
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  

 تِرتيـلَ الْعِزيـِز    4 علَى ِصراٍط مستِقيٍم     3 ِإنك لَِمن الْمرسِلني     2 والْقُرآِن الْحِكيِم    1يس  + 
 7 لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَِرِهم فَهم لَا يؤِمنونَ          6 غَاِفلُونَ    ِلتنِذر قَوما ما أُنِذر آباؤهم فَهم      5الرِحيِم  

 وجعلْنا ِمن بيِن أَيِديِهم سـدا وِمـن         8ِإنا جعلْنا ِفي أَعناِقِهم أَغْالَالً فَِهي ِإلَى اَألذْقَاِن فَهم مقْمحونَ           
  اهنيا فَأَغْشدس لِْفِهمونَ     خِصربالَ ي مفَه ونَ          9مِمنؤالَ ي مهنِذرت لَم أَم مهتأَأَنذَر ِهملَياء عوسا 10 ومِإن 

 ِإنا نحن نحِيي الْمـوتى      11تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشي الرحمن ِبالْغيِب فَبشره ِبمغِفرٍة وأَجٍر كَِرٍمي            
  12ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيٍء أحصيناه ِفي ِإماٍم مِبٍني 

 ِإذْ أَرسلْنا ِإلَيِهم اثْنيِن فَكَذَّبوهما      13واضِرب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَريِة ِإذْ جاءها الْمرسلُونَ         
 قَالُوا ما أَنتم ِإالَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن ِمن شـيٍء             14نا ِإلَيكُم مرسلُونَ    فَعززنا ِبثَاِلٍث فَقَالُوا إِ   
 17 وما علَينا ِإالَّ الْـبالَغُ الْمـِبني         16 قَالُوا ربنا يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ        15ِإنْ أَنتم ِإالَّ تكِْذبونَ     

             أَِليم ذَابا عنكُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت لَِئن لَّم ا ِبكُمنرطَيا ت18قَالُوا ِإن     كُـمعم كُمقَالُوا طَاِئر 
  19أَِئن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ 

 اتِبعوا من الَّ يسـأَلُكُم      20 يا قَوِم اتِبعوا الْمرسِلني      وجاء ِمن أَقْصى الْمِدينِة رجلٌ يسعى قَالَ      
 أَأَتِخذُ ِمن دوِنـِه آِلهـةً ِإن   22 وما ِلي الَ أَعبد الَِّذي فَطَرِني وِإلَيِه ترجعونَ 21أَجرا وهم مهتدونَ  

      ي شنِن عغالَّ ت رن ِبضمحِن الرِردنِقذُوِن     يالَ يئًا ويش مهتِبٍني       23فَاعالٍَل مي ِإذًا لَِّفي ضـي   24 ِإنِإن 
  25آمنت ِبربكُم فَاسمعوِن 

  27 ِبما غَفَر ِلي ربي وجعلَِني ِمن الْمكْرِمني 26ِقيلَ ادخِل الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَوِمي يعلَمونَ 
 ِإن كَانت ِإالَّ صـيحةً      28نزلْنا علَى قَوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد من السماء وما كُنا مِرتِلني             وما أَ 

  _29واِحدةً فَِإذَا هم خاِمدونَ 
|     |     | 

، ننيومن مث جاء عدد آياا ثالثاً ومثا      . وإيقاعات سريعة . هذه السورة املكية ذات فواصل قصرية     
 . وعدد آياا مخس وأربعون - سورة فاطر - بينما هي أصغر وأقصر من سابقتها
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وتدق علـى   ،  فتتالحق إيقاعاا ،   وقصر الفواصل مع سرعة اإليقاع يطبع السورة بطابع خاص        
يعمل على مضاعفة أثرها ما حتمله معها من الصور والظالل اليت ختلعها املشـاهد              ،  احلس دقات متوالية  

 . وهي متنوعة وموحية وعميقة اآلثار. عة من بدء السورة إىل ايتهااملتتاب
وهدفها األول هو بنـاء أسـس       .  واملوضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور املكية      

إنك ملـن   . والقرآن احلكيم . يس:  " فهي تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها       . العقيدة
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها       " .  . .. ترتيل العزيز الرحيم  . معلى صراط مستقي  . املرسلني
وتعرض هذه العاقبة يف القصـة علـى طريقـة    ؛ لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة ،  املرسلون

وما علمناه  :  " وقرب اية السورة تعود إىل املوضوع ذاته      . القرآن يف استخدام القصص لتدعيم قضاياه     
 إن هو إال ذكر وقرآن مبني لينذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين              - ا ينبغي له  وم - الشعر

  "..  
فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجـل       .  كذلك تتعرض السورة لقضية األلوهية والوحدانية     

لـذي  وما يل ال أعبد ا    :  " املؤمن الذي جاء من أقصى املدينة ليحاج قومه يف شأن املرسلني وهو يقول            
أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عـين شـفاعتهم شـيئاً وال     ؟  فطرين وإليه ترجعون  

:  " وقرب ختام السورة جييء ذكر هذا املوضوع مرة أخـرى          .. "  إين إذاً لفي ضالل مبني    ؟  ينقذون
  ..   "ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون. واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون

وهي تتردد يف مواضـع     ،   والقضية اليت يشتد عليها التركيز يف السورة هي قضية البعث والنشور          
إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثـارهم وكـل شـيء             :  " جتيء يف أوهلا  . كثرية يف السورة  

د كان جزاؤها   وق. فيما وقع للرجل املؤمن   ،  وتأيت يف قصة أصحاب القرية     .. "  أحصيناه يف إمام مبني   
يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلـين مـن            : قال. ادخل اجلنة : قيل:  " العاجل يف السياق  

ما ينظـرون   ؟  مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني     : ويقولون:  " مث ترد يف وسط السورة     .. "  املكرمني
مث  .. "  رجعـون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون فال يستطيعون توصية وال إىل أهلـهم ي             

:  ويف اية السورة ترد هذه القضية يف صورة حوار        . يستطرد السياق إىل مشهد كامل من مشاهد القيامة       
قل حيييها الذي أنشأها أول مـرة       ؟  من حييي العظام وهي رميم    : قال. وضرب لنا مثالً ونسي خلقه    " 

  .. "  وهو بكل خلق عليم
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ولكنها تعرض يف كـل     . تتكرر يف السور املكية   ،  من أساسها  هذه القضايا املتعلقة ببناء العقيدة      
وتتناسق مع إيقاعها وصورها    ،  مصحوبة مبؤثرات تناسب جوها   ،  حتت ضوء معني  ،  مرة من زاوية معينة   

 . وظالهلا
ومن مشاهد القصـة     - بصفة خاصة  - هذه املؤثرات منتزعة يف هذه السورة من مشاهد القيامة        

مث من املشاهد الكونية الكـثرية املتنوعـة   . ع الغابرين على مدار القرونومن مصار . ومواقفها وحوارها 
ومشـهد  . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظالم       . مشهد األرض امليتة تدب فيها احلياة     : املوحية

ومشهد الفلـك   . ومشهد القمر يتدرج يف منازله حىت يعود كالعرجون القدمي        . الشمس جتري ملستقر هلا   
ومشهد النطفة مث مشهدها إنساناً     . ومشهد األنعام مسخرة لآلدميني   . حيمل ذرية البشر األولني   املشحون  

 ! ومشهد الشجر األخضر تكمن فيه النار اليت يوقدون! وهو خصيم مبني
منها صورة املكذبني   :  وإىل جوار هذه املشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان اإلنساين وتوقظه         

إنا جعلنا يف أعناقهم أغـالالً      :  " هللا بكفرهم فلم تعد تنفعهم اآليات والنذر      الذين حقت عليهم كلمة ا    
وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشـيناهم فهـم ال             ؛  فهي إىل األذقان فهم مقمحون    

 .. ومنها صورة نفوسهم يف سرهم ويف عالنيتهم مكشوفة لعلم اهللا ال يداريها منه سـتار               " . يبصرون
 .. "  فيكـون . كن: إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له       :  " صوير وسيلة اخللق بكلمة ال تزيد     ومنها ت 

 . وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها يف واقع الوجود
|     |     | 

 :  وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاا يف ثالثة أشواط
 وأنـه   ععلى رسالة النيب    ،  وبالقرآن احلكيم  " سني. يا :  " يبدأ الشوط األول بالقسم باحلرفني    

وهـي حكـم اهللا     . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلني الذين يكذبون        . على صراط مستقيم  
وبيان أن اإلنذار إمنا ينفع من اتبع الذكر        . وأن حيال بينهم وبينها أبداً    ،  عليهم بأال جيدوا إىل اهلداية سبيالً     

 عمث يوجه رسول اهللا      .. فاستعد قلبه الستقبال دالئل اهلدى وموحيات اإلميان      ؛   بالغيب وخشي الرمحن 
كما يعـرض طبيعـة     . فيقص قصة التكذيب وعاقبة املكذبني    ،  إىل أن يضرب هلم مثالً أصحاب القرية      

  .. اإلميان يف قلب الرجل املؤمن وعاقبة اإلميان والتصديق
سرة على العباد الذين ما يفتـأون يكـذبون كـل رسـول      ومن مث يبدأ الشوط الثاين بنداء احل 

وهنـا   .. وال متيقظني آليات اهللا يف الكون وهي كـثري ، غري معتربين مبصارع املكذبني   . ويستهزئون به 
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كما يعرض مشهداً مطوالً مـن  ، يعرض تلك املشاهد الكونية اليت سبقت اإلشارة إليها يف تقدمي السورة          
 . من التفصيلمشاهد القيامة فيه الكثري 

 عفينفي يف أوله أن ما جاء به حممـد          . والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها      
مث يعرض بعض املشاهد واللمسـات الدالـة علـى     . وينفي عن الرسول كل عالقة بالشعر أصالً      ،  شعر

ين يقومون حبمايـة    وينعى عليهم اختاذ آهلة من دون اهللا يبتغون عندهم النصر وهم الذ           ،  األلوهية املتفردة 
ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة األوىل من نطفة لريوا أن إحيـاء             ! . تلك اآلهلة املدعاة  

ويذكرهم بالشجر األخضر الذي تكمن فيه النار ومهـا يف          ! العظام وهي رميم كتلك النشأة وال غرابة      
قدرة على خلق أمثاهلم مـن البشـر يف         وخبلق السماوات واألرض وهو شاهد بال     ! الظاهر بعيد من بعيد   

. كن: إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له       :  " وأخرياً جييء اإليقاع األخري يف السورة      .. األوىل واآلخرة 
  " . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيكون

  ..  واآلن نأخذ بعد هذا العرض امل يف التفصيل
|     |     | 

لتنذر . ترتيل العزيز الرحيم  . على صراط مستقيم  . إنك ملن املرسلني  . والقرآن احلكيم . يس " 
إنا جعلنا يف أعناقهم    . لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون       . قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون     

هم فهم  وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشينا        . أغالالً فهي إىل األذقان فهم مقمحون     
إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن       . وسواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون       . ال يبصرون 

إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه           . بالغيب فبشره مبغفرة وأجر كرمي    
  .. "  يف إمام مبني

وهذا اجلمـع بـني   . ما يقسم بالقرآن احلكيم   ك " سني. يا:  "  يقسم اهللا سبحانه ذين احلرفني    
والعالقـة  ؛ األحرف املقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه يف تفسري هذه األحرف يف أوائل السور        

أنـه  ، اآلية اليت ال يتدبروا فريدهم القرآن إليهـا     ،  وأن آية كونه من عند اهللا     . بني ذكرها وذكر القرآن   
ولكن نسقه التفكريي والتعبريي فوق ما ميلكون صـياغته         ؛  سرة هلم مصوغ من جنس هذه األحرف املي     

 . من هذه احلروف
والتعـبري  . واحلكمة صفة العاقـل    " . القرآن احلكيم  " بأنه - وهو يقسم به   -  ويصف القرآن 

. وهي من مقتضيات أن يكون حكيمـاً      . على هذا النحو خيلع على القرآن صفة احلياة والقصد واإلرادة         
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وإن له لصـفات احلـي الـذي    ! فإن هلذا القرآن لروحاً. ا جماز إال أنه يصور حقيقة ويقرا ومع أن هذ  
وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلمـا        ! يعاطفك وتعاطفه حني تصفي له قلبك وتصغي له روحك        

كما تشـتاق إىل مالمـح   ، وإنك لتشتاق منه إىل مالمح ومسات! فتحت له قلبك وخلصت له بروحك     
 حيب أن يسمع    عولقد كان رسول اهللا     ! حني تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظالله      ،  مساتهالصديق و 

كما يقف  . ويقف على األبواب ينصت إذا مسع من داخلها من يرتل هذا القرآن           ؛  تالوة القرآن من غريه   
 ! احلبيب وينصت لسرية احلبيب

. وتر احلسـاس يف قلبـه     ويضرب على ال  . خياطب كل أحد مبا يدخل يف طوقه      .  والقرآن حكيم 
 . وخياطبه باحلكمة اليت تصلحه وتوجهه. وخياطبه بقدر

منهج يطلق طاقات البشر كلها     . وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم    ،  يريب حبكمة .  والقرآن حكيم 
ويقرر للحياة نظاماً كذلك يسمح بكل نشاط بشري يف حدود ذلك           . مع توجيهها الوجه الصاحل القومي    

 . املنهج احلكيم
 :  يقسم اهللا سبحانه بياء وسني والقرآن احلكيم على حقيقة الوحي والرسالة إىل الرسول الكرمي

  .. "  إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم " 
، بالقرآن وحروفـه   - جل جالله  - ولكن هذا القسم منه   .  وما به سبحانه من حاجة إىل القسم      

يرتفع إىل درجة القسـم بـه   ، هللا سبحانه إال بأمر عظيمفما يقسم ا، خيلع على املقسم به عظمة وجالالً     
 ! واليمني

له سوابق  ،  والتعبري على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقرر          .. "  إنك ملن املرسلني   " 
وخياطبه هو  .  من هؤالء املرسلني   عإمنا املراد أن يثبت هو أن حممداً        . فليس هو الذي يراد إثباته    . مقررة

ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عـن أن تكـون          - وال يوجهه إىل املنكرين املكذبني     - مذا القس 
 . إمنا هو اإلخبار املباشر من اهللا للرسول. موضع جدل أو مناقشة

  .. "  إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم " 
فهي قائمـة   . ستقامةوطبيعة هذه الرسالة اال   .  وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول       

احلق فيها واضح ال غموض فيـه وال        . وال التواء فيها وال ميل    ،  كحد السيف ال عوج فيها وال احنراف      
 . جيده من يطلبه يف يسر ويف دقة ويف خلوص. وال مييل مع هوى وال ينحرف مع مصلحة. التباس
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 األمـور وال توقـع يف       ال تعقـد  . بسيطة ال تعقيد فيها وال لف وال دوران        -  وهي الستقامتها 
، وإمنا تصدع باحلق يف أبسط صورة من صـوره        . إشكاالت من القضايا والتصورات واألشكال اجلدلية     

والدخول ،  وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات   ،  وأغناها عن الشرح  ،  وأعراها عن الشوائب واألخالط   
وسـاكن  ،  واألمي والعـامل  ،  حلاضرميكن أن يعيش ا ومعها البادي وا      ! باملعاين يف الدروب واملنحنيات   

ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطـه يف          ؛  وجيد فيها كل حاجته   ؛  الكوخ وساكن العمارة  
 . يسر ولني

فـال  ،  وطبيعة األشياء واألحياء حول اإلنسان    ،   وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود      
، متناسـقة معهـا  ، إمنا هي مستقيمة على جها    ،  هاوال تكلف اإلنسان أن يصدم    ،  تصدم طبائع األشياء  

 . متعاونة كذلك مع سائر القوانني اليت حتكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه
ال خيشى تابعها أن يضل عـن       ،  واصلة إليه موصلة به   ،   وهي من مث مستقيمة على الطريق إىل اهللا       

ماً واصالً ينتهي به إىل رضـوان اخلـالق         فهو سالك درباً مستقي   . وال أن يلتوي عن الطريق إليه     ،  خالقه
 . العظيم

وحيثما سار اإلنسان معه وجـد هـذه االسـتقامة يف    .  والقرآن هو دليل هذا الصراط املستقيم  
 . ووضع كل قيمة يف موضعها الدقيق، ويف أحكامه الفاصلة يف القيم، ويف التوجيه إليه، تصويره للحق

  .. "  ترتيل العزيز الرحيم " 
فهو العزيز القـوي    . ليدركوا حقيقة ما نزل إليهم    ،   اهللا عباده بنفسه يف مثل هذه املواضع        يعرف

 . وهو يريد م الرمحة فيما يفعل، وهو الرحيم بعباده الذي يفعل م ما يفعل. الذي يفعل ما يريد
 :  فأما حكمة هذا الترتيل فهي اإلنذار والتبليغ

  .. "  غافلونلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم  " 
معطل عـن االلتقـاط     . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته     .  والغفلة أشد ما يفسد القلوب    

ودون أن ينـبض أو     . متر به دالئل اهلدى أو مير ا دون أن حيسـها أو يـدركها             . والتأثر واالستجابة 
ن مضت األجيـال دون أن  الذي، ومن مث كان اإلنذار هو أليق شيء بالغفلة اليت كان فيها القوم       . يستقبل

فاإلنذار قد يـوقظ    . فهم من ذرية إمساعيل ومل يكن هلم بعده من رسول         . أو ينبههم منبه  ،  ينذرهم منذر 
 . الذين مل يأم ومل يأت آباءهم نذير، الغافلني املستغرقني يف الغفلة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

8

مـن قلـوم   وفق ما علم اهللا     ،  وعما نزل م من قدر اهللا     ؛   مث يكشف عن مصري هؤالء الغافلني     
 : ما كان منه وما سيكون. ومن أمرهم
  .. "  لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون " 

. وطبيعة مشـاعرهم  ،  مبا علمه من حقيقتهم   ،  وحق قدر اهللا على أكثرهم    ،   لقد قضي يف أمرهم   
 رؤيـة   فإن نفوسهم حمجوبة عن اهلدى مشدودة عن      . وهذا هو املصري األخري لألكثرين    . فهم ال يؤمنون  

 . دالئله أو استشعارها
، يصورهم كأم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر      ،   وهنا يرسم مشهداً حسياً هلذه احلالة النفسية      
 : مغطى على أبصارهم فال يبصرون، حمال بينهم وبني اهلدى واإلميان باحلواجز والسدود

وجعلنا من بني أيديهم سـداً  . نفهم مقمحو، فهي إىل األذقان، إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً  " 
  .. "  فأغشيناهم فهم ال يبصرون. ومن خلفهم سداً

ومن مث فإن رؤوسهم مرفوعة     . موضوعة حتت أذقام  ،   إن أيديهم مشدودة باألغالل إىل أعناقهم     
ومن مث فهم ال ميلكون حرية النظر والرؤية وهـم يف هـذا             ! ال ميلكون أن ينظروا ا إىل األمام      ،  قسراً

فلـو  ؛  وهم إىل هذا حمال بينهم وبني احلق واهلدى بسد من أمامهم وسد من خلفهـم              ! ملشهد العنيف ا
وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت      ! أرخي الشد فنظروا مل تنفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود         

 ! أبصارهم بالكالل
خييل إليه وهـم    ،  نوع ومع عنف هذا املشهد احلسي وشدته فإن اإلنسان ليلتقي بأناس من هذا ال            

وأنه إذا مل تكـن هـذه       . ال يرون احلق الواضح وال يدركونه أن هنالك حائالً عنيفاً كهذا بينهم وبينه            
فـإن نفوسـهم وبصـائرهم      ،  وإذا مل تكن الرؤوس مقمحة وجمربة على االرتفاع       ،  األغالل يف األيدي  

بني دالئل اهلدى سد من هنا وسد من        وبينها و . مشدودة عن اهلدى قسراً وملفوتة عن احلق لفتاً       . كذلك
، وهو يصدع باحلجة  . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا هذا القرآن مبثل ذلك اإلنكار واجلحود          . هناك

 . وهو بذاته حجة ذات سلطان ال يتماسك هلا إنسان. ويديل بالربهان
  .. "  وسواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون " 

وال ينفع اإلنذار   . مبا علمه من طبيعة قلوم اليت ال ينفذ إليها اإلميان         ،  م بأمره  فلقد قضى اهللا فيه   
إمنا يوقظ القلب   ،  فاإلنذار ال خيلق القلوب   . حمال بينه وبينه بالسدود   ،  مشدود عنه ،  قلباً غري مهيأ لإلميان   
 : احلي املستعد للتلقي
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  .. "  غفرة وأجر كرميفبشره مب، إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب " 
، وخشي الرمحن دون أن يراه    ،  والذي اتبع القرآن   - على األرجح  -  والذكر يراد به هنا القرآن    

وإن ،   قد خصه به   عوكأمنا الرسول   . فكأنه هو وحده الذي وجه إليه اإلنذار      ،  هو الذي ينتفع باإلنذار   
.  من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيـب فاحنصر يف، إال أن أولئك حيل بينهم وبني تلقيه    . كان قد عمم  

املغفرة عما يقع فيه مـن       .. "  فبشره مبغفرة وأجر كرمي   :  " وهذا يستحق التبشري بعد انتفاعه باالنذار     
ومهـا  . واتباعه ملا أنزل الرمحن من الذكر     ،  واألجر الكرمي على خشية الرمحن بالغيب     . اخلطايا غري مصر  

واالستقامة على النهج الذي    . ة اهللا يف قلب إال ويتبعها العمل مبا أنزل        فما حتل خشي  . متالزمان يف القلب  
 . أراد

 : الذي ال يفوته شيء، ودقة احلساب؛  وهنا يؤكد وقوع البعث
  .. "  وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني، ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا حنن حنيي املوتى " 

وسريد منه يف هذه السورة أمثلـة       . قت جدالً طويالً   وإحياء املوتى هو إحدى القضايا اليت استغر      
كلها تكتب  ،  وكل ما خلفته أعماهلم من آثار     ،  وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل        . منوعة

وهو الذي يكتب ما قدموا     ،  واهللا سبحانه هو الذي حييي املوتى     . فال يند منها شيء وال ينسى     ،  وحتصى
فال بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي يليق بكل            . يثبتهوهو الذي حيصي كل شيء و     ،  وآثارهم

 . ما تتواله يد اهللا
أقرب تفسري هلا هو علم اهللا األزيل القدمي وهـو بكـل    . وأمثاهلا. واللوح احملفوظ .  واإلمام املبني 

 . شيء حميط
|     |     | 

يعـود  ،  ورة التقريرية يف هذه الص  ،  وقضية البعث واحلساب  ،  وبعد عرض قضية الوحي والرسالة    
تلمس القلب مبا كان من مواقف التكذيب واإلميان وعواقبـهما          . السياق ليعرضهما يف صورة قصصية    

 : معروضة كالعيان
إذ أرسلنا إليهم اثـنني فكـذبومها       . واضرب هلم مثالً اصحاب القرية إذ جاءها املرسلون        " 

إن ،  وما أنزل الرمحن من شيء    ،  تم إال بشر مثلنا   قالوا ما أن  . إنا إليكم مرسلون  : فقالوا،  فعززنا بثالث 
إنـا تطرينـا   : قالوا. وما علينا إال البالغ املبني. ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون: قالوا. أنتم إال تكذبون 
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بل أنـتم   ؟  أإن ذكرمت ،  طائركم معكم : بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا         
  .. "  قوم مسرفون

وال . وقد اختلفت فيها الروايـات    .  يذكر القرآن من هم أصحاب القرية وال ما هي القرية           ومل
 . طائل وراء اجلري مع هذه الروايات

 وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن حتديد امسها أو موضعها ال يزيد شيئاً يف داللة القصـة                  
. فهي قرية أرسل اهللا إليهـا رسـولني  . ااومضى إىل صميم العربة ولب، ومن مث أغفل التحديد   . وإحيائها

، فكذما أهل تلـك القريـة     . إىل فرعون وملئه   - عليهما السالم  - كما أرسل موسى وأخاه هارون    
وتقدموا ثالثتهم بدعواهم ودعوم مـن      . فعززمها اهللا برسول ثالث يؤكد أنه وأما رسل من عند اهللا          

  .. "  إنا إليكم مرسلون: فقالوا " جديد
  .. هنا اعترض أهل القرية عليهم باالعتراضات املكرورة يف تاريخ الرسل والرساالت 

إن أنـتم إال     "  .. "  وما أنزل الرمحن مـن شـيء       "  .. "  ما أنتم إال بشر مثلنا    : قالوا " 
  .. "  تكذبون

فيـه  كما يبدو   ،   وهذا االعتراض املتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور واإلدراك          
قد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض يف شخصية الرسول وحياته             . اجلهل بوظيفة الرسول  

أليس رسول السماء إىل األرض فكيـف ال حتـيط بـه األوهـام               .. تكمن وراءه األوهام واألساطري   
ـ   ! ؟  كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة ال أسرار فيها وال ألغاز حوهلا          ؟  واألساطري رية شخصـية بش

 ! ؟ عادية من الشخصيات اليت متتلىء ا األسواق والبيوت
. فاألسرار واأللغاز ليست صفة مالزمة للنبـوة والرسـالة        .  وهذه هي سذاجة التصور والتفكري    
ولكنه يتمثـل يف احلقيقـة      ،  وإن هنالك لسراً هائالً ضخماً    . وليست يف هذه الصورة الساذجة الطفولية     

، يداع إنسان من هؤالء البشر االستعداد اللدين الذي يتلقى به وحي السـماء            حقيقة إ . البسيطة الواقعة 
وهو أعجب من أن يكون الرسـول ملكـاً كمـا كـانوا     . حني خيتاره اهللا لتلقي هذا الوحي العجيب   

 ! يقترحون
وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك املنهج         .  والرسالة منهج إهلي تعيشه البشرية    

فال بد أن يكون رسوهلم من البشر ليحقق        . وهم بشر . النموذج الذي يدعو قومه إىل االقتداء به      . ياإلهل
 . منوذجاً من احلياة ميلكون هم أن يقلدوه
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 - كتاب اهللا الثابـت    - وسجل القرآن .  معروضة ألنظار أمته   ع ومن مث كانت حياة الرسول      
بوصفها تلك الصفحة املعروضة ألنظار أمتـه       ،  وأحداثهااملعامل الرئيسية يف هذه احلياة بأصغر تفصيالا        

حىت خطرات قلبه سـجلها     . ومن هذه التفصيالت حياته املرتلية والشخصية     . على مدار السنني والقرون   
 . لتطلع عليها األجيال وترى فيها قلب ذلك النيب اإلنسان، القرآن يف بعض األحيان

 !  ظلت موضع االعتراض من بين اإلنسان ولكن هذه احلقيقة الواضحة القريبة هي اليت
وقصدوا أنكم لسـتم     .. "  ما أنتم إال بشر مثلنا    :  "  ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثالثة      

مما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي واألمر بأن تـدعونا            .. "  وما أنزل الرمحن من شيء     "  .. برسل
 ! ن أنكم مرسلونوتدعو .. "  إن أنتم إال تكذبون.  " إليه

 : العارف حبدود وظيفته أجام الرسل،  ويف ثقة املطمئن إىل صدقه
  .. "  وما علينا إال البالغ املبني. ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون: قالوا " 

والناس بعد ذلك أحرار فيمـا      . وقد أدوه . وإن وظيفة الرسل البالغ   . وهذا يكفي .  إن اهللا يعلم  
واألمر بني الرسل وبني الناس هـو  . وفيما حيملون يف تصرفهم من أوزار  . تصرفيتخذون ألنفسهم من    
 . فمىت حتقق ذلك فاألمر كله بعد ذلك إىل اهللا؛ أمر ذلك التبليغ عن اهللا

وال يطيقـون   ؛   ولكن املكذبني الضالني ال يأخذون األمور هذا املأخذ الواضح السهل اليسـري           
ة باإلمث ويعمدون إىل األسلوب الغليظ العنيف يف مقاومة احلجـة           وجود الدعاة إىل اهلدى فتأخذهم العز     

 : ألن الباطل ضيق الصدر عربيد
  .. "  وليمسنكم منا عذاب أليم، لئن مل تنتهوا لنرمجنكم! إنا تطرينا بكم: قالوا " 

 ،فإن مل تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم       ؛  ونتوقع الشر يف دعوتكم   ؛  إننا نتشاءم منكم  :  قالوا
  .. "  وليمسنكم منا عذاب أليم، لنرمجنكم:  " ولن ندعكم يف دعوتكم

، وبغى يف وجه كلمة احلق اهلادئـة      ؛  وأطلق على اهلداة ديده   ؛   وهكذا أسفر الباطل عن غشمه    
 ! وعربد يف التعبري والتفكري

 :  ولكن الواجب امللقى على عاتق الرسل يقضي عليهم باملضي يف الطريق
  .. "  كم معكمطائر: قالوا " 
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والرسل يبينون لقومهم   .  فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات اجلاهلية           
مرتبط . إمنا هو معهم  . وأن حظهم ونصيبهم من خري ومن شر ال يأتيهم من خارج نفوسهم           ؛  أا خرافة 

 ونصيبهم خـرياً أو أن      ويف وسعهم أن جيعلوا حظهم    . متوقف على كسبهم وعملهم   ،  بنواياهم وأعماهلم 
وهـو  . ومن خالل عملـه   ،  ومن خالل اجتاهه  ،  فإن إرادة اهللا بالعبد تنفذ من خالل نفسه       . جيعلوه شراً 

أما التشـاؤم   ،  أو التشاؤم بالوجوه  . هذه هي احلقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح       . حيمل طائره معه  
 !  على أصل مفهومفهو خرافة ال تستقيم .. باألمكنة أو التشاؤم بالكلمات

  .. "  ؟ أئن ذكرمت:  "  وقالوا هلم
 ؟ أفهذا جزاء التذكري!  يعين أترمجوننا وتعذبوننا ألننا نذكركم

  .. "  بل أنتم قوم مسرفون " 
وتردون علـى   ؛  وجتازون على املوعظة بالتهديد والوعيد    ؛   تتجاوزون احلدود يف التفكري والتقدير    

 ! الدعوة بالرجم والتعذيب
 ||     |     

وهي مثل للقلوب اليت حتدثت عنها      . تلك كانت االستجابة من القلوب املغلقة على دعوة الرسل        
 . وصورة واقعية لذلك النموذج البشري املرسوم هناك؛ السورة يف اجلولة األوىل

فكان له مسلك آخر وكانت لـه       ،   فأما النموذج اآلخر الذي اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب        
 : بة غري هذه االستجابةاستجا

اتبعوا مـن ال يسـألكم      . يا قوم اتبعوا املرسلني   : قال؛  وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى      " 
أأختذ من دونه آهلة إن يردن الـرمحن  ؟ ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون. أجراً وهم مهتدون  

 "  إين آمنت بربكم فـامسعون    . مبنيإين إذاً لفي ضالل     ؟  بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئاً وال ينقذون       
..  

واستقامة . واحلرارة. والبساطة. فيها الصدق .  إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة احلق املستقيمة      
 . وتلبية اإليقاع القوي للحق املبني. اإلدراك

 فهذا رجل مسع الدعوة فاستجاب هلا بعد ما رأى فيها من دالئل احلق واملنطق ما يتحدث عنـه                  
وحينما استشعر قلبه حقيقة اإلميان حتركت هذه احلقيقة يف ضمريه فلم يطـق عليهـا               . يف مقالته لقومه  
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ولكنه سعى بـاحلق    ؛  ومل يقبع يف داره بعقيدته وهو يرى الضالل من حوله واجلحود والفجور           ؛  سكوتاً
ـ          . الذي استقر يف ضمريه وحترك يف شعوره       دون سعى به إىل قومه وهم يكـذبون وجيحـدون ويتوع

، ويف كفهم عن البغـي    ،  وجاء من أقصى املدينة يسعى ليقوم بواجبه يف دعوة قومه إىل احلق           . ويهددون
 . ويف مقاومة اعتدائهم األثيم الذي يوشكون أن يصبوه على املرسلني

. ومل يكن يف عزوة من قومه أو منعة من عشـريته .  وظاهر أن الرجل مل يكن ذا جاه وال سلطان 
  .. احلية يف ضمريه تدفعه وجتيء به من أقصى املدينة إىل أقصاهاولكنها العقيدة 

  .. "  اتبعوا من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون. يا قوم اتبعوا املرسلني: قال " 
وإال فما  . إنه لصادق  .. وال يبتغي مغنماً  ،  وهو ال يطلب أجراً   ،   إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة     

وجماة ؟  ما الذي يدفعه إىل محل هم الدعوة      ؟   يكن يليب تكليفاً من اهللا     الذي حيمله على هذا العناء إن مل      
وهو ال جيين من ذلك     ،  والتعرض ألذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم    ؟  الناس بغري ما ألفوا من العقيدة     

 ؟ وال يطلب منهم أجراً، كسباً
  .. "  وهم مهتدون "  .. "  اتبعوا من ال يسألكم أجراً " 

ويدعون . ويدعون إىل ج واضح   . فهم يدعون إىل إله واحد    . اضح يف طبيعة دعوم    وهداهم و 
 . وإىل طريق مستقيم، فهم مهتدون إىل ج سليم. إىل عقيدة ال خرافة فيها وال غموض

ويناشد فيهم الفطرة اليت استيقظت فيـه       ،   مث عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إميانه         
 : طري السليمفاقتنعت بالربهان الف

أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن          ؟  ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون       " 
  .. "  إين إذاً لفي ضالل مبني؟ عين شفاعتهم شيئاً وال ينقذون

ومايل ال أعبـد      " .. املشدودة إىل مصدر وجودها الوحيد    ،   إنه تساؤل الفطرة الشاعرة باخلالق    
إن ؟ وما الذي حييد يب عن هذا النهج الطبيعي الذي خيطر على النفس أول مـا خيطـر   " ؟ الذي فطرين 

فال تنحرف عنه إال بدافع آخر خـارج علـى          ،  تتجه إليه أول ما تتجه    ،  الفطر جمذوبة إىل الذي فطرها    
وهـو  ،  وهـو األول  ،  والتوجه إىل اخلالق هو األوىل    . وال تلتوي إال مبؤثر آخر ليس من طبيعتها       . فطرا

والرجل املؤمن حيس هذا يف     . املتجه الذي ال حيتاج إىل عنصر خارج عن طبيعة النفس واجنذاا الفطري           
 ! بال تكلف وال لف وال تعقيد، فيعرب عنه هذا التعبري الواضح البسيط، قرارة نفسه
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يرجـع  كما  .  وهو حيس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن املخلوق يرجع إىل اخلالق يف النهاية            
 : فيقول. كل شيء إىل مصدره األصيل

  .. "  وإليه ترجعون " 
. ويتحدث عن رجعتهم هم إليـه     ؟  والذي إليه املرجع واملصري   ،   ويتساءل مل ال أعبد الذي فطرين     

 . ومن حقه أن يعبدوه. فهو خالقهم كذلك
أأختذ من دونه   :  " فرياه ضالالً بيناً  . مث يستعرض املنهج اآلخر املخالف للمنهج الفطري املستقيم       
  .. "  ؟ آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئاً وال ينقذون

وينحرف إىل عبادة غري    ،   وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو املخلوق إىل عبادة خالقه           
 وهل أضل ممن ينحرف عن اخلالق إىل آهلـة ضـعاف ال حيمونـه وال              ؟  اخلالق بدون ضرورة وال دافع    

 ؟ يدفعون عنه الضر حني يريد به خالقه الضر بسبب احنرافه وضالله
  .. "  إين إذاً لفي ضالل مبني " 

 واآلن وقد حتدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره األخـري يف وجـه                
 :  كل تكذيبألن صوت الفطرة يف قلبه أقوى من كل ديد ومن. قومه املكذبني املهددين املتوعدين

  .. "  إين آمنت بربكم فامسعون " 
وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما      . وأشهدهم عليها .  وهكذا ألقى بكلمة اإلميان الواثقة املطمئنة     

 ! أو أنه اليبايل م ماذا يقولون. قاهلا
|     |     | 

. ئاً من هذا صراحة   وإن كان ال يذكر شي    . ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم مل ميهلوه أن قتلوه         
ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهـر       ؛  وعلى القوم وما هم فيه    ،  إمنا يسدل الستار على الدنيا وما فيها      

نـراه يف العـامل     . وقذف ا يف وجوه من ميلكون التهديد والتنكيل       ،  متبعاً صوت الفطرة  ،  بكلمة احلق 
 : املؤمن الشجاع املخلص الشهيدتليق مبقام . ونطلع على ما ادخر اهللا له من كرامة. اآلخر

  .. "  مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني. يا ليت قومي يعلمون: قال. ادخل اجلنة: قيل " 
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وخطـوة  . ونرى املوت نقلة من عامل الفناء إىل عامل البقـاء         .  وتتصل احلياة الدنيا باحلياة اآلخرة    
ومن ديد البغي   . طاول الباطل إىل طمأنينة احلق    ومن ت . خيلص ا املؤمن من ضيق األرض إىل سعة اجلنة        

 . ومن ظلمات اجلاهلية إىل نور اليقني. إىل سالم النعيم
يذكر قومه طيب   ،  وقد اطلع على ما آتاه اهللا يف اجلنة من املغفرة والكرامة          .  ونرى الرجل املؤمن  

معرفـة  ،  ليعرفوا احلق ،  رامةيتمىن لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والك          ،  القلب رضي النفس  
 . اليقني

|     |     | 
فهو . فأما الطغيان فكان أهون على اهللا من أن يرسل عليه املالئكة لتدمره           . هذا كان جزاء اإلميان   

 : ضعيف ضعيف
إن كانت إال صـيحة     . وما كنا مرتلني  . وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء          " 

  ..   "واحدة فإذا هم خامدون
فما كانت إال صـيحة     . وتصغرياً لقدرهم ،  ويناً لشأم ،   وال يطيل هنا يف وصف مصرع القوم      

 ! ويسدل الستار على مشهدهم البائس املهني الذليل .. واحدة أمخدت أنفاسهم
|     |     | 

 +           وا ِبِه يوٍل ِإالَّ كَانسن رأِْتيِهم ما ياِد ملَى الِْعبةً عرسا حون  يِزؤهتا     30سلَكْنأَه ا كَموري أَلَم 
  32 وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينا محضرونَ 31قَبلَهم من الْقُروِن أَنهم ِإلَيِهم الَ يرِجعونَ 

 وجعلْنا ِفيها جناٍت ِمـن   33نه يأْكُلُونَ   وآيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا ِمنها حبا فَمِ        
 35 ِليأْكُلُوا ِمن ثَمِرِه وما عِملَته أَيِديِهم أَفَلَا يشـكُرونَ           34نِخيٍل وأَعناٍب وفَجرنا ِفيها ِمن الْعيوِن       

  36أَرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما لَا يعلَمونَ سبحانَ الَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ِمما تنِبت الْ
 والشمس تجِري ِلمستقَر لَّهـا ذَِلـك   37وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار فَِإذَا هم مظِْلمونَ        

 لَا الشمس ينبِغي لَها     39تى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدِمي      والْقَمر قَدرناه مناِزلَ ح    38تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم    
  40أَن تدِرك الْقَمر ولَا اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ 

 42م من مثِْلِه ما يركَبـونَ        وخلَقْنا لَه  41وآيةٌ لَّهم أَنا حملْنا ذُريتهم ِفي الْفُلِْك الْمشحوِن         
  44 ِإلَّا رحمةً منا ومتاعا ِإلَى ِحٍني 43وِإن نشأْ نغِرقْهم فَلَا صِريخ لَهم ولَا هم ينقَذُونَ 
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 وما تأِْتيِهم من آيـٍة مـن   45وِإذَا ِقيلَ لَهم اتقُوا ما بين أَيِديكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُم ترحمونَ        
 ِرِضنيعا مهنوا عِإلَّا كَان ِهمباِت ر46آي  

                  اء اللَّـهشي ن لَّوم طِْعموا أَننآم وا ِللَِّذينكَفَر قَالَ الَِّذين اللَّه قَكُمزا رأَنِفقُوا ِمم مِإذَا ِقيلَ لَهو
  47ا ِفي ضلَاٍل مِبٍني أَطْعمه ِإنْ أَنتم ِإلَّ

        اِدِقنيص مِإن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي48و         ـمهو مذُهأْخةً تاِحدةً وحيونَ ِإلَّا صنظُرا يم 
ِر فَِإذَا هـم مـن       ونِفخ ِفي الصو   50 فَلَا يستِطيعونَ توِصيةً ولَا ِإلَى أَهِلِهم يرِجعونَ         49يِخصمونَ  

 قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما وعد الـرحمن وصـدق               51الْأَجداِث ِإلَى ربِهم ينِسلُونَ     
 فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس     53 ِإن كَانت ِإلَّا صيحةً واِحدةً فَِإذَا هم جِميع لَّدينا محضرونَ            52الْمرسلُونَ  

  54شيئًا ولَا تجزونَ ِإلَّا ما كُنتم تعملُونَ 
 هم وأَزواجهم ِفي ِظلَاٍل علَى الْأَراِئِك متِكؤونَ        55ِإنَّ أَصحاب الْجنِة الْيوم ِفي شغٍل فَاِكهونَ        

  58 سلَام قَولًا ِمن رب رِحيٍم 57ما يدعونَ  لَهم ِفيها فَاِكهةٌ ولَهم 56
 أَلَم أَعهد ِإلَيكُم يا بِني آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ ِإنه لَكُم             59وامتازوا الْيوم أَيها الْمجِرمونَ     

   ِبنيم ود60ع     اطٌ مذَا ِصروِني هدبأَنْ اعو   ِقيمتـوا          61سكُونت ا أَفَلَـما كَِثريِجِبل لَّ ِمنكُمأَض لَقَدو 
 الْيوم نخـِتم    64 اصلَوها الْيوم ِبما كُنتم تكْفُرونَ       63 هِذِه جهنم الَِّتي كُنتم توعدونَ       62تعِقلُونَ  

تو ِديِهما أَينكَلِّمتو اِهِهملَى أَفْوونَ عكِْسبوا يا كَانِبم ملُهجأَر ده65ش  
 ولَو نشـاء لَمسـخناهم   66ولَو نشاء لَطَمسنا علَى أَعيِنِهم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى يبِصرونَ        

 68ره ننكِّسه ِفي الْخلِْق أَفَلَا يعِقلُـونَ         ومن نعم  67علَى مكَانِتِهم فَما استطَاعوا مِضيا ولَا يرِجعونَ        
_ 

|     |     | 
واملثل الذي  ؛  بعد احلديث يف الدرس األول عن املشركني الذين واجهوا دعوة اإلسالم بالتكذيب           

يبـدأ   .. "  فإذا هـم خامـدون     " وما انتهى إليه أمرهم   ؛  ضربه هلم يف قصة أصحاب القرية املكذبني      
ويعرض صورة البشرية الضالة على     ؛  هذا الدرس بالتعميم يف موقف املكذبني بكل ملة ودين        احلديث يف   
الذين يذهبون أمامهم   ،  وينادي على العباد نداء احلسرة وهم ال يتعظون مبصارع اهلالكني         ،  مدار القرون 

 : وال يرجعون إال يوم الدين
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  .. "  وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون " 
وهي مبثوثة يف أنفسهم    ؛  راض اآليات الكونية اليت ميرون عليها معرضني غافلني        مث يأخذ يف استع   

وما تأتيهم من   :  " وهم مع هذا ال يشعرون وإذا ذكروا ال يذكرون         .. وفيما حوهلم ويف تارخيهم القدمي    
: ويقولون:  " وهم يستعجلون بالعذاب غري مصدقني     .. "  آية من آيات رم إال كانوا عنها معرضني       

  " مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني
 ومبناسبة االستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطوالً من مشاهد القيامة يرون فيه مصـريهم             

 . كأنه حاضر تراه العيون، الذي به يستعجلون
|     |     | 

أمل يروا كـم أهلكنـا      . ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون       ! يا حسرة على العباد    " 
  .. "  وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون؟ لهم من القرون أم إليهم ال يرجعونقب

سوى أن يتحسر وتـأمل     ،   واحلسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة ال ميلك اإلنسان شيئاً حياهلا          
ولكنه يقرر أن حالة هؤالء العباد مما يسـتحق         ؛  ال يتحسر على العباد    - سبحانه وتعاىل  - واهللا. نفسه

 ! فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحاا إىل شر وخيم وبالء عظيم! تحسرينحسرة امل
وأمامهم مصارع اهلالكني قبلـهم ال  ،  يا حسرة على العباد تتاح هلم فرصة النجاة فيعرضون عنها  

ولكنـهم  ؛  ويفتح اهللا هلم أبواب رمحته بإرسال الرسل إليهم احلني بعد احلني          . يتدبروا وال ينتفعون ا   
  .. "  ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزؤون:  " افون أبواب الرمحة ويسيئون األدب مع اهللايتج

  .. "  أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أم إليهم ال يرجعون " 
لقد كان   .. على مدار السنني وتطاول القرون    ،   ولقد كان يف هالك األولني الذاهبني ال يرجعون       

فأية حالة تدعو   . وهم صائرون إىل ذات املصري    . ولكن العباد البائسني ال يتدبرون    . ن يتدبر يف هذا عظة مل   
 ! ؟ إىل احلسرة كهذا احلال األسيف

فما بـال   . وحياول أن يتوقاه قدر ما يستطيع     ؛   إن احليوان لريجف حني يرى مصرع أخيه أمامه       
والغرور ميلي له وخيدعه عن رؤية      ؟   الطريق مث يسري مندفعاً يف ذات    ،  اإلنسان يرى املصارع تلو املصارع    

وهذا اخلط الطويل من مصارع القرون معروض على األنظار ولكن العباد كأم عمي             ! املصري املطروق 
 ! ال يبصرون
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فإم ليسـوا مبتـروكني وال      ،   وإذا كان اهلالكون الذاهبون ال يرجعون إىل خلفائهم املتأخرين        
  .. مفلتني من حساب اهللا بعد حني

  .. "  وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون " 
|     |     | 

وجعلنا فيها جنـات مـن      ؛  وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون          " 
سـبحان  ؟ أفال يشكرون ،  ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم     ،  وفجرنا فيها من العيون   ،  خنيل وأعناب 

  .. "  تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمونالذي خلق االزواج كلها مما 
وال يدركون داللة كـوم يـذهبون وال        ،  وال يتدبرون مصارع املكذبني   ،   إم يكذبون الرسل  

ويدل عليه ويشـهد  ، وكل ما يف الوجود حوهلم حيدثهم عن اهللا     . والرسل إمنا يدعوم إىل اهللا    . يرجعون
مث يروا حية   ،  وال ماء ينشىء احلياة   ،  يروا ميتة ال حياة فيها    ،  وهذه هي األرض القريبة منهم    . بوجوده

 . فتجري باحلياة حيث جتري، وتتفجر فيها العيون، وتزدان باجلنات من خنيل وأعناب، تنبت احلب
وتبـث روح   ،  إمنا هي يد اهللا اليت جتري املعجزات      ؛   واحلياة معجزة ال متلك يد البشر أن جتريها       

لتفتح العني والقلب على يد اهللا      ،  والثمر اليانع ،  واجلنان الوارفة ،  إن رؤية الزرع النامي   و. احلياة يف املوات  
، وتنضر العود املستشرف للشمس والضـياء     ،  وهي تشق التربة عن النبتة املتطلعة للحرية والنور       ،  املبدعة

  " .. لقطـاف ويئهـا للجـين وا    ،  وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة   ،  وتزين الغصن اللدن بالورق والثمار    
كما أقدرت الزرع على    ،  ويد اهللا هي اليت أقدرم على العمل       .. "  ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم     

  " . ؟ أفال يشكرون!  " احلياة والنماء
وجعل الـزرع   ،   ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح اهللا الذي أطلع هلم النبت واجلنان            

 : كالناس وكغريهم من خلق اهللا الذي ال يعلمه سواهأزواجاً ذكراناً وإناثاً 
  .. "  سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون " 

وترتسم معها حقيقة ضخمة من حقـائق هـذا         ؛   وهذه التسبيحة تنطلق يف أواا ويف موضعها      
النبات فيهـا   . فقد خلق اهللا األحياء أزواجاً     .. وحدة القاعدة والتكوين   .. حقيقة وحدة اخللق  . الوجود

. وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد املبدعـة        .. "  ومما ال يعلمون   "  .. ومثل ذلك غريمها  . كاإلنسان
، واخلصائص والسمات ،  اليت توجد قاعدة التكوين مع اختالف األشكال واألحجام واألنواع واألجناس         
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ومن يدري فرمبا كانت هذه قاعدة الكـون كلـه حـىت             .. مها إال اهللا  يف هذه األحياء اليت ال يعلم عل      
مؤلفة مـن زوجـني      - أصغر ما عرف من قبل من أجزاء املادة        - وقد أصبح معلوماً أن الذرة    ! اجلماد

كذلك شـوهدت ألـوف مـن       ! سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان   ،  خمتلفني من اإلشعاع الكهريب   
ويدوران يف مدار واحد كأمنا يوقعان      ،   مرتبطني يشد بعضهما بعضاً    تتألف من جنمني  . الثنائيات النجمية 
 ! على نغمة رتيبة

|     |     | 
ومنها إىل آية السماء وما يتعلق ا من ظـواهر يراهـا             .. تلك آية األرض امليتة تنبثق فيها احلياة      

 : ويد اهللا جتريها باخلوارق املعجزات، العباد رأي العني
والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقـدير       ،   نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون      وآية هلم الليل   " 

ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر       . والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي      . العزيز العليم 
  .. "  وكل يف فلك يسبحون، وال الليل سابق النهار

شهد مكرور يراه الناس يف كل بقعـة يف         م .. والنور خيتفي والظلمة تغشى   ،   ومشهد قدوم الليل  
فيما عدا بعض املواقع اليت يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسـابيع              [ خالل أربع وعشرين ساعة     

 . وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إىل التأمل والتفكري] وأشهراً قرب القطبني يف الشمال واجلنوب 
فهو يصور النـهار متلبسـاً      . تعبري فريد  - يف هذا املوضع   -  والتعبري القرآين عن هذه الظاهرة    

ولعلنا ندرك شيئاً من سر هذا التعبري الفريد حـني        . مث يرتع اهللا النهار من الليل فإذا هم مظلمون        ؛  بالليل
فاألرض الكروية يف دورا حول نفسها يف مواجهة الشمس متر كل نقطـة             . نتصور األمر على حقيقته   

انسـلخ  ،  حىت إذا دارت األرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس        ؛  ذا هذه النقطة ار   فإ؛  منها بالشمس 
وهكذا تتواىل هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام وكأمنا نور النهار يرتع أو              - منها النهار ولفها الظالم   
 . فهو تعبري مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير. يسلخ فيحل حمله الظالم

  .. "  قر هلاوالشمس جتري ملست " 
. وكان املظنون أا ثابتة يف موضعها الذي تدور فيه حول نفسها          .  والشمس تدور حول نفسها   

جتري يف اجتاه واحـد يف      . جتري فعالً . إمنا هي جتري  . ولكن عرف أخرياً أا ليست مستقرة يف مكاا       
را اخلبري ا وجبرياا     - واهللا! ةالفضاء الكوين اهلائل بسرعة حسبها الفلكيون باثين عشر ميالً يف الثاني          
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وال . هذا املستقر الذي ستنتهي إليه ال يعلمه إال هو سـبحانه          . إا جتري ملستقر هلا   : يقول - ومبصريها
 . يعلم موعده سواه

وأن هذه الكتلة   .  وحني نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ حنو مليون ضعف حلجم أرضنا هذه            
ندرك طرفاً من صفة القدرة اليت تصرف هذا الوجود         ،  ال يسندها شيء  ،  ضاءاهلائلة تتحرك وجتري يف الف    

 : عن قوة وعن علم
  .. "  ذلك تقدير العزيز العليم " 
  .. "  والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي " 

مث يأخذ  . مث ينمو ليلة بعد ليلة حىت يستدير بدراً       . يولد هالالً .  والعباد يرون القمر يف منازله تلك     
والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح مـن         . يف التناقص حىت يعود هالالً مقوساً كالعرجون القدمي       

 . النخلة
حىت عاد كـالعرجون    :  "  والذي يالحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبري القرآين العجيب          

 ويف لياليه األخرية هالل   . ليه األوىل هالل  فالقمر يف ليا   " . القدمي " وخباصة ظل ذلك اللفظ    .. "  القدمي
، ويف األخري يطلع وكأمنا يغشـاه سـهوم ووجـوم         . ولكنه يف األوىل يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة        ..

فليست مصادفة أن يعرب القرآن الكرمي عنه هذا التعبري         ! ذبول العرجون القدمي  . ويكسوه شحوب وذبول  
 ! املوحي العجيب

والقلـب  . ة بعد ليلة تثري يف احلس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة            واحلياة مع القمر ليل   
ومن سبحات مـع اليـد   ، ال ينجو من تأثرات واستجابات، البشري الذي يعيش مع القمر دورة كاملة     

سواء كان يعلم سر هذه املنـازل واألشـكال         . املدبرة لألجرام بذلك النظام   ؛  املبدعة للجمال واجلالل  
وإثارة التدبر  ،  واستجاشة الشعور ،  فاملشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب    . لفة أو ال يعلم   القمرية املخت 

 . والتفكري
ويرتب الظواهر الناشـئة عـن      ،   وأخرياً يقرر دقة النظام الكوين الذي حيكم هذه األجرام اهلائلة         

 : نظامها املوحد الدقيق
  .. "  وكل يف فلك يسبحون،  النهاروال الليل سابق، ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

21

واملسافات بني النجـوم  . ال يتجاوزه يف جريانه أو دورانه  ،  أو مدار ،   ولكل جنم أو كوكب فلك    
فاملسافة بني أرضنا هذه وبني الشمس تقدر بنحو ثالثة وتسعني مليوناً مـن             . والكواكب مسافات هائلة  

وهذه املسافات على بعـدها      .. يت ألف من األميال   والقمر يبعد عن األرض بنحو أربعني ومائ      . األميال
ليست شيئاً يذكر حني تقاس إىل بعد ما بني جمموعتنا الشمسية وأقرب جنم من جنوم السماء األخـرى                  

وسرعة الضوء تقدر بستة ومثانني ومائة ألف من األميال يف          . وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية     . إلينا
 . ]!  جنم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميلأي إن أقرب[ ! الثانية الواحدة

 وقد قدر اهللا خالق هذا الكون اهلائل أن تقوم هذه املسافات اهلائلـة بـني مـدارات النجـوم                   
حىت يـأيت    - ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه مبعرفته من التصادم والتصدع          . والكواكب

ألن ،  وال يزمحه يف طريقه   ،  والليل ال يسبق النهار   . غي هلا أن تدرك القمر    فالشمس ال ينب   - األجل املعلوم 
 ! الدورة اليت جتيء بالليل والنهار ال ختتل أبداً فال يسبق أحدمها اآلخر أو يزمحه يف اجلريان

  .. "  وكل يف فلك يسبحون " 
فهي مع ضخامتها   .  وحركة هذه األجرام يف الفضاء اهلائل أشبه حبركة السفني يف اخلضم الفسيح           

 . ال تزيد على أن تكون نقطاً ساحبة يف ذلك الفضاء املرهوب
، وهو ينظر إىل هذه املاليني اليت ال حتصى من النجوم الـدوارة           ،   وإن اإلنسان ليتضاءل ويتضاءل   

والفضاء من حوهلا فسيح فسـيح      ،  ساحبة يف ذلك اخلضم   ،  متناثرة يف ذلك الفضاء   . والكواكب السيارة 
 ! ! ! ا الضخمة تائهة يف ذلك الفضاء الفسيحوأحجامه

|     |     | 
وإن نشـأ   ،  وخلقنا هلم من مثله ما يركبون     ،  وآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون        " 

  .. "  إال رمحة منا ومتاعاً إىل حني، نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون
والفلـك املشـحون    ،  كب الساحبة يف أفالكهـا     إن يف السياق مناسبة لطيفة بني النجوم والكوا       

ومناسبة يف تسـخري هـذا      ،  ومناسبة يف احلركة  ،  مناسبة يف الشكل  ! السابح يف املاء حيمل ذرية بين آدم      
 . وحفظه بقدرته يف السماوات واألرض سواء، وذلك بأمر اهللا

اً لو فتحوا قلـوم     بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبر     .  وهذه آية كتلك يراها العباد وال يتدبروا      
 . لآليات
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مث . الذي محل فيه ذريـة آدم     ؛  ولعل الفلك املشحون املذكور هنا هو فلك نوح أيب البشر الثاين          
وهؤالء وهؤالء محلتهم قدرة اهللا ونواميسه اليت       . جعل اهللا هلم من مثله هذه السفن اليت متخر م العباب          

وخواص ،  وخواص املاء ،  حبكم خواص الفلك  ،  املاءوجتعل الفلك يعوم على وجه      ؛  حتكم الكون وتصرفه  
 . وكلها من أمر اهللا وخلقه وتقديره. أو غريها من القوى، أو الطاقة املنطلقة من الذرة، الريح أو البخار

 .. "  إال رمحة منـا ومتاعـاً إىل حـني        . وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون         " 
وإال تدركها رمحـة    . مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها    ،  الريحوالسفينة يف اخلضم كالريشة يف مهب       

والذين ركبوا البحار سواء عربوها يف قارب ذي شراع         . اهللا فهي هالكة هالكة يف حلظة من ليل أو ار         
وضآلة العصمة من خطره اهلائل وغضـبه       ؛  يدركون هول البحر املخيف   ،  أو يف عابرة ضخمة للمحيط    

وأا وحدها العاصم بني العواصف والتيارات يف هذا اخللق اهلائل الذي           ؛  هللاوحيسون معىن رمحة ا   . اجلبار
وذلك حىت يقضي الكتاب    . وال متسكه يد سواها يف أرض أو مساء       ،  متسك يد الرمحة اإلهلية عنانه اجلامح     

  .. "  ومتاعاً إىل حني:  " وفق ما قدره احلكيم اخلبري، وحيل املوعد املقدور يف حينه، أجله
   ||     |   
وال ؛  وال تسـتيقظ قلـوم    ،  ال تتوجه أنظارهم  ،  ومع تلك اآليات الواضحات فالعباد يف غفلة      

 : واستعجاهلم بالعذاب الذي ينذرهم به املرسلون، يكفون عن سخريتهم وتكذيبهم
وما تأتيهم من آية من آيات      . اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون       : وإذا قيل هلم   " 

قال الذين كفروا للـذين آمنـوا   ، أنفقوا مما رزقكم اهللا : وإذا قيل هلم  . إال كانوا عنها معرضني   رم  
مىت هـذا الوعـد إن كنـتم        : ويقولون. إن أنتم إال يف ضالل مبني     ؟  أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه     

  .. "  ؟ صادقني
وهي بذاا كافية أن    . التقوى إن تلك اآليات بذاا ال تثري يف قلوم التطلع والتدبر واحلساسية و           

هذا الكتاب املفتوح الذي تشـري      . وأن ختلطه ذا الوجود   ؛  تثري يف القلب املفتوح هزة ورعشة وانتفاضة      
. ولكن هؤالء املطموسني ال يروا    . ولطيف تدبريه وتقديره  ،  كل صفحة من صفحاته إىل عظمة اخلالق      

ال يتركهم مع هذا بال رسـول ينـذرهم ويـوجههم            - لعظيم رمحته  - واهللا. وإذا رأوها ال يتدبروا   
ويثري يف قلوم احلساسـية واخلـوف والتقـوى        . ويدعوهم إىل رب هذا الكون وبارى ء هذا الوجود        

إال ينتبهوا هلا يقعوا    ،  من بني أيديهم ومن خلفهم    ،  وهي حميطة م  ،  وحيذرهم موجبات الغضب والعذاب   
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عليهم اآليات مضافة إىل اآليات الكونية اليت حتـيط ـم يف            وتتواىل  . فيها يف كل خطوة من خطوام     
 : ولكنهم مع هذا يظلون يف عمايتهم سادرين. حيثما يتجهون

وما تأتيهم من آية من آيات      . اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون       : وإذا قيل هلم   " 
  .. "  رم إال كانوا عنها معرضني

 : قالوا ساخرين متعنتني: ن ماهلم إلطعام الفقراء وإذا دعوا إىل إنفاق شيء م
  .. "  ؟ أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه " 

 :  وتطاولوا على من يدعوم إىل الرب واإلنفاق قائلني
  " ! إن أنتم إال يف ضالل مبني " 

هـو  فاهللا  .  وتصورهم لألمر على هذا النحو اآليل يشي بعدم إدراكهم لسنن اهللا يف حياة العباد             
فلم خيلقـوا   ،  وكل ما يف األرض من أرزاق يناهلا العباد هي من خلقه          . وهو رازق اجلميع  ،  مطعم اجلميع 

ولكن مشيئة اهللا يف عمارة هذه األرض       . وما هم بقادرين على خلق شيء أصالً      ،  هم ألنفسهم منها شيئاً   
؛ وصناعة خاماـا  ؛  رضوفالحة هذه األ  ؛  اقتضت أن تكون للناس حاجات ال ينالوا إال بالعمل والكد         

وتداول هذه اخلريات وما يقابلها من سلعة أو نقد أو قـيم ختتلـف              ،  ونقل خرياا من مكان إىل مكان     
كما اقتضت أن يتفاوت الناس يف املواهب واالستعدادات وفـق حاجـات            . باختالف الزمان واملكان  

هب واالستعدادات املتعلقة جبمع املـال      وهذه اخلالفة ال حتتاج إىل املوا     . اخلالفة الكاملة يف هذه األرض    
إمنا حتتاج إىل مواهب واستعدادات أخرى قد حتقق ضرورات أساسية خلالفة اجلـنس     ،  واألرزاق وحدها 

 ! بينما يفوا مجع املال واألرزاق ويعوزها، اإلنساين يف األرض
، ات الالزمة هلا  واملواهب واالستعداد ،   ويف خالل هذا اخلضم الواسع حلاجات اخلالفة ومطالبها       

يف  .. وتصارع وتضارب يف األنصبة واحلظوظ    ،  وما يترتب على هذه وتلك من تداول للمنافع واألرزاق        
ماضية ،  بل يف أجيال متعددة قريبة وبعيدة     ،  خالل هذا اخلضم الواسع املترابط احللقات ال يف جيل واحد         

ولكي ال ينتـهي هـذا       .. دي العباد يف خالل هذا اخلضم تتفاوت األرزاق يف أي        .. وحاضرة ومستقبلة 
بينما هو ناشىء أصالً من حركة احلياة لتحقيق خالفة اإلنسـان يف            ،  التفاوت إىل إفساد احلياة واتمع    

يعاجل اإلسالم احلاالت الفردية الضرورية خبروج أصحاب الثراء عن قدر من ماهلم يعود علـى               ،  األرض
فقـد  . لقدر تصلح نفوس كثرية من الفقراء واألغنياء سواء       وذا ا . الفقراء ويكفل طعامهم وضروريام   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

24

وألف ـا بـني الفقـراء       . وجعلها كذلك عبادة  . وجعل يف الزكاة معىن الطهارة    . جعله اإلسالم زكاة  
 . واألغنياء يف جمتمعه الفاضل الذي ينشئه على غري مثال

 "  ؟  ن لو يشاء اهللا أطعمـه     أنطعم م :  "  فقولة أولئك احملجوبني عن إدراك حكمة اهللا يف احلياة        
إن هو إال الضـالل      .. "  إن أنتم إال يف ضالل مبني     :  " وتطاوهلم على الداعني إىل اإلنفاق بقوهلم      ..

وعظمة الغايـة   ،  وضخامة هذه احلركة  ،  وإدراك حركة احلياة  ،  املبني احلقيقي عن إدراك طبيعة سنن اهللا      
 . تتوزع بسببها األموال واألرزاقو، اليت تتنوع من أجلها املواهب واالستعدادات

مث يدع النشاط اإلنساين املتنـوع      ،   واإلسالم يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد        
 . مث يعاجل اآلثار السيئة بوسائله الواقية. الالزم للخالفة يف األرض جيري جمراه النظيف

 : واستهزاؤهم بالوعيد،  وأخرياً جييء شكهم يف الوعد
  .. "  ؟ قولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقنيوي " 

فكل شـيء عنـد اهللا   . وال يستأخر لرجائهم يف تأخريه؛  ووعد اهللا ال يستقدم الستعجال البشر     
إمنا تقع األمور يف مواعيدها وفق حكمة اهللا األزلية اليت تضـع            . وكل أمر مرهون بوقته املرسوم    . مبقدار

ومتضي يف تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام           ،  نهوكل حادث يف إبا   ،  كل شيء يف مكانه   
 . املقدر املرسوم يف إمام مبني

ال ،  أما الرد على هذا السؤال املنكر فيجيء يف مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيف يكـون   
  .. مىت يكون

|     |     | 
ن توصية وال إىل أهلهم     فال يستطيعو . ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون        " 
من بعثنـا مـن     ! يا ويلنا : قالوا. ونفخ يف الصور فإذا هم من األجداث إىل رم ينسلون         . يرجعون
إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيـع لـدينا           . هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون     ؟  مرقدنا
  .. "  حمضرون

فيكون اجلواب مشـهداً خاطفـاً       ..  " مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني     :  "  يسأل املكذبون 
 : وتنتهي ا احلياة واألحياء، صيحة تصعق كل حي .. سريعاً
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فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم      . ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون        " 
  .. "  يرجعون

سـبون هلـا    ال يتوقعوا وال حي   ،   فهي تأخذهم بغتة وهم يف جداهلم وخصامهم يف معترك احلياة         
وال ميلك أن يرجع    . ال ميلك أن يوصي مبن بعده     . كل على حاله اليت هو عليها     . فإذا هم منتهون  . حساباً

 ! إم مثله يف أماكنهم منتهون؟ وأين هم .. إىل أهله فيقول هلم كلمة
وهـم يف دهـش وذعـر       ،  وميضون سـراعاً  .  مث ينفخ يف الصور فإذا هم ينتفضون من القبور        

هذا مـا   :  " فيدركون ويعرفون ،  مث تزول عنهم الدهشة قليالً     " . ؟  من بعثنا من مرقدنا   " :  يتساءلون
  " ! وعد الرمحن وصدق املرسلون
فإذا هذا الشتيت احلائر املـذهول املسـارع يف خطـاه           . صيحة واحدة .  مث إذا الصيحة األخرية   

ويتهيأ االستعراض يف مثـل     ،  وفوتنتظم الصف  .. "  فإذا هم مجيع لدينا حمضرون    :  " يثوب. املدهوش
وطبيعة احلساب واجلزاء يعلـن علـى       ،  وإذا القرار العلوي يف طبيعة املوقف     . ملح البصر ورجع الصدى   

 : اجلميع
  .. "  فاليوم ال تظلم نفس شيئاً وال جتزون إال ما كنتم تعملون " 

الرد على أولئك الشـاكني      ويف هذه السرعة اخلاطفة اليت تتم ا تلك املشاهد الثالثة تناسق يف             
 ! املرتابني يف يوم الوعد املبني

 : ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعيم،  مث يطوي السياق موقف احلساب مع املؤمنني
. هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئـون . إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون  " 

  .. "  من رب رحيمسالم قوالً . هلم فيها فاكهة وهلم فيها ما يدعون
وإم لفي ظالل مستطابة يسـتروحون      . ملتذون متفكهون ،   إم مشغولون مبا هم فيه من النعيم      

؛ هلم فيها فاكهة وهلم كل ما يشـاءون       . وعلى أرائك متكئني يف راحة ونعيم هم وأزواجهم        .. نسيمها
يتلقونه من   .. "  سالم:  " كرميوهلم فوق اللذائذ التأهيل والت    . وهم مالك حمقق هلم فيها كل ما يدعون       

  .. "  قوالً من رب رحيم:  " رم الكرمي
 : بل يعرضه ويربز فيه التبكيت والتنكيل،  فأما اآلخرون فال يطوي السياق موقف حسام
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أال تعبدوا الشيطان إنه لكم      - يا بين آ دم    - أمل أعهد إليكم  . وامتازوا اليوم أيها ارمون    " 
؟ أفلم تكونوا تعقلـون   . ولقد أضل منكم جبالً كثرياً    .  اعبدوين هذا صراط مستقيم    وأن. عدو مبني 

  .. "  اصلوها اليوم مبا كنتم تكفرون. هذه جهنم اليت كنتم توعدون
انعزلوا هكذا بعيـداً عـن       .. "  وامتازوا اليوم أيها ارمون   :  "  إم يتلقون التحقري والترذيل   

 ! املؤمنني
  .. "  ؟ أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني - يا بين آدم - مأمل أعهد إليك " 

وقد أخرج الشيطان أباهم من اجلنة مث       . فيه من التبكيت ما فيه     .. "  يا بين آدم   "  ونداؤهم هنا 
 . وهو هلم عدو مبني، هم يعبدونه
  .. "  هذا صراط مستقيم "  .. "  وأن اعبدوين " 

 .  واصل إيلّ مؤد إىل رضاي
  " . ؟ أفلم تكونوا تعقلون  " ..  فلم حتذروا عدوكم الذي أضل منكم أجياالً كثرية

 : يف كم وتأنيب،  ويف اية هذا املوقف العصيب املهني يعلن اجلزاء األليم
  " ! اصلوها اليوم مبا كنتم تكفرون. هذه جهنم اليت كنتم توعدون " 

 : بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب. يهوال يقف املشهد عند هذا املوقف املؤذي ويطو
  .. "  وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون، وتكلمنا أيديهم، اليوم خنتم على أفواههم " 

وتتفكك شخصـيتهم مزقـاً وآحـاداً       ،  وتشهد عليهم جوارحهم  ،   وهكذا خيذل بعضهم بعضاً   
 . ضو إىل بارئه مستسلماًويثوب كل ع، وتعود كل جارحة إىل را مفردة. يكذب بعضها بعضاً

 !  إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب
|     |     | 

على غري مـا كـانوا      ،  وأرجلهم تشهد ،  كذلك انتهى املشهد وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم      
وألجرى عليهم مـن  ، ولو شاء اهللا لفعل م غري ذلك. يعهدون من أمرهم وعلى غري ما كانوا ينتظرون      

 : ويعرض هنا نوعني من هذا البالء لو شاء اهللا ألخذ ما من يشاء .. ء ما يريدالبال
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ولو نشاء ملسخناهم على    ؛  فأىن يبصرون ،  ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط       " 
  .. "  مكانتهم فما استطاعوا مضياً وال يرجعون

السـخرية باملكـذبني    . االسـتهزاء  ومها مشهدان فيهما من البالء قدر ما فيهما من السخرية و          
  .. "  ؟ مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني:  " الذين كانوا يقولون، واالستهزاء باملستهزئني

مث هم مع هذا العمى يستبقون الصراط ويتزامحون على         .  فهم يف املشهد األول عميان مطموسون     
 ! ط العميان حني يسارعون متنافسني    ويتساقطون تساق ! ويتخبطون ختبط العميان حني يتسابقون    ،  العبور

  " فأىن يبصرون" 
بعـد أن   ؛  واستحالوا متاثيل ال متضي وال تعود     ،   وهم يف املشهد الثاين قد مجدوا فجأة يف مكام        

 ! كانوا منذ حلظة عمياناً يستبقون ويضطربون
نوا من قبـل    وقد كا . يف حال تثري السخرية واهلزء    ،   وإم ليبدون يف املشهدين كالدمى واللعب     

 ! يستخفون بالوعيد ويستهزئون
|     |     | 

وعمـروا طـويالً    ،  فأما لو تركـوا يف األرض      .. ذلك كله حني حيني املوعد الذي يستعجلون      
إم صـائرون إىل     .. فإم صائرون إىل شر حيمدون معه التعجيل      ؛  وأمهلهم الوعد املرسوم بعض حني    

 : شعور والتفكريمث إىل خرف ونكسة يف ال، شيخوخة وهرم
  .. "  أفال يعقلون. ومن نعمره ننكسه يف اخللق " 

، وما يزال الشيخ يتراجـع    ! بغري مالحة الطفولة وبراءا احملبوبة    .  والشيخوخة نكسة إىل الطفولة   
ولكن الطفـل   . حىت يرتد طفالً  ،  ويضعف احتماله ،  ويضعف فكره ،  وتضعف أعصابه ،  وينسى ما علم  

والشيخ جمتوى ال تقال له عثرة إال من عطـف  . ه القلوب والوجوه عند كل محاقة  تبسم ل ،  حمبوب اللثغة 
وكلما استحمق وقد قوسـت     . وهو مثار السخرية كلما بدت عليه خمايل الطفولة وهو عجوز         ،  ورمحة

 ! ظهره السنون
  .. الذين ال يكرمهم اهللا باإلميان الراشد الكرمي،  فهذه العاقبة كتلك تنتظر املكذبني

   ||     |   
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 +             ِبنيآنٌ مقُرو ِإلَّا ِذكْر وِإنْ ه ِغي لَهنبا يمو رعالش اهنلَّما عم69و      ِحقيا وين كَانَ حم نِذرِلي 
 لَى الْكَاِفِرينلُ ع70الْقَو  

 وذَلَّلْناها لَهـم فَِمنهـا      71 فَهم لَها ماِلكُونَ     أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم ِمما عِملَت أَيِدينا أَنعاما        
 واتخذُوا ِمـن دوِن اللَّـِه      73 ولَهم ِفيها مناِفع ومشاِرب أَفَلَا يشكُرونَ        72ركُوبهم وِمنها يأْكُلُونَ    

 فَلَا يحزنك قَولُهم ِإنا     75هم لَهم جند محضرونَ      لَا يستِطيعونَ نصرهم و    74آِلهةً لَعلَّهم ينصرونَ    
  76نعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ 

            ِبنيم ِصيمخ وطْفٍَة فَِإذَا هِمن ن اهلَقْنا خانُ أَنالِْإنس ري لَم77أَو       لْقَـهخ ِسينثَلًا وا ملَن برضو 
 نقَالَ م      ِميمر ِهيو ِيي الِْعظَامح78 ي             ِلـيملٍْق عِبكُلِّ خ وهٍة ورلَ ما أَوأَها الَِّذي أَنشِييهح79 قُلْ ي 

 أَولَيس الَِّذي خلَق السـماواِت      80الَِّذي جعلَ لَكُم من الشجِر الْأَخضِر نارا فَِإذَا أَنتم منه توِقدونَ            
           ِليمالْع لَّاقالْخ وهلَى وم بِمثْلَه لُقخلَى أَنْ يِبقَاِدٍر ع ضالْأَر81و         قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادِإذَا أَر هرا أَممِإن 

  _83 فَسبحانَ الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وِإلَيِه ترجعونَ 82كُن فَيكُونُ 
  |     ||    

قضـية الـوحي    .. يف هذا القطاع األخري من السورة تستعرض كل القضايا اليت تعاجلها السورة           
مصـحوبة  . تستعرض يف مقاطع مفصلة    .. وقضية البعث والنشور  . وطبيعته وقضية األلوهية والوحدانية   

هذا الكـون   كلها تتجه إىل إبراز يد القدرة وهي تعمل كل شيء يف            . مبؤثرات قوية يف إيقاعات عميقة    
فسبحان :  " ويتمثل هذا املعىن مركزاً يف النهاية يف اآلية اليت ختتم السورة          . ومتسك مبقاليد األمور كلها   

فهذه اليد القوية املبتدعة خلقت األنعـام للبشـر          .. "  الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون      
وهي جعلت  .  كما أنشأا أول مرة    وهي حتيي رميم العظام   . وهي خلقت اإلنسان من نطفة    . وذللتها هلم 

ويف النهاية هي مالكة كل شيء يف هـذا         . وهي أبدعت السماوات واألرض   . من الشجر األخضر ناراً   
  .. وذلك قوام هذا املقطع األخري .. الوجود

لينذر من كان حياً وحيق     . إن هو إال ذكر وقرآن مبني      - وما ينبغي له   - وما علمناه الشعر   " 
  .. "  كافرينالقول على ال

على صراط  . إنك ملن املرسلني  . يس والقرآن احلكيم  :  "  وردت قضية الوحي يف أول السورة     
واآلن جتـيء يف     .. "   . .. لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غـافلون       . مستقيم ترتيل العزيز الرحيم   

 القرآن الذي جاء    ووصف؛   بأنه شاعر  عصورا هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم من وصف النيب            



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

29

 قـول   عوأن ما جاءهم به حممد      . وما كان خيفى على كرباء قريش أن األمر ليس كذلك         . به بأنه شعر  
إمنا كان هذا طرفاً مـن    . وما كانوا من الغفلة حبيث ال يفرقون بني القرآن والشعر         . غري معهود يف لغتهم   

معتمدين فيها على مجال    . ط اجلماهري  يف أوسا  عحرب الدعاية اليت شنوها على الدين اجلديد وصاحبه         
 . الذي قد جيعل اجلماهري ختلط بينه وبني الشعر إذا وجهت هذا التوجيه، النسق القرآين املؤثر

فما يعلـم  . وإذا كان اهللا مل يعلمه فلن يعلم     . أنه علم الرسول الشعر    - سبحانه -  وهنا ينفي اهللا  
  .. أحد شيئاً إال ما يعلمه اهللا

الشـعر  . فللشعر منهج غري منهج النبـوة      " وما ينبغي له  :  " عاقة الشعر بالرسول     مث ينفي لي  
. على منهج ثابت  . والنبوة وحي . واالنفعال يتقلب من حال إىل حال     . وتعبري عن هذا االنفعال   . انفعال

اء وال يتبدل وال يتقلب مع األهو     . يتبع ناموس اهللا الثابت الذي حيكم الوجود كله       . على صراط مستقيم  
 . تقلب الشعر مع االنفعاالت املتجددة اليت ال تثبت على حال، الطارئة

بينمـا  . وحماولة دائمة لرد احليـاة إىل اهللا      ،  وتلق مباشر عن وحي اهللا    ،   والنبوة اتصال دائم باهللا   
أشواق إنسانية إىل اجلمال والكمال مشوبة بقصـور اإلنسـان وتصـوراته      - يف أعلى صوره   - الشعر

فأما حني يهبط عن صوره العالية فهو انفعاالت ونزوات قد بط           . دود مداركه واستعداداته  احملدودة حب 
يف  - هذه. فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر خمتلفتان من األساس      ! وفورة حلم ودم  ،  حىت تكون صراخ جسد   

  .. وتلك يف صميمها هداية تترتل من السماء. أشواق تصعد من األرض - أعلى صورها
  .. "   إال ذكر وقرآن مبنيإن هو " 

فهو ذكر  . وقرآن حبسب تالوته  . ذكر حبسب وظيفته  . ومها صفتان لشيء واحد    ..  ذكر وقرآن 
 : وهو مرتل ليؤدي وظيفة حمددة. وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان، هللا يشتغل به القلب

  .. "  وحيق القول على الكافرين، لينذر من كان حياً " 
وجيعل استعداد القلب لإلميـان     ،  فيجعل الكفر موتاً  . لقرآين الكفر يف مقابل احلياة     ويضع التعبري ا  

فأما ،  فيجدي فيهم اإلنذار  .  لينذر من به حياة    عويبني وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول         . حياة
ـ  ؛  الكافرون فهم موتى ال يسمعون النذير      ، ذابوظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل االستحقاق للع

 ! فإن اهللا ال يعذب أحداً حىت تبلغه الرسالة مث يكفر عن بينة ويهلك بال حجة وال معذرة
وفريق ال يسـتجيب    . فريق يستجيب فهو حي   :  وهكذا يعلم الناس أم إزاء هذا القرآن فريقان       

 ! وحق عليه العذاب، فهو ميت ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول
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|     |     | 
، يف إطار من مشاهدات القـوم     ،   الثاين يف هذا القطاع يعرض قضية األلوهية والوحدانية        واملقطع

 : وهم ال يشكرون، ومن نعم البارىء عليهم
وذللناها هلم فمنها ركوم    ؟  أو مل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم هلا مالكون             " 

. واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون      ؟  كرونوهلم فيها منافع ومشارب أفال يش     . ومنها يأكلون 
  .. "  فال حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون

وال غامضة حتتاج   ،  ليست غائبة وال بعيدة   ،  فآية اهللا هنا مشهودة منظورة بني أيديهم      ؟   أو مل يروا  
وذللها هلم يركبوا ويـأكلون     . األنعام اليت خلقها اهللا هلم وملكهم إياها      إا هذه    .. إىل تدبر أو تفكري   

ومن إيداعه ما أودع    ؛  وكل ذلك من قدرة اهللا وتدبريه      .. وينتفعون ا منافع شىت   ،  منها ويشربون ألباا  
ـ . فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها واالنتفاع ا      ،  من اخلصائص يف الناس ويف األنعام      ها وجعل

وما ميلكون أن   . وما ميلك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً        . مذللة نافعة ملبية لشىت حاجات اإلنسان     
وما ميلكون أن يذللوا ذبابة مل يركب اهللا يف خصائصها أن تكـون ذلـوالً   . خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له    

  .. "  ؟ أفال يشكرون  " ..!  هلم
فإنه حيـس   . ذه العني ويف هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكرمي         وحني ينظر اإلنسان إىل األمر      

، وتصبح كل مرة يركب فيها دابـة . فيض يتمثل يف كل شيء حوله . لتوه أنه مغمور بفيض من نعم اهللا      
أو يلبس ثوباً مـن     . أو يتناول قطعة من مسن أو جنب      ،  أو يشرب جرعة من لنب    ،  أو يأكل قطعة من حلم    
ملسة وجدانية تشعر قلبه بوجـود اخلـالق ورمحتـه           .. إىل آخره إىل آخره    . .. شعر أو صوف أو وبر    

وكل ما يستخدمه من حي أو جامد يف هـذا          ،  ويطرد هذا يف كل ما متس يده من أشياء حوله         . ونعمته
  .. وتعود حياته كلها تسبيحاً هللا ومحداً وعبادة آناء الليل وأطراف النهار. الكون الكبري

واختذوا مـن دون    :  " وفيهم من اختذ مع هذا كله آهلة من دون اهللا         . شكرون ولكن الناس ال ي   
ويف املاضي كانت اآلهلـة     :  " ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون      . اهللا آهلة لعلهم ينصرون   

والوثنية ما تزال حىت اليوم يف بعـض بقـاع           .. أو مالئكة أو جناً   ،  أو شجراً أو جنوماً   ،  أصناماً وأوثاناً 
وقد يتمثل شركهم اليـوم يف اإلميـان        . ولكن الذين ال يعبدون هذه اآلهلة مل خيلصوا للتوحيد        . رضاأل

ختتلـف بـاختالف   ، والشرك ألوان. ويف اعتمادهم على أسناد أخرى غري اهللا      ؛  بقوى زائفة غري قوة اهللا    
 . الزمان واملكان
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ينما كانوا هم الذين يقومون حبماية      ب.  ولقد كانوا يتخذون تلك اآلهلة يبتغون أن ينالوا ا النصر         
وهم :  " فكانوا هم جنودها ومحاا املعدين لنصرا     ،  تلك اآلهلة أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء        

غري أن غالبية الناس اليوم مل ترتق       . وكان هذا غاية يف سخف التصور والتفكري       .. "  هلم جند حمضرون  
ال يبعدون كثرياً عن عباد     ،  لذين يؤهلون الطغاة واجلبارين اليوم    فا. عن هذا السخف إال من حيث الشكل      

مث هـم   . وهم الذين يدفعون عنهم وحيمون طغيام     . فهم جند حمضرون للطغاة   . تلك األصنام واألوثان  
 ! يف الوقت ذاته خيرون للطغيان راكعني

لص أي اضـطراب    وحيثما اضطربت عقيدة التوحيد اخلا    .  إن الوثنية هي الوثنية يف شىت صورها      
وال عصمة للبشرية إال بالتوحيد اخلالص الذي يفرد اهللا         ! وكانت اجلاهلية ،  وكان الشرك ،  جاءت الوثنية 

ويفـرده وحـده بالطاعـة    . ويفرده وحده بالتوجه واالعتماد. ويفرده وحده بالعبادة. وحده باأللوهية 
 . والتعظيم

 " .  إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فال حيزنك قوهلم " 
والذين ال يشكرون وال    .  وهو يواجه أولئك الذين اختذوا من دون اهللا آهلة         ع اخلطاب للرسول   

. وكل ما يدبرونه وما ميلكونه حتت عينه      . فهم مكشوفون لعلم اهللا   . ليطمئن باالً من ناحيتهم   . يذكرون
  .. واهللا من ورائهم حميط. وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة. فال على الرسول منهم

وهو يعلم أن اهللا يعلم     . وما عاد هلم من خطر حيسه مؤمن يعتمد على اهللا         .  ولقد هان أمرهم ذا   
 ! وأم يف قبضته وحتت عينه وهم ال يشعرون. ما يسرون وما يعلنون

|     |     | 
 : واملقطع الثالث يف هذا القطاع األخري يتناول قضية البعث والنشور

. وضرب لنا مثالً ونسي خلقـه     . لقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني      أو مل ير اإلنسان أنا خ      " 
الـذي  . حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علـيم         : قل؟  من حييي العظام وهي رميم    : قال

أو ليس الذي خلق السـماوات واألرض       . جعل لكم من الشجر األخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون         
 فيكون. كن: إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له       . وهو اخلالق العليم  بلى  ؟  بقادر على أن خيلق مثلهم    

  "..  
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وهذا الواقع يصـور نشـأته    .  ويبدأ هذا املقطع مبواجهة اإلنسان بواقعه هو ذاته يف خاصة نفسه          
خـذ  وال يت ،  مث ال ينتبه إىل داللته    . ويشهده بعينه وحسه مكرراً معاداً    ،  وصريورته مما يراه واقعا يف حياته     

  .. منه مصداقاً لوعد اهللا ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره
  .. "  أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني " 

ال قـوام وال    ،  إا نقطة من ماء مهـني     ؟   فما النطفة اليت ال يشك اإلنسان يف أا أصله القريب         
مث تصـري   . حدة من هذه األلوف هي اليت تصري جنينا       خلية وا  .. نقطة من ماء حتوي ألوف اخلاليا     ! قيمة

 ! هذا اإلنسان الذي جيادل ربه وخياصمه ويطلب منه الربهان والدليل
وما أبعد النقلة بـني املنشـأ       .  والقدرة اخلالقة هي اليت جتعل من هذه النطفة ذلك اخلصيم املبني          

 ؟ ه بعد البلى والدثورأفهذه القدرة يستعظم اإلنسان عليها أن تعيده وتنشر! واملصري
حيييهـا الـذي    : قل. من حييي العظام وهي رميم    : قال - ونسي خلقه  - وضرب لنا مثالً   " 

  .. "  أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
 ! ومنطق الواقع القريب املنظور! ويا ملنطق الفطرة!  يا للبساطة

أو ليس من تلك النطفـة      ؟  املفتوت وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم            
وجعله خصيماً  ،  أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً      ؟  أو ليست هذه هي النشأة األوىل     ؟  كان اإلنسان 

 ؟ مبيناً بقادر على أن حيول العظم الرميم خملوقاً حياً جديداً
 ! ؟ فما بال اجلدل الطويل.  إن األمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال

  .. وهو بكل خلق عليم. ييها الذي أنشأها أول مرةحي:  قل
 : وصنعها فيما بني أيديهم وحتت أعينهم مما ميلكون،  مث يزيدهم إيضاحاً لطبيعة القدرة اخلالقة

  .. "  الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون " 
عجيبـة  . عجيبة اليت ميرون عليها غافلني    ال!  واملشاهدة األولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة      

بعد اللدونة  . مث يصري هو وقود النار    ؛  حيتك بعضه ببعض فيولد ناراً    ،  أن هذا الشجر األخضر الريان باملاء     
واملعرفة العلمية العميقة لطبيعة احلرارة اليت خيتزا الشجر األخضر من الطاقة الشمسـية              .. واالخضرار
كما تولد النار   ،  واليت تولد النار عند االحتكاك    ؛  وهو ريان باملاء ناضر باخلضرة    وحيتفظ ا   ،  اليت ميتصها 

واخلالق هو الـذي أودع     . هذه املعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزاً يف احلس ووضوحاً         .. عند االحتراق 
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غري أننا ال نرى األشياء ـذه العـني         . والذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى      . الشجر خصائصه هذه  
وال تدلنا على مبـدع     . فال تكشف لنا عن أسرارها املعجبة     . فتوحة وال نتدبرها بذلك احلس الواعي     امل

 ! ولعشنا معها يف عبادة دائمة وتسبيح، ولو فتحنا هلا قلوبنا لباحت لنا بأسرارها. الوجود
 :  مث يستطرد يف عرض دالئل القدرة وتبسيط قضية اخللق واإلعادة للبشر أمجعني

بلـى وهـو اخلـالق    ؟  الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهمأو ليس  " 
  .. "  العليم

هذه األرض اليت نعيش عليها ويشاركنا ماليني        .. والسماوات واألرض خلق عجيب هائل دقيق     
إال وال نعلم عنها حىت اليوم      ،  وال شيئاً من حقيقتها   ،  مث ال نبلغ حنن شيئاً من حجمها      ،  األجناس واألنواع 

هذه األرض كلها تابع صغري من توابع الشمس اليت تعيش أرضنا الصـغرية علـى ضـوئها                  .. القليل
واليت تؤلف دنيانا   ،  وهذه الشمس واحدة من مائة مليون يف ارة الواحدة اليت تتبعها مشسنا            .. وحرارا

لكيون حىت اليوم منها مائـة      عد الف . أو دنييات كدنيانا القريبة   . ويف الكون جمرات أخرى كثرية    ! القريبة
وبني جمرتنا أو   . وهم يف انتظار املزيد كلما أمكن تكبري املناظري واملراصد        . مليون جمرة مبناظريهم احملدودة   

السنة الضوئية تقدر بسـتة وعشـرين       [ دنيانا وارة التالية هلا حنو مخسني وسبع مائة ألف سنة ضوئية            
 كتل ضخمة من السدم اليت يظن أنه من نثارهـا كانـت تلـك       وهناك .. ]! مليون مليون من األميال   

 ! وهذا هو اجلزء الذي يدخل يف دائرة معارفنا الصغرية احملدودة. الشموس
وملعظمها توابـع ذات مـدارات      . لكل منها فلك جتري فيه    .  تلك الشموس اليت ال حيصيها العد     

ال تتوقـف حلظـة وال      . ويف دأب وكلها جتري وتدور يف دقة       .. حوهلا كمدار األرض حول الشمس    
  .. وإال حتطم الكون املنظور واصطدمت هذه الكتل اهلائلة الساحبة يف الفضاء الوسيع. تضطرب

ال حنـاول   . كأا ذرات صـغرية   ،   هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك املاليني اليت ال حيصيها العد          
 ! فذلك شيء يدير الرؤوس .. تصويره وال تصوره

  .. "  ؟ ي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهمأو ليس الذ " 
 ؟  وأين الناس من ذلك اخللق اهلائل العجيب

  .. "  وهو اخلالق العليم! بلى " 
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وال خيتلف بالقيـاس    . خيلق هذا وذلك وخيلق غريمها بال كلفة وال جهد         - سبحانه -  ولكن اهللا 
 : إليه خلق الكبري وخلق الصغري

  .. "  فيكون. كن:  إذا أراد شيئاً أن يقول لهإمنا أمره " 
 كـن  .. هذا وذلك سواء أمام الكلمة    . ويكون بعوضة أو منلة   .  يكون هذا الشيء مساء أو أرضا     

 ! فيكون ..
فتوجه اإلرادة خللق الشيء كاف      .. وليس هنالك قريب وال بعيد    .  ليس هناك صعب وال سهل    

 . اهللا للبشر األمور ليدركوها مبقياسهم البشري احملدودإمنا يقرب . وحده لوجوده كائنا ما يكون
|     |     | 

اإليقاع املصور حلقيقة العالقة بـني الوجـود        . وعند هذا املقطع جييء اإليقاع األخري يف السورة       
 : وخالق الوجود

  .. "  وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء " 
عالقة امللكية املطلقـة لكـل      . تعظم حقيقة هذه العالقة    ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخم و     

 . والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا اململوك. شيء يف الوجود
  ..  مث إن إليه وحده املرجع واملصري

وملوضوعاا املتعلقة ذه احلقيقة    ،  وللسورة كلها ،   إنه اإليقاع اخلتامي املناسب هلذه اجلولة اهلائلة      
  ..  يندرج فيها كل تفصيلاليت، الكبرية
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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 ار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظه

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           لشرعيدعوة إىل طلب العلم ا     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 ف مللهم وحنلـهم    كل ارمني على اختال    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 هود وأحالفهموأنصارهم والي

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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