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 +     رالْقَم قانشةُ واعِت السبر1اقْت         ِمرتسم رقُولُوا ِسحيوا وِرضعةً يا آيورِإن يوا   2 وكَـذَّبو 

    تسٍر مكُلُّ أَمو ماءهووا أَهعباتو  3ِقر         رجدزا ِفيِه ماء مالْأَنب نم ماءهج لَقَدـِن      4 وغا تةٌ فَماِلغةٌ بِحكْم 
  ذُركٍُر          5النٍء نياِع ِإلَى شالد عدي موي مهنلَّ عو6 فَت       مهاِث كَأَندالْأَج ونَ ِمنجرخي مهارصا أَبعشخ 

ِشرنتم ادر7 ج ِسرع موذَا يونَ هقُولُ الْكَاِفراِع يِإلَى الد ِطِعنيه8 م  
          ِجردازونٌ ونجقَالُوا ما وندبوا عوٍح فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب ت9كَذَّب      ِصرفَانت لُوبغي مأَن هبا رعفَد 

10     اء ماء ِبممالس ابوا أَبنحِمٍر   فَفَته11ن           قُِدر ٍر قَدلَى أَماء عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَج12 و 
 ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ     14 تجِري ِبأَعيِننا جزاء لِّمن كَانَ كُِفر        13وحملْناه علَى ذَاِت أَلْواٍح ودسٍر      

  17 ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر 16نَ عذَاِبي ونذُِر  فَكَيف كَا15ِمن مدِكٍر 
 ِإنا أَرسلْنا علَيِهم ِرحيا صرصرا ِفـي يـوِم نحـٍس            18كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَاِبي ونذُِر       

  ِمرتسأَ    19م مهكَأَن اسالن ِرتعنقَِعٍر     تٍل مخن ازجذُِر      20عنذَاِبي وكَانَ ع فا    21 فَكَينـرسي لَقَدو 
  22الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر 

أَؤلِْقـي   24 فَقَالُوا أَبشرا منا واِحدا نتِبعه ِإنا ِإذًا لَِّفي ضلَاٍل وسـعٍر            23كَذَّبت ثَمود ِبالنذُِر    
         أَِشر كَذَّاب ولْ ها بِننيِه ِمن بلَيع 25الذِّكْر       الْأَِشر ِن الْكَذَّابا مونَ غَدلَمعياقَِة    26 سِسلُو النرا مِإن 

     طَِبراصو مهِقبتفَار مةً لَّهنـ        27ِفت  فَنـادوا   28رٍب محتضـر     ونبئْهم أَنَّ الْماء ِقسمةٌ بينهم كُلُّ ِش
    قَراطَى فَععفَت مهاِحبذُِر      29صنذَاِبي وكَانَ ع فوا         30 فَكَيةً فَكَـاناِحـدةً وحيص ِهملَيا علْنسا أَرِإن 

  32 ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر 31كَهِشيِم الْمحتِظِر 
 ِنعمـةً   34 ِإنا أَرسلْنا علَيِهم حاِصبا ِإلَّا آلَ لُوٍط نجيناهم ِبسحٍر           33كَذَّبت قَوم لُوٍط ِبالنذُِر     

       كَرن شِزي مجن ا كَذَِلكِعنِدن نذُِر       35ما ِبالنوارما فَتنتطْشم بهأَنذَر لَقَد36 و    وهداور لَقَدـن   وع
 فَـذُوقُوا   38 ولَقَد صبحهم بكْرةً عذَاب مسـتِقر        37ضيِفِه فَطَمسنا أَعينهم فَذُوقُوا عذَاِبي ونذُِر       

  40 ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر 39عذَاِبي ونذُِر 
  42 كَذَّبوا ِبآياِتنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عِزيٍز مقْتِدٍر 41ر ولَقَد جاء آلَ ِفرعونَ النذُ
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 44 أَم يقُولُونَ نحن جِميـع منتِصـر         43أَكُفَّاركُم خير من أُولَِئكُم أَم لَكُم براءةٌ ِفي الزبِر          
     ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي45س ب        رأَمى وهةُ أَداعالسو مهِعدوةُ ماعِفـي     46ِل الس ِرِمنيجِإنَّ الْم 

 ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْنـاه      48 يوم يسحبونَ ِفي الناِر علَى وجوِهِهم ذُوقُوا مس سقَر           47ضلَاٍل وسعٍر   
 وكُـلُّ   51 ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ ِمن مدِكٍر        50 كَلَمٍح ِبالْبصِر     وما أَمرنا ِإلَّا واِحدةٌ    49ِبقَدٍر  

  53 وكُلُّ صِغٍري وكَِبٍري مستطَر 52شيٍء فَعلُوه ِفي الزبِر 
  _55ٍر  ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِد54ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت ونهٍر 

|     |     | 
بقدر ما  ،  هذه السورة من مطلعها إىل ختامها محلة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب املكذبني بالنذر             

كل حلقـة منـها     ،  وهي مقسمة إىل حلقات متتابعة    . هي طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب املؤمنة املصدقة      
احلس البشري فيضغطه ويهزه ويقـول      يأخذ السياق يف ختامها ب    ،  مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبني    

ولقد يسرنا القرآن   :  " مث يرسله بعد الضغط واهلز ويقول له       "  . . ؟  فكيف كان عذايب ونذر   :  " له
  " . ؟ للذكر فهل من مدكر

فهي مشهد مـن مشـاهد القيامـة يف    .  وحمتويات السورة املوضوعية واردة يف سور مكية شىت     
وقـوم  . وعاد ومثود. وبينهما عرض سريع ملصارع قوم نوح    . يف اخلتام ومشهد من هذه املشاهد     ،  املطلع
  . . وكلها موضوعات تزخر ا السور املكية يف صور شىت. وفرعون وملئه. لوط

فهي . حييلها جديدة كل اجلدة   ،  ولكن هذه املوضوعات ذاا تعرض يف هذه السورة عرضا خاصا         
ويظللها الدمار والفزع   ،  ويتناثر حوهلا الرعب  ،  اهلوليفيض منها   ؛  وحامسة قاصمة ،  تعرض عنيفة عاصفة  

 ! واالنبهار
.  وأخص ما مييزها يف سياق السورة أن كال منها ميثل حلقة عذاب رهيبة سريعة الهثة مكروبـة                

فإذا انتهت احللقة وبدأوا    . وحيسون إيقاعات سياطها  ،  وكأمنا يشهدون أنفسهم فيها   ،  يشهدها املكذبون 
وهكذا حـىت تنتـهي      . . الهثة املكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هوال ورعبا       يستردون أنفاسهم ال  

ذو ،  وإذا هو جـو آخـر     . فيطل املشهد األخري يف السورة    . احللقات السبعة يف هذا اجلو املفزع اخلانق      
يف . إن املتقني يف جنات وـر     :  " إنه مشهد املتقني  . وإذا هو األمن والطمأنينة والسكينة    . ظالل أخرى 

والعذاب املهـني   ،  والفزع املزلزل ،  يف وسط ذلك اهلول الراجف     "  . . قعد صدق عند مليك مقتدر    م
  "  . . يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر:  " للمكذبني
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 ؟ ومصري من مصري؟ وقوم من قوم؟ ومقام من مقام؟ مشهد من مشهد؟  فأين وأين
|     |     | 

وكـذبوا  . سحر مسـتمر  : وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا    . ق القمر اقتربت الساعة وانش   " 
حكمة بالغة فمـا تغـين      . ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر      . واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر    

خشعا أبصارهم خيرجون من األجداث كـأم       . فتول عنهم يوم يدعو الداعي إىل شيء نكر       . النذر
  "  . . هذا يوم عسر: يقول الكافرونمهطعني إىل الداعي . جراد منتشر

ال يقاس إليه ذلـك احلـدث       . وإرهاص حبادث أكرب  ،  على حادث كوين كبري   ،   مطلع باهر مثري  
 : الكوين الكبري

  "  . . اقتربت الساعة وانشق القمر " 
ولقد رأوا احلدث األول فلم يبق إال أن ينتظـروا احلـدث            . ويا له من خرب   !  فيا له من إرهاص   

 . األكرب
تتفـق كلـها يف    .  والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له يف حالة انشقاقه أخبار متواترة           

 : وختتلف يف رواية هيئته تفصيال وإمجاال، إثبات وقوع احلادث
عن أنـس ابـن   ، عن قتادة، حدثنا معمر: قال اإلمام أمحد  . . ا  من رواية أنس بن مالك    

اقتربت الساعة وانشـق    :  " فانشق القمر مبكة مرتني فقال    .  آية ع   سأل أهل مكة النيب     : مالك قال 
حدثنا سعيد بن أيب    ،  حدثنا بشر بن املفضل   . حدثين عبداهللا بن عبدالوهاب   : وقال البخاري  "  . . القمر
فأراهم القمـر   .  أن يريهم آية    ع   أن أهل مكة سألوا رسول اهللا       . عن أنس بن مالك   ،  عن قتادة ،  عروة

  . . وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قتادة عن أنس.  حراء بينهماشقني حىت رأو
حدثنا سـليمان   ،  حدثنا حممد بن كثري   : قال اإلمام أمحد    . . ا  ومن رواية جبري بن مطعم    

انشق القمر على عهد    : عن أبيه قال  ،  عن حممد بن جبري بن مطعم     ،  عن حصني بن عبدالرمحن   ،  ابن كثري 
: فقالوا،  سحرنا حممد : فقالوا،  فلقة على هذا اجلبل وفلقة على هذا اجلبل       .  فصار فلقتني   ع   رسول اهللا   

وأسـنده   . . تفرد به أمحد من هذا الوجـه       . . إن كان سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم         
 . . عن حصني بن عبـدالرمحن    ،  البيهقي يف الدالئل من طريق حممد بن كثري عن أخيه سليمان بن كثري            

  . . ن جرير والبيهقي من طرق أخرى عن جبري بن مطعم كذلكورواه اب
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عـن  ،  حدثنا بكر ،  حدثنا حيىي بن كثري   : قال البخاري   . . ا ومن رواية عبداهللا بن عباس    
انشق القمر يف زمان    : قال،  عن ابن عباس  ،  عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة     ،  عن عراك بن مالك   ،  جعفر
 . . ضا ومسلم من طريق آخر عن عراك بسنده السابق إىل ابن عبـاس            ورواه البخاري أي   . .  ع   النيب  

كان قبـل  ، قد مضى ذلك: وروى ابن جرير من طريق أخرى إىل علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال        
وقال الطرباين بسـند     . . وروى العويف عن ابن عباس حنو هذا       . . انشق القمر حىت رأوا شقيه    ،  اهلجرة

، سـحر القمـر   :  فقالوا  ع   كسف القمر على عهد رسول اهللا       : باس قال آخر عن عكرمة عن ابن ع     
  " . مستمر:  " إىل قوله - "  اقتربت الساعة وانشق القمر:  " فرتلت

، أخربنا أبو عبداهللا احلـافظ    : قال احلافظ أبو بكر البيهقي     : ب  ومن رواية عبداهللا بن عمر    
، حدثنا العباس بن حممـد الـدوري      ،   العباس األصم  حدثنا أبو : قاال،  وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي     

:  " عن عبداهللا بن عمر يف قولـه تعـاىل        ،  عن جماهد ،  عن األعمش ،  عن شعبة ،  حدثنا وهب بن جرير   
 انشق فلقتني فلقة مـن       ع   وقد كان ذلك على عهد رسول اهللا        : قال " اقتربت الساعة وانشق القمر   
وهكذا رواه مسلم والترمذي من      "  . . اللهم اشهد :  "   ع فقال النيب   . دون اجلبل وفلقة خلف اجلبل    

  . . طرق عن شعبة عن األعمش عن جماهد
حدثنا سفيان عن ابن أيب جنـيح عـن         : قال اإلمام أمحد   : ا  ومن رواية عبداهللا بن مسعود    

 شقتني حىت نظـروا      ع   انشق القمر على عهد رسول اهللا       : عن ابن مسعود قال   ،  عن أيب معمر  ،  جماهد
. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينـة  " . اشهدوا:  "  ع فقال رسول اهللا    ،  ليهإ

. عن ابن مسـعود   ،  وأخرجاه كذلك من حديث األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عبداهللا بن سخربة            
ـ  ،  عن أيب الضحى  ،  عن املغرية ،  حدثنا أبو عوانة  : قال أبو داود الطيالسي   : وقال البخاري  ، روقعن مس

هذا سحر ابـن أيب     :  فقالت قريش   ع   انشق القمر على عهد رسول اهللا       : قال،  عن عبداهللا بن مسعود   
: فإن حممدا ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم قـال         ،  انظروا ما يأتيكم من السفار    : فقالوا: قال. كبشة

مبـا  ،  بن مسعود وروى البيهقي من طريق أخرى عن مسروق عن عبداهللا           . . فجاء السفار فقالوا ذلك   
 . يقرب من هذا

باسـتثناء   - وحتديد مكانه يف مكة،  فهذه روايات متواترة من طرق شىت عن وقوع هذا احلادث   
 وحتديد زمانه يف عهد الـنيب       - أنه كان يف مىن   ،  رواية مل نذكرها عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         

 " ويف رواية واحدة أنه كسـف     ،  انشق فلقتني يف معظم الروايات أنه      - وحتديد هيئته .  قبل اهلجرة  ع  
 . فاحلادث ثابت من هذه الروايات املتواترة احملددة للمكان والزمان واهليئة "  . . أي خسف
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فال بد أن يكون    ؛  ومل يرو عنهم تكذيب لوقوعه    ؛   وهو حادث واجه به القرآن املشركني يف حينه       
لـو  ،  سبيل املراء الذي كانوا ميارونه يف اآليـات       ولو على   ،  قد وقع فعال بصورة يتعذر معها التكذيب      

، ولكنهم هم أنفسهم اختربوا األمـر     ! سحرنا: وكل ما روي عنهم أم قالوا     . وجدوا منفذا للتكذيب  
فلئن كان قد سحرهم فإنه ال يسحر املسافرين خارج مكة الذين رأوا احلـادث              ؛  فعرفوا أنه ليس بسحر   

 . وشهدوا به حني سئلوا عنه
فإن هذه  . فانشق القمر .  آية  ع   إن املشركني سألوا النيب     : ا كلمة يف الرواية اليت تقول      بقيت لن 

 مل يرسل خبوارق من نوع اخلوارق الـيت          ع   الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآين مدلوله أن الرسول          
. )1( " وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب ا األولـون          :  " لسبب معني ،  جاءت مع الرسل قبله   

 . ملا كان من تكذيب األولني ا - أي اخلوارق - فمفهوم هذه اآلية أن حكمة اهللا اقتضت منع اآليات
 كان الرد يفيد أن هذا األمر خارج عـن           ع    ويف كل مناسبة طلب املشركون آية من الرسول         

معجـزة هـذا    وكان يردهم إىل القرآن يتحداهم به بوصفه        . وأنه ليس إال بشرا رسوال    ،  حدود وظيفته 
ولو ،  لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله            : قل:  " الدين الوحيدة 

فأىب أكثـر النـاس إال      ،  ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل        . كان بعضهم لبعض ظهريا   
ة من خنيـل وعنـب   لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا أو تكون لك جن          : وقالوا. كفورا

أو تأيت باهللا واملالئكة    ،  علينا كسفا  - كما زعمت  - أو تسقط السماء  . فتفجر األار خالهلا تفجريا   
ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا كتابـا        ،  أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء         . قبيال

 . )2( " ؟ هل كنت إال بشرا رسوال! سبحان ريب: قل. نقرؤه
يبدو بعيـدا عـن      - أي خارقة  - أن انشقاق القمر كان استجابة لطلب املشركني آية        فالقول ب 

وما ،  وعن اجتاه هذه الرسالة األخرية إىل خماطبة القلب البشري بالقرآن وحده          ؛  مفهوم النصوص القرآنية  
 إىل آيـات اهللا القائمـة يف األنفـس        - عن طريق القرآن   - مث توجيه هذا القلب   ؛  فيه من إعجاز ظاهر   

 من خوارق شهدت ا روايات       ع   فأما ما وقع فعال للرسول       . . ويف أحداث التاريخ سواء   ،  واآلفاق
  . . ال دليال إلثبات رسالته، صحيحة فكان إكراما من اهللا لعبده

                                                 
  ). 59(  سورة اإلسراء )1(
  ). 93 – 88(  سورة اإلسراء )2(
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بالنص القرآين وبالروايات املتواترة اليت حتـدد        - حادث انشقاق القمر   -  ومن مث نثبت احلادث   
ونكتفي بإشارة القـرآن    . ونتوقف يف تعليله الذي ذكرته بعض الروايات      .  وهيئته مكان احلادث وزمانه  

  . . باعتبار هذه اإلشارة ملسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب. إليه مع اإلشارة إىل اقتراب الساعة
كما يوجهها دائما إىل    ،   وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب واألنظار إليها          

كما يعجب من مواقفهم جتاه آيـات اهللا   ،  ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها    ؛  آليات الكونية األخرى  ا
 . الكونية األخرى

قبل أن يتهيأ إلدراك اآليات الكونيـة       ،   إن اخلوارق احلسية قد تدهش القلب البشري يف طفولته        
صلوات  -  ظهرت على أيدي الرسل    وكل اخلوارق اليت  . والتأثر بإيقاعها الثابت اهلادئ   ،  القائمة الدائمة 

وإن كان  ،  قبل أن تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد يف الكون ما هو أكرب منها وأضخم              - اهللا عليهم 
 ! ال يستثري احلس البدائي كما تستثريه تلك اخلوارق
هـذا الكوكـب    ! فإن القمر يف ذاته آية أكـرب       . .  ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة      

وقيامه هكذا يف الفضاء    ،  وآثاره يف حياة األرض   ،  ودورته،  ومنازله،  وطبيعته،  وشكله،  ووضعه،  حبجمه
توقع إيقاعهـا وتلقـي   ، هذه هي اآلية الكربى القائمة الدائمة حيال األبصار وحيال القلوب    . بغري عمد 

 ! و مراءوتقوم أمام احلس شاهدا على القدرة املبدعة اليت يصعب إنكارها إال عنادا أ، ظالهلا
وما فيه من آيـات اهللا القائمـة   ؛  وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري يف مواجهة الكون كله   

يشهدها جيـل   ،  ال مرة عارضة يف زمان حمدود     ؛  ويصله ذا الكون وآيات اهللا فيه يف كل حلظة        ؛  الثابتة
 . من الناس يف مكان حمدود

وهـو  . وال تغيب ،  وال تذهب ،  هللا اليت ال تنفد    إن الكون كله هو جمال النظر والتأمل يف آيات ا         
والقلب البشري مدعو يف كل حلظة ملشاهدة اخلوارق القائمـة          . وكل صغرية فيه وكبرية آية    . جبملته آية 

الـيت  ،  واالستمتاع كذلك بعجائب اإلبداع املمتعـة     ؛  واالستماع إىل شهادا الفاصلة احلامسة    ،  الدائمة
ليت تستجيش انفعال الدهش واحلرية مع وجدان اإلميان واالقتناع اهلادئ          وا،  يلتقي فيها اجلمال بالكمال   

 . العميق
 ويف مطلع هذه السورة جتيء تلك اإلشارة إىل اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعا يهز القلـب        

ويتصور أحداث الساعة يف ظل     ،  ويتأمل اآلية اليت وقعت   ،  وهو يتوقع الساعة اليت اقتربت    . البشري هزا 
 . ا احلدث الكوين الذي رآه املخاطبون ذا اإليقاع املثريهذ
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، حدثنا حممد بن مطـوف    ،  حدثنا حسني : قال.  ويف موضوع اقتراب الساعة روى اإلمام أمحد      
: يقـول  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - مسعت رسول اهللا  : قال،  عن سهل بن سعد   ،  عن أيب حازم  

 . )3( السبابة والوسطى بعثت أنا والساعة هكذا واشار بأصبعيه
وقيام اآليات اليت يروا يف صـور       ،  ووقوع احلادث الكوين املثري   ،   ومع اقتراب املوعد املرهوب   

وال تتأثر بالوعيد كمـا ال تتـأثر        ،  وتصر على الضالل  ،  فإن تلك القلوب كانت تلج يف العناد       . . شىت
 : بإيقاع اآليات الكثرية الكافية للعظة والكف عن التكذيب

. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر     . سحر مستمر : وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا     " 
  " . حكمة بالغة فما تغين النذر. ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر

وكان هذا رأيهم مـع آيـة   . وهم يرون آية اهللا يف انشقاق القمر، سحرنا:  ولقد أعرضوا وقالوا  
: فقد قـالوا  ،  وملا كانت اآليات متوالية متواصلة    . فهذا قوهلم كلما رأوا آية    . ثرسحر يؤ : فقالوا. القرآن

معرضني كذلك عـن داللتـها      ،  معرضني عن تدبر طبيعة اآليات وحقيقتها     ،  إنه سحر مستمر ال ينقطع    
وال ارتكانـا إىل    ،  كذبوا اتباعا ألهوائهم ال استنادا إىل حجـة       . وكذبوا باآليات وبشهادا  . وشهادا

  . . وال تدبرا للحق الثابت املستقر يف كل ما حوهلم يف هذا الوجود، يلدل
وكل أمـر يف مكانـه      . فكل شيء يف موضعه يف هذا الوجود الكبري        "  . . وكل أمر مستقر   " 

ال علـى اهلـوى   ، فأمر هذا الكون يقوم على الثبات واالستقرار. الثابت الذي ال يتزعزع وال يضطرب   
وكل ،  كل شيء يف موضعه ويف زمانه      . . أو املصادفة العابرة واالرجتال العارض    ؛  تغريواملزاج امل ،  املتقلب

يف دورة  : ويتجلـى يف كـل شـيء      ،  واالستقرار حيكم كل شيء من حوهلم     . أمر يف مكانه ويف إبانه    
 يف  ال بـل  . ويف الظواهر الثابتة لألشياء واملـواد     . ويف أطوار النبات واحليوان   . ويف سنن احلياة  ،  األفالك

وبينمـا هـذا    ! واليت ال ختضع لألهواء   . انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم اليت ال سلطان هلم عليها        
 ويتجلى يف كل أمر من بني أيديهم ومن خلفهم        ،  االستقرار حييط م ويسيطر على كل شيء من حوهلم        

 ! إذ هم وحدهم مضطربون تتجاذم األهواء. . 
أنباء اآليات الكونية اليت صرفها اهللا هلم يف هذا          "  . . مزدجرولقد جاءهم من األنباء ما فيه        " 

وكان يف هذا كله     . . وأنباء اآلخرة اليت صورها القرآن هلم     ،  وأنباء املكذبني قبلهم ومصارعهم   ؛  القرآن
. وكان فيه من حكمة اهللا ما يبلغ القلوب ويوجهها إىل تدبريه احلكيم           . زاجر ورادع ملن يزدجر ويرتدع    

                                                 
 .  حازم سلمة بن دينار وأخرجه الشيخان من حديث أيب)3(
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واليقظة على صوت النـذير بعـد       ،  واالنتفاع باألنباء ،  لقلوب املطموسة ال تتفتح لرؤية اآليات     ولكن ا 
املستحق هلـذا   ،  إمنا هو اإلميان هبة اهللا للقلب املتهيئ لإلميان        " . حكمة بالغة فما تغن النذر    :  " النذير
 ! اإلنعام

وقلة جدوى النذر مع    ،  نباءوعدم انتفاعهم باأل  ،   وعند هذا احلد من تصوير إعراضهم وإصرارهم      
 لإلعراض عنهم وتركهم يالقون اليوم الذي ال حيفلون النذير           ع   يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا      . هؤالء
 : وهم يرون انشقاق القمر بني يدي جميئه، باقترابه

خشعا أبصارهم خيرجون من األجداث كأم      . فتول عنهم يوم يدعو الداعي إىل شيء نكر        " 
  "  . . هذا يوم عسر: مهطعني إىل الداعي يقول الكافرون .جراد منتشر

ويتناسـق مـع    ؛  يناسب هوله وشدته ظالل السورة كلها     ،   وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم     
 ! ومع اإليقاع املوسيقي يف السورة كذلك، ومع اإلنباء بانشقاق القمر، اإلرهاص باقتراب الساعة

هـذه  : مكتمل السمات واحلركـات   ،   متحرك وهو مع سرعته شاخص   . وهو متقارب سريع   " 
ومشهد اجلراد املعهود يساعد علـى      [ مجوع خارجة من األجداث يف حلظة واحدة كأم جراد منتشر           

وهي تسرع يف سريها حنـو      ،  وهذه اجلموع خاشعة أبصارها من الذل واهلول      ] تصور املنظر املعروض    
ويف أثنـاء هـذا التجمـع        . . وال تطمئن إليه  الذي يدعوها ألمر غريب نكري شديد ال تعرفه         ،  الداعي

الذي خيرج  ،  وهي قولة املكروب اهود    "  . . هذا يوم عسر  :  " واخلشوع واإلسراع يقول الكافرون   
 . )4(!  " ليواجه األمر الصعيب الرعيب

ودعهـم  ،  فتول عنهم يوم جييء   . وبه يكذبون ،  وهم عنه معرضون  ،   فهذا هو اليوم الذي اقترب    
 ! فيه وهو هذا املصري الرعيب املخيفملصريهم 

|     |     | 
واملشهد املكروب الذي يشمل املكـذبني يف يـوم         ؛  وبعد هذا اإليقاع العنيف يف مطلع السورة      

، يأخذ يف عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيـال املكـذبني قبلـهم               . . القيامة
 : بادئا بقوم نوح، موعرض مصارع األمم اليت سلكت من قبل مسلكه

                                                 
 " . دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن "  مأخوذ بتصرف خفيف عن كتاب )4(
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فدعا ربـه أين مغلـوب       . . جمنون وازدجر : فكذبوا عبدنا وقالوا  ،  كذبت قبلهم قوم نوح    " 
. فالتقى املاء على أمر قـد قـدر       ،  وفجرنا األرض عيونا  . ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر    . فانتصر

؟ ناها آية فهل من مدكر    ولقد ترك . جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر     . ومحلناه على ذات ألواح ودسر    
  "  . . ؟ فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فكيف كان عذايب ونذر

: وقـالوا  " نوحـا  "  . . فكذبوا عبدنا  " بالرسالة وباآليات  "  . . كذبت قبلهم قوم نوح    " 
وه أن  وطـالب ،  وآذوه بالسخرية ،   وهددوه بالرجم   ع   قريش ظاملة عن حممد     : كما قالت  "  . . جمنون

 ! بدال من أن يرتجروا هم ويرعووا "  . . وازدجر:  " يكف عنهم وروه بعنف
عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مـع         .  عندئذ عاد نوح إىل ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ         

 لديـه   ويدع له األمر بعد أن مل تعد      . وما انتهت إليه طاقته ووسعه    ؛  وما انتهى إليه جهده وعمله    ،  قومه
 : وبعد أن مل تبق له حيلة وال حول، طاقة مل يبذهلا

  "  . . فانتصر. أين مغلوب: فدعا ربه " 
 "  . . أين مغلوب فانتصـر   .  " وغلبت على أمري  . انتهت قويت . انتهى جهدي .  انتهت طاقيت 

والـدعوة  ،  انتصر أنت فاألمر أمرك   . انتصر ملنهجك . انتصر حلقك . انتصر لدعوتك . انتصر أنت يا ريب   
 ! وقد انتهى دوري. دعوتك

حىت تشـري  ، وما يكاد الرسول يسلم األمر لصاحبه اجلليل القهار  ؛   وما تكاد هذه الكلمات تقال    
 : فتدور دورا املدوية الجلة . . اليد القادرة القاهرة إىل عجلة الكون اهلائلة الساحقة

 "  . ونا فالتقى املاء على أمر قد قدر      وفجرنا األرض عي  . ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر     " 
 . 

تبدأ بإسـناد الفعـل إىل اهللا       .  وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات خمتارة        
.  " ذا اللفظ وذا اجلمع    "  . . أبواب السماء  " فيحس القارئ يد اجلبار تفتح     " ففتحنا:  " مباشرة

وهـو   "  . . وفجرنا األرض عيونا  :  "  ذاا وباحلركة نفسها   وبالقوة. غزير متوال  "  . . مباء منهمر 
 . وكأمنا األرض كلها قد استحالت عيونا، تعبري يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من األرض كلها

التقيـا   "  . . على أمر قد قدر    . .  "  والتقى املاء املنهمر من السماء باملاء املتفجر من األرض        
 . حمققان للقدر، طائعان لألمر. ى اتفاق لتنفيذ هذا األمر املقدرفهما عل، على أمر مقدر
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. ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجـه      ،  ويغمر وجه األرض  ،   حىت إذا صار طوفانا يطم ويعم     
امتدت اليد القوية الرحيمـة إىل الرسـول        . وغلب على أمره يف عالجه    ،  وقد يئس الرسول من تطهريه    

 : امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكرمي. لكون كلهفتحرك هلا ا، الذي دعا دعوته
  "  . . جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر. ومحلناه على ذات ألواح ودسر " 

توصف وال تذكر   . )5(فهي ذات ألواح ودسر     .  وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها      
. وجحد وازدجر  " . جزاء ملن كان كفر     " .وهي جتري يف رعاية اهللا مبالحظة أعينه      . لفخامتها وقيمتها 

ويصور مدى القوة اليت ميلك رصيدها      . وبالتكرمي على االستهزاء  ،  وهو جزاء ميسح بالرعاية على اجلفاء     
!  . مث يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتصر           ،  ومن يبذل طاقته  . من يغلب يف سبيل اهللا    

 . واهللا من ورائها جبربوته وقدرته. يف خدمته ويف نصرتهإن قوى الكون اهلائلة كلها . 
يتوجه إىل القلوب الـيت شـهدت   ، واحملق احلاسم الشامل ؛   وعلى مشهد االنتصار اهلائل الكامل    

 : لعلها تتأثر وتستجيب، يتوجه إليها بلمسة التعقيب. املشهد كأا تراه
  "  . . ؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر " 

 ؟ يتذكر ويعترب " ؟ فهل من مدكر " تركناها آية لألجيال. قعة مبالبساا املعروفة هذه الوا
 :  مث سؤال إليقاظ القلوب إىل هول العذاب وصدق النذير

  "  . . ؟ فكيف كان عذايب ونذر " 
 . وكان نذيرا صادقا ذا العذاب. كان عذابا مدمرا جبارا. ولقد كان كما صوره القرآن

فيـه جاذبيـة    . فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر   ،  ميسر اإلدراك ،  سهل التناول ،  آن حاضرا  وهذا هو القر  
وكلما . وال خيلق على كثرة الرد    ،  ال تنفد عجائبه  ،  وموافقة الفطرة واستجاشة الطبع   ،  الصدق والبساطة 

 : وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسا. تدبره القلب عاد منه بزاد جديد
  "  . . ؟ فهل من مدكر، رآن للذكرولقد يسرنا الق " 

ويقف السياق عنده بالقلب البشري      . . بعد كل مشهد يصور   ،   وهذا هو التعقيب الذي يتكرر    
 . بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب األليم الذي حل باملكذبني، يدعوه دعوة هادئة إىل التذكر والتدبر

                                                 
 . املسامري:  الدسر)5(
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|     |     | 
، إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر        ؟  فكيف كان عذايب ونذر   ،  كذبت عاد  " 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مـن       ؟  فكيف كان عذايب ونذر   . ترتع الناس كأم أعجاز خنل منقعر     
  "  . . ؟ مدكر

واملصرع الذي يقف عليه    ؛  أو املشهد الثاين من مشاهد التعذيب العنيف      ،   وهذه هي احللقة الثانية   
 . أول املهلكني.  قوم نوحبعد وقفته على مصرع

:  " وقبل أن يكمل اآلية يسأل سؤال التعجيـب والتـهويل         .  يبدؤه باإلخبار عن تكذيب عاد    
  . . مث جييب؟ كيف كان بعد تكذيب عاد "  . . ؟ فكيف كان عذايب ونذر

 :  كان كما يصفه ذلك الوصف اخلاطف الرعيب
 "  ترتع الناس كأم أعجاز خنل منقعر     . رإنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستم         " 

وأي حنـس   . الشـؤم : والنحس. وجرس اللفظ يصور نوع الريح    . الباردة العنيفة : والريح الصرصر . . 
فتدعهم كأم أعجاز خنل مهشمة     . والريح ترتعهم وجتذم وحتطمهم   . يصيب قوما أشد مما أصاب عاد     

 ! ؟ مقلوعة من قعورها
وهي  " هي من جند اهللا    " والريح اليت أرسلت على عاد    . اصف عنيف وع،   واملشهد مفزع خميف  

وهو يسلطها على من    ؛  تسري وفق الناموس الكوين الذي اختاره     ،  من خلق اهللا  ،  قوة من قوى هذا الكون    
وأدائهـا ملـا   ، بال تعارض بني خط سريها الكوين، بينما هي ماضية يف طريقها مع ذلك الناموس       ،  يشاء

 : صاحب األمر وصاحب الناموس.  اهللاتؤمر به وفق مشيئة
  "  . . ؟ فكيف كان عذايب ونذر " 

 ! واملشهد هو اجلواب.  يكررها بعد عرض املشهد
 :  مث خيتم احللقة بالتعقيب املكرر يف السورة وفق نسقها اخلاص

  "  . . ؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " 
|     |     | 

 : ايل يف السياق ويف التاريخمث ميضي إىل املشهد الت
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أألقي الذكر  . إنا إذن لفي ضالل وسعر    ؟  أبشرا منا واحدا نتبعه   : فقالوا. كذبت مثود بالنذر   " 
إنا مرسلو الناقة فتنـة هلـم       . سيعلمون غدا من الكذاب األشر    . بل هو كذاب أشر   ؟  عليه من بيننا  

. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقـر    . ضركل شرب حمت  ،  ونبئهم أن املاء قسمة بينهم    . فارتقبهم واصطرب 
ولقـد يسـرنا     . . إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر       ؟  فكيف كان عذايب ونذر   

 "  . . ؟  فهل من مدكر، القرآن للذكر
كانـت عـاد يف      . .  ومثود كانت القبيلة اليت خلفت عادا يف القوة والتمكني يف جزيرة العرب           

غري معتربة مبصرعها املشـهور     ،  وكذبت مثود بالنذر كما كذبت عاد     .  الشمال اجلنوب وكانت مثود يف   
 . املعلوم يف أحناء اجلزيرة

بـل  ؟ أألقي الذكر عليه من بيننا    . إنا إذن لفي ضالل وسعر    ؟  أبشرا منا واحدا نتبعه   : فقالوا " 
  "  . . هو كذاب أشر

 أألقي الذكر عليه من بيننا    : عد جيل  وهي الشبهة املكرورة اليت حتيك يف صدور املكذبني جيال ب         
أبشرا :  " إمنا تنظر إىل شخص الداعية    ،  كما أا هي الكربياء اجلوفاء اليت ال تنظر إىل حقيقة الدعوة          ؟  " 

  " ! ؟ منا واحدا نتبعه
 فيلقي عليه الـذكر    . . واهللا أعلم حيث جيعل رسالته     . .  وماذا يف أن خيتار اهللا واحدا من عباده       

ماذا يف هذا االختيار لعبد من عباده يعلم منـه           - حي وما حيمله من توجيهات للتذكر والتدبر      أي الو  -
. إا شبهة واهية ال تقوم إال يف النفوس املنحرفة        ؟  وهو مرتل الذكر  . وهو خالق اخللق  . يؤه واستعداده 

لكـن إىل الداعيـة     و؛  النفوس اليت ال تريد أن تنظر يف الدعوى لترى مقدار ما فيها من احلق والصدق              
وهـي تسـتكرب عـن    . خمافة أن يكون يف اتباعها له إيثار وله تعظيم، فتستكرب عن اتباع فرد من البشر   

 . اإلذعان والتسليم
أي لـو    "  . . إنا إذا لفي ضالل وسعر    ؟  أبشرا منا واحدا نتبعه   :  "  ومن مث يقولون ألنفسهم   

وأن حيسـبوا   !  أنفسهم بالضالل لو اتبعوا اهلدى     وأعجب شيء أن يصفوا   ! وقع منا هذا األمر املستنكر    
 ! إذا هم فاءوا إىل ظالل اإلميان - ال يف سعري واحد - أنفسهم يف سعر

يتهمونـه بالكـذب   .  ومن مث يتهمون رسوهلم الذي اختاره اهللا ليقودهم يف طريق احلق والقصد    
ديد الطمـع يف اختصـاص      ش: أشر. كذاب مل يلق عليه الذكر     "  . . بل هو كذاب أشر   :  " والطمع
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اامه بأنه يتخذ الدعوة ستارا لتحقيـق مـآرب         . وهو االام الذي يواجه به كل داعية      ! نفسه باملكانة 
 . وهي دعوى املطموسني الذين ال يدركون دوافع النفوس وحمركات القلوب. ومصاحل

جأة وكأمنا األمر   يلتفت ف  . .  وبينما جيري السياق على أسلوب احلكاية لقصة غربت يف التاريخ         
 : ويهدد ذا الذي سيكون. فيتحدث عما سيكون. واألحداث جارية. حاضر

  " ! سيعلمون غدا من الكذاب األشر " 
، وهي طريقة تنفخ روح احلياة الواقعية يف القصـة        .  وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص     

ويرتقبوـا يف   ،  النظارة أحداثها اآلن  يترقب  ،  إىل واقعة تعرض على األنظار    ،  وحتيلها من حكاية حتكى   
 ! مقبل الزمان
ولن يكونوا مبنجاة   . وسيكشف هلم الغد عن احلقيقة     "  . . سيعلمون غدا من الكذاب األشر     " 

 ! فستكشف عن البالء املدمر للكذاب األشر. من وقع هذه احلقيقة
كـل شـرب    . قسمة بينهم ونبئهم أن املاء    . فارتقبهم واصطرب . إنا مرسلو الناقة فتنة هلم     " 

  "  . . حمتضر
ويقف . وامتحانا مميزا حلقيقتهم  ،  عندما يرسل اهللا الناقة فتنة هلم     ،   ويقف القارئ يترقب ما سيقع    

مؤمترا بأمر ربه يف االصطبار عليهم حىت تقع الفتنـة          ،  مرتقبا ما سيقع   - رسوهلم عليه السالم   - الرسول
وال بد أا كانت ناقـة   - املاء يف القبيلة قسمة بينهم وبني الناقةأن  . . ومعه التعليمات. ويتم االمتحان 

. حتضر يومها وحيضرون يـومهم     - فيوم هلا ويوم هلم    - خاصة ذات خصائص معينة جتعلها آية وعالمة      
 . وتنال شرا وينالون شرم

 : فيقص ما كان بعد ذلك منهم. مث يعود السياق إىل أسلوب احلكاية
  "  . .  فتعاطى فعقرفنادوا صاحبهم " 

وكـان يف   :  " الذين قال عنهم يف سورة النمل     ،   وصاحبهم هو أحد الرهط املفسدين يف املدينة      
:  " وهو الذي قال عنه يف سورة الشمس       "  . . املدينة تسعة رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون       

  "  . . إذ انبعث أشقاها
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وهي عقر الناقة اليت    . لى الفعلة اليت هو مقدم عليها     إنه تعاطى اخلمر فسكر ليصري جريئا ع      :  وقيل
فنادوا صـاحبهم    "  . . وحذرهم رسوهلم أن ميسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم       ؛  أرسلها اهللا آية هلم   

 . ومتت الفتنة ووقع البالء " فتعاطى فعقر
  "  . . ؟ فكيف كان عذايب ونذر " 

 :  العذاب بعد النذرقبل ذكر ما حل من.  وهو سؤال التعجيب والتهويل
  "  . . إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر " 

توصف بأـا    " فصلت " وإن كانت يف موضع آخر يف سورة      .  وال يفصل القرآن هذه الصيحة    
وقـد تكـون كلمـة       "  . . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود     : فإن أعرضوا فقل  :  " صاعقة

فتكون الصيحة والصـاعقة    . وقد تكون تعبريا عن حقيقتها    . فهي صيحة صاعقة  . صاعقة وصفا للصيحة  
أو تكون الصاعقة أثرا من آثار الصيحة الـيت ال          . وقد تكون الصيحة هي صوت الصاعقة     . شيئا واحدا 

 . ندري من صاحبها
 " ممـا جعلـهم   ،  ففعلت م ما فعلـت    ،   وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة        

فهم صـاروا كـاألعواد     . وهو يصنعها من أعواد جافة    . واحملتظر صانع احلظرية   "  . . كهشيم احملتظر 
أو أن احملتظر جيمع ملاشيته هشيما تأكله من األعواد اجلافـة           . اجلافة حني تيبس وتتحطم وتصبح هشيما     

 ! وقد صار القوم كهذا اهلشيم بعد الصيحة الواحدة. والعشب الناشف
. فإذا املتعـالون املتكـربون هشـيم   . يعرض ردا على التعايل والتكرب. جع مفزع وهو مشهد مف 

 ! كهشيم احملتظر. وهشيم مهني
وهو ميسر للتذكر   . يرد قلوم إىل القرآن ليتذكروا ويتدبروا     ،   وأمام هذا املشهد العنيف املخيف    

 : والتدبر
  "  . . ؟ فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر " 

والقرآن يدعو من   . ويف القلب منه أثر   . ويف العني منه مشهد   . لستار على اهلشيم املهني    ويسدل ا 
  . . . يذكر ويتفكر

|     |     | 
 : يف حميط اجلزيرة العربية كذلك، يف التاريخ - بعد ذلك - مث يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية
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نعمـة مـن    .  لوط جنيناهم بسحر   إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل     . كذبت قوم لوط بالنذر    " 
ولقـد راودوه عـن ضـيفه       . ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر    . كذلك جنزي من شكر   . عندنا

ولقد . فذوقوا عذايب ونذر  . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر    . فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر    
  "  . . ؟ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
إمنا ،  واملقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيالا     . ة يف مواضع أخرى    وقصة قوم لوط وردت مفصل    

من مث تبدأ بذكر ما وقع منـهم مـن تكـذيب            . واألخذ األليم الشديد  ،  هي العربة من عاقبة التكذيب    
 : وعلى إثر هذه اإلشارة يصف ما نزل م من النكال "  . . كذبت قوم لوط بالنذر: بالنذر

 نعمة من عندنا كذلك جنزي من شكر      . إال آل لوط جنيناهم بسحر    إنا أرسلنا عليهم حاصبا      " 
 . .  " 

، ويف مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة مـن طـني           . الريح حتمل احلجارة  : واحلاصب
ومل يـنج إال آل     . وفيه شدة وعنف تناسب جو املشهد     ،  ولفظة احلاصب ذات جرس كأنه وقع احلجارة      

فننجيه  " . كذلك جنزي من شكر    . .  "  اهللا جزاء إميام وشكرهم    نعمة من عند   - إال امرأته  - لوط
 . وننعم عليه يف وسط املهالك واملخاوف

فإنه يعود لشـيء    . طرف التكذيب وطرف األخذ الشديد    :  واآلن وقد عرض القصة من طرفيها     
إبـراز  وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصة حـني يـراد            . . من التفصيل فيما وقع بني الطرفني     

 : هذه التفصيالت هي. )6(إحياءات معينة من إيرادها يف هذا النسق 
فـذوقوا  ،  ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينـهم      . ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر     " 

  "  . . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. عذايب ونذر
وشـكوا فيهـا    ،  تماروا بالنـذر  ف،   وطاملا أنذر لوط قومه عاقبة املنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه         

وبلـغ منـهم الفجـور      . وجادلوا نبيهم فيه  ،  وتبادلوا الشك واالرتياب فيما بينهم وتداولوه     ،  وارتابوا
وقد حسبوهم غلمانـا صـباحا فهـاج         - من املالئكة  - واالستهتار أن يراودوه هو نفسه عن ضيفه      

غـري حمتشـمني وال     ،  املنكر على ضيوفه  وساوروا لوطا يريدون االعتداء     ! سعارهم الشاذ امللوث القذر   

                                                 
 " . دار الشروق "  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" القصة يف القرآن :  "  يراجع فصل)6(
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وال متحرجني من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم وأنذرهم عاقبة هـذا الشـذوذ القـذر     ،  مستحيني
 . املريض

 فطمسنا أعينهم :  " وحترك املالئكة ألداء ما كلفوه وجاءوا من أجله       ،   عندئذ تدخلت يد القدرة   
! ا يقدرون على مساورة لـوط وال اإلمسـاك بضـيفه          ومل يعودو ؛  فلم يعودوا يرون شيئا وال أحدا     " 

يا : قالوا:  " ففي موضع آخر ورد   . واإلشارة إىل طمس أعينهم ال ترد إال يف هذا املوضع ذا الوضوح           
. فزاد هنا ذكر احلالة اليت صارت متنعهم من أن يصلوا إليـه            "  . . لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك      

 ! وهي انطماس العيون
:  " وإذا اخلطاب يوجه إىل املعـذبني     ،  إذا به حاضر مشهود   ،  السياق جيري جمرى احلكاية    وبينما  

 ! وهذه هي النذر اليت متاريتم فيها، فهذا هو العذاب الذي حذرمت منه "  . . فذوقوا عذايب ونذر
 : يف انتظار الصباح الذي قدره اهللا ألخذهم مجيعا . .  وكان طمس العيون يف املساء

  "  . . بحهم بكرة عذاب مستقرولقد ص " 
وهو احلاصب الذي طهر األرض مـن تلـك   .  وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره يف السياق   

 . اللوثة ومن ذلك الفساد
وينادى املعذبون وهـم    . ويستحضر املشهد كأنه اللحظة واقع    ،   ومرة أخرى تتغري طريقة العرض    

 : يعانون العذاب
 ! !  " ! فذوقوا عذايب ونذر " 

 : عقب املشهد العنيف،  مث جييء التعقيب املألوف
 ؟  " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " 

|     |     | 
يف إشـارة   . ومصرع من املصارع املشهورة املذكورة    ،  وختتم هذه احللقات حبلقة خارج اجلزيرة     

 : سريعة خاطفة
  "  . . هم أخذ عزيز مقتدرفأخذنا، كذبوا بآياتنا كلها. ولقد جاء آل فرعون النذر " 
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جمئ النذر آلل فرعون وتكذيبهم باآليـات الـيت         :  وهكذا ختتصر قصة فرعون وملئه يف طرفيها      
واإلشارة إىل العزة واالقتدار تلقـي ظـالل        . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر     . جاءهم ا رسوهلم  

، فقد ضاعت العـزة الباطلـة     . لظلموفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي وا       ؛  الشدة يف األخذ  
أخذهم أخذا شـديدا    . أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا     - هو وآله  - وأخذه اهللا . وسقط االقتدار املوهوم  

 . يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجربوت
  . . يسدل الستار.  وعلى هذه احللقة األخرية على مصرع فرعون اجلبار

|     |     | 
؛ واملكذبون يشـهدون  . دل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال        وقد أس . واآلن

 . . ضاغطة على حسهم  ،  اآلن واملصارع املتتالية حاضرة يف خياهلم     : ويتلقى حسهم إيقاع هذه املشاهد    
 : وينذرهم ما هو أدهى وأفظع. حيذرهم مصرعا كهذه املصارع؛ اآلن يتوجه إليهم باخلطاب

سـيهزم  ؟  حنن مجيع منتصر  : أم يقولون ؟  أم لكم براءة يف الزبر    ؟  ولئكمأكفاركم خري من أ    " 
يـوم  . إن ارمني يف ضالل وسعر    . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر     . اجلمع ويولون الدبر  

وما أمرنا إال واحـدة  . إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر: يسحبون يف النار على وجوههم  
وكل صغري وكبري   . وكل شيء فعلوه يف الزبر    . كنا أشياعكم فهل من مدكر    ولقد أهل . كلمح بالبصر 

  "  . . مستطر
وإسقاط كل شبهة وكل شك يف صدق هذا اإلنـذار          ؛   إنه اإلنذار بعذاب الدنيا وعذاب اآلخرة     
 ! أو املغالطة يف احلساب والفرار من اجلزاء؛ وسد كل ثغرة وكل طمع يف اهلرب والفكاك

أكفاركم خـري مـن     " ؟    فما مينعكم أنتم من مثل ذلك املصري      . ملكذبني تلك كانت مصارع ا   
تشهد ا الصحائف    "  . . أم لكم براءة يف الزبر    " ؟    وما ميزة كفاركم على أولئكم     "  . . ؟  أولئكم
وليست لكم  ،  فلستم خريا من أولئكم   . ال هذه وال تلك   ؟  فتعفوا إذن من جرائر الكفر والتكذيب     ،  املرتلة

وليس هنالك إال لقاء املصري الذي لقيه الكفار من قبلكم يف الصـورة الـيت               ،   الصحائف املرتلة  براءة يف 
 . يقدرها اهللا لكم

 : يعجب فيه من أمرهم،  مث يلتفت عن خطام إىل خطاب عام
  " . حنن مجيع منتصر: أم يقولون " 
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ا منتصرون ال هـازم     إن: فيقولون،  ويغترون بتجمعهم ،   وذلك حني يرون مجعهم فتعجبهم قوم     
 ؟ لنا وال غالب

 :  هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حامسة
  "  . . سيهزم اجلمع ويولون الدبر " 

ولقد كان   . . والذي يعلنها عليهم هو القهار اجلبار     . وال تنصرهم قوم  ،   فال يعصمهم جتمعهم  
 ! كما ال بد أن يكون. ذلك

أنشـدك  :  "  قال وهو يف قبة له يوم بدر        ع   إن النيب     :-  قال البخاري بإسناده إىل ابن عباس     
: وقال،  بيده ت   فأخذ أبو بكر   " . عهدك ووعدك اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم يف األرض أبدا           

سـيهزم اجلمـع    :  " وهو يقول ،  فخرج وهو يثب يف الدرع    ! حسبك يا رسول اهللا أحلحت على ربك      
  . . .  " . ويولون الدبر

ملا نزلت سيهزم اجلمع ويولون الـدبر قـال         : قال،  بن أيب حامت بإسناده إىل عكرمة      ويف رواية ال  
 يثـب يف     ع   فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا        : قال عمر ؟  أي أي مجع يغلب   ؟  أي مجع يهزم  : عمر

 ! فعرفت تأويلها يومئذ " . سيهزم اجلمع ويولون الدبر:  " وهو يقول، الدرع
فهو يضرب  ؛  وليست هي األشد واألدهى   . ولكنها ليست هي األخرية   .  وكانت هذه هزمية الدنيا   

 : عن ذكرها ليذكر األخرى
  "  . . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر " 

 أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه يف هذه األرض وأدهى وأمر من كـل مشـهد رأوه                   
إىل آخذ فرعون وآلـه أخـذ       . إىل احلاصب . إىل الصاعقة . إىل الصرصر ،  من الطوفان . مرسوما فيما مر  

 ! عزيز مقتدر
 : يفصل هذا يف مشهد عنيف من مشاهد القيامة.  مث يفصل كيف هي أدهى وأمر

  "  . . يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن ارمني يف ضالل وسعر " 
يف مقابل مـا كـانوا      . .  ويف سعر تكوي اجللود واألبدان    ،   يف ضالل يعذب العقول والنفوس    

ليعرفوا أين يكون    " . إنا إذا لفي ضالل وسعر    ؟  أبشرا منا واحدا نتبعه   :  " يقولون هم وأمثاهلم من قبل    
 ! الضالل وأين تكون السعر
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. يف مقابل اإلعتزاز بالقوة واالسـتكبار     ،   وهم يسحبون يف النار على وجوههم يف عنف وحتقري        
:  الذي كأمنا يشهد اللحظة حاضرا معروضا على األمساع واألنظـار ، فسيوهم يزادون عذابا باإليالم الن    

  " ! ذوقوا مس سقر" 
|     |     | 

ليقـر يف   . وإىل القوم خاصـة   ،  ويف ظل هذا املشهد املروع املزلزل يتجه بالبيان إىل الناس كافة          
  . . قلوم حقيقة قدر اهللا وحكمته وتدبريه

ومـن  ،  وما كان قبلهما من رساالت ونذر     .  العذاب يف اآلخرة   وهذا،   إن ذلك األخذ يف الدنيا    
  . . وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف هلذا الوجود. قرآن وزبر

. ال شيء جزاف  . مدبرة حبكمة ،  مصرفة بقصد ،  وكل صغرية وكبرية خملوقة بقدر    ،   إن ذلك كله  
 : ال شيء ارجتال. ال شيء مصادفة. ال شيء عبث

  " . خلقناه بقدرإنا كل شيء  " 
كـل  . كل متحرك وكل ساكن   . كل ناطق وكل صامت   . كل صغري وكل كبري    . .  كل شيء 
  . . خلقناه بقدر . . كل شيء. كل معلوم وكل جمهول. ماض وكل حاضر

وحيـدد ارتباطـه    . وحيدد مكانه . وحيدد زمانه . وحيدد مقداره . وحيدد صفته .  قدر حيدد حقيقته  
 . وتأثريه يف كيان هذا الوجود .بسائر ما حوله من أشياء

مصـداقها هـذا    ،   وإن هذا النص القرآين القصري اليسري ليشري إىل حقيقة ضخمة هائلة شـاملة            
وحيس ،  ويتلقى عنه ،  ويتجاوب معه ،  حقيقة يدركها القلب مجلة وهو يواجه هذا الوجود       . الوجود كله 

الذي ينطبع ظله يف القلب     ،   التناسق املطلق  كل شيء فيه بقدر حيقق هذا     . أنه خليقة متناسقة تناسقا دقيقا    
 . مجلة وهو يواجه هذا الوجود

ويطيقـه  ،  مث يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه احلقيقة القدر الذي يئه هذه الوسائل             
، ووراء هذا القدر يبقى دائما ما هـو أعظـم وأكمـل   . وميلك معرفته عن هذا الطريق  ،  العقل البشري 
وهي ذاا بعض هذا الكـون املتناسـق        ،  ة وينطبع فيها بتأثري اإليقاع الكوين املتناسق فيها       تدركه الفطر 

 . املخلوق كل شيء فيه بقدر
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فيما ميلك أن يدركه منها بوسائله املهيئة       ،   ولقد وصل العلم احلديث إىل أطراف من هذه احلقيقة        
جامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض     وصل يف إدراك التناسق بني أبعاد النجوم والكواكب وأح         . . له

ألن التناسق يقتضي وجودها يف املواضـع الـيت         ؛  إىل حد أن حيدد العلماء مواقع كواكب مل يروها بعد         
 . . فوجودها يف هذه املواقع هو الذي يفسر ظواهر معينة يف حركة الكواكب اليت رصـدوها          . حددوها

يف هـذا الفضـاء   ، قة املتناهية يف توزيع هذه األجرام     ويدل حتقيقه على الد   . مث يتحقق هذا الذي فرضوه    
 ! اليت ال يتناوهلا خلل أو اضطراب، ذه النسب املقدرة، اهلائل

لتكون صاحلة لنوع احلياة اليت     ،   ووصل يف إدراك التناسق يف وضع هذه األرض اليت نعيش عليها          
أو ،   من نسبها يودي ذه احلياة كلها      قدر اهللا أن تكون فيها إىل حد أن افتراض أي اختالل يف أية نسبة             

، وكتلة هـذه الشـمس    . وبعدها عن الشمس  ،  وكتلتها،  فحجم هذه األرض  . ال يسمح أصال بقيامها   
وسرعتها يف دورا حـول نفسـها وحـول         ،  وميل األرض على حمورها ذا القدر     . ودرجة حرارا 

إىل  . . . ليـابس يف هـذه األرض     وتوزيع املاء وا  . وحجمه وكتلته . وبعد القمر عن األرض   . الشمس
ولكانـت هـي    ؛  لو وقع االختالل يف أي منها لتبدل كل شيء        ،  آالف من هذه النسب املقدرة تقديرا     

 ! النهاية املقدرة لعمر هذه احلياة على هذه األرض
وتنسق بـني األحيـاء     ؛   ووصل يف إدراك التناسق بني عدد كبري من الضوابط اليت تضبط احلياة           

إىل حد يعطي فكرة عن تلك احلقيقة العميقة الكبرية اليت           . . وبني بعضها وبعض  ؛  يطة ا والظروف احمل 
فالنسبة بني عوامل احلياة والبقاء وعوامل املوت والفناء يف البيئة ويف طبيعـة األحيـاء               . تشري إليها اآلية  

اته حيد من انتشارها إىل     ويف الوقت ذ  . حمفوظة دائما بالقدر الذي يسمح بنشأة احلياة وبقائها وامتدادها        
 ! إلعالتهم وإعاشتهم، يف وقت ما، احلد الذي ال تكفي الظروف املهيأة لألحياء

 ولعله من املفيد أن نشري إشارة سريعة إىل شيء من هذا التوازن يف عالقـات بعـض األحيـاء                   
ويف ظـروف   ،  إذ كنا قد أشرنا بشيء من التفصيل يف سور أخرى إىل التناسق يف بناء الكـون               . ببعض

  . . )7(األرض 
فضال على  ،  قليلة التفريخ ،  ألا قليلة البيض  ،  إن اجلوارح اليت تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد        " 

ولو كانت مع عمرهـا     . وهي يف مقابل هذا طويلة األعمار     . أا ال تعيش إال يف مواطن خاصة حمدودة       
قضت على صغار الطيور وأفنتها علـى كثرـا         ل،  كثرية الفراخ مستطيعة احلياة يف كل موطن      ،  الطويل

                                                 
 .  يراجع تفسري سورة الفرقان)7(
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أو قللت من أعدادها الكبرية الالزمة بدورها لطعام هذه اجلوارح وسـواها مـن بـين                . وكثرة تفرخيها 
 ! ووظائفها الكثرية يف هذه األرض، وللقيام بأدوارها األخرى، اإلنسان

 بغاث الطري أكثرها فراخا وأم الصقر مقالت نزور
كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بني اجلـوارح       ،   قدرها اهللا كما رأينا     وذلك للحكمة اليت  

 ! والبغاث
، ولو كانت تعيش بضعة أعوام    . ولكنها ال تعيش إال أسبوعني    . والذبابة تبيض ماليني البويضات   

وأوهلـا   - ولغدت حياة كثري من األجنـاس     ؛  تبيض فيها ذه النسبة لغطى الذباب وجه األرض بنتاجه        
يف يد القدرة اليت تـدبر      ،  ولكن عجلة التوازن اليت ال ختتل     . مستحيلة على وجه هذه األرض     - إلنسانا

 ! وازنت بني كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه، هذا الكون
هي كذلك أضعف    - وأشدها فتكا ،  وأسرعها تكاثرا ،  وهي أكثر األحياء عددا    -  وامليكروبات

ومن أمحـاض   ،  ومن الضوء ،  ومن احلر ،  متوت مباليني املاليني من الربد    . ها عمرا األحياء مقاومة وأقصر  
وال تتغلب إال على عدد حمدود مـن احليـوان          . ومن عوامل أخرى كثرية   ،  ومن أمصال الدم  ،  املعدات

 ! ولو كانت قوية املقاومة أو طويلة العمر لدمرت احلياة واألحياء. واإلنسان
وختتلـف  . الح يتقي به هجمات أعدائه ويغالب به خطر الفناء         وكل حي من األحياء مزود بس     

  . . وبينهما ألوان وأنواع. وقوة البطش سالح. فكثرة العدد سالح. هذه األسلحة وتتنوع
والثعابني الكبرية مـزودة بقـوة      .  احليات الصغرية مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها        

 ! ومن مث يندر فيها السام، العضل
تصبها على كل مـن     ،  مزودة مبادة كاوية ذات رائحة كريهة      - وهي قليلة احليلة   - خلنفساء وا

 ! وقاية من األعداء، يلمسها
 ! واألسود مزودة بقوة البأس واالفتراس،  والظباء مزودة بسرعة اجلري والقفز

 .  وهكذا كل حي من األحياء الصغار والكبار على السواء
واليت ينتفع معها ـذا     ،  ص والوسائل اليت حيصل ا على طعامه       وكل حي مزود كذلك باخلصائ    

  . . األنسان واحليوان والطري وأدنأ أنواع األحياء سواء . . اللون من الطعام



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

23

متـزق جـدار    ،  وهي مزودة خباصية أكالة   .  البويضة بعد تلقيحها باحليوان املنوي تلصق بالرحم      
واحلبل السري الذي يربط اجلـنني      ! اسب المتصاصها ومنوها  الرحم حوهلا وحتوله إىل بركة من الدم املن       

دون إطالـة   ،  روعي يف تكوينه ما حيقق الغرض الذي تكون من أجله         ،  بأمه ليتغذى منها حىت يتم وضعه     
 . )8( " أو قصر قد يؤدي إىل اندفاع الغذاء اليه مبا قد يؤذيه، قد تسبب ختمر الغذاء فيه

ومن عجيب صـنع  . بدء الوضع سائال أبيض مائال إىل االصفراروالثدي يفرز يف اية احلمل و   " 
ويف اليـوم التـايل   . اهللا أن هذا السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى األمـراض     

ومن تدبري املدبر األعظم أن يزداد مقدار اللنب الذي يفرزه الثدي يومـا             . للميالد يبدأ اللنب يف التكوين    
بينما ال تزيد كميته يف األيام األوىل على        ،  يصل إىل حوايل ليتر ونصف يف اليوم بعد سنة        حىت  ،  بعد يوم 

بل إن تركيـب    ؛  وال يقف اإلعجاز عند كمية اللنب اليت تزيد على حسب زيادة الطفل           . بضع أوقيات 
ات يف  فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكري        ،  وتتركز مواده ،  اللنب كذلك تتغري مكوناته   

بل يوما بعد يوم    ،  مث تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى          ،  أول األمر 
 . )9( " مبا يوافق أنسجة وأجهزة الطفل املستمر النمو

ودور كل منها يف احملافظة     ،  وطريقة عملها ،  ووظائفها،  وتتبع األجهزة املختلفة يف تكوين اإلنسان     
ويرينا يد اهللا وهي    . يكشف عن العجب العجاب يف دقة التقدير وكمال التدبري         . . حتهعلى حياته وص  

ولن نستطيع  . وعني اهللا عليه تكلؤه وترعاه    . بل كل خلية من خالياه    . بل كل عضو  . تدبر أمر كل فرد   
. زةهنا أن نفصل هذه العجائب فنكتفي بإشارة سريعة إىل التقدير الدقيق يف جهاز واحد من هذه األجه                

، تلك املعامل الكيماوية الصغرية اليت متد اجلسم بالتركيبات الكيماويـة الضـرورية     " جهاز الغدد الصم  
وهي مرتبة  . واليت يبلغ من قوا أن جزءا من ألف بليون جزء منها حتدث آثارا خطرية يف جسم اإلنسان                

هذه اإلفرازات أا معقدة    وكل ما كان يعرف عن      . حبيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة األخرى        
إذا . يبلغ حد اخلطورة  ،  وأن أي اختالل يف إفرازها يسبب تلفا عاما يف اجلسم         ،  التركيب تعقيدا مدهشا  

 . )10( " دام هذا االختالل وقتا قصريا
  . .  أما احليوان فتختلف أجهزته باختالف أنواعه وبيئاته ومالبسات حياته

                                                 
 . 47 – 46اهللا والعلم احلديث لألستاذ عبد الرزاق نوفل ص: اب من كت)8(
 . 48 – 47 املصدر السابق ص)9(
 . 52 – 51 املصدر السابق ص)10(
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، وكل احليوانات الكاسرة اليت تعيش يف الفالة     ،  ذئاب والضباع زودت أفواه اآلساد والنمور وال     " 
وأسـنان  ،  بأنياب قاطعـة  ،  والتغلب عليها ،  وال غذاء هلا إال ما تفترسه من كائنات ال بد من مهامجتها           

، فألرجلها عضالت قويـة   ،  وملا كانت يف هجومها ال بد أن تستعمل عضالا        . وأضراس صلبة ،  حادة
 . )11( " وحوت معدا األمحاض واألنزميات اهلاضمة للحوم والعظام، ةسلحت بأظافر وخمالب حاد

 . فهي ختتلف فيما زودت به،  فأما احليوانات اترة املستأنسة اليت تعيش على املراعي
وقد جتردت مـن    ؛  فأفواهها واسعة نسبيا  ،  وقد صممت أجهزا اهلاضمة مبا يتناسب مع البيئة        " 

فهي تأكـل   ؛  وبدال منها توجد األسنان اليت تتميز بأا قاصمة قاطعة        . لصلبةاألنياب القوية واألضراس ا   
حىت ميكنها أن تؤدي لإلنسان مـا خلقـت         ،  وتبتلعها كذلك دفعة واحدة   ،  احلشائش والنباتات بسرعة  

فالطعـام الـذي    ،  وقد أوجدت العناية اخلالقة هلذا الصنف أعجب أجهزة للهضم        . ألجله من خدمات  
يذهب الطعام  ،  فإذا ما انتهى عمل احليوان اليومي وجلس للراحة       ،  وهو خمزن له  ،  لكرشتأكله يرتل إىل ا   

حيث يذهب إىل جتويف    ،  فيمضغ ثانية مضغا جيدا   ،  مث يرجع إىل الفم   . ]القلنسوة  [ إىل جتويف يسمى    
ـ      ] اإلنفحة  [ مث إىل رابع يسمى     ،  ]أم التالفيف   [ ثالث يسمى    ة وكل هذه العملية الطويلة أعدت حلماي

فوجب عليه أن حيصل على غذائه      ،  إذ كثريا ما يكون هدفا هلجوم حيوانات كاسرة يف املراعي         ،  احليوان
إذ أن العشب من النباتات العسرة      ،  ويقول العلم إن عملية االجترار ضرورية بل وحيوية       . بسرعة وخيتفي 

حيتاج احليوان إىل وقت طويـل  وهلضمه  ،  ملا حيتويه من السليلوز الذي يغلف مجيع اخلاليا النباتية        ،  اهلضم
، يكاد يكون يوما بأكملـه    ،  لضاع وقت طويل يف الرعي    ،  ومبعدته خمزن خاص  ،  فلو مل يكن جمترا   ،  جدا

إمنا سرعة  . وألجهد العضالت يف عمليات التناول واملضغ     ،  دون أن حيصل احليوان على كفايته من الغذاء       
حتقـق كافـة   ، ليبدأ املضغ والطحن والبلـع ، خمرمث ختزينه وإعادته بعد أن يصيب شيئا من الت        ،  األكل

 . )12( " فسبحان املدبر. أغراض احليوان من عمل وغذاء وحسن هضم
. والطيور اجلارحة كالبوم واحلدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق اللحـوم              " 

. اء يف الطـني واملـاء  توائم البحث عن الغذ، بينما لإلوز والبط مناقري عريضة منبسطة مفلطحة كاملغرفة      
 . وعلى جانب املنقار زوائد صغرية كاألسنان لتساعد على قطع احلشائش

                                                 
 . 72 – 71 املصدر السابق ص)11(
 . 73 – 72 املصدر السابق ص)12(
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أما الدجاج واحلمام وباقي الطيور اليت تلتقط احلب من األرض فمناقريها قصرية مدببة لتؤدي               " 
ليكـون  وميتد من أسفله كيس يشبه اجلراب       ،  بينما منقار البجعة مثال طويل طوال ملحوظا      . هذا الغرض 

 . إذ أن السمك هو غذاء البجعة األساسي. كشبكة الصياد
الـيت  ،  أعد بإتقان للبحث عن احلشرات والديـدان      ،  ومنقار اهلدهد وأبو قردان طويل مدبب      " 

إنه ميكن لإلنسان أن يعرف غذاء أي طري من النظـرة        : ويقول العلم . غالبا ما تكون حتت سطح األرض     
 . العابرة إىل منقاره

فلما مل يعط أسنانا فقد خلقت له حوصلة        . باقي اجلهاز اهلضمي للطري فهو غريب عجيب      أما   " 
 . )13( " ويلتقط الطري مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم الطعام. وقانصة ضم الطعام

لو رحنا نتتبع األنواع واألجناس احليـة  ، وخنرج على منهج هذه الظالل،   ويطول بنا االستعراض  
وعينـه  ،  لنرى يد اهللا معهـا    ،  وهي ذات اخللية الواحدة   ] اإلميبا  [ فنسرع اخلطى إىل    ،   النحو على هذا 

 . وهو يقدر هلا أمرها تقديرا، عليها
أو على األحجار الراسـبة يف      ،  يعيش يف الربك واملستنقعات   . واإلميبا كائن حي دقيق احلجم     [ 

. يتغري شكلها بتغري الظروف واحلاجات    ،  ة هالمية كتل،  وهو يرى بااهر  . وال يرى بالعني إطالقا   . القاع
للسـري ـا إىل املكـان    ،  تستعملها كاألقدام ،  فعندما تتحرك تدفع بأجزاء من جسمها تكون به زوائد        

وإذا وجدت غذاء هلا أمسـكت بـه بزائـدة أو           . ولذا تسمى هذه الزوائد باألقدام الكاذبة     . املرغوب
وهي تتنفس  ! أما الباقي فتطرده من جسمها    ،  تغذى باملفيد منها  فت،  وتفرز عليه عصارة هاضمة   ،  زائدتني

يعـيش  ،  فتصور هذا الكائن الذي ال يرى إطالقا بالعني        . . من كل جسمها بأخذ األكسوجني من املاء      
ليكون كل قسم حيوانا    ،  فإذا ما مت منوه انقسم إىل قسمني      ! وخيرج فضالته ،  ويتغذى ويتنفس ،  ويتحرك
  . . ]جديدا 

ئب احلياة يف النبات ال تقل يف إثارة العجب والدهشة عن عجائبها يف اإلنسان واحليوان               وعجا " 
 . )14( " وخلق كل شيء فقدره تقديرا    . والطري والتقدير فيها ال يقل ظهورا وبروزا عنه يف تلك األحياء          

 . 
|     |     | 
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هذا الكون كله بأحداثها    إن حركة   . على أن األمر أعظم من هذا كله وأمشل يف التقدير والتدبري          
، كل حركة يف التاريخ ككل انفعال يف نفـس فـرد          . ووقائعها وتياراا مقدرة مدبرة صغريها وكبريها     

، مقدر يف ظروفـه كلـها     ،  مقدر يف مكانه  ،  إن هذا النفس مقدر يف وقته     ! ككل نفس خيرج من صدر    
 ! كاألحداث العظام الضخام، حمسوب حسابه يف التناسق الكوين، مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون

وهـو  . إنه هو اآلخر قائم هناك بقـدر       . .  وهذا العود الربي النابت وحده هناك يف الصحراء       
وهـذه اخلليـة    . وهذه النملة الساربة وهذه اهلباءة الطائرة     ! يؤدي وظيفة ترتبط بالوجود كله منذ كان      

 ! كاألفالك واألجرام اهلائلة سواء. الساحبة يف املاء
وتناسق مطلق بـني    . وتقدير يف الصورة  ،  وتقدير يف املقدار  ،  وتقدير يف املكان  ،  دير يف الزمان   تق

 . مجيع املالبسات واألحوال
مل يكـن  ، من ذا الذي يذكر مثال أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامني أخيه      

فيأخذوه فيلقـوه   ،  غري أمه عليه  إمنا كان قدرا مقدورا ليحقد إخوة يوسف من          . . حادثا شخصيا فرديا  
لتراوده امرأة العزيـز    . لينشأ يف قصر العزيز   . يف مصر . لتبيعه. لتلتقطه السيارة  - وال يقتلوه  - يف اجلب 
. ليتالقى يف السجن مع خـادمي امللـك       ؟  ملاذا . . ليلقى يف السجن  . ليستعلي على اإلغراء  . عن نفسه 

ملاذا ؟  ملاذا: ويقف ناس من الناس يسألون    ! حظة ال يوجد جواب   إىل تلك الل  ؟  ملاذا . . ليفسر هلما الرؤيا  
وملاذا يسـام   ؟  ملاذا يفقد هذا النيب بصره من احلزن      ؟  ملاذا يا رب يتعذب يعقوب    ؟  يا رب يتعذب يوسف   

وألول مرة جتيء أول إجابة بعد أكثر       . . ؟    ملاذا؟  املنوع األشكال ،  يوسف الطيب الزكي كل هذا األمل     
ألن القدر يعده ليتوىل أمر مصر وشعبها والشعوب ااورة يف سـين القحـط              ،  لعذابمن ربع قرن يف ا    

. ليضطهدهم فرعـون  . ليكون من نسلهم شعب بين إسرائيل     . مث ليستقدم أبويه وإخوته   ؟  مث ماذا ! السبعة
لتنشأ من وراء ذلـك كلـه قضـايا          - وما صاحب حياته من تقدير وتدبري      - لينشأ من بينهم موسى   

 ! وتؤثر يف جمرى حياة العامل مجيعه! يارات يعيش العامل فيها اليوم بكليتهوأحداث وت
 ومن ذا الذي يذكر مثال أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر املصرية مل يكن حادثا شخصيا                 

، إمنا كان وما سبقه يف حياة إبراهيم من أحداث أدت إىل مغادرته موطنه يف العراق ومروره مبصر                . فرديا
 من نسـل     ع   لينشأ حممد   . ليسكن إمساعيل وأمه عند البيت احملرم     . لتلد له إمساعيل  ،  نها هاجر ليأخذ م 
ليكون من   . . أصلح مكان على وجه األرض لرسالة اإلسالم      . يف هذه اجلزيرة   - عليه السالم  - إبراهيم

 ! ذلك كله ذلك احلدث األكرب يف تاريخ البشرية العام
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، ووراء كل نقطة  . ولكل مصري . ولكل نشأة . لكل حادث .  البعيد  إنه قدر اهللا وراء طرف اخليط     
 . وكل تبديل أو تغيري، وكل خطوة

 . العميق، الدقيق، الشامل،  إنه قدر اهللا النافذ
وأحيانا يتطاول الزمن بني املبدأ     .  وأحيانا يرى البشر طرف اخليط القريب وال يرون طرفه البعيد         

أو . وقد يسـخطون  . فيستعجلون ويقترحون . ليهم حكمة التدبري  فتخفى ع ،  واملصري يف عمرهم القصري   
 ! يتطاولون

وتطمئن قلـوم   ،   واهللا يعلمهم يف هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا األمر لصاحب األمر            
ويف أنس بصحبة القدر يف خطوه املطمئن الثابـت         ،  وتستريح ويسريوا مع قدر اهللا يف توافق ويف تناسق        

  . . الوثيق
   ||     |   

 : القدرة اليت تفعل أعظم األحداث بأيسر اإلشارات، ومع التقدير والتدبري
  "  . . وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر " 

وليس هنالك جليل   . اجلليل والصغري سواء  : أو كلمة واحدة يتم ا كل أمر      .  فهي إشارة واحدة  
إمنا هـو تشـبيه     . ك زمن وال ما يعادل ملح البصر      وليس هنال . إمنا ذلك تقدير البشر لألشياء    . وال صغري 

وال ،  فالزمن إن هو إال تصور بشري ناشيء من دورة أرضهم الصـغرية           . لتقريب األمر إىل حس البشر    
 ! وجود له يف حساب اهللا املطلق من هذه التصورات احملدودة

. ما يشـاء اهللا   وواحدة تذهب به ك   . وواحدة تبدل فيه وتغري   .  واحدة تنشئ هذا الوجود اهلائل    
وواحدة تبعثه يف صورة    . وواحدة ترده إىل املوت   . وواحدة تذهب به هنا وهناك    . وواحدة حتيي كل حي   

 . وواحدة جتمعهم ليوم احلشر واحلساب. وواحدة تبعث اخلالئق مجيعا. من الصور
مر معها  وكل أ . واحدة فيها القدرة ومعها التقدير    . وال حتتاج إىل زمن   ،  واحدة ال حتتاج إىل جهد    

 . مقدر ميسور
|     |     | 

 : ويف هذه يذكرهم مبصري أمثاهلم من املكذبني. وبواحدة كان هالك املكذبني على مدار القرون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

28

وكل صـغري وكـبري     ،  وكل شيء فعلوه يف الزبر    ؟  ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر      " 
  " . مستطر

 ؟ فهل من مدكر   . . تها السورة من قبل   معروضة يف احللقات اليت تضمن    ،   فهذه مصارع املكذبني  
 ؟ يتذكر ويعترب"  . . 

وكل شيء فعلوه   :  " فوراءهم حساب ال يفلت منه شيء     ،   ومل ينته حسام مبصارعهم األليمة    
ال ينسى منـه   "  . . وكل صغري وكبري مستطر:  " مسطر يف الصحائف ليوم احلساب    "  . . يف الزبر 

 ! شيء وهو مسطور يف كتاب
   ||     |   

. يلتفت السياق إىل صفحة أخرى غري صـفحة املكـذبني    ،  وعند هذا احلد من العرض والتعقيب     
 : صورة املتقني. ويعرض صورة أخرى يف ظل وادع أمني

  "  . . يف مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن املتقني يف جنات ور " 
ويلـذعون  . وههم يف مهانـة   يسحبون يف النار على وج    .  ذلك بينما ارمون يف ضالل وسعر     

  "  . . ذوقوا مس سقر:  " بالتأنيب كما يلذعون بالسعري
  " . يف مقعد صدق عند مليك مقتدر "  " . يف جنات ور:  "  وهي صورة للنعيم بطرفيه

يلقي ظالل النعماء واليسر حىت      " يف جنات ور  :  "  نعيم احلس واجلوارح يف تعبري جامع شامل      
بل كذلك إللقاء ظـل     . وليس رد إيقاع القافية جتيء كلمة ر بفتح اهلاء         . . م املنساب يف لفظه الناع  

 ! اليسر والنعومة يف جرس اللفظ وإيقاع التعبري
فهـو   "  . . يف مقعد صدق عند مليك مقتدر     :  " نعيم القرب والتكرمي  .  ونعيم القلب والروح  

. اخلـائفون . ذلك أم املتقـون   . ئن بالتمكني مطم،  مأنوس بالقرب ،  قريب كرمي ،  مقعد ثابت مطمئن  
فمـن اتقـاه يف     . وخوفها يوم القيامة  ،  خوفها منه يف الدنيا   : واهللا ال جيمع على نفس خوفني     . املترقبون

 . يغمره باألنس والتكرمي، ومع األمان يف أفزع موطن. العاجلة أمنه يف اآلجلة
|     |     | 

تنتهي السورة اليت حفلـت حلقاـا بـالفزع         ،  ظل اآلمن يف هذا ال  ،  وعند هذا اإليقاع اهلادئ   
وهذه هـي    . . فإذا للظل اآلمن واإليقاع اهلادئ طعم وروح أعمق وأروح        . والكرب واألخذ والتدمري  
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وهذا هو التقدير الدقيق خلـالق      . تربية العليم احلكيم مبسارب النفوس ومداخل القلوب      . التربية الكاملة 
  . . خلبريوهو اللطيف ا، كل شيء بقدر
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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 يد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة التوح

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

الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار        من معينه    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،         |
 _ 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      |
 . حرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلملت 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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