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 5 والسقِْف الْمرفُوِع    4 والْبيِت الْمعموِر    3 ِفي رق منشوٍر     2 وِكتاٍب مسطُوٍر    1والطُّوِر  + 

 وتِسـري   9 يوم تمور السماء مورا      8 ما لَه ِمن داِفٍع      7  ِإنَّ عذَاب ربك لَواِقع    6والْبحِر الْمسجوِر   
 يوم يدعونَ ِإلَى نـاِر      12 الَِّذين هم ِفي خوٍض يلْعبونَ       11 فَويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني     10الِْجبالُ سيرا   

 اصـلَوها   15 أَفَِسحر هذَا أَم أَنتم لَا تبِصرونَ        14ها تكَذِّبونَ    هِذِه النار الَِّتي كُنتم بِ     13جهنم دعا   
  16فَاصِبروا أَو لَا تصِبروا سواء علَيكُم ِإنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ 

 18هم ووقَاهم ربهم عذَاب الْجِحـيِم        فَاِكِهني ِبما آتاهم رب    17ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت ونِعيٍم      
 20 متِكِئني علَى سرٍر مصفُوفٍَة وزوجناهم ِبحـوٍر ِعـٍني           19كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما كُنتم تعملُونَ       

م ذُريتهم وما أَلَتناهم من عمِلِهم من شيٍء كُلُّ امِرٍئ          والَِّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم ِبِإمياٍن أَلْحقْنا ِبهِ      
    ِهنير با كَسونَ       21ِبمهتشا يمٍم ملَحٍة وم ِبفَاِكهاهنددأَملَا        22 وا وِفيه وا لَّا لَغا كَأْسونَ ِفيهعازنتي 

  أِْثيمِغلْ   23ت ِهملَيع طُوفيونٌ       وكْنم لُؤلُؤ مهكَأَن مانٌ لَّهـاءلُونَ       24مستٍض يعلَى بع مهضعلَ بأَقْبو 
25         ِفِقنيشا مِلنلُ ِفي أَها قَبا كُنوِم        26 قَالُوا ِإنمالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نا ِمـن     27 فَما كُنِإن 

  28نه هو الْبر الرِحيم قَبلُ ندعوه ِإ
 أَم يقُولُونَ شاِعر نتربص ِبِه ريب الْمنوِن        29فَذَكِّر فَما أَنت ِبِنعمِت ربك ِبكَاِهٍن ولَا مجنوٍن         

30      ِصنيبرتالْم نكُم معي موا فَِإنصبر31 قُلْ تلَامأَح مهرأْمت طَـاغُونَ   أَم مقَو مه ذَا أَمم ِبه32ه أَم 
 أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شـيٍء  34 فَلْيأْتوا ِبحِديٍث مثِْلِه ِإن كَانوا صاِدِقني 33يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤِمنونَ   

 أَم ِعندهم خزاِئن ربك أَم هم       36لَّا يوِقنونَ    أَم خلَقُوا السماواِت والْأَرض بل       35أَم هم الْخاِلقُونَ    
 أَم لَه الْبنات ولَكُـم  38 أَم لَهم سلَّم يستِمعونَ ِفيِه فَلْيأِْت مستِمعهم ِبسلْطَاٍن مِبٍني         37الْمصيِطرونَ  

 أَم يِريدونَ   41 أَم ِعندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ       40رٍم مثْقَلُونَ    أَم تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغ      39الْبنونَ  
 وِإن يروا   43 أَم لَهم ِإلَه غَير اللَِّه سبحانَ اللَِّه عما يشِركُونَ           42كَيدا فَالَِّذين كَفَروا هم الْمِكيدونَ      

 فَذَرهم حتى يلَاقُوا يومهم الَِّذي ِفيِه يصـعقُونَ         44 يقُولُوا سحاب مركُوم     ِكسفًا من السماء ساِقطًا   
 وِإنَّ ِللَِّذين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَِلك ولَِكـن       46 يوم لَا يغِني عنهم كَيدهم شيئًا ولَا هم ينصرونَ           45

 وِمـن   48 واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا وسبح ِبحمِد ربك ِحني تقُـوم             47مونَ  أَكْثَرهم لَا يعلَ  
  _49اللَّيِل فَسبحه وِإدبار النجوِم 
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|     |     | 
 ومطاردة عنيفة للـهواجس والشـكوك     . هذه السورة متثل محلة عميقة التأثري ىف القلب البشري        

ودحض لكل حجة وكل    . والشبهات واألباطيل اليت تساوره وتتدسس إليه وختتبئ هنا وهناك يف حناياه          
وهـي تالحقـه   ، محلة ال يصمد هلا قلب يتلقاها . . عذر قد يتخذه للحيدة عن احلق والزيغ عن اإلميان 

 ! حىت تلجئه إىل اإلذعان واالستسالم
واإليقاعـات  ،  والصـور والظـالل   ،  عىن واملدلول وامل،   وهي محلة يشترك فيها اللفظ والعبارة     
ومن بدء السورة إىل ختامها تتواىل آياا كما لو كانت          . املوسيقية ملقاطع السورة وفواصلها على السواء     

وصورها وظالهلا كما لو كانت سياطا الذعـة للحـس ال           ،  وإيقاعاا كما لو كانت صواعق    ،  قذائف
 ! اممتهله حلظة واحدة من البدء إىل اخلت

! بعضها مكشـوف معلـوم  .  وتبدأ السورة بقسم من اهللا سبحانه مبقدسات يف األرض والسماء        
والسـقف  . والبيت املعمـور  . يف رق منشور  . وكتاب مسطور . والطور:  " وبعضها مغيب جمهول  

  "  . . املرفوع
 يف تعبري يناسـب لفظـه     . ويرعب احلس رعبا  ،  يرج القلب رجا  ،   القسم على أمر عظيم رهيب    

يوم ،  ما له من دافع   . إن عذاب ربك لواقع   :  " ويف مشهد كذلك ترجف له القلوب     ؛  مدلوله الرهيب 
  "  . . وتسري اجلبال سريا، متور السماء مورا

:  " وتقريع وتفزيـع  ،  من ويل وهول  ،   ويف وسط املشهد املفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب        
هذه النار الـيت    . يوم يدعون إىل نار جهنم دعا     . الذين هم يف خوض يلعبون    ،  فويل يومئذ للمكذبني  

، سواء عليكم ،  اصلوها فاصربوا أو ال تصربوا    ؟  أم أنتم ال تبصرون   ؟  أفسحر هذا . كنتم ا تكذبون  
  "  . . إمنا جتزون ما كنتم تعملون

شوط يف إطماع القلوب الـيت رأت  . يليه شوط آخر من لون آخر.  هذا شوط من محلة املطاردة 
وما هيئ  . بعرض صورة املتقني وما أعد هلم من تكرمي       . إطماعها يف األمن والنعيم    - املرعبذلك اهلول   

مما يستجيش احلـس إىل روح      . وتتعدد ألوانه ،  وتكثر تفصيالته ،  يطول عرضه ،  هلم من نعيم رخي رغيد    
م ووقاهم  فاكهني مبا آتاهم ر   . إن املتقني يف جنات ونعيم    :  " بعد كرب العذاب وهوله   ؛  النعيم وبرده 

متكئني على سرر مصفوفة وزوجنـاهم      . كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون     . رم عذاب اجلحيم  
، وما ألتناهم من عملهم من شيء     ،  والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريتهم       . حبور عني 
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ا كأسا ال لغو فيهـا      يتنازعون فيه . وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون    . كل امرئ مبا كسب رهني    
: قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون    . ويطوف عليهم غلمان هلم كأم لؤلؤ مكنون      . وال تأثيم 

إنا كنا من قبل ندعوه إنه هـو        . فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم     . إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني     
  "  . . الرب الرحيم

وتذوق حـالوة النعـيم يف      ؛  اب يف الشوط األول    واآلن وقد أحس القلب البشري سياط العذ      
؛ ويالحق الشبهات واألضـاليل ؛ اآلن جييء الشوط الثالث يطارد اهلواجس والوساوس . . الشوط الثاين 

تتحدث مبنطق نافذ ال حيتمـل      . ويعرض احلقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة     . ويدحض احلجج واملعاذير  
ويبـدأ   . . يلوي األعناق ليا ويلجئها إىل اإلذعان والتسليم      . نمستقيم ال حيتمل اللف والدورا    ،  التأويل

؛ على الرغم من سوء أدم معه     ،   ليمضي يف تذكريه هلم     ع   هذا الشوط بتوجيه اخلطاب إىل رسول اهللا        
أم . فذكر فما أنت بنعمة ربك بكـاهن وال جمنـون         :  " وليقرعهم ذا املنطق النافذ القوي املستقيم     

أم تأمرهم أحالمهـم    . تربصوا فإين معكم من املتربصني    : قل؟  بص به ريب املنون   شاعر نتر : يقولون
أم . فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني     . بل ال يؤمنون  ؟  أم يقولون تقوله  ؟  أم هم قوم طاغون   ؟  ذا

أم عنـدهم   . بل ال يوقنـون   ؟  أم خلقوا السماوات واألرض   ؟  أم هم اخلالقون  ؟  خلقوا من غري شيء   
أم لـه   . فليأت مستمعهم بسلطان مبني   ؟  أم هلم سلم يستمعون فيه    ؟  أم هم املصيطرون  ؟  خزائن ربك 

أم ؟  أم عندهم الغيب فهـم يكتبـون      ؟  أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون      ؟  البنات ولكم البنون  
  "  . . سبحان اهللا عما يشركون؟ أم هلم إله غري اهللا. فالذين كفروا هم املكيدون؟ يريدون كيدا
وحتـرج  ،  اليت تنسف الباطل نسـفا    . بل هذه القذائف الصاعقة   .  هذه األسئلة املتالحقة    وعقب
عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم يف       . . وخترس كل لسان يزيغ عن احلق أو جيادل فيه        ،  املكابر واملعاند 

 " . سحاب مركـوم  : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا      :  " صورة الذي يكابر يف احملسوس    
ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة ليعـدلوا عـن   ، لفرق بني قطعة السماء تسقط وبني السحاب واضح وا

 . احلق الواضح
الـذي  ،  مبالقاة ذلك املشهد املرهوب   ،  قذيفة التهديد الرعيب  .  هنا يلقي عليهم بالقذيفة األخرية    

 ال يغين عنـهم     يوم. فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون      :  " عرض عليهم يف مطلع السورة    
وإن للـذين   :  " كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العـذاب        "  . . كيدهم شيئا وال هم ينصرون    

  "  . . ولكن أكثرهم ال يعلمون، ظلموا عذابا دون ذلك
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شاعر :  " إنه موجه إىل الرسول الكرمي الذي يقولون عنه        . .  مث ختتم السورة بإيقاع رضي رخي     
موجه إليه من ربه يسليه ويعزيـه يف إعـزاز          . كاهن أو جمنون  : ويقولون . .  " نتربص به ريب املنون   

، واصرب حلكم ربك  :  " ومل يوجه من قبل إىل نيب أو رسول       ؛  يف تعبري ال نظري له يف القرآن كله       . وتكرمي
  "  . . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وسبح حبمد ربك حني تقوم، فإنك بأعيننا

من أولئك املتعنـتني    ،   ميسح على العنت واملشقة اللذين يلقامها الرسول الكرمي         إنه اإليقاع الذي  
  . . الذين اقتضت مواجهتهم تلك احلملة العنيفة من املطاردة واهلجوم، املعاندين

|     |     | 
والبحـر  . والسقف املرفـوع  . والبيت املعمور . يف رق منشور  . وكتاب مسطور . والطور " 
فويـل  . وتسري اجلبال سريا. يوم متور السماء مورا   . ما له من دافع   . ربك لواقع إن عذاب   . املسجور

هذه النار اليت كنتم ا     . يوم يدعون إىل نار جهنم دعا     . يومئذ للمكذبني الذين هم يف خوض يلعبون      
إمنـا  ، سـواء علـيكم  ، اصلوها فاصربوا أو ال تصربوا؟  أم أنتم ال تبصرون   ؟  أفسحر هذا . تكذبون

  "  . . كنتم تعملونجتزون ما 
. تصاحب السورة من مطلعهـا    ،  واإليقاعات الفاصلة ،  والفواصل املنغمة ،   هذه اآليات القصرية  

مث تطول شيئا فشيئا حىت تبلغ يف اية املقطع اثـنيت عشـرة         . مث تصبح كلمتني  . وهي تبدأ كلمة واحدة   
 . مع احملافظة الكاملة على قوة اإليقاع. كلمة

املـذكور يف   ،  واألرجح أن املقصود به هو الطور املعروف يف القرآن        . ه شجر اجلبل في :  والطور
فاجلو جو مقدسات يقسم ـا اهللا سـبحانه       . والذي نزلت فوقه األلواح    - عليه السالم  - قصة موسى 

 . على األمر العظيم الذي سيجيء
 األقرب أن يكون هو كتاب موسى الـذي كتـب لـه يف            .  والكتاب املسطور يف رق منشور    

، البيـت املعمـور   : متشيا مع ما بعـده    . هو اللوح احملفوظ  . وقيل. للمناسبة بينه وبني الطور   . األلواح
 . وال ميتنع أن يكون هذا هو املقصود. والسقف املرفوع

ولكن األرجح أن يكون بيت عبادة املالئكة يف السماء ملا          . قد يكون هو الكعبة   :  والبيت املعمور 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون      ،  مث رفع يب إىل البيت املعمور     :  " ث اإلسراء ورد يف الصحيحني يف حدي    

يعين يتعبدون فيه ويطوفون به كمـا يطـوف أهـل األرض             "  . . ألفا ال يعودون إليه آخر ما عليهم      
 ! بكعبتهم
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قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو األحوص عن مساك بن خالـد بـن             . السماء:  والسقف املرفوع 
وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهـم عـن        :  " مث تال : قال سفيان  - كرم اهللا وجهه   - عليعرعرة عن   

  "  . . آياا معرضون
يف انفساحه وامتالئـه    . وهو أنسب شيء يذكر مع السماء يف مشهد       . اململوء:  والبحر املسجور 

.  ا على األمر العظـيم تؤهالنه للذكر مع هذه املشاهد املقسم. وهو آية فيها رهبة وهلا روعة     . وامتداده
أي توقـدت    " وإذا البحار سـجرت   :  " كما قال يف سورة أخرى    . املتقد: وقد يكون معىن املسجور   

 . كما أنه قد يشري إىل خلق آخر كالبيت املرفوع يعلمه اهللا. نريانا
 بعد أن يتهيأ احلس ـذه اإليقاعـات       .  يقسم اهللا سبحانه ذه اخلالئق العظيمة على أمر عظيم        

 : الستقبال ذلك األمر العظيم
  "  . . ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع " 

يلقي يف احلس   . وإيقاع اآليتني والفاصلتني حاسم قاطع    . ال ميلك دفعه أحد أبدا    ،   فهو واقع حتما  
وحني يصل هذا اإليقاع إىل احلس البشري بال عائق فإنه          . ليس منه واق وال عاصم    ،  أنه أمر داهم قاصم   

حدثنا أيب حدثنا موسى بـن      : قال احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا       . . زه ويضعضعه ويفعل به األفاعيل    يه
فمـر بـدار   ، خرج عمر يعس باملدينة ذات ليلة: عن جعفر بن زيد العبدي قال، عن صاحل املري،  داود

إن عذاب  :  بلغ حىت . . والطور:  " فوقف يستمع قراءته فقرأ   ،  فوافقه قائما يصلي  ،  رجل من املسلمني  
، واستند إىل حـائط   . فرتل عن محاره  . قسم ورب الكعبة حق   : قال "  . . ما له من دافع   ،  ربك لواقع 
 . رضي اهللا عنه. فمكث شهرا يعوده الناس ال يدرون ما مرضه، مث رجع إىل مرتله، فمكث مليا
لي ـا    يص  ع   فقد كان رسول اهللا     ،  وصلى ا ،  وقرأها،  مسع السورة قبل ذلك    ا  وعمر

فنفذت ،  وحسا مفتوحا ،  ولكنها يف تلك الليلة صادفت منه قلبا مكشوفا       . ويتأسى. وعمر يعلم . املغرب
اليت تصل إىل   ؛  حني وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية املباشرة       . إليه وفعلت به هذا الذي فعلت     

تلقى فيها القلب اآلية من     ،  للمسةيف ملسة مباشرة كهذه ا    ،  فتتخللها وتتعمقها ،  القلوب يف حلظات خاصة   
فأما غريه فيقع هلم شيء ممـا       .  فأطاقها ألنه يأ لتلقيها     ع   مصدرها األول كما تلقاها قلب رسول اهللا        

  . . حني تنفذ إليهم بقوة حقيقتها األوىل ا وقع لعمر
 :  ويعقب هذا اإليقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب

  "  . .  اجلبال سرياوتسري، يوم متور السماء مورا " 
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 ومشهد السماء الثابتة املبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب املوج يف البحر من هنـا      
أمر مذهل  . ومشهد اجلبال الصلبة الراسية تسري خفيفة رقيقة ال ثبات هلا وال استقرار           . إىل هناك بال قوام   

فكيف باملخلوق اإلنساين الصغري    . منه اجلبال يدل ضمنا على اهلول الذي متور فيه السماء وتسري          . مزلزل
 ! ؟ الضعيف يف ذلك اهلول املذهل املخيف

يعاجـل  ، ويف ظل هذا الرعب املزلزل لكل شيء؛  ويف زمحة هذا اهلول الذي ال يثبت عليه شيء        
 : يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز اجلبار. املكذبني مبا هو أهول وأرعب

  "  . . الذين هم يف خوض يلعبون. كذبنيفويل يومئذ للم " 
وهو كـائن   . ما له من دافع   ،  فهو أمر ال حمالة واقع    .  والدعاء بالويل من اهللا حكم بالويل وقضاء      

وينصب كله على   ،  فيتناسب هذا اهلول مع ذلك الويل     . يوم متور السماء مورا وتسري اجلبال سريا      ،  حتما
  "  . . نالذين هم يف خوض يلعبو "  . . املكذبني

؛ وتصـورام املهلهلـة   ،   وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك املشركني ومعتقدام املتهافتة        
. اليت وصفها القرآن وحكاها يف مواضع كـثرية       ،  وحيام القائمة على تلك املعتقدات وهذه التصورات      

، ىل شاطئ أو هدف   غري قاصد إ  ،  لعب خيوضون فيه كما خيوض الالعب يف املاء       . وهي لعب ال جد فيه    
 ! سوى اخلوض واللعب

وهذه حقيقة ال    . .  ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غري التصور اإلسالمي           
سواء يف معتقدام أو أساطريهم أو       - يدركها اإلنسان إال حني يستعرض كل تصورات البشر املشهورة        

حـىت   - إن سائر التصورات   . .  للوجود كله  يف ظل التصور اإلسالمي للوجود اإلنساين مث       - فلسفام
لكبار الفالسفة الذين يعتز م تاريخ الفكر اإلنساين تبدو حماوالت أطفال خيبطون وخيوضون يف سـبيل                

عرضا هادئا   - وخباصة يف القرآن   - تلك احلقيقة اليت تعرض يف التصور اإلسالمي      . الوصول إىل احلقيقة  
ألنـه يطالعهـا   . ع الفطرة التقاء مباشرا دون كد وال جهد وال تعقيد         يلتقي م . ناصعا قويا بسيطا عميقا   

كما يفسر هلا عالقـة الوجـود خبالقـه    ، ويفسر هلا الوجود وعالقتها به. باحلقيقة األصيلة العميقة فيها   
 . تفسريا يضاهي ما استقر فيها ويوافقه

وهـم  ،  اتل الذي يزاولونه  وأالحظ العناء الق  ؛   وطاملا عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفالسفة      
وأمامي  . . كما حياول الطفل الصغري حل معادلة رياضية هائلة       ؛  حياولون تفسري هذا الوجود وارتباطاته    

وهذا . ال عوج فيه وال لف وال تعقيد وال التواء        ،  التصور القرآين واضحا ناصعا سهال هينا ميسرا طبيعيا       



 
 
 
 

 

 دمنبر التوحيد والجها

 

 

8

أمـا تصـورات     . . ع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته    فالتفسري القرآين للوجود هو تفسري صان     ،  طبيعي
والعاقبة معروفة ملثل هـذه     . الفالسفة فهي حماوالت أجزاء صغرية من هذا الوجود لتفسري الوجود كله          

 ! احملاوالت البائسة
اليت يعرضها  ،  املطابقة،  حني يقاس إىل الصورة املكتملة الناضجة      . . وخوض. وخلط.  إنه عبث 
 ! املستحيلة االكتمال والنضوج، فيدعها بعضهم إىل تلك احملاوالت املتخبطة الناقصة، ناسالقرآن على ال

وباحملاوالت ،  متأثرة بالتصورات املنحرفة  ،   وإن األمور لتظل مضطربة يف حس اإلنسان وتصوره       
مليـزان  وا. فإذا النور اهلادئ  . مث يسمع آيات من القرآن يف املوضوع الذي يساوره         . . البشرية الناقصة 

وكل حقيقة هادئة مستقرة ال تضطرب      ،  وكل أمر يف مكانه   ،  وإذا هو جيد كل شيء يف موضعه      . الثابت
وقد زال  ،  وأن عقله اطمأن إىل احلق الواضح     ،  وأن باله هدأ  ،  وحيس بعدها أن نفسه استراحت    . وال متور 

 . الغبش والقلق واستقرت األمور
حني تقاس باالهتمامات   . ية اهتمامام يف احلياة    كذلك يبدو أن الناس يف خوض يلعبون من ناح        

وتبـدو تفاهـة تلـك      . ويشغله بتـدبرها وحتقيقهـا    ،  ويعلق ا القلب  ،  اليت يثريها اإلسالم يف النفس    
وحـديثهم  ،  وتعظيمهم هلا ،  وانغماسهم فيها ،  واملسلم ينظر إىل اشتغال أهلها ا     ،  االهتمامات وضآلتها 

هو ينظر إليهم كما ينظر إىل األطفال املشـغولني بعـرائس احللـوى             و! عنها كأا أمور كونية عظمى    
 ! ! ! ويقضون أوقام يف مناغاا واللعب معها وا؛ حيسبوا شخوصا، وبالدمى امليتة

 إن اإلسالم يرفع من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود اإلنسـاين وللوجـود                
وبقدر ما جييب إجابة صادقة واضـحة  ؛ دهم وحقيقته ومصريهوبقدر ما يكشف هلم عن علة وجو؛  كله

 ؟ إىل أين أذهب؟ ملاذا جئت؟ من أين جئت: عن األسئلة اليت تساور كل نفس
فـإن  .  وإجابة اإلسالم عن هذه األسئلة حتدد التصور احلق للوجود اإلنساين وللوجـود كلـه             

. وشاركها علة وجودها  .  حيث جاءت  جاء من . فهو واحد منها  . اإلنسان ليس بدعا من اخلالئق كلها     
فاإلجابة على تلك األسـئلة تشـمل       . ويذهب إىل حيث تقتضي حكمة خالق الوجود كله أن يذهب         

 . وارتباط اجلميع خبالق اجلميع. وارتباطاته وارتباطات اإلنسان به، كذلك تفسريا كامال للوجود كله
ومن مث تبـدو    . ويرفعها إىل مستواه  ؛  اة وهذا التفسري ينعكس على االهتمامات اإلنسانية يف احلي       

، اهتمامات اآلخرين صغرية هزيلة يف حس املسلم املشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكربى يف هذا الكون              
 ! عن تلك الصغائر والتفاهات اليت خيوض فيها الالعبون
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، كـبري ذات ارتباط ذا الوجـود ال     ،  ألا منوطة بوظيفة ضخمة    -  إن حياة املسلم حياة كبرية    
. وهي أعز وأنفس من أن يقضيها يف عبث وهلو وخوض ولعـب . وذات أثر يف حياة هذا الوجود الكبري      

وكثري من اهتمامات الناس يف األرض يبدو عبثا وهلوا وخوضا ولعبا حني يقاس إىل اهتمامات املسـلم                 
 . )1(الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة املرتبطة حبقيقة الوجود 

. وهو مشهد عنيف   "  . . يوم يدعون إىل نار جهنم دعا     :  " ولئك اخلائضني الالعبني   وويل أل 
وال ينتبهون إىل   ،  الذين ال جيدون  ،  وهي حركة غليظة تليق باخلائضني الالعبني     . الدفع يف الظهور  : فالدع

 . فيساقون سوقا ويدفعون يف ظهورهم دفعا. ما جيري حوهلم من األمور
 "  ! هذه النار اليت كنتم ا تكذبون     :  " ع والدع إىل حافة النار قيل هلم       حىت إذا وصل م الدف    

 . . 
جييئهم الترذيـل   . بني الدع والنار اليت تواجههم على غري إرادة منهم        ،   وبينما هم يف هذا الكرب    

فقـد   " . ؟  أم أنتم ال تبصـرون    ؟  أفسحر هذا :  " والتلميح إىل ما سبق منهم من التكذيب      ،  والتأنيب
أم إنـه احلـق اهلائـل       ! ؟  فهل هذه النار اليت يروا كذلك سحر      . إنه سحر : نوا يقولون عن القرآن   كا

 ! ؟ أم إم ال يبصرون هذه النار كما كانوا ال يبصرون احلق يف القرآن الكرمي؟ الرعيب
 فاصـربوا أو ال   . اصلوها.  "  وحني ينتهي هذا التأنيب الساخر املرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس        

  "  . . إمنا جتزون ما كنتم تعملون. سواء عليكم. تصربوا
فالعـذاب  . من أن يعلم أن الصرب وعدم الصرب سواء   .  وليس أقسى على منكوب مبثل هذه النكبة      

 . . والبقاء فيه مقرر سواء صرب عليه أم هلـع        . وأمله واحد مع الصرب ومع اجلزع     . ما له من دافع   ،  واقع
 ! فهو جزاء له سببه الواقع فال تغيري فيه وال تبديل. كان من عملوالعلة أنه جزاء على ما 

 . كما ينتهي الشوط األول بإيقاعه العنيف؛  وبذلك ينتهي هذا املشهد الرعيب
|     |     | 

، وهتـاف باملتـاع ال يقـاوم   ، ولكن مبا فيه من رخاء ورغد   ،  أما الشوط الثاين فهو مثري للحس     
 : ئيسوخباصة بعد مشهد العذاب الب

                                                 
 ). حبث للمؤلف يرجو أن يوفق إىل إخراجه (  فكرة اإلسالم عن الكون واحلياة واإلنسان )1(
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كلـوا  . ووقاهم رم عذاب اجلحـيم    ،  فاكهني مبا آتاهم رم   . إن املتقني يف جنات ونعيم     " 
والـذين آمنـوا    . متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم حبور عني      . واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون    

 كسـب   كل امرئ مبا  ،  وما ألتناهم من عملهم من شيء     ،  أحلقنا م ذريتهم  ،  واتبعتهم ذريتهم بإميان  
ويطـوف  . يتنازعون فيها كأسا ال لغو فيها وال تـأثيم        ،  وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون    . رهني

إنا كنـا قبـل يف      : قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون    . عليهم غلمان هلم كأم لؤلؤ مكنون     
 "  .  الرب الرحيم  إنه هو ،  إنا كنا من قبل ندعوه    . فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم     ؛  أهلنا مشفقني 

 . 
والذي جيتـذب   ،  الذي خياطب املشاعر يف أول العهد     ،   واملشهد أقرب إىل مشاهد النعيم احلسي     

وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ اليت تواجه به القلوب اجلاسية          . النفوس بلذائذ احلس يف صورا املصفاة     
 : والقلوب الالهية كذلك

  "  . . ووقاهم رم عذاب اجلحيم، فاكهني مبا آتاهم رم. إن املتقني يف جنات ونعيم " 
فكيـف  .  وجمرد الوقاية من عذاب اجلحيم الذي عرضت مشاهده يف هذه السورة فضل ونعمة            

 ؟ وهم يلتذون ما آتاهم رم ويتفكهون؟  " جنات ونعيم " ومعه
 :  ومع النعيم ولذته التهنئة والتكرمي

  "  . . م تعملونكلوا واشربوا هنيئا مبا كنت " 
 : ويعلن استحقاقهم ملا هم فيه، وهم ينادون هذا النداء العلوي.  وهذا بذاته متاع أكرم

:  " منسقة جيدون فيها لذة التجمع بإخوام يف هذا النعيم         "  . . متكئني على سرر مصفوفة    " 
 .  مجيلوهذه متثل أمتع ما جيول يف خواطر البشر من متاع "  . . وزوجناهم حبور عني

. زيادة يف الرعاية والعنايـة   ،   وميضي التكرمي خطوة فإذا ذريتهم املؤمنة جتتمع إليهم يف هذا النعيم          
وذلـك دون أن    . ما دامت هذه الذرية مؤمنـة     ،  ولو كانت أعمال الذرية أقل من مستوى مقام املتقني        

، ل بعمله الذي كسـبه    ودون إخالل بفردية التبعة وحساب ك     . ينقص شيء من أعمال اآلباء ودرجام     
 : إمنا هو فضل اهللا على اجلميع

. وما ألتناهم من عملهم من شـيء . والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريتهم   " 
  "  . . كل امرئ مبا كسب رهني
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. فإذا فاكهة وحلم ممـا يشـتهون  .  ويستطرد املشهد يعرض ألوان املناعم واللذائذ يف ذلك النعيم 
وتشـيع اإلمث   ،   هم يتعاطون فيها كأسا ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو واهلذر من الشفاه واأللسنة             وإذا

وهـم يتجاذبوـا     "  . . ال لغو فيها وال تأثيم    :  " إمنا هي مصفاة مربأة   . واملعصية يف احلس واجلوارح   
لى خدمتهم ويطوف بالكأس    يف حني يقوم ع   . زيادة يف اإليناس واللذة والنعيم    ،  بينهم ويتعاطوا جمتمعني  

ممـا   " كأم لؤلـؤ مكنـون    :  " وفيهم نداوة ،  وفيهم صيانة ،  فيهم نظافة ،  عليهم غلمان صباح أبرياء   
 . يضاعف إيناس الس اللطيف يف اجلوارح والقلوب

وأسباب ما هـم    ،  وتذاكرهم ماضيهم ،   واستكماال جلو املشهد املأنوس يعرض مسرهم فيما بينهم       
ويشري إىل الطريق   ،  فيكشف للقلوب عن سر هذا املتاع     . ى ورخاء ورغد وأنس ونعيم    فيه من أمن ورض   

 : املؤدي إىل هذا النعيم
فمـن اهللا علينـا   . إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني: قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون     " 

  "  . . إنه هو الرب الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه. ووقانا عذاب السموم
عاشوا مشـفقني   . عاشوا يف خشية من لقاء رم     . إذن أم عاشوا على حذر من هذا اليوم        السر  

وحيث املشـغلة   . ولكنهم مل ينخدعوا  . حيث األمان اخلادع  ،  عاشوا كذلك وهم يف أهلهم    . من حسابه 
 . ولكنهم مل ينشغلوا. امللهية

! سم احلـار الـالذع    الذي يتخلل األجساد كال   ،   عندئذ من اهللا عليهم ووقاهم عذاب السموم      
. وهـم يعرفـون هـذا     . ملا علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم     ،  وقاهم هذا العذاب منة منه وفضال     

فما يبلغ العمل أكثر مـن أن يشـهد         . ويعرفون أن العمل ال يدخل صاحبه اجلنة إال مبنة من اهللا وفضل           
 . وهذا هو املؤهل لفضل اهللا. ورغب فيما عند اهللا، لصاحبه أنه بذل جهده

وهـم   "  . . إنا كنا من قبل نـدعوه     :  "  وقد كانوا مع اإلشفاق واحلذر والتقوى يدعون اهللا       
  "  . . إنه هو الرب الرحيم:  " يعرفون من صفاته الرب بعباده والرمحة بعبيده

 .  وكذلك ينكشف سر الوصول يف تناجي هؤالء الناجني املكرمني يف دار النعيم
|     |     | 

وتلقى هتاف النعيم الرغيـد يف      ؛   تلقى احلس سياط العذاب العنيف يف الشوط األول        واألن وقد 
فإن السياق يعاجلـه حبملـة سـريعة         . . وتوفزت ذا وذلك حساسيته لتلقي احلقائق     ؛  الشوط الثاين 
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ويتعقب وساوسه يف مسارب نفسه يف صورة اسـتفهامات         ،  يطارده فيها باحلقائق الصادعة   . اإليقاعات
 : ال يثبت هلا الكيان البشري حني تصل إليه من أي طريق، وحتديات قوية، ةاستنكاري

؟ شاعر نتربص به ريب املنـون     : أم يقولون . فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون      . فذكر " 
: أم يقولـون  ؟  أم هم قوم طـاغون    ؟  أم تأمرهم أحالمهم ذا   . تربصوا فإين معكم من املتربصني    : قل

أم هـم  ؟ أم خلقوا مـن غـري شـيء   . فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني. بل ال يؤمنون  ؟  تقوله
؟ أم هم املسيطرون  ؟  أم عندهم خزائن ربك   . بل ال يوقنون  ؟  أم خلقوا السماوات واألرض   ؟  اخلالقون

أم تسـأهلم   ؟  أم له البنات ولكم البنـون     . فليأت مستمعهم بسلطان مبني   ؟  أم هلم سلم يستمعون فيه    
فالذين كفـروا هـم     ؟  أم يريدون كيدا  ؟  أم عندهم الغيب فهم يكتبون    ؟  مثقلونأجرا فهم من مغرم     

: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا      . سبحان اهللا عما يشركون   ؟  أم هلم إله غري اهللا    . املكيدون
  "  . . سحاب مركوم

اامهم وسوء  ،   ليظل يف تذكريه ال يثنيه سوء أدم معه         ع   واخلطاب للرسول    "  . . فذكر " 
وجيمع بني الوصفني عندهم ما     . إنه جمنون : ويقولون عنه مرة  . إنه كاهن : وقد كانوا يقولون عنه مرة    . له

فيصـابون  ، وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس. كان شائعا بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطني     
 كان حيملهم على وصف الـنيب  و! كاهن أو جمنون  : فالشيطان هو العامل املشترك بني الوصفني     . باجلنون

كان حيملهم على هذا كله موقفهم مبـهوتني        . أو بقوهلم إنه شاعر أو ساحر     ،   ذا الوصف أو ذاك    ع  
 وملا كانوا ال يريدون   ! وهم أهل القول  ،  أمام القرآن الكرمي املعجز الذي يبدههم مبا مل يعهدوا من القول          

. فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره املتفوق على البشـر        ،  أن يعترفوا أنه من عند اهللا      - لعلة يف نفوسهم   -
أو ،  أو ساحر يستعني ـم    ،  فصاحبه إما كاهن يتلقى من اجلن     . إنه من إحياء اجلن أو مبساعدم     : فقالوا

 ! أو جمنون به مس من الشيطان ينطقه ذا القول العجيب، شاعر له رئي من اجلن
وهو . ويصغر من شأا يف نفسه    ،  يسلي رسوله عنها   - هسبحان - فاهللا.  وإا لقولة فظيعة شنيعة   

فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال      :  " اليت ال تكون معها كهانة وال جنون      ،  يشهد له أنه حموط بنعمة ربه     
  "  . . جمنون

. وقد قالوهـا   "  . . ؟  أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون      :  " إنه شاعر :  مث يستنكر قوهلم  
وتواصـوا أن   ! فريحينا منه ،  حىت يأتيه املوت  ،  واثبتوا على ما أنتم فيه    ،  اصربوا عليه : عضوقال بعضهم لب  

. تربصوا: قل:  "  أن يرد عليهم يف ديد ملفوف       ع   ومن مث يلقن الرسول     . يتربصوا به املوت املريح   
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 النصـر  ومن ينتهي بـه التـربص إىل  ، وستعلمون من تكون له العاقبة "  . . فإين معكم من املتربصني   
 . والظهور

إشارة إىل رجاحـة عقـوهلم      . أو ذوي األحالم  .  ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي احللوم      
وموقفهم منه ينـايف احلكمـة      . فهو يتهكم م وبأحالمهم جتاه اإلسالم     . وحكمتهم يف تصريف األمور   

قف اليت يقفوـا مـن    وتلك املوا ع  أهذه األوصاف اليت يصفون ا حممدا       : فيسأل يف كم  ،  والعقل
 : أم أم طغاة ظاملون ال يقفون عند ما متليه األحالم والعقول؟ رسالته كانت من وحي أحالمهم

  " ! أم هم قوم طاغون؟ أم تأمرهم أحالمهم ذا " 
وواحد منهما ال بد الحق ـم يف        . ويف السؤال الثاين اام مزر    .  ويف السؤال األول كم الذع    

 ! موقفهم املريب
فهـو هنـا يسـأل يف    .  فاموه بافتراء ما يقـول  ع  ولقد تطاولت ألسنتهم على رسول اهللا   

:  " فهو يسأل عنها يف استنكار    . كأن هذه الكلمة ال ميكن أن تقال      : تقوله: إن كانوا يقولون  : استنكار
فعـدم استشـعار     " .بل ال يؤمنون:  " ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب    "  . . ؟  أم يقولون تقوله  

ولـو  . بعد أن حيجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن       ؛  هو الذي ينطقهم مبثل هذا القول     ،  قلوم لإلميان 
 . وأنه ال حيمله إال صادق أمني؛ أدركوها لعلموا أنه ليس من صنع بشر

بـل  فهو يتحداهم إذن بربهان الواقع الذي ال يق؛ وما دامت قلوم ال تستشعر حقيقة هذا الترتيل      
  " . فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني:  " املراء

. ووقفوا جتاهـه صـاغرين  ، وتلقاه املنكرون عاجزين؛  وقد تكرر هذا التحدي يف القرآن الكرمي   
 . وكذلك يقف أمامه كل أحد إىل يوم الدين

قبـل أن يبحـث عـن       ،  يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء      ،   إن يف هذا القرآن سرا خاصا     
يشعر أن هنالك شيئا مـا وراء       . إنه يشعر بسلطان خاص يف عبارات هذا القرآن       . اضع اإلعجاز فيها  مو

وأن هنالك عنصرا ما ينسكب يف احلس مبجرد االسـتماع هلـذا            . املعاين اليت يدركها العقل من التعبري     
هـذا  . ولكنه على كل حال موجود    ،  يدركه بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا       . القرآن

أهو ؟  أهو املعىن الكامن فيها   ؟  أهو العبارة ذاا  : يصعب حتديد مصدره  ،  العنصر الذي ينسكب يف احلس    
؟ أهو اإليقاع القرآين اخلاص املتميز من إيقاع سائر القول املصوغ من اللغة           ؟  الصور والظالل اليت تشعها   

 ! ؟ ودأم إا هي وشيء آخر وراءها غري حمد؟ أهي هذه العناصر كلها جمتمعة
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مث  . . يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتـداء         ،   ذلك سر مودع يف كل نص قرآين      
 : تأيت وراءه األسرار املدركة بالتدبر والنظر والتفكري يف بناء القرآن كله

التصـور حلقيقـة الوجـود      .  يف التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه يف احلس والقلب والعقل         
 . حقيقة اهللا سبحانه. وللحقيقة األوىل اليت تنبع منها كل حقيقة، لوجود كلهوحقيقة ا، اإلنساين

وهـو  .  ويف الطريقة اليت يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح يف اإلدراك البشـري             
وهو يقلب القلب مـن مجيـع       ؛  غري معهود مثله يف كالم البشر أمجعني      ،  خطابا خاصا ،  خياطب الفطرة 
 . ويعاجله عالج اخلبري بكل زاوية وكل سر فيه، يع مداخلهجوانبه ومن مج

مما ال  . واالستواء على أفق واحد فيها كلها     ،   ويف الشمول والتوازن والتناسق بني توجيهاته كلها      
وال ،  وال تستقيم على مستوى واحـد     ،  اليت ال تستقر على حال واحدة     ،  يف أعمال البشر  ،  يعهد اطالقا 

وال تفريط فيـه وال     ،  وال متلك التوازن املطلق الذي ال زيادة فيه وال نقص         ،  بحتيط هكذا جبميع اجلوان   
 . والتناسق املطلق الذي ال تعارض فيه وال تصادم سواء يف ذلك األصول والفروع، إفراط

ممـا   . . . مع ذلك السر اخلايف الذي ال سبيل إىل انكاره         . . وأمثاهلا . .  فهذه الظواهر املدركة  
وهي مسألة ال مياري فيها إنسان حيتـرم        .  الكتاب مسة اإلعجاز املطلق يف مجيع العصور       يسبغ على هذا  

حيثما واجه هذا القرآن بقلـب      ،  وحيترم احلقيقة اليت تطالعه بقوة وعمق ووضوح      ،  وحيترم نفسه ،  حسه
  "  . . فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني "  . . سليم

وهي حقيقة قائمـة ال مفـر هلـم مـن           ،  هم أنفسهم ،  م واالستفهام التايل عن حقيقة وجوده    
من أن هلم خالقا أوجـدهم هـو اهللا         ،  وال سبيل هلم إىل تفسريها بغري ما يقوله القرآن فيها         ،  مواجهتها
 . وهم خملوقون. وهو موجود بذاته. سبحانه

 "  . . ؟  أم هم اخلالقون؟ أم خلقوا من غري شيء " 
وال حيتاج إىل جـدل كـثري أو        ؛  كره منطق الفطرة ابتداء    ووجودهم هكذا من غري شيء أمر ين      

وإذا كان هذان الفرضان ال     . أما أن يكونوا هم اخلالقني ألنفسهم فأمر مل يدعوه وال يدعيه خملوق           . قليل
وهي أم مجيعا مـن خلـق اهللا   . فإنه ال يبقى إال احلقيقة اليت يقوهلا القرآن،  يقومان حبكم منطق الفطرة   

وهو  . . فال جيوز أن يشاركه أحد يف الربوبية والعبادة       ؛   يشاركه أحد يف اخللق واإلنشاء     الواحد الذي ال  
 . منطق واضح بسيط
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فإا مل ختلـق نفسـها      ؟  فهل هم خلقوها  .  كذلك يواجههم بوجود السماوات واألرض حياهلم     
 : بطبيعة احلال كما أم مل خيلقوا أنفسهم

  "  . . يوقنونبل ال ؟ أم خلقوا السماوات واألرض " 
إن السـماوات واألرض خلقـت      : ال يقولون  - وال أي عقل حيتكم إىل منطق الفطرة       -  وهم

وهي قائمة حياهلم سؤاال حيا      . . وهم كذلك ال يدعون أم خلقوها     . أو خلقت من غري خالق    ،  نفسها
ولكن هذه   . . وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات واألرض قالوا اهللا         ! يتطلب جوابا على وجوده   

وحيركـه إىل اعتقـاد     ،  احلقيقة مل تكن تتضح يف إدراكهم إىل درجة اليقني الذي ينشئ آثاره يف القلب             
  "  . . بل ال يوقنون . .  " واضح دقيق

هل هم  : فيسأهلم.  مث يهبط م درجة عن درجة اخللق واإلبداع ألنفسهم أو للسماوات واألرض           
 : والضر والنفع،  على القبض والبسطويسيطرون، ميلكون خزائن اهللا

  "  . . ؟ أم هم املسيطرون؟ أم عندهم خزائن ربك " 
ومن ذا يسـيطر علـى      ،  فمن ذا ميلك اخلزائن   . ومل يدعوا هذه الدعوى   ،   وإذا مل يكونوا كذلك   

ملا جيري  وهذا هو التفسري الوحيد     . املدبر املتصرف ،  إنه اهللا القابض الباسط   : القرآن يقول ؟  مقاليد األمور 
بعد انتفاء أن يكونوا هم املالكني للخزائن املسيطرين على         . يف الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبري      

 ! تصريف األمور
 :  مث يهبط م درجة أخرى فيسأهلم إن كانت هلم وسيلة لإلستماع إىل مصدر الترتيل

  " . فليأت مستمعهم بسلطان مبني؟ أم هلم سلم يستمعون فيه " 
. وإن هذا القرآن يترتل عليه من املأل األعلـى        ،  إنه رسول يوحى إليه   :  يقول هلم   ع   مدا   إن حم 

وأن احلق غري ما    ،  فيعلموا أن حممدا ال يوحى إليه     ،  فهل هلم سلم يستمعون فيه    . وهم يكذبونه فيما يقول   
لنفـوس  أي بربهان قوي حيمل يف ذاته سلطانا علـى ا          " . فليأت مستمعهم بسلطان مبني   :  " ؟  يقول

وهم يكابرون  ،  ويف هذا تلميح إىل سلطان القرآن الذي يطالعهم يف آياته وحججه          . يلجئها إىل التصديق  
 ! فيها ويعاندون

، تلك اليت ينسبون إليه فيها بنـوة املالئكـة        . مث يناقش إحدى مقوالم املتهافتة عن اهللا سبحانه       
 : ادة يف التخجيل والترذيلزي، موجها اخلطاب مباشرة إليهم؛ الذين يتصوروم إناثا
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  " . ؟ أم له البنات ولكم البنون " 
إىل حد أن تسود وجوههم من الكمد       ،   وهم كانوا يعتربون البنات يف درجة أقل من درجة البنني         

فهو هنا يأخـذهم   ! وكانوا مع هذا ال يستحيون من نسبة البنات إىل اهللا         . والكظم حني يبشرون باألنثى   
 ! وهو يف ذاته متهافت ال يستقيم. ليخجلهم من هذا االدعاء، بعرفهم وتقاليدهم

ال يطلـب عليـه     ،  وهو يقدمه هلم خالصا بريئا    ؛   وهم كانوا يستثقلون دعوة النيب هلم إىل اهلدى       
وأن ،  وأيسر ما يقتضيه هذا العرض الربيء أن يستقبل صاحبه باحلسـىن          . وال يفرض عليهم إتاوة   ،  أجرا

وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي ال داعـي لـه          .  ما يقدمه هلم ويعرضه عليهم     يرد باحلسىن إذا مل يقبلوا    
 : يقول

  "  . . ؟ أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون " 
فإذا كان الواقـع أن ال      !  أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه يف صورة األجر على ما تقول            

 ؟ ون منه حني يواجهون بهخيجل، فكم يبدوا عملهم مسترذال قبيحا. أجر وال غرامة
مكشوف هلم  . فهم عبيد هلم حدود   . ويعود يواجههم حبقيقة وجودهم ووضعهم يف هذا الوجود       

فهنالك غيب مـن    . مما خيتص به صاحب هذا الوجود     ،  حمجوب عنهم ما وراءه   . من هذا الوجود بقدر   
 : ألم عبيد، ال علم هلم به، اختصاص اهللا يقف دونه العبيد

  "  . . ؟ الغيب فهم يكتبونأم عندهم  " 
وأـم ال   . وأن ليس هلم عليه قدرة    ،  وأن ليس هلم به علم    ،   وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب     

 . مما يقدره للعبيد، إمنا يكتب اهللا فيه ما يريد، يكتبون يف سجل الغيب شيئا
فمـاهلم  . ن يكيد هو الذي ميلك أن يدبر فيه وأ      ،   والذي ميلك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر        

وحيسبون أم قادرون علـى     ،  ويف سجله ال يكتبون يكيدون لك ويدبرون      ،  وهم عن الغيب حمجوبون   
 ! ؟ شاعر نتربص به ريب املنون: فيقولون: شيء من أمر املستقبل

  " ! فالذين كفروا هم املكيدون؟ أم يريدون كيدا " 
واهللا . الذين يقع عليهم كيده ومكـره     وهم  ،   وهم الذين حييق م ما يقدره صاحب الغيب هلم        

 . خري املاكرين
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سبحان اهللا عما يشركون     . . يقيهم ويتوالهم ويرد عنهم كيد اهللا      "  . . ؟  أم هلم إله غري اهللا     " 
 ! عن تصورهم الباطل السقيم - سبحانه - وترته

. القوية اإليقاع ،  طى وذا الترتيه هللا سبحانه عن الشرك والشركاء ختتم هذه احلملة املتالحقة اخل           
ووقف القوم أمام احلقيقة العارية جمردين من كل عـذر  ، ودحضت كل حجة،  وقد انكشفت كل شبهة   

متمسـكني  ،  عندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين ميارون يف احلق الواضـح          . ومن كل دليل  
 : بأدىن شبهة من بعيد

  "  . . مركومسحاب : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا " 
قـالوا  ،  أي أنه إذا أرسل عليهم العذاب يف صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها اهلـالك    

ولو كـان  ، عنادا منهم أن يسلموا باحلق    ! فيه املاء واحلياة   "  . . سحاب مركوم :  " وهم يروا تسقط  
حـني رأوا سـحابة املـوت       وقوهلم  . ولعله يشري ذا إىل قصة عاد     ! السيف على رقام كما يقولون    

ريح فيها عذاب ألـيم     : بل هو ما استعجلتم به    :  " حيث كان الرد   "  . . عارض ممطرنا :  " والدمار
  "  . . تدمر كل شيء بأمر را

|     |     | 
يتجـه  ، ولو كان فوق رؤوسهم اهلـالك ، وعند هذا احلد من تصوير عنادهم ومكابرم يف احلق 

ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصـفه يف أول         ،   لينفض يده من أمرهم     ع    باخلطاب إىل رسول اهللا   
وأن يسـبح   . وأن يصرب حلكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكأله       . وللعذاب الذي ينتظرهم من قبله    . السورة

 : وعند إدبار النجوم، ومن الليل، حبمد ربه يف الصباح حني يقوم
يوم ال يغين عنهم كيـدهم شـيئا وال هـم    . فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون  " 
واصرب حلكم ربك فإنـك     . وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم ال يعلمون         . ينصرون

  "  . . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وسبح حبمد ربك حني تقوم، بأعيننا
.  يف الصور فيصعقون  يوم ينفخ   ،  بذلك اليوم الرعيب  ،   وهو شوط جديد يف احلملة يبدأ بالتهديد      

، فإذا كانوا اليوم يكيدون ويـدبرون     . يوم ال ينفعهم تدبري وال ينصرهم نصري       - قبيل البعث والنشور   -
يتركـه جمهـوال     - على أن هلم قبل ذلك اليوم عذابا      . فهم يف ذلك اليوم ال يغين عنهم كيد وال تدبري         

 . ولكن أكثرهم ال يعلمون
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الذين طاردهم هـذه املطـاردة الطويلـة        ،   أمر املكذبني الظاملني    ويفرغ ذا التهديد األخري من    
يفرغ منه ليلتفت إىل     . . لينتهي م إىل موقف املهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب           ،  العنيفة

 يوجهه إىل الصرب على      ع   يلتفت إليه   ،  وتقول عليه املتقولون  ،  النيب الكرمي الذي تطاول عليه املتطاولون     
تاركا األمر حلكم   . والصرب على طريق الدعوة الشاق الطويل     ؛  وهذا التطاول ،  وهذا التكذيب ،  العناءهذا  

  "  . . واصرب حلكم ربك:  " اهللا يفعل به ما يشاء
واألنس احلبيب الذي ميسح على     ،  والعناية اإلهلية ،   ومع التوجيه إىل الصرب إيذان باإلعزاز الرباين      

 : وهو الوسيلة إىل هذا اإلعزاز الكرمي، الصرب عليه أمرا حمبباوجيعل ، مشقات الطريق مسحا
  "  . . واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا " 

 ! ويا له من تقدير! ويا له من تصوير!  ويا له من تعبري
حـىت  . هذه املرتبة اليت يصورها هذا التعبري الفريد يف القرآن كله         .  إا مرتبة مل يبلغها قط إنسان     

 . ات املشاةبني التعبري
وألقيـت  :  " وقيل لـه  "  . . وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى    :  "  لقد قيل ملوسى عليه السالم    
  "  . . واصطنعتك لنفسي:  " وقيل له "  . . عليك حمبة مين ولتصنع على عيين

 وهو تعـبري   " فإنك بأعيننا :  "  ع   ولكنه قيل حملمد    .  وكلها تعبريات تدل على مقامات رفيعة     
وال ميلـك التعـبري      . . وهو يلقي ظال فريدا أرق وأشف من كل ظل        . وأنس خاص ،  فيه إعزاز خاص  

 . وأن نعيش يف هذه الظالل، فحسبنا أن نشري إىل ظالله. البشري أن يترجم هذا التعبري اخلاص
ل ومن اللي . وسبح حبمد ربك حني تقوم    :  "  ومع هذا اإليناس هداية إىل طريق الصلة الدائمة به        

وعنـد إدبـار    . ويف ثنايا الليـل   . عند اليقظة من النوم   . فعلى مدار اليوم   "  . . فسبحه وإدبار النجوم  
. والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلـوب     . هنالك جمال االستمتاع ذا اإليناس احلبيب     . النجوم يف الفجر  

 ؟ ؟ ؟ فكيف بقلب احملب احلبيب القريب
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله     اهللادعوة اىل اهلجرة إىل |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

يد األحبار  من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقل         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،         |
 _  علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّهقُلْ  +

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

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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