سورة الدسد
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يد بها بحْبل لِمن َم بدسد )(5
بو ْامبرأبتُهُ بحَالبةب ْ
سورة الدسد
أبو لب  ] -واسه عبد العزى بن عبد الطلب [ هو عم النب ] ص [ وإنا سي أبو لب
لشراق وجهه  ,وكان هو وامرأته "أم جيل" من أشد الناس إيذاء لرسول ا ] ص [ وللدعوة
الت جاء با . .
قال ابن اسحاق":حدثن حدسي بن عبد ا بن عبيد ا بن عباس قال:سعت ربيعة بن عباد
الديلي يقول":إن لع أب رجل شاب أنظر إل رسول ا ] ص [ يتبع القبائل  ,ووراءه رجل
أحول  ,وضيء الوجه ذو جة  ,يقف رسول ا ] ص [ على القبيلة فيقول ":ي بن فلن .
إن رسول ا إليكم آمركم أن تعبدوا ا ول تشركوا به شيئا  ,وأن تصدقون وتنعون حت أنفذ
عن ا ما بعثن به " وإذا فرغ من مقالته قال الخر من خلفه:ي بن فلن  .هذا يريد منكم
أن تدسلخوا اللت والعزى وحلفاءكم من الن من بن مالك بن أقمس  ,إل ما جاء به من
البدعة والضللة  ,فل تدسمعوا له  ,ول تتبعوه  .فقلت لب:من هذا ? قال عمه أبو لب .
] ورواه المام أحد والطبان بذا اللفظ [ .
فهذا نوذج من ناذج كيد أب لب للدعوة وللرسول ] ص [  ,وكانت زوجته أم جيل ف عونه
ف هذه الملة الدائبة الظالة  ] .وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أب سفيان [ .
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ولقد اتذ أبو لب موقفه هذا من رسول ا ] ص [ منذ اليوم الول للدعوة  .أخرج البخاري
 بسناده  -عن ابن عباس  ,أن النب ] ص [ خرج إل البطحاء  ,فصعد البل فنادى ":يصباحاه " فاجتمعت إليه قريش  ,فقال:أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مدسيكم ?
أكنتم مصدقي ? قالوا:نعم  .قال ":فإن نذير لكم بي يدي عذاب شديد "  .فقال أبو
لب  .ألذا جعتنا ? تبا لك  .فأنزل ا)تبت يدا أب لب وتب (. . .ال  .وف رواية فقام
ينفض يديه وهو يقول:تبا لك سائر اليوم ! ألذا جعتنا ?! فأنزل ا الدسورة .
ولا أجع بنو هاشم بقيادة أب طالب على حاية النب ] ص [ ولو ل يكونوا على دينه  ,تلبية
لدافع العصبية القبلية  ,خرج أبو لب على إخوته  ,وحالف عليهم قريشا  ,وكان معهم ف
الصحيفة الت كتبوها بقاطعة بن هاشم وتويعهم كي يدسلموا لم ممدا ] ص [ .
وكان قد خطب بنت رسول ا ] ص [ رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النب ] ص [ فلما
كانت البعثة أمرها بتطليقهما حت يثقل كاهل ممد بما !
وهكذا مضى هو وزوجته أم جيل يثيانا حرب شعواء على النب ] ص [ وعلى الدعوة  ,ل
هوادة فيها ول هدنة  .وكان بيت أب لب قريبا من بيت رسول ا ] ص [ فكان الذى أشد
 .وقد روي أن أم جيل كانت تمل الشوك فتضعه ف طريق النب ; وقيل:إن حل الطب
كناية عن سعيها بلذى والفتنة والوقيعة .
نزلت هذه الدسورة ترد على هذه الرب العلنة من أب لب وامرأته  .وتول ا  -سبحانه -
عن رسوله ] ص [ أمر العركة !
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) تبت يدا أب لب وتب( . .والتباب اللك والبوار والقطع ).وتبت(الول دعاء ).وتب(الثانية
تقرير لوقوع هذا الدعاء  .ففي آية قصية واحدة ف مطلع الدسورة تصدر الدعوة وتتحقق ,
وتنتهي العركة ويدسدل الدستار !
فأما الذي يتلو آية الطلع فهو تقرير ووصف لا كان .
) ما أغن عنه ماله وما كدسب( . .لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك  .فلم يغن عنه ماله
وسعيه ول يدفع عنه اللك والدمار .
ذلك  -كان  -ف الدنيا  .أما ف الخرة فإنه):سيصلى نرا ذات لب( . .ويذكر اللهب
تصويرا وتشخيصا للنار وإياء بتوقدها وتلهبها .
) وامرأته حالة الطب( . .وستصلها معه امرأته حالة كونا حالة للحطب  . .وحالة كونا:
) ف جيدها حبل من مدسد( . .أي من ليف  . .تشد هي به ف النار  .أو هي البل الذي
تشد به الطب  .على العن القيقي إن كان الراد هو الشوك  .أو العن الازي إن كان حل
الطب كناية عن حل الشر والدسعي بلذى والوقيعة .
وف الداء التعبيي للدسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها  ,نقتطف ف بيانه
سطورا من كتاب":مشاهد القيامة ف القرآن" نهد با لوقع هذه الدسورة ف نفس أم جيل الت
ذعرت لا وجن جنونا:
" أبو لب  .سيصلى نرا ذات لب  . .وامرأته حالة الطب  .ستصلها وف عنقها حبل من
مدسد . .
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" تناسق ف اللفظ  ,وتناسق ف الصورة  .فجنهم هنا نر ذات لب  .يصلها أبو لب !
وامرأته تمل الطب وتلقيه ف طريق ممد ليذائه )بعناه القيقي أو الازي"  . .والطب ما
يوقد به اللهب  .وهي تزم الطب ببل  .فعذابا ف النار ذات اللهب أن تغل ببل من
مدسد  .ليتم الزاء من جنس العمل  ,وتتم الصورة بحتويتا الدساذجة:الطب والبل  .والنار
واللهب  .يصلى به أبو لب وامرأته حالة الطب !وتناسق من لون آخر  .ف جرس الكلمات
 ,مع الصوت الذي يدثه شد أحال الطب وجذب العنق ببل من مدسد  .اقرأ):تبت يدا
أب لب وتب(تد فيها عنف الزم والشد ! الشبيه بزم الطب وشده  .والشبيه كذلك بغل
العنق وجذبه  .والشبيه بو النق والتهديد الشائع ف الدسورة .
" وهكذا يلتقي تناسق الرس الوسيقي  ,مع حركة العمل الصوتية  ,بتناسق الصور ف جزئياتا
التناسقة  ,بتناسق الناس اللفظي ومراعاة النظي ف التعبي  ,ويتدسق مع جو الدسورة وسبب
النزول  .ويتم هذا كله ف خس فقرات قصار  ,وف سورة من أقصر سور القرآن" .
هذا التناسق القوي ف التعبي جعل أم جيل تدسب أن الرسول ] ص [ قد هجاها بشعر .
وباصة حي انتشرت هذه الدسورة وما تمله من تديد ومذمة وتصوير زري لم جيل خاصة .
تصوير يثي الدسخرية من امرأة معجبة بنفدسها  ,مدلة بدسبها وندسبها  .ث ترتدسم لا هذه
الصورة) :حالة الطب  .ف جيدها حبل من مدسد(! ف هذا السلوب القوي الذي يشيع
عند العرب !
قال ابن إسحاق:فذكر ل أن أم جيل حالة الطب حي سعت ما نزل فيها وف زوجها من
القرآن  ,أتت رسول ا ] ص [ وهو جالس ف الدسجد عند الكعبة  ,ومعه أبو بكر
الصديق  ,وف يدها فهر ] أي بقدار ملء الكف [ من حجارة  .فلما وقفت عليهما أخذ
ا ببصرها عن رسول ا ] ص [ فل ترى إل أب بكر  .فقالت:ي أب بكر  .أين صاحبك ?
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قد بلغن أنه يهجون  .وا لو وجدته لضربت بذا الفهر فاه  .أما وا وان لشاعرة ! ث
قالت:
مذما عصينا وأمره أبينا
ث انصرفت  .فقال أبو بكر:ي رسول ا  ,أما تراها رأتك ? فقال:ما رأتن  ,لقد أخذ ا
ببصرها عن . .
وروى الافظ أبو بكر البزار  -بسناده  -عن ابن عباس قال:لا نزلت) :تبت يدا أب
لب(جاءت امرأة أب لب  ,ورسول ا ] ص [ جالس ومعه أبو بكر  .فقال له أبو بكر:لو
تنحيت ل تؤذيك بشيء ! فقال رسول ا ] ص [ ":إنه سيحال بين وبينها "  . .فأقبلت
حت وقفت على أب بكر  ,فقالت:ي أب بكر  ,هجان صاحبك  .فقال أبو بكر:ل ورب
هذه البنية ما ينطق بلشعر ول يتفوه به  ,فقالت:إنك لصدق  .فلما ولت قال أبو بكر:ما
رأتك ? قال ":ل  .ما زال ملك يدستن حت ولت " . .
فهكذا بلغ منها الغيظ والنق  ,من سيورة هذا القول الذي حدسبته شعرا ] وكان الجاء ل
يكون إل شعرا [ ما نفاه لا أبو بكر وهو صادق ! ولكن الصورة الزرية الثية للدسخرية الت
شاعت ف آيتا  ,قد سجلت ف الكتاب الالد  ,وسجلتها صفحات الوجود أيضا تنطق
بغضب ا وحربه لب لب وامرأته جزاء الكيد لدعوة ا ورسوله  ,والتباب واللك والدسخرية
والزراية جزاء الكائدين لدعوة ا ف الدنيا  ,والنار ف الخرة جزاء وفاقا  ,والذل الذي يشي
إليه البل ف الدنيا والخرة جيعا . . .
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