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 بِشريا  3 ِكتاب فُصلَت آياته قُرآنا عرِبيا لِّقَوٍم يعلَمونَ         2 تِرتيلٌ من الرحمِن الرِحيِم      1حم  + 

 وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة مما تدعونا ِإلَيِه وِفي آذَاِننا وقْـر            4يسمعونَ  ونِذيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا      
 قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُـم ِإلَـه   5وِمن بيِننا وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ      

  اِحدو      ِرِكنيشلٌ لِّلْميوو وهِفرغتاسِه ووا ِإلَيِقيمت6فَاس           ـمِة هـم ِبالْـآِخرهكَاةَ وونَ الزتؤلَا ي الَِّذين 
  8 ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم أَجر غَير ممنوٍن 7كَاِفرونَ 

 9الَِّذي خلَق الْأَرض ِفي يوميِن وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَِلك رب الْعـالَِمني             قُلْ أَِئنكُم لَتكْفُرونَ بِ   
                 ـاِئِلنياء لِّلسواٍم سِة أَيعبا ِفي أَرهاتا أَقْوِفيه رقَدا وِفيه كاربا وِقهِمن فَو اِسيوا رلَ ِفيهعج10و   ثُـم 

 فَقَضاهن  11 السماء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض ِائِْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَاِئِعني               استوى ِإلَى 
ذَِلـك  سبع سماواٍت ِفي يوميِن وأَوحى ِفي كُلِّ سماء أَمرها وزينا السماء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظًـا                

  12تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم 
          ودثَماٍد واِعقَِة عثْلَ صاِعقَةً مص كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضرِن        13فَِإنْ أَعـيلُ ِمـن بسالر مهاءتِإذْ ج 

 14لَأَنزلَ ملَاِئكَةً فَِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ    أَيِديِهم وِمن خلِْفِهم أَلَّا تعبدوا ِإلَّا اللَّه قَالُوا لَو شاء ربنا            
                   وه ملَقَهالَِّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُوِمن دأَش نقَالُوا مو قِر الْحيِض ِبغوا ِفي الْأَرركْبتفَاس ادا عفَأَم

   كَانةً وقُو مهِمن دونَ    أَشدحجا ياِتن15وا ِبآي          مـِذيقَهاٍت لِّنِحساٍم نا ِفي أَيرصرا صِرحي ِهملَيا علْنسفَأَر 
 وأَما ثَمود فَهـديناهم     16عذَاب الِْخزِي ِفي الْحياِة الدنيا ولَعذَاب الْآِخرِة أَخزى وهم لَا ينصرونَ            

بحتونَ            فَاسكِْسبوا يا كَانوِن ِبمذَاِب الْهاِعقَةُ الْعص مهذَتى فَأَخدلَى الْهى عم17وا الْع   ا الَِّذيننيجنو 
  18آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

شِهد علَيِهم سـمعهم     حتى ِإذَا ما جاؤوها      19ويوم يحشر أَعداء اللَِّه ِإلَى الناِر فَهم يوزعونَ         
 وقَالُوا ِلجلُوِدِهم ِلم شِهدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَِّذي          20وأَبصارهم وجلُودهم ِبما كَانوا يعملُونَ      

ما كُنتم تسـتِترونَ أَنْ يشـهد علَـيكُم     و21أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ مرٍة وِإلَيِه ترجعونَ       
 وذَِلكُـم   22سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَِكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَِثريا مما تعملُـونَ                

      م متحبفَأَص اكُمدأَر كُمبم ِبرنتالَِّذي ظَن كُمظَن   اِسِرينالْخ ِإن        23نو ـمى لَّهثْوم اروا فَالنِبرصفَِإن ي 
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      ِبنيتعالْم نم ما هوا فَمِتبعتس24ي              ـقحو ـملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم موا لَهنياء فَزنقُر ما لَهنضقَيو 
  25ت ِمن قَبِلِهم من الِْجن والِْإنِس ِإنهم كَانوا خاِسِرين علَيِهم الْقَولُ ِفي أُمٍم قَد خلَ

 فَلَنـِذيقَن الَّـِذين   26وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَا تسمعوا ِلهذَا الْقُرآِن والْغوا ِفيِه لَعلَّكُم تغِلبـونَ           
    أَس مهنِزيجلَنا وِديدا شذَابوا علُونَ     كَفَرمعوا يأَ الَِّذي كَانا        27وِفيه ملَه اراء اللَِّه النداء أَعزج ذَِلك 

  28دار الْخلِْد جزاء ِبما كَانوا ِبآياِتنا يجحدونَ 
هما تحت أَقْداِمنا ِليكُونا ِمن     وقَالَ الَِّذين كَفَروا ربنا أَِرنا الَّذَيِن أَضلَّانا ِمن الِْجن والِْإنِس نجعلْ          

  فَِلنيـوا                 29الْأَسنزحلَـا تافُوا وخلَاِئكَةُ أَلَّا تالْم ِهملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ِإنَّ الَِّذين 
وِلياؤكُم ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها مـا   نحن أَ 30وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ      

  32 نزلًا من غَفُوٍر رِحيٍم 31تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ 
 ولَا تسـتِوي    33ِمن الْمسِلِمني   ومن أَحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني            

                 ِمـيمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسـا   34الْحمو 
 وِإما يرتَغَنك ِمن الشيطَاِن نـزغٌ فَاسـتِعذْ         35عِظيٍم  يلَقَّاها ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ          

 ِليمالْع ِميعالس وه ه36ِباللَِّه ِإن_  
|     |     | 

واحليـاة  . األلوهيـة الواحـدة    .. قضية العقيدة حبقائقها األساسية هي اليت تعاجلها هذه السورة        
 .  طريقة الدعوة إىل اهللا وخلق الداعيةيضاف إليها. والوحي بالرسالة. اآلخرة

وعرض آليـات اهللا يف األنفـس       . واستدالل عليها ،   وكل ما يف السورة هو شرح هلذه احلقائق       
وعـرض ملشـاهد    ،  وتذكري مبصارع املكذبني يف األجيال السـابقة      ،  وحتذير من التكذيب ا   ،  واآلفاق

إلنس هم وحدهم الذين ال يسلمون ذه احلقـائق         وبيان أن املكذبني من اجلن وا     . املكذبني يوم القيامة  
كلهم يسـجدون هللا     .. . بينما السماء واألرض والشمس والقمر واملالئكة     ؛  وال يستسلمون هللا وحده   

 . وخيشعون ويسلمون ويستسلمون
قل إمنا أنا بشر مثلكم يـوحى إيلّ أمنـا          :  "  فعن حقيقة األلوهية الواحدة يرد يف مطلع السورة       

قل أئنكم لتكفرون بالذي    :  " و "  .. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركني    ،   واحد إهلكم إله 
وحيكى عن عاد ومثود أن رسـلهم        "  .. ذلك رب العاملني  ؟  خلق األرض يف يومني وجتعلون له أنداداً      
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لشـمس وال  ال تسجدوا ل:  " ويف وسطها يرد "  .. أال تعبدوا إال اهللا:  " قالت هلم هذه احلقيقة ذاا  
ويـوم ينـاديهم أيـن      :  " ويف ايتها يرد عن احلقيقة ذاا      "  .. واسجدوا هللا الذي خلقهن   ،  للقمر

  "  .. آذناك ما منا من شهيد: قالوا؟ شركائي
وويل للمشركني الذين ال يؤتـون      :  "  وعن قضية اآلخرة يرد ديد للذين ال يؤمنون باآلخرة        

أال إنه بكـل    ،  أال إم يف مرية من لقاء رم      :  " وختتم بقوله   ..  "الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون    
كما يرد ذكر هذه القضية يف مشاهد القيامة وهي عرض ملا يقع فيها يقوم على تأكيد                 "  .. شيء حميط 

 . بل إن هذا الطريق أشد توكيداً هلذه القضية وتشخيصاً. وقوعها طبعاً
فهي . جيعل هذا املوضوع هو موضوع السورة الرئيسي       وعن قضية الوحي يرد كالم كثري يكاد        

. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون      . ترتيل من الرمحن الرحيم   . حم:  " تفتتح به يف تفصيل   
ويف آذاننـا   ،  قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه     : وقالوا. بشرياً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون      

 "  .. .  .. . إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل     : قل. فاعمل إننا عاملون  ،  ابومن بيننا وبينك حج   ،  وقر
وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القـرآن        :  " ويف وسطها جييء عن استقبال املشركني هلذا القرآن       

 إن الـذين :  " مث يرد تفصيل كثري هلذا االستقبال والرد على أقواهلم فيه     "  .. والغوا فيه لعلكم تغلبون   
ترتيل مـن   ،  ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه        ،  وإنه لكتاب عزيز  ،  كفروا بالذكر ملا جاءهم   

ولو . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم      . إال ما قد قيل للرسل من قبلك      : ما يقال لك  . حكيم محيد 
، نوا هدى وشفاء  هو للذين آم  : قل؟  أأعجمي وعريب ؟  لوال فصلت آياته  : جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا   

  "  ..  .. . أولئك ينادون من مكان بعيد. وهو عليهم عمى، والذين ال يؤمنون يف آذام وقر
ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمـل         :  "  وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فريد قوله       

فإذا الذي  ،  يت هي أحسن  ادفع بال . وال تستوي احلسنة وال السيئة    . إنين من املسلمني  : وقال،  صاحلاً
وإمـا  . وما يلقاها إال ذو حظ عظيم     ،  وما يلقاها إال الذين صربوا    . بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم     

  "  .. إنه هو السميع العليم، يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا
افـل  تعرض يف اال الكـوين احل     . هذه القضايا تعرض يف حشد من املؤثرات الشعورية العميقة        

وتعرض يف جمال بشري من مصـارع       . وتعرض يف عامل النفس البشرية العجيبة التكوين      . باآليات العظام 
وبعض هذه املشاهد فريد يف صوره      ؛  وأخرياً تعرض يف جو من مشاهد القيامة وتأثريها العميق        . الغابرين

 . ومواقفه يثري الدهش الشديد
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هد اخللق األول لألرض والسماء بكثري من التفصيل         ومن بني املشاهد الكونية يف هذه السورة مش       
. ذلـك رب العـاملني    ؟  قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أنداداً          :  " املثري

مث اسـتوى   . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلني              
فقضـاهن سـبع    . قالتا أتينا طائعني  .  ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً     إىل السماء وهي دخان فقال هلا     

ذلـك تقـدير    . وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً    . وأوحى يف كل مساء أمرها    ،  مساوات يف يومني  
ومن بينها كذلك آيات الليل والنهار والشمس والقمر وعبادة املالئكة وخشـوع             "  .. العزيز العليم 

ال تسجدوا للشـمس    . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر     :  " ضها باحلياة األرض بالعبادة ونب  
فإن اسـتكربوا فالـذين عنـد ربـك     . وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون         

فإذا أنزلنا عليهـا    ؛  ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة     . يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون      
أما النفس البشـرية     "  .. إنه على كل شيء قدير    ،  إن الذي أحياها حمليي املوتى    . بتاملاء اهتزت ور  

ال يسأم اإلنسان   :  " وتعرض على أصحاا عارية من كل ستار      ،  فيكشف عن حقيقتها يف هذه السورة     
هذا : ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن        ،  وإن مسه الشر فيؤوس قنوط    ،  من دعاء اخلري  

فلننبئن الذين كفـروا مبـا      ،  ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىن       ،  وما أظن الساعة قائمة   ،  يل
وإذا مسه الشـر    ،  وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه      . عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ    

  "  .. فذو دعاء عريض
وا يف األرض بغري    فأما عاد فاستكرب  :  "  ومن مصارع الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع مثود       

وكـانوا بآياتنـا    ،  أومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة         ؟  من أشد منا قوة   : وقالوا،  احلق
فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلـزي يف احليـاة الـدنيا                . جيحدون

فأخذم ،  العمى على اهلدى  وأما مثود فهديناهم فاستحبوا     . ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون     
  "  .. وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون

. يوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهـم يوزعـون        :  "  ومن مشاهد القيامة املؤثرة يف هذه السورة      
مل : وقالوا جللـودهم   .حىت إذا ما جاؤوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون           

ومنها  .. وإليه ترجعون ،  وهو خلقكم أول مرة   . أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء     : قالوا؟  شهدمت علينا 
ربنا أرنـا الـذين     : وقال الذين كفروا  : كذلك مشهد احلنق الواضح من املخدوعني على اخلادعني       

  "  .. ! ليكونا من األسفلني، جنعلهما حتت أقدامنا، أضالنا من اجلن واإلنس
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ولعل هـذا   . يف هذا احلشد من املؤثرات العميقة      - يف السورة  -  وهكذا تعرض حقائق العقيدة   
والواقع أن القلب    .. ويرسم ظالهلا ،  ويصور طابعها ،  احلشد املنوع من تلك املؤثرات يصف جو السورة       

، ت السماوات واألرض  جيد أنه منذ مطلع السورة إىل ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات جتول به يف ملكو             
وتوقع على أوتاره إيقاعات شىت كلها مـؤثر        ،  ويف عامل القيامة  ،  ويف مصارع البشر  ،  ويف أغوار النفس  

  .. عميق
|     |     | 

  .. متماسكي احللقات،  وجيري سياق السورة مبوضوعاا ومؤثراا يف شوطني اثنني
وتليها . كتاب وطبيعته وموقف املشركني منه    الشوط األول يبدأ باآليات اليت تتحدث عن ترتيل ال        

فمشهدهم يف اآلخرة تشهد عليهم األمسـاع واألبصـار         . فقصة عاد ومثود  . قصة خلق السماء واألرض   
فيذكر أن اهللا قيض هلـم      ،  ومن هنا يرتد إىل احلديث عنهم يف الدنيا وكيف ضلوا هذا الضالل           . واجللود

ال تسـمعوا   : ومن آثار هذا قوهلم   .  بني أيديهم وما خلفهم    يزينون هلم ما  . قرناء سوء من اجلن واإلنس    
مث موقفهم يوم القيامة حانقني على هؤالء الذين خـدعوهم مـن            . هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون     

 وهؤالء تترتل عليهم املالئكة   . ربنا اهللا مث استقاموا   : وعلى الضفة األخرى الذين قالوا    ! قرناء اجلن واإلنس  
ويلي هذا ما جاء عن     . يطمئنوم ويبشروم ويعلنون واليتهم هلم يف الدنيا واآلخرة        -  السوء ال قرناء  -

 . وبذلك ينتهي هذا الشوط .. الدعوة والداعية
،  ويليه الشوط الثاين يتحدث عن آيات اهللا من الليل والنهار والشمس والقمر واملالئكة العابـدة              

ويلي هذا احلديث عن الـذين يلحـدون يف         . ا وتربو بعد املوات   واحلياة اليت تز فيه   ،  واألرض اخلاشعة 
ويشار إىل كتاب موسـى واخـتالف       . وهنا جييء ذلك احلديث عن هذا الكتاب      ،  آيات اهللا ويف كتابه   

وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم اهللا        . ويوكل أمرهم إىل اهللا بعد األجل املضروب      . قومه فيه 
ويعرض مشهد الكـافرين وهـم   . وما تكنه األرحام من أنسال، ام من مثرات وعلمه مبا تكنه األكم   . ا

ومع حرص اإلنسان على    . يلي هذا احلديث عن النفس البشرية عارية من أستارها        . يسألون عن الشركاء  
 . غري حمتاط ملا يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب، نفسه هكذا فإنه ال حيتاط هلا فيكذب ويكفر

:  وعد من اهللا أن يكشف للناس عن آياته يف األنفس واآلفاق حىت يتبينوا ويثقـوا               وختتم السورة ب  
أومل يكف بربك أنه على كل شـيء        . سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق          " 

  "  .. أال إنه بكل شيء حميط. أال إم يف مرية من لقاء رم. شهيد
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  .. األخري وختتم السورة ذا اإليقاع 
  .. .  واآلن نبدأ يف التفصيل

|     |     | 
بشرياً ونذيراً  . كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون      . ترتيل من الرمحن الرحيم   . حم " 

ومن بيننـا  ، ويف آذاننا وقر ،  قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه     : وقالوا. فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون    
، يوحى إيلّ أمنـاَ إهلكـم إلـه واحـد         ،  قل إمنا أنا بشر مثلكم    . نا عاملون فاعمل إن . وبينك حجاب 

إن . وهم باآلخرة هم كافرون   ،  الذين ال يؤتون الزكاة   ،  وويل للمشركني ؛  فاستقيموا إليه واستغفروه  
  "  .. الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون

 "  ميم. حا:  " وتكرار هذا االفتتاح  . شىت سبق احلديث عن االفتتاح باألحرف املقطعة يف سور         
ألن فطرة هذا   ،  يتمشى مع طريقة القرآن يف تكرار اإلشارة إىل احلقائق اليت يلمس ا القلب البشري             .. 

وهو حيتاج ابتداء إىل التكرار بطرق شىت       ؛  فهو ينسى إذا طال عليه األمد     ؛  القلب حتتاج إىل تكرار التنبيه    
، والقرآن يأخذ هذا القلب مبا أودع يف فطرته من خصائص واستعدادات          .  فيه لتثبيت أية حقيقة شعورية   

 . وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه مبا يشاء
إذ أا من   . أو جلنس القرآن  . اسم للسورة  " ميم. حا " وكأن "  .. ترتيل من الرمحن الرحيم    " 

خرب  " ترتيل من الرمحن الرحيم    " و..  وهي تقع مبتدأ  . جنس األحرف اليت صيغ منها لفظ هذا القرآن       
 . املبتدأ

صـفة  . يشري إىل الصفة الغالبة يف هذا الترتيـل       ؛   وذكر الرمحن الرحيم عند ذكر ترتيل الكتاب      
رمحة ملن آمنوا به واتبعوه ورمحة كذلك       . وما من شك أن ترتيل هذا الكتاب جاء رمحة للعاملني         . الرمحة
فقد سن منهجاً ورسم خطة تقـوم علـى اخلـري       .  لألحياء مجيعاً  ولكن،  ال من الناس وحدهم   . لغريهم
ومل يقتصر يف هذا على املـؤمنني       ؛  وخط سريها ،  ومدركاا،  وتصوراا،  وأثر يف حياة البشرية   . للجميع

؛ والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة     . به إمنا كان تأثريه عاملياً ومطرداً منذ أن جاء إىل العاملني          
، يـدركون هـذه احلقيقـة   ، الشامل جلميع أوجه النشاط اإلنسـاين ،  عونه يف معناه اإلنساين العام    ويتتب

 . وكثريون منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به يف وضوح. ويطمئنون إليها
  "  .. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون " 
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ووفـق البيئـات    ،  ائع والعقـول  ووفق أنواع الطب  ،  وفق األغراض واألهداف  ،   والتفصيل احملكم 
التفصيل احملكم وفق هذه االعتبارات مسة واضحة        .. ووفق احلاالت النفسية وحاجاا املتنوعة    ،  والعصور

 "  لقوم يعلمـون   " فصلت قرآناً عربياً  . وقد فصلت هذه اآليات وفق تلك االعتبارات      . يف هذا الكتاب  
 . لديهم االستعداد للعلم واملعرفة والتمييز.. 

 :  وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته
  "  .. بشرياً ونذيراً " 

بأسلوبه ،  ويبني أسباب البشرى وأسباب اإلنذار    ،  وينذر املكذبني املسيئني  ،   يبشر املؤمنني العاملني  
 : ولكن أكثرهم مع هذا مل يقبل ويستجب. لقوم لغتهم العربية. العريب املبني
  " فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون " 
. ويتحامون أن يعرضوا قلوم لتأثري هذا القرآن القـاهر        ،  قد كانوا يعرضون فال يسمعون فعالً      و

ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيـه       :  " وكانوا حيضون اجلماهري على عدم السماع كما سيجيء قوهلم        
  "  .. لعلكم تغلبون

فكأم ؛  هذا القرآن يف نفوسهم   ألم يقاومون أثر    ،  وكأم ال يسمعون  ،   وأحياناً كانوا يسمعون  
 ! صم ال يسمعون

فاعمـل  ،  ومن بيننا وبينك حجاب   ،  ويف آذاننا وقر  ،  قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه     : وقالوا " 
  "  .. إننا عاملون

ملا كانوا جيدونه يف قلـوم      ،   ليكف عن دعوم   عوتيئيساً للرسول   ،   قالوا هذا إمعاناً يف العناد    
 ! على حني يريدون عامدين أال يكونوا مؤمنني، من وقع كلماته

ومن بيننـا   . ويف أذاننا صمم فال تسمع دعوتك     . قلوبنا يف أغطية فال تصل إليها كلماتك      :  قالوا
أو إم قالوا غـري     . فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون ألنفسنا     . فال اتصال بيننا وبينك   ،  وبينك حجاب 

فإذا شئت فامض يف طريقك فإنـا ماضـون يف          . إنذارك ووعيدك و،  حنن ال نبايل قولك وفعلك    : مبالني
 . وهات وعيدك الذي ددنا به فإننا غري مبالني. ال نسمع لك وافعل ما أنت فاعل. طريقنا

ال يكـف   ،   مث ميضي يف طريقه يدعو ويدعو      ع هذا منوذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة األول         
كان ميضي مأموراً أن    . طىء وعد اهللا وال وعيده للمكذبني     وال يستب ،  وال ييأس من التيئيس   ،  عن الدعوة 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

9

ويـدعو النـاس إىل اهللا   ، فيبلغ به، فما هو إال بشر يتلقى الوحي؛ يعلن هلم أن حتقق وعيد اهللا ليس بيده       
واألمر بعد ذلك هللا ال ميلـك       . وينذر املشركني كما أمر أن يفعل     ،  وإىل االستقامة على الطريق   . الواحد

 : و ليس إال بشراً مأموراًفه، منه شيئاً
وويـل  ، فاستقيموا إليه واستغفروه ؛  يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد     ،  إمنا أنا بشر مثلكم   : قل " 
  "  .. للمشركني

والتربؤ ،  إنه ال يدرك ما يف الصرب على هذه احلال        !  يا لعظمة الصرب واالحتمال واإلميان والتسليم     
دون ،  واحتمال اإلعراض والتكـذيب يف تـبجح واسـتهتار        ،  من كل حول وقوة يف مثل هذا املوقف       

إنه ال يدرك ما يف الصرب على هذا احلال مـن     .. استعجال اآلية اليت تردع املعرضني املكذبني املستهترين      
مث ميضي  . إال من يكابد طرفاً من هذا املوقف يف واقع احلياة         ،  ومن عظمة يف احتمال هذه املشقة     ،  مشقة

 ! يف الطريق
فطريـق  . جل هذا املوقف وأمثاله كان التوجيه إىل الصرب كثري الورود لألنبياء والرسـل             ومن أ 

، وأول ما يستوجب الصرب تلك الرغبة امللحة يف انتظار الـدعوة . الصرب الطويل. الدعوة هو طريق الصرب   
 ! مث ضرورة التسليم هلذا والرضى به والقبول. بل إبطاء أماراته. مث إبطاء النصر

 :  يؤمر به يف مقابلة التبجح واالستهتار أن يقولع ما كان الرسول  إن أقصى
  "  .. وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون " 

فهـذه اآليـة    ،  مل نقف عليها  ،   وختصيص الزكاة يف هذا املوضع ال بد كانت له مناسبة حاضرة          
وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً يف       . من اهلجرة يف املدينة   والزكاة مل تفرض إال يف السنة الثانية        . مكية
أما يف مكة فقد كانت     . وحتصيلها كفريضة معينة  ،  والذي جد يف املدينة هو بيان أنصبتها يف املال        . مكة

أما الكفر باآلخرة فهو عـني       .. وأداؤه موكول إىل الضمري   ،  غري حمدود ،  أمراً عاماً يتطوع به املتطوعون    
 .  يستحق الويل والثبورالكفر الذي

وهو حمتمل كـذلك يف     .  وقد ذكر بعضهم أن املقصود بالزكاة هنا اإلميان والطهارة من الشرك          
 . مثل هذه الظروف

|     |     | 
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ميضي م يف اال    . مث ميضي الداعية يكشف هلم عن شناعة اجلرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر           
ميضي م  . والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضئيل هزيل       ،  ألرضجمال السماوات وا  . الكوين العريض 

مث . يف هذا اال ليكشف هلم عن سلطان اهللا الذي يكفرون به يف فطرة هذا الكون الذي هم جزء منـه       
حيث يرون أنفسهم وذواـم     ،  ليخرجهم من الزاوية الضيقة الصغرية اليت ينظرون منها إىل هذه الدعوة          

 واحلرص على مكانتهم ومصـاحلهم .  من دومعغلهم النظر إليها وإىل اختيار حممد     ويش؛  كبرية كبرية 
يشغلهم هذا عن النظر إىل احلقيقة الضخمة اليت جـاءهم ـا             .. إىل آخر هذه االعتبارات الصغرية    .. 

وتتصل بالبشرية كلـها يف مجيـع       ؛  احلقيقة اليت تتصل بالسماوات واألرض    . وفصلها هذا القرآن  ،  حممد
وتتصل بـالكون كلـه يف      ؛  وتتصل باحلق الكبري الذي يتجاوز زمام ومكام وشخوصهم       ؛  صارهاأع

 : الصميم
. ذلك رب العـاملني ؟ وجتعلون له أنداداً، أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني  : قل " 

مث استوى  . نيوقدر فيها أقواا يف أربعة ايام سواء للسائل       ،  وبارك فيها ،  وجعل فيها رواسي من فوقها    
فقضاهن سـبع   . أتينا طائعني : قالتا. ائتيا طوعاً أو كرهاً   : فقال هلا ولألرض  ،  إىل السماء وهي دخان   

ذلـك تقـدير    . وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً    ،  وأوحى يف كل مساء أمرها    ،  مساوات يف يومني  
  "  .. العزيز العليم

، إمنا تأتون أمـراً عظيمـاً     . مة الكبرية يف استهتار   إذ تلقون ذه الكل   . إنكم إذ تكفرون  :  قل هلم 
وقـدر  . وبارك فيها . إنكم لتكفرون بالذي خلق األرض وجعل فيها رواسي من فوقها         ،  مستنكراً قبيحاً 

 . فيها أقواا
والذي أسـلمت لـه   . وزين السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً. والذي خلق السماوات ونظم أمرها  

أنتم بعـض سـكان هـذه األرض تتـأبون           .. وأنتم .. ائعتني مستسلمتني السماء واألرض قيادمها ط   
 ! وتستكربون

.  ولكن النسق القرآين يعرض هذه احلقائق بطريقة القرآن اليت تبلغ أعماق القلوب وزها هـزاً              
 : فلنحاول أن نسري مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل

. ذلك رب العـاملني . جتعلون له أنداداًو،  أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني      : قل " 
  "  .. وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلني، وبارك فيها، وجعل فيها رواسي من فوقها
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يعقـب  . مث يعقب عليها قبل عرض بقية قصة األرض       .  إنه يذكر حقيقة خلق األرض يف يومني      
. وأنتم تكفرون به وجتعلون له أنـداداً       "  .. ذلك رب العاملني  .  " على احللقة األوىل من قصة األرض     

 ! ؟ فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح. وهو خلق هذه األرض اليت أنتم عليها
واالثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقـدر       . االثنان اللذان خلق فيهما األرض    :  وما هذه األيام  

 ؟ ألربعةفتمت ما األيام ا. وأحل فيهما الربكة، فيهما األقوات
فأيـام هـذه    . وليست من أيام هذه األرض    .  إا بال شك أيام من أيام اهللا اليت يعلم هو مداها          
هي مواعيد دورا حول    ،  وكما لألرض أيام  . األرض إمنا هي مقياس زمين مستحدث بعد ميالد األرض        

بعضها أقصر مـن    . وهي غري أيام األرض   . وللنجوم ايام ،  فللكواكب األخرى أيام  ،  نفسها أمام الشمس  
 . أيام األرض وبعضها أطول

هي أيـام   ،  وقدرت فيها األقوات  ،  مث تكونت فيها اجلبال   ،   واأليام اليت خلقت فيها األرض اوالً     
 . ولكننا نعرف أنه أطول بكثري من أيام األرض املعروفة، ال نعلمه، أخرى مقيسة مبقياس آخر

البشري أا هي األزمان الـيت مـرت ـا           وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا          
وهذه قـد   . حىت استقرت وصلبت قشرا وأصبحت صاحلة للحياة اليت نعلمها        ،  األرض طوراً بعد طور   

 ! حنو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا - فيما تقول النظريات اليت بني أيدينا - استغرقت
وحنـن  . قدير عمر األرض بوساطتها    وهذه جمرد تقديرات علمية مستندة إىل دراسة الصخور وت        
وإن . فهي يف أصلها ليست كذلك    . يف دراسة القرآن ال نلجأ إىل تلك التقديرات على أا حقائق ائية           

إمنا جند أا قد تكون صـحيحة إذا رأينـا          ؛  فنحن ال حنمل القرآن عليها    . هي إال نظريات قابلة للتعديل    
فنأخذ من هـذا أن  .  أا تصلح تفسرياً للنص القرآين بغري متحل ووجدنا،  بينها وبني النص القرآين تقارباً    

 . هذه النظرية أو تلك أقرب إىل الصحة ألا أقرب إىل مدلول النص القرآين
 -  والراجح اآلن يف أقوال العلم أن األرض كانت كرة ملتهبة يف حالة غازيـة كالشـمس اآلن                

وأا اسـتغرقت أزمانـاً    - ري متفق على تقديرهواألرجح أا قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غ  
وأن جوفها ال يزال يف حالة انصهار لشدة احلرارة حيـث تنصـهر             . طويلة حىت بردت قشرا وصلبت    

 . أقسى الصخور
طبقات مـن   . وكانت يف أول األمر صخرية صلبة     .  وملا بردت القشرة األرضية مجدت وصلبت     

 . الصخر بعضها فوق بعض
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 ومن  1 واألكسجني بنسبة    2جداً تكونت البحار من احتاد اإليدروجني بنسبة         ويف وقت مبكر    
 . احتادمها ينشأ املاء

حـىت  ،  ومحله وترسيبه ،  واهلواء واملاء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته           " 
ال تكاد جتـد    ف،  وملء الوهاد ،  وتعاونا على حنر اجلبال والنجاد    . كانت من ذلك تربة أمكن فيها الزرع      

  " . )1(يف شيء كان على األرض أو هو كائن إال أثر اهلدم وأثر البناء 
ويتبخر ،  يهتز البحر باملوج فيؤثر فيها    ،  ويف تغري دائم  ،  إن هذه القشرة األرضية يف حركة دائمة       " 
، ض متدفقاً فيرتل على األر  ،  فيصعد إىل السماء فيكون سحباً متطر املاء عذباً       ،  تبخره الشمس . ماء البحر 

تؤثر يف صخره فتحله فتبدل     . جتري يف هذه القشرة األرضية فتؤثر فيها      ،  وتكون األار ،  فتكون السيول 
ويتبدل . وهي من بعد ذلك حتمله وتنقله     ] أي حتوله إىل نوع آخر من الصخور        [ . فيه من صخر صخراً   

ة بوجه األرض ما يفعله املـاء       وتعمل الثلوج اجلامد  . ومئات القرون وآالفها  ،  وجه األرض على القرون   
، وتفعل الشمس بوجه األرض ما يفعله املاء والـريح        . وتفعل الرياح بوحه األرض ما يفعل املاء      . السائل

ويغري فيها ما   . واألحياء على األرض تغري من وجهها كذلك      . مبا تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور        
 . ينبثق فيها من جوف األرض من براكني

عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صـخورها          - العامل اجليولوجي  - ل عامل األرض  وتسأ " 
 . ويأخذ حيدثك عن أنواعها الثالثة الكربى، الشيء الكثري

. تلك اليت خرجت من جوف األرض إىل ظهرها صخراً منصهراً         . حيدثك عن الصخور النارية    " 
أتيك بعينة منها يشري لك فيها إىل ما احتوته من          وي. ويضرب لك منها مثالً باجلرانيت والبازلت     . مث برد 

لـه  ،  إن كل بلورة من هذه تدل على مركب كيماوي        : ويقول لك ،  بيضاء ومحراء أو سوداء   ،  بلورات
ويلفت فكرك إىل أنه من هذه الصخور الناريـة ومـن أشـباهها             . فهذه الصخور أخالط  . كيان بذاته 

، مث قام يفعل فيها املاء    .  يف القدمي األقدم من الزمان     تكونت قشرة هذه األرض عندما متت األرض تكونا       
وقامـت   .. وقام يفعل اهلواء ويفعل الـريح    ،  أو جامداً يف الثلج   ،  هابطاً من السماء أو جارياً يف األرض      

فولدت منها صـخوراً    . من طبيعتها ومن كيميائها   . قامت مجيعها تغري من هذه الصخور     . تفعل الشمس 
 .  يكاد جيمعها يف منظر أو خمرب شيءغري تلك الصخور حىت ما

                                                 
 . للدكتور أمحد زكي" مع اهللا يف السماء "  عن كتاب )1(
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إىل الصـخور الـيت أمسوهـا       . وينتقل بك اجليولوجي إىل الصنف األكرب الثاين من الصخور         " 
أو بفعل األحياء من    ،  بفعل املاء والريح والشمس   ،  وهي تلك الصخور اليت اشتقت    ،  باملترسبة أو الراسبة  

إا محلت من   . ألا ال توجد يف مواضعها األوىل     وأمسوها راسبة   . صخور أكثر يف األرض أصالة وأعقد     
مث هبطـت   ،  محلها املاء أو محلتها الـريح     . أو وهي يف سبيل اشتقاق    ،  بعد اشتقاق من صخورها األوىل    

 . ورسبت واستقرت حيث هي من األرض
ويضرب لك اجليولوجي مثال للصخور الراسبة باحلجر اجلريي الذي يتألف منه جبل كجبـل               " 

، إنه مركب كيماوي يعرف بكربونات الكلسـيوم    : ويقول لك . من حجره تبين القاهرة بيوا    و،  املقطم
إن : ويقول لـك  ،  بالرمل،  ويضرب لك مثال  . وإنه اشتق يف األرض من عمل األحياء أو عمل الكيمياء         

 . وكلها من أصول سابقة، ومثالً آخر بالطفل والصلصال، وإنه مشتق كذلك، أكثره أكسيد السيلسيوم
، علـى اختالفهـا   ،  وتسأل عن هذه األصول السابقة الىت منها اشتقت تلك الصخور الراسبة          "  

وال ،  يف قـدمي األزل   ،  بدأت األرض عندما اجنمد سطحها من بعد انصـهار        . فتعلم أا الصخور النارية   
وتفاعـل الصـخر   ، وجاءت البحـار ، مث جاء املاء. شيء على هذا السطح املنجمد غري الصخر الناري   

وشـركتهما  ،  وشركهما رياحـاً عاصـفة    ،  شركهما غازات متفاعلة  . وشركهما اهلواء . لناري واملاء ا
فغريت من صخر   . وفقا ملا أودع فيها من طبائع     . وتفاعلت كل هذه العوامل مجيعاً    . الشمس ناراً ونورا  

. ملعـادن وصخر ينفع يف استخراج ا    ،  صخر ينفع يف بناء املساكن    . إىل صخر نافع  ،  ناري صلد غري نافع   
الذي ال ينفع حلياة تقوم     ،  أا استخرجت من هذا الصخر الناري الصلد      ،  وأخطر من هذا  ،  وأهم من هذا  

 . مهدت لقدوم األحياء واخلالئق، رسبت على سطح األرض، استخرجت تربة، عليه
ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منـه ومـن          ،  إن اجلرانيت ال ينفع حلرث أو زرع أو سقيا         " 

ومتهدت األرض لقيـام رأس     . وبظهور النبات ظهر احليوان   ،  وبظهور هذه التربة ظهر النبات    . لهأشباه  
  )1( .. .  " ذلك اإلنسان. اخلالئق على هذه األرض

قد تساعدنا على فهم معىن األيـام يف خلـق          ،   هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم احلديث      
الـيت ال    .. من أيـام اهللا    .. وتقدير أقواا يف أربعة ايام     ،واملباركة فيها ،  األرض وجعل الرواسي فوقها   

  .. ولكننا نعرف أا غري أيام هذه األرض حتماً؟ ما طوهلا؟ نعرف ما هي
 !  ونقف حلظة أمام كل فقرة من النص القرآين قبل أن نغادر األرض إىل السماء

                                                 
  .."  مع اهللا يف السماء "  كتاب )1(
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ـ      "  .. وجعل فيها رواسي من فوقها     "  ويف بعـض    " رواسـي  " الوكثرياً ما يرد تسمية اجلب
وحتفـظ  ، وهي ترسـي األرض ،  أي إا هي راسية    " أن متيد بكم   " املواضع يعلل وجود هذه الرواسي    

مث ! ولقد غرب زمان كان الناس حيسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة              .. توازا فال متيد  
ال تسـتند   ،  ة صغرية ساحبة يف فضاء مطلق     إن أرضكم هذه إن هي إال كر      : جاء زمان يقال هلم فيه اآلن     

ولعلهم يفزعون حني يقال هلم هذا الكالم أول مرة أو لعل منهم من ينظر بوجل عن ميينـه                   .. إىل شيء 
فإن يد اهللا متسـكها  . فليطمئن! وعن مشاله خيفة أن تتأرجح به هذه األرض أو تسقط يف أعماق الفضاء      

وليطمئن فإن النواميس اليت حتكـم      ! كهما من أحد من بعده    ولئن زالتا إن أمس   . أن تزول هي والسماء   
 ! هذا الكون متينة من صنع القوي العزيز

 - ولعلـها .  ونعود إىل اجلبال فنجد القرآن يقول إا رواسي وإا كذلك ترسي األرض فال متيد    
تفعات يف األرض   حتفظ التناسق بني القيعان يف احمليطات واملر       - كما قلنا يف موضع آخر من هذه الظالل       

 . فتتوازن فال متيد
 :  وهذا عامل يقول

يكون من أثـره انتقـال   ،  يف سطحها أو فيما دون سطحها     ،  إن كل حدث حيدث يف األرض      " 
أي يف  [ . فليس املد واجلزر هو العامل الوحيد يف ذلك       . مادة من مكان إىل مكان يؤثر يف سرعة دوراا        

حىت ما تنقله األار من مائها من ناحيـة يف األرض إىل            ] قرة  بطء سرعة األرض كما قال قبل هذه الف       
أو ، وسقوط يف قاع البحـار . وما ينتقل من رياح يؤثر يف سرعة الدوران. ناحية يؤثر يف سرعة الدوران    

ومما يؤثر يف سرعة هذا الدوران أن تتمـدد          .. بروز يف سطح األرض هنا أو هنا يؤثر يف سرعة الدوران          
و لو انكماشاً أو متدداً طفيفاً ال يزيد يف قطرها أو ينقص منه إال بضـع                .  بسبب ما  األرض أو تنكمش  

  )1( " أقدام
:  ال عجب أن تكون اجلبال الرواسي حافظة لتوازا ومانعة        ،   فهذه األرض احلساسة إىل هذا احلد     

 . كما جاء يف القرآن الكرمي منذ أربعة عشر قرناً " أن متيد بكم" 
وقد كانت هذه الفقرة تنقل إىل أذهان أسـالفنا صـورة          "  .. وقدر فيها أقواا  وبارك فيها    " 

الزرع النامي يف هذه األرض وبعض ما خبأه اهللا يف جوف األرض من معادن نافعة كالذهب والفضـة                  

                                                 
 .  املرجع السابق)1(
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فأما اليوم بعد ما كشف اهللا لإلنسان أشياء كثرية من بركته يف األرض ومن أقواا                .. واحلديد وما إليها  
  .. فإن مدلول هذه الفقرة يتضاعف يف أذهاننا، اليت خزا فيها على أزمان طويلة

وكيف تعاون املاء واهلواء والشمس والرياح      .  وقد رأينا كيف تعاونت عناصر اهلواء فكونت املاء       
وكيف تعاون املاء والشمس والرياح فكونت األمطار أصل املاء العـذب       . فكونت التربة الصاحلة للزرع   

وهذه كلها من أسس الربكـة       .. ه من أار ظاهرة وأار باطنة تظهر يف شكل ينابيع وعيون وآبار           كل
 . ومن أسس األقوات
  .. . ومن اهلواء أنفاسنا وأجسامنا.  وهناك هواء

وتلف الصخر واملاء   . وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء     . إن األرض كرة تلفها قشرة من صخر       " 
، واحليـوان ، بين اإلنسان - وحنن. هلا أعماق،  كالبحر. وهي طبقة من غاز مسيكة    . مجيعاً طبقة من هواء   

 . هانئني بالذي فيها، نعيش يف هذه األعماق، والنبات
بل من  ،  من كربونه ،  ومن اهلواء يبين النبات جسمه    . من أكسجينه ،  فمن اهلواء نستمد أنفاسنا    " 

يبين النبات جسمه من أكسـيد      . سيد الكربون ذلك الذي يسميه الكيماويون ثاين أك     ،  أكسيد كربونه 
بقي من  . ومن كليهما نبين أجسامنا   . ونأكل احليوان الذي يأكل النبات    . وحنن نأكل النبات  . الفحم هذا 

وبقي خبار املاء   . فهذا لتخفيف األكسجني حىت ال حنترق بأنفاسنا      ،  أي األزوت ،  غازات اهلواء النتروجني  
 - يف غري ترتيـب    - توجد فيه مبقادير قليلة هي    ،  فة من غازات أخرى   وبقيت طائ . وهذا لترطيب اهلواء  

يف اهلواء من بقايا     - على األكثر  - وهذه ختلفت ،  مث اإلدروجني . وغريها،  والنيون،  واهليليوم،  األرجون
 . )1( " خلقة األرض األوىل

كلـها   -  البطـون  واألقوات أوسع مما يؤكل يف     -  واملواد اليت نأكلها واليت ننتفع ا يف حياتنا       
وعلى سبيل املثال هـذا     . مركبات من العناصر األصلية اليت حتتويها األرض يف جوفها أو ىف جوها سواء            

واملاء علمنا تركيبه من االدروجـني      . إنه مركب من الكربون وااليدروجني واالكسجني     ؟  السكر ما هو  
إن هو إال مركب مـن   ..  أداةوهكذا كل ما نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو           .. واالكسجني

  .. بني عناصر هذه األرض املودعه فيها
فقد مت هذا يف     .. يف أربعة أيام   ..  فهذا كله يشري إىل شيء من الربكة وشيء من تقدير األقوات          

 . اليت ال يعلم مقدارها إال اهللا، هي أيام اهللا .. مراحل زمنية متطاولة
                                                 

 .  املرجع السابق)1(
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قالتـا أتينـا    . قال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهـاً       ف. مث استوى إىل السماء وهي دخان      " 
وزينا السماء الدنيا مبصـابيح     . وأوحى يف كل مساء أمرها    ،  فقضاهن سبع مساوات يف يومني    . طائعني
  " . ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظاً

ن قـد ال تكـو     " مث " و. والقصد من جانب اهللا تعاىل هو توجه اإلرادة       . واالستواء هنا القصد  
 . والسماء يف احلس أرفع وأرقى. ولكن لالرتقاء املعنوي، للترتيب الزمين

إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك مـا            "  .. مث استوى إىل السماء وهي دخان      " 
 دخان  .. وهذا السدمي غاز. يسمى السدمي

إن . تبقى من خلق النجـوم    ليس الذي ا من غاز وغبار إال ما          - من نرية ومعتمة   - والسدم " 
وبقيـت هلـا   . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم. إن ارة كانت من غاز وغبار : نظرية اخللق تقول  

وال يزال من هذه البقية منتشراً يف هذه ارة الواسعة مقدار مـن             . ومن هذه البقية كانت السدم    . بقية
فهي تكنس السماء   . جوم جتر منه باجلاذبية إليها    وال تزال الن  . يساوي ما تكونت منه النجوم    ،  غاز وغبار 
ولكن الكناسني برغم أعدادهم اهلائلة قليلون بالنسبة ملا يراد كنسه من ساحات أكرب وأشـد       . منه كنساً 

  )1( " هوالً
مث اسـتوى   :  "  وهذا الكالم قد يكون صحيحاً ألنه أقرب ما يكون إىل مدلول احلقيقة القرآنية            

 . يف يومني من أيام اهللا. وإىل أن خلق السماوات مت يف زمن طويل "  .. نإىل السماء وهي دخا
 :  مث نقف أمام احلقيقة اهلائلة

  "  .. أتينا طائعني: قالتا. فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً " 
 وإىل اتصال حقيقة هذا الكون خبالقـه اتصـال  ،  إا إمياءة عجيبة إىل انقياد هذا الكون للناموس    

فليس هنالك إذن إال هذا اإلنسان الذي خيضع للناموس كرهـاً يف            . الطاعة واالستسالم لكلمته ومشيئته   
وهو ترس صغري جداً يف عجلـة       ،  ال ميلك أن خيرج عنه    ،  إنه خاضع حتماً هلذا الناموس    . أغلب األحيان 
ده الذي ال ينقاد طائعاً     ولكنه هو وح  . والقوانني الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره       ؛  الكون اهلائلة 

فيصطدم بالنواميس الـيت    ؛  وينحرف عن ارى اهلني اللني    ،  إمنا حياول أن يتفلت   . طاعة األرض والسماء  
إال عباد اهللا الذين تصطلح قلوم      . فيستسلم خاضعاً غري طائع    - وقد حتطمه وتسحقه   - ال بد أن تغلبه   

                                                 
 .  املصدر السابق)1(
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، تصطلح كلها مع النـواميس الكليـة       ..  واجتاهام وكيام وحركام وتصورام وإرادام ورغبام    
متصلة بكل ما فيـه     ،  متجهة إىل را مع املوكب    ،  مع عجلة الكون اهلائلة   ،  وتسري هينة لينة  ،  فتأيت طائعة 

مستمدة من قوتـه    ،  ألا مصطلحة مع الناموس   ،  وتأيت باخلوارق ،  وحينئذ تصنع األعاجيب  . ،  من قوى 
  "  .. طائعني "  عليها يف الطريق إىل اهللاوهي منه وهو مشتمل، اهلائلة

يف رضى ويف فرح باللقاء     . ليتنا نليب تلبية األرض والسماء    . فليتنا خنضع طوعاً  .  إننا خنضع كرهاً  
 . مع روح الوجود اخلاضعة املطيعة امللبية املستسلمة هللا رب العاملني

وتدير . ولوجهتها. وبسرعتها. هاعجلة القدر تدور بطريقت    ..  إننا نأيت أحياناً حركات مضحكة    
حنن من بني هذا املوكب     . أو أن نبطىء  . ونأيت حنن فنريد أن نسرع     .. وفق سنن ثابتة  . الكون كله معها  

من قلق   - حني تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السري        - حنن مبا يطرؤ على نفوسنا    . الضخم اهلائل 
وحنتك ذا التـرس    .  هنا وهناك واملوكب ماض    ونظل نشرد  .. واستعجال وأنانية وطمع ورغبة ورهبة    

وتذهب . والعجلة ماضية يف سرعتها وبطريقتها إىل وجهتها      . ونصطدم هنا وهناك ونتحطم   . وذاك ونتأمل 
. وتتصل بروح الوجود حقاً   ،  وتستسلم هللا حقاً  ،  فأما حني تؤمن قلوبنا حقاً    . قوانا وجهودنا كلها سدى   

ونتحرك يف اللحظـة    ؛  وننسق بني خطانا وخطوات القدر    ؛  قيقتهنعرف دورنا على ح    - حينئذ - فإننا
. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خـالق الوجـود         . يف املدى املناسب  ،  املناسبة بالسرعة املناسبة  

ألننا نعرف مصدر القوة اليت صـنعنا ـا هـذه           . دون أن يدركنا الغرور   ،  ونصنع أعماالً عظيمة فعالً   
 . إمنا هي كانت هكذا ألا متصلة بالقوة العظمى،  أا ليست قوتنا الذاتيةونوقن. األعمال العظيمة

، ويا للطمأنينة اليت تغمر قلوبنا يومئذ يف رحلتنا القصـرية         . ويا للراحة . ويا للسعادة .  ويا للرضى 
  .. السائر معنا يف رحلته الكربى إىل ربه يف اية املطاف، على هذا الكوكب الطائع املليب

وحنن معـه  ، كله مستسلم لربه. للسالم الذي يفيض يف أرواحنا وحنن نعيش يف كون صديق         ويا  
 : وألننا معه يف االجتاه. ألننا منه. وال يعادينا وال نعاديه، ال تشذ خطانا عن خطاه. مستسلمون
وأوحى يف كل مسـاء      "  "  .. فقضاهن سبع مساوات يف يومني     "  "  .. أتينا طائعني : قالتا " 

  "  .. هاأمر
أو مت فيهما التكوين كما يعلمه      .  واليومان قد يكونان مها اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم         

أما ؛  على هدى من اهللا وتوجيه    ،  والوحي باألمر يف كل مساء يشري إىل إطالق النواميس العاملة فيها          . اهللا
. وقد تكون ارة الواحدة مسـاء .  مساءفقد تكون درجة البعد. ما هي السماء املقصودة فال منلك حتديداً  
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مما حتتمله لفظه مساء وهـو      . وقد يكون غري ذلك    .. وقد تكون ارات اليت على أبعاد متفاوتة مساوات       
 . كثري

  "  .. وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً " 
إلينا وهي  فقد تكون هي أقرب ارات      .  والسماء الدنيا هي كذلك ليس هلا مدلول واحد حمدد        

وقد يكون غريها مما ينطبـق عليـه   ! املعروفة بسكة التبان واليت يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية  
 . وفيه النجوم والكواكب املنرية لنا كاملصابيح. لفظ مساء

 .. كما يدل على هذا ما ورد يف املواضع األخرى من القـرآن            .. من الشياطني  "  .. وحفظاً " 
  .. فحسبنا هذا. أكثر من اإلشارت السريعة يف القرآن. نقول عن الشياطني شيئاً مفصالًوال منلك أن 

  "  .. ذلك تقدير العزيز العليم " 
وإال ؟  إال العزيز القوي القادر    .. ويدبر الوجود كله  ،  وميسك الوجود كله  ؟   وهل يقدر هذا كله   

 ؟ العليم اخلبري باملوارد واملصادر
|     |     | 

؟ يكون موقف الذين يكفرون باهللا وجيعلون له أنـداداً  - بعد هذه اجلولة الكونية اهلائلة  - فكيف
وهذا النمل الصغري العاجز من البشر الـذي         " أتينا طائعني :  " والسماء واألرض تقوالن لرما   . كيف

 ؟ يدب على األرض يكفر باهللا يف تبجح واستهتار
 ؟ تار وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا االسته

إذ جاءم الرسل مـن بـني       . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود     : فإن أعرضوا فقل   " 
. فإنا مبا أرسلتم به كافرون    ،  لو شاء ربنا ألنزل مالئكة    : قالوا. أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا      

ن اهللا الذي خلقهـم     أو مل يروا أ   ؟  من أشد منا قوة   : وقالوا،  فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق      
فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف أيام حنسـات لنـذيقهم        . وكانوا بآياتنا جيحدون  ؟  هو أشد منهم قوة   

وأمـا مثـود فهـديناهم    . ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينصـرون ، عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا   
وجنينا الذين آمنـوا    . ونفأخذم صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسب      ،  فاستحبوا العمى على اهلدى   

  "  .. وكانوا يتقون
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يناسب شناعة   " فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود      :  " وهذا اإلنذار املرهوب املخيف   
وشذوذ كفار البشر من موكـب      ،  وتبجح املشركني الذي حكي يف مطلع السورة      ،  اجلرم وقبح الذنب  

 . الوجود الكبري الذي عرض قبل هذا اإلنذار
عن حممد بـن كعـب      ،  حدثين يزيد بن زياد   : د روى ابن اسحاق قصة عن هذا اإلنذار قال         وق

ورسـول  ،  قال يوماً وهو جالس يف نادي قريش      ،  وكان سيداً ،  حدثت أن عتبة بن ربيعة    : قال،  القرظي
يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعلـه أن    :  جالس يف املسجد وحده    عاهللا  
ورأوا أصحاب رسول اهللا     ا وذلك حني اسلم محزة    -؟    بل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا      يق
فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسـول        . بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه      : فقالوا -  يزيدون ويكثرون  ع
 قـد   إنك منا حيث علمت من البسطة يف العشرية واملكان يف النسب وأنـك            . يابن أخي :  فقال عاهللا  

وكفرت بـه   ،  وعبت به آهلتهم ودينهم   ،  وسفهت أحالمهم ،  أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم      
فقال لـه   : قال. لعلك تقبل منها بعضها   ،  فامسع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها      . من مضى من آبائهم   

جئت به من هذا األمر     يابن أخي إن كنت إمنا تريد مبا        : قال " . قل يا ابا الوليد أمسع    :  " عرسول اهللا   
وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حىت ال نقطـع    ؛  ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً        

وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ال تستطيع رده          ؛  وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا      ؛  أمراً دونك 
فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت       ،  ا حىت نربئك منه   وبذلنا فيها أموالن  ،  عن نفسك طلبنا لك األطباء    

أفرغـت يـا أبـا    :  "  يستمع منه قال عحىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا        .. أو كما قال   .. يداوى منه 
ترتيل . حم. بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  " قال. أفعل: قال " . فاستمع مين :  " قال. نعم: قال" ؟    الوليد

بشرياً ونذيراً فـأعرض أكثـرهم   ، تاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون  ك. من الرمحن الرحيم  
وألقى يديه  ،  فلما مسع عتبة أنصت هلا    .  فيها وهو يقرؤها عليه    عمث مضى رسول اهللا      " فهم ال يسمعون  

:  " مث قال ،   إىل السجدة منها فسجد    عيستمع منه حىت انتهى رسول اهللا       ،  معتمداً عليهما ،  خلف ظهره 
حنلف بـاهللا   : فقال بعضهم لبعض  ،  فقام عتبة إىل أصحابه    " مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك       قد  

: قـال ؟  ما وراءك يا أبا الوليد    : فلما جلس إليهم قالوا   . لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به        
يا معشر  . وال بالكهانة ،  شعروال بال ،  واهللا ما هو بالسحر   . ورائي أين مسعت قوالً واهللا ما مسعت مثله قط        

فواهللا ليكونن لقوله الـذي     ،  فاعتزلوه،  خلوا بني الرجل وبني ما هو فيه       .. قريش أطيعوين واجعلوها يل   
، وعزه عزكم ،  وإن يظهر على العرب فملكه ملككم     ،  فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم     ،  مسعت نبأ 

 . هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم: قال! لوليد بلسانهسحرك واهللا يا أبا ا: قالوا. وكنتم أسعد الناس به
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وهو ابن عبـداهللا     -  وقد روى البغوي يف تفسريه حديثاً بسنده عن حممد بن فضيل عن األجلح            
 عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبـداهللا        ] وقد ضعف بعض الشيء     : قال ابن كثري  [ الكندي الكويف   

فأمسك عتبه علـى     " كم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود     فإن أعرضوا فقل أنذرت   :  " إىل قوله  ا
  .. اخل .. . واحتبس عنهم، ورجع إىل أهله ومل خيرج إىل قريش، وناشده الرحم. فيه

وقد علمتم أن حممداً إذا     . فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف     :  "  مث ملا حدثوه يف هذا قال     
  ..  " فخشيت أن يرتل بكم العذاب. قال شيئاً مل يكذب

وال نترك هذه   !  على قلب رجل مل يؤمن     ع فهذه صورة من وقع هذا اإلنذار من فم رسول اهللا           
.  وأدب النفس الكبرية وطمأنينة القلب املؤمن    عالرواية قبل أن نقف وقفة قصرية أمام صورة رسول اهللا           

حـىت  ،   هو اعظـم   وقلبه مشغول مبا  ،  وهو يستمع من عتبة إىل هذه اخلواطر الصغرية اليت يعرضها عليه          
وهو مطمئن  ،  ويستمع كرمياً ،   يتلقاها حليماً  عولكن الرسول   : لتبدو هذه اخلواطر مقززة تثري االمشئزاز     

حىت إذا انتهى قال يف هدوء وثبـات        . ال يعجل عتبة عن استكمال هذه اخلواطر الصغرية       . هادىء ودود 
وال يفاجئه بالقول حىت     " فاستمع مين "  ع: فيقول. نعم: فيقول" . ؟    أفرغت يا أبا الوليد   :  " ومساحة

بسم اهللا الرمحن   :  "  يف ثقة ويف طمأنينة ويف امتالء روح قول ربه ال قوله           عوعندئذ يتلو   . أفعل: يقول
  .. .  "  .. حم. الرحيم

ومن مث كان ميلـك قلـوب        .. واالطمئنان. واملودة. والثقة.  إا صورة تلقي يف القلب املهابة     
 ! ين قد يقصدون إليه أول األمر ساخرين أو حانقنيالذ .. سامعيه

  "  .. اهللا أعلم حيث جيعل رسالته:  " وصدق اهللا العظيم .. ع 
 :  ونعود بعد هذه الوقفة القصرية إىل النص القرآين الكرمي

  "  ..  .. . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود: فإن أعرضوا فقل " 
جولـة ـز    . بعد تلك اجلولة يف ملكوت السماوات واألرض      ،  ن إا جولة يف مصارع الغابري    

 : القلوب املستكربة برؤية مصارع املستكربين
  "  .. إذ جاءم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا " 

 . وقام عليها بنيان كل دين.  الكلمة الواحدة اليت جاء ا الرسل أمجعني
  "  .. فإنا مبا أرسلتم به كافرون. ألنزل مالئكةلو شاء ربنا : قالوا " 
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وما كان لرسول خياطـب البشـر أن        .  وهي كذلك الشبهة املتكررة اليت ووجه ا كل رسول        
ولكـن عـاداً    . ويعاين هو ما يعانونه   ،  وجيدون فيه قدوة واقعية   . يعرفهم ويعرفونه . يكون إال من البشر   

 ! ال مالئكة كما كانوا يقترحونألم بشر ، ومثودا أعلنوا كفرهم برسلهم
مث . إذ انتهى هؤالء وهؤالء إىل األخذ بالصـاعقة       . وهو واحد .  وإىل هنا أمجل مصري عاد ومثود     

 : فصل قصة كل منهما بعض التفصيل
  "  .. ؟ من أشد منا قوة: وقالوا. فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق " 

وهم من هم بالقياس إىل عظمـة خلـق   ، ستكربوا يف األرضوأال ي،  إن احلق أن خيضع العباد هللا  
  "  .. ؟ من أشد منا قوة: وقالوا " استكربوا واغتروا. فكل استكبار يف األرض فهو بغري احلق. اهللا

. الشعور بأنه مل تعد هناك قـوة تقـف إىل قـوم           .  وهو الشعور الكاذب الذي حيسه الطغاة     
 : وينسون

  "  .. ؟ ي خلقهم هو أشد منهم قوةأو مل يروا أن اهللا الذ " 
ألنه هو الذي مكن هلم يف هـذا        . إن الذي خلقهم من األصل أشد منهم قوة        ..  إا بديهة أولية  
 : ولكن الطغاة ال يذكرون. القدر احملدود من القوة

  "  .. وكانوا بآياتنا جيحدون " 
إذا املشهد التايل يف اآلية التاليـة   .ويتباهون بقوم!  وبينما هم يف هذا املشهد يعرضون عضالم 

 : هو املصرع املناسب هلذا العجب املرذول
  "  .. لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا. فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف أيام حنسات " 

اخلـزي  . وإنه اخلزي يف احلياة الـدنيا     .  إا العاصفة اهلوجاء اتاحة الباردة يف أيام حنس عليهم        
  .. الالئق باملستكربين املتباهني املختالني على العباد

 : وليسوا مبتروكني يف اآلخرة ..  ذلك يف الدنيا
  "  .. وهم ال ينصرون. ولعذاب اآلخرة أخزى " 
  "  .. وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى " 
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وإيثارهم العمى  . وكفرهم بعد ذلك  مث ردم   ،   ويظهر أن هذه إشارة إىل اهتدائهم بعد آية الناقة        
 ! والضالل بعد اهلدى عمى أشد العمى. على اهلدى
  "  .. فأخذم صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون " 

ولكنـه كـذلك    . وليس هو اهلالك فحسب   ،  فليس هو العذاب فحسب   .  واهلوان أنسب عاقبة  
 . اهلوان جزاء على العمى بعد اإلميان

  "  .. آمنوا وكانوا يتقونوجنينا الذين  " 
ويتكشف هلـم   . واإلنذار ذا املصرع املخيف املرهوب    .  وتنتهي اجلولة على مصرع عاد ومثود     

 . وال يبقي على مستكرب مريد، سلطان اهللا الذي ال ترده قوة وال يعصم منه حصن
|     |     | 

يطلعهـم  ،   تاريخ البشـر   وسلطان اهللا يف  ؛  واآلن وقد كشف هلم عن سلطان اهللا يف فطرة الكون         
. وال يعصمون منها شيئاً من سـلطان اهللا       ،  اليت ال ميلكون منها شيئاً    ،  على سلطان اهللا يف ذوات أنفسهم     

 : وتكون عليهم بعض الشهود، حىت مسعهم وأبصارهم وجلودهم تطيع اهللا وتعصيهم يف املوقف املشهود
إذا ما جاءوها شـهد علـيهم مسعهـم         حىت  . ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون        " 

أنطقنـا اهللا الـذي     : قالوا؟  مل شهدمت علينا  : وقالوا جللودهم . وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون    
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكـم  . وإليه ترجعون، أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة    

وذلكم ظـنكم الـذي     . رياً مما تعملون  ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كث      ،  وال أبصاركم وال جلودكم   
وإن يستعتبوا فما هـم     . فإن يصربوا فالنار مثوى هلم    . فأصبحتم من اخلاسرين  ،  ظننتم بربكم أرداكم  

  "  .. من املعتبني
وهـم  . وسلطان اهللا الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب     .  إا املفاجأة اهلائلة يف املوقف العصيب     

إم حيشرون وجيمع أوهلم على آخرهم وآخرهم علـى         ؟  صري أعداء اهللا  فما م . يوصمون بأم أعداء اهللا   
إذا شهود عليهم مل يكونوا هلـم  ، حىت إذا كانوا حياهلا وقام احلساب! إىل النار؟ إىل أين ! أوهلم كالقطيع 

وإن أمسـاعهم   . وقد كانت تكذب وتفتـري وتسـتهزىء      ،  إن ألسنتهم معقودة ال تنطق    . يف حساب 
فقـد  . تروي عنهم ما حسبوه سراً، لتستجيب لرا طائعة مستسلمة، رج عليهموأبصارهم وجلودهم خت 

ومل يكونـوا   . ويتخفـون جبـرائمهم   ،  ويظنون أنه ال يراهم وهم يتخفون بنواياهم      . يستترون من اهللا  
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وها هي  ! ؟  بل كيف وهي أبعاضهم   ؟  وكيف وهي معهم  . ليستخفوا من أبصارهم وأمساعهم وجلودهم    
 ! وعن اهللا رب العاملني. ستوراً عن اخللق أمجعنيذي تفضح ما حسبوه م

 ! يغلبهم على أبعاضهم فتليب وتستجيب،  يا للمفاجأة بسلطان اهللا اخلفي
  "  .. ؟ مل شهدمت علينا: وقالوا جللودهم " 

 :  فإذا هي جتبههم باحلقيقة اليت خفيت عليهم يف غري مواربة وال جماملة
 ؟  "  كل شيءأنطقنا اهللا الذي أنطق: قالوا " 

وقد أنطق كل شيء    . وإنه لقادر على أن جيعل سواها     ؟   أليس هو الذي جعل األلسنة هي الناطقة      
 . فهو اليوم يتحدث وينطق ويبني

  "  .. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون " 
 . وال مفر من قبضته يف األول ويف األخري،  فإليه املنشأ وإليه املصري
 ! وهذا ما تقرره هلم اجللود. ول وهذا ما أنكروه بالعق

 : وقد تكون تعقيباً على املوقف العجيب.  وقد تكون بقية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم هلم
  "  .. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم " 

 ! ا منها لو أردمتوما كنتم مبستطيعني أن تستترو،  فما كان خيطر ببالكم أا ستخرج عليكم
  "  .. ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعملون " 

 :  وخدعكم هذا الظن اجلاهل األثيم وقادكم إىل اجلحيم
  "  .. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين " 

 :  مث جييء التعقيب األخري
  "  .. فإن يصربوا فالنار مثوى هلم " 
إنـه  . وليس الصرب الذي يعقبه الفرج وحسن اجلـزاء       ؛  فالصرب اآلن صرب على النار    ! للسخرية يا  

 ! الصرب الذي جزاؤه النار قراراً ومثوى يسوء فيه الثواء
  "  .. وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني " 
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من وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب         . وما عاد هناك متاب   ،   فما عاد هناك عتاب   
ال الصفح والرضـى    . فاليوم يغلق الباب يف وجه العتاب     . ورائه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب اجلفاء      

 ! الذي يعقب العتاب
|     |     | 

يستكربون عـن اإلميـان     ،  وهم بعد يف األرض   ،  مث يكشف هلم كذلك عن سلطان اهللا يف قلوم        
يزينـون هلـم    ،  قرناء سوء من اجلن ومن األنس      - ممبا اطلع على فساد قلو     - فاهللا قد قيض هلم   . باهللا

 : وحقت عليهم كلمة العذاب، وينتهون م إىل مواكب الذين كتب عليهم اخلسران، السوء
وحق عليهم القول يف أمم قد خلت       ،  وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم          " 

 ..  "  إم كانوا خاسرين، من قبلهم من اجلن واإلنس
وكيف أن قلوم اليت بني جنوم      .  فلينظروا كيف هم يف قبضة اهللا الذي يستكربون عن عبادته         

ويزينون هلم كل ما حـوهلم      ،  تقودهم إىل العذاب واخلسارة وقد قيض اهللا وأحضر قرناء يوسوسون هلم          
ن أن يفقـد  وأشد ما يصـيب اإلنسـا  . وحيسنون هلم أعماهلم فال يشعرون مبا فيها من قبح       ،  من السوء 

فهذه هي املهلكة وهـذا  ! وأن يرى كل شيء من شخصه حسنا ومن فعله  ،  إحساسه بقبح فعله واحنرافه   
يف األمم اليت حق عليها وعـد اهللا مـن   . وإذا هم يف قطيع السوء. هو املنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار   

  " . إم كانوا خاسرين " قطيع اخلاسرين. قبلهم من اجلن واإلنس
 : حني أحسوا مبا فيه من سلطان، ان من تزيني القرناء هلم دفعهم إىل حماربة هذا القرآن وك
  "  .. ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون: وقال الذين كفروا " 

وقد عجزوا عن مغالبـة     ؛   كلمة كان يوصي ا الكرباء من قريش أنفسهم ويغرون ا اجلماهري          
 . سهم ويف نفوس اجلماهريأثر القرآن يف أنف

ويفسـد  ،  ويغلـب عقـوهلم   ،  فهو كما كانوا يدعون يسحرهم     " . ال تسمعوا هلذا القرآن    " 
ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان اهللا بـني          . والزوج وزوجه ،  ويفرق بني الوالد وولده   . حيام

فكان هو  . بوشيجة غري وشيجته  فال حتفل   ،  كان يستخلص القلوب له   . واهلدى والضالل ،  اإلميان والكفر 
 . الفرقان

  " . والغوا فيه لعلكم تغلبون " 
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، ينتهي إىل املهـاترة   ،  ولكنه العجز عن املواجهة باحلجة واملقارعة بالربهان      .  وهي مهاترة ال تليق   
 . عند من يستكرب على اإلميان

لنـاس عـن     ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصـرف ا             
ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب       . ويلغون بالسجع والرجز  . ويلغون بالصياح واهلرج  . القرآن
 ! واحلق غالب مهما جهد املبطلون. إنه احلق، ألنه حيمل سر الغلب، القرآن

 :  ورداً على قولتهم املنكرة جييء التهديد املناسب
ذلـك جـزاء    . زينهم أسوأ الذي كانوا يعملون    ولنج،  فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً     " 

  " . جزاء مبا كانوا بآياتنا جيحدون، هلم فيها دار اخللد، أعداء اهللا النار
الذين زين هلم قرناؤهم ما بني      ،  وسرعان ما نشهد حنق املخدوعني    .  وسرعان ما جندهم يف النار    

 : افهموأغروهم ذه املهلكة اليت انتهى إليها مط، أيديهم وما خلفهم
ليكونا ،  جنعلهما حتت أقدامنا  ،  ربنا أرنا اللذين أضالنا من اجلن واإلنس      : وقال الذين كفروا   " 

  " . من األسفلني
 " ليكونا من األسفلني   "  " . جنعلهما حتت أقدامنا  :  " والتحرق على االنتقام  ،   إنه احلنق العنيف  

 ! وذلك بعد املوادة واملخادنة والوسوسة والتزيني. 
 ||     |     

: الذين قالوا . إم املؤمنون . صلة النصح والوالء  . وهناك صلة . صلة الوسوسة واإلغراء  . هذه صلة 
إن اهللا ال يقيض هلؤالء قرناء سـوء مـن         . مث استقاموا على الطريق إليه باإلميان والعمل الصاحل       ،  ربنا اهللا 

ـ      ؛  اجلن واإلنس  ، ويبشـروم باجلنـة  ، ن والطمأنينـة إمنا يكلف م مالئكة يفيضون على قلوم األم
 : ويتولوم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

وأبشروا ،  أال ختافوا وال حتزنوا   : تترتل عليهم املالئكة  . مث استقاموا . ربنا اهللا : إن الذين قالوا   " 
فسكم ولكم فيها ما تشتهي أن    . حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة      . باجلنة اليت كنتم توعدون   

  " . نزال من غفور رحيم. ولكم فيها ما تدعون
االستقامة عليها شـعوراً    . االستقامة عليها حبقها وحقيقتها    " . ربنا اهللا :  " واالستقامة على قولة  

ومن . وعسري. أمر وال شك كبري   . االستقامة عليها والصرب على تكاليفها    . وسلوكاً يف احلياة  ،  يف الضمري 
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هذه اليت تبدو فيما حكـاه      . ومودم،  ووالءهم،  صحبة املالئكة . ا اإلنعام الكبري  مث يستحق عند اهللا هذ    
حنـن  . أبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون    . ال حتزنوا . ال ختافوا : وهم يقولون ألوليائهم املؤمنني   . اهللا عنهم 

ق لصـديقه مـا     مث يصورون هلم اجلنة اليت يوعدون تصوير الصدي       . أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة     
. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها مـا تـدعون          : يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه املرتقب       

فأي . فهي من عند اهللا أنزلكم إياها مبغفرته ورمحته       . نزالً من غفور رحيم   : ويزيدوا هلم مجاالً وكرامة   
 ؟ نعيم بعد هذا النعيم

|     |     | 
ويوجـه  . وحديثه وأدبه ،  ووصف روحه ولفظه  ،  رة الداعية إىل اهللا   وخيتم هذا الشوط برسم صو    

، وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة املـدعوين وسـوء أدـم           .  وكل داعية من أمته    عإليها رسوله   
 : هذا هو منهجك مهما كانت األمور: ليقول للداعية. وتبجحهم النكري

وال تسـتوي   ! إنين مـن املسـلمني     :ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً وقال          " 
وما يلقاها إال . فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم       ،  احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن      

إنـه هـو   ، وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا. وما يلقاها إال ذو حظ عظيم   ،  الذين صربوا 
  " . السميع العليم

واعتزازها مبا  ،  وجهلها،  يف مواجهة التواءات النفس البشرية    ،  ىل اهللا  إن النهوض بواجب الدعوة إ    
وعلـى  ، وحرصها على شهواا وعلى مصـاحلها ، إا كانت على ضاللة   : واستكبارها أن يقال  ،  ألفت

 . كل البشر أمامه سواء، مركزها الذي قد دده الدعوة إىل إله واحد
 : ولكنه شأن عظيم. وف أمر شاق إن النهوض بواجب الدعوة يف مواجهة هذه الظر

  " . إنين من املسلمني: وقال، وعمل صاحلاً، ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا " 
وتصعد يف مقدمة الكلم الطيـب إىل       ،   إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال يف األرض         

.  تتوارى معـه الـذات  ومع االستسالم هللا الذي ؛  ولكن مع العمل الصاحل الذي يصدق الكلمة      . السماء
 . فتصبح الدعوة خالصة هللا ليس للداعية فيها شأن إال التبليغ

. أو بالتبجح يف اإلنكار   ،  أو بسوء األدب  ،   وال على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته باإلعراض        
 : فهو يف املكان الدون. وغريه يتقدم بالسيئة؛ فهو يف املقام الرفيع. فهو إمنا يتقدم باحلسنة
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  " . وال تستوي احلسنة وال السيئة  "
مـع السـيئة    - كما ال تستوي قيمتها - فإن احلسنة ال يستوي أثرها،  وليس له أن يرد بالسيئة   

يرد النفوس اجلاحمة إىل اهلـدوء      ،  واالستعالء على رغبة النفس يف مقابلة الشر بالشر       ،  والصرب والتسامح 
 : اجلماح إىل اللنيومن ، فتنقلب من اخلصومة إىل الوالء، والثقة

  " . فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم، ادفع باليت هي أحسن " 
والغضـب إىل   . وينقلب اهلياج إىل وداعة   .  وتصدق هذه القاعدة يف الغالبية الغالبة من احلاالت       

 متـبجح   وبسمة حانية يف وجه هائج غاضب     ،  ونربة هادئة ،  على كلمة طيبة  ؛  والتبجح إىل حياء  . سكينة
 ! مفلوت الزمام

، وأفلـت زمامـه   ،  وخلع حياءه ائياً  . ولو قوبل مبثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً        
 . وأخذته العزة باإلمث

وهذه .  غري أن تلك السماحة حتتاج إىل قلب كبري يعطف ويسمح وهو قادر على اإلساءة والرد              
ولئن أحس أنـه    .  يصور اإلحسان يف نفس املسيء ضعفاً      حىت ال . القدرة ضرورية لتؤيت السماحة أثرها    

 . ومل يكن للحسنة أثرها إطالقاً، ضعف مل حيترمه
ال العدوان على العقيدة وفتنـة      .  وهذه السماحة كذلك قاصرة على حاالت اإلساءة الشخصية       

قضي اهللا أمـراً    أو الصرب حىت ي   . فأما يف هذا فهو الدفع واملقاومة بكل صورة من صورها         . املؤمنني عنها 
 . كان مفعوالً

، والسماحة اليت تستعلي على دفعات الغيظ والغضب      ،  درجة دفع السيئة باحلسنة   ،   وهذه الدرجة 
درجة عظيمة ال يلقاهـا كـل    .. والتوازن الذي يعرف مىت تكون السماحة ومىت يكون الدفع باحلسىن      

 اهللا على عباده الذين حيـاولون       وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به     . فهي يف حاجة إىل الصرب    . إنسان
 : فيستحقون
  "  .. وما يلقاها إال ذو حظ عظيم، وما يلقاها إال الذين صربوا " 

وإذا غضـب هللا مل     ؛   وهو الذي مل يغضب لنفسه قط      ع إا درجة عالية إىل حد أن رسول اهللا         
  : - وقيل لكل داعية يف شخصه - قيل له. يقم لغضبه أحد

  "  .. إنه هو السميع العليم،  الشيطان نزغ فاستعذ باهللاوإما يرتغنك من " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

28

. أو ضيق الصدر عن السـماحة     . وقد يلقي يف الروع قلة الصرب على اإلساءة       .  فالغضب قد يرتغ  
 . والنفاذ من ثغرته، الستغالل الغضب، تدفع حماوالته، فاالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية

ويعرف ،  ويعرف طاقته واستعداده  ،  الذي يعرف مداخله ومساربه   ،  لبشري إن خالق هذا القلب ا    
ممـا  . أو نزغات الشيطان  . حيوط قلب الداعية إىل اهللا من نزغات الغضب       ،  من أين يدخل الشيطان إليه    

 . يلقاه يف طريقه مما يثري غضب احلليم
حىت يبلغ الداعيـة    ،  طريق السري يف مسارب النفس ودروا وأشواكها وشعاا       .  إنه طريق شاق  

 ! ! ! ونقطة القياد؛ منها موضع التوجيه
|     |     | 

وِمن آياِتِه اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا ِللشمِس ولَا ِللْقَمِر واسجدوا ِللَّـِه               + 
ِن استكْبروا فَالَِّذين ِعند ربك يسبحونَ لَه ِباللَّيِل والنهـاِر           فَإِ 37الَِّذي خلَقَهن ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ       

 وِمن آياِتِه أَنك ترى الْأَرض خاِشعةً فَِإذَا أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزت وربـت ِإنَّ               38وهم لَا يسأَمونَ    
  39لْموتى ِإنه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير الَِّذي أَحياها لَمحِيي ا

                    مـوـا يأِْتي آِمنن يأَم م رياِر خلْقَى ِفي النن يا أَفَمنلَينَ عفَوخا لَا ياِتنونَ ِفي آيلِْحدي ِإنَّ الَِّذين
         ِصريلُونَ بمعا تِبم هِإن ما ِشئْتلُوا ممِة اعام40الِْقي          ـابلَِكت هِإنو ماءها جوا ِبالذِّكِْر لَمكَفَر ِإنَّ الَِّذين

 ِزيزِميٍد 41عِكيٍم حح نِرتيلٌ ملِْفِه تخ لَا ِمنِه ويدِن يياِطلُ ِمن بأِْتيِه الْب42 لَا ي  
           بِإنَّ ر ِلكِل ِمن قَبسِقيلَ ِللر ا قَدِإلَّا م قَالُ لَكا يذُو ِعقَاٍب أَِلـيٍم        مٍة وِفرغلَذُو م 43ك   لَـوو 

جعلْناه قُرآنا أَعجِميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته أَأَعجِمي وعرِبي قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هـدى وِشـفَاء                 
  44يِهم عمى أُولَِئك ينادونَ ِمن مكَاٍن بِعيٍد والَِّذين لَا يؤِمنونَ ِفي آذَاِنِهم وقْر وهو علَ

ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب فَاختِلف ِفيِه ولَولَا كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَقُِضي بينهم وِإنهم لَِفـي                
  46من أَساء فَعلَيها وما ربك ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيِد  من عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه و45شك منه مِريٍب 

ِإلَيِه يرد ِعلْم الساعِة وما تخرج ِمن ثَمراٍت من أَكْماِمها وما تحِملُ ِمن أُنثَى ولَا تضـع ِإلَّـا                   
 وضلَّ عنهم ما كَانوا يدعونَ ِمن       47ذَناك ما ِمنا ِمن شِهيٍد      ِبِعلِْمِه ويوم يناِديِهم أَين شركَاِئي قَالُوا آ      

  48قَبلُ وظَنوا ما لَهم من مِحيٍص 
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 ولَِئن أَذَقْناه رحمةً منا ِمن      49لَا يسأَم الِْإنسانُ ِمن دعاء الْخيِر وِإن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ            
بعِد ضراء مسته لَيقُولَن هذَا ِلي وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِجعت ِإلَى ربي ِإنَّ ِلي ِعنده لَلْحسـنى                   

ا علَى الِْإنساِن أَعـرض      وِإذَا أَنعمن  50فَلَننبئَن الَِّذين كَفَروا ِبما عِملُوا ولَنِذيقَنهم من عذَاٍب غَِليٍظ          
 قُلْ أَرأَيتم ِإن كَانَ ِمن ِعنِد اللَِّه ثُم كَفَرتم ِبِه من            51ونأى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر فَذُو دعاء عِريٍض         

  52أَضلُّ ِممن هو ِفي ِشقَاٍق بِعيٍد 
 أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكِْف ِبربك أَنه علَى كُلِّ             سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي    

 ِهيدٍء شيِحيطٌ 53شٍء ميِبكُلِّ ش هأَلَا ِإن ِهمبن لِّقَاء رٍة ميِفي ِمر مه54 أَلَا ِإن_  
|     |     | 

الليـل  : يبدأ جبولة مع آيات اهللا الكونيـة      . ي يف جمال الدعوة   هذا شوط جديد مع القلب البشر     
. ومها من خلـق اهللا    . ويف املشركني من كان يسجد للشمس وللقمر مع اهللا        ،  والنهار والشمس والقمر  

ويعقب على عرض هذه اآليات بأم إن استكربوا عن عبادة اهللا فهناك من هم أقـرب منـهم إىل اهللا                    
كما تلقوها فلم يتحركوا ا     ،  كلها يف مقام العبادة وهي تتلقى من را احلياة        مث هناك األرض    . يعبدونه
وهو قرآن عريب غري مشوب     ؛  وجيادلون يف آياته القرآنية   ،  إمنا هم يلحدون يف آيات اهللا الكونية      . إىل اهللا 

ا مـن   مث يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فيه       . وينتقل م إىل مشهد من مشاهد القيامة      . بأعجمية
مث هم ال يقون أنفسـهم      . وبكل ما فيها من حرص على اخلري وجزع من الضر         ،  ضعف وتقلب ونسيان  

وتنتهي السورة بوعد اهللا سبحانه أن يكشف للناس عن آياته يف اآلفاق ويف             . من شر ما يصيبها عند اهللا     
  .. ويذهب ما يف قلوم من ريب وشك، أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق

  |     ||    
واسـجدوا هللا   . ال تسجدوا للشمس وال للقمر    . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر      " 

  "  .. إن كنتم إياه تعبدون. الذي خلقهن
ولو . وهلا يف القلب البشري روعة مباشرة     . يراها العامل واجلاهل  ،   وهذه اآليات معروضة لألنظار   

. فبينها وبني الكائن البشري صلة أعمق من املعرفة العلميـة         . مل يعلم اإلنسان شيئاً عن حقيقتها العلمية      
، تكوينـه تكوينـها   . فهو منها وهي منه   . ويف التكوين ،  ويف الفطرة ،  بينها وبينه هذا االتصال يف النشأة     

فهو من مث يستقبلها حبسه العميـق يف         .. وإهله إهلها ،  وناموسه ناموسها ،  وفطرته فطرا ،  ومادته مادا 
 ! مباشر ملنطقها العريقهزة وإدراك 
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هذه الغفلة اليت ترد عليـه      ،  وإيقاظه من غفلته عنها   ،  هلذا يكتفي القرآن غالبا بتوجيه القلب إليها      
لينتفض جديداً حيـاً  ، فيجلوها القرآن عنه. ومن تراكم احلواجز واملوانع عليه تارة ،  من طول األلفة تارة   

 . ملعرفة القدمية العميقة اجلذورويتجاوب معه با، يقظاً يعاطف هذا الكون الصديق
فقد كان قوم يبـالغون يف الشـعور        .  وصورة من صور اإلحنراف تلك اليت تشري إليها اآلية هنا         

فجاء القرآن  ! بالشمس والقمر شعوراً منحرفاً ضاالً فيعبدوما باسم التقرب إىل اهللا بعبادة أى خالئقه            
إن كنتم تعبدون اهللا حقـاً      : ويقول هلم . يدم املدخولة ويزيل الغبش عن عق   ؛  لريدهم عن هذا اإلحنراف   

فاخلالق هو وحده الذي يتوجه إليـه        " واسجدوا هللا الذي خلقهن    ..  " فال تسجدوا للشمس والقمر   
والشمس والقمر مثلكم يتوجهون إىل خالقهما فتوجهوا معهم إىل اخلـالق الواحـد           . املخلوقون أمجعني 

باعتبار جنسهما وأخواما    " خلقهن:  " الضمري عليهما مؤنثاً جمموعاً   ويعيد  . الذي يستحق أن تعبدوه   
ويصـورهن  ،  ويتحدث عنهن بضمري املؤنث العاقل ليخلع عليهن احلياة والعقل        ؛  من الكواكب والنجوم  

 ! شخوصاً ذات أعيان
ا ولن يزيد هذ  ؛  فلن يقدم هذا أو يؤخر    ،  وبعد هذا البيان  ،   فإن استكربوا بعد عرض هذه اآليات     

 : فغريهم يعبد غري مستكرب. أو ينقص
  "  .. وهم ال يسأمون، فإن استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار " 

ولكن قد يكون هنالك غري     . املالئكة " الذين عند ربك   "  وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر      
 ! ؟ ري الضئيلوهل نعلم حنن شيئاً إال اليس؛ املالئكة من عباد اهللا املقربني

ال يستكربون كما يستكرب أولئك     . وهم أكرم وأمثل  . وهم أرفع وأعلى  . الذين عند ربك  .  هؤالء
 " وال يفترون عن تسبيحه ليالً واراً     . وال يغترون بقرب مكام من اهللا     . املنحرفون الضالون يف األرض   

ف يف حقيقة العبودية هللا مـن  فماذا يساوي أن يتخلف من أهل األرض من يتخل     "  .. وهم ال يسأمون  
 ؟ اجلميع

األرض اليت هم   . األرض اليت منها خرجوا وإليها يعودون      - أمهم اليت تقوم   -  وهنالك األرض 
، هذه األرض تقف خاشـعة هللا      .. على سطحها منال تدب وال طعام هلا وال شراب إال ما تستمده منها            

 : وهي تتلقى من يديه احلياة
إن الذي أحياها   . فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت     ،  ى األرض خاشعة  ومن آياته أنك تر    " 
  "  .. إنه على كل شيء قدير، حمليي املويت
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فخشوع األرض هنا هو سكوا قبل نزول       .  ونقف حلظة أمام دقة التعبري القرآين يف كل موضع        
. ر وصالة على أسـباب احليـاة      وكأمنا هي حركة شك   . فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت     . املاء عليها 

فجيء بـاألرض يف هـذا      ،  ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه اآلية سياق خشوع وعبادة وتسبيح           
  .. تشارك فيه بالشعور املناسب وباحلركة املناسبة، شخصاً من شخوص املشهد، املشهد

 يف مثل هذا التعبري     عن التناسق الفين   " التصوير الفين يف القرآن    "  ونستعري هنا صفحة من كتاب    
)1( : 

ومـرة  ،   " هامدة " مرة بأا ،  وقبل تفتحها بالنبات  . عرب القرآن عن األرض قبل نزول املطر       " 
فلننظـر كيـف وردت هاتـان       . وقد يفهم البعض أن هذا جمرد تنويع يف التعـبري          " . خاشعة " بأا

 : الصورتان
 : لقد وردتا يف سياقني خمتلفني على هذا النحو " 
فإنـا  ،  يا أيها الناس إن كنتم يف ريب مـن البعـث          :  " يف هذا السياق   " هامدة " وردت " 

لنبني لكـم ونقـر يف      . مث من مضغة خملقة وغري خملقة     ،  مث من علقة  ،  مث من نطفة  ،  خلقناكم من تراب  
ومـنكم  ،  ومنكم من يتوىف  ؛  مث لتبلغوا أشدكم  ،  مث خنرجكم طفالً  ؛  األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى     

فإذا أنزلنا عليها املـاء     ،  وترى األرض هامدة  . لكيال يعلم من بعد علم شيئاً     ،  ن يرد إىل أرذل العمر    م
  .. )2( " وأنبتت من كل زوج يج، اهتزت وربت

ال . ومن آياته الليل والنـهار والشـمس والقمـر        :  " يف هذا السياق   " خاشعة "  ووردت
فـإن اسـتكربوا    . إن كنتم إياه تعبدون   ،  لقهنواسجدوا هللا الذي خ   ،  تسجدوا للشمس وال للقمر   

، ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة     . وهم ال يسأمون  ،  فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار      
  " . فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت

إن  " . خاشـعة  " و " هامدة " يتبني وجه التناسق يف   ،  وعند التأمل السريع يف هذين السياقني      " 
مث تـز    " هامـدة  " فمما يتسق معه تصوير األرض    ؛  جلو يف السياق األول جو بعث وإحياء وإخراج       ا

                                                 
 .  من الطبعة الرابعة100 - 98 ص)1(
  ). 5(  سورة احلج )2(
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يتسق معه  ،  وإن اجلو يف السياق الثاين هو جو عبادة وخشوع وسجود         . وتربو وتنبت من كل زوج يج     
 . فإذا نزل عليها املاء اهتزت وربت " خاشعة " تصوير األرض

ألنه ال حمل هلـا يف      ،  كما زاد هناك  ،  اإلنبات واإلخراج ،  واإلرباء هنا مث ال يزيد على االهتزاز      ؛  
إما ختيالن  . هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك       " اهتزت وربت  " ومل جتىء . جو العبادة والسجود  

ألن كل ما يف املشهد يتحـرك حركـة   ،  وهذه احلركة هي املقصودة هنا    . حركة لألرض بعد خشوعها   
فـاهتزت لتشـارك العابـدين      ،   من املناسب أن تبقى األرض وحدها خاشعة ساكنة        فلم يكن ،  العبادة

وكل األجزاء تتحرك من    ،  ولكي ال يبقى جزء من أجزاء املشهد ساكناً       ،  املتحركني يف املشهد حركتهم   
 . اخل. اخل " وهذا لون من الدقة يف تناسق احلركة املتخيلة يسمو على كل تقدير. حوله

ويتخذ من إحياء   ،  قرآين فنجد أن التعقيب يف اية اآلية يشري إىل إحياء املوتى           ونعود إىل النص ال   
 : األرض منوذجاً ودليالً

  "  .. إنه على كل شيء قدير، إن الذي أحياها حمليي املوتى " 
ودليالً كذلك على   ،   ويتكرر يف القرآن عرض مثل هذا املشهد واختاذه منوذجاً لإلحياء يف اآلخرة           

، ألنه يلمس القلوب قبـل أن يلمـس العقـول         ،  مشهد احلياة يف األرض قريب من كل قلب       و. القدرة
والقـرآن  . توحي بالقدرة املنشئة إحياء خفياً ينبض يف أعماق الشعور، واحلياة حني تنبض من بني املوات    

 . خياطب الفطرة بلغتها من أقرب طريق
|     |     | 

ر الشعوري العميق جييء التنديد والتهديد ملن يلحدون        وأمام مشهد هذه اآليات الكونية ذات األث      
 : أو يغالطون فيها، فيكفرون ا؛ يف هذه اآليات الظاهرة الباهرة

أم من يأيت آمناً يـوم      ؟  أفمن يلقى يف النار خري    . إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا        " 
  " . اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري. القيامة

وهـم  . فهم مكشوفون لعلـم اهللا     "  .. ال خيفون علينا  :  " أ التهديد ملفوفاً ولكنه خميف     ويبد
وحسبوا أم مفلتون من يد اهللا كما قد يفلتون باملغالطـة           ،  مهما غالطوا والتووا  ،  مأخوذون مبا يلحدون  

 . من حساب الناس
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وهـو   "  .. ؟  م القيامـة  أفمن يلقى يف النار خري أم من يأيت آمناً يـو          :  "  مث يصرح بالتهديد  
 . باملقابلة إىل جميء املؤمنني آمنني، ورمبا ينتظرهم من اإللقاء يف النار واخلوف والفزغ، تعريض م

ويا خـوف    "  .. إنه مبا تعملون بصري   . اعملوا ما شئتم  :  "  وتنتهي اآلية بتهديد آخر ملفوف    
 . واهللا مبا يعمل بصري. من يترك ليعمل فيلحد يف آيات اهللا

|     |     | 
ال ،  والقرآن كتاب عزيز قوي منيـع اجلانـب       ،  ويستطرد إىل الذين يكفرون بآيات اهللا القرآنية      

 : يدخل عليه الباطل من قريب وال من بعيد
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من        ،  وإنه لكتاب عزيز  ،  إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم      " 

إن ربك لذو مغفرة وذو     ،   يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك         ما. ترتيل من حكيم محيد   . خلفه
وهو للـذين   : قل؟  أأعجمي وعريب ! لوال فصلت آياته  : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا    . عقاب أليم 

أولئك ينادون من مكـان     ،  وهو عليهم عمى ً   ،  والذين ال يؤمنون يف آذام وقر     . آمنوا هدى وشفاء  
  " . بعيد

فال . وال يذكر ماذا هم وال ماذا سيقع هلم       ؛  دث عن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم       والنص يتح 
إن فعلتم ال يوجـد وصـف       : كأمنا ليقال  "  .. . إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم     :  " يذكر اخلرب 

 ! ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها
ر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة      ال يأيت به وميضي يف وصف الذك       " إن "  لذلك يترك النص خرب   

 : وتبشيعها
  "  .. ترتيل من حكيم محيد. وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه " 

ويتصل باحلق  . يصدع باحلق . وهو صادر من اهللا احلق    .  وأىن للباطل أن يدخل على هذا الكتاب      
 ؟ الذي تقوم عليه السماوات واألرض

إنا حنن نزلنا الـذكر     :  " حمفوظ بأمر اهللا الذي تكفل حبفظه فقال      . الباطل وهو عزيز   وأىن يأتيه   
  " . وإنا له حلافظون
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جيده يف روحه وجيده يف     . والذي نزل ليقره  ،   واملتدبر هلذا القرآن جيد فيه ذلك احلق الذي نزل به         
ويطبعها ويؤثر فيهـا التـأثري      ،  خياطب أعماق الفطرة  ،  حقاً مطمئناً فطرياً  . جيده يف بساطة ويسر   . نصه

 . العجيب
، ويف طريقة نزولـه   ،  ويف توجيهه ،  واحلكمة ظاهرة يف بنائه    "  .. ترتيل من حكيم محيد    "  وهو

ويف القرآن مـا يسـتجيش      . واهللا الذي نزله خليق باحلمد    . ويف عالجه للقلب البشري من أقصر طريق      
 . القلب حلمده الكثري

وجيمـع  .  وسائر الرسل قبله   عوبني رسول اهللا    ؛  وسائر الوحي قبله   مث يربط السياق بني القرآن      
وتتصـل بـه   ، ترتبط به أرواحها وقلوا، اسرة النبوة كلها يف ندوة واحدة تتلقى من را حديثاً واحداً  

وعضو من أسرة عريقة    ،  وحيس املسلم األخري أنه فرع من شجرة وارفة عميقة اجلذور         ؛  طريقها ودعوا 
 : خقدمية التاري
  "  .. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك " 

، وإنه كذلك استقبال واحد مـن البشـرية       . وعقيدة واحدة ،  ورسالة واحدة ،   إنه وحي واحد  
وأسـرة  ، وشـجرة واحـدة  ، مث هي بعد ذلك وشيجة واحدة .. واعتراضات واحدة،  وتكذيب واحد 

 . وطريق واصل ممدود، وهدف يف اية األمر واحد، وجتارب واحدة، حدةوآالم وا، واحدة
السالكني ،  توحيه هذه احلقيقة ألصحاب الدعوة    . والتصميم،  والصرب،  والقوة،   أي شعور باألنس  

صـلوات اهللا    - يف طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخـوام مجيعـاً              
 ؟ وسالمه عليهم أمجعني

، وأي شعور بالكرامة واالعتزاز واالستعالء على مصاعب الطريق وعثرا وأشواكها وعقباـا            
وصاحب الدعوة ميضي وهو يشعر أن اسالفه يف هذا الطريق هم تلك العصبة املختارة من بـين البشـر                   

 ؟ أمجعني
لة عميقـة   ولكن أي آثار هائ    "  .. ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك         :  "  إا حقيقة 

 ؟ ينشئها استقرار هذه احلقيقة يف نفوس املؤمنني
 . وهو يقرر مثل هذه احلقيقة الضخمة ويزرعها يف القلوب،  وهذا ما يصنعه هذا القرآن

 :  خامت الرسلع ومما قيل للرسل وقيل حملمد 
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  "  .. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم " 
وحيذر . ع يف رمحة اهللا ومغفرته فال ييأس منها أبداً        فيطم.  ذلك كي تستقيم نفس املؤمن وتتوازن     

 . عقاب اهللا وخيشاه فال يغفل عنه أبداً
 .  إنه التوازن طابع اإلسالم األصيل

كما يشـري إىل طريقتـهم يف       ؛   مث يذكرهم بنعمة اهللا عليهم أن جعل هذا القرآن عربياً بلسام          
 : العنت واإلحلاد واجلدل والتحريف

  "  .. ؟ أأعجمي وعريب! لوال فصلت آياته: قرآناً أعجمياً لقالواولو جعلناه  " 
ال : فيقولون. وهم خيافون منه ألنه عريب خياطب فطرة العرب بلسام        ،   فهم ال يصغون إليه عربياً    

وقـالوا  ،  ولو جعله اهللا قرآنا أعجمياً العترضوا عليه أيضاً       . تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون      
ولو جعل بعضه أعجمياً وبعضه عربياً العترضوا كـذلك وقـالوا   !  جاء عربياً فصيحاً مفصالً دقيقاً    لوال

 . فهو املراء واجلدل واإلحلاد! ؟ أأعجمي وعريب
هي أن هذا الكتاب هـدى للمـؤمنني        ،   واحلقيقة اليت ختلص من وراء هذا اجلدل حول الشكل        

فأما الـذين ال يؤمنـون      . فتهتدي به وتشتفي  ،  حقيقتهفقلوب املؤمنني هي اليت تدرك طبيعته و      ،  وشفاء
وهم ال يتبينون   . وعمىً  يف قلوم   ،  فهو وقر يف آذام   ،  فقلوم مطموسة ال ختالطها بشاشة هذا الكتاب      

 : ألم بعيدون جداً عن طبيعة هذا الكتاب وهواتفه. شيئاً
، وهو عليهم عمـى ً    ،  م وقر والذين ال يؤمنون يف آذا    ،  هو للذين آمنوا هدى وشفاء    : قل " 

  "  .. أولئك ينادون من مكان بعيد
فناس يفعل هذا القرآن يف نفوسهم      .  وجيد اإلنسان مصداق هذا القول يف كل زمان ويف كل بيئة          

وناس يثقل هذا القـرآن     . ويصنع ا ومنها العظائم يف ذاا وفيما حوهلا       ؛  وحيييها إحياء ،  فينشئها إنشاء 
. ولكـن تغـريت القلـوب     . وما تغري القرآن  . وال يزيدهم إال صمماً وعمى    ،  لومعلى آذام وعلى ق   
 . وصدق اهللا العظيم

|     |     | 
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يشري إليه منوذجاً للرسل الـذين ورد       . ويشري إىل موسى وكتابه واختالف قومه يف هذا الكتاب        
كون الفصل يف هذا كله     وسبقت كلمته أن ي   ،  وقد أجل اهللا حكمه يف اختالفهم     . ذكرهم من قبل إمجاالً   
 : يف يوم الفصل العظيم

وإـم  ،  ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم      ،  ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه      " 
  "  .. لفي شك منه مريب

.  وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل يف قضية الرسالة األخرية إىل ذلك اليوم املوعـود               
 : ن على ما يعملونمث جيازو، وأن يدع الناس يعملون

  "  .. وما ربك بظالم للعبيد، من عمل صاحلاً فلنفسه ومن اساء فعليها " 
وتعلـن مبـدأ    ؛   لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية وتضع على كاهلها عبء اإلختيار           

  .. )1( " وما ربك بظالم للعبيد " وملن شاء أن خيتار. التبعة الفردية
|     |     | 

يقرر أن أمر الساعة وعلمهـا إىل اهللا        ،  وتقرير عدل اهللا فيه   ،   اإلشارة إىل األجل املسمى    ومبناسبة
وذلك يف الطريق إىل عرض     . ويصور علم اهللا يف بعض جماالته صورة موحية متس أعماق القلوب          ،  وحده

 : مشهد من مشاهد القيامة يسأل فيه املشركون وجييبون
وما حتمل من أنثى وال تضـع إال        ،   مثرات من أكمامها   وما خترج من  ،  إليه يرد علم الساعة    " 

وضل عنهم ما كانوا يدعون من      . آذناك ما منا من شهيد    : قالوا؟  أين شركائي : ويوم يناديهم . بعلمه
  "  .. وظنوا ما هلم من حميص، قبل

واحلمـل يف   ،  والثمرات يف أكمامها سر غـري منظـور       .  والساعة غيب غائر يف ضمري اهول     
ويذهب القلب يتتبع الثمـرات يف  . وعلم اهللا ا حميط، وكلها يف علم اهللا .  غيب كذلك مستور   األرحام
ويتصـور  ؛  يذهب يف جنبات األرض كلها يرقب األكمام اليت ال حتصى         . واألجنة يف أرحامها  ،  أكمامها

شـري أن   وترتسم يف الضمري صورة لعلم اهللا بقدر ما يطيق الضـمري الب           ! األجنة اليت ال حيصرها خيال    
 . يتصور من احلقيقة اليت ليس هلا حدود

 : واقفاً أمام هذا العلم الذي ال يند عنه خاف وال مستور،  ويتصور القطيع الضال من البشر
                                                 

 .  ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إىل ختامها القريب. إىل هنا ينتهي اجلزء الرابع والعشرون)1(
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  "  .. ؟ أين شركائي: ويوم يناديهم " 
 ؟ فماذا هم قائلون. وال حتريف للكلم وال حمال،  هنا يف هذا اليوم الذي ال جيدي فيه جدال

  "  .. ؟ أذناك ما منا من شهيد: لواقا " 
 ! أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك،  أعلمناك

  "  .. وظنوا ما هلم من حميص، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل " 
ووقع يف نفوسهم أن ليس هلم خمرج مما هـم فيـه   .  فما عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة   

 . فال يذكر إال ما هو فيه؛ الذي ينسي اإلنسان ماضيه كله ،وتلك أمارة الكرب املذهل
|     |     | 

، مع شدة حرص اإلنسان علـى اخلـري       ،  وال حيترسون منه  ،  ذلك هو اليوم الذي ال حيتاطون له      
عاطلة مـن   ،  مكشوفة من كل ستار   ،  وهنا يصور هلم نفوسهم عارية من كل رداء        .. وجزعه من الضر  

 : كل متويه
ولئن أذقناه رمحة منا مـن      . وإن مسه الشر فيؤوس قنوط    ،  إلنسان من دعاء اخلري   ال يسأم ا   " 

ولـئن رجعـت إىل ريب إن يل عنـده          ،  وما أظن الساعة قائمـة    ،  هذا يل : ليقولن،  بعد ضراء مسته  
وإذا أنعمنا علـى اإلنسـان      . ولنذيقنهم من عذاب غليظ   ،  فلننبئن الذين كفروا مبا عملوا    . للحسىن

  "  .. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أعرض ونأى جبانبه
رسـم   .. فتستقيم على طريـق   ،  اليت ال تدي دى اهللا    ،   إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية     

وجزعها مـن   ،  واغترارها بالسراء ،  وجحودها للنعمة ،  وحبها للخري ،  ومراءها،  وضعفها،  يصور تقلبها 
  .. رسم دقيق عجيب .. الضراء

. يطلب اخلري لنفسه وال ميل طلبه     ،  مكرر له ،  فهو ملح فيه  .  من دعاء اخلري    هذا اإلنسان ال يسأم   
وتقطعت بـه األسـباب     ،  فقد األمل والرجاء وظن أن ال خمرج له وال فرج         . جمرد مس . وإن مسه الشر  

ورباطـه بـه    ،  ذلك أن ثقته بربه قليلة    . ويئس من رمحة اهللا وقنط من رعايته      ؛  وضاق صدره وكرب مهه   
 ! ضعيف

واسـتطاره  ؛  استخفته النعمة فنسي الشكر   ،  اإلنسان إذا أذاقه اهللا منه رمحة بعد ذلك الضر         وهذا  
ونسي اآلخرة واسـتبعد أن     ! نلته باستحقاقي وهو دائم علي    . هذا يل : وقال. الرخاء فغفل عن مصدره   
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مقامـاً  وحيسب لنفسه   ،  وانتفخ يف عني نفسه فراح يتأىل على اهللا        "  .. وما أظن الساعة قائمة    " تكون
!  " ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده          . وهو ينكر اآلخرة فيكفر باهللا    ،  عنده ليس له  

عندئذ جييء التهديد يف موضـعه هلـذا         .. وهو غرور  " ! ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىن       
 : الغرور

 .  "  .ولنذيقنهم من عذاب غليظ، فلننبئن الذين كفروا مبا عملوا " 
فأمـا إذا مسـه الشـر    . وأعرض ونأى جبانبه. استعظم وطغى:  وهذا اإلنسان إذا أنعم اهللا عليه  

 ! فهو ذو دعاء عريض. ويتضرع وال ميل الضراعة، ويصغر ويتضاءل، فيتخاذل ويتهاوى
خالقه الـذي   . إنه خالقه الذي يصفه   ! وأي تسجيل للصغرية يف نفس اإلنسان والكبرية      ،   أية دقة 
 إال أن تدي إىل الطريق املستقيم     ،  ويعرف أا تظل تدور يف هذه الدروب املنحنية       .  نفسه يعرف دروب 

  .. فتستقيم.. 
فمـاذا أنـتم إذن     : يسـأهلم ،  املكشوفة من كل ستار   ،   وأمام هذه النفس العارية من كل رداء      

عرضون أنفسكم  وكنتم ت ؛  وكان هذا الوعيد حقاً   ،  من عند اهللا  ،  صانعون إن كان هذا الذي تكذبون به      
 : لعاقبة التكذيب والشقاق

  "  .. ؟ من أضل ممن هو يف شقاق بعيد؟ أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به: قل " 
 ! ؟ فماذا أخذوا ألنفسهم من وسائل االحتياط.  إنه احتمال يستحق االحتياط

|     |     | 
 - يكشف عن بعض ما قدر فيـه       .ويتجه إىل الكون العريض   . ويدعهم بعدئذ يفكرون وحيسبون   

 : من مقادير - ويف ذوات أنفسهم
أو مل يكف بربك أنه على كل       . سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق           " 

  "  .. أال إنه بكل شيء حميط. أال إم يف مرية من لقاء رم؟ شيء شهيد
  .. . وإنه إليقاع كبري.  إنه اإليقاع األخري
ومن خفايـا   ،  أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون        - بين اإلنسان  -  إنه وعد اهللا لعباده   

هـذا  . حىت يتبني هلم أنـه احلـق   ،  وعدهم أن يريهم آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم       . أنفسهم على السواء  
 ؟ ثاًومن اصدق من اهللا حدي. وهذا القول الذي يقوله هلم. وهذا املنهج. وهذا الكتاب. الدين
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فكشف هلم عن آياته يف اآلفاق يف خالل القرون األربعة عشـر الـيت              ؛   ولقد صدقهم اهللا وعده   
 . وما يزال يكشف هلم يف كل يوم عن جديد. وكشف هلم عن آياته يف أنفسهم؛ تلت هذا الوعد

. فقد تفتحت هلـم اآلفـاق     .  وينظر اإلنسان فريى البشر قد كشفوا كثريا جدا منذ ذلك احلني          
 . تحت هلم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه اهللاوتف

 . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان هلم فيها خري كثري.  لقد عرفوا أشياء كثرية
إن هي إال ذرة صغرية تابعة       ..  عرفوا منذ ذلك احلني أن أرضهم اليت كانوا يظنوا مركز الكون          

وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعـة     . ون مئات املاليني  وعرفوا أن الشمس كرة صغرية منها يف الك       . للشمس
 ! إن صح ما عرفوه، ورمبا طبيعة كوم - مشسهم

عرفوا أن أسـاس  . إن صح أن هناك مادة.  وعرفوا الكثري عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه        
  إشـعاع  وعرفوا إذن أن الكون كله من     . وعرفوا أن الذرة تتحول إىل إشعاع     . بناء هذا الكون هو الذرة    

 ! هي اليت جتعل منه هذه األشكال واألحجام: يف صور شىت.. 
وعرفوا أنه يدور حول    . عرفوا أنه كرة أو كالكرة    .  وعرفوا الكثري عن كوكبهم األرضي الصغري     

وعرفوا الكثري من   . وكشفوا عن شيء من باطنه    . وعرفوا قاراته وحميطاته وأاره   . نفسه وحول الشمس  
 ! واملنثور يف جوه من هذه األقوات أيضاً. الكوكب من األقواتاملخبوء يف جوف هذا 

ومنهم . وتصرف هذا الكون الكبري   ،   وعرفوا وحدة النواميس اليت تربط كوكبهم بالكون الكبري       
ومنهم من احنرف فوقف عن ظـاهر       . من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إىل معرفة خالق النواميس         

، قد أخذت عن طريق العلم تثوب     ،  ية بعد الضالل والشرود من جراء العلم      ولكن البشر . العلم ال يتعداه  
 . وتعرف أنه احلق عن هذا الطريق

فقد عرفوا عن اجلسم    .  ومل تكن فتوح العلم واملعرفة يف أغوار النفس بأقل منها يف جسم الكون            
، ئفـه وأمراضـه   عرفوا عن تكوينه وتركيبه ووظا    . البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثري     

 . ما يكشف عن خوارق ال يصنعها إال اهللا، وعرفوا عن أسرار عمله وحركته، وغذائه ومتثيله
ألن العناية كانت متجهـة     . إنه ال يبلغ ما عرفوه عن اجلسم       ..  وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً    

ولكن أشـياء قـد      .بشدة إىل مادة هذا اإلنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إىل عقله وروحه             
  .. عرفت تشري إىل فتوح ستجيء
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 !  وما يزال اإلنسان يف الطريق
  "  .. سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق:  "  ووعد اهللا ما يزال قائماً

فموكـب  .  والشطر األخري من الوعد قد بانت طالئعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحـوظ             
وهنـاك أفـواج وأفـواج      ! وعن طريق العلم املادي وحده يفد كثريون      . مع من فجاج شىت   اإلميان يتج 

. ذلك على الرغم من موجة اإلحلاد الطاغية اليت كادت تغمر هذا الكوكب يف املاضي             . تتجمع من بعيد  
 وقد ال يتم متام هذا     - على الرغم من مجيع الظواهر املخالفة      - تنحسر. ولكن هذه املوجة تنحسر اآلن    

وحىت حيق وعد اهللا الذي ال بـد        . حىت يتم احنسارها أو يكاد إن شاء اهللا       ،  القرن العشرين الذي حنن فيه    
 : أن يكون

  "  .. ؟ أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد " 
 .  وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود

  "  .. أال إم يف مرية من لقاء رم " 
 . وهو أكيد. بسبب هذا الشك يف اللقاء،  ومن مث يقع ما يقع منهم

  "  .. أال إنه بكل شيء حميط " 
 ؟  فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء حميط
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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   ، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .اسوء ورهبا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        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              اجلاد على كافة   دعوة إىل اإلعداد   |
 . 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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