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 ِإنمـا  4 فَالْمقَسـماِت أَمـرا   3 فَالْجاِرياِت يسرا   2 فَالْحاِملَاِت ِوقْرا    1والذَّاِرياِت ذَروا   + 

 اِدقونَ لَصدوع5ت اِقعلَو ينِإنَّ الد6 و  
السِك وباء ذَاِت الْحِلٍف 7متخٍل ملَِفي قَو كُم8 ِإن أُِفك نم هنع فَكؤ9 ي  

 يـوم هـم   12 يسأَلُونَ أَيانَ يوم الديِن  11 الَِّذين هم ِفي غَمرٍة ساهونَ       10قُِتلَ الْخراصونَ   
  14م هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تستعِجلُونَ  ذُوقُوا ِفتنتك13ُعلَى الناِر يفْتنونَ 

 16 آِخِذين ما آتاهم ربهم ِإنهم كَانوا قَبلَ ذَِلك محِسـِنني         15ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن      
 وِفي أَمـواِلِهم حـق لِّلسـاِئِل    18ِفرونَ  وِبالْأَسحاِر هم يستغ 17كَانوا قَِليلًا من اللَّيِل ما يهجعونَ       

  19والْمحروِم 
     وِقِننيلِّلْم اتِض آيِفي الْأَرونَ      20وِصربأَفَلَا ت ِفي أَنفُِسكُمـا       21 ومو قُكُـماء ِرزمِفي السو 

  23ما أَنكُم تنِطقُونَ  فَورب السماء والْأَرِض ِإنه لَحق مثْلَ 22توعدونَ 
       ِمنيكْرالْم اِهيمرِف ِإبيِديثُ ضح اكلْ أَت24ه           مقَـو ـلَاما قَالَ سلَامِه فَقَالُوا سلَيلُوا عخِإذْ د 

 فَأَوجس ِمـنهم  27لُونَ  فَقَربه ِإلَيِهم قَالَ أَلَا تأْك26ُ فَراغَ ِإلَى أَهِلِه فَجاء ِبِعجٍل سِمٍني     25منكَرونَ  
 فَأَقْبلَِت امرأَته ِفي صرٍة فَصكَّت وجهها وقَالَت عجوز         28ِخيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه ِبغلَاٍم عِليٍم        

  ِقيم29ع          ِليمالْع ِكيمالْح وه هِك ِإنبقَالَ ر 30 قَالُوا كَذَِلك  ـلُونَ       قَالَ فَمسرا الْمهأَي كُمطْب31ا خ 
       ِرِمنيجٍم ما ِإلَى قَوِسلْنا أُرن ِطـٍني        32قَالُوا ِإنةً مارِحج ِهملَيِسلَ عر33 ِلن       ـكبر ةً ِعنـدمـوسم 

 ِرِفنيس34ِللْم  
  ِمِننيؤالْم ا ِمنن كَانَ ِفيها منجر35فَأَخندجا وفَم  ِلِمنيسالْم نٍت ميب را غَيـا  36ا ِفيهكْنرتو 

 الْأَِليم ذَابافُونَ الْعخي ةً لِّلَِّذينا آي37ِفيه  
 فَتولَّى ِبركِْنِه وقَالَ سـاِحر أَو مجنـونٌ   38وِفي موسى ِإذْ أَرسلْناه ِإلَى ِفرعونَ ِبسلْطَاٍن مِبٍني       

39فَأَخ  ِليمم وهو مِفي الْي ماهذْنبفَن هودنجو اه40ذْن  
       ِقيمالْع يحالر ِهملَيا علْنساٍد ِإذْ أَرِفي عِميِم   41وكَـالر ـهلَتعِه ِإلَّا جلَيع تٍء أَتيِمن ش ذَرا تم 

42  
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 فَعتوا عن أَمِر ربِهم فَأَخذَتهم الصـاِعقَةُ وهـم          43ٍني  وِفي ثَمود ِإذْ ِقيلَ لَهم تمتعوا حتى حِ       
  45 فَما استطَاعوا ِمن ِقياٍم وما كَانوا منتِصِرين 44ينظُرونَ 

 ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مهلُ ِإنن قَبوٍح من مقَو46و  
 وِمن كُلِّ شيٍء    48 والْأَرض فَرشناها فَِنعم الْماِهدونَ      47نا لَموِسعونَ   والسماء بنيناها ِبأَيٍد وإِ   

 ولَا تجعلُوا مع اللَّـِه      50 فَِفروا ِإلَى اللَِّه ِإني لَكُم منه نِذير مِبني          49خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     
  51 لَكُم منه نِذير مِبني ِإلَها آخر ِإني

 أَتواصوا ِبِه بلْ هـم      52كَذَِلك ما أَتى الَِّذين ِمن قَبِلِهم من رسوٍل ِإلَّا قَالُوا ساِحر أَو مجنونٌ              
  55نفَع الْمؤِمِنني  وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى ت54 فَتولَّ عنهم فَما أَنت ِبملُوٍم 53قَوم طَاغُونَ 

 57 ما أُِريد ِمنهم من رزٍق وما أُِريد أَن يطِْعمـوِن            56وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن       
 ِتنيِة الْمذُو الْقُو اقزالر وه 58ِإنَّ اللَّه  
 فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَـروا ِمـن       59ذَنوِب أَصحاِبِهم فَلَا يستعِجلُوِن     فَِإنَّ ِللَِّذين ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ      

  _60يوِمِهم الَِّذي يوعدونَ 
|     |     | 

يف لفـظ مبـهم    . . من أمـر اهللا  . . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة . هذه السورة ذات جو خاص    
:  " علـى أمـر    - تعـاىل  - يقسـم اهللا  . ات سر يوقع يف احلس ألول وهلة أنه أمام أمور ذ        ،  الداللة

وإن . إمنا توعدون لصـادق   . فاملقسمات أمرا ،  فاجلاريات يسرا ،  فاحلامالت وقرا ،  والذاريات ذروا 
  "  . . الدين لواقع

وهي غامضـة   ،  مدلوالا ليست متعارفة   . . واملقسمات. واجلاريات. واحلامالت.  والذاريات
ولعله هو املقصود األول منها     . كما أا بذاا تلقي يف احلس ذلك الظل        ،حتتاج إىل السؤال واالستفسار   

 . يف جو هذه السورة
 "  . . والسماء ذات احلبـك   :  "  وما يكاد القسم األول ينتهي حىت يعقبه قسم آخر بالسماء         

قائم علـى  ، ال استقرار له وال تناسق فيه "  . . إنكم لفي قول خمتلف:  " على أمر. يقسم ا اهللا تعاىل   
  . . ال على العلم واليقني، التخرصات والظنون
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 تستهدف أمرا واضحا يف سياقها كله     ،  مث بسياقها كله  ،  بافتتاحها على هذا النحو   :  هذه السورة 
وإطالقه من  ،  وختليصه من أوهاق األرض   ؛  وتعليقه بغيب اهللا املكنون   ؛  ربط القلب البشري بالسماء   . . 

استجابة لقولـه يف    ،  والفرار إليه كلية  ،  واالنطالق إليه مجلة  ،  التجرد لعبادة اهللا  كل عائق حيول بينه وبني      
 "  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون     :  " وحتقيقا إلرادته يف عباده    "  . . ففروا إىل اهللا  :  " السورة

 . . 
 عين يف هذه     وملا كان االنشغال بالرزق وما خيبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد             

ال باألرض  ،  وتعليق القلب بالسماء يف شأنه    ،  وتطمني النفس من جهته   ،  السورة بإطالق احلس من إساره    
إما مباشرة كقولـه  . وتكررت اإلشارة إىل هذا األمر يف السورة يف مواضع متفرقة منها         . وأسباا القريبة 

وإمـا   "  . . و الرزاق ذو القوة املتني    إن اهللا ه   "  . .  " ويف السماء رزقكم وما توعدون    :  " تعاىل
ووصـفه   "  . . ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم    :  " تعريضا كقوله يصور حال عباده املتقني مع املال       
، بعجل مسـني   - أو من حسبهم ضيوفه من املالئكة      - جلود إبراهيم وسخائه وهو يقري ضيوفه القالئل      

 ! وهو مل يعرفهم إال منذ حلظة،  إلقاء السالم عليهومبجرد، يسارع به إليهم عقب وفودهم إليه
ترف أشـواقه   ،  وتعليقه بالسماء ،  وإطالقه من إسار الرزق   ،   فتخليص القلب من أوهاق األرض    

هـو  . ويعوقه عن الفرار إىل اهللا  ،  بال عائق حيول بينه وبني االنطالق     ،  ويتطلع إىل خالقها يف عاله    ،  حوهلا
وكان ذلك اإليقـاع    ،  ومن مث كان هذا االقتتاح    . ضاياها اليت تطرقها  حمور السورة بكل موضوعاا وق    

  . . وكان تكرار اإلشارة إىل السماء أيضا، وكان القسم بعده بالسماء، الغامض يف أوهلا
. إن املتقني يف جنـات وعيـون      :  "  ويف هذا كانت صورة املتقني اليت يرمسها يف مطلع السورة         

وباألسـحار  . كانوا قليال من الليل ما يهجعون     . وا قبل ذلك حمسنني   آخذين ما آتاهم رم إم كان     
، والتجـرد لـه   ،  فهي صورة التطلع إىل اهللا     "  . . ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم    . هم يستغفرون 

وجعـل  ،  والتخلص من ضـغطه   ،  مع إرخاص املال  . والتوجه إليه يف األسحار   ،  والقيام يف عبادته بالليل   
 . روم حقا فيهنصيب السائل واحمل

 ويف هذا كان التوجيه إىل آيات اهللا يف األرض ويف األنفس مع تعليق القلوب بالسماء يف شـأن                  
ويف أنفسـكم أفـال     . ويف األرض آيات للموقنني   :  " ال باألرض وما فيها من أسبابه القريبة      ،  الرزق

  "  . . ويف السماء رزقكم وما توعدون. تبصرون
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وخلقه ما فيها   ،  ومتهيده لألرض يف يسر   ،  ىل بناء اهللا للسماء على سعة      ويف هذا كانت اإلشارة إ    
واألرض . والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسـعون     :  " والتعقيب على هذا كله بالفرار إىل اهللا      ،  من أزواج 

ففروا إىل اهللا إين لكـم منـه   . ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون. فرشناها فنعم املاهدون  
 "  . .  نذير مبني

، عن إرادة اهللا سبحانه يف خلق اجلـن واإلنـس  ،  ويف هذا كان اإليقاع األخري البارز يف السورة    
ما أريد منهم من رزق وما أريد       . وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون     :  " ووظيفتهما الرئيسية األوىل  

  "  . . إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني. أن يطعمون
وتطلـق ذلـك   ، ولكنها كلها تؤلف ذلك اإليقاع. ذو نغمات متعددة .  مطرد  فهو إيقاع واحد  

 ! احلداء بالقلب البشري إىل السماء. احلداء
وقصة ،  وقصة عاد ،  وقصة موسى ،   وقد وردت إشارات سريعة إىل حلقة من قصة إبراهيم ولوط         

ا أن فيها حملة عن الغيب      كم؛  ويف اإلشارة إىل قصة إبراهيم تلك اللمحة عن املال        . وقصة قوم نوح  ،  مثود
ويف بقيـة القصـص     . ورزقه هو وامرأته به على غري ما توقع وال انتظار         ،  املكنون يف تبشريه بغالم عليم    

والذي أشار إليه    " إمنا توعدون لصادق  :  " إشارة إىل تصديق وعد اهللا الذي أقسم عليه يف أول السورة          
 "  . .  ذنوبا مثل ذنوب أصحام فال يسـتعجلون       فإن للذين ظلموا  :  " يف ختامها إنذارا للمشركني   

كذلك ما أتى الذين من قبلهم مـن        :  " بعد ما ذكر أن أجيال املكذبني كأمنا تواصت على التكذيب         
 !  "  . . بل هم قوم طاغون؟ أتواصوا به. ساحر أو جمنون: رسول إال قالوا

وهو جتريد القلب لعبـادة     . لمرتبط مبوضوعها األصي   - على هذا النحو   -  فالقصص يف السورة  
مث برفع احلواجز والشواغل دون     . باإلميان أوال واليقني  . ووصله بالسماء ،  وختليصه من مجيع العوائق   ،  اهللا

 . الرفرفة واالنطالق إىل ذلك األفق الكرمي
إن ما توعـدون     . . فاملقسمات أمرا ،  فاجلاريات يسرا ،  فاحلامالت وقرا ،  والذاريات ذروا  " 

  "  . . إن الدين لواقعو، لصادق
 كما تقـدم   - تلقي يف احلس  ،  بتلك العبارات الغامضة الداللة   ،   هذه اإليقاعات القصرية السريعة   

وقد احتـاج غـري   . وشأن يستحق االنتباه، يعلق القلب بأمر ذي بال ،  وتلقي ظال معينا  ،  إحياء خاصا  -
  . . واملقسمات، واجلاريات، تواحلامال، واحد يف العهد األول أن يستفسر عن مدلول الذاريات
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 أنه مسـع عليـا  ، عن مساك بن خالد بن عرعرة، قال شعبة بن احلجاج:  قال ابن كثري يف التفسري   
وثبت أيضا من غـري      ا أنه مسع عليا  ،  عن أيب الطفيل  ،  وشعبة أيضا عن القاسم بن أيب بزة       ا

ال تسألوين عـن آيـة يف       : فقالأنه صعد منرب الكوفة      ا وجه عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب       
يـا أمـري    : فقال،  فقام ابن الكواء  .  إال أنبأتكم بذلك    ع   كتاب اهللا تعاىل وال عن سنة عن رسول اهللا          

:  " قـال . الـريح : رضي اهللا عنـه    - قال علي ؟   " والذاريات ذروا :  " ما معىن قوله تعاىل   ،  املؤمنني
:  قال. السفن : ا قال؟   " جلاريات يسرا فا:  " قال. السحاب : ا قال؟   " فاحلامالت وقرا 

 . املالئكة : ا قال؟  " فاملقسمات أمرا" 
فسأله عنها فأجابه مبثل ما روي عن        ا  وجاء صبيغ بن عسل التميمي إىل عمر بن اخلطاب        

أنه يسأل عنها تعنتا وعنادا فعاقبه ومنعه        ا وقد أحس عمر   - كرم اهللا وجهه   - علي بن أيب طالب   
 وهذه الرواية  . . ما جيد يف نفسه مما كان جيد شيئا: لناس حىت تاب وحلف باألميان املغلظةمن جمالسة ا

تشي كذلك بأن غموض مدلوالت هذه التعبريات هو الذي جعل املتعنتني يسـتترون وراءهـا               
 ! ويسألون عنها

وجماهد وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة والسـدي         ي  وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر     
 . ]كما قال ابن كثري [ ومل حيك ابن جرير وابن أيب حامت غري ذلك ؛  واحدوغري

بالرياح اليت تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغريها مما             - سبحانه -  أقسم اهللا 
وبالسـفن  . وبالسحاب احلامالت وقرا من املاء يسوقها اهللا به إىل حيث يشاء          . يعلم اإلنسان وما جيهل   

 يسر على سطح املاء بقدرته ومبا أودع املاء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص                اجلاريات يف 
فتفصل يف  ،  حتمل أوامر اهللا وتوزعها وفق مشيئته     ،  مث باملالئكة املقسمات أمرا   . تسمح ذا اجلريان اليسري   
 . وتقسم األمور يف الكون حبسبها، الشؤون املختصة ا

، وستارا ملشـيئته  ،  يتخذها أداة لقدرته  ،  الئكة خلق من خلق اهللا     والريح والسحاب والسفن وامل   
، للتعظـيم مـن شـأا      - سبحانه - وهو يقسم ا  . ويتحقق عن طريقها قدر اهللا يف كونه ويف عباده        

ولرؤية يد اهللا وهي تنشئها وتصرفها وحتقق ا قدر اهللا       ؛  لتدبر ما وراءها من داللة    ،  وتوجيه القلوب إليها  
ويعلقه مببدع هذه   ؛  وذكرها على هذه الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إىل أسرارها املكنونة          . املرسوم

 . اخلالئق من وراء ذكرها هذا الذكر املوحي
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الذي يعين سياق هذه السورة بتحريـر  ،  مث لعل هلا كذلك صلة من ناحية أخرى مبوضوع الرزق       
. والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه     فالرياح والسحب   . وإعفائه من أثقاله  ،  القلب من أوهاقه  

ومن مث تتضح الصلة بـني هـذا االفتتـاح          . فإن الرزق أحد هذه القسم    ،  أما املالئكة وتقسيمها لألمر   
 . وموضوع بارز تعاجله السورة يف مواضع شىت

 "  عوإن الدين لواق  . إمنا توعدون لصادق  :  " ذه اخلالئق األربع على    - سبحانه -  يقسم اهللا 
وأنـه إذا أمهلـهم     . وجمازيهم بالسوء سـوءا   ،  أنه جمازيهم باإلحسان إحسانا   : وقد وعد اهللا الناس   . . 

 "  وإن الدين لواقع  !  " فليس مبهمل حسام يف اآلخرة فاحلساب ال بد منه هناك         ،  احلساب يف األرض  
لته هلـم مبسـوطا أو      ومما وعدهم كذلك الرزق وكفا     . . فالوعد صادق حتما إما هنا وإما هناك      . . 
 . ووعده حق يف هذا كما هو حق يف كل شأن - وفق مشيئته - مقدرا

ومـا  ،  ويف الوقت الذي يريـده    ،   وال بد أن يتحقق ما وعد اهللا به الناس يف الصورة اليت يريدها            
بر وتد - كما تقدم  - إمنا يقسم خبالئقه تلك لتوجيه القلب إليها       - سبحانه - حيتاج األمر إىل قسم منه    

باريء هذه اخلالئق ذا النظام وهـذا        - ما وراءها من إبداع وقدرة وتدبري يوحي للقلب بأن وعد اهللا          
فإن طبيعة هـذه    . وأن حسابه على اخلري والشر والصالح والفساد ال بد واقع         ؛  ال بد صادق   - التقدير

ك اخلالئق آيات وبراهني    وهكذا تصبح تل   . . اخلالئق توحي بأن األمر ليس عبثا وال مصادفة وال جزافا         
فهي . ويوجه احلس إليها توجيها   ،  ذات داللة إحيائية قوية بفضل هذا القسم الذي يلفت القلب إليها لفتا           

 ! وخماطبة الفطرة بلغة الكون خطابا مباشرا، طريقة من طرق اإلحياء والتربية
|     |     | 

  . . والقسم الثاين كذلك
  "  . . يؤفك عنه من أفك، في قول خمتلفإنكم ل، والسماء ذات احلبك " 

وقـد   . . كتنسيق الزرد املتشابك املتداخل احللقـات     . يقسم بالسماء املنسقة احملكمة التركيب    
تكون هذه إحدى هيئات السحب يف السماء حني تكون موشاة كالزرد جمعدة جتعد املـاء والرمـل إذا               

 . فالك ومداراا املتشابكة املتناسقةوقد يكون هذا وضعا دائما لتركيب األ. ضربته الريح
وال ،  مضطرب ال قوام لـه وال قـرار       ،   يقسم بالسماء املنسقة احملبوكة على أم يف قول خمتلف        

فال استقرار عليـه وال توافـق وال        ،  يصرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقي       ،  ثبات له وال استقرار   
وتيه ال معامل فيـه     ؛  اطل دائما أرض مرجرجة مهتزة    وكذلك الب . بل احلرية دائمة والقلق ال يزال     . ثبات
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وال جيتمع عليه أهلـه إال لينصـرفوا        . وال ميزان دقيق  ،  وهو يتأرجح وال يفيء إىل أصل ثابت      ؛  وال نور 
  . . ويدب اخلالف بينهم والشقاق؛ ويتفرقوا بعد حني

السـماء ذات   حني يعرض يف ظـل      :  ويتضح اضطرام واختالفهم وما هم فيه من األمر املريج        
 . احلبك املنسقة التركيب

ال يستندون فيهـا إىل حـق أو        ،   مث يستطرد فيقرر أم يعيشون يف أوهام وظنون يف أمر اآلخرة          
 : مث يصور هلم ذلك اليوم يف مشهد حي تتماله العيون. فهم يف قول خمتلف يف هذا احلق املبني. يقني

يوم هم على النـار     ؟  أيان يوم الدين  : لونيسأ. الذين هم يف غمرة ساهون    . قتل اخلراصون  " 
  "  . . هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا فتنتكم. يفتنون

يـدعوا   - سـبحانه  - واهللا. الظن والتقدير اجلزاف الذي ال يقوم على ميزان دقيق        :  واخلرص
ويزيـد أمـرهم     " قتل اخلراصون  " ! ودعوة اهللا عليهم بالقتل قضاء بالقتل     ! فيا للهول . عليهم بالقتل 
فهـم مغمـورون باألضـاليل واألوهـام ال يفيقـون وال             " الذين هم يف غمرة ساهون    :  " وضوحا
يصور القوم مغمورين ساهني ال يشعرون بشيء مما حـوهلم وال           ،  والتعبري يلقي ظال خاصا   . يستيقظون
 ! كأم سكارى مذهولون. يتبينون

: يسألون " فهم؛  ويوقن به كل واع غري مذهول     الذي يراه   ،   ذلك أم ال يتبينون األمر الواضح     
، واستبعادا يئـه  ،  ولكن استنكارا وتكذيبا  ،  ال طلبا للعلم واملعرفة   ،  يسألون هكذا ؟   " أيان يوم الدين  
 ! املقصود " أيان " يعرب عنه لفظ

وهـم حيرقـون بالنـار      ؛   ومن مث يعاجلهم مبشهدهم يف هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه         
ومعـه التبكيـت املـؤمل يف املوقـف          " ! يوم هم على النار يفتنون    :  "  املعدن لتمييز حقيقته   كحرق
  "  . . هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم:  " العصيب

وهذا العنف يف املشهد هـو املقابـل للـذهول          .  فهذه املعاجلة هي اجلواب الالئق ذا التساؤل      
يـوم  : وهو مصداق دعوة اهللا عليهم بالقتل يف أشد صوره وأعنفها         . صونوالسهوة اليت يعيش فيها اخلرا    

 ! هم على النار يفتنون
|     |     | 
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فريـق مسـتيقن ال     ،  لفريق آخر ،  وعلى الضفة األخرى ويف الصفحة املقابلة يرتسم مشهد آخر        
 : وال يقضي العمر يف غمرة وذهول، مستيقظ يعبد ويستغفر؛ تقي ال يتبجح؛ خيرص

كـانوا  . آخذين ما آتاهم رم إم كانوا قبل ذلك حمسـنني         .  املتقني يف جنات وعيون    إن " 
  "  . . ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم. وباألسحار هم يستغفرون. قليال من الليل ما يهجعون

 .ورقابتهم هم ألنفسهم  ،  الشديدي احلساسية برقابة اهللا هلم    . األيقاظ. فريق املتقني .  فهذا الفريق 
جزاء مـا أسـلفوا يف      ،  من فضله وإنعامه   " آخذين ما آتاهم رم    "  . .  " يف جنات وعيون   " هؤالء

  "  . . إم كانوا قبل ذلك حمسنني:  " ويقني منهم بأنه يراهم، احلياة الدنيا من عبادة هللا كأم يرونه
 : رفافة حساسة،  ويصور إحسام صورة خاشعة

  "  . . وباألسحار هم يستغفرون. ا يهجعونكانوا قليال من الليل م " 
املتوجهون إىل رم باالستغفار واالسترحام ال يطعمون       ،   فهم األيقاظ يف جنح الليل والناس نيام      

يأنسون برم يف جوف الليل فتتجاىف جنوم عـن         . وال يهجعون يف ليلهم إال يسريا     ،  الكرى إال قليال  
 ! م املناموخيف م التطلع فال يثقله، املضاجع

فال ينامون  ،  كابدوا قيام الليل   "  . . كانوا قليال من الليل ما يهجعون     :  "  قال احلسن البصري  
 . حىت كان االستغفار بسحر، ونشطوا فمدوا إىل السحر، من الليل إال أقله

ن كانوا ال ينامو   "  . . كانوا قليال من الليل ما يهجعون     :  " قال األحنف بن قيس   :  وقال قتادة 
 . لست من أهل هذه اآلية: مث يقول. إال قليال

فـإذا  ،  كان األحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل اجلنة          :  وقال احلسن البصري  
وعرضـت  . كانوا قليال من الليل ما يهجعـون      . إذ حنن قوم ال نبلغ أعماهلم     ،  قوم قد باينونا بونا بعيدا    

مكذبون بكتاب اهللا وبرسل اهللا مكذبون بالبعث بعد        ،  يهمفإذا قوم ال خري ف    ،  عملي على عمل أهل النار    
 . فقد وجدت من خرينا مرتلة قوما خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا. املوت

يا أبا أسامة صـفة ال أجـدها        : قال رجل من بين متيم أليب     :  وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم      
وحنن واهللا قليال من الليل مـا        " . ل ما يهجعون  كانوا قليال من اللي   :  " ذكر اهللا تعاىل قوما فقال    . فينا
 . واتقى اهللا إذا استيقظ، طوىب ملن رقد إذا نعس : ا فقال له أيب! نقوم
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وجيدون أنفسـهم    - ذوي املكانة يف اإلميان واليقني     -  فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعني      
 . وكتبهم ا عنده من احملسنني. حبقهاووفقهم إىل القيام ، اختص ا ناس ممن اختارهم اهللا. دوا

 : فهو مما يليق باحملسنني، وحاهلم مع املال، فأما حاهلم مع الناس،  وهذه حاهلم مع رم
  "  . . ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم " 

. ونصيب احملروم الذي يسكت ويستحيي فيحرم     ،   فهم جيعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى      
 . وهم متطوعون بفرض هذا احلق غري احملدود. ذا وهذا حقا مفروضا يف أمواهلمجيعلون نصيب ه

لتخليص القلب من أوهاق الشح     ،   وهذه اإلشارة تتناسق مع عالج السورة ملوضوع الرزق واملال        
يف الوقت الذي تكمل مسـة      ،  ومتهد للمقطع التايل يف السورة    . وأثقال البخل وعوائق االنشغال بالرزق    

 . ورة احملسننياملتقني وص
|     |     | 

. ويف السماء رزقكم وما توعدون    ؟  ويف أنفسكم أفال تبصرون   . ويف األرض آيات للموقنني    " 
  "  . . فورب السماء واألرض إنه حلق مثلما أنكم تنطقون

وتوجيه إىل السماء يف شأن الـرزق املكتـوب         ؛   وهي لفتة إىل آيات اهللا يف األرض ويف األنفس        
اللتني  " رب السماء واألرض   " بذاته بوصف  - سبحانه - قسم اهللا . ختتم بقسم عظيم  . قدورواحلظ امل 

  . . على أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقني. ورد ذكرمها يف هذا املقطع
 "  . . ؟  ويف أنفسكم أفال تبصرون. ويف األرض آيات للموقنني " 

معرض مل نستجل منه    . ات اهللا وعجائب صنعته   هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل آلي       
 . . ونطلع منه علـى جديـد     ،  وحنن نكشف يف كل يوم جديدا منه      . حىت اللحظة إال القليل من بدائعه     

اليت تنطـوي   ،  اخلفية األسرار  . . النفس اإلنسانية  . . معرض آخر مكنون فينا حنن    ،  ومثل هذا املعرض  
 ! لكوكب األرضي وحدهال أسرار ا، فيها أسرار هذا الوجود كله

اليت تفتح هذين املعرضني على     ،   وإىل هذين املعرضني اهلائلني تشري اآليتان تلك اإلشارة املختصرة        
وملن يريد أن ميأل حياته حـىت تفـيض باملتعـة           ،  وملن يريد أن يستيقن   ،  مصاريعهما ملن يريد أن يبصر    

 ! اليت ترفع القلوب وتضاعف األعمار، قةوبالرصيد القيم من املعرفة احل، وبالعربة احلية، واملسرة
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قادرة علـى   .  والنصوص القرآنية معدة للعمل يف مجيع األوساط والبيئات والظروف واألحوال         
 . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. إعطاء رصيد معني لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك

واطلـع  ،  وكثرت جتاربه ،  ماتهوزادت معلو ،  واتسعت مداركه ،   وكلما ارتقى األنسان يف املعرفة    
وتنوع زاده الذي يتلقـاه مـن       ،  وتضخم رصيده ،  ارتقى نصيبه  . . على أسرار الكون وأسرار النفس    

كما يقول عنه النيب     " وال خيلق على كثرة الرد    ،  ال تنفد عجائبه   " هذا الكتاب الذي   . . نصوص القرآن 
 حية وجدها يف نفسه فعرب عنها ذلك التعـبري        يقول عن جتربة    . وعاش ا ،  الذي تلقاه واستوعب أسراره   

  . - صلوات اهللا وسالمه عليه -
، نصيبهم،   ولقد وجد الذين مسعوا هذا القرآن أول مرة من آيات اهللا يف األرض وآياته يف النفس               

ووجد كذلك كل جيل أتى بعـدهم       . وفق معارفهم وجتارم وإشراقات نفوسهم    ،  وتسلموا رصيدهم 
وجند حنن نصيبنا وفق ما اتسع لنا مـن         . تح له من أنواع العلوم واملعارف والتجارب      نصيبا يناسب ما تف   

وسـتجد  . وما تكشف لنا من أسرار ال تنفد يف هذا الكـون الكـبري            ،  رقعة العلم واملعرفة والتجريب   
ويبقـى هـذان    . األجيال بعدنا نصيبها مدخرا هلا من اآليات اليت مل تكشف لنا بعد يف األرض والنفس              

 . عرضان اإلهليان اهلائالن حافلني بكل عجيب وجديد إىل آخر الزمانامل
على حنـو   ،  اهز الستقباهلا وحضانتها بكل خصائصه    ،  هذا الكوكب املعد للحياة   .  هذه األرض 

احلافل بـالنجوم الثوابـت والكواكـب       ،  يكاد يكون فريدا يف املعروف لنا يف حميط هذا الكون اهلائل          
مئـات   - واملعروف نسبة ال تكاد تذكر يف حقيقة الكون        - دد املعروف منها فقط   اليت يبلغ ع  . السيارة

 ! املاليني من ارات اليت حتوي الواحدة منها مئات املاليني من النجوم والكواكب هي توابع هذه النجوم
 ومع هذه األعداد اليت ال حتصى فإن األرض تكاد تنفرد باستعدادها الستقبال هذا النـوع مـن                 

ولو اختلفت خصيصة واحدة من خصائص األرض الكثرية جدا لتعذر وجـود هـذا              . ياة وحضانته احل
لـو  . لو تغري وضعها من الشمس قربا أوبعدا      ،  لو تغري حجمها صغرا أو كربا      . . النوع من احلياة عليها   

ا لو تغريت حركتـه   . لو تغري ميل األرض على حمورها هنا أو هنا        . تغري حجم الشمس ودرجة حرارا    
لو تغـريت  . أو بعده عنها - تابعها - لو تغري حجم القمر. حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ      

إىل آالف املوافقات املعروفة واهولة اليت       . . . لو. لو. لو . . . نسبة املاء واليابس فيها زيادة أو نقصا      
 . تتحكم يف صالحيتها الستقبال هذا النوع من احلياة وحضانته

 ؟ ت هذه آية أو آيات معروضة يف هذا املعرض اإلهلي أليس
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أو تسـبح يف    ،  تسـكن سـطحها   . هذه األقوات املذخورة يف األرض لألحياء اليت تسكنها       .  مث
هـذه   . . أو ختتفي يف مسـارا وأجوافهـا  ، أو ختتيبء يف مغاورها وكهوفها،  أو متخر ماءها  ،  أجوائها

بلة للوجود يف شىت األشكال واألنواع لتليب حاجة هذه األحيـاء           األقوات اجلاهزة املركبة والبسيطة والقا    
، والساربة يف جماريها  ،  هذه األقوات الكامنة يف جوفها     . . وال حتصى أنواع غذائها أيضا    ،  اليت ال حتصى  

والقادمة إليها من الشمس ومن عوامل أخرى بعضها معروف         ،  والنابتة على سطحها  ،  والساحبة يف هوائها  
، ولكنها تتدفق وفق تدبري املشيئة املدبرة اليت خلقت هذا احملضن هلذا النوع من احليـاة              ،  لوبعضها جمهو 

 . وجهزته بكل ما يلزم لألنواع الكثرية اليت ال حتصى
وعجائـب  . وحيثما تنقلت القـدم   ،  حيثما امتد الطرف  ،   وتنوع مشاهد هذه األرض ومناظرها    

وقطـع  . وأار وغدران ،  وحبار وحبريات ؛  ديان وجبال وو،  من وهاد وبطاح  : هذه املشاهد اليت ال تنفد    
وكل مشهد من هذه املشـاهد   . . وخنيل صنوان وغري صنوان،  وزرع،  وجنات من أعناب  ،  متجاورات

ومير به اإلنسان وهو ممحل فإذا هـو        . تتناوله يد اإلبداع والتغيري الدائبة اليت ال تفتر عن اإلبداع والتغيري          
ويـراه إبـان    ،  ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشـهد       . فإذا هو مشهد آخر   ومير به وهو ممرع     ،  مشهد

 ! وهو هو مل ينتقل باعا وال ذراعا يف املكان. احلصاد حني يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر
 . وزواحف وحشرات ،  وطريا ومسكا . نباتا وحيوانا .  واخلالئق اليت تعمر هذه األرض من األحياء      

 - هذه اخلالئق اليت مل يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعـد  . . ه بنص خاص  بله اإلنسان فالقرآن يفرد   . 
كل . وكل فرد منها عجيبة   ! وكل خليقة منها أمة    - فضال على إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل      

وكل ورقة  ،  ال بل كل جناح يف يرقة     : كل نبتة . كل دودة . كل حشرة . كل زاحفة . كل طائر . حيوان
 . يف ذلك املعرض اإلهلي العجيب الذي ال تنقضي عجائبه!  يف ورقةوكل قصبة، يف زهرة

يتأملون هكذا ويشريون جمرد إشارة إىل مـا   - بل لو مضى األناسي مجيعا -  ولو مضى اإلنسان  
. ما انتهى هلـم قـول وال إشـارة        ،  وإىل ما تشري إليه هذه العجائب من آيات       ،  يف األرض من عجائب   

واستجالء العجائب يف هذا املعرض     ،   أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر      والنص القرآين ما يزيد على    
 . واملتعة مبا يف هذا االستجالء من مسرة طوال الرحلة، طوال الرحلة على هذا الكوكب، اهلائل

 " . إال القلب العامر بـاليقني    ،  وال يستمتع بالرحلة هذا املتاع    ،   غري أنه ال يدرك هذه العجائب     
وحتيـي مشـاهد    ؛  فلمسة اليقني هي اليت حتيي القلب فريى ويدرك        "  . . آيات للموقنني ويف األرض   

وبدون هذه اللمسة تظل    . وحتدثه عما وراءها من تدبري وإبداع     ،  األرض فتنطق للقلب بأسرارها املكنونة    
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وكـثريون ميـرون    . وال تتجاوب معه بشيء   ؛  ال تنطق للقلب بشيء   ؛  تلك املشاهد ميتة جامدة جوفاء    
ألن ملسـة   ؛  وال يفقهون له لغة   ،  ال حيسون فيه حياة   . املعرض اإلهلي املفتوح مغمضي العيون والقلوب     ب

يعلمون ظاهرا من احليـاة      " وقد يكون منهم علماء   ! ومل تبث احلياة فيما حوهلم    ،  اليقني مل حتي قلوم   
وال ،  وجود إال مبفتاح اإلميان   فالقلوب ال تفتح حلقيقة ال    ،  أما حقيقتها فتظل حمجوبة عن قلوم      " . الدنيا

 . وصدق اهللا العظيم . . تراها إال بنور اليقني
 :  مث العجيبة األخرى اليت تدب على هذه األرض

 "  . . ؟  أفال تبصرون، ويف أنفسكم " 
وعن أسراره  ،  ولكنه يغفل عن قيمته   .  وهذا املخلوق اإلنساين هو العجيبة الكربى يف هذه األرض        

 . حني يغفل قلبه عن اإلميان وحني حيرم نعمة اليقني، نهالكامنة يف كيا
يف أسرار هذه   : عجيبة يف تكوينه الروحي   . يف أسرار هذا اجلسد   :  إنه عجيبة يف تكوينه اجلسماين    

 : وهو ميثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه. وهو عجيبة يف ظاهره وعجيبة يف باطنه. النفس
  العامل األكربوتزعم أنك جرم صغري وفيك انطوى

تكـوين أعضـائه    .  وحيثما وقف اإلنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تـدهش وحتـري           
. عملية التنفس واالحتراق  . عملية اهلضم واالمتصاص  . وظائفها وطريقة أدائها هلذه الوظائف    . وتوزيعها

فرازها وعالقتها بنمـو    الغدد وإ . اجلهاز العصيب وتركيبه وإدارته للجسم    . دورة الدم يف القلب والعروق    
وكل عجيبة من   . وجتاوا الكامل الدقيق  ،  تناسق هذه األجهزة كلها وتعاوا    . اجلسد ونشاطه وانتظامه  
 . ويف كل عضو وكل جزء من عضو خارقة حتري األلباب. هذه تنطوي حتتها عجائب

كهـا وحفظهـا    إدراكه للمدركات وطريقة إدرا    . .  وأسرار روحه وطاقاا املعلومة واهولة    
هذه الصـور والـرؤى واملشـاهد كيـف         ؟  وكيف؟  أين. هذه املعلومات والصور املختزنة   . وتذكرها
فأما اهول منها   . وذلك يف اجلانب املعلوم من هذه القوى       . . وكيف تستدعى فتجيء  ؟  وأين؟  انطبعت

وراء الظاهر من املغيب    تظهر آثاره بني احلني واحلني يف ملسات وإشراقات تدل على ما            . فهو أكرب وأكثر  
 . اهول

خلية واحدة حتمل كل رصيد اجلـنس البشـري مـن           .  مث أسرار هذا اجلنس يف توالده وتوارثه      
فأين تكمن هذه اخلصائص يف تلك اخللية       . وحتمل معها خصائص األبوين واألجداد القريبني     ؛  اخلصائص
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وتنتهي إىل إعـادة هـذا      ،  تمثله أدق متثيل  ف،  وكيف تدي بذاا إىل طريقها التارخيي الطويل      ؟  الصغرية
 ! ؟ الكائن اإلنساين العجيب

وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على      ،   وإن وقفة أمام اللحظة اليت يبدأ فيها اجلنني حياته على األرض          
إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه احلركـة لتـدهش   . ويؤذن لقلبه ورئتيه باحلركة لبدء احلياة  ،  نفسه

ال يقف له قلب وال يتماسك      ،  وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من اإلميان       ،  ري األلباب العقول وحت 
 ! له وجدان

 وإن وقفة أخرى أمام اللحظة اليت يتحرك فيها لسان الوليد لينطق ـذه احلـروف واملقـاطع                 
. ا عجيبـة  إ. وتصويت تلك احلنجرة  . نطق هذا اللسان  . بل أمام النطق ذاته   . والكلمات مث بالعبارات  

. إـا خارقـة   . ولكن الوقوف أمامها حلظة يف تدبر جيدد وقعها       . عجيبة تفقد وقعها ألا متر بنا كثريا      
 . خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة اليت ال تكون إال هللا

 " ؛  ال ينقضي منها العجـب    ،   وكل جزئية يف حياة هذا املخلوق تقفنا أمام خارقة من اخلوارق          
 "  . . ؟  صرونأفال تب. ويف أنفسكم

ومرآة ينعكس من خالهلا هذا الوجود كلـه يف صـورة           .  وكل فرد من هذا اجلنس عامل وحده      
وال يف  ،  وال نظري له بني أبناء جنسه مجيعا ال يف شكله ومالحمه          . خاصة ال تتكرر أبدا على مدار الدهور      

ففـي هـذا   . وال يف صورة الكون كما هي يف حسه وتصوره    . وال يف روحه ومشاعره   ،  عقله ومداركه 
ميـر  . وطبعة فريدة ال تتكرر   ،  كل فرد منوذج خاص   ،  املتحف اإلهلي العجيب الذي يضم ماليني املاليني      
كما ال توجد بصمة أصابع مماثلة لبصـمة أصـابع          . من خالهلا الوجود كله يف صورة كذلك ال تتكرر        

 ! رأخرى يف هذه األرض يف مجيع العصو
أفـال  . ويف أنفسـكم  :  " تـراه العيـون   ،   وكثري من عجائب اجلنس البشري مكشوفة للبصر      

 . وما تراه العيون من عجائبه يشري إىل املغيب املكنون: " ؟  تبصرون
واهول . فاملعلوم املكشوف منها حيتاج تفصيله إىل جملدات      .  وهذه العجائب ال حيصرها كتاب    

ولكنه يلمس القلـب هـذه اللمسـة        . والقرآن ال حيصيها وال حيصرها    ،  لوممنها ما يزال أكثر من املع     
وليقضي رحلته على هذا الكوكب يف مالحظة       . ليستيقظ هلذا املتحف اإلهلي املعروض لألبصار والبصائر      

 . الكامن يف ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول، ويف متاع رفيع بتأمل هذا اخللق العجيب، وتدبر
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عة حقا تلك اليت يقضيها اإلنسان يتأمل وجوه اخللـق ومسـام وحركـام               وإا للحظات ممت  
فكيف مبن يقضي عمره    . بعني العابد السائح الذي جيول يف متحف من إبداع أحسن اخلالقني          ،  وعادام

 ؟ كله يف هذا املتاع الرفيع
ويهبه ،   جديدة وميتعه حبياة ؛  حبس جديد ،   إن القرآن مبثل هذه اللمسة خيلق اإلنسان خلقا جديدا        

 . متاعا ال نظري له يف كل ما يتصوره يف األرض من متاع
واإلميان هو الذي مينح القلـب      .  وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل واإلدراك يريد القرآن الناس         

 ! وهو بعد يف األرض يف عامل الطني. وهو الذي يهيء له هذا املتاع العلوي، البشري هذا الزاد
مث . وكانت اللفتة الثانية إىل معرض الـنفس      ؛   اللفتة األوىل إىل معرض األرض      وبعد فقد كانت  

 : حيث الرزق املقسوم واحلظ املرسوم، تلتهما يف السورة لفتة إىل معرض الغيب العلوي املطوي
  "  . . ويف السماء رزقكم وما توعدون " 

حيث يكد فيهـا اإلنسـان      ،  فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة يف األرض       .  وهي لفتة عجيبة  
إىل . فإن القرآن يرد بصر اإلنسـان ونفسـه إىل السـماء          . وينتظر من ورائها الرزق والنصيب    ،  وجيهد
أما األرض وما فيها من أسباب الرزق       . ليتطلع هناك إىل الرزق املقسوم واحلظ املرسوم      . إىل اهللا . الغيب
ويتخلص من أثقال   ؛   ليتطلع إىل الرزق من فضله     آيات ترد القلب إىل اهللا    . فهي آيات للموقنني  ،  الظاهرة

فال يدعها حتول بينه وبني التطلع إىل املصدر األول         ،  واألسباب الظاهرة للرزق  ،  األرض وأوهاق احلرص  
 . الذي أنشأ هذه األسباب

ويعرف أن املقصود ـا     ؛  ويفهمها على وضعها  ؛   والقلب املؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها      
، إمنا املقصود هو أال يعلق نفسه ا      . فهو مكلف باخلالفة فيها وتعمريها    .  األرض وأسباا  ليس هو إمهال  

وليأخذ باألسباب وهو يستيقن    . ليعمل يف األرض وهو يتطلع إىل السماء      . وأال يغفل عن اهللا يف عمارا     
 . وما وعده اهللا ال بد أن يكون، فرزقه مقدر يف السماء، أا ليست هي اليت ترزقه

بل يرف بأجنحة من هذه األسباب إىل       ؛   بذلك ينطلق قلبه من إسار األسباب الظاهرة يف األرض        
حني يرى يف األسباب آيات تدله على خالق األسباب ويعـيش موصـوال قلبـه               . ملكوت السماوات 

 الذي  هكذا يريد اهللا لذلك املخلوق    . فهكذا يريد اهللا هلذا اإلنسان    . وقدماه ثابتتان على األرض   ،  بالسماء
 . جبله من الطني ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثري من العاملني
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ألنه يكون  .  واإلميان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه اإلنسان يف أفضل حاالته            
  . . رافقبل أن يتناوهلا الفساد واالحن. فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها. حينئذ يف احلالة اليت أنشأه اهللا هلا

يقسم اهللا سبحانه بذاته العليـة علـى    .  وبعد هذه اللمسات الثالث يف األرض والنفس والسماء       
 : صدق هذا احلديث كله

  "  . . فورب السماء واألرض إنه حلق مثلما أنكم تنطقون " 
 رصونوال يرتابون فيها وال خي    ،  ال جيادلون فيها وال ميارون    ،  حقيقة بني أيديهم  ،   وكوم ينطقون 

 . واهللا أصدق القائلني. وكذلك هذا احلديث كله. . 
يف حتفـظ    - ونسوقها حنن لطرافتها  ،   وقد روى األصمعي نادرة ذكرها الزخمشري يف الكشاف       

 : قال -!  من جانب الرواية
. من بين أصمع  : قلت؟  ممن الرجل : فقال. فطلع أعرايب على قعود له    ،  أقبلت من جامع البصرة    [ 

 "  والذاريات:  " فتلوت. اتل علي : فقال. من موضع يتلى فيه كالم الرمحن     : قلت؟  أقبلتمن أين   : قال
فقام إىل ناقته فنحرها    ! حسبك: قال " ويف السماء رزقكم وما توعدون    :  " فلما بلغت قوله تعاىل   . . 

 فلما حججت مع الرشيد طفقت    ! وعمد إىل سيفه وقوسه فكسرمها ووىل     ؛  ووزعها على من أقبل وأدبر    
فسـلم علـي    . فإذا أنا باألعرايب قد حنل واصفر     ،  فالتفت. فإذا أنا مبن يهتف يب بصوت دقيق      ؛  أطوف

؟ وهل غري هـذا   : مث قال ،  قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا     : فلما بلغت اآلية صاح وقال    . واستقرأ السورة 
 أغضب اجلليل   من الذي . يا سبحان اهللا  : فصاح قال  "  . . فورب السماء واألرض إنه حلق    :  " فقرأت

  . . ]قاهلا ثالثا وخرجت معها نفسه ! مل يصدقوه بقوله حىت أجلأوه إىل اليمني؟ حىت حلف
. القسم بذاتـه  . ولكنها تذكرنا جبالل هذا القسم من اهللا سبحانه       .  وهي نادرة تصح أو ال تصح     

 .  قسم وال مينيوهي حقيقة بال. مما يزيد احلقيقة املقسم عليها جالال. رب السماء واألرض: بصفته
|     |     | 

، أما القطاع الثاين فيشمل تلك اإلشارات إىل قصص إبراهيم        . ذلك كان القطاع األول يف السورة     
ومرتبط كذلك  ،  وهو مرتبط مبا قبله    . . وقوم نوح ،  ومثود قوم صاحل  ،  وعاد قوم هود  ،  وموسى،  ولوط

 . مبا بعده يف سياق السورة
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سالم قـوم   : قال. سالما: فقالوا،  إذ دخلوا عليه  ؟  م املكرمني هل أتاك حديث ضيف إبراهي     " 
: قالوا. فأوجس منهم خيفة  ؛  أال تأكلون : فقربه إليهم قال  . فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني     . منكرون
: قالوا. عجوز عقيم : وقالت،  فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها     . وبشروه بغالم عليم  ،  ال ختف 

إنا أرسلنا إىل قـوم  : قالوا؟ فما خطبكم أيها املرسلون: قال. كيم العليمإنه هو احل،  كذلك قال ربك  
فأخرجنا من كان فيهـا مـن       . مسومة عند ربك للمسرفني   . لنرسل عليهم حجارة من طني    ،  جمرمني

  "  . . وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم. فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني. املؤمنني
وإنه . كتلك اآليات اليت أشار إليها يف األرض ويف األنفس        . أو آيات يف تاريخ الرساالت     إا آية   

 . وعد أو وعود تتحقق من تلك الوعود اليت أشار إىل حتققها يف القطاع السابق
"  . . ؟    هل أتاك حديث ضيف إبـراهيم املكـرمني       :  "  ويبدأ احلديث عن إبراهيم بالسؤال    

؛ إما ألم كـذلك عنـد اهللا    ؛  مع وصف ضيف إبراهيم باملكرمني    . يئة لألذهان و،  تنويها ذا احلديث  
 . وإما إشارة إىل إكرام إبراهيم هلم كما ورد يف القصة

: فما يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون     .  ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا      
اد يتلقى السالم ويرده حـىت يـذهب إىل       ما يك . وهو ينكرهم وال يعرفهم   ،  ويرد عليهم السالم  . سالما
فراغ إىل أهله   :  " وجييء به طعاما وفريا يكفي عشرات     . مسارعا ليهيئ هلم الطعام    - أي زوجه  - أهله

 ! تكفيهم كتف من هذا العجل السمني . . وهم كانوا ثالثة فيما يقال "  . . فجاء بعجل مسني
، ء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم ال تصل إليـه    وجا "  . . ؟  أال تأكلون : قال. فقربه إليهم  " 

 . وال يبدو عليهم أم سيأكلون طعامه
إما ألن الطارئ الذي ال يأكل طعام مضيفه ينبئ عن نيـة شـر               "  . . فأوجس منهم خيفة   " 
:  " قالوا: عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه       ! وإما ألنه ملح أن فيهم شيئا غريبا      . وخيانة

 . وهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم "  . . وبشروه بغالم عليم. ال ختف
، وقد مسعت البشـرى    "  . . عجوز عقيم : وقالت. فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها      " 

عجوز : وقالت. وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيها     ،  فندت منها صيحة الدهش   ،  فبغتت وفوجئت 
وقد أخذا املفاجـأة  . وقد كانت من األصل عقيما    . البشرى وهي عجوز  تنبئ عن دهشتها هلذه     . عقيم

عندئذ ردها املرسلون إىل احلقيقـة  ! فنسيت أن البشرى حتملها املالئكة    ،  العنيفة اليت مل تكن تتوقعها أبدا     
 : واليت تدبر كل أمر حبكمة وعلم، حقيقة القدرة اليت ال يقيدها شيء. األوىل
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  "  . . إنه هو احلكيم العليم ،كذلك قال ربك: قالوا " 
إن األلفة والعـادة تقيـدان      ؟  فماذا بعد قوله  . وقد قال اهللا  . كن:  وكل شيء يكون إذا قيل له     

؛ ويعجب كيف يكـون   ؛  فيدهش إذ يرى ما خيالف املألوف له      . وحتدان من تصوراته  ،  اإلدراك البشري 
؛ ا ال تتقيد مبألوف البشر الصغري احملـدود       واملشيئة املطلقة ماضية يف طريقه    ! وقد يتبجح فينكر أن يكون    

 ! بغري ما حدود أو قيود، تبدع ما تشاء
فما : قال:  "  عند ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأم الذي أرسلوا فيه             

كما ورد يف   . هم قوم لوط   "  . . إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني    :  " قالوا"  . . ؟    خطبكم أيها املرسلون  
  "  . . مسومة عند ربك للمسرفني، لنرسل عليهم حجارة من طني.  " ور أخرىس

وقوم لـوط    -  وهذه احلجارة الطينية املعلمة أو املعدة اهزة عند اهللا للمسرفني املتجاوزين احلق           
ال ميتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف باحلمم          - كانوا مسرفني يف جتاوزهم للفطرة واحلق والدين      

على مـن   - وفق إرادته ونواميسه - ذا اإلعتبار مسلطة " عند ربك " فهي. طيين من جوف األرض   ال
يف إطار إرادته    - وأن يتوىل إرساهلا  . مقدرة بزماا ومكاا وفق علمه وتدبريه القدمي      . يريد من املسرفني  

 ذا الكون ومن فيه     وهل ندري حقيقة عالقتهم   ؟  وهل ندري حنن حقيقة مالئكته    . مالئكته - ونواميسه
وهل ندري حقيقة القوى الكونية اليت نسميها من عندنا أمساء حبسب ظواهرها اليت تتكشـف               ؟  وما فيه 

لترسـل  ،  وما لنا نعترض على خرب اهللا لنا أنه سلط بعض هذه القوى يف وقت ما              ؟  لنا بني احلني واحلني   
وحنن ما نزال   ،   نعترض على خرب اهللا لنا     ما لنا ،  يف أرض ما  ،  على قوم ما  ،  بعض هذه القوى يف صورة ما     

! ؟  أما حقيقتها فهي عنا بعيدة    . كل ذخريتنا من املعرفة فروض ونظريات وتأويالت لظواهر تلك القوى         
وسرها غيب عنـده    ،  ومن صنعه ،  فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك يف يد اهللا           

 ! يكشفه حني يشاء
فما وجدنا فيهـا غـري       "  . . إلجنائهم ومحايتهم  "  . . ن املؤمنني فأخرجنا من كان فيها م     " 

فكانوا هم الناجني إال امرأتـه      . كما ورد يف مواضع أخرى    . هم بيت النيب لوط   :  " بيت من املسلمني  
 . كانت من املهلكني

ـ        "  . . وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم       "  ة فالذين خيافون هم الذين يـرون اآلي
ال يف األرض وال يف أنفسهم وال       . أما اآلخرون فمطموسون ال يرون آيات اهللا      . ويدركوا وينتفعون ا  

 ! يف أحداث التاريخ
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|     |     | 
 : يشري إليها إشارة سريعة يف معرض اآليات يف تاريخ املرسلني، وآية أخرى يف قصة موسى

. سـاحر أو جمنـون    : فتوىل بركنه وقال  . ويف موسى إذ أرسلناه إىل فرعون بسلطان مبني        " 
  "  . . وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم

وهو ،  والربهان القاطع ،  هو احلجة القوية  ،   والسلطان املبني الذي أرسل اهللا به موسى إىل فرعون        
انبـه عـن   وازور جب، ولكن فرعون توىل بركنه. وهو معهما يسمع ويرى. اهليبة اجلليلة اليت خلعها عليه    

ساحر :  " وقال عن موسى النيب الذي كشف له عن آيات اهللا اخلوارق          ؛  احلق الواضح والربهان القاطع   
وال تقطع لسانا يصـر     ؛  مما يقطع بأن اآليات واخلوارق ال دي قلبا مل يتأهب للهدى           "  . . أو جمنون 

 . على الباطل ويفتري
مضي إىل ايتها اليت تتجلى فيها اآلية الباقية        في؛   وال يطيل السياق هنا يف عرض تفصيالت القصة       

أي مستحقا للوم على ما      "  . . فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم وهو مليم      :  " املذكورة يف التاريخ  
 . كان منه من طغيان ومن تكذيب

قصود وهو اإليقاع امل  . ويف نبذهم يف اليم   ،   وواضح يف التعبري فعل اهللا املباشر يف أخذه هو وقومه         
 . يف معرض آياته يف األرض واألنفس وتاريخ الرساالت واملرسلني. إلبراز آية اهللا يف موسى

|     |     | 
 : وآية أخرى يف عاد

 "  . ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم        . ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم       " 
 . 

إمنـا  . مل تكن حتمل ماء وال حياة كما توقعـوا         ومسيت الريح اليت أرسلت على عاد عقيما ألا         
 ! وتترك كل شيء تأيت عليه كامليت الذي رم وحتول إىل فتات. حتمل املوت والدمار

يف  - يرسلها. وما يعلم جنود ربك إال هو     . وجند من جند اهللا   .  والريح قوة من قوى هذا الكون     
أو ،  باهلالك والدمار ،  على من يريد  ،  ملقدريف الوقت ا  ،  يف صورة ما من صورها     - إطار مشيئته وناموسه  

بالقول بأن الريح جتري وفق     ،  وال مكان يف مثل هذه املواضع لالعتراض السطحي الساذج        . باحليا واحلياة 
فالذي جيريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامـل         . وب هنا أو هناك تبعا لعوامل طبيعية      ؛  نظام كوين 
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وهو قادر على أن يسلطها كما يريد       . دما يشاء وفق تقديره وتدبريه    هو الذي يسلطها على من يشاء عن      
 ! وال خمالفة وال شبهة وال اعتراض. يف إطار النظام الذي قدره والعوامل اليت جعلها

|     |     | 
 : وآية ثالثة يف مثود

. ظرونفأخذم الصاعقة وهم ين   ،  فعتوا عن أمر رم   . متتعوا حىت حني  : ويف مثود إذ قيل هلم     " 
  "  . . فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

قد تعين إمهاهلم ثالثة أيام بعـد قتـل          "  . . إذ قيل هلم متتعوا حىت حني     :  "  واإلشارة يف قوله  
وقد تعين ما قدر هلم من املتاع        "  . . متتعوا يف داركم ثالثة أيام    : فقال:  " وهو ما ورد يف اآلية    . الناقة

 . فحق عليهم اهلالك، وعتوا عن أمر رم،  إىل أن قتلوا الناقةمنذ الرسالة
يقـال يف   ،  ويف الريح اليت أرسلت على عـاد      ،   وما يقال يف احلجارة اليت أرسلت على قوم لوط        

يسلطها . مسخرة مبشيئته وبنواميسه  ،  فكلها قوى كونية مدبرة بأمر اهللا     . الصاعقة اليت أرسلت على مثود    
 . كأي جند من جند اهللا. فتؤدي دورها الذي يكلفها اهللا.  تلك النواميسعلى من يشاء يف إطار

|     |     | 
 : وآية رابعة يف قوم نوح

  "  . . وقوم نوح من قبل إم كانوا قوما فاسقني " 
وقـد  . واذكر قوم نوح  : كأمنا ليقال . وهي إشارة سريعة تلمس القصة ملسة واحدة بدون إيضاح        

 "  . والسماء بنيناها  " وتلتها. قبلها] اذكر  [ بتقدير كلمة   ] يف  [  وبدون لفظ    منصوبة " قوم " وردت
ويربط ما هذا القطاع    ،  يربطهما السياق معا  . وتلك آية تارخيية  ،  وهذه آية كونية   . . معطوفة عليها . 

  . . بالقطاع الثالث يف السورة
|     |     | 

ومن كـل شـيء     ،  ألرض فرشناها فنعم املاهدون   وا،  وإنا ملوسعون ،  والسماء بنيناها بأيد   " 
، وال جتعلوا مع اهللا إهلا آخـر      . إين لكم منه نذير مبني    ،  ففروا إىل اهللا  . خلقنا زوجني لعلكم تذكرون   

  "  . . إين لكم منه نذير مبني
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يف صورة من صوره الكثرية اليت جيلوها       ،   إا عودة إىل املعرض الكوين الذي افتتحت به السورة        
يصل آية نوح بآية السماء وآية األرض       ،  واستطراد يف اإلشارة إىل آيات اهللا هنا وهناك       . ن للقلوب القرآ

 . مث خيلص به إىل ذلك اهلتاف بالبشر ليفروا إىل اهللا موحدين متجردين. وآية اخلالئق
  "  . . والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون " 

بأي مدلول من   . ناء السماء اهلائل املتماسك املتناسق    والقوة أوضح ما ينبئ عنه ب     . القوة:  واأليد
أم تعين جمموعة من اموعات     . سواء كانت تعين مدارات النجوم والكواكب     . مدلوالت كلمة السماء  

أم تعين طبقة من طبقـات هـذا        . النجمية اليت يطلق عليها اسم ارة وحتوي مئات املاليني من النجوم          
 . أم غري هذا من مدلوالت كلمة السماء . . جوم والكواكبالفضاء الذي تتناثر فيه الن

ال تعدو أن تكـون  ،  والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات األحجام اهلائلة واليت تعد باملاليني     
 . ذرات متناثرة يف هذا الفضاء الرحيب

 السماء ولو أن    إا يف :  ولعل يف اإلشارة إىل السعة إحياء آخر إىل خمازن األرزاق اليت قال من قبل             
يبدو أـا مقصـودة يف   ، ولكن التعبري القرآين يلقي ظالال معينة    . السماء هناك جمرد رمز إىل ما عند اهللا       

 . خلطاب املشاعر البشرية خطابا موحيا، التعبري
 :  ومثلها اإلشارة األخرى إىل األرض املمهودة املفروشة

  "  . . واألرض فرشناها فنعم املاهدون " 
والفرش يوحي باليسـر والراحـة و       . عد اهللا هذه األرض لتكون مهدا للحياة كما أسلفنا         فقد أ 

:  كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسري احلياة وكفالتها       ،  وقد هيئت األرض لتكون حمضنا ميسرا ممهدا      . العناية
  "  . . فنعم املاهدون" 

  "  . . ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون " 
إذ أن  . ورمبا يف هـذا الكـون      - جيبة تكشف عن قاعدة اخللق يف هذه األرض        وهذه حقيقة ع  

 " شـيء  " ولكن كلمة . وهي ظاهرة يف األحياء   . قاعدة الزوجية يف اخللق    - التعبري ال خيصص األرض   
 . والتعبري يقرر أن األشياء كاألحياء خملوقة على أساس الزوجية. تشمل غري األحياء أيضا

حـىت   - وأن فكرة عموم الزوجية   . النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا       وحني نتذكر أن هذا     
حني نتـذكر هـذا      . . فضال على عموم الزوجية يف كل شيء      . مل تكن معروفة حينذاك    - يف األحياء 
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وهو يطلعنا على احلقائق الكونية يف هذه الصورة العجيبة املبكرة كـل             . . جندنا أمام أمر عجيب عظيم    
 ! التبكري

.  أن هذا النص جيعلنا نرجح أن البحوث العلمية احلديثة سائرة يف طريق الوصول إىل احلقيقة                كما
موجـب  : وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء      . وهي تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إىل الذرة         

  . . فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق احلقيقة يف ضوء هذا النص العجيب! وسالب
ويف ،  ويف آمـاد األرض   ،  يف أجواز السماء  : ل هذه اللمسات القصرية العبارة اهلائلة املدى       ويف ظ 
متجردين من كل ما يثقـل      ،  يهتف بالبشر ليفروا إىل خالق السماء واألرض واخلالئق       . أعماق اخلالئق 
 . موحدين اهللا الذي خلق هذا الكون وحده بال شريك؛ أرواحهم ويقيدها

 "  إين لكم منه نذير مبني    ،  وال جتعلوا مع اهللا إهلا آخر     .  لكم منه نذير مبني    إين،  ففروا إىل اهللا   " 
 . . 

اليت تشـد   ،  وهو يوحي باألثقال والقيود واألغالل واألوهاق     .  والتعبري بلفظ الفرار عجيب حقا    
وخباصـة  . وحتاصرها وتأسرها وتدعها يف عقال    ،  وتثقلها عن االنطالق  ،  النفس البشرية إىل هذه األرض    

ومن مث جيـيء اهلتـاف قويـا        . أوهاق الرزق واحلرص واالنشغال باألسباب الظاهرة للنصيب املوعود       
. الفرار إىل اهللا وحده مرتها عن كل شريك       ! لالنطالق والتملص والفرار إىل اهللا من هذه األثقال والقيود        

تكرار هذا التنبيـه يف     و "  . . إين لكم منه نذير مبني    :  " وتذكري الناس بانقطاع احلجة وسقوط العذر     
 ! زيادة يف التنبيه والتحذير، آيتني متجاورتني

|     |     | 
وكأمنا كانت هذه اإلشارة إىل آية السماء وآية األرض وآية اخلليقة استطرادا مع آيات الرساالت               

 : فلما انتهت جاء التعقيب على قصص الرسل اليت سلفت يف السياق. والرسل
بل هـم   ؟  أتواصوا به . ساحر أو جمنون  :  من قبلهم من رسول إال قالوا      كذلك ما أتى الذين    " 

  "  . . وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني. فتول عنهم فما أنت مبلوم. قوم طاغون
وهو استقبال واحد للحق وللرسل يسـتقبلهم بـه       ؛   فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبني     

كما يقول   "  . . ساحر أو جمنون  :  من رسول إال قالوا    كذلك ما أتى الذين من قبلهم     :  " املنحرفون
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وما تواصوا بشيء إمنا هـي طبيعـة        ! كأمنا تواصوا ذا االستقبال على مدار القرون      ! هؤالء املشركون 
 ! الطغيان وجتاوز احلق والقصد جتمع بني الغابرين والالحقني

 كأمنا تواصى به الطـاغون علـى        الذي،   والنتيجة الطبيعية اليت تترتب على هذا املوقف املكرور       
وال مقصـر يف    ،  فهو غري ملوم على ضـالهلم     .  تكذيب املشركني   ع   أال حيفل الرسول    ،  مدار القرون 
، وأن ميضي يف التـذكري    ،  فعليه أن يذكر  ،  إمنا هو مذكر   "  . . فتول عنهم فما أنت مبلوم    :  " هدايتهم

وال تنفع غريهم    "  . . كرى تنفع املؤمنني  وذكر فإن الذ  :  " مهما أعرض املعرضون وكذب املكذبون    
واألمر فيهمـا   ،  واهلدى والضالل خارجان عن هذه الوظيفة     . والتذكري هو وظيفة الرسل   . من اجلاحدين 
 . الذي خلق الناس ألمر يريده. إىل اهللا وحده

|     |     | 
 مـن األوهـاق   والـتخلص ،  ويتضح معىن الفـرار إىل اهللا     . هنا جييء اإليقاع األخري يف السورة     

 : ومنحهم وجودهم ليؤدوها، ألداء الوظيفة اليت خلق اهللا العباد هلا، واألثقال
إن اهللا  . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون        . وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون      " 

  "  . . هو الرزاق ذو القوة املتني
خم احلقائق الكونية اليت ال تستقيم      من أض ،   وإن هذا النص الصغري ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة       

أم حيـاة اإلنسـانية     . سواء كانت حياة فرد أم مجاعة     . حياة البشر يف األرض بدون إدراكها واستيقاا      
 . كلها يف مجيع أدوارها وأعصارها

، تندرج كلها حتت هذه احلقيقة الضخمة     ،   وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من املعاين واملرامي       
 . جر األساس الذي تقوم عليه احلياةاليت تعد ح

تتمثـل يف   .  وأول جانب من جوانب هذه احلقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود اجلن واإلنـس             
؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجـوده          ؛  وظيفة من قام ا وأداها فقد حقق غاية وجوده        

الذي تستمد منه قيمتها    ،  ن معناها األصيل  خاوية م ،  وباتت حياته فارغة من القصد    ،  وأصبح بال وظيفة  
الذي يصـيب   ،  وانتهى إىل الضياع املطلق   ،  وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إىل الوجود        . األوىل

 . الذي يربطه وحيفظه ويكفل له البقاء، كل كائن ينفلت من ناموس الوجود
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 . أو هي العبودية هللا   . العبادة هللا هي  .  هذه الوظيفة املعينة اليت تربط اجلن واإلنس بناموس الوجود        
وأن تستقيم حياة العبد كلها على أسـاس هـذا          . ورب يعبد ،  عبد يعبد . أن يكون هناك عبد ورب    . 

 . االعتبار
ويتبني أن مدلول العبادة ال بـد أن يكـون          ،   ومن مث يربز اجلانب اآلخر لتلك احلقيقة الضخمة       

واهللا ال يكلفهم   ؛  إلنس ال يقضون حيام يف إقامة الشعائر      فاجلن وا . أوسع وأمشل من جمرد إقامة الشعائر     
وقد ال نعرف حنن ألوان النشاط اليت       . وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حيام        . هذا

:  نعرفها من القرآن من قول اهللا تعاىل      . ولكننا نعرف حدود النشاط املطلوب من اإلنسان      ؛  يكلفها اجلن 
فهي اخلالفة يف األرض إذن عمل هـذا         "  . . إين جاعل يف األرض خليفة    : لمالئكةوإذ قال ربك ل   " 

، والتعرف إىل قواها وطاقاا   ،  وهي تقتضي ألوانا من النشاط احليوي يف عمارة األرض        . الكائن اإلنساين 
ي اخلالفـة   كما تقتض . وحتقق إرادة اهللا يف استخدامها وتنميتها وترقية احلياة فيها        ،  وذخائرها ومكنوناا 

 . القيام على شريعة اهللا يف األرض لتحقيق املنهج اإلهلي الذي يتناسق مع الناموس الكوين العام
،  ومن مث يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غاية الوجود اإلنساين أو اليت هي وظيفة اإلنسان األوىل                

وأن حقيقـة العبـادة     . بادة قطعا وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول الع      ؛  أوسع وأمشل من جمرد الشعائر    
 : تتمثل إذن يف أمرين رئيسيني

. أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا وربـا        . هو استقرار معىن العبودية هللا يف النفس      :  األول
لـيس  . وأن ليس هناك إال هذا الوضع وهذا االعتبار       ؛  وأن ليس وراء ذلك شيء    . وربا يعبد ،  عبدا يعبد 

 . وإال رب واحد والكل له عبيد؛ بد ومعبوديف هذا الوجود إال عا
وكل حركـة يف    ،  وكل حركة يف اجلوارح   ،  هو التوجه إىل اهللا بكل حركة يف الضمري       :  والثاين

 . ومن كل معىن غري معىن التعبد هللا؛ والتجرد من كل شعور آخر، التوجه ا إىل اهللا خالصة. احلياة
وعمـارة  ،  والشعائر كعمارة األرض  ،  ل كالشعائر ويصبح العم ؛   ذا وذلك يتحقق معىن العبادة    

كلـها   . . واجلهاد يف سبيل اهللا كالصرب على الشدائد والرضى بقدر اهللا         ،  األرض كاجلهاد يف سبيل اهللا    
وكلها خضوع للناموس العام الذي     ؛  وكلها حتقيق للوظيفة األوىل اليت خلق اهللا اجلن واإلنس هلا         ؛  عبادة

 .  دون سواهيتمثل يف عبودية كل شيء هللا
جاء لينهض  ،   عندئذ يعيش اإلنسان يف هذه األرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل اهللا تعاىل              

وجزاؤهـا الـذي   ، إال الطاعة، وال غاية له من ورائها ،  طاعة هللا وعبادة له ال أرب له هو فيها        ،  ا فترة 
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مث جيـده يف  . ورعايته له، اهللا عنهومن أنس برضى ، جيده يف نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله    
 . اآلخرة تكرميا ونعيما وفضال عظيما

يكون قد فر من أوهاق هـذه األرض وجواذـا املعوقـة            .  وعندئذ يكون قد فر إىل اهللا حقا      
واستقر يف  ،  وخلص هللا . حترر حقيقة من األوهاق واألثقال    . ويكون قد حترر ذا الفرار    . ومغرياا امللفتة 

فمـن  . وحقـق غايـة وجـوده     . وقام مبا خلق له   . خلقه اهللا لعبادته  . عبدا هللا : ين األصيل الوضع الكو 
؛ وحيقق أقصى مثراـا   ،  وينهض بتكاليفها ،  مقتضيات استقرار معىن العبادة أن يقوم باخلالفة يف األرض        

خلالفـة  ذلك أنه مل ينهض با    . خالص القلب من جواذا ومغرياا    ؛  وهو يف الوقت ذاته نافض يديه منها      
 ! مث الفرار إىل اهللا منها، ولكن لتحقيق معىن العبادة فيها. وحيقق مثراا لذاته هو وال لذاا

.  ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة األعمال يف النفس مستمدة من بواعثها ال من نتائجهـا               
لعبـادة يف القيـام ـذه       إمنا هو معلق بأداء ا    . فاإلنسان غري معلق ذه النتائج    . فلتكن النتائج ما تكون   

  . . إمنا جزاؤه يف العبادة اليت أداها، وألن جزاءه ليس يف نتائجها؛ األعمال
فينظر فيها كلها   .  ومن مث يتغري موقف اإلنسان تغريا كامال جتاه الواجبات والتكاليف واألعمال          

ولتكن النتـائج مـا     . يتهومىت حقق هذا املعىن انتهت مهمته وحتققت غا       . إىل معىن العبادة الكامن فيها    
إمنا هو قدر اهللا    . وليست من شأنه  ،  فهذه النتائج ليست داخلة يف واجبه وال يف حسابه        . تكون بعد ذلك  

 . وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر اهللا ومشيئته. ومشيئته
 مبجرد،  وضمن جزاءه ،  وشعر أنه أخذ نصيبه   ؛   ومىت نفض اإلنسان قلبه من نتائج العمل واجلهد       

فلن تبقى يف قلبه حينئذ بقية من األطماع اليت تـدعو           ،  حتقق معىن العبادة يف الباعث على العمل واجلهد       
فهو من جانب يبذل أقصى ما ميلك من اجلهد والطاقـة           . إىل التكالب واخلصام على أعراض هذه احلياة      

ومثرات ،  هذه األرض ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض         . يف اخلالفة والنهوض بالتكاليف   
 . فقد حقق هذه الثمرات ليحقق معىن العبادة فيها ال ليحصل عليها وحيتجزها لذاته. هذا النشاط

بإطالق مشاعر اإلنسان من االنشغال م الـرزق ومـن   .  والقرآن يغذي هذا اإلحساس ويقويه  
ب إليهم بطبيعة احلـال أن      وهو ال يطل  . تكفل به اهللا تعاىل لعباده    . فالرزق يف ذاته مكفول   . شح النفس 
 : والقيام حبق احملرومني فيه، حني يكلفهم إنفاق هذا املال حملتاجيه. أو يرزقوه - سبحانه - يطعموه

  "  . . إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون " 
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بـل  .  هواحلرص على حتصيل الرزق     وإذن ال يكون حافز املؤمن للعمل وبذل اجلهد يف اخلالفة         
ومـن مث يصـبح قلـب    . الذي يتحقق ببذل أقصى اجلهد والطاقة، يكون احلافز هو حتقيق معىن العبادة    

وهي مشاعر كرميـة ال      . . طليقا من التعلق بنتائج اجلهد    ،  اإلنسان معلقا بتحقيق معىن العبادة يف اجلهد      
 . تنشأ إال يف ظل هذا التصوير الكرمي

كما عاش جيـل     - فذلك ألا مل تعش   ،  نت البشرية ال تدرك هذه املشاعر وال تتذوقها        وإذا كا 
 . ومل تستمد قواعد حياا من ذلك الدستور العظيم. يف ظالل هذا القرآن - املسلمني األول

فإن نفسه تأنف   ،  ويستقر عليه . أو أفق العبودية  . أفق العبادة .  وحني يرتفع اإلنسان إىل هذا األفق     
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعـوة اهللا وجعـل           .  من اختاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كرمية       حتما

ومن جهة أخرى فهـو  . فالوسيلة اخلسيسة من جهة حتطم معىن العبادة النظيف الكرمي       . كلمته هي العليا  
أما الغايـات   .  األداء حتقيقا ملعىن العبادة يف   ،  إمنا يعين نفسه بأداء الواجبات    ،  ال يعين نفسه ببلوغ الغايات    

وال داعي العتساف الوسائل والطرق للوصول إىل غايـة         . يأيت ا وفق قدره الذي يريده     ،  فموكولة هللا 
 . وليست داخلة يف حساب املؤمن العابد هللا، أمرها إىل اهللا

 سواء. يف مجيع األحوال  ،  وصالح البال ،  وطمأنينة النفس ،   مث يستمتع العبد العابد براحة الضمري     
وضـمن  ، فهو قد أى عملـه    . حتققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها       . رأى مثرة عمله أم مل يرها     

وقد علم هو    . . وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته       . واستراح. عند حتقق معىن العبادة   ،  جزاءه
د يتقحم فيما هـو   فلم يع ،  وعلم أن اهللا رب   . فلم يعد يتجاوز مبشاعره وال مبطالبه حدود العبد       ،  أنه عبد 

 . ورضي هو عن اهللا، ورضي اهللا عنه، واستقرت مشاعره عند هذا احلد. من شؤون الرب
ومـا  :  " اليت تقررها آية واحدة قصرية،  وهكذا تتجلى جوانب من تلك احلقيقة الضخمة اهلائلة    

نـدما تسـتقر   وهي حقيقة كفيلة بأن تغري وجه احلياة كلها ع "  . . خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون 
  . . . حقا يف الضمري

|     |     | 
وختتم . وكذبوا،  واستعجلوا وعد اهللا  ؛  ويف ضوء هذه احلقيقة الكبرية ينذر الذين ظلموا فلم يؤمنوا         

 : السورة ذا اإلنذار األخري
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فويل للذين كفروا مـن     . فال يستعجلون .  مثل ذنوب أصحام   )1(فإن للذين ظلموا ذنوبا      " 
  "  . . ي يوعدونيومهم الذ

 

                                                 
 . وهو كناية عن أن هلم مثل ما أصاب من قبلهم من الظاملني. الدلو:  الذنوب)1(
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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