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 فَأَما ثَمـود    4 كَذَّبت ثَمود وعاد ِبالْقَاِرعِة      3 وما أَدراك ما الْحاقَّةُ      2 ما الْحاقَّةُ    1الْحاقَّةُ  + 

 سخرها علَيِهم سبع لَياٍل وثَماِنيةَ أَيـاٍم        6د فَأُهِلكُوا ِبِريٍح صرصٍر عاِتيٍة       وأَما عا  5فَأُهِلكُوا ِبالطَّاِغيِة   
 وجـاء  8 فَهلْ ترى لَهم مـن باِقيـٍة   7حسوما فَترى الْقَوم ِفيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخٍل خاِويٍة          

  لَهن قَبمنُ ووعاِطئَِة    ِفرِبالْخ ِفكَاتتؤالْمةً        9 واِبيذَةً رأَخ مذَهفَأَخ ِهمبولَ رسا روصى    10 فَعا طَغا لَمِإن 
  12 ِلنجعلَها لَكُم تذِْكرةً وتِعيها أُذُنٌ واِعيةٌ 11الْماء حملْناكُم ِفي الْجاِريِة 
 14 وحِملَِت الْأَرض والِْجبالُ فَدكَّتا دكَّـةً واِحـدةً          13نفْخةٌ واِحدةٌ   فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر     

 والْملَك علَى أَرجاِئها ويحِمـلُ      16 وانشقَِّت السماء فَِهي يومِئٍذ واِهيةٌ       15فَيومِئٍذ وقَعِت الْواِقعةُ    
  18 يومِئٍذ تعرضونَ لَا تخفَى ِمنكُم خاِفيةٌ 17 ثَماِنيةٌ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ

          اِبيهوا ِكتؤاقْر ماؤقُولُ هِميِنِه فَيِبي هابِكت أُوِتي نا م19فَأَم        ـاِبيهلَاٍق ِحسي مأَن نتي ظَن20 ِإن 
 كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما أَسلَفْتم ِفـي        23 قُطُوفُها داِنيةٌ    22ٍة   ِفي جنٍة عاِلي   21فَهو ِفي ِعيشٍة راِضيٍة     

  24الْأَياِم الْخاِليِة 
            اِبيهِكت أُوت ِني لَمتا لَيقُولُ ياِلِه فَيِبِشم هابِكت أُوِتي نا مأَم25و      اِبيها ِحسِر مأَد لَمـا   26 وي 

 ثُـم   30 خـذُوه فَغلُّـوه      29 هلَك عني سلْطَاِنيه     28 ما أَغْنى عني ماِليه      27 الْقَاِضيةَ   لَيتها كَانتِ 
   لُّوهص ِحيم31الْج         لُكُوها فَاساعونَ ِذرعبا سهعِفي ِسلِْسلٍَة ذَر ِظيِم       32 ثُمِباللَِّه الْع ِمنؤكَانَ لَا ي هِإن 

33  حلَا يِكِني    واِم الِْمسلَى طَعع 34ض ِميما حناهه موالْي لَه سـِلٍني   35 فَلَيِغس ِإلَّا ِمـن املَا طَعو 
  37 لَا يأْكُلُه ِإلَّا الْخاِطؤونَ 36

ما هـو ِبقَـوِل      و 40 ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي      39 وما لَا تبِصرونَ     38فَلَا أُقِْسم ِبما تبِصرونَ     
 ولَـو   43 تِرتيلٌ من رب الْعالَِمني      42 ولَا ِبقَوِل كَاِهٍن قَِليلًا ما تذَكَّرونَ        41شاِعٍر قَِليلًا ما تؤِمنونَ     

 فَما ِمنكُم من أَحـٍد   46لْوِتني   ثُم لَقَطَعنا ِمنه ا    45 لَأَخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني     44تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاِويِل     
   اِجِزينح هن47ع     ِقنيتةٌ لِّلْمذِْكرلَت هِإن48 و       كَذِِّبنيأَنَّ ِمنكُم م لَمعا لَنِإنلَـى      49 وةٌ عـرسلَح هِإنو 

 ِقِني 50الْكَاِفِرينالْي قلَح هِإنال51ْ و كبِم رِباس حبِظيِم  فَس52ع_  
|     |     | 
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وهي منذ افتتاحهـا إىل ختامهـا       ؛  قل أن يتلقاها احلس إال زة عميقة      ؛   هذه سورة هائلة رهيبة   
كله إيقاع ملـح علـى      ،  واملشهد تلو املشهد  ،  واجلد الصارم ،  وتطالعه باهلول القاصم  ،  تقرع هذا احلس  

 ! ة القوية يف كل آنوباحلرك، وبالعذاب آنا، باهلول آنا وباجلالل آنا، احلس
، أن هذا األمـر    ..  والسورة جبملتها تلقي يف احلس بكل قوة وعمق إحساسا واحدا مبعىن واحد           

جد يف الـدنيا    . وال جمال فيه للهزل   . جد كله ال هزل فيه    . جد خالص حازم جازم   ،  أمر الدين والعقيدة  
. نه هنا أو هناك كثريا وال قلـيال       جد ال حيتمل التلفت ع    . وجد يف ميزان اهللا وحسابه    ،  وجد يف اآلخرة  

ولو كان الذي يتلفت عنه هو      . وأخذه احلاسم ،  وأي تلفت عنه من أي أحد يسترتل غضب اهللا الصارم         
 . من رب العاملني. حق اليقني. إنه احلق .. فاألمر أكرب من الرسول وأكرب من البشر. الرسول

 "  .. احلاقة:  " والذي مسيت به السورة   ،  رة يربز هذا املعىن يف اسم القيامة املختار يف هذه السو         
وإيقـاع اللفـظ    . وهي بلفظها وجرسها ومعناها تلقي يف احلس معىن اجلد والصرامة واحلق واالستقرار           

وجـده يف   ،  رفعه يف مدة احلاء باأللف    . مث استقراره استقرارا مكينا   ،  بذاته أشبه شيء برفع الثقل طويال     
 . االنتهاء بالتاء املربوطة اليت تنطق هاء ساكنةواستقراره ب، تشديد القاف بعدها

، ومجاعـة بعـد مجاعـة     ،   ويربز يف مصارع املكذبني بالدين وبالعقيدة وباآلخرة قوما بعد قوم         
فأمـا مثـود فـأهلكوا      . كذبت مثود وعاد بالقارعة   :  " مصارعهم العاصفة القاصمة احلامسة اجلازمة    

فترى ،  سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما      . تيةوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عا     ،  بالطاغية
وجاء فرعـون ومـن قبلـه       ؟  فهل ترى هلم من باقية    . كأم أعجاز خنل خاوية   ،  القوم فيها صرعى  

، إنا ملا طغا املاء محلناكم يف اجلاريـة     . فأخذهم أخذة رابية  ،  فعصوا رسول رم  ،  واملؤتفكات باخلاطئة 
وهكذا كل من تلفت عن هذا األمر أخذ أخذة مروعـة            "  ..  واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن    

وال ،  الذي ال حيتمل هـزال    ،  تتناسب مع اجلد الصارم احلاسم يف هذا األمر العظيم اهلائل         ،  دامهة قاصمة 
 ! وال حيتمل تلفتا عنه من هنا أو هناك، حيتمل لعبا

ويف جالل التجلي كذلك وهـو أروع        ،ويف اية الكون الرهيبة   ،   ويربز يف مشهد القيامة املروع    
فيومئـذ  ، ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحـدة . فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة    :  " وأهول

وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم        .. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية    ،  وقعت الواقعة 
  "  .. يومئذ مثانية



 
 
 
 

 

 لجهادمنبر التوحيد وا

 

 

4

. د الرائع اجلليل على مشهد احلساب عن ذلك األمر املهول         خيلعان اجل . وهذا اجلالل .  ذلك اهلول 
هو وما بعده من مقالـة      . ويشاركان يف تعميق ذلك املعىن يف احلس مع سائر إيقاعات السورة وإحياءاا           

إين ظننـت أين مـالق      . هاؤم اقرؤوا كتابيه  : فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول     :  " الناجني واملعذبني 
يا ليـتين مل    : وأما من أويت كتابه بشماله فيقول      ..  " جنا وما يكاد يصدق بالنجاة    فقد   "  .. حسابيه

 "  هلك عين سـلطانيه   . ما أغىن عين ماليه   . يا ليتها كانت القاضية   . ومل أدر ما حسابيه   ،  أوت كتابيه 
  .. الذي يطبع يف احلس وقع هذا املصري، ذا التفجع الطويل.. 

يف اليـوم   ،  هلول القاصم يف النطق العلوي بالقضاء الرهيب الرعيب        مث يبدو ذلك اجلد الصارم وا     
مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعـا       . مث اجلحيم صلوه  . فغلوه. خذوه:  " ويف املوقف اجلليل  ،  اهلائل

ويف هـول   ،  وتنقض يف جالل مذهل   ،  وكل فقرة كأا حتمل ثقل السماوات واألرض       "  .. فاسلكوه
  .. ويف جد ثقيل، مروع

إنه :  " من بيان ملوجبات احلكم الرهيب واية املذنب الرعيبة       ،   ما يعقب كلمة القضاء اجلليل      مث
وال طعام إال من    . فليس له اليوم هاهنا محيم    . وال حيض على طعام املسكني    . كان ال يؤمن باهللا العظيم    

  "  .. ال يأكله إال اخلاطئون. غسلني
فال أقسم مبـا    :  " ويف تقرير اهللا حلقيقة الدين األخري     ،  ائل مث يربز ذلك املعىن يف التلويح بقسم ه       

وال بقـول   ،  وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون      . إنه لقول رسول كرمي   . تبصرون وما ال تبصرون   
  " . ترتيل من رب العاملني. قليال ما تذكرون، كاهن

قاصم لكل من يتالعب يف هذا      ويف التهديد اجلازم واألخذ ال    .  وأخريا يربز اجلد يف اإليقاع األخري     
ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا      :  " ولو كان هو حممدا الرسول    ،  كائنا من كان  . األمر أو يبدل  

فهو األمر الذي ال تسامح فيه       "  .. فما منكم من أحد عنه حاجزين     . منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني     
  .. وال هوادة وال لني

وإنه :  " التقرير اجلازم احلاسم والقول الفصل األخري عن هذا األمر اخلطري          وعندئذ ختتم السورة ب   
فسبح  .. وإنه حلق اليقني  . وإنه حلسرة على الكافرين   . وإنا لنعلم أن منكم مكذبني    . لتذكرة للمتقني 

وينتهي إىل الفراغ من    ،  ويلقي بكلمة الفصل  ،  وهو اخلتام الذي يقطع كل قول      ..  " باسم ربك العظيم  
  .. والتسبيح باسم اهللا العظيم،  لغوكل

|     |     | 
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يتكفل أسـلوا وإيقاعهـا ومشـاهدها       ،   ذلك املعىن الذي تتمحض السورة إللقائه يف احلس       
 : وصورها وظالهلا بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب

، ال ميلك منها فكاكـا    حبيث  ،  املتناهية احليوية ،   إن أسلوب السورة حياصر احلس باملشاهد احلية      
 ! تطالعه حبيويتها وقوا وفاعليتها بصورة عجيبة، وال يتصور إال أا حية واقعة حاضرة

واهلول املـروع   ،  حاضرة شاخصة ] املؤتفكات  [  فهذه مصارع مثود وعاد وفرعون وقرى لوط        
 اجلارية مرسـوما    وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية حممولة يف      . جيتاح مشاهدها ال فكاك للحس منها     

سـخرها  . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيـة      :  " ومن ذا الذي يقرأ    .. يف آيتني اثنتني سريعتني   
فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنل خاوية فهل ترى هلم           . عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما     

ومشهد . سبع ليال ومثانية أيام   .  املدمرة وال يتمثل حلسه منظر العاصفة املزجمرة احملطمة       .. " ؟    من باقية 
  " . ! كأم أعجاز خنل خاوية " القوم بعدها صرعى جمدلني

وكذلك سائر مشاهد األخذ الشـديد      ! ماثل للخيال ،  ماثل للقلب ،   وهو مشهد حي ماثل للعني    
 . العنيف يف السورة

وتغمـره  ،  قرقـع حولـه   وت،  هذه هي ختايل للحس   .  مث هذه مشاهد النهاية املروعة هلذا الكون      
وال يسمع   .. ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة     : ومن ذا الذي يسمع   . بالرعب واهلول والكآبة  

وانشقت السماء فهي يومئـذ     :  " ومن الذي يسمع  ! ! حسه القرقعة بعد ما ترى عينه الرفعة مث الدكة        
وهذا املشهد املفجع للسـماء     ،  احلزينةوال يتمثل خاطره هذه النهاية       "  .. وامللك على أرجائها  . واهية

وامللك على أرجائها وحيمل    :  " مث من الذي ال يغمر حسه اجلالل واهلول وهو يسمع         ! ؟  اجلميلة املتينة 
  "  .. يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية. عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

وهو يدعو اخلالئق كلها لتقـرأ      ،   ومشهد الناجي اآلخذ كتابه بيمينه والدنيا ال تسعه من الفرحة         
  " ! إين ظننت أين مالق حسابيه. هاؤم اقرؤوا كتابيه:  " كتابه يف رنة الفرح والغبطة

يا ليـتين مل    :  " واحلسرة تئن يف كلماته ونرباته وإيقاعاته     .  ومشهد اهلالك اآلخذ كتابه بشماله    
  " . هلك عين سلطانيه. أغىن عين ماليهما . يا ليتها كانت القاضية. ومل أدر ما حسابيه. أوت كتابيه

مث اجلحيم  ،  فغلوه،  خذوه:  " وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب    ،   ومن ذا الذي ال يرتعش حسه     
وهو يشهد كيف يتسابق املأمورون      "  .. اخل .. . مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه      ،  صلوه

 ! إىل تنفيذ األمر الرهيب اجلليل يف ذلك البائس احلسري
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 . "ال يأكله إال اخلاطئون. وال طعام إال من غسلني، فليس له اليوم هاهنا محيم:  "  وحاله هناك
وهو يتمثل يف اخليـال صـورة التهديـد         ،   وأخريا فمن ذا الذي ال تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة        

فما منكم مـن  . مث لقطعنا منه الوتني   ،  ألخذنا منه باليمني  ،  ولو تقول علينا بعض األقاويل    :  " الشديد
  "  .. ! أحد عنه حاجزين

،  إا مشاهد من القوة واحليوية واحلضور حبيث ال ميلك احلس أن يتلفت عنها طـوال السـورة                
 ! وتتخلل األعصاب واملشاعر يف تأثري حقيقي عنيف، وتضغط، وهي تلح عليه

|     |     | 
وفق املشاهد واملواقـف يف     ،  ذه الرنة برنته اخلاصة وتنوع ه   ،   ويشارك إيقاع الفاصلة يف السورة    

 : فمن املد والتشديد والسكت يف مطلع السورة .. حتقيق ذلك التأثري احلي العميق
. إىل الرنة املدوية يف الياء واهلاء الساكنة بعدها        "  .. ؟  وما أدراك ما احلاقة   ؟  ما احلاقة . احلاقة " 

طوال مشـاهد   ،  سكت مزيدة لتنسيق اإليقاع   أو هاء   ،  سواء كانت تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون      
مث يتغري اإليقاع عنـد إصـدار       . ومشاهد الفرحة واحلسرة يف موقف اجلزاء     ،  التدمري يف الدنيا واآلخرة   

مث يتغري مرة أخرى    .  "  ..  .. مث اجلحيم صلوه  . فغلوه. خذوه:  " احلكم إىل رنة رهيبة جليلة مديدة     
إىل رنة رزينة جادة حامسة ثقيلة مستقرة علـى املـيم أو           ،  ة األمر وتقرير جدي ،  عند تقرير أسباب احلكم   

فليس له اليوم هاهنا محيم وال      . وال حيض على طعام املسكني    . إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم     :  " النون
  ..  " فسبح باسم ربك العظيم. وإنه حلق اليقني "  ..  " طعام إال من غسلني

يف نوع املد قبلها ويف اإليقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبـع تغـري              وهذا التغري يف حرف الفاصلة و     
وتشارك يف إحياء املشاهد    . وتتناسق مع املوضوع والصور والظالل متام التناسق      ،  السياق واملشاهد واجلو  

 . يف السورة القوية اإليقاع العميقة التأثري. وتقوية وقعها على احلس
وهي بذاا أقوى من كل استعراض      . احلس إال زة عميقة   قل أن يتلقاها    .  إا سورة هائلة رهيبة   

 ! ومن كل تعليق، ومن كل حتليل
|     |     | 

  "  .. ؟ وما أدراك ما احلاقة. ؟ ما احلاقة. احلاقة " 
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، وتسمى به ،  ومن مث تبدأ السورة بامسها    .  القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة      
. أو حتق فترتل حبكمها على الناس     . فاحلاقة هي اليت حتق فتقع    . ناه كما أسلفنا  وهو اسم خمتار جبرسه ومع    

مث هـي   . وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اجتاه السـورة وموضـوعها          .. أو حتق فيكون فيها احلق    
د ويشارك يف إطالق اجلو املرا    ،  جبرسها كما بينا من قبل تلقي إيقاعا معينا يساوق هذا املعىن الكامن فيها            

 . يف الدنيا ويف اآلخرة مجيعا. وميهد ملا حق على املكذبني ا؛ ا
وهو يوقع يف احلس إىل جانب      . كما أنه جو هول وروع    ،   واجلو كله يف السورة جو جد وجزم      

وبضآلة الكائن اإلنساين جتاه هذه القـدرة      ،  شعورا بالقدرة اإلهلية الكربى من جهة     ،  ما أسلفنا يف التقدمي   
عندما حييد أو يتلفت عن هذا النهج الـذي  ، وأخذها له أخذا شديدا يف الدنيا واآلخرة؛  من جهة أخرى  

وال ،  فهو ال جيـيء ليهمـل     ؛  ممثال فيما جييء به الرسل من احلق والعقيدة والشريعة        ،  يريده اهللا للبشرية  
هنـاك اهلـول    و،  وإال فهناك األخذ والقصم   . ويقابل بالتحرج والتقوى  ،  إمنا جييء ليطاع وحيترم   ،  ليبدل

 . والروع
تشترك  .. وبداللة التركيب كله  ،   واأللفاظ يف السورة جبرسها ومبعانيها وباجتماعها يف التركيب       

 "  .. احلاقة:  " ال خرب هلا يف ظاهر اللفظ     ،  فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة    . يف إطالق هذا اجلو وتصويره    
مث يزيد   "  .. ؟  ما احلاقة :  " هية هذا احلدث العظيم   مث يتبعها باستفهام حافل باالستهوال واالستعظام ملا      

ومـا أدراك مـا     :  " وإخراج املسألة عن حدود العلم واإلدراك     ،  هذا االستهوال واالستعظام بالتجهيل   
، ويدعك واقفا أمام هذا األمر املستهول املستعظم      . مث يسكت فال جييب على هذا السؤال      "  .. ؟    احلاقة

 ! ألنه أعظم من أن حييط به العلم واإلدراك! أتى لك أن تدريهوال يت، الذي ال تدريه
|     |     | 

فذلك األمر جد   ،  وما أخذوا به من القصم    ،  وما ناهلم من اهلول   ،   ويبدأ احلديث عن املكذبني به    
 : وال يذهب ناجيا من يصر فيه على التكذيب، ال حيتمل التكذيب

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصـر      . أهلكوا بالطاغية فأما مثود ف  . كذبت مثود وعاد بالقارعة    " 
فترى القوم فيها صرعى كأم أعجـاز خنـل         . سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما      . عاتية

  " . ؟ فهل ترى هلم من باقية. خاوية
والقرع ضرب الشـيء الصـلب       .. فهي تقرع  .. إا فوق إا حتق   .  وهذا اسم جديد للحاقة   

وهـا  . وتقرع الكون بالدمار واحلطم   ،  والقارعة تقرع القلوب باهلول والرعب    . شيء مثله والنقر عليه ب  
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فلننظر كيف كانت عاقبة    . وقد كذبت ا مثود وعاد     .. وتقرع وتفزع ،  هي ذي جبرسها تقعقع وتقرقع    
  .. التكذيب

  "  .. فأما مثود فأهلكوا بالطاغية " 
ن احلجر يف مشايل احلجـاز بـني احلجـاز          كانت تسك  - كما جاء يف مواضع أخرى     -  ومثود

أما هنا فهو يذكر وصـف الصـيحة دون         . وكان أخذهم بالصيحة كما مساها يف غري موضع       . والشام
وألن إيقـاع اللفـظ     . ألن هذا الوصف يفيض باهلول املناسب جلو السورة        "  .. بالطاغية ..  " لفظها

وتغمـرهم  ،  ذه اآلية الواحدة تطوي مثود طيـا      ويكتفي  . يتفق مع إيقاع الفاصلة يف هذا املقطع منها       
 ! وتطغى عليهم فال تبقي هلم ظال، وتعصف م عصفا، غمرا

على . فقد استمرت وقعتها سبع ليال ومثانية أيام حسوما       ،   وأما عاد فيفصل يف أمر نكبتها ويطيل      
 " .  صرصر عاتية  عاد فأهلكوا بريح  وأما   ..  " طاغية. صيحة واحدة  .. حني كانت وقعة مثود خاطفة    

 .. وزاد شـدا بوصـفها عاتيـة      . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح    . الشديدة الباردة : والريح الصرصر 
وقد كانوا يسكنون األحقاف يف جنوب اجلزيرة بني اليمن         ،  لتناسب عتو عاد وجربوا احملكي يف القرآن      

سخرها عليهم سبع ليال    :  " يةهذه الريح الصرصر العات   . وكانوا أشداء بطاشني جبارين   . وحضرموت
والتعبري يرسم مشهد العاصفة املزجمـرة      . واحلسوم القاطعة املستمرة يف القطع     "  .. ومثانية أيام حسوما  

مث يعرض املشهد بعدها    .  " سبع ليال ومثانية أيام   :  " املدمرة املستمرة هذه الفترة الطويلة احملددة بالدقة      
، فاملنظر معروض تـراه    .. فترى ..  "  كأم أعجاز خنل خاوية    فترى القوم فيها صرعى   :  " شاخصا

 كأم أعجاز خنل   " مصروعني جمدلني متناثرين   "  .. صرعى!  " والتعبري يلح به على احلس حىت يتماله      
إنه مشهد حاضر   ! بأصوهلا وجذوعها خاوية فارغة تآكلت أجوافها فارمتت ساقطة على األرض هامدة          " 

! ال "  .. ؟  فهل ترى هلم من باقيـة      ..  " يب بعد العاصفة املزجمرة املدمرة    مشهد ساكن كئ  . شاخص
 ! ! ! فليس هلم من باقية

 : ويف آيتني اثنتني جيمل وقائع شىت. وهو شأن غريمها من املكذبني ..  ذلك شأن عاد ومثود
 "  فعصوا رسول رم فأخذهم أخذة رابيـة      . وجاء فرعون ومن قبله واملؤتكفات باخلاطئة      " 

 .. 
واملؤتفكـات  . ومن قبله ال يذكر عنهم تفصيل      - وهو فرعون موسى   -  وفرعون كان يف مصر   

وجيمل السياق فعال هؤالء    . فاللفظ يعين هذا وهذا   ،  قرى لوط املدمرة اليت اتبعت اإلفك أو اليت انقلبت        
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 فعصوا رسول رم  ..  "  من اخلطيئة  .. أي بالفعلة اخلاطئة   " باخلاطئة " فيقول عنهم ام جاءوا   ،  مجيعا
فهـم إذن   . ورسالتهم يف صميمها واحـدة    ،  ولكن حقيقتهم واحدة  ؛  وهم عصوا رسال متعددين   "  .. 

ويف إمجـال يـذكر      - وذلك من بدائع اإلشارات القرآنية املوحية      - ميثل حقيقة واحدة  ،  رسول واحد 
والرابية العالية   "  .. رابيةفأخذهم أخذة   :  " مصريهم يف تعبري يلقي اهلول واحلسم حسب جو السورة        

وتناسب جو اهلول   ،  اليت أخذت عادا   " والعاتية " اليت أخذت مثود   " الطاغية " لتناسب. الغامرة الطامرة 
 ! والرعب يف السياق بدون تفصيل وال تطويل

. مشريا ذا املشهد إىل مصرع قوم نوح حني كذبوا        ،   مث يرسم مشهد الطوفان والسفينة اجلارية     
 : مث مل يشكروا ومل يعتربوا بتلك اآلية الكربى، ا على البشر بنجاة أصوهلم اليت انبثقوا منهاوممتن

  ..  " لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية " 
كالمها يتناسق مـع مشـاهد السـورة        ،   ومشهد طغيان املاء ومشهد اجلارية على املاء الطاغي       

لنجعلها لكم تذكرة    " وهذه اللمسة . وجرس اجلارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية       . هلاوظال
اليت تكذب بعد كل ما سبق من النذر وكل         ،  تلمس القلوب اخلامدة واآلذان البليدة     " وتعيها أذن واعية  

 آالء اهللا   وكل ما سبق مـن    ،  وكل ما سبق من العظات    ،  وكل ما سبق من اآليات    ،  ما سبق من املصائر   
 ! ونعمه على أصول هؤالء الغافلني

|     |     | 
.  وكل هذه املشاهد املروعة اهلائلة القاصمة احلامسة تبدو ضئيلة صغرية إىل جانب اهلول األكـرب              

  .. وقد شهدوا مصارع املكذبني، هول احلاقة والقارعة اليت يكذب ا املكذبون
حمدود إذا قيس إىل هول القارعة املطلـق مـن           - اعلى ضخامته  -  إن اهلول يف هذه املصارع    
ويكشف عن اهلـول كأنـه      ،  وهنا بعد هذا التمهيد يكمل العرض     . احلدود املدخر لذلك اليوم املشهود    

 : التكملة املدخرة للمشاهد األوىل
فيومئـذ  . ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحـدة      . فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة      " 

وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فـوقهم        . انشقت السماء فهي يومئذ واهية    و. وقعت الواقعة 
  "  .. يومئذ مثانية
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وال نزيـد يف    .  وحنن نؤمن أن هناك نفخة يف الصور وهو البوق حتدث بعدها هذه األحـداث             
خـر  وليس لنا مصدر آ   ؛  ليس عندنا من دالئله إال مثل هذه النصوص املة        . ألا غيب . تفصيلها شيئا 

إال ،  واجلري وراءه عبث ال طائل حتتـه      ،  والتفصيل ال يزيد يف حكمة النص شيئا      . لتفصيل هذا اإلمجال  
 . اتباع الظن املنهي عنه أصال

ومحلـت األرض   :  " فتبع هذه النفخة تلك احلركة اهلائلـة      ،   فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة     
ال ونفضها ودكها دكة واحـدة تسـوي        ومشهد محل األرض واجلب    "  .. واجلبال فدكتا دكة واحدة   

وهي حتتـه   ،  هذه األرض اليت جيوس اإلنسان خالهلا آمنا مطمئنا       . مشهد مروع حقا   .. عاليها بسافلها 
هـذه   .. وهذه اجلبال الراسية الوطيدة الراسخة اليت ول اإلنسان بروعتها واستقرارها       . مستقرة مطمئنة 

إنه مشهد يشعر معه اإلنسان بضـآلته وضـآلة عاملـه إىل      .. مع هذه حتمل فتدك كالكرة يف يد الوليد       
  .. يف ذلك اليوم العظيم، جانب هذه القدرة القادرة

 .. ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحـدة      ،  إذا نفخ يف الصور نفخة واحدة     .  فإذا وقع هذا  
ة اسم من أمسائهـا     والواقع "  .. فيومئذ وقعت الواقعة  :  " فهو حينئذ األمر الذي تتحدث عنه السورة      

وهـو  ! كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة      . فهي الواقعة ألا ال بد واقعة     . كاحلاقة والقارعة 
 ! اسم ذو إحياء معني وهو إحياء مقصود يف صدد االرتياب فيها والتكذيب
 اهلائـل  فالسماء يف هذا اليـوم ،  وال يقتصر اهلول على محل األرض واجلبال ودكها دكة واحدة       

 : ليست بناجية
  "  .. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية " 

ولكن هذا الـنص    .  وحنن ال ندري على وجه التحقيق ما السماء املقصودة ذا اللفظ يف القرآن            
والنصوص األخرى اليت تشري إىل األحداث الكونية يف ذلك اليوم العظيم كلها تشري إىل انفراط عقد هذا                 

وتناثر أجزائه بعد   ،  واختالل روابطه وضوابطه اليت متسك به يف هذا النظام البديع الدقيق          ،  الكون املنظور 
  .. انفالا من قيد الناموس

،  ولعله من املصادفات الغريبة أن يتنبأ اآلن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكون فيه اية العـامل                
عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كمـا        وحسب القليل الذي    ،  استنباطا من مالحظتهم العلمية البحتة    

  .. افترضوها
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وهي نصوص  ؛  من خالل النصوص القرآنية اجلازمة    ،   فأما حنن فنكاد نشهد هذه املشاهد املذهلة      
فهي عندنا اخلرب الوحيد املستيقن عن هذا       ،  وحنن نقف عند إحياء هذه النصوص     ؛  جمملة توحي بشيء عام   

نكـاد نشـهد    . والذي يعلم ما خلق علم اليقني     ،  الذي خلق  ،ألا صادرة من صاحب الشأن    ،  الشأن
، الصغرية كاهلباءة بالقيـاس إىل الكـون   ،  الضخمة بالقياس إلينا  ،  األرض وهي حتمل جبباهلا بكتلتها هذه     

كـل   .. ونكاد نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة         ؛  فتدك دكة واحدة  
  .. املشخصة املشاهد بكامل قوا كأا حاضرة،  احليةذلك من خالل النصوص القرآنية

وتسكن الضجة اليت متأل احلس من النفخة والدكـة والتشـقق           ،  مث يغمر اجلالل املشهد ويغشيه    
 : يسكن هذا كله ويظهر يف املشهد عرش الواحد القهار. واالنتثار

  "  .. وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية، وامللك على أرجائها " 
مثانية أمـالك    .. والعرش فوقهم حيمله مثانية   ،   واملالئكة على أرجاء هذه السماء املنشقة وأطرافها      

ال ندري حنن من هم وال ما       . أو مثانية مما يعلم اهللا    ،  أو مثانية طبقات من طبقام    ،  أو مثانية صفوف منها   
، بيات اليت ال علم لنا ـا      وخنلص من كل هذه الغي    ؟  وال كيف حيمل  ؟  كما ال ندري حنن ما العرش     . هم

خنلص من مفردات هذه الغيبيات إىل الظل اجلليل الذي ختلعه          . ومل يكلفنا اهللا من علمها إال ما قص علينا        
وهو املقصود من ذكر هذه األحـداث ليشـعر         . وهو املطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا     . على املوقف 

 : ويف ذلك املوقف اجلليل، وم العظيميف ذلك الي، القلب البشري باجلالل والرهبة واخلشوع
  ..  " يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية " 

، مكشـوف العمـل   ،  مكشوف الضمري ،  مكشوف النفس ،  مكشوف اجلسد .  فالكل مكشوف 
، وتتعرى النفوس تعري األجسـاد    ،  وتسقط مجيع األستار اليت كانت حتجب األسرار      . مكشوف املصري 

، ويتجرد اإلنسان من حيطته ومن مكره ومن تـدبريه ومـن شـعوره              ..وتربز الغيوب بروز الشهود   
وما أخزاها  . وما أقسى الفضيحة على املأل    ! ويفتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حىت عن نفسه          

ولكن لعل اإلنسان ال يشعر ـذا       . أما عني اهللا فكل خافية مكشوفة هلا يف كل آن         ! على عيون اجلموع  
وكـل  . فها هو ذا يشعر به كامال وهو جمرد يف يوم القيامـة .  بستور األرضوهو خمدوع،  حق الشعور 

والسـماء  . األرض مدكوكة مسواة ال حتجب شيئا وراء نتـوء وال بـروز           . شيء بارز يف الكون كله    
والنفوس كذلك مكشوفة ليس    ،  واألجسام معراة ال يسترها شيء    ،  متشققة واهية ال حتجب وراءها شيئا     

 ! فيها سرمن دوا ستر وليس 
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وقوف اإلنسان  ! وأشد من تشقق السماء   ،  أعصب من دك األرض واجلبال    .  أال إنه ألمر عصيب   
أمام . عريان العمل ما ظهر منه وما استتر      ،  عريان التاريخ ،  عريان املشاعر ،  عريان النفس ،  عريان اجلسد 

 وعرشه املرفـوع فـوق   وحتت جالل اهللا، من اإلنس واجلن واملالئكة، تلك احلشود اهلائلة من خلق اهللا    
  .. اجلميع

تتخفى فيها نفسه   ،  ففي نفسه منحنيات شىت ودروب    ؛   وإن طبيعة اإلنسان ملعقدة شديدة التعقيد     
وإن اإلنسان ليصنع أشد ممـا      . وتتدسس مبشاعرها ونزواا وهفواا وخواطرها وأسرارها وخصوصياا      

، وتنكمش داخـل القوقعـة    ،  فتنطوي سريعا ،  تصنعه القوقعة الرخوة اهلالمية حني تتعرض لوخزة إبرة       
إن اإلنسان ليصنع أشد من هذا حني حيس أن عينا تدسست عليه فكشفت منه              . وتغلق على نفسها متاما   

ويشعر بقدر عنيف من األمل الواخز حني       ! وأن حملة أصابت منه دربا خفيا أو منحىن سريا        ،  شيئا مما خيفيه  
  .. عوريةيطلع عليه أحد يف خلوة من خلواته الش
. عريان اجلسد والقلب والشعور والنية والضـمري      . عريان حقا .  فكيف ذا املخلوق وهو عريان    

وأمام احلشد الزاخـر بـال      ،  كيف به وهو كذلك حتت عرش اجلبار       .. . عريان. عريان من كل ساتر   
 ! ؟ ستار

 ! ! ! أمر من كل أمر،  أال إنه ألمر
|     |     | 

  .. كأنه حاضر تراه العيون، ناجني واملعذبني وبعدئذ يعرض مشهد ال
فهـو   .. إين ظننت أين مالق حسابيه، هاؤم اقرأوا كتابيه: فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول    " 

  " . كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية. قطوفها دانية. يف جنة عالية. يف عيشة راضية
وقد يكون متثيال لغويا    ،   ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية        وأخذ الكتاب باليمني وبالشمال   

جاريا على اصطالحات اللغة العربية من تعبريهم عن وجهة اخلري باليمني ووجهة الشر بالشمال أو مـن           
 ! وهو ال يستدعي جدال يضيع فيه جالل املوقف، وسواء كان هذا أو ذاك فاملدلول واحد .. وراء الظهر

بـني  ،  وهو ينطلق يف فرحة غامرة    ،  وض هو مشهد الناجي يف ذلك اليوم العصيب        واملشهد املعر 
مث  "  .. هاؤم اقـرؤوا كتابيـه    :  " فيهتف،  وتغلبه على لسانه  ،  متأل الفرحة جواحنه  ،  اجلموع احلاشدة 

ومن نوقش احلساب    ..  " بل كان يتوقع أن يناقش احلساب     ،  يذكر يف جة أنه مل يكن يصدق أنه ناج        
 من نوقش احلساب عذب   :  "  ع   قال رسول اهللا  : قالت ل عن عائشة : ما جاء يف األثر   ك " عذب



 
 
 
 

 

 لجهادمنبر التوحيد وا

 

 

13

فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا وينقلب إىل           :  " أليس يقول اهللا تعاىل   : فقلت" 
  " . )1(إمنا ذلك العرض وليس أحد حياسب يوم القيامة إال هلك :  " فقال " أهله مسرورا
عن ،  أخربنا عاصم ،  حدثنا يزيد بن هارون   ،  حدثنا بشر بن مطر الواسطي    : ل ابن أيب حامت    وقد قا 

فكلما قرأ سـيئة    ،  فيقرأسيئاته،  املؤمن يعطى كتابه بيمينه يف ستر من اهللا       : قال،  عن أيب عثمان  ،  األحول
فعنـد  : قال. سناتمث ينظر فإذا سيئاته قد بدلت ح، حىت مير حبسناته فيقرؤها فريجع إليه لونه ،  تغري لونه 

 . هاؤم اقرؤوا كتابيه: ذلك يقول
إن اهللا يوقف عبده يـوم القيامـة        : قال - )2(غسيل املالئكة    -  وروى عن عبد اهللا بن حنظلة     

! نعـم أي رب   : فيقـول ؟  أنت عملت هذا  : فيقول له ،  سيئاته يف ظهر صحيفته    - أي يظهر  - فيبدي
إين . هـاؤم اقـرؤوا كتابيـه   :  " فيقول عند ذلك .وإين قد غفرت لك، إين مل أفضحك به: فيقول له 

 .  " ظننت أين مالق حسابيه
 ع  مسعـت رسـول اهللا    :  " فقال،   ويف الصحيح من حديث ابن عمر حني سئل عن النجوى         

إين : حىت إذا رأى أنه قد هلك قال اهللا تعـاىل ، فيقرره بذنوبه كلها  ،  يدين اهللا العبد يوم القيامة    :  " يقول
وأما الكافر واملنافق فيقول    . مث يعطى كتاب حسناته بيمينه    .  الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم     سترا عليك يف  

  "  .. أال لعنة اهللا على الظاملني، هؤالء الذين كذبوا على رم: األشهاد
الذي تبدو فيه هنا ألوان من النعـيم     ،   مث يعلن على رؤوس األشهاد ما أعد هلذا الناجي من النعيم          

ومل يسر من آمن منهم شوطا طويال       ،  وهم حديثو عهد جباهلية   ،  اسب حال املخاطبني إذ ذاك    تن،  احلسي
 : ويعرف به من النعيم ما هو أرق وأعلى من كل متاع، ينطبع به حسه، يف اإلميان
كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام       . قطوفها دانية . يف جنة عالية  . فهو يف عيشة راضية    " 

 .  "  .اخلالية
كلوا :  " مع هذا اللون من التكرمي يف االلتفات إىل أهله باخلطاب وقوله          ،   وهذا اللون من النعيم   

فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك املخاطبني بالقرآن          "  .. واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية      
                                                 

 .  أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود)1(
 يعين حنظلة   –إن صاحبكم   .  " يف غزوة أحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            استشهد حنظلة بن أيب عامر       )2(
مـن  ( خرج وهو جنب حني مسع اهلاتفة  : ما شأنه؟ فسئلت صاحبته عنه، فقالت     : فسألوا أهله " .  لتغسلة املالئكة    –

 ). رواية ابن اسحاق 
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 ..  من اهللا ما هو أعجب من كل متاع        قبل أن تسمو املشاعر فترى يف القرب      ،  يف أول العهد بالصلة باهللا    
  .. والنعيم ألوان غري هذا وألوان. فوق هذا فإنه يليب حاجات نفوس كثرية على مدى الزمان

فيقـف يف   ،  وأن إىل العذاب مصريه   ،  وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته    " وأما من أويت كتابه بشماله     " 
ومل أدر  ! يا ليتين مل أوت كتابيه    :  " فيقول..  وقفة املتحسر الكسري الكئيب   ،  هذا املعرض احلافل احلاشد   

  "  .. ! هلك عين سلطانيه! ما أغىن عين ماليه! يا ليتها كانت القاضية! ما حسابيه
والسياق يطيل عـرض هـذه      . وهلجة بائسة ،  ونغمة يائسة ،  وحسرة مديدة ،   وهي وقفة طويلة  

وذلك ! هذا التفجع والتحسر سيمضي بال غاية     وأن  ،  الوقفة حىت ليخيل إىل السامع أا التنتهي إىل اية        
وفق اإلحياء النفسي الذي يريد أن يتركـه        ،  وتقصري بعضها ،  من عجائب العرض يف إطالة بعض املواقف      

ومن مث يطـول    . وهنا يراد طبع موقف احلسرة وإحياء الفجيعة من وراء هذا املشهد احلسري           . يف النفوس 
ومل يدر مـا    ،  ومل يؤت كتابه  ،  لبائس أنه مل يأت هذا املوقف     ويتمىن ذلك ا  . يف تنغيم وتفصيل  ،  ويطول
 اليت تنهي وجوده أصال فال يعود بعدها شيئا       ،  كما يتمىن أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية        ؛  حسابه

هلـك عـين     "  ..  " ما أغىن عين ماليه   :  " مث يتحسر أن ال شيء نافعه مما كان يعتز به أو جيمعه           .. 
والرنة احلزينة احلسـرية املديـدة يف        .. وال السلطان بقي أو دفع    .  املال أغىن أو نفع    فال "  .. سلطانيه

هي جزء مـن ظـالل       .. يف حتزن وحتسر  ،  طرف الفاصلة الساكنة ويف ياء العلة قبلها بعد املد باأللف         
  .. )1(املوقف املوحية باحلسرة واألسى إحياء عميقا بليغا 

 : جبالله وهوله وروعته، ديدة إال األمر العلوي اجلازم وال يقطع هذه الرنة احلزينة امل
  "  .. مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. مث اجلحيم صلوه. فغلوه. خذوه " 

 ! ويا للجالل املاثل! ويا للرعب القاتل!  يا للهول اهلائل
  "  .. خذوه " 

ويبتـدره  . ملسكني الصغري اهلزيل  فيتحرك الوجود كله على هذا ا     .  كلمة تصدر من العلي األعلى    
إذا قـال اهللا    :  " كما يقول ابن أيب حامت بإسناده عن املنهال بن عمرو         ،  املكلفون باألمر من كل جانب    

                                                 
: :  " كما تراجع سورة احلاقة يف كتـاب      " . قرآن  التصوير الفين يف ال   :  " التناسق الفين يف كتاب   :  يراجع فصل  )1(

 " . دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن 
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 "  إن امللك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعني ألفا يف النـار          . ابتدره سبعون ألف ملك    " خذوه:  " تعاىل
 ! بة املذهولةكلهم يبتدر هذه احلشرة الصغرية املكرو.. 

  "  .. فغلوه " 
  .. !  فأي السبعني ألفا بلغه جعل الغل يف عنقه

  ..  " مث اجلحيم صلوه " 
  ..  ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه

  ..  " مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه " 
مـن وراء لفـظ     ولكن إحياء التطويل والتهويل ينضح      !  وذراع واحدة من سالسل النار تكفيه     

 . )1(! ولعل هذا اإلحياء هو املقصود. السبعني وصورا
 : نشرت أسبابه على احلشود،  فإذا انتهى األمر

  "  .. وال حيض على طعام املسكني. إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم " 
 النار وذلك   فلم يعد هذا القلب يصلح إال هلذه      . والرمحة بالعباد ،   إنه قد خال قلبه من اإلميان باهللا      

 . العذاب
وهو مسخ من   . وهو خلو من النور   . وهو بور ،  وهو خرب ،   خال قلبه من اإلميان باهللا فهو موات      

موصول مبصدر  ،  يسبح حبمد ربه  ،  فكل شيء مؤمن  . الكائنات ال يساوي احليوان بل ال يساوي اجلماد       
 . مقطوع من الوجود املؤمن باهللا. أما هو فمقطوع من اهللا. وجوده

واملسكني هو أحوج العباد إىل الرمحة ولكن هذا مل يستشعر قلبـه            . ال قلبه من الرمحة بالعباد     وخ
توحي بأن هنـاك    . ومل حيض على طعامه وهي خطوة وراء إطعامه       . ما يدعو إىل االحتفال بأمر املسكني     

 !  امليزانيليه يف النص ويليه يف. وهو وثيق الصلة باإلميان. واجبا اجتماعيا يتحاض عليه املؤمنون
  "  .. ال يأكله إال اخلاطئون. وال طعام إال من غسلني. فليس له اليوم ها هنا محيم " 

وكـان ال   ،  فلقد كان ال يؤمن باهللا العظيم     .  وهي تكملة اإلعالن العلوي عن مصري ذلك الشقي       
وال :  " عوهـو ممنـو    "  .. فليس له اليوم ها هنا محيم      " فهو هنا مقطوع  . حيض على طعام املسكني   

                                                 
 " . دار الشروق .  " سورة احلاقة:  مشاهد القيامة)1(
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وهو يناسب قلبه النكـد     ! والغسلني هو غسالة أهل جهنم من قيح وصديد        "  .. طعام إال من غسلني   
وهـو   .. املذنبون املتصفون باخلطيئـة    "  .. ال يأكله إال اخلاطئون    " طعام! اخلاوي من الرمحة بالعبيد   

 ! منهم يف الصميم
ل والتصلية والسلسلة اليت ذرعها سـبعون       فذلك هو الذي جيعله اهللا مستحقا لألخذ والغ       ،   وبعد

فكيف مبن مينع طعام املسكني ومن جييع األطفـال          .. وهو أشد دركات جهنم عذابا    . ذراعا يف اجلحيم  
أيـن  ؟  ومن يبطش بطشة اجلبارين مبن ميد إليهم يده باللقمة والكساء يف برد الشتاء            ،  والنساء والشيوخ 

وما الذي أعده اهللا هلم وقد أعد ملن ال         ؟  ني احلني واحلني  وهم يوجدون يف األرض ب    ،  ترى يذهب هؤالء  
 ؟ ذلك العذاب يف اجلحيم، حيض على طعام املسكني

الذي لعله جاء يف هذه الصورة املفزعة ألن البيئة كانت جبارة           .  وينتهي هذا املشهد العنيف املثري    
ومثل هـذه البيئـة   . ا وتستحييهاقاسية عنيدة حتتاج إىل عرض هذه املشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وزه 

كما أنه يوجد يف الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثرا           ،  يتكرر يف اجلاهليات اليت متر ا البشرية      
والقرآن خياطب كـل    . وتوزيع املستويات والنفسيات فيها خمتلف    . ألن رقعة األرض واسعة   . واستجابة

واألرض حتتوي اليوم يف بعض نواحيها     . له حني يدعوها  ومبا تستجيب   ،  مستوى وكل نفس مبا يؤثر فيها     
. وجبالت ال يؤثر فيها إال كلمات من نار وشـواظ كهـذه الكلمـات             ،  وطبائع أجسى ،  قلوبا أقسى 

  .. ومشاهد وصور مثرية كهذه املشاهد والصور املثرية
|     |     | 

، مشاهد األخذ يف الدنيا واآلخـرة      ،املتوالية منذ أول السورة   ،  ويف ظل هذه املشاهد العنيفة املثرية     
ومشاهد الفرحة الطائرة واحلسرة    ،  ومشاهد النفوس املكشوفة العارية   ،  ومشاهد التدمري الكونية الشاملة   

  .. الغامرة
 يف ظل هذه املشاهد العميقة األثر يف املشاعر جييء التقرير احلاسم اجلازم عن حقيقة هذا القـول                 

 : فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب ،الذي جاءهم به الرسول الكرمي
قلـيال  ،  وما هو بقول شاعر   . إنه لقول رسول كرمي   . فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون       " 
  "  .. ترتيل من رب العاملني. قليال ما تذكرون، وال بقول كاهن. ما تؤمنون
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ال .  هذا الوقوع  واقع،  ثابت هذا الثبوت  ،   إن األمر ال حيتاج إىل قسم وهو واضح هذا الوضوح         
فما . ال! وال افتراء مفتر  ،  وال كهانة كاهن  ،  وليس شعر شاعر  ،  صادر عن احلق  ،  حيتاج إىل قسم أنه حق    

 : هو حباجة إىل توكيد بيمني
  ..  " فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون " 

 .. شـهود إىل جانب احلاضـر امل    ،  وذا التهويل بالغيب املكنون   ،   ذه الفخامة وذه الضخامة   
وما يبصر البشر من الكون ومـا يـدركون إال          . بل مما يدركون  . والوجود أضخم بكثري مما يرى البشر     

واألرض  - كما شاء اهللا هلم    - تليب حاجتهم إىل عمارة هذه األرض واخلالفة فيها       ،  أطرافا قليلة حمصورة  
شر ال ميلكون أن يتجـاوزوا      والب. كلها ليست سوى هباءة ال تكاد ترى أو حتس يف ذلك الكون الكبري            

ومن شؤونه وأسراره ونواميسه اليت أودعهـا       ،  ما هو مأذون هلم برؤيته وبإدراكه من هذا امللك العريض         
  .. إياه خالق الوجود

  ..  " فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون " 
ـ                دود اإلدراك   ومثل هذه اإلشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إىل أن هناك وراء مد البصر ووراء ح

وتوسع بذلك آفاق التصور اإلنسـاين للكـون     . جوانب وعوامل وأسرارا أخرى ال يبصرها وال يدركها       
فـالكون أرحـب   . وال أسري ما يدركه وعيه احملدود     ،  فال يعيش اإلنسان سجني ما تراه عيناه      . واحلقيقة

. اسب وظيفته يف هـذا الكـون  واحلقيقة أكرب من ذلك اجلهاز اإلنساين املزود بقدر حمدود من الطاقة ين      
ولكنه ميلك أن يكرب ويرتفع إىل آماد وآفاق أكرب          .. ووظيفته يف احلياة الدنيا هي اخلالفة يف هذه األرض        

وأن هناك وراء ما تدركه عينه ووعيه عـوامل وحقـائق           ،  وأرفع حني يستيقن أن عينه ومداركه حمدودة      
ويتصـل بينـابيع    ،  سامى على ذاته ويرتفع على نفسه     عندئذ يت  .. مما وصل إليه   - مبا ال يقاس   - أكرب

 ! املعرفة الكلية اليت تفيض على قلبه بالعلم والنور واالتصال املباشر مبا وراء الستور
 .. بأدواتـه امليسـرة لـه     ،  ويدرك الوعي ،   إن الذين حيصرون أنفسهم يف حدود ما ترى العني        

صغري حني يقـاس إىل   ،   عامل ضيق على سعته    حمصورون يف . سجناء حسهم وإدراكهم احملدود   ! مساكني
  .. ذلك امللك الكبري

 ويف فترات خمتلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثريون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيـديهم يف                
واالتصال بـاحلق   ،  ويغلقون على أنفسهم نوافذ املعرفة والنور     ؛  واحلاضر املشهود ،  سجن احلس احملدود  

وحياولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوهـا علـى             . ان والشعور عن طريق اإلمي  ،  الكبري
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. وبؤس مريـر  . وهذه كتلك سجن كبري   ! وتارة باسم العلمانية  . تارة باسم اجلاهلية   .. أنفسهم بأيديهم 
 ! وانقطاع عن ينابيع املعرفة والنور

 - حبمق وغـرور   - اليت صاغها  والعلم يتخلص يف هذا القرن األخري من تلك القضبان احلديدية           
 - عن طريق جتاربه ذاا    - ويتصل بالنور ،  يتخلص من تلك القضبان    .. حول نفسه يف القرنني املاضيني    

، وعـرف حـدوده   ؛  )1(بعد ما أفاق من سكرة الغرور واالندفاع من أسر الكنيسة الطاغية يف أوربـا               
العلم يدعو   " وعاد.  الكون ويف حقيقته املكنونة    وجرب أن أدواته احملدودة تقوده إىل غري احملدود يف هذا         

فما يسجن اإلنسان نفسه وراء قضبان      . أي نعم بالفرج  !  يف تواضع تبشر أوائله بالفرج     )2( " إىل اإلميان 
 ! املادة املوهومة إال وقد قدر عليه الضيق

 واملشـتغل    ولقد رأينا عاملا مثل ألكسيس كاريل الطبيب املتخصص يف حبوث اخللية ونقل الدم            
وصاحب جائزة نوبـل سـنة      ،  بالطب علما وجراحة وإشرافا على معاهد العالج والنظريات العالجية        

 :  ومدير معهد الدراسات اإلنسانية بفرنسا خالل احلرب العاملية الثانية يرى1912
ب وأن العقل اإلنساين هاد قاصد بني درو      ،  أن الكون على رحبه مملوء بعقول فعالة غري عقولنا         " 

، وإن الصالة من وسائل االتصال بالعقول اليت حولنـا        . التيه اليت حوله إذا كان معوله كله على هدايته        
فيما هو ظاهر لنا وما هو حمتجب عنـا يف طـي            ،  وبالعقل األبدي املسيطر على مقادير األكوان قاطبة      

 . )3( " اخلفاء
ألنه يقيمنا  ،   شأن خاص يف احلياة    وأن الشعور بالقداسة مع غريه من قوى النشاط الروحاين له          " 

 . )4( "  .. على اتصال بآفاق اخلفاء اهلائل من عامل الروح
وعمل مـع   ،  الذي اشتغل مبباحث التشريح والعلم الطبيعي      " دي نوي  "  ورأينا طبيبا آخر مثل   

 حواستدعاه معهد روكفلر ملواصلة حبث مع أعضائه يف خصائص وعالج اجلرا          ،  األستاذ كوري وقرينته  
 : يقول.. 

                                                 
دار .  "  فصل نظرة املسيحية وفصل فرويد     ..حملمد قطب   " اإلنسان بني املادية واإلسالم     :  "  يراجع بتوسع كتاب   )1(

 " . الشروق 
 . كريسي موريسون رئيس أكادميية العلوم بنيويورك حملمد صاحل الفلكي.  عنوان ترمجة كتاب ا)2(
 . للعقاد" عقائد املفكرين يف القرن العشرين :  "  عن كتاب)3(
 " عقائد املفكرين يف القرن العشرين  " )4(
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كثري من األذكياء وذوي النية احلسنة يتخيلون أم ال يسـتطيعون اإلميـان بـاهللا ألـم ال                   " 
على أن اإلنسان األمني الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمـي ال يلزمـه أن               . يستطيعون أن يدركوه  

. لتا احلالتني ناقص وباطل   فإن التصور يف ك   . يتصور اهللا إال كما يلزم العامل الطبيعي أن يتصور الكهرب         
 . )1( "  .. وإنه مع هذا ألثبت يف آثاره من قطعة اخلشب! وليس الكهرب قابال للتصور يف كيانه املادي

إننـا يف زمـن   :  "  ورأينا عاملا طبيعيا مثل سري أرثر طومسون املؤلف االسكتلندي الشهري يقول 
فهو أقل األزمنة صالحا للغلـو يف التـأويالت         ،  يوفقد فيه األثري كيانه املاد    ،  شفت فيه األرض الصلبة   

  " . املادية
  " : العلم والدين "  ويقول يف جمموعة

إذ . ليس للعقل املتدين أن يأسف اليوم ألن العامل الطبيعي ال خيلص من الطبيعة إىل رب الطبيعة                " 
االستنتاج من الطبيعة إىل    وقد تكون النتيجة أكرب جدا من املقدمة إذا خرج العلماء ب          . ليست هذه وجهته  

إال أننا خلقاء أن نغتبط ألن العلماء الطبيعيني قد يسروا للرتعة الدينية أن تتنفس يف جو                . ما فوق الطبيعة  
فإذا مل يكن عمل الطبيعيني أن يبحثـوا يف          .. . حيث مل يكن ذلك يسريا يف أيام آبائنا وأجدادنا        ،  العلم
فنحن نقرر عن رويـة      - خطأ يف كتابه البديع عن اإلنسان وعامله      كما زعم مستر الجندون دافيز       - اهللا

وال جناوز املعىن احلريف حني     ،  أنه قاد اإلنسان إىل فكرة عن اهللا أنبل وأمسى        ،  أن أعظم خدمة قام ا العلم     
، فإذا به ،  وحفزه من مث إىل غاية جهده العقلي      ،  إن العلم أنشأ لإلنسان مساء جديدة وأرضا جديدة       : نقول

 " وذلك يف اليقني واالطمئنان إىل اهللا     ،  ال جيد السالم إال حيث يتخطى مدى الفهم       ،   كثري من األحيان   يف
 . 

رئيس أكادميية العلوم بنيويـورك وعضـو الـس          " كريسي موريسون . ا "  ورأينا عاملا مثل  
 )2( ال يقوم وحده     اإلنسان:  " التنفيذي لس البحوث القومي بالواليات املتحدة سابقا يقول يف كتابه         

 : " 
إذ ندرك أن املادة كلها قد أصبحت من الوجهـة          ،  إننا نقترب فعال من عامل اهول الشاسع       " 

ولكن مما ال ريب فيه أن املصادفة مل يكن هلا          . العلمية جمرد مظهر لوحدة عاملية هي يف جوهرها كهربائية        
  " . نونألن هذا العامل العظيم خاضع للقا، دخل يف تكوين الكون

                                                 
 " عقائد املفكرين يف القرن العشرين  " )1(
 " .  العلم يدعو إىل اإلميان :  " املترجم بعنوان)2(
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هو خطوة أعظم من أن تتم      ،  إن ارتقاء اإلنساين احليواين إىل درجة كائن مفكر شاعر بوجوده          " 
 . ودون قصد ابتداعي، عن طريق التطور املادي

ولكن ما الذي يدير هذا     . فإن اإلنسان بوصفه هذا قد يكون جهازا      ،  وإذا قبلت واقعية القصد    " 
.  وكذلك ال يزعم أنه مـادي     ،  والعلم ال يعلل من يتوىل إدارته     . ة منه ألنه بدون أن يدار ال فائد     ؟  اجلهاز

 " 
  .. .  " لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي ألن نوقن بأن اهللا قد منح اإلنسان قبسا من نوره " 

فيتصل باجلو الطليق الـذي     ،   وهكذا بدأ العلم خيرج من سجن املادية وجدراا بوسائله الذاتية         
وإن . ونظائره املتعـددة  . فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون      : يه مبثل تلك اآلية الكرمية    يشري القرآن إل  

يكن بيننا حنن من أقزام التفكري والشعور من ال يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النور على نفسه وعلى مـن                    
ي عـن   ويف ختلف شـعور   ،  ويف ختلف روحي عن الدين    ،  يف ختلف عقلي عن العلم    ! حوله باسم العلم  

 ! ويف ختلف إنساين عما يليق بالكائن اإلنساين الكرمي! احلرية الطليقة يف معرفة احلقيقة
وما هو بقول شاعر قليال     . إنه لقول رسول كرمي    .. فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون       " 
  "  .. ترتيل من رب العاملني. وال بقول كاهن قليال ما تذكرون، ما تؤمنون

وإنـه  . إنـه شـاعر   : قوهلم ع   تقول به املشركون على القرآن وعلى رسول اهللا        ولقد كان مما    
وأن . منشؤها أن هذا القول فائق يف طبيعته على كالم البشـر          ،  متأثرين يف هذا بشبهة سطحية    . كاهن

فهـم الـذين   . وأن الكاهن كذلك متصل باجلن، الشاعر يف ومههم له رئي من اجلن يأتيه بالقول الفائق         
وطبيعة الشـعر أو    ،  وهي شبهة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن والرسالة        ! م ما وراء الواقع   ميدونه بعل 

  .. الكهانة
ولكنه ال خيتلط أبـدا     ؛  مجيل الصور والظالل  ،  رائع األخيلة ،   فالشعر قد يكون موسيقي اإليقاع    

قرر منهجا متكامال للحياة    إن هذا القرآن ي   . وال يشتبه ذا القرآن إن هنالك فارقا أساسيا فاصال بينهما         
. وللكون واحلياة كذلك  ،  ويصدر عن تصور للوجود اإلهلي ثابت     ،  ونظرة موحدة ،  يقوم على حق ثابت   

قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة يف حـاالت الرضـى           ،  والشعر انفعاالت متوالية وعواطف جياشة    
 ! ة على كل حالوالتأثرات املتغري، واحلب والكره، واالنطالق واالنكماش، والغضب

يف كلياتـه   ،   هذا إىل أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القـرآن مـن األسـاس                
فليس مـن   ،  فكل ما يف هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر          . مع تعني مصدره اإلهلي   ،  وجزئياته
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وهذا كل ما    ..  ومل يلحق  مل يسبق هلم هذا    .. طبيعة البشر أن ينشئوا تصورا كونيا كامال كهذا التصور        
هذا هو معروضا مسجال يف      .. أبدعته قرائح البشر من تصورات للكون وللقوة املنشئة له املدبرة لنظامه          

فإذا قرن إىل التصور القرآين وضح أن هذا التصـور  ؛ الفلسفة ويف الشعر ويف غريها من املذاهب الفكرية   
 . معني مييزه من كل تصورات البشروأنه متفرد بطابع ! صادر من جهة غري تلك اجلهة

فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهنا أنشأ منـهجا           . كذلك األمر يف الكهانة وما يصدر عنها      
أو ،  وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة         . متكامال ثابتا كاملنهج الذي جاء به القرآن      

 ! إشارة ملغزة
. وقد وقفنا عند بعضها يف هذه الظالل أحيانـا       ،  أن يلتفتوها  وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر       

فاجته إىل مثل هـذه     ،  فلم يسبق لبشر ومل يلحق كذلك أن أراد التعبري عن العلم الشامل الدقيق اللطيف             
 : الصورة اليت جاءت يف القرآن

قـة إال   وما تسقط من ور   ،  ويعلم ما يف الرب والبحر    ،  مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو     وعنده   " 
أو إىل مثل هذه     "  .. )1( وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني            ،  يعلمها
وهو معكم  ،  وما يرتل من السماء وما يعرج فيها      ،  يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها       :  " الصورة

 حتمل من أنثى وال تضـع إال        وما:  " أو إىل مثل هذه الصورة     " )2( واهللا مبا تعملون بصري   ،  أينما كنتم 
  " )3( إن ذلك على اهللا يسري. وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب. بعلمه

 كذلك مل يسبق لبشر ومل يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إىل القدرة اليت متسك هـذا الكـون                   
 " مسكهما من أحد من بعده    ولئن زالتا إن أ   . إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال      :  " وتدبره

أو هذه اللفتة إىل انبثاقات احلياة يف الكون من يد القدرة املبدعة وما حييط باحلياة من موافقـات                   .. )4(
 : كونية مدبرة مقدرة

فـأىن  . ذلكم اهللا . خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي       ،  إن اهللا فالق احلب والنوى     " 
. ذلك تقدير العزيز العلـيم    ،  لليل سكنا والشمس والقمر حسبانا    وجعل ا . فالق اإلصباح . تؤفكون

                                                 
 95آية :  سورة األنعام)1(
 . 4آية :  سورة احلديد)2(
 11آية :  سورة فاطر)3(
 41آية :  سورة فاطر)4(
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. قد فصلنا اآليات لقوم يعلمـون     ،  وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا يف ظلمات الرب والبحر          
وهو الذي  . قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون    ،  وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع       

ومن ،  خنرج منه حبا متراكبا   ،  فأخرجنا منه خضرا  ،   نبات كل شيء   أنزل من السماء ماء فأخرجنا به     
انظروا إىل  . وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه       ،  النخل من طلعها قنوان دانية    

  .. )1( " مثره إذا أمثر وينعه إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون
وال نظري هلا فيما تتجه إليه خواطر البشر        ،  ة وهذه اللفتات الكونية كثرية يف القرآن كثرة ملحوظ       

بغـض   .. وهذه وحدها كافية ملعرفة مصدر هذا الكتاب     .. للتعبري عن مثل املعاين اليت يعرب عنها القرآن       
 . النظر عن كل داللة أخرى من صلب الكتاب أو من املالبسات املصاحبة له على السواء

ومل تترتل منه إال سور وآيات عليهـا        ،   مل يكتمل  حىت حني كان القرآن   .  فالشبهة واهية سطحية  
 . وفيها ذلك القبس املوحي مبصدرها الفريد، ذلك الطابع اإلهلي اخلاص

ولكـن  . ويردون على هذه الشبهة بني احلني واحلـني       ،   وكرباء قريش كانوا يراجعون أنفسهم    
 !  القرآن الكرميكما يقول. هذا إفك قدمي: وإذ مل يهتدوا به فسيقولون. الغرض يعمي ويصم

وهم يراجعون هذه الشـبهة وينفوـا      ،   وقد حكت كتب السرية مواقف متعددة لزعماء قريش       
 . فيما بينهم

وعن عتبة بن ربيعـة     ،  وعن النضر بن احلارث   ،  من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن املغرية         
 : وقد جاء يف روايته عن األول

فقال . وقد حضر املوسم  ؛  وكان ذا سن فيهم   . ليه نفر من قريش   مث إن الوليد بن املغرية اجتمع إ       " 
وقد مسعوا بـأمر    ،  وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه     ،  إنه قد حضر هذا املوسم    ،  يا معشر قريش  : هلم

، ويرد قولكم بعضه بعضـا    ،  وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا    ،  فأمجعوا فيه رأيا واحدا   ؛  صاحبكم هذا 
. كاهن: نقول: قالوا. بل أنتم فقولوا أمسع   : قال. وأقم لنا رأيا نقل به    ،  مشس فقل فأنت يا أبا عبد     : فقالوا
. جمنون: فنقول: قالوا. لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه        ،  ما هو بكاهن  ،  ال واهللا : قال
: فنقـول : لواقا. فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته      ،  لقد رأينا اجلنون وعرفناه   ،  ما هو مبجنون  : قال

لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هـو            ،  ما هو بشاعر  : قال. شاعر
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فما هـو بنفـثهم وال   ، لقد رأينا السحار وسحرهم   ؛  ما هو بساحر  : قال. ساحر: فنقول: قالوا. بالشعر
وإن فرعـه   ،  إن أصله لعذق  و،  واهللا إن لقوله حلالوة   : قال؟  فما نقول يا أبا عبد مشس     : قالوا .. عقدهم
هو ساحر  : وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا     ،   وما أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطل          )1(جلناة  

. وبني املرء وعشـريته   ،  وبني املرء وزوجه  ،  وبني املرء وأخيه  ،  جاء بقول هو سحر يفرق بني املرء وأبيه       
، ال مير م أحد إال حذروه إياه       - حني قدموا املوسم   - فجعلوا جيلسون بسبل الناس   ،  فتفرقوا عنه بذلك  
  .. .  " وذكروا هلم أمره

 : قال] النضر بن احلارث [  وحكى عن الثاين 
قد كان حممـد فـيكم      . إنه واهللا قد نزل بكم أمر ما أتيتم له حبيلة بعد          . فقال يا معشر قريش    " 

، حىت إذا رأيتم يف صـدغيه الشـيب       ،  انةوأعظمكم أم ،  وأصدقكم حديثا ،  أرضاكم فيكم ،  غالما حدثا 
وقلتم . لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم    . ما هو بساحر  ،  ال واهللا ! ساحر: وجاءكم مبا جاءكم به قلتم    

ال واهللا ما هو    ! شاعر: وقلتم. ومسعنا سجعهم ،  قد رأينا الكهنة وختاجلهم   . ال واهللا ما هو بكاهن    ! كاهن
لقد رأينا اجلنون فمـا هـو       ! جمنون: وقلتم. نافه كلها هزجه ورجزه   ومسعنا أص ،  قد رأينا الشعر  . بشاعر

 .. فإنه واهللا قد نزل بكم أمر عظيم      ،  فانظروا يف شأنكم  ،  يا معشر قريش  . خبنقه وال وسوسته وال ختليطه    
 . "  . 

وقد يكون هو حادثا واحدا نسب مـرة إىل         . بني قوله وقول عتبة    -  واملطابقة تكاد تكون تامة   
ولكن ال نستبعد كذلك أن يتطابق قوالن لرجلني من كبـار قـريش يف مـوقفني                . إىل ذاك هذا ومرة   

 ! متشاني من مواقف حريم جتاه هذا القرآن
وهو قريب من    ..  وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته يف استعراضنا لسورة القلم يف هذا اجلزء            

 ..  موقف الوليد والنضر جتاه حممد وجتاه القول الذي جاء به
واألمر أوضح  . إال حيلة ماكرة أحيانا وشبهة مفضوحة أحيانا      ،  ساحر أو كاهن  :  فما كان قوهلم  

إنـه  : وهو من مث ال حيتاج إىل قسم مبا يعلمون وما ال يعلمون  . من أن يلتبس عند أول تدبر وأول تفكري       
 . عاملنيإمنا هو ترتيل من رب ال .. وال بقول كاهن. وما هو بقول شاعر. لقول رسول كرمي

ال . ولكن املراد هنا أنه قول من نوع آخـر        ،   وتقرير أنه قول رسول كرمي ال يعين أنه من إنشائه         
مـن ذلـك    ،  فيحمله من هناك  ،  يرسل به من عند اهللا    ،  إمنا يقوله رسول  ،  وال يقوله كاهن  ،  يقوله شاعر 

                                                 
 . ما فيه مثر جيىن: واجلناة. الكثري الشعب واألطراف:  العذق)1(
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وليس شاعرا  ،  ند ربه أي مرسل به من ع    . والذي يعني هذا املعىن هو كلمة رسول      . املصدر الذي أرسله  
إمنا هو رسول يقول مـا حيملـه عمـن     .. أو مبساعدة رئي أو شيطان. وال كاهنا يقوله من عند نفسه 

  "  .. ترتيل من رب العاملني:  " ويقرر هذا تقريرا حامسا ما جاء بعده. أرسله
ـ    "  .. قليال ما تذكرون   ..  "  " قليال ما تؤمنون  :  "  والتعقيب ونفـي  ،  انمدلولة نفي اإلمي

أي  " . إنه كان يقل اللغو    "  ع    ويف احلديث يف وصف رسول اهللا     . وفق تعبريات اللغة املألوفة   . التذكر
إنـه  : وإال فما يقول مؤمن عن الرسـول      . فقد نفى عنهم أصل اإلميان وأصل التذكر       .. ال يلغو أصال  

 ! ضحان ذا القول النكريإمنا مها الكفر والغفلة ين. إنه كاهن: وال يقول متذكر متدبر، شاعر
|     |     | 

ملن يفتري على اهللا يف شأن العقيدة وهي اجلد الـذي ال  ،  ويف النهاية جييء ذلك التهديد الرعيب  
وأمانته فيمـا    ع   وهو صدق الرسول  ،  جييء لتقرير اإلحتمال الواحد الذي ال احتمال غريه       . هوادة فيه 

كما هو الشأن لو احنرف أقل احنراف عـن         .  يأخذه أخذا شديدا   بشهادة أن اهللا مل   . أبلغه إليهم أو يبلغه   
 : أمانة التبليغ
فما منكم مـن    . مث لقطعنا منه الوتني   . ألخذنا منه باليمني  . ولو تقول علينا بعض األقاويل     " 

  "  .. أحد عنه حاجزين
قـول بعـض    وأنه لو ت  . صادق فيما أبلغهم   ع    ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية أن حممدا       

وملا كان هذا مل يقع     . ألخذه اهللا فقتله على هذا النحو الذي وصفته اآليات        ،  األقاويل اليت مل يوح ا إليه     
 . فهو ال بد صادق

ولكن املشهد املتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شـيء       ..  هذه هي القضية من الناحية التقريرية     
كما أن فيها حركة وفيهـا      . ظالال فيها رهبة وفيها هول    . يلقي ظالال بعيدة وراء املعىن التقريري     ،  آخر
 ! ووراءها إحياءات وإمياءات وإيقاعات. حياة

. وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية يف الوقت ذاتـه         .  فيها حركة األخذ باليمني وقطع الوتني     
كمـا أن    .. مجعنيالبشر أ  .. ووراءها اإلحياء بقدرة اهللا العظيمة وعجز املخلوق البشري أمامها وضعفه         

ولو كان هـو    . وراءها اإلمياء إىل جدية هذا األمر اليت ال حتتمل تساحما وال جماملة ألحد كائنا من كان               
 ! ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة واهلول واخلشوع. حممد الكرمي عند اهللا األثري احلبيب

|     |     | 
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 : مر وطبيعته القوية وأخريا جتيء اخلامتة التقريرية حبقيقة هذا األ
وإنه حلـق   . وإنه حلسرة على الكافرين   . وإنا لنعلم أن منكم مكذبني    . وإنه لتذكرة للمتقني   " 

  " . اليقني
فهو يثريهـا فيهـا   . إن احلقيقة اليت جاء ا كامنة فيها      .  فهذا القرآن يذكر القلوب التقية فتذكر     

وال تفيد مـن    ،  م مطموسة غافلة ال تتفتح وال تتذكر      فأما الذين ال يتقون فقلو    . ويذكرها ا فتتذكرها  
 . وإن املتقني ليجدون فيه من احلياة والنور واملعرفة والتذكري ما ال جيده الغافلون. هذا الكتاب شيئا

وال يغري من هذه    ،  ولكن هذا ال يؤثر يف حقيقة هذا األمر        "  .. وإنا لنعلم أن منكم مكذبني     " 
 .  أن يؤثر يف حقائق األمورفأمركم أهون من. احلقيقة

وحيط من قدر املكـذبني ومبـا       ،  مبا يرفع من شأن املؤمنني     "  .. وإنه حلسرة على الكافرين    " 
مث إنه حجة عليهم عنـد اهللا يف        . ينتهي إليه من إقرار احلق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون          

 . فهو حسرة على الكافرين يف الدنيا واآلخرة. ويتحسرون ملا يصيبهم بسببه، يعذبون به، اليوم اآلخر
ولكنه احلـق يف    ،  فليس جمرد اليقني  . حق اليقني . مع تكذيب املكذبني   "  .. وإنه حلق اليقني   " 
عميق ،  وإن هذا القرآن لعميق يف احلق     . وهو تعبري خاص يضاعف املعىن ويضاعف التوكيد      . هذا اليقني 
  .. يف كل آية ما يشي بأن مصدره هو احلق األول األصيلوإنه ليكشف عن احلق اخلالص . يف اليقني

وال هـو   . وال هو قول كاهن   . ال هو قول شاعر   .  فهذه هي طبيعة هذا األمر وحقيقته املستيقنة      
 . وهو حق اليقني. وهو التذكرة للمتقني. إمنا هو الترتيل من رب العاملني. تقول على اهللا

 : يف أنسب وقت وأنسب حالة هلذا التلقني، مي هنا جييء التلقني العلوي للرسول الكر
  "  .. فسبح باسم ربك العظيم " 

 .. ومبا فيه من عبودية وخشوع    . ومبا فيه من اعتراف وحتقيق    .  والتسبيح مبا فيه من ترتيه ومتجيد     
لقـدرة اهللا   ،  وبعد ذلك االستعراض الطويـل    ،  بعد هذا التقرير األخري   ،  هو الشعور الذي خياجل القلب    . 
  .. وعظمة الرب الكرمي، لعظيما
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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 إظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، و

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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