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 +    تاء انفَطَرم1ِإذَا الس     تثَرانت اِكبِإذَا الْكَو2 و    تـرفُج ـارِإذَا الِْبح3 و  ـورِإذَا الْقُبو 

  تِثرع4ب       ترأَخو تما قَدم فْسن تِلمالْكَِرِمي         5 ع كبِبر كا غَرانُ ما الِْإنسها أَي6ي    لَقَـكالَِّذي خ 
   لَكدفَع اكو7فَس        ككَّباء را شٍة مورص يِن      8 ِفي أَيونَ ِبالدكَذِّبلْ ت9 كَلَّا ب     ـاِفِظنيلَح كُملَيِإنَّ عو 

10    ا كَاِتِبنيامفْ   11 ِكرا تونَ ملَمعلُونَ   يِعيٍم      12علَِفي ن اررِحيٍم      13 ِإنَّ الْأَبلَِفي ج ارِإنَّ الْفُج14 و 
 ثُم ما أَدراك ما يـوم       17 وما أَدراك ما يوم الديِن       16 وما هم عنها ِبغاِئِبني      15يصلَونها يوم الديِن    

  _19الْأَمر يومِئٍذ ِللَِّه فْس لِّنفٍْس شيئًا و يوم لَا تمِلك ن18الديِن 
|     |     | 

ولكنـها  .  تتحدث هذه السورة القصرية عن االنقالب الكوين الذي تتحدث عنه سورة التكوير           
؛ وتتجه إىل جماالت خاصة ا تطوف بالقلب البشري فيهـا         ،  ومستا خاصا ا  ،  تتخذ هلا شخصية أخرى   

 ! وإن كان يف طياته وعيد. ملسات كأا عتاب. هادئ عميق. يقاعات من لون جديدوإىل ملسات وإ
كما هو الشأن    - فال تكون هي طابع السورة الغالب     ،   ومن مث فإا ختتصر يف مشاهد االنقالب      

فهو . وكذلك إيقاع السورة املوسيقي    .. وإيقاع العتاب أبطأ  ،  ألن جو العتاب أهدأ    - يف سورة التكوير  
 ! فيتم التناسق يف شخصية السورة والتوافق. هذا الطابعحيمل 

وتفجري البحار وبعثرة القبور    ،   إا تتحدث يف املقطع األول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب         
  .. يف ذلك اليوم اخلطري، كحاالت مصاحبة لعلم كل نفس مبا قدمت وأخرت

هلذا اإلنسان الذي يتلقى من ربـه فيـوض         ،  عيد ويف املقطع الثاين تبدأ ملسة العتاب املبطنة بالو       
وال يشكر علـى الفضـل      ،  وال يعرف لربه قدره   ،  ولكنه ال يعرف للنعمة حقها    ،  النعمة يف ذاته وخلقته   

يف أي  ؟  يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسـواك فعـدلك            :  " والنعمة والكرامة 
  "  .. صورة ما شاء ركبك

 - أي باحلسـاب   - فهي التكذيب بالدين  . ث يقرر علة هذا اجلحود واإلنكار      ويف املقطع الثال  
ويؤكـد عاقبتـه   ، ومن مث يؤكد هذا احلساب توكيدا. وعن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود     

. يعلمون ما تفعلون  . وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني    . بل تكذبون بالدين  . كال:  " وجزاءه احملتوم 
  "  .. وما هم عنها بغائبني. يصلوا يوم الدين. وإن الفجار لفي جحيم. عيمإن األبرار لفي ن
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وتفرد ،  وجترد النفوس من كل حول فيه     ،   فأما املقطع األخري فيصور ضخامة يوم احلساب وهوله       
يوم ال متلك نفـس     ؟  مث ما أدراك ما يوم الدين     ؟  وما أدراك ما يوم الدين    :  " اهللا سبحانه بأمره اجلليل   

  "  .. واألمر يومئذ هللا، شيئالنفس 
 فالسورة يف جمموعها حلقة يف سلسلة اإليقاعات والطرقات اليت يتوالها هذا اجلزء كلـه بشـىت    

 . الطرق واألساليب
|     |     | 

. وإذا القبور بعثـرت   ،  وإذا البحار فجرت  ،  وإذا الكواكب انتثرت  ،  إذا السماء انفطرت   " 
  "  .. علمت نفس ما قدمت وأخرت

 وقد حتدثنا يف السورة املاضية عن اإلحياء الذي يتسرب يف احلس من رؤية هذا الكون تتناوله يد                 
إن هذا  : وقلنا. فال يبقى شيء على حاله يف هذا الكون الكبري        ،  وزه هزة االنقالب املثري   ،  القدرة بالتغيري 

، اهللا سبحانه خالق هذا الوجـود     إال  ،  اإلحياء يتجه إىل خلع النفس من كل ما تركن إليه يف هذا الوجود            
واالجتاه بالقلب إىل احلقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة الـيت ال حتـول وال             . الباقي بعد أن يفىن كل موجود     

يف كل ما   ،  يف مواجهة االنقالب واالضطراب والزلزلة وااليار     ،  ليجد عندها األمان واالستقرار   ،  تزول
 ! وال خلود إال للخالق املعبود! ما يوحي باخللودكان يعهده ثابتا مستقرا منتظما انتظا

وقد ذكر انشقاق السـماء يف      . أي انشقاقها  ..  ويذكر هنا من مظاهر االنقالب انفطار السماء      
وقـال يف    "  .. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان     :  " قال يف سورة الرمحن   : مواضع أخرى 

إذا السـماء   :  " وقال يف سورة االنشقاق    "  .. ذ واهية فهي يومئ . وانشقت السماء :  " سورة احلاقة 
أما املقصـود بانشـقاق     . فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب        .. .  "  .. انشقت

وكل  .. كما يصعب القول عن هيئة االنشقاق اليت تكون       ،  السماء على وجه التحديد فيصعب القول به      
وانفراط ،  وانتهاء نظامه هذا املعهود   ،   العنيف يف هيئة الكون املنظور     ما يستقر يف احلس هو مشهد التغري      

  .. الذي ميسك به يف هذا النظام الدقيق، عقده
بعد متاسكها هذا الذي جتري معه      .  ويشارك يف تكوين هذا املشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب         

وال يم على وجههـا يف      ،  تتعداهاوهي ممسكة يف داخل مداراا ال       ،  يف أفالكها بسرعات هائلة مرعبة    
وأفلتت مـن    - كما سيقع هلا يوم ينتهي أجلها      - ولو انتثرت . هذا الفضاء الذي ال يعلم أحد له اية       
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كما تذهب الذرة   ،  لذهبت يف الفضاء بددا   ،  الذي يشدها وحيفظها   - غري املنظور  - ذلك الرباط الوثيق  
 ! اليت تنفلت من عقاهلا

كما حيتمـل  . ل أن يكون هو امتالؤها وغمرها لليابسة وطغياا على األار     وتفجري البحار حيتم  
فتتحول مياهها إىل هذين الغـازين      ؛  األكسوجني واهليدروجني : أن يكون هو تفجري مائها إىل عنصريه      

كذلك حيتمل أن يكون هو تفجري ذرات       . كما كانت قبل أن يأذن اهللا بتجمعهما وتكوين البحار منهما         
فيكون هـذا الـتفجري مـن        .. كما يقع يف تفجري القنابل الذرية واهليدروجينية اليوم        - زينهذين الغا 

أو أن يكون يئـة     !  .. الضخامة واهلول حبيث تعترب هذه القنابل احلاضرة املروعة لعب أطفال ساذجة          
ل مـن   إمنا هو اهلول الذي مل تعهده أعصاب البشر يف حا          .. أخرى غري ما يعرف البشر على كل حال       

 ! األحوال
وإما أن تكون حادثا بذاته يقع      . إما أن تكون بسبب من هذه األحداث السابقة        ..  وبعثرة القبور 
كمـا   - فتخرج منها األجساد اليت أعاد اهللا إنشاءها      . الكثري املشاهد واألحداث  ،  يف ذلك اليوم الطويل   

  .. لتتلقى حساا وجزاءها - أنشأها أول مرة
علمت نفس مـا قـدمت      :  " ق معه قوله بعد عرض هذه املشاهد واألحداث        يؤيد هذا ويتناس  

. وما تركته وراءها من آثار فعلها     ،  أو ما فعلته يف الدنيا    . أي ما فعلته أوال وما فعلته أخريا       "  .. وأخرت
 . وما ادخرته لآلخرة بعدها، أو ما استمتعت به يف الدنيا وحدها

وواحدا منها مروعا هلا    .  مصاحبا لتلك األهوال العظام     على أية حال سيكون علم كل نفس ذا       
 ! كترويع هذه املشاهد واألحداث كلها

ولكنه . كل نفس : وهو يفيد من جهة املعىن     "  .. علمت نفس :  "  والتعبري القرآين الفريد يقول   
لعنيـف  فلهذا العلم وقعه ا   . كما أن األمر ال يقف عند حدود علمها مبا قدمت وأخرت           .. أرشق وأوقع 

فإذا هـو   . والتعبري يلقي هذا الظل دون أن يذكره نصا       . الذي يشبه عنف تلك املشاهد الكونية املتقلبة      
 ! أرشق كذلك وأوقع

|     |     | 
يلتفت إىل واقـع اإلنسـان      ،   وبعد هذا املطلع املوقظ املنبه للحواس واملشاعر والعقول والضمائر        

وفيهـا  ، وفيها وعيد خفـي ، يلمس قلبه ملسة فيها عتاب رضيهنا  .. فإذا هو غافل اله سادر ،  احلاضر
نعمة خلقه يف هذه الصورة السوية على حني ميلك ربه أن يركبـه يف أي               : تذكري بنعمة اهللا األوىل عليه    
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وهـو ال يشـكر وال       .. ولكنه اختار له هذه الصورة السوية املعتدلة اجلميلة       . صورة تتجه إليها مشيئته   
 : يقدر

يف أي صورة ما شاء     ،  الذي خلقك فسواك فعدلك   ،  اإلنسان ما غرك بربك الكرمي    يا أيها    " 
  "  .. ركبك

 " إنسـانيته  " وهو،  ينادي يف اإلنسان أكرم ما يف كيانه       " يا أيها اإلنسان  :  "  إن هذا اخلطاب  
 . لفائض عليهوكرمه ا، وجتلى فيها إكرام اهللا له؛ وارتفع إىل أكرم مكان؛ اليت ا متيز عن سائر األحياء

يا أيها اإلنسان الذي تكـرم       " ؟  ما غرك بربك الكرمي   :  "  مث يعقبه ذلك العتاب اجلميل اجلليل     
، يا أيها اإلنسان ما الذي غرك بربك       .. بإنسانيتك الكرمية الواعية الرفيعة   ،  راعيك ومربيك ،  عليك ربك 

الذي أغدق عليك   ،   ربك الكرمي  وهو؟  ويسوء أدبك يف جانبه   ،  وتتهاون يف أمره  ،  فجعلك تقصر يف حقه   
واليت متيز ـا وتعقـل      ،  ومن هذا اإلغداق إنسانيتك اليت متيزك عن سائر خلقه        ؛  من كرمه وفضله وبره   

 ؟ وتدرك ما ينبغي وما ال ينبغي يف جانبه
املشتمل علـى  ، الذي أمجله يف النداء املوحي العميق الداللة،  مث يفصل شيئا من هذا الكرم اإلهلي  

يفصل شيئا من هذا الكرم اإلهلي املغدق على اإلنسان املتمثل يف           . من اإلشارات املضمرة يف التعبري    الكثري  
وهو القادر على   ؛  فيشري يف هذا التفصيل إىل خلقه وتسويته وتعديله       . إنسانيته اليت ناداه ا يف صدر اآلية      
ومـن فضـله    ،  كرمه وحـده  فاختياره هذه الصورة له منبثق من       . أن يركبه يف أي صورة وفق مشيئته      

 ! بل يغتر ويسدر. ومن فيضه املغدق على هذا اإلنسان الذي ال يشكر وال يقدر، وحده
  "  .. ؟ يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك فعدلك " 

ويبلغ مـن القلـب شـغافه       ،  إنه خطاب يهز كل ذرة يف كيان اإلنسان حني تستيقظ إنسانيته          
سيء ،  بينما هو سادر يف التقصري    ،  ويذكره هذا اجلميل  ،  ه الكرمي يعاتبه هذا العتاب اجلليل     ورب،  وأعماقه

  .. األدب يف حق مواله الذي خلقه فسواه فعدله
أمـر  ،  الكاملة الشـكل والوظيفـة    ،   إن خلق اإلنسان على هذه الصورة اجلميلة السوية املعتدلة        

، الذي أكرمه ذه اخللقـة    ،  واحلب لربه الكرمي  ،  جلمواألدب ا ،  والشكر العميق ،  يستحق التدبر الطويل  
فاختار له هذه الصورة    . فقد كان قادرا أن يركبه يف أية صورة أخرى يشاؤها         . تفضال منه ورعاية ومنة   
 . السوية املعتدلة اجلميلة
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وإن عجائب اإلبـداع يف     ،  معتدل التصميم ،  سوي اخللقة ،   وإن اإلنسان ملخلوق مجيل التكوين    
 . وأعجب من كل ما يراه حوله، خم من إدراكه هوخلقه ألض

ويف تكوينـه   ،  ويف تكوينه العقلـي   ،   وإن اجلمال والسواء واالعتدال لتبدو يف تكوينه اجلسدي       
 ! وهي تتناسق يف كيانه يف مجال واستواء، الروحي سواء

ـ              ا  وهناك مؤلفات كاملة يف وصف كمال التكوين اإلنساين العضوي ودقته وإحكامه وليس هن
  .. ولكنا نكتفي باإلشارة إىل بعضها. جمال التوسع الكامل يف عرض عجائب هذا التكوين

واجلهـاز  . واجلهاز العضـلي  . اجلهاز العظمي  ..  هذه األجهزة العامة لتكوين اإلنسان اجلسدي     
. يواجلهاز اللمفـاو  . واجلهاز التناسلي . واجلهاز التنفسي . واجلهاز الدموي . واجلهاز اهلضمي . اجللدي

كل منها عجيبة ال تقـاس       .. وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر    . واجلهاز البويل . واجلهاز العصيب 
وينسى عجائب ذاته وهـي أضـخم       . إليها كل العجائب الصناعية اليت يقف اإلنسان مدهوشا أمامها        

 ! وأعمق وأدق مبا ال يقاس
وإنـه مـن    ؛   العجائب الطبيعية الفـذة    إن يد اإلنسان يف مقدمة    : تقول جملة العلوم اإلجنليزية    " 

أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة            - بل من املستحيل   - الصعب جدا 
وهذه اليد هي الـيت     . مث تثبته يف الوضع املالئم للقراءة     ،  فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك     . التكيف

وتضـغط عليهـا    ،   صفحاته تضع أصابعك حتت الورقـة      وحينما تقلب إحدى  . تصحح وضعه تلقائيا  
وتستعمل كافـة   . واليد متسك القلم وتكتب به    . مث يزول الضغط بقلب الورقة    ،  بالدرجة اليت تقلبها ا   

وحتمل كل مـا  ، وتفتح النوافذ وتغلقها. إىل آلة الكتابة، إىل سكني ،  اآلالت اليت تلزم اإلنسان من ملعقة     
 تشتمالن على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة جمموعة من العضالت لكـل       واليدان .. يريده اإلنسان 

  " . )1(منهما 
] قوس  [ هو سلسلة من حنو أربعة آالف حنية        ] األذن الوسطى   [ إن جزءا من أذن اإلنسان       "  و

وميكن القول بأن هـذه احلنيـات تشـبه آلـة     ، يف احلجم والشكل ،  متدرجة بنظام بالغ  ،  دقيقة معقدة 
من قصف  ،  كل وقع صوت أو ضجة    ،  بشكل ما ،  ويبدو أا معدة حبيث تلتقط وتنقل إىل املخ       . موسيقية

                                                 
 . لألستاذ عبد الرزاق نوفل" اهللا والعلم احلديث :  "  عن كتاب)1(
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فضال عن املزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية يف األركسـترا ووحـدا              . الرعد إىل حفيف الشجر   
  "  .. )1(املنسجمة 
 مسـتقبالت الضـوء     ومركز حاسة اإلبصار يف العني اليت حتتوي على مائة وثالثني مليونا من            " 

والذي تعترب حركته   ،  ويقوم حبمايتها اجلفن ذو األهداب الذي يقيها ليال وارا        ،  وهي أطراف األعصاب  
كما يكسر من حدة الشمس مبـا تلقـي         ،  الذي مينع عنها األتربة والذرات واألجسام الغريبة      ،  الإرادية

أمـا السـائل   ، اية متنع جفاف العنيوحركة اجلفن عالوة على هذه الوق  . األهداب على العني من ظالل    
  " . )2( .. . فهو أقوى مطهر، احمليط بالعني والذي يعرف باسم الدموع

ويرجع عمله إىل جمموعات من اخلاليا الذوقية القائمـة     ،  وجهاز الذوق يف اإلنسان هو اللسان      " 
رية والعدسية ويغـذي    فمنها اخليطية والفط  ،  ولتلك احللمات أشكال خمتلفة   . يف حلمات غشائه املخاطي   

، وتتأثر عند األكل األعصاب الذوقيـة    . والعصب الذوقي ،  احللمات فروع من العصب اللساين البلعومي     
حىت ميكن لإلنسان أن يلفظ ما حيس أنه ضـار          ،  وهذا اجلهاز موجود يف أول الفم     . فينتقل األثر إىل املخ   

وحيتـوي  . والالذع وحنـوه  ،  واحلامض وامللح ،  والربودة والسخونة ،  وبه حيس املرء املرارة واحلالوة    ،  به
فكم . يتصل كل نتوء منها باملخ بأكثر من عصب       ،  اللسان على تسعة آالف من نتوءات الذوق الدقيقة       

 . )3(؟  " وتتجمع باإلحساس عند املخ، وكيف تعمل منفردة؟ وما حجمها؟ عدد األعصاب
تامة من شعريات دقيقة متر يف كافـة        ويتكون اجلهاز العصيب الذي يسيطر على اجلسم سيطرة          " 

فإذا ما تأثر جزء مـن أجـزاء        . وهذه باجلهاز املركزي العصيب   . وتتصل بغريها أكرب منها   . أحناء اجلسم 
نقلـت الشـعريات العصـبية هـذا     ، ولو كان ذلك لتغري بسيط يف درجة احلرارة باجلو احمليط       ،  اجلسم

وتبلغ . وصل اإلحساس إىل املخ حيث ميكنه أن يتصرف       وهذه ت . اإلحساس إىل املراكز املنتشرة يف اجلسم     
 . )4( " سرعة سريان اإلشارات والتنبيهات يف األعصاب مائة متر يف الثانية

وإىل الطعام الذي نأكله على أنه      ،  وحنن إذا نظرنا إىل اهلضم على أنه عملية يف معمل كيماوي           " 
 ! تقريبا كل شيء يؤكل ما عدا املعدة نفسهاإذ ضم . فإننا ندرك توا أنه عملية عجيبة، مواد غفل

                                                 
 " العلم يدعو إىل اإلميان :  "  عن كتاب)1(
 " اهللا والعلم احلديث :  "  عن كتاب)2(
 " اهللا والعلم احلديث :  "  عن كتاب)3(
 " اهللا والعلم احلديث :  "  عن كتاب)4(
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أو ، فأوال نضع يف هذا املعمل أنواعا من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمـل نفسـه            " 
، فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب واحلنطة والسمك املقلي       ! تفكري يف كيفية معاجلة كيمياء اهلضم له      

  .. وندفعها بأي قدر من املاء
وذلك بتحطيم كل صنف    ،   هذا اخلليط ختتار املعدة تلك األشياء اليت هي ذات فائدة          ومن بني  " 

، وتعيد تكوين الباقي إىل بروتينـات جديـدة       ،  من الطعام إىل أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضالت       
 وختتار أداة اهلضم اجلري والكربيت واليود واحلديد وكل املـواد األخـرى           . تصبح غذاء ملختلف اخلاليا   

وبأن تكون مجيع احلاجات    ،  وبإمكان إنتاج اهلرمونات  ،  وتعين بعدم ضياع األجزاء اجلوهرية    ،  الضرورية
وهي ختزن الـدهن واملـواد      . ومستعدة ملواجهة كل ضرورة   ،  احليوية للحياة حاضرة يف مقادير منتظمة     

تفكري اإلنسـان أو  وتفعل ذلك كله بالرغم من ، مثل اجلوع، للقاء كل حالة طارئة،  االحتياطية األخرى 
بصرف النظـر كليـة   ، إننا نصب هذه األنواع اليت ال حتصى من املواد يف هذا املعمل الكيماوي            . تعليله

وحـني  . إلبقائنا على احليـاة   ] أوتوماتيكية  [ معتمدين على ما حنسبه عملية ذاتية       ،  تقريبا عما نتناوله  
اليت تبلـغ مـن     ،  ل خلية من باليني اخلاليا    تقدم باستمرار إىل ك   ،  تتحلل هذه األطعمة وجتهز من جديد     

وجيب أن يكون التوريد إىل كل خلية فردية        . العدد أكثر من عدد اجلنس البشري كله على وجه األرض         
وأال يورد سوى تلك املواد اليت حتتاج إليها تلك اخللية املعينة لتحويلها إىل عظام وأظافر وحلم                ،  مستمرا

 ! ها اخللية املختصةكما تتلقا، وشعر وعينني وأسنان
! فها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من املواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء اإلنسـان                 " 

!  ويتم كل شيء فيه مبنتهى النظام     ! وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العامل            
 ")1( . 

علـى   - ولكن هذه األجهزة  . الشيء الكثري  وكل جهاز من أجهزة اإلنسان األخرى يقال فيه         
إمنا تبقى له هو خصائصـه العقليـة       . قد يشاركه فيها احليوان يف صورة من الصور        - إعجازها الواضح 

. الذي خلقك فسواك فعدلك   : بصفة خاصة . والروحية الفريدة اليت هي موضع االمتنان يف هذه السورة        
  "  .. يا أيها اإلنسان:  " بعد ندائه

. إذ أن العقل هو أداتنا إلدراك مـا نـدرك         . الذي ال ندري كنهه   ،  اإلدراك العقلي اخلاص   هذا  
 ! ! والعقل ال يدرك ذاته وال يدرك كيف يدرك

                                                 
 " العلم يدعو إىل اإلميان :  "  عن كتاب)1(
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ولكن أيـن   . نفرض أا كلها تصل إىل املخ عن طريق اجلهاز العصيب الدقيق           ..  هذه املدركات 
نسان يف خالل الستني عاما اليت هـي متوسـط        إنه لو كان هذا املخ شريطا مسجال الحتاج اإل        ! خيتزا

عمره إىل آالف املاليني من األمتار ليسجل عليها هذا احلشد من الصور والكلمات واملعاين واملشـاعر                
 ! كما يذكرها فعال بعد عشرات السنني، لكي يذكرها بعد ذلك، والتأثرات

ليجعل ،  والصور املفردة ،   املفردة واحلوادث،   مث كيف يؤلف بني الكلمات املفردة واملعاين املفردة       
ومن التجـارب إىل    ؟  ومن املدركات إىل اإلدراك   ؟  مث لريتقي من املعلومات إىل العلم     . منها ثقافة جممعة  

 ؟ املعرفة
وليست أعلى  ،  وهي مع هذا ليست أكرب خصائصه      ..  هذه هي إحدى خصائص اإلنسان املميزة     

الذي يصل هـذا    ،  هنالك الروح اإلنساين اخلاص    .. فهنالك ذلك القبس العجيب من روح اهللا      . مميزاته
ومينحه تلك اللحظات انحة الوضـيئة مـن االتصـال          ؛  ومجال خالق الوجود  ،  الكائن جبمال الوجود  

 . بعد اإلتصال بومضات اجلمال يف هذا الوجود. باملطلق الذي ليس له حدود
و أدىن وهو إدراكه للمـدركات  وهل هو يعلم ما ه -  هذا الروح الذي ال يعرف اإلنسان كنهه  

ويصـله  . والذي ميتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حىت وهو على هذه األرض            -!  ؟  احلسية
وللنظر إىل اجلمال اإلهلي يف ذلـك العـامل         . ويهيئه للحياة املرسومة حبياة اجلنان واخللود     ،  باملأل األعلى 

 ! السعيد
:  وهو الذي خياطبه بإمسه   . وهو الذي به صار إنسانا    .  اإلنسان  هذا الروح هو هبة اهللا الكربى هلذا      

هذا العتاب املباشر    " ؟  ما غرك بربك الكرمي   !  " ويعاتبه ذلك العتاب املخجل    "  .. يا أيها اإلنسان  " 
وال ،  فيقف أمامه مقصرا مذنبا مغترا غري مقدر جلـالل اهللا          - سبحانه - حيث يناديه . من اهللا لإلنسان  

 ! مث بالتقصري وسوء األدب والغرور. مث يواجهه بالتذكري بالنعمة الكربى .. جنابهمتأدب يف 
وحقيقة املوقـف   ،  وحقيقة خمربه ،  حقيقة مصدره  " اإلنسان " حني يتصور  ..  إنه عتاب مذيب  
 : مث يعاتبه هذا العتاب، وهو يناديه ذلك النداء، الذي يقفه بني يدي ربه

يف أي صورة ما شاء     ،  الذي خلقك فسواك فعدلك   . ك الكرمي يا أيها اإلنسان ما غرك برب      " 
  "  .. ركبك

|     |     | 
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ويقـرر حقيقـة     - بيوم احلسـاب   - وهي التكذيب  -  مث يكشف عن علة الغرور والتقصري     
 : يف توكيد وتشديد، واختالف اجلزاء، احلساب

إن . ون مـا تفعلـون    يعلم،  كراما كاتبني ،  وإن عليكم حلافظني  . بل تكذبون بالدين  ! كال " 
  "  .. وما هم عنها بغائبني، يصلوا يوم الدين، وإن الفجار لفي جحيم. األبرار لفي نعيم

ودخـول يف   . وبل كلمة إضراب عما مضى من احلديث      .  وكال كلمة ردع وزجر عما هم فيه      
  .. يروهو غري العتاب والتذكري والتصو. لون البيان والتقرير والتوكيد. لون من القول جديد

، وهذه هي علة الغرور   . تكذبون باحلساب واملؤاخذة واجلزاء    "  .. بل تكذبون بالدين  . كال " 
وقد ترتفع  . فما يكذب القلب باحلساب واجلزاء مث يستقيم على هدى وال خري وال طاعة            . وعلة التقصري 

ولكنها تؤمن بيوم   . بهوال طمعا يف ثوا   ،  ال خوفا من عقابه   ،  فتطيع را وتعبده حبا فيه    ،  القلوب وتشف 
فأما حني يكذب اإلنسـان  . لتلقى را الذي حتبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه، وتتطلع إليه ،  الدين وختشاه 

 . ولن يستيقظ فيه ضمري، ولن حييا فيه قلب. فلن يشتمل على أدب وال طاعة وال نور، تكذيبا ذا اليوم
ال يضيع منـه    .  ما عملتم حمسوب عليكم فيه     وكل،  وأنتم صائرون إليه   ..  تكذبون بيوم الدين  

  "  .. يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبني، وإن عليكم حلافظني:  " وال ينسى منه شيء، شيء
وحتصـي  ،  وتراقبه،  اليت ترافقه  - من املالئكة  -  وهؤالء احلافظون هم األرواح املوكلة باإلنسان     

فـاهللا  . ولسنا مبكلفني أن نعرف كيفيته    ،  ذا كله وحنن ال ندري كيف يقع ه      .. عليه كل ما يصدر عنه    
ألا غري داخلـة يف وظيفتنـا ويف        . وأنه ال خري لنا يف إدراكها     . يعلم أننا مل نوهب االستعداد إلدراكها     

ويكفـي أن   . فال ضرورة للخوض فيما وراء املدى الذي كشفه اهللا لنا من هذا الغيـب             . غاية وجودنا 
لريتعـش  ،  وأن عليه حفظة كراما كاتبني يعلمون ما يفعله       . روك سدى يشعر القلب البشري أنه غري مت     

 ! وهذا هو املقصود! ويتأدب، ويستيقظ
 ..  " كراما ..  " فإنه يذكر من صفة احلافظني كوم     ،   وملا كان جو السورة جو كرم وكرامة      

 ويسـتحيي   فإن اإلنسان ليحتشم  . ليستجيش يف القلوب إحساس اخلجل والتجمل حبضرة هؤالء الكرام        
فكيف به حني يشعر     .. وهو مبحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل يف لفظ أو حركة أو تصرف              

ال يليق أن يطلعـوا      " كرام " ويتصور أنه يف كل حلظاته ويف كل حاالته يف حضرة حفظة من املالئكة            
 ! ؟ منه إال على كل كرمي من اخلصال والفعال
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بشري أرفع املشاعر بإقرار هذه احلقيقة فيه ذا التصور الواقعي           إن القرآن ليستجيش يف القلب ال     
  .. احلي القريب إىل اإلدراك املألوف

 : القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون،  مث يقرر مصري األبرار ومصري الفجار بعد احلساب
 "  ا بغـائبني  وما هم عنه  . يصلوا يوم الدين  . وإن الفجار لفي جحيم   . إن األبرار لفي نعيم    " 

 .. 
. وأن ينتهي الفجار إىل اجلحـيم     . أن ينتهي األبرار إىل النعيم    . وعاقبة مقررة ،   فهو مصري مؤكد  

وأعمال الرب هي كـل خـري علـى         . والرب هو الذي يأيت أعمال الرب حىت تصبح له عادة وصفة مالزمة           
فيهـا   " الفجار:  " اليت تقابلها كما أن الصفة    . والصفة تتناسق يف ظلها مع الكرم واإلنسانية      . اإلطالق

 مث يزيد حاهلم فيها ظهـورا ! واجلحيم هي كفء للفجور . سوء األدب والتوقح يف مقارفة اإلمث واملعصية      
وال . ال فرارا ابتداء   " وما هم عنها بغائبني   :  " ويزيدها توكيدا وتقريرا   "  .. يصلوا يوم الدين  ..  " 

مع زيادة  . وبني النعيم واجلحيم  . فيتم التقابل بني األبرار والفجار    ! خالصا بعد الوقوع فيها ولو إىل حني      
 ! اإليضاح والتقرير حلالة رواد اجلحيم

|     |     | 
يعود إليه ليقـرر    . فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه       ،   وملا كان يوم الدين هو موضع التكذيب      

 النفوس فيه من عجز كامل وجترد من كل شبهة          حقيقته الذاتية يف تضخيم وويل بالتجهيل ومبا يصيب       
 : وليقرر تفرد اهللا باألمر يف ذلك اليوم العصيب. يف عون أو تعاون

واألمر ،  يوم ال متلك نفس لنفس شيئا     ؟  مث ما أدراك ما يوم الدين     ؟  وما أدراك ما يوم الدين     " 
  "  .. يومئذ هللا

وقع يف احلس أن األمر أعظم جـدا وأهـول   وهو ي .  والسؤال للتجهيل مألوف يف التعبري القرآين     
 . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مألوف. جدا من أن حييط به إدراك البشر احملدود

  ..  وتكرار السؤال يزيد يف االستهوال
فهو العجـز    "  .. يوم ال متلك نفس لنفس شيئا     :  "  مث جييء البيان مبا يتناسق مع هذا التصوير       

وهو االحنسار واالنكماش واالنفصال بني النفوس املشغولة مها ومحلـها          .  الشلل الكامل  وهو. الشامل
 وال!  " عن كل من تعرف من النفوس
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 ولكن يف هذا اليـوم    . وهو املتفرد باألمر يف الدنيا واآلخرة     . يتفرد به سبحانه   "  .. أمر يومئذ هللا  
، فال يعود ا خفاء   . يف الدنيا الغافلون املغرورون   تتجلى هذه احلقيقة اليت قد يغفل عنها         - يوم الدين  -

 ! وال تغيب عن خمدوع وال مفتون
|     |     | 

مع ذلك اهلول املتحرك اهلائج املائج      ،   ويتالقى هذا اهلول الصامت الواجم اجلليل يف اية السورة        
لك العتاب اجلليـل    وبينهما ذ ! وكالمها مذهل مهيب رعيب    .. وينحصر احلس بني اهلولني   . يف مطلعها 

 ! املخجل املذيب
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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 م، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءالسال

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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