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 ِفيها يفْرق كُلُّ أَمٍر     3 ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنا كُنا منِذِرين          2 والِْكتاِب الْمِبِني    1حم  + 

 رب السماواِت   6 رحمةً من ربك ِإنه هو السِميع الْعِليم         5ا كُنا مرِسِلني     أَمرا من ِعنِدنا ِإن    4حِكيٍم  
       وِقِننيم ما ِإن كُنتمهنيا بمِض والْأَر7و            ِلنيالْأَو اِئكُمآب برو كُمبر ِميتيِيي وحي وِإلَّا ه لْ  8 لَا ِإلَهب 

 11 يغشى الناس هذَا عذَاب أَِليم       10 فَارتِقب يوم تأِْتي السماء ِبدخاٍن مِبٍني        9ي شك يلْعبونَ    هم فِ 
ا  ثُم تولَّـو   13 أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاءهم رسولٌ مِبني         12ربنا اكِْشف عنا الْعذَاب ِإنا مؤِمنونَ       

 يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى     15 ِإنا كَاِشفُو الْعذَاِب قَِليلًا ِإنكُم عاِئدونَ        14عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ     
  16ِإنا منتِقمونَ 

         ولٌ كَِرميسر ماءهجنَ ووعِفر مقَو ملَها قَبنفَت لَقَدوا  17وولٌ        أَنْ أَدسر ي لَكُماللَِّه ِإن ادِعب ِإلَي 
  ِبٍني           18أَِمنيلْطَاٍن مي آِتيكُم ِبسلَى اللَِّه ِإنلُوا ععأَنْ لَّا توِن       19 ومجرأَن ت كُمبري وبِبر ذْتي عِإنو 
 فَأَسِر ِبِعباِدي لَيلًا ِإنكُـم  22هؤلَاء قَوم مجِرمونَ   فَدعا ربه أَنَّ     21 وِإنْ لَّم تؤِمنوا ِلي فَاعتِزلُوِن       20

 وزروٍع  25 كَم تركُوا ِمن جناٍت وعيـوٍن        24 واترك الْبحر رهوا ِإنهم جند مغرقُونَ        23متبعونَ  
 فَما بكَت علَـيِهم  28 كَذَِلك وأَورثْناها قَوما آخِرين 27 ونعمٍة كَانوا ِفيها فَاِكِهني 26ومقَاٍم كَِرٍمي  

      نظَِرينوا ما كَانمو ضالْأَراء ومِهِني         29السذَاِب الْمالْع اِئيلَ ِمنرِني ِإسا بنيجن لَقَدنَ   30 ووعِمن ِفر 
      ِرِفنيسالْم نا ماِليكَانَ ع هلَ 31ِإنو        الَِمنيلَى الْعلَى ِعلٍْم عع ماهنرتا     32قَِد اخاِت مالْآي نم ماهنيآتو 

 ِبنيلَاء م33ِفيِه ب  
 فَأْتوا ِبآباِئنا ِإن كُنـتم      35 ِإنْ ِهي ِإلَّا موتتنا الْأُولَى وما نحن ِبمنشِرين          34ِإنَّ هؤلَاء لَيقُولُونَ    

اِدِقني36 ص ِرِمنيجوا مكَان مهِإن ماهلَكْنأَه ِلِهمِمن قَب الَِّذينٍع وبت مقَو أَم ريخ م37 أَه  
        ا لَاِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراِت واوما السلَقْنا خملَا        38و مهأَكْثَر لَِكنو قا ِإلَّا ِبالْحماهلَقْنا خم 

ونَ  يلَم39ع       ِعنيمأَج مهِل ِميقَاتالْفَص موونَ     40 ِإنَّ يـرنصي ملَا هئًا ويلًى شون ملًى عوِني مغلَا ي موي 
41 ِحيمالر ِزيزالْع وه هِإن اللَّه ِحمن ر42 ِإلَّا م  

 46 كَغلْـِي الْحِمـيِم      45كَالْمهِل يغِلي ِفي الْبطُوِن      44 طَعام الْأَِثيِم    43ِإنَّ شجرةَ الزقُّوِم    
 ذُق ِإنـك أَنـت   48 ثُم صبوا فَوق رأِْسِه ِمن عذَاِب الْحِميِم 47خذُوه فَاعِتلُوه ِإلَى سواء الْجِحيِم   

 الْكَِرمي ِزيزونَ 49الْعرتمم ِبِه تا كُنتذَا م50 ِإنَّ ه  
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 يلْبسونَ ِمن سندٍس وِإستبرٍق متقَـاِبِلني       52 ِفي جناٍت وعيوٍن     51نَّ الْمتِقني ِفي مقَاٍم أَِمٍني      ِإ
 لَا يذُوقُونَ ِفيها الْموت ِإلَّا      55 يدعونَ ِفيها ِبكُلِّ فَاِكهٍة آِمِنني       54 كَذَِلك وزوجناهم ِبحوٍر ِعٍني      53
  57 فَضلًا من ربك ذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم 56موتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجِحيِم الْ

  _59 فَارتِقب ِإنهم مرتِقبونَ 58فَِإنما يسرناه ِبِلساِنك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
|     |     | 

وظالهلـا  ،  وصورها العنيفة ،  وقافيتها املتقاربة ،  بفواصلها القصرية ،  ملكيةيشبه إيقاع هذه السورة ا    
 . يشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري املشدودة .. املوحية

تشـد إليـه خيوطهـا    ، ذات حمور واحد،  ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة  
واحلديث املباشر عن   ،  واملشهد الكوين ،  ومصارع الغابرين ،  ةومشهد القيام ،  سواء يف ذلك القصة   . مجيعاً

فكلها وسائل ومؤثرات إليقاظ القلب البشري واستجاشته السـتقبال         . قضية التوحيد والبعث والرسالة   
 . كما يبثها هذا القرآن يف القلوب، حقيقة اإلميان حية نابضة

رمحة مـن   ،   فيها يفرق كل أمر حكيم      وتبدأ السورة باحلديث عن القرآن وترتيله يف ليلة مباركة        
وإثبـات  ،  رب السماوات واألرض وما بينهما    : مث تعريف للناس برم   . اهللا بالعباد وإنذاراً هلم وحتذيراً    

 . لوحدانيته وهو احمليي واملميت رب األولني واآلخرين
ويعاجلـهم   " ! بل هم يف شـك يلعبـون      :  " مث يضرب عن هذا احلديث ليتناول شأن القوم       

فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني يغشى النـاس هـذا           :  " التهديد املرعب جزاء الشك واللعب    ب
وتـذكريهم بـأن هـذا      . ودعاءهم بكشف العذاب عنهم وهو يوم يأيت ال يكشف         "  .. عذاب أليم 

فيكـون  ،  قبل أن يعودوا إىل رـم     ،  فلينتهزوا الفرصة ،  وهو اآلن عنهم مكشوف   ،  العذاب مل يأت بعد   
  "  .. يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون:  "  العذاب املخوفذلك

ينتقل م إىل مصرع    ؛   ومن هذا اإليقاع العنيف مبشهد العذاب ومشهد البطشة الكربى واالنتقام         
وأال . أن أدوا إيلَّ عباد اهللا إين لكم رسول أمـني         :  " وناداهم،  فرعون وملئه يوم جاءهم رسول كرمي     

مث كـان مصـرعهم يف هـوان بعـد          . فأبوا أن يسمعوا حىت يئس منهم الرسول      "  ..  تعلوا على اهللا  
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمـة كـانوا فيهـا              :  " االستعالء واالستكبار 

  "  .. فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين. كذلك وأورثناها قوماً آخرين. فاكهني
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إن هـي إال    :  " وقوهلم،  شهد املوحي يعود إىل احلديث عن تكذيبهم باآلخرة        ويف غمرة هذا امل   
وما هم خبري   ،  ليذكرهم مبصرع قوم تبع    " فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقني    ،  موتتنا األوىل وما حنن مبنشرين    

 . منهم ليذهبوا ناجني من مثل مصريهم األليم
وما خلقنا السماوات واألرض    " ،    رضوحكمة اهللا يف خلق السماوات واأل     ،   ويربط بني البعث  

  "  .. ولكن أكثرهم ال يعلمون. ما خلقنامها إال باحلق. وما بينهما العبني
وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعـذاب بشـجرة         " . ميقام أمجعني :  "  مث حيدثهم عن يوم الفصل    

:  " مع التبكيت والترذيل  . يصب من فوق رأسه احلميم    ،  وأخذه إىل سواء اجلحيم   ،  وعتل األثيم ،  الزقزم
  "  .. إن هذا ما كنتم به متترون. ذق إنك أنت العزيز الكرمي

متشياً مع ظالل السورة    .  وإىل جواره مشهد النعيم عميقاً يف املتعة عمق مشهد العذاب يف الشدة           
  .. العميقة وإيقاعها الشديد

 "  .. اه بلسانك لعلهم يتذكرون   فإمنا يسرن :  "  وختتم السورة باإلشارة إىل القرآن كما بدأت      
  " . فارتقب إم مرتقبون:  " وبالتهديد امللفوف العنيف

|     |     | 
جم عليه  . يف إيقاع سريع متواصل   ،  إا سورة جم على القلب البشري من مطلعها إىل ختامها         

وتطوف به يف عـوامل     . تابعبإيقاعها كما جم عليه بصورها وظالهلا املتنوعة املتحدة يف مسة العنف والت           
، والغيـب والشـهادة   ،  واملاضي واحلاضر ،  واجلحيم واجلنة ،  والدنيا واآلخرة ،  شىت بني السماء واألرض   

رحلة ضخمة يف عـامل      - على قصرها نسبياً   - فهي .. وسنن اخللق ونواميس الوجود   ،  واملوت واحلياة 
  .. الغيب وعامل الشهود

|     |     | 
. فيها يفرق كل أمر حكيم    . إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين       . بنيوالكتاب امل . حم " 

رب السماوات واألرض ومـا     . رمحة من ربك إنه هو السميع العليم      . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني     
  "  .. ال إله إال هو حييي ومييت ربكم ورب آبائكم األولني. بينهما إن كنتم موقنني

وقد . على سبيل القسم ما وبالكتاب املبني املؤلف من جنسهما        . ميم. رفني حا  تبدأ السورة باحل  
، فأما عن القسم ذه األحرف كالقسم بالكتـاب       ؛  تكرر احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور       
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وترتيـب  ،  وإقداره على النطق  ،  فإن كل حرف معجزة حقيقية أو آية من آيات اهللا يف تركيب اإلنسان            
وكلها  .. ومقدرة اإلنسان على حتصيل املعرفة من ورائه      ،  والرمز بني اسم احلرف وصوته    ،  وفهخمارج حر 

 ! حقائق عظيمة تكرب يف القلب كلما تدبرها جمرداً من وقع األلفة والعادة الذي يذهب بكل جديد
 :  فأما املقسم عليه فهو ترتيل هذا الكتاب يف ليلة مباركة

أمراً من عندنا إنا كنا     . فيها يفرق كل أمر حكيم    . إنا كنا منذرين  . ةإنا أنزلناه يف ليلة مبارك     " 
  "  .. رمحة من ربك إنه هو السميع العليم. مرسلني

وهي إحدى  ؛  الليلة اليت بدأ فيها نزوله     - واهللا أعلم  -  والليلة املباركة اليت أنزل فيها القرآن هي      
والقرآن مل يـرتل كلـه يف    "  .. ل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنز   :  " الذي قيل فيه  ،  ليايل رمضان 

وكانت هذه الليلة موعـد     ؛  ولكنه بدأ يتصل ذه األرض    ؛  كما أنه مل يرتل كله يف رمضان      ؛  تلك الليلة 
 . وهذا يكفي يف تفسري إنزاله يف الليلة املباركة. هذا االتصال املبارك

واليت يبدأ فيها استقرار هذا     ،   على البشرية   وإا ملباركة حقاً تلك الليلة اليت يفتح فيها ذلك الفتح         
واليت يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكربى مترمجة يف هذا القـرآن            ؛  املنهج اإلهلي يف حياة البشر    

وتقيم على اساسها عاملاً إنسانياً مستقراً على قواعد        ؛  تستجيب هلا الفطرة وتلبيها يف هوادة     ،  ترمجة يسرية 
 يعيش ؛  طاهراً نظيفاً كرمياً بال تعمل وال تكلف      ،  متناسقاً مع الكون الذي يعيش فيه     ،  االفطرة واستجابا

 . فيه اإلنسان على األرض موصوالً بالسماء يف كل حني
؛ موصولني مباشرة باهللا  ،   ولقد عاش الذين أنزل القرآن هلم أول مرة فترة عجيبة يف كنف السماء            

وحيسبون هم حساب هذه    ،  يشعرهم أوالً بأول بأن عينه عليهم     و؛  يطلعهم أوالً بأول على ما يف نفوسهم      
ويلجأون إليه أول مـا     ؛  يف كل حركة وكل هاجسة ختطر يف ضمائرهم       ،  وحساب هذه الرعاية  ،  الرقابة

 . واثقني أنه قريب جميب، يلجأون
يصنع بـه حـني   ،  ومضى ذلك اجليل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصوالً بالقلب البشري          

 ! وحيول مشاعره بصورة حتسب أحياناً يف األساطري؛ فتح له ما ال يصنعه السحريت
 وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كامالً صاحلاً إلنشاء حياة إنسانية منوذجية يف كل بيئة ويف كل                

ـ  ،  حياة إنسانية تعيش يف بيئتها وزماا يف نطاق ذلك املنهج اإلهلي املتميز الطابع            . زمان ه بكل خصائص
 . وهي مسة كل ما خيرج من يد القدرة اإلهلية. وهذه مسة املنهج اإلهلي وحده. دون حتريف
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فأمـا  . ولظرف خاص من احلياة   ،  وما يصلح لفترة من الزمان    ،   إن البشر يصنعون ما يغين مثلهم     
والصالحية املستمرة وتلبية احلاجات يف كل ظرف ويف كـل          ،  صنعة اهللا فتحمل طابع الدوام والكمال     

 . جامعة بني ثبات احلقيقة وتشكل الصورة يف اتساق عجيب؛ حني
فاهللا  " . إنا كنا منذرين  :  " أوالً لإلنذار والتحذير   ..  أنزل اهللا هذا القرآن يف هذه الليلة املباركة       

 . يعلم غفلة هذا اإلنسان ونسيانه وحاجته إىل اإلنذار والتنبيه
 : كانت فيصالً وفارقاً ذا الترتيل وهذه الليلة املباركة برتول هذا القرآن 

  "  .. فيها يفرق كل أمر حكيم " 
، ومتيز احلق اخلالد والباطل الزاهق    ،  وفصل فيها كل شأن   ،   وقد فرق فيها ذا القرآن يف كل أمر       

فلم يبق هناك أصل    ؛  وأقيمت املعامل لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إىل يوم الدين          ،  ووضعت احلدود 
كما هو واضح ومرسـوم يف      ،  صول اليت تقوم عليها احلياة غري واضح وال مرسوم يف دنيا الناس           من األ 

 . الناموس الكلي القدمي
 : ومشيئته يف إرسال الرسل للفصل والتبيني،  وكان ذلك كله بإرادة اهللا وأمره

  " . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني " 
 : يوم الدين وكان ذلك كله رمحة من اهللا بالبشر إىل 

  "  .. رمحة من ربك إنه هو السميع العليم " 
الذي جيعلـه سـريع     ،  ذا اليسر ،   وما تتجلى رمحة اهللا بالبشر كما تتجلى يف ترتيل هذا القرآن          

وحتول الكـائن البشـري إىل   . وجيعل االستجابة له تتم كما تتم دورة الدم يف العروق ،  اللصوق بالقلب 
 ! لوال أنه واقع تراه العيون، بشري إىل حلم مجيلواتمع ال، إنسان كرمي

مجيلة يف ذاا مجـاالً حيـب        - يف تكاملها وتناسقها   - اليت جاء ا القرآن    -  إن هذه العقيدة  
فإن هذه السمات   . فليس األمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر اخلري والصالح        ! وتتعلق به القلوب  ؛  ويعشق

اجلمـال الـذي يتنـاول      . يبلغ الكمال فيها مرتبة اجلمال احلبيب الطليق      فيها تظل ترتفع وترتفع حىت      
 . ويربطها كلها باألصل الكبري، وينسقها، مث جيمعها، اجلزئيات كلها بأدق تفصيالا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

يسمع  " . إنه هو السميع العليم    ..  " نزل ا هذا القرآن يف الليلة املباركة       " رمحة من ربك   " 
وما يصلح هلم ويصلحون به     ،  لناس على علم وعلى معرفة مبا يقولون وما يعملون        ويرتل ما يرتل ل   ،  ويعلم

 . من السنن والشرائع والتوجيه السليم
 :  وهو املشرف على هذا الكون احلافظ ملن فيه وما فيه

  "  .. إن كنتم موقنني. رب السماوات واألرض وما بينهما " 
وطرف من نواميسه اليت تصـرف  ، يته للكون كلههو طرف من ربوب،  فما يرتله للناس يربيهم به   

إذ كانوا يعترفون   ،  والتلويح هلم باليقني يف هذا إشارة إىل عقيدم املضطربة املزعزعة املهوشة           .. الكون
مما يشي بغموض هذه احلقيقة يف نفوسـهم        ،  مث يتخذون من دونه أرباباً    ،  خبلق اهللا للسماوات واألرض   

 . واليقنيوسطحيتها وبعدها عن الثبات 
 : وهو رب األولني واآلخرين؛  وهو اإلله الواحد الذي ميلك املوت واحلياة

  "  .. ربكم ورب آبائكم األولني، ال إله إال هو حييي ومييت " 
يبـدو هـذا    . وأمرمها خارج عن طاقة كل خملوق     ،   واإلحياء واإلماتة أمران مشهودان للجميع    

كمشهد احلياة يف كل صورة ويف كل شكل يلمس القلـب           ومشهد املوت    .. بأيسر نظر وأقرب تأمل   
ومن مث يكثر ذكـره يف      . ويستجيشه ويعده للتأثر واالنفعال ويهيئه للتقبل واالستجابة      ؛  البشري ويهزه 

 . القرآن وتوجيه املشاعر إليه وملس القلوب به بني احلني واحلني
|     |     | 

ويلتفت باحلـديث  ، الستجاشة يضرب السياق عنه وعندما يبلغ املوقف هذا احلد من االستثارة وا       
وهو حال مناقض ملا ينبغي أن يكونوا عليه جتاه حقيقة املوقف اجلاد الـذي ال               ؛  إىل حكاية حاهلم جتاهه   

هذا ،  يغشى الناس ،  فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني     . بل هم يف شك يلعبون    :  " جمال للعب فيه  
مث تولوا  . أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني      . إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب     . عذاب أليم 
يوم نبطش البطشة الكـربى إنـا       . إنا كاشفو العذاب قليالً إنكم عائدون     . معلم جمنون : عنه وقالوا 
  "  .. منتقمون

فـدعهم إىل يـوم هائـل       . ويشكون يف تلك اآليات الثابتة    ،  إم يلعبون إزاء ذلك اجلد    :  يقول
 : عصيب
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  "  .. هذا عذاب أليم. يغشى الناس. تقب يوم تأيت السماء بدخان مبنيفار " 
وإن التهديـد   ،  إنه دخان يوم القيامة   . فقال بعضهم .  وقد اختلف السلف يف تفسري آية الدخان      

بل هو قد   : وقال بعضهم . عوإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول اهللا       . بارتقابه كالتهديد املتكرر يف القرآن    
 فنذكر هنا ملخـص القـولني       عمث كشف عن املشركني بدعاء الرسول       . كما توعدهم به  ،  وقع فعالً 

 . وحنسبه صواباً إن شاء اهللا، مث نعقب مبا فتح اهللا به. وأسانيدمها
دخلنـا  : قال. عن مسروق ،  عن أيب الضحى مسلم بن صبيح     ،   قال سليمان بن مهران األعمش    

يوم تأيت السماء   :  " فإذا رجل يقص على أصحابه    . عند أبواب كندة   - يعين مسجد الكوفة   - املسجد
، فيأخذ بأمساع املنافقني وأبصارهم   ،  ذلك دخان يأيت يوم القيامة    ؟  تدرون ماذا الدخان   "  .. بدخان مبني 

وكان مضطجعاً ففزع   ،  فذكرنا ذلك له   ا فأتينا ابن مسعود  : قال. ويأخذ املؤمنني منه شبه الزكام    
 " ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني        : قل:  " ع قال لنبيكم    إن اهللا عز وجل   : وقال،  فقعد

إن قريشاً ملـا أبطـأت عـن        . أحدثكم عن ذلك  . اهللا أعلم : إن من العلم أن يقول الرجل ملا ال يعلم        . 
فأصام من اجلهد واجلـوع     .  دعا عليهم بسنني كسين يوسف     عواستعصت على رسول اهللا     ،  اإلسالم

ويف رواية فجعل    - وجعلوا يرفعون أبصارهم إىل السماء فال يرون إال الدخان        ؛  م وامليتة حىت أكلوا العظا  
فارتقب يـوم   :  " قال اهللا تعاىل   - الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلهد           

يا رسول اهللا    : فقيل له  عفأيت رسول اهللا     "  .. تأيت السماء بدخان مبني يغشى الناس هذا عذاب أليم        
إنا كاشفو العذاب قليالً إنكـم  .  " فرتلت.  هلم فسقوا عفاستسقى  . استسق اهللا ملضر فإا قد هلكت     

فلمـا أصـام    .. ؟    أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة    : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه      "  .. عائدون
: قـال  "  .. ة الكربى إنا منتقمون  يوم نبطش البطش  :  " فأنزل اهللا عز وجل   ،  الرفاهية عادوا إىل حاهلم   

 "  واللـزام ،  والبطشة،  والروم والقمر ،  الدخان: فقد مضى مخسة   ا قال ابن مسعود  . يعين يوم بدر  
وهو عند الترمذي والنسائي يف     . ورواه اإلمام أمحد يف مسنده    . وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني    [ .. 

 وقد وافق ابن مسـعود    . ]متعددة عن األعمش به     وابن أيب حامت من طرق      ،  وعند ابن جرير  . تفسريمها
مجاعة من السلف كمجاهد وأيب العاليـة وإبـراهيم         ،  وأن الدخان مضى  ،  على تفسري اآلية ذا    ا

 . وهو اختيار ابن جرير. النخعي والضحاك وعطية العويف
ة كما ورد يف حديث أيب سرحي     ،  بل هو من أمارات الساعة    ،  مل ميض الدخان بعد   :  وقال آخرون 

فقال ،   من عرفة وحنن نتذاكر الساعة     عأشرف علينا رسول اهللا     : قال ا حذيفة ابن أسيد الغفاري   
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ال تقوم الساعة حىت تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغرا والـدخان والدابـة وخـروج                 :  " ع
يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مرمي والدجال وثالثة خسوف خسف باملشرق وخسف بـاملغرب        

تبيت معهم حيث    - الناس - أو حتشر  - زيرة العرب ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس        وخسف جب 
 . ]تفرد بإخراجه مسلم يف صحيحه [  "  .. باتوا وتقيل معهم حيث قالوا

حـدثين  ،  حدثنا حممد بن إمساعيل بن عياش حدثين أيب       ،  حدثين حممد بن عوف   :  وقال ابن جرير  
إن : عقـال رسـول اهللا      : قال ا عن أيب مالك األشعري   ،  عن شريح بن عبيد   ،  ضمضم بن زرعة  

ويأخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كـل مسـمع          ،  ربكم أنذركم ثالثاً الدخان يأخذ املؤمن كالزكمة      
عن حممد بن إمساعيـل بـن       ،  ورواه الطرباين عن هاشم بن زيد     [ . والثالثة الدجال ،  والثانية الدابة ،  منه

 . ]وهذا إسناد جيد :  يف التفسريوقال ابن كثري؛ عياش ذا النص
عن عبـداهللا بـن أيب    ،  عن ابن جريج  ،  حدثنا ابن علية  ،  حدثين يعقوب :  وقال ابن جرير كذلك   

؟ مل: قلـت . ما منت الليلة حىت أصبحت    : فقال،  ذات يوم  ب غدوت على ابن عباس   : قال. مليكة
 .. فما منت حىت أصـبحت    ،  فخشيت أن يكون الدخان قد طرق     ،  قالوا طلع الكوكب ذو الذنب    : قال

عن عبداهللا ابـن    ،  عن عبداهللا بن أيب يزيد    ،  عن سفيان ،  عن ابن عمر  ،  وهكذا رواه ابن أيب حامت عن أبيه      
 . فذكره ب - عن ابن عباس، أيب مليكة

حـرب األمـة وترمجـان     ب وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس     :  "  قال ابن كثري يف التفسري    
مع األحاديث املرفوعة مـن      - أمجعني ي   - ن الصحابة والتابعني  وهكذا قول من وافقه م    . القرآن

مما فيه مقتنع وداللة ظاهرة على أن الـدخان مـن اآليـات             ،  الصحاح واحلسان وغريمها اليت أوردوها    
أي  "  .. فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني     :  " قال اهللا تبارك وتعاىل   . مع أنه ظاهر القرآن   ،  املنتظرة

إمنا هو خيال رأوه يف أعينهم من شـدة          ا وعلى ما فسر به ابن مسعود     . اه كل أحد  بين واضح ير  
ولو كان أمراً خياليـاً     . أي يتغشاهم ويعميهم   "  .. يغشى الناس :  " وهكذا قوله تعاىل  . اجلوع واجلهد 

أي   "  ..هذا عذاب أليم  :  " وقوله تعاىل  "  .. يغشى الناس :  " خيص أهل مكة املشركني ملا قيل فيه      
هذه النار اليت كنـتم     . يوم يدعون إىل نار جهنم دعا     :  " كقوله تعاىل . تقريعاً وتوبيخاً ،  يقال هلم ذلك  

ربنا اكشف عنا العذاب     :  " - سبحانه وتعاىل  - وقوله. أو يقول بعضهم لبعض ذلك     " . ا تكذبون 
كقولـه  ،   رفعه وكشفه عنهم   أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب اهللا وعقابه سائلني         "  .. إنا مؤمنون 

يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من         : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا      :  " جلت عظمته 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

ربنـا  : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلمـوا      :  " وكذا قوله جل وعال    "  .. املؤمنني
 "  ؟  ونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال       أومل تك . أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك ونتبع الرسل       

: مث تولوا عنه وقـالوا ، وقد جاءهم رسول مبني، أىن هلم الذكرى:  " وهكذا قال جل وعال ها هنا   .. 
ومـع هـذا    ،  كيف هلم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسوالً بني الرسالة والنذارة         : يقول "  .. معلم جمنون 

يومئـذ يتـذكر    :  " وهذا كقوله جلت عظمته   . معلم جمنون : لواوقا،  وما وافقوه بل كذبوه   ،  تولوا عنه 
وأخذوا من  ،  فال فوت ،  ولو ترى إذ فزعوا   :  " وقوله عز وجل  . اآلية "  .. اإلنسان وأىن له الذكرى   

:  وقوله تعـاىل   .. إىل آخر السورة   " ؟  وأىن هلم التناوش من مكان بعيد     . آمنا به : وقالوا. مكان قريب 
ولو كشـفنا   : أنه يقول تعاىل  : أحدمها: حيتمل معنيني  "  .. ب قليالً إنكم عائدون   إنا كاشفوا العذا  " 

:  " كقوله تعـاىل . عنكم العذاب ورجعناكم إىل الدار الدنيا لعدمت إىل ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب            
 ولـو :  " وكقوله جلت عظمته   "  .. ولو رمحناهم وكشفنا ما م من ضر للجوا يف طغيام يعمهون          

إنا مؤخرو العذاب عنكم قلـيالً   : أن يكون املراد  : والثاين "  .. ردوا لعادوا ملا وا عنه وإم لكاذبون      
وال يلزم مـن    . وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضالل       ،  ووصوله إليكم ،  بعد انعقاد أسبابه  

وا كشفنا عنهم عذاب اخلزي     إال قوم يونس ملا آمن    :  " كقوله تعاىل . الكشف عنهم أن يكون باشرهم    
بل كان قد انعقد سببه     ،  ومل يكن العذاب باشرهم واتصل م      "  .. يف احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حني     

يوم نبطش البطشة الكربى    :  " وقوله عز وجل   .. إنكم عائدون إىل عذاب اهللا    : وقال قتادة  .. . عليهم
. وهذا قول مجاعة ممن وافق ابـن مسـعود        . بيوم بدر  ا فسر ذلك ابن مسعود    "  .. إنا منتقمون 

من روايـة    ب ومجاعة عنه على تفسري الدخان مبا تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس           ،  رضي اهللا عنه  
وإن كان يوم بـدر يـوم       . والظاهر أن ذلك يوم القيامة    : وهو حمتمل  ا العويف عنه وأيب بن كعب    

قال : عن عكرمة قال  . حدثنا خالد احلذاء  . نا ابن علية  حدث. حدثين يعقوب : قال ابن جرير  . بطشة أيضاً 
وهـذا  . هي يوم القيامة  : وأنا أقول . البطشة الكربى يوم بدر    ا قال ابن مسعود   ب ابن عباس 

انتـهى   "  .. واهللا أعلم ،  وبه يقول احلسن البصري وعكرمة يف أصح الروايتني عنه        . إسناد صحيح عنه  
  .. كالم ابن كثري

وقول ابـن كـثري يف   ،  يف تفسري الدخان بأنه عند يوم القيامة       ب ابن عباس  وحنن خنتار قول    
إـم يشـكون   : ومعنـاه . يف مثل هذه املناسبة، فهو ديد له نظائره الكثرية يف القرآن الكرمي  . تفسريه

ووصف هذا  . يوم تأيت السماء بدخان مبني يغشى الناس      . فدعهم وارتقب ذلك اليوم املرهوب    . ويلعبون
ورده علـيهم   "  .. ربنا اكشف عنا العـذاب إنـا مؤمنـون       :  " وصور استغاثتهم . اب أليم بأنه عذ 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

11

مث تولـوا عنـه     . أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني      :  " فقد مضى وقتها  ،  باستحالة االستجابة 
  .. جمنون - كما زعموا - وهو! يعلمه ذلك الغالم األعجمي "  .. وقالوا معلم جمنون

إن أمامكم فرصـة    : شهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فال جيابون يقول هلم          ويف ظل هذا امل   
وهو مكشوف عـنكم اآلن فـآمنوا   . فهذا العذاب مؤخر عنكم قليالً وأنتم اآلن يف الدنيا    ،  بعد مل تضع  

يـوم   " فإنكم عائدون إلينا  . وأنتم اآلن يف عافية لن تدوم     . كما تعدون أن تؤمنوا يف اآلخرة فال جتابون       
إنا .  " يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدمت مشهده يف تصوير القرآن له           "  .. ش البطشة الكربى  نبط

:  "  إذ تقولون عنـه  عوذلك البهت الذي تبهتون به الرسول       ،  من هذا اللعب الذي تلعبون     " منتقمون
  .. وهو الصادق األمني "  .. معلم جمنون

 . واهللا أعلم مبا يريد، اكما يبدو لن،  ذا يستقيم تفسري هذه اآليات
|     |     | 

فيعرضها يف اختصـار ينتـهي      . بعد ذلك يأخذ م يف جولة أخرى مع قصة موسى عليه السالم           
 : بعد إذ أراهم بطشته الكربى يوم تأيت السماء بدخان مبني. ببطشة كربى يف هذه األرض

إين لكم رسول   ،   عباد اهللا  أن أدوا إيل  : وجاءهم رسول كرمي  ،  ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون     " 
وإن مل تؤمنوا   ،  وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون     . وأال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني       . أمني

  " . يل فاعتزلون
، واترك البحر رهـواً . فأسر بعبادي ليالً إنكم متبعون .. . فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون  " 

  " إم جند مغرقون
كـذلك  . ونعمة كانوا فيها فـاكهني    . وزروع ومقام كرمي  .  من جنات وعيون   كم تركوا  " 

  " فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين. وأورثناها قوماً آخرين
ولقـد  . من فرعون إنه كان عالياً من املسرفني      . ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني       " 

  "  .. ناهم من اآليات ما فيه بالء مبنيوآتي. اخترناهم على علم على العاملني
.  هذه اجلولة تبدأ بلمسة قوية إليقاظ قلوم إىل أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابـتالء        

ويؤذون رسول اهللا واملؤمنني معـه قـد        ،  وهم يستكربون على اهللا   ،  واإلمالء للمكذبني فترة من الزمان    
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رسول واستنفاد حلمه على أذاهم ورجائه يف هدايتـهم قـد           وأن إغضاب ال  . يكون كذلك فتنة وابتالء   
 : يكون وراءه األخذ األليم و البطش الشديد

  "  .. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون " 
واسـباب الثـراء    ،  واإلمـالء يف الرخـاء    ،  والتمكني يف األرض  ،   وابتليناهم بالنعمة والسلطان  

 . واالستعالء
  "  .. وجاءهم رسول كرمي " 

الذي ال يطلب منهم    ،  ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الكرمي     ،  هذا طرفاً من االبتالء    وكان  
وأال يستبقوا شيئاً ال يؤدونه من      ،  ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء هللا      ،  إمنا يدعوهم إىل اهللا   ؛  شيئاً لنفسه 

 : ذوات أنفسهم يضنون به على اهللا
. وأال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسـلطان مـبني   .أن أدوا إيلَّ عباد اهللا إين لكم رسول أمني    " 

  "  .. وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون. وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون
 : موسى عليه السالم -  إا كلمات قصرية تلك اليت جاءهم ا رسوهلم الكرمي

ستسالم املطلـق   اال. )1(واالستسالم املطلق   . واألداء الكامل .  إنه يطلب إليهم االستجابة الكلية    
ومعـه  ،  فهي دعوة اهللا حيملها إليهم الرسـول      . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على اهللا      . الذي هم عباده  . هللا

وهو يتحصن  . الذي تذعن له القلوب   ،  الربهان القوي والسلطان املبني   . الربهان على أنه رسول اهللا إليهم     
 على اإلميان فهو يفاصلهم ويعتزهلم ويطلـب        فإن استعصوا . بربه ويعوذ به أن يسطوا عليه وأن يرمجوه       

 . وذلك منتهى النصفة والعدل واملساملة. إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه
حياول أن يصل إىل النـاس يف       ،  فهو خيشى احلق أن يظل طليقاً     ،   ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة    

ساملة أن يزحف احلق ويستويل يف      فمعىن امل . وال يسامله أبداً  . ومن مث حيارب احلق بالبطش    . سالم وهدوء 
ومن مث يبطش الباطل ويرجم وال يعتزل احلـق وال يدعـه يسـلم أو               . كل يوم على النفوس والقلوب    

 ! يستريح

                                                 
دوهـم إيل وال    وأ. أي أعطوين بين إسرائيل عبـاد اهللا      " . أَنْ أَدوا ِإلَي ِعباد اللَِّه      :  "  هناك تفسري آخر لقوله تعاىل     )1(

 " . أَرِسلْ معنا بِني ِإسرائيلَ وال تعذِّبهم :  " وذلك كقوله. حتجزوهم للسخرة والعذاب
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حني وصلت التجربة إىل    . ليصل إىل قرب النهاية   ،   وخيتصر السياق هنا حلقات كثرية من القصة      
وبدا لـه   . ولن يساملوه أو يعتزلوه   ؛  يبوا لدعوته وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستج        ؛  ايتها

 : عند ذلك جلأ إىل ربه ومالذه األخري. إجرامهم أصيالً عميقاً ال أمل يف ختليهم عنه
  "  .. فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون " 

 ،وإال أن ينفض أمره بني يديه     ؟   وماذا ميلك الرسول إال أن يعود إىل ربه باحلصيلة اليت جنتها يداه           
 ؟ ويدع له التصرف مبا يريد

  .. حقاً إم جمرمون ..  وتلقى موسى اإلجابة إقراراً من ربه ملا دمغ به القوم
  "  .. واترك البحر رهواً إم جند مغرقون. فأسر بعبادي ليالً إنكم متبعون " 

وهم بنو   - مشهد السرى بعباد اهللا   ،  فالنص عليه يعيد تصوير املشهد    ،   والسرى ال يكون إال ليالً    
: والرهـو . ألن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمـه          ،  مث لإلحياء جبو اخلفية   . إسرائيل
أن مير هو وقومه وأن يدع البحر وراءه ساكناً على هيئته            - عليه السالم  - وقد أمر اهللا موسى   . الساكن

إـم جنـد   :  " هللا م كمـا أراده ليتم قدر ا، إلغراء فرعون وجنده باتباعهم ،  اليت مر هو وقومه فيها    
واألسباب ذاا طرف من هذا القـدر       . فهكذا ينفذ قدر اهللا من خالل األسباب الظاهرة        "  .. مغرقون
 . احملتوم

:  " اكتفاء بالكلمة النافذة اليت ال بد أن تكـون        ،  وخيتصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه      
تعقيباً يشي ـوان فرعـون      ؛  هد املضمر إىل التعقيب عليه    وميضي من هذا املش    "  .. إم جند مغرقون  

وعلى هذا الوجود الذي    ،  هوانه وهوام على اهللا   . الطاغية املتعايل وملئه املماىلء له على الظلم والطغيان       
وهـو  ،  وهو أضأل وأزهد من أن حيس به الوجود       ؛  فيطأطىء له املأل املفتونون به    ،  كان يشمخ فيه بأنفه   

 : وال يرثي له أحد على سوء املآل، ال مينعها من الزواليسلب النعمة ف
كـذلك  . ونعمة كانوا فيها فـاكهني    . وزروع ومقام كرمي  . كم تركوا من جنات وعيون     " 

  "  .. فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين. وأورثناها قوماً آخرين
، ومكان مرموق . وزروع. وعيون. اتجن ..  ويبدأ املشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون       

 . ونعمة يلتذوا ويطعموا ويعيشون فيها مسرورين حمبورين. ينالون فيه االحترام والتكرمي
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كـذلك  :  " ويف موضع آخر قال    - ويرثه قوم آخرون  .  مث يرتع هذا كله منهم أو يرتعون منه       
ولكنهم ورثوا ملكاً مثلـه يف      .  بالذات وبنو إسرائيل مل يرثوا ملك فرعون      - "  وأورثناها بين إسرائيل  

وورثـه بنـو    ،  الذي زال عن فرعون وملئـه     . فاملقصود إذن هو نوع امللك والنعمة     . األرض األخرى 
 ! إسرائيل

ذهبـوا فلـم    : مث ذهب هؤالء الطغاة الذين كانوا ملء األعني والنفوس يف هذه األرض           ؟   مث ماذا 
 : ومل ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل امليعاد؛  أرضومل تشعر م مساء وال، يأس على ذهام أحد

  "  .. فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين " 
فهؤالء الطغاة املتعالون مل يشعر ـم        .. كما يلقي ظالل اجلفاء   ،   وهو تعبري يلقي ظالل اهلوان    

وهم كـانوا   ،  هاب النمال وذهبوا ذ . ومل يأسف عليهم أحد يف أرض وال مساء       . أحد يف أرض وال مساء    
، وذهبوا غري مأسوف عليهم فهذا الكون ميقتهم النفصاهلم عنه        ! جبارين يف األرض يطأون الناس بالنعال     

 ! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! وهم به كافرون، وهو مؤمن بربه
 ألدركوا هوام على اهللا وعلى هذا        ولو أحس اجلبارون يف األرض ما يف هذه الكلمات من إحياء          

وقـد  ، ال تربطهم به آصرة، مقطوعني عنه، وألدركوا أم يعيشون يف الكون منبوذين منه     . الوجود كله 
 . قطعت آصرة اإلميان

 :  ويف الصفحة املقابلة مشهد النجاة والتكرمي واالختيار
ولقـد  . ان عالياً من املسـرفني    ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني من فرعون إنه ك           " 

  "  .. وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني. اخترناهم على علم على العاملني
يف مقابل اهلوان الذي انتهى إليه املتجـربون         " املهني "  ويذكر هنا جناة بين إسرائيل من العذاب      

  "  .. ا من املسرفنيمن فرعون إنه كان عالي:  " املتعالون املسرفون يف التجرب والتعايل
اختيارهم علـى   . خريها وشرها ،  حبقيقتهم كلها  - على علم  - مث يذكر اختيار اهللا لبين إسرائيل     

ملا يعلمه اهللا من أـم أفضـل أهـل زمـام وأحقهـم باالختيـار                ،  العاملني يف زمام بطبيعة احلال    
مما يشري إىل أن اختيـار  . لتواءعلى كل ما قصه عنهم بعد ذلك من تلكؤ ومن احنراف وا؛  واالستخالف

إذا كانت فيهم   ؛  ولو مل يكونوا قد بلغوا مستوى اإلميان العايل       ؛  اهللا ونصره قد يكون ألفضل أهل زمام      
 . قيادة تتجه م إىل اهللا على هدى وعلى بصرية واستقامة
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  "  .. وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني " 
وانقضت فترة  ،  حىت إذا مت امتحام   . اليت آتاهم اهللا إياها لالبتالء     ، فتعرضوا لالختبار ذه اآليات   

فضرم مبـن يشـردهم يف      ،  وبنتيجة اختبارهم وابتالئهم  ،  أخذهم اهللا باحنرافهم والتوائهم   ،  استخالفهم
وتوعدهم أن يعودوا إىل النكال والتشريد كلما بغـوا يف األرض  ،  وكتب عليهم الذلة واملسكنة   ،  األرض
  ..  الدينإىل يوم

|     |     | 
وابتالئهم باآليات بعـد فتنـة      ،  وجناة موسى وقومه  ،  وبعد هذه اجلولة يف مصرع فرعون وملئه      

، وشكهم فيهـا  ،  بعد هذه اجلولة يعود إىل موقف املشركني من قضية البعث والنشور           .. فرعون وأخذه 
الذي يقتضي  ،  ائه على احلق واجلد   يعود لريبط بني قضية البعث وتصميم الوجود كله وبن        . وإنكارهم هلا 

 : هذا البعث والنشور
فـأتوا بآبائنـا إن كنـتم       . إن هي إال موتتنا األوىل وما حنن مبنشرين       : إن هؤالء ليقولون   " 
وما خلقنا السـماوات  . أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إم كانوا جمرمني     . صادقني

إن يوم الفصل ميقام    . قنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون      ما خل . واألرض وما بينهما العبني   
 "  إنه هو العزيز الـرحيم ، إال من رحم اهللا. يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون       . أمجعني

 .. 
مث ال حيـاة بعـدها وال       ،  ما هي إال املوتة اليت منوـا      :  إن هؤالء املشركني من العرب ليقولون     

. مبعىن السابقة املتقدمة على املوعد الـذي يوعدونـه للبعـث والنشـور             " األوىل " سمواوي. نشور
يستدلون بأن آباءهم الذين ماتوا هذه املوتـة  . ويستدلون على أنه ليس هناك إال هذه املوتة وينتهي األمر    

 .  وصدقاًويطلبون اإلتيان م إن كان النشور حقاً؛ ومل ينشر منهم أحد، ومضوا مل يعد منهم أحد
وال يدركون أا حلقة مـن حلقـات        ؛   وهم يف هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور        

والوصـول  . للجزاء على ما كان يف احللقـة األوىل       ،  ذات حكمة خاصة وهدف معني    ،  النشأة البشرية 
والوصول بالعصاة  ؛  نيابالطائعني إىل النهاية الكرمية اليت تؤهلهم هلا خطوام املستقيمة يف رحلة احلياة الد            
وتلـك احلكمـة     .. إىل النهاية احلقرية اليت تؤهلهم هلا خطوام املنتكسة املرتكسة يف احلمأة املستقذرة           

ومتنع أن يكون البعث لعبة تتم حسـب        ؛  تقتضي جميء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة األرض كلها        
وهـم ال يكمـل   ! ي يصدقوا بالبعث والنشور رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو جلماعة حمدودة من البشر ك          
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ويقتضيها التدبر يف طبيعة هـذه      ؛  اليت خيربهم ا الرسل   ،  إميام إال أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية       
، وهذا التدبر وحـده يكفـي لإلميـان بـاآلخرة         . ويف حكمة اهللا يف خلقها على هذا األساس       ،  احلياة

 . والتصديق بالنشور
يلمس قلوم ملسة عنيفة مبصـرع      ،  نا إىل هذا التدبر يف تصميم الكون ذاته        وقبل أن يوجههم ه   

وال بد أن القصة اليت يشري إليها كانـت معروفـة           . قوم تبع والتبابعة من ملوك محري يف اجلزيرة العربية        
 : وحتذيرها مصرياً كهذا املصري، ومن مث يشري إليها إشارة سريعة للمس قلوم بعنف، للسامعني

  "  .. م خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إم كانوا جمرمنيأه " 
يقودهم إىل النظر يف تصميم السماوات      ،  وارجتاف القلوب من تصورها   ،   ويف ظل هذه الذكرى   

 : وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبري؛ وتنسيق هذا الكون؛ واألرض
ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثـرهم ال   . نهما العبني وما خلقنا السماوات واألرض وما بي      " 
إال مـن   . يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون         . إن يوم الفصل ميقام أمجعني    . يعلمون

  "  .. رحم اهللا إنه هو العزيز الرحيم
النشـور  واملناسبة بني خلق السماوات و األرض وما بينهما وبني قضية البعث و           ،   واللفتة لطيفة 

 . ولكن الفطرة البشرية تدركها يف يسر حني توجه إليها مثل هذا التوجيه. مناسبة دقيقة
،  والواقع أن تدبر ما يف خلق السماوات واألرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ              

وحتقيق تناسقه مع كـل شـيء       ،  وخلق كل شيء مبقدار ال يزيد وال ينقص عن حتقيق الغاية من خلقه            
وانتفاء املصادفة والبعـث يف     ،  وظهور القصد يف خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به          ،  لهوحو

 . أي جانب صغر أو كرب يف تصميم هذه اخلالئق اهلائلة وما فيها من خالئق دقيقة لطيفة
 وأنه قائم على احلق فال    ؛   الواقع أن تدبر هذا كله يوقع يف النفس أن هلذا اخللق غاية فال عبث فيه              

. بعد هذه الرحلة القصرية على هـذا الكوكـب  ، وال جتيء باملوت، وأن له اية مل تأت بعد     . باطل فيه 
وأمر اجلزاء فيها حتم ال بد منه من الناحية املنطقية البحتة هلذا التصميم املقصود يف بناء                ،  وأن أمر اآلخرة  

هـذا  . والفساد يف هذه احلياة الـدنيا     حىت تتحقق به النهاية الطبيعية للصالح       . هذه احلياة وهذا الوجود   
وظهور جهده هو وإرادتـه يف      ؛  الصالح وهذا الفساد اللذان ركب اإلنسان على أساس االستعداد هلما         

 . وتلقي جزاء هذا االختيار يف اية املطاف، اختيار أحدمها
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ـ ،  ونفي العبث عن فعل اهللا سـبحانه      ،   وإن خلق اإلنسان ذا االستعداد املزدوج      يان أن  ليقتض
. وهذا هو صميم قضية اآلخـرة     . ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته األرضية     ،  يكون هلذا اإلنسان مصري معني    

 : جييء قوله تعاىل. ومن مث جييء بعد توجيه النظر إىل احلكمة والقصد يف خلق السماوات واألرض
 ينصـرون إال مـن      يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم        . إن يوم الفصل ميقام أمجعني     " 
  "  .. إنه هو العزيز الرحيم، رحم اهللا

فاحلكمة تقتضي أن يكون هنـاك يـوم        .  جييء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً مبا قبله كل االرتباط        
ويتجرد الناس  ،  ويكرم فيه اخلري ويهان فيه الشر     ،  وحيكم فيه بني اهلدى والضالل    ،  يفصل فيه بني اخلالئق   

يتلقون ،  ويعودون إىل خالقهم فرادى كما خلقهم     ،  ومن كل قرىب وآصرة   ،  ضمن كل سند هلم يف األر     
إال من ينال رمحة ربه العزيز القادر الرحيم        ،  وال يرمحهم أحد  ،  ال ينصرهم أحد  ،  جزاء ما عملت أيديهم   

ليتسـلموا منـه     - سـبحانه  - وعادوا إىل يده  ؛  ليعملوا - سبحانه - الذي خرجوا من يده   . العطوف
 . بني خروجهم ورجوعهم إمنا هو فرصة للعمل وجمال لالبتالءوما . اجلزاء

ويف خلق السماوات واألرض وما بينهما      ،   هكذا تقتضي احلكمة الظاهرة يف تصميم هذا الكون       
  .. ويف التقدير الواضح والقصد الناطق يف كل شيء يف هذا الوجود، باحلق

|     |     | 
وما ينتـهي إليـه العصـاة       ؛  اً من مشاهد يوم الفصل    وبعد تقرير هذا املبدأ يعرض عليهم مشهد      

 : مشهداً عنيفاً يتناسق مع ظالل السورة وجوها العنيف. والطائعون من عذاب ومن نعيم
خذوه فـاعتلوه إىل    . كاملهل يغلي يف البطون كغلي احلميم     ،  إن شجرة الزقوم طعام األثيم     " 

إن هذا ما كنتم    . إنك أنت العزيز الكرمي   ذق  . مث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم      . سواء اجلحيم 
  " . به متترون
كـذلك  . يلبسون من سندس وإستربق متقابلني    . يف جنات وعيون  . إن املتقني يف مقام أمني     " 

ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم        . يدعون فيها بكل فاكهة آمنني    . وزوجناهم حبور عني  
  "  .. ك هو الفوز العظيمذل. فضالً من ربك. عذاب اجلحيم

إن . عرض مفزع مرعب خميف   . بعد تقرير أا طعام األثيم    ،   ويبدأ املشهد بعرض لشجرة الزقوم    
. وهناك هذا األثـيم . يغلي يف البطون كغلي احلميم - وهو املهل - هذا الطعام مثل دردي الزيت املغلي  
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 العايل يصدر إىل الزبانية ليأخذوه يف عنـف         وهذا هو األمر  . هذا املتعايل على ربه وعلى الرسول األمني      
  " : ! الكرمي " يليق مبقامه
  "  .. مث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم. خذوه فاعتلوه إىل سواء اجلحيم " 

وهناك صـبوا فـوق   . وشدوه يف إهانة وجفوة فال كرامة وال هوادة  ،   خذوه أخذاً واعتلوه عتالً   
 .. ومع الشد واجلذب والدفع والعتل والكي والشي      . يشوي ويكوي رأسه من ذلك احلميم املغلي الذي       

 : التأنيب والترذيل
  "  .. إنك أنت العزيز الكرمي. ذق " 

 ! فقد كان ذلك على اهللا وعلى املرسلني،  وهذا جزاء العزيز الكرمي يف غري ما عزة وال كرامة
  "  .. إن هذا ما كنتم به متترون " 

 !  اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون فقد كنتم تشكون يف هذا
 .. يف جانب من جوانب السـاحة      .. والتأنيب واخلزي ،  والصب والكي ،   وبينما األخذ والعتل  

. الذين كانوا خيشون هذا اليوم وخيافون      " املتقون " فإذا. إىل اجلانب اآلخر   - بعني اخليال  - ميتد البصر 
! وال عتل فيه وال صب    ،  وال شد فيه وال جذب    ،  وال فزع ال خوف فيه     "  .. يف مقام أمني  :  " إذا هم 

ومـن   - وهو احلرير الرقيـق    - يلبسون من سندس   "  .. يف جنات وعيون   " بل هم منعمون رافلون   
كل ذلك ومثله تـزوجيهم     . وجيلسون متقابلني يف جمالسهم يسمرون     - وهو احلرير السميك   - إستربق

يدعون فيهـا بكـل      " يطلبون ما يشاءون و   ،   أصحاب الدار  وهم يف اجلنة  . يتم ن النعيم  ،  حبور عني 
وغريهـا ال   ،  فال موت هنالك وقد ذاقوا املوتـة األوىل       ،  ال يتوقعون اية هلذا النعيم     "  .. فاكهة آمنني 

 "  إن هي إال موتتنا األوىل وما حنن مبنشرين       :  " وذلك يف مقابل ما كان املشركون يقولون       .. يذوقون
تفضـالً منـه     "  .. ووقاهم عذاب اجلحيم   " . وتة األوىل ولكن وراءها اجلحيم والنعيم     فنعم إا امل  .. 

 "  ذلك هو الفوز العظيم   . فضالً من ربك  :  " فالنجاة من العذاب ال تكون إال بفضله ورمحته       . سبحانه
 ! ؟ وأي فوز عظيم.. 

|     |     | 
 السورة بالتذكري بنعمة الرسالة والتخويـف    ويف ظل هذا املشهد العنيف العميق املؤثر جبانبيه ختتم        

 : من عاقبة التكذيب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

  "  .. فارتقب إم مرتقبون. فإمنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون " 
فقـد بـدأت بـذكر      . ويتناسق مع بدئها وخط سريها    .  وهو ختام يلخص جو السورة وظلها     

يوم نبطش البطشة الكربى إنا     .  " ملكذبنيوورد يف سياقها ما ينتظر ا     ،  الكتاب وترتيله لإلنذار والتذكري   
فجاء هذا اخلتام يذكرهم بنعمة اهللا يف تيسري هذا القرآن على لسان الرسول العريب الذي                "  .. منتقمون

فارتقب إـم   :  " ولكنه خميف . يف تعبري ملفوف  ،  وخيوفهم العاقبة واملصري  . يفهمونه ويدركون معانيه  
  "  .. مرتقبون
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 . من الشرك وأهلهالرباءة 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 العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

 احلكومات، بنبذ تقليد األحبار     من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء      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        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ دعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . قيد أسرهم واحتالهلملتحرير املسلمني وديارهم من  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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