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 4 فَالسـاِبقَاِت سـبقًا      3 والساِبحاِت سـبحا     2 والناِشطَاِت نشطًا    1والناِزعاِت غَرقًا   + 

 أَبصارها خاِشـعةٌ    8 قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ     7عها الراِدفَةُ    تتب 6 يوم ترجف الراِجفَةُ     5فَالْمدبراِت أَمرا   
 12 قَالُوا ِتلْك ِإذًا كَرةٌ خاِسرةٌ       11 أَِئذَا كُنا ِعظَاما نِخرةً      10 يقُولُونَ أَِئنا لَمردودونَ ِفي الْحاِفرِة       9

  14ا هم ِبالساِهرِة  فَِإذ13َفَِإنما ِهي زجرةٌ واِحدةٌ 
 اذْهب ِإلَى ِفرعـونَ ِإنـه       16 ِإذْ ناداه ربه ِبالْواِد الْمقَدِس طُوى        15هلْ أتاك حِديثُ موسى     

ـ    19 وأَهِديك ِإلَى ربك فَتخشى      18 فَقُلْ هل لَّك ِإلَى أَن تزكَّى        17طَغى   ةَ الْكُبالْآي اهى   فَأَر20ر 
 فَأَخذَه اللَّـه    24 فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى      23 فَحشر فَنادى    22 ثُم أَدبر يسعى     21فَكَذَّب وعصى   

 27ناهـا   أَأَنتم أَشد خلْقًا أَِم السماء ب    26 ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً لِّمن يخشى        25نكَالَ الْآِخرِة والْأُولَى    
 أَخـرج  30 والْأَرض بعد ذَِلك دحاها      29 وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها      28رفَع سمكَها فَسواها    
  33 متاعا لَّكُم وِلأَنعاِمكُم 32 والِْجبالَ أَرساها 31ِمنها ماءها ومرعاها 

 وبرزِت الْجِحيم ِلمن يـرى      35 يوم يتذَكَّر الِْإنسانُ ما سعى       34 الْكُبرى   فَِإذَا جاءِت الطَّامةُ  
 وأَما من خاف مقَام ربِه      39 فَِإنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى      38 وآثَر الْحياةَ الدنيا     37 فَأَما من طَغى     36

   وِن الْهع فْسى النهنى      40ى  وأْوالْم ةَ ِهينا       41 فَِإنَّ الْجاهسرانَ مِة أَياعِن السع كأَلُونس42 ي  ِفيم 
 كَأَنهم يوم يرونها لَـم      45 ِإنما أَنت منِذر من يخشاها       44 ِإلَى ربك منتهاها     43أَنت ِمن ِذكْراها    

ِشيثُوا ِإلَّا علْبا ياهحض 46ةً أَو_  
|     |     | 

وهلـا  ،  هذه السورة منوذج من مناذج هذا اجلزء إلشعار القلـب البشـري حقيقـة اآلخـرة              
والتدبري العلـوي ملراحـل    ،  وأصالتها يف التقدير اإلهلي لنشأة هذا العامل اإلنساين       ،  وجديتها،  وضخامتها

اليت متثل اية هـذه النشـأة       ،  مث يف الدار اآلخرة    ؛هذه النشأة وخطواا على ظهر األرض ويف جوفها       
 . وعقباها

 ويف الطريق إىل إشعار القلب البشري حقيقة اآلخرة اهلائلة الضخمة العظيمـة الكـبرية يوقـع                
وهـي  . ويلمسه ملسات شىت حول تلك احلقيقـة الكـربى        ،  السياق إيقاعات منوعة على أوتار القلب     
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فتلك احلقيقة متهد هلا يف احلس ويئـه السـتقباهلا يف يقظـة ويف              . إيقاعات وملسات متت إليها بصلة    
  .. حساسية

يسوقه يف إيقـاع    .  ميهد هلا مبطلع غامض الكنه يثري بغموضه شيئا من احلدس والرهبة والتوجس           
:  " كأمنا تنقطع به األنفاس من الـذعر واالرجتـاف واملفاجـأة واالنبـهار            ،  موسيقي راجف الهث  

  "  .. فاملدبرات أمرا. فالسابقات سبقا. والساحبات سبحا. والناشطات نشطا. والنازعات غرقا
ظله من  .  وعقب هذا املطلع الغامض الراجف الواجف جييء املشهد األول من مشاهد ذلك اليوم            

يوم ترجف الراجفة تتبعهـا     : كأمنا املطلع إطار له وغالف يدل عليه      ؛  ظل ذلك املطلع وطابعه من طابعه     
؟ أئذا كنا عظاما خنرة   ؟  أئنا ملردودون يف احلافرة   : يقولون. أبصارها خاشعة . وب يومئذ واجفة  قل. الرادفة
  .. فإذا هم بالساهرة. فإمنا هي زجرة واحدة! تلك إذا كرة خاسرة: قالوا

يأخذ يف عرض مصرع مـن       .. من هذا اجلو الراجف الواجف املبهور املذعور       ..  ومن هنالك 
، فيهدأ اإليقاع املوسيقي ويسترخي شيئا ما     .  حلقة من قصة موسى مع فرعون      مصارع املكذبني العتاة يف   

اذهـب إىل   : إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى     . هل أتاك حديث موسى   : ليناسب جو احلكاية والعرض   
فكذب ،  فأراه اآلية الكربى  ؟  وأهديك إىل ربك فتخشى   ؟  هل لك إىل أن تزكى    : فقل. فرعون إنه طغى  

إن يف  . فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل    . أنا ربكم األعلى  : فقال،  فحشر فنادى ،  سعىمث أدبر ي  ،  وعصى
 . وذا يلتقي وميهد لتلك احلقيقة الكربى .. ذلك لعربة ملن خيشى

الشاهدة بـالقوة   ،  ومشاهد الكون اهلائلة  ،   مث ينتقل من ساحة التاريخ إىل كتاب الكون املفتوح        
فيعرضها يف تعبريات   . يف الدنيا واآلخرة  ،  املهيمنة على مصائره  ،  نشئة للكون والتدبري والتقدير لأللوهية امل   

، بناها؟  أأنتم أشد خلقا أم السماء    :  " تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام     ،  قوية اإليقاع ،  قوية األسر 
أخرج منها ماءهـا    ،  واألرض بعد ذلك دحاها   ؛  وأغطش ليلها وأخرج ضحاها   ،  رفع مسكها فسواها  

  "  .. متاعا لكم وألنعامكم، واجلبال أرساها، هاومرعا
وما ،  جييء مشهد الطامة الكربى    - بعد هذه التمهيدات املقربة وهذه اللمسات املوحية       -  وهنا

جزاء يتحقق هو اآلخر يف مشاهد تتناسـق صـورها          . يصاحبها من جزاء على ما كان يف احلياة الدنيا        
وبـرزت  ،  يوم يتذكر اإلنسان ما سـعى     ،  ءت الطامة الكربى  فإذا جا :  " وظالهلا مع الطامة الكربى   

وأما من خاف مقام ربـه      . فإن اجلحيم هي املأوى   ،  فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا     ! اجلحيم ملن يرى  
  "  .. وى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى
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واجلحـيم  ، ة الكربى ويف اللحظة اليت يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور املنبعث من مشاهد الطام         
يف  .. ومن خاف مقام ربه وى النفس عن اهلـوى        ،  وعاقبة من طغى وآثر احلياة الدنيا     ،  املربزة ملن يرى  

يرتد إليهم  . عن موعدها  ع   الذين يسألون الرسول  ،  هذه اللحظة يرتد السياق إىل املكذبني ذه الساعة       
فيم ؟  يسألونك عن الساعة أيان مرساها      " :بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهوهلا يف احلس وضخامتها        

كأم يوم يروا مل يلبثوا إال عشية أو        . إمنا أنت منذر من خيشاها    . إىل ربك منتهاها  ؟  أنت من ذكراها  
تشارك يف تشخيص الضـخامة وجتسـيم       ،  واهلاء املمدودة ذات اإليقاع الضخم الطويل      "  .. ضحاها
 ! التهويل

|     |     | 
 " فاملدبرات أمرا . فالسابقات سبقا . والساحبات سبحا . والناشطات نشطا . غرقاوالنازعات   " 

ناشـطات منطلقـات يف     . إا املالئكة نازعات لألرواح نزعا شـديدا      : قيل يف تفسري هذه الكلمات    . 
ساحبات يف العوامل العليا سابقات لإلميان أو للطاعة ألمر را مدبرات ما يوكل مـن األمـور       . حركاا

  .. اإليه
وتسبح سبحا يف   . إا النجوم ترتع يف مداراا وتتحرك وتنشط منتقلة من مرتل إىل مرتل           :  وقيل

وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله اهللا إليها        . وتسبق سبقا يف جرياا ودوراا    . فضاء اهللا وهي معلقة به    
 . مما يؤثر يف حياة األرض ومن عليها

 . واملدبرات هي املالئكة. والساحبات والسابقات هي النجومالنازعات والناشطات :  وقيل
  .. والسابقات واملدبرات هي املالئكة. النازعات والناشطات والساحبات هي النجوم:  وقيل

ينشئ ،   وأيا ما كانت مدلوالا فنحن حنس من احلياة يف اجلو القرآين أن إيرادها على هذا النحو               
ومـن مث   . وتوفزا وتوقعا لشيء يهول ويروع    ،  وتوجسا يف الشعور  ،  أوال وقبل كل شيء هزة يف احلس      

فهي تشارك يف املطلع مشاركة قوية يف إعداد احلس لتلقي ما يروع ويهول من أمر الراجفـة والرادفـة                   
 ! والطامة الكربى يف النهاية

؛ ا ومتشيا مع هذا اإلحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة يف تفصيل مـدلوالا ومناقشـته               
يتحـراه  ،  فهزة القلب وإيقاظه هدف يف ذاتـه      . لنعيش يف ظالل القرآن مبوحياته وإحياءاته على طبيعتها       

عـبس   " وقد قرأ سـورة   . أسوة ا مث إن لنا يف عمر بن اخلطاب       .. اخلطاب القرآين بوسائل شىت   
مث ؟  فمـا األب  . قد عرفنا الفاكهـة   :  " فقال "  .. وفاكهة وأبا :  " حىت جاء إىل قوله تعاىل     " وتوىل
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وما عليك أال تعرف لفظـا يف كتـاب اهللا          ! لعمرك يا ابن اخلطاب إن هذا هلو التكلف       : استدرك قائال 
أي  - مث رفض عصا كانـت بيـده    ؟  كل هذا قد عرفنا فما األب     : ويف رواية أنه قال   !  "  .. . ؟  تعاىل

ا بن أم عمر أن ال تدري مـا         وما عليك ي  ! هذا لعمر اهللا التكلف   :  " وقال - كسرها غضبا على نفسه   
فهذه كلمات تنبعث عن     "  .. فدعوه،  وما ال ،  اتبعوا ما تبني لكم من هذا الكتاب      :  " مث قال  " . األب

اليت قد يكون بقاؤها مغلفة هـدفا يف        . أدب العبد أمام كلمات الرب    . األدب أمام كلمات اهللا العظيمة    
 . يؤدي غرضا بذاته، ذاته

 |     |     | 
 : على أمر تصوره اآليات التالية يف السورة، املطلع جاء يف صيغة القسم هذا 

أإنـا  : يقولون. أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة  . تتبعها الرادفة . يوم ترجف الراجفة   " 
. فإمنا هي زجرة واحدة   !  .. تلك إذن كرة خاسرة   : قالوا؟  أإذا كنا عظاما خنرة   ؟  ملردودون يف احلافرة  

  "  .. هرةفإذا هم بالسا
يـوم ترجـف األرض     :  "  والراجفة ورد أا األرض استنادا إىل قوله تعاىل يف سورة أخـرى           

أي أا تردف األرض وتتبعها يف االنقـالب حيـث تنشـق            . ورد أا السماء  : والرادفة "  .. واجلبال
  .. وتتناثر كواكبها

، رض واجلبال واألحيـاء مجيعـا     اليت ترجف هلا األ   ،   كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة األوىل      
والرادفة هي النفخة الثانية اليت يصـحون       . ويصعق هلا من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا           

  ..  ]68كما جاء يف سورة الزمر آية [ عليها وحيشرون 
؛ فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة واهلول واالضـطراب        .  وسواء كانت هذه أم تلك    

ويأ إلدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي         .  هزة اخلوف والوجل والرعب واالرتعاش     واهتز
 : وأدرك وأحس حقيقة قوله. ال ثبات معه وال قرار

  "  .. أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة " 
ذا وه. وااليار،  والرجفة،  جيتمع عليها اخلوف واالنكسار   ،  بادية الذل ،   فهي شديدة االضطراب  

وهذا هو الذي يتناولـه القسـم بالنازعـات غرقـا           ؛  هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة       



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

6

وهو مشهد يتفـق يف ظلـه       . فاملدبرات أمرا ،  والسابقات سبقا ،  والساحبات سبحا ،  والناشطات نشطا 
 . وإيقاعه مع ذلك املطلع

 : بورهم يف ذهول مث ميضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حني يقومون من ق
  "  .. ؟ أإذا كنا عظاما خنرة؟ أإنا ملردودون يف احلافرة: يقولون " 

: رجع يف حافرتـه   : يقال .. أحنن مردودون إىل احلياة عائدون يف طريقنا األوىل       :  فهم يتساءلون 
إن كـانوا راجعـني يف طـريقهم إىل         : فهم يف وهلتهم وذهوهلم يسألون    . أي يف طريقه اليت جاء منها     

 ! ؟ منخوبة يصوت فيها اهلواء. كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما خنرة: ويدهشون؟ حيام
فيشـعرون  ،  ولكنها احلياة األخـرى   ،  فيعلمون أا كرة إىل احلياة    ،  أو يبصرون ،   ولعلهم يفيقون 

 : فتند منهم تلك الكلمة، باخلسارة والوبال يف هذه الرجعة
  " ! تلك إذن كرة خاسرة: قالوا " 

 ! وليس هلم فيها إال اخلسران اخلالص، ومل يقدموا هلا زادها،  كرة مل حيسبوا حساا
 : يعقب السياق القرآين حبقيقة ما هو كائن - يف مواجهة هذا املشهد -  هنا
  ..  " فإذا هم بالساهرة. فإمنا هي زجرة واحدة " 

سيقا جلو املشـهد مـع مشـاهد     ولكنها تقال هنا ذا اللفظ العنيف تن      . هي الصيحة :  والزجرة
. اليت ال ندري حنن أين تكون     ،  وهي أرض احملشر  . والساهرة هي األرض البيضاء الالمعة    . السورة مجيعا 

 ! فال نزيد عليه شيئا غري موثوق به وال مضمون، واخلرب عنها ال نعرفه إال من اخلرب الصادق نتلقاه
نفخـة  . أا النفخة الثانيـة    - وص األخرى باالستناد إىل النص   -  وهذه الزجرة الواحدة يغلب   

وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون      . وهي ذاا توحي بالسرعة   . والتعبري عنها فيه سرعة   . البعث واحلشر 
فالتناسق ملحوظ يف كل    ،  والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض       . من اإلسراع واإلجياف  

 ! اقويف كل ظل يف السي، حركة ويف كل حملة
 |     |     | 

وهو يعرض ما كـان بـني       ،  ليناسب جو القصص  ،  يف اجلولة القادمة  ،   مث يهدأ اإليقاع شيئا ما    
 : وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى، موسى وفرعون
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. اذهب إىل فرعون إنه طغـى     . إذ ناداه ربه بالوادي املقدس طوى     . هل أتاك حديث موسى    " 
مث ،  فكـذب وعصـى   . فأراه اآلية الكربى  ؟  وأهديك إىل ربك فتخشى    ؟هل لك إىل أن تزكى    : فقل

إن يف ذلك    .. فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل    . أنا ربكم األعلى  : فقال. فحشر فنادى . أدبر يسعى 
  ..  " لعربة ملن خيشى

وقد وردت من قبـل يف       ..  وقصة موسى هي أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيال يف القرآن         
كل منها تناسب سياق السورة اليت      . ووردت يف أساليب شىت   . وردت منها حلقات منوعة   . سور كثرية 
 . )1(على طريقة القرآن يف إيراد القصص وسرده . وتشارك يف أداء الغرض البارز يف السياق؛ وردت فيها

إىل أخـذ   ،   وهنا ترد هذه القصة خمتصرة سريعة املشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي املقـدس             
وهـذا  . وهو حقيقة اآلخرة  . فنلتقي مبوضوع السورة األصيل    .. أخذه يف الدنيا مث يف اآلخرة      .. ونفرع

 . ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها، املدى الطويل من القصة يرد هنا يف آيات معدودات قصار سريعة
  ..  وتتضمن هذه اآليات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة

وهـو اسـتفهام    .. ؟    هل أتاك حديث موسى   :  "  ع   يه اخلطاب إىل الرسول    وهي تبدأ بتوج  
  ..  " للتمهيد وإعداد النفس واألذن لتلقي القصة ومتليها

فتبـدأ  . وهو إحياء بواقعيتها فهي حديث جرى     .  مث تأخذ يف عرض احلديث كما تسمى القصة       
. وطوى اسم الوادي على األرجـح      "  .. إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى     :  " مبشهد املناداة واملناجاة  

 . وهو جبانب الطور األمين بالنسبة للقادم من مدين يف مشال احلجاز
لعبـد   - سبحانه - ونداء اهللا بذاته  . وهي حلظة كذلك عجيبة   .  وحلظة النداء حلظة رهيبة جليلة    

كما ،  ر األلوهية العظيمة  وهي سر من أسرا   . أهول مما متلك األلفاظ البشرية أن تعرب      . من عباده أمر هائل   
وهـذا  . وهيأه ا لتلقي ذلك النـداء     ،  هي سر من أسرار التكوين اإلنساين اليت أودعها اهللا هذا الكائن          

فيقف علـى   ؛  الذي ال ميلك اإلدراك البشري أن حييط منه بشيء        ،  أقصى ما منلك أن نقوله يف هذا املقام       
 . حىت يكشف اهللا له عنه فيتذوقه بشعوره، إطاره

فأما هنـا فاـال جمـال    . ويف مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بني موسى وربه يف هذا املوقف     
عقب ذكر النـداء    ،  ومن مث يبادر السياق حبكاية أمر التكليف اإلهلي ملوسى        . اختصار وإيقاعات سريعة  

                                                 
 " . دار الشروق " التصوير الفين يف القرآن : يف كتاب.  يراجع فصل القصة يف القرآن)1(
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وأهـديك إىل   ! هل لك إىل أن تزكـى     : فقل. إنه طغى . اذهب إىل فرعون  :  " بالوادي املقدس طوى  
  "  .. ؟ بك فتخشىر

إنـه أمـر    . والطغيان أمر ال ينبغي أن يكون وال أن يبقى         "  .. إنه طغى . اذهب إىل فرعون   " 
فمن أجل منعه ينتدب اهللا عبدا من عباده         .. مؤد إىل ما يكره   ،  خمالف ملا حيبه اهللا   ،  مفسد لألرض ،  كريه

إنه  .. ووقف هذا الطغيان  ،  هذا الفساد ومنع  ،  ليحاول وقف هذا الشر   . ينتدبه بنفسه سبحانه  . املختارين
فيحاول رده عما   ،  أمر كريه شديد الكراهية حىت ليخاطب اهللا بذاته عبدا من عباده ليذهب إىل الطاغية             

 ! واإلعذار إليه قبل أن يأخذه اهللا تعاىل نكال اآلخرة واألوىل، هو فيه
طاغية بأحب أسلوب وأشده    مث يعلمه اهللا كيف خياطب ال      "  .. إنه طغى . إذهب إىل فرعون   " 

هل لك   "  .. ؟  هل لك إىل أن تزكى    : فقل:  " ويتقي غضب اهللا وأخذه   ،  لعله ينتهي ،  جاذبية للقلوب 
وأهـديك إىل   " ؟    هل لك إىل طريق الصالة والربكة     ؟  إىل أن تتطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان       

فمـا يطغـى    . يف قلبك خشيته  فإذا عرفته وقعت    ؟  هل لك أن أعرفك طريق ربك      "  .. ربك فتخشى 
فيكـون  ، وإال حني يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد     ،  اإلنسان ويعصى إال حني يذهب عن ربه بعيدا       

 ! منه الطغيان والتمرد
والسياق ال يكرره   . وكان بعده يف مشهد املواجهة والتبليغ     .  كان هذا يف مشهد النداء والتكليف     

وخيتصر عبارة التبليـغ  ، فيطوي ما كان بعد مشهد النداء . ك وذكره اكتفاء بعرضه هنا  . يف مشهد التبليغ  
 : ويسدل الستار هنا لريفعه على ختام مشهد املواجهة. يف مشهد التبليغ

  "  .. فكذب وعصى. فأراه اآلية الكربى " 
ومل يفلـح هـذا األسـلوب    . باألسلوب الذي لقنه ربه وعرفه  .  لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه     

آيـة العصـا واليـد      . فأراه موسى اآلية الكربى   . إالنة القلب الطاغي اخلاوي من معرفة ربه      احلبيب يف   
وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكـذيب        .. فكذب وعصى : البيضاء كما جاء يف املواضع األخرى     

 ! واملعصية يف اختصار وإمجال
السحرة للمباراة بـني    ويسعى يف مجع    ،  مشهد فرعون يتوىل عن موسى    .  مث يعرض مشهدا آخر   

 : حني عز عليه أن يستسلم للحق واهلدى. السحر واحلق
  "  .. أنا ربكم األعلى: فقال. فحشر فنادى. مث أدبر يسعى " 
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جممال مشاهد سعيه وحشـره للسـحرة       ،   ويسارع السياق هنا إىل عرض قولة الطاغية الكافرة       
مث انطلقـت منـه الكلمـة    ؛  السحرة واجلماهري فحشر،  فقد أدبر يسعى يف الكيد واحملاولة     . وتفصيالا

  ..  " أنا ربكم األعلى:  " املليئة بالغرور واجلهالة، الوقحة املتطاولة
فما خيدع الطغاة شيء ما ختدعهم غفلة       . وإذعاا وانقيادها ،   قاهلا الطاغية خمدوعا بغفلة مجاهريه    

إمنـا هـي   .  ال ميلك يف احلقيقة قوة وال سلطاناوما الطاغية إال فرد. اجلماهري وذلتها وطاعتها وانقيادها   
! وحتين له رؤوسـها فيسـتعلي  ! ومتد له أعناقها فيجر! متطي له ظهرها فريكب ،  اجلماهري الغافلة الذلول  

 ! وتتنازل له عن حقها يف العزة والكرامة فيطغى
إال مـن   وهذا اخلوف ال ينبعث     .  واجلماهري تفعل هذا خمدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى         

لو أا شعرت بإنسانيتها    ،  ال ميكن أن يكون أقوى من األلوف واملاليني        - وهو فرد  - فالطاغية. الوهم
وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغيـة خيـدعها              . وكرامتها وعزا وحريتها  
وما ميكن أن يطغى فـرد يف أمـة   . وما ميكن أن يطغى فرد يف أمة كرمية أبدا   ! فيومهها أنه ميلك هلا شيئا    

وما ميكن أن يطغى فرد يف أمة تعرف را وتؤمن به وتأىب أن تتعبد لواحد مـن خلقـه ال                    . رشيدة أبدا 
 ! ميلك هلا ضرا وال رشدا

ما جرؤ به علـى     ،   فأما فرعون فوجد يف قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من اإلميان             
وما كان ليقوهلا أبدا لو وجد أمة واعيـة          "  .. أنا ربكم األعلى  :  " قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة    

وإن يسلبه الذباب شيئا ال يستنقذ من الذباب        . تعرف أنه عبد ضعيف ال يقدر على شيء       ،  كرمية مؤمنة 
 ! شيئا

 :  القوة الكربىحتركت، بعد الطغيان البشع،  وأمام هذا التطاول الوقح
  "  .. فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل " 

فهو النكال احلقيقي الذي يأخذ     . ألنه أشد وأبقى   ..  ويقدم هنا نكال اآلخرة على نكال األوىل      
وألنه األنسب يف هذا السياق الذي يتحدث عن اآلخـرة وجيعلـها             .. الطغاة والعصاة بشدته وخبلوده   

يتسق لفظيا مع اإليقاع املوسيقي يف القافية بعد اتساقه معنويا مع املوضـوع             وألنه   .. موضوعه الرئيسي 
 . ومع احلقيقة األصيلة، الرئيسي
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وفرعون كان ذا قـوة     ؟  فكيف بنكال اآلخرة وهو أشد وأنكى     .  ونكال األوىل كان عنيفا قاسيا    
ن الـدعوة مـن     وكيف ؤالء الذين يواجهو   ؟  فكيف بغريه من املكذبني   ؛  وسلطان وجمد موروث عريق   

 ؟ املشركني
  "  .. إن يف ذلك لعربة ملن خيشى " 

أما الـذي ال    .  فالذي يعرف ربه وخيشاه هو الذي يدرك ما يف حادث فرعون من العربة لسواه             
. حىت يصطدم بالعاقبة اصـطداما    . وبينه وبني العظة حجاب   ،  يعرف قلبه التقوى فبينه وبني العربة حاجز      

  .. والعربة ملن خيشى. وكل ميسر لعاقبة، وكل ميسر لنهج. خرة واألوىلوحىت يأخذه اهللا نكال اآل
|     |     | 

. يعود إىل املشركني املعتزين بقوم كـذلك ،  ومن هذه اجلولة يف مصارع الطغاة املعتدين بقوم 
 : يف هذا الكون الذي ال تبلغ قوم بالقياس إليه شيئا، فريدهم إىل شيء من مظاهر القوة الكربى

. وأغطش ليلها وأخـرج ضـحاها     . رفع مسكها فسواها  . بناها؟  أأنتم أشد خلقا أم السماء     " 
  "  .. متاعا لكم وألنعامكم. واجلبال أرساها. أخرج منها ماءها ومرعاها. واألرض بعد ذلك دحاها

 أم  أأنتم أشد خلقـا   :  "  وهو استفهام ال حيتمل إال إجابة واحدة بالتسليم الذي ال يقبل اجلدل           
، فما الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقا مـنكم         ! بال جدال وال كالم   ! السماء "  .. ؟  السماء

فما الذي تستصعبونه مـن     . وهناك جانب آخر  . هذا جانب من إحياء السؤال    ؟  والذي خلقها أشد منها   
 السـماء  والذي بـىن ، وبعثكم هو إعادة خللقكم؛ وهو خلق السماء وهي أشد من خلقكم؟  أمر بعثكم 
 ! قادر على إعادتكم وهي أيسر، وهي أشد

والسـماء  ،  والبناء يوحي بالقوة والتماسك    "  .. بناها ..  "  هذه السماء األشد خلقا بال مراء     
وال تتـهاوى  ، وال خترج من أفالكها ومداراا. ال ختتل وال تتناثر جنومها وكواكبها     . متماسكة. كذلك

 . متماسك األجزاءفهي بناء ثابت وطيد . وال تنهار
والسـماء مرفوعـة يف تناسـق       . ومسك كل شيء قامته وارتفاعه     "  .. رفع مسكها فسواها   " 
والنظرة اردة واملالحظة العادية تشهد ـذا التناسـق          "  .. فسواها:  " وهذه هي التسوية  . ومتاسك

، ق بني حركاا وآثارها وتأثراـا     واملعرفة حبقيقة القوانني اليت متسك ذه اخلالئق اهلائلة وتنس        . املطلق
اليت مل يدرك الناس بعلومهم إال أطرافا       ،  وتزيد يف مساحة هذه احلقيقة اهلائلة     ،  توسع من معىن هذا التعبري    
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ويعجزون عن تعليلها بغري افتـراض      ،  وتأخذهم الروعة ،  تغمرهم الدهشة ،  وقفوا جتاهها مبهورين  ،  منها
 ! وا من املؤمنني بدين من األديان إطالقاولو مل يكون، قوة كربى مدبرة مقدرة

يناسب احلديث عن   ،  ويف التعبري شدة يف اجلرس واملعىن      "  .. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها    " 
ولكن اختيار األلفاظ يتمشى يف     . أي أضاءها . وأخرج ضحاها . وأغطش ليلها أي أظلمه   . الشدة والقوة 

حقيقة يراها  ،  يف الليل والضحى الذي هو أول النهار      ،  اءوتوايل حاليت الظالم والضي    .. تناسق مع السياق  
فيعيد القرآن جدا بتوجيه املشـاعر      ،  وقد ينساها بطول األلفة والتكرار    . ويتأثر ا كل قلب   ؛  كل أحد 

فأما النـواميس الـيت     . ويتجدد الشعور ا واالنفعال بوقعها    ،  تتجدد كل يوم  . وهي جديدة أبدا  . إليها
فتظل هذه احلقيقـة تـروع       ..  الدقة والعظمة حبيث تروع وتدهش من يعرفها       وراءها فهي كذلك من   

 ! القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكربت معرفتها
  "  .. واجلبال أرساها. أخرج منها ماءها ومرعاها. واألرض بعد ذلك دحاها " 

بـة تصـلح   وتكوين تر ،  حبيث تصبح صاحلة للسري عليها    ،   ودحو األرض متهيدها وبسط قشرا    
وإرساء اجلبال وهو نتيجة الستقرار سطح األرض ووصول درجة حرارته إىل هذا االعتـدال              ،  لإلنبات

أو ما يرتل من السـماء      ،  واهللا أخرج من األرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع         . الذي يسمح باحلياة  
ا وهو النبات الـذي     وأخرج من األرض مرعاه   . فهو أصال من مائها الذي تبخر مث نزل يف صورة مطر          

  .. يأكله الناس واألنعام وتعيش عليه األحياء مباشرة وبالواسطة
والنظريات الفلكية  . وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى    ،   وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء      

احلديثة تقرب من مدلول هذا النص القرآين حني تفترض أنه قد مضى على األرض مئات املاليني مـن                  
وقبل استقرار  . وهي تدور دوراا ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزرع           ،  السنني

 . قشرا على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات
فيذكر الناس بعظيم تـدبري اهللا       "  .. متاعا لكم وألنعامكم  :  "  والقرآن يعلن أن هذا كله كان     

ودحو األرض  ،  فإن بناء السماء على هذا النحو     . قدير اهللا يف ملكه   كما يشري إىل عظمة ت    . هلم من ناحية  
إمنا كان حمسوبا فيهما حساب هـذا اخللـق الـذي           . على هذا النحو أيضا مل يكونا فلتة وال مصادفة        

ويف . والذي يقتضي وجوده ومنوه ورقيه موافقات كثرية جدا يف تصميم الكون          . سيستخلف يف األرض  
 . ويف تصميم األرض بصفة أخص.  بصفة خاصةتصميم اموعة الشمسية
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يذكر هنا من هـذه      - على طريقته يف اإلشارة املة املوحية املتضمنة ألصل احلقيقة         -  والقرآن
، ودحو األرض وإخراج مائها ومرعاهـا     ،  وإخراج الضحى ،  وإغطاش الليل ،  املوافقات بناء السماوات  

إشارة توحي حبقيقة التدبري والتقدير يف بعـض مظاهرهـا          وهي  . متاعا لإلنسان وأنعامه  . وإرساء جباهلا 
فال حتتاج إىل درجة    ،  يف كل بيئة ويف كل زمان     ،  الصاحلة ألن خياطب ا كل إنسان     ،  املكشوفة للجميع 
حىت يعم اخلطاب بالقرآن جلميع بين اإلنسان       . تزيد على نصيب اإلنسان حيث كان     ،  من العلم واملعرفة  

 . يف مجيع األزمان، يف مجيع أطوار اإلنسان
حقيقة التقـدير والتـدبري يف      .  ووراء هذا املستوى آماد وأفاق أخرى من هذه احلقيقة الكربى         

وطبيعـة  ، واستبعاد املصادفة واجلزاف واستبعادا تنطق به طبيعة هذا الكـون . تصميم هذا الكون الكبري  
 . املصادفة اليت يستحيل معها جتمع كل تلك املوافقات العجيبة

 املوافقات اليت تبدأ من كون اموعة الشمسية اليت تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بـني                  هذه
وأن األرض منط فريد غري مكرر بني الكواكب مبوقعها هـذا يف            . مئات املاليني من اموعات النجمية    

كوكبا آخـر    - محىت اليو  - وال يعرف البشر  . الذي جيعلها صاحلة للحياة اإلنسانية    . املنظومة الشمسية 
 ! وهي تعد باآلالف. جتتمع له هذه املوافقات الضرورية

وتركيب تتالقـى   ،  وبعد معتدل ،  ذلك أن أسباب احلياة تتوافر يف الكوكب على حجم مالئم          " 
 . فيه عناصر املادة على النسبة اليت تنشط فيها حركة احلياة

لكوكب يتوقف على ما فيه مـن قـوة         ألن بقاء اجلو اهلوائي حول ا     ،  البد من احلجم املالئم    " 
 . اجلاذبية

واجلـرم  ،  والبد من البعد املعتدل ألن اجلرم القريب من الشمس حار ال تتماسك فيه األجسام              " 
 . البعيد من الشمس بارد ال تتخلخل فيه تلك األجسام

ألن هذه  ،  والبد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة اليت تنشط ا حركة احلياة              " 
 . النسبة الزمة لنشأة النبات ونشأة احلياة اليت تعتمد عليه يف متثيل الغذاء

يف ،  وموقع األرض حيث هي أصلح املواقع لتوفري هذه الشروط اليت ال غـىن عنـها للحيـاة                 " 
  " . )1(وال نعرف هلا صورة غريها حىت اآلن ، الصورة اليت نعرفها

                                                 
 . 36 عقائد املفكرين يف القرن العشرين لألستاذ العقاد ص )1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

13

وحساب مكـان لإلنسـان فيـه       ،   يف تصميم هذا الكون الكبري      وتقرير حقيقة التدبري والتقدير   
ملحوظ يف خلقه وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة اآلخرة وما فيها من حسـاب وجـزاء                  

، فما ميكن أن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة اإلنسانية مث ال تتم متامهـا               . باطمئنان وتسليم 
وأن . ون معقوال أن ينتهي أمرها بنهاية احلياة القصرية يف هذه العاجلة الفانيـة            وال يك . وال تلقى جزاءها  

وأن ميضي اخلري والعدل واحلـق مبـا        . ميضي الشر والطغيان والباطل ناجيا مبا كان منه يف هذه األرض          
فهذا الفرض خمالف يف طبيعته لطبيعة التقدير والتـدبري الواضـحة يف             .. أصابه كذلك يف هذه األرض    

ومن مث تلتقي هذه احلقيقة اليت ملسها السياق يف هذا املقطع حبقيقة اآلخرة الـيت              .. صميم الكون الكبري  ت
جييء بعـده ذكـر الطامـة       ،  وتصلح متهيدا هلا يف القلوب والعقول     . هي املوضوع الرئيسي يف السورة    

 ! الكربى يف موضعه ويف حينه
 |     |     | 

فأمـا  . وبرزت اجلحيم ملن يرى   ،  م يتذكر اإلنسان ما سعى    يو،  فإذا جاءت الطامة الكربى    " 
، وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى        ،  فإن اجلحيم هي املأوى   ،  من طغى وآثر احلياة الدنيا    

  "  .. فإن اجلنة هي املأوى
وفق تدبري يرتبط بالكون كله ونشـأة احليـاة         . متاع مقدر بدقة وإحكام   .  إن احلياة الدنيا متاع   

، فإذا جاءت الطامة الكربى غطت على كـل شـيء          .. متاع ينتهي إىل أجله   . ولكنه متاع . واإلنسان
علـى السـماء املبنيـة      . وعلى الكون املتني املقدر املنظم    . على املتاع املوقوت  . وطمت على كل شيء   

ي أكرب من   فه. واألرض املدحوة واجلبال املرساة واألحياء واحلياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع            
 ! وهي تطم وتعم على هذا كله، هذا كله

وشـاغل  ، إن كانت أحداث احليـاة ، يتذكر سعيه ويستحضره.  عندئذ يتذكر اإلنسان ما سعى  
يتذكره ويستحضره ولكن حيث ال يفيده التذكر واالستحضار إال احلسرة          . املتاع أغفلته عنه وأنسته إياه    

 ! ىواألسى وتصور ما وراءه من العذاب والبلو
 " ويشدد التعبري يف اللفظ   . فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر      "  .. وبرزت اجلحيم ملن يرى    " 

 ! ودفعا باملشهد إىل كل عني، تشديدا للمعىن واجلرس " برزت
 : وتتجلى غاية التدبري والتقدير يف النشأة األوىل؛  عندئذ ختتلف املصائر والعواقب

  "  .. فإن اجلحيم هي املأوى، اوآثر احلياة الدني، فأما من طغى " 
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ومداه أوسـع   . فهو وصف لكل من يتجاوز احلق واهلدى      .  والطغيان هنا أمشل من معناه القريب     
، وكل من آثر احليـاة الـدنيا      ،  حيث يشمل كل متجاوز للهدى    ،  من الطغاة ذوي السلطان واجلربوت    

واعتبار اآلخرة هو الذي يقـيم       .غري حاسب لآلخرة حسابا   ،  فعمل هلا وحدها  . واختارها على اآلخرة  
فإذا أمهل حساب اآلخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل املـوازين يف             . املوازين يف يد اإلنسان وضمريه    

وعد طاغيا وباغيـا  ، واختلت كل قواعد الشعور والسلوك يف حياته، واختلت كل القيم يف تقديره  ،  يده
 . ومتجاوزا للمدى
يـوم  . اجلحيم املكشوفة املربزة القريبة احلاضـرة      "  ..  هي املأوى  فإن اجلحيم  ..  "  فأما هذا 

 ! الطامة الكربى
  "  .. فإن اجلنة هي املأوى. وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى " 

فإذا أقدم عليها حبكم ضعفه البشري قاده خـوف         ،   والذي خياف مقام ربه ال يقدم على معصية       
 . فظل يف دائرة الطاعة. ندم واالستغفار والتوبةهذا املقام اجلليل إىل ال

فاهلوى هو الـدافع القـوي لكـل        .  وى النفس عن اهلوى هو نقطة االرتكاز يف دائرة الطاعة         
وقل أن يؤتى اإلنسان إال من قبل       ،  وينبوع الشر ،  وهو أساس البلوى  . وكل معصية ،  وكل جتاوز ،  طغيان
د العلم هو آفة النفس اليت حتتاج إىل جهاد شـاق طويـل     ولكن اهلوى بع  . فاجلهل سهل عالجه  . اهلوى

 . األمد لعالجها
وقل أن يثبت غري هذا احلـاجز       .  واخلوف من اهللا هو احلاجز الصلب أمام دفعات اهلوى العنيفة         

فالذي يتحدث هنا هـو خـالق   . ومن مث جيمع بينهما السياق القرآين يف آية واحدة. أمام دفعات اهلوى  
ويعلم أيـن تكمـن     ،  اخلبري بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنياا       ،  م بدائها هذه النفس العلي  

 ! وكيف تطارد يف مكامنها وخمابئها، أهواؤها وأدواؤها
يعلم أن هذا خارج عـن       - سبحانه - فهو.  ومل يكلف اهللا اإلنسان أال يشتجر يف نفسه اهلوى        

اخلوف من مقام   . وأن يستعني يف هذا باخلوف    . مامهاولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها وميسك بز      . طاقته
 "  فإن اجلنة هي املأوى   :  " اجلنة مثابة ومأوى  ،  وكتب له ذا اجلهاد الشاق    . ربه اجلليل العظيم املهيب   

وقيمته كذلك يف ذيب النفس البشرية وتقوميها ورفعهـا إىل          ؛  ذلك أن اهللا يعلم ضخامة هذا اجلهاد      .. 
 . املقام األسىن
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، وليس إنسانا بترك نفسه هلواهـا     . وذا اإلرتفاع ،  وذا اجلهاد ،  ن اإلنسان إنسان ذا النهي     إ
فالذي أودع نفسه االسـتعداد جليشـان       . حبجة أن هذا مركب يف طبيعته     ،  وإطاعة جواذبه إىل دركها   

وجعل لـه    ؛ورفعها عن جاذبيته  ،  وى النفس عنه  ،  هو الذي أودعها االستعداد لإلمساك بزمامه     ،  اهلوى
 . اجلنة جزاء ومأوى حني ينتصر ويرتفع ويرقى

تلك هي حرية اإلنتصار على هـوى الـنفس         .  وهنالك حرية إنسانية تليق بتكرمي اهللا لإلنسان      
. والتصرف ا يف توازن تثبت معه حرية االختيـار والتقـدير اإلنسـاين            ،  واالنطالق من أسر الشهوة   

. وانفالت الزمام مـن إرادتـه  ، وعبوديته لشهوته، ان أمام هواه  هي هزمية اإلنس  ،  وهنالك حرية حيوانية  
 ! وهي حرية ال يهتف ا إال خملوق مهزوم اإلنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من احلرية

أما اآلخـر فهـو     .  إن األول هو الذي ارتفع وارتقى ويأ للحياة الرفيعة الطليقة يف جنة املأوى            
   در إنسانيته       الذي ارتكس وانتكس و ويرتد شيئا توقد به النار الـيت       ،  يأ للحياة يف درك اجلحيم حيث

 ! واحلجارة - من هذا الصنف - وقودها الناس
 وهذه وتلك هي املصري الطبيعي لالرتكاس واالرتقاء يف ميزان هذا الدين الذي يـزن حقيقـة                

  .. األشياء
 |     |     | 

 : لسورة هائال عميقا مديدا وأخريا جييء اإليقاع األخري يف ا
إمنا أنت منذر   . إىل ربك منتهاها  ؟  فيم أنت من ذكراها   ؟  أيان مرساها : يسألونك عن الساعة   " 

  "  .. كأم يوم يروا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها. من خيشاها
كلما مسعوا وصف أهوال الساعة وأحـداثها        ع    وكان املتعنتون من املشركني يسألون الرسول     

 ؟ أيان مرساها :  " أو كما حيكي عنهم هنا     .. مىت أو إيان موعدها    .. ما تنتهي إليه من حساب وجزاء     و
 ..  " 

حبيث يبدو  ،  وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها     "  .. ؟  فيم أنت من ذكراها   :  "  واجلواب
فيم أنـت مـن     " :  فها هو ذا يقال للرسول العظيم     . وتطفال كذلك وجتاوزا  ،  هذا السؤال تافها باهتا   

فأمرها إىل ربك وهي من خاصة شأنه       . إا ألعظم من أن تسأل أو تسأل عن موعدها         "  .. ؟  ذكراها
 : وليست من شأنك
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وهو الذي يتوىل   ،  وهو الذي يعلم موعدها   ،  فهو الذي ينتهي إليه أمرها     "  .. إىل ربك منتهاها   " 
 . كل شيء فيها

أن تنذر ـا مـن ينفعـه         .. وهذه حدودك ،   وظيفتك هذه "  .. إمنا أنت منذر من خيشاها     " 
ويتوقعها يف موعدها املوكول إىل صـاحبها  ، وهو الذي يشعر قلبه حبقيقتها فيخشاها ويعمل هلا    ،  اإلنذار

 . سبحانه وتعاىل
وقياس احلياة الدنيا إليها يف إحساس      ؛   مث يصور هوهلا وضخامتها يف صنيعها باملشاعر والتصورات       

 : مالناس وتقديره
  ..  " كأم يوم يروا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها " 

، وأعمارها وأحـداثها  ،   فهي من ضخامة الوقع يف النفس حبيث تتضاءل إىل جوارها احلياة الدنيا           
 ! عشية أو ضحاها .. فتبدو يف حس أصحاا كأا بعض يوم، وأشياؤها، ومتاعها

واليت يؤثروا ويدعون يف سبيلها     . ليها أهلها ويتطاحنون   وتنطوي هذه احلياة الدنيا اليت يتقاتل ع      
واليت جيـرفهم   . واليت يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من اجلرمية واملعصية والطغيان         . نصيبهم يف اآلخرة  

فإذا هي عنـدهم عشـية أو       ،  تنطوي هذه احلياة يف نفوس أصحاا أنفسهم       .. اهلوى فيعيشون له فيها   
 . ضحاها

أفمن أجل عشية أو ضـحاها يضـحون        .. زهيدة تافهة ،  هزيلة ذاهبة ،  رية عاجلة قص:  هذه هي 
 ! ومن أجل شهوة زائلة يدعون اجلنة مثابة ومأوى؟ باآلخرة

 ! يسمع ويرى. احلماقة اليت ال يرتكبها إنسان.  أال إا احلماقة الكربى
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 عمن الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة  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 السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...   الدين ، ولبسوا على املسلمنيأفسدوا 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،         |
 _ تبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اقُلْ  +

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

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