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 ِفي ِبضِع ِسِنني ِللَّـِه      3 ِفي أَدنى الْأَرِض وهم من بعِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ          2 غُِلبِت الروم    1امل  + 
 5 ِبنصِر اللَِّه ينصر من يشاء وهو الْعِزيز الـرِحيم           4لْمؤِمنونَ  الْأَمر ِمن قَبلُ وِمن بعد ويومِئٍذ يفْرح ا       

 يعلَمونَ ظَاِهرا من الْحياِة الدنيا وهـم   6وعد اللَِّه لَا يخِلف اللَّه وعده ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ            
 أَولَم يتفَكَّروا ِفي أَنفُِسِهم ما خلَق اللَّه السماواِت والْأَرض وما بينهما ِإلَّا             7لُونَ  عِن الْآِخرِة هم غَافِ   

ا  أَولَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَينظُـرو      8ِبالْحق وأَجٍل مسمى وِإنَّ كَِثريا من الناِس ِبِلقَاء ربِهم لَكَاِفرونَ           
كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا أَشد ِمنهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر ِمما عمروهـا                 

 ثُم كَـانَ عاِقبـةَ      9نَ  وجاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمو          
  10الَِّذين أَساؤوا السوأَى أَن كَذَّبوا ِبآياِت اللَِّه وكَانوا ِبها يستهِزؤون 

  ولَـم  12 ويوم تقُوم الساعةُ يبِلس الْمجِرمونَ       11اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ثُم ِإلَيِه ترجعونَ         
         كَاِفِرين كَاِئِهمروا ِبشكَاناء وفَعش كَاِئِهمرن شم مكُن لَّهقُونَ       13يفَرتِئٍذ يموةُ ياعالس قُومت موي14 و 

كَذَّبوا ِبآياِتنـا    وأَما الَِّذين كَفَروا و    15فَأَما الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَهم ِفي روضٍة يحبرونَ          
  16وِلقَاء الْآِخرِة فَأُولَِئك ِفي الْعذَاِب محضرونَ 

 ولَه الْحمد ِفي السماواِت والْأَرِض وعِشـيا        17فَسبحانَ اللَِّه ِحني تمسونَ وِحني تصِبحونَ       
ِت ويخِرج الْميت ِمن الْحي ويحِيي الْأَرض بعـد موِتهـا            يخِرج الْحي ِمن الْمي    18وِحني تظِْهرونَ   

 وِمن آياِتِه أَنْ    20 وِمن آياِتِه أَنْ خلَقَكُم من تراٍب ثُم ِإذَا أَنتم بشر تنتِشرونَ             19وكَذَِلك تخرجونَ   
تسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـاٍت لِّقَـوٍم   خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّ  

 وِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـاٍت   21يتفَكَّرونَ  
  اِلِمني22لِّلْع ٍم      وـاٍت لِّقَـولَآي ِلِه ِإنَّ ِفـي ذَِلـكن فَضكُم ماؤِتغاباِر وهالنِل وكُم ِباللَّيامناِتِه مآي ِمن
 وِمن آياِتِه يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينزلُ ِمن السماء ماء فَيحِيي ِبِه الْـأَرض بعـد                 23يسمعونَ  

ِتهوِقلُونَ        معٍم ياٍت لِّقَولَآي 24ا ِإنَّ ِفي ذَِلك           اكُمعِإذَا د ِرِه ثُمِبأَم ضالْأَراء ومالس قُوماِتِه أَن تآي ِمنو 
 وهـو   26 ولَه من ِفي السماواِت والْأَرِض كُلٌّ لَّه قَـاِنتونَ           25دعوةً من الْأَرِض ِإذَا أَنتم تخرجونَ       

    ِزيـزالْع ـوهِض والْأَراِت واوملَى ِفي السثَلُ الْأَعالْم لَهِه ولَينُ عوأَه وهو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبالَِّذي ي
 ِكيم27الْح  
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            ن شكُم مانمأَي لَكَتا من مل لَّكُم مه أَنفُِسكُم ثَلًا ِمنلَكُم م برض     مفَأَنت اكُمقْنزا ركَاء ِفي مر
 بِل اتبع الَِّذين ظَلَموا     28ِفيِه سواء تخافُونهم كَِخيفَِتكُم أَنفُسكُم كَذَِلك نفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعِقلُونَ           

م ما لَهمو لَّ اللَّهأَض نِدي مهن يِر ِعلٍْم فَميم ِبغاءهوأَه اِصِرين29ن ن  
               ينالـد لِْق اللَِّه ذَِلـكِديلَ ِلخبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو فَأَِقم

 الصلَاةَ ولَا تكُونوا ِمن الْمشِرِكني       مِنيِبني ِإلَيِه واتقُوه وأَِقيموا    30الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ       
  _32 ِمن الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ 31

|     |     | 
ذلك حني غلبت فارس على الـروم فيمـا         . نزلت اآليات األوىل من هذه السورة مبناسبة معينة       

وكان ذلك يف إبان احتدام اجلدل حول العقيدة بـني املسـلمني            . ا من جزيرة العرب   كانت تضع يده  
وملا كان الروم يف ذلك الوقت أهل كتاب دينهم          .. السابقني إىل اإلسالم يف مكة قبل اهلجرة واملشركني       

 فقد وجد املشركون من أهل مكة يف احلـادث        ،  وكان الفرس غري موحدين ديانتهم اوسية     ،  النصرانية
 . وفأال بانتصار ملة الكفر على ملة اإلميان، فرصة الستعالء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد

 ومن مث نزلت اآليات األوىل من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم يف بضع سـنني                  
 . الذين يودون انتصار ملة اإلميان من كل دين، غلبة يفرح هلا املؤمنون

إمنـا  . وال يف حدود ذلك احلادث    ،  قف باملسلمني وخصومهم عند هذا الوعد      ولكن القرآن مل ي   
وليصلهم بـالكون  . كانت هذه مناسبة لينطلق م إىل آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك احلادث املوقوت  

ولريبط بني سنة اهللا يف نصر العقيدة السماوية واحلق الكبري الذي قامت عليه السـماوات واألرض           ،  كله
مث يستطرد ا إىل احلياة األخرى بعد هذه        . وليصل بني ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها     . ماوما بينه 

ويف أغـوار  ، مث يطوف م يف مشاهد الكـون . وإىل العامل اآلخر بعد عامل األرض احملدود     ،  احلياة الدنيا 
خم الرحيب يطلعون   فإذا هم يف ذلك احمليط اهلائل الض       .. ويف عجائب الفطر  ،  ويف أحوال البشر  ،  النفس

. وخترجهم من تلك العزلة الضيقة    ،  وتوسع آمادها وأهدافها  ،  على آفاق من املعرفة ترفع حيام وتطلقها      
وإىل نواميس الكون   ،  ماضيه وحاضره ومستقبله  : إىل فسحة الكون كله   . عزلة املكان والزمان واحلادث   

 . وسننه وروابطه
ويشـعرون  . وحقيقة العالقات يف هذا الكون الكبري      ومن مث يرتفع تصورهم حلقيقة االرتباطات       

ودقة السنن اليت تصرف حيـاة النـاس        ؛  وحتكم فطرة البشر  ،  بضخامة النواميس اليت حتكم هذا الكون     
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ويقوم ،  وعدالة املوازين اليت تقدر ا أعمال اخللق      ؛  وحتدد مواضع النصر ومواضع اهلزمية    ،  وأحداث احلياة 
 . يلقون على أساسها اجلزاء يف الدنيا واآلخرةو، ا نشاطهم يف هذه األرض

 ويف ظل ذلك التصور املرتفع الواسع الشامل تتكشف عاملية هذه الدعوة وارتباطهـا بأوضـاع               
 ويتسع جماهلا فال تعـود      - حىت وهي ناشئة يف مكة حمصورة بني شعاا وجباهلا           -العامل كله من حوهلا     

وفطرة النفس  ،  ة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكربى      مرتبطة ذه األرض وحدها إمنا هي مرتبط      
ولكـن كـذلك يف     ،  ال على هذه األرض وحدها    . وماضي هذه البشرية ومستقبلها   ،  البشرية وأطوارها 

 . العامل اآلخر الوثيق الصلة ا واالرتباط
ياة ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للح     ؛   وكذلك يرتبط قلب املسلم بتلك اآلفاق واآلماد      

وخلفه وقدامـه علـى     ،  ويتلفت حواليه على العجائب واألسرار    ؛  ويتطلع إىل السماء واآلخرة   ؛  والقيم
ويعرف قيمته هـو وقيمـة      ؛  ويدرك موقفه هو وموقف أمته يف ذلك اخلضم اهلائل        . احلوادث واملصائر 

 ثقـة   وينـهض بتكاليفـه يف    ،  فيؤدي حينئذ دوره على بصرية    ،  عقيدته يف حساب الناس وحساب اهللا     
 . وطمأنينة واهتمام

|     |     | 
وتثبيـت  ،  وحتقيق دالالا يف نظـام الكـون      ،  وميضي سياق السورة يف عرض تلك االرتباطات      

 : ميضي سياق السورة يف شوطني مترابطني .. مدلوالا يف القلوب
، بينهما يف الشوط األول يربط بني نصر املؤمنني واحلق الذي تقوم عليه السماوات واألرض وما               

ويقيس عليهـا   . ويوجه قلوم إىل سنة اهللا فيمن مضى قبلهم من القرون         . ويرتبط به أمر الدنيا واآلخرة    
ومن مث يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة ومـا جيـري فيـه للمـؤمنني                . قضية البعث واإلعادة  

وداللة تلك املشاهد   ؛  يف ثناياه وآيات اهللا املبثوثة    ،  مث يعود من هذه اجلولة إىل مشاهد الكون       . والكافرين
، ويضرب هلم من أنفسهم ومما ملكت أميام مثال يكشف عن سخافة فكرة الشـرك             . وإحيائها للقلوب 

إىل اتبـاع    ع   وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول     .. وقيامها على األهواء اليت ال تستند إىل حق أو علم         
واليت ال تتبدل وال تـدور مـع   ؛  فطر الناس عليهاطريق الفطرة اليت. طريق احلق الواحد الثابت الواضح    

 . كما تفرق الذين اتبعوا اهلوى، وال يتفرق متبعوها فرقا وشيعا؛ اهلوى
مـا مل   . ويف الشوط الثاين يكشف عما يف طبيعة الناس من تقلب ال يصلح أن تقام عليه احليـاة                

. وعند بسط الرزق وقبضـه    ،  ة والضر ويصور حاهلم يف الرمح   ،  يرتبطوا مبعيار ثابت ال يدور مع األهواء      
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ويعود إىل قضية الشرك والشركاء فيعرضها      . ويستطرد ذه املناسبة إىل وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته        
ويربط بني ظهور الفساد يف الـرب والبحـر         . فإذا هم ال يرزقون وال مييتون وال حييون       ؛  من هذه الزاوية  

ومـن مث   . والنظر يف عواقب املشركني من قبل     ،   يف األرض  ويوجههم إىل السري  ؛  وعمل الناس وكسبهم  
من قبل أن يأيت اليوم الذي جيزى فيه كل مبا كسبت           ،  إىل االستقامة على دين الفطرة     ع   يوجه الرسول 

ويعقب عليها  . ويعود م بعد ذلك إىل آيات اهللا يف مشاهد الكون كما عاد م يف الشوط األول               . يداه
مث . فهو ال يهدي العمي وال يسـمع الصـم        ،  ال ميلك إال البالغ    ع   أن الرسول و؛  بأن اهلدى هدى اهللا   

منـذ  ، يطوف م يف جولة جديدة يف ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأم من بـدئها إىل منتـهاها             
مث ينهي هذا   . ويعرض عليهم مشهدا من مشاهدها    ،  الطفولة الواهنة الضعيفة إىل املوت والبعث والقيامة      

؛ وما يلقـاه مـن النـاس فيهـا        ،  إىل الصرب على دعوته    ع   م معه السورة بتوجيه الرسول    الشوط وخيت 
 . فال يقلقه وال يستخفه الذين ال يوقنون؛ واالطمئنان إىل أن وعد اهللا حق ال بد آت

|     |     | 
و هو الكشف عن االرتباطات     . وجو السورة وسياقها معا يتعاونان يف تصوير موضوعها الرئيسي        

وسـنن الكـون    ،  وماضي البشرية وحاضرها ومسـتقبلها    ،  وأحداث احلياة ،  قة بني أحوال الناس   الوثي
، وكل حادث وكل حالة   ،  ويف ظالل هذه االرتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة         . ونواميس الوجود 

وأن . حمكومة بقانون دقيق  ،  كلها مرتبطة برباط وثيق    .. وكل نصر وكل هزمية   ،  وكل نشأة وكل عاقبة   
وهذه هي احلقيقة األوىل اليت يؤكدها القـرآن        . "هللا األمر من قبل ومن بعد       " :  األمر فيها كله هللا    مرد
احلقيقة اليت تنشأ عنها مجيع التصورات واملشاعر والقـيم  . بوصفها احلقيقة املوجهة يف هذه العقيدة،  كله

  .. واليت بدوا ال يستقيم تصور وال تقدير؛ والتقديرات
     |     || 

 : واآلن نأخذ يف عرض السورة بالتفصيل
هللا األمـر   . يف بضع سنني  . وهم من بعد غلبهم سيغلبون    ،  غلبت الروم يف أدىن األرض    . أمل " 

، وعد اهللا . وهو العزيز الرحيم  ،  ينصر من يشاء  ،  ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا    . من قبل ومن بعد   
وهم عن اآلخرة   ،  يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا    . ولكن أكثر الناس ال يعلمون    . ال خيلف اهللا وعده   

  .. "هم غافلون 
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اليت اخترنا يف تفسريها أا للتنبيه إىل أن        " ميم  . الم. ألف" : بدأت السورة باألحرف املقطعة    " 
وهو مـع هـذا     ؛  اليت يعرفها العرب  ،   مصوغ من مثل هذه األحرف     - ومنه هذه السورة     -هذا القرآن   

 . ومنها لغتهم، واألحرف بني أيديهم، لكون صياغة مثلهال مي، معجز هلم
 - بإسـناده  -وقد روى ابن جرير  .  مث جاءت النبوءة الصادقة اخلاصة بغلبة الروم يف بضع سنني         

وكان املشـركون حيبـون أن      . كانت فارس ظاهرة على الروم    :  قال  ت   عن عبد اهللا ابن مسعود      
وهـم  ، ألم أهل كتـاب ، بون أن تظهر الروم على فارس     و كان املسلمون حي   ؛  تظهر فارس على الروم   

يف ،  وهم من بعد غلبهم سـيغلبون     ،  غلبت الروم يف أدىن األرض    . امل" : فلما نزلت . أقرب إىل دينهم  
: قـال . إن الروم تظهر على فارس يف بضع سـنني      : إن صاحبك يقول  . يا أبا بكر  : قالوا. "بضع سنني   

فمضت السبع ومل يكن    . فبايعوه على أربع قالئص إىل سبع سنني       ؟)1(هل لك أن نقامرك     : قالوا. صدق
؟ ما بضع سنني عندكم   " : فقال ع   فشق على املسلمني فذكر ذلك للنيب     ،  ففرح املشركون بذلك  . شيء

فما مضت السنتان حـىت     : قال. "اذهب فزايدهم وازدد سنتني يف األجل       " : قال. دون العشر : قالوا" 
 . ففرح املؤمنون بذلك.  على فارسجاءت الركبان بظهور الروم

وقبل أن نتجاوز   .  وقد وردت يف هذا احلادث روايات كثرية اخترنا منها رواية اإلمام ابن جرير            
 . احلادث إىل ما وراءه يف السورة من التوجيهات حنب أن نقف أمام بعض إحياءاته القوية

كان وزمان أمام دعوة التوحيـد       وأول هذه اإلحياءات ذلك الترابط بني الشرك والكفر يف كل م          
واألمم مل تكن وثيقة االربتاط كما هو الشـأن         ،  ومع أن الدول قدميا مل تكن شديدة االتصال       . واإلميان

مع هذا فإن املشركني يف مكة كانوا حيسون أن انتصار املشركني يف أي مكان على               . يف عصرنا احلاضر  
وكان ،  حيسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب      وكان املسلمون كذلك    ؛  أهل الكتاب هو انتصار هلم    

وكانوا يدركون أن دعوم وأن قضيتهم ليست يف عزلـة          ؛  يسوءهم أن ينتصر املشركون يف أي مكان      
 . ويؤثر يف قضية الكفر واإلميان، عما جيري يف أحناء العامل من حوهلم

وال ينتبهون إليها كما انتبـه       ؛ وهذه احلقيقة البارزة هي اليت يغفل عنها الكثريون من أهل زماننا          
ومـن مث  . منذ حوايل أربعة عشر قرنـا . املسلمون واملشركون يف عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وال يدركون أن القضية يف حقيقتها هـي قضـية الكفـر            ؛  ينحصرون داخل حدود جغرافية أو جنسية     
 . وحزب الشيطانوأن املعركة يف صميمها هي املعركة بني حزب اهللا ؛ واإلميان

                                                 
 . امليسر وجاء يف خرب آخر أن ذلك كان قبل حترمي الرهان بوصفه من .  أي نراهنك )1(
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فال ؛  وحقيقة القضية ،   وما أحوج املسلمني اليوم يف مجيع بقاع األرض أن يدركوا طبيعة املعركة           
فإم ال حياربون املسـلمني إال      ،  تلهيهم عنها تلك األعالم الزائفة اليت تتستر ا أحزاب الشرك والكفر          

 . مهما تنوعت العلل واألسباب، على العقيدة
 يف غـري     ت   كما تبدو يف قولة أيب بكر       ،   هو تلك الثقة املطلقة يف وعد اهللا        واإلحياء اآلخر 

ويراهنونـه  . صـدق : فما يزيد على أن يقـول ؛  واملشركون يعجبونه من قول صاحبه    ،  تلعثم وال تردد  
وهذه الثقة املطلقة    .. "يف بضع سنني    " : يف األجل الذي حدده   ،  مث يتحقق وعد اهللا   . فرياهن وهو واثق  

، ا النحو الرائع هي اليت مألت قلوب املسلمني قوة ويقينا وثباتا يف وجه العقبات واآلالم واحملـن       على هذ 
 . وهي عدة كل ذي عقيدة يف اجلهاد الشاق الطويل. حىت متت كلمة اهللا وحق وعد اهللا

ر من  هللا األم " : من قول اهللا سبحانه   ،   واإلحياء الثالث هو يف تلك اجلملة املعترضة يف مساق اخلرب         
، وتقرير هذه احلقيقة الكلية   . يف هذا احلادث ويف سواه    . واملسارعة برد األمر كله هللا     .. "قبل ومن بعد    

. وضعفها وقوـا  ،  وظهور الدول ودثورها  ،  فالنصر واهلزمية . لتكون ميزان املوقف وميزان كل موقف     
، يصرفه كيف شـاء   ،   اهللا مرده كله إىل  ،  شأنه شأن سائر ما يقع يف هذا الكون من أحداث ومن أحوال           

اليت ليس ألحد عليهـا     ،  وما األحداث واألحوال إال آثار هلذه اإلرادة املطلقة       . وفق حكمته ووفق مراده   
و إذن  . وال يعرف مصـادرها ومواردهـا إال اهللا       ؛  وال يدري أحد ما وراءها من احلكمة      ؛  من سلطان 

ل واألحداث اليت جيريهـا اهللا وفـق قـدر          فالتسليم واالستسالم هو أقصى ما ميلكه البشر أمام األحوا        
 . مرسوم

  .. "وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني . غلبت الروم يف أدىن األرض. أمل " 
  .. "هللا األمر من قبل ومن بعد  " 
  .. "ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا  " 

 . وفرح املؤمنون بنصر اهللا،  ولقد صدق وعد اهللا
  .. "وهو العزيز الرحيم ، ينصر من يشاء " 

واملشيئة اليت تريـد    . ال مقيد ملشيئته سبحانه   . وهو ينصر من يشاء   .  فاألمر له من قبل ومن بعد     
والنواميس . فال تعارض بني تعليق النصر باملشيئة ووجود األسباب       . النتيجة هي ذاا اليت تيسر األسباب     

وقد أرادت هذه املشيئة أن تكون هناك سـنن         . يقةاليت تصرف هذا الوجود كله صادرة عن املشيئة الطل        
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وفـق  ،  والنصر واهلزمية أحوال تنشأ عن مؤثرات     . وأن تكون هناك نظم هلا استقرار وثبات      ؛  ال تتخلف 
 . تلك السنن اليت اقتضتها تلك املشيئة الطليقة

لكنها ال تعفي   و. فهي ترد األمر كله إىل اهللا     .  والعقيدة اإلسالمية واضحة ومنطقية يف هذا اال      
أمـا أن   . البشر من األخذ باألسباب الطبيعية اليت من شأا أن تظهر النتائج إىل عامل الشهادة والواقـع               

. ألن مرد ذلك يف النهاية إىل تـدبري اهللا ، تتحقق تلك النتائج فعال أو ال تتحقق فليس داخال يف التكليف        
" توكلت على اهللا    " : ودخل يصلي قائال   ع   هللاولقد ترك األعرايب ناقته طليقة على باب مسجد رسول ا         

فالتوكل يف العقيدة اإلسالمية مقيـد      . )1(" اعقلها وتوكل   " : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 . ورد األمر بعد ذلك إىل اهللا، باألخذ باألسباب

  .. "وهو العزيز الرحيم ، ينصر من يشاء " 
وبظالل الرمحة اليت   ؛  قادرة اليت تنشئه وتظهره يف عامل الواقع       فهذا النصر حمفوف بظالل القدرة ال     

ولوال دفع اهللا الناس بعضـهم      " . وجتعل منه رمحة للمنصورين واملغلوبني سواء     ؛  حتقق به مصاحل الناس   
 . وصالح األرض رمحة للمنتصرين واملهزومني يف اية املطاف" ببعض لفسدت األرض 

يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا     . ولكن أكثر الناس ال يعلمون    . ال خيلف اهللا وعده   . وعد اهللا  " 
  .. "وهم عن اآلخرة هم غافلون 

فوعده صـادر  " ال خيلف اهللا وعده " : فالبد من حتققه يف واقع احلياة،   ذلك النصر وعد من اهللا    
وال ،  معقب حلكمه وال  ،  ال راد ملشيئته  ،  وهو قادر على حتقيقه   . وعن حكمته العميقة  ،  عن إرادته الطليقة  

 . يكون يف الكون إال ما يشاء
" ولكن أكثر الناس ال يعلمـون       "  وحتقيق هذا الوعد طرف من الناموس األكرب الذي ال يتغري           

وال ،  يتعلق بظواهر احلياة  ،  ذلك أن علمهم سطحي   . وأم يعرفون الكثري  ،  ولو بدا يف الظاهر أم علماء     
يعلمـون  " : وارتباطاا الوثيقـة  ،  وال يدرك نواميسها الكربى   ؛  صيلةوقوانينها األ ،  يتعمق سننها الثابتة  

 . وال يرون ببصريم ما وراءه؛ مث ال يتجاوزون هذا الظاهر .. "ظاهرا من احلياة الدنيا 

                                                 
 .  أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك )1(
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وال ،  يستغرق جهودهم بعضـه   ،  مهما بدا للناس واسعا شامال    ،   وظاهر احلياة الدنيا حمدود صغري    
حتكمه نواميس وسنن   ،  واحلياة كلها طرف صغري من هذا الوجود اهلائل       . ودةيستقصونه يف حيام احملد   

 . مستكنة يف كيان هذا الوجود وتركيبه
يظل ،  وال يتصل حسه بالنواميس والسنن اليت تصرفه      ؛   والذي ال يتصل قلبه بضمري ذلك الوجود      

وال يعـيش ـا     ،  حكمتهولكنه ال يدرك    ،  ويبصر الشكل الظاهر واحلركة الدائرة    ؛  ينظر وكأنه ال يرى   
وهـو  ؛ ألن اإلميان احلق هو وحده الذي يصل ظاهر احلياة بأسرار الوجود         ،  وأكثر الناس كذلك  . ومعها

ومن مث تظل   . واملؤمنون هذا اإلميان قلة يف جمموع الناس      . الذي مينح العلم روحه املدرك ألسرار الوجود      
 . األكثرية حمجوبة عن املعرفة احلقيقية

وصفحة من صـفحات    ،  فاآلخرة حلقة يف سلسلة النشأة     .. "خرة هم غافلون    وهم عن اآل   " 
، وال يدركون ناموس الوجود يغفلون عن اآلخـرة       ،  والذين ال يدركون حكمة النشأة    . الوجود الكثرية 

ال تتخلف مطلقا   ،  وال يعرفون أا نقطة يف خط سري الوجود       ،  وال حيسبون حساا  ،  وال يقدروا قدرها  
 . وال حتيد

فـال  ؛  وتؤرجح يف أكفهم ميـزان القـيم      ؛   والغفلة عن اآلخرة جتعل كل مقاييس الغافلني ختتل       
ألن ،  ويظل علمهم ا ظاهرا سـطحيا ناقصـا       ؛  ميلكون تصور احلياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا      

فحياته على األرض إن هـي      . حساب اآلخرة يف ضمري اإلنسان يغري نظرته لكل ما يقع يف هذه األرض            
ونصيبه يف هذه األرض إن هو إال قدر زهيد من نصـيبه            . إال مرحلة قصرية من رحلته الطويلة يف الكون       

واألحداث واألحوال اليت تتم يف هذه األرض إن هي إال فصل صغري مـن الروايـة              . الضخم يف الوجود  
ر زهيـد مـن   وقـد ، وال ينبغي أن يبين اإلنسان حكمه على مرحلة قصرية من الرحلة الطويلة          . الكبريه

 ! وفصل صغري من الرواية الكبرية، النصيب الضخم
مع آخر يعيش هلذه الدنيا وحـدها وال        ،   ومن مث ال يلتقي إنسان يؤمن باآلخرة وحيسب حساا        

وال قيمة واحـدة مـن      ،  ال يلتقي هذا وذاك يف تقدير أمر واحد من أمور هذه احلياة           . ينتظر ما وراءها  
فلكـل منـهما   . يف حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشـؤون           وال يتفقان   ؛  قيمها الكثرية 

 .. ولكل منهما ضوء يرى عليه األشياء واألحداث والقيم واألحـوال         ،  ولكل منهما زاوية للنظر   ،  ميزان
ونواميس شاملة للظاهر ، وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن       ؛  هذا يرى ظاهرا من احلياة الدنيا     

وعامل الناس  ،  واملاضي واحلاضر واملستقبل  ،  واملوت واحلياة ،  والدنيا واآلخرة ،  ب والشهادة والغي،  والباطن
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وهذا هو األفق البعيد الواسع الشامل الـذي ينقـل          .. والعامل األكرب الذي يشمل األحياء وغري األحياء      
املستخلف حبكم  .  األرض اخلليفة يف . ويرفعها فيه إىل املكان الكرمي الالئق باإلنسان      ؛  اإلسالم البشرية إليه  

 . ما يف كيانه من روح اهللا
|     |     | 

وارتباط أمر اآلخـرة    ،  والرتباط حتقق وعد اهللا بالنصر باحلق األكرب الذي يقوم عليه هذا الوجود           
يف السـماوات واألرض ومـا      . كذلك ذا احلق استطرد جيول م جولة أخرى يف ضمري هذا الكون           

الـذي  ،  علهم يدركون ذلك احلق الكـبري     ،  فسهم ينظرون يف أعماقها ويتدبرون    ويردهم إىل أن  ؛  بينهما
 : ويغفلون عن الدعوة اليت تقودهم إىل رؤية ذلك احلق وتدبره؛ يغفلون عنه حني يغفلون عن اآلخرة

أو مل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينـهما إال بـاحلق وأجـل          " 
 . "ن الناس بلقاء رم لكافرون و إن كثريا م. مسمى

وطبيعة هذا الكون كله من حوهلم توحي بأن هذا الوجود قـائم            ،   فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم   
وال يصـطدم   ،  وال تتخلف دورتـه   ،  وال تتفرق به السبل   ،  ال يضطرب ،  ثابت على الناموس  ،  على احلق 

إمنا ميضي يف نظامه الدقيق احملكم      ،  تقلبوال وفق اهلوى امل   ،  وال يسري وفق املصادفة العمياء    ،  بعضه ببعض 
يـتم فيهـا    ،  وأن من مقتضيات هذا احلق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة            . املقدر تقديرا 

وفق احلكمـة   . إمنا كل شيء إىل أجله املرسوم     . ويلقى اخلري والشر عاقبتهما كاملة    ،  اجلزاء على العمل  
، وإذا مل يعلم البشر مىت تكون السـاعة . يستقدم حلظة وال يستأخروكل أمر جييء يف موعده ال  ؛  املدبرة

ولكن تأجيلها يغري الذين ال يعلمون إال ظاهرا من احليـاة الـدنيا             ! فإن هذا ليس معناه أا ال تكون      
  .. "وإن كثريا من الناس بلقاء رم لكافرون " : وخيدعهم

|     |     | 
وهي جولة بعيدة اآلماد واآلفـاق يف       . ألرض وما بينهما  ومن هذه اجلولة يف ضمري السماوات وا      

والنجـوم  ، واألفـالك واألجـرام  ، الشاملة لألحياء واألشياء  ،  ويف حمتوياته املنوعة  ،  هيكل الكون اهلائل  
من هذه اجلولة البعيدة يف ضـمري       ... واملعلوم واهول ،  واخلايف والظاهر ،  واجلليل والصغري ،  والكواكب

، يرون فيها طرفا من سنة اهللا اجلاريـة       ،  وأبعاد التاريخ ،  جولة أخرى يف ضمري الزمان    الكون ينقلهم إىل    
 : اليت ال تتخلف مرة وال حتيد
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؛ كانوا أشد منهم قـوة    ،  أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم            " 
ولكن ،   كان اهللا ليظلمهم   فما،  وجاءم رسلهم بالبينات  ؛  وأثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها     

أن كذبوا بآيـات اهللا وكـانوا ـا         ،  مث كان عاقبة الذين أساءوا السوأى     . كانوا أنفسهم يظلمون  
  .. "يستهزئون 

تكشـف  ،  وخلق من خلق اهللا   ،  وهم ناس من الناس   ؛   وهي دعوة إىل التأمل يف مصائر الغابرين      
وسنة اهللا حق ثابت يقوم     .  هي سنة اهللا يف اجلميع     فسنة اهللا . مصائرهم املاضية عن مصائر خلفائهم اآلتية     

حاشـا هللا رب    . وال هوى يتقلب فتتقلب معه العواقـب      ،  بال حماباة جليل من الناس    ،  عليه هذا الوجود  
 ! العاملني

وحقيقة هـذه اإلنسـانية     ،   وهي دعوة إىل إدراك حقيقة هذه احلياة وروابطها على مدار الزمان          
، وقيمه وتصوراته ،  كي ال ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته       . ى مدار القرون  املوحدة املنشأ واملصري عل   

؛ وعن وحدة السنة اليت حتكم هذه األجيـال مجيعـا         ،  ويغفل عن الصلة الوثيقة بني أجيال البشر مجيعا       
 . ووحدة القيم الثابتة يف حياة األجيال مجيعا

وأثاروا األرض  "  .. "أشد منهم قوة    كانوا  "  فهؤالء أقوام عاشوا قبل جيل املشركني يف مكة         
فقد كانوا   .. "وعمروها أكثر مما عمروها     " وكشفوا عن ذخائرها    ،  فحرثوها وشقوا عن باطنها    .. "

مث وقفوا عند ظـاهر احليـاة الـدنيا ال          ... وأقدر منهم على عمارة األرض    ،  أكثر حضارة من العرب   
و مل يؤمنوا   ؛  فلم تتفتح بصائرهم هلذه البينات    ،  .."ت  وجاءم رسلهم بالبينا  " : يتجاوزونه إىل ما وراءه   

؛ ومل تنفعهم قـوم   ؛  فمضت فيهم سنة اهللا يف املكذبني     . فتتصل ضمائرهم بالنور الذي يكشف الطريق     
فما كان اهللا لـيظلمهم     " : ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه    ؛  ومل يغن عنهم علمهم وال حضارم     

  .. "ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
كانت السوأى هي العاقبة اليت لقيهـا املسـيئون          .. "مث كان عاقبة الذين أساءوا السوأى        " 

  .. "أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا ا يستهزئون " وكانت جزاء وفاقا على 
 والقرآن الكرمي يدعو املكذبني املستهزئني بآيات اهللا أن يسريوا يف األرض فال ينعزلوا يف مكام               

وأن يدركوا أن سنة اهللا واحدة      ؛  وأن يتدبروا عاقبة أولئك املكذبني املستهزئني ويتوقعوا مثلها       ؛  قعةكالقو
ووحدة العاقبة  ،  ووحدة الدعوة ،  وأن يوسعوا آفاق تفكريهم فيدركوا وحدة البشرية      ؛  وأا ال حتايب أحدا   
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، ع به قلب املؤمن وعقلـه     وهذا هو التصور الذي حيرص اإلسالم على أن يطب        . يف أجيال البشرية مجيعا   
 . ويكرر القرآن اإليقاع حوله كثريا

|     |     | 
. ومن هاتني اجلولتني يف أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إىل احلقيقة اليت يغفل عنها الغـافلون       

 : وهي طرف من احلق األكرب الذي يقوم عليه الوجود. حقيقة البعث واملآب
  .. "ه مث إليه ترجعون اهللا يبدأ اخللق مث يعيد " 

. و الترابط والتناسق بني جزئيها أو بني حلقتيها واضـح كـذلك           .  وهي حقيقة بسيطة واضحة   
والرجعة يف  . مترابطتان ال انفصام بينهما   ،  ومها حلقتان يف سلسلة النشأة    . فاإلعادة كالبدء ال غرابة فيها    

لتربية عباده ورعايتهم وجمـازام يف      ،  أة اآلخرة الذي أنشأ النشأة األوىل والنش    ،  النهاية إىل رب العاملني   
 . النهاية على ما يعملون

ويرسـم مصـائر    ،   وعندما يصل السياق إىل البعث واملآب يعرض مشهدا من مشاهد القيامـة           
 : ويكشف عن عبث اختاذ الشركاء وسخف عقيدة املشركني؛ املؤمنني واملكذبني حني يرجعون

 "     ومل يكن هلم من شركائهم شفعاء وكـانوا بشـركائهم          ،  رمونويوم تقوم الساعة يبلس ا
فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهـم يف روضـة          . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون    . كافرين
  .. "وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون . حيربون

أو هـا   ،  ها هي ذي جتيء   . ويكذب ا املكذبون  ،  فلون فها هي ذي الساعة اليت يغفل عنها الغا       
وال . وال رجاء هلم يف خـالص ، ال أمل هلم يف جناة، وهؤالء هم ارمون حائرين يائسني ! هي ذي تقوم  

هؤالء هم حائرين يائسـني ال      ! شفاعة هلم من شركائهم الذين اختذوهم يف احلياة الدنيا ضالني خمدوعني          
 هم أوالء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم يف األرض وأشركوهم مـع اهللا             مث ها . منقذ هلم وال شفيع   

 . رب العاملني
 :  مث ها هو ذا مفرق الطريق بني املؤمنني والكافرين

ويتلقون فيها ما يفرح القلب      .. "فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون           " 
 . ويسر اخلاطر ويسعد الضمري

  .. " كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون وأما الذين " 
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 . وعاقبة احملسنني واملسيئني.  وتلك اية املطاف
|     |     | 

وإىل مشاهد الكـون    ،  ومن هذه اجلولة يف مشاهد القيامة يف العامل اآلخر يعود م إىل هذا العامل             
ويبـدأ هـذه    . وإىل خوارق األحداث ومعجزات التكوين     ،وإىل عجائب اخللق وأسرار النفس    . واحلياة

 : اجلولة بتسبيح اهللا حني تقلب الليل والنهار ومحد اهللا يف الكون العريض بالعشي واألظهار
وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا وحني       . فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون      " 
. وحييي األرض بعد موا وكذلك خترجـون      ،  يخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احل       . تظهرون

ومن آياته أن خلق لكم مـن أنفسـكم         . ومن آياته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون          
ومن آياته خلق   . إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون     . وجعل بينكم مودة ورمحة   ،  أزواجا لتسكنوا إليها  

ومن آياته منـامكم    . يف ذلك آليات للعاملني   إن  . السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم    
ومن آياته يريكم الربق خوفا     . إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون     . بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله    

ومـن  . إن يف ذلك آليات لقوم يعقلـون      . وطمعا ويرتل من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موا         
وله مـن يف    .  دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون       مث إذا ،  آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره     

 وله املثـل    - وهو أهون عليه     -وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده       . السماوات واألرض كل له قانتون    
  .. "األعلى يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم 

لقلب البشـري يف  جولة تطوف با. بعيدة اآلماد واألغوار، لطيفة عميقة،  إا جولة ضخمة هائلة 
وتفتح هذا القلب لتدبر احلياة واملوت      ،  والعشي واألظهار ،  والسماوات واألرض ،  األمسيات واألصباح 

وإىل ما ركب يف فطرته مـن       ،  وترتد به إىل نشأة اإلنسان األوىل     . والعمليات الدائبة يف النشوء والدثور    
وفق تلك امليـول والنـوازع     ،  وابطوما يقوم بني زوجيه من عالئق ور      ،  وقوى وطاقات ،  ميول ونوازع 

وتوجهه إىل آيات اهللا يف خلق السماوات واألرض واختالف األلسنة واأللوان           . وهذه القوى والطاقات  
وإىل ما  . وإىل تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد          . وفقا الختالف البيئة واملكان   

ويف بنية األرض من    ،  ه يف نفوس البشر من خوف وطمع      وما تثري ،  يعتري الكون من ظواهر الربق واملطر     
ومتضي هذه اجلولة العجيبة يف النهاية بالقلب البشري إىل قيام السـماوات واألرض يف              . حياة وازدهار 

وتنتهي باحلقيقة اليت تتجلى حينئـذ      . وإىل توجه من يف السماوات واألرض كلهم هللا       ؛  هذا كله بأمر اهللا   
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و له املثل األعلـى يف السـماوات        . واإلعادة أهون عليه  . هللا هو يبدىء ويعيد   إن ا : واضحة هينة يسرية  
 : واألرض وهو العزيز احلكيم

|     |     | 
وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا وحني       ،  فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون      " 
  .. "تظهرون 

وفوز املـؤمنني   ،  امة يف الفقرة السابقة    إن ذلك التسبيح وهذا احلمد جييئان تعقيبا على مشهد القي         
ومقدمة هلذه اجلولـة يف ملكـوت       . وانتهاء الكافرين املكذبني إىل شهود العذاب     ،  بروضة فيها حيربون  
فيتسقان مع التعقيب على املشهد وعلى التقـدمي        . وأغوار النفس وعجائب اخللق   ،  السماوات واألرض 
 . للجولة كل االتساق

كما يربطهمـا   ؛  اإلمساء واإلصباح والعشي واألظهار   : حلمد باألوقات  والنص يربط التسبيح وا   
ويربط القلب البشري باهللا يف كل بقعـة ويف         ؛  فيتقصى ما الزمان واملكان   . بآفاق السماوات واألرض  

ويشعر بتلك الرابطة يف اخلالق مع هيكل الكون ودورة األفالك وظواهر الليل والنهار والعشي              ؛  كل أوان 
وكـل  ،  وكل ما حوله من مشاهد وظواهر     ،  ومن مث يظل هذا القلب مفتوحا يقظا حساسا       .  .واألظهار

ويصله خبالقه وخالق املشـاهد والظـواهر    ؛  يذكره بتسبيح اهللا ومحده   ،  ما خيتلف عليه من آونة وأحوال     
 . واآلونة واألحوال

لك خترجون  وكذ .. وحييي األرض بعد موا   ،  خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي        " 
" ..  

تلـك العمليـة     .. "خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موا              " 
، على سـطح األرض   ،  الدائبة اليت ال تكف وال تين حلظة واحدة من حلظات الليل والنهار يف كل مكان              

ذه املعجزة اخلارقة الـيت  بل ه. ففي كل حلظة يتم هذا التحول .. ويف أعماق البحار، ويف أجواز الفضاء 
ويف كـل   . يف كل حلظة خيرج حي من ميت وخيرج ميت من حي          . ال ننتبه إليها لطول األلفة والتكرار     

ويف كل حلظة جيـف     ؛  حلظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها وخيرج إىل وجه احلياة             
اهلشيم واحلطام توجـد احلبـة      ومن خالل   . عود أو شجرة تستويف أجلها فتتحول إىل هشيم أو حطام         

وتستعد ،  ويوجد الغاز الذي ينطلق يف اجلو أو تتغذى به التربة         ؛  اجلديدة الساكنة املتهيئة للحياة واإلنبات    
واجلثة اليت ترمى يف األرض     . إنسان أو حيوان أو طائر    . ويف كل حلظة تدب احلياة يف جنني      . لإلخصاب
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! فاحليوان واإلنسـان  ،   جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات     وختتلط بالتربة وتشحنها بالغازات هي مادة     
 . ومثل هذا يتم يف أغوار البحار ويف أجواز الفضاء على السواء

ويراها على هدى القرآن    ،   إا دورة دائبة عجيبة رهيبة ملن يتأملها باحلس الواعي والقلب البصري          
 . ونوره املستمد من نور اهللا

ر عادي واقعي ال غرابة فيه وليس بدعا مما يشهده الكون يف كل             فاألم .. "وكذلك خترجون    " 
 ! حلظة من حلظات الليل والنهار يف كل مكان

  .. "مث إذا أنتم بشر تنتشرون ، ومن آياته أن خلقكم من تراب " 
ولقـد خلقنـا    " : ويف موضع آخر يف القرآن جـاء      . ومنه نشأ اإلنسان  ؛   والتراب ميت ساكن  

ولكن هنا يذكر هذا األصل ويعقبه      . فالطني هو األصل البعيد لإلنسان     " )1(ن طني   اإلنسان من ساللة م   
للمقابلة يف املشهد واملعىن بني التراب امليت الساكن والبشـر          . مباشرة بصورة البشر منتشرين متحركني    

ـ   " خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي         " : وذلك بعد قوله  . احلي املتحرك  ى تنسيقا للعرض عل
 . طريقة القرآن

وإحياء كذلك بالصلة الوثيقة بني البشر وهذه األرض        ،   وهذه املعجزة اخلارقة آية من آيات القدرة      
ويف النواميس اليت حتكمها وحتكمهم يف نطاق       ،  و اليت يلتقون ا يف أصل تكوينهم      ؛  اليت يعيشورن عليها  

 . الوجود الكبري
 .. الزهيد إىل صورة اإلنسان املتحرك اجلليل القـدر        والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن       

وحترك القلب لتمجيـد الصـانع      ؛  وتستجيش الضمري للحمد والتسبيح هللا    ؛  نقلة تثري التأمل يف صنع اهللا     
 . املتفضل الكرمي

 :  ومن جمال اخللقة األوىل لنوع البشر ينتقل إىل جمال احلياة املشتركة بني جنسي البشر
إن . وجعل بينكم مودة ورمحة   ،  لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها      ومن آياته أن خ    " 

  .. "يف ذلك آليات لقوم يتفكرون 
وتشغل أعصام ومشاعرهم تلـك الصـلة بـني    ،  والناس يعرفون مشاعرهم جتاه اجلنس األخر 

. جل واملـرأة  وتدفع خطاهم وحترك نشاطهم تلك املشاعر املختلفة األمناط واالجتاهات بني الر          ؛  اجلنسني
                                                 

  . 2458 – 2457يراجع تفسريها يف اجلزء الثامن عشر ص  . 12: آية .  سورة املؤمنون )1(
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وأودعت نفوسهم هـذه العواطـف   ، ولكنهم قلما يتذكرون يد اهللا اليت خلقت هلم من أنفسهم أزواجا     
واسـتقرارا للحيـاة   ، وراحة للجسم والقلب، وجعلت يف تلك الصلة سكنا للنفس والعصب   ،  واملشاعر
 . واطمئنانا للرجل واملرأة على السواء، وأنسا لألرواح والضمائر، واملعاش

وكأمنا يلتقط الصـورة مـن      ،  لتعبري القرآين اللطيف الرفيق يصور هذه العالقة تصويرا موحيا         وا
  .. "وجعل بينكم مودة ورمحة "  .. "لتسكنوا إليها " : أعماق القلب وأغوار احلس

فيدركون حكمة اخلالق يف خلق كل مـن اجلنسـني           .. "إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون        " 
حبيث جيد عنـده الراحـة      . نفسية وعقلية وجسدية  : ملبيا حلاجته الفطرية  . ا لآلخر علي حنو جيعله موافق   

ألن تركيبهما النفسي   ،  واملودة والرمحة ،  وجيدان يف اجتماعهما السكن واالكتفاء    ؛  والطمأنينة واالستقرار 
ايـة  وائتالفهما وامتزاجهمـا يف النه    ،  والعصيب والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما يف اآلخر         

  .. إلنشاء حياة جديدة تتمثل يف جيل جديد
إن يف ذلـك آليـات      . واختالف ألسنتكم وألوانكم  ،  ومن آياته خلق السماوات واألرض     " 

  .. "للعاملني 
وكثريا ما منر عليها سراعا دون أن       ،  وآية خلق السماوات واألرض كثريا ما يشار إليها يف القرآن         

 . رة بطول الوقوف والتدبر العميقولكنها جدي .. نتوقف أمامها طويال
الذي ال نعرف   ؛   إن خلق السماوات واألرض معناه إنشاء هذا اخللق اهلائل الضخم العظيم الدقيق           

هذا احلشد الذي ال حيصى من األفالك واملدارات والنجوم والكواكب والسـدم            . عنه إال أقل من القليل    
 تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون ال وزن هلا وال            تلك اليت ال تزيد أرضنا الصغرية عن أن       . وارات

وما بينها  ؛  ومع الضخامة اهلائلة ذلك التناسق العجيب بني األفالك واملدارات والدورات واحلركات          ! ظل
وجتعل كل شـيء يف أمرهـا       ؛  من مسافات وأبعاد حتفظها من التصادم واخللل والتخلف واالضطراب        

 . مبقدار
فأما أسرار هذه اخلالئق اهلائلة وطبائعها وما يسـتكن         ،  جم العام والنظام   ذلك كله من ناحية احل    

فهذا كله أعظم من أن يلم       .. والنواميس الكربى اليت حتفظها وحتكمها وتصرفها     ؛  فيها وما يظهر عليها   
ودراسة هذا الكوكب الصغري الضئيل الذي نعيش علـى         ،  وما عرف عنه إال أقل من القليل      ؛  به اإلنسان 

 ! مل يتم منها حىت اليوم إال القليلسطحه 
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. بينما نتحدث طـويال   .  هذه حملة خاطفة عن آية خلق السماوات واألرض اليت منر عليها سراعا           
وحيتفظون فيه بالتناسق بني أجزائه املختلفة لتعمل       ؛  عن جهاز صغري يركبه علماء اإلنسان     . وطويال جدا 

مث يستطيع بعـض التـائهني الضـالني        ! من الزمان كلها يف حركة منتظمة دون تصادم وال خلل فترة          
وجيـد  . املنحرفني أن يزعم أن هذا الكون اهلائل املنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر              

 ! من العلماء! من يستطيع أن يسمع هلذا اهلراء
بد أـا   وال  . بني بين اإلنسان   ..  ومع آية السماوات واألرض عجيبة اختالف األلسنة واأللوان       

فاختالف األجواء على سطح األرض واختالف البيئـات ذلـك   . ذات عالقة خبلق السماوات واألرض   
مـع احتـاد   . ذو عالقة باختالف األلسنة واأللوان، االختالف الناشى ء من طبيعة وضع األرض الفلكي   

 . األصل والنشأة يف بين اإلنسان
، مث ميرون عليه دون أن يروا فيـه يـد اهللا          ؛   وعلماء هذا الزمان يرون اختالف اللغات واأللوان      

ولكنـهم ال يقفـون     . وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية     . وآياته يف خلق السماوت واألرض    
يعلمون ظاهرا من احليـاة     " . ذلك أن أكثر الناس ال يعلمون     . ليمجدوا اخلالق املدبر للظواهر والبواطن    

إن يف  " : ختالف األلسنة واأللوان ال يراها إال الذين يعلمون       وآية خلق السماوات واألرض وا    . "الدنيا  
  .. "ذلك آليات للعاملني 

 "إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون       . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله        " 
 .. 

وتربط بـني هـذه     ،   وهذه آية كذلك جتمع بني ظواهر كونية وما يتعلق ا من أحوال البشرية            
جتمع بني ظاهريت الليل والنـهار ونـوم البشـر           .. وتنسق بينهما يف صلب هذا الوجود الكبري      . كوتل

وقـد  ،  بعد أن يبذلوا نشاطهم يف الكد واالبتغاء      ،  الذي يتفضل به على العباد    ،  ونشاطهم ابتغاء رزق اهللا   
يلبيهـا الضـوء   وجعل حاجتهم إىل النشاط والعمل ؛  خلقهم اهللا متناسقني مع الكون الذي يعيشون فيه       

مثلهم مثل مجيع األحياء على ظهـر هـذا         . و حاجتهم إىل النوم والراحة يلبيها الليل والظالم       ؛  والنهار
وكلها جتد يف نظام الكون العام ما يليب طبيعتها ويسمح          . الكوكب على نسب متفاوتة يف هذا ودرجات      

 . هلا باحلياة
ومن . سعي سكون وحركة يدركان بالسمع    والنوم وال  .. "إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون        " 

 مث يتناسق هذا التعقيب يف اآلية القرآنية مع اآلية الكونية اليت تتحدث عنها على طريقة القرآن الكرمي
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ويرتل من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موا إن          ،  ومن آياته يريكم الربق خوفا وطمعا      " 
  .. "يف ذلك آليات لقوم يعقلون 

ويعللها بعضهم بأا تنشأ من انطـالق شـرارة         ؛  لربق ظاهرة ناشئة من النظام الكوين      وظاهرة ا 
ينشأ عنـها   . أو بني سحابة وجسم أرضي كقمة جبل مثال       ،  كهربائية بني سحابتني حمملتني بالكهرباء    

ويف الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط املطر نتيجة        . تفريغ يف اهلواء يتمثل يف الرعد الذي يعقب الربق        
وأيا ما كان السبب فالربق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون كما خلقه البارىء وقدره               . لذلك التصادم 

 . تقديرا
إمنا يتخذ منـها  ؛  والقرآن الكرمي حسب طبيعته ال يفصل كثريا يف ماهية الظواهر الكونية وعللها         

آية من آيـات اهللا أن يـريهم   ومن مث يقرر هنا أا . أداة لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود   
. ومها الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظـاهرة           .. "خوفا وطمعا   " الربق  

أو اخلوف الغامض مـن  . شعور اخلوف من الصواعق اليت حترق الناس واألشياء أحيانا عندما يربق الربق       
وشعور الطمـع يف    . ة املصرفة هليكل هذا الكون اهلائل     رؤية الربق وما يوقعه يف احلس من الشعور بالقو        

والذي عقب بذكره يف اآلية بعـد ذكـر         ؛  اخلري من وراء املطر الذي يصاحب الربق يف معظم األحوال         
  .. "ويرتل من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موا " : الربق

وإـا  . حييا وميوت ،  رض كائن حي   والتعبري باحلياة واملوت بالقياس إىل األرض تعبري خييل أن األ         
مطيعة لرا  ،  فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة     . لكذلك يف حقيقتها اليت يصورها القرآن الكرمي      

واإلنسان الذي يدب على هذا الكوكب األرضي واحد من         . ملبية ألمره مسبحة عابدة   ،  خاضعة خاشعة 
 .  اهللا رب العاملنييسري معها يف موكب واحد متجه إىل، خالئق اهللا هذه

فتنبت الـزرع احلـي    ،  يبعث فيها اخلصب  ،   ذلك كله باإلضافة إىل أن املاء حني يصيب األرض        
واملاء رسول احلياة   . ومن مث يف احليوان واإلنسان    . ومتوج صفحتها باحلياة املنبثقة يف هذا النبات      ؛  النامي

 . فحيث كان تكون احلياة
 . فهنا للعقل جمال للتدبر والتفكري .. "إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون  " 
مث إذا دعاكم دعـوة مـن األرض إذا أنـتم           ،  ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره       " 
 . "وله من يف السماوات واألرض كل له قانتون . خترجون
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ومـا  .  وقيام السماء واألرض منتظمة سليمة مقدرة احلركات ال يكون إال بقدرة من اهللا وتدبري             
إن هذا كلـه يقـع    : وما من عاقل ميلك أن يقول     .  خملوق ميلك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا          من

، طائعـة لـه  ، ملبية هلذا األمر، وإذن فهي آية من آيات اهللا أن تقوم السماء واألرض بأمره . بدون تدبري 
 . دون احنراف وال تلكؤ وال اضطراب

  .. "جون مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم ختر " 
ال يشك يف تلبيـة البشـر       ،  وهذه السلطة على مقدراته   ،   ومن يرى هذا التقدير يف نظام الكون      

 ! باخلروج من القبور، الضعاف لدعوة تصدر إليهم من اخلالق القادر العظيم
فإذا كل من يف السماوت واألرض من خالئق قانتون         ؛   مث يأيت اإليقاع األخري ختاما هلذا التقرير      

 . ائعونهللا ط
  .. "وله من يف السماوات واألرض كل له قانتون  " 

ولكن هذا التقرير إمنا يعين خضـوع       . ولقد نرى أن الكثريين من الناس ال قانتني هللا وال عابدين          
كل من يف السماوات واألرض إلرادة اهللا ومشيئته اليت تصرفهم وفق السنة املرسومة اليت ال تتخلف وال                 

إمنا تعصى عقوهلم وتكفر قلوم ولكنهم مع       . ذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين     فهم حمكومون   . حتيد
يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد وهم          ،  هذا حمكومون بالناموس مأخوذون بالسنة    

 . ال ميلكون إال اخلضوع والقنوت
 مث خيتم تلك اجلولة الضخمة اهلائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة اليت يغفل عنـها                

 : الغافلون
 وله املثـل األعلـى يف السـماوات         - وهو أهون عليه     -وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده        " 
  .. "وهو العزيز احلكيم ، واألرض

وهو يعاد هنا بعد تلك اجلولة العريضة ويضاف إليـه   ،   وقد سبق يف السورة تقرير البدء واإلعادة      
إمنا أمره إذا أراد شـيئا أن       " . وليس شيء أهون على اهللا وال أصعب       .. "وهو أهون عليه    " : جديد

ففي تقدير الناس أن بـدء اخللـق        ،  ولكنه إمنا خياطب الناس حبسب إدراكهم     " فيكون  . كن: يقول له 
 ! وهي يف طبيعتها أهون وأيسر ؟. عادة عسرية على اهللافما باهلم يرون اإل، أصعب من إعادته
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فهو سبحانه ينفـرد يف السـماوات واألرض         .. "وله املثل األعلى يف السماوات واألرض        " 
 . إمنا هو الفرد الصمد، وليس كمثله شيء، بصفاته ال يشاركه فيها أحد

احلكيم الذي يدبر اخللق بإحكـام  . العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد      .. "وهو العزيز احلكيم     " 
 . وتقدير

|     |     | 
واألعمـاق  ،  وعندما تنتهي تلك اجلولة اليت طوف فيها القلب البشري بتلك اآلفـاق واآلمـاد             

 : يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد، والظواهر واألحوال، واألغوار
فأنتم . فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء        : ضرب لكم مثال من أنفسكم     " 
  .. "كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون ؟ ختافوم كخيفتكم أنفسكم، فيه سواء

جنـا أو مالئكـة أو      :  ضرب هذا املثل ملن كانوا يتخذون من دون اهللا شركاء خلقا من خلقه            
وون وال يس . وهم ال يرتضون أن يشاركهم مواليهم يف شيء مما حتت أيديهم من مال            . أصناما وأشجارا 

جيعلون هللا شركاء من عبيده وهو اخلـالق        . فيبدو أمرهم عجبا  . عبيدهم بأنفسهم يف شيء من االعتبار     
وماهلم ليس من خلقهم إمنـا      . و يأنفون أن جيعلوا ألنفسهم من عبيدهم شركاء يف ماهلم         . الرازق وحده 

 . وهو تناقض عجيب يف التصور والتقدير. هو من رزق اهللا
ليس بعيدا عنكم وال    " ضرب لكم مثال من أنفسكم      " : ملثل خطوة خطوة   وهو يفصل هلم هذا ا    

هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقنـاكم          "  .. حيتاج إىل رحلة أو نقلة ملالحظته وتدبره      
وهم ال يرضون أن يشاركهم ما ملكت أميام يف شيء من الرزق فضال على أن                .. "؟  فأنتم فيه سواء  
أي حتسبون حسام معكم كما حتسـبون حسـاب          .. "افوم كخيفتكم أنفسكم    خت" يساووهم فيه   

ألم أكفاء لكـم    ،  وتتحرجوا كذلك من اجلور عليهم    ،  وختشون أن جيوروا عليكم   ،  الشركاء األحرار 
وإذا مل يكن شيء من هـذا يقـع         ؟  هل يقع شيء من هذا يف حميطكم القريب وشأنكم اخلاص         ؟  وأنداد

 ؟ هللا وله املثل األعلىفكيف ترضونه يف حق ا
وهو يرتكن إىل املنطق البسيط وإىل العقـل        ،   وهو مثل واضح بسيط حاسم ال جمال للجدل فيه        

  .. "كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون " : املستقيم
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يكشف عن العلة األصلية يف هـذا  ، وعند هذا احلد من عرض تناقضهم يف دعوى الشرك املتهافتة 
 : هلوى الذي ال يستند على عقل أو تفكريإنه ا: التناقض املريب

 "وما هلم من ناصـرين   ؟  فمن يهدي من أضل اهللا    . بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم       " 
 .. 

ورغباـا  ،  إمنا هو شهوة النفس املتقلبة ونزوـا املضـطربة        .  واهلوى ال ضابط له وال مقياس     
وهو الضالل الذي   . ق وال تقف عند حد وال تزن مبيزان       وآماهلا ومطامعها اليت ال تستند إىل ح      . وخماوفها

نتيجة التباعـه   " ؟  فمن يهدي من أضل اهللا    " : والشرود الذي ال ترجى معه أوبة     ،  ال يرجى عمه هدى   
 . مينعوم من سوء املصري" وما هلم من ناصرين " ؟ هواه

|     |     | 
ويتجه باخلطاب إىل   ؛   املتقلبة املضطربة  وعند هذا احلد يفرغ من أمر هؤالء الذين يتبعون أهواءهم         

وهـو عقيـدة   ؛ ليستقيم على دين اهللا الثابت املستند على فطرة اهللا اليت فطر الناس عليهـا           ع   الرسول
 ! واحدة ثابتة ال تتفرق معها السبل كما تفرق املشركون شيعا وأحزابا مع األهواء والرتوات

ذلك الدين  . طر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا      فطرة اهللا اليت ف   . فأقم وجهك للدين حنيفا    " 
. منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشـركني         . ولكن أكثر الناس ال يعلمون    . القيم

  .. "من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون 
بعد تلـك اجلـوالت يف      ،  موضعهويف  ،   هذا التوجيه إلقامة الوجه للدين القيم جييء يف موعده        

جييء يف أوانه وقد يـأت القلـوب املسـتقيمة           .. ويف أغوار النفس وفطرا   ،  ضمري الكون ومشاهده  
ووقفت جمردة من كـل  ، كما أن القلوب املنحرفة قد فقدت كل حجة هلا وكل دليل      ؛  الفطرة الستقباله 

السلطان الذي ال تقف لـه      .  القرآن وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به       .. عدة هلا وكل سالح   
 . القلوب وال متلك رده النفوس

فهذا الدين هو العاصم من األهواء املتفرقة       . واجته إليه مستقيما   .. "فأقم وجهك للدين حنيفا      " 
أقم  .. والرتوات بغري ضابط وال دليل    ،  إمنا تتبع الشهوات  ،  وال تستمد من علم   ،  اليت ال تستند على حق    

 : مستقيما على يه دون سواه،  حنيفا مائال عن كل ما عداهوجهك للدين



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

22

وذا يربط بني فطرة النفس البشرية       .. "فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا            " 
وكالمها متناسق مع اآلخر    ؛  و كالمها موافق لناموس الوجود    ؛  وكالمها من صنع اهللا   ؛  وطبيعة هذا الدين  

واهللا الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمـه ويصـرفه               . ههيف طبيعته واجتا  
والفطـرة ثابتـة   . وهو أعلم مبن خلق وهو اللطيف اخلـبري . ويطب له من املرض ويقومه من االحنراف      

فإذا احنرفت النفوس عن الفطرة مل يردها إليها إال هـذا الـدين             . "ال تبديل خللق اهللا     " : والدين ثابت 
 . فطرة البشر وفطرة الوجود. املتناسق مع الفطرة

فيتبعون أهواءهم بغري علم ويضلون عن       .. "ولكن أكثر الناس ال يعلمون      . ذلك الدين القيم   " 
 . الطريق الواصل املستقيم

إال أن املقصـود بـه مجيـع         ع   ولو أنه موجه إىل الرسول    ،   والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم    
 :  يستمر التوجيه هلم مفصال معىن إقامة الوجه للدينلذلك. املؤمنني

من الذين فرقوا دينهم وكانوا     . منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني         " 
  .. "كل حزب مبا لديهم فرحون . شيعا

 يف السر   وهي التقوى وحساسية الضمري ومراقبة اهللا     . فهي اإلنابة إىل اهللا والعودة يف كل أمر إليه        
وهـي  . وهي إقامة الصالة للعبـادة اخلالصـة هللا       . والشعور به عند كل حركة وكل سكنة      ؛  والعالنية

  .. التوحيد اخلالص الذي مييز املؤمنني من املشركني
. والشرك ألوان وأمناط كـثرية     .. "الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا      "  ويصف املشركني بأم    

و منـهم   . ومنهم من يشركون األجداد واآلباء    ،  م من يشركون املالئكة   ومنه،  منهم من يشركون اجلن   
ومنهم من يشركون األشـجار     . ومنهم من يشركون الكهان واألحبار    . من يشركون امللوك والسالطني   

ومنهم من يشـركون    . ومنهم من يشركون النار   . ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم    . واألحجار
 وال تنتهي أمناط الشرك وأشـكاله . كون القيم الزائفة والرغائب واألطماعومنهم من يشر. الليل والنهار 

وال يقود أهلـه إال     ،  بينما الدين القيم واحد ال يتبدل وال يتفرق       " كل حزب مبا لديهم فرحون      " و  .. 
 . وله من يف السماوات واألرض كل له قانتون، الذي تقوم السماوات واألرض بأمره، إىل اهللا الواحد

    ||     |  
 +   ِهمبم ِبـرهنم ةً ِإذَا فَِريقمحر هنم مِإذَا أَذَاقَه ِه ثُمِإلَي ِنيِبنيم مهبا روعد رض اسالن سِإذَا مو
لَيِهم سلْطَانا فَهو يـتكَلَّم      أَم أَنزلْنا ع   34 ِليكْفُروا ِبما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ        33يشِركُونَ  
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 وِإذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَِرحوا ِبها وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيـِديِهم              35ِبما كَانوا ِبِه يشِركُونَ     
من يشاء ويقِْدر ِإنَّ ِفي ذَِلـك لَآيـاٍت لِّقَـوٍم          أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لِ       36ِإذَا هم يقْنطُونَ    

  37يؤِمنونَ 
         ـمه لَِئكأُواللَِّه و هجونَ وِريدي لِّلَِّذين ريخ ِبيِل ذَِلكالس نابو ِكنيالِْمسو قَّهى حبفَآِت ذَا الْقُر

يربو ِفي أَمواِل الناِس فَلَا يربو ِعند اللَِّه وما آتيتم من زكَاٍة تِريدونَ              وما آتيتم من ربا لِّ     38الْمفِْلحونَ  
  39وجه اللَِّه فَأُولَِئك هم الْمضِعفُونَ 

            كَاِئكُم مرلْ ِمن شه ِييكُمحي ثُم كُمِميتي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمالَِّذي خ ن     اللَّهلُ ِمن ذَِلكُم مفْعن ي
 ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسـبت أَيـِدي النـاِس             40شيٍء سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ      

 كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين      قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا     41ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ       
 ِرِكنيشم مهلُ كَانَ أَكْثَر42ِمن قَب  

 من كَفَر   43فَأَِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم ِمن قَبِل أَن يأِْتي يوم لَّا مرد لَه ِمن اللَِّه يومِئٍذ يصدعونَ                 
    ِملَ صع نمو هِه كُفْرلَيونَ    فَعدهمي ا فَِلأَنفُِسِهماِت ِمـن        44اِلحاِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين ِزيجِلي 

 الْكَاِفِرين ِحبلَا ي هِلِه ِإن45فَض  
           ِبأَم الْفُلْك ِريجِلتِتِه ومحن رِذيقَكُم مِلياٍت ورشبم احيِسلَ الرراِتِه أَن يآي ِمنوا ِمن   وغتبِلتِرِه و

  46فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
ولَقَد أَرسلْنا ِمن قَبِلك رسلًا ِإلَى قَوِمِهم فَجاؤوهم ِبالْبيناِت فَانتقَمنا ِمن الَِّذين أَجرموا وكَـانَ               

 ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عق47ح  
ي يرِسلُ الرياح فَتِثري سحابا فَيبسطُه ِفي السماء كَيف يشاء ويجعلُه ِكسـفًا فَتـرى               اللَّه الَّذِ 

 وِإن كَانوا ِمـن     48الْودق يخرج ِمن ِخلَاِلِه فَِإذَا أَصاب ِبِه من يشاء ِمن ِعباِدِه ِإذَا هم يستبِشرونَ               
  زنِل أَن يقَب      ِلِسنيبِلِه لَمن قَبِهم ملَيا           49لَ عِتهوم دعب ضِيي الْأَرحي فِت اللَِّه كَيمحِإلَى آثَاِر ر فَانظُر 

          ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهى وتوِيي الْمحلَم ـ       50ِإنَّ ذَِلك وا ِمـن    ولَِئن أَرسلْنا ِرحيا فَرأَوه مصفَرا لَّظَلُّ
  51بعِدِه يكْفُرونَ 

            ِبِريندا ملَّواء ِإذَا وعالد مالص ِمعسلَا تى وتوالْم ِمعسلَا ت كـِي      52فَِإنماِدي الْعِبه ا أَنتمو 
  53عن ضلَالَِتِهم ِإن تسِمع ِإلَّا من يؤِمن ِبآياِتنا فَهم مسِلمونَ 
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لَِّذي خلَقَكُم من ضعٍف ثُم جعلَ ِمن بعِد ضعٍف قُوةً ثُم جعلَ ِمن بعِد قُوٍة ضعفًا وشـيبةً                  اللَّه ا 
 الْقَِدير ِليمالْع وهاء وشا يم لُقخ54ي  

 وقَالَ الَِّذين   55ِلك كَانوا يؤفَكُونَ    ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجِرمونَ ما لَِبثُوا غَير ساعٍة كَذَ         
أُوتوا الِْعلْم والِْإميانَ لَقَد لَِبثْتم ِفي ِكتاِب اللَِّه ِإلَى يوِم الْبعِث فَهذَا يوم الْبعِث ولَِكـنكُم كُنـتم لَـا                    

  57رتهم ولَا هم يستعتبونَ  فَيومِئٍذ لَّا ينفَع الَِّذين ظَلَموا معِذ56تعلَمونَ 
                 موا ِإنْ أَنتكَفَر الَِّذين قُولَنٍة لَيم ِبآيهلَِئن ِجئْتثٍَل وآِن ِمن كُلِّ مذَا الْقُراِس ِفي ها ِللننبرض لَقَدو

  58ِإلَّا مبِطلُونَ 
       لَا ي لَى قُلُوِب الَِّذينع اللَّه عطْبي ونَ  كَذَِلكلَم59ع         كِخفَّنـتسلَا يو قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِبرفَاص 

  _60الَِّذين لَا يوِقنونَ 
|     |     | 

اال الكوين العام الذي ترتبط به أقدار النـاس         . ميضي هذا الشوط من السورة يف جماهلا األصيل       
الكون وسنن الدين القـيم بـال تعـارض وال          والذي تتناسق فيه سنن احلياة وسنن       ؛  وأقدار األحداث 

 . اصطدام
ووهن عقائد الشرك أمام    ؛   ويف هذا الشوط يرسم صورة لتقلب األهواء البشرية أمام ثبات السنن          

وهي تضطرب يف   ،  ويصور نفوس البشر يف السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه         . قوة الدين القيم  
وما مل ترجع إىل قدر اهللا الـذي        ؛  يزان اهللا الذي ال يضطرب أبدا     تقديراا وتصوراا ما مل تستند إىل م      

الطريقـة  . ومبناسبة الرزق يوجههم إىل الطريقة اليت تنمي املال وتزكيـه         . يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر    
أمـا  . ويردهم ذا إىل معرفة اخلالق الرازق الذي مييت وحييي        . املتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل     

وينبههم إىل الفساد الذي تنشئه عقيدة الشـرك يف      ؟   الذين يتخذوم من دون اهللا فماذا يفعلون       الشركاء
قبل أن يأيت اليوم الذي     . واملسلمني إىل االستقامة على منهجهم القيم      ع   كما يوجه الرسول  . كل مكان 

اهللا ويف معرض احلديث عـن رزق       . ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون     ،  ال عمل فيه وال كسب    
منها ما يتعلق حبيام املادية كاملاء النازل من السماء الذي حييـي            . يوجه قلوم إىل أمناط من هذا الرزق      

ومنها تلك اآليات البينات اليت ترتل على الرسول إلحيـاء          . وجتري الفلك فيه بأمره   . األرض بعد موا  
م يف جولة مع أطـوار نشـأم        ويطوف  . ولكنهم ال يهتدون وال يسمعون    ،  موات القلوب والنفوس  
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وخيتم هـذا   .. فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرم وال هم يستعتبون    ،  وحيام حىت ينتهوا إىل خالقهم    
 . وتوجيهه إىل الصرب حىت يتحقق وعد اهللا احلق اليقني ع الشوط بتثبيت الرسول

|     |     | 
ا أذاقهم منه رمحة إذا فريق منهم بـرم         مث إذ ،  وإذا مس الناس ضر دعوا رم منيبني إليه        " 
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا        . فتمتعوا فسوف تعلمون  ،  ليكفروا مبا آتيناهم  ،  يشركون

. وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطـون ، وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا ا؟ به يشركون 
  .. "إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون ؟ شاء ويقدرأو مل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن ي

صورة هلـا   . وال تسري على ج واضح    ،   إا صورة للنفس البشرية اليت ال تستمد من قيمة ثابتة         
. واالندفاعات مع األحـداث والتيـارات     ،  والتصورات العارضة ،  وهي تتأرجح بني االنفعاالت الطارئة    

. وال جناة إال باإلنابة إليها    ،   إىل القوة اليت ال عاصم إال إياها       ويلجأون،  فعند مس الضر يذكر الناس رم     
 "إذا فريق منهم برم يشـركون  " : وأذاقهم اهللا رمحة منه، وانفرجت الشدة ،  حىت إذا انكشفت الغمة   

ذلك أن الرخاء يرفع عنـهم      . وهو الفريق الذي ال يستند إىل عقيدة صحيحة ديه إىل ج مستقيم           .. 
فيقودهم هذا إىل الكفر مبا آتـاهم اهللا        . وينسيهم الشدة اليت ردم إليه    ؛  ذي أجلأهم إىل اهللا   األضطرار ال 

 . بدال من الشكر واالستقامة على اإلنابة، من اهلدى وما آتاهم من الرمحة
،  وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد يف أشخاص املشركني الذين كانوا يواجهون الرسالة احملمدية            

 : وحيدد أم من هذا الفريق الذي يعنيه،  اخلطابفيوجه إليهم
  .. "فتمتعوا فسوف تعلمون  " 

وإن اإلنسان ليخاف من ديد حاكم أو رئيس فكيف وهـذا      . هائل خميف ،   وهو ديد ملفوف  
 ! "فتمتعوا فسوف تعلمون " ! كن: الذي أنشأه كله بقولة، التهديد من فاطر هذا الكون اهلائل

جلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل يف استنكار عن سندهم يف هذا الشرك الـذي               وبعد هذه املعا  
 : وهذا الكفر الذي ينتهون إليه؛ جيازون به نعمة اهللا ورمحته

  .. "؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون " 
نزلنا عليهم حجة ذات قـوة      فهل أ .  فإنه ال ينبغي لبشر أن يتلقى شيئا يف أمر عقيدته إال من اهللا            

يكشف عن افت عقيـدة     ،  وهو سؤال استنكاري كمي   ؟  وسلطان تشهد ذا الشرك الذي يتخذونه     
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يقرر أنـه ال  ، مث هو سؤال تقريري من جانب آخر. اليت ال تستند إىل حجة وال تقوم على دليل       ،  الشرك
 . ال فهو واهن ضعيفوإ. وما يأيت بسلطان من عنده. عقيدة إال ما يترتل من عند اهللا

؛  مث يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية يف الفرح بالرمحة فرح اخلفة واالغتـرار              
 : والقنوط من الشدة واليأس من رمحة اهللا

  .. "وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ، وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا ا " 
وميـزان  ؛ تبط خبط ثابت تقيس إليه أمرها يف مجيع األحوال وهي كذلك صورة للنفس اليت ال تر   

والناس هنا مقصود م أولئك الذين ال يرتبطون بذلك اخلط وال يزنون            . دقيق ال يضطرب مع التقلبات    
، فـيطريون ـا   ،  فهم يفرحون بالرمحة فرح البطر الذي ينسيهم مصـدرها وحكمتـها          . ذا امليزان 

حـىت إذا   . وال يستيقظون إىل ما يف النعمة من امتحان واتـبالء         ،  ملنعموال يشكرون ا  ،  ويستغرقون فيها 
عموا كذلك عن حكمـة اهللا يف االبـتالء   " سيئة " شاءت إرادة اهللا أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة     

وذلـك   .. وقنطوا من رمحته ويئسوا من فرجه     ؛  وفقدوا كل رجاء يف أن يكشف اهللا عنه الغمة        ،  بالشدة
يعلمون . أولئك الذين ال يعلمون   . اليت ال تدرك سننه وال تعرف حكمته      ،  نقطعة عن اهللا  شأن القلوب امل  

 ! ظاهرا من احلياة الدنيا
وقصـر نظـرهم وعمـى      ،   ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم         

فهو الـذي يـنعم     ،  هويرجع إىل مشيئة اهللا سبحان    ،  فاألمر يف السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا      . بصريم
، وهذا ما يقع كـل آن     . ومبقتضى حكمته ،  ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته    ؛  ويبتلي بالشدة ،  بالرمحة

 : ولكنهم هم ال يبصرون
  .. "؟ أو مل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر " 

ال تتعـاور   فإمنا هي أحو  ؛  وال لليأس والقنوط عند القبض    ،   فال داعي للفرح والبطر عند البسط     
، وداللة على اطراد السـنة    ،  وفيها للقلب املؤمن داللة على أن مرد األمر كله هللا         ،  الناس وفق حكمة اهللا   

 : رغم تقلب األحوال، وثبات النظام
  .. "إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون  " 

|     |     | 
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فهـو يـبني    ؛  شيئتهوهو الذي يعطي ومينع وفق م     ؛  وإذا كان اهللا هو الذي يبسط الرزق ويقبضه       
 : بل كما يهديهم اهللا، ال كما يظنون هم. للناس الطريق الذي تربو أمواهلم فيه وتربح

وأولئـك  ؛  ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا     . فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل       " 
م من زكاة تريدون    و ما آتيت  ؛  وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا           . هم املفلحون 

  .. "وجه اهللا فأولئك هم املضعفون 
فاهللا صاحب املال األول قد قرر قسـما منـه          ،  أعطاه رزقا لبعض عباده   ،   وما دام املال مال اهللا    

ويذكر هنا من هـذه     . ومن مث مساها حقا   . يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك املال       ،  لفئات من عباده  
ومل تكن الزكاة بعد قد حددت وال مسـتحقوها قـد           . "وابن السبيل   ذا القرىب واملسكني    " الفئات  
وأن لفئـات مـن     ،  مبا أنه هو الرازق بـه     ،  مبدأ أن املال مال اهللا    . ولكن املبدأ كان قد تقرر    . حصروا

يصل إليهم عن طريق واضع اليـد علـى هـذا    ، احملتاجني حقا فيه مقررا هلم من صاحب املال احلقيقي      
وإىل هذا األساس ترجع مجيع التفريعات يف النظرية        . س النظرية اإلسالمية يف املال    وهذا هو أسا  ... املال

فهو خاضع إذن لكل ما يقرره اهللا بشأنه بوصـفه املالـك            ،  فما دام املال مال اهللا    . االقتصادية لإلسالم 
 يف أن يفعل    وليس واضع اليد حرا   . أو يف طريقة إنفاقه   ،  سواء يف طريقة متلكه أو يف طريقة تنميته       ،  األول

 . به ما يشاء
.  وهو هنا يوجه أصحاب املال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إىل خري الطرق للتنمية والفالح              

ذلك خـري للـذين   " : واإلنفاق بصفة عامة يف سبيل اهللا    ،  وهي إيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل      
  .. "يريدون وجه اهللا وأولئك هم املفلحون 

كي تـرد عليـه اهلديـة       ،  هم حياول تنمية ماله بإهداء هدايا إىل املوسرين من الناس          وكان بعض 
وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فـال  " : فبني هلم أن هذا ليس الطريق للنماء احلقيقي     ! مضاعفة

 مجيـع   هذا ما تذكره الروايات عن املقصود باآلية وإن كان نصها بإطالقه يشـمل             .. "يربوا عند اهللا    
وبني هلم   .. )1(الوسائل اليت يريد ا أصحاا أن ينموا أمواهلم بطريقة ربوية يف أي شكل من األشكال                

 : يف الوقت ذاته وسيلة النماء احلقيقية
  .. "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون  " 

                                                 
 . غري أا ليست طريقة النماء الزكي الكرمي .  غري أن هذه الطريقة ال حرمة فيها كحرمة الربا املعروف )1(
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ابل وبال انتظار رد وال عـوض مـن         إعطاؤه بال مق  :  هذه هي الوسيلة املضمونة ملضاعفة املال     
؟ أليس هو الذي يعطي الناس ومينع     ؟  أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر     . إمنا هي إرادة وجه اهللا    . الناس

 وهو الذي ينقص مال املرابني الذين يبتغون وجوه الناس        ؛  فهو الذي يضاعف إذن للمنفقني ابتغاء وجهه      
 ! فهي التجارة الراحبة هنا وهناك. ه أضعاف مضاعفةوهناك حساب اآلخرة وفي، ذلك حساب الدينا.. 

|     |     | 
ويعرض ،  وآثارها يف حيام ويف حياة من قبلهم      ،  ومن زاوية الرزق والكسب يعاجل قضية الشرك      
 : اية املشركني من قبل وعاقبتهم اليت تشهد ا آثارهم

 شركائكم من يفعل من ذلكـم       هل من . مث مييتكم مث حيييكم   ،  مث رزقكم ،  اهللا الذي خلقكم   " 
، ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسـبت أيـدي النـاس           . سبحانه وتعاىل عما يشركون   ؟  من شيء 

سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الـذين         : قل. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون     
  .. "من قبل كان أكثرهم مشركني 

م اليت ال ميلكون أن ميـاروا يف أن اهللا وحـده هـو               وهو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حاهل     
يواجههم بأن اهللا هـو الـذي       . أو اليت ال ميلكون أن يزعموا أن آلهلتهم املدعاة مشاركة فيها          ؛  موجدها
وأما الـرزق  . فأما اخللق فهم يقرون به. وأنه هو حيييهم. وأنه هو مييتهم  . وأنه هو الذي رزقهم   . خلقهم

وأما اإلماتة فال حجة هلم على غري ما يقـرره          . وا أن آهلتهم املدعاة ترزقهم شيئا     فهم ال ميلكون أن يزعم    
وهو يسوقه إليهم ضمن هذه املسلمات ليقـرره يف         . بقي اإلحياء وكانوا ميارون يف وقوعه     . القرآن فيها 

لفطـرة  وما متلك ا  . اليت ختاطب فطرم من وراء االحنراف الذي أصام       ،  وجدام ذه الوسيلة الفريدة   
 . أن تنكر أمر البعث واإلعادة

فهـو  ،  وال ينتظر جوابا منهم   " ؟  هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء        " :  مث يسأهلم 
سبحانه وتعاىل عمـا    " : إمنا يعقب عليه بترتيه اهللا    ! سؤال للنفي يف صورة التقريع غري حمتاج إىل جواب        

 . "يشركون 
وأن فساد قلـوب    ؛   وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم     مث يكشف هلم عن ارتباط أحوال احلياة      

وجيعله مسيطرا علـى  ،  وميلؤها برا وحبرا ذا الفساد    ،  الناس وعقائدهم وأعماهلم يوقع يف األرض الفساد      
 : غالبا عليها، أقدارها

  .. "ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس  " 
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"  .. إمنا هو تـدبري اهللا وسـنته      ؛  وال يقع مصادفة  ،  ثا فظهور الفساد هكذا واستعالؤه ال يتم عب      
" : ويتأملون ملا يصـيبهم منـه     ،  حينما يكتوون بناره  ،  من الشر والفساد  " ليذيقهم بعض الذي عملوا     

 . ويرجعون إىل اهللا وإىل العمل الصاحل وإىل املنهج القومي، فيعزمون على مقاومة الفساد" لعلهم يرجعون 
وهم يعرفون عاقبة الكثريين    ،  ذه اجلولة أن يصيبهم ما أصاب املشركني قبلهم        وحيذرهم يف اية ه   

 : وميرون ذه اآلثار يف الطريق، ويروا يف آثارهم حني يسريون يف األرض، منهم
 . "قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركني  " 

وهي عاقبة ال تشجع أحدا على سلوك ذلك        ؛  ن يف األرض   وكانت عاقبتهم ما يرون حني يسريو     
 ! الطريق

|     |     | 
وإىل األفق اآلخر الذي ال خييب      ،  وعند هذا املقطع يشري إىل الطريق اآلخر الذي ال يضل سالكوه          

  .. قاصدوه
من كفر  . يومئذ يصدعون . فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا              " 

. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من فضله      . ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون    ؛  ليه كفره فع
 . "إنه ال حيب الكافرين 

، وجديته،   والصورة اليت يعرب ا عن االجتاه إىل الدين القيم صورة موحية معربة عن كمال االجتاه              
واستشـراف الوجهـة    ،  االنتباه والتطلع وفيها االهتمام و   .. "فأقم وجهك للدين القيم     " : واستقامته

 . السامية واألفق العايل واالجتاه السديد
.  وقد جاء هذا التوجيه أول مرة يف السورة مبناسبة الكالم عن األهواء املتفرقة واألحزاب املختلفة              

يف وما يذوقه النـاس     ،  والفساد الناشئ من الشرك   ،  والرزق ومضاعفته ،  أما هنا فيجيء مبناسبة الشركاء    
جييء ذه املناسبة فيبني جزاء اآلخرة      . وعاقبة املشركني يف األرض   ،  األرض من ظهور الفساد واستعالئه    

من كفـر  " : يوم يتفرقون فريقني. وحيذرهم من يوم ال مرد له من اهللا   ؛  ونصيب املؤمنني والكافرين فيها   
  .. "فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون 

. ويهييء الطريق أو املضـجع املـريح      ،  ويعد املهد الذي فيه يستريح    ،  د ويعبد  وميهد معناها ميه  
فالذي يعمل العمل الصاحل إمنا ميهد      . لتصور طبيعة العمل الصاحل ووظيفته    ،  وكلها ظالل تتجمع وتتناسق   
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وهذا هو الظـل    . لنفسه ويهييء أسباب الراحة يف ذات اللحظة اليت يقوم فيها بالعمل الصاحل ال بعدها             
فمـا   .. "مـن فضـله     "  .. "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات      " : وذلك. لذي يلقيه التعبري  ا

إمنا هـو   . وما يبلغ مهما عمل أن يشكر اهللا على جزء من فضله          . يستحق أحد من بين آدم اجلنة بعمله      
  .. "إنه ال حيب الكافرين " : وكراهيته سبحانه للكافرين. فضل اهللا ورمحته باملؤمنني

|     |     | 
وما فيهـا مـن فضـل اهللا        ،  بعد ذلك يأخذ معهم يف جولة أخرى تكشف عن بعض آيات اهللا           

مث ال يشـكرون وال     . فيعرفون بعضه وينكرون بعضه   ،  فيما يهبهم من رزق وهدى يرتل عليهم      ،  ورمحته
 . يهتدون

ولتبتغوا ،  رهولتجري الفلك بأم  ،  وليذيقكم من رمحته  ،  ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات      " 
فانتقمنـا  ،  ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات        . ولعلكم تشكرون ،  من فضله 

فيبسطه يف  ،  فتثري سحابا ،  اهللا الذي يرسل الرياح   . وكان حقا علينا نصر املؤمنني    ،  من الذين أجرموا  
 به من يشاء من عباده      فإذا أصاب ،  فترى الودق خيرج من خالله    ،  وجيعله كسفا ،  السماء كيف يشاء  
فانظر إىل آثـار رمحـة اهللا       . وإن كانوا من قبل أن يرتل عليهم من قبله ملبلسني         . إذا هم يستبشرون  

ولئن أرسـلنا رحيـا     . وهو على كل شيء قدير    ،  إن ذلك حمليي املوتى   . كيف حييي األرض بعد موا    
  .. "فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 

ونصر املـؤمنني   ،  وإرسال الرسل بالبينات  ،  ات بني إرسال الرياح مبشرات     إنه جيمع يف هذه اآلي    
، إا كلها مـن رمحـة اهللا       .. وهو مجع له مغزاه    .. وإحياء املوتى وبعثهم  ،  وإنزال املطر احمليي  ،  بالرسل

وكلـها  . صلة وثيقة ،  ونصر املؤمنني ،  ورساالت الرسل باهلدى  ،  وبني نظام الكون  . وكلها تتبع سنة اهللا   
 . وهي مرتبطة كلها بنظام الكون األصيل، وا تتعلق حيام، ومن نعمته ورمحته.  آيات اهللامن

وهم يعرفون الريح املمطرة بـاخلربة      . تبشر باملطر  .. "ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات        " 
لتجري و" . بآثار هذه البشرى من اخلصب والنماء     " وليذيقكم من رمحته    " . والتجربة فيستبشرون ا  

 -وهي جتري   . أو بتكوين األار من األمطار فتجري السفن فيها       ؛  سواء بدفع الرياح هلا   " الفلك بأمره   
وتقديره الـذي أودع كـل شـيء خاصـيته       ؛  ووفق سنته اليت فطر عليها الكون     .  بأمر اهللا  -مع هذا   
رياح فتجري مـع    وأن تدفعها ال  ،  وجعل من شأن هذا أن ختف الفلك على سطح املاء فتسري          ،  ووظيفته

ويف الزرع  ،  يف الرحالت التجارية  " ولتبتغوا من فضله    "  .. وكل شيء عنده مبقدار   . التيار وضد التيار  
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ولعلكـم  " . وكله من فضل اهللا الذي خلق كل شيء فقـدره تقـديرا           . ويف األخذ والعطاء  ،  واحلصاد
 . يقابل به العباد نعمة اهللا الوهابوهذا توجيه إىل ما ينبغي أن  .. على نعمة اهللا يف هذا كله" تشكرون 

 :  ومثل إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات
  .. "ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات  " 

وال .  استقباهلم للرياح املبشـرات - وهي أجل وأعظم - ولكن الناس مل يستقبلوا رمحة اهللا هذه    
جمرمني ال يؤمنـون    : ووقفوا جتاه الرسل فريقني   !  انتفاعهم باملطر واملاء   -أدوم   وهي أنفع و   -انتفعوا ا   

، و مـؤمنني يـدركون آيـات اهللا       . وال يتدبرون وال يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سـبيل اهللا           
مث كانت العاقبة اليت تتفق مـع        .. وحيتملون من ارمني ما حيتملون    ،  ويثقون بوعده ،  ويشكرون رمحته 

 . هللا ووعده الوثيقعدل ا
  .. "وكان حقا علينا نصر املؤمنني . فانتقمنا من الذين أجرموا " 

وأكده هلـم يف    . فضال وكرما ،  وجعله هلم حقا  ؛   وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر املؤمنني      
ـ  . هذه الصيغة اجلازمة اليت ال حتتمل شكا وال ريبا      ، ربوكيف والقائل هو اهللا القوي العزيز اجلبـار املتك

، وسنته اليت ال تتخلف،  يقوهلا سبحانه معربة عن إرادته اليت ال ترد       . القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري     
 . وناموسه الذي حيكم الوجود

،  ألم حيسبون األمـور بغـري حسـاب اهللا         - يف تقدير البشر     - وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
يصدق وعده يف الوقت الـذي يريـده        . و احلكيم اخلبري  واهللا ه . ويقدرون األحوال ال كما يقدرها اهللا     

ولكن إرادتـه  . وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد ال تتكشف  . وفق مشيئته وسنته  ،  ويعلمه
 . يرتقبه الصابرون واثقني مطمئنني، ووعده القاطع واقع عن يقني. هي اخلري وتوقيته هو الصحيح

وحييـي األرض بعـد     ،  ويرتل املطر ،  هو الذي يرسل الرياح   بعد ذلك ميضي السياق يقرر أن اهللا        
وحلقـات يف سلسـلة النـاموس    ، وطريقة واحدة ،  سنة واحدة  .. وكذلك حييي املوتى فيبعثون   ،  موا
 : الكبري

فتـثري  " . وفق ناموسه يف تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه        .. "اهللا الذي يرسل الرياح      " 
ويفرشـه   .. "فيبسطه يف السماء " . املاء املتصاعد من كتلة املاء يف األرضمبا حتمله من خبار  . "سحابا  

أو ، أو يصطدم بعضه بـبعض ، بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض      .. "وجيعله كسفا   " . وميده
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" فترى الودق خيرج من خالله      " . أو كسفة منه وكسفة   ،  تنبعث شرارة كهربائية بني طبقة منه وطبقة      
 .. "فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون           " . يتساقط من خالل السحاب   وهو املطر   

والعـرب أعـرف   . وال يعرف هذا االستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على املطر      
وقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبـارهم يف       ،  وحيام كلها تقوم على ماء السماء     . الناس ذه اإلشارة  

 !  وحب وإعزازهلفة
  .. "وإن كانوا من قبل أن يرتل عليهم من قبله ملبلسني  " 

مث هـم    .. حوهلم من اليأس والقنـوط واهلمـود      :  وهذا تقرير حلاهلم قبل أن يرتل عليهم املطر       
ويف األرض  ،  انظر إليها يف النفوس املستبشرة بعد القنوط       ..! "فانظر إىل آثار رمحة اهللا      "  .. يستبشرون

 . ويف احلياة اليت تدب يف التربة وتدب يف القلوب؛ تبشرة بعد اهلموداملس
ال ،  إا حقيقة واقعـة منظـورة      .. "فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موا            " 

علـى  . ومن مث يتخذها برهانا على قضية البعث واإلحياء يف اآلخرة         . حتتاج إىل أكثر من النظر والتدبر     
؛ مادته وبرهانـه  ،  وواقع احلياة املشهودة  ،  الذي يتخذ من مشاهد الكون املنظورة     ،  القرآينطريقة اجلدل   

 : وجيعل من ساحة الكون العريض جماله وميدانه
  .. "وهو على كل شيء قدير "  .. "إن ذلك حمليي املوتى  " 

 .  وهذه آثار رمحة اهللا يف األرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا املصري
؛ تقرير هذه احلقيقة ميضي يف تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح احململـة باملـاء               وبعد  

ميضي يف تصوير حاهلم لو كانت الريح اليت رأوها          .. ويستروحون بآثار رمحة اهللا عند نزوله من السماء       
 الـيت    أو - وهي الريح املهلكة للزرع والضرع       -مصفرة مبا حتمل من رمل وتراب ال من ماء وسحاب           

 : يصفر منها الزرع فيصري حطاما
  .. "ولئن أرسلنا رحيا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون  " 

ويتوجهوا إليه بالضراعة لريفع عنـهم  ، بدال من أن يستسلموا لقضاء اهللا     ،   يكفرون سخطا ويأسا  
وال يـرى مـن     ،  بريهوال يهتدي ببصريته إىل حكمة اهللا يف تد       ،  وهي حال من ال يؤمن بقدر اهللا      . البالء

وفق ذلـك التنسـيق     . وتقدر كل أمر وكل حادث    ؛  وراء األحداث يد اهللا اليت تنسق هذا الكون كله        
  .. الشامل للوجود املترابط األجزاء
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|     |     | 
وعدم انتفاعهم بآيات اهللا اليت يروا ماثلة    ،  وعند هذا احلد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم        

عند هذا   .. وعدم إدراكهم حلكمة اهللا من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث          ؛  وهلميف الكون من ح   
ويـرد هـذا إىل     ؛  يعزيه عن إخفاق جهوده يف هداية الكثري منـهم         ع   يتوجه باخلطاب إىل رسول اهللا    

 : وانطماس بصريم وعماها، طبيعتهم اليت ال حيلة له فيها
وما أنت ادي العمي عن     ،  دعاء إذا ولوا مدبرين   فإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم ال        " 
 . "إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ، ضاللتهم

والـذي   .. عميا ال يهتدون إىل طريـق     ،  صما ال مسع هلم   ،   وهو يصورهم موتى ال حياة فيهم     
بل أضـل   ،  ةإمنا هي حياة حيواني   . ينفصل حسه عن الوجود فال يدرك نواميسه وسننه ميت ال حياة فيه           

والذي ال يستجيب ملا يسمع من آيات اهللا ذات السلطان          ! فاحليوان مهدي بفطرته اليت قلما ختونه     ،  وأقل
والذي ال يبصر آيات اهللا املبثوثـة       ! النافذ يف القلوب أصم ولو كانت له أذنان تسمعان ذبذبة األصوات          

 ! يف صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كاحليوان
  .. "مع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن تس " 

فهم . وإدراكهم سليم ،  وبصائرهم مفتوحة ،  ألن قلوم حية  ،   وهؤالء هم الذين يسمعون الدعوة    
 . وال تزيد الدعوة على أن تنبه فطرم فتستجيب. يسمعون فيسلمون

|     |     | 
ولكـن يف   ،  ون من حـوهلم   ال يف مشاهد الك   ،  بعد ذلك يعود السياق ليجول م جولة جديدة       

. وميتد باجلولة إىل ايتها هنالك يف احلياة األخرى       ؛  ويف أطوار نشأم على هذه األرض     ،  ذوات أنفسهم 
 : يف ترابط بني احلياتني وثيق

مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة             ،  اهللا الذي خلقكم من ضعف     " 
كذلك . ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة        . ر وهو العليم القدي   - خيلق ما يشاء     -

فهذا يـوم   ،  لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث       : وقال الذين أوتوا العلم واإلميان    . كانوا يؤفكون 
  .. "فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرم وال هم يستعتبون . ولكنكم كنتم ال تعلمون، البعث
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ويرون أواخرها مصورة تصويرا مؤثرا كأـا  ؛ يرون أوائلها يف مشهود حيام   ، إا جولة مديدة  
 . وهي جولة موحية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حاضرة أمامهم

" : ومل يقل خلقكم ضعافا أو يف حالة ضعف إمنـا قـال            .. "اهللا الذي خلقكم من ضعف       " 
والضعف الذي تشري اآليـة      .. اليت صيغ منها كيام   كأن الضعف مادم األوىل     " خلقكم من ضعف    

 . إليه ذو معان ومظاهر شىت يف تكوين هذا اإلنسان
مث يف اجلنني   .  إنه ضعف البنية اجلسدية املمثل يف تلك اخللية الصغرية الدقيقة اليت ينشأ منها اجلنني             

 . ن الفتوة وضالعة التكوينمث يف الطفل والصيب حىت يصل إىل س. وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف
الذي لوال نفخة من روح اهللا لظل يف صورته         . الطني.  مث هو ضعف املادة اليت ذرأ منها اإلنسان       

 . وهي بالقياس إىل اخللقة اإلنسانية ضعيفة ضعيفة، املادية أو يف صورته احليوانية
اليت لـوال النفخـة     ،  وامليول والشهوات ،   مث هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات       

لكان هذا الكائن أضعف من احليوان احملكـوم  ، العلوية وما خلقت يف تلك البنية من عزائم واستعدادات     
 . باإلهلام

قوة بكل تلك املعـاين الـيت        .. "اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة             " 
ويف التكـوين النفسـي     ،  ء اإلنساين ويف البنا ،  قوة يف الكيان اجلسدي   . جاءت يف احلديث عن الضعف    

 . والعقلي
فالشيخوخة احندار إىل   . ضعفا يف الكيان اإلنساين كله     .. "مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة         " 

وقد يصاحبها احندار نفسي ناشئ من ضعف اإلرادة حىت ليهفو الشيخ أحيانـا             . الطفولة بكل ظواهرها  
يذكر جتسيما وتشخيصا هليئـة     ،  ومع الشيخوخة الشيب   .وال جيد من إرادته عاصما    ،  كما يهفو الطفل  

 . الشيخوخة ومنظرها
واليت ال تتخلف مرة فيمن ميد لـه يف         ،   وإن هذه األطوار اليت ال يفلت منها أحد من أبناء الفناء          

إن هذه األطوار اليت تتعاور تلك اخلليقة البشـرية         . وال تبطئ مرة فال جتيء يف موعدها املضروب       ،  العمر
، وترسم لكل خملوق أجله وأحواله وأطواره     ،  وتقدر ما تشاء  ،  ختلق ما تشاء  ،   بأا يف قبضة مدبرة    لتشهد

  .. "خيلق ما يشاء وهو العليم القدير " : وفق علم وثيق وتقدير دقيق
هذه النهاية يرمسها يف مشهد     .  وال بد هلذه النشأة احملكمة املقدرة من اية كذلك مرسومة مقدرة          

 : حافل باحلركة واحلوار على طريقة القرآن، قيامةمن مشاهد ال
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  .. "ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة  " 
وحيتمل . ما لبثوا غري ساعة   : فيقسمون،   فهكذا يتضاءل يف حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم         

 عـن لبـثهم يف األرض       كما حيتمل أن يكون ذلك    ،  أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم يف القبور        
ويصرفون عن احلق والتقدير الصحيح حىت يردهم أولو العلم         " كذلك كانوا يؤفكون    " . أحياء وأمواتا 

 : الصحيح إىل التقدير الصحيح
. فهذا يوم البعث  . لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث       : وقال الذين أوتوا العلم واإلميان     " 

  .. "ولكنكم كنتم ال تعلمون 
وأدركوا ما وراء ظاهر احليـاة      ،  الذين آمنوا بالساعة  ،  وأولو العلم هؤالء هم يف الغالب املؤمنون       

لقـد  " وهم يردون األمر هنا إىل تقدير اهللا وعلمه         . فهم أهل العلم الصحيح وأهل اإلميان البصري      ،  الدنيا
. طويال كان أم كان قصـريا     وال يهم   ،  فهذا هو األجل املقدور    .. "لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث        

 : وقد حتقق، فقد كان ذلك هو املوعد
  .. "فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون  " 

 مث خيتم املشهد بالنتيجة الكلية يف إمجال يصور ما وراءه مما حلق بالظاملني الذين كانوا يكـذبون                 
 : بيوم الدين
  .. "تعتبون فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرم وال هم يس " 

فاليوم يـوم   . أو يطلب إليهم االعتذار   ،   فال معذرة منهم تقبل وال يعتب عليهم أحد فيما فعلوه         
 . !العقاب ال يوم العتاب 

|     |     | 
وتلك كانـت عاقبـة     ،  ومن هذا املشهد البائس اليائس يردهم إىل ما هم فيه من عناد وتكذيب            

 : العناد والتكذيب
إن : ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا     ؛  س يف هذا القرآن من كل مثل      ولقد ضربنا للنا   " 

  .. "كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون . أنتم إال مبطلون
وينطوي . وكأا قريب من قريب   ،  ولكنها جتيء يف السياق   ؛   وهي نقلة بعيدة يف الزمان واملكان     

وفيه من كـل منـط مـن أمنـاط     ؛ وفيه من كل مثل، رآنفإذا هم مرة أخرى أمام الق     ،  الزمان واملكان 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

36

. وفيه من شىت اللمسات املوحية العميقة التـأثري   ؛  وفيه من كل وسيلة إليقاظ القلوب والعقول      ؛  اخلطاب
وهو خياطب النفس البشرية يف كل حالة من        . وهو خياطب كل قلب وكل عقل يف كل بيئة وكل حميط          

وال يكتفـون   ،   يكذبون بكـل آيـة     - بعد هذا كله     -كنهم  ول. ويف كل طور من أطوارها    ،  حاالا
 : إم مبطلون: فيقولون عنهم، بل يتطاولون على أهل العلم الصحيح، بالتكذيب
  .. "إن أنتم إال مبطلون : ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا " 

 :  ويعقب على هذا الكفر والتطاول
  .. "ون كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلم " 

ال ،  فهؤالء الذين ال يعلمون مطموسو القلـوب      . وملثل هذا السبب  ،  مبثل هذه الطريقة  .  كذلك
ومن مث يستحقون أن يطمـس اهللا       . متطاولون على أهل العلم واهلدى    ،  تتفتح بصريم إلدراك آيات اهللا    

 ! قلوبملا يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه ال، وأن يطبع على قلوم، على بصريم
|     |     | 

مث يأيت اإليقاع األخري يف السورة بعد تلك اجلوالت مع املشركني يف الكون والتاريخ ويف ذوات                
يأيت اإليقاع األخري يف صـورة       .. مث هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون      ،  أنفسهم ويف أطوار حيام   

 : ومن معه من املؤمنني ع توجيه لقلب الرسول
  .. "وال يستخفنك الذين ال يوقنون ، د اهللا حقفاصرب إن وع " 

والثقة بوعد  !  إنه الصرب وسيلة املؤمنني يف الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بال اية             
الصرب والثقة والثبات على الـرغم مـن         .. والثبات بال قلق وال زعزعة وال حرية وال شكوك        ،  اهللا احلق 

ذلك أم حمجوبون عن العلم حمرومـون       . م للحق وشكهم يف وعد اهللا     ومن تكذيبه ،  اضطراب اآلخرين 
. فأما املؤمنون الواصلون املمسكون حببل اهللا فطريقهم هو طريق الصرب والثقة واليقني           . من أسباب اليقني  

 ! ومهما حتتجب ايته وراء الضباب والغيوم، مهما يطل هذا الطريق
|     |     | 

ختـتم  . ونصر املـؤمنني  ،  بدأت بوعد اهللا يف نصر الروم بعد بضع سنني        وهكذا ختتم السورة اليت     
 . والصرب كذلك على حماوالت االستخفاف والزعزعة من الذين ال يوقنون؛ بالصرب حىت يأيت وعد اهللا
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وتنتهي السورة ويف القلب منا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي           .  فيتناسق البدء واخلتام  
  .. قني الثابت الذي ال خيونوالي، ال يكذب
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله ظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإ

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار            الشرعي دعوة إىل طلب العلم    |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 الف مللهم وحنلـهم    كل ارمني على اخت    دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم ليهود وأحالفهموأنصارهم وا

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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