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 ِإنا خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن نطْفَـٍة       1هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا            + 

  3 ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما كَفُورا 2يعا بِصريا أَمشاٍج نبتِليِه فَجعلْناه سِم
 ِإنَّ الْأَبرار يشربونَ ِمن كَأٍْس كَـانَ ِمزاجهـا          4ِإنا أَعتدنا ِللْكَاِفِرين سلَاِسلَا وأَغْلَالًا وسِعريا       

 يوفُونَ ِبالنذِْر ويخافُونَ يوما كَـانَ شـره         6 اللَِّه يفَجرونها تفِْجريا      عينا يشرب ِبها ِعباد    5كَافُورا  
 ِإنما نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَـا نِريـد         8 ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا ويِتيما وأَِسريا         7مستِطريا  

لَا شاء وزج ا ِمنكُما 9كُورطَِريرا قَموسبا عموا ينبِمن ر افخا ن10 ِإن  
 12 وجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِريرا       11فَوقَاهم اللَّه شر ذَِلك الْيوِم ولَقَّاهم نضرةً وسرورا         

      نَ ِفيهوراِئِك لَا يلَى الْأَرا عِفيه ِكِئنيتا     مِريرهملَا زا وسما      13ا شقُطُوفُه ذُلِّلَتا وِظلَالُه ِهملَيةً عاِنيدو 
 قَواِرير ِمن ِفضٍة قَدروها تقِْديرا      15 ويطَاف علَيِهم ِبآِنيٍة من ِفضٍة وأَكْواٍب كَانت قَواِريرا          14تذِْليلًا  

16   ا كَأْسنَ ِفيهقَوسيجنَِبيلًا      وا زهاجِبيلًا      17ا كَانَ ِمزلْسى سمسا تا ِفيهني18 ع     ِهملَـيع طُـوفيو 
 20 وِإذَا رأَيت ثَم رأَيت نِعيما وملْكًا كَـِبريا          19ِولْدانٌ مخلَّدونَ ِإذَا رأَيتهم حِسبتهم لُؤلُؤا منثُورا        

 ِإنَّ هذَا   21ب سندٍس خضر وِإستبرق وحلُّوا أَساِور ِمن ِفضٍة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا             عاِليهم ِثيا 
  22كَانَ لَكُم جزاء وكَانَ سعيكُم مشكُورا 

 24ك ولَا تِطع ِمنهم آِثما أَو كَفُـورا   فَاصِبر ِلحكِْم رب23ِإنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تِرتيلًا       
  26 وِمن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَِويلًا 25واذْكُِر اسم ربك بكْرةً وأَِصيلًا 

ناهم وشددنا أَسرهم وِإذَا     نحن خلَقْ  27ِإنَّ هؤلَاء يِحبونَ الْعاِجلَةَ ويذَرونَ وراءهم يوما ثَِقيلًا         
  28ِشئْنا بدلْنا أَمثَالَهم تبِديلًا 

 وما تشاؤونَ ِإلَّا أَن يشاء اللَّه ِإنَّ اللَّه كَـانَ     29ِإنَّ هِذِه تذِْكرةٌ فَمن شاء اتخذَ ِإلَى ربِه سِبيلًا          
 31شاء ِفي رحمِتِه والظَّاِلِمني أَعد لَهم عذَابا أَِليما  يدِخلُ من ي30عِليما حِكيما 

|     |     | 
يف موضـوعها   ،  ومكيتها ظاهرة جدا  ؛  ولكنها مكية ،   يف بعض الروايات أن هذه السورة مدنية      

ـ     . هلذا رجحنا الروايات األخرى القائلة مبكيتها     . ويف مساا كلها  ،  ويف سياقها  ياقها بل حنن نلمح من س
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وصور العذاب  ،  تشي ذا صور النعيم احلسية املفصلة الطويلة       .. أا من بواكري ما نزل من القرآن املكي       
مما كان  ؛  وعدم إطاعة آمث منهم أو كفور     ،  إىل الصرب حلكم ربه    ع   كما يشي به توجيه الرسول    ،  الغليظ

علـى   ع شركني وتثبيت الرسول مع إمهال امل  ،  يترتل عند اشتداد األذى على الدعوة وأصحاا يف مكة        
ويف ،  ويف سورة املزمل  ،  كما جاء يف سورة القلم     .. وعدم امليل إىل ما يدهنون به     ،  احلق الذي نزل عليه   

 - يف نظرنا  - واحتمال أن هذه السورة مدنية     .. مما هو قريب من التوجيه يف هذه السورة       ،  سورة املدثر 
 ! ميكن عدم اعتباره، هو احتمال ضعيف جدا

||     |      
وتـذكر  ،  وابتغاء رضاه ،  وااللتجاء إىل اهللا  ،   والسورة يف جمموعها هتاف رخي ندي إىل الطاعة       

وإدراك حكمته يف اخللق واإلنعام واالبـتالء       ،  واليقظة البتالئه ،  واتقاء عذابه ،  واإلحساس بفضله ،  نعمته
  .. واإلمالء

ومن الـذي   ؟  من الذي أوجده  ؟  ن يكون أين كان قبل أ   :  وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري     
هل أتى على اإلنسان حني     :  " بعد أن مل يكن له ذكر وال وجود       ؟  جعله شيئا مذكورا يف هذا الوجود     

  "  .. ؟ من الدهر مل يكن شيئا مذكورا
:  وتزويده بطاقاته ومداركـه   ،  وحكمة اهللا يف خلقه   ،   تتلوها ملسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته      

  ..  " اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصرياإنا خلقنا " 
:  " وتركه بعد ذلك ملصريه الذي خيتاره     ،  وعونه على اهلدى  ،   وملسة ثالثة عن هدايته إىل الطريق     
  ..  " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

مث . ونظرة إىل الوراء  ،  قوما تثريه يف القلب من تفكري عمي      ،   وبعد هذه اللمسات الثالث املوحية    
بعد هذه اللمسات الثالث تأخذ السـورة يف         .. مث التحرج والتدبر عند اختيار الطريق     ،  نظرة إىل األمام  

بكل صور  ،  وترغيبه يف طريق اجلنة    .. اهلتاف لإلنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار         
إنا أعتدنا للكافرين سالسـل وأغـالال       :  " كرميوبكل هواتف الراحة واملتاع والنعيم والت     ،  الترغيب
عينا يشرب ـا عبـاد اهللا يفجروـا         . إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا       . وسعريا
  "  .. تفجريا

 وقبل أن متضي يف عرض صور املتاع ترسم مسات هؤالء األبرار يف عبارات كلها انعطاف ورقة                
، وخيافون يوما كان شره مستطريا    ،  يوفون بالنذر :  " انئ الرغيد ومجال وخشوع يناسب ذلك النعيم اهل     
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إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جـزاء         . مسكينا ويتيما وأسريا   - على حبه  - ويطعمون الطعام 
  "  .. إنا خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وال شكورا

اخلريين ،  ئفني من اليوم العبوس القمطرير    اخلا،   مث تعرض جزاء هؤالء القائمني بالعزائم والتكاليف      
إمنا يتقون اليوم   ،  ال يريدون شكورا من أحد    ،  يبتغون وجه اهللا وحده   ،  املطعمني على حاجتهم إىل الطعام    

 ! العبوس القمطرير
فإذا هو األمن والرخاء والنعـيم اللـني        .  تعرض جزاء هؤالء اخلائفني الوجلني املطعمني املؤثرين      

. وجزاهم مبا صربوا جنـة وحريـرا      ،  ولقاهم نضرة وسرورا  ،  هم اهللا شر ذلك اليوم    فوقا:  " الرغيد
ودانية عليهم ظالهلا وذللـت قطوفهـا       . متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا         

. قوارير من فضـة قـدروها تقـديرا       ،  ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير       . تذليال
ويطوف عليهم ولدان خملـدون  . عينا فيها تسمى سلسبيال،  ا كان مزاجها زجنبيال   ويسقون فيها كأس  

عاليهم ثيـاب سـندس     . وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا      . إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا    
إن هذا كان لكم جزاء وكـان   . وحلوا أساور من فضة وسقاهم رم شرابا طهورا       ،  خضر وإستربق 

  " . سعيكم مشكورا
لتثبيته  ع   فإذا انتهى معرض النعيم اللني الرغيد املطمئن اهلانئ الودود اجته اخلطاب إىل رسول اهللا             

؛ وتوجيهه إىل الصرب وانتظار حكم اهللا يف األمـر  - يف وجه اإلعراض والكفر والتكذيب    - على الدعوة 
فاصرب حلكم  . لقرآن ترتيال إنا حنن نزلنا عليك ا    :  " واالتصال بربه واالستمداد منه كلما طال الطريق      

ومن الليل فاسجد له وسـبحه      ،  واذكر اسم ربك بكرة وأصيال    . ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا      
  "  .. ليال طويال

والتلويح هلـم   ،  والذي خيافه األبرار ويتقونه   ؛   مث تذكريهم باليوم الثقيل الذي ال حيسبون حسابه       
واإلتيان ،  وهو قادر على الذهاب م    ،   ما هم فيه من القوة     الذي خلقهم ومنحهم  ،  وان أمرهم على اهللا   

:  ويلوح هلم يف اخلتام بعاقبة هذا االبتالء      . لتمضي مشيئة االبتالء  ،  لوال تفضله عليهم بالبقاء   ؛  بقوم آخرين 
حنن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا       . إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال       " 

إن اهللا  ،  وما تشاؤون إال أن يشـاء اهللا      . إن هذه تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال        .  تبديال أمثاهلم
  "  .. يدخل من يشاء يف رمحته والظاملني أعد هلم عذابا أليما. كان عليما حكيما

|     |     | 
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وختتم ببيان  ،  ءعلى أساس االبتال  ،   تبدأ السورة بالتذكري بنشأة اإلنسان وتقدير اهللا يف هذه النشأة         
فتوحي بذلك البدء وهذا اخلتام مبا وراء احلياة كلها من          . كما اقتضت املشيئة منذ االبتداء    ،  عاقبة االبتالء 
، وهو خملـوق ليبتلـى  ، غري واع وال مدرك. ال ينبغي معه أن ميضي اإلنسان يف استهتاره     ،  تدبري وتقدير 

 . وموهوب نعمة اإلدراك لينجح يف االبتالء
أو من أطوهلا إذا اعتربنا ما جـاء يف         . طلع واخلتام ترد أطول صورة قرآنية ملشاهد النعيم        وبني امل 

وهو بتفصـيله هـذا     ،  ومعه القبول والتكرمي  ،  وهو نعيم حسي يف مجلته    ،  سورة الواقعة من صور النعيم    
بـهرهم  ي،  شديدي التعلق مبتاع احلواس   ،  حيث كان القوم قرييب عهد باجلاهلية     ،  وحسيته يوحي مبكيته  

وما يزال هذا اللون من املتاع يثري تطلـع صـنوف مـن      . ويثري تطلعهم ورغبتهم  ،  هذا اللون ويعجبهم  
ومـا  ،  واهللا أعلم خبلقه ما يصلح هلم وما يصلح قلوم        . ويصلح جزاء هلم يرضي أعمق رغبام     ،  الناس

:  يف سورة القيامة  وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء         . يليق م كذلك وفق تكوينهم وشعورهم     
 . واهللا أعلم مبا يصلح للعباد يف كل حال ..  " وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة" 

|     |     | 
إنا خلقنا اإلنسان مـن نطفـة      ؟  هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا           " 

  "  .. ما كفوراإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإ. أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا
ولكن وروده يف هذه الصـيغة كأمنـا ليسـأل       ؛   هذا االستفهام يف مطلع السورة إمنا هو للتقرير       

مث أال يتدبر هذه احلقيقـة      ؟  أال يعرف أنه أتى عليه حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا           : اإلنسان نفسه 
وسلطت عليه  ،   دفعته إىل مسرح احلياة    مث أال يفعل تدبرها يف نفسه شيئا من الشعور باليد اليت          ؟  ويتمالها

 ؟ وجعلته شيئا مذكورا بعد أن مل يكن شيئا مذكورا، النور
وهي إحياءات رفيقة وعميقـة     .  إا إحياءات كثرية تنبض من وراء صيغة االستفهام يف هذا املقام          

 : تثري يف النفس تأمالت شىت
يعيش فيها مع هذا الكـون      . ه ابتداء  واحدة منها تتجه بالنفس إىل ما قبل خلق اإلنسان ووجود         

حىت لينسى  ،  واإلنسان خملوق مغرور يف نفسه ويف قيمته      .. ؟    كيف تراه كان   .. وقد خال من اإلنسان   
ولعل الكون مل يكن يتوقـع خلـق      . أن هذا الكون كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال           

 ! إرادة اهللا فكانحىت انبثق هذا اخللق من  "  .. اإلنسان " شيء يسمى



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

6

وتضرب يف تصورات شىت    .  وواحدة منها تتجه إىل اللحظة اليت انبثق فيها هذا الوجود اإلنساين          
املقدر أمرهـا يف  ، واليت أضافت إىل الكون هذه اخلليقة اجلديدة      ؛  هلذه اللحظة اليت مل يكن يعلمها إال اهللا       

 !  الطويلاحملسوب دورها يف خط هذا الكون! حساب اهللا قبل أن تكون
؛  وواحدة منها تتجه إىل تأمل يد القدرة وهي تدفع ذا الكائن اجلديد على مسـرح الوجـود                

ويئ له الظروف الـيت جتعـل       ؛  وتربط خيوط حياته مبحور الوجود كله     ،  وتعد له دوره  ،  وتعده لدوره 
 تشده به إليها مع     ومعها اخليط الذي  ،  وتتابعه بعد ذلك يف كل خطوة     ؛  بقاءه وأداء دوره ممكنا وميسورا    
 ! سائر خيوط هذا الكون الكبري

ينتهي منها القلب إىل الشـعور       .. يطلقها هذا النص يف الضمري    ،   وإحياءات كثرية وتأمالت شىت   
 . يف املنشأ ويف الرحلة ويف املصري، بالقصد والغاية والتقدير

 :  فأما امتداد هذا اإلنسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى
  ..  " نا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصرياإ " 

ورمبا كانت هذه إشارة إىل تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة األنثى            . األخالط:  واألمشاج
 " واليت ميثلها ما يسمونه علميا    ،  ورمبا كانت هذه األخالط تعين الوراثات الكامنة يف النطفة        . بعد التلقيح 

وهي وحدات الوراثة احلاملة للصفات املميزة جلنس اإلنسان أوال ولصفات اجلـنني العائليـة          " تاجلينا
كما . ال جنني أي حيوان آخر    ،  وإليها يعزى سري النطفة اإلنسانية يف رحلتها لتكوين جنني إنسان         . أخريا

  .. من وراثات شىتولعلها هي هذه األمشاج املختلطة  .. تعزى إليها وراثة الصفات اخلاصة يف األسرة
ولكنـه خلـق ليبتلـي      ،  ال عبثا وال جزافا وال تسلية     ،   خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج      

ولكن املراد أن يظهر ذلـك      ؟  وما مثرة اختباره  ؟  وما اختباره ؟  واهللا سبحانه يعلم ما هو    . وميتحن وخيترب 
وجيـزى  . وأن تتبعه آثاره املقدرة   ،  وأن تترتب عليه آثاره املقدرة يف كيان الوجود       ،  على مسرح الوجود  

 . وفق ما يظهر من نتائج ابتالئه
وليـدرك  . ليستطيع التلقي واالسـتجابة   ،  أي زوده بوسائل اإلدراك   .  ومن مث جعله مسيعا بصريا    

  .. وجيتاز االبتالء وفق ما خيتار. األشياء والقيم وحيكم عليها وخيتار
وهي خلقتـه مـن   ،  وتكرر أفراده بالوسيلة اليت قدرها  وإذن فإن إرادة اهللا يف امتداد هذا اجلنس       

كان وراءها ابتالء هـذا      .. ومل تكن فلتة  . وكان وراءها قصد  . كانت وراءها حكمة   .. نطفة أمشاج 
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وكان كل شيء يف     .. واملعرفة واالختبار ،  ومن مث وهب االستعداد للتلقي واالستجابة     . الكائن واختباره 
 ! مبقدار .. ئه يف احلياةخلقه وتزويده باملدارك وابتال

مث تركـه   . وبني له الطريـق الواصـل     ،  بالقدرة على اختيار الطريق   ،   مث زوده إىل جانب املعرفة    
 : أو ليضل ويشرد فيما وراءه من طرق ال تؤدي إىل اهللا، ليختاره

  "  .. إما شاكرا وإما كفورا: إنا هديناه السبيل " 
بعد إذ يعلم أنـه مل      ،  رب خاطر يرد على قلب املهتدي     ألن الشكر أق  .  وعرب عن اهلدى بالشكر   

وزوده بالقدرة على   . ووهب له السمع والبصر   . فأراد ربه له أن يكون شيئا مذكورا      ،  يكن شيئا مذكورا  
الشكر هو اخلاطر األول الذي يرد على القلب املؤمن يف هـذه             .. وتركه خيتار . مث هداه السبيل  . املعرفة
 . ذه الصيغة املوغلة يف الداللة على الكفران ..  فهو الكفورفإذا مل يشكر. املناسبة

وانـه  . ويدرك أنه خملوق لغايـة    .  ويشعر اإلنسان جبدية األمر ودقته بعد هذه اللمسات الثالث        
فهـو يف فتـرة     . وأنه هنا ليبتلى وجيتاز االبتالء    . وأنه مزود باملعرفة فمحاسب عليها    . مشدود إىل حمور  

وخيرج من هذه اآليات الـثالث القصـار        ! ال يف فترة لعب وهلو وإمهال     ،   األرض امتحان يقضيها على  
كما خيرج منها مثقل الظهر بالتبعة واجلد والوقار يف تصور          ،  بذلك الرصيد من التأمالت الرفيقة العميقة     

تـه إىل   وتغري هذه اآليات الثالث القصار من نظر      ! ويف الشعور مبا وراءها من نتائج االبتالء      ،  هذه احلياة 
 . ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام، ومن شعوره حبقيقة وجوده، غاية وجوده

|     |     | 
 . واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران،  ومن مث يأخذ يف عرض ما ينتظر اإلنسان بعد االبتالء

 الصـورة   ألن ظل السورة هو ظل الرخاء الظـاهر يف        ،  فيجمله إمجاال ،   فأما ما ينتظر الكافرين   
 : فأما العذاب فيشري إليه يف إمجال. وظل اهلتاف املغري بالنعيم املريح. واإليقاع

  "  .. إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال وسعريا " 
 ! ونارا تتسعر يلقى فيها باملسلسلني املغلولني، وأغالال لأليدي،  سالسل لألقدام

 :  مث يسارع السياق إىل رخاء النعيم
عينا يشرب ا عبـاد اهللا يفجروـا        . ألبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا      إن ا  " 

  ..  " تفجريا
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يشربونه يف كأس تغترف من عني      ،   وهذه العبارة تفيد أن شراب األبرار يف اجلنة ممزوج بالكافور         
بالزجنبيـل  وقد كان العرب ميزجون كؤوس اخلمر بالكافور حينا و         .. يف كثرة ووفرة  ،  تفجر هلم تفجريا  

علـى وفـر    ،  فهاهم أوالء يعلمون أن يف اجلنة شرابا طهورا ممزوجا بالكافور         ،  حينا زيادة يف التلذذ ا    
وأن لذة الشعور بـه تتضـاعف       ،  فأما مستوى هذا الشراب فمفهوم أنه أحلى من شراب الدنيا         . وسعة
فهـي أوصـاف    .  هنـاك  وحنن ال منلك يف هذه األرض أن حندد مستوى وال نوعا للذة املتاع            ،  وترقى
 . يعلم اهللا أن الناس ال ميلكون سواها لتصور هذا الغيب احملجوب. للتقريب

إيناسـا   "  .. عبـاد اهللا   " ويسميهم يف اآلية الثانية    " األبرار "  والتعبري يسميهم يف اآلية األوىل    
 . يف معرض النعيم والتكرمي، وللقرب من اهللا تارة، وتكرميا وإعالنا للفضل تارة

 :  مث يعرف ؤالء األبرار عباد اهللا الذين قسم هلم هذا املتاع
مسكينا  - على حبه  - ويطعمون الطعام ،  وخيافون يوما كان شره مستطريا    ،  يوفون بالنذر  " 

إنا خناف من ربنا يوما عبوسا      . إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا         . ويتيما وأسريا 
  "  .. قمطريرا

مع رمحة  ،   صورة وضيئة شفافة لقلوب خملصة جادة عازمة على الوفاء هللا بتكاليف العقيدة             وهي
وإشفاق من عذابه تبعثه    ،  ورغبة يف رضاه  ،  وحترج وخشية هللا  ،  وإيثار على النفس  ،  ندية بعباده الضعاف  

 . التقوى واجلد يف تصور الواجب الثقيل
فهم يأخـذون   . وما التزموا من الواجبات   ،  تفيفعلون ما اعتزموا من الطاعا     " يوفون بالنذر  " 

. وال التخلي عنه بعد اعتزامـه     ،  وال التفصي من أعبائه   ،  األمر جدا خالصا ال حياولون التفلت من تبعاته       
 . فهو أعم من املعىن العريف املتبادر من كلمة النذر. وهذا معىن أم يوفون بالنذر

الذي يتفشـى شـره     ،  دركون صفة هذا اليوم   فهم ي  "  .. وخيافون يوما كان شره مستطريا     " 
، وهـذه مسـة األتقيـاء     . فيخافون أن يناهلم شيء من شره     . ويصيب الكثريين من املقصرين واملسيئني    

مهما قدموا مـن القـرب      ،  اخلائفني من التقصري والقصور   ،  الشاعرين بثقل الواجب وضخامة التكاليف    
 . والطاعات
  ..  " ا ويتيما وأسريامسكين - على حبه - ويطعمون الطعام " 
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فمثل . مع حبه بسبب احلاجة إليه    ،   وهي تصور شعور الرب والعطف واخلري ممثال يف إطعام الطعام         
إال . إا حتب الطعام الذي تطعمه للضعاف احملاويج على اختالف أنـواعهم          : هذه القلوب ال يقال عنها    

 . اويجولكنها تؤثر به احمل، أن تكون يف حاجة هي إىل هذا الطعام
وأا كانت ال تفضي بشيء للمحـاويج       ؛   وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة يف مكة بني املشركني        

فأما األبرار عباد اهللا فكانوا واحة ظليلـة        . وإن كانت تبذل يف جماالت املفاخرة الشيء الكثري       ؛  الضعاف
واجتاه إىل  . وخلوص نية ،  ورمحة قلب ،  وكانوا يطعمون الطعام بأرحيية نفس    . يف هذه اهلاجرة الشحيحة   

 . ومن منطوق قلوم، حيكيه السياق من حاهلم، اهللا بالعمل
إنا خناف من ربنا يومـا عبوسـا        . إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا          " 

  "  .. قمطريرا
ا جـزاء   وال تبتغي   . تتجه إىل اهللا تطلب رضاه    ،   فهي الرمحة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة      

كما تتقي ا يوما عبوسا شـديد  . وال تقصد ا استعالء على احملتاجني وال خيالء، من اخللق وال شكرا  
اتق النار ولـو    :  " عليه وهو يقول   ع   وقد دهلم رسول اهللا   . وتتقيه ذا الوقاء  ،  تتوقعه وختشاه ،  العبوس

  "  .. بشق مترة
ووسـيلة  ، ة التعبري عن هذه العاطفة النبيلة الكرمية وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيل      

فال تظل  ،  ولكن صور اإلحسان ووسائله قد تتغري حبسب البيئات والظروف        . اإلشباع حلاجات احملاويج  
، وحيوية العاطفة ،  إال أن الذي جيب االحتفاظ به هو حساسية القلوب        . يف هذه الصورة البدائية املباشرة    

والتجرد عن البواعث األرضية من جزاء أو شكر أو نفع مـن منـافع              ،   وجه اهللا  والرغبة يف اخلري ابتغاء   
 ! احلياة

، وإلسعاف احملـاويج  ،  وختصص للضمان االجتماعي  ،  وتفرض التكاليف ،   ولقد تنظم الضرائب  
والذي توخـاه   ،  ولكن هذا إمنا يفي بشطر واحد من مزايا االجتاه اإلسالمي الذي ترمز إليه تلك اآليات              

والشطر اآلخر هـو ـذيب       .. هذا شطر  .. هذا الشطر هو كفاية حاجة احملتاجني      .. الزكاةبفريضة  
وهو شطر ال جيوز إغفاله وال التهوين من شأنه فضال          . ورفعها إىل ذلك املستوى الكرمي    ،  أرواح الباذلني 

 . إنه إذالل لآلخذين وإفساد للواهبني: ويقال، على أن تنقلب املعايري فيوصم ويقبح ويشوه
والعاطفة الكرمية ذب صاحبها وتنفع من      . ومنهج تربية هلذه القلوب   ،   إن اإلسالم عقيدة قلوب   

 . فتفي بشطري التربية اليت يقصد إليها هذا الدين. يوجهها إليه من إخوانه
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 .  ومن مث كان ذلك التصوير الكرمي لذلك الشعور الكرمي
  ..  " فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا " 

ليطمئنهم يف الدنيا وهـم     ،   يعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا خيافونه          
جزاء . ال يوما عبوسا قمطريرا   ،  ويذكر أم تلقوا من اهللا نضرة وسرورا      ! يتلقون هذا القرآن ويصدقونه   
 . على نداوة قلوم ونضرة مشاعرهمو، وفاقا على خشيتهم وخوفهم

 :  مث ميضي بعد ذلك يف وصف مناعم اجلنة اليت وجدوها
 . جنة يسكنوا وحريرا يلبسونه "  .. وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا " 
فهـم يف جلسـة مرحيـة        ..  " متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا          " 

وال ،  فال مشس تلـهب النسـائم     . ندي يف غري برد   ،  اعم دافئ يف غري حر    مطمئنة واجلو حوهلم رخاء ن    
إنه عامل آخر ليست فيه مشسنا هذه وال مشوس أخـرى مـن             : ولنا أن نقول  ! زمهرير وهو الربد القارس   

 ! وكفى .. نظائرها
وإذا دنت الظالل ودنت القطوف فهـي        "  .. وذللت قطوفها تذليال  . ودانية عليهم ظالهلا   " 

 !  واالسترواح على أمتع ما ميتد إليه اخليالالراحة
 فهذه هي اهليئة العامة هلذه اجلنة اليت جزى اهللا ا عباده األبرار الذين رسم هلم تلـك الصـورة                   

  .. مث تأيت تفصيالت املناعم واخلدمات .. املرهفة اللطيفة الوضيئة يف الدنيا
. قوارير من فضة قدروها تقـديرا      ،وأكواب كانت قوارير  ،  ويطاف عليهم بآنية من فضة     " 

  "  .. عينا فيها تسمى سلسبيال. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال
 .. متكئني على األرائك بني الظالل الوارفة والقطوف الدانية واجلـو الرائـق           .  فهم يف متاعهم  

ممـا مل   ،  اريرولكنها شفة كـالقو   ،  ويف أكواب من فضة كذلك    ،  يطاف عليهم بأشربة يف آنية من فضة      
مث هي متزج بالزجنبيـل     . وهي بأحجام مقدرة تقديرا حيقق املتاع واجلمال      . تعهده األرض يف آنية الفضة    
لشـدة عذوبتـها    ،  وهي كذلك متأل من عني جارية تسـمى سلسـبيال         . كما مزجت مرة بالكافور   
 ! واستساغتها لدى الشاربني
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،  واألكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه       وزيادة يف املتاع فإن الذين يطوفون ذه األواين       
وهـم هنـا    . فهم خملدون يف سن الصباحة والصبا والوضاءة      ؛  وال تدركهم السن  ،  ال يفعل فيهم الزمن   

 : وهناك كاللؤلؤ املنثور
  "  .. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ويطوف عليهم ولدان خملدون " 

 : ه نظرة كاملة تلخص وقعه يف القلب والنظرويلقي علي،  مث جيمل السياق خطوط املنظر
  "  .. رأيت نعيما وملكا كبريا - مث - وإذا رأيت " 

على وجـه اإلمجـال     ،  هو الذي يعيش فيه األبرار املقربون عباد اهللا هؤالء        .  نعيما وملكا كبريا  
 ! والعموم

 : وتفسريكأنه تعليل هلذا الوصف ؛  مث خيصص مظهرا من مظاهر النعيم وامللك الكبري
  " وحلوا أساور من فضة وسقاهم رم شرابا طهورا       ،  عاليهم ثياب سندس خضر وإستربق     " 

 .. 
، وهم يف هذه الزينة وهذا املتـاع       .. واإلستربق احلرير السميك املبطن   ،   والسندس احلرير الرقيق  

 ! موهذه تضاف إىل قيمة ذلك النعي. يتلقونه كله من رم فهو عطاء كرمي من معط كرمي
 :  مث يتلقون عليه الود والتكرمي

  "  .. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا " 
ومينحها قيمة أخـرى فـوق      ،  وهو يعدل هذه املناعم كلها    .  يتلقون هذا النطق من املأل األعلى     

  .. قيمتها
طيـب  اهلتاف إىل ذلك النعـيم ال     ،   وهكذا ينتهي ذلك العرض املفصل واهلتاف املوحي للقلوب       

طريق مؤد إىل اجلنة هذه وطريـق مـؤد إىل          . ومها طريقان  .. والفرار من السالسل واألغالل والسعري    
 ! السعري

|     |     | 
يعاجل حالة املشركني املصرين على العناد      ،   وبعد انتهاء هذا اهلتاف إىل اجلنة ونعيمها اهلينء الرغيد        

أو عمـا   ،  لعله يكف عنها   ع   ومون عليها الرسول  فيسا،  الذين ال يدركون حقيقة الدعوة    ،  والتكذيب
واإلعراض عـن   ،  والصد عن سبيل اهللا   ،  وفتنة املؤمنني به وإيذائهم    ع   وبني املساومة للنيب  . يؤذيهم منها 
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بني هذا كله جييء املقطع األخري يف السورة يعاجل هذا املوقف بطريقـة القـرآن                .. اخلري واجلنة والنعيم  
 : الكرمي

واذكر . فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا        . نا عليك القرآن ترتيال   إنا حنن نزل   " 
  "  .. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال. اسم ربك بكرة وأصيال

حقيقة ينبغي أن يعـيش     .  ويف هذه اآليات األربع تكمن حقيقة كبرية من حقائق الدعوة اإلميانية          
وأن ينظروا بتدبر يف مدلوالا الواقعية والنفسية       ،  تعمقوها تعمقا كامال  وأن ي ،  فيها الدعاة إىل اهللا طويال    

 . واإلميانية الكبرية
وهو مل يكن يواجه يف نفوسهم      . يواجه املشركني بالدعوة إىل اهللا وحده      ع    لقد كان رسول اهللا   

نوا عليهـا مل   فإن عقيدة الشرك املهلهلة اليت كـا      . ولو كان األمر كذلك لكان أيسر كثريا      . جمرد عقيدة 
إمنا كانـت   . تكن من القوة والثبات حبيث يصمدون ا هكذا لعقيدة اإلسالم القوية الواضحة البسيطة            

الـيت شـهدت ـا      ،  املالبسات اليت حتيط بالعقيدة وباملوقف هي اليت تقود إىل تلك املعارضة العنيدة           
واالعتزاز بـالقيم   ،  كانة االجتماعية كانت امل  .. وحكاها القرآن يف مواضع منه شىت     ،  الروايات التارخيية 
هي العنصر األول الذي يقود إىل التشـبث         .. وما يتلبس ا كذلك من مصاحل مادية      ،  السائدة يف البيئة  

مث كانت صـور احليـاة       .. يف وجه العقيدة القوية الظاهرة االستقامة     ،  بالعقيدة الواهية الظاهرة البطالن   
   ا إىل جانب ذلك تزيد املقاومة والعناد والتأيب على العقيدة اجلديدة          اجلاهلية ومتاعها ولذائذها وشهوا ،

وال باحليـاة العابثـة     ؛  ال تسمح بانطالق الغرائز والشهوات    ،  وما فيها من اجتاهات أخالقية وقيم رفيعة      
 . املاجنة املطلقة من كوابح األخالق

وما ،  ة والسلطان واملال واملصاحل   سواء ما يتعلق منها باملكانة والقيم االجتماعي       -  وهذه األسباب 
 وما يتعلق منها باالنطالق من القيم والقيود األخالقية       ،  يتعلق منها باإللف والعادة وصور احلياة التقليدية      

. وهي هي قائمة يف وجه الدعوة يف كل أرض ويف كـل جيـل    ،  كانت قائمة يف وجه الدعوة األوىل      -
وجتعل مشاقها  ؛  اليت جتعلها معركة عنيدة ال تنتهي من قريب       ،  دةوهي متثل العناصر الثابتة يف معركة العقي      

 . وتكاليفها والثبات عليها من أعسر التكاليف
 ومن مث ينبغي للدعاة إىل دين اهللا يف أي أرض ويف أي زمان أن يعيشوا طويال يف احلقيقة الكبرية                   

 معركة واحدة خيوضها كل     فهي مالبسات  ع   ومالبسات نزوهلا على الرسول   ،  الكامنة يف تلك اآليات   
 ! يف أي أرض ويف أي زمان، صاحب دعوة إىل اهللا
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فلما  "  .. قم فأنذر . يا أيها املدثر  :  " وقيل له ،  التكليف من ربه لينذر    ع    لقد تلقى رسول اهللا   
وتـثري يف   ،  أن ض بالتكليف واجهته تلك العوامل واألسباب اليت تصد القوم عن الـدعوة اجلديـدة              

مث إىل  ،  وتقودهم إىل العنـاد الشـديد      - على شعورهم بوهنه وهلهلته    - شبت مبا هم عليه   نفوسهم الت 
 .. ولذائذهم وشهوام ،  ومألوف حيام . الدفاع العنيد عن معتقدام وأوضاعهم ومكانتهم ومصاحلهم      

 . إىل آخر ما دده الدعوة اجلديدة أشد التهديد
، ا إيذاء القلة املؤمنة اليت استجابت للدعوة اجلديـدة يف أوهل،   وأخذ هذا الدفاع العنيد صورا شىت     

 مث تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حوهلا وحول نبيهـا         . وحماولة فتنتها عن عقيدا بالتعذيب والتهديد     
فمنع الناس عن االنضمام إىل راية العقيدة       . كي ال ينضم إليها مؤمنون جدد     . بشىت التهم واألساليب  ع  

 ! ن فتنة الذين عرفوا حقيقتها وذاقوهاقد يكون أيسر م
إىل جانـب    - طرقا شىت من اإلغـراء     ع    ويف الوقت ذاته راحوا حياولون مع صاحب الدعوة       

ويكف عن احلملـة السـاحقة علـى معتقـدام          ؛  ليلتقي م يف منتصف الطريق     - التهديد واإليذاء 
كما تعود الناس أن يلتقـوا  ! تضونهويصاحلهم ويصاحلونه على شيء يرتضيه وير؛ وأوضاعهم وتقاليدهم 

 . )1(يف منتصف الطريق عند اإلختالف على املصاحل واملغامن وشؤون هذه األرض املعهودة 
 وهذه الوسائل ذاا أو ما يشبهها هي اليت يواجهها صاحب الدعوة إىل اهللا يف كـل أرض ويف                  

 ! كل جيل
إال أنه بشر يواجه الواقـع       ..  من الناس  وعصمه،  حفظه اهللا من الفتنة   ،  ولو أنه رسول   ع    والنيب

وال يدعه ملواجهة الواقع الثقيل     ،  فال يدعه وحده  ،  واهللا يعلم منه هذا   . الثقيل يف قلة من املؤمنني وضعف     
 . بال عون ومدد وتوجيه إىل معامل الطريق

 :  وهذه اآليات تتضمن حقيقة هذا العون واملدد والتوجيه
  " .  ترتيالإنا حنن نزلنا عليك القرآن " 

هو مصدرها  . إا من اهللا   .. وينبوع حقيقتها ،  وهي اللفتة األوىل إىل مصدر التكليف ذه الدعوة       
وال ميكن أن ختتلط حقيقتها بشيء آخـر ال         ،  فليس هلا مصدر آخر   . وهو الذي نزل ا القرآن    . الوحيد

وال يستعار هلذه العقيده    ،  تمد منه وال يس ،  وكل ما عدا هذا املصدر ال يتلقى عنه       . يفيض من هذا الينبوع   

                                                 
 " . ودوا لو تدهن فيدهنون :  "  يراجع يف هذا اجلزء تفسري سورة القلم)1(
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. مث إن اهللا الذي نزل هذا القرآن وكلف ذه الدعوة لن يتركهـا             .. وال خيلط ا منه شيء    ،  منه شيء 
 . وهو نزل القرآن عليه، وهو كلفه، ولن يترك الداعي إليها

صـد عـن   وال؛ والفتنة ترصد هلم، واألذى يصيب املؤمنني، والشر ينتفش ،   ولكن الباطل يتبجح  
فوق إصرارهم على عقيـدم وأوضـاعهم       ،  سبيل اهللا ميلكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه        

واإللتقاء ،  وقسمة البلد بلدين  ،  مث هم يعرضون املصاحلة   ! وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي يلجون فيه     
 ! وهو عرض يصعب رده ورفضه يف مثل تلك الظروف العصيبة .. يف منتصف الطريق

 : نا جتيء اللفتة الثانية ه
  ..  " وال تطع منهم آمثا أو كفورا، فاصرب حلكم ربك " 

ويطيل أمد احملنة علـى املـؤمنني       ،  وميلي للشر ،  وهو ميهل الباطل  .  إن األمور مرهونة بقدر اهللا    
م فاصرب حلك  ..  " وينفذ ا حكمه  ،  جيري ا قدره  ،  كل أولئك حلكمة يعلمها    .. واالبتالء والتمحيص 

والشـر  ،  واصرب على الباطل يغلب   . اصرب على األذى والفتنة    .. حىت جييء موعده املرسوم    "  .. ربك
اصرب وال تستمع ملا يعرضـونه      . مث اصرب أكثر على ما أوتيته من احلق الذي نزل به القرآن عليك            . يتنفج

 "  ..  آمثا أو كفـورا    وال تطع منهم  :  " من املصاحلة وااللتقاء يف منتصف الطريق على حساب العقيدة        
يدعونك إىل شيء من اإلمث والكفر      . فهم آمثون كفار  . فهم ال يدعونك إىل طاعة وال إىل بر وال إىل خري          

وحني يعرضون عليك مـا يظنونـه يرضـيك         ! إذن حني يدعونك إىل االلتقاء م يف منتصف الطريق        
فيعرضون . وباسم شهوة اجلسد  ،  لوباسم شهوة املا  ،  وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان     ! ويغريك

، كما يعرضون عليه احلسان الفاتنـات     ،  حىت يكون أغىن من أغناهم    ،  عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء    
فإين من أمجـل قـريش   ، ارجع عن هذا األمر حىت أزوجك ابنيت    :  " حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له      

 ! لشراء الدعاة يف كل أرض ويف كل جيلكل الشهوات اليت يعرضها أصحاب الباطل !  "  .. بنات
وال ميكن أن   ؛  فإنه ال لقاء بينك وبينهم     "  .. فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا         " 

وتصورك للوجود كله عن    ،  تقام قنطرة للعبور عليها فوق اهلوة الواسعة اليت تفصل منهجك عن منهجهم           
ومعرفتـك بـاحلق عـن      ،  ونورك عن ظلمام   ،وإميانك عن كفرهم  ،  وحقك عن باطلهم  ،  تصورهم
 ! جاهليتهم

  .. وامتد الطريق، واشتدت الفتنة وقوي اإلغراء،  اصرب ولو طال األمد
 : وال بد من الزاد واملدد املعني،  ولكن الصرب شاق
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  " . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال، واذكر اسم ربك بكرة وأصيال " 
إنـه   .. واسجد له بالليل وسـبحه طـويال  ،  ربك يف الصباح واملساء  اذكر اسم .  هذا هو الزاد  

 .. هو ينبوع القوة ومصدر الـزاد واملـدد       ،  وكلفك الدعوة ،  االتصال باملصدر الذي نزل عليك القرآن     
وال بد مـن    . والعبء ثقيل ،  فالطريق طويل  .. ليال طويال  .. االتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا     

، ويف تطلع ويف أنـس    ،  حيث يلتقي العبد بربه يف خلوة ويف جناء       ،  وهو هناك . دد الكبري الزاد الكثري وامل  
وحيث تنفض الروح عنها    . وتفيض منه القوة على الضعف والقلة     ،  تفيض منه الراحة على التعب والضىن     

فتستصغر ما القت وما تالقي مـن       . وضخامة األمانة ،  وترى عظمة التكليف  ،  صغائر املشاعر والشواغل  
 ! شواك الطريقأ

. وأشواك الطريق ،  وعرف متاعب العبء  ،  ونزل عليه القرآن  ،  كلف عبده الدعوة  ،   إن اهللا رحيم  
أنه هو الزاد احلقيقي الصاحل      - سبحانه - وهذا هو املدد الذي يعلم    . بال عون أو مدد    ع   فلم يدع نبيه  

وة إىل اهللا يف كـل أرض ويف       وهو هو زاد أصحاب الدع     .. هلذه الرحلة املضنية يف ذلك الطريق الشائك      
وأسباب هـذا املوقـف     ،  وموقف الباطل منها واحد   . مالبساا واحدة . فهي دعوة واحدة  . كل جيل 

فلتكن وسائل احلق هي الوسائل اليت علم اهللا أا وسائل هذا           . ووسائل الباطل هي ذاا وسائله    . واحدة
 . الطريق

عوة إىل اهللا هي هذه احلقيقـة الـيت لقنـها اهللا             واحلقيقة اليت ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الد       
وأن احلـق   . فهو صـاحبها  . هي أن التكليف ذه الدعوة ترتل من عند اهللا         ع   لصاحب الدعوة األوىل  

فال سبيل إىل التعاون بني حقهـا       . الذي ترتلت به ال ميكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه اآلمثون الكفار           
فهمـا جـان    .  الطريق بني القائم على احلق والقائمني على الباطـل         أو االلتقاء يف منتصف   ،  وباطلهم
حلكمـة  ،  فأما حني يغلب الباطل بقوته ومجعه على قلة املؤمنني وضعفهم         . وطريقان ال يلتقيان  ،  خمتلفان

 ليال طويال  - واالستمداد من اهللا واالستعانة بالدعاء والتسبيح     . فالصرب حىت يأيت اهللا حبكمه     .. يراها اهللا 
  .. هي الزاد املضمون هلذا الطريق -

  .. إا حقيقة كبرية ال بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق .. 
|     |     | 

مبا يقرره من غفلتهم    . ومنهج اجلاهلية  ع    مث ميضي السياق يف توكيد االفتراق بني منهج الرسول        
 : يقول .. صوراموصغر ت، ومن تفاهة اهتمامام، عن رؤية اخلري ألنفسهم
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  "  .. إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال " 
هـؤالء الصـغار     .. الصغار املطالب والتصـورات   ،  القرييب املطامح واالهتمامات  ،   إن هؤالء 

ثقـيال  . ثقيال بنتائجـه  . ثقيال بتبعاته . الزهيدين الذين يستغرقون يف العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال        
وال يلتقون مع املؤمنني يف     ؛  إن هؤالء ال يطاعون يف شيء وال يتبعون يف طريق          .. زنه يف ميزان احلقيقة   بو

وإمنـا  ، فإمنا هي العاجلة، من ثراء وسلطان ومتاع، وال يؤبه ملا هم فيه من هذه العاجلة،  هدف وال غاية  
 ! وإمنا هم الصغار الزهيدون، هو املتاع القليل

ويذرون اليـوم الثقيـل     ،  فهم خيتارون العاجلة  . تهم عن رؤية اخلري ألنفسهم     مث توحي اآلية بغفل   
 ! بعد احلساب العسري، الذي ينتظرهم هناك بالسالسل واألغالل والسعري

يف مواجهة هؤالء الذين أوتوا من هذه       ،  واملؤمنني معه  ع    فهذه اآلية استطراد يف تثبيت الرسول     
 . يد ملفوف ألصحاب العاجلة باليوم الثقيلإىل جانب أا د. العاجلة ما حيبون

|     |     | 
وهو قادر علـى    ،   يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند اهللا الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس              

 : ولكنه يتركهم حلكمة جيري ا قدره القدمي. الذهاب م وتبديل غريهم منهم
  ..  " مثاهلم تبديالوإذا شئنا بدلنا أ، حنن خلقناهم وشددنا أسرهم " 

. بل مصدر وجودهم ابتـداء    ،  مبصدر هذه القوة  ،   وهذه اللفتة تذكر هؤالء الذين يعتزون بقوم      
إىل أن واهب القوة هو الذي ينتسـبون إليـه           - وهم يف حالة الضعف والقلة     - مث تطمئن الذين آمنوا   

هي اليت جتري   ،  ن حكمة مقصودة  كما تقرر يف نفوسهم حقيقة قدر اهللا وما وراءه م         . وينهضون بدعوته 
 . وفقها األحداث حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني

. وهو خلقهم وأعطاهم إياها   ،  فهم ال يعجزون اهللا بقوم     "  .. وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبديال     " 
 قضاؤه  فإذا أمهلهم ومل يبدل أمثاهلم فهو فضله ومنته وهو         .. وهو قادر على أن خيلق أمثاهلم يف مكام       

  .. وحكمته
وتقريرا حلقيقة موقفهم وموقف    ؛  ومن معه  ع    ومن هنا تكون اآلية استطرادا يف تثبيت الرسول       

، ليذكروا نعمة اهللا  ،  املغترين بقوة أسرهم  ،  كما أا ملسة لقلوب هؤالء املستغرقني يف العاجلة        .. اآلخرين
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وهو االبتالء الذي قرره هلم     . من وراء هذه النعمة   وليشعروا باالبتالء الكا  ؛  اليت يتبطرون ا فال يشكروا    
 . يف مطلع السورة

|     |     | 
 : وهذه السورة منه تذكرهم، والقرآن يعرض عليهم،  مث يوقظهم إىل الفرصة املتاحة هلم

  "  .. إن هذه تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال " 
، ليكون االجتـاه األخـري إليهـا      ،   إليها ورد كل شيء  ،   ويعقب على هذه اللفتة بإطالق املشيئة     

وهو اإلسـالم    .. ومن حوله إىل حوهلا   ،  وليربأ اإلنسان من قوته إىل قوا     ؛  واالستسالم األخري حلكمها  
 : يف صميمه وحقيقته

  "  .. وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما " 
فتتعلم كيف تتجه إليه    ،  املتصرف القهار ،  ختار ذلك كي تعلم قلوب البشر أن اهللا هو الفاعل امل         

مع تقرير ما شاءه    . وهذا هو جمال هذه احلقيقة الذي جتري فيه يف مثل هذه النصوص            .. وتستسلم لقدره 
العلـيم  ،  واالجتاه إىل هذا أو ذاك وفق مشـيئة اهللا        ؛  اهللا هلم من منحهم القدرة على إدراك احلق والباطل        

وترتيـل  ،  وإرسال الرسـل  ،  وبيان الطريق ،  ه العباد من هبة اإلدراك واملعرفة     وما أعان ب  ،  حبقيقة القلوب 
فإذا ،  فيوفقه إىل الذكر والطاعة   ،  الذي يلجأ إليه امللتجئ   ،  إال أن هذا كله ينتهي إىل قدر اهللا        .. . القرآن

وال توفيـق   ،فال هدى وال ذكر   ،  ومل يلجأ إليها لتعينه وتيسره    ،  مل يعرف يف قلبه حقيقة القدرة املسيطرة      
  .. . إىل خري

 :  ومن مث فهو
  "  .. والظاملني أعد هلم عذابا أليما، يدخل من يشاء يف رمحته " 

ممن يلتجئـون   ،  ومن إرادا أن يدخل يف رمحته من يشاء       .  فهي املشيئة املطلقة تتصرف مبا تريد     
وقد أملـى    " .  هلم عذابا أليما   والظاملني أعد  ..  " وتوفيقه إىل اهلدى  ،  يطلبون عونه على الطاعة   ،  إليه

 ! هلم وأمهلهم لينتهوا إىل هذا العذاب األليم
، الذي خلق اهللا له اإلنسان من نطفة أمشاج       ،  ويصور اية االبتالء  ،   وهذا اخلتام يلتئم مع املطلع    

  .. وهداه السبيل إما إىل جنة وإما إىل نار، ووهبه السمع واألبصار
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    جرة إىل اهللادعوة اىل اهل |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

نبذ تقليد األحبار   من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، ب        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،         |
 _  اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَىقُلْ  +

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