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 ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد اللَّه مخِلصـا  1تِرتيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم   + 
   ينالد ي   2لَّها ِإلَـى اللَّـِه                أَلَا ِللَِّه الدونبقَرِإلَّا ِلي مهدبعا ناء مِليوِنِه أَوذُوا ِمن دخات الَِّذينو اِلصالْخ ن

                   كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهلَا ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّه3ز   ادأَر لَـو  
 ارالْقَه اِحدالْو اللَّه وه هانحباء سشا يم لُقخا يطَفَى ِمما لَّاصلَدِخذَ وتأَنْ ي 4اللَّه  

               رـخسـِل ولَى اللَّيع ارهالن ركَوياِر وهلَى النلَ عاللَّي ركَوي قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقخ
الش فَّارالْغ ِزيزالْع وى أَلَا همسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَمو س5م  

                لُقُكُـمخاٍج يوةَ أَزاِنياِم ثَمعالْأَن نلَ لَكُم مأَنزا وهجوا زهلَ ِمنعج ٍة ثُماِحدفٍْس ون نلَقَكُم مخ
ِمن بعِد خلٍْق ِفي ظُلُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى                ِفي بطُوِن أُمهاِتكُم خلْقًا     

  6تصرفُونَ 
                 ـِزرلَـا تو لَكُم هضروا يكُرشِإن تو اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرلَا يو نكُمع غَِني وا فَِإنَّ اللَّهكْفُرِإن ت 

  _7واِزرةٌ ِوزر أُخرى ثُم ِإلَى ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
|     |     | 

وهي تطوف بالقلب البشـري يف      . هذه السورة تكاد تكون مقصورة على عالج قضية التوحيد        
وزه هزاً عميقاً متواصالً لتطبع فيـه حقيقـة         ؛  ى أوتاره إيقاعات متالحقة   وتوقع عل ؛  جوالت متعاقبة 
ومن مث فهي ذات موضوع واحد . وتنفي عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه احلقيقة        ،  التوحيد ومتكنها 

 . يعرض يف صور شىت؛ متصل من بدئها إىل ختامها
ترتيـل  :  " رة تقتصر على عالجها   ومنذ افتتاح السورة تربز هذه القضية الواحدة اليت تكاد السو         

أال هللا الدين   . إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصاً له الدين         . الكتاب من اهللا العزيز احلكيم    
  .. وإما مفهوماً. وتتردد يف مقاطعها على فترات متقاربة فيها إما نصاً "  .. . اخل .. . اخلالص

. وأمرت ألن أكون أول املسلمني    . عبد اهللا خملصاً له الدين    إين أمرت أن أ   : قل:  "  نصاً كقوله 
اهللا أعبد خملصاً له ديين فاعبدوا ما شئتم مـن          : قل. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       : قل

ولقد أوحـي إليـك وإىل      ؟  قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون      :  " أو قوله  "  .. اخل .. . دونه
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شركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين بـل اهللا فاعبـد وكـن مـن               الذين من قبلك لئن أ    
  " . الشاكرين

هـل  . ورجال سلما لرجل  ،  ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون      :  "  ومفهوماً كقوله 
وخيوفونـك  ؟ أليس اهللا بكاف عبده:  " أو قوله  "  .. احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون     : يستويان مثالً 
أليس اهللا بعزيز ذي    . ومن يهد اهللا فما له من مضل      ،  ومن يضلل اهللا فما له من هاد      ،  نهبالذين من دو  

  "  .. ؟ انتقام
 وإىل جانب حقيقة التوحيد اليت تعاجل السورة أن تطبعها يف القلب ومتكنـها جنـد يف السـورة                 

التـأثر  وإرهافـه للتلقـي و    ،  توجيهات وإحياءات إليقاظ هذا القلب واستجاشته وإثـارة حساسـيته         
فبشر . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم البشرى         :  " ذلك كقوله . واالستجابة

 "  وأولئك هم أولوا األلبـاب ، أولئك الذين هداهم اهللا، عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
مث تلـني  ، الذين خيشـون رـم  اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تقشعر منه جلود          " .. 

 "  ومن يضلل اهللا فما له من هـاد       . ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء      : جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا    
مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليـه مـن   ، وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيباً إليه     ..  " 

  "  .. رك قليالً إنك من أصحاب النارمتتع بكف: قل. وجعل هللا أنداداً ليضل عن سبيله. قبل
وسـياقها  . إن ظل اآلخرة جيللها من أوهلا إىل آخرها        ..  وهناك ظاهرة ملحوظة يف جو السورة     

ويعيش به يف ظالل العـامل اآلخـر        ؛  يطوف بالقلب البشري هناك يف كل شوط من أشواطها القصرية         
ومن مث تتالحق فيهـا     . لبارز املتكرر يف ثناياها   وهذا هو جمال العرض األول فيها واملؤثر ا       ! معظم الوقت 

أم من هـو    :  " مثل هذه اإلشارات  . مشاهد القيامة أو اإلشارة إليها يف كل مقطع من مقاطعها الكثرية          
إين أخاف إن عصـيت     : قل "  ..  " ؟  قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه         

أفمن  "  ..  " ؟  من حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار         أف "  "  .. ريب عذاب يوم عظيم   
 "  "  .. ولعذاب اآلخرة أكرب لو كـانوا يعلمـون        "  ..  " ؟  يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة     

ولو أن للذين ظلموا ما يف األرض مجيعـاً ومثلـه معـه              "  ..  " ؟  أليس يف جهنم مثوى للكافرين    
وأنيبـوا إىل    "  "  .. وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون       ؛  لعذاب يوم القيامة  الفتدوا به من سوء ا    

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم       . ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون          
يا حسرتا على مـا فرطـت يف        : أن تقول نفس  . من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم ال تشعرون        
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أو تقول حني تـرى  . أو تقول لو أن اهللا هداين لكنت من املتقني       .  وإن كنت ملن الساخرين    جنب اهللا 
وهذا غري املشاهد الكاملة اليت تشغل حيـزاً مـن    "  ..  .. العذاب لو أن يل كرة فأكون من احملسنني      

 . وتظلل جوها بظالل اآلخرة، السورة كبرياً
وتنوعها يف السور املكية يف ثنايا عرضها حلقائق العقيدة          أما املشاهد الكونية اليت الحظنا كثرا       

  .. فهي قليلة يف هذه السورة
خلق السماوات واألرض باحلق يكور الليـل علـى         :  "  هنالك مشهد كوين يرد يف مطلعها     

أال هـو العزيـز     . وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى      ،  النهار ويكور النهار على الليل    
  "  .. الغفار

مث ؛ أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسـلكه ينـابيع يف األرض        :  " شهد آخر يف وسطها   وم
إن يف ذلـك لـذكرى ألويل       ؟  مث جيعله حطامـاً   ؛  مث يهيج فتراه مصفراً   ؛  خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه    

  "  .. األلباب
 . ن وهناك إشارات سريعة إىل خلق السماوات واألرض غري هذين املشهدين البارزي

 . تتوزع يف ثناياها، ويف أغوار نفوسهم،  كذلك تتضمن السورة ملسات من واقع حياة البشر
وأنـزل  . مث جعل منها زوجها   ؛  خلقكم من نفس واحدة   :  "  يرد يف مطالعها عن نشأة البشرية     

ذلكم . خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث          . لكم من األنعام مثانية أزواج    
  " . ؟ فأىن تصرفون، ال إله إال هو. اهللا ربكم له امللك

وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربـه منيبـاً         :  "  ويرد عن طبيعة النفس البشرية يف الضراء والسراء       
فإذا مس اإلنسان ضـر      "  ..  " اخل .. . مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل           ؛  إليه

  ..  "  .. إمنا اوتيته على علم بل هي فتنة:  منا قالمث إذا خولناه نعمة؛ دعانا
اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل       :  "  ويرد يف تصوير أنفس البشر يف قبضة اهللا يف كل حالة          

إن يف ذلـك    . ويرسل األخرى إىل أجل مسـمى     ،  فيمسك اليت قضى عليها املوت    ؛  متت يف منامها  
  "  .. آليات لقوم يتفكرون
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حىت ختتم مبشهد خاشع    . ل اآلخرة وجوها يظل مسيطراً على السورة كلها كما أسلفنا          ولكن ظ 
وقضـي  ،  وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رم        :  " يرسم ظل ذلك اليوم وجوه    

  " . احلمد هللا رب العاملني: وقيل، بينهم باحلق
فهي أقرب إىل   . ذ القلب البشري ا   ولون اللمسات اليت تأخ   ،   هذا الظل يتناسق مع جو السورة     
ومن مث جند احلاالت اليت ترمسها للقلب البشري هي حـاالت           . جو اخلشية واخلوف والفزع واالرتعاش    

جند هذا يف صورة القانت آناء الليل ساجداً وقائماً حيذر اآلخـرة ويرجـو              . ارتعاشه وانتفاضه وخشيته  
لودهم هلذا القرآن مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر         ويف صورة الذين خيشون رم تقشعر ج      . رمحة ربه 

يا عباد الذين آمنوا    : قل:  " والتخويف منه ،  كما جنده يف التوجيه إىل التقوى واخلوف من العذاب        . اهللا
هلم من فوقهم ظلل من      "  "  .. إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم       : قل "  " . اتقوا ربكم 

مث جنده يف مشاهد القيامة ومـا     "  .. يا عباد فاتقون  . خيوف اهللا به عباده   ذلك  . النار ومن حتتهم ظلل   
 . وما فيها كذلك من إنابة وخشوع، فيها من فزع ومن خشية

|     |     | 
تكاد كل جولة منـها     ؛  والسورة تعاجل املوضوع الواحد الرئيسي فيها يف جوالت قصرية متتابعة         

وسنحاول أن نستعرض هذه اجلوالت املتتابعة كمـا        . من ظالهلا أو ظل   ،  ختتم مبشهد من مشاهد القيامة    
وكل جمموعة قليلة من آياا تصـلح       . إذ أنه يصعب تقسيم السورة إىل دروس كبرية       . وردت يف السياق  

  .. حقيقة التوحيد الكبرية. وجمموع هذه احللقات يتناول حقيقة واحدة. حلقة تعرض يف موضعها
|     |     | 

فاعبد اهللا خملصـاً لـه   ، إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق . تاب من اهللا العزيز احلكيم    ترتيل الك  " 
إن . والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى           ،  أال هللا الدين اخلالص   . الدين

  " . إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار. اهللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون
 .  السورة ذا التقرير احلاسم تبدأ
  "  .. ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم " 

 .  العزيز القادر على ترتيله
 . ويفعل ذلك حبكمة وتقدير وتدبري؛  احلكيم الذي يعلم فيم أنزله وملاذا أنزله
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سورة تكون  فهي مقدمة للقضية األصيلة اليت تكاد ال      ؛   وال يتلبث السياق عند هذه احلقيقة طويالً      
وإخالص الدين  ،  وإفراده بالعبادة ،  قضية توحيد اهللا  . واليت نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها    ؛  وقفاً عليها 

 : واالجتاه إليه مباشرة بال وسيط وال شفيع؛ وترتيهه عن الشرك يف كل صورة من صوره، له
  " . إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق " 

ويف اآليـة   . هو الوحدانية املطلقة اليت يقوم عليها الوجود      ،  ب وأساس احلق الذي أنزل به الكتا     
فهو احلق الواحد الذي قامـت بـه     " . خلق السماوات واألرض باحلق   :  " اخلامسة من السورة جييء   

احلق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الـذي يصـرف   . وأنزل به هذا الكتاب ،  السماوات واألرض 
احلق الذي يتسم به كل ما خرج من يـد الصـانع            .  به هذا الكتاب   والذي ينطق ؛  السماوات واألرض 

  .. املبدع يف هذا الوجود
  " . فاعبد اهللا خملصاً له الدين " 

 وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة      .  الذي أنزل إليه الكتاب باحلق     ع واخلطاب لرسول اهللا    
 . ها على أساس هذا التوحيدوقيام احلياة كل، وإخالص الدين له، عبادة اهللا وحده.. 

يبدأ مـن   . إمنا هو منهاج حياة كامل    ؛  ليس كلمة تقال باللسان   ،   وتوحيد اهللا وإخالص الدين له    
 . وينتهي إىل نظام يشمل حياة الفرد واجلماعة؛ تصور واعتقاد يف الضمري

اً من غريه   وال يطلب شيئ  ،  وال حيين هامته ألحد سواه    ،  يدين هللا وحده  ،   والقلب الذي يوحد اهللا   
والعبـاد كلـهم    . وهو القاهر فوق عباده   ،  فاهللا وحده هو القوي عنده    . وال يعتمد على أحد من خلقه     

وهم مثله ال   . فال حاجة به إىل أن حيين هامته لواحد منهم        ؛  ال ميلكون له نفعاً وال ضراً     ،  ضعاف مهازيل 
ال حاجة به إىل أن يتوجه ألحد غريه وهو         ف،  واهللا وحده هو املانح املانع    . ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً    

 . الغين واخللق كلهم فقراء
ويـؤمن إذن   ؛  يؤمن بوحدة الناموس اإلهلي الذي يصرف الوجود كله       ،   والقلب الذي يوحد اهللا   

ال تصلح حياة البشر وال تستقيم      ،  بأن النظام الذي اختاره اهللا للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد           
وال يتبـع إال    ،  ومن مث ال خيتار غري ما اختاره اهللا من الـنظم          . يشون فيه إال باتباعه   مع الكون الذي يع   

 . شريعة اهللا املتسقة مع نظام الوجود كله ونظام احلياة
 والقلب الذي يوحد اهللا يدرك القرابة بينه وبني كل ما أبدعت يد اهللا يف هذا الكون من أشـياء                   

فيعيش يف أنـس    ،  وحيس يد اهللا يف كل ما حوله      ؛  تجاوب معه وحييا يف كون صديق يعاطفه وي     ؛  وأحياء
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أو إتالف شيء   ،  ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد     . باهللا وبدائعه اليت تلمسها يداه وتقع عليها عيناه       
ربه ورب كل شيء    . وحميي كل حي  ،  خالق كل شيء  . أو التصرف يف أحد أو يف شيء إال مبا أمره اهللا          

  .. وكل حي
وترسـم  . كما تبدو يف السلوك والتصرفات،  آثار التوحيد يف التصورات واملشاعر     وكذلك تبدو 

ومن مث تلك العنايـة     . وال يعود التوحيد كلمة تقال باللسان     . للحياة كلها منهاجاً كامالً واضحاً متميزاً     
تـاج  وهو حديث حي  : بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار احلديث عنها يف الكتاب الذي أنزله اهللا           

فالتوحيد مبعناه ذلك معىن ضخم شامل حيتاج إىل فهم         . ويف كل بيئة  ،  يف كل عصر  ،  إىل تدبره كل أحد   
 . وإدراك

  "  .. أال هللا الدين اخلالص " 
هللا  " ويف أسلوب القصر   " أال " بأداة االفتتاح .  يعلنها هكذا مدوية عالية يف ذلك التعبري الجل       

بل . فهي القاعدة اليت تقوم عليها احلياة كلها       .. ها بالبناء اللفظي للعبارة   فيؤكد معنا  " . الدين اخلالص 
:  " ومن مث ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن يف هذا األسلوب اجلازم احلاسم           . اليت يقوم عليها الوجود كله    

  "  .. أال هللا الدين اخلالص
 .  التوحيد مث يعاجل األسطورة املعقدة اليت كان املشركون يواجهون ا دعوة

إن اهللا حيكم بينـهم يف      . والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى            " 
  "  .. إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار. ما هم فيه خيتلفون

ولكنهم مل يكونوا يسريون مع      ..  فلقد كانوا يعلنون أن اهللا خالقهم وخالق السماوات واألرض        
إمنـا كـانوا يبتـدعون      . ويف إخالص الدين هللا بال شريك     ،  رة يف إفراد اخلالق إذن بالعبادة     منطق الفط 

مث يزعمـون أن عبـادم      . مث يصوغون للمالئكة متاثيل يعبدوا فيها     . أسطورة بنوة املالئكة هللا سبحانه    
إمنا هي  ؛  ا يف ذاا  ليست عبادة هل   - وهي اليت دعوها آهلة أمثال الالت والعزى ومناة        - لتماثيل املالئكة 
 ! وتقرم منه، كي تشفع هلم عنده. زلفى وقرىب هللا

. فال املالئكة بنات اهللا   . إىل هذا التعقيد والتخريف   ،   وهو احنراف عن بساطة الفطرة واستقامتها     
وال . وال هو يقبل فيهم شفاعة    . يرضى ذا االحنراف   - سبحانه - وال اهللا . وال األصنام متاثيل للمالئكة   

 ! و يقرم إليه عن هذا الطريقه
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 وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما احنرفت عن التوحيد اخلالص البسيط الذي جاء به               
وإنا لنرى اليـوم يف كـل مكـان عبـادة           . اإلسالم وجاءت به العقيدة اإلهلية الواحدة مع كل رسول        
 بزعمهم - تقرباً إىل اهللا   - و متاثيل املالئكة  أ - للقديسني واألولياء تشبه عبادة العرب األولني للمالئكة      

طريق التوحيد اخلـالص الـذي ال يتلـبس         . وهو سبحانه حيدد الطريق إليه    . وطلباً لشفاعتهم عنده   -
 ! بوساطة أو شفاعة على هذا النحو األسطوري العجيب

  "  .. إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار " 
ويكذبون عليه بأن هذه العبـادة      ؛  بنسبة بنوة املالئكة إليه   يكذبون عليه   .  فهم يكذبون على اهللا   

 . وخيالفون فيها عن أمر اهللا الواضح الصريح؛ وهم يكفرون ذه العبادة! تشفع هلم عنده
، فاهلداية جزاء على التوجه واإلخـالص والتحـرج       . ويكفر به ،   واهللا ال يهدي من يكذب عليه     

. الذين يكذبون ويكفرون فهم ال يستحقون هداية اهللا ورعايتـه فأما . وحتري الطريق،  والرغبة يف اهلدى  
 . وهم خيتارون ألنفسهم البعد عن طريقه

 :  مث يكشف عن سخف ذلك التصور وافته
  " . هو اهللا الواحد القهار! سبحانه. لو أراد اهللا أن يتخذ ولداً الصطفى مما خيلق ما يشاء " 

؛ و أراد أن يتخذ ولداً الختار ما يشاء من بني خلقـه           فاهللا ل .  وهو فرض جديل لتصحيح التصور    
فليس ألحد أن ينسـب إليـه       . نزه نفسه عن اختاذ الولد     - سبحانه - ولكنه. فإرادته مطلقة غري مقيده   

 : وهذا ترتيهه لذاته عن الولد والشريك؛ وهذا تقديره، وهذه مشيئته، وهذه إرادته، ولداً
   ..  "هو اهللا الواحد القهار! سبحانه " 

وكل شيء وكـل    ؟  ومدبر كل شيء  ،  وخالق كل شيء  ؛  وهو مبدع كل شيء   ؟  وما اختاذه الولد  
 : أحد ملكه يفعل به ما يشاء

وسخر ؛  يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل       ،  خلق السماوات واألرض باحلق    " 
  "  .. أال هو العزيز الغفار. الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى

وإىل تسخري الشـمس    ،  وإىل ظاهرة الليل والنهار   ،  للفتة إىل ملكوت السماوات واألرض     وهذه ا 
فالذي خيلق  . والقمر توحي إىل الفطرة حبقيقة األلوهية اليت ال يليق معها أن يكون هناك ولد وال شريك               

 . ال حيتاج إىل الولد وال يكون معه شريك، هذا اخللق وينشئه إنشاء
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. ويف الناموس الذي حيكـم الكـون  ، يف طريقة خلق السماوات واألرض   وآية الوحدانية ظاهرة    
حـىت   - وما كشفه اإلنسان  . والنظر ارد إىل السماوات واألرض يوحي بوحدة اإلرادة اخلالقة املدبرة         

فقد اتضح أن الكون املعروف للبشر مؤلف كلـه مـن ذرات            . من دالئل الوحدة فيه الكفاية     - اليوم
وقد اتضح كذلك أن مجيـع      . وأا بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة       ،  متحدة يف ماهيتها  

الذرات ومجيع األجرام اليت تتألف منها سواء يف ذلك األرض اليت نسـكنها أم الكواكـب والنجـوم                  
وأن هذه احلركة قانون ثابت ال يتخلف ال يف الذرة الصـغرية وال يف الـنجم   ، األخرى يف حركة دائمة   

ويف كل يوم    .. ضح أن هلذه احلركة نظاماً ثابتاً هو اآلخر يوحي بوحدة اخللق ووحدة التدبري            وات. اهلائل
ويكشف عن حق ثابت يف هـذا  . يكشف اإلنسان عن جديد من دالئل الوحدة يف تصميم هذا الوجود        

 . وال يتخلف حلظة وال حييد، وال ينحرف مع ميل، التصميم ال يتقلب مع هوى
  "  .. رض باحلقخلق السماوات واأل " 

وكالمها صـادر    .. فهو احلق الواحد يف ذلك الكون ويف هذا الكتاب         ..  وأنزل الكتاب باحلق  
 . وكالمها آية على وحدة املبدع العزيز احلكيم. من مصدر واحد

  "  .. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل " 
اللتفات إىل ما كشف حديثاً عن كرويـة األرض   وهو تعبري عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على ا   

ألـا  ،  ومع أنين يف هذه الظالل حريص على أال أمحل القرآن على النظريات اليت يكشـفها اإلنسـان                
وال ،  والقرآن حق ثابت حيمل آية صدقه يف ذاتـه        . وتثبت اليوم وتبطل غداً   ،  نظريات ختطى ء وتصيب   

 ! لبشر الضعاف املهازيليستمدها من موافقة أو خمالفة ملا يكشفه ا
فهو يصور  .  مع هذا احلرص فإن هذا التعبري يقسرين قسراً على النظر يف موضوع كروية األرض             

؛ فاألرض الكروية تدور حول نفسها يف مواجهـة الشـمس         . حقيقة مادية ملحوظة على وجه األرض     
كن هذا اجلزء ال يثبـت      ول. فاجلزء الذي يواجه الشمس من سطحها املكور يغمره الضوء ويكون اراً          

وهذا السطح مكـور    . وكلما حتركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار         . ألن األرض تدور  
وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية األخرى يتكـور         . فالنهار كان عليه مكوراً والليل يتبعه مكوراً كذلك       

واللفـظ   "  .. نهار ويكور النهار على الليليكور الليل على ال  :  " وهكذا يف حركة دائبة   . على الليل 
وكروية األرض ودوراا يفسـران     . ويعني نوع طبيعة األرض وحركتها    ،  وحيدد الوضع ،  يرسم الشكل 

 . هذا التعبري تفسرياً أدق من أي تفسري آخر ال يستصحب هذه النظرية
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  "  .. وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى " 
فما يزعم أحد أنه    . ومها مسخران بأمر اهللا   . والقمر جيري يف مداره   . ها والشمس جتري يف مدار   

يدبرمها مبثل هذا النظام الدقيق الذي ال خيتل شعرة         ،  وما يقبل منطق الفطرة أن جيريا بال حمرك       . جيريهما
 . ال يعلمه إال اهللا سبحانه "  .. ألجل مسمى " وستجري الشمس وسيجري القمر. يف ماليني السنني

  "  .. أال هو العزيز الغفار " 
، ممن يكذبون عليه ويكفـرون بـه      ،  هو غفار ملن يتوب إليه وينيب     ،   فمع القوة والقدرة والعزة   

والطريق امامهم مفتـوح لريجعـوا إىل        - وقد سبق حديثهم   - ويزعمون له ولداً  ،  ويتخذون معه آهلة  
  .. العزيز الغفار

|     |     | 
ويشري إىل آيـة احليـاة      ؛  ينتقل إىل ملسة يف أنفس العباد     ،  لكون الكبري ومن تلك اللفتة إىل آفاق ا     

 : القريبة منهم يف أنفسهم ويف األنعام املسخرة هلم
. وأنزل لكم مـن األنعـام مثانيـة أزواج        . مث جعل منها زوجها   . خلقكم من نفس واحدة    " 

ال إله إال   . ربكم له امللك  ذلكم اهللا   . خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث          
  " . ؟ هو فأىن تصرفون

واليت ال يعلم عن خلقها إال ما يقصـه         . نفسه هذه اليت مل خيلقها    .  وحني يتأمل اإلنسان يف نفسه    
خصائص متيزها عـن بقيـة   . وذات خصائص واحدة  . ذات طبيعة واحدة  . وهي نفس واحدة  . اهللا عليه 
فالنفس اإلنسانية واحدة يف مجيع املاليـني       . إطار تلك اخلصائص  كما أا جتمع كل أفرادها يف       ،  اخلالئق

فاملرأة تلتقي مع الرجـل يف      . وزوجها كذلك منها  . املنبثني يف األرض يف مجيع األجيال ويف مجيع البقاع        
مما يشي بوحدة التصميم     - رغم كل اختالف يف تفصيالت هذه اخلصائص       - عموم اخلصائص البشرية  

 . ووحدة اإلرادة املبدعة هلذه النفس الواحدة بشقيها. الذكر واألنثى.  البشرياألساسي هلذا الكائن
 وعند اإلشارة إىل خاصية الزوجية يف النفس البشرية ترد اإلشارة إىل هذه اخلاصـية يف األنعـام                 

 : مما يشي بوحدة القاعدة يف األحياء مجيعاً. كذلك
 :  " وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج " 
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مـن كـل ذكـر      . هي الضأن واملعز والبقر واإلبل    : نعام الثمانية كما جاءت يف آية أخرى       واأل
والتعبري يعـرب    .. فهي مثانية يف جمموعها   . وكل من الذكر واألنثى يسمى زوجاً عند اجتماعهما       . وأنثى

ائه إىل عامل   مرتل من علي  . فهذا التسخري مرتل من عنده    . عن تسخريها لإلنسان بأنه إنزال هلا من عند اهللا        
 . ومأذون هلم فيه من عنده تعاىل. البشر

إىل تتبـع مراحـل      - بعد هذه اإلشارة إىل وحدة خاصية الزوجية يف الناس واألنعام          -  مث يعود 
 : اخللق لألجنة يف بطون أمهاا

  "  .. خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق " 
 . إىل اخللق الواضح فيه عنصر البشرية. عظام من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل ال

  "  .. يف ظلمات ثالث " 
وظلمـة الـبطن    . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس      .  ظلمة الكيس الذي يغلف اجلنني    

وعني اهللا ترعـى هـذه      . ويد اهللا ختلق هذه اخللية الصغرية خلقاً من بعد خلق         . الذي تستقر فيه الرحم   
والقدرة على السري يف    . والقدرة على االرتقاء  . والقدرة على التطور  . قدرة على النمو  اخلليقة وتودعها ال  

 . متثيل خطوات النفس البشرية كما قدر هلا بارئها
وتـدبر تلـك    ؛  وتأمل هذه التغريات واألطوار   ؛  البعيدة اآلماد ،   وتتبع هذه الرحلة القصرية الزمن    

يف تلك الظلمـات وراء      .. . لضعيفة يف رحلتها العجيبة   اخلصائص العجيبة اليت تقود خطى هذه اخللية ا       
  .. علم اإلنسان وقدرته وبصره

رؤيتـها بآثارهـا احليـة    .  هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إىل رؤية يد اخلالق املبدع         
فكيف يصرف قلب عن    . الواضحة الشاخصة واإلميان بالوحدانية الظاهرة األثر يف طريقة اخللق والنشأة         

 : ؟ رؤية هذه احلقيقة
  "  .. ؟ فأىن تصرفون. ال إله إال هو. ذلكم اهللا ربكم له امللك " 

|     |     | 
يف . يقفهم أمام أنفسـهم   ،  وآية القدرة الكاملة  ،  وأمام هذه الرؤية الواضحة آلية الوحدانية املطلقة      

ويلوح هلـم بنهايـة     . تيار الطريق وأمام التبعة الفردية املباشرة يف اخ     . مفرق الطريق بني الكفر والشكر    
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والذي يعلم مـا تكـن   . يتواله الذي خيلقهم يف ظلمات ثالث، وما ينتظرهم هناك من حساب،  الرحلة
 : صدورهم من خفايا الصدور

وال تزر  . وإن تشكروا يرضه لكم   . وال يرضى لعباده الكفر   . إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم      " 
  "  .. إنه عليم بذات الصدور. عكم فينبئكم مبا كنتم تعملونمث إىل ربكم مرج. وازرة وزر أخرى

تليها مرحلة احليـاة خـارج      .  إن هذه الرحلة يف بطون األمهات هي مرحلة يف الطريق الطويل          
 . بتدبري املبدع العليم اخلبري. مث تعقبها املرحلة األخرية مرحلة احلساب واجلزاء. البطون

إمنا هي رمحته وفضله أن يشملهم بعنايتـه        .  الضعاف املهازيل  غين عن العباد   - سبحانه -  واهللا
 ! وهم من هم من الضعف واهلزال. ورعايته

  "  .. إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم " 
ولكنه ال يرضى عن كفر الكافرين      . وكفركم ال ينقص منه فتيالً    .  فإميانكم ال يزيد يف ملكه شيئاً     

 : وال حيبه
  "  .. روال يرضى لعباده الكف " 
  "  .. وإن تشكروا يرضه لكم " 

 . و جيزيكم عليه خرياً، وحيبه لكم،  ويعجبه منكم
 : فلكل محله وعبؤه. وال حيمل أحد عبء أحد؛ حماسب على كسبه،  وكل فرد مأخوذ بعمله

  "  .. وال تزر وازرة وزر أخرى " 
 : أ عند غريهوال مهرب منه وال ملج؛  واملرجع يف النهاية إىل اهللا دون سواه

  "  .. مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم تعملون " 
 :  وال خيفى عليه من أمركم شيء

  "  .. إنه عليم بذات الصدور " 
. عن بينـة . ولكل أن خيتار .. وهذا هو مفرق الطريق. وتلك هي دالئل اهلدى.  هذه هي العاقبة 

  .. وبعد العلم والتفكري. وعن تدبر
 |     ||     
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وِإذَا مس الِْإنسانَ ضر دعا ربه مِنيبا ِإلَيِه ثُم ِإذَا خولَه ِنعمةً منه نِسي ما كَانَ يدعو ِإلَيِه ِمن                   + 
 ِمن كقَِليلًا ِإن ِبكُفِْرك عتمِبيِلِه قُلْ تن سِضلَّ عا لِّيادلَ ِللَِّه أَندعجلُ واِر قَباِب النح8أَص  

                ِوي الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والْآِخر ذَرحا يقَاِئما واِجدِل ساء اللَّيآن قَاِنت وه نأَم
 الَِّذين آمنوا اتقُوا ربكُـم ِللَّـِذين      قُلْ يا ِعبادِ   9يعلَمونَ والَِّذين لَا يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب         

  _10أَحسنوا ِفي هِذِه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَِّه واِسعةٌ ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب 
|     |     | 

احـدة وتزوجيهـا مـن      يف اجلولة األوىل ملس قلوم بعرض قصة وجودهم وخلقهم من نفس و           
وأشعرهم يـد اهللا    . وخلقهم يف بطون أمهام يف ظلمات ثالث      ؛  وخلق األنعام أزواجاً كذلك   ؛  جنسها

 . مث متنحهم خصائص البقاء واالرتقاء؛ متنحهم خصائص جنسهم البشري أول مرة
؛  وهنا يلمس قلوم ملسة أخرى وهو يعرض عليهم صورم يف الضراء وصـورم يف السـراء               

، ويتطلعـون إليـه   ،  إال حني يتصلون بـرم    ؛  ريهم تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثبام على ج       وي
 . وينتفعون مبا وهبهم اهللا من خصائص اإلنسان؛ ويعلمون احلقيقة، فيعرفون الطريق، ويقنتون له

|     |     | 
ما كان يدعو إليه من     مث إذا خوله نعمة منه نسي       . وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيباً إليه        " 

  "  .. إنك من أصحاب النار، متتع بكفرك قليالً: قل. ليضل عن سبيله، وجعل هللا أنداداً، قبل
، وتزول عنـها احلجـب    ؛  ويسقط عنها الركام  ؛   إن فطرة اإلنسان تربز عارية حني ميسه الضر       

.  يكشف الضـر غـريه     وهي تدرك أنه ال   ؛  وتنيب إليه وحده  ،  فتتجه إىل را  ؛  وتتكشف عنها األوهام  
 . وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو شفعاء
فإن هذا اإلنسـان    . ويرفع عنه البالء  ،  وخيوله اهللا نعمة منه   ،   فأما حني يذهب الضر ويأيت الرخاء     

. وينسى تضرعه وإنابته وتوحيـده لربـه      ،  الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام         
ينسى هذا كله ويذهب جيعل      .. حني مل يكن غريه ميلك أن يدفع عنه حمنته        ،  هوتطلعه إليه يف احملنة وحد    

وإما قيماً وأشخاصاً وأوضاعاً جيعل هلا يف نفسه        ؛  إما آهلة يعبدها كما كان يف جاهليته األوىل       . هللا أنداداً 
ـ       ! كما يفعل يف جاهلياته الكثرية    ،  شركة مع اهللا   ه ومالـه   فإذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه وخماوف

والشـرك  ! وحيبها كما حيب اهللا أو أشد حباً      ؛  وأوالده وحكامه وكرباءه كما يعبد اهللا أو أخلص عبادة        
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ألنه ال يأخذ شكل الشرك املعروف وإمنا هو من الشرك          ،  فيها اخلفي الذي ال حيسبه الناس شركاً      . ألوان
 . يف الصميم

وإفراده بالعبادة والتوجـه    . واحد ال يتعدد  فسبيل اهللا   .  وتكون العاقبة هي الضالل عن سبيل اهللا      
ال حتتمل شركة من مال وال      . والعقيدة يف اهللا ال حتتمل شركة يف القلب       . واحلب هو وحده الطريق إليه    

فأميا شركة قامت يف القلب من هذا وأمثاله فهي اختـاذ           ،  ولد وال وطن وال أرض وال صديق وال قريب        
 : ه إىل النار بعد قليل من املتاع يف هذه األرضمنت، وضالل عن سبيل اهللا، أنداد هللا

  "  .. إنك من أصحاب النار: متتع بكفرك قليالً: قل " 
. وأيام الفرد على هذه األرض معدودة مهما عمـر        .  وكل متاع يف هذه األرض قليل مهما طال       

 ! حني يقاس إىل أيام اهللا، بل إن حياة اجلنس البشري كله على األرض ملتاع قليل
 ||     |     

صورة القلـب اخلـائف      .. يعرض صورة اخرى  ،  وإىل جانب هذه الصورة النكدة من اإلنسان      
والذي يعيش حياته على األرض يف حـذر مـن         ؛  الذي يذكر اهللا وال ينساه يف سراء وال ضراء        ،  الوجل
 حلقـائق   ويف اتصال باهللا ينشأ عنه العلم الصـحيح املـدرك         ؛  ويف تطلع إىل رمحة ربه وفضله     ؛  اآلخرة
 : الوجود

هل يستوي  : قل؟  حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه    ،  أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً        " 
  " . إمنا يتذكر أولو األلباب؟ الذين يعلمون والذين ال يعلمون
وهذه احلساسـية   - وهو ساجد وقائم - فالقنوت والطاعة والتوجه.  وهي صورة مشرقة مرهفة   

ومتـنح  . وهذا الصفاء وهذه الشفافية اليت تفتح البصرية       - حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه    وهو   - املرهفة
هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابـل تلـك             .. القلب نعمة الرؤية وااللتقاط والتلقي    

 : فال جرم يعقد هذه املوازنة. الصورة النكدة املطموسة اليت رمستها اآلية السابقة
  "  .. ؟  يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونهل: قل " 

هو االتصال باحلقائق الثابتة يف هـذا       . هو تفتح البصرية  . هو إدراك احلق  .  فالعلم احلق هو املعرفة   
وال تؤدي إىل حقـائق الكـون       ،  وليس العلم هو املعلومات املفردة املنقطعة اليت تزحم الذهن        . الوجود
 . ر احملسوسوال متتد وراء الظاه، الكربى
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وحساسـية  . القنـوت هللا   .. هذا هـو   ..  وهذا هو الطريق إىل العلم احلقيقي واملعرفة املستنرية       
ومراقبة اهللا هذه املراقبـة الواجفـة       ؛  والتطلع إىل رمحة اهللا وفضله    ،  واستشعار احلذر من اآلخرة   ،  القلب

وينتهي ؛  رى وما يسمع وما جيرب    وينتفع مبا ي  ،  ومن مث يدرك اللب ويعرف    ،  هذا هو الطريق   .. اخلاشعة
فأما الذين يقفـون عنـد حـدود        . إىل احلقائق الكربى الثابتة من وراء املشاهدات والتجارب الصغرية        

  .. فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء، واملشاهدات الظاهرة، التجارب املفردة
  "  .. إمنا يتذكر أولو األلباب " 

املنتفعة مبـا   . عية املتفتحة املدركة ملا وراء الظواهر من حقائق        وإمنا يعرف أصحاب القلوب الوا    
  .. وال تنسى يوم لقاه، اليت تذكر اهللا يف كل شيء تراه وتلمسه وال تنساه، ترى وتعلم

|     |     | 
ويتخذوا من حيـام    ؛  وبعد عرض هاتني الصورتني يتجه إىل الذين آمنوا يناديهم ليتقوا وحيسنوا          

 : ذه األرض وسيلة للكسب الطويل يف احلياة اآلخرةالقصرية على ه
وأرض اهللا  . للذين أحسنوا يف هذه الـدنيا حسـنة       . يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم     : قل " 

  "  .. إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب. واسعة
 ي الذين آمنوا  قل لعباد : فهو يف األصل  . التفاتة خاصة  " يا عباد الذين آمنوا   : قل:  " ويف التعبري 

:   ال يقول هلـم    عوالرسول  . ألن يف النداء إعالناً وتنبيهاً    ،  ولكنه جعله يناديهم  . اتقوا ربكم : قل هلم .. 
فالنداء يف  . فهناك هذه االلتفاتة يف أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم اهللا          . فهم عباد اهللا   " يا عبادي " 

 . نه للنداء إال مبلغ ععوما حممد . حقيقته من اهللا
  "  .. اتقوا ربكم. يا عباد الذين آمنوا: قل " 

، ويف رجـاء وطمـع    ،  والتطلع إىل اهللا يف حذر وخشية     ،   والتقوى هي تلك احلساسية يف القلب     
اليت رمستها اآلية السـابقة     ،  إا تلك الصورة الوضيئة املشرقة     .. ومراقبة غضبه ورضاه يف توفز وإرهاف     

 . انت من عباد اهللالذلك الصنف اخلاشع الق
  "  .. للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة " 
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تقابلها حسنة يف اآلخرة دار البقاء      . حسنة يف الدنيا القصرية األيام اهلزيلة املقام      !  وما أجزل اجلزاء  
فيكرمـه  . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهـده       . ولكنه فضل اهللا على هذا اإلنسان     . والدوام
 ! ويرعاه

  " . وأرض اهللا واسعة " 
وأواصر النسب والقرىب والصحبة يف دار عن اهلجرة        ،  وإلف املكان ،   فال يقعد بكم حب األرض    

فإن االلتصاق باألرض يف هذه احلالة مدخل       . وأعجزكم فيها اإلحسان  ،  إذا ضاقت بكم يف دينكم    ،  منها
 . ولون من اختاذ األنداد هللا يف قلب اإلنسان؛ من مداخل الشيطان

يف معرض احلـديث عـن      ،  وهي لفتة قرآنية لطيفة إىل مداخل الشرك اخلفية يف القلب البشري           
فما يعاجل القلب البشري هذا العالج إال خالقه البصـري  . تنىبء عن مصدر هذا القرآن،  توحيد اهللا وتقواه  

 . العليم خبفاياه، به
وأن التجرد من تلك الوشـائج  ،  واهللا خالق الناس يعلم أن اهلجرة من األرض عسرية على النفس     

وأن ترك مألوف احلياة ووسائل الرزق واستقبال احلياة يف أرض جديدة تكليف صعب علـى        ،  أمر شاق 
 : ومن مث يشري يف هذا املوضع إىل الصرب وجزائه املطلق عند اهللا بال حساب: بين اإلنسان
  "  .. إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب " 

   مويعاجل ما يشق على تلك القلـوب الضـعيفة         ،  ذه اللمسة يف موضعها املناسب     فيأخذ قلو
ويفتح هلا أبواب العوض عن الوطن     . وينسم عليها يف موقف الشدة نسمة القرب والرمحة       ،  العالج الشايف 

اخلبري مبداخلـها   ،  فسبحان العليم ذه القلوب    .. واألرض واألهل واإللف عطاء من عنده بغري حساب       
 . املطلع فيها على خفي الدبيب، ومسارا

|     |     | 
 +          ينالد ا لَّهِلصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُِمر11قُلْ ِإن        ـِلِمنيسلَ الْمِلأَنْ أَكُونَ أَو تأُِمر12 و 

 فَاعبدوا مـا  14د مخِلصا لَّه ِديِني  قُِل اللَّه أَعب13قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم     
ِشئْتم من دوِنِه قُلْ ِإنَّ الْخاِسِرين الَِّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهِليِهم يوم الِْقيامِة أَلَا ذَِلك هو الْخسـرانُ                 

  ِبنيتِ        15الْمحِمن تاِر والن نظُلَلٌ م ِقِهمن فَوم مقُوِن           لَهاِد فَاتا ِعبي هادِبِه ِعب اللَّه فوخي ظُلَلٌ ذَِلك ِهم
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 الَّـِذين   17 والَِّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا ِإلَى اللَِّه لَهم الْبشرى فَبشـر ِعبـاِد                16
هنسونَ أَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتساِب يلُوا الْأَلْبأُو مه لَِئكأُوو اللَّه ماهده الَِّذين لَِئك18 أُو  

 لَِكِن الَِّذين اتقَوا ربهم لَهم غُـرف  19أَفَمن حق علَيِه كَِلمةُ الْعذَاِب أَفَأَنت تنِقذُ من ِفي الناِر     
جةٌ تِنيبم فا غُرِقهن فَوم ادالِْميع اللَّه ِلفخاللَِّه لَا ي دعو ارها الْأَنِتهح20ِري ِمن ت_  

|     |     | 
ويبـدأ بتوجيـه    . والرجاء يف ثواا  ،  وظل اخلوف من عذاا   ،  هذا املقطع كله يظلله جو اآلخرة     

من عاقبة اإلحنراف    - وهو النيب املرسل   - وإعالن خوفه ؛   إىل إعالن كلمة التوحيد اخلالصة     عالرسول  
وبيان عاقبـة هـذا     . وتركهم هم إىل منهجهم وطريقهم    ،  وإعالن تصميمه على منهجه وطريقه    ،  عنها

 . يوم يكون احلساب، الطريق وذاك
|     |     | 

إين : قـل . وأمرت ألن أكون أول املسـلمني     ؛  إين أمرت أن أعبد اهللا خملصاً له الدين       : قل " 
  "  .. م عظيمأخاف إن عصيت ريب عذاب يو
وأن يكـون   ؛  وخيلص له الدين وحده   ،   بأنه مأمور أن يعبد اهللا وحده      ع وهذا اإلعالن من النيب     

هذا اإلعالن ذو قيمة كـربى يف        .. وأنه خياف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه        ؛  ذا أول املسلمني  
. هذا مقامه ال يتعـداه    . د هللا  يف هذا املقام هو عب     عفالنيب  . جتريد عقيدة التوحيد كما جاء ا اإلسالم      

وهذا هو   .. وترتفع ذات اهللا سبحانه متفردة فوق مجيع العباد       ،  ويف مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاً      
 . املراد

وتتجـرد  ، فال خيتلطان وال يشـتبهان ، ويتميزان، ومعىن العبودية،  وعند ذلك يقر معىن األلوهية  
 يف مقام العبوديـة هللا      عوحني يقف حممد رسول اهللا      .  شبيه صفة الوحدانية هللا سبحانه بال شريك وال      

فليس هنالك جمال لدعوى شفاعة األصـنام     ،  وخياف هذا اخلوف من العصيان    ،  وحده يعلن هذا اإلعالن   
 . أو املالئكة بعبادم من دون اهللا أو مع اهللا حبال من األحوال
 : املشركني لطريقهم وايته األليمةوترك ،  ومرة أخرى يكرر اإلعالن مع اإلصرار على الطريق

إن اخلاسرين الذين خسـروا     : قل. اهللا أعبد خملصاً له ديين فاعبدوا ما شئتم من دونه         : قل " 
  "  .. أال ذلك هو اخلسران املبني. أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
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مـا أنـتم   فأ. وأخلص له الدينونـة ،  أخص اهللا بالعبادة  . إنين ماض يف طريقي   :  مرة أخرى يعلن  
ولكن هنالك اخلسران الـذي مـا بعـده         . واعبدوا ما شئتم من دونه    ؛  فامضوا يف الطريق الىت تريدون    

فـإن  . وخسران األهل سواء كانوا مؤمنني أم كـافرين       . خسران النفس اليت تنتهي إىل جهنم     . خسران
وا مشـركني   وإن كـان  . كانوا مؤمنني فقد خسرهم املشركون ألن هؤالء إىل طريق وهؤالء إىل طريق           

  "  .. أال ذلك هو اخلسران املبني ..  " مثلهم فكلهم خسر نفسه باجلحيم
 : مث يعرض مشهد اخلسران املبني

 "  يا عباد فـاتقون . ذلك خيوف اهللا به عباده. هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل        " 
 .. 

وهم يف طيـات    ،  من حتتهم مشهد النار يف هيئة ظلل من فوقهم وظلل         .  وهو مشهد رعيب حقاً   
 ! وهي من النار. هذه الظلل املعتمة تلفهم وحتتوي عليهم

. يعرضه اهللا لعباده وهم بعد يف األرض ميلكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقـه             .  إنه مشهد رعيب  
 : وخيوفهم مغبته لعلهم جيتنبونه

  "  .. ذلك خيوف اهللا به عباده " 
 :  ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا

  " . يا عباد فاتقون " 
 : الذين خافوا هذا املصري املشؤوم،  وعلى الضفة األخرى يقف الناجون

فبشـر عبـاد الـذين      . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم البشرى          " 
  "  .. وأولئك هم أولو األلباب. أولئك الذين هداهم اهللا، يستمعون القول فيتبعون أحسنه

. تفيد املبالغـة والضـخامة    . حنو ملكوت وعظموت ورمحوت   ؛   والطاغوت صياغة من الطغيان   
والذين اجتنبوا عبادا هم الذين اجتنبوا عبادة غري املعبود يف أيـة            . والطاغوت كل ما طغا وجتاوز احلد     

 . ية له وحدهووقفوا يف مقام العبود، وعادوا إليه. وهم الذين أنابوا إىل رم. صورة من صور العبادة
فبشر :  "  يبلغها هلم بأمر اهللا    عوالرسول  . صادرة إليهم من املأل األعلى     " هلم البشرى  "  هؤالء

 ! وهذا وحده نعيم. إا البشرى العلوية حيملها إليهم رسول كرمي "  .. عباد
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، عداهفتلتقط قلوم أحسنه وتطرد ما      ،   هؤالء من صفام أم يستمعون ما يستمعون من القول        
والنفس الطيبـة تتفـتح      .. الذي تزكو به النفوس والقلوب    ،  فال يلحق ا وال يلصق إال الكلم الطيب       

 . والنفس اخلبيثة ال تتفتح إال للخبيث من القول وال تستجيب إال له. للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له
  "  .. أولئك الذين هداهم اهللا " 

واهلدى هـدى   . هداهم إىل استماع أحسن القول واالستجابة له       فقد علم اهللا يف نفوسهم خرياً ف      
 . اهللا

  "  .. وأولئك هم أولو األلباب " 
ومن ال يتبع طريق الزكاة والنجاة      . وإىل النجاة ،   فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إىل الزكاة       

 . فكأنه مسلوب العقل حمروم من هذه النعمة اليت أعطاها له اهللا
رض مشهد هؤالء يف نعيمهم يف اآلخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعالً إىل                وقبل أن يع  

 : وأن أحداً ال ميلك أن ينقذهم من هذه النار. النار
  "  .. ؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار " 

فمن ميلكهـا إذن     وإذا كان هو ال ميلك إنقاذهم من النار اليت هم فيها             ع واخلطاب لرسول اهللا    
 ؟ سواه

يعـرض   - ما دام قد حق عليهم العذاب     . وكأم فيها فعال اآلن    -  وأمام مشهد هؤالء يف النار    
 : وخافوا ما خوفهم اهللا، مشهد الذين اتقوا رم

ال . وعد اهللا . جتري من حتتها األار   ،  لكن الذين اتقوا رم هلم غرف من فوقها غرف مبنية          " 
  "  .. ادخيلف اهللا امليع

هذا املشهد يتقابل مع مشهد      .. جتري األار من حتتها   ،  من فوقها غرف  ،   ومشهد الغرف املبنية  
هذا التقابل الذي ينسقه التعبري القرآين وهـو يرسـم املشـاهد     . ظلل النار هناك من فوقهم ومن حتتهم      

 . لألنظار
 . ال خيلف اهللا امليعاد. ووعد اهللا واقع.  ذلك وعد اهللا

فلـم  . عاشوا هذه املشاهد فعالً وواقعـاً . د عاش املسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة         ولق
إمنا كان هذا وذلك واقعاً تشهده قلـوم        . تكن يف نفوسهم وعداً أو وعيداً يتلقوما من مستقبل بعيد         



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

20

فت حيام  وتكي؛  ومن مث حتولت نفوسهم ذلك التحول     . وتتأثر وترتعش وتستجيب ملرآه   . وحتسه وتراه 
وهكـذا  ! الذي كانوا يعيشونه وحييون به وهم بعد يف احلياة        ،  على هذه األرض بذلك الواقع األخروي     

 . ينبغي أن يتلقى املسلم وعد اهللا
|     |     | 

 زرعـا مختِلفًـا     أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماء ماء فَسلَكَه يناِبيع ِفي الْأَرِض ثُم يخِرج ِبهِ              ( 
  21أَلْوانه ثُم يِهيج فَتراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلأُوِلي الْأَلْباِب 

وبهم من ِذكْـِر اللَّـِه      أَفَمن شرح اللَّه صدره ِللِْإسلَاِم فَهو علَى نوٍر من ربِه فَويلٌ لِّلْقَاِسيِة قُلُ            
  22أُولَِئك ِفي ضلَاٍل مِبٍني 

         ِلـنيت ثُم مهبنَ روشخي الَِّذين لُودج هِمن ِعرقْشت ثَاِنيا ماِبهشتا مابِديِث ِكتالْح نسلَ أَحزن اللَّه
ك هدى اللَِّه يهِدي ِبِه من يشاء ومن يضِللْ اللَّه فَما لَه ِمن هـاٍد               جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَلِ     

23  
 24أَفَمن يتِقي ِبوجِهِه سوَء الْعذَاِب يوم الِْقيامِة وِقيلَ ِللظَّاِلِمني ذُوقُوا مـا كُنـتم تكِْسـبونَ      

    اهفَأَت ِلِهمِمن قَب الَِّذين ونَ       كَذَّبرعشثُ لَا ييح ِمن ذَابالْع ـاِة        25ميِفـي الْح يالِْخز اللَّه مفَأَذَاقَه 
 ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثَـٍل           26الدنيا ولَعذَاب الْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ        

  28 قُرآنا عرِبيا غَير ِذي ِعوٍج لَّعلَّهم يتقُونَ 27 لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ
ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا ِفيِه شركَاء متشاِكسونَ ورجلًا سلَما لِّرجٍل هلْ يستِوياِن مثَلًا الْحمد ِللَِّه               

  _29بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
     |     || 

وانتهائها ؛  يف هذا املقطع من السورة لفتة إىل حياة النبات يف األرض عقب إنزال املاء من السماء               
وتوجيه ألويل األلباب    - وكثرياً ما يضرب هذا مثالً للحياة الدنيا يف حقيقتها الزائلة         ،  إىل غايتها القريبة  

زال املاء مـن السـماء يشـري إىل         وعلى ذكر إن  . الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا املثل ويذكروه      
مع تصوير مـوح السـتجابة      ؛  الكتاب املرتل من السماء كذلك لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور          

وتصوير كذلك لعاقبـة املسـتجيبني      . خبشية وقشعريرة مث لني وطمأنينة    ،  القلوب املفتوحة هلذا الكتاب   
فيضرب مثاالً ملن يعبد إهلاً     ،   يتجه إىل حقيقة التوحيد    ويف النهاية ،  والقاسية قلوم من ذكر اهللا    ،  لذكر اهللا 
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كما ال يستوي حال العبد الـذي  . ومها ال يستويان مثالً وال يتفقان حاالً. واحداً ومن يعبد آهلة متعددة    
 ! ميلكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد ال ينازعه أحد فيه

|     |     | 
، مث خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه     ،  فسلكه ينابيع يف األرض   ،   السماء ماء  أمل تر أن اهللا أنزل من      " 

  " . إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب؟ مث جيعله حطاماً، مث يهيج فتراه مصفراً
، ظاهرة تتكرر يف أحنـاء األرض     ،   إن هذه الظاهرة اليت يوجه القرآن إليها األنظار للتأمل والتدبر         

   ا         حىت لتذهب األلفة جبدوالقرآن يوجـه النظـر إىل      . ا وما فيها من عجائب يف كل خطوة من خطوا
 . رؤية يد اهللا وتتبع آثارها يف كل خطوة من خطوات احلياة

إننا منر ذه اخلارقة سراعاً لطـول األلفـة         ؟  ما هو وكيف نزل    ..  فهذا املاء النازل من السماء    
ا عرفنا أنه ينشأ من احتـاد ذريت أيـدروجني بـذرة    ومهم. إن خلق املاء يف ذاته خارقة   . وطول التكرار 

فإن هذه املعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إىل رؤية يد اهللا اليت صاغت هذا              ،  أكسوجني حتت ظروف معينة   
وبوجـود  ،  الكون حبيث يوجد األيدروجني ويوجد األكسوجني وتوجد الظروف اليت تسمح باحتادمها          

إا سلسلة مـن    . ولوال املاء ما وجدت حياة    . احلياة يف هذه األرض   ومن مث وجود    . املاء من هذا االحتاد   
مث  .. وكله مما صنعت يـداه    ،  واهللا من وراء هذا التدبري    . التدبري حىت نصل إىل وجود املاء ووجود احلياة       

ناشئة من قيام األرض والكون على هذا النظـام         ،  نزول هذا املاء بعد وجوده وهو اآلخر خارقة جديدة        
 . ح بتكون املاء ونزوله وفق تدبري اهللالذي يسم

 :  مث جتيء اخلطوة التالية إلنزال املاء
  "  .. فسلكه ينابيع يف األرض " 

أو األار اجلارية حتت طباقها مما يتسرب مـن         ؛   سواء يف ذلك األار اجلارية على سطح األرض       
ويد اهللا متسكه فـال يـذهب يف        . اراًأو يتكشف آب  ،  مث يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً     ،  املياه السطحية 

 ! األغوار البعيدة اليت ال يظهر منها أبداً
  "  .. مث خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه " 

ورؤية . خارقة يقف أمامها جهد اإلنسان حسرياً     ؛   واحلياة النباتية اليت تعقب نزول املاء وتنشأ عنه       
وتتطلـع إىل الفضـاء     ؛  أثقال الركام من فوقها   وتزيح  ؛  النبتة الصغرية وهي تشق حجاب األرض عنها      
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هذه الرؤية كفيلة بأن متـأل القلـب املفتـوح           .. وهي تصعد إىل الفضاء رويداً رويداً     ؛  والنور واحلرية 
والـزرع  . وأن تثري فيه اإلحساس باهللا اخلالق املبدع الذي أعطى كل شيء خلقـه مث هـدى               ؛  ذكرى

بل يف الزهرة الواحـدة إن هـو إال معـرض           . يف النبتة الواحدة  بل  . املختلف األلوان يف البقعة الواحدة    
 ! يشعر اإلنسان بالعجز املطلق عن اإلتيان بشيء منه أصالً؛ إلبداع القدرة

 : ويستويف أيامه، يبلغ متامه،  هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري باحلياة
  "  .. مث يهيج فتراه مصفراً " 

فينضـج  ،  ويف مراحـل احليـاة    ،  ويف نظام الكون  ،  يف ناموس الوجود   وقد بلغ غايته املقدرة له      
 : للحصاد

  "  .. مث جيعله حطاماً " 
  .. وأى دورته كما قدر له واهب احلياة، وأدى دوره،  وقد استوىف أجله

  "  .. إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب " 
 . إدراكوينتفعون مبا وهبهم اهللا من عقل و،  الذين يتدبرون فيذكرون

|     |     | 
. فويل للقاسية قلوم من ذكـر اهللا      ؟  أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه          " 

اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشـون             . أولئك يف ضالل مبني   
ومن يضلل اهللا فما    ؛  به من يشاء  ذلك هدى اهللا يهدي     . مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا      ؛  رم

  "  .. له من هاد
 وكما يرتل املاء من السماء فينبت هلم به زرعاً خمتلفاً ألوانه كذلك يرتل من السماء ذكراً تتلقاه                 

وتتلقاه القلوب القاسية كمـا تتلقـاه الصـخرة    ،  فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة احلياة    ؛  القلوب احلية 
 ! القاسية اليت ال حياة فيها وال نداوة

والفرق بني هذه . ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء   ،   واهللا يشرح لإلسالم قلوباً يعلم منها اخلري      
  "  .. فويل للقاسية قلوم من ذكر اهللا.  " القلوب وقلوب آخرى قاسية فرق بعيد

  "  ..  ضالل مبنيأولئك يف " 
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وتصور حاهلـا مـع   .  وهذه اآلية تصور حقيقة القلوب اليت تتلقى اإلسالم فتنشرح له وتندى به 
كما تصـور حقيقـة القلـوب    . واإلشراق واالستنارة، حال االنشراح والتفتح والنداوة والبشاشة   . اهللا

رح اهللا صدره لإلسالم وميـد  ومن يش. وعتمتها وظالمها، األخرى يف قساوا وغلظتها وموا وجفافها    
 . وشتان شتان بني هؤالء وهؤالء. ليس قطعاً كالقاسية قلوم من ذكر اهللا، له من نوره

هذا الكتاب املتناسق الذي ال اختالف      .  كذلك تصور اآلية الثانية هيئة تلقي املؤمنني هلذا القرآن        
تكـرر   " مثـاين  " وهـو  " متشابه " وفه. وال يف خصائصه  ،  وال يف روحه  ،  يف طبيعته وال يف اجتاهاته    

إمنا تعاد يف مواضع متعددة وفق      ،  ولكنها ال ختتلف وال تتعارض    . مقاطعه وقصصه وتوجيهاته ومشاهده   
ال تعارض فيها وال    . يف تناسق ويف استقرار على أصول ثابتة متشاة       . حكمة تتحقق يف اإلعادة والتكرار    

 . اصطدام
يتلقون هذا الذكر   ،  ويف تطلع ورجاء  ،  عيشون يف حذر وخشية   وي،   والذين خيشون رم ويتقونه   

وتأنس قلوم ذا الذكر فتلني     ،  مث دأ نفوسهم  ؛  ويف تأثر شديد تقشعر منه اجللود     ،  يف وجل وارتعاش  
  .. جلودهم وقلوم وتطمئن إىل ذكر اهللا

 . فتكاد تشخص فيها احلركات،  وهي صورة حية حساسة ترمسها الكلمات
  "  .. دى اهللا يهدي به من يشاءذلك ه " 

واهللا .  فما ترتعش القلوب هكذا إال حني حتركها أصبع الرمحن إىل اهلدى واالستجابة واإلشراق            
 : يعلم من حقيقة القلوب ما جيازيها عليه باهلدى أو بالضالل

  "  .. ومن يضلل اهللا فما له من هاد " 
 . اليت ال تقبل اهلدى وال جتنح إليه حبال، لضاللفهو يضله مبا يعلمه من حقيقته املستقرة على ا

 !  مث يعرض ما ينتظر أهل الضالل يوم القيامة يف مشهد بائس يف موعد حصاد األعمال
  "  .. ذوقوا ما كنتم تكسبون: وقيل للظاملني؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة " 

فهو ال ميلك أن يدفع عن نفسه النار بيديـه          فأما هنا   .  واإلنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه     
ويف . مما يدل على اهلول والشـدة واالضـطراب       . ويتقي به سوء العذاب   ،  فيدفعها بوجهه ،  وال برجليه 

ذوقوا : وقيل للظاملني :  " وتدفع إليه حصيلة حياته ويا هلا من حصيلة       ،  زمحة هذا العذاب يتلقى التأنيب    
  " ! ما كنتم تكسبون
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 ليعرض عليهم مـا     عذا املشهد إىل احلديث عن املكذبني الذين يواجهون حممداً           ويلتفت من ه  
 : جرى للمكذبني قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم

فأذاقهم اهللا اخلزي يف احلياة     . كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون          " 
  "  .. ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون، الدنيا

ويف اآلخرة ينتظرهم العذاب    . يف الدنيا أذاقهم اهللا اخلزي    .  املكذبني يف الدنيا واآلخرة     فهذه حال 
. ووعيد اهللا هلم يف اآلخرة قائم     . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة    . وسنة اهللا ماضية ال تتخلف    . األكرب

  " ! لو كانوا يعلمون " وهذا الذكر ملن يتعظ ويذكر. والفرصة أمامهم ساحنة
     ||     | 

قرآناً عربياً غري ذي عوج     ،  ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون           " 
؟ هل يستويان مثالً  ،  ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون ورجالً سلماً لرجل         . لعلهم يتقون 

  "  .. احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون
وهـو  ،  املشرك بعبد ميلكه شركاء خياصم بعضهم بعضاً فيه        يضرب اهللا املثل للعبد املوحد والعبد       

وهو بينهم حائر ال يستقر على ج وال        ؛  ولكل منهم عليه تكليف   ،  ولكل منهم فيه توجيه   ؛  بينهم موزع 
! وال ميلك أن يرضي أهواءهم املتنازعة املتشاكسة املتعارضة اليت متزق اجتاهاته وقواه           ؛  يستقيم على طريق  
فهو مستريح مستقر على منـهج واحـد        ،  ويكلفه به ،  وهو يعلم ما يطلبه منه    ،  احدوعبد ميلكه سيد و   

  .. صريح
  "  .. ؟ هل يستويان مثالً " 

وجتمع الطاقة  . فالذي خيضع لسيد واحد ينعم براحة االستقامة واملعرفة واليقني        .  إما ال يستويان  
عذب مقلقل ال يستقر على حـال       والذي خيضع لسادة متشاكسني م    . ووضوح الطريق ،  ووحدة االجتاه 

 ! وال يرضي واحداً منهم فضالً على أن يرضي اجلميع
فالقلـب املـؤمن حبقيقـة      .  وهذا املثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك يف مجيع األحوال         

ألن بصره أبداً معلق بنجم واحـد       ،  التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه األرض على هدى          
ومصـدراً واحـداً   ، وألنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق.  يلتوي به الطريق على األفق فال  

، يستمد منه وحـده ، فتستقيم خطاه إىل هذا املصدر الواحد، ومصدراً واحداً للمنح واملنع، للنفع والضر 
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م سـيداً   وخيد. ويطمئن اجتاهه إىل هدف واحد ال يزوغ عنه بصره        . ويعلق يديه حببل واحد يشد عروته     
فينتج بكل طاقته   ،  وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد    .. واحداً يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه       

  .. وجهده وهو ثابت القدمني على األرض متطلع إىل إله واحد يف السماء
ـ        ،   ويعقب على هذا املثل الناطق املوحي      ة باحلمد هللا الذي اختار لعباده الراحة واألمن والطمأنين

  .. وأكثرهم ال يعلمون، وهم مع هذا ينحرفون. واالستقامة واالستقرار
، مسـتقيم ،  وهو قرآن عـريب   .  وهذا مثل من األمثلة اليت يضرا القرآن للناس لعلهم يتذكرون         

 . خياطب الفطرة مبنطقها القريب املفهوم. ال لبس فيه وال عوج وال احنراف، واضح
|     |     | 

 +تيم كونَ ِإنتيم مهِإنونَ 30 وِصمتخت كُمبر ِة ِعندامالِْقي موي كُمِإن 31 ثُم  
                ى لِّلْكَـاِفِرينثْوم منهِفي ج سأَلَي اءهِق ِإذْ جدِبالص كَذَّبلَى اللَِّه وع ن كَذَبِمم أَظْلَم نفَم

32    صِق وداء ِبالصالَِّذي جقُونَ       وتالْم مه لَِئكِبِه أُو قاء        33دزج ذَِلك ِهمبر اءونَ ِعندشا يم ملَه 
  ِسِننيحلُـونَ              34الْممعوا يِن الَِّذي كَانسم ِبأَحهرأَج مهِزيجيِملُوا وأَ الَِّذي عوأَس مهنع اللَّه كَفِّرِلي 

35(  
|     |     | 

وآية الزرع الذي خيرج    ،  املقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية املاء النازل من السماء            هذا  
ولكن أكثرهم   " وأشار إىل ما يضربه يف القرآن من األمثال       ؛  وآية الكتاب النازل من عند اهللا     ،  ذا املاء 

لذي حيكم بينهم بعـد     وأنه هو ا  ؛   وأمرهم موكول إىل اهللا    ععقب على هذا بأن أمر النيب        " ال يعلمون 
 . وجيازي الصادقني املصدقني جزاء احملسنني؛ فيجازي الكاذبني املكذبني مبا يستحقون، املوت

|     |     | 
  "  .. مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون، إنك ميت وإم ميتون " 

 البشر مبا فيهم حممـد      وال يتفرد بالبقاء إال اهللا ويف املوت يستوي كل        ؛   إنه املوت اية كل حي    
مث .  وذكر هذه احلقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكـده        عرسول اهللا   

إمنا هو حلقة هلا ما بعدها من حلقات النشـأة    . فاملوت ليس اية املطاف   . يلي ذلك تقرير ما بعد املوت     
يوم القيامة خيتصم العباد فيما كـان بينـهم مـن    ف. اليت ليس شيء منها عبثاً وال سدى    ،  املقدرة املدبرة 
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ويواجهون ،   أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه         عوجييء رسول اهللا    . خالف
 . به ما أنزل اهللا إليهم من اهلدى

 ؟ أليس يف جهنم مثوى للكافرين    ؟  فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه          " 
 " 

؛ فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على اهللا فزعم أن له بنات وأنه له شركاء               . تقرير سؤال لل 
ويف جهـنم مثـوى     . إنه الكفـر  . فلم يصدق بكلمة التوحيد   ؛  وكذب بالصدق الذي جاء به رسوله     

 . على سبيل التقرير الذي يرد يف صورة سؤال لزيادة اإليضاح والتوكيد. للكافرين
وصـدق بـه    .  الطرف اآلخر فهو الذي جاء بالصدق من عند اهللا          هذا طرف من اخلصومة فأما    

كما يشاركه فيها   .  يف هذه الصفة كل الرسل قبله      عويشترك مع رسول اهللا     . فبلغه عن عقيدة واقتناع   
 ..  " يشارك قلبه لسانه فيما يـدعو إليـه       ،  كل من دعا إىل هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه احلق           

 .  "  .أولئك هم املتقون
 :  ويتوسع يف عرض صفة املتقني هؤالء وما أعده هلم من جزاء

  "  .. ذلك جزاء احملسنني، هلم ما يشاءون عند رم " 
عنـد   " هلـم  " ويقرر أن هذا  ،  يشمل كل ما خيطر للنفس املؤمنة من رغائب       ،   وهو تعبري جامع  

  ..  " ذلك جزاء احملسنني ..  " فهو حقهم الذي ال خييب وال يضيع، رم
، ومن فضل يزيد على العدل يعاملـهم بـه        ،   ذلك ليحقق اهللا ما أراده هلم من خري ومن كرامة         

 : متفضالً حمسناً
  "  .. وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون؛ ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا " 

 . مث يكون اجلزاء؛  فالعدل أن حتسب احلسنات وحتسب السيئات
الذي يتجلى به اهللا على عباده املتقني هؤالء أن يكفر عنهم أسوأ أعماهلم فـال                والفضل هو هذا    

فتزيد حسـنام   ،  وأن جيزيهم أجرهم حبساب األحسن فيما كانوا يعملون       . يبقى هلا حساب يف ميزام    
 . وتعلو وترجح يف امليزان

  إليه املتقون احملسنون   فهو واقع يطمئن  . كتبه اهللا على نفسه بوعده    .  إنه فضل اهللا يؤتيه من يشاء     
 .. 
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|     |     | 
 36أَلَيس اللَّه ِبكَاٍف عبده ويخوفُونك ِبالَِّذين ِمن دوِنِه ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هـاٍد                 + 

لَِئن سأَلْتهم من خلَـق السـماواِت       و 37ومن يهِد اللَّه فَما لَه ِمن مِضلٍّ أَلَيس اللَّه ِبعِزيٍز ِذي انِتقَاٍم             
والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه ِإنْ أَرادِني اللَّه ِبضر هلْ هن كَاِشفَات ضرِه                  

  38لْ حسِبي اللَّه علَيِه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ أَو أَرادِني ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُ
 من يأِْتيِه عذَاب يخِزيِه ويِحلُّ      39قُلْ يا قَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإني عاِملٌ فَسوف تعلَمونَ           

    ِقيمم ذَابِه علَي40ع    ابالِْكت كلَيا علْنا أَنزـا            ِإنمـلَّ فَِإنن ضمفِْسِه وى فَِلندتِن اهفَم قاِس ِبالْحِللن 
  41يِضلُّ علَيها وما أَنت علَيِهم ِبوِكيٍل 

                تـوـا الْمهلَيى عالَِّتي قَض ِسكما فَياِمهنِفي م تمت الَِّتي لَما وِتهوم ِحني فَّى الْأَنفُسوتي اللَّه 
  42ويرِسلُ الْأُخرى ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ 

 قُـل لِّلَّـِه     43أَِم اتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه شفَعاء قُلْ أَولَو كَانوا لَا يمِلكُونَ شيئًا ولَا يعِقلُـونَ                
لْكم ا لَّهِميعةُ جفَاعونَ الشعجرِه تِإلَي ِض ثُمالْأَراِت واوم44 الس  

وِإذَا ذُِكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وِإذَا ذُِكر الَِّذين ِمن دوِنـِه ِإذَا              
والْأَرِض عاِلم الْغيِب والشهادِة أَنت تحكُـم بـين          قُِل اللَّهم فَاِطر السماواِت      45هم يستبِشرونَ   

 ولَو أَنَّ ِللَِّذين ظَلَموا ما ِفي الْأَرِض جِميعا وِمثْلَه معه لَافْتدوا ِبِه             46ِعباِدك ِفي ما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ       
     بِة وامالِْقي موذَاِب يوِء الْعونَ         ِمن سِسبتحوا يكُوني ا لَماللَِّه م نم ما لَهـا       47دم ئَاتـيس ما لَهدبو 

  48كَسبوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُون 
            ا أُوِتيتما قَالَ ِإننةً ممِنع اهلْنوِإذَا خ ا ثُمانعد رانَ ضالِْإنس سـةٌ        فَِإذَا منِفت لْ ِهـيلَى ِعلٍْم بع ه

 50 قَد قَالَها الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَما أَغْنى عنهم مـا كَـانوا يكِْسـبونَ          49ولَِكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ     
         س مهِصيبيلَاء سؤه وا ِمنظَلَم الَِّذينوا وبا كَسم ئَاتيس مهابفَأَص       ِجـِزينعم ِبما هموا وبا كَسم ئَاتي

  _52 أَولَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق ِلمن يشاء ويقِْدر ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ 51
|     |     | 

 متعـددة يف ملسـات      وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب     . هذه اجلولة أوسع مقاطع السورة    
واعتماده ؛  تبدأ بتصوير حقيقة القلب املؤمن وموقفه بإزاء قوى األرض واعتداده بالقوة الوحيدة           . متنوعة
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ومن مث ينفض يده من هذه القوى الومهية ويكـل          . عليها دون مباالة بسواها من القوى الضئيلة اهلزيلة       
 .  طريقه ثابتاً واثقاً مستيقناً باملصريأمره وأمر اادلني له إىل اهللا يوم القيامة وميضي يف

إمنا اهللا هـو    .  وأنه ليس وكيالً على العباد يف هداهم وضالهلم        ع يتلو هذا بيان وظيفة الرسول      
وليس هلم من دونه شفيع فإن هللا الشـفاعة         . اآلخذ بناصيتهم يف كل حالة من حاالم      ؛  املسيطر عليهم 

 . إليه املرجع واملصريو. وإليه ملك السماوات واألرض. مجيعاً
.  مث يصف املشركني وانقباض قلوم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك             

. وتـرك أمـر املشـركني هللا      ،   إىل إعالن كلمة التوحيد خالصـة      عويعقب على هذا بدعوة الرسول      
ف هلم من اهللا ما يذهل      وقد تكش . ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون مبلء األرض ومثله معه          

 ! وخييف
فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوى عريضة وقال        . وهم يدعون اهللا وحده إذا أصام الضر      .  ذلك

الكلمة اليت قاهلا الذين من قبلهم فأخذهم اهللا القادر على أن يأخـذ             ! إمنا أوتيته على علم عندي    : قائلهم
جتـري وفـق حكمتـه      ،  قبضه إال سنة من سنن اهللا     وما كان بسط الرزق و    . وما هم مبعجزين  . هؤالء

  "  .. إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون:  " وتقديره وهو وحده الباسط القابض
|     |     | 

ومـن  . ومن يضلل اهللا فما له من هاد      . وخيوفونك بالذين من دونه   ؟  أليس اهللا بكاف عبده    " 
ولئن سألتهم من خلـق السـماوات واألرض   ؟ أليس اهللا بعزيز ذي انتقام    . يهد اهللا فما له من مضل     

إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين          ،  أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا     : قل. ليقولن اهللا 
يا قوم اعملـوا علـى      : قل. عليه يتوكل املتوكلون  ،  حسيب اهللا : قل؟  برمحة هل هن ممسكات رمحته    

  "  .. ب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيممكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذا
كمـا  . وعمقه،  ووضوحه،  يف بساطته وقوته  ،   هذه اآليات األربع تصور منطق اإلميان الصحيح      

وهـي  . وكل قائم بدعوة  ،   وكما ينبغي أن يكون يف قلب كل مؤمن برسالة         عهو يف قلب رسول اهللا      
 . لثابت املستقيمويكشف له الطريق الواصل ا، وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه

وحيذرونه ،   من آهلتهم  ع وقد ورد يف سبب نزوهلا أن مشركي قريش كانوا خيوفون رسول اهللا             
 ويوعدونه بأنه إن مل يسكت عنها فستصيبه باألذى       ،  وهو يصفها بتلك األوصاف املزرية ا     ،  من غضبها 

 . .. 
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 الداعية إىل احلق وكل ما      فهي تصور حقيقة املعركة بني    .  ولكن مدلول هذه اآليات أوسع وأمشل     
بعد وزن هذه القوى    ،  كما تصور الثقة واليقني والطمأنينة يف القلب املؤمن       . يف األرض من قوى مضادة    

 . مبيزاا الصحيح
 ؟  " أليس اهللا بكاف عبده " 
ق وإذا كان هو قد اختذ مقام العبودية وقام حب        ؟  إذا كان اهللا معه   ؟  وماذا خييفه ،  فمن ذا خييفه  !  بلى
 ؟ ومن ذا يشك يف كفاية اهللا لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟ هذا املقام
  "  .. وخيوفونك بالذين من دونه " 

وهل يف األرض كلها إال من هـم        . والذين من دون اهللا ال خييفون من حيرسه اهللا        ؟   فكيف خياف 
 ؟ دون اهللا

وحني . ومن هم دون اهللا   . إنه اهللا .  .ال حتتاج إىل جدل وال كد ذهن      ،   إا قضية بسيطة واضحة   
 . يكون هذا هو املوقف ال يبقى هنالك شك وال يكون هناك اشتباه

يف ذوات  . وهو الذي يقضـي يف العبـاد قضـاءه        .  وإرادة اهللا هي النافذة ومشيئته هي الغالبة      
 : ويف حركات قلوم ومشاعرهم، أنفسهم

 .  "  ..  فما له من مضلومن يهد اهللا. ومن يضلل اهللا فما له من هاد " 
فإذا قضى بقضائه هكـذا أو    . ومن يستحق اهلدى فيهديه   ،   وهو يعلم من يستحق الضاللة فيضله     

 . هكذا فال مبدل ملا يشاء
  " ؟ أليس اهللا بعزيز ذي انتقام " 
فكيـف  . وإنه لينتقم ممن يستحق االنتقام    . وإنه ليجازي كالً مبا يستحق    . وإنه لعزيز قوي  .  بلى

 ؟ وهو كافله وكافيه، ى أحداً أو شيئاً من يقوم حبق العبودية لهخيش
ومن واقع ما يقررونه من     ،   مث يقرر هذه احلقيقة يف صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم           

 : حقيقة اهللا يف فطرم
أفرأيتم ما تدعون مـن دون      . قل. ليقولن اهللا ؟  ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض      " 

حسيب : قل؟  أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته      ؟   أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره       اهللا إن 
  "  .. اهللا عليه يتوكل املتوكلون
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وما متلك فطرة أن    . أن اهللا هو خالق السماوات واألرض      - حني يسألون  -  لقد كانوا يقررون  
فهو يأخذهم  .  بوجود إرادة عليا   وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات واألرض إال        ،  تقول غري هذا  

فهـل  . إذا كان اهللا هو خالق السماوات واألرض .. ويأخذ العقالء مجيعاً ذه احلقيقة الفطرية الواضحة 
؟ ميلك أحد أو شيء يف هذه السماوات واألرض أن يكشف ضراً أراد اهللا أن يصيب به عبداً من عبـاده     

 ؟  أن حيبس رمحة أراد اهللا أن تنال عبداً من عبادهأم ميلك أحد أو شيء يف هذه السماوات واألرض
ما الذي خيشـاه ومـا   ؟  فإذا تقرر هذا فما الذي خيشاه داعية إىل اهللا         .. أن ال :  واجلواب القاطع 

وما الذي يقلقه أو خييفه أو      ؟  وليس أحد مبانع الرمحة عنه    ؟  وليس أحد بكاشف الضر عنه    ؟  الذي يرجوه 
 ؟ يصده عن طريقه

. وقد انقطع اجلـدل   . تقرت هذه احلقيقة يف قلب مؤمن فقد انتهى األمر بالنسبة إليه           إنه مىت اس  
 : فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده. إال يف جناب اهللا سبحانه. وانقطع اخلوف وانقطع األمل

  "  .. عليه يتوكل املتوكلون. حسيب اهللا: قل " 
والـيقني  . والثقة اليت ال تقلـق   . نة اليت ال ختاف   الطمأني.  مث إا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقني      

 : واملضي يف الطريق على ثقة بنهاية الطريق. الذي ال يتزعزع
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيـل        . يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل      : قل " 

  "  .. عليه عذاب مقيم
. يقي ال أميل وال أخاف وال أقلـق       إين ماض يف طر   .  يا قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم      

  .. وحيل عليه عذاب مقيم يف اآلخرة، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه يف الدينا
إن اهللا   ..  لقد قضي األمر بعد عرض احلقيقة البسيطة اليت تنطق ا الفطرة ويشهد ا الوجـود              

ب هذه الدعوة اليت حيملـها      وهو صاح . القاهر فوق السماوات واألرض   . هو خالق السماوات واألرض   
ومن ذا ميلـك أن     ؟  فمن ذا يف السماوات واألرض ميلك لرسله شيئاً أو لدعاته         . الرسل ويتوالها الدعاة  

 ؟ فماذا خيشون وماذا يرجون عند غري اهللا. وإذا مل يكن؟ يدفع عنهم ضراً أو ميسك عنهم رمحة
 ! ل جلدال أو حمالومل يعد هناك جما؛  أال لقد وضح األمر ولقد تعني الطريق

|     |     | 
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فمـا حقيقـة    . تلك حقيقة الوضع بني رسل اهللا وسائر قوى األرض اليت تقف هلم يف الطريـق              
 ؟ وظيفتهم وما شأم مع املكذبني

وما . ومن ضل فإمنا يضل عليها    ،  فمن اهتدى فلنفسه  . إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق      " 
فيمسك اليت قضى عليهـا     ،  األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها       اهللا يتوىف   . أنت عليهم بوكيل  

أم اختذوا مـن دون اهللا      . إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون     . املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى     
له ملـك السـماوات   . هللا الشفاعة مجيعاً: قل؟ أو لو كانوا ال ميلكون شيئاً وال يعقلون      : قل؟  شفعاء

  "  .. جعونمث إليه تر، واألرض
واحلـق يف   . واحلق يف منهجـه   . احلق يف طبيعته   "  .. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق      " 

ويلتقي عليه نظام البشرية يف هذا الكتاب ونظـام         ؛  احلق الذي تقوم عليه السماوات واألرض     . شريعته
وهم . وأنت مبلغ . وموا عليه ليهتدوا به ويعيشوا معه ويق     " للناس " هذا احلق نزل  . الكون كله يف تناسق   

؛ فكل مورد نفسه ما يشـاء     . ومن نعيم أو عذاب   ،  بعد ذلك وما يشاءون ألنفسهم من هدى أو ضالل        
 : وما أنت مبسيطر عليهم وال مبسؤول عنهم

  "  .. وما أنت عليهم بوكيل، ومن ضل فإمنا يضل عليها، فمن اهتدى فلنفسه " 
وهو ،  قبضته يف صحوهم ونومهم ويف كل حالة من حاالم        وهم يف   .  إمنا الوكيل عليهم هو اهللا    

 : يتصرف م كما يشاء
فيمسك اليت قضى عليهـا املـوت       . واليت مل متت يف منامها    ،  اهللا يتوىف األنفس حني موا     " 

  "  .. ويرسل األخرى إىل أجل مسمى
 - إن مل متت بعـد    و - وهو يتوفاها كذلك يف منامها    .  فاهللا يستويف اآلجال لألنفس اليت متوت     

واليت مل حين أجلها بعد يرسلها      . فاليت حان أجلها ميسكها فال تستيقظ     . ولكنها يف النوم متوفاة إىل حني     
 . فاألنفس يف قبضته دائماً يف صحوها ونومها. إىل أن حيل أجلها املسمى. فتصحو

  "  .. إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون " 
|     |     | 
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وإـم إن يهتـدوا    . ولست عليهم بوكيـل   . وهو الوكيل عليهم  . ة اهللا دائما  إم هكذا يف قبض   
فمـاذا يرجـون إذن للفكـاك        .. وإم حماسبون إذن وليسوا مبتروكني    . فألنفسهم وإن يضلوا فعليها   

 ؟ واخلالص
هللا : قـل ؟  أو لو كانوا ال ميلكون شـيئاً وال يعقلـون         : قل؟  أم اختذوا من دون اهللا شفعاء      " 

  "  .. مث إليه ترجعون، له ملك السماوات واألرض. يعاًالشفاعة مج
 " !  وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أم يعبدون متاثيل املالئكة ليقربوهم إىل اهللا زلفى             

فهو الـذي   . يعقبه تقرير جازم بأن هللا الشفاعة مجيعاً      "  .. ؟    أو لو كانوا ال ميلكون شيئاً وال يعقلون       
 ! ؟ فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون اهللا شركاء. ء على يد من شاءيأذن ا ملن يشا

مث  ..  " فليس هنالك خارج على إرادته يف هذا امللـك         "  .. له ملك السماوات واألرض    " 
  .. فال مهرب وال مفر من الرجوع إليه وحده يف اية املطاف "  .. إليه ترجعون

|     |     | 
 الذي يتفرد فيه اهللا سبحانه بامللك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمـة               ويف هذا املوقف  

 : الذي ينكره كل ما حوهلم يف الوجود، التوحيد ويهشون لكلمة الشرك
وإذا ذكر الذين من دونـه      ،  وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة          " 

  " . إذا هم يستبشرون
 حني كان املشركون يهشون ويبشون إذا ذكـرت         ع على عهد النيب      واآلية تصف واقعة حال   

ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر يف شىت البيئات        . وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد     ؛  آهلتهم
وإىل شريعة اهللا   ،  فمن الناس من تشمئز قلوم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إىل اهللا وحده إهلاً            . واألزمان

حىت إذا ذكرت املناهج األرضية والنظم األرضية والشـرائع    . وإىل منهج اهللا وحده نظاماً    ،  وحدها قانوناً 
هؤالء هم بعينهم الذين يصور     . وفتحوا صدورهم لألخذ والرد   ،  األرضية هشوا وبشوا ورحبوا باحلديث    

نحرفـو  امل،  هم املمسـوخو الفطـرة    . وهم بذام يف كل زمان ومكان     ،  اهللا منوذجاً منهم يف هذه اآلية     
 . ومهما تنوعت األجناس واألقوام، مهما تنوعت البيئات واألزمنة، الضالون املضلون، الطبيعة

 يف مواجهة مثل هـذه      ع واجلواب على هذا املسخ واالحنراف والضالل هو ما لقنه اهللا لرسوله            
 : احلال
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ادك فيمـا   أنت حتكم بني عب   ،  عامل الغيب والشهادة  ،  اللهم فاطر السماوات واألرض   : قل " 
  "  .. كانوا فيه خيتلفون

ويتعذر عليها أن جتـد هلـا خالقـاً إال اهللا فـاطر             ؛   إنه دعاء الفطرة اليت ترى السماء واألرض      
.  وتعرفه بصفته الالئقة بفاطر السـماوات واألرض      . فتتجه إليه باالعتراف واإلقرار   ،  السماوات واألرض 

أنت حتكم بـني عبـادك     " . والباطن والظاهر ،  احلاضراملطلع على الغائب و    " عامل الغيب والشهادة  " 
 . وهم ال بد راجعون. فهو وحده احلكم يوم يرجعون إليه "  .. فيما كانوا فيه خيتلفون

|     |     | 
 : وبعد هذا التلقني يعرض حاهلم املفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفون

، رض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة          ولو أن للذين ظلموا ما يف األ       " 
 وبدا هلم سيئات ما كسبوا وحاق م ما كانوا به يستهزئون          . وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون       

 ..  " 
الظاملني بشركهم وهو الظلم     - فلو أن هلؤالء الظاملني   .  إنه اهلول امللفوف يف ثنايا التعبري الرهيب      

 " . مما حيرصون عليه وينأون عن اإلسالم اعتزازاً بـه   "  .. ما يف األرض مجيعاً    " لو أن هلؤالء   - ظيمالع
  .. لقدموه فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة "  .. ومثله معه

  "  .. وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون:  "  وهول آخر يتضمنه التعبري امللفوف
ال يفصح عنه ولكنه هكذا هائـل مـذهل   . ما بدا هلم من اهللا ومل يكونوا يتوقعونه     وال يفصح ع  

 ! . هكذا بال تعريف وال حتديد! اهللا الذي يبدو منه هلؤالء الضعاف ما ال يتوقعون. فهو اهللا .. خميف
  "  .. وحاق م ما كانوا به يستهزئون، وبدا هلم سيئات ما كسبوا " 

حني يتكشف هلم قبح ما فعلوا وحني حييط م ما كانوا بـه             . سوءاً وهذه كذلك تزيد املوقف     
  .. وهم يف ذلك املوقف األليم الرعيب. يستهزئون من الوعيد والنذير

|     |     | 
والـذي تشـمئز   ، وبعد هذا املشهد املعترض لبيان حاهلم يوم يرجعون إىل اهللا الذي به يشركون           

بعد هذا يعـود إىل تصـوير حـاهلم         . ا تذكر آهلتهم املدعاة   وتستبشر حينم ،  قلوم حني يذكر وحده   
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فأما حني يصيبهم الضر فهم ال يتوجهون إال له وحده ضـارعني            . فهم ينكرون وحدانية اهللا   . العجيب
 : حىت إذا تفضل عليهم وأنعم راحوا يتبجحون وينكرون. منيبني

بل هـي   . منا أوتيته على علم   إ: قال،  مث إذا خولناه نعمة منا    . فإذا مس اإلنسان ضر دعانا     " 
  "  .. فتنة ولكن أكثرهم ال يعلمون

، وترجـع إىل رـا الواحـد      ،  ما مل تد فطرته إىل احلق     ،   واآلية تصور منوذجاً مكرراً لإلنسان    
 . فال تضل عنه يف السراء والضراء، وتعرف الطريق إليه

العوامل املصطنعة اليت حتجب    ويعريها من   ،   إن الضر يسقط عن الفطرة ركام األهواء والشهوات       
حىت إذا مرت   . فعندئذ ترى اهللا وتعرفه وتتجه إليه وحده      . عنها احلق الكامن فيها ويف ضمري هذا الوجود       

وقـال عـن    . واحنرفت فطرته بتأثري األهواء   ،  نسي هذا اإلنسان ما قاله يف الضراء      ،  الشدة وجاء الرخاء  
وقاهلا كل خمدوع بعلم أو صـنعة أو  ، قاهلا قارون "  .. لمإمنا أوتيته على ع:  " النعمة والرزق والفضل  

ومسبب ،  وواهب العلم والقدرة  ،  غافالً عن مصدر النعمة   . حيلة يعلل ا ما اتفق له من مال أو سلطان         
 . ومقدر األرزاق، األسباب

  "  .. ولكن أكثرهم ال يعلمون. بل هي فتنة " 
وإن كـان سيصـلح ـا أم        ؛  ن سيشكر أو سيكفر   ليتبني إن كا  .  هي فتنة لالختبار واالمتحان   

 . وإن كان سيعرف الطريق أم جينح إىل الضالل؛ سيفسد
فال حجة  . وحيذرهم الفتنة ،  وينبههم إىل اخلطر  ،  يكشف هلم عن السر    - رمحة بالعباد  - والقرآن

 . هلم وال عذر بعد هذا البيان
ثل هذه الكلمة الضالة اليت يقوهلا      مصارعهم مب .  وهو يلمس قلوم بعرض مصارع الغابرين قبلهم      

  "  .. إمنا أوتيته على علم:  " قائلهم
. فأصام سيئات ما كسـبوا    . فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون     ،  قد قاهلا الذين من قبلهم     " 

  "  .. والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم مبعجزين
ومل يغـن   . فانتهت م إىل السوء والوبـال     ،  الذين من قبلهم   هي ذاا هذه الكلمة الضالة قاهلا       

وما  " فسنة اهللا ال تتبدل   . وهؤالء سيصيبهم ما أصاب الغابرين    . عنهم علمهم وال ماهلم وال قوم شيئاً      
 ! فاهللا ال يعجزه خلقه الضعاف املهازيل "  .. هم مبعجزين
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ه يتبع إرادة اهللا وفق حكمته وتقديره يف        فإن،  وما وهبهم من رزق   ،   فأما ما أعطاهم اهللا من نعمة     
 : ولينفذ مشيئته كما يريد، ليبتلي عباده، بسط الرزق وقبضه

فـال   .. إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون     ؟  أو مل يعلموا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر          " 
  "  .. وهي جاءت للهدى واإلميان. جيعلوا آيات اهللا سبباً يف الكفر والضالل

  ||     |    
 +                وبالـذُّن ِفـرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحطُوا ِمن رقْنلَا ت لَى أَنفُِسِهمفُوا عرأَس الَِّذين اِديا ِعبقُلْ ي

      ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعأْتِ         53جِل أَن يِمن قَب وا لَهِلمأَسو كُمبوا ِإلَى رأَِنيبلَـا       و ثُـم ذَابالْع كُمي
 واتِبعوا أَحسن ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم من قَبِل أَن يأِْتيكُم العذَاب بغتـةً وأَنـتم لَـا                   54تنصرونَ  
  55تشعرونَ 

 أَو 56نت لَِمـن السـاِخِرين      أَن تقُولَ نفْس يا حسرتى علَى ما فَرطت ِفي جنِب اللَِّه وِإن كُ            
         ِقنيتالْم ِمن اِني لَكُنتده أَنَّ اللَّه قُولَ لَو57ت            ةً فَأَكُونَ ِمنأَنَّ ِلي كَر لَو ذَابى الْعرت قُولَ ِحنيت أَو 

 ِسِننيحك58ُالْمو تركْبتاسا وِبه تاِتي فَكَذَّبآي كاءتج لَى قَدب  الْكَاِفِرين ِمن 59نت  
               ـِرينكَبتى لِّلْمثْوم منهِفي ج سةٌ أَلَيدوسم مهوهجلَى اللَِّه وواْ عكَذَب ى الَِّذينرِة تامالِْقي مويو

60ملَا هوُء والس مهسملَا ي ِتِهمفَازقَوا ِبمات الَِّذين ي اللَّهجنيونَ  ونزح61 ي_  
|     |     | 

ولـو أن للـذين   :  " وملا صور اهللا احلال املفزعة اليت يكون عليها الظاملون يوم القيامة يف قولـه  
وبدا هلم من اهللا مـا مل       ،  ظلموا ما يف األرض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة             

عـاد يفـتح     "  .. وا وحاق م ما كانوا به يستهزؤون      وبدا هلم سيئات ما كسب    ،  يكونوا حيتسبون 
ويطمع يف رمحته ومغفرته أهل املعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا يف           . أبواب رمحته على مصاريعها بالتوبة    

ومع الدعوة إىل الرمحة واملغفرة صـورة مـا         . ويدعوهم إىل األوبة إليه غري قانطني وال يائسني       . املعصية
  .. ولو مل ينتهزوا هذه الفرصة املتاحة قبل إفالا وفوات األوان، ا ويتوبواينتظرهم لو مل يئوبو

|     |     | 
إن اهللا يغفـر الـذنوب      . يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا          : قل " 

  "  .. إنه هو الغفور الرحيم. مجيعاً
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دعـوة العصـاة    .  كانت وإا الدعوة لألوبة    كائنة ما .  إا الرمحة الواسعة اليت تسع كل معصية      
إن اهللا رحـيم    . دعوم إىل األمل والرجاء والثقة بعفـو اهللا       . املسرفني الشاردين املبعدين يف تيه الضالل     

. ويعلم العوامل املسلطة عليهم من داخل كيام ومـن خارجـه          . وهو يعلم ضعفهم وعجزهم   . بعباده
وأنـه  . وجيلب عليهم خبيله ورجلـه    . ويأخذ عليهم كل طريق    .ويعلم أن الشيطان يقعد هلم كل مرصد      

وأنه مسكني سرعان مـا     . ويعلم أن بناء هذا املخلوق اإلنساين بناء واه       ! جاد كل اجلد يف عمله اخلبيث     
وأن ما ركب يف كيانه من وظائف ومن        . يسقط إذا أفلت من يده احلبل الذي يربطه والعروة اليت تشده          

ويوقعه يف املعصـية وهـو      ؛  ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك        ميول ومن شهوات سرعان     
  .. ضعيف عن االحتفاظ بالتوازن السليم

وال ؛  ويوسع له يف الرمحـة    ؛  عن هذا املخلوق كل هذا فيمد له يف العون         - سبحانه -  يعلم اهللا 
وبعد أن يلـج يف     . اطيأخذه مبعصيته حىت يهىيء له مجيع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصر            

يف هـذه   . ومل يعد يقبل وال يسـتقبل     ،  وحيسب أنه قد طرد وانتهى أمره     ،  ويسرف يف الذنب  ،  املعصية
 : يسمع نداء الرمحة الندي اللطيف، اللحظة حلظة اليأس والقنوط

إن اهللا يغفـر الـذنوب      . قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا            " 
  "  .. إنه هو الغفور الرحيم. مجيعاً

 - وشرد عـن الطريـق  ، وأبق عن احلمى ،  وجل يف الذنب  ،  وقد أسرف يف املعصية    -  وليس بينه 
التوبـة  . ليس بينه وبني هذا كله إال التوبة      . وظالهلا السمحة احمليية  ،  ليس بينه وبني الرمحة الندية الرخية     

 : والذي ال حيتاج من يلج فيه إىل استئذان، واب مينعاألوبة إىل الباب املفتوح الذي ليس عليه ب. وحدها
واتبعوا أحسن مـا  . وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون       " 

  "  .. أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون
بال طقوس  . هذا هو كل شيء    ..  االستسالم والعودة إىل أفياء الطاعة وظالل    . واإلسالم.  اإلنابة

 ! وال مراسم وال حواجز وال وسطاء وال شفعاء
من أراد األوبـة مـن      . وصلة مباشرة بني املخلوق واخلالق    .  إنه حساب مباشر بني العبد والرب     

. ومن أراد االستسالم من العصـاة فليستسـلم  . فلينب،  ومن أراد اإلنابة من الضالني    . الشاردين فليؤب 
كله وراء الباب ال حاجـب      : والفيء والظل والندى والرخاء   . ليأت وليدخل فالباب مفتوح    .. ليأتو

 ! دونه وال حسيب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

37

فما هنالك   "  .. من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون        " هيا. هيا قبل فوات األوان   .  وهيا
ية حلظة من حلظات الليـل  وقد يفصل يف األمر وتغلق األبواب يف أ  . هيا فالوقت غري مضمون   . من نصري 
من  "  .. وهو هذا القرآن بني أيديكم     "  .. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم      .  " هيا. والنهار

  "  .. قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون
 : وعلى السخرية بوعد اهللا، وعلى التفريط يف حق اهللا،  هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة

  "  .. وإن كنت ملن الساخرين. يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا: ن تقول نفسأ " 
أو تقول لو أن    :  "  أو تقول إن اهللا كتب علي الضالل ولو كتب علي اهلدى الهتديت واتقيت            

  "  .. اهللا هداين لكنت من املتقني
وبـاب  . ا تزال حاضـرة ووسائل اهلدى م، فالفرصة ها هي ذي ساحنة   .  وهي عاللة ال أصل هلا    

 ! التوبة ها هو ذا مفتوح
  "  .. لو أن يل كرة فأكون من احملسنني: أو تقول حني ترى العذاب " 

. وها أنتم أوالء يف دار العمـل      . فإذا انتهت هذه احلياة فال كرة وال رجوع       .  وهي أمنية ال تنال   
 : والترذيلوستسألون عنها مع التبكيت . وهي فرصة واحدة إذا انقضت ال تعود

  " ! قد جاءتك آيايت فكذبت ا واستكربت وكنت من الكافرين. بلى " 
|     |     | 

ميضـي يف عـرض مشـهد        .. مث ميضي السياق وقد وصل بالقلوب واملشاعر إىل ساحة اآلخرة         
 : يف ذلك املوقف العظيم، املكذبني واملتقني

ألـيس يف جهـنم مثـوى       . سـودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم م         " 
  "  .. ال ميسهم السوء وال هم حيزنون، وينجي اهللا الذين اتقوا مبفازم؟ للمتكربين

هـو  . ومن لفح اجلحيم  ،  ومن الكمد ،  فريق مسود الوجوه من اخلزي    .  وهذا هو املصري األخري   
،  بعد اإلسراف يف املعصية    وظلت الدعوة قائمة حىت   ،  الذين دعوا إىل اهللا   ،  فريق املتكربين يف هذه األرض    

وفريق ناج فائز ال ميسه السوء وال خيالطه        . فهم اليوم يف خزي تسود له الوجوه      . فلم يلبوا هاتف النجاة   
فهم اليـوم جيـدون    . ويف طمع يف رمحة اهللا    ،  الذين عاشوا يف حذر من اآلخرة     ،  هو فريق املتقني  . احلزن

  "  .. السوء وال هم حيزنونال ميسهم :  " النجاة والفوز واألمن والسالمة
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ومن شاء فليبق يف    .  ومن شاء بعد هذا فليلب النداء إىل الرمحة الندية الظليلة وراء الباب املفتوح            
 ! إسرافه ويف شروره حىت يأخذهم العذاب وهم ال يشعرون

|     |     | 
 مقَاِليد السماواِت والْأَرِض والَِّذين      لَه 62اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ          + 

  63كَفَروا ِبآياِت اللَِّه أُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
 ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَـِئن          64قُلْ أَفَغير اللَِّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاِهلُونَ        

  66 بِل اللَّه فَاعبد وكُن من الشاِكِرين 65ت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن ِمن الْخاِسِرين أَشركْ
وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه والْأَرض جِميعا قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات مطِْويـات ِبيِميِنـِه               

انحبِركُونَ سشا يمالَى ععتو 67ه  
ونِفخ ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإلَّا من شاء اللَّه ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى                  

ِجيَء ِبـالنِبيني والشـهداء      وأَشرقَِت الْأَرض ِبنوِر ربها ووِضع الِْكتاب و       68فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ     
  70 ووفِّيت كُلُّ نفٍْس ما عِملَت وهو أَعلَم ِبما يفْعلُونَ 69وقُِضي بينهم ِبالْحق وهم لَا يظْلَمونَ 

          أَب تا فُِتحوهاؤى ِإذَا جتا حرمز منهوا ِإلَى جكَفَر الَِّذين ِسيقو     ـا أَلَـمهتنزخ مقَالَ لَها وهابو
                 قَّـتح لَِكـنلَى وذَا قَالُوا به ِمكُموِلقَاء ي كُموننِذريو كُمباِت رآي كُملَيلُونَ عتي نكُملٌ مسر أِْتكُمي

     لَى الْكَاِفِرينذَاِب عةُ الْع71كَِلم    نهج ابولُوا أَبخِقيلَ اد        ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَِبئْسِفيه اِلِدينخ 72م 
                 ـلَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُِتحا ووهاؤى ِإذَا جتا حرمِة زنِإلَى الْج مهبا رقَوات الَِّذين ِسيقو

     اِلِدينا خلُوهخفَاد متِطب كُملَيقَ 73عو            أُ ِمـنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندِللَِّه الَِّذي ص دمالُوا الْح
       اِمِلنيالْع رأَج ماء فَِنعشثُ نيِة حنـِد          74الْجمونَ ِبححبسِش يرِل الْعوح ِمن افِّنيلَاِئكَةَ حى الْمرتو 

  _75 ِبالْحق وِقيلَ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني ربِهم وقُِضي بينهم
|     |     | 

يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية اخلالق الذي خلق كل          ،  هذا القطاع األخري يف السورة    
 إىل مشاركتهم عبـادة آهلتـهم يف   عفتبدو دعوة املشركني للنيب   . املالك املتصرف يف كل شيء    ،  شيء

وهو املتصرف يف   ،  واهللا هو خالق كل شيء    ،  تبدو هذه الدعوة مستغربة   !  يشاركوه عبادة إهله   مقابل أن 
 ! ؟ وله وحده مقاليد السماوات واألرض، فأىن يعبد معه غريه. ملكوت السماوات واألرض بال شريك
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واألرض  " وهم يشركون به وهو وحده املعبود القـادر القـاهر          " وما قدروا اهللا حق قدره     " 
ومبناسبة تصوير هذه احلقيقة علـى هـذا         "  .. عاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه      مجي

ينتهي مبوقف املالئكة حافني من حول العرش       ،  النحو يوم القيامة يعرض مشهداً فريداً من مشاهد القيامة        
فتكون هذه هي    ..  " وقيل احلمد هللا رب العاملني    :  " وينطق الوجود كله حبمده   ،  يسبحون حبمد رم  

 . كلمة الفصل يف حقيقة التوحيد
|     |     | 

والـذين  . له مقاليد السماوات واألرض   . وهو على كل شيء وكيل    ،  اهللا خالق كل شيء    " 
  "  .. كفروا بآيات اهللا أولئك هم اخلاسرون

لك عقـل أن    وما مي . فما ميلك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً       .  إا احلقيقة اليت ينطق ا كل شيء      
وليس أمر مـن أمـوره      ؛  وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبري     . يزعم أن هذا الوجود وجد من غري مبدع       

وإىل اهللا قيـاد     "  .. وهو على كل شيء وكيـل     :  " متروكاً لقى أو للمصادفة من الصغري إىل الكبري       
وما تتـدخل إرادة    ؛  هوهي تسري وفق نظامه الذي قدر     ؛  فهو يصرفها وفق ما يريد    . السماوات واألرض 

 . ويقر العقل والضمري، وينطق الواقع، على ما تشهد الفطرة، غري إرادته يف تصريفها
  "  .. والذين كفروا بآيات اهللا أولئك هم اخلاسرون " 

وخسـروا راحـة    ؛   خسروا اإلدراك الذي جيعل حيام يف األرض متسقة مع حياة الكون كله           
فهـم  . وخسروا يف اآلخرة أنفسهم وأهلـيهم     . االعتقاد وحالوة اليقني  اهلدى ومجال اإلميان وطمأنينة     

  " ! اخلاسرون " اخلاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ
|     |     | 
، ويشهد ا كل شـيء يف الوجـود   ،  وعلى ضوء هذه احلقيقة اليت تنطق ا السماوات واألرض        

. ة آهلتهم يف مقابل أن يعبدوا معه إهلـه         استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عباد       عيلقن الرسول   
 ! كأن األمر أمر صفقة يساوم عليها يف السوق

  "  .. ؟ أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون: قل " 
 وهو االستنكار الذي تصرخ به الفطرة يف وجه هذا العرض السخيف الذي ينىبء عـن اجلهـل                 

 . املطلق املطبق املطموس
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 صلوات اهللا عليهم   - وهم. يبدأ أول ما يبدأ باألنبياء واملرسلني     . من الشرك  ويعقب عليه بتحذير    
ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إىل تفرد ذات اهللا           . ال يتطرق إىل قلوم طائف الشرك أبداً       -

 : مبا فيهم األنبياء واملرسلون، وتوحد البشر يف مقام العبودية، سبحانه يف مقام العبادة
ولتكـونن مـن    ،  لئن أشركت ليحبطن عملـك    : لقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك      و " 
  "  .. اخلاسرين

، توحيد العبادة والشكر على اهلـدى والـيقني       .  وخيتم هذا التحذير من الشرك باألمر بالتوحيد      
 : وهم فيها مغمورون، ويعجزون عن إحصائها، وعلى آالء اهللا اليت تغمر عباده

  "  ..  وكن من الشاكرينبل اهللا فاعبد " 
|     |     | 

  "  .. وما قدروا اهللا حق قدره " 
وهم . وهم ال يعبدونه حق عبادته    . وهم يشركون به بعض خلقه    ،  ما قدروا اهللا حق قدره    .  نعم

 . وهم ال يستشعرون جالله وقوته. ال يدركون وحدانيته وعظمته
اليت تقرب للبشـر  ، طريقة التصوير القرآنيةعلى .  مث يكشف هلم عن جانب من عظمة اهللا وقوته   

 : يتصورها إدراكهم احملدود، احلقائق الكلية يف صورة جزئية
سـبحانه وتعـاىل عمـا      . والسماوات مطويات بيمينه  . واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة     " 
  "  .. يشركون

 للحقـائق الـيت ال      وكل ما يرد يف القرآن ويف احلديث من هذه الصور واملشاهد إمنا هو تقريب             
ومنه هـذا التصـوير     . ويف صورة يتصوروا  ،  ميلك البشر إدراكها بغري أن توضع هلم يف تعبري يدركونه         

 . )1(وال تتحدد حبدود ، وال تتحيز يف حيز، اليت ال تتقيد بشكل، جلانب من حقيقة القدرة املطلقة
|     |     | 

وسوق أهـل   ،  وينتهي بانتهاء املوقف  ،  خة األوىل مث يأخذ يف مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنف        
 . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد. وتفرد اهللا ذي اجلالل. وأهل اجلنة إىل اجلنة. النار إىل النار

                                                 
دار " التصوير الفين يف القرآن     : يف كتاب . التخييل احلسي والتجسيم  : وفصل. التصوير الفين : ل يراجع بتوسع فص   )1(

 " . الشروق 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

41

، وتسكن كل نأمة  ،  حىت دأ كل حركة   ،  مث يسري وئيداً  ،  يبدأ متحركاً ،   وهو مشهد رائع حافل   
 ! بني يدي اهللا الواحد القهار، ورهبة اخلشوع، متوخييم على ساحة العرض جالل الص

ومـن  ،  فيصعق من يكون باقياً على ظهر األرض من األحياء        ،   ها هي ذي الصيحة األوىل تنبعث     
 : وال نعلم كم ميضي من الوقت حىت تنبعث الصيحة الثانية - إال من شاء اهللا - يف السماوات كذلك

مث نفـخ فيـه     . ومن يف األرض إال من شاء اهللا      ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات         " 
  "  .. أخرى فإذا هم قيام ينظرون

. وال تصور ضجة احلشر وعجيج الزحام     . صيحة احلشر والتجميع  .  وال تذكر الصيحة الثالثة هنا    
 . ويتحرك يف سكون، ألن هذا املشهد يرسم هنا يف هدوء

  "  .. وأشرقت األرض بنور را " 
  .. ونور را الذي ال نور غريه يف هذا املقام.  يتم فيها االستعراض أرض الساحة اليت

  .. احلافظ ألعمال العباد "  .. ووضع الكتاب " 
 وطوي كل خصام وجدال    .. ليقولوا كلمة احلق اليت يعلمون     "  .. وجيء بالنبيني والشهداء   " 

 : وقف العامتنسيقاً جلوه مع اجلالل واخلشوع الذي يسود امل - يف هذ املشهد -
 "  ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مبا يفعلـون         . وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون      " 

 .. 
ومن مث جتمل وتطوى عملية احلسـاب       . وال إىل صوت واحد يرتفع    ،   فال حاجة إىل كلمة تقال    

 . ألن املقام هنا مقام روعة وجالل. والسؤال واجلواب اليت تعرض يف مشاهد أخرى
  "  .. حىت إذا جاءوها فتحت أبواا "  " . ق الذين كفروا إىل جهنم زمراًوسي " 

 :  واستقبلهم خزنتها يسجلون استحقاقهم هلا ويذكروم بأسباب جميئهم إليها
أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم           : وقال هلم خزنتها   " 

 ؟  " هذا
  "  ..  كلمة العذاب على الكافرينولكن حقت. بلى: قالوا " 

 ! وهم مقرون مستسلمون. ال موقف خماصمة وال جمادلة.  فاملوقف موقف إذعان وتسليم
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  " ! فبئس مثوى املتكربين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها " 
 ؟ ركب املتقني؟ فكيف ركب اجلنة.  ذلك ركب جهنم ركب املتكربين

: وقال هلم خزنتها  . حىت إذا جاءوها وفتحت أبواا    . إىل اجلنة زمرا  وسيق الذين اتقوا رم      " 
  "  .. فادخلوها خالدين. طبتم. سالم عليكم

وجئـتم  . كنتم طيبني . طبتم وتطهرمت . وبيان السبب . والثناء املستحب .  فهو االستقبال الطيب  
  ..  ذلك النعيموهو اخللود يف. وما يدخلها إال الطيبون. فما يكون فيها إال الطيب. طيبني

 :  هنا ينم أصوات أهل اجلنة بالتسبيح والتحميد
 " . نتبوأ من اجلنة حيـث نشـاء      ،  وأورثنا األرض ،  الذي صدقنا وعده  . احلمد هللا : وقالوا " 

 . وهم يسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها الذي يريدون. فهذه هي األرض اليت تستحق أن تورث
  ..  " فنعم أجر العاملني " 

، وما يتسق مع جو املشهد كله وظلـه       ،   مث خيتم املشهد مبا يغمر النفس بالروعة والرهبة واجلالل        
وكلمة . يف خشوع واستسالم  ؛  والوجود كله يتجه إىل ربه باحلمد     ؛  وما خيتم سورة التوحيد أنسب ختام     

 : احلمد ينطق ا كل حي وكل موجود يف استسالم
: وقيـل ،  وقضي بينهم باحلق  ،  يسبحون حبمد رم  ،   العرش وترى املالئكة حافني من حول     " 

  "  .. احلمد هللا رب العاملني
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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   لصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، وا |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

د يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت           األصعدة للجها  دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

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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