يستهدفه الشيطان، 
ويدفعها ملهامجته، وقد رأينا كثرياً من حروب اإلبادات اجلامعيَّة من بعض تلك الدول.

رضب األمثال يف القرآن: 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]العنكبوت: 42-41[
إنَّ األمثال وعاء حكمة األمم، وخزائن جتارهبا، ووسيلة من أهم وسائل حفظ 
من أدق  تلك التجارب واحِلكم، وتناقلها بني األجيال، وهي قبل ذلك، وبعده: 
أساليب التعبري، وأوجزها، وأبلغها؛ تأثريًا يف النفوس، ولذلك يقول -تعاىل-: 
26[ وحني تقرص -يف  ]البقرة:  ڌ{  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ 
غري القرآن- أساليب التعبري األخرى عن استيعاب مراد املتكلم، أو يضيق إدراك 
املخاطب عن فهم املراد منه، فإن رضب املثل جيعل ذلك كّله سهاًل ُمَيرسًا، مع إجياز 

اللفظ، وإصابة املعنى، وحسن التشبيه.
إن أمثال القرآن العظيم مظهر من أهم مظاهر بالغته وإعجازه، ودقة تصويره 
الفني، وسحر أسلوبه، فهي قد سحرِت العرَب -مؤمنهم وكافرهم- وبانْت 

حالوهتا، وظهرْت طالوهتا؛ لعامتهم وخاصتهم، وبان تأثريها فيهم أمجعني.)))

واألمثال القرآنية متثل ِعلاًم من علوم القرآن املهمة، وبحثًا مل ُيغفله أحد من 
املفرسين، أو البالغيني، أو الكاتبني يف علوم القرآن، ولكنهم قّل أن يتناولوها بشكل 
شمويل؛ يربز صور اإلعجاز اجلاميل الفني فيها، مع إصابة املعنى املوضوعي بأتّم 
شكل وأكمل وجه، وبعض أمثال القرآن جتّسد النموذج وتشخّصه بحيث ننظر 
إليه وكأنه ماثل أمامنا شخصًا وعماًل وسلوكًا وأخالقًا وترّصفات، فتشهد أقبح 
إنسان وأسوأ عمل، وأردأ سلوك يمكن أن يصدر عن إنسان، وأسوأ مصري يمكن 

لالستزادة حول رؤيتنا لألمثال ومنهجية التعامل معها ُيرجى الرجوع إىل تفسرينا سورة البقرة.  (1(
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أن يصري إليه، فال متلك إال أن تفّر بنفسك وبدينك من مشاهبته ومماثلته، واقرأ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک  إن شئت: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
املثلني  هذين  ففي   ]11-10 ]التحريم:  ې{  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
يف  والطهر  والتقى  واإليامن  نبوة،  بيتي  يف  واخليانة  للكفر  مثاًل  -تعاىل-  اهلل  يرضب 
بيت كفر. فشخصية املرأة مستقلة، وهي مكلَّفة مسؤولة، هلا ثواب ما تفعل، وعليها 
جزاء ما ترتكب، وأمام كل امرأة يف الدنيا يرضب القرآن العظيم هذين النموذجني: 
َمَثُل املرأة التي ال يستطيع الكفر كله أن يصّدها عن اإليامن، وال حتملها كنوز الفراعنة 
عىل  وتتعاىل  وترتفع  وعمله،  فرعون  من  تتربأ  بل  إليهم،  االنتساب  عىل  وقصورهم 
وأن  اجلنة،  يف  بديل  ببيت  عليها  ُينعم  أن  -تعاىل-  اهلل  وتسأل  وقومه،  ودنياه  قرصه 
ينجيها من القوم الظاملني، أي: زوجها وقومها، فهي َمثل ونموذج وأسوة لشخصية 
املرأة التي تستعيل عىل الدنيا كلها، وتزهد يف زوج هو أعظم ملوك عرصه، وقصوره 
–آنذاك- من قصور، وال يفل من عزمها، وال يضعف من  هي أفخم ما عرفته الدنيا 
إرادهتا أنا امرأة وحيدة منفردة بني قوم ظاملني، تعيش يف قرص جّباٍر كان يقتل الناس 
عىل جمرد شبهة اإليامن، ثم يعطف القرآن عليها مريم ابنة عمران، فأّية امرأة تقرأ هذا 

املثل وال تتمنى أن تتأسى به: شخصيًَّة وإرادًة وإيامنًا وسلوكًا واستقامة ومصريًا؟!

رة القاسية، غليظة الطبع، التي  إىل جانب ذلك رضب املثل املغاير: املرأة املتحجِّ
والنَّبّي، وُتنارص  البيت والزوج  تتأثر وال تلني، ولكنها ختون  نبّوة فال  بيت  تعيش يف 
يف  اخلائنتني  للكافرتني  البشعة  الصورة  هذه  الُقرآينُّ  املثل  د  وجيسِّ قومها،  من  الظاملني 
ومريم،  فرعون  المرأة  قة  الـُمرْشِ الصورة  بجانب  الصاحلني،  الرسولني  النبّيني  بيتي 

وهل يملك أحٌد أن يرىض لنفسه مماثلة اخلائنتني ومشاققة اهلل ورسوله؟!

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  -تعاىل-:  قوله  ونحوه 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
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ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
{ ]األعراف: 177-175[. ۈئ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

إنه مثل يرضبه اهلل -تعاىل- لصورة االنحراف عن سواء الفطرة، ونقض العهد 
مع اهلل -تعاىل-، والنكوص عن آياته بعد العلم هبا وفهمها، وذلك يف صورة إنسان آتاه 
اهلل -تعاىل- علاًم بآياته املنزلة، لكنّه -مع علمه هبا - ينسلخ عنها بعد أن كانت حتيط 
به كثوبه، بل تلفه كجلده، لكن نداء هواه، وإخالده إىل األرض، والتصاقه بشهواهتا 
عن  فينسلخ  اهلل،  آيات  نداء  من  لديه  باالستجابة  وأوىل  عنده  أقوى  طينها  ولذات 
اآليات ويلتصق بالرتاب خالدًا إليه، واملثل يرضبه اهلل -تعاىل- ألي إنسان يتجاوز ما 
عّلمه اهلل -تعاىل-، فال يسمو وال يرتفع بالعلم، بل خيلد إىل األرض، والذي يتلو هذه 
ر هذا املثل يف مشهد حّي متحرك، عنيف احلركة شاِخص السامت،  اآليات وهي تصوِّ
إحياء  الواقعية إىل جانب  احلياة  إيقاعات  االنفعاالت حيمل كل  املالمح، واضح  بارز 
بأي حال  التعيس  املخلوق  لنفسه مشاهبة هذا  أن يرىض  املوِحَيِة، ال يمكن  العبارات 

من األحوال.

وهكذا كل أمثال القرآن العظيم األخرى: 

- }ک ک ک ک گ گ گ{ ]هود: 24[

- }ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ{ ]إبراهيم:  18[

- }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]إبراهيم:  26[

ر النفوس، والقلوب، واألشخاص، واألعامل،  وتستمر آيات األمثال، تصوِّ
واألقوال، واملشاهد، واألمم، واحلضارات، وترضب منها وهلا األمثال، فال تغادر 
جانبًا منها، إالَّ أعطته من التوضيح، والتشخيص، ما جيعله وسيلًة من أهم الوسائل 
ة، ففيها إخراج ما ال يقع عليه احلّس، إىل مستوى املحسوس، وإخراج ما ال  الرتبويَّ
يعلم ببدية العقل، إىل ما يعلم بالبدية، وإخراج ما مل جتِر العادة به إىل األمر املعتاد، 
وإخراج ما ال تأثري له من الصفات، إىل ما له كامل التأثري، كام أنا من أفضل وسائل 

البيان والتعليم واإليضاح.
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فأمثال القرآن حمور أساس من املحاور التي نزل هبا، ورضب القرآن املثل 
بالبعوضة فام فوقها والذباب والعنكبوت والنمل فيه حتّد ألولئك القوم، وبيان لضآلة 
شأنم، وضعف عقوهلم. فقد وضعوا للعظمة والّضعة مقاييس حتّكموا فيها، فأراد 
اهلل  أن يبنيِّ هلم تفاهة تلك املقاييس وانحرافهم فيها، فهم يقيسون العظمة 
باجلاه واملنصب وأحيانًا بحسن املظهر واملنظر، وأحيانًا بوفرة املال، وما إىل ذلك من 
م خملوقون، هو َمْن خلقهم، وهو من  متاع زائل، فأراد -جّل شأنه- أن يبنيِّ هلم أنَّ

يرزقهم، وأنَّه قد خلق معهم أممًا كثرية، ألنَّه: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ل، وال يف كتابه  ط يف كتابه املنزَّ 38[ وأنَّ اهلل  ما فرَّ ]األنعام:  ڇ{  چ چ 
املنثور املبثوث يف »الكون« من يشء، فاجلامع بني القراءتني والناظر يف الكتابني جيد 
مصداق ذلك بوضوح يف كل منهام، وأنَّ هذه احلرشات واملخلوقات التي حيتقرونا 
ا أقوى منهم  وقد يعيبون عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعىل القرآن رضب املثل هبا؛ تبدو وكأنَّ
م أضعف منها وأقل حيلة وتدبريًا، فاهلل مل يستح -بناء عىل  يف بعض املواقع، وأنَّ
ذلك- أن يرضب هلم مثاًل بالبعوضة فام فوقها، وال بالذباب الذي يسلبهم شيئًا 
وال يستطيعون استنقاذه منه، وُيبدي هلم ضعفهم أو مساواهتم له يف ذلك الضعف: 
73[، وهذا العنكبوت يبني بيوتًا من لعابه  ]احلج:  ڦ{  ڦ  ڦ  }ڤ 
ل  دون أن حيتاج ليشء آخر، فتتحول إىل خيوط مهام قويت فهي واهنة، لكنَّها تشكِّ
بالنسبة له بيتًا قد يتناسب مع ضعفه وصغره واحتياجاته، وكذلك يفعل النمل وهم 
ا  يدخلون مساكنهم، يّدخرون فيها احتياجاهتم، ولكن اهلل  استخلفكم أيُّ
البرش عىل هذه األمم كلها، وعىل الكون بمجموعه؛ لتقيموا احلقَّ والعدل فيها، كام 
خلقها اهلل باحلق، وتكونون مستخلفني فيها بحق، فإذا استعليتم واستكربتم واغرترتم 

فسيدفعكم ذلك باجتاه اجلور والظلم والتقصري يف القيام بمهام االستخالف.
ويف اآلية التي معنا يرضب اهلل  آلهلة الكافرين وأصنام هم وأوثانم 
مثاًل بالعنكبوت وبيتها الضعيف، فإنَّ اختاذهم تلك األوثان واألصنام واملعبودات 
من دون اهلل تعاىل سوف يؤدي هبم إىل اهلالك، وقد ظنوا أنَّ تلك اآلهلة املّدعاة سوف 
حتميهم وهي لن تستطيع ذلك، فمثلهم -آنذاك- كمثل العنكبوت يف ضآلة شأنا، 
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اختذت من خيوط لعاهبا بيتًا تأوي إليه، فال يستطيع محايتها لسهولة اخرتاقه من 
أي عدو من أعداء العناكب، وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وأوهن األديان 
وأضعفها األديان الرشكيَّة، وأوهن اآلهلة وأضعفها األوثان واألصنام، فاملثل هنا 
يتحدى هذا اإلنسان الطاغية، املستكرب عن آيات ربه، والرافض لالستامع إىل صوت 
ة ونداء األلوهيَّة احلقة، ويبنيِّ له السبب يف ذلك وضالله فيه، وأنَّ هذه اآلهلة  النبوَّ
املصطنعة واألرباب املتفرقني لن يغنوا عنه من اهلل شيئًا، فهو وكل ما اختذه من آهلة 
وأرباب ال يساوون شيئًا، وال ُيقام هلم يوم القيامة وزنًا، وهذه املقاييس التي يتفاخرون 

هبا لن تغني عنهم من اهلل شيئًا، لوهنها وضعفها، وما تدل عليه من ضعفهم.

سبب رضب األمثال: 
}ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ ]العنكبوت: 43[

وهذه األمثال التي يواجهونا بكربهم وغطرستهم ما يعقلها وال يدرك مغازيا 
ومراميها إال العاملون، ال الذين }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ 
]الروم: 7[ بل أولئك الذين خيشون اهلل ويتقونه، ملا علموه من جوانب عظمته وقدرته 

وألوهيَّته وربوبيَّته -جّل شأنه-.

ر يف آيات اهلل:  التفكُّ
}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]العنكبوت: 44[

وبعد أن رُضب املثل انتقل السياق للتوكيد عىل أنَّ اهلل -تعاىل- خلق السموات 
واألرض باحلق، فلهذا اخللق باحلق ِحَكٌم وغايات ومقاصد وأهداف، وحني ينحرف 
املنحرفون هبا عن تلك األهداف واحلَكم؛ فإنَّ اهلل  يذكر بأنَّ هذا اخلَلق 
ا الباطل فهو خالف األصل؛ ولذلك  ُخلق باحلق، فاألصل يف الوجود هو احلق، وأمَّ
فإنَّ الباطل زائل، ألنَّ الباطل كان زهوقًا وال قرار له، فهو جمتثٌّ من فوق األرض 
ما له من قرار، وما له من عمق، واحلق هو األبقى، وهو الدائم واملستمر، واإلنسان 
الذي خلقه اهلل باحلق أيضًا استخلفه يف هذا الكون؛ ليقيم احلق والعدل، وينترص 
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وينتصف دائاًم للحق، ال ينحرف عنه بحال، وحني يتفّكر اإلنسان يف نفسه ويف 
آفاق هذا الكون فإنَّه سيدرك -ال حمالة- أنَّه مسؤول عن مقاومة مرشوع الشيطان، 
ومسؤول عن إحقاق احلق، ونفي الباطل، وهداية البرش ليكونوا عباد الرمحن ال 

عباد الشيطان وال أولياء له.

دعوة إىل إقران العلم بالعمل: 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  }ۆ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ{ ]العنكبوت: 45[
ثم يأيت السياق -بتناسب وتناسق- ويقول لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إنَّك حتمل هذا 
احلق وتستطيع أن خترج الناس من ظلامت الباطل إىل أنوار احلق، فالوحي الذي 

أوحينا إليك من الكتاب هو احلق، فاتلوه عىل الناس: }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
45[ ولكن ال بّد من قرن العلم بالعمل، وتلك من أهم  ]العنكبوت:  ۅ{  ۅ 
م يستطيعون أن يعملوا بالوحي  الفوائد التي جتنيها البرشيَّة من الرسل الكرام، أنَّ
الذي ُأنزل عليهم، وييئوا للناس سبل اتباعهم، واالقتداء هبم، واالهتداء هبداهم 
يف معرفة الكتاب والعمل بآياته، ومعرفة كيفيَّة العمل به، وتطبيق ما جاء فيه، فقرن 
بني األمر بالتالوة واألمر بإقامة الصالة، مبينًا أنَّ ذلك هو اإلطار الذي يربز احلق 
]العنكبوت: 45[ أي  وجيعل الناس قادرين عىل رؤيته، }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ 
اقرأ ذلك الوحي الذي أنزلناه عليك لتخرج الناس به من الظلامت إىل النور بإذن 
رهبم، }ۅ ۅ{ ]العنكبوت: 45[ ليتعلموا كيف َيْتُلون هذا الكتاب حق تالوته، 
فيتعلمون آياته ويتبعونا، وجيعلونا بحيث يراهم الناس عليها فيقتدون بأفعاهلم، 
وكأنَّه يريد أن يبنيِّ لنا ملاذا تم الربط بني تالوة الكتاب النازل باحلق وتعليم الناس 
الوحي، وأَمَره ملسو هيلع هللا ىلص بإقام الصالة؛ ألنَّ الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، و»الفحشاء« 
ا: القول أو الفعل املتناهي يف فحشه، و»املنكر« هو: ما  عّرفناها يف غري موضع بأنَّ
تستنكره الفطرة والعقول السليمة والقلوب املستقيمة والرشائع احلكيمة، فذلك 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  كّله تذكرنا به الصالة اخلاشعة، صالة القانتني: 
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ{ ]الزمر: 9[ هذا النوع من الصالة هو الذي يذكرنا برضورة 
االبتعاد عن ممارسة الفحشاء يف القول والعمل أو االقرتاب من املنكر، وأنَّ ذكر اهلل 

ڤ  ٹ ڤ ڤ  ٹ  }ٹ ٹ  -جّل شأنه- هو العاصم لإلنسان من االنحراف: 
36[ فاإلنسان لكي يستقيم ويبتعد عن االنحراف  ]الزخرف:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

بكل أنواعه وال يسقط يف فحشاء أو منكر؛ فإنَّه ال بّد له من استدامة ذكر اهلل 
 وعدم الغفلة عنه وعدم نسيانه يف أيَّة حلظة، فإذا ذكر اإلنسان اهلل كذكره 

أباه، وكذكره نفسه، واستحرض وجوده -جّل شأنه- ومراقبته له كأنَّه يرى اهلل، فإنَّ 
مل يكن يراه ألنَّه -جّل شأنه- ال تدركه األبصار، فإنَّ اهلل  يرى اإلنسان 
ويعلم ما خيفي وما يعلن، وهو معه أينام كان وكيف كان. وهذا الذكر هو الذي 

يعطي حلياته املعنى، وهو الذي يباعد بينه وبني الكآبة والشعور بالعبث أو العدم. 
والصالة التي تنهى عن الفحشاء واملنكر هي صالة اخلاشعني القانتني املخبتني 
م قائمون  E، الذين إذا قاموا إىل الصالة نشطوا إليها، واستيقنوا أنَّ هلل 
للوقوف بني يدي اهلل  يتلون آياته ويسبحون بحمده ويستغفرونه ويتوبون 
إليه، ويذّكرون أنفسهم بموقفهم بني يديه يف اآلخرة، فتلني قلوهبم وختشع جوارحهم، 
م إنام وجدوا يف هذه احلياة الدنيا لتحقيق غايات احلق من اخللق، وعبادة  ويدركون أنَّ
اهلل -تعاىل- يف كل حني، وِذكره -جّل شأنه- يف كل موقف، والّذكر ليس مقصورًا 
عىل ِذْكر أسامء اهلل أو صفاته، فتالوة القرآن ِذْكٌر، والوقوف عند احلالل وعدم جتاوزه 
إىل احلرام ِذْكر، ورفض احلرام ألنَّ اهلل قد حرمه ِذْكر، والنظر يف خلق اهلل وتذكر نعمه 
ِذْكر، وبذلك يستطيع اإلنسان أن يكون يف كل شأن ذاكرًا لربه -جّل شأنه- غري 

غافل عنه ال يعطي فرصة للشيطان الجتياله أو االنحراف به: }ڈ ژ ژ ڑ 
]األعراف: 201[ ال تعرتي قلوهبم  گ{  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

الغفلة، وال تعشو أبصارهم عن تأمل ما يف الكون، وال تغفل قلوهبم أن تقول: }ڻ 
]آل عمران: 191[ وذلك يعني أنَّ اإلنسان  ھ{  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
إذا راقب نفسه وحاسبها وأراد هلا االستقامة فإنَّه يستطيع أن جيعلها عىل ِذْكر هلل  

-تعاىل- يف كل حني. 
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كيفية جمادلة أهل الكتاب: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]العنكبوت: 46[

ثم يقود السياق إىل وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهلل وهي املجادلة بالتي 
هي أحسن، فإن دعوة الناس لإليامن باهلل -جّل شأنه- واإليامن بالبعث والنشور 
ة الدعوة،  ة اإلجابة جمادلة أمَّ واحلساب واجلزاء، قد يقتيض من املؤمنني ومن أبناء أمَّ
ة اإلجابة كيفيَّة جمادلة أهل الكتاب، فينهاهم  فيبادر القرآن الكريم إىل تعليم أبناء أمَّ
اهلل -جّل شأنه- أن جيادلوهم إال بالتي هي أحسن، أي اتباع أحسن األساليب 
وأكثرها تأثريًا وفاعليَّة يف نفوسهم وقلوهبم، فهناك آيات تتىل عليهم ورسالة ُتَبلَّغ 
قد يقابلونا بالتكذيب والرفض، وها هنا ال بّد للنبي ومحلة الدعوة من حماورهتم 
وجمادلتهم، فإذا سلمت عقوهلم وقلوهبم من آفاهتا وأمراضها ومل يتحكم اهلوى فيها، 
فقد تستجيب آليات اهلل، وإال فقد يلجأون إىل اجلدال، فال ينبغي أن يستدرجنا ذلك 

إىل نوع من الغضب وإساءة األدب: }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]اإلرساء: 53[ بل ال بّد من جمادلتهم بأحسن ما 
م يعرفون احلق الذي  يكون عليه اجلدال، وحماورهتم بأفضل األساليب، مع العلم بأنَّ
جاء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهم جيادلون يف شأن يعرفونه ويدركون أنَّه حق، ويامرون يف 
آيات يعلمون صدقها، فاجلدل -إذن- هنا ليس جدالً من أجّل إثبات أنَّ ما ندعوهم 
إليه هو حق؛ بل من أجّل استثارة كوامن اخلري يف نفوسهم واستدراج عقوهلم 
للتفكري، وحماولة فتح قلوهبم الستقبال نسائم احلق، فنحن نعرض عليهم حقًا 
يعرفونه وصدقًا يدركونه، فكأنَّنا واحلالة هذه ينصب جدالنا معهم بالتي هي أحسن 
عىل حماولة السمو هبم إىل االعرتاف بام يعرفون، وإيصاهلم إىل مستوى االستعداد 
والرغبة واجلرأة عىل قول احلق الفطري الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم؛ ولذلك 
فإنَّ اخلطاب الذي خياطب به هؤالء فيام يعرف اليوم بحوار األديان ال بد أن يصاغ 
پ{  پ  انطالقًا من هذه اآلية الكريمة ونظائرها، وقوله -جّل شأنه- }پ 
]العنكبوت: 46[ يف حاجة من الدعاة إىل فهم عميق لتحديد التي هي أحسن من بني 
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خمتلف طرق اخلطاب، فيعلمنا اهلل -جّل شأنه- أنَّه نّزل لنا أحسن احلديث: }ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڑ{  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
]الزمر: 23[ فيستخدم الداعية ما نزله اهلل -جّل شأنه- ليدعو الناس به ال بيشء غريه 

ألنَّه أحسن احلديث وألنَّه الذي قال اهلل فيه: }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]إبراهيم: 1[

وختتلف خماطبة من ال يعرف عن خماطبة العارف باليشء، ولكنَّه ألسباب 
نفسيَّة عديدة جعلته ُينكر ما عرف، ويبدي رفضًا أو جتاهاًل ملا علم، فقد سبقت 
هلؤالء مقوالت َألُِفوها، وقامت هلم فيام هم عليه مصالح ارتبطوا هبا، وال بد 
للداعية أن يأخذ كل هذا بعني االعتبار وهو يوجه دعوته وخطابه إليهم، ثم تشري 
اآلية الكريمة إىل أنَّ من بني هؤالء املدعوين من يمكن أن يوصفوا بالظلم؛ ومن 
الظلم إرشاكهم باهلل -جّل شأنه-؛ إذ إنَّ  }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{ ]لقامن: 13[، 
وهذا جيعل هذه الفئة منهم مستحقة خلطاب آخر غري خطاب أولئك الذين يعرفونه 
كام يعرفون أبناءهم، خطاب مناسب لذلك الظلم، وقد يكون ظلم هؤالء ألمم 
غريهم كأن يكونوا وقد تلّبسوا بالباطل وأخرجوا مؤمنني من ديارهم وقاتلوهم 
عىل دينهم، وهلؤالء وال شك نوع آخر من املعاملة خيتلف عن معاملة أولئك الذين 
مل يتلّبسوا بجرائم اإلكراه عىل الدين، وفتنة املؤمنني، وإخراجهم من ديارهم وقتاهلم 

إلرجاعهم عام آمنوا به وما إىل ذلك من ظلم.

ا الذين مل يقاتلوا املؤمنني يف دينهم ومل خيرجوهم من ديارهم ومل يظاهروا  أمَّ
ة الدعوة برب هؤالء واإلقساط  عىل إخراجهم؛ فإنَّ الدعاة مطالبون مع سائر أمَّ
إليهم والعناية هبم واملجادلة بالتي هي أحسن، وتبنيِّ لنا اآلية كيف نفتتحها فيقول 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ  -جّل شأنه-: 
ڤڤ{ ]العنكبوت: 46[ ويفرتض أن تكونوا مثلنا ألنَّ ما أنزل إليكم ال خيتلف 

}ٹ ٹ ٹ{ ]العنكبوت: 46[ فهو مل يأمرنا  عام أنزل إلينا، ولذلك آمنا به: 
بغري ما أمركم به، ومل يطلب منا شيئًا غري ما طالبكم به، ومن ثمَّ فنحن وأنتم 
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كان ينبغي أن نكون له مسلمني، ولكن ما دمتم قد اخرتتم شيئًا آخر فلكم ذلك، 
فإنَّه -جّل شأنه- قال: }ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]األنعام: 104[ وقال -جّل 

شأنه-: }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
]الكهف: 29[، فعىل الدعاة أن يعملوا دائاًم عىل إجياد األرضيَّة املشرتكة وبناء القاعدة 

التي نتفق عليها ثم ننطلق منها حلل ما نختلف فيه لنصل إىل الكلمة السواء، التي 
ليس فيها فظاظة وال غلظة وال تنفري، وال يراد منها علّوًا يف األرض وال فسادًا.

القرآن نور وهداية: 
}ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{ ]العنكبوت: 47[

 يبنيِّ اهلل -جّل شأنه- أنَّه قد أنزل عىل عبده حممد ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب، وهؤالء الذين 
آتاهم اهلل الكتاب من قبل من يود ونصارى آمن بعضهم به وعلم أنَّه حيمل مثل 
النور الذي محلته كتبهم ومثل اهلدايَّة التي جاء هبا الرسل من قبل، وبعض هؤالء 
ا أولئك الذين يبدون لك  القوم من قريش أيضًا يؤمنون به ويصدقونك فيه، أمَّ
نفي احلق مع معرفته، فاجلاحدون يعرفون  م جاحدون، واجلحود:  غري ذلك فإنَّ
احلق ولكنَّهم ينفونه، وهؤالء هم الكافرون؛ ألنَّ الكفر يف أصله اللغوي يأيت من 
م يغطون عىل احلق الذي جئت به،  السرت والتغطية املتعمدة املقصودة، فهم كأنَّ
ويسرتونه لئال يراه الناس ويتعمدون اجلحود به بني الناس وإعالن نفيه؛ ِكربًا 
وغرورًا وغطرسة واستعالء منهم، فهؤالء ال ينبغي أن حيزنك جحودهم أو يؤذيك 

استكبارهم وغرورهم فهم كافرون.

ُأميَّة الرسول دليل عىل صدقه: 
گ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ 

]العنكبوت: 48[
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ومن كان من الناس يف ريب مما جئت به فيكفي أن ينظر يف تارخيك وسريتك 
وطبيعتك، فأنت من شعب ُأّمي ما جاءه قبلك من رسول، وأنت ال تقرأ وال تكتب، 
فلو كنت من غري الشعوب األُميَّة، وكنت متقنًا للقراءة والكتابة، الرتاب املبطلون 
املوغلون يف الباطل املدمنون للشكوك والريب، ولكن اخرتناك من األُميني؛ من 
شعب ُأمي ما جاءه من نبي وال رسول قبلك، واخرتناك ُأمّيًا ال تقرأ وال تكتب 
لنقطع عىل هؤالء أي سبيل للتشكيك فيك، وممارسة الريب والشك فيام أوحي 

م جيحدون.  إليك، ومع ذلك فإنَّ

احلق املبني: 
}گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ 

]العنكبوت: 49[

إنَّ هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك هو آيات بينات واضحات ظاهرات ناطقات 
باحلق املبني، فيها ذكرى لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذه 
اآليات البينات ليست خافية عىل علامء بني إرسائيل يوداً كانوا أو نصارى، قال -جّل 

شأنه-: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]الشعراء: 197[ وقال: }ٻ ٻ 
146[ فهو آيات بينات يف صدورهم تعرفه قلوهبم، وتنكره  ]البقرة:  پ{  پ 

ألسنتهم، وجتحد به: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]العنكبوت: 49[.

اآليات البينات ال تشبه اآليات احلسيَّة: 
}ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ 

]العنكبوت: 50[

 القائلون ذلك هم هؤالء الذين ظلموا أنفسهم بذلك اجلحود، والذي صدهم 
ما كانوا يدعون من دون اهلل عن اإليامن به. ومما أسهم يف صدهم عنه أنَّ آياته 
البينات ال تشبه اآليات احلسيَّة التي يفاخرون هبا، والتي مل يشهدها إال اجليل 
املعارص ألنبيائهم مثل عصا موسى ويده، وباقي اآليات التسع التي أعطاه اهلل إياها، 
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وكذلك إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص لعيسى ، فهذه اآليات احلسيَّة 
ا أهمُّ وأقوى من آيات الكتاب املبني، هي عند اهلل -جّل شأنه-))) وما  عون أنَّ التي يدَّ
كان منها يشء يعجزه -جّل شأنه- وكأنَّ اهلل -تعاىل- اختار أن تكون آيتك يا حممد 
هذا القرآن املبني الذي يدي للتي هي أقوم ويبرش املؤمنني، وهو دائم باق كأنَّه نبي 
ولكن أولئك الذين  مقيم لن يتوقف عطاؤه حتى يرث اهلل األرض ومن عليها،))) 
مون األيات احلسيَّة الفانية  ابتلوا بقرص العقول وضآلة األفهام وعمى البصائر، يقدِّ
عىل آيتك الباقية الدائمة واخلالدة -القرآن الكريم- ويقولون يف معرض جمادلتهم 

لك وصد الناس عنك وهو يف قلوهبم آيات بينات يقولون: }ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ{ ]العنكبوت: 50[ كام قالوا: }ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ{ 
]القصص: 48[ إىل غري ذلك مما حكاه عنهم القرآن الكريم.

قال احلافظ ابن كثري V: قال اهلل تعاىل: } ھ { يا حممد: } ھ ھ ے ے{ ]العنكبوت: 50[ أي:   (1(
إنام أمر ذلك إىل اهلل، فإنه لو علم أنكم هتتدون ألجابكم إىل سؤالكم؛ ألن ذلك سهل عليه، يسري لديه، 

ولكنه يعلم منكم أنام قصدكم التعنت واالمتحان، فال جييبكم إىل ذلك، كام قال تعاىل: } ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{]اإلرساء: 59[

وقوله: } ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ { ]العنكبوت: 50[ أي: إنام بعثت نذيرًا لكم بني النذارة فعيل أن أبلغكم 
تعاىل:  وقال   ،](7 ژ{]الكهف:  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  و}  اهلل  رسالة 

}چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ { ]البقرة: )7)[، انظر: 
- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج6، ص287.

ويف هذا املعنى جاء احلديث عن أيب هريرة، قال: قال النبي �: »ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن   (2(
عليه البرش، وإنام كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه اهلل إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.« انظر: 
- البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، َباب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، 

حديث رقم )4981(، ص991.
- مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب اإليامن، باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد  �، حديث 

رقم ))5)(، ص85. 
)أعطي ما مثله آمن عليه البرش( أجري عىل يديه من املعجزات اليشء الذي يقتيض إيامن من شاهدها 
بصدق دعواه ألنا من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه. )أوتيته( املعجزة التي أعطيتها. )وحيًا( 
قرآنًا موحى به من اهلل تعاىل يبقى إعجازه عىل مر األزمان، ولذلك يكثر املؤمنون به، ويوم القيامة يكون 

أتباعه العاملون برشيعته املنزلة أكثر من األتباع العاملني بالرشع احلق لكل نبي.
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إنزال الكتاب رمحة: 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ 

ې ې ې{ ]العنكبوت: 51[

فهؤالء الذين يطلبون اآليات ويبحثون عن أصول ومراجع خارج هذا القرآن 
ويطالبونك بام مل ننزل عليك؛ لو أرادوا اهلداية واالستقامة والوصول إىل احلق 
لكفاهم كتابنا هذا الذي ينطق باحلق، والذي ُيتىل عليهم والذي يرسناه بلسانك 

ليكون يف مقدورهم فهمه وتدبره. أو مل يكفهم هذا؟! 
وهذه آية عظيمة ال ختتص بأولئك الذين جيادلون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويطالبونه 
باملعجزات احلسيَّة واآليات املنظورة، واخلوارق املشاهدة، بل تشمل الناس– كافَّة- 
ة الذين آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي أنزل اهلل عليه، فهؤالء يفرتض  وخاصَّ
أن يكون الكتاب كافيَّا ومغنيًا هلم عام سواه، ومع ذلك فإنَّنا نجد كثريًا من الناس 
ومنهم املسلمون، ال يكتفون بالكتاب الكريم ويبتغون اهلداية خارجه، وبعيدًا عن 
آياته، فاآلية نصٌّ بأنَّ هذا الكتاب كاف هلم، وأنَّه كام ُيْغني عن اآليات احلسيَّة 
واملعجزات، فإنَّه يغني عن كثري من العلوم واملعارف، واألدلة التي اصطنعوها من 
ا أدلة، إنَّ هذه اآليات -آيات الكتاب- رمحة وهدى وذكرى  خارجه، وزعموا أنَّ

ونور وبصائر لقوم يؤمنون: }ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ{ ]فصلت: 44[.

اهلل شهيد عليكم: 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  }ې 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ ]العنكبوت: 52[

 فهو يشهد عليكم بام كذبتم واستكربتم ورفضتم وجحدتم، ويشهد عىل أنَّني 
بلَّغُت رسالته وأّديُت إليكم أمانته ونصحُت لكم ولكن ال حتبون الناصحني، فهو 

شهيد عيلَّ وعليكم؛ ألنَّ علمه املحيط به: }وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ ]العنكبوت: 52[
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أنتم ظاملون وجاحدون وسيعلم الذين ظلموا أي  وكأنَّه يريد أن يقول هلم: 
منقلب ينقلبون.

لكل يشء أجّل حمدد: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ 

]العنكبوت: 53[

 ثم تأيت هذه اآلية لتبنيِّ لنا مدى سفاهة هؤالء ومدى غطرستهم واستعالئهم 
وكربيائهم؛ إذ يستعجلون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالعذاب ويطالبونه - بدالً من أن يستجيبوا 

له ويؤمنوا به- بإيقاع العذاب عليهم، وهذه اآلية كقوله -تعاىل-: }ۇ ۇ ۆ 
ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

}ٻ ٻ پ پ پ{ ]العنكبوت: 53[ أي  ]األنفال: 32[ واهلل  يقول: 

م عىل  إنَّ عدم االستجابة هلم وإنزال العذاب هبم ليس لعجزنا عن ذلك، وال ألنَّ
احلق، بل ألن هلذا الكون سننه وقوانينه التي ال خيضع يشء منها إلراداهتم وال 
ملطالبهم، وما حيميهم من عذابنا اليوم وإنزاله هبم؛ إال كلمتنا واألجّل الذي سميناه 
وحددنا زمنه يف علمنا، فهناك أجٌل لكل فرد يف الدنيا، وَسرَيى كل واحد من هؤالء 
بداية العذاب حني تأتيه مالئكتنا يتوفونه فيبسط إليه أيديم ويقولون له وألمثاله: 
93[ وذلك األجُل الذي قد  ]األنعام:  ې{  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ 
قضاه اهلل لكل فرد، ثم يأيت العذاب األكرب وهو األجُل املسمى عند اهلل؛ سوف 
يأتيهم العذاب الذي يستعجلون به من فوقهم ومن حتت أرجلهم، سيأتيهم عندما 

يأيت املوعد الذي حددناه وجعلناه أجاًل إلنزاله هبم، وليأتينهم ذلك العذاب: }ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]العنكبوت: 53[. 

عالم يستعجل هؤالء السفهاء؟
}ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]العنكبوت: 54[

54[ باستفهام  ]العنكبوت:  ٺ{  }ٺ   ثم يقول -جّل شأنه-: 
إنكاري، فهذا العذاب الواقع هبم ال حمالة، عالم يستعجُل هؤالء السفهاء عىل بلوغه 
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م عقالء كام  والوصول إليه وكأنَّه أمر حمبب للنفوس أو مطلوب للقلوب؟ !ولو أنَّ
عون الستعجلوا اخلروج من الكفر والعناد، لئال يسقطوا يف ذلك العذاب القادم  يدَّ
ال حمالة، واملحيط هبم بام كفروا باهلل وأرشكوا به ما مل ينزل به سلطانًا، وإذا كانوا ال 

يستشعرون ذلك؛ فذلك لضعف أبصارهم وانطامس بصائرهم.

للعذاب أنواع: 

ڄ{  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٹ 
]العنكبوت: 55[

وليعلم هؤالء أنَّه سيأتيهم العذاب ويغشاهم من فوقهم ومن حتت أرجلهم، 
]العنكبوت: 55[،  ڦ ڦ ڄ ڄ{  }ڦ  ويقول -جّل شأنه- هلم وتقول مالئكُته: 
إنَّ هذا العذاب سوف جيدونه أنواعًا، هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل، 

فعالم يستعجل هؤالء األغبياء ذلك العذاب األليم.

أرض اهلل واسعة: 

}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]العنكبوت: 56[

 ثم يلتفت السياق إىل الذين آمنوا بذلك النداء اإلهلي املحبب }ڄ ڄ 
ا املؤمنون بمكة ويف كل مكان يضطهدكم فيه أولئك  ڃ{ ]العنكبوت: 56[ فأنتم أيُّ

املرشكون الظاملون، اعلموا أنَّ أريض واسعة وأنتم أوىل الناس هبا: }چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]األنبياء: 105[ وأنتم ُعامرها 
واملستخلفون فيها، ال ينبغي أن تتنازلوا عن إيامنكم نتيجة اضطهاد هؤالء وعدوانم، 
اتكم ومنعكم عن مزاولة فرائضكم  فال تعطوهم فرصة استضعافكم ومصادرة حريَّ
وما أمرتكم به؛ ألنَّ أريض واسعة، فهاجروا فيها وستجدون فيها مراغاًم كثريًا وسعة 

كام قال عّز من قائل: }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ ]النساء: 100[



تفسري القرآن بالقرآن)86

املرجع يف النهاية إىل اهلل: 
}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{ ]العنكبوت:57 [

وال ختشوا من اهلجرة فإْن أدرككم املوت أو القتل فإنَّ أجركم يقع عىل اهلل -جّل 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  }ں  شأنه: 
185[ فال ينبغي  ]آل عمران:  ۆ{  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
أن يمنعكم تعلقكم بـُِمْلك أو موطن أو ذكريات من اهلجرة إذا كان ال سبيل لنرش 
الدعوة إال هبا، ال يمنعنكم ذلك من أن هتاجروا فأنتم ُعاّمر األرض واخللفاء فيها، 
ة أخرجت للناس لتكون مثاًل ونموذجًا للبرشيَّة كّلها، فأنتم  وأنتم تنتمون خلري أمَّ
لستم من األمم املدخلة مثل بني إرسائيل الذين قيل هلم: }ھ ھ ے{ 
]آل عمران:  ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ  ة خمرجة قلنا هلا:  21[، أنتم أبناء أمَّ ]املائدة: 

110[، فأنتم مسؤولون عن إيصال هذا النور الذي محله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليكم إىل 

بقاع األرض وإىل البرشيَّة مجيعها، لذلك رصتم: }ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ{ ]البقرة: 143[ فأنتم يف احلياة الدنيا تتخذون من األرض 

دارًا و}ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]النحل: 80[ ألنَّكم بالدين تعيشون 
وبالدعوة حتيون، فإذا ضاقت عليكم أرض ومل تفسح صدرها لقبول دعوتكم 
ة موطنها  واالستجابة لربكم ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ بقيَّة األرض يف حاجة إليكم، فأنتم أمَّ
ة حتمل النور واخلري إىل البرشيَّة  حيث يكون دينها، ال حيث تكون مصاحلها، أنتم أمَّ

كافَّة، فال ينبغي أن تقبلوا الدنيَّة واالستضعاف والذلة واالستكبار، }ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
]النساء: 100 – 97[ فاهلل -جل شأنه -يدعوهم إىل  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ 
اختاذ األرض دارًا هلم حتى لو أّدت إىل انفصاهلم أو ابتعادهم عن بلدان هبا نيطت 
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ا كانت مواطن آلبائهم وأجدادهم، فاملؤمن املسلم  عليهم التامئم -كام يقال- أو أنَّ
موطنه حيث تعلو كلمة اهلل، وموطنه حيث جيد فرصة لألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، فإذا ِخْفَت القتل وأنت يف طريقك مهاجرًا إىل اهلل فسيقع أجرك عىل اهلل، ولن 
متوت إال بأجِلك، وما دام األجُل واقعًا فأْن متوت وأجرك عىل اهلل ثابٌت خرٌي لك 

من أن متوت حتف أنفك مستذالً مستضعفًا.

برشى للمؤمنني: 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ ]العنكبوت: 59-58[
إنَّ هذه اآليات تبدأ بترشيف عباد اهلل املؤمنني بذلك النداء املحبب الذي 
يضيفهم إىل اهلل -تعاىل- فهم عباده حيتفي هبم، فهم الذين قرنوا اإليامن بالعمل 
الصالح، وحتملوا املشاق من أجل عقيدهتم وأحسنوا التوكل عليه سبحانه، فصربوا 
عىل االضطهاد واستعذبوا الغربة من أجل الدين فال بّد وأن جيزوا اجلزيل، وحسبهم 
شهادة رب العاملني هلم، إنم يوم الفزع األكرب آمنون، ومستقرهم اجلنة جتري من 

حتتها األنار، نِْعَم َأجُر العاملني.

ويرزقكم من حيث ال تعلمون: 
}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{]العنكبوت: 60[

فانظر يف هذا الكون الفسيح وإىل سائر األمم التي خلقها اهلل  من 
دواب وحيوانات وطيور وغريها، أهناك دابة أو طري حيمل معه رزقه؟! ال، إنَّ 
الطيور تغدو مخاصًا وتروح بطانًا، والطيور قد هتاجر آالف األميال يف املواسم 
املختلفة يف العام ذاهبة وآيبة ال حتمل معها شيئًا، اهلل يرزقها. وحني تتوكل عىل اهلل 
-جّل شأنه- وهتاجر يف سبيله وتطلب رضاه وتكون إنسانًا ربانّيًا فهو -جّل شأنه- 
يرزقك من حيث ال حتتسب، وهو حسبك يكفيك شأنك، ما دمت عىل التقوى، وقد 

وعد -جّل شأنه- وهو ال خيلف امليعاد.
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يعرفون احلق وينكرونه: 
}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ 

]العنكبوت: 61[

وهؤالء الذين كانوا يتطاولون بألسنتهم ويعرّبون عن كربيائهم بتساؤالهتم 
وأسئلتهم التي قلَّ أن يكون هلا مضمون يستحق االلتفات، يقول اهلل -جّل شأنه- 
لرسوله الكريم: إذا أردت أن تسأهلم أو تدخل معهم يف حوار أو جتادهلم يف يشء 
ر الشمس والقمر، أهي آهلتهم هذه  فاسأهلم عّمن خلق السموات واألرض وسخَّ
م  التي يدعون من دون اهلل؟ أم أصنامهم؟ أم آبائهم الذين يزعمون اّتباعهم؟ !إنَّ
لن جيدوا شيئًا من ذلك يمكن أن جييبوك به، ولن تسمح هلم أنفسهم عىل ضالهلا 
ر  وانحرافها أن جتيبك إال بجواب واحد هو: أنَّ من خلق السموات واألرض وسخَّ
الشمس والقمر إنَّام هو اهلل، إذًا ما دمتم تعرتفون بأنَّه اهلل  فأنَّى يؤفكون 

أي ُيرَصفون.
َبُه إفكًا إذا رصفه عن اليشء أو َقَلَبه من جهة  أَفَكُه مثل رَضَ تقول العرب: 
ه  إىل جهة أخرى، ويف سورة املائدة حني ذكر -جّل شأنه- املسيح بن مريم وأمَّ
ام كانا يأكالن الطعام، ليبني هلم ضالل طوائفهم املختلفة يف املسيح بن  الصديقة وأنَّ

ب عىل ذلك بقوله: }ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ه، َعقَّ مريم وأمَّ
ەئ ەئ{ ]املائدة: 75[ واملراد هنا أن يبنيِّ اهلل -جّل شأنه- كيف يرصف هؤالء 
عن سبيل اهلدى إىل سبل الشيطان ومن معه من شياطني اإلنس، مع وضوح األدلة 

واآليات البيِّنات.

وما كان عطاء ربك حمظورًا: 
}ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]العنكبوت: 62[

 ثم يقول -جّل شأنه- هؤالء الذين يزعمون بل وجيعلون رزقهم مرتبطًا 
ڤ{  ڤ  ڤ  ٹ  }ٹ  بتكذيبك وبإيامنم بآهلتهم ورشكهم وكفرهم: 



865 سورة  العنكبوت

]العنكبوت:  ې{  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ]الواقعة: 82[ هؤالء جيهلون أنَّ }ٴۇ 

62[ فيوسع عىل بعض الناس يف أرزاقهم ويقّدر للبعض اآلخر بمقتىض حكمته -جّل 

شأنه- وعلمه ملا يصلح لعباده: }ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے{ ]الشورى: 27[ 
أي لو بسطه هلم كلهم لبغوا يف األرض، ذلك ألنَّ اإلنساَن: }گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
]الفجر: 16-15[  ہ{  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

واهلل   له حكمته وله تقديره: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ{ ]اإلرساء: 20[

جحود آيات اهلل دليل عىل عدم التعقُّل: 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب{ ]العنكبوت: 63[
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ  ثم يقول لنبيه �: 
63[ عىل أن أظهر حجتي عليكم وأظهر  ]العنكبوت:  ی{  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
سفهكم وضآلة شأن الباطل الذي تتبنونه وتؤمنون به، فجحودكم بعد ذلك إنَّام 
هو دليل عىل أنَّكم ال تعقلون، ولو كنتم تعقلون ملا جحدتم بآيات اهلل وملا سمحتم 

للشياطني أن تأفككم وترصفكم عن اإليامن باهلل وبام جئتكم به.

احلياة الدنيا مر للحياة احلقيقية يف اآلخرة: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 

ٺ ٿ{ ]العنكبوت: 64[
ويبنيِّ -جّل شأنه- أنَّ هذه احلياة الدنيا التي يتعلقون هبا بجهلهم وبام ران 
عىل قلوهبم لن تكون يف حقيقتها -إذا خلت من اإليامن- إال هلوًا ولعبًا وتنافسًا عىل 
ا ناية املطاف، وأنَّه ال  متاع زائل، ولو أدرك هؤالء الذين ُفتنوا هبذه احلياة وظنوا أنَّ
بعث وال نشور وال جنة وال نار، لو أدرك هؤالء وعقلوا لعلموا أنَّ الدار اآلخرة 
ا هذه احلياة  هلي احليوان، هي احلياة احلقيقيَّة، وهي احلياة التي ال يعقبها موت، وأمَّ
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ل، والعقل يف  الدنيا فهي ممر وطريق إليها لو كانوا يعلمون، فبعد أن نفى عنهم التعقُّ
اآلية السابقة، نفى عنهم العلم يف هذه اآليه الكريمة ليبنيِّ هلم ضآلة شأنم، ولعل 

ر.  ذلك حيملهم عىل التدبُّر والتفكُّ

عدم استقرار املرشكني عىل حال: 
}ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ 

]العنكبوت: 65[

م مل يرشكوا  فن، دعوا اهلل خملصني له الدين، كأنَّ إذا ركب هؤالء الفلك؛ أي السُّ
به يومًا، فيخلصون الترضع والدعاء واملناجاة، فلام نجاهم إىل الرب إذا هم يرشكون، 
فبعد أن نفى عنهم العقل والعلم نفى عنهم الوفاء واالستقرار واالستقامة، فهم 
-قلوبًا ووجوهًا- بأيدي الشياطني -شياطني اإلنس واجلن- يقلبونم كيف شاؤوا.

هتديد: 
}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]العنكبوت: 66[.

ليكفروا بام آتيناهم وليتمتعوا إذا كانوا يعتربون، إذا ما كان يف هذه احلياة 
ممتعًا فسوف يعلمون، وهذا هتديد هلم فسوف يأيت اليوم الذي يعلمون فيه أنَّ كل 
ما جئتهم به هو احلق وهو اخلري واهلدى، فيعلمونه وهم يشاهدونه ويعيشونه، وال 

ينفعهم علمهم– آنذاك- حني مل يتقبلوا ما جئتهم به من العلم.

ِمْن نَِعم اهلل أن جعل احلرم آمنًا: 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ 

ژ ڑ{ ]العنكبوت: 67[

فشبه جزيرة العرب ما كانت فيها بقعة يستطيع اإلنسان أن يأمن فيها عىل ماله 
مة، التي حرمها اهلل، أال يرون أنَّ يف ذلك  أو عىل نفسه، إال تلك البقعة املباركة املحرَّ
نعمة كربى َمنَّ اهلل عليهم هبا تستحق أن تشكر وال تكفر؟ أفبالباطل يؤمنون؟ !أي 
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م  ا آهلة، وهي باطل، وبنعمة اهلل يكفرون؟! إنَّ بأوثانم وأصنامهم التي يزعمون أنَّ
بذلك تنكشف حقيقتهم وزيفهم وزيغهم وانحرافاهتم، وهم جيحدون نَِعم اهلل، 

وأبرزها نعمة األمن واألمان هلذا احلرم.

من يفرتي الكذب عىل اهلل يظلم نفسه: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ 

ں ں{ ]العنكبوت: 68[

م ظاملون بذلك  فام أضأل شأنم، وأسخف عقوهلم، وما أخف أحالمهم، إنَّ
كّله، ثم هم أشد الناس ظلاًم، وأكثرهم عدوانًا، بافرتائهم عىل اهلل الكذب وتكذيبهم 
م ما يعبدون تلك األصنام  باحلق ملا جاءهم. لقد افرتوا عىل اهلل الكذب حني زعموا أنَّ

إال لتقرهبم إىل اهلل زلفى، وما هي بفاعلة، إىل غري ذلك من افرتاءاهتم وما أكثرها.

اجلهاد يف اهلل يؤدي إىل سبل اهلداية: 
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{ ]العنكبوت: 69[

ا أنت ومن معك ممن جاهدوا فينا واهتدوا إلينا فأنتم املهتدون وأنتم  أمَّ
املنصورون وأنتم الذين حتظون بمعيَّة اهلل؛ ألنَّكم حمسنون، وأنتم حزب اهلل: }ڍ 
]املجادلة: 22[ واختياركم سبيل اجلهاد فينا بكل مستوياته  ڈ{  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
سوف يكون وسيلة هلدايتكم إىل سبلنا لتسلكوها يف احلياة الدنيا يف سائر املجاالت؛ 
ا ستسلك بكم السبيل إىل  يف السياسة واالقتصاد واالجتامع والرتبية والتعليم، كام أنَّ

اجلنَّة -إن شاء اهلل تعاىل-.
واهلل أعلم.
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نزوهلا: مكيَّة.

عدد آياهتا: ستون.
عدد كلامهتا: ثامنامئة وسبع.

عدد حروفها: ثالثة آالف ومخسامئة وثالثون.)))

عمود السورة: 
هذه السورة عمودها األساس: عرض اليوم اآلخر واإليامن به، وأمهيَّة ذلك 
، وعىل مستوى الشعوب واألمم،  اإليامن عىل مجيع املستويات؛ عىل املستوى الفرديِّ
ا تضع موضوع اإليامن باليوم اآلخر خارج دائرة  ، فكأنَّ وعىل املستوى العامليِّ
قريش، والدائرة العربيَّة الضيقة، وتقدمه مصحوبًا بأدلته الكونيَّة، والعقليَّة، يف إطار 

، املوجه إىل البرشيَّة كافَّة إىل يوم الدين. اخلطاب القرآينِّ العامليِّ
إنَّ هذه السورة؛ من بدايتها إىل نايتها: تبني -بجالء ووضوح- عامليَّة اخلطاب 
القرآيّن، )))وأنَّه خطاب موجه إىل العامل كلِّه، ال يقترص عىل قوم دون قوم، أو عىل 
ة، فالعامل كلُّه -بُِكلِّ ما فيه، ومن فيه- خماطب  ة دون أمَّ شعب دون شعب، أو عىل أمَّ
هبذا الكتاب، ومشمول بدالالته ومعانيه، واملضمون الذي محله، وتكاد السورة 
تهم  ة الوسط؛ لكي يتموا بشؤون العامل كلِّه؛ إذ إنَّ أمَّ تكون دلياًل تدريبيًا ألبناء األُمَّ
ستحتل موقع الشهادة، والوسطيَّة، واخلرييَّة بني الناس، بحكم كونا احلاضن األول 
للرسالة اخلامتة، واألُنموذج األول، الذي صاغه هذا الكتاُب، ورسم مجيَع معامله 

اخلطيب، التفسري القرآين للقرآن، مرجع سابق، ج 11، ص472.  (1(
عامليَّة اخلطاب القرآين: هو حمدد منهاجي، من حمددات املنهاج القرآين، بحثنا دالالته، وما ينطوي عليه،   (2(
يف العديد من دراساتنا وحمارضاتنا، فهو خيالف اخلطابات املنحرصة يف قوم، أو عائلة، أو أهل بيت؛ كام يف 
رساالت سابقة، وهو يستلزم عدة أمور، ال بّد من الوعي هبا، وكلها ُتَعدُّ يف إطار املنهاج القرآين، أو يف إطار 
لوازمه؛ مثل: ختم النبوة، وحاكميَّة الكتاب، وكونا رشيعة ختفيف ورمحة، تعتمد يف دعائمها وأساسيَّاهتا 

ة بني البرش، وسنزيد يف توضيح هذا املحدد املنهاجي فيام سيأيت إن شاء اهلل. عىل قواعد مشرتكة، وقيم عامَّ



تفسري القرآن بالقرآن870

ة عىل اآلخرين إذا حافظْت عىل موقعها،  هذا اخلطاُب، وسوف تشهد هذه األُمَّ
ة َوْفقًا هلدايته، وَبنَْت مجيع ُنُظمها  وكانْت للعامل مثاالً يف تبني اخلطاب، وبناء األُمَّ
ومنظومة حياهتا -بُِكلِّ تفصيالهتا الدقيقة واجلليلة- عىل بصائره، وهدايته، وأنواره.
ا تنبه  كام أنَّ هذه البداية -التي بدأت السورة هبا- فيها براعة استهالل؛ إذ إنَّ
ة؛ ألن تتعلَم، وُتْعيَل من شأن العلم، وتبنَي دعائمها  ة الوسط الشاهدة اخلريِّ األُمَّ
- عىل القرآن، وعىل  ة يف العهد املكيِّ -وهي ما تزال يف طور بناء النواة األوىل لألمَّ
العلم، كام أنَّ يف هذه البداية تنبيهًا؛ لإلعداد للمستقبل؛ انطالقًا من دروس احلارض. 
ويف ذلك إحياء َأيضًا بالتأسيس واإلعداد لبناء قواعد علم التدبري، والتخطيط 
املستقبيل، ال عىل مستوى أقاليمها وحدها، بل عىل مستوى العامل كلِّه، فكأنَّ السورة 
ة املؤمنة يف مكة -وهي ما تزال يف طور التكوين-: ال بّد لك من  تقول لنواة األُمَّ
معرفة دورك كاماًل، عىل مستوى العاملِ ُكلِّه، واألرِض كلِّها، وإعداد نفسك هلذه 
ة مسؤولة -بالشهادة واحلضور- عن إصالح العامل، فعليك أيتها  اللحظة، فأنِت أمَّ
ة الشاهدة إصالح احلارض، وهتيئة التدابري الالزمة؛ لئال حيدث أي انحراف  األُمَّ
ة مسؤولة عن مراقبة مسرية احلّق والباطل،  يف املستقبل، وذلك يعني أنَّ هذه األُمَّ
عىل األرِض كلِّها، واالنتصاِر للحق دائاًم، وعدِم السامح بانتكاسته، وبعدم السامح 
بظهور الباطل، يف أيَّة بقعة من بقاع األرض؛ فاألرض هلل، يورثها من يشاء من 
عباده، واألرض ينبغي أن يرثها عباُد اهلل الصاحلون، وإَِذا حدث أن َغَفَل الصاحلون 
املتقون، واستبدَّ بأمر األرض الفاسدون واملفسدون: فال ينبغي أن يكون ذلك إِالَّ 
ة الشاهدة أن يدوم، وال أن يستمر طوياًل، وإال  أمرًا مؤقتًا، ال ينبغي أن تسمح األُمَّ

ة الشاهدة سوف تسقط يف جريمة الغياب، وعدم احلضور ألداء الواجب. فإنَّ األُمَّ
ة املسلمة؛ إلدراك البعد  فالسورة َمِليئٌة بُِكلِّ ما من َشْأُنه إعداد مجيع أبناء األُمَّ
العامليِّ يف هذه الرسالة، وجعل اإلحساس باملسؤوليَّة عن العامل كلِّه، والبرشيَّة كلِّها 
ا كلَّها ألٍب واحٍد؛ هو آدُم، وآدُم من تراب، وَوْحدة  ة، وأنَّ ُجزءًا من عقيدة األمَّ
األرض جيب أن تكون موروثة للصاحلني، ال للفاسدين من أبناء آدم، الذين قىض 
اهلل -َجلَّ َشْأُنه- َأالَّ ينالوا عهده؛ يف إطار سنن التدافع، وال يمّكنوا بيشء من ذلك؛ 
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م إذا متّكنوا أهلكوا احلرث والنسل، وأفسدوا يف األرض، واهلل ال حيب الفساد،  ألنَّ
ا ملكهم،  ُعون أنَّ وليس للظاملني أن يستبدوا بأي جزء من أجزاء األرض، قد َيدَّ
د؛ لألرسة اإلنسانيَّة املمتدة، يرثها عباُد  م أحرار فيها؛ فاألرض كلُّها بيت ُمَوحَّ وأنَّ

اهلل الصاحلون.

هان:  قصة الرِّ
لقد َشَغَل مجهرُة املفرسين قدياًم وحديثًا أنفَسُهم بقضيَّة الرهان، بني أيب بكر 

الصديق  وأمية بن خلف، واحلديث الذي ورد يف تلك املناسبة.)))
واحلقيقة أنَّ ذكر هذه الواقعة بني الروم والفرس، وتعليق القرآن الكريم عليها: 
ينبهنا إىل أنَّ التدافع بيننا وبني الروم، أو الغرب سوف يكون طوياًل، ومستمرًا، 
كالتدافع بيننا وبني بني إرسائيل، لكنَّ هناك اختالفًا كبريًا بني تدافعنا مع بني 
إرسائيل، وتدافعنا مع الروم؛ ففي هذه السورة إشارات كثرية إىل الِعْلم، وإىل الفرق 
ة الروُم،  بني الِعْلم -كام ينبغي أن يكون عندنا- والِعْلم كام هو عند اآلخرين وبخاصَّ

، قال: مَلَّا َنَزَلْت } ھ ھھ ے ےۓ  ْسَلِميِّ َبرْيِ عن نَِياِر بن ُمْكَرٍم األَْ القصة كام ذكرها ُعْرَوة بن الزُّ  (1(
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ { ]الروم: 1-4[ َفَكاَنْت َفاِرُس يوم َنَزَلْت هذه 
اُهْم َأْهُل ِكَتاٍب، ويف ذلك َقْوُل  ُْم َوإِيَّ وِم عليهم؛ أِلَنَّ وِم، وكان امْلُْسِلُموَن حُيِبُّوَن ُظُهوَر الرُّ اآْلَيُة َقاِهِريَن لِلرُّ
]الروم:  ۆئ{  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  }ې  َتَعاىَل:  اهللِ 
اُهْم َلْيُسوا بَِأْهِل ِكَتاٍب، وال إِياَمٍن بَِبْعٍث، فلام َأْنَزَل اهلل  ُْم َوإِيَّ 4-5[ فكانت ُقَرْيٌش حُتِبُّ ُظُهوَر َفاِرَس؛ أِلَنَّ

َة } ھ ھھ ے ےۓ ۓ  َيِصيُح يف َنَواِحي َمكَّ   يُق  دِّ الصِّ َبْكٍر  أبو  َخَرَج  اآْلَيَة  َتَعاىَل هذه 
َبْكٍر:  أِليَِب  ُقَرْيٍش  َناٌس من  قال  ]الروم: 1-4[   } ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ 
وَم َسَتْغِلُب فارسًا يف بِْضِع ِسننَِي َأَفاَل ُنَراِهنَُك عىل ذلك. قال:  َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َزَعَم صاحبكم َأنَّ الرُّ َفَذلَِك 
َعُل  َهاَن، َوَقاُلوا أِليَِب َبْكٍر: َكْم جَتْ ُكوَن َوَتَواَضُعوا الرِّ َهاِن، َفاْرهَتََن أبو َبْكٍر َوامْلُرْشِ ِريِم الرِّ َبىَل، َوَذلَِك قبل حَتْ
َبْينَُهْم ِستَّ ِسننَِي.  ْوا  َبْينَنَا َوَبْينََك َوَسطًا َتنَْتِهي إليه، قال: َفَسمَّ اْلبِْضُع، َثاَلُث ِسننَِي إىل تِْسِع ِسننَِي؟ َفَسمِّ 
ابَِعُة َظَهَرْت  نَُة السَّ ُكوَن َرْهَن أيب َبْكٍر فلام َدَخَلْت السَّ تُّ ِسننَِي قبل َأْن َيْظَهُروا، َفَأَخَذ امْلُرْشِ قال: َفَمَضْت السِّ
وُم عىل َفاِرَس، َفَعاَب امْلُْسِلُموَن عىل أيب َبْكٍر َتْسِمَيَة ِستِّ ِسننَِي، أِلَنَّ اهللَ َتَعاىَل قال: } ۆ ۈ ۈ{  الرُّ

]الروم: 4[ قال: َوَأْسَلَم ِعنَْد ذلك َناٌس َكثرٌِي." انظر: 

اْلُقْرآِن عن رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َباب  َتْفِسرِي  اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، مرجع سابق، ِكَتاب  - الرتمذي، 
وِم، ج5، حديث رقم )3194(، ص344، وقال: هذا َحِديٌث َصِحيٌح َحَسٌن َغِريٌب من  َوِمْن ُسوَرِة الرُّ

َناِد.  حديث نَِياِر بن ُمْكَرٍم، اَل َنْعِرُفُه إال من حديث عبد الرمحن بن أيب الزِّ
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فهل سيكون رصاعنا معهم -وقد بلغوا ما بلغوه من الِعْلم- رصاعًا علمّيًا معرفّيًا، 
يكون الِعْلُم أهمَّ أدواته؛ بحيث يدخل الِعْلُم فيه، بوصفه سالحًا فعاالً وأساسيًا؟

ة املسلمة؛ لتأخذ بُِكلِّ  كام أنَّ يف هذه السورة توجيهًا؛ خفيًا، وظاهرًا، لألمَّ
أسباب العلم، وشتى أنواعه؛ فتكون قد استوعبْت ما وصلت إليه األمم األخرى؛ 
من األسباب املادية، والدنيوية، وانفردْت عن سواها؛ بربط ذلك باآلخرة، فتكون 
قادرًة عىل حتقيق النرص، عىل أولئك الذين يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا، وهم عن 

اآلخرة هم غافلون.
ة الشاهدة: أن يكونوا عىل علم واسع شامل، ال  إنَّ املفروض عىل أبناء األُمَّ
ينحرص يف ظواهر احلياة وقشورها، فذلك أمٌر مفروغ منه، يستطيعونه هم، كام 
يستطيعه غرُيهم، ولكن املفروض أن يكونوا عىل علم بحقائق األشياء، ودخائلها، 
م قوم ال  ومآالهتا، وربطها بمقاصد القرآن وآياته، والتزود للدار اآلخرة؛ ألنَّ
يغفلون عن فعل اهلل يف الكون، وغريهم ال يفقهون هذا؛ فيقترصون يف علومهم عىل 

ظاهٍر من احلياة الدنيا، وهم عن اآلخرة هم غافلون.

مستقبل الرصاع بني الروم الكتابيني والفرس الوثنيني: 
إنَّ حديث السورة عن مستقبل الرصاع بني النصارى؛ من أهل الكتاب، أو 
الروم، والوثنيني الفرس، فيه إشارة إىل صالت القرابة، واتفاق األهداف، بني 
ًة كتابيًَّة، حتمل  ة التي محلِت القرآن، فقد صارْت أمَّ الكتابيني مجيعًا؛ بمن فيهم األُمَّ
كتابًا مصدقًا ملا بني يديه، ومهيمنًا عليه، وأنَّ هذه الصالت جتعل الكتابيني مطاَلبني 
النبي،  هبذا  يؤمنوا  بأن  بالوفاء بالعهود؛ التي ُأِخَذْت عليهم، قبل بعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
فهي  املآالت؛  فقه  َصْوب  ة  األُمَّ نظَر  ه  ُتوجِّ نفِسِه  الوقت  ويف  محله،  الذي  وبالكتاب 

أمور ليس ملؤمن أن يغفل عنها، أو ينساها، أو يتجاهلها يف كلِّ الشؤون.
لقد كان العرب قبل البعثة منقسمني إىل غساسنة؛ حتت حكم الروم، وإىل مناذرة؛ 
منهام،  كلٍّ  جيش  يف  عربًا  هناك  فإنَّ  الدولتاِن:  تتحارب  فحينام  الفرس،  حكم  حتت 
يتحاربون، ويتأثرون بالنرص واهلزيمة التي تصيب أيًا منهام، صحيح أنَّ عرَب اجلزيرة 
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العربية -بام فيهم قريش- كانوا فيام يشبه االستقالل، إذا جتاوزنا عن ضغوط احلاكمني 
يف اليمن والفرس والروم، لكنَّهم يتأثرون بالقتال الذي حيدث بني هذه الدول، التي 
كانت تعد دوالً عظمى يف التاريخ القديم، فال غرابة أن يكون هذا االهتامم لديم، وأن 

يشري القرآن املجيد إليه، ويواكب احلدث.
ا قوله َجلَّ َشْأُنه: }.. ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ  أمَّ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]الروم: 4-5[ فإنَّ من غري املقبول أن يفرح املؤمنون بنرٍص مهام 
يقال فيه، فإنَّه لكتابيني عىل وثنيني، فكيف يقرر القرآن املجيد فرح املؤمنني هبذه 
لوا، وخالفوا كتب  فوا، وبدَّ الطريقة، هل ملجرد كون الكتابيني كتابيني؟ وإن حرَّ

بوا وقتلوا من قتلوا؟ بوا من َكذَّ النبيني واملرسلني، بل وَكذَّ
َا  "كذلك أنتم أيُّ إنَّ املتدّبر جيد يف اآلية حذفًا ينطوي مكنونا عليه، تقديره: 
العرب املسلمون، ستقاتلون الروم والفرس، وستنترصون عىل االثنني، ويومئذ 
يفرح املؤمنون بنرص اهلل، الفرح احلقيقي"، فتكون اآلية يف منطوقها قد رحبْت 
بالفرح بانتصار احلليف، ويف مكنونا نبهْت إىل رؤية مستقبليَّة؛ أنَّ هذه القوى َلْن 
سون قاعدهتم يف جزيرة العرب، ثم ينطلقون منها آمنني، حيملون  ترتك املؤمنني يؤسِّ
هذا القرآن، وَيْدعون الناس إىل اإليامن باهلل، واالستجابة له وللرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأنَّكم 
ستقاتلونم مجيعًا، بقطع النظر عمن سوف ينشئ احلرب ضدكم، وستنترصون عليهم؛ 
فيومئذ يفرح املؤمنون بالنرص احلقيقي هلل َجلَّ َشْأُنه الذي ينترص فيه أهل اإليامن عىل 
أهل الرشك؛ بُِكلِّ أنواعه »وهذا ما حدث بعد فتح الشام، والعراق، وتدمري الدولتني، 

ُة، الشاهدُة، الوسط. واالنتهاء من القوتني العظميني؛ لتظهر القوُة الثالثُة؛ اخلريِّ
تعاىل  »وقوله  الوجيز:  املحرر  يف  عطية  ابن  قاله  ما  إليه:  ذهبنا  ما  ُز  ُيَعزِّ وقد 
}ې{ ]الروم: 4[ حيتمل أن يكون عطفًا عىل "القبل" و"البعد"، كأنَّه حرص األزمنة 

الثالثة املايض واملستقبل واحلال، ثم ابتدأ األخبار بفرح املؤمنني بالنرص".
وأشار ابن عطية بعد ذلك إىل أنَّه َفْرٌح بانتصار احلليف املؤقت، وبتصديق ما 
جاء القرآن به؛ من الوعد بالغلبة يف بضع سنني، أو أن يكون الفرح بنرص خيص 
ا يوم بدر، أو بيعة الرضوان، وال مانع أن  املسلمني عىل عدوهم، والذي حدث إمَّ
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يكون ذلك مرادًا، ومعه يف الوقت نفسه انتصار املسلمني عىل دولتي فارس والروم معًا 
فيام بعد، وهو ما ينبه إليه قوله َجلَّ َشْأُنه: }.. ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉٺ.{]الروم: 4[.

فام أروَع الدروَس الكثرية جّدًا، التي يمكن أخذها من هذه السورة الكريمة، 
ة يف هذه الظروف، التي تتداعى فيها األمُم علينا؛ كام تداعى األكلة إىل قصعتها،  خاصَّ

وتسود اهلزيمة النفسيَّة جتاه القوى اخلارجيَّة!
إنَّ هذه السورة متثل هاديًا، ودلياًل؛ مثل باقي آيات الكتاب الكريم وسوره؛ 
ة املسلمني من ضغط الواقع السيِّئ الذي متزقت فيه َوْحَدهتا، ودالت  إلخراج أمَّ
دولتها، وتشتت شملها، وأصبحت خرياهتا ومواردها نبًا خلصومها وأعدائها، وكل 
ذلك يف احلقيقة راجع إىل تنكبها الرصاط السوي، وعدم اهتدائها بالكتاب الكريم، 
ْ حيملوها،  وقراءته قراءة مِحَارية؛ مثل قراءة بني إرسائيل؛ الذين مُحِّلوا التوراة ثم مَل
فكان مثلهم كَمَثل احلامر حيمل أسفارًا، وكّل ما نشاهده يدمي القلب، ويفتُته، ويكاُد 
ة إىل هذا الكتاب؛ ليستقيم أمرها،  ُيذهب عقَل اللبيب وُلبَّه، فمتى تعود هذه األُمَّ
وخترج من تيهها وضياعها؛ الذي زاد أضعافًا مضاعفة عن تيه بني إرسائيل؛ الذي 

استمرَّ أربعني سنة؟!
ة َأْمَر ُرْشٍد، ويرّدها إىل موقعها الصحيح؛  نسأل اهلل -َجلَّ َشْأُنه- أن ييِّئ هلذ األُمَّ

بلطفه، وعنايته، ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهلل.
ولعل احلديث الذي رواه امْلُْسَتْوِرُد اْلُقَريِشُّ ِعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يزيد يف 
اَعُة  السَّ »َتُقوُم  َيُقوُل:  "َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  وضوح ما نحن فيه. قال املستورد: 
ِمْن  َسِمْعُت  َما  »َأُقوُل  َقاَل:  َتُقوُل«.  َما  »َأْبرِصْ  َعْمٌرو:  َلُه  َفَقاَل  النَّاِس«.  َأْكَثُر  وُم  َوالرُّ
ُْم أَلَْحَلُم النَّاِس ِعنَْد  َصاالً َأْرَبعًا؛ إِنَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«، َقاَل: »َلِئْن ُقْلَت َذلَِك أن فِيِهْم خَلِ
َوَيتِيٍم  ملِِْسِكنٍي  ُهْم  َوَخرْيُ ٍة،  َفرَّ َبْعَد  ًة  َكرَّ َوَأْوَشُكُهْم  ُمِصيَبٍة،  َبْعَد  إَِفاَقًة  ُعُهْم  َوَأرْسَ فِْتنٍَة، 

وضعّيٍف، َوَخاِمَسٌة َحَسنٌَة مَجِيَلٌة َوَأْمنَُعُهْم ِمْن ُظْلِم امْلُُلوِك«))).

وُم َأْكَثُر الناس،  اَعُة َوالرُّ اَعِة، َباب َتُقوُم السَّ اِط السَّ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ِكَتاب اْلِفَتِن َوَأرْشَ  (1(
حديث رقم )2898(، ص1161.
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فلعل يف هذا احلديث؛ الذي أخرجه مسلم وغريه: ما يشري إىل نقاط القوة، التي 
باألخذ  واالستمرار؛  البقاء  عىل  قادرين  اليوم(  نسميه  كام  الغرب  )أو  الروم  جتعل 
ملستقبل  القراءة  إطار  يف  وكأنَّه  روي  الذي  اآلخر،  احلديث  وكذلك  القوة،  بمسالك 
الرصاع اإلسالميِّ الفاريسِّ الروميِّ يف العامل القديم، »عن ابن حمرييز قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فارس نطحة أو نطحتان، ثم ال فارس بعدها أبدًا، والروم ذات القرون؛ 
كلام هلك قرٌن خلف مكانه قرن أهل صخر، وأهل بحر، هيهات آلخر الدهر، هم 

أصحابكم ما كان يف العيش خري.")))
ْ يقف باملسلمني وخصومهم عند هذا الوعد، وال يف حدود ذلك  إنَّ القرآن مَل
احلادث، بل جعل من ذلك مناسبة؛ لينطلق منها هبم إىل آفاق أبعد، وآماد أوسع، 
من ذلك احلادث املوقوت والرهان عليه؛ وليصلهم بالكون كلِّه؛ ولريبط بني سنَّة 
اهلل يف نرص اإليامن وأهله، واحلّق الكبري الذي قامْت عليه السموات واألرض وما 
ة، وحارضها، ومستقبلها، ثم يستطرد هبا إىل احلياة  بينهام؛ وليصل بني مايض البرشيَّ
األخرى، بعد هذه احلياة الدنيا، وإىل العامل اآلخر، بعد عامل األرض املحدود، ثم 
يطوف هبم يف مشاهد الكون، ويف أغوار النفس، ويف أحوال البرش، ويف عجائب 
الِفَطر؛ فإذا هم يف ذلك املحيط اهلائل الضخم الرحب، يطلعون عىل آفاق من املعرفة، 
ترفع حياهتم وتطلقها، وتوسع آفاقها، وخترجهم من تلك العزلة الضيقة؛ عزلة 
املكان والزمان واحلادث، واالنحصار يف عمليَّات االستقطاب بني الروم والفرس 
)الدولتني العظميني يف ذلك العرص(، إىل فسحة الكون كلِّه؛ ماضيه وحارضه 

ومستقبله، وإىل نواميس الكون وسننه وروابطه.

مسند  زوائد  عن  الباحث  بغية  مسند  807ه(.  )تويف:  بكر  أيب  بن  سليامن  بن  عيل  الدين  نور  اهليثمي،   (1(
النبوية، ط1،  والسرية  السنة  خدمة  مركز  املنورة:  املدينة  الباكري،  صالح  أمحد  حسني  حتقيق:  احلارث، 

)1413ه/1992م(، ج2، حديث رقم )702(، ص713.
قال املناوي: يريد أن فارس تقاتل املسلمني مرة أو مرتني، ثم يبطل ملكها ويزول، فحذف الفعل لبيان 

معناه، ويريد »بأصحابكم« إن فيهم السلطنة واإلمارة عىل العرب، واحلديث إسناده ضعيف، انظر: 
- املناوي، زين الدين حممد عبد الرؤوف )تويف: 1031ه(. التيسري برشح اجلامع الصغري، الرياض: مكتبة 

اإلمام الشافعي، )1408ه/1988م(، ط3، ج2، ص322.
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ومن َثمَّ يرتفع تصورهم حلقيقة االرتباطات، وحقيقة العالقات يف هذا الكون 
الكبري، ويشعرون بضخامة النواميس التي حتكم هذا الكون، وحتكم فطرة البرش؛ 
ودقة السنن التي ترصف حياة الناس، وأحداث احلياة، وحتدد مواضع النرص 
م هبا نشاُطهم يف  ومواضع اهلزيمة؛ وعدالة املوازين التي تقدر هبا أعامل اخللق، وُيقوَّ

هذه األرض، وَيلقون عىل أساسها اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.
ويف ظل ذلك التصور املرتفع الواسع الشامل، تتكشف "عامليَّة اخلطاب 
ة الشاهدة الوسط،  "، وارتباطه بأوضاع العامل ُكلِّه من حوله؛ بقاعدة بناء األُمَّ القرآينِّ
ا إشارة إىل تلك النواة،  حتى وهي ناشئة يف مكة، حمصورة بني شعاهبا وجباهلا، وإنَّ
ا سيتسع جماهلا، فال تعود مرتبطة هبذه األرض وحَدها، بل تكون مرتبطة كذلك  أنَّ
بفطرة هذا الكون ونواميسه الكربى، وفطرة النفس البرشيَّة وأطوارها، ومايض 
هذه البرشيَّة ومستقبلها، ال عىل هذه األرض وحَدها، ولكن كذلك يف العامل اآلخر 

الوثيق الصلة هبا واملتني االرتباط هبا.
وكذلك يرتبط قلب املسلم بتلك اآلفاق واآلماد؛ ويتكيَّف عىل ضوئها ُشعوُرُه 
وتصوُرُه للحياة والقيم؛ ويتطلع إىل السامء واآلخرة؛ ويتلفت حواليه إىل العجائب 
ته،  واألرسار، وخلفه وقدامه إىل احلوادث واملصائر، ويدرك موقفه هو، وموقف أمَّ
يف ذلك اخلضم اهلائل؛ ويعرف قيمته هو، وقيمة إيامنه يف حساب الناس، وحساب 

اهلل؛ فيؤدي حينئذ دوره عىل بصرية، وينهض بتكاليفه، يف ثقة، وطمأنينة، واهتامم.
ويميض سياق السورة يف عرض تلك االرتباطات، وحتقيق دالالهتا، يف نظام 
الكون، وتثبيت مدلوالهتا يف القلوب. ويميض سياق السورة يف شوطني مرتابطني: 

يربط نرص املؤمنني باحلق، الذي تقوم عليه السموات  يف الشوط األول: 
واألرض وما بينهام، ويرتبط به أمُر الدنيا واآلخرة، ويوجه قلوهبم إىل سنَّة اهلل فيمن 
مىض قبلهم من القرون، ويستدل به عىل قضيَّة البعث واإلعادة، ومن َثمَّ يعرض 
عليهم مشهدًا من مشاهد يوم القيامة، وما جيري فيه للمؤمنني والكافرين، ثم يعود 
من هذه اجلولة إىل مشاهد الكون، وآيات اهلل املبثوثة يف تضاعيفه؛ وداللة تلك 
املشاهد وإحيائها للقلوب، ويرضب هلم من أنفسهم، ومما ملكت أيامنم َمَثاًل يكشف 
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سخافة فكرة الرشك، وقيامها عىل األهواء؛ التي ال تستند إىل حق أو علم، وينتهي 
هذا الشوط بتوجيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل اتباع طريق احلّق الواحد الثابت الواضح، طريق 
يتفرق  تتبدل، وال تدور مع اهلوى، وال  الناس عليها؛ والتي ال  التي فطر اهلل  الفطرة 

قوا دينهم، وكانوا شيعًا. ق الذين اتبعوا اهلوى، ففرَّ متَّبعوها فرقًا وشيعًا؛ كام تفرَّ
ُتقام  أن  يصلح  ال  تقّلب،  من  الناس  طبيعة  يف  عامَّ  يكشف  الثاين:  الشوط  ويف 
عليه احلياة، ما مَلْ يرتبطوا بمعيار ثابت، ال يدور مع األهواء، ويصّور حاهلم يف النعامء 
هذا  إنفاق  وسائل  إىل  املناسبة  هبذه  ويستطرد  وقبضه،  الرزق  بسط  وعند  والرضاء، 
فإذا  الزاوية؛  فيعرضها من هذه  الرشك والرشكاء،  إىل قضيَّة  وتنميته، ويعود  الرزق، 
والبحر،  الرب  يف  الفساد،  ظهور  بني  ويربط  حُييون،  وال  ُيميتون  وال  َيرُزقون  ال  هم 
وعمل الناس وكسبهم؛ ويوجههم إىل السري يف األرض، والنظر يف عواقب املرشكني 
َثمَّ يوجه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل االستقامة عىل دين الفطرة، من قبل أن يأيت  من قبل، ومن 
اليوم الذي جيزى فيه كّل إنسان بام كسبت يداه، ويعود هبم بعد ذلك إىل آيات اهلل يف 
مشاهد الكون؛ كام عاد هبم يف القسم األول، ويعقب عليها بأنَّ اهلُدى هدى اهلل، وأنَّ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يملك إِاّل البالغ، فهو ال َيدي العمي، وال ُيسمع الصم. ثم يطوف هبم 
يف جولة جديدة يف ذوات أنفسهم، ويذكرهم بأطوار نشأهتم؛ من بدئها، إىل منتهاها، 
منذ الطفولة الواهنة الضعيفة، إىل املوت، والبعث، والقيامة، ويعرض عليهم مشهدًا 
من مشاهدها، ثم ُينْهي هذا القسم، وخيتم معه السورة بتوجيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل الصرب 
عىل دعوته، وما يلقاه من الناس فيها؛ واالطمئنان إىل أنَّ وعد اهلل حق ال ُبدَّ آٍت؛ فال 

ُيْقِلُقُه، وال يستخفه الذين ال يوقنون.")))
قراءة  القراءتني؛  بني  فيها  القرآن  التي مجع  للسور،  ُأنموذٌج  ذلك  بعد  والسورة 
الوحي، وقراءة الوجود، وهي ُأنموذج متميٌز لقراءة اجلمع بني القراءتني، فهي جتول 
يف اإلنسان َجْوالت رسيعة متعمقة يف جوانب الكون ويف جوانب الوحي، ويف مقدور 

اإلنسان القارئ اجليد أن يلحظ منهجها يف اجلمع بني القراءتني يف مجيع آياهتا.
ويف السورة دروس وعرب لكل أولئك الذين أسلموا وآمنوا، ولكنهم مَلْ خُيِْلُصوا 
اإلسالم واإليامن هلل َجلَّ َشأُنه، بل شاب إيامَنم وإسالَمهم رشٌك كبري، وظلم عظيم؛ 

قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ج3، ص2756-2755.  (1(
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ة  األُمَّ قضايا  من  غريها،  أو  الفالنيَّة،  القضيَّة  أوراق  مجيع  إنَّ  يقولون:  الذين  مثل 
وأنَّه  كّله،  النرص  منه  الذي  وَجلَّ  عزَّ  اهلل  وينسون  الفالنيَّة،  اجلهات  بأيدي  املسلمة: 
عزَّ  فينرصهم  وأدواته؛  وسائَله  الستكامهلم  بالنرص؛  أناسًا  يِعد  وأنَّه  يشاء،  من  ينرص 
يكون  ال  احلّق  فاملؤمن  َشْأُنه-  -َجلَّ  خيلفه  ال  موعد  ووفق  ذلك،  ر  يقدِّ عندما  وَجلَّ 
َشْأُنه-  -َجلَّ  اهلل  بأنَّ  يؤمن  حني  إال  تعاىل  هلل  اإليامن  خالص  يكون  وال  ًا،  َحقَّ مؤمنًا 
َوْحَده مالك امللك، يؤيت امللك من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  }ڎ  بيده اخلري، وهو عىل كّل يشٍء قدير  من يشاء، 
]آل  ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
عمران: 26[، وأنَّه َوْحَده الذي يولج الليل يف النهار، ويولج النهار يف الليل، وخيرج 

احلي من امليت، وخيرج امليت من احلي، وأنَّ انتصار من ينترص وخذالن من خُيَذل، 
ذلك ُكلُّه راجع إليه E ، ال إىل أحد ال يؤمن إيامنًا يقينيًا َثابتًا هبذه احلقيقة.

م من بعد غلبهم سيغلبون يف  والسورة أعلنت هزيمة الروم، وأعلنت أنَّ
بضع سنني؛ لتشري إىل التغيري الذي سيحدثه الروم يف أنفسهم ونظامهم وتسليحهم 
وتدريبهم الذي سيؤمن هلم النرص يف بضع سنني؛ بإذنه E ووفقًا للسنن 
والقوانني التي أودعها يف هذا الكون، ألنَّ له -َجلَّ َشْأُنه- األَمَر من قبل ومن بعد؛ 
فمتى يراجع املسلمون أنفسهم؟ ومتى يسرتدون إيامنم الذي ذهب الرشُك بنصيب 
وافر منه؟ فأرشكوا باهلل ما مَلْ ينزل به سلطانًا، من قوى عظمى ودنيا ومنظامت دوليَّة 
وإقليمية وسواها، وهم الذين عّلمهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كيف يعتمدون عليه سبحانه، 
وكيفيَّة  والتدافع،  التداول  يف  وقوانينه  سننه  ويعرفون  إليه،  كلَّها  األمور  ويكلون 
تسخري اهلل -َجلَّ َشأُنه- لتلك السنن والقوانني، ملن آمن من عباده، وأخلص يف إيامنه 
إِاّل من أجله وطلبًا لرضاه  ، ال يترصف  واستقام يف سلوكه، وصار عبدًا هلل عزَّ وَجلَّ
ومثوبته؛ ولذلك فإنَّ »جيل التّلقي« مَلْ يكن ينظر إىل نفسه إِاّل أنَّه جيل ابتعث اهلل نبّيًا 
آياته ويتلوها عليه، ويعلمه الكتاب واحلكمة ويزكيه هبا، ثم ينقل  يبلغه  له،  ورسوالً 
ة، ولذلك كانوا يقولون: »إنَّ  ن منهم األُمَّ ذلك كلَّه إىل الذين يستجيبون هلل وله؛ ليكوِّ
اهلل ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل َوْحَده، ومن َجْور األَديان إىل 
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عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.« كان كّل مههم أن خيلصوا هلل 
م جند اهلل، وما يعلم جنود ربك إِاّل هو،  إيامنم، وأن ختبت له قلوهبم، وأن يعلموا أنَّ
فهم جند اهلل من البرش، ينضمون إىل جنود اهلل األخرى التي ال يعلمها إاِّل اهلل -َجلَّ 
ت  وإَِذا قرصَّ املختلفة.  واملوازين  والطبيعيَّة واالجتامعيَّة  الكونيَّة  السنن  َشأُنه- ومنها 
جهود البرش من املؤمنني املخلصني فإنَّ هلل جنودًا آخرين؛ يشدون أزرهم، ويبرشونم 
بالنرص؛ كام أنَّ هلل سننًا، تثبت أقدام قوم، وتزلزل أقدام آخرين، دون إخالل باألسباب 
الُعَدِد، وهتيئتها،  بالعناية هبا؛ من إعداد  َشْأُنه-  أمر اهلل -َجلَّ  ُبدَّ منها، والتي  التي ال 

وعدم التهاون يف يشء منها.

ورة: نجوم السُّ
النَّجم األول: )اآليات من 1 حتى7 ( 

}ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  قوله تعاىل: 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
1-7[، إكامٌل ملا تقدم يف  ]الروم:  ٹ{  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
تناولنا هلذا النَّجم، نود أن نرشك القارئ فيام تدبرناه من هذه اآليات، فقوله )ُغِلَبت( 
من الغلبة بمعني القهر؛ أي: َتمَّ التغلُب عليها، واالنتصاُر عىل قواهتا، وقهُر إرادهتا، 
وقد وردْت مادة هذا الفعل يف غري هذا املكان من القرآن الكريم، حيث قال َجلَّ 
249[؛ أي:  ڑ.{]البقرة:  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }..ڌ  َشْأُنه: 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ  انترصْت عليها وقهرهْتا، وقال: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ ڱ{ ]األنفال: 65[، وقال: }ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس{ 

}ٿ ٹ ٹ ٹ  ]املجادلة: 21[، أي ألغلبن الكافرين، بيانًا لقوله َجلَّ َشْأُنه: 

51[ فاهلل غالب عىل أمره، وخاطب  ]غافر:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
الشيطان املرشكني، ووسوس هلم بقوله: }.. چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
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ڍ..{]األنفال: 48[، )ال غالب لكم اليوم؛ أي: ليس هناك من يستطيع قهركم، 
وإينِّ جار لكم؛ أي: جمري ونارص( وقال -تعاىل- عىل لسان سحرة فرعون: }پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الشعراء: 41[ وهذا يدلُّ عىل أنَّ الغلبة 
ال تقترص عىل االنتصار يف املعارك احلربيَّة، بل يمكن استعامهلا يف كلِّ ما فيه رصاٌع، 
أو نزاٌع، أو تنافٌس؛ كام فيام هو جاٍر يف زماننا؛ هذا من تنافس يف الرياضة، بشتَّى 
ا تنرصف إىل الرصاع  أنواعها، والتي تنتهي بغالب ومغلوب، لكنَّها إذا ُأطلقت َفإنَّ

املسلح أو احلريب.
وقوله: }ۓ ۓ ڭ{ ]الروم: 3[؛ أي: أقرهبا إىل شبه جزيرة العرب، }ڭ ڭ 
م -من بعد أن ُغلبوا  ]الروم: 3[ أضاف املصدر إىل الضمري؛ ليوضح أنَّ ڭ ۇ{ 

وُقهروا- }ۇ ۆ{ ]الروم: 3[ َمْن َقَهَرهم، وينترصون عليه، ويقهرونه، }ۆ 
من الثالثة إىل ما دون العرشة، ويف ذلك حكمة  4[ والبضع:  ]الروم:  ٴۇ{  ۈ  ۈ 
ل هتديدًا  كبرية، أراد أن يشد أذهان املسلمني وأنظارهم، إىل كّل ما حييط هبم، وقد يشكِّ
هلم، أو يعرتض سبيلهم فيام بعد؛ ليهيئ عقوهلم وأذهانم وقواهم وطاقاهتم؛ ملواجهة 
ما سوف جَيِدُّ بعد ذلك، فإنَّ وضع العامل القديم حني بعث سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
قبل  واألمريكان،  بالروس  أشبه  والفرس  الروم  كان  حيث  اليوم؛  عاملنا  بوضع  أشبه 
ة الشاهدة،  توقف احلرب الباردة، وانيار االحتاد السوفيتي، وذلك يعني أنَّ أبناء األُمَّ

ينبغي أن يكونوا شهودًا عىل العامل، ال يغيبون، وال يغفلون، عام جيري فيه.
 ولئال تستغرقهم الظلامت، وتصيبهم بالغفلة عن املسبب  E فإنَّ اهلل 
-َجلَّ َشْأُنه- يذكرهم بأنَّ األَمر له من قبل ومن بعد، وأنَّ النرص واهلزيمة، ال يمكن 
أن يقع أيٌّ منهام بالوسائل املاديَّة املجردة، بل ال بد من اقرتان ذلك باملشيئة اإلهليَّة، 
فاخللق خلقه، والكون كونه، واألَمر أمره، وإليه ترجع األمور من قبل ومن بعد، 
فهزيمة الروم مَلْ خترْج عن دائرة املشيئة، وانتصارهم القادم َلْن يتجاوز دائرة املشيئة؛ 

كذلك؛ ألنَّ هلل األَمر من قبل ذلك، ومن بعده.
كثريًا ما يغفل الناس عنها، وتعشو أبصارهم وبصائرهم  ة:  وهذه قضيَّة ُمهمَّ
عن تذكرها؛ انشغاالً باألسباب عن املسبِّب، وقد يعطي بعُض الناس لألسباب 
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  أوزانًا ال تستحقها، فتشّل حركته، أو ينطلق بتهور، ويفقد امليزان، واهلل
حني أنزل الكتاب: أنزل معه امليزان، وامليزان يساعد عىل إعطاء األسباب حجمها 
احلقيقّي، دون غفلة عن خالق األسباب E وجاعلها أسَبابًا، وهذه املعادلة 
كثريًا ما ختتّل لدى الناس، وهي يف حاجة إىل أاّل يغفل عنها أحد، وال يتجاوزها 
أحد؛ ولذلك فقد بدأ اهلل -َجلَّ َشْأُنه- برسله الكرام؛ ليؤدهبم هبذا األدب معه، 
ا مسخرات، سخرها اهلل -سبحانه- ويستحرضوا دائاًم أنَّ  فيأخذو باألسباب عىل أنَّ
اهلل  هو من جعلها أسَبابًا، وهو قادر عىل تعطيلها، وأنَّ كّل يشٍء بمشيئته 
جانُب األَمر أو )عامل األمر(،  َة جوانب ثالثة:  -وفرق بني املشيئة واإلرادة- فثمَّ
وهو جمال يندرج فيه الغيب املطلق، وما يتعلَّق باهلل -َجلَّ َشأُنه- من أسامٍء وصفاٍت 
وما إليها، "وأغلب" الذي استأثر اهلل -تعاىل- بعلمه، فال ُيطلع عليه أحدًا، إاّل 
إذا أراد أن ُيطلَع من رسله من يشاء، وجانب املشيئة أو )عامل املشيئة(؛ وهو أمر 
يتعلَّق باخللق، وإجياد األشياء، وإبرازها إىل الوجود، وجعلها ُجزءًا من الوجود 
اخلارجّي، بعد أن تكون قد دخلْت يف عامل اإلرادة بعد ذلك، نحو قوله -تعاىل: 
}ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې{ ]اإلنسان: 1[، فحني تعلقت مشيئة 

اهلل  بإجياد اإلنسان، جعلت منه شيئًا مذكورًا، وكذلك كّل املوجودات، 
أو ما يطلق عليه أشياء، أوجدها اهلل من عدم، عندما تعلقت مشيئته هبا، وذلك 
ما يطلق بعضهم عليه بعامل الشيئيَّة، أي إجياد األشياء؛ إبداعًا، ال عن مثال سابق. 
وجانب اإلرادة أو )عامل اإلرادة(، فهو عامل سابق لعامل املشيئة، أي جعل املعدوم شيئًا 

وإبرازه إىل حيز الوجود؛ ولذلك قال َجلَّ َشأُنه: }ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
40[؛ فعامل اإلرادة هنا يامثل عامل التقدير والتدبري، ويزيد ذلك  ]النحل:  وئ{  وئ 
إيضاحًا قوله تعاىل: }..ۇ ۆ ۆ..{]فصلت: 10[، فالتقدير يسبق املشيئة، 
وبه تتمثل اإلرادة اإلهليَّة يف إجياد األشياء أو إعدامها. فإذًا هناك عوامل ثالثة ال ُبّد 
من مالحظتها؛ )عامل األمر( وفيه يندرج كلُّ ما يتعلَّق باهلل  وبغيبه املطلق، 
و)عامل اإلرادة( وهو عامل التدبري والتخطيط والتقدير، و)عامل املشيئة(؛ أي: إبراز ما 
ره، إىل حيز الوجود، ويف اآلية ذكر للَعَوامِل  سبق هلل -َجلَّ َشْأُنه- أن أراده، أو قدَّ

الثالثة، }ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ{ ]النحل: 40[.
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وقد يقول قائل: كيف ذكر اهلل شيئًا مَلْ يكن شيئًا قبل اإلرادة؟
إنَّ ذلك وجه من وجوه البالغة، باعتبار ما سيؤول إليه، فإنَّ ذلك  فنقول: 
ْ يكن شيئًا يعلم اهلل أنَّه سيجعله شيئًا؛ فسامه باعتبار ما يؤول شيئًا،  املعدوم الذي مَل

فساغ أن يقول َجلَّ َشْأُنه: }ې ې ې ى ى{؛ أي: وقع يف دائرة اإلرادة }ەئ 
هي التعبري املتعلق باليشء، أو بجعله شيئًا، وإبرازه إىل عامل  وئ{؛ فكن:  وئ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  }ې  الوجود، وعامل األشياء، ويف سورة يَس: 
وئ{ ]النحل:40[، فتندرج كلُّ التدبريات التي تسبق املشيئة يف إطار عامل اإلرادة، وفيه 

عامل التقدير، والتدبري، وما إىل ذلك.
إنَّ يف القرآن إضامرًا وحذفًا يف بعض األحيان، ومكنونًا ينطوي اخلطاب عليه، 
واهلل E أراد أن يبنيِّ لنا أنَّ هذه الرسالة اخلامتة هي رسالة تصحيح وجتديد 
للدين، وإعادة بناء للحنيفيَّة السمحة؛ ملة إبراهيم، عىل يدي خاتم النبيني؛ ولذلك 
فإنَّ خطاهبا سيبدأ بدعوة األميني إىل أن يكونوا كتابيني، ثم ينتقل بعد ذلك إىل 
فوه، وتنقية ما شابوه  الكتابيني؛ لتصحيح ما هدموه، وإعادة بنائه، وتقويم ما حرَّ
فوا الكلم عن مواضعه، ونسوا حظًا مما ذكروا به؛ فيعيدهم -َجلَّ  وخلطوه؛ حني حرَّ
ق ملا بني يديه من  ق به، وكتاب مصدِّ َشْأُنه- إىل الصدق برسول جاء بالصدق، وصدَّ

ى  ى  ې  ې  الكتاب ومهيمن عليه، وآنذاك يعم السالم، }ې 
ائ{ ]الروم: 4-5[، وهو تعاىل ينرص من يشاء.

وهذا النرص -ليس كام يتصور بعضهم أنَّه فرح املؤمنني بانتصار الروم- بل فرح 
ين كّله؛ }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]الروم:  ين عىل الدِّ املؤمنني بظهور الدِّ

5[، وذكر الرحيم هنا فيه إشارة إىل املؤمنني، الذين يستحقون الرمحة }ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]األعراف: 156[.
ين ُكلِّه، وانتصار رسل اهلل؛ املتمثل بانتصار  ين عىل الدِّ َوإنَّ َوَعَد اهللِ بظهور الدِّ

حممد بن عبد اهلل؛ خامتهم، وجمّدد ما جاءوا به، هو َوْعٌد َوَعَد اهلل به عباَده: }ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک ک ک ک گ گ گ{ ]النور: 55[، وَلِكنَّ أكثر الناس ال يعلمون ما 
َوَعَد اهلل به أنبياَءه ورسَله، وال يعلمون أنَّ وعد اهلل َلْن يتخلَّف، وفيه إشارة إىل آيات 

ظهور الدين الثالثة، يف سور التوبة، والفتح، والصف: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]التوبة: 33[، ]الصف: 9[.

}ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ 

]الفتح: 28[.

وفيه إشارة كذلك إىل أنَّ ذلك الضعف -الذي كانوا يرون املؤمنني عليه يف 
؛ ألنَّ علمهم قارص حمدود، معلق بظواهر األشياء ال  مكة- َلْن يدوم، َوَلْن َيستمرَّ
ببواطنها؛ فهم حني يعلمون إنَّام يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا، وهم عن اآلخرة 
هم غافلون، وعلُم ظاهر احلياة الدنيا ال يكفي؛ لتحقيق انتصار احلّق عىل الباطل، 
وال لتحقيق الغلبة، بل ال ُبّد من وجود علم حقيقي شامل، هذا العلم ال يستطيع 

ٻ  ٻ  اإلنساُن أن حيصل عليه إِاّل من مصدر واحد، هو كتاب اهلل، }ٱ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ{ ]األعراف: 52[ فهو ليس بعلم نظري فحسب، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  }ڀ  بل علم له واقع مشاَهد، 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ{ ]األعراف: 53[.

النَّجم الثاين: دليل اخللق والبعث والنشور ومقدماهتا 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  یٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ڀ ڀ{]الروم:  16-8[.

" بمعنى "َثُبَت"، واحلّق )أي الثابت( الذي ال يعرتيه الباطُل،  احلّق من "حقَّ
وال القلق، وال يزول إِاّل عند حلول األجل املسمى، الذي ساّمه اهلل -تعاىل- لزواله، 
ووجود هذا األجل املسمى ال ينفي كونه ثابتًا، وال استحقاقه ألن حيمل هذه التسمية، 
واحلقيقة هي اليشء الثابت، الذي ال مراء فيه، ويمكن إقاَمة األدّلة والرباهني عىل 
ا وأمرًا َثابتًا، وهو مفهوم َكُثَر وروُده يف القرآن الكريم، وتنوعِت استعامالته  كونا َحقَّ
يف سياقات عديدة، بل هو اسم من أسامء اهلل َجلَّ شأنه؛ ألنَّ اهلل هو احلّق الثابت، 
الذي له يف كلِّ يشٍء آيٌة، تدّل عىل وجوده، وتثبت ذلك الوجود، وتدّل عىل اتصافه 
بُِكلِّ صفات الكامل، وابتعاد كّل صفات النقصان عنه -َجلَّ َشأُنه- كام قال تعاىل: 

}ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ ]الروم: 8[.. وهذه اآلية الكريمة تستدعي قوَله تعاىل: 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  }ی 

مت ىت{ ]الدخان: 39-38[.

8[ تنبيهًا هلؤالء الغافلني، الذين  ]الروم:  ڤ{  }ٹ  كام أنَّ يف قوله تعاىل: 
م من أبناء إبراهيم، ويزعمون أنَّه أبوهم؛ ليلتفتوا إىل التفكري السليم  ُعون أنَّ َيدَّ
، يف النظر يف الكون مثلام فعل إبراهيُم يف آيات احلجة، التي آتاها اهلل له،  املنهجيِّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  والتي ورد تفصيلها يف سورة األنعام، قال اهلل تعاىل: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ{]األنعام: 80-74[. 
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وعودًا إىل آية هذا النَّجم: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
9[ وهذه اآلية تستدعي  ]الروم:  ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  }ڱ  إىل الذاكرة آية سورة األنعام التي قال اهلل تعاىل فيها: 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]األنعام: 6[ وآية سورة فاطر: }ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ ]فاطر: 37[، هذه 
اآلية تضع لنا ُأنموذجًا َثابتًا للعمران، وتنبِّه للمراد باحلضارة، وتثري تساؤالً مهاًم: 
هل احلضارة والعمران مفهوم يرتبط بإثارة األرض، وحرثها وزرعها، أو البناء 
عليها وإقاَمة شواهق العامئر واألبنية، والشوارع املعبدة السالكة بينها، أو هي يشء 

آخر، يستوعب ذلك ويتجاوزه؟
ه ورقيَّه واالعتداد بإنسانيَّتِه  إنَّ القرآن املجيد ينحاز إىل اإلنسان دائاًم، وَيُعدُّ سموَّ
وإنامئها أساَس العمران، وَحَجَر الزاوية يف بناء احلضارة، فال حضارة طاملا ال ُتعظِّم 
شأَن اإلنسان، وال حتفُظ كرامته التي أكرمه اهلل هبا، وال تباعد بينه وبني االمتهان 

واإلذالل واالستعباد.
ومن هنا: ُيَعدُّ غرَي مالِحٍظ للقرآن، من يرى أنَّ احلضارة اإلسالميَّة جتلَّْت يف 
قصور بني أميَّة بالشام، ومساجدهم، ويف قصور بني العباس يف بغداد ومساجدهم 
ساهتم، وال ينظر إىل احلضارة كام ُأرسَيْت دعائمها، يف جمتمع املدينة عىل يدي  ومؤسَّ
القرى  بقرية من  ما تكون  املنورة -حتى وقت قريب- أشبه  فاملدينة  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
الكبرية، ومل َيْبِن رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال خلفاؤه الراشدون من بعده، ناطحاِت سحاب، ومل 
سوا ملدينة؛ مثل إرم ذات العامد، وإنَّام كان اجلهد ُكلُّه متَّجها نحو اإلنسان، وكيفيَّة  يؤسِّ
مًا، مستخلفًا مؤهاًل  إصالحه، وتعليمه الكتاب واحلكمة وتزكيته، وجعله إنسانًا مكرَّ
لقيادة قوافل التسبيح هلل -َجلَّ َشْأُنه- يف هذه األرض يف احلياة الدنيا، وإحباط جهود 

الشيطان؛ لرصف الناس عن سبيل اهلل تبارك وتعاىل.
 فهذه القرية عىل صغر مبانيها وعمرانا، ُتَعدُّ صانعة احلضارة، وأقرَب إىل ُروح 
العباسيون  عّمره  وما  وبغداد  فيها،  األمويون  شاده  وما  الشام،  من  القرآينِّ  العمران 

فيها، وإسطنبول وما عّمره العثامنيون فيها.
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واحلضارة  العامرة  وأصبحت  املفاهيم،  ت  تغريَّ كيف  ندرك  أن  نستطيع  هنا  من 
ُيصنع  احلجر  كان  الوثنيَّة  عهود  ويف  املايض  ففي  احلجر؛  تصنيع  عىل  بالقدرة  رهنًا 
وتعّمرها،  األرض  وتثري  بيوتًا،  اجلبال  من  تنحت  األمم  بعض  وكانت  آهلًة،  أصنامًا 
اضطهاد  حساب  عىل  ولو  الكثري،  وتفعل  وحتصد،  وتزرع  والقنوات،  األنار  وتشق 
الرومانيَّة،  والقالع  األهرامات،  ُبنيِت  فقد  بكرامته؛  واهلبوط  وإذالله  اإلنسان، 
مصدر  ا  أنَّ عىل  إليها  ونظروا  هبا،  الناس  وتفاخر  واملصارعات،  األلعاب  وساحات 
تزهق،  كانت  التي  األرواح،  تلك  عن  النظر  بقطع  وإبداعهم؛  وعزهم،  فخارهم، 

والناس يقومون ببناء تلك القالع، واألهرامات واجِلنان املعّلقة وما إليها.
نزل القرآن عىل قلب حممد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليبني للناس أنَّ اإلنسان وكرامته وحياته 
النظريَّات  وبرزت  الزمان  ودار  ُكلِّه،  ذلك  من  وأهمُّ  أجلُّ  احلياة:  يف  ودوره  وطاقاته 
واخلمسيَّة،  ة،  العرشيَّ الربامَج  ِت  فأعدَّ إليها،  وما  واجلزئيَّة،  الشاملة،  للتنمية  املعارصة 
وسواها، وُنظَِر إىل اإلنسان ال عىل أنَّه هدف التنمية وصانعها، بل عىل أنَّه وسيلة، وأداة؛ 
وُأوذي يف  وامُتهنْت كرامُته،  العمل،  ُحِرم وُعطَِّل عن  ما  فكثريًا  لتحقيقها وإنجازها؛ 
املشكالت:  بعض  برزْت  وملا  بالتنمية،  سمي  الذي  ذلك،  حتقيق  أجل  من  إنسانيَّته؛ 
س هلذه التنمية؛  ة«، والقرآن الكريم يؤسِّ حاولوا معاجلتها بام أطلق عليه »التنمية البرشيَّ

بالتوحيد والتزكية؛ التي جتعل اإلنسان قادرًا عىل صناعة التنمية، وإجيادها.
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  باحلّق:  واألرض  السموات  خلق  قد    اهلل  إنَّ 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  { ]آل عمران: 191[، }خب  ھ ہ  ہ  ہ  ہ 
{ ]الدخان: 39[، }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ىت مت 
ہ ہ ہ ھ{ ]األحقاف: 3[، وهذا الثبات الذي بمقتضاه استحقت السمواُت 
واألرض أن يوصف خلُقها بأنَّه حق، أي ثابت دائم مستقر، فإذا خال يشء من 

}ہ ہ ھ  ذلك احلّق الثابت، فإنَّه يكون هلوًا ولعبًا؛ ولذلك قال َجلَّ َشأُنه: 
ا حني ختلو  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]حممد: 36[؛ ألنَّ
ا تتجه نحو  من التوحيد والتزكية، وتغرّي يف مفاهيم العمران والبناء واحلضارة، َفإنَّ

العدم، والعبث، ال نحو يشء آخر.
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هنا يربز الكفر بوصفه مانعًا من التفكري، ومعطاًل لقوى الوعي، وصارفًا 
ْ ُيقّلبوا أذهانم، وقوى الوعي  8[ َأَومَل ]الروم:  ڤ{  }ٹ  هلا عن أداء وظائفها: 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ  لديم: يف أنفسهم، وهو ِمْثُل قوله تعاىل: 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ{ ]فصلت: 53[؛ فهو حضٌّ من 
اهلل  هلم أن يتفكروا يف أنفسهم، ليدركوا أنَّ اهلل -َجلَّ َشْأُنه- ما خلق 
السموات واألرض إِاّل باحلّق؛ فلم خيلقهام عبثًا، وال لعبًا، وال هلوًا، ومن َثمَّ فهو َلْن 
يرتك الناس سًدى؛ بل سيحرشهم إليه مجيعًا، وحياسبهم عىل ما قّدموا يف هذه احلياة 

الدنيا؛ ليكونوا فريقني بعد ذلك: فريق يف اجلنة وفريق يف السعري.
عىل أنَّ الربط بني األَنُفس واآلفاق، أو بني األَنُفس والسموات واألرض، ُمنَبٌِّه 
 :  عىل أنَّ اإلنسان -وإن َبَدا صغريًا- ففيه انطوى العامل األكرب، كام روي عن عيل

 وداؤك منــك وال تبرص دواؤك منك وال تشــعر

 وفيك انطوى الَعامَلُ  األكرُب وتزعم أنَّك ِجْرٌم صغري

فاإلنسان ابن هذا الكون، وسيِّده املستخلف فيه. واملنظومة الكونيَّة مثل 
املنظومة اإلنسانيَّة؛ كلٌّ منهام شبيٌه باآلخر، يدلُّ عىل وجوده ويستدعيه.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }ٺ   واألجل املسّمى قد مّر يف سورة األنعام، 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]األنعام: 2[؛ فهناك اآلجال اجلزئيَّة؛ التي يرتبط هبا 
األفراد وآجاهلم، وهناك األجل املسّمى لألحياء كافَّة، حيث يفنى كلُّ من عليها 

ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام؛ َأاَل وهو يوم القيامة.
ًا، َثابتًا، مستمرًا؛ من بداية  فكون وجود األجل املسّمى، ال ينفي كونا َحقَّ

اخللق، حتى حلول األجل املسمى.
إنَّ هذا اإلنسان، حني متسه النعامء، وحتيط به الرساء، كثريًا ما يغفل عن نفسه، 
وعن حقيقته، وقد يومهه الشيطاُن وكربياؤه واحياءاُت شياطني اإلنس واجلن، أنَّه 
مالك هذا الكون وموجُده، وليس جمرد إنسان خملوق ُمستخَلف فيه، متمتع بام 
أودع اهلل فيه من نَِعم، هي ليست من صنع اإلنسان، حتى وإن بدا لإلنسان أنَّه يصنع 
شيئًا، بل هي من صنع اهلل -تعاىل- بل حني يغفل عن ذكر اهلل أو ينساه، ُتساِرُع نزعة 
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ا له، وكأنَّه قادر عىل  الطغيان واالستعالء فيه، إىل الظهور؛ فيميش يف األرض َمَرحًا؛ كأنَّ
اخرتاقها، أمل يقل فرعون لقومه: }ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]الزخرف: 51-52[؟ فريى أنَّ هذه 

ا بعض ما خلق وأوجد بنفسه، فيبغي عىل الناس، ويستعيل عليهم! النعم كأنَّ
ولذلك فإنَّ اإلنسان يف حاجة دائمة إىل أن يتفكر يف السموات واألرض، وما 
ا ما خلقت إِاّل باحلق، مَلْ خيلقها هو َومَلْ َيْعَي اخلالق  ر نفسه بأنَّ خلق اهلل فيهام، ويذكِّ
العظيم يف عمليَّة إنشائها وإجيادها، فالباطل -الذي منه تلك التصورات اإلنسانيَّة 
اخلاطئة الساذجة- ال بد أن جُيتنب، وإال فقد يبلغ الغرور هبذا اإلنسان، احلدَّ الذي 
بلغه عند فرعون، والذي بلغه من قبله، عند الذي حاّج إبراهيم، مبلغًا مماثاًل، وزعم 
أنَّه حُييي وُيميت، بقتل سجني، وإطالق آخر، من هنا يصبح التفكري يف خلق اهلل 
ن عند اإلنسان املناعة؛ من االستعالء، والغرور، وكّل ما يؤدي  عبادة أساسيَّة، تكوِّ

إىل البغي، والطغيان.
وبعد أن ندهبم إىل التفكري يف أنفسهم، أنذرهم، ودعاهم إىل السري يف األرض؛ 
لريوا عواقب أولئك الذين كّذبوا بآيات اهلل، واستكربوا عنها، ومل ينظروا فيام جاءهم 
به رسل اهلل؛ ليعلموا أنَّه َلْن تغني عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهلل شيئًا، وال 
ثراؤهم وغناهم، فمن ُأهلكوا قبلهم، أثاروا األرض، وعمروها أكثر ممَّا عمروها، 
وما أغنى عنهم مجعهم، وال ما بنوا، وشّقوا من طرق وأنار، وعمروا من مدائن 
ْ ُيلكوا بظلٍم؛ ألنَّ اهلل ال يظلم الناس  ت عليهم الكلمة، وهؤالء مَل وقصور؛ ملا حقَّ

شيئًا، ولكن الناس أنفسهم يظِلمون. 
م كّذبوا بآيات اهلل، وكانوا يسخرون منها،  وَأى؛ ألنَّ وعاقبة الذين أساءوا السُّ
ومن رسل اهلل؛ فيكون جزاؤهم: أن ُيرْصفوا عن آيات اهلل؛ بام تكرّبوا عىل رسل اهلل، 
م عىل ضالل، وانحراف،  واستكربوا يف األرض من دون استحقاق، ومل ُيْدركوا أنَّ

والعياذ باهلل رب العاملني: }ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]األعراف: 146[. }ڭ ڭ ڭ ۇ 
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ڳ  ڳ  گ  }گ  11[ مع آيات العنكبوت:  ]الروم:  ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  19[، }ڻ  ]العنكبوت:  ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 ،]20 ]العنكبوت:  ۆ{  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

فهو الذي بدأ اخللق ال عىل مثال سبق، }ڭ ۇ ۇ{ ]البقرة: 117[. }ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الروم: 12[  ويبلس، أي َيْيأس املجرمون؛ إذ ال عودة إىل 

م َلْن يستدركوا  َب بآيات اهلل، حيث يعرفون أنَّ الدنيا فيقولون: يا ليتنا ُنَرّد وال ُنكذَّ
أو يتالفوا ما حدث؛ حيث ال عودة إىل احلياة الدنيا، وال تنفعهم شفاعة الشافعني، 
لو ُوجدوا، َوَلْن يكون يف مقدورهم أن يفتدوا من عذاب يومئذ ولو متنّوا ذلك 
]الروم:  ەئ{  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  }ۉ  ورغبوا فيه 

وئ  وئ  }ەئ  13[، فال تنفعهم شفاعة الشافعني، َوَلْن يغنَي عنهم من اهلل يشء 

ۇئ ۇئ ۆئ{ ]الروم: 14[: إىل فريقني: 

فريٌق يف اجلنة: حيربون؛ أي يسعدون ويرسون }ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ ]الروم: 15[

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وفريق يف السعري: }ٱ 
]الروم: 16[، َوَلْن يستطيع الذين استحقوا السعري وعذاب جهنم أن   } ڀ ڀ 

ھ  ھ  ہ  }ہ  يغريوا من ذلك املصري، وتلك النتيجة املحتمة. قال اهلل تعاىل: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۉ ې ې{ ]املؤمنون 100-99[.
حيرضهم املالئكة؛ بحيث َلْن يكون لديم فرصة هلرب، أو اختفاء؛ فاملالئكة 

املوكلون هبم حيرضونم إحضارًا؛ لينالوا العذاب }ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{ ]الزمر: 72-71[. 
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النَّجم الثالث: من دالئل القدرة 
17[ هنا يبدأ الباري  ]الروم:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  }ڀ 

 Eبتذكرينا بمجموعة كبرية من اآليات الكونية؛ لتكون دلياًل عىل تفرده 

-سبحانه- باألَمر }ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]األعراف: 54[ واإلرادة، 
والتدبري، وحتقيق املشيئة، وهي كلها من اآليات احلسيَّة -التي أعطيها األنبياء من 
ْ يكفروا بأولئك األنبياء واملرسلني،  م مَل قبل، ويطالبك هؤالء بأن تأيت بمثلها وكأنَّ
بالرغم من اآليات احلسيَّة التي قدموها هلم- حيث تأخذنا اآليات القرآنيَّة يف جولٍة، 
 ، ، واملجتمعيِّ ، وحميطها األرسيِّ تقف بنا عىل النفس اإلنسانيَّة، يف إطارها الفرديِّ
وظواهر الطبيعة التي حتيط هبا، وكأنَّ يف ذكر هذه اآليات جمتمعة، مع تصدير كلٍّ 
منها بقوله -تعاىل: "َوِمْن آياتِه"؛ تذكريًا للمرشكني بغفلتهم، وضآلة فهمهم، وعدم 
َل عليهم آياٍت  اعتبارهم بُِكلِّ تلك اآليات، ومطالبتهم الدائمة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن ُينَزِّ

خارقة للعادة، خارجة عن اإللف: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڄ{ ]األنعام: 37[ فكأنَّه -سبحانه- يف هذه اآليات يقول  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
هلم: إن كلَّ يشٍء مذكور هنا هو من آيات اهلل، بل إنَّ آيات القرآن الكريم احلكيم 
املجيد التي بلغت 6238 آية)))كل منها ُيَعدُّ آيًة، لو أحسنوا التدّبر، وأبرصوا اآليات، 

ومل َتْعُش أبصارهم عنها.

ا  طبقًا للحساب العددي من مصحف عثامن بن عفان . وهذا العدد خمتلف فيه، قال ابن كثري: "فأمَّ  (1(
عدد آيات القرآن العظيم فستة آالف آية، ثم اختلف فيام زاد عىل ذلك عىل أقوال، فمنهم من مل يزد عىل 
ذلك، ومنهم من قال: ومائتي آية وأربع آيات، وقيل: وأربع عرشة آية، وقيل: ومائتان ومخس وعرشون 
آية، أو ست وعرشون آية، وقيل: ومائتان وست وثالثون، حكى ذلك أبو عمرو الداين يف كتابه البيان، 
ا كلامته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعامئة وتسع وثالثون  وأمَّ
ا حروفه فقال عبد اهلل بن كثري عن جماهد: هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو ثلثامئة ألف حرف،  كلمة، وأمَّ
وأحد وعرشون ألف حرف، ومائة وثامنون حرفًا، وقال الفضل بن عطاء بن يسار: ثلثامئة ألف حرف 
وثالثة وعرشون ألفًا ومخسة عرش حرفًا، وقال سالم أبو حممد احلامين: إنَّ احلجاج مجع القراء واحلفاظ 
والكتاب، فقال: أخربوين عن القرآن كله كم حرف هو، قال: فحسبنا فأمجعوا أنه ثلثامئة ألف وأربعون 

ألف وسبعامئة وأربعون حرفًا. "انظر: 
- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج1، ص147.
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آية الزوجية: 
وقد بدأ بيشٍء َبَدِهيٍّ ومعروف؛  وهو بناء األرسة فقال َجلَّ َشأُنه: }ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں{ ]الروم: 21[ ففي هذه اآلية الكريمة عىل وجازهتا: يمكن أن ُيْدِرَك اإلنسان 
جمموعة كبرية هائلة من املعلومات، والنظم، والفوائد، ويستنبط قوانني هلذه العالقة؛ 
ا عالقة بسيطة جدًا؛ ال تستحق االلتفات،  التي تبدو -لبساطتها وبداهتها- وكأنَّ
ها آيًة من آياته، ودلياًل من دالئل قدرته، فقال َجلَّ َشْأُنه:  لكن اهلل -َجلَّ َشْأُنه- َعدَّ
]الروم: 21[ وهو -َجلَّ َشْأُنه-  گ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 

هنا يشري إىل اخللق األول؛ أي خلق أّمنا حواء؛ ولذلك استعمل "َخَلَق" ال "َجَعَل" 
من جنسكم أنتم، برشًا مثلكم، وما   :]21 ]الروم:  ک{  }ک  وقوله َجلَّ َشْأُنه: 
ة الكاملة بني الرجال والنساء، هي  أروع هذا التعبري، يف الداللة عىل املساواة التامَّ
أعمق وأدق يف الداللة عىل هذه املساواة من أي تعبري آخر عرفته العربيَّة، فهي 
منكم ومن أنفسكم، ليسْت شيئًا خارجيًا، أو بعيدًا عنكم، }ک{ ]الروم: 21[ ومجع 
الزوج هنا دون أن يعطي ما َألَِفه الناس من تسمية املرأة بزوجة، والرجل بزوج؛ 
إشارًة إىل حتييد اللغة، فقد استعمل -َجلَّ َشْأُنه- هنا تعبريًا حمايدًا، فكلٌّ من الزوجني 
زوج لآلخر، دون تأنيث أو تذكري؛ فالرجل زوج، واملرأة زوج، فالزوجيَّة عدد فوق 
"الفرديَّة" يتجاوزها، وهذا النظام هو نظام سائد يف اخلالئق كلِّها، ويف مقدمتهم 
البرش: }ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ 
]يس: 36[ فنظام الزوجيَّة جعل اهلل منه دلياًل عىل وحدانيَّته، تبارك وتعاىل، فكل ما 

يف الوجود عداه -سبحانه- خاضع لنظام الزوجيَّة، واهلل  َوْحَده هو الفرد 
ْ يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد، وخلق البرش  الصمد الواحد األحد، الذي مَل
أزواجًا، وجعلها من أنفسنا؛ لتحقيق أمور حياتيَّة؛ نفسيَّة، وقلبيَّة، وعاطفيَّة، وأمور 

حياتيَّة أخرى؛ ماديَّة وحسيَّة.
فَخْلُق أزواِجنا من أنفسنا -سواء أكنّا رجاالً أم نساًء- هو نعمة كربى، وداللة 
ُق لكلٍّ من الزوجني؛ الذكر  قِّ كبرية عىل وحدانيَّته -سبحانه-، ويف الوقت نفسه حُتَ
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، واألمَن، والطُّمأنينَة، وُتوِجُد بني الزوجني مودًة ورمحًة. واألنثى، السكَن النفيسَّ
ًة جدًا؛ إىل اجلوانب  واهلل  يعطي يف هذه اآلية الكريمة إشاراٍت ُمِهمَّ
النفسيَّة، والقلبيَّة، والعاطفيَّة، وعالقتها كّلها بااللتزام بأوامره E واّتباع 
مًة كثريًا  ما ورد يف كتابه، ال يف اخلروج عنه؛ فأولئك الذين يقيمون عالقاٍت حمرَّ
ما تؤدي إىل مشكالت كبرية، بني الرجل واملرأة، قبل االرتباط بعقد النكاح، 
ويعرضون أنفسهم لألخطاء، والذنوب: خمطئون حني يتصورون أنَّ املودة والرمحة 
يمكن أن تأيت قبل الزواج، أو عرب اتصاالت تتم خارج إطاره، بل إنَّ اآلية الكريمة 
تنبُِّه -بوضوح شديد- عىل أنَّ املودة والرمحة بني الزوجني، وإحالل ذلك يف قلب 
، يأيت من اهلل  أكثر مما يأيت من جهد اإلنسان  كلٍّ منهام، إنَّام هو َأْمٌر إهليٌّ
وكسبه، فهو E الذي يوجد يف قلب كلٍّ من الزوجني -إذا التزما بأوامره، 
ومل يسقطا يف نواهيه، ووقفا عند حدود اهلل، ومل يتعدَّ أيٌّ منهام تلك احلدود- املودَة 
والرمحَة ويؤلف بينهام، وجيمع بينهام بخري؛ ما أقاما حدود اهلل، وهذا ُكلُّه جيعل عمليَّة 
سة األرسة -اللبنة األوىل يف املجتمع  سة، هي مؤسَّ النكاح عمليَّة تؤدي إىل بناء مؤسَّ
ة. اإلنساين الصالح- بناًء متينًا قوياًم سلياًم؛ لُتصبَح حجَر زاوية يف بناء املجتمع واألُمَّ
فهي يف هذا اإلطار آيٌة من آيات اهلل، ودليٌل من دالئل قدرته، وبرهاٌن من 
براهني وحدانيته  ولو أردنا إعداد كتاب كامل يف رشح هذه اآلية وتفسريها 

وبيانا ألمكن إعداد جملٍد كبري يف هذا املجال.
َم ذكَر األرسة والزوجيَّة عىل آية خلق السموات واألرض؛ لبيان مدى  وَقدَّ
اهتاممه هبا، ورضورة بنائها عىل أقوى الدعائم؛ علاًم بأنَّ خلق السموات واألرض 
أكرب، }ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ{ 

]غافر: 57[.

آية خلق الساموات واألرض، واختالف هلجات البرش، وألواهنم: 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  }ں  ثم قال: 

ھ ھ ھ{ ]الروم: 22[.
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وقد جاء خلق السمواِت واألرض يف القرآن يف مواضع عديدة، واْسُتِدلَّ به 
عىل وجود اهلل، وعىل وحدانيَّته، وعىل البعث والنشور، وذكره هنا يف هذا السياق؛ 
لينبه إىل العالقة الوثيقة، بني خلق السموات واألرض، واختالف كلٍّ منها عن 
األخرى، وبني خلق اإلنسان، وما أودعه اهلل فيه، وتضعها مع النعم التي أنعم اهلل 

ا مسّخرة يف األصل له، قال اهلل تبارك وتعاىل: }ۈ  –تعاىل- هبا عىل اإلنسان؛ ألنَّ
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]إبراهيم: 34-32[.
واختالف ألسنتكم وألوانكم؛ فهذا االختالف الذي جيعل كلَّ إنسان ِكيانًا 
منفصاًل، خمتلفًا يف بصامته، وجيناته، وفِْكِرِه، وقدراته، واستعداداته، وطاقاته. ويف 
الوقت نفسه هو واحد يف جنسه، ونوعه، فكل بني آدم مشرتكون يف حقيقة اآلدميَّة 
واإلنسانيَّة، خمتلفون يف بعض األمور الشخصيَّة؛ ليكوَن يف ذلك داللٌة عىل أنَّ هناك 

َد يف اخللق باإلجياد، ال رشيك له. خالقًا عظياًم، تفرَّ
فلو احّتد البرش يف كلِّ يشٍء: ملا حتقق االستخالف، مثلام حدث بالنسبة للمالئكة؛ 
م ال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما ُيْؤمرون،  الذين كانوا مجيعًا مشرتكني يف أنَّ
م يسبحون الليل والنهار ال يفرتون، فلو استخلفوا -وهم  م ُخِلُقوا من نور، وأنَّ وأنَّ
متامثلون هبذا القدر- فلن تتحقق أهداف االستخالف، واالئتامن، واالبتالء، التي 
حّددها اهلل -َجلَّ َشْأُنه- وجعلها مهمًة ملن أراد أن جيعله خليفة يف األرض، ولذلك 

َعلََّم آدَم األسامَء كلَّها، }ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]البقرة: 32-31[.

ولقد وردت أقوال كثرية يف األسامء التي علمها اهلل آدم، فهي أسامء األشياء 
املوجودة يف األرض، أو هي أسامء أخرى، ولعل من أقرب تلك األقوال واملعاين إىل 
اآلية املتناولة هنا، أنَّ تلك األسامء هي األسامء املتعلقة ببناء األرسة، التي هي النواة 
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األوىل للمجتمع، التي سيقوم املجتمع عليها، وُيْبنَى عىل دعائمها؛ مثل: زوج، وأب، 
وأم، وأخ، وأخت، وما إىل ذلك، فهذه األسامء هي التي حيتاج إليها املسَتْخَلُف؛ َأاَل 

وهو اجلنس البرشّي، َبْدءًا بآدم ، قال اهلل تعاىل: }ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ ]األعراف: 190-189[.

واختالف األلسن: دعامُة للتآلف، وأساس للتعاون، كام أّن الكالم، وتقطيع 
األصوات إىل أحرف، هي وسيلة البيان، واإلفصاح عن احلاجات التي يتوّقف عليها 

التآلف، والتعاون، والتعارف الذي ذكرنا.
من وسائل التعارف، والتعاون، والتآلف، فهي  وكذلك اختالف األلوان: 
؛ الذي  اختالفات متثِّل آيًة، وداللًة عىل قدرته -َجلَّ َشْأُنه- وعنايته باجلنس البرشيِّ
ة؛ لذلك جاءت الفاصلة تبني أنَّ هذه اآليات يعقلها  استخلفه. وإعانته له عالمة مهمَّ
-َجلَّ َشْأُنه- حكم التسخري وفوائده،  العلامء الذين ُأوتوا العلم، وعلموا من اهلل 
واختالف األلسن واأللوان ونظام الزوجيَّة، وعالقة ذلك ُكلِّه بوحدانيَّة اهلل -تعاىل- 

وألوهيَّته، وربوبيَّته.
وهؤالء العلامء ينبغي عليهم أاّل يكونوا من ُأولئَك الذين يعلمون ظاهرًا من 
احلياة الدنيا، وهم عن اآلخرة هم غافلون، ولكن من علامء اجلمع بني القراءتني، 
املدركني حق اإلدراك لتفاصيل النشأتني؛ يدركون العالقة بني اإلنسان وتارخيه 
واملحيط اجلغرايف الذي يعيش فيه، وتداخله مع شعوب األرض األخرى، من عدمه، 
وتداخل اللغات، وتناقلها، ونموها، أو ضمورها، وآثار العوامل املختلفة يف انتشار 
لغة، وضمور أخرى؛ فنحن اليوم -وقد اخرتع غرينا من الغربيني واليابانيني مجيع 
اإللكرتونيَّات احلديثة، واألجهزة املعقدة املتطورة- نستجديم استجداًء، أن حيسبوا 
حساب اللغة العربيَّة؛ لنتمكَن من استعامهلا بلغتنا، لكنَّ ُجلَّ العامَلِ يستخدم لغات 
املخرتعني، واملطورين هلذه األجهزة؛ مهام تعقدت لغاهتم؛ كاليابانيَّه والصينيَّة، أو 
تيرست؛ كاإلنجليزيَّة وغريها، فانترشْت لغاهتم، وانكمشْت لغُتنا؛ فلم نعد قادرين 
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ًة بلغتنا، فحصل لدينا ما يشبه الضمور الفكرّي، بعد  عىل دراسة العلوم احلديثة كافَّ
توقف لغتنا عن املشاركة يف بناء العلم والتقنية وما إليها!

نحن نستخدم الفضائيَّات، والتلفاز، واحلاسوب، لكن األفكار التي سبقْت 
هذه االخرتاعاِت وتصنيَعها ال نعرف عنها الكثري؛ فالرتمجُة ال ترتجم الفكرة، بل 
ة،  ًة وسطًا، وشاهدًة، تتَّسم باخلرييَّ ترتجم األجهزة واآللة، فإذا أردنا أن نكون أمَّ
ٍة إىل أن نتقن لغاٍت خمتلفًة، ونجعل لسان القرآن واللغة العربيَّة  فإنَّنا يف حاجة ماسَّ
لغًة عامليَّة، يستعملها العاملُ ُكلُّه؛ ليكون ذلك وسيلَتُه؛ لالطالع عىل القرآن املجيد، 

وُحْسن فهمه، ومعرفة قيمته، واالهتداء بنوره.
هذا، ومعرفة األسامء عىل حقائقها له أمهيَّة كبرية، َغَفْلنا عنها، فتساهلنا فيها، 
وكثريًا ما نتداول أسامء مرتمجة، أو ُوِضَعْت دون سلطان، أو دليل، من دون أن نلقَي 
هلا باالً، ويكون هلا َبْعَد ذلك من اخلطورة، ما قد تؤثر يف اجتاهات كثرية آثارًا سلبيَّة، 

ال يكون اخلالص منها سهاًل، بمثل السهولة التي دخلْت فيها إىل ساحة األفكار. 
لذلك: فمعرفة األسامء، ومعرفة االختالفات فيها: ُتَعدُّ من املعارف الرضوريَّة 

ا أهم مؤهالت االستخالف.  ا من رشوط الشهادة، كام أنَّ للمسلم؛ ألنَّ
ة من املسلمني، ال ينبغي  ا األلوان: فهي األخرى يف حاجة إىل عناية خاصَّ وأمَّ
أن يغفلوا عنها، فحني َغَفل عنها املؤمنون، وضع غريهم من أنصار الشيطان ِعْلاًم، 
أسموه بعلم األنثربولوجيا أو علم اإلنسان، فصنفوا الشعوب إىل شعوب ُدْنيا، ال 
يمكن أن ُتِقْيَم حضارة، وال أن تبنَي ِعمرانًا؛ ألنَّ ألوانا كذا، َوُمناخها كذا، وأعطوا 
َر هلم الشيطان-  م -كام َصوَّ ألنفسهم َحقَّ االستعالء عىل شعوب األرض؛ ألنَّ
شعوٌب مصطفاة؛ لنصاعة ألوانا، ولسكناها يف بقاع من األرض؛ أضَفوا عليها من 
صفات القداسة ما شاءوا؛ ليجعلوا منها أرضًا تليق بشعوهبم الراقية، بل أطلقوا عىل 

لغتهم وصف اللغات احليَّة مقابل اللغات امليِّتة!
ة املسلمة  ؛ الذين حيملون مسؤوليَّة رد االعتبار لشعوب األُمَّ هنا يأيت دور العاملنِِْيَ

ڇ   ..{ كلِّها، إضافًة إىل شعوب األرض األخرى؛ ليسود القانوُن اإلهليُّ القائل: 
ڍ ڍ ڌ ڌ..{]احلجرات: 13[ وليس تبعًا للوٍن، أو عرٍق، أو جنٍس.
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آيتا النوم واالبتغاء: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 

 َ ر يف اليوم والليلة؛ ليبنيِّ ٴۇ ۋ{ ]الروم: 23[ ثمَّ ينتقل السياق إىل حالة تتكرَّ
ًة من آيات اهلل، }.. ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]يونس: 92[، َأاَل  ا آية مهمَّ أنَّ
وهي منامنا بالليل، الذي جعله اهلل سباتًا، أي راحة لألبدان، وجتديدًا خلالياها، ويف 
الوقت نفسه جعلنا يف النهار قادرين عىل التامس معايشنا، وتدبري حاجاتنا، فجعل لنا 

الليل والنهار آيتني: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
 ،]12 ]اإلرساء:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ولكي ندرك أمهية هاتني اآليتني قال اهلل تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ{ ]القصص: 

71-72[. فهذه آية متكررة مستمرة يفرتض أالَّ نغفَل عنها، ومع ذلك فهم غافلون 

عنها، ويطالبون بآيات حسيَّة؛ متجاهلني ما حيدث هلم كّل حلظة من آيات اهلل -َجلَّ 
شأنه- فهذه اآليات ستكون كافيًة حني يسمعون سمعًا حقيقيًا، والذي يتوقف عىل 

}ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  أن يكونوا من الذين اتقوا، كام قال اهلل تعاىل: 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  93[ فهؤالء هم }ہ  ]املائدة:  ں{ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]الزمر: 18[، فكان جيب عليهم أن يستجيبوا ألوامر اهلل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  تعاىل: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
 ]23-20 ]األنفال:  ۆ{  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
إذًا، فالذين يستطيعون إدراك هذه اآليات -يف الكون الطبيعي، ويف اإلنسان- ال بدَّ 
ا الذين ال يسمعون؛ كاألصناف التي تقّدم ذكرها:  أن يكونوا من الذين يسمعون، أمَّ
م ال يستفيدون هبذه اآليات. ولو استجاب اهلل ملقرتحاهتم، وآتاهم املعجزات  فإنَّ
ها عن سامع احلق،  احلسية، فلن يستجيبوا َأيضًا؛ بسبب الَوْقر الذي مأل آذانم، وأصمَّ
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}ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  قال َجلَّ َشأُنه: 
ى ى ائ ائ ەئ{ ]اإلرساء: 46[.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  آيتا الربق والغيث: 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ{ ]الروم: 24[.

ڤ  ڤ  }ڤ  يف سورة البقرة ذكر اهلل E مثاالً للمنافقني فقال: 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]البقرة: 20-19[.

فالربق له يف نفوس الناس هيبة وكذلك الرعد، وحينام تنزل صواعُق مع شدة 
الربق والرعد فإنَّ اخلوف لدى الناس يزداد، وظواهر الربق والرعد والصواعق 
هي ظواهر طاملا تعرضت هلا األَديان الوضعيَّة يف تاريخ سحيق، حيث كان الكهنة 
واألدعياء كثريًا ما خييفون الناس هبا، حتى إنَّ بعض األَديان نعتت الربق بأنَّه إله))) 
ته إلَه الربق، وإله الرعد، وإله الصواعق -تعاىل اهلل عن ذلك ُعلّوًا كبريًا- وكان  وسمَّ
هؤالء األدعياء والكهنة كثريًا ما يضّلون الناس، ويبتزونم؛ بافرتائهم، وادعائهم 
القدرة عىل عمل متائم وأحجبة، تقيهم من رشِّ الربق إذا غضب، والرعد إذا زجمر، 

}ى ى ائ ائ  والصواعق إذا نزلت، وقد ورد مثل هذا يف قوله تعاىل: 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
 ،]13-12 ]الرعد:  جب{  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ليبنيِّ أنَّ الرعد والربق والصواعق والغيث نفسه كّلها أمور بيد اهلل -َجلَّ شأنه- 
وأنَّ الربق ُيْطِمُع اإلنساَن بنزول الغيث، فريجو أن يكون موسم زراعته وكأله 
موساًم حافاًل جيدًا، ويف الوقت نفسه قد تدركه اخلشية واخلوف من أن يكون الربُق 

رسوَل عذاب، والصواعق قد يصيب اهلل هبا من يشاء بأجله– سبحانه-: }ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]فصلت: 13[.

يوجد يف قائمة آهلة اإلغريق إله اسمه زيوس، يلقب بملك اآلهلة وحاكمها، وهو إله الرعد والربق.  (1(
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إنَّ الذاكرة البرشيَّة -إذًا- حتتفظ بانطباعات متنوعة عن قضايا الربق، والرعد، 
والصواعق وغريها؛ فكثريًا ما يقرتن اخلوف هبا، لكن هذه اآلية تضع هذه الظواهر 
، فهي آيات من آيات اهلل، وعالماٌت، ودالئُل عىل قدرته  الطبيعيَّة يف حجمها الطبيعيِّ
-َجلَّ َشأُنه- فالعقالء من الناس هم الذين تكون عقوهُلم قادرًة عىل متييز احلسن 
من القبيح، واحلّق من الباطل، فيستطيعون إدراك املعاين الكامنة وراء هذه الظواهر، 
د ظواهر تسري من دون  ا ظواهر خاضعة إلرادة اهلل وقدرته، وليست جمرَّ ومعرفة أنَّ
. Eمهيمن وال مسبب، فهي ال ترضُّ وال تنفع، وال تؤذي وال تدفع، إاِّل بإذنه

آيتا قيام السموات واألرض باألمر الرباين، والبعث بعد املوت: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ 

]الروم: 25[

255[ ويبدأ سورة آل  ]البقرة:  ہ{  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ   :E يقول 
}ۓ  2[، وقال َجلَّ َشأُنه:  ]آل عمران:  ڀ{  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  }ٻ  عمران بقوله: 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې 
جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
84-89[؛ فالسموات واألرض ومن فيهن يقوم اهلل -َجلَّ  ]املؤمنون:  خب{  حب 
َشْأُنه- َوْحَده هبا، ولو مَلْ َيُمنَّ اهلل -تعاىل- بقيومّيته هبا ألقّل جزء من الثانية، النارت 
كلُّها؛ بام عليها، ومن عليها، فال غرابة أن ينبَّه اهلل -تعاىل- إىل هذه اآلية املشاهدة 
املحسوسة، والتي ُتْغني عن آالف املعجزات واخلوارق، التي وقعْت عىل أيدي أنبياء 
سابقني، كام أنَّ هناك آيًة أخرى تعقب زوال السموات واألرض عند القيامة؛ َأاَل 

وهي قضيَّة البعث، ثم احلرش، فاحلساب، فاجلزاء، فيقول تعاىل: }.. پ ڀ ڀ ڀ 
ْت عمليَُّة البعث  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]الروم: 25[ ففي هذه اآلية الكريمة ُعدَّ
بمنزلة دعوٍة؛ يدعو اهلل هبا عباده؛ ليخرجوا من قبورهم، متجهني نحو املحرش؛ ليبنَي 
سهولة ذلك، وأنَّه ليس باألَمر املعّقد، الذي يتيح هلم، أو يتطّلب منهم أن يستبعدوه.
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ويف آية أخرى يقول َجلَّ َشأُنه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ ]الزمر: 68[ فكأنَّ الدعوَة املذكورة 
يف اآلية املتناولة هي النفخُة الثانية؛ التي خيرج الناس هبا من قبورهم؛ بكامل حياهتم 

وحيويتهم، فإذا هم قيام ينظرون.

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  }ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ويف سورة يس يقول َجلَّ َشأُنه: 
حئ{  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
هم مجيع البرش؛ من لدن آدم، حتى قيام  52-53[؛ فهؤالء الذين يقومون:  ]يس: 

الساعة، يتساءلون أول قيامهم، وانفراج القبور عنهم، وإلقاء األرض هلم من بطنها 
"من أخرجهم من مراقدهم تلك؟ «!فيجيبهم اهلل -تعاىل- أو األنبياء  إىل ظهرها: 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ  والرسل، والذين أنعم اهلل عليهم: 
جئ حئ{ ]يس: 53[.

آيتا الـُمْلك، والقنوت: 

ثم يقول اهلل تعاىل: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]الروم: 26[؛ 
إذا أمرتكم باإليامن يب، وبوحدانيَّتي،  فكأنَّه -َجلَّ َشْأُنه- يقول هلؤالء املرشكني: 
وبالبعث بعد املوت، واحلساب، واجلزاء، والعبادة والتقوى، فإنَّ ذلك ُكلَّه من 
ا أنا فغنيٌّ عنكم وعن عبادتكم؛ فيل كلُّ من يف السموات واألرض؛  أجلكم أنتم، أمَّ

قانتون خاضعون، قال تعاىل: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
18[ فاهلل -تعاىل- ليس يف حاجة إىل  ]احلج:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
مًا، وإنعامًا، ال يرىض لعباده الكفَر،  عبادة أحد، ولكنَّه -تعاىل- تفّضاًل منه، وتكرُّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ   : ولذلك قال موسى 
ڎ ڎ{ ]إبراهيم: 8[.



تفسري القرآن بالقرآن900

آيتا بدء اخللق، وإعادته: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  }ڤ 

27[ يعود السياق ليخاطب هؤالء ليذّكرهم أنَّ اهلل  ]الروم:  ڇ{  ڇ  ڇ  ڇ 
-تعاىل- هو الذي بدأ اخللق؛ فيفرتض أن تدركوا أنَّ من بدأ شيئًا -عىل غري مثال 
سابق- يستطيع إذا َتِلَف ذلك اليشُء، أو حتطَّم: أن يعيده، بل سيكون أمُر اإلعادة 
أسهَل من أمر االبتداء، لكن هلل املثل األعىل فهو القادر يف االبتداء، وهو القادر عىل 
اإلعادة، وكالمها بالنسبة إليه سواء، لكنَّه أراد أن خياطب تلك العقوَل القارصة، 
وأن ينبهها ألن تتعلم طرائق االستدالل واالحتجاج ملا تريد، بشكل مقنع مقبول، 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ  فخاطبهم باآلية املذكورة. 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ں ں{ ]الروم: 28[ تتجه اآلية الكريمة إىل رضب مثل ُمِهمٍّ جدًا؛ 
لعله يوقظ أولئك الغافلني واملستكربين؛ من الضالني الذين يرّصون عىل أن جيعلوا 
هلل رشيكًا من عباده، أو ممَّا خيلقون من إفكهم، فيرضب اهلل -تعاىل- هذا املثل املعربِّ 
أيضًا من أنفس هؤالء، فهم قلَّ أن ختلَو بيوهُتم أو متاجرهم من الرقيق، فيرضب 
اهلل -َجلَّ َشْأُنه- هلم املثل: لو أنَّ واحدًا من األرّقاء اململوكني هلؤالء اجلاحدين قال 
لسيده: إينِّ مثُلك، ورشيُكك فيام متلك، أختار لك ما أشاء من الرشكاء، وأحّدُد لك 
وظائفك، هل يرىض ذلك السيُد من عبده اململوك هذا القول؟ وهل يستجيب له 

أو يقره عليه؟
بالتأكيد ال، فإذًا كيف حتاولون أن جتعلوا لربكم املالك اخلالق الذي أوجدكم 
ْ تكونوا شيئًا مذكورًا، واستعمركم يف  من عدم، وجعلكم شيئًا مذكورًا، بعد أن مَل
األرض، وسّخر لكم كلَّ يشٍء، وآتاكم من كّل ما سألتموه؟ فكيف تتصورون أن 
يقبل اهلل -َجلَّ َشْأُنه- دعواكم الساقطَة؛ بأنَّ هللِ رشكاَء مما تصُف ألسنُتكم الكذب، 
م رشكاء له يف سلطانه، وتتجهون إليه برضوِب العبادة والتقديس؟  تزعمون أنَّ

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  فمرًة ختتارون هؤالء الرشكاء من اجلن: 
100[، وثمة َمْن ختتارونم  ]األنعام:  ېئ{  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
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من كربائكم، ومن تعظِّمون من أهل املال واجلاه، ومرًة ختلقون وتصنعون بأيديكم 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  أصنامًا، وجتعلونم هلل رشكاء }ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
}ۆئ  17[، ويف مجيع األحوال اختذتم من هواكم آهلًة،  ]العنكبوت:  ڌ{  ڍ 
ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
ٹ ٹ ڤ{ ]اجلاثية:22-23[، وحينام تستمتعون بنعم اهلل ال تذكرون اهلل -تعاىل- 
وال تشكرونه عليها، وقد بلغْت بكم اجلرأُة أن جتعلوا هلل نصيبًا كأنَّكم اخلالقون، 
وتنحدرون أكثر؛ حينام جتعلون لرشكائكم نصيبًا من ُملك اهلل، الذي افرتيتموه، فأيُّ 

َسَفٍه تتخبطون فيه، }ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{ ]األنعام: 136[.
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{ 

]الروم: 29[، فأنتم مَلْ تتبعوا يف رشككم، وإنكاركم البعث والنشور واحلساب واجلزاء، 

، أو حالٍة مقبولٍة، بل اتبعتْم  أيَّ دليٍل أو برهاٍن، ومل تنطلقوا من منطٍق سويٍّ
أهواَءكم، ومن أضّل ممّن اتَّبع هواه، بغري علم، وال سلطان أتاه وال دليل لديه من 
اهلل؛ فكيف ترضون هلل ما ال ترضونه حتى ألنفسكم؟ أما وقد بلغتم هذا املستوى 
من الضالل، فقد استحققتم أن يدعكم اهلل فيه؛ ألنَّكم استحببتم العمى عىل اهلدى، 
وآثرتم الكفر عىل اإليامن، ومشاقَّة اهلل ورسوله؛ فال أمل يف هدايتكم، بعد أن ختم 
اهلل عىل قلوبكم؛ التي أبْت أن ُتْفَتَح أليِّ نوٍر، أو دليل، أو برهان، أو الكتاب املنري.

النَّجم الرابع: الفطرة والدين الَقيِّم 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  }ڭ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

يئ جب{ ]الروم: 32-30[.
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30[؛ تذكرًة بسيدنا  ]الروم:  ۇ{  ڭ  ڭ  }ڭ  يف قوله تبارك وتعاىل: 
ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  }ڀ  اه،  إبراهيم، واحلجة التي منحها اهللُ إيَّ
]األنعام: 83[ ففي تلك احلجة التي بسطها إبراهيم عىل قومه، وأعلن براءته من املرشكني 

كافَّة، ويف مقّدمتهم أبوه وقومه قال: }ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{]األنعام: 79[، َفِلاَمذا قاهلا اهلل -تعاىل- لرسوله الكريم 
حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص بعد كلِّ تلك اآليات التي استدّل هبا عىل وجود اهلل ووحدانيَّته، والبعث 
والنشور واجلزاء واجلولة الطويلة التي جال القرآن هبا بني املرشكني وآرائهم 
وختّرصاهتم، وأطروحاهتم السقيمة، كأنَّه خيتم ذلك ُكلَّه بأن يأمر نبيه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص 

بأن يقيم وجهه للدين حنيفًا؟
فقوله تعاىل: }ڭ ڭ{ ]الروم: 30[ هو مثل قوله تعاىل: }ڤ ڦ{ ]اإلرساء: 78[ 
التي جاءْت يف العديد من السياقات يف القرآن، حتمل األَمر لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص أاّل يعبأ بكفر من 
يكفر، وال بضالل من يضّل؛ فقد بلََّغ الرسالة، وأّدى األمانة، ونصح هلم، ولكنَّهم ال 
حيبون الناصحني، فحني يقول له: }ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]الروم: 30[؛ فكأنَّه يقول له: 
}ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]الزخرف: 43[، فأقم وجهك للدين، 

واستقم عليه؛ كام ُأِمْرَت، واْدُع إليه، إنَّك عىل رصاط مستقيم: }..ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ{ ]األنعام: 89[، فإذا كاَن هؤالِء َقْد َعِمَيْت أبصاُرهم، 

وأغلق الَوْقُر آذانم، وختم الكفُر عىل قلوهبم، فهناك ماليني أخرى من البرش الذين 
ما تزال فطرهُتم نقيًَّة سليمًة، مهيئنَي لإليامن بك، وبالرسالة التي محلَت، والدعوة 
ٌ عن اإلنسان ُكلِّه، وهو يف حالة اإلقبال  التي بلغَت، والوجه -واحلالة هذه- ُمَعربِّ
عىل اليشء، فقوله َجلَّ َشْأُنه: }ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]الروم: 30[ يأمره باإلقبال التام 
ال  عىل رسالته، والدين الذي حيمل، ويدعو الناس إليه، فكأنَّه يريد أن يقول له: 
ُهَك للدين  تشغل نفسك هبؤالء، فال يشغلوك، وال يلهوك عن رسالتك، وليكن توجُّ

القيم توجهًا تاّمًا، ال ُينشغل بغريه عنه، كام قال اهلل تعاىل: }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ{ ]عبس: 5-10[. فإنَّ ما 
يثريه هؤالِء ليسْت أسئلًة حقيقيًَّة ملعرفة احلّق، بل نجمْت عن َشَغٍب، وحماولة إهلاء 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وهكذا نجد السياق القرآينَّ يأيت يف كلِّ موضٍع بطريقة تؤدي للرسالة 
وصاحبها ملسو هيلع هللا ىلص عدة توجيهات ودواع تستهدف تقوية عزيمته ملسو هيلع هللا ىلص عىل الصرب واملصابرة، 

}ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ويف سياق آخر حينام اشتدت األمور: 
ژ{ ]القلم: 48[ وحني يوجهه -َجلَّ َشْأُنه- إىل التمسك بام هو عليه، وإقامة وجهه له 
يعزز ذلك بقوله: }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ{ ]الروم: 30[؛ ألنَّ املعصوم قد يتساءل: 
ملاذا ينرصف الناس عن تلبية رسالته؟ فقيل له: إنَّ ما حتمل من دين هو الدين القّيم، ال 
َأْقَوَم منه، وال أعدل، وال أشدَّ منه، وهو يف الوقت نفِسهِ فطرةُ اهلل التي خلق الناس عليها 
ا أنت، والدين  هم وحسدهم، أمَّ ال تبديل خللق اهلل، إذاً فاالنحراُف ناجٌم عنهم وعن ِكرَبِ

الذي حتمله، فإنَّك عىل رصاط مستقيم، حتمل ديناً قياًم متصالً بالفطرة.
30[ يوضح بجالء  ]الروم:  ۋ{  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ  وقوله َجلَّ َشْأُنه: 
أنَّ اهلل حني خلق اخللق، فطرهم، وخلقهم، وأودع فيهم استعدادات متّكنهم من 
معرفة اهلل -َجلَّ َشْأُنه- وأنَّه واحد أحد، خلق كّل يشٍء وقّدره، فهو اخلالُق البارُئ 
املصوُر، وهو الرمحن الرحيم. وهذه الفطرة من شأنا أن تتقبل الدين القّيم، وما 
فطر اهلل الناس عليه، وعهدهم مع اهلل واستخالفه ألبيهم آدم، وايداعهم ألمانة 
االختيار يف جذور قلوهبم، وأنَّ هناك ابتالًء يعقبه جزاء، وهذه الفطرة تظهر أحيانًا، 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  }ڤ  دون دعوة، أو نبوة، أو رسالة؛ كام يف قوله تعاىل: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ{ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  }ۆ  22[ وقوله تعاىل:  ]يونس: 

ېئ{  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  ]يونس: 31[، وقوله تعاىل: 

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 
}ڇ  84-89[. وقوله َجلَّ شأنه:  خب{]املؤمنون:  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]النمل: 60-66[ فهذه  ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ 

اآليات الكريمة، تبنيِّ كيف تربز الفطرة بوصفها قابليَّة يف اإلنسان، تدعوه إىل 
اإليامن باهلل، ومعرفته وتدعوه إىل االلتزام بالدين والتمسك به، فالكفر والرشك 
والنفاق والضالل كّلها ُتَعدُّ معادية للفطرة، ومضادة هلا، مناقضة ملا توحي به، فكأنَّه 
يقول لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هؤالء إن قاوموك ورفضوا دعوتك واستكربوا عن اتباعك 
فإنَّام حياربون فطرهتم التي فطرهم اهلل عليها، ويقمعون هذه الفطرة قبل أن يرّدوا 
عليك أو يرفضوا االستجابة لك، ولذلك يقول -َجلَّ َشْأُنه- عن هؤالء وأمثاهلم: 
}.. ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ{ ]النحل: 33[، ولذلك فإنَّ حرسة 
م خالفوا فطرهتم، واستكربوا عىل  هؤالء ستكون شديدة خطرية، بعد أن يكتشفوا أنَّ
ما أودعه اهلل فيهم، فآُلوا إىل ما آُلوا إليه، ونرص اهلل نبيه، وهّيأ له ولدينه اْلَقيِِّم أقوامًا 

آخرين، حيبهم اهلل تعاىل وحيبونه، أذّلة عىل املؤمنني، أعّزة عىل الكافرين.
إنَّ اهلل E قد أمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن يقيم وجهه للدين حنيفًا، ومن عادة 
القرآن املجيد إذا ساق أمرًا هبذا الشكل، أن يشمل الذين آمنوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
فهو العبد الشكور الصبور ملسو هيلع هللا ىلص، الذي حيب أن يتبتَّل إىل ربه عىل الدوام، فإذا خوطب 
بأمر كهذا فكأنَّه قيل له فأقم ومن معك، أو فأقم وجهك للدين حنيفًا؛ مائاًل عن 

مجيع األَديان، ومن معك.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ  ويأيت قوله َجلَّ شأنه: 
31[؛ ليدلَّ عىل ذلك، ويشري إليه، فيكون املراد أن نواة  ]الروم:  ېئ{  ېئ 
ة املسلمة بقيادة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مطالبون مجيعًا بأن يكونوا منيبني هلل راجعني  األُمَّ
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   { إليه باستمرار، ال يغفلون عن ذكره، و 
201[، وأنابوا إىل رهبم مرة أخرى وهم يتحلَّون بالتقوى  ]األعراف:  گ{  گ 

دائاًم، فقد ُألِزموا كلَمَتها واستقاموا عىل الطريقة، حتى صارت التقوى هلم َمَلَكًة 
وشعارًا ودثارًا.

31[ تنديد بأهل  ]الروم:  ېئ{  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ  وقوله َجلَّ َشْأُنه: 
ُر الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص  E؛ بحيث حيذِّ الرشك، وبيان لوضاعة مكانتهم عنده 
واملؤمنني، من أن يكونوا ِمنُْهم، أو ممَّْن يشاهبوَنم يف ترصفاهتم، من تزييف الفطرة، 
واخلروج عليها، والتي هي من الثوابت، التي ال تبديل هلا، وإَِذا جاءهم ديٌن: فال 
قونه وجيعلونه ِعِضني، وينتقون  يأخذونه كام ينبغي أن يؤخذ بقوة واهتامم، َبْل يفرِّ
منه ما يشتهون، ويرفضون ما ال يستجيب لشهواهتم ورغباهتم؛ فيكونون– آنَذاَك- 
قوا من دين اهلل، وحولوه إىل أجزاء، وأعضاء؛  ُق كلمُتهم؛ جزاًء وفاقاً ملا فرَّ ِشَيعًا؛ تتفرَّ
يؤمنون ببعضها، ويكفرون ببعضها اآلخر، ويأخذون بام يشتهون، ويتجاوزون ما ال 
هم أن يكونوا شيعًا وفرقًا؛ يذيق بعضهم بأَس بعٍض، ويرضب بعضهم  يرغبون؛ فحقُّ

رقاب بعض، ويقتتلون كام اقتتل أتباع األنبياء من بعدهم؛ ملثل تلك األسباب.
ق يف الدين أنَّه رشك؛ ألنَّ املرشكني ال يستطيعون  وقد َوَصَف اهلل -تعاىل- الَتَفرُّ
أن يتقبَّلوا التوحيد اخلالَص، فرتاهم يعملون عىل الدوام؛ باخرتاع شفعاء، واختاذ 
رون هؤالء الشفعاء، فهناك األصنام  ا تقرهبم إىل اهلل زلفى، ويطوِّ وسطاء؛ يزعمون أنَّ
املعروفة، واألوثان، وهناك احلكام املستبدون، والطغاة؛ الذين يريدون العلوَّ يف 
دونم،  األرض، والبغي عىل أقوامهم، وهناك ُصَلحاُؤهم، الذين يعظِّمونم ويمجِّ
وينسبون إليهم ما ال ُيريض اهللَ، أن ُينَْسَب إىل غريه، وقد يرشكون أهواَءهم ورغباهتم 
ى بأوثان املجتمع، فكثري من املجتمعات  وأوالدهم ونساَءهم؛ كام أنَّ هناك ما يسمَّ
تصنع لنفسها أعرافًا وتقاليَد ورموزًا، قد تبلُغ هبا يف بعض األحيان مستوى الرشك، 
وهي من أخطر األوثان؛ ألنَّ اإلنسان يصعب عليه أن خيرج عىل جمتمعه وبيئته، 
فقد ُيشعُره ذلك بنوٍع من االغرتاب عن املجتمع، فيتجنَّبه، فنجدهم حني يدعون 
إىل يشٍء من أمور الدين يقولون: "وماذا نقول للناس؟ كيف سينظر الناس إلينا؟" 

ق يف الدين، وتشيُّع كلٍّ إىل مذهبه. إىل غري ذلك من أصنام وأوثان، تؤدي إىل الَتَفرُّ
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ومن هنا فالتوحيد اخلالص حيتاج إىل عنايٍة، ويقظٍة دائمٍة من أصحابه؛ ليجتنبوا 
يقُع غالبيُة  الرجس من األوثان، ومن دون لطف اهلل وعنايته وحفظه وتسديده: 
خت{  حت  جت  يب  ىب  مب  }خب  الناس يف الرشك، ولذلك قال تعاىل: 

]يوسف: 103[، وقال تعاىل: }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]يوسف: 106[.

ق كلمتها،  ة اليوم تتساءُل -عىل مستوياهتا املختلفة- عن أسباب تفرُّ إنَّ األُمَّ
وضياع وحدهتا وانيارها، وحتوهلا إىل: شيٍع، وأحزاٍب، وفَِرٍق، وطوائَف، قد يقتل 
د اخلالف املذهبي والطائفي؛ كام َحَدَث يف ُبلدان كثرية،  بعُضهم بعضًا، عىل جمرَّ
وعصور عديدة؛ فالتاريخ يذكر لنا -إضافًة إىل الطوائف والِفرق والنحل- الفتن 

التي جرت بني املذاهب: 
- فتنَة األشاعرة واملعتزلة يف خلق القرآن.
- وفتَن الشيعة والسنَّة بطوائفهم املختلفة.

- وفتنًا بني الشافعيَّة واحلنفيَّة.
- وما نزال نقرأ يف كتب الفقه فصوالً؛ تتحدث عن ِحلِّ زواج الشافعي باحلنفيَّة أو 

حتريمه، والعكس!!
- فضاًل عن تلك األبواب التي تتحدث عن جواز زواج السنَّة بالشيعة، من عدم 

جوازه، والعكس.
- كذلك نجد فصوالً تتحدث عن الكفاءة يف النكاح، فتبني أنَّ القرشيَّة ال يكافئها إِالَّ 
ق بني الزوجني  قريش، وقد ترّسخ ذلك وحتّول إىل تقاليَد سائدٍة، إلخ. وقد ُيفرَّ

بحجة عدم الكفاءة.
ة،  ق والترشذم ضاعِت الروابُط املشرتكُة بني عنارص األُمَّ ويف ظل ذلك الَتَفرُّ

وانارْت ِدعامة التأليف بني القلوب التي أوجدها اهلل -َجلَّ َشْأُنه- بنفسه.
سات التقريب بني املذاهب  وها هي ذي املؤمترات تعقد، وتنفض، ومؤسَّ
ة، أو إعادة بنائها،  س وتنهار؛ دون أن تؤدي إىل مجع شمل األُمَّ والطوائف، تؤسِّ
وا ذلك  وممَّا زاد الطني بلة أنَّ أهل العلم، وقادة الرأي، والقادة السياسيني، قد َعدَّ
أمرًا واقعًا ال ُبدَّ منه، وال يمكن إزالته، وال ُبدَّ من التعايش معه، وتقنينه واالعرتاف 
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به، وربام يستشهد بعُضهم بفهوم خاطئة لبعض آيات الكتاب الكريم؛ مثل قوله 
]هود: 119-118[،  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ..{ َجلَّ شأنه: 
بد أن يقع،  ٌر، ال  ها بعُضهم بأنَّ االختالف املذهبيَّ والطائفيَّ اختالٌف مقدَّ فيفرسِّ

وأنَّ اهلل خلقهم خمتلفني وليختلفوا، ولكن األَمر ليس كذلك، فقوله تعاىل: }ٿ 
ٿ{ ]هود: 119[ عائٌد عىل الرمحة، وليس عىل االختالف، أي "للرمحة خلقهم". 
رنا  ومن رمحته، ولطفه أنَّه أنزل إلينا هذا الكتاب اهلادي، وأمرنا باالعتصام به، وحذَّ
من جتاهله، أو االبتعاد عنه؛ ألنَّ ذلك سوف يؤدي إىل ُفرقتنا، وانيار وحدتنا، 

وزوال ألفتنا، وتناكر قلوبنا؛ كام نشهد يف الواقع.
ة للمستغلني  فهذا التفريق للدين، ومتزيقه، والفرق املختلفة، وتعريض األُمَّ
من شياطني السياسة؛ يقودونم للتحارب، والتسامل؛ َوْفقًا ملصاحلهم السياسيَّة، 
قوا دينَهم، وصاروا شيعًا؛ كلُّ حزٍب بام لديم فرحون.  ورغباهتم االستعالئيَّة، ففرَّ

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ ڃ{ ]الروم: 33-35[، يف هذه اآليات الكريمة: إشارٌة إىل أنَّ هذا اإلنسان ُخِلَق 
ضعيفًا، لديه استعداٌد للسقوِط الرسيع يف حبائل اإلحباط واليأس والقنوط، ولديه 
استعداٌد رسيٌع؛ لإلحساس بالنشوة، والفخر، واخليالء، واالعتداد بنفسه، وطاقاته، 
وتنايس ضعفه، وفاقته، فيبني اهلل -َجلَّ َشْأُنه- لنا أنَّ اإلنسان ما دام حّيًا فهو يتقلب 
يف صحته، وماله، وعالقاته، ونفوذه، وسلطانه، بني البأساء، والنعامء، والرّضاء، 

والرّساء؛ كام يقال: "يوم لك، ويوم عليك"، قال اهلل تعاىل: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ چ{ ]العنكبوت: 65-66[، يف حني أنَّ اهلل -َجلَّ َشْأُنه- نبَّه املؤمنني فقال َجلَّ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  }ٺ  شأنه: 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]البقرة: 155-156[؛ وذلك لتوطني 

}ىئ  أنفسهم، وهتيئتها لعوارض احلياة، فهي اختبار وابتالء وامتحان، قال تعاىل: 
35[ فكان ينبغي  ]األنبياء:  حب{  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
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عىل اإلنسان أاّل ُتْطِغَيُه النعمُة، وتقنُِطُه النقمة، وإَِذا لفظ لساُنه بالدعاء عند الفتنة، أو 
ا  مس الرّضاء؛ فيفرتض أن يصنع من الشكر ودعاء الشكر ما يوازي ذلك ويقابله، أمَّ
إذا أبطرته النعمة وأقنطته النقمة، فإنَّه سيقع يف الرشك، والرشك أصناف ومستويات؛ 
فقد يرشك علَمه وقدَرَته فيقول: "إنَّام أوتيته عىل علم عندي"، أو األسباب والسنن 
فيقول: )لوال أنَّنا فعلنا كذا وأعددنا كذا الستمررنا يف الرّض(، فالشيطان كأنَّه يشهد 
حالة االبتالء هذه، وتقلب اإلنسان يف رصوف احلياة؛ فيغتنم تلك الفرصة، ويشق 
طريقه إىل إيقاعه يف الرشك يف حاالت ضعفه، وذلك يفرض عىل اإلنسان أن يكون 
ذاكرًا هلل عىل الدوام، حامدًا، شاكرًا، صابرًا، ذاكرًا باستمرار. فيهدد اهلل هؤالء 
}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]العنكبوت: 66[  الذين أرشكوا بقوله: 
يوم تلقون ربكم أنَّكم ضللتم وأرشكتم به ما مَلْ ينزل به عليكم سلطانًا، فاهلل -َجلَّ 
ا كانت  ْ ينزل عليكم سلطانًا -كتابًا أو صحفًا- يمكن أن تستدلوا هبا أنَّ َشْأُنه- مَل

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  }ى  تتكلم بام كانوا به يرشكون، يقول اهلل تعاىل: 
ې  ې  }ې  55-56[، وقوله َجلَّ شأنه:  ]املؤمنون:  ىئ{  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ{ ]اجلاثية: 29[، وقوله تعاىل: }ٿ ٿ ٹ ٹ 
ا هم فليس لديم سلطان،  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]املؤمنون: 62[، أمَّ

أو كتاب ينطق بام كانوا به يرشكون، }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 
ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ 

]املؤمنون: 67-63[.

وقوله َجلَّ شأنه: }ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ا طبيعٌة يف اإلنسان، كامنٌة فيه، فحني يفرح ينسى  ڌ ڎ ڎ{ ]الروم: 36[، فكأنَّ
املنعم َجلَّ َشْأُنه، وإَِذا أصابتهم سيئة بام قدمت أيديم أصاهبم القنوط واإلحباط، مع 
اء  م هلم أنَّ احلياة الدنيا داُر ابتالء، وأنَّ عليهم أن يتوقعوا الرسَّ أنَّ اهلل -تعاىل- قد قدَّ
والرّضاء ويعدوا أنفسهم لكلِّ حالة من احلالتني، فيقوموا بواجب الشكر إذا مستهم 

تهم الرّضاء. }ڈ ڈ ژ ژ  ه إىل اهلل -تعاىل- إذا مسَّ الرّساء، وبواجب الصرب والتوجُّ
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ{ ]الروم: 37[.
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ۋ  ۋ  إنَّ اهلل E يوسع ويضيق عىل اإلنسان يف الرزق، }ٴۇ 
62[ ويف هذا ُكّله ِحَكٌم،  ]العنكبوت:  ەئ{  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وآيات؛ عىل اإلنسان أن يدركها، لكن ال يدركها إِاّل القوم املؤمنون فقط، ويقول 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  }گ  تعاىل: 
عن  ريب أكرمني؛ أي:  15-16[، فاإلنسان يقول:  ]الفجر:  ہ{  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
استحقاق منّي لذلك، أي لوال أنَّه راٍض عني، وأينِّ مستحقٌّ هلا ملا أكرمني، فينسيه 

ذلك شكَر النعمة والتعلَُّق به.
؛ فيشغله احلزُن  رين، وضيََّق عيلَّ وإِذا َقَدَر عليه رزَقه، قال: ريب أهانني؛ أي حقَّ
ع، ففي األوىل تطغيه النعمة، وتنسيه  والشكوى، عن الصرِب، والدعاء، والترضُّ
الشكر، ويف الثانية ُتنْسيه النقمُة أن يصرب؛ فكان جيب أن يتذكر أنَّ اهلل -تعاىل- 
اء،  هو املنِعُم، وهو املعطي، واملانع، فاألَمر ُكلُّه ال خيرج عن حاالت ابتالء؛ بالرسَّ
اء، ليس له أن تطغَيه النعمُة، أو ُتْذِهَب صرَبه النقمُة؛ ألنَّه إذا أراد النجاح يف  والرضَّ
"إنَّا هلل وإنَّا إليه  هذا االبتالء فعليه أن يشكر، ويصرب، يف النعمة واملصيبة، ويقول: 
راجعون"، وأنَّ اهلل -تعاىل- إذا أخذ نعمًة فقد ترك ما ال حُيىص من غريها من النعم، 

وحكمة اهلل -َجلَّ َشْأُنه- ال تغيب عن أّي أمر يقدره.
ويف ذلك ُكلِّه آياٌت لقوم يؤمنون، يعمر اإليامُن قلوهَبم، وجيعلهم من الشاكرين، 

ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  الذاكرين، الصابرين، وُيعنُي عىل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 
]الروم:   } ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
مون، وقد رضب اهلل مثاًل  38[؛ فذلك خري ملن خيلصون النيَّة له -سبحانه- فيام يقدِّ

}ٱ  للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل، ال يريدون إِاّل وجهه، يف قوله تعاىل: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]البقرة: 265[.

ها يف آيات سورة  وللذين ينفقون يف سبيل اهلل مواصفات عديدة، ورد أمهُّ
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ  البقرة، من قوله تعاىل: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

خب مب ىب يب{ ]البقرة: 264-261[.
ويمكن تالوة اآليات األخرى التالية هلا؛ لتتَّضَح مواصفاُت الصدقة، التي 
ة املحتاجني منهم.  ا ذوو القربى: فهم أقارب املعطي، وخاصَّ يراد هبا وجُه اهلل، أمَّ
واملساكني: هم املحتاجون املعوزون، الذين ال يسألون أحدًا، أو الذين قال اهلل عنهم: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]البقرة: 273[، وابن السبيل: هو املسافر املحتاج؛ لُبعِده عن 
أهله، فذلك اإلنفاق يف هذه األوجه خري للمنفق من َكنْز املال، وبذلك يدخل حتت 
املفلحني بإذن اهلل؛ وبذلك يبني ما يمكن أن يفعله الشحُّ والبخُل يف اإلنسان، وحيول 

ق. بينه وبني أن يتصدق، وأن يريَد وجَه اهلل فيام يعطي ويتصدَّ
، ليس عند  ويقابل هذه الصورَة اجلميلَة صورٌة بشعٌة إلنسان يبلغ به الشحُّ
مستوى منع حقوق املال كافَّة، عن أهله وأصحابه ومستحقيه وحسب، بل حياول 

أن يقتنص من أموال الناس ما يستطيع !قال اهلل تعاىل: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]الروم: 39[ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ليقابل }ڳ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]الروم: 38[.
فهذا إيتاء، وذاك إيتاء، ولكن شتان بني االثنني، فأحدمها يؤيت ماله للمحتاجني 
ه أضعافًا مضاعفًة، من الناس الذين  إليه؛ يريد وجه اهلل، واآلخر يؤيت ماله؛ ليسرتدَّ
ة، فأولئك الذين يؤتون أمواهلم لرتبو يف أموال الناس،  هم من ذوي احلاجة خاصَّ

ا َلْن تربَو عند اهلل، قال َجلَّ شأنه: }ٱ ٻ ٻ  با َفإنَّ ويتقاضون عليها الرِّ
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک{ 

]البقرة: 276-275[.

وما أمجل السياق الذي وضعْت هذه السيئُة الكبرية فيه، فقد ُوِضَعْت بني قوله 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  تعاىل: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  }ھ  38[، وقوله:  ]الروم:  ھ{  ھ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]الروم: 39[؛ ليبني اهلل -تعاىل- 
الفرق بني املتزّكي، واملتصدق، واملرايب، وهو فرق كبري؛ فاهلل -َجلَّ َشْأُنه- ينبهنا 
إىل أنه: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک{ ]البقرة: 276[؛ فهو ُيْريِبْ 

}چ ڇ ڇ ڇ  الصدقات، ويضاعف الزكوات؛ مثلام يف قوله َجلَّ شأنه: 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ{ ]البقرة: 261-262[ وقولِِه َجلَّ شأنه: }ۅ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  }ۉ  39[ يربطنا بقوله تعاىل:  ]الروم:  ې{  ۉ  ۉ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ{ ]البقرة: 245[.

ختام هذا النَّجم: 
وبعد تلك اجلولة الطويلة يف عنارص الضعف اإلنساين، واملداخل املختلفة التي 

تقود إىل الرشك: يأيت قوله َجلَّ شأنه: }ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی{ ]الروم: 40[؛ ليقّرَر 
احلقيقة الثابتة، ويذّكَر هبا: أنَّ اهلل -تعاىل- هو من خلقنا، ورزقنا، ثم يميتنا، ثم حييينا، 
فهل من رشكائكم الذين تزعمون من يستطيع فعل يشء من ذلك؟ فاالستفهام 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ  هنا يردنا إىل اآلية الكريمة: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
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ڱ ڱ ں ں{ ]الروم: 28[؛ لتستدعي هذه املقارنة من جديد، وتضعها أمام 
أهل الرشك؛ ليقّروا بأنَّه ليس أحد منهم، أو من رشكائهم، واألرباب املتفرقني الذين 
اختذوهم آهلًة، من يفعُل ذلكم من يشء، وبالقطع ستكون اإلجابة عن هذا السؤال 
بالنفي، فال أحد غري اهلل -جل شأنه- قادر عىل فعل ذلك، فكان جيب عليكم طاعُته 

َوْحَده دون رشيك، فتعاىل اهلل عامَّ يرشكون ُعلّوًا كبريًا.

النَّجم اخلامس: }ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب ىب يب جت حت خت{ ]الروم: 41[

يأخذنا السياق إىل اإِلشاَرة إىل ظهور الفساد؛ أي: شاع هذا الفساد، وانترش يف الربِّ 
والبحر، ويمكن أن ُيضاَف اجلُوُّ والفضاُء َأيضًا )الذي هو فوق الرب والبحر(، وقوله 

: }ہ ہ ھ ھ  تعاىل: }ىئ يئ جب حب{ ]الروم: 41[ يأخذنا إىل قوله عزَّ وجلَّ
27[؛ ألنَّ اهلل  ]الشورى:  ۈ{  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
-َجلَّ َشُأنه- وهو اخلبري البصري بالعباد قد قال: }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ 

]العلق: 6-7[، فهذا جزء من طبيعته، إذا مَلْ يتد هبداية اهلل، وحيفظه اهلل وَيُصنُْه.

41[ َيتَّصل  ]الروم:  خت{  حت  جت  يب  ىب  مب  }خب  وقوله َجلَّ شأنه: 
ڀ{  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  بقوله تعاىل: 

]السجدة: 21[.

فهذا العذاب األَدَنى؛ من حروب، وفتن، وجدب، وقحط، وجماعات، وانتشار 
األمراض، وقلة مياه الرشب، وإذهاب الربكة يف الرزق، ومن مجيع ما يف األرض، 
بحيث بدأ ساكنوها يظنّون باهلل الظنون، فتخرج تقريرات جاهليَّة رشكيَّة يسميها 
بعضهم تقريرات علميَّة، تتحدث عن أنَّ ارتفاع نسبة السكان جعل ما يف األرض 
ر يف األرض أقواهتا، وجعل  غرَي كاٍف لكلِّ السكان؛ متجاهلني أنَّ اهلل -تعاىل- قدَّ

فيها جماالً حلصول كلِّ خملوق عىل رزقه وما حيتاج إليه، }ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]هود: 6[، فام من طري، وال حيوان، 

وال برش، إِاّل ويف األرض ما يكفيه من رزق؛ ليعيش إىل األجل املسّمى، الذي سامه اهلل 
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له. وهذه التقريرات ال تتحدث عن البطِر، والتبذيِر، يف املوارد، واإلرساِف، والسفِه 
يف إنفاق املال، وَتَسلُِّم السفهاِء زماَم الترصف باألموال، خارج حدود ما رسمه اهلل من 
م يف الزراعة، والصناعة،  رشائع؛ فاستباحوا الربا، واالحتكار، وتبديد املوارد، والتحكُّ
م ما فعلوا ذلك، وآتاهم اهلل احلكمة يف الترصف، والتزموا حدود ما  وما إليها، ولو أنَّ

أنزل اهلل، ملا جاع إنساٌن، وال حيواٌن عىل ظهر البسيطة.
م نظروا يف هذه األمور نظرة علميَّة؛ كام يدعون، ألدركوا أنَّ كّل ما  ولو أنَّ
حيدث للبرشيَّة عىل وجه األرض، إنَّام حيدث هلا بام كسبت أيادي البرش أنفسهم، 
وبعدم عودة الناِس إىل اخلالق العظيم، وإىل دينه القويم، وفطرهتم السليمة، ويقيموا 
وجوههم للدين حنفاء، فإنَّ مجيع اخلطط التي يرسمونا، والتدابري التي يقرتحونا: 
َلْن تغنَي عنهم من اهلل شيئًا؛ لذلك تأيت اآلية التالية؛ لتأمَرهم بالسري يف األرض: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]الروم: 42[ 

}ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  فهلكوا عىل الرشك، قال تعاىل: 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ{ ]العنكبوت: 40[ ويقول اهلل -َجلَّ َشأُنه- يف معاجلة 

مثل هذه األحوال: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی{ ]النساء: 147-146[.
ثم يوجه اهلل -َجلَّ َشأُنه- األَمَر اجلازم؛ ملعاجلة الفساد الشامل، وإنقاذ البرشيَّة 
ڄ{  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ  }ٺ  منه فيقول: 
عون أي يتفرقون، وُيَميَُّز بينهم بشدة، كام سبق  دَّ 43[، هو يوم القيامة، وَيصَّ ]الروم: 

14[، ويعود السياق؛  ]الروم:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ  يف اآلية الكريمة: 
، فإنَّام هو ألنفسهم، َوَلْن ينال  ليؤكد أنَّ البرش إنَّام يفعلون ما يفعلون؛ من خرٍي، أو رشٍّ
كهم بالدين، والتزامهم التقوى، وإخالصهم العبادة له يشٌء من النفع،  اهللَ من متسُّ
م َلْن  م مجيعاً انخرطوا يف الفساد الذي ظهر يف كلِّ مكان وعَصْوا اهلل تعاىل، فإنَّ ولو أنَّ
يرضوا اهللَ شيئًا، }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]الروم: 44[، قد 
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ُيق عىل الكافرين يف الدنيا، ويقودهم إىل النار يف اآلخرة، قال تعاىل: }ۈئ ۈئ  ُيضِّ
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی{ ]األعراف: 130[ وقال تعاىل: 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ   ]96-94 ]األعراف:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ 
-44 ]الروم:  ژ{  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
45[، وقد يمد هلم يف النعيم؛ ليستدرجهم؛ كام قال تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{ ]القلم: 44[.
ا الذين عملوا صاحلًا، فهم يمهدون ألنفسهم الطريق؛ ليصلوا إىل اجلنَّة  وأمَّ
بسهولة ويرس، فيجزيم اهلل بمقعدهم يف اجلنَّة، الذي يكون كاملهاد؛ َيْسرتحُيون فيه، 
د من فضله، فاهلل -تعاىل- حيبُّ املؤمنني؛  وجيزيم اهلل -َجلَّ َشأُنه- جزاًء غري حمدَّ

الذين يعملون الصاحلات، وال حيب الكافرين.
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  }ژ  وقوله تعاىل: 
}ائ  46[، يستدعي اآليَة الكريمَة:  ]الروم:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

63[، فها هنا يعود، فيذكرنا هبذه النعمة العظيمة؛  حئ{]النمل:  جئ  ی 

للداللة عىل وحدانيَّته، فيخاطب هؤالء بيشٍء يعرفونه حقَّ املعرفة؛ مثل سائر 
اآليات يف بقيَّة السورة؛ مثل الرياح، واملطر الذي ينتظرونه دائاًم بفارغ الصرب، 
والذي حيتاجون إليه، وتتوقف حياهتم عليه؛ فكأنَّه يقول هلم: هل تطالبون رسول 
اهلل بخوارق؟ فقد آتيناكم آيات كثرية بينات مبينات، ونزيد عليها هذه، فقد أرسل 
ات، وأنتم تعلمون هذه الرياح، وتسمونا بأسامٍء ختتارونا هلا،  اهلل الرياح مبرشِّ
وتستبرشون بالرياح، التي حتمل الغيث، الذي ينزله اهلل عليكم، بعد قنوط، ويأس، 

ر، وهتديد يشمل احلياة كلَّها، وهو مصداٌق لقوله تعاىل: }ۈ ٴۇ ۋ ۋ  وتصحُّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ{ ]الشورى: 28[، فيبني اهلل -َجلَّ َشأُنه- 
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فوائَد الرياح، وجيعل منها آيًة؛ يستدل هبا عىل التوحيد، وعىل البعث بعد املوت، 
ات؛ تبرّشنا بنزول الغيث؛  واجلزاء، ويبنيِّ لنا جانبًا من وظائفها؛ فهذه الرياح مبرشِّ
ليذيقنا اهلل من رمحته، ولتكون أنارًا وبحارًا، حتمل الفلك؛ فاهلل قادٌر عىل أن يمسك 

}پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  الرياح قال تعاىل: 
ك الفلك عىل ظهر املاء، وتنقلكم من  ٹ{ ]الشورى: 33[، فهو يرسل الرياح؛ لتحرِّ

بلد إىل آخر؛ فتتاجرون، وتقضون مصاحلكم، لعلكم بعد هذا تشكرون اهلل عىل 
هذه اآلية العظيمة. 

ويأيت قوله E: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
سل بعد آية الرياح؛  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{ ]الروم: 47[، ليذكر الرُّ
سل أنفسهم كالرياح؛ يأتونكم باهلداية، وخيرجونكم من الظلامت إىل النور،  ألنَّ الرُّ
ويدونكم إىل سبل الرشاد، فهم رمحة، كام أنَّ الرياح رمحة، فكان األوىل لكم أن 
تدركوا ذلك، وحتسنوا استقباهلم، فالذي أرسلهم بالرمحة هو الذي أرسل لكم 
الرياح بالرمحة، مبرشاٍت بعد انتظار، وقنوط من احلياة، فالذين جييئون بالبينات 
سل- هم يف احلقيقة أهم لكم من تلك الرياح التي تأيت بخري الدنيا فقط،  -وهم الرُّ
سل يأتون للناس بخريي الدنيا واآلخرة، ومع ذلك تفرحون وتستبرشون  فهؤالء الرُّ
سل، فكان من  سل، فهذا إِجرام يف حق اهلل، وحق الرُّ بالرياح، وال تستبرشون بالرُّ
سل، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس،  أعامل الذين أجرموا أن قتلوا الرُّ

قال اهلل تعاىل: }ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]آل عمران: 22-21[.

ومن فضله -َجلَّ َشْأُنه- ورمحته أن َعدَّ نرصه للمؤمنني َحّقًا هلم عليه، بام 
سل، والنوَر الذي أنزل معهم، وتستدعي هذه اآلية  آمنوا، وأحسنوا، واتبعوا الرُّ

قوله َجلَّ شأنه: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]غافر: 52-51[.
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  بعد ذلك يقول َجلَّ وعال: 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت{ ]الروم: 48-50[؛ حيث يعود 
ر مرًة أخرى بإرساِل الرياح بالرمحة،  سل بالرمحة- ُيذكِّ السياق -بعد ذكر إرسال الرُّ
ِن األمطار، فتبدأ هذه العمليَّة  َل اهللُ -َجلَّ َوَعاَل- بدقِة بديع خلقه يف كيفيَّة َتَكوِّ َفُيَفصِّ
العظيمة بإرساِل الرياح بأمر اهلل تعاىل، فتثري السحب، وحتركها يف السامء، فُتبسط، 
وتنترش يف السامء إىل األماكن التي يشاء اهلل تعاىل سقياها، ثم تتحول هذه السحب إىل 
رنا بقوله  قطرات من املاء، يصيب به اهلل تعاىل من يشاء، وهذه اآليات الكريمة ُتذكِّ

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ  َجلَّ شأنه: 
حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
رنا بقوله َجلَّ وعال: }ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  مخ{ ]النور: 43[، وُيَذكِّ
ې ې ې ى ى ائ{ ]الشورى: 28[، وقوله َجلَّ شأنه: }ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ{ ]األعراف: 57[، فيخربنا اهلل تعاىل بفضله 
ورمحته علينا مجيعًا، فمن رمحته تلك نزول الغيث، فلو مَلْ ينزْل هذا الغيث لظّلوا عىل 
حاهلم كام هم، ال يستطيعون تغيريه بأنفسهم، ولظلوا يف حزنم الشديد ممّا أصاهبم 
من القحط واليأس والبأس؛ فنزول هذه األمطار رمحة من اهلل تعاىل بعباده، ليحيَي 
سل؛ رمحًة من  األرض امليتة اجلدباء، فمثل ذلك متامًا ينزل اهلل الكتاب، ويرسل الرُّ

اهلل بعباده، ليحيَي النفوَس بعد موهتا بكفرها وضالهلا، قال تعاىل: }ۈ ۈ ٴۇ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
سل رمحًة منه؛ لكي  ]األنفال: 24[، فاهلل -َجلَّ َشأُنه- أرسل الرُّ ۇئ{  وئ  وئ 
يدوا الناس إىل شؤون حياهتم الدنيا، وليؤمنوا باهلل رهبم، وبالدار اآلخرة، املقبلني 
عليها، فيعبدوه حقَّ عبادته، فيحيوا حياًة طيبة يف الدنيا ويف اآلخرة، فهذا كلُّه رمحٌة 
هبم، من أن يرتكهم فيضلوا يف الدنيا ويكفروا باهلل تعاىل، فال حييون حياة طيبة يف 



9(7 سورة  الروم

ة؛ من:  الدنيا، ويعذهبم يف اآلخرة بكفرهم ورشكهم، فلامذا تستشعرون الرمحة املاديَّ
سل، وكالمها  الغيث، وال تستشعرون الرمحة احلقيقيَّة؛ بنزول الكتاب، وإرسال الرُّ

من اهلل َجلَّ َشْأُنه؟!
وهنا: خيربنا املوىل َجلَّ َوَعاَل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ ]الروم: 51-53[، يعّرفنا اهلل تعاىل بطبيعة بعض 
الناس، فلو أحسن اهلل إليهم بنزول املطر، ثم أرسل بعده رحيًا فرأوه مصفرًا؛ من 
األتربة، التي حيملها، بدل املطر، أو رأوا زروعهم مصفرة؛ بسبب االحتياج إىل املاء: 
لعادوا إىل الكفر باهلل، فهؤالء كاملوتى ال يسمعون من يكلمهم، أو ينصحهم، وهم 
م؛ الذين ال يسمعون نداًء، وال بشارة، وال نذارة، وهم كالعمي الضاّلني؛  كالصُّ
م مثل ُأولئَك الذين قال اهلل تعاىل فيهم:  الذين ال يتدون إىل طريٍق مستقيٍم، إنَّ

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
م املوتى. ۅ ۅ ۉ ۉ{ ]احلج: 11-12[، فال هتتم هبؤالء الُعمي الصُّ

ا من يستجيب هلل ولرسوله فهم الذين يسمعون: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  أمَّ
36[، والذين يؤمنون بآيات اهلل، فيعلمون  ]األنعام:  ڀ{  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
حقها فيسلمون، ويستسلمون ألمر اهلل وكالمه، بمجرد تالوة آياته الكريمة، 
وتذكريهم هبا؛ فهؤالء الذين يؤمنون بآيات اهلل يديم اهلل بإيامنم، وجيعلهم ممَّن 

وصفهم بقوله تعاىل: }ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ا ال تعمى األبصار،  ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]الزمر: 18[، وينري أبصارهم وبصائرهم، َفإنَّ

ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور.

النَّجم السادس: العالقة بني العلم واإليامن 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  }ڃ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
رنا املوىل َجلَّ َوَعاَل بأنَّ اإلنسان  ]الروم: 54-55[، ُيَذكِّ ڻ{  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ  تكوينه بدأ بضعٍف، وهو أساس التكوين، قال تعاىل: 
ٹ ٹ ٹ{ ]النساء: 28[، ثم بعد ضعفه يبلغ بعض القوة، ويبلغ أشده، ثم 

ې  ې  ۉ  }ۉ  يدخل يف مرحلة ضعف أخرى وشيبة، قال َجلَّ شأنه: 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  68[، قال تعاىل:  ]يس:  ائ{  ى  ى  ې  ې 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
5[. فاهلل تعاىل  ]احلج:  ۈئ{  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
رهم بضعفهم، وضعف َخْلِقِهْم، وأنَّه هو خالقهم، فلم ال يستجيب املعاندون  ُيَذكِّ
م َلْن خيلقوا شيئًا  م ضعاٌف، لدرجة أنَّ واملستكربون رغم رؤيتهم بأمِّ أعينهم أنَّ

}ٱ ٻ  حتى ذبابًا، بل وإن َسَلَب منهم شيئًا ال يسرتجعونه منه، قال تعاىل: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
73[، ثم أنتم  ]احلج:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
َا املجرمون املستكربون املعاندون آليات اهلل، ستقفون بني يدي اهلل تعاىل  أنفسكم أيُّ

ڳ  گ  گ  گ  }گ  ْ تعيشوا إِالَّ قلياًل، قال تعاىل:  يوم القيامة، فتقسمون أنَّكم مَل
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ ھ{ ]املؤمنون: 114-112[.
فهذا اإلفك الذي كنتم حتيون فيه؛ من االنرصاف عن اهلل تعاىل وآياته، وكتبه، 
ورسله، هو الذي أوردكم مورَد اهلالك، الذي أنتم واردوه يوم القيامة، رغم أنَّ 

هذه احلياة الدنيا صغريٌة حقريٌة، قال اهلل تعاىل: }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{ ]النحل: 77[، }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]الروم: 57-56[.
ويكمل اهلل تعاىل لنا مشهد يوم القيامة، فرُيد الذين أوتوا العلم -قيل هم 
ره اهلل تعاىل يف  َا املجرمون الظاملون لبثتم أجلكم كاماًل، كام قدَّ املالئكة- أنَّكم أيُّ
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كتابه، فهذا هو يوم البعث الذي كنت تكذبون به، وبه مترتون، فاليوم ال تنفعكم 
52[، وال  ]غافر:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڦ  معذرة: 

تستحقون حتى العتاب عليكم، قال تعاىل: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ ]النحل: 84[، فمن فضل اهلل َجلَّ َشأُنه أنَّه رَضَب لنا أمثاالً 
ملا حيدث لألقوام املختلفة يوم القيامة، حتى يعلم الناس ما سيقع هبم، فال يفاجأوا 
ْ خيربهم به اهلل تعاىل، فهذا رمحة منه سبحانه؛ لعلَّ الناس تؤمن وتتعظ، قال  بيشٍء مَل
تعاىل: }ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{ ]اإلرساء: 
89[، ولكن يأبى أكثر الناس إاِلَّ أن يكفروا بُِكلِّ تلك اآليات البينات واإلنذارات، 

}ى ى ائ ائ ەئ ەئ  م كثريًا ما كانوا يطلبون آيات، قال تعاىل:  رغم أنَّ
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ ]األنعام: 109[ فتبنيَّ 
م لو جاءهتم آية ليؤمنن هبا فهم مبطلون، ال يريدون  م كانوا كاذبني فيام يزعمون، ألنَّ أنَّ
إاِّل الصد عن سبيل اهلل، فال تصدقهم يا حممد؛ فهم معاندون مستكربون، ولئن جئتهم 

بآية ليقولون لكم: )إن أنتم إاِّل مبطلون(، قال تعاىل: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ]يس: 46[، وقال تعاىل:  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ 
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئٱ  ىئ  ېئ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{]األنعام: 4-10[، فهم 
مستهزئون؛ ألنَّ هذا القرآن العزيز دائامً ما يأتيهم باحلّق، وأحسن تفسريًا، إذا ما َأَتْوهُ بأي 
م من الذين َطَبَع اهللُ الكفَر  َمَثٍل، فال يريدون إاِّل االستهزاء، والصّد عن سبيل اهلل؛ ألنَّ
عىل قلوهبم؛ بظلمهم، واستكبارهم، وعنادهم، وإرصارهم عىل عدم السمع واإلبصار، 

فاصرب يا حممد -واألَمر بالصرب لنا َأيضًا- وال يستخفنك الذين ال يوقنون.
بدأت السورة باحلديث عن املعركة، التي ُغِلَب الروم فيها، وهم من بعد غلبهم 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  }جئ  سيغلبون، يف بضع سنني، وُختَِمْت بقوله َجلَّ شأنه: 
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خب مب ىب يب جت{ ]الروم: 60[، وأنَّ اهلل ال خيلف امليعاد، وال يستخفنك 
الذين ال يوقنون؛ فيدفعوك لرتهاهتم، وحماوالهتم: إىل القلق، واجلزع، واستعجال 
النرص، فإنَّ له موعدًا ال خيلفه، وسيأيت فكانِت اهلجرُة، واملعارُك احلاسمُة بينه وبني 

الرشك وأهله، حتى فتح مكة، ودخول الناس يف دين اهلل أفواجًا.
فإنَّ هذه السورة تعدُّ من أهم سور القرآن املجيد، وأكثِرها إنارًة  ا بعُد:  أمَّ
ة، فليتدبْرها املتدبرون، وُيْدركوا  للسبيل، يف مواجهة املرشكني وأعداء هذه األُمَّ

عظمَة هذا القرآن الكريم، وما حيمله من اهلداية.

تم بحمد اهلل
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وصف الّسورة: 
يَّة. ْجَدة كلَها َمكِّ السَّ

وَن. عدد آياهتا: تسع َوِعرْشُ
عدد كلامهتا: َثاَلثاِمَئة َوَثاَلُثوَن.

عدد حروفها: ألف َومَخْساِمئة َوَثاَمنِية عرش.)))
ترتيبها يف املصحف: 32

النَّجم األول: حقيقة الوحي
 }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ{ ]الّسجدة: 1- 9[ }ٱ ٻ{ ]الّسجدة: 1[ مىض الكالم يف معنى احلروف 

املقطعة عند تفسرينا لسورة البقرة مما أغنى عن إعادته ههنا. }ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ{  ]الّسجدة: 2[. 

لـاّم نزل الكتاب الكريم عىل رسول اهلل � استبد العجب بالقوم، كام قال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  }پ  اهلل تعاىل: 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]يونس: 2[. وقد خالط هذا العجَب 
احلسُد والبغُي، ومن َثّم برزت منهم مقولة االفرتاء لتكون وسيلة هلم للّصد عن سبيل 

ابن عباس، تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، مرجع سابق، ص347.  (1(
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اهلل، واعتذارًا منهم عن عدم اإليامن به، فجاءت هذه اآلية -وغريها كثري- لتؤكد أّن 
تنزيل الكتاب من اهلل -تعاىل- أمر ال ريب وال شك فيه، فهو رب العاملني، وما كان 
لرب العاملني أن يرتك عباده مهاًل دون إرشاد وتوجيه وتصحيح مسار من خالل نبي 
أو كتاب يبني هلم ما فيه هدايتهم وسعادهتم يف الّدنيا واآلخرة، وذلك ينبغي أن يكون 
دافعًا كافيًا لكل ذي قلب وعقل أن يؤمن بأّن تنزيل القرآن من رب العاملني أمر ال شك 

فيه وال ريب وال مراء وال جدال. }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الّسجدة: 3[ ومع ذلك فإّن هؤالء قد نسبوا إىل النبي 

االفرتاء وقالوا: }ٺ{ ]الّسجدة: 3[؛ أي جاء به من عند نفسه.))) 
القرآين  الّرد  وكان  خمتلفة،  سياقات  يف  تلك  الّسخيفة  مقولتهم  ذكر  تكرر  وقد 

مناسبًا يف كل مرة، كام يف قوله تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]يونس: 16-15[.))) 

}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ُأمر ملسو هيلع هللا ىلص بأن حيتج عليهم يف صحة ما جاءهم به بقوله:  فهنا 
إّنام جئتكم به عن إذن اهلل يل يف ذلك  ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]يونس: 16[، أي: هذا 
ومشيئته وإرادته، والّدليل عىل أيّن لست أتقّوله من عندي وال افرتيته، أّنكم عاجزون 

ألّن »َأْم« هي املنقطعة الكائنة بمعنى »بل«، واهلمزة معناه: »بل أيقولون افرتاه«، إنكارًا لقوهلم، وتعجبًا   (1(
منهم لظهور أمره يف عجز بلغائهم عن مثل ثالث آيات منه. انظر: 

- النسفي، تفسري النّسفي )مدارك الّتنزيل وحقائق الّتأويل(، مرجع سابق، ج3، ص5.
ٺ{  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { النسفي:  قال   (2(
]يونس: 15[ أمر بأن جييب عن الّتبديل، ألّنه داخل حتت قدرة اإلنسان، وهو أن يضع مكان آية عذاب آية 

} ٹ ٹ ٹ ڤ  { ]يونس: 15[ ما حيل يل  } ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  رمحة، أو أن يسقط ذكر اآلهلة بقوله: 
{ ]يونس: 15[ من قبل نفيس } ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ { ]يونس: 15[ من غري زيادة وال نقصان وال  ڤ 
تبديل، ألّن الذي أتيت به من عند اهلل ال من عندي فأبدله } ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ { ]يونس: 15[ بالّتبديل 
القيامة، وأّما اإلتيان بقرآن آخر فال يقدر  ]يونس: 15[ أي يوم  } ڃ چ چ چ{  من عند نفيس 
عليه اإلنسان، وقد ظهر هلم العجز عنه إاّل أّنم كانوا ال يعرتفون بالعجز، ويقولون: لو نشاء لقلنا مثل 

هذا. انظر: 
- النسفي، مدارك التنزيل، مرجع سابق، ج2، ص11، تفسري اآلية 15 من سورة يونس، بترصف.
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اهلل  بعثني  حني  إىل  بينكم  نشأت  منذ  وأمانتي  صدقي  تعلمون  وأّنكم  معارضته،  عن 
ژ  ڈ  ڈ  }ڎ  قال:  وهلذا  به؛  تغمصوين  شيئًا  عيّل  تنتقدون  ال  وجّل-  -عّز 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]يونس: 16[، أي: أفليس لكم عقول تعرفون هبا احلق 
من الباطل.))) ففي هذا الّسياق يرد اهلل  عليهم بنوع من تنبيههم إىل استعامل 

عقوهلم، ويف سياق آخر يرّد بتحديم لبيان عجزهم، كام يف قوله -جّل شأنه-: }ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ېئ ىئ{ ]يونس: 37-39[. وهكذا. 

 عليهم ذلك القول الذي ال دليل عليه وال برهان بقوله:  وهنا يرد اهلل 
}ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ ]الّسجدة: 3[، بل تعني: ارضب عن قوهلم ودعه فهو ال يستحق 

الوقوف عنده وال االلتفات إليه، ألّن ما أنزل عليك هو احلق من ربك، والّدالئل التي 
}ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  تثبت أّنه حق من ربك ال حتىص، وأسباب إنزاله كثرية منها: 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الّسجدة: 3[، فهو حق كله، ومقصده األسايس أن ينذر 
�، وهم الّشعوب األُمّية )))ويف مقدمتهم العرب،  قومًا ما أتاهم من نذير من قبله 
فهي شعوب مل تكن كتابية، وإذا كان هناك رسل قد جاءوا يف املايض مثل هود وصالح 
فقد بعد العهد هبم ونسيت رساالهتم، بحيث مل تعد يف ذاكرة أحد منهم، فصاروا يف 

حاجة إىل من خيرجهم من أميَّتهم تلك. 
وأولئك الغافلون من تلك الّشعوب األمية إذا اهتدوا وقبلوا رسالة اهلل وآمنوا هبا 
واتقوا، فذلك يعني أّن األرض سوف تستضئ كلها بام أنزل اهلل  من هداية، 

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج4، ص263.  (1(
لألّمي معنيان، أحدمها: هم من مل يأهتم قبل رسول اهلل حممٍد � من رسول، واملعنى اآلخر: هو الذي ال   (2(
يَّة:  يكتب وال يقرأ من كتاب، وعليه محل: } ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ { ]جلمعة: )[ قال قطرب: األُمِّ

الغفلة واجلهالة، فاألمّي منه، وذلك هو قلة املعرفة، ومنه قوله تعاىل: } ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ { ]البقرة: 78[ أي: إاّل أن يتىل عليهم. انظر: 

- األصفهاين، مفردات القرآن، مرجع سابق، ص87.
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-تبارك وتعاىل- نزل عىل حممد � الكتاب باحلق، وأنزل الّتوراة واإلنجيل  فاهلل 
من قبل هدى للنّاس، لترشق األرض كلها بنور رهبا وهبداية ما أنزل، فرسول اهلل  
� كانت له مهمتان: األوىل: إخراج األُميني من ُأمّيتهم وحتويلهم إىل أهل كتاب، 
وذلك فيام يتعلق بالعرب والكرد والرّتك واهلنود والرببر والشعوب مل حتَظ برسل، وال 
نزلت فيها كتب خترجها من الّظلامت إىل النّور، واملهمة الّثانية: أن يقوم -صلوات اهلل 
وسالمه عليه- بالّتصديق عىل الكتب التي أنزلت قبله، أي إعادهتا إىل حالة الّصدق، 

ثّم اهليمنة عليها حلفظها واحليلولة دون حتريفها مرة أخرى أو كتامن يشء منها. 
وبعد أن بنّي E أّن القرآن نازل باحلق لينذر قومًا ما أتاهم من نذير من 

}ڦ ڦ ڄ ڄ  قبل رسول اهلل � لعلهم يتدون، جاء قوله -جّل شأنه-: 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ{ 

]الّسجدة: 4[.

فكأّن املعنى: إّن اهلل الذي خلق الّسموات واألرض قادر عىل أن ينزل الكتاب 
عىل عبده ليكون للعاملني نذيرًا، وقادر عىل أن يرسل حممدًا � باحلق بشريًا ونذيرًا، 

}ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
أن  قادر عىل  َيْعَي بخلقهن  الّسموات واألرض ومل  فالذي خلق  ]فاطر: 26-24[.  ڱ{ 
اهلل  العظيم  اخلالق  هذا  املعجز.  الكتاب  هذا  هي  آية  خلقه  من  اصطفاه  من  عىل  ينزل 
-جّل شأنه- هو ربكم ورب العاملني، ليس لكم من دونه ويل وال شفيع وال نصري وال 

منقذ من الّضالل. }ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]الّسجدة: 5[ فمعاشكم ومعادكم وسري حياتكم واألرض وما أودع فيها  ڱ ڱ{ 
-جّل شأنه- وما سخر لكم فيها كل ذلك يدبره -جّل شأنه- بأمره، وكل ذلك 
تعرج نتائجه وطرق ترصفكم فيه وتعاملكم معه إليه E ليحاسبكم عليه 
يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذا اخلالق العظيم قادر أن ينزل عىل نبيه 

آيات وكتابًا، فهو الذي سخر الّشمس والقمر والنّجوم وتفرد باخللق واألمر. }ڱ 
ں ں ڻ{ ]الّسجدة: 6[ وهو الذي ال يعلم حقائق أيامه إاّل هو، وما أوتيتم من 
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العلم هبا إاّل القليل، ذلك هو }ڻ ڻ ڻ{ ]الّسجدة: 6[ ومن رمحته أن أرسل لكم 
رسوله رمحة للعاملني، ومن عزته أن أنزل عليه الكتاب باحلق ليخرجكم من الّظلامت إىل 

النّور لعلكم هتتدون، وهو }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے{، }ۓ 
ۓ ڭ{ ]الّسجدة: 8[  ذريته }ڭ ڭ{ ]الّسجدة: 8[ علقة }ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]الّسجدة: 8[ 

ضعيف هو النّطفة،))) وهو الذي خلق النّطفة علقة، والعلقة مضغة، واملضغة عظامًا، ثّم 
كسى العظام حلاًم، فتبارك اهلل أحسن اخلالقني. }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ ]الّسجدة: 9[ 
}ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ{ ]الّسجدة: 9[، وهو الذي سواكم 

ونفخ يف أبيكم من روحه }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ{ 
]الّسجدة: 9[ فكيف تعّطلون قواكم كلها وال تنظرون يف هذا األمر، وال يديكم ذلك إىل 

أن تدركوا أّن الذي خلق اخللق ونّظم األمر وخلقكم وأحسن صوركم قادر عىل أن 
يرسل رسوالً وينزل عليه كتابًا؟ فلَم تستغربون وملَ تتعجبون؟ 

النَّجم الثاين: أدلة وقوع البعث
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]السجدة: 14-10[ 

}ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ{ ]السجدة: 10[

ُثّم ينتقل الّسياق ملناقشة أمر آخر مما جعلوه موضع عجب منهم واستغراب 
}ائ ەئ ەئ وئ وئ{]السجدة: 10[ أي  وتساءلوا عنه، وهو البعث بعد املوت: 
خفينا،))) كناية عن املوت، }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]السجدة: 10[ وهو أن نبعث. ونسوا أّن 
من خلقهم أول مرة من ال يشء قادر عىل إعادة خلقهم بل هو أهون عليه، وله املثل 

املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص545.  (1(
الرازي، خمتار الصحاح، مرجع سابق، ج1، ص403، مادة: )ضلل(.   (2(
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األعىل، فإن إعادة اخللق أهون من إنشائه ابتداًء، فلم يتعجبون أو يستغربون أن يكون 
من أنشأهم وخلقهم أول مرة قادرًا عىل إعادهتم إىل احلياة مرة أخرى؟ واالستدالل 

}گ گ  عىل اإلعادة بالبدء تكرر كثريًا يف القرآن الكريم، من ذلك قوله تعاىل: 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ{ ]يس: 78-79[. فلو رام أعلم البرش وأفصحهم وأقدرهم عىل البيان، أن يأيت 
بأحسن من هذه احلجة، أو بمثلها، بألفاظ تشابه هذه األلفاظ يف اإلجياز ووضوح 
األدلة وصحة الربهان ملا قدر. فإّنه سبحانه افتتح هذه احلجة بسؤال أورده ملحد، 
}ڳ ڳ{ ]يس: 78[ ما وىَف باجلواب، وأقام احلجة  اقتىض جوابًا، فكان يف قوله: 
وأزال الّشبهة، فاحتج باالبتداء عىل اإلعادة، وبالنّشأة األوىل عىل النّشأة األخرى؛ إذ 
كل عاقل يعلم علاًم رضوريًا أن من قدر عىل هذه قدر عىل هذه، وأّنه لو كان عاجزًا 

عن الّثانية لكان عن األوىل أعجز وأعجز.
ولـاّم كان اخللق يستلزم قدرة اخلالق عىل املخلوق، وعلمه بتفاصيل خلقه - 
أتبع ذلك بقوله: }ہ ہ ھ ھ ھ{ ]يس: 79[ فهو عليم بتفاصيل اخللق األول 
وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الّثاين. فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف 

يتعذر عليه أن حييي العظام وهي رميم؟.
ثّم أكد األمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر، يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رمياًم عادت طبيعتها باردة يابسة، واحلياة ال بّد أن تكون 
مادهتا وحاملها طبيعته حارة رطبة، بام يدل عىل أمر البعث، ففيه الّدليل واجلواب، 
80[. فأخرب  ]يس:  ۆ{  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  }ھ  فقال: 
سبحانه بإخراج هذا العنرص، الذي هو يف غاية احلرارة واليبوسة، من الّشجر األخرض 
املمتلئ بالّرطوبة والربودة، فالذي خيرج اليّشء من ضده، وتنقاد له مواد املخلوقات 
وعنارصها وال تستعيص عليه، هو الذي يفعل ما أنكره امللحد ودفعه، من إحياء 

العظام وهي رميم. وكم يف القرآن من مثل هذا االحتجاج.)))

ابن أيب العز احلنفي، صدر الدين حممد بن عالء الدين عيّل بن حممد األذرعي )تويف: 792ه(. رشح العقيدة   (1(
الّطحاوية، حتقيق: أمحد شاكر، الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط1، 

1418ه، ص407.
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لكنهم قد غرهتم أنفسهم وأضلتهم شياطينهم فكفروا بلقاء رهبم فجّرهم ذلك 
الكفر بلقاء اهلل تبارك وتعاىل إىل إنكار البعث والنّشور واحلساب واجلزاء. 

 ُثّم يؤمر رسول اهلل � بأن يفاجئهم بام يكرهون سامعه وال يتمنون لقاءه 
خب{  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  }ی  ورؤيته، فيقول هلم: 
11[، فاألمر هنّي والدالئل عليه قائمة وليس هناك ما يدعو إىل اإلنكار  ]السجدة: 

واالستغراب أو العجب، فاهلل يتوىّف األنفس حني موهتا، وجعل لكم يف املنام عربة، 
فالنّوم يف حقيقته موت أصغر: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
ڍ{  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
نرتكهم  ولن  عبثًا  الكون  هذا  نخلق  مل  إّننا  املوت؟  بعد  ينتظرونه  الذي  فام   .]42 ]الزمر: 

سدى، وإّنم مالقو رهبم فسائلهم عن أعامهلم: }ٱ ٻ{ ]السجدة: 12[ أّيا املخاطب 
پ{  پ  پ  12[ الذين أنكروا البعث }ٻ  ]السجدة:  ٻ{  }ٻ 

]السجدة: 12[ قد خفضوا رؤوسهم عند رهبم من اخلزي والعار قائلني: }پ ڀ{ 

]السجدة: 12[ قبائحنا، }ڀ{ ]السجدة: 12[ منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به 

يف الّدنيا، وقد ُتْبنا إليك، }ڀ{ ]السجدة: 12[ إىل الّدنيا }ڀ ٺ{ ]السجدة: 12[ 
لنعمل فيها بطاعتك، }ٺ ٺ ٺ{ ] السجدة: 12[ إّنا قد أيقنَّا اآلن ما كنّا به يف الّدنيا 
مكذبني من وحدانيتك، وأّنك تبعث َمْن يف القبور. ولو رأيت -أّيا اخلاطب- ذلك  

كله، لرأيت أمرًا عظياًم، وخطبًا جسياًم.))) 
إّنم يف هذا املوقف ال ينفعهم أن يبرصوا أو يسمعوا، ألّنه ال رجوع هلم، 
]السجدة:  ٺ{  ٺ ٺ  }پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  وقوهلم حني يبعثون: 
12[. أو حني يأيت أحدهم املوت: }..ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]املؤمنون: 

99-100[، ال جواب له إاّل: }.. ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې{ 

]املؤمنون: 100[ فال يقبل من أي منهم عند املوت واالحتضار أو عند البعث أي دعاء 

أو طلب للعودة أو البقاء الستدراك ما فرطوا فيه، ذلك أّنم ُأعطوا الوقت الكايف 
ليتذكروا فلم يتذكروا وليتدبرا فلم يتدبروا. قال -جّل شأنه-: }ہ ہ ہ ہ 

آل الشيخ، التفسري امليرس. مرجع سابق، ص416.  (1(
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ ]فاطر: 37-36[. 
ولـاّم كان ِكرْب املرشكني قد حيملهم عىل أن يتومهوا أّنم بكفرهم ورشكهم قد سبقوا 
 E اهلل -تعاىل- وفاتوه فلن ينتقم منهم، أو أّنم قد جتاوزوا بكفرهم مشيئته
قال هلم جّل شأنه: }.. ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ.. { ]السجدة:  13[ لو شئنا إكراهكم 
رات ال معاملة املستخلف املختار حلملناكم عىل اهلداية  ومعاملتكم معاملة املسخَّ
وأكرهناكم عليها }ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]السجدة: 13[ وهو }ڤ ڤ ڦ ڦ{ 
فإذا سيق هؤالء الذين كفروا   (((،]13 ڄ{]السجدة:  ڦ  13[ }ڦ  ]السجدة: 

چ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ  إىل جهنم زمرًا قال هلم خزنتها: 
]السجدة: 14[، فمن نيس اهلل فلم يذكره ومل يؤمن به ومل يوحده ومل يتقه أنساه اهلل نفسه، 

}ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]احلرش: 19[ ومن نيس 

اهلل ونيس لقاءه ونيس وحيه ونيس البعث والّدار اآلخرة ونيس اجلزاء نسيه اهلل تعاىل، 
فاجلزاء من جنس العمل، }چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]السجدة: 14[ ِمْن 
كفر ورشك وعبادة أصنام واجرتاح سيئات ومقارفة كبائر، فهي أعاملكم ُترّد عليكم، 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  واهلل  ليس بظالم للعبيد: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]الزمر: 71[. 

النَّجم الثالث: مقابلة بني صفات املؤمن وصفات الفاسق

}ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

اجلاللني، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص546، عند تفسري قوله تعاىل: }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   (1(
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ { ]السجدة:  13[.
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ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{ ]السجدة: 22-15[

ُثّم ينتقل الّسياق إىل بيان صفات أولئك الذين يمكن أن يؤمنوا لوجود 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  االستعدادات لديم لإليامن: 
ڑ ک ک ک ک گ گ{ ]السجدة: 15[، أّما الذين خيرون عىل آيات اهلل صاًم 

وعميانًا فال ينتظر منهم أن يؤمنوا أو يستجيوا لنداء اهلل هلم، إّنام يصدق بآيات القرآن 
ويعمل هبا الذين إذا ُوِعظوا هبا أو ُتليت عليهم سجدوا لرهبم خاشعني مطيعني، وسبَّحوا 
اهلل يف سجودهم بحمده، وهم ال يستكربون عن الّسجود والّتسبيح له، وعبادته وحده 

ال رشيك له.))) نزع اهلل من صدورهم الكرب وباعد بينهم وبني الغرور. }گ گ 
ڳ ڳ{ ]السجدة: 16[. تتباعد جنوهبم عن مضاجعهم وترتكها لتتفرغ لتالوة آيات 

اهلل والّتعبد والقيام هلل هبا يف قنوت وخشوع، }ڳ ڳ ڱ{ ]السجدة: 16[ منه -جّل 
شأنه- }ڱ{ ]السجدة: 16[ فيام عنده، ورغبًة إليه وُحباً فيه واستجابة ألوامره وتلبية 
لنداء رسوله، فهم يدعون رهبم يف وقت يسمع فيه الّدعاء -جّل شأنه- ويستجيب له: 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  }ى 

ىئ ىئ ی{ ]البقرة: 186[. }ڱ ڱ ں ں{ ]السجدة: 16[ وال يكفيهم 
ذلك بل ينفقون مما استخلفناهم فيه، وبذلك يعمرون األرض، ويواسون ساكنيها 
ويقودون قافلة الّذكر والّتسبيح هلل E. }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ{ 

]السجدة: 17[ من عوامل الرّسور ودواعي البهجة واالنرشاح واالنبساط }ہ ھ ھ 

ھ ھ{ ]السجدة: 17[، والفرق كبري بني جزاء وجزاء، ففريق يف النار يذوق عذاب 

اخللد بام كانوا يعملون، وفريق يف اجلنة ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء 
بام كانوا يعملون كذلك. ورغم ضآلة وقلة ما يفعله العبد وما يقوم به وما يقدمه هلل 
جّل شأنه، فإن اهلل جل شأنه ينمي لعبده عمله وجيزيه عنه أحسن اجلزاء مضاعفًا له 

آل الشيخ، الّتفسري امليرس، مرجع سابق، ص416، تفسري اآلية 15 من سورة السجدة.  (1(
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احلسنات، أّما الّسيئات فال جيازي النّاَس إاّل بمثلها، كام قال تعاىل: }ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں{ ]األنعام: 160[.

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  }ۅ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
وئ  وئ  ەئ  }ەئ  تعاىل:  وقوله   ،]22-21 ]اجلاثية:  جئ{  ی  ی  ی  ی 
كالفاسق  املؤمن  يكون  بأن  اهلل ال يسمح  إّن عدل  ]القلم: 36-35[.  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ{ 
فهم ال يستوون، ال يستون يف أعامهلم وال مهامهم وال يستوون كذلك يف اجلزاء الذين 

جيازون به. 

- تعريف املؤمن والفاسق قرآنيًا
إذا أردنا تعريف املؤمن والفاسق قرآنيًا، فإّن ذلك يستلزم تتبع اآليات الواردة يف 

تعريفهام؛ ففي تعريف املؤمن نقرأ مثل قوله تعاىل: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ 

]األنفال: 2-4[. وقوله تعاىل: }ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

}ٱ ٻ  تعاىل:  وقوله  ]األنفال: 74[.  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]النور: 62[. وقوله: }ۈ ٴۇ ۋ{ ]احلجرات: 10[. 

وقوله: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ{ ]احلجرات: 15[. وغريها مما يتضمن هذا املعنى.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  }ھ  ويف تعريف الفاسق نقرأ نحو قوله تعاىل: 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ  99[. وقوله:  ]البقرة:  ڭ{  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  }ۀ  47[. وقوله:  ]املائدة:  ڇ{  چ 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ ۈ{ ]التوبة: 67[. وقوله: }ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ{ ]النور: 4[. وقوله: }ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]احلرش: 19[. وغريها من اآليات. }ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ{ ]السجدة: 19[، سّمى اهلل  اجلنات 

هنا بجنّات املأوى، فكأّنا مكان إيواء ألولئك الذين فّروا من عذاب اهلل إىل رضاه، 
فجنات املأوى يدخلهم اهلل إياها ويؤويم فيها وجيعلها }ۅ{ ]السجدة: 19[ هلم }ۉ 
ۉ ې ې{ ]السجدة: 19[، فليس اإليامن بالّتمني وال باإلعالن ثّم مقارفة أي يشء 

آخر، بل ال بّد أن يصحب اإليامن العمل الّصالح. 

ويقابل القرآن بني مقام الفريقني، فيقول تعاىل: }ې ې ى ى ائ{ أي 
{، أي تقول هلم  ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ملجأهم ومنزهلم، }ەئ 
وهذه   (((]20 ]السجدة:  ی{  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  }ۈئ  خزنة النار: 

املقابلة بني مأوى ومأوى فيها استهزاء شديد هبؤالء الكافرين. 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]السجدة: 21[ 

هذه اآلية الكريمة ظاهرة جدًا يف تصنيف العذاب الذي متر األمم به إىل صنفني، 
فهناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكرب، فاألدنى هو ما تصادفه األمم يف هذه احلياة 
الّدنيا من حروب وفتن وأوبئة وجماعات وتظامل وبغي وانتشار ليّسء األخالق وفاسد 
الّترصفات بحيث يرضب اهلل قلوب بعضهم ببعض، وهذا العذاب األدنى فيه معنى 
الّتذكري ولفت النّظر ودفع النّاس شعوبًا وقبائل ومجاعات ملراجعة نفسها ومعرفة 

أسباب ذلك وجذوره يف ترصفاهتا، كام قال تعاىل: }ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ڀ{  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ  42-45[، وقال تعاىل:  ]األنعام: 

النّسفي، مدارك التنزيل، مرجع سابق، ج3، ص10، تفسري اآلية 20 من سورة السجدة.  (1(



تفسري القرآن بالقرآن)93

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
وهذا يف معنى قوله تعاىل ههنا:   .]95-94 ]األعراف:  خت{  حت  جت  يب  ىب  مب 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]السجدة: 21[.)))

وهذه اآلية تبني للمرشكني أّنم سيجابون إىل ما طلبوا يف وقت غري بعيد، 
وأّنم سيذوقون من العذاب أدناه وأقله، منه– سبحانه- كاجلدب، وانقطاع املطر، 
واخلوف، والفرقة، والرّصاع، وغالء األسعار، وفساد األوضاع، وما إىل ذلك. أو 
بأيدي املؤمنني حني يأذن اهلل E هلم بالقتال؛ وهذا ما حدث بعد اهلجرة، 
دون عذاب االستئصال الّتام كام حصل ألقوام هود وصالح وأصحاب األيكة، وقوم 
لوط وغريهم. دون عذاب جهنم الذي ينتظر من يستمرون عىل كفرهم وإنكارهم 
وجحودهم. ألّن من رمحة اهلل  بأّمة "خاتم النّبيني" أن حفظها من عذاب 
االستئصال؛ وألّن "ختم النّبوة" جيعل فرتة الّرسالة ممتدة، وهذا قد يؤدي هبم إىل 
الّرجوع إىل اهلل ، واإليامن به، وبام أنزل عىل رسوله � أّما العذاب األكرب 
فإّنه ينتظر أولئك الذي يرّصون عىل الرّشك، وال يتحولون عنه إىل الّتوحيد يف الّدار 
اآلخرة ال يف هذه الّدار. ومع وضوح هذا املعنى فقد جاء عن جماهد وغريه قوهلم: "إّن 
العذاب األدنى هو عذاب القرب، واألكرب هو عذاب جهنم" ويرد هذا القول وينفيه 
21[، وهذا الّرجوع عن الّذنوب والّتوبة  ]السجدة:  ڀ{  پ  }پ  قوله تعاىل: 
عنها وعن األخطاء ال يكون إاّل يف احلياة الّدنيا، أّما القرب فال رجاء يف الّرجوع أو 

اخلروج منه إاّل بعد قيام الّساعة. 

}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{]السجدة: 22[   تبني 

اآلية أّن هؤالء قد مارسوا أشد أنواع الّظلم بدوامهم عىل الرّشك بعد أن جاءهم رسول 
من أنفسهم عزيز عليه عنتهم حريص عليهم. وأنزل عليه كتاباً ال يمسه إاّل املطهرون، 

يف تفسري اجلاللني: } ٱ ٻ ٻ ٻ { ]السجدة: 21[ عذاب الّدنيا بالقتل واألرس وجدب   (1(
سنني واألمراض } ٻ { ]السجدة: 21[ قبل } پ پ { ]السجدة: 21[ عذاب اآلخرة } پ { 

]السجدة: 21[؛ أي من بقي منهم } پ ڀ { ]السجدة: 21[ إىل اإليامن. انظر: 

- املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص547.
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وصارت كل فرص اهلداية متاحة هلم، ومع ذلك أرّصوا عىل كفرهم ورشكهم وقال 
6[. آهلتهم التي مل تكن  ]ص:  ڑ{  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  قائلهم: 
سوى أوثان صنعوها بأيديم، ومنحوها أسامء خمرتعة، وصفات مصطنعة. فهم بذلك 
كله قد تعّرضوا لنقمة اهلل وغضبه الذي لن جيعل املسلمني كاملجرمني، بل سريحم 

املؤمنني وينتقم من املجرمني. 

النَّجم الرابع: سنن اهلل ال تتخلف
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  }ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ{]السجدة: 30-23[
}ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ 

]السجدة: 23[

ولقد آتينا موسى الّتوراة كام آتيناك -أّيا الّرسول- القرآن، فال تكن يف شك من 
لقاء موسى ليلة اإلرساء واملعراج، وجعلنا الّتوراة هداية لبني إرسائيل، تدعوهم إىل 

احلق وإىل طريق مستقيم.)))
والّتذكري بموسى  يأيت يف الغالب بعد بيان معاناة رسول اهلل � مع 

قومه، فكان الّتذكري به وبقومه حيقق أهدافًا عديدة؛ منها: 
الّترسية عن رسول اهلل �.   -

إشعار اليهود -وكانوا كثريين يف جزيرة العرب- بأّنم مهام بالغوا بالّتخفي،   -
وبكتامن مساوئهم، وحتريف وتزييف تراثه  فإّن اهلل  سيطلع 
نبيه � عليه، لئال تتوهم يود أّنا حني تصّد النّاس عن اإليامن برسول اهلل�  

آل الشيخ، الّتفسري امليرس، مرجع سابق، ص417، تفسري اآلية 23 من سورة السجدة.  (1(
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وتصديقه، وحتريض العرب ضّده، وتفضيل أهل الرّشك عىل أتباعه أّن اهلل ساتر 
ذلك عليهم، ال؛ ألّن اهلل  سيفضحهم ويكشف تآمرهم وخيانتهم للعهود 

واملواثيق كلها. 

أّن يف ذلك رسالة للعرب واألميني كافة وألهل الكتاب أيضًا، أّن رسول اهلل �    -
قد ُكشف له من أنباء بني إرسائيل ما مل يكتشفه علامؤهم وأحبارهم وربانّيوهم، 
سواء يف ذلك تارخيهم ودينهم وكتاهبم وأنبياؤهم، ودخائل نفوسهم. ويف هذه 
الّسورة توضع العالقة بني سيدنا حممد � وسيدنا موسى  يف شكل فيه 
معنى اإلغاظة لليهود، بالّتأكيد عىل أّنك يا حممد سوف تلقى أخاك موسى دون 
ريب وال شك، وستسمع منه الكثري مما عاناه من قومه هؤالء من أذى وجحود 
ومترد مل يقلل منه ما صنعه اهلل عىل يديه هلم، ومع أّن ما جئت به من وحينا يقص 
عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون، لكنهم تنكروا لك وهم يعرفونك 
كام يعرفون أبناءهم، ولذلك فإّنم سريجعون إلينا بخالفاهتم تلك يوم القيامة 
ونفصل بينهم فيام كانوا فيه خيتلفون. فكيف يتخذهم قومك مراجع هلم يستفتونم 
يف شأنك وشأن رسالتك؟ !وهو ما أغضب )حرب األمة وترمجان القرآن( عبد اهلل 
ابن َعبَّاٍس  فقال: "يا َمْعرَشَ امْلُْسِلِمنَي، َكْيَف َتْسَأُلوَن َأْهَل اْلِكَتاِب َوِكَتاُبُكْم 
َثُكْم اهلل َأنَّ  الذي ُأْنِزَل عىل َنبِيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَدُث اأْلَْخَباِر بِاهللِ تقرؤونه مل ُيَشْب؟ وقد َحدَّ
وا بَِأْيِديِْم اْلِكَتاَب، َفَقاُلوا: هو من ِعنِْد اهللِ  ُ ُلوا ما َكَتَب اهلل، َوَغريَّ َأْهَل اْلِكَتاِب َبدَّ
وا بِِه َثَمناً َقِلياًل، َأَفاَل َينَْهاُكْم ما َجاَءُكْم من اْلِعْلِم عن ُمَساَءَلتِِهْم؟ وال واهلل ما  لَِيْشرَتُ

َرَأْينَا منهم َرُجاًل َقطُّ َيْسَأُلُكْم عن الذي ُأْنِزَل َعَلْيُكْم." ))) 

}چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{ ]السجدة: 24[

وجعلنا من بني إرسائيل هداة ودعاة إىل اخلري، يأتمُّ هبم النّاس، ويدعونم إىل 
الّتوحيد وعبادة اهلل وحده وطاعته، وإّنام نالوا هذه الّدرجة العالية حني صربوا عىل 

َهاَدِة  الشَّ عن  ِك  الرشِّْ َأْهُل  ُيْسَأُل  الَ  َباب  الشهادات،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (1(
َها، حديث رقم )2685(، ص911. )كتابكم( القرآن. )أحدث األخبار باهلل( أقرب الكتب إليكم  َوَغرْيِ
نزوالً من عند اهلل عّز وجّل. )مل يشب( مل خيلط بيشء غريه، ومل يبّدل ومل يغرّي. )ينهاكم( يكفيكم ويغنيكم.
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ل األذى يف سبيله، وكانوا بآيات اهلل  أوامر اهلل، وترك زواجره، والّدعوة إليه، وحتمُّ
وحججه مصدقني عىل وجه اليقني. 

}ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]السجدة: 25[

إّن ربك -أّيا الّرسول- يقيض بني املؤمنني والكافرين من بني إرسائيل وغريهم 
يوم القيامة بالعدل فيام اختلفوا فيه من أمور الّدين، وجيازي كل إنسان بعمله بإدخال 

أهِل اجلنِة اجلنَة وأهِل النّاِر النّاَر.)))

 ثّم تنتقل الّسورة إىل الّتعجب من أمر هؤالء املرشكني الذين عّطلوا قوى الوعي 
التي َمنَّ اهلل عليهم هبا، ولو أّنم أحسنوا االستفادة هبا الستطاعوا الوصول إىل 

}گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  اهلداية: 
ۀ ۀ ہ{ ]السجدة: 26[

ثّم إّنم أصحاب رحلتني: رحلة الّشتاء ورحلة الّصيف، وهم يف كلتا الّرحلتني 
يمّرون عىل آثار أمم سادت ثّم بادت، أو مل تؤدِّ أخبار تلك األمم وآثارها إىل هدايتهم 
بأن يفهموا من هالك تلك األمم وبقاء آثار مساكنهم ما يرشد العقل الّسليم، ويوضح 
ويبني هلؤالء أّن مصريهم لن خيتلف عن مصائر أولئك الذين كذبوا الّرسل من قبل، 

فحقَّ عليهم وعد اهلل تعاىل: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ..{ ]النمل: 85[.

ولكنهم قد عّطلوا حاسة الّسمع وعّطلوا البرص، وأوقفوا قوى الوعي، فلم تعد 
تلك األمور وال سواها تعني هلم الكثري، }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ ڦ ڄ{ ]األعراف: 179[، }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ ]األنفال: 22-21[.

ثّم يردف ذلك بآية أخرى يرونا يف كل حني، ويشاهدونا يف كل مكان، وذلك 
هو "الغيث" الذي ينتظرونه بفارغ الّصرب وحيتفون باستقباله؛ ألّن حياهتم وحياة 

}ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  زروعهم وأنعامهم تتوقف عليه: 

آل الشيخ، الّتفسري امليرس، مرجع سابق، ص417، اآلية 24 من سورة السجدة.  (1(
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27[، إّنم يبرصونه، ولكنّهم ال  ]السجدة:  ۆ{  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
له؛ ألّن أبصارهم ال تؤدي هلدايتهم،  له وكيف نزَّ يبرصون بعيون بصائرهم من نزَّ
ألّنم يؤمنون باألنواء، )))وال يرون الّتدبري اإلهلي فيها لغفلتهم وعمى قلوهبم. وبدالً 
من أن يؤّدي كل ما يسمعون ويبرصون هلدايتهم فإّنم يتجاهلون ذلك ليعودوا إىل 

الّسخرية واالستهزاء برسول اهلل �. واملؤمنني. ليتساءلوا ساخرين: }ۈ ۈ 
]السجدة: 28[، متى حيني موعد هذا الفتح والنرّص  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{ 

الذي يعدكم حممد به؟ !فيتجاهل الّسياق هذه الّسخرية، ويرد عليهم بجد: }ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]السجدة: 29[، فكأّنه جييب عىل سخريتهم 
تلك: مِلَ تسألون عن يوم الفتح، وما الذي تنتظرونه فيه؟ إّنه يوم إذا جاء قد ال جتدون 
بعده فرصة للّتوبة أو الرّتاجع، ولن حتصلوا عىل إمهال. فكان األجدر بكم لو عقلتم 
أن تتساءلوا عام إذا كان من املمكن لكم بعد الّدخول يف ذلك اليوم العودة إىل الّدنيا، 

أو الّتوبة والّرجوع عام كنتم تعلمون، أو أّن يوم الفتح سيجلب لكم أّي نفع!!

واآلية الكريمة جعلت املراد "بالفتح" شامالً للفتح يف الّدنيا بالّتمكني لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. واملؤمنني كام يف قوله تعاىل: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 .]52-51 ]غافر:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
وحيتمل أن يكون املراد بـ"يوم الفتح" اليوم الذي يفصل فيه بني اخلالئق فيام كانوا فيه 
خيتلفون. فإذا أريد به "الفتح" يف الّدنيا فقد برش رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص به قبل وقوعه يف قوله 
]النرص: 1[، وجاءت "سورة الفتح" بعد  }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{   :
فتح مكة بامتنان اهلل  عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، بقوله: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{ ]الفتح: 
1[، وقد يرجح ذلك كون اطراد الفتح يف الّدنيا. وال يتعارض ذلك مع قوله تعاىل: 

َدْيبَِيِة عىل إِْثِر َساَمٍء كانت من  ْبِح بِاحلُْ ُه قال: "صىل لنا رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلَة الصُّ َهنِيِّ َأنَّ عن َزْيِد بن َخالٍِد اجلُْ  (1(
َف، َأْقَبَل عىل الناس، فقال: هل َتْدُروَن َماَذا قال َربُُّكْم؟ قالوا: اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، قال:  ْيَلِة، فلام اْنرَصَ اللَّ
ا من قال: ُمطِْرَنا بَِفْضِل اهللِ َوَرمْحَتِِه" َفَذلَِك ُمْؤِمٌن يِب َوَكافٌِر بِاْلَكْوَكِب،  َأْصَبَح من ِعَباِدي ُمْؤِمٌن َوَكافٌِر، َفَأمَّ

ا من قال: بِنَْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذلَِك َكافٌِر يِب َوُمْؤِمٌن بِاْلَكْوَكِب." انظر:  َوَأمَّ
َماُم الناس إذا َسلََّم، حديث  - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األذان، َباب: َيْسَتْقبُِل اإْلِ

رقم )846(، ص172.



937 سورة  السجدة

29[، وذلك ألّن من  ]السجدة:  وئ{  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  }ۉ 

قال كلمة الّتوحيد متعوذًا وقد رابه شعاع الّسيوف ُثّم ُقتل فإّنه ال ينتفع بذلك، كإيامن 
فرعون بعد أن أيقن أّنه هالك ال حمالة، وقد يعضد ذلك ترديد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

تعاىل: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ{ ]القمر: 45[. يوم بدر، ونحو قوله تعاىل: }ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ{ ]األعراف: 89[. وقد ُيراد بيوم الفتح يوم الّدين، 

وهذا هو املتبادر إىل الّذهن يف هذه الّسورة الكريمة بقرينة قوله تعاىل: }ائ ەئ ەئ 
29[؛ إذ إّن ذلك اليوم هو يوم احلكم والفصل وقيام القيامة حيث  ]السجدة:  وئ{ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  يكشف الغطاء عن األبصار }ڑ 
}وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ڳ{ ]ق: 22[، ثّم ختتم الّسورة بقوله تعاىل: 

ۈئ{ ]السجدة: 29[؛ فانرصف عنهم فقد بذلت كل ما استطعت هلدايتهم، وأبلغتهم 
رسالة ربك، ونصحت هلم. وبذلت كل طاقتك لدعوهتم إىل اإليامن فأعرضوا؛ 
وبذلك استحقوا أن تعرض عنهم، وما بقَي إاّل أن تنتظر وعد اهلل  لك 
بالنرّص عليهم، وبالفتح لك وللمؤمنني، وهم ينتظرون هزيمتك وانتصارهم اغرتارًا 
بوعد الّشيطان هلم. وفرق كبري بني من ينتظر وعد اهلل -عّز وجّل- ومن ينتظر أماين 

الّشيطان ووعوده الكاذبة التي سوف ينفيها ويتنصل منها... واهلل أعلم.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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طه جابر العلواين
السرية العلمية والعملية

امليالد والوفاة: 

منطقة احلصوة،  العراق،  الفلوجة، يف  مدينة  العلواين يف  الدكتور طه جابر  ولد 
بتاريخ 4  القاهرة  تاريخ 1354هـ/ 1935م.  وتويف رمحه اهلل يف  حمافظة األنبار، يف 

آذار 2016م.

املؤهالت العلمية:
بمرتبة  1972م  األزهر،  جامعة  والقانون،  الرشيعة  كلية  الدكتوراه،  شهادة   

الرشف األوىل يف ختّصص "أصول الفقه".

 شهادة املاجستري، كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، 1968م.

األزهر،  جامعة  والقانون،  الرشيعة  كلية  )البكالوريوس(،  الليسانس  شهادة   
1959م.

 شهادة الثانوية األزهرية، القاهرة، 1953م.

 شهادة املدرسة اآلصفّية الدينية )املعهد الديني( يف الفلوجة، العراق، 1952م.

-1948 العراق،  بالفلوجة،  للبنني  االبتدائية  املدرسة  من  االبتدائية  شهادة   
1949م.

اللغات:
 العربية )اللغة األم - إتقان تام( 

 اإلنجليزية )إتقان تام(

 الفارسية )إملام يسري(

 الرتكية )إملام يسري(
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اخلربات العلمية:

سنة  منذ  فرجينيا،  القرآنية،  للدراسات  العلواين  طه  ألكاديمية  املؤسس  الرئيس   
2013م.

قرطبة،  بجامعة  املقارن  والفقه  وأصوله  الفقه  الشافعّي  اإلمام  كريس  أستاذ   
فرجينيا، من سنة 1997م.

سنة  من   ،)G.S.I.S.S( سابقًا  واالجتامعيَّة  اإلسالميَّة  العلوم  جامعة  رئيس   
بـ"جامعة قرطبة"  بعد  فيام  تعرف  التي أصبحت  1986م وحتى سنة 2007م، 

منذ 2002م.

 نائب رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )هريندن- فرجينيا( من سنة 1984م 
وحتى سنة 1986م.

 رئيس قسم البحوث والدراسات يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي من 1984م 
وحتى سنة 1986م.

 رئيس حترير جملة إسالميَّة املعرفة، الصادرة عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
فرجينيا، من سنة 2002م وحتى 2007م.

سنة  من  سعود،  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرشيعة  كلية  واألصول  الفقه  أستاذ   
1975م وحتى 1984م.

 أستاذ الثقافة اإلسالمية بمعهد ضباط األمن العام يف الرياض من سنة 1977م 
وحتى سنة 1983م.

العربية السعودية  الداخلية يف اململكة   مستشار قانوين يف احلقوق اخلاصة بوزارة 
من سنة 1975م وحتى 1976م.

 مستشار اللجنة الوطنيَّة للمياه يف اململكة السعودية ملدة سنتني.

 مدير حترير جملة اجلندي يف التدريب العسكري يف بغداد 1963م.

1964م  سنة  من  بغداد  يف  العسكرية  الكلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  مدرس   
وحتى سنة 1979م.
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 مدرس يف كليَّة الدراسات اإلسالميَّة يف بغداد.

 اخلطابة واإلمامة والتدريس يف جامع )احلاجة حسيبة( يف بغداد، الكرادة الرشقيَّة، 
من سنة 1953م وحتى سنة 1969م.

عضوية املؤسسات العلمية:

مرات،  لعدة  املغرب  مالل،  وبني  مراكش،  عياض،  القايض  جلامعة  زائر  أستاذ   
ابتداًء من سنة 2000م.

 أستاذ زائر للجامعة اإلسالمية العاملية يف كوااللومبور، ماليزيا لعدة مرات، ابتداًء 
من سنة 1989م.

 أستاذ زائر جلامعة اجلزيرة يف السودان.

 أستاذ زائر جلامعة بروناي، سلطنة بروناي.

 أستاذ زائر جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف اجلزائر.

 أستاذ زائر جلامعة سرتاسبورج، فرنسا.

 أستاذ زائر جلامعة جورج تاون – واشنطن.

 عضو مؤّسس ملجلس أمناء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وللمعهد، فرجينيا.

 حمارض لعدة مرات يف الدروس احلسنيَّة الرمضانية حتت رعاية امللك احلسن الثاين 
وامللك حممد السادس. 

دورات  يف  املشاركة  مع  املذاهب  بني  التقريب  ملجمع  ة  التنفيذيَّ اللجنة  عضو   
ومؤمترات عديدة للمجمع يف طهران ومسقط وعاّمن.

 عضو جملس أمناء جامعة أفريقيا العامليَّة يف السودان.

 حاصل عىل جائزة مؤسسة كري )CAIR( ألفضل إنجاز يف خدمة العمل اإلسالمي 
يف أمريكا، واشنطن، نوفمرب 2005م.

لعام  الثقافة يف طهران ألحسن كاتب يف اإلسالميَّات   حاصل عىل جائزة وزارة 
2005م.
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 عضو املجمع الفقهي الدويل بجدة )منظمة املؤمتر اإلسالمي(.

 عضو املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة.

 عضو املجمع امللكي لبحوث احلضارة )مؤسسة آل البيت- األردن(.

 عضو مؤسس للمجمع الفقهي يف اهلند.

 رئيس املجلس الفقهي ألمريكا الشاملية وكندا من 1988 حتى 2005م.

 حاصل عىل وسام احلسني للعطاء املميز من الدرجة األوىل، من مؤسسة آل البيت 
امللكية للفكر اإلسالمي/األردن 2013م.

 تأسيس كريس التفاهم اإلسالمي املسيحي حتت عنوان كريس العلواين للدراسات 
الالهوتية )املؤدية إىل التفاهم اإلسالمي املسيحي( يف واشنطن، منذ 2009م.

املؤمترات والندوات العلميَّة واللقاءات األكاديميَّة:
- اللقاء العاملي الثالث للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرياض، 1976م.

- دورة األئمة والدعاة يف أمريكا الشاملية، شيكاغو، 1976م، ودورات الحقة يف 
واليات أمريكيَّة عديدة.

- مؤمتر الفقه اإلسالمي، الرياض، 1976م.

- ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر، رقم: )11(، 1977م.

- اللقاء التأسييس للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف لوغانو، سويرسا، 1977م، 
الذي تقّرر فيه إنشاء املعهد العاملي. 

- ندوة االستطاعة يف احلج، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، 1978م.

- مؤمتر الشيخ حممد بن عبد الوهاب، الرياض 1980م.

- خميم الشباب اإلسالمي يف أفريقيا، باماكو، مايل1981م، بصفة حمارض.

- خميم الشباب اإلسالمي، دكا، بنغالديش، 1981م، بصفة حمارض.

- مؤمتر االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظامت الطالبية )IIFSO( كواالمبور، ماليزيا، 
1981م، بصفة حمارض.
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- مؤمتر التدريب القيادي حلركة الطالب املسلمني، بوبال، اهلند، 1981م، بصفة حمارض.  

- اللقاء العاملي الرابع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، نريويب، 1982م، بصفة حمارض.

- ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر، رقم: )16(، 1982م. 

بالتعاون  للفكر اإلسالمي،  العاملي  املعهد  التي عقدها  املعرفة(  - ندوة: )إسالمية 
مع اجلامعة اإلسالمية، إسالم آباد، باكستان، 1982م.

- املؤمتر العاملي إلسالميَّة املعرفة، كواالملبور، 1984م.

- املؤمتر العاملي إلسالمية املعرفة الثالث يف السودان، 1986م.

- ندوة حقوق املتهم يف اإلسالم، الرياض: اململكة العربية السعودية، 1982م.

ISNA(، 1983م، ومرات  -  مؤمتر االحتاد اإلسالمي يف أمريكا الشاملية )إسنا/ 
أخرى الحقة.

- املؤمتر السنوي لـ"أمة اإلسالم" برئاسة لويس فرخان ووارث الدين حممد يف شيكاغو. 

- ملتقى الفكر اإلسالمي يف اجلزائر، رقم: )17(، 1983م، عضو مشارك لعدة مرات.

صياغة  يف  شارك  1988م  إسالمية(  ثقافية  إسرتاتيجية  )نحو  اإليسيسكو  ندوة   -
تلك االسرتاتيجّية.

ة يف عاّمن – األردن 19-23، يونيو 1989م. - ندوة السنة النبويَّ

- ندوة احلياة الفكرية يف الدولة العثامنية، زغوان، تونس: مركز الدراسات العثامنية 
واملوريسكية والتوثيق، 1988م.

- ندوة "حول النظام املعريف اإلسالمي" عاّمن، األردن: مايو 1988م.

ة إسالميَّة، عاّمن، األردن 24-27، يوليو 1990م. ة تربويَّ - مؤمتر نحو نظريَّ

القاهرة:  واإلنسانية،  واالجتامعية  الطبيعية  العلوم  يف  التحيز  إشكالية  ندوة   -
1995م.

أساتذة  من  أستاذًا  خلمسني  مكثفة  دورة  يف  املعرفة  وإسالمية  التأصيل  أستاذ   -
اجلامعات السودانية، 1992م، ملدة أسبوعني.
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- أستاذ "إسالمية املعرفة" يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا.

1998م،  البحرين،  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  عرش،  احلادية  الدورة   -
ودورات أخرى يف جدة وغريها.  

- مؤمتر مؤسسة األوقاف جلامعة املسلمني اإلندونيسية، مايو 1998م.

ة إلعداد برامج جامعة اخلليج يف البحرين قبل التأسيس. - الندوة التحضرييَّ

قابوس،  السلطان  جامعة  يف  والقانون  الرشيعة  كلية  برامج  وضع  جلنة  عضو   -
سلطنة ُعامن.

- الدورة اخلامسة عرش ملجلس جممع الفقه اإلسالمي، سلطنة ُعامن، 2003م.

حول  عقدت  التي  املستديرة  املائدة  يف  اإلسالمية  الشؤون  يف  خبريًا  املشاركة   -
التابع  شولتز  جورج  معهد  يف  اإلسالمي"،  للعامل  الفهم  من  "مزيدًا  موضوع 
وكبار  اإلسالمي  العامل  يف  أمريكا  سفراء  حرضه  األمريكّية،  اخلارجية  لوزارة 

موظفي اخلارجية يف 17سبتمرب 2002م.

اهلند،  نيودهلي،  مهدرد،  جامعة  الرشيعة،  مقاصد  مؤمتر  يف:  ببحث  املشاركة   -
ديسمرب 2004م.

- أستاذ زائر جلامعة مهدارد من ديسمرب 2004 إىل يناير 2005 يف اهلند.

- املشاركة ببحث يف: ندوة إعجاز القرآن الكريم، جامعة الزرقاء األهلية، عاّمن، 
األردن، 2005م.

آل  املعارصة، جامعة  والتحديات  املذاهب اإلسالمية  ندوة  ببحث يف:  املشاركة   -
البيت، عاّمن، األردن، 2005م.

والدراسات  النبوية  للسنّة  العاملية  العزيز  عبد  بن  نايف  جلائزة  األوىل  الدورة   -
اإلسالمية املعارصة، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، أبريل 2005م.

 23-21 املغرب،  تطوان،  والتعليم،  الرتبية  ومناهج  اإلسالمية  القيم  مؤمتر   -
نوفمرب 2005م.
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 21 القاهرة،  املرصية،  اإلفتاء  دار  مع  بالتعاون   ، األئمة  لتدريب  األوىل  الدورة   -
يناير- 30 مارس، 2006م )األستاذ األول(.

- ندوة الفقه الُعامين واملقاصد الرشعية، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة 
ُعامن، مارس 2006م. 

- الدورة الثانية لتدريب األئمة ، بالتعاون مع دار اإلفتاء املرصية، القاهرة، مايو- 
أغسطس، 2006م.

- ندوة االجتاهات احلديثة يف دراسة القرآن الكريم، بريوت، 11- 13، فرباير 2006م.

- مؤمتر املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، نوفمرب 2006م.

- مؤمتر تقييم مرشوع إسالمية املعرفة خالل 25 عامًا، اسطنبول، تركيا،  ديسمرب 2006م.

ة لعلامء املغرب، الرباط، 2007م. - ندوة "السياق يف القرآن الكريم" الرابطة املحمديَّ

يف  املغاريب  الشباب  ومجعيَّة  عياض  القايض  جلامعة  الدراسيَّة  األيام  يف  املشاركة   -
كندا ملرات متكررة.

- دورة "إعداد باحث يف العلوم الرشعية" 2014م.

- ندوة "التجديد يف الفكر والعلوم اإلسالمية" مشيخة األزهر، أبريل 2015م.

العلواين  طه  أكاديمية  بني  بالتعاون  األوىل  الديني"  اخلطاب  "جتديد  دورة   -
للدراسات القرآنية ومشيخة األزهر، مايو: أكتوبر 2015م.

- جزء من دورة "جتديد اخلطاب الديني" الثانية، بالتعاون بني أكاديمية طه العلواين 
للدراسات القرآنية ومشيخة األزهر يناير: فرباير 2016م.

CONFERENCES ATTENDED:

 “American Muslims and Politics—Where Are We?” Presentation at 24th 
Annual Shura Conference، Leesburg، Virginia (May 28-30، 2002).

 Panelist “Muslim Perspective on Political Participation،” AMC 
Imam Conference 2002، Alexandria، Virginia، April 26-29، 2002.
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 Panelist “Muslim Perspective on Political Participation،” at 
National Leadership Conference for Imams، Arlington، Virginia 
(September 29-October 1، 2000).

 “Quran، Sunnah and Military Regulations: GSISS Mission Analysis،” 
presentation at First Annual Muslim American Military Chaplains 
Conference: Faith in Action: Serving God، Country and the Muslim 
Community،” Leesburg، Virginia (August 28-30، 2000).

 Chairperson for panel on “Shariah Foundations for Islamic Banking 
and Finance II: Injunction” during Islamic Banking and Finance 
America 2000 Islamic Society of North America Conference، 
Long Beach، California (July 14-16، 2000).

 Speaker at Fiqh Conference in Trinidad، West Indies (May 25-31، 
2000).

 “Ikhtilaf: the Ethics of Disagreement،” address at the 22nd Annual 
Institutional Dawah and Surrah Conference، Leesburg، Virginia 
(may 31-June 2، 2000).

 Gave Welcoming Address at 28th Annual Conference of the 
Association of Muslim Social Scientists، Leesburg، Virginia 
(October 29-31، 1999).

 Participant, Halaqa Conference، London، England (March 11-13, 1999).

 Participant in Symposium on Fiqh Issues، Organization of the 
Islamic Conference، Islamic Fiqh Academy، Bahrain (November 
14-19, 1998).

 “Ijtihad، Islamic Capital  Markets، and Economic Development,” 
presentation at Second Annual Harvard Forum on Islamic Finance, 
Harvard University, Cambridge، Massachusetts (October 9-10,1998).
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 Participant in panel on “Causes of Clash of Civilizations,” Clash of 

Civilizations Conference، Diyarbakir، Turkey (September 19-20, 1998).

 Participant at Second International Islamic Unity Conference، 
Washington، D.C. (August 7-9، 1998).

 Presented a paper during the Zaghwan Conference: “The Islamic 
Thought During the Ottoman Empire،” sponsored by the Center 
of Ottoman Studies and Documentation، Tunisia (1988).

 “Al-Fiqh wa al-Hadharah” (Jurisprudence and Civilization).  
Conference: Conference of the Islamic Civilization، Kuala 
Lumpur، Malaysia (May 1984).

 Speaker at the Conference of Islamization and Knowledge، jointly 
sponsored by the International Institute of Islamic Thought and 
The Islamic University in Islamabad، Pakistan (1982).

 The Camp of Muslim Youth of Africa، Bamako، Mali (1982).

 Speaker at the Conference of The Islamic Union of Student 
Organizations، Kuala Lumpur، Malaysia (1981).

األبحاث والدراسات:
- علم أصول الفقه: نشأته وتدوينه، جملة املسلم املعارص، القاهرة، عدد 14، 15، 

سنة 1978م.
- مقدمة يف املنطق واملقدمات األصولية، أّلفت لطالب كلية الرشيعة، الرياض، 1979م.

الرياض،  الرشيعة،  البحث اإلسالمية، جملة أضواء  - نظرة عامة يف بعض مناهج 
عدد 8، 1979م.

- اجلاحظ وموقفه من الطاعنني يف القرآن الكريم، جملة كلية اللغة العربية، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود، 1980م.

- نظرات يف تطور علم أصول الفقه، جملة أضواء الرشيعة، الرياض، عدد 13، 1982م. 
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- أفعال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومذاهب العلامء يف االحتجاج هبا، 
امللتقى السادس عرش للفكر اإلسالمي، اجلزائر، 1982م.

- املياه وأحكامها يف اإلسالم، بحث أعد للخطة الوطنية للمياه يف السعودية، نرش 
ضمن املجلد القانوين للخطة باللغة العربية واإلنجليزية، 1982م. 

- علم أصول الفقه باعتباره منهج بحث يف املعرفة، املؤمتر الثاين إلسالمية املعرفة، 
إسالم آباد، باكستان، 1982م.

- الرأي وحجيته، امللتقى السابع عرش للفكر اإلسالمي، اجلزائر، 1983م.
املعارص،  املسلم  جملة  مقارن،  فقهي  بحث  التحقيق:  مرحلة  يف  املتهم  حقوق   -

القاهرة، عدد 35، 1984م.
- الفقه واحلضارة، ندوة احلضارة اإلسالمية، كواالملبور، ماليزيا، 1984م.

- تعليل األحكام الرشعية واختالف العلامء فيه وحقيقة موقف احلنابلة منه، جملة 
أضواء الرشيعة،  الرياض، عدد 10، 1404 هـ/ 1984م.

- مذكرة تضمنت عرض مقرر الثقافة اإلسالمية ملعهد ضباط األمن يف الرياض 1987م. 
- حول فكرة املواطنة يف املجتمع اإلسالمي، جملة قراءات سياسية، فلوريدا، س3، 

ع1، 1993م.
بريوت،  االجتهاد،  جملة  العريب،  الواقع  يف  التغيري  ومناهج  الفكرية  األزمة   -

ع24، 1994م.
سياسية،  قراءات  جملة  واإلبداع،  االستتباع  بني  ومراجعات  أصول  التعددية:   -

فلوريدا، س4، ع2، 1994م.
- ملاذا إسالمية املعرفة، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، س1، ع1، 1995م.

جملة  التدوين،  عرص  وإشكاليات  املعرفية  القرآن  منهجية  بني  النقلية  العلوم   -
قراءات سياسية، فلوريدا، س5، ع3، 1995م.

س2،  فرجينيا،  املعرفة،  إسالمية  جملة  اإلسالمية،  املنهجية  يف  وموقعه  العقل   -
ع6، 1996م.
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- عامل فقدناه "الشيخ حممد الغزايل" جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، ع4، 1996م.
فرجينيا،  املعرفة،  إسالمية  جملة  حياته،  من  وصفحات  الغزايل  حممد  شيخنا   -

ع7،  1997م.
- يف منهج فهم احلديث الرشيف، جملة الرشاد، كاليفورنيا، ع4، 1997م.

- إسالمية املعرفة: فكرًة ومرشوعًا، جملة قضايا إسالمية، إيران، ع4، 1997م.
- تساؤالت حول إسالمية املعرفة، جملة قضايا إسالمية، إيران، ع5، 1997م.

- حاكمية القرآن، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، ع2، 1998م. 
- املشهد الثقايف العريب، جملة قضايا إسالمية معارصة، ع3، 1998م. 

- أبعاد غائبة عن الفكر اإلسالمي املعارص، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، 
ع5، 1999م.

- مدخل إىل فقه األقليات: نظرات تأسيسية، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، س5، 
ع19، 1999م.

- القرآن رسوٌل خالد ورسالة عاملية ومرجع كوين للبرشية، جملة الكلمة، بريوت، 
ع22، 1999م.

- منهجية التعامل مع القرآن، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، ع6، 1999م.
- فقه األولويات: أعلم أولويات أم فقه أولويات، جملة قضايا إسالمية معارصة، 

بريوت، ع7، 1999م.
معارصة،  إسالمية  قضايا  جملة  عليه،  مما  ويشء  له  ما  بعض  املوروث:  الفقه   -

بريوت، ع8، 1999م.
- مقاصد الرشيعة، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، ع9، 10، 2000م.

- السنة النبوية ودراساهتا بني املايض واحلارض، جملة الكلمة، بريوت، ع27، 2000م.
- املقاصد الرشعية العليا احلاكمة: التوحيد، التزكية، العمران، جملة قضايا إسالمية 

معارصة، بريوت، ع13، 2000م.  
- مدخل إىل فقه األقليات اإلسالمية، جملة املسار، فرجينيا، ع2، 2000م.
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رؤى،  جملة  العلواين،  طه  د.  مع  حوار  العوملة:  مواجهة  يف  اإلسالمي  الفكر   -
باريس، ع12، 2001م. 

- حول مقولة: اإلسالم والغرب، جملة رؤى، باريس، ع13، 2001م.
العمران )1(، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، ع16،  التزكية،  التوحيد،   -

17، 2001م.
بريوت،  معارصة،  إسالمية  قضايا  جملة   ،)2( العمران  التزكية،  التوحيد،   -

ع18، 2002م.
فرجينيا،  املعرفة،  إسالمية  جملة  والدراسات،  للبحوث  قرآنية  منهجية  نحو   -

ع30، 2002م.
- اإلسالم والغرب: حوار أم رصاع، جملة رؤى، باريس، ع16، 2002م.

"موسوعة  كتاب  ضمن  نرش  املعارص،  اإلسالمي  اخلطاب  يف  األرسة  مفهوم   -
األرسة"، الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 2002م.

- فقه التعارف، وثقافة التعايش، جملة قضايا إسالمية معارصة، بريوت، ع22، 2003م.
- منهجية القرآن املعرفية، وأسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية، جملة قضايا 

إسالمية معارصة، بريوت، ع23، 2003م.  
- مفاهيم القرآن وحتديد مهام األنبياء، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، ع33، 34، 2003م.
- القرآن املجيد وخطابه العاملي )1(، جملة املسار، فرجينيا، ع11، 12، 2003م. 

- القرآن املجيد وخطابه العاملي )2(، جملة املسار، فرجينيا، ع13، 2004م.  
- الوحدة البنائية للقرآن املجيد، جملة الكلمة، بريوت، ع43، 2004م.

- عربية القرآن ومستقبل األمة القطب، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، ع35، 2004م.
جملة  محد،  حاج  القاسم  أبو  ملحمد  الثانية"  اإلسالمية  "العاملية  كتاب  مراجعة   -

إسالمية املعرفة، فرجينيا، ع37، 38، 2004م.
- السنة النبوية الرشيفة ونقد املتون، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، ع39، 2005م.

- تراثنا اإلسالمي واملعارف اإلنسانية واالجتامعية، جملة إسالمية املعرفة، فرجينيا، 
ع42، 43، 2006م.
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PUBLISHED PAPERS:

 “Fatwa Concerning the United States Supreme Courtroom Frieze.” 
The Journal of Law and Religion، Vol. XV، Nos. 1 & 2، (2000-2001).

 “The Role of Islamic Ijtihad in the Regulation and Correction of 
Capital Markets.” The American Journal of Islamic and Social 
Sciences، vol. 14، no. 3 (Fall 1997).

 “Authority: Divine or Qur’anic.” The American Journal of Islamic 
and Social Sciences، vol. 13، no. 4 (Winter 1996).

 "The Testimony of Women in Islamic Law." The American Journal 
of Islamic and Social Sciences، vol. 13، no. 2 (Summer 1996).

 “Some Remarks on the Islamic and Secular Paradigms of 
Knowledge.” The American Journal of Islamic and Social 
Sciences، vol. 12، no. 4 (Winter 1995).

 “Naturalization and the Rights of Citizens.” The American Journal 
of Islamic and Social Sciences، vol. 11، no. 1 (Spring 1994).

 “The Rights of the Accused in Islam.”  The American Journal of 
Islamic and Social Sciences، Vol. 11، no. 2 (Fall 1994) and vol. 
11، no. 4 (Winter 1994).

 “The Problem of Bias:  An Epistemological Approach and Call for 
Ijtihad.”  The American Journal of Islamic and Social Sciences، 

 “The Crisis of Thought and Ijtihad.”  The American Journal of 
Islamic and Social Sciences، vol. 10، no. 2 (Summer 1993).

 "The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative." The 
American Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 9، no. 4 
(Winter 1992).
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 "Taqlid and Ijtihad: The Lexical and Technical Meanings of 
Taqlid." The American Journal of Islamic and Social Sciences، 
vol. 9، no. 2 (Summer 1992).

 “The Scope of Taqlid.”  The American Journal of Islamic and 
Social Sciences، vol. 9، no. 3 (Fall 1992).

 “Taqlid and Ijtihad:  The Polemics of Ijtihad.”  The American 
Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 8، no. 1 (March 1991).

 “The Crisis in Fiqh and the Methodology of Ijtihad.”  The American 
Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 8، no. 2 (Sept. 1991).

 “Taqlid and the Stagnation of the Muslim Mind.”  The American 
Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 8، no. 3 (Dec. 1991).

 "Taqlid and Ijtihad: The Polemics of Ijtihad." The American Journal 
of Islamic and Social Sciences، vol. 8، no. 1 (March 1991).

 “The Reconstruction of the Muslim Mind:  The Islamization 
of Knowledge.”  The American Journal of Islamic and Social 
Sciences، vol. 7، no. 3 (Dec. 1990).

 “Islamic Perspectives on the Question of History.” The American 
Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 7، no. 2 (Sept. 1990).

 "Political Science in the Legacy of Classical Islamic Science." The 
American Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 7، no. 1، 
(March 1990).

 "Islamization of Methodology of Behavior Sciences." The 
American Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 6، no. 2 
(Dec. 1989).

 "Toward an Islamic Alternative in Thought and Knowledge." The American 
Journal of Islamic and Social Sciences، vol. 6، no. 1 (Sept. 1989).
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الكتب )مؤلفات الدكتور طه العلواين(: 

- حتقيق ودراسة كتاب )املحصول يف علم أصول الفقه( لإلمام فخر الدين الرازي، 
وقد قامت جامعة اإلمام حممد بن سعود بطبعه ونرشه يف ستة جملدات، 1980م. 
والطبعة الثانية، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1992م.  والطبعة الثالثة قيد اإلعداد 

يف دار السالم للطباعة والنرش.

- االجتهاد والتقليد يف اإلسالم، القاهرة: دار األنصار، 1980م.

الذمة  بأهل  املسلمني  أمور  يف  واالستنصار  االستعانة  عن  "النهي  كتاب  حتقيق   -
والكفار" للعالمة مصطفى الوارداين، الرياض، رشكة العبيكان، 1983م. 

للفكر  العاملي  املعهد  فرجينيا:  ومعرفة،  بحث  منهج  اإلسالمي:  الفقه  أصول   -
املعهد  الثانية،  والطبعة  األمريكية.  املتحدة  الواليات  1988م،  اإلسالمي، 

العاملي للفكر اإلسالمي، 1995م.

األمة،  كتاب  سلسلة  قطر:  1985م،  ط1،  اإلسالم،  يف  االختالف  أدب   -
العاملية  الدار  الكتاب رقم :9. أما طبعات املعهد، ط3، 1987م، نرش وتوزيع 
للكتاب اإلسالمي يف الرياض، والطبعة الرابعة، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر 

اإلسالمي، 1991م. 

- األزمة الفكرية املعارصة: تشخيص ومقرتحات وعالج، فرجينيا: املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي، ط1، 1989م.

- إصالح الفكر اإلسالمي: بني القدرات والعقبات، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر 
اإلسالمي، ط1، 1991م. وطبعة أخرى عام 1994م.

العاملي  املعهد  فرجينيا:  البرشي،  طارق  املستشار  مع  فيهام،  وقراءة  مشكلتان   -
للفكر اإلسالمي، 1993م. 

- إصالح الفكر اإلسالمي: مدخل إىل نظام اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعارص، 
ومزيدة،  منقحة  وطبعة  1994م.  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  فرجينيا، 
األردن.  مكتب  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  عاّمن:  1995م،  1416هـ/ 

وطبعة خامسة، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 2009م.
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والنرش  للطباعة  اهلداية  دار  القاهرة:  واليوم،  األمس  بني  املعرفة  إسالمية   -
والتوزيع، ط1، 1995م.

- ابن تيمية وإسالمية املعرفة، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1995م.

- خواطر يف األزمة الفكرية واملأزق احلضاري لألمة اإلسالمية، 1989م، وطبعة 
أخرى منه يف الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، 1996م. 

العاملي  املعهد  القاهرة:  واملنطلقات،  اآلفاق  التغيري:  ومناهج  الفكرية  األزمة   -
للفكر اإلسالمي، 1996م.

- اجلمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون، القاهرة: املعهد العاملي للفكر 
اإلسالمي، 1996م.

العاملي  املعهد  القاهرة:  واإلبداع،  اإلستتباع  بني  ومراجعات  أصول  التعددية:   -
للفكر اإلسالمي، 1996م.   

- حاكمية القرآن، القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1997م. 

اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  القاهرة:  واليوم،  األمس  بني  املعرفة  إسالمية   -
1997م.

- يف فقه األقليات املسلمة )ضمن سلسلة: يف التنوير اإلسالمي(، القاهرة: نضة 
مرص، 2000م.

- مقدمة يف إسالمية املعرفة، بريوت: دار اهلادي، 2001م.

- إصالح الفكر اإلسالمي، ط2، بريوت: دار اهلادي، 2001م.

- مقاصد الرشيعة، بريوت: دار اهلادي، 2001م.

- اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص، بريوت: دار اهلادي، 2003م.

- مدخل إىل فقه األقليات، إيرلندا، املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، 2004م.

املعهد  فرجينيا:  املعارصة،  اإلسالمية  احلركات  فكر وممارسات  غائبة عن  أبعاد   -
العاملي للفكر اإلسالمي، ط1، 1996م، وط2، 1997م، وهناك طبعة يف دار 

السالم، يف القاهرة، 2004م. وطبعة أخرى يف دار السالم، ط2، 2007م.
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للمعرفة،  التوحيدي  املنهج  قواعد  بيان  حماوالت  قرآنية:  معرفية  منهجية  نحو   -
بريوت: دار اهلادي، 2004م. 

املطبعة  القايض عياض،  والفيلسوف، مراكش: جامعة  الفقيه  احلفيد:  ابن رشد   -
الوطنية، 2006م.

الرشوق  القاهرة: مكتبة  منها،  الكريم يف اخلالص  القرآن  اإلنسانية ودور  أزمة   -
الدولية، 2006م.

الرشوق  مكتبة  القاهرة:  الكون،  وقراءة  الوحي  قراءة  القراءتني:  بني  اجلمع   -
الدولية، 2006م.

- الوحدة البنائية للقرآن املجيد، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، 2006م.

- لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، 2006م.

اليوم. ط2،  إىل  الردة واملرتدين من صدر اإلسالم  الدين: إشكالية  إكراه يف  - ال 
مشرتكة بني املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ومكتبة الرشوق الدولية، 2006م.  

- نحو موقف قرآين من النسخ، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، 2007م.

- نحو التجديد واالجتهاد، مراجعات يف املنظومة املعرفية اإلسالمية، أوالً: الفقه 
وأصوله، القاهرة: دار التنوير، 2008م.

- التعليم الديني بني التجديد والتجميد، القاهرة: دار السالم، 2009م.

- نحو إعادة بناء علوم األمة االجتامعية والرشعية، باالشرتاك مع منى أبو الفضل، 
القاهرة، دار السالم، 2009م.

- مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية، القاهرة: دار السالم، 2009م.

- معامل يف املنهج القرآين، القاهرة: دار السالم، 2010م.

- اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، القاهرة: دار السالم، 2010م.

- نحو موقف قرآين من إشكالية املحكم واملتشابه، القاهرة: دار السالم، 2010م.
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للفكر  العاملي  املعهد  فرجينيا:  هرندن،  النبوية،  نة  السُّ مع  التعامل  إشكالية   -
اإلسالمي، ط1، 1435هـ، 2014م، مكتب األردن، عاّمن. 

- حوار مع القرآن، جتربة ذاتية ودعوة للتدبر، القاهرة: دار السالم، 2014م.

فرجينيا:  والدعوة،  والدولة  األمة  مفهوم  بناء  إعادة  نحو  واهليمنة،  احلاكمية   -
الفتح  دار  مع  بالتعاون  2016م،  1437هـ،  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد 

للدراسات والنرش، عاّمن، األردن.

للفكر  العاملي  املعهد  فرجينيا:   – هرندن  اخلالف،  نبذ  إىل  االختالف  أدب  من   -
اإلسالمي، ط1، 1438 هـ، 2017م، مكتب األردن، عاّمن.
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Ansary، Washington، District of Columbia: Center for Muslim 
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 Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections، London، 
Washington: International، Institute of Islamic thought، 2004.

 Fondements du Droit Musulman (Usul al-Fiqh al-Islami). Paris: 
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مقاالت أو حمارضات للدكتور طه العلواين

بمعظم  تتصل  تكاد  وهي  جدًا،  كثرية  العلواين  جابر  طه  الدكتور  مقاالت 
املجاالت املعرفية والدينية، ويمكن الوقوف عىل بعض عناوين حمارضاته، أو مقاالته 

ذات الُبعد الفكري واملعريف والثقايف، وهي مرتبة حسب األحرف اهلجائية، ومنها:

حرف األلف:

الفقيه  احلفيد  رشد  و)ابن  تفسري؟(  من  هل   … اجلرائم  و)أبشع  )اإلبداع( 
والفيلسوف( و)آثار االستبداد( و)آثار جتاوز علم األولويات( و)االجتهاد اجلامعي 
و)االجتهاد  نخبة؟(  أم  ة  ُأمَّ واجب  أمها  والتجديد  و)االجتهاد  واخليال(  احلقيقة  بني 
ة  والتقليد يف اإلسالم( و)األحاديث املوضوعة والضعيفة وآثارها السلبيَّة يف بناء األمَّ
و)االحتقان  اإلحلاد(  و)اإلحباط وموجات  رواهتا(  وآفات  و)األحاديث  واملجتمع( 
والتوتر  و)االحتقان  ومعاجلات(  حلول  العريب  والوطن  اخلليج  منطقة  يف  الطائفي 
و)أحكام  اإلسالم(  يف  البناء  )أحكام  و  تنفيسه(  وكيفية  واملنطقة  اخلليج  يف  الطائفي 
عيد الفطر( و)اإلحكام والتفصيل، جزءان( و)اختالف مناهج األئمة يف االستنباط( 
و)أدب  والغرب(  اإلسالم  بني  و)اآلخر  اخلالف(  وعلم  واخلالف  و)االختالف 
األفكار( و)اإلرهاب واإلسالم واملسلمون(  السؤال( و)أرزاق  االختالف( و)أدب 
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و)أزمات اإلنسانية واحلل القرآين( و)أزمة اإلنسانية ودور القرآن يف اخلالص منها( 
و)َأزَمة اإلياَمِن امَلوُروث( و)األزمة الفكرّية( و)األزهر علمني االعتدال( و)اإلساءات 
الفقهي(  االختالف  و)أسباب  جديدة(  قراءة  اإلسالميَّة  العقيدة  إىل  اخلارجيَّة 
و)أسباٌب ثامنيَّة لرضورة أسلمة الرصاع العريّب الصهيويّن(  و)استجالء معاين القرآن 
الكريم( و)االستحامر ونظرية املؤامرة( و)اسرتاحة حمارب( و)االستقامة( و)اإلرساء 
مفهومًا وحقيقة( و)اإلرساء واملعراج( و)األرسة بني اإلسالم والغرب( و)إسقاطات 
الرتاث عىل الواقع املقاصد العليا احلاكمة ومستويات أخرى، 4 أجزاء(، و)اإلسالم 
اإليامين(  و)االستعالء  جزءان(  السياسيَّة،  والربامج  و)اإلسالم  السياسّية(  والربامج 
لنا أندلسًا جديدة( و)اإلسالميون بني األمة والدولة(  و)اإلسالموفوبيا هل ستخلق 
و)اإلسالميون بني الدعوة والدولة( و)اإلسالميون بني املصحف والسيف( و)أسئلة 
و)إشكاليَّة  القرآن(  عىل  نطرحها  و)أسئلة  القرآن(  وعلوم  التفسري  اجتاهات  حول 
أجزاء(   3 بالقرآن،  القرآن  تفسري  و)األصل  أجزاء(   4 بالترشيع،  الُسنَّة  استقالل 
و)أصول الدين وأصول الفقه والرشيعة يف الرسالة اخلامتة( و)أصول علم املراجعات( 
رب  عىل  ني  املحتجِّ و)إعالم  القرآن(  و)إعجاز  واحلداثة(  املعارصون  و)األصوليُّون 
و)آفة  ة(  يوديَّ قوميَّة  دولة  إرسائيل  دولة  اإلرسائيليَّة  احلكومة  و)إعالن  العاملني( 
و)االقتصاد  القرآن(  يتدبرون  و)أفال  الرسول ودالالهتا(  و)أفعال  الكرب(  مع  التعلُّم 
يف كتاب رّب العباد( و)األكاديميَّة الغربيَّة .. والرتاث اإلسالمي(  و)اإلمام الباقالين 
ورّده عىل من استدلوا بروايات ال تصح( و)اإلمام الغائب وملكية األرض( و)األمانة 
ق ووحدة املصري،  ة بني التمزُّ يف القول والعمل( و)أمة اهليكل ونفسية العبيد( و)األمَّ
و)األمن  و)األمن(  النفيس(  واحلاجز  و)األمم  عليها(  واالفتئات  و)األمة  جزءان(، 
احلياة(  إىل  ُيَعاُدون  و)أموات  واجبة(  فريضة  الغذائيُّ  و)األمن  ني(  التديُّ أو  الدينّي، 
و)أنا مسلم( و)أنا وآل احلكيم( و)األنا واآلخر( و)أنا والتصوير( و)أنا والطائفيَّة( 
العمران  هدف  و) اإلنسان  واالختيار(  اجلرب  بني  و)اإلنسان  والتجديد(  و) األنبياء 
وبيان  األمة  بأزمات  و)اهتاممًا  اآليات حقيقته وكيفيَّته(  واحلضارة( و)االنسالخ من 
سبيل حّلها( و)أمهية احلوار الفكري( و)أمهيَّة سورة الفاحتة(  و)أول مؤسس للعنف( 
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بالقرآن( و)أيديولوجية  القرآن  القتال: نموذج لتفسري  و)أوىل الرضوريات( و)آيات 
التعذيب( و)اإليالء( و)أين هي الفرقة الناجية من املسلمني اليوم؟( 

حرف الباء:
)بدأ نزول القرآن والناس صنفان( و)البعد الواحد(  و)البيان العاملي لرسول اهلل 
االستقرار  السلبّي( و)بني  والّتفّتت  اإلجيايّب  بيان رقم واحد( و)بني االحتجاج   ،�
التقصري يف  العلوي والصفوي( و)بني  التشيعني  السلبّي( و)بني  اإلجيايّب واالستقرار 
القراءة  و)بني  واحلقيقة(  الصورة  و)بني  والعقاب(  واالبتالء،  االستخالف،  حقوق 
هوليود(  وسيناريوهات  املخابرات  خمططات  واخلليفة:  املهدي  و)بني  واالستامع( 
العظمة  جنون  و)بني  املغزل(  وتكسري  القلم  تكسري  و)بني  واحلداثة(  الوحي  و)بني 
وجنون الكنز( و)بني خوارق العادات واآليات البينات( و)بني زياريت عظيمي الروم 
التوحيد  الدين( و)بني كلمة  ة  والقانون ومقاصديَّ الفقه  والبابا( و)بني شكليَّة  أوباما 

وتوحيد الكلمة( و)بني مقاصد الرشيعة ومقاصد القرآن العليا(.

حرف التاء:

 )تاريخ االختالف وآثاره( و)تأمُّالت يف احلج واملناسك، 3 أجزاء( و)تأمالت يف 
الفاحتة( و)تأمالت يف مصارع احلّكام( و)التبذير( و)التبنِّي( و)جتديد الثقافة اإلسالميَّة 
فريضة ورضورة( و)جتديد اخلطاب الديني( و)جتديد اخلطاب الديني: تاريخ اإلشكال 
بالتأويالت والتعديالت اجلزئيَّة( و)جتديد  يتحقق  املعارصة( و)التجديد ال  وراهنيته 
لفكر احلركة وتنشيط حلركة الفكر( و)التجديد وجتاوز األزمة الفكرّية( و)جتربتي يف 
الزواج ودروس مستفادة( و)حتذير القرآن من اتباع أهل األهواء( و)التحقيق وتعرية 
للمستشار  الضابط( و)حتية وفاء  املنهج  الفقهية ورضورة  الساحة  املتهم( و)حتّوالت 
و)تدبر  التدبر، جزءان(  معوقات  والتفسري( و)من  التدبر  و)بني  و)التدبُّر(  البرشي( 
الذرائعّي(  والعقل  و)التدبر  الرشعيَّة(  والرقية  و)التدبُّر  رمضان(  وختامت  القرآن 
والتخيري(  و)التسيري  و)التدليس(  أجزاء(   4 الكريم،  القرآن  لفهم  وسيلُتنا  و)التدبر 



تفسري القرآن بالقرآن960

و)التصديق واهليمنة مع االستيعاب والتجاوز( و)التضامن وفقه األولويَّات( و)تطور 
واألسباب  و)التعليل  وأرضاره(  آفاته  و)التعصب  املعارصين(  عند  املقاصدي  املنهج 
واألخذ باألسباب( و)تعليم األسامء آلدم( و)التعليم الديني بني التجديد والتجميد( 
و)التعليم بني األزمة واحلل( و)تغري الفتوى بني االنضباط والفوىض( و)تفسري القرآن 
بني  اجلمع  مدخل  خالل  من  الفاحتة  سورة  نجوم  بعض  و)تفسري  جزاءن(  بالقرآن، 
القراءتني( و)تفسري سورة األنعام( و)تفسري سورة الروم( و)تفسري سورة العنكبوت( 
و)تفكك مفهوم األمة ورضورة املراجعة( و)التقريُب بني املذاهِب ودعائُمه( و)تقييم 
والعمران(  والتزكية  و)التوحيد  و)التلقي(  املعريف(  و)التكامل  الكبرية(  املرشوعات 
العبيد(  املنهجية( و)التوحيد ونفسيَّة  العنف( و)التوحيد ومبادئ  و)التوحيد وجرائم 

و)توصيات مقرتحة لوحدة األمة(.

حرف الثاء:
)الثقافات وحاجتها إىل املراجعة( و)ثقافة االختالف( و) ثنائيَّة األصالة واملعارصة(.

حرف اجليم:

)اجلابري وفينومينولوجيا العقل السيايس العريب( و)اجلريمة بني الوحدة والكثرة( 
و)جرس املحبة( و)مجال الربزنجي املفكر الداعية الذي فقدناه( و)اجلمع بني القراءتني(.

حرف احلاء:
و)احلج  معلومات(  أشهر  و)احلج  واهليمنة(  و)احلاكمية  القرآن(  )حاكمية 
والتوحيد اخلالص( و)حجة الوداع: البيان العاملي األول يف اإلسالم( و)احلد يف لسان 
القرآن( و)احلداثة وداحس والغرباء( و)حرب الشائعات( و)حرق األحياء والسحل 
عيل  اإلمام  بتحريق  واستدالهلم  خلصومهم  داعش  و)حرق  جزءان(،  املوت،  حتى 
-كرم اهلل وجهه- ملن أهلوه( و)حرمة املال العام واخلاص( و)حصاد قراءات .. احلداثة 
العبادة واالستعانة واهلداية  به سبحانه( و)حرص  التطور( و) حرص احلمد  ونظريات 
به سبحانه( و)حضارة الصورة وحضارة الكلمة( و)حق الطريق( و)احلق والباطل( 
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واخلبيث  و)احلميد  الكريم(  القرآن  سور  وسط  يف  و)احلمد  املعجـزة(  و)حقيقـة 
مع  و)حوار  النبوية(  بالسنة  اإلخبار  حول  و)حوار  السيايس(  االستقرار  مفهوم  يف 
أحداث  و)حول  القرآن(  مع  و)حوار  أجزاء(   3 يرجعون،  ولعلهم   .. الداعشيني 

فرنسا( و)احلرية واملخرج( و)حني خيتصم املسلمون مع إسالمهم فيجادلونه(.

حرف اخلاء:
 )خواطر مع القرآن( و)خصال النفاق( و)خصائص األمة الذاتية( و)خصائص 
و)اخلصوصية  و)اخلصوصّية(  اخلامتة(  الرشيعة  و)خصائص  القرآنيَّة(  الرسالة 
املعارص( و)اخلطاب اإلسالمّي  الفكر اإلسالمي( و)اخلطاب اإلسالمي  والعاملية يف 
واختزال الغرب لإلسالم واملسلمني( و)اخلطاب اإلسالمي وثقافة املوت( و)خطاب 
املرأة العميل يف سرية زهرية عابدين( و)خطبة اجلمعة بني التصويت والبيعة( و)خطبة 
السيايس(  والوعي  اجلمعة  و)خطبة  القرآنية(  باملفاهيم  التالعب  خطورة  اجلمعة 
األضحى(   عيد  و) خطبة  اللغو(  مجعة  و)خطبة  املتني(  اهلل  حبل  اجلمعة.  و)خطبة 
بناء  إعادة  واملحرم( و)خواطر( و)خواطر حول  املقدس  املفاهيم:  تسييل  و)خطورة 

ة، جزاءن(  و)اخلوف عدّو يفرتس جمتمعاتنا ويدّمر شخصّياتنا(. األمَّ

حرف الدال:

)داحس والغرباء .. نسخة معارصة( و)دار الدعوة وداراإلجابة( و)الدراسات 
الفكرية املعارصة( و)الدراسات القرآنية( و)درجة الرجال مسؤوليَّة وليست أفضليَّة( 
ات( و)درس  و)دردشة حول فقه النساء( و)دردشة حول فقه املرأة( و)درس يف نقد الذَّ
معارص من الرابع عرش من رمضان( و)درٌس من اهلجرة( و)درس من دروس النقد 
الذايت احللقة األوىل( و)درس من دروس النقد الذايت احللقة الثانيَّة( و)دعوى تارخيانيَّة 
املعلومات(  وجتديد  تنمية  و)دورة  اخلالفيَّات(  فقه  املقارن:  الفقه  و)دورة  القرآن( 
اإلمكان  بني  اإلسالمي  العامل  يف  و)الديمقراطية  و)الديمقراطيَّة(  نتمناها(  و)دولة 

واالستحالة( و)الدين املعاملة(.
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حرف الذال:
)ذكريايت عن احلج والعمرة( و)ذنوب األمم والشعوب(.

حرف الراء:
املواطنة  أحكام  والرتاجع..  املرونة  بني  األحاديث  و)رد  الرحيم(  )الرمحن 
ة وال أبو بكر هلا( و)الرسالة االجتامعية  نموذًجا( و)رد عام عىل بعض املتعاملني( و)ِردَّ
وأخالق  و)رمضان  الظاملني(  إىل  و)الركون  و)الرضا(  املسجد(  و)رسالة  للمسجد( 
الرتويح  بني  و)الرياضة  األولوّيات(  وفقه  و)رمضان  واهلجر(  والصفح  الصرب 

واالستبداد( و)الرياضة وصناعة األصنام(.

حرف الزاي
)الزكاة( و)الزواج واألفكار الدخيلة(.

حرف السني:
)السادية واملازوخية( و)سل القرآن( و)السالطني والعلامء واأللقاب( و)السالم 
ذلك األمل املنشود( و)سلسلة تأمالت رمضانية )1( احلديث عن اإليامن واملؤمنني( 
 )3( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  الكبرية(  مرتكب   )2( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة 
تأمالت  و)سلسلة  القراءتني(  بني  اجلمع   )4( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  اهلل(  عدو 
الغائبة(  الفريضة  الركاز   )6( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  الركاز(   )5( رمضانية 
تأمالت رمضانية  العوملة وصالة اجلمعة( و)سلسلة  تأمالت رمضانية )7(  و)سلسلة 
)8( احلرامي( و)سلسلة تأمالت رمضانية )9( الصديق( و)سلسلة تأمالت رمضانية 
و)سلسلة  النبوية(  السنة   )11( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  الصديق(  صفات   )10(
تأمالت  و)سلسلة  نة(  السُّ عىل  وهيمنته  القرآن  تصديق   )12( رمضانية  تأمالت 
رمضانية )13( الرتغيب والرتهيب( و)سلسلة تأمالت رمضانية )15( مرجئة العرص( 
تأمالت  و)سلسلة  جزءان(  السحر،  حديث   )17  ،16( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة 
رمضانية )18، 19( تلبس اجلني لإلنيس، جزءان( و)سلسلة تأمالت رمضانية )20( 



963 السرية العلمية والعملية

و)سلسلة  العقل(  ماهية   )21( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  االنحراف(  يف  العالنية 
املتهم  حقوق   )23( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  األخالق(   )22( رمضانية  تأمالت 
و)سلسلة  الوطنية(  املصاحلة   )24( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  التحقيق(  مرحلة  يف 
احلرب   )26( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  الفطري(  التدين   )25( رمضانية  تأمالت 
األمريكي(  للمقاتل  العقيل  التكوين   )27( رمضانية  تأمالت  و)سلسلة  العادلة( 
و)سلسلة تأمالت رمضانية )28( زكاة الفطر، جزءان(، و)السلفية( و)الُسنَّة والشيعة( 
و)السؤال وضوابطه( و)سورة الفاحتة( و)سياسات التجهيل يف العامل الثالث( و)سياق 

ما بعد احلداثة(.

حرف الشني:
عدم  إثبات   .. وردود  و)شبهات  املستقبل(  وعدة  احلارض  ثروة  األّمة  )شباب 
صحة حد الردة يف اإلسالم( و)الشخصيَّة العراقيَّة بني القيم ودمارها( و)الشعارات 

وأمهيتها واحياءاهتا( و)شهادة احلق( و)الشيعة والسنَّة(.

حرف الصاد:
شهر  يف  والصفح  و)الصرب  منهام(  الناس  ومواقف  والتقوى  و)الصرب  )الصرب( 
جزءان(  املغاريب،  والكرم  الفرنسيَّة  و)الصدمة  املسلم(  واملجتمع  و)الصحافة  الصيام( 
و)الصلح واإلصالح(. و)صناعة االستبداد( و)الصوت بني اإلهدار وحسن االختيار(.

حرف الطاء:
محلة  املنطقة..  ألغام  أخطر  والطائفية  جزءان(  املنطقة  ألغام  أخطر  )الطائفية 
أجهزة  )ج4(  املنطقة  ألغام  أخطر  والطائفية  )ج3(،  ومسؤولياهتم  الديني  اخلطاب 
التعليم، والطائفيَّة  املنطقة )ج5(  ألغام  اإلعالم والطائفية السياسية، والطائفية أخطر 
الطائفيَّة  مصائب  من   )7( والطائفيَّة  توحدنا،  الزالزل  )ج6(  املنطقة  ألغام  أخطر 
السياسيَّة، والطائفيَّة )8( خطوات مقرتحة لتخفيف اآلثار اخلطرية للطائفيَّة السياسيَّة، 
ومقرتحات(  -حلول  و)الطائفية  واألقاليم،  الوحدة  بني  العراق   )9( والطائفيَّة 

و)الطائفيَّة مقربة األوطان(، و)طرائف مع جوازات السفر( و)طّهروا الرتاث(.
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حرف الظاء:
)ظاهرة احلنني إىل املايض( و)ظاهرة الدعوة إىل وحدة األديان( و)ظاهرة توافق 

األفكار( و)ظاهرة دورات التدبُّر يف العامل اإلسالمي(.

حرف العني:
اإلسالميَّتان  و)العامليتان  األنبياء(  لرساالت  التارخييَّة  واألطوار  )العامليَّة 
احلديث  و)العراق  والعدالة(  و)العدل  فيه(  إحلاد  أم  اهلل  مع  و)عتاب  وخصائصهام( 
واحلزبيَّة(  و)العراق  املوضوعة(  واألحاديث  و)العراق  واملتغريات(  الثوابت  بني 
واالخرتاق(  االحتواء  بني  احلركّي  و)العقل  العلامء(  و)عز  والطائفية(  و)العراق 
و)علامء  واإلمامة(  الكالم  و)علم  واالسرتداد(  االستبداد  بني  ما  الشعوب  و)عقلية 
واإلعامرالتجديد(  و)العمل  والتجديد(  اإلصالح  مفاهيم  الكبري  و)العُلوُّ  ربانيُّون( 
املتفجرة(  القنبلة  تلك  و)العنوسة  واالحتقان(  و)العنف  الزخرف(  سورة  و)عمود 
الردة  إشكالية  إىل  و)عودة  املراجعات(  أمام  و)عوائق  أجزاء(  التدبر،  و)عوائق 

واملرتدين( و)عيد الشكر يف أمريكا( و)عيد الفطر ( .

حرف الغني:
)الغرب والعالقة مع الشعوب العربية(.

حرف الفاء:
)الفاحتة وتفسريها عىل سبيل اإلمجال( و)فإين قريب( و)الفتن.. َمن املستفيد؟( 
و)الفتنة، جزاءن( و)فتنة االعتداء عىل الكنائس( و)الفتنة ومظاهر الفساد( و)الفتوى 
بني  اإلسالمية  و)الِفَرق  أمريكا(  يف  والفتوى  و)الفتيا  والفتيا(  و)الفتوى  والغرامة( 
و)فقه  األقليات(  و) فقه  األمة(  و)فروض  الناجية(  و)الفرقة  والتأيس(  االختالف 
األولويَّات( و)فقه التديُّن وإشكاليَّاته( و)فقه الكلمة ومسؤوليتها( و)فقه املراجعات( 
و)فكرنا  املشرتكة(  العامليَّة  التفكري  وقواعد  اإلسالمّي،  و)الفكر  والُعرف(  و)الفقه 
احلديث بني اجلذور والعوامل املؤثرة( و)فلسطني بمنظور قرآين(  و)فهم الواقع قبل 
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بناء اخلطاب اإلسالمي( و)يف حرية الّتدين ومحاية بيوت العبادة( و)يف قضيَّة اخلطاب 
الديني( و)يف مواجهة العنف واملد الشيوعي، أجزاء( و)فريوس الفوىض اخلالقة(.

حرف القاف:
الطائفية  الفتن  منع  يف  ودورهم  السياسيون  و)القادة  العاميَّة(  دعاة  اهلل  )قاتل 
الناس معه( و)القّدوس( و)قراءة يف كتاب أسس  القطيع( و)القدر وتعامل  وطبيعة 
املستحيلة( و)قراءة يف كتاب  الدولة  التقدم عند مفكري اإلسالم( و)قراءة يف كتاب 
و)القرامطة  املطهرة(  ة  النبويَّ للسنَّة  معارصة  و)قراءة  الرتاث(  تقويم  يف  املنهج  جتديد 
اجلدد: وتعيني أمريين ملكة واملدينة 1 والقرامطة اجلدد: داعش وأخواهتا، 3 أجزاء(، 
املجيد  و)القرآن  اليهودية(  واألّمة  املجيد  و)القرآن  والتفسري(  الكريم  و)القرآن 
وسؤال الثورة( و)القرآن املجيد يتكّلم( و)القرآن أوالً( و)القرآن شاف كاف وحده( 
األرض(  من  والنقص  و)القرآن  واملعرفة(  و)القرآن  الصدور(  يف  ملا  شفاء  و)القرآن 
والنقاش(  للتدبُّر  و)قضيَّة  واألخطاء(  و)القضاء  اإلنسان(  وحقوق  و)القرآن 
الدينّية  و)القيادات  واالستضعاف(  ة  و)القوَّ و)الِقوامة(  ة(  والنبوَّ الُغْلُف  و)القلوب 

السنّية يف العامل العريب: هل من رؤية اسرتاتيجّية؟!( و)القيم العليا احلاكمة(. 

حرف الكاف:
و)الكنيسة  الكلمة(  ومسؤولية  و)الكلمة  اإلسالمي(   الفقه  أصول  )كتاب 
واملسجد( و)الكوارث الطبيعيَّة واملواقف الالهوتيَّة( و)كيف نحّقق التوازن بني ثقافة 

احلّق والواجب( و)كيف يفكرون ونفكر( و)كيفيَّة التدبُّر(.

حرف الالم:
اليوم(   إىل  اإلسالم  صدر  من  واملرتدين  الردة  إشكالية  الدين  يف  إكراه  )ال 
و)الزكاة احلارس األمني للامل املزكى( و)لسان القرآن ولسان العرب( و)لسان القرآن 
ومستقبل األمة القطب( و)مِلَ نتدبر القرآن؟( و)ملاذا االمتناع عن تقييم األشخاص من 

ة(.  الُكتَّاب واملفكرين؟( و)ليلة القدر بني الشكليَّة واملقاصديَّ
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حرف امليم:
)ما الفرق بني الرشيعة والفقه( و)ما صحة حديث: يا معرش قريش لقد جئتكم 
واألحزاب  الفرق  بدخول  اإلسالم  خرس  و)ماذا  احلريَّة؟(  تفعل  و)ماذا  بالذبح؟(  
فيه( و)ماذا خرس العامل هبجرنا للقرآن( و)مبادئ مهمة ملراجعة الرتاث( و)متفيقهون 
ولكنَّهم جهلة( و)مثل الذين محلوا التوراة ثم مل حيملوها( و)املجتمع املسلم يف أمريكا 
و)مداخل  املجيد(  القرآن  و) مداخل  تفسري  2001م(  سبتمرب  أحداث  وبعد  قبل 
واحلرام(  واحلالل  والرشيعة،  العقيدة  و)مدخل  جزاءن(،  الكريم،  القرآن  مراجعة 
والتطور  الديني  التدرج  بني  العربيَّة  باجلزيرة  الكنائس  بناء  لقضيَّة  القرآين  و)املدخل 
العبيد(  ونفسّية  و)املدرسون  فيه(  الفتوى  أساس  اللبناين  الواقع  و)إدراك  التديني(  
خطاب  و)مراجعة  اللغة(  يف  الديني  اخلطاب  وجتديد  و)املراجعات  و)املراجعات( 
اخلطاب  وتطور  نشأة  و)مراحل  مراجعات(  عىل  و)مراجعة  املعارص(  اإلصالح 
وحكم  و)املرجعّية  واحلل(  األزمة  بني  ني  السُّ العامل  يف  و)املرجعيَّة  اإلسالمّي( 
العراق( و)ُمرِجئة العرص، أجزاء( و)املرض األول: عقليَّة العوام، أجزاء( و)املرض 
وخطب  واإلمام  و)املسجد  العبيد(  نفسية  الثالث:  و)املرض  القطيع(  طبيعة  الثاين: 
ومذابح  الشيعة  مقاتل  بني  و)املسلمون  والكسل(  العمل  بني  و)املسلمون  ُتنسى(  ال 
الضعفاء  مسئوليَّة   )2( واملسؤوليَّة   ،)1( و)املسؤوليَّة  العرص(  و)مسيلامت  السنَّة( 
ر هبم، واملسؤوليَّة )4( املسؤوليَّة عن فعل  واملستكربين، واملسؤوليَّة )3( مسؤوليَّة امُلغرَّ
الغري، واملسؤوليَّة )5( األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واملسؤوليَّة )6( املسؤوليَّة 
التضامنيَّة يف اإلسالم، واملسؤوليَّة )7( املسؤوليَّة عن األعامل القلبيَّة، واملسؤوليَّة )8( 
أصول  جتديد  و)مرشوع  القرآين(  اإلصالح  و)مرشوع  عمره(،  عن  املرء  مسؤوليَّة 
ملرشوع  و)معًا  معارصة(  سياسية  و)مصطلحات  اجلمعة(  خطبة  و)مرشوع  الفقه( 
نضة وإحياء( و)معامل يف املنهج القرآين، أجزاء( و)مفاتح القرآن( و)مفاهيم التدبُّر( 
و)املفاهيم  واملنهجية(  املنهج  يف  حمورية  و)مفاهيم  إمجاالً(  الفاحتة  سورة  و)مفاهيم 
وواقعها(  ة  األمَّ و)مفهوم  االستعانة(  و)مفهوم  والنبوة(  الرسالة  هبا  واملتالعبون 
والعلامنية(  الدولة  و)مفهوم  رجة(  الدَّ و)مفهوم  احلب(  و)مفهوم  اجلامل(  و)مفهوم 
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الرمحة(  و)مفهوم  والربوبية(  الرب  و)مفهوم  عليهم(  اهلل  أنعم  الذين  و)مفهوم 
و)مفهوم الزمن( و)مفهوم الرصاط املستقيم( و)مفهوم الضالني( و)مفهوم الطائفيَّة( 
و)مفهوم  اهلل(  و)مفهوم  الفكر(  و)مفهوم  العمى(  و)مفهوم  العبادة(  و)مفهوم 
و)مفهوم  اهلداية(  و)مفهوم  النعمة(  و)مفهوم  عليهم(  املغضوب  و)مفهوم  املالك( 
احلاكمة  العليا  و)املقاصد  الرشيعة(  و)مقاصد  الدين(  يوم  و)مفهوم  الرتاث(  تقويم 
املعرفة(  إسالمية  يف  و)مقدمة  القرآن(  علوم  يف  درايس  مقرر  و)مقرتح  وتفعيلها( 
و)مقرر درايس حول منهجيَّة التعامل مع القرآن الكريم( و)مالحظات رسيعة حول 
إشكالية جتديد اخلطاب الديني( و)من أدب االختالف إىل نبذ اخلالف( و)من التفسري 
التعامل مع القضاء( و)من عّبارات املوت إىل  التدّبر( و)من طرائف املسلمني يف  إىل 
األنبياء(  جتارب  يف  احلج  و)مناسك  الفتنة(  يف  النبّوة  هدي  و)من  احلياة(  جسور 
بناء  وإعادة  الواقع  فقه  يف  القرآين  و)املنهج  أجزاء(  وأرسار،  حكم  احلج:  و)مناسك 
احلالة  يف  النظر  و)منهج  كلمتها(  وتوحيد  األمة  بناء  إلعادة  القرآين  و)املنهج  األمة( 
مع  التعامل  و)منهجيَّة  بالقرآن(  القرآن  تفسري  و)منهج  أجزاء(   3 العربية،  الثورية 
القرآن الكريم( و)مواقف التعامل مع الرتاث( و)مواقف للتأمل بني احلفظ والقراءة( 
وحكم  النبوي  و)املولد  أجزاء(  األول،  األديان  وحدة  منظمة  تأسيس  و)مؤمتر 

االحتفال به( و)مؤهالت احلوار يف منظمة األديان( 

حرف النون:
ة والرسالة( و)نحن واحلداثة( و)نحن والغرب( و)نحو إخراج االجتهاد  )النبوَّ
إسالمّي  خلطاب  فاعلة  اسرّتاتيجيَّه  و)نحو  القرآن(  رحابة  إىل  الفقه  مضيق  من 
جديد، أجزاء( و)نحو إعادة بناء علوم األمة االجتامعية والرشعية( و)نحو التجديد 
التعليل  من  ثانيًا:  والتجديد،  االجتهاد  و)نحو  وأصوله(  الفقه  أوالً:  واالجتهاد، 
القرآين إىل املقاصد القرآنية العليا احلاكمة( و)نحو التأليف بني القلوب( و)نحو آليَّة 
إسالميَّة الحتواء االختالفات وحلِّ املنازعات( و)نحو بناء ثقافة االنتخاب( و)نحو 
ة املسلمة(  ة القرآن( و)نحو بناء مرشوع إحياء لألمَّ بناء عالقة سليمة بني القرآن وأمَّ
ة( و)نحو خطاب إسالمي  و)نحو جتديد اخلطاب القيمّي( و)نحو ثقافة رمضانيَّة جادَّ
معارص( و)نحو خطاب ديني سديد( و)نحو فلسفة إسالميَّة يف العمران( و)نحو فهم 
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الفتنة( و)نحو مرشوع حضاري( و)نحو مفهوم  ملا جيري يف مايل( و)نحو خمرج من 
إشكالية  من  قرآين  موقف  و)نحو  قرآنية(  معرفية  منهجية  و)نحو  للسياحة(  قرآينٍّ 
املحكم واملتشابه( و)نحو موقف قرآين من النسخ( و)النخبة وأولو األمر منكم حول 
إىل  عام  و)نداء  ومراجعه(  العراق  علامء  إىل  و)نداء  اليوم(  عراق  يف  الدائر  الرصاع 
املنفتح(  والنسق  املغلق  و)النسق  اإلسالمي(  والعامل  الطالق  و)نسب  اإلسالم(  ة  أمَّ
و)نرصانيَّة املعرفة!!( و)نظرات يف القراءات املعارصة( و)نظرات يف تاريخ بناء األمة( 
و)النَّظم  احلديث(  األمة  تاريخ  يف  و)نظرة  اإلصالح(  حركات  عىل  ة  عامَّ و)نظرة 
العامل  الدينّي يف  العبيد( و)نقاش حول اخلطاب  التخلف( و)نفسية  القرآين( و)نعمة 
العريّب واإلسالمّي( و)نقد اخلطاب اإلسالمي املعارص( و)نقدي ألدب االختالف( 

و)النكاح ومعركة املفاهيم( و)نضة األّمة بالقرآن( و)النّية(.

حرف اهلاء:
ة( و)هجر القرآن وعلامء أصول الفقة( و)هجران  )هجر القرآن بني العلامء والعامَّ
ة للقرآن، هل من سبيل إىل إزالة أسبابه؟( و)اهلجرة، أجزاء( و)هذا بيان للناس،  األمَّ
أجزاء( و)هذا بيان للناس: ال رجم يف القرآن( و)اهلزائم النفسيَّة( و)هل الدنيا أخت 
لآلخرة أم رضة هلا؟( و)هل تعد اإلقامة يف ديار الغرب هجرة؟( و)هل من فرقة ناجية 

اليوم؟( و)اهلُِوّي واهلوى(.

حرف الواو:
تدعو مع  املساجد هلل فال  األولويات( و)وأنَّ  ميزان  »الفيلم امليسء« يف  )واقعة 
اهلل أحًدا( و)الوجود اإلسالمي يف أمريكا( و)الوجود اإلسالمّي يف فرنسا( و)وحدة 
و)الوحدة  أوالً(  الشعب  و)وحدة  البنائية(  و)الوحدة  األمة(  و)وحدة  األديان( 
العربيَّة الفريضة الغائبة( و)الوحدة العربيَّة رضورة حتميَّة( و)الوحدة البنائية للقرآن 
املجيد( و)الوحدة رضورة حتمّية( و)ورقة عمل مقرتحة لدورة حول القرآن الكريم( 
َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ولكن(  و)وصيَّة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم( و)َوالَ 

و)وما قدروا القرآن حق قدره( و)ويل للمفّكر من الفكر(.

واحلمدهلل رب العاملني
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