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 تعـرج   3 من اللَّـِه ِذي الْمعـاِرِج        2 لِّلْكَاِفرين لَيس لَه داِفع      1سأَلَ ساِئلٌ ِبعذَاٍب واِقٍع     + 

 ِإنهم يرونـه    5 فَاصِبر صبرا جِميلًا     4قْداره خمِسني أَلْف سنٍة     الْملَاِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ مِ      
 ولَا يسـأَلُ حِمـيم      9 وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن     8 يوم تكُونُ السماء كَالْمهِل      7 ونراه قَِريبا    6بِعيدا  

 12 وصـاِحبِتِه وأَِخيـِه   11مجِرم لَو يفْتِدي ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ ِببِنيـِه       يبصرونهم يود الْ   10حِميما  
 16 نزاعةً لِّلشوى    15 كَلَّا ِإنها لَظَى     14 ومن ِفي الْأَرِض جِميعا ثُم ينِجيِه        13وفَِصيلَِتِه الَِّتي تؤويِه    

  18جمع فَأَوعى  و17تدعو من أَدبر وتولَّى 
 ِإلَّـا   21 وِإذَا مسه الْخيـر منوعـا        20 ِإذَا مسه الشر جزوعا      19ِإنَّ الِْإنسانَ خِلق هلُوعا     

  لِّنيصونَ       22الْماِئمد لَاِتِهملَى صع مه 23 الَِّذين         لُـومعم ـقح اِلِهموِفي أَم الَِّذينـاِئِل   لِّ 24 ولس
 ِإنَّ  27 والَِّذين هم من عذَاِب ربِهـم مشـِفقُونَ          26 والَِّذين يصدقُونَ ِبيوِم الديِن      25والْمحروِم  

لَكَـت   ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أَو مـا م       29 والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ      28عذَاب ربِهم غَير مأْموٍن     
     لُوِمنيم رغَي مهفَِإن مهانمونَ         30أَيادالْع مه لَِئكفَأُو اء ذَِلكرى وغتِن اب31 فَم    اِتِهمانِلأَم مه الَِّذينو 

 34 يحـاِفظُونَ     والَِّذين هم علَى صلَاِتِهم    33 والَِّذين هم ِبشهاداِتِهم قَاِئمونَ      32وعهِدِهم راعونَ   
  35أُولَِئك ِفي جناٍت مكْرمونَ 

      ِطِعنيهم لَكوا ِقبكَفَر اِل الَِّذين36فَم       اِل ِعِزينمِن الشعِمِني وِن الْيـِرٍئ     37 عكُلُّ ام عطْمأَي 
 فَلَا أُقِْسم ِبرب الْمشاِرِق والْمغاِرِب      39 يعلَمونَ    كَلَّا ِإنا خلَقْناهم مما    38منهم أَن يدخلَ جنةَ نِعيٍم      

 فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتـى      41 علَى أَن نبدلَ خيرا منهم وما نحن ِبمسبوِقني          40ِإنا لَقَاِدرونَ   
 43جونَ ِمن الْأَجداِث ِسراعا كَأَنهم ِإلَى نصٍب يوِفضونَ          يوم يخر  42يلَاقُوا يومهم الَِّذي يوعدونَ     

  _44خاِشعةً أَبصارهم ترهقُهم ِذلَّةٌ ذَِلك الْيوم الَِّذي كَانوا يوعدونَ 
|     |     | 

اهليـة يف   لعقابيـل اجل  ،  الدقيق،  العميق،  املديد،   هذه السورة حلقة من حلقات العالج البطيء      
وكما ميكن أن يواجهها يف أية جاهلية أخرى مع اختالفات          ؛  النفس البشرية كما واجهها القرآن يف مكة      

 ! ويف الظواهر ال يف احلقائق! يف السطوح ال يف األعماق
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ويف خـالل   ،   أو هي جولة من جوالت املعركة الطويلة الشاقة اليت خاضها يف داخل هذه النفس             
 - وهي أضخم وأطول من املعارك احلربية اليت خاضها املسلمون        . ورواسبها وركامها  ،دروا ومنحنياا 

كما أن هذه الرواسب وتلك العقابيل هي أكرب وأصعب من القوى اليت كانـت مرصـودة                 - فيما بعد 
 ! ضد الدعوة اإلسالمية واليت ما تزال مرصودة هلا يف اجلاهليات القدمية واحلديثة

وعلى وجـه  ؛ ليت تعاجل السورة إقرارها هي حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء     واحلقيقة األساسية ا  
يف طريقها إىل إقـرار      - وهي تلم . كما أوعدهم القرآن الكرمي   ،  اخلصوص ما فيها من عذاب للكافرين     

وهي حقيقة ختتلف حني تكون مؤمنة وحـني        . حبقيقة النفس البشرية يف الضراء والسراء      - هذه احلقيقة 
واسـتحقاقها  ،  كما تلم بسمات النفس املؤمنة ومنهجها يف الشعور والسلوك        . ة من اإلميان  تكون خاوي 

وتقرر السورة   .. ووان الذين كفروا على اهللا وما أعده هلم من مذلة ومهانة تليق باملستكربين            . للتكرمي
  .. . واختالف املوازين، كذلك اختالف القيم واملقاييس يف تقدير اهللا وتقدير البشر

أو جولة من   ،   وتؤلف ذه احلقائق حلقة من حلقات العالج الطويل لعقابيل اجلاهلية وتصوراا          
تلك املعركة اليت خاضها القرآن فانتصـر       . جوالت املعركة الشاقة يف دروب النفس البشرية ومنحنياا       

يقي يف داخـل الـنفس      فقد كان انتصار القرآن احلق    . فيها يف النهاية جمردا من كل قوة غري قوته الذاتية         
قبل أن يكون له سيف يدفع الفتنة عن املؤمنني به فضال على أن يرغم بـه أعـداءه                   - ابتداء - البشرية

 ! على االستسالم له
يشـعر بـالقوة الغالبـة       - وهو مستحضر يف ذهنه ألحداث السرية      -  والذي يقرأ هذا القرآن   

نفوس يف مكة ويروضها حىت تسلس قيادهـا راغبـة       والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه به ال        
تارة يواجهها مبا يشبه الطوفـان       .. ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعا عجيبا        . خمتارة

وتارة يواجهها مبا يشبه اهلراسة الساحقة اليت ال يثبت هلـا           ! الغامر من الدالئل املوحية واملؤثرات اجلارفة     
وتارة يواجهها مبا يشبه السياط الالذعة تلـهب  ! كياا من التصورات والرواسبشيء مما هو راسخ يف     

، واملسارة الـودود ، وتارة يواجهها مبا يشبه املناجاة احلبيبة! احلس فال يطيق وقعها وال يصرب على لذعها       
الـيت تفـتح   ، والصرخة املفزعة ،  وتارة يواجهها باهلول املرعب   ! اليت فو هلا املشاعر وتأنس هلا القلوب      

وتارة يواجهها باحلقيقة يف بساطة ونصاعة ال تدع جماال للتلفت عنها           ! األعني على اخلطر الداهم القريب    
وتارة يتخلل  . وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح واألمل الندي الذي يهتف هلا ويناجيها         . وال اجلدال فيها  

فها لذاا فترى ما جيـري يف داخلـها رأي          مسارا ودروا ومنحنياا فيلقي عليها األضواء اليت تكش       
ومئات !  .. وتتيقظ حلركاا وانفعاالا اليت كانت غافلة عنها      ،  وتكره بعضه ،  وختجل من بعضه  ،  العني
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يطلع عليهـا قـارئ      .. ومئات من املؤثرات  ،  ومئات من اهلتافات  ،  ومئات من اللفتات  ،  من اللمسات 
ويرى كيف انتصر القرآن على اجلاهلية      . وذلك العالج البطيء  ،  وهو يتبع تلك املعركة الطويلة    ،  القرآن

 . يف تلك النفوس العصية العنيدة
واحلقائق األخرى اليت   ،   وهذه السورة تكشف عن جانب من هذه احملاولة يف إقرار حقيقة اآلخرة           

 . أملت ا يف الطريق إليها
ذه السـورة تعاجلهـا بطريقـة       ولكن ه ،   وحقيقة اآلخرة هي ذاا اليت تصدت هلا سورة احلاقة        

  .. وصور وظالل جديدة، وتعرض هلا من زاوية جديدة، أخرى
ممثلني يف حركات عنيفة يف     ،   يف سورة احلاقة كان االجتاه إىل تصوير اهلول والرعب يف هذا اليوم           

ومحلت األرض واجلبـال فـدكتا دكـة        ،  فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة     :  " مشاهد الكون اهلائلة  
ويف اجلالل املهيب يف ذلك      "  .. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية    ،  فيومئذ وقعت الواقعة  . ةواحد

ويف التكشـف    "  .. وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية        :  " املشهد املرهوب 
  "  .. يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية:  " الذي ترتج له وتستهوله املشاعر

:  " حىت يف النطق باحلكم ذا العذاب     ،  اهلول والرعب يتمثالن يف مشاهد العذاب      كذلك كان   
كما يتجلـى يف     ..  " مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه      . مث اجلحيم صلوه  . فغلوه. خذوه

يا ليتها كانـت    . ومل أدر ما حسابيه   . ليتين مل أوت كتابيه   يا  :  " صراخ املعذبني وتأوهام وحسرام   
  "  .. قاضيةال

أكثر ممـا  ،   فأما هنا يف هذه السورة فاهلول يتجلى يف مالمح النفوس ومساا وخواجلها وخطواا            
وهو على كـل  ! حىت املشاهد الكونية يكاد اهلول يكون فيها نفسيا   . يتجلى يف مشاهد الكون وحركاته    

لى مداه يف مدى ما حيدثه فيها       إمنا اهلول مستكن يف النفس يتج     . حال ليس أبرز ما يف املوقف من أهوال       
وال يسأل محـيم    . وتكون اجلبال كالعهن  ،  يوم تكون السماء كاملهل   :  " من خلخلة وذهول وروعة   

، وفصيلته اليت تؤويه  ،  وصاحبته وأخيه ،  يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه        . محيما
  ..  " ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه

:  " ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة األحياء يف مسة اهلول احلـي            " نفس "  وجهنم هنا 
  "  .. تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى. نزاعة للشوى. إا لظى
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يوم خيرجون من األجداث سـراعا      :  "  والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسيا        
  "  ..  اليوم الذي كانوا يوعدونذلك، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، كأم إىل نصب يوفضون

بـاختالف  ،   فاملشاهد والصور والظالل هلذا اليوم ختتلف يف سورة املعارج عنها يف سورة احلاقة            
 . مع احتاد احلقيقة الرئيسية اليت تعرضها السورتان يف هذه املشاهد. طابعي السورتني يف عمومه

، تصوير النفس البشرية يف الضراء والسراء      - فيما تناولت  -  ومن مث فقد تناولت سورة املعارج     
فجاء يف صـفة    : اخلاص " النفسي " وكان هذا متناسقا مع طابعها    . يف حاليت اإلميان واخلواء من اإلميان     

الذين ،  إال املصلني . وإذا مسه اخلري منوعا   ،  إذا مسه الشر جزوعا   . إن اإلنسان خلق هلوعا    " اإلنسان
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفـوس املؤمنـة ومساـا            ..  " اخل .. هم على صالم دائمون   

. الذين هم على صالم دائمـون     . إال املصلني :  " الظاهرة واملضمرة متشيا مع طبيعة السورة وأسلوا      
والذين هم من عـذاب  . والذين يصدقون بيوم الدين. والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم 

إال على أزواجهم أو ما     . والذين هم لفروجهم حافظون   . ب رم غري مأمون   إن عذا . رم مشفقون 
والذين هم آلمانـام    . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون      . ملكت أميام فإم غري ملومني    

  "  ..  .. . والذين هم على صالم حيافظون. والذين هم بشهادام قائمون. وعهدهم راعون
 |     |     | 

ومـن  . لقد كان االجتاه الرئيسي يف سورة احلاقة إىل تقرير حقيقة اجلد الصارم يف شأن العقيدة               و
كحقيقة أخذ املكذبني أخذا صـارما يف       ،  مث كانت حقيقة اآلخرة واحدة من حقائق أخرى يف السورة         

 فهـو إىل    فأما االجتاه الرئيسي يف سورة املعارج      .. وأخذ كل من يبدل يف العقيدة بال تسامح       ؛  األرض
 . فحقيقة اآلخرة هي احلقيقة الرئيسية فيها. وموازين هذا اجلزاء، تقرير حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء

مـن  .  ومن مث كانت احلقائق األخرى يف السورة كلها متصلة اتصاال مباشرا حبقيقة اآلخرة فيها             
تقـدير اهللا لليـوم اآلخـر    و، ذلك حديث السورة عن الفارق بني حساب اهللا يف أيامه وحساب البشر    

فاصـرب صـربا    ،  تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة          :  " وتقدير البشر 
 . وهو متعلق باليوم اآلخر " اخل .. . إم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مجيال

ومها . لو من اإلميان   ومنه ذلك الفارق بني النفس البشرية يف الضراء والسراء يف حاليت اإلميان واخل            
 . مؤهالن للجزاء يف يوم اجلزاء
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مع هوام على اهللا وعجـزهم  ،  ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعيم     
 . وهو متصل اتصاال وثيقا مبحور السورة األصيل. عن سبقه والتفلت من عقابه

الكبرية اليت تتصدى إلقرارهـا يف       وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة اآلخرة وهي احلقيقة          
 . للموضوع األصيل! مع تنوع اللمسات واحلقائق األخرى املصاحبة. النفوس

|     |     | 
فقد كان التنـوع     .. الناشئ من بنائها التعبريي   ،   ظاهرة أخرى يف هذا اإليقاع املوسيقي للسورة      

فأما هنـا يف     .. وفق املعىن واجلو فيه   . رة لفقرة اإليقاعي يف احلاقة ناشئا من تغري القافية يف السياق من فق          
. ألنه يشمل تنوع اجلملة املوسيقية كلها ال إيقاع القافيـة وحـدها           ،  سورة املعارج فالتنوع أبعد نطاقا    

ويكثر هذا التنوع يف شطر السـورة األول بشـكل   . واجلملة املوسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد تركيبا     
 . ملحوظ

من حيث الطـول     - مع احتاد اإليقاع يف اياا     -  مجل موسيقية منوعة    ففي هذا املطلع ثالث   
 : ومن حيث اإليقاعات اجلزئية فيها على النحو التايل

تعـرج املالئكـة    . من اهللا ذي املعارج   . للكافرين ليس له دافع   . سأل سائل بعذاب واقع    " 
حيث تنتهي مبد األلـف      "  .. فاصرب صربا مجيال  . يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة      . والروح إليه 

 . يف اإليقاع اخلامس
 . حيث يتكرر اإليقاع مبد األلف مرتني ..  " ونراه قريبا. إم يرونه بعيدا " 
حيث تنتهي   "  .. وال يسأل محيم محيما   . وتكون اجلبال كالعهن  . يوم تكون السماء كاملهل    " 

 . لداخلمع تنوع اإليقاع يف ا. مبد األلف يف اإليقاع الثالث
وفصـيلته الـيت    . وصاحبته وأخيه . يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه         " 

حيث تنتهي مبد األلف يف اإليقاع اخلامس        "  .. كال إا لظى  . ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه     . تؤويه
 . كاألول

إذا مسـه   . هلوعاإن اإلنسان خلق    . ومجع فأوعى . تدعو من أدبر وتوىل    .. نزاعة للشوى  " 
حيث يتكرر إيقاع املد باأللف مخس مرات منهما اثنتان يف           "  .. وإذا مسه اخلري منوعا   . الشر جزوعا 

 . النهاية ختتلفان عن الثالثة األوىل
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  ..  مث يستقيم اإليقاع يف باقي السورة على امليم والنون وقبلهما واو أو ياء
وشديد التعقيد يف الصياغة املوسيقية بشـكل يلفـت          والتنويع اإليقاعي يف مطلع السورة عميق       
من مجال غريب على البيئـة العربيـة         - موسيقيا - األذن املوسيقية إىل ما يف هذا التنويع املعقد الراقي        

ولكن األسلوب القرآين يطوعه ومينحه اليسر الذي يدخل بـه إىل األذن           . وعلى اإليقاع املوسيقي العريب   
 . )1(ن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها املوسيقي وإ، العربية فتقبل عليه

  .. .  واآلن نستعرض السورة تفصيال
|     |     | 

تعـرج املالئكـة    ،  من اهللا ذي املعارج   ،  للكافرين ليس له دافع   ،  سأل سائل بعذاب واقع    " 
، نه بعيدا ونراه قريبـا إم يرو، فاصرب صربا مجيال، والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة      

يود ارم لـو    ،  يبصروم،  وال يسأل محيم محيما   ،  وتكون اجلبال كالعهن  ،  يوم تكون السماء كاملهل   
. ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه     ،  وفصيلته اليت تؤويه  ،  وصاحبته وأخيه ،  يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه    

  ..  " فأوعىومجع ، تدعو من أدبر وتوىل، نزاعة للشوى، إا لظى! كال
ولقـد لقيـت منـهم      ؛   كانت حقيقة اآلخرة من احلقائق العسرية اإلدراك عند مشركي العرب         

، وينكروا أشد اإلنكـار   ؛  وكانوا يتلقوا بغاية العجب والدهش واالستغراب     ،  معارضة نفسية عميقة  
 . ىت يكونم: أو أن يقول هلم، يف صور شىت أن يأتيهم ذا اليوم املوعود ع ويتحدون الرسول

ويف روايـة أخـرى   .  ويف رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن احلارث     
 . ذلك سؤال الكفار عن عذاب اهللا وهو واقع م: قال: عنه

وتقرر أن هـذا    .  وعلى أية حال فالسورة حتكي أن هناك سائال سأل وقوع العذاب واستعجله           
وأن أحدا ال   . وألنه قريب الوقوع من جهة أخرى     ،  قدير اهللا من جهة   ألنه كائن يف ت   ،  العذاب واقع فعال  

يبدو تعاسة من السـائل      - وهو واقع ليس له من دافع      - فالسؤال عنه واستعجاله  . ميكنه دفعه وال منعه   
 ! فردا كان أو جمموعة؛ املستعجل

                                                 
 لآلخرين يراجـع    ولتقريبه.  الذين يعرفون شيئاً عن األصول املوسيقية لن جيدوا صعوبة يف فهم مدلول هذا الكالم              )1(

 " . دار الشروق " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " التناسق الفين يف كتاب: فصل
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ما يدخل فيـه    فيدخل فيه أولئك السائلون املستعجلون ك      .. إطالقا ..  وهذا العذاب للكافرين  
كما قال يف السـورة     ،  وهو تعبري عن الرفعة والتعايل     "  .. ذي املعارج  " وهو واقع من اهللا   . كل كافر 
  "  .. رفيع الدرجات ذو العرش:  " األخرى

، ومسـتحقيه ،  ووقوعـه ،   وبعد هذا االفتتاح الذي يقرر كلمة الفصل يف موضـوع العـذاب           
بعد هـذا    .. جيعل قضاءه أمرا علويا نافذا ال مرد له وال دافع         مما  ،  وعلو هذا املصدر ورفعته   ،  ومصدره

ولكـن  . والذي يستعجلون به وهو منهم قريب، أخذ يف وصف ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب       
 : ومقاييسه غري مقاييسهم، تقدير اهللا غري تقدير البشر

إـم  ،  فاصرب صربا مجيال   ،تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة           " 
  "  .. يرونه بعيدا ونراه قريبا

ويف هـذا   . ألن السياق يكاد يعني هذا املعىن     ،   واألرجح أن اليوم املشار إليه هنا هو يوم القيامة        
كما مسي ذا االسم يف     ،  األرجح أنه جربيل عليه السالم    : والروح. اليوم تصعد املالئكة والروح إىل اهللا     

وعروج املالئكة والروح يف هـذا      . إمنا أفرد بالذكر بعد املالئكة ملا له من شأن خاص         و. مواضع أخرى 
وهم يعرجون يف شؤون هذا اليـوم       ،  إحياء بأمهيته يف هذا اليوم وخصوصيته     ،  اليوم يفرد كذلك بالذكر   

ىل وال إ ،  وال كيف يصعد املالئكة   ،  طبيعة هذه املهام   - ومل نكلف أن ندري    - وال ندري حنن  . ومهامه
وليس لنا إليها مـن     ،  فهذه كلها تفصيالت يف شأن الغيب ال تزيد شيئا من حكمة النص           . أين يصعدون 

الذي ينشغل  ،  فحسبنا أن نشعر من خالل هذا املشهد بأمهية ذلك اليوم         . وليس لنا عليها من دليل    ،  سبيل
 . فيه املالئكة والروح بتحركات تتعلق مبهام ذلك اليوم العظيم

فقد تكون كناية عن طول هذا اليـوم كمـا هـو             ..  " قداره مخسني ألف سنة   كان م  "  وأما
ويكون مقدار هذا اليوم مخسني ألف سنة من سين أهل          ،  وقد تعين حقيقة معينة   . مألوف يف التعبري العريب   

فإن يومنا األرضـي هـو مقيـاس     . وتصور هذه احلقيقة قريب جدا اآلن     ! األرض فعال وهو يوم واحد    
وهناك جنوم دورا حول نفسها تستغرق      .  األرض حول نفسها يف أربع وعشرين ساعة       مستمد من دورة  

ولكننا نـذكر   . وال يعين هذا أنه املقصود باخلمسني ألف سنة هنا         .. ما يعادل يومنا هذا آالف املرات     
 ! هذه احلقيقة لتقرب إىل الذهن تصور اختالف املقاييس بني يوم ويوم
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فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم       ،   اهللا يساوي مخسني ألف سنة      وإذا كان يوم واحد من أيام     
إىل الصرب اجلميل على استعجاهلم وتكذيبهم بذلك        ع   ومن مث يدعو اهللا نبيه    . وهو عند اهللا قريب   ،  بعيدا

 . العذاب القريب
  "  .. إم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فاصرب صربا مجيال " 

ولكل مؤمن يتبـع  ، وتكررت لكل رسول،  إليه صاحبت كل دعوة    والدعوة إىل الصرب والتوجيه     
موصـولة  ،  وحلفظ هذه النفوس متماسكة راضية    ،  وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق     . الرسول

  .. متطلعة كذلك إىل األفق البعيد، باهلدف البعيد
يف صـدق   الذي ال يصاحبه السخط وال القلق وال الشـك          ،   والصرب اجلميل هو الصرب املطمئن    

املوصـول بـاهللا    ،  الشاعر حبكمته من وراء االبـتالء     ،  الراضي بقدر اهللا  ،  صرب الواثق من العاقبة   . الوعد
 . احملتسب كل شيء عنده مما يقع به

ليس لـه  . وهي دعوة إىل اهللا ،  فهي دعوة اهللا  .  وهذا اللون من الصرب هو اجلدير بصاحب الدعوة       
وكل ما يقع يف شـأا      ،  فكل ما يلقاه فيها فهو يف سبيل اهللا        .وليس له وراءها من غاية    . هو منها شيء  
 . ومع الشعور ا يف أعماق الضمري، فالصرب اجلميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه احلقيقة. هو من أمر اهللا

، وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكـذبون      ،   واهللا صاحب الدعوة اليت يقف هلا املكذبون      
ولكن البشر ال يعرفون هذا     . قيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبريه للكون كله       يقدر األحداث ويقدر موا   

وقد يساور القلق أصحاب الدعوة     . وإذا طال عليهم األمد يستريبون    . فيستعجلون؛  التدبري وذلك التقدير  
عندئذ جييء مثل هـذا      .. وجتول يف خاطرهم أمنية ورغبة يف استعجال الوعد ووقوع املوعود         ،  أنفسهم

 : يت وهذا التوجيه من اهللا اخلبريالتثب
  ..  " فاصرب صربا مجيال " 

وتقريرا للحقيقة  . تثبيتا لقلبه على ما يلقى من عنت املناوأة والتكذيب         ع    واخلطاب هنا للرسول  
 : ومقاييسه املطلقة غري مقاييسهم الصغرية؛ وهي أن تقدير اهللا لألمور غري تقدير البشر: األخرى

  "  .. دا ونراه قريباإم يرونه بعي " 
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. الذي يرونه بعيدا ويـراه اهللا قريبـا       ،   مث يرسم مشاهد اليوم الذي يقع فيه ذلك العذاب الواقع         
وهي مشاهد تشي باهلول املذهل املزلزل يف الكـون ويف          . يرسم مشاهده يف جمايل الكون وأغوار النفس      

 : النفس سواء
  "  .. عهنوتكون اجلبال كال، يوم تكون السماء كاملهل " 

والقـرآن يقـرر يف     . والعهن هو الصوف املنتفش   .  واملهل ذوب املعادن الكدر كدردي الزيت     
تغري أوضاع األجرام الكونية وصفاا ونسبها      ،  مواضع خمتلفة أن أحداثا كونية كربى ستقع يف هذا اليوم         

 جديرة بأن يتأملـها     وهذه النصوص . ومن هذه األحداث أن تكون السماء كاملعادن املذابة       . وروابطها
فمن املرجح عندهم أن األجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة          . املشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية   

فلعلها يف يوم القيامة ستنطفئ كما       - وهي بعد درجة االنصهار والسيولة مبراحل      - إىل الدرجة الغازية  
وذا تتغري طبيعتها احلاليـة وهـي       ! ادن سائلة وستربد حىت تصري مع    " وإذا النجوم انكدرت  :  " قال

 ! الطبيعة الغازية
أما حنن فنقف أمام هذا     .  على أية حال هذا جمرد احتمال ينفع الباحثني يف هذه العلوم أن يتدبروه            

وتكون فيه اجلبـال    ،  الذي تكون فيه السماء كذوب املعادن الكدر      ،  النص نتملى ذلك املشهد املرهوب    
فيعـرب  ،  ونتملى ما وراء هذا املشهد من اهلول املذهل الذي ينطبع يف النفوس           . ملنتفشكالصوف الواهن ا  

 : عنه القرآن أعمق تعبري
وصـاحبته  . يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه       . يبصروم. وال يسأل محيم محيما    " 

  " . ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه. وفصيلته اليت تؤويه. وأخيه
وال جيد فسحة يف شـعوره  ، ال يدع ألحد منهم أن يتلفت خارج نفسه     ،   هم شاغل   إن الناس يف  

 وحبس النفوس على مهها ال تتعداه     ،  فلقد قطع اهلول املروع مجيع الوشائج     . وال يسأل محيم محيما   : لغريه
ولكـل  ، ولكن لكل منهم مهه! كأمنا عمدا وقصدا  " يبصروم " وإم ليعرضون بعضهم على بعض    .. 

. وال أن يسـأله عونـه     ،  فال يهجس يف خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حالـه          . منهم شغله ضمري  
  .. واهلول يغشى اجلميع، فالكرب يلف اجلميع

وإنه ليود لو يفتدي من     ،  وإن الرعب ليذهب بنفسه   ،  إن اهلول ليأخذ حبسه   ؟   " ارم "  فما بال 
. ببنيـه  .. ويعيش هلم، ويناضل عنهم ،   احلياة ممن كان يفتديهم بنفسه يف    ،  عذاب يومئذ بأعز الناس عليه    

بل إن هلفته على النجاة لتفقده الشعور بغريه علـى          . وعشريته القريبة اليت تؤويه وحتميه    ،  وأخيه. وزوجه
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وهي صورة للهفة الطاغية والفـزع املـذهل     .. فيود لو يفتدي مبن يف األرض مجيعا مث ينجيه        ،  اإلطالق
ترتسم من خـالل    ،  موشاة بالفزع ،  مغمورة بالكرب ،  صورة مبطنة باهلول  ! والرغبة اجلاحمة يف اإلفالت   

 . التعبري القرآين املوحي
أو ،  يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل        ،  يتمىن ذلك احملال  ،   وبينما ارم يف هذه احلال    

 : كما يسمع املأل مجيعا حقيقة املوقف وما جيري فيه. كل حديث خادع من النفس
  "  .. تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى. نزاعة للشوى. إا لظى! كال " 

يف ردع عن    " ! كال ..  " بعد ما أذهلها كرب املوقف وهوله     ،   إنه مشهد تطري له النفس شعاعا     
إا ! كال ..  " تلك األماين املستحيلة يف االفتداء بالبنني والزوج واألخ والعشرية ومن يف األرض مجيعا            

وهـي غـول     .. ترتع اجللود عن الوجوه والرؤوس نزعا      " نزاعة للشوى  " نار تتلظى وتتحرق   " لظى
 تدعوا من أدبر وتوىل ومجع فأوعى     : ذات نفس حية تشارك يف اهلول والعذاب عن إرادة وقصد         . مفزعة

 ولكنه اليوم إذ تدعوه جهـنم ال ميلـك أن         . تدعوه كما كان يدعى من قبل إىل اهلدى فيدبر ويتوىل         .. 
فأما اليوم فالـدعوة    ! ولقد كان من قبل مشغوال عن الدعوة جبمع املال وحفظه يف األوعية           ! يدبر ويتوىل 

 ! وال ميلك أن يفتدي مبا يف األرض كله منها. من جهنم ال ميلك أن يلهو عنها
وعـدم  ،  والتوكيد يف هذه السورة والسورة السابقة قبلها ويف سورة القلم كذلك على منع اخلري        

هذا التوكيد   .. ومجع املال يف األوعية إىل جانب الكفر والتكذيب واملعصية        ،  ض على طعام املسكني   احل
يدل على أن الدعوة كانت تواجه يف مكة حاالت خاصة جيتمع فيها البخل واحلرص واجلشع إىل الكفر                 

بوصـفه مـن    ،  والتخويف من عاقبتـه   ،  مما اقتضى تكرار اإلشارة إىل هذا األمر      . والتكذيب والضاللة 
 . موجبات العذاب بعد الكفر والشرك باهللا

وتؤكد مالمح البيئة املكية اليت كانت تواجهها       ،   ويف هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا املعىن       
وكان كرباء قريش هم أصحاب هذه      . فقد كانت بيئة مشغولة جبمع املال من التجارة ومن الربا         . الدعوة
وشح النفـوس   ،  وكان هنالك تكالب على الثراء    . حليت الشتاء والصيف  وأصحاب القوافل يف ر   ،  املتاجر

وظـل  . ومن مث تكرر األمر يف هذا الشأن وتكرر التحـذير         . واليتامى مضيعني ،  جيعل الفقراء حمرومون  
وخيوض هذه املعركة مع اجلشع واحلـرص يف أغـوار الـنفس            ؛  القرآن يعاجل هذا اجلشع وهذا احلرص     

ومن أكل أموال النـاس     ،  مما هو ظاهر ملن يتتبع التحذير من الربا       .  على السواء  ودروا قبل الفتح وبعده   
ومن اجلور علـى اليتيمـات واحتجـازهن    ! ومن أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا أن يكربوا،  بالباطل
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ه إىل آخر هذ   .. . ومن حرمان املساكني  ،  وقهر اليتيم ،  ومن ر السائل  ! للزواج اجلائر رغبة يف أمواهلن    
فضال على أا توجيهات دائمـة لعـالج        . احلمالت املتتابعة العنيفة الدالة على الكثري من مالمح البيئة        

آفـة  ،  والرغبة يف احتجانـه   ،  وشح النفس به  ،  واحلرص عليه ،  وحب املال . النفس اإلنسانية يف كل بيئة    
والتحـرر مـن    ،  هـا وحتتاج لالنطالق من إسارها والتخلص من أوهاق      ،  تساور النفوس مساورة عنيفة   

 ! وإىل عالج طويل، إىل معارك متالحقة، ربقتها
 |     |     | 

فإنه يتجـه   ؛  ويف صورة ذلك العذاب   ،   واآلن وقد انتهى من تصوير اهلول يف مشاهد ذلك اليوم         
ويقـرر  . يف حاليت إمياا وخلوها من اإلميان     ،  إىل تصوير حقيقة النفس البشرية يف مواجهة الشر واخلري        

 :  املؤمنني كما قرر مصري ارمنيمصري
إال املصلني الذين   . وإذا مسه اخلري منوعا   ،  إذا مسه الشر جزوعا   : إن اإلنسان خلق هلوعا    " 

والذين يصـدقون بيـوم     . والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم      . هم على صالم دائمون   
والذين هـم لفـروجهم     . ري مأمون إن عذاب رم غ   . والذين هم من عذاب رم مشفقون     . الدين

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم      . إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني         . حافظون
والذين هـم علـى     . والذين هم بشهادام قائمون   . والذين هم ألمانام وعهدهم راعون    . العادون

  " . أولئك يف جنات مكرمون. صالم حيافظون
كما يرمسها القرآن صورة عجيبـة يف صـدقها        - عند خواء قلبه من اإلميان     - سان وصورة اإلن 

واليت ال يعصمه منها وال يرفعه عنـها إال         ؛  ودقتها وتعبريها الكامل عن املالمح األصيلة يف هذا املخلوق        
ومـن  ، رالذي يصله مبصدر جيد عنده الطمأنينة اليت متسك به من اجلزع عند مالقاة الش          ،  العنصر اإلمياين 

 . الشح عند امتالك اخلري
  ..  " وإذا مسه اخلري منوعا. إذا مسه الشر جزوعا: إن اإلنسان خلق هلوعا " 

حـىت إذا اكتملـت     .  لكأمنا كل كلمة ملسة من ريشة مبدعة تضع خطا يف مالمح هذا اإلنسان            
من خالهلا اإلنسـان    وانتفض  . اآليات الثالث القصار املعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت باحلياة        

وحيسب أنه دائـم   ،  وجيزع لوقعه ،  يتأمل للذعته ،  جزوعا عند مس الشر    .. هلوعا. بسماته ومالحمه الثابتة  
وحيبس نفسه بأوهامه يف قمقم مـن هـذه         ؛  ويظن اللحظة احلاضرة سرمدا مضروبا عليه     . ال كاشف له  

ومن مث يأكلـه  . وال يتوقع من اهللا تغيريا؛ فال يتصور أن هناك فرجا  . اللحظة وما فيها من الشر الواقع به      
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منوعا  .. ويعلق به رجاءه وأمله   ،  ذلك أنه ال يأوي إىل ركن ركني يشد من عزمه         . وميزقه اهللع ،  اجلزع
ويصبح أسري ما   ،  وحيتجنه لشخصه ،  حيسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غريه        . للخري إذا قدر عليه   

وال يتطلع إىل خري منه     . ه ال يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه       ذلك أن ! مستعبدا للحرص عليه  ،  ملك منه 
. هلوع مـن الشـر     .. فهو هلوع يف احلالتني    .. عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به         

 . حني خيلو قلبه من اإلميان، وهي صورة بائسة لإلنسان .. هلوع على اخلري
وال شـعائر   ،  ال كلمة تقال باللسـان    . ياة اإلنسان  ومن مث يبدو اإلميان باهللا مسألة ضخمة يف ح        

وحني يصبح القلب   . وتصور كامل للقيم واألحداث واألحوال    ،  إنه حالة نفس ومنهج حياة    . تعبدية تقام 
سـواء  ،  ويبيت يف قلق وخوف دائم    ! خاويا من هذا املقوم فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة         

ألنه متصل  ،  فأما حني يعمره اإلميان فهو منه يف طمأنينة وعافية        . ري فمنع أم أصابه اخل  ،  أصابه الشر فجزع  
متطلع دائما إىل فرجه    ،  مقدر البتالئه ،  مطمئن إىل قدره شاعر برمحته    ؛  مبصدر األحداث ومدبر األحوال   

وأنه جمزي على مـا أنفـق يف        ،  عامل أنه ينفق مما رزقه    ،  متجه إليه باخلري  . ويسره من العسر  ،  من الضيق 
يتحقـق  ،  فاإلميان كسب يف الدنيا يتحقق قبل جزاء اآلخـرة         .. معوض عنه يف الدنيا واآلخرة    ،  بيلهس

 . بالراحة والطمأنينة والثبات واالستقرار طوال رحلة احلياة الدنيا
 : يفصلها السياق هنا وحيددها، تلك السمة العامة لإلنسان،  وصفة املؤمنني املستثنني من اهللع

  ..  " الذين هم على صالم دائمون .إال املصلني " 
هي وسيلة االتصال باهللا واالستمداد من ذلـك        ،   والصالة فوق أا ركن اإلسالم وعالمة اإلميان      

وصـفة  . ومظهر العبودية اخلالصة اليت يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية يف صورة معينة            . الرصيد
تعطـي صـورة االسـتقرار       "  .. م على صالم دائمـون    الذين ه :  " الدوام اليت خيصصها ا هنا    

وقد  .. فهي صالة ال يقطعها الترك واإلمهال والكسل وهي صلة باهللا مستمرة غري منقطعة            ،  واالستطراد
وإن أحـب   :  " وكـان يقـول    - أي داوم عليه   - إذا عمل شيئا من العبادة أثبته      ع   كان رسول اهللا  

ملالحظة صفة االطمئنان واالسـتقرار والثبـات علـى          "  .. )1( قل   األعمال إىل اهللا تعاىل ما دام وإن      
 ! حسب املزاج، فليس هو لعبة توصل أو تقطع. كما ينبغي من االحترام هلذا االتصال، االتصال باهللا

  "  .. والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم " 

                                                 
 .  من حديث لعائشة أخرجه الستة)1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

 .. وهي حق يف أموال املـؤمنني     .  . وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات املعلومة القدر       
وهو أم جيعلون يف أمواهلم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسـائل            . أو لعل املعىن أمشل من هذا وأكرب      

كما أن فيه شعورا بواجب الواجـد جتـاه         ! ويف هذا ختلص من الشح واستعالء على احلرص       . واحملروم
واحملروم الذي ال يسأل وال يعرب عـن        ؛  السائل الذي يسأل  و .. يف هذه األمة املتضامنة املتكافلة    ،  احملروم

والشـعور بـأن للمحتـاجني     . أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال         . حاجته فيحرم 
فوق ما فيه مـن     ،  وبآصرة اإلنسانية من جهة   ،  واحملرومني حقا يف األموال هو شعور بفضل اهللا من جهة         

وهو يف الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافـل األمـة كلـها            . ححترر شعوري من ربقة احلرص والش     
وذكرها هنا فوق أنـه      .. يف عامل الضمري وعامل الواقع سواء     ،  فهي فريضة ذات دالالت شىت    . وتعاوا

 . يرسم خطا يف مالمح النفس املؤمنة فهو حلقة من حلقات العالج للشح واحلرص يف السورة
  ..  " والذين يصدقون بيوم الدين " 

وهي يف الوقت ذاته ترسـم خطـا        .  وهذه الصفة ذات عالقة مباشرة مبوضوع السورة الرئيسي       
وهو ذو أثر حاسم يف منهج احليـاة  . فالتصديق بيوم الدين شطر اإلميان. أساسيا يف مالمح النفس املؤمنة  

. اليوم أو املستريب فيه   وامليزان يف يد املصدق بيوم الدين غري امليزان يف يد املكذب ذا             . شعورا وسلوكا 
املصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر مليزان السماء ال مليـزان   .. ميزان احلياة والقيم واألعمال واألحداث 

وحلساب اآلخرة ال حلساب الدنيا ويتقبل األحداث خريها وشرها ويف حسابه أا مقـدمات              ،  األرض
واملكذب بيوم الدين حيسب كل شيء       .. ا ويقومها فيضيف إليها النتائج املرتقبة حني يز     ،  نتائجها هناك 

ويتحرك وحدوده هي حدود هذه األرض وحدود       ،  حبسب ما يقع له منه يف هذه احلياة القصرية احملدودة         
وينتهي إىل نتائج خاطئة فوق مـا ينحصـر يف          ،  ومن مث يتغري حسابه وختتلف نتائج موازينه      . هذا العمر 

وهو بائس مسكني معذب قلق ألن ما يقـع يف هـذا    .. ن حمدودةمساحة من املكان ومساحة من الزما   
قد ال يكون مطمئنا وال مرحيا وال عـادال  ، الشطر من احلياة الذي حيصر فيه تأمالته وحساباته وتقديراته 

ومن مث يشقى به من ال حيسـب        . ما مل يضف إليه حساب الشطر اآلخر وهو أكرب وأطول         ،  وال معقوال 
وال تستقيم له حياة رفيعة ال جيد جزاءهـا يف هـذه األرض             . غريه من حوله  حساب اآلخرة أو يشقى     

 . ومن مث كان التصديق باليوم اآلخر شطر اإلميان الذي يقوم عليه منهج احلياة يف اإلسالم .. واضحا
  ..  " إن عذاب رم غري مأمون. والذين هم من عذاب رم مشفقون " 
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، والرقابة اليقظـة  ،  درجة احلساسية املرهفة  .  بيوم الدين   وهذه درجة أخرى وراء جمرد التصديق     
واخلوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب يف أية        ،  والشعور بالتقصري يف جناب اهللا على كثرة العبادة       

 . والتطلع إىل اهللا للحماية والوقاية، حلظة
كـان   ..  ورعاه وهو يعرف أن اهللا قد اصطفاه     . وهو من هو عند اهللا     ع    ولقد كان رسول اهللا   

وكان على يقني أن عمله ال يعصمه وال يدخله اجلنة إال بفضل من             . دائم احلذر دائم اخلوف لعذاب اهللا     
وال :  " قال؟  وال أنت يا رسول اهللا    : قالوا " لن يدخل اجلنة أحدا عمله    :  " وقال ألصحابه . اهللا ورمحة 

  " )1(أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته 
، إحياء باحلساسية الدائمة اليت ال تغفل حلظـة  "  .. إن عذاب رم غري مأمون  " :  ويف قوله هنا  

واهللا ال يطلب من الناس إال هذه اليقظة وهذه         . فقد تقع موجبات العذاب يف حلظة الغفلة فيحق العذاب        
ه وباب التوبة مفتوح ليست علي    . ومغفرته حاضرة ،  فرمحته واسعة ،  فإذا غلبهم ضعفهم معها   ،  احلساسية

والقلب املوصول باهللا   . واإلسالم غري هذا وتلك   . وهذا قوام األمر يف اإلسالم بني الغفلة والقلق       ! مغاليق
 . وهو مطمئن لرمحة اهللا على كل حال، وخياف ويطمع، حيذر ويرجو

. إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملـومني          . والذين هم لفروجهم حافظون    " 
  "  .. ذلك فأولئك هم العادونفمن ابتغى وراء 

ويف الوقت ذاته ناصـعا     ،  فاإلسالم يريد جمتمعا طاهرا نظيفا    ،   وهذه تعين طهارة النفس واجلماعة    
ولكن بغري فوضى ترفـع     . وتليب فيه كل دوافع الفطرة    ،  جمتمعا تؤدى فيه كل الوظائف احليوية     . صرحيا

. جمتمعا يقوم على أساس األسرة الشرعية املتينة القوائم       .وبغري التواء يقتل الصراحة النظيفة    ،  احلياء اجلميل 
ال ألن احلياء   . وال خيجل من مولده   ،  جمتمعا يعرف فيه كل طفل أباه     . وعلى البيت العلين الواضح املعامل    

طويل األمد  ،  ولكن ألن العالقات اجلنسية قائمة على أساس نظيف صريح        . مرتوع من الوجوه والنفوس   
ال رد إرضاء الرتوة احليوانية والشهوة      ،   إىل النهوض بواجب إنساين واجتماعي     يرمي،  واضح األهداف 

 ! اجلنسية
والذين هم لفـروجهم حـافظون إال علـى          "  ومن مث يذكر القرآن هنا من صفات املؤمنني       

  ..  " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني

                                                 
  رواه الشيخان والنسائي )1(
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 - من اإلماء حني يوجدن بسبب مشـروع  -  نظافة االتصال باألزواج ومبا ملكت األميان  فيقرر
وهي احلرب الوحيدة   . والسبب املشروع الوحيد الذي يعترف به اإلسالم هو السيب يف قتال يف سبيل اهللا             

الـذين  فإذا لقيتم   :  " واألصل يف حكم هذا السيب هو ما ذكرته آية سورة حممد           - اليت يقرها اإلسالم  
فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع احلرب        ،  كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق       

فهذا يظل رقيقا إذا كـان      ؛  ولكن قد يتخلف بعض السيب بال من وال فداء ملالبسات واقعية           " أوزارها
وجيـوز   -!   امسه ولو مساه بغري   - املعسكر اآلخر يسترق أسرى املسلمني يف أية صورة من صور الرق          

وجيعل عتقهن موكوال إىل الوسائل الكثرية اليت شرعها        ،  اإلسالم وطء اإلماء عندئذ من صاحبهن وحده      
ويقف اإلسالم مببادئه صرحيا نظيفا ال يدع هؤالء األسـريات لفوضـى            . اإلسالم لتجفيف هذا املورد   

 يتدسـس ويلتـوي فيسـميهن    وال! االختالط اجلنسي القذر كما يقع ألسريات احلروب قدميا وحديثا 
 ! حرات وهن إماء يف احلقيقة

وبذلك يغلق الباب يف وجه كـل قـذارة          "  .. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون       " 
فال يرى يف الوظيفة الطبيعية قذارة       .. يف أية صورة غري هاتني الصورتني الواضحتني الصرحيتني       ،  جنسية
 . )1(. واإلسالم نظيف صريح قومي. اء اولكن القذارة يف االلتو؛ يف ذاا

  " . والذين هم ألمانام وعهدهم راعون " 
ورعاية األمانات والعهـود يف     .  وهذه من القوائم األخالقية اليت يقيم اإلسالم عليها نظام اتمع         

ني أن حيملنها   اإلسالم تبدأ من رعاية األمانة الكربى اليت عرضها اهللا على السماوات واألرض واجلبال فأب             
ومن رعايـة    .. وهي أمانة العقيدة واالستقامة عليها اختيارا ال اضطرارا       . وأشفقن منها ومحلها اإلنسان   

وهم خبلقتهم علـى    ،  العهد األول املقطوع على فطرة الناس وهم بعد يف األصالب أن اهللا رم الواحد             
 رعايـة سـائر األمانـات والعهـود يف      ومن رعاية تلك األمانة وهذا العهد تنبثق       .. هذا العهد شهود  

ليقيم اتمع على أسس متينة مـن       ،  معامالت األرض وقد شدد اإلسالم يف األمانة والعهد وكرر وأكد         
كما جعـل خيانـة األمانـة       ،  وجعل رعاية األمانة والعهد مسة النفس املؤمنة      . اخللق والثقة والطمأنينة  

ورد هذا يف مواضع شىت من القرآن والسنة ال تدع جمـاال            . وإخالف العهد مسة النفس املنافقة والكافرة     
 . للشك يف أمهية هذا األمر البالغة يف عرف اإلسالم

  "  .. والذين هم بشهادام قائمون " 
                                                 

 . 3285 – 3282 ص 26 وسورة حممد جزء 2456 - 2455 ص 18 تراجع سورة املؤمنون جزء )1(
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فلـم  . اليت تقام بقيام الشهادة   ،  بل ناط ا حدود اهللا    ،   وقد ناط اهللا بأداء الشهادة حقوقا كثرية      
ومن ،  وعدم كتماا عند التقاضي   ،  وعدم التخلف عنها ابتداء   ،  ام بالشهادة يكن بد أن يشدد اهللا يف القي      

:  " فقـال ، وقد جعلها اهللا شهادة له هو لريبطها بطاعتـه . القيام ا أداؤها باحلق دون ميل وال حتريف    
ر أفردها بالـذك  ،  وجعلها هنا مسة من مسات املؤمنني وهي أمانة من األمانات          "  .. وأقيموا الشهادة هللا  

  .. للتعظيم من شأا وإبراز أمهيتها
 : ختمها كذلك بالصالة،  وكما بدأ مسات النفوس املؤمنة بالصالة

  "  .. والذين هم على صالم حيافظون " 
تتحقق باحملافظة على الصالة يف     .  وهي صفة غري صفة الدوام اليت ذكرت يف صدر هذه الصفات          

فـال يضـيعوا إمهـاال      . ويف الروح اليت تؤدى ا    ،   هيئتها ويف،  ويف سننها ،  ويف فرائضها ،  مواعيدها
وذكر الصالة يف املطلع واخلتام يوحي باالحتفـال         .. وال يضيعوا بعدم إقامتها على وجهها     . وكسال

  .. وذا ختتم مسات املؤمنني. واالهتمام
 : خر وعندئذ يقرر مصري هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصري الفريق اآل

  "  .. أولئك يف جنات مكرمون " 
. فهم يف جنـات   .  وجيمع هذا النص القصري بني لون من النعيم احلسي ولون من النعيم الروحي            

، جزاء على هذا اخللق الكرمي    ،  فتجتمع هلم اللذة بالنعيم مع التكرمي     . وهم يلقون الكرامة يف هذه اجلنات     
  .. الذي يتميز به املؤمنون

     |     || 
واملشركون يسرعون اخلطى إىل املكـان      ،   مث يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة يف مكة        

ويستنكر إسراعهم هذا وجتمعهم    . مث يتفرقون حواليه مجاعات   . يتلو القرآن  ع   الذي يكون فيه الرسول   
 : يف غري ما رغبة يف االهتداء مبا يسمعون

  "  .. ؟ ن الشمال عزينعن اليمني وع؟ فما للذين كفروا قبلك مهطعني " 
ويف  .. وعزين مجع عزة كفئة وزنا ومعـىن      .  املهطع هو الذي يسرع اخلطى مادا عنقه كاملقود       

وتسـاؤل  . وتعجب منهم . وتصوير هلذه احلركة وللهيئة اليت تتم ا      . التعبري كم خفي حبركتهم املريبة    
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ولكن فقط ليستطلعوا يف    ،  وا ويهتدوا وهم ال يسرعون اخلطى جتاه الرسول ليسمع      ! عن هذا احلال منهم   
 ! دهشة مث يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتناجون يف الكيد والرد على ما يسمعون

  "  .. ؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم" ؟   ما هلم
 ! إمنا تؤدي إىل لظى مأوى ارمني،  وهم على هذه احلال اليت ال تؤدي إىل جنة نعيم

ويسمعون القرآن  ،  فهم يكفرون ويؤذون الرسول   ؛  ن أنفسهم شيئا عظيما عند اهللا      ألعلهم حيسبو 
 ! . ؟ مث يدخلون اجلنة بعد هذا كله ألم يف ميزان اهللا شيء عظيم. ويتناجون بالكيد

 !  " إنا خلقناهم مما يعلمون ..  " يف ردع ويف حتقري " ! كال " 
والتعبري القرآين املبدع يلمسهم هذه     ! لذي يعرفون من ذلك املاء املهني ا    !  وهم يعلمون مم خلقوا   

دون ،  وينكس ا خيالءهم تنكيسا   ،  فيمسح ا كربياءهم مسحا   ؛  اللمسة اخلفية العميقة يف الوقت ذاته     
بينما هذه اِإلشارة العابرة تصور اهلوان والزهـادة والـرخص     . أو تعبري واحد جارح   ،  لفظة واحدة نابية  

وهـم خملوقـون ممـا      ؟  أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع       فكيف يطمعون   ! أكمل تصوير 
وخرق لسـنته يف اجلـزاء العـادل بـاللظى     ، وهم أهون على اهللا من أن تكون هلم دالة عليه         ! يعلمون
 . وبالنعيم

يقرر أن اهللا قادر على أن خيلق       ،  وتنكيس كربيائهم ،  وتصغري شأم ،   واستطرادا يف وين أمرهم   
 : أم ال يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليمو، خريا منهم
 على أن نبدل خريا منهم وما حنن مبسبوقني       ،  فال أقسم برب املشارق واملغارب إنا لقادرون       " 

 . " 
. يوحي بعظمة اخلـالق   ،  ولكن التلويح بذكر املشارق واملغارب    .  واألمر ليس يف حاجة إىل قسم     

كما أا قد تعـين     . ارق النجوم الكثرية ومغارا يف هذا الكون الفسيح       واملشارق واملغارب قد تعين مش    
ففي كل حلظـة أثنـاء دوران       . وهي تتواىل يف كل حلظة    . املشارق واملغارب املتوالية على بقاع األرض     

  .. . األرض حول نفسها أمام الشمس يطلع مشرق وخيتفي مغرب
وبعظمة اخلالق  ،   القلب بضخامة هذا الوجود    فهو يوحي إىل  ،   وأيا كان مدلول املشارق واملغارب    

 - على أنـه ، فهل حيتاج أمر أولئك املخلوقني مما يعلمون إىل قسم برب املشارق واملغارب . هلذا الوجود 
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وأم ال يسبقونه وال يفوتونه وال يهربـون مـن مصـريهم            ،  قادر على أن خيلق خريا منهم      - سبحانه
 ! . ؟احملتوم

|     |     | 
وكرامة النعيم  ؛  بعد تصوير هول العذاب يف ذلك اليوم املشهود       ،   يبلغ السياق هذا املقطع     وعندما

، ليدعهم لذلك اليوم ولذلك العذاب     ع   يتجه باخلطاب إىل رسول اهللا    . وهوان شأن الكافرين  ،  للمؤمنني
 : وهو مشهد مكروب ذليل، ويرسم مشهدهم فيه

يوم خيرجون مـن األجـداث      . ذي يوعدون فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم ال       " 
 "  ذلك اليوم الذي كانوا يوعـدون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، سراعا كأم إىل نصب يوفضون 

 .. 
ويف مشـهدهم   . ما يثري اخلوف والترقب   ،  ومن التهديد هلم  ،   ويف هذا اخلطاب من وين شأم     

كما أن يف التعبري من التهكم والسخرية مـا          .وهيئتهم وحركتهم يف ذلك اليوم ما يثري الفزع والتخوف        
  .. يناسب اعتزازهم بأنفسهم واغترارهم مبكانتهم

ويف هـذا    ..  فهؤالء اخلارجون من القبور يسرعون اخلطى كأمنا هم ذاهبون إىل نصب يعبدونه           
فهـا  . القد كانوا يسارعون إىل األنصاب يف األعياد ويتجمعون حوهل. التهكم تناسق مع حاهلم يف الدنيا   

 ! ولكن شتان بني يوم ويوم، هم أوالء يسارعون اليوم
فنلمح من خالل الكلمـات سـيماهم        " خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة   :  "  مث تتم مسام بقوله   

لقد كانوا خيوضون ويلعبون فهم      .. صورة ذليلة عانية  . وترتسم لنا من قسمام صورة واضحة     ،  كاملة
  .. اليوم أذالء مرهقون

  " . ك اليوم الذي كانوا يوعدونذل " 
 !  فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون

|     |     | 
، وتتم هذه احللقة من حلقات العالج الطويل لقضية البعـث واجلـزاء           ،   ذا يلتئم املطلع واخلتام   

 . ياةوتنتهي هذه اجلولة من جوالت املعركة الطويلة بني التصور اجلاهلي والتصور اإلسالمي للح
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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 هله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة التوحيد وأ

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

، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار        من معينه الصايف   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 الْمشِرِكنيلْ قُ +

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