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 +   طَفِِّفنيلٌ لِّلْميفُونَ    1ووـتساِس يلَى النالُواْ عِإذَا اكْت 2 الَِّذين   مـوهنزأَو و مِإذَا كَـالُوهو 
  6 يوم يقُوم الناس ِلرب الْعالَِمني 5 ِليوٍم عِظيٍم 4 مبعوثُونَ  أَلَا يظُن أُولَِئك أَنهم3يخِسرونَ 

 ويـلٌ يومِئـٍذ   9 ِكتاب مرقُـوم  8 وما أَدراك ما ِسجني     7كَلَّا ِإنَّ ِكتاب الفُجاِر لَِفي ِسجٍني       
  كَذِِّبنيمِ 10لِّلْموونَ ِبيكَذِّبي يِن  الَِّذينٍد أَِثيٍم 11 الدتعِبِه ِإلَّا كُلُّ م كَذِّبا يمـِه   12 ولَيلَـى عتِإذَا ت 

     ِلنيالْأَو اِطريا قَالَ أَسناتونَ          13آيكِْسبوا يا كَانلَى قُلُوِبِهم مانَ علْ ر14 كَلَّا ب      ِهـمبن رع مهكَلَّا ِإن 
 كَلَّا ِإنَّ   17 ثُم يقَالُ هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ         16 ثُم ِإنهم لَصالُو الْجِحيِم      15يومِئٍذ لَّمحجوبونَ   

     نياِر لَِفي ِعلِّيرالْأَب ابونَ 18ِكتا ِعلِّيم اكرا أَدم19 و قُومرم ابـونَ  20 ِكتبقَرالْم هدهشِإنَّ 21 ي 
 يسقَونَ ِمـن    24 تعِرف ِفي وجوِهِهم نضرةَ النِعيِم       23 علَى الْأَراِئِك ينظُرونَ     22ر لَِفي نِعيٍم    الْأَبرا

 عينـا   27 وِمزاجه ِمن تسِنيٍم     26 ِختامه ِمسك وِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ        25رِحيٍق مختوٍم   
ِبه برشونَ يبقَر28ا الْم  

 وِإذَا 30 وِإذَا مرواْ ِبِهـم يتغـامزونَ   29ِإنَّ الَِّذين أَجرموا كَانواْ ِمن الَِّذين آمنوا يضحكُونَ     
     واْ فَِكِهنيانقَلَب ِلِهمواْ ِإلَى أَهالُّونَ 31انقَلَبلَاء لَضؤقَالُوا ِإنَّ ه مهأَوِإذَا ر32 و   ِهملَـيِسـلُوا عا أُرمو 

  اِفِظنيكُونَ        33ححضالْكُفَّاِر ي واْ ِمننآم الَِّذين موونَ     34 فَالْينظُراِئِك يلَى الْأَر35 ع     بـلْ ثُـوه 
  _36الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ 

|     |     | 
إىل جانـب    -  الدعوة تواجهه يف مكة     هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت        

وتوجيهها إىل هذا احلدث اجلديد يف حياة العـرب      ،  وهز املشاعر ،  ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب     
 . وما تتضمنه من تصور جديد شامل حميط، وهو الرسالة السماوية لألرض، ويف حياة اإلنسانية

وهي تتهدد املطففني بالويـل يف اليـوم        ،  ا هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة يف أوهل        
كما تصوره يف ختامها وهي تصف سوء أدب الـذين           "  .. يوم يقوم الناس لرب العاملني    " ،    العظيم

 !  " . إن هؤالء لضالون:  " وقوهلم عنهم، وضحكهم منهم، وتغامزهم عليهم، أجرموا مع الذين آمنوا
ومصري هؤالء وهؤالء يف ذلك اليوم      ؛  ال األبرار  وهذا إىل جانب ما تعرضه من حال الفجار وح        

 . العظيم
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ويـل  :  " يبدأ املقطع األول منها بإعالن احلرب على املطففني        ..  وهي تتألف من أربعة مقاطع    
أال يظـن   . وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسـرون     ؛  الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون     . للمطففني

 "  .. ؟  م يقوم الناس لرب العاملنييو؟ أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم
ودمغ بـاإلمث   ،  وديد بالويل واهلالك  ،   ويتحدث املقطع الثاين عن الفجار يف شدة وردع وزجر        

وعـذام  ،  وتصوير جلزائهم يـوم القيامـة     ،  وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا االنطماس      ،  واالعتداء
إن . كال:  " مث باجلحيم مع الترذيل والتأنيب     ،كما حجبت اآلثام يف األرض قلوم     ،  باحلجاب عن رم  

الـذين  ! ويل يومئـذ للمكـذبني    . كتاب مرقوم ؟  وما أدراك ما سجني   . كتاب الفجار لفي سجني   
كال . أساطري األولني : إذا تتلى عليه آياتنا قال    ،  وما يكذب به إال كل معتد أثيم      . يكذبون بيوم الدين  

. مث إم لصالوا اجلحـيم .  إم عن رم يومئذ حملجوبون     كال. بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون      
  "  .. هذا الذي كنتم به تكذبون: مث يقال

. والنعيم املقـرر هلـم    . ورفعة مقامهم . صفحة األبرار .  واملقطع الثالث يعرض الصفحة املقابلة    
ي صفحة  وه .. والرحيق الذي يشربون وهم على األرائك ينظرون      . ونضرته اليت تفيض على وجوههم    

يشـهده  ،  كتاب مرقـوم  ؟  وما أدراك ما عليون   . كال إن كتاب األبرار لفي عليني     :  " ناعمة وضيئة 
يسقون من  ،  تعرف يف وجوههم نضرة النعيم    ،  على األرائك ينظرون  ،  إن األبرار لفي نعيم   . املقربون

يشرب ـا   عينا  . ومزاجه من تسنيم   - ويف ذلك فليتنافس املتنافسون    - ختامه مسك ،  رحيق خمتوم 
  "  .. املقربون

 واملقطع األخري يصف ما كان األبرار يالقونه يف عامل الغرور الباطل من الفجـار مـن إيـذاء                  
 : ليضع يف مقابله ما آل إليه أمر األبرار وأمر الفجار يف عامل احلقيقة الدائم الطويل. وسخرية وسوء أدب

وإذا انقلبـوا   ،  وإذا مروا م يتغامزون   ،  إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون        " 
فـاليوم  . وما أرسلوا عليهم حافظني. إن هؤالء لضالون: وإذا رأوهم قالوا  . إىل أهلهم انقلبوا فكهني   

  "  .. ؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الذين آمنوا من الكفار يضحكون على األرائك ينظرون
كما متثل جانبا من أسلوب الدعوة يف مواجهة        ،  لدعوة والسورة يف عمومها متثل جانبا من بيئة ا       

  .. وهذا ما سنحاول الكشف عنه يف عرضنا للسورة بالتفصيل .. . وواقع النفس البشرية، واقع البيئة
|     |     | 
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. وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون    ،  الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون     : ويل للمطففني  " 
  "  .. ؟ يوم يقوم الناس لرب العاملني:  مبعوثون ليوم عظيمأال يظن أولئك أم

وسـواء  . اهلالك: والويل "  .. ويل للمطففني :  "  تبدأ السورة باحلرب يعلنها اهللا على املطففني      
  .. فهو يف احلالني واحد فالدعاء من اهللا قرار. أو أن هذا دعاء، كان املراد هو تقرير أن هذا أمر مقضي

وإذا . الذين إذا اكتالوا على الناس يسـتوفون      :  " فهم. ان التاليتان معىن املطففني   وتفسر اآليت 
ويعطوا للناس  . فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة        ..  " كالوهم أو وزنوهم خيسرون   

  .. ناقصة إذا كانوا بائعني
رفون كأنه ليس هناك حساب علـى       الذين يتص ،   مث تعجب اآليات الثالثة التالية من أمر املطففني       

وكأن ليس هناك موقف جامع بني يدي اهللا يف يوم عظيم يتم فيه احلساب              ؛  ما يكسبون يف احلياة الدنيا    
 "  ؟  يوم يقوم الناس لرب العـاملني     ؟  أال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم      :  " واجلزاء أمام العاملني  

 .. 
فالسورة املكية عـادة    .  يف سورة مكية أمر يلفت النظر       والتصدي لشأن املطففني ذا األسلوب    

وهيمنته على الكـون    ،  وانطالق مشيئته ،  كتقرير وحدانية اهللا  : توجه اهتمامها إىل أصول العقيدة الكلية     
مع العناية بتكوين احلاسة    . وكحقيقة اآلخرة واحلساب واجلزاء    .. وكحقيقة الوحي والنبوة   .. . والناس

 - أما التصدي ملسألة بذاا مـن مسـائل األخـالق         . وربطها بأصول العقيدة  ،  ااألخالقية يف عمومه  
فأمر جاء متأخرا يف السورة املدنية عنـد  ،  واملعامالت بصفة عامة   - كمسألة التطفيف يف الكيل وامليزان    

  .. الشامل للحياة، وفق املنهج اإلسالمي، التصدي لتنظيم حياة اتمع يف ظل الدولة اإلسالمية
وهو يشي بعدة   . من مث فإن التصدي هلذا األمر بذاته يف هذه السورة املكية أمر يستحق االنتباه              و

  .. تكمن وراء هذه اآليات القصار، دالالت متنوعة
 إنه يدل أوال على أن اإلسالم كان يواجه يف البيئة املكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوهلا                 

فقـد  . اليت تكاد تكون احتكـارا    ،  اته هم أصحاب التجارات الواسعة    الذين كانوا يف الوقت ذ    ،  الكرباء
كانت هنالك أمواال ضخمة يف أيدي هؤالء الكرباء يتجرون ا عن طريق القوافل يف رحلـيت الشـتاء                  

يقومون فيها  ،  كما افتتحوا أسواقا مومسية كسوق عكاظ يف موسم احلج        . والصيف إىل اليمن وإىل الشام    
 !  فيها األشعاربالصفقات ويتناشدون
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، ويعلن عليهم هذه احلرب   ،   والنصوص القرآنية هنا تشي بأن املطففني الذين يتهددهم اهللا بالويل         
 على الناس  " فهم يكتالون . الذين ميلكون إكراه الناس على ما يريدون      ،  كانوا طبقة الكرباء ذوي النفوذ    

جيعلـهم يسـتوفون املكيـال      ،  ألسبابفكأن هلم سلطانا على الناس بسبب من ا        .. ال من الناس  "  .. 
وإال فليس يف هذا مـا يسـتحق        . وليس املقصود هو أم يستوفون حقا     . وامليزان منهم استيفاء وقسرا   

ويستوفون مـا يريـدون     ،  إمنا املفهوم أم حيصلون بالقسر على أكثر من حقهم        . إعالن احلرب عليهم  
دون أن يستطيع   ،  لطان ما جيعلهم ينقصون حق الناس     فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان هلم من الس        . إجبارا

أو . ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسـة واجلـاه القبلـي           .. هؤالء منهم نصفة وال استيفاء حق     
واحتكارهم للتجارة حىت يضطر الناس إىل قبـول هـذا          ؛  بسلطان املال وحاجة الناس ملا يف أيديهم منه       

فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارخة اسـتحقت          .. سواقكما يقع حىت اآلن يف األ     ؛  اجلور منهم 
 . هذه اللفتة املبكرة

ومشول منهجه للحياة الواقعية    ؛   كما أن هذه اللفتة املبكرة يف البيئة املكية تشي بطبيعة هذا الدين           
فقد . قوميوإقامتها على األساس األخالقي العميق األصيل يف طبيعة هذا املنهج اإلهلي ال           ؛  وشؤوا العملية 

وهو مل يتسلم بعد زمـام احليـاة        . كره هذه احلالة الصارخة من الظلم واالحنراف األخالقي يف التعامل         
وأرسل هذه الصيحة املدوية بـاحلرب      . لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة      ،  االجتماعية

ال علـى أرواح النـاس       - أصحاب السلطان املهـيمن   ،  وهم يومئذ سادة مكة   . والويل على املطففني  
ورفـع  . بل كذلك على اقتصاديام وشؤون معاشـهم      ،  ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب     

صوته عاليا يف وجه الغنب والبخس الواقع على الناس وهم مجهرة الشعب املستغلني لكربائـه املتجـرين                 
فكان اإلسالم ـذه    ! هري بأوهام الدين  املسيطرين يف الوقت ذاته على اجلما     ،  املرابني احملتكرين ،  بأرزاقه

ومل يكن قط خمدرا هلا حـىت       . الصيحة املنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظا للجماهري املستغلة         
 ! املسيطرين على اتمع باملال واجلاه والدين، بسطوة املتجربين، وهو حماصر يف مكة

كرباء قريش يقفـون يف وجـه الـدعوة          ومن مث ندرك طرفا من األسباب احلقيقية اليت جعلت          
أن هذا األمر اجلديد الذي جاءهم به        - وال ريب  - فهم كانوا يدركون  . اإلسالمية هذه الوقفة العنيدة   

بأن ال إله إال اهللا وأن      ،  وال تتطلب منهم إال شهادة منطوقة     ،  ليس جمرد عقيدة تكمن يف الضمري      ع   حممد
لقد كانوا يدركون أن هذه العقيـدة  . كال .. ال أصنام وال أوثانوصالة يقيموا هللا ب. حممدا رسول اهللا  

وأن طبيعة هذا   . تعين منهجا حيطم كل أساس اجلاهلية اليت تقوم عليها أوضاعهم ومصاحلهم ومراكزهم           
وأـا ـدد كـل      ؛  املنهج ال تقبل مثنوية وال تلتئم مع عنصر أرضي غري منبثق من عنصرها السماوي             
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ومن مث شنوا عليها تلك احلـرب الـيت مل تضـع             .. ابطة اليت تقوم عليها اجلاهلية    املقومات األرضية اهل  
احلرب اليت متثل الدفاع عن أوضاعهم كلـها يف وجـه األوضـاع             . أوزارها ال قبل اهلجرة وال بعدها     

  .. ال عن جمرد االعتقاد والتصور اردين. اإلسالمية
ياة البشر يف كل جيل ويف كل أرض يـدركون           والذين حياربون سيطرة املنهج اإلسالمي على ح      

 .. وكيام الزائـف  ،  ومصاحلهم املغتصبة ،  ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة   . يدركوا جيدا . هذه احلقيقة 
 ! هذه كلها هي اليت يهددها املنهج اإلسالمي القومي الكرمي .. وسلوكهم املنحرف

ور التطفيف يف املال أو يف سائر احلقـوق         يف أية صورة من ص     -  والطغاة البغاة الظلمة املطففون   
الذي ال يقبل   ! هم الذين يشفقون أكثر من غريهم من سيطرة ذلك املنهج العادل النظيف            - والواجبات
 ؟ وال أنصاف احللول، وال املداهنة، املساومة

ـ          ع    ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول اهللا       ل من نقباء األوس واخلزرج بيعة العقبة الثانيـة قب
قال  ع   وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم ملا اجتمعوا لبيعة رسول اهللا            : قال ابن إسحاق  : اهلجرة

هـل تـدرون عـالم    . يا معشر اخلزرج : العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري أخو بين سامل بن عوف          
فإن كنـتم   . الناسإنكم تبايعونه على حرب األمحر واألسود من        : قال. نعم: قالوا؟  تبايعون هذا الرجل  

فهو واهللا إن فعلـتم خـزي       ! ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن اآلن          
على كة األموال وقتـل األشـراف       ،  وإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه        . الدنيا واآلخرة 

فما لنـا   . صيبة األموال وقتل األشراف   فإنا نأخذه على م   : قالوا،  فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة    ،  فخذوه
 . فبسط يده فبايعوه. ابسط يدك: قالوا "  .. اجلنة:  " قال؟ بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا

وأنه قائم كحد السيف    . طبيعة هذا الدين   - كما أدرك كرباء قريش من قبل      -  فقد أدرك هؤالء  
وال من متكرب   ،  وال من باغ بغيا   ،  من طاغية طغيانا  ال يقبل   ،  للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك      

ويقـف  ؛  ومن مث حياربه كل طاغ باغ متكرب مستغل       . وال يقبل للناس الغنب واخلسف واالستغالل     . كربا
 . لدعوته ولدعاته باملرصاد

 "  .. ؟  يوم يقوم الناس لرب العاملني؟ أال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم " 
يوم يقوم الناس متجردين لرب     . فإن جمرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم      .  وإن أمرهم لعجيب  

وقد علموا أن ليس    ،  وليس م إال التطلع ملا جيريه عليهم من قضاء        ،  ليس هلم موىل يومئذ سواه    ،  العاملني
إن جمرد الظن بأم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفـي ليصـدهم عـن               .. هلم من دونه ويل وال نصري     
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 .. واستخدام السلطان يف ظلم الناس وخبسهم حقهم يف التعامل        ،  وأكل أموال الناس بالباطل   ،  يفالتطف
 ! وشأن غريب، وهو أمر عجيب! ولكنهم ماضون يف التطفيف كأم ال يظنون أم مبعوثون

|     |     | 
 يدخلـهم يف    إذ. فأما يف املقطع الثاين فيسميهم الفجـار      .  وقد مساهم املطففني يف املقطع األول     

وعمـا  . وعن حـاهلم يف احليـاة     ،  يتحدث عن اعتبارهم عند اهللا    . ويتحدث عن هؤالء  ،  زمرة الفجار 
 . ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظيم

ويـل يومئـذ    . كتاب مرقـوم  ؟  وما أدراك ما سجني   . إن كتاب الفجار لفي سجني    ! كال " 
إذا تتلى عليه آياتنـا قـال       ،  تد أثيم وما يكذب به إال كل مع     ؛  الذين يكذبون بيوم الدين   : للمكذبني

مث . كال إم عن رم يومئذ حملجوبون     . بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون      ! كال. أساطري األولني 
  "  .. هذا الذي كنتم به تكذبون: مث يقال. إم لصالو اجلحيم

ويؤكد أن هلـم     ،فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم     ..  إم ال يظنون أم مبعوثون ليوم عظيم      
ويوعدهم بالويل يف ذلك اليـوم الـذي        . وحيدد موضعه زيادة يف التوكيد     .. كتابا حتصى فيه أعماهلم   
 : يعرض فيه كتام املرقوم

ويـل يومئـذ    . كتاب مرقـوم  ؟  وما أدراك ما سجني   . إن كتاب الفجار لفي سجني    . كال " 
  " . ! للمكذبني

وكتام هـو   . واللفظ يوحي بذاته ذا املعىن    . ة واإلمث  والفجار هم املتجاوزون للحد يف املعصي     
وهو غيب ال نعرف عنه إال مبقدار ما خيربنا عنه          . وال ندري حنن ماهيته ومل نكلف هذا      . سجل أعماهلم 

مث يسـأل سـؤال     . إنـه يف سـجني    : فهناك سجل ألعمال الفجار يقول القرآن      - صاحبه وال زيادة  
فيلقي ظالل التفخيم ويشعر املخاطب      " ؟  وما أدراك ما سجني   :  " قرآيناالستهوال املعهود يف التعبري ال    

إن كتـاب الفجـار لفـي       :  " ولكنه بقوله . وأضخم من أن حييط به علمه     ،  أن األمر أكرب من إدراكه    
وهذا التحديد يزيـد مـن يقـني    . وإن يكن جمهوال لإلنسان ،  يكون قد حدد له موضعا معينا      " سجني

وهذا هو اإلحياء املقصود من وراء ذكر هذه احلقيقـة          . اء بوجود هذا الكتاب   املخاطب عن طريق اإلحي   
 . دون زيادة، ذا القدر

ال يزاد  ،  أي مفروغ منه   "  .. كتاب مرقوم  " إنه:  مث يعود إىل وصف كتاب الفجار ذاك فيقول       
 . حىت يعرض يف ذلك اليوم العظيم، فيه وال ينقص منه
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  " ! ئذ للمكذبنيويل يوم " كان:  فإذا كان ذلك
 : وحقيقة املكذبني،  وحيدد موضوع التكذيب

: إذا تتلى عليه آياتنـا قـال      . وما يكذب به إال كل معتد أثيم      . الذين يكذبون بيوم الدين    " 
وإىل سوء األدب مع    ؛  فاالعتداء واإلمث يقودان صاحبهما إىل التكذيب بذلك اليوم        "  .. أساطري األولني 

ملا حيويه مـن قصـص األولـني         "  .. أساطري األولني :  " آياته حني تتلى عليه   هذا القرآن فيقول عن     
 . واليت تأخذ الناس يف ناموس مطرد ال حييد، وبيان سنة اهللا اليت ال تتخلف، املسوقة فيه للعربة والعظة

  .. ليس كما يقولون " ! كال:  "  ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع
وهذه الغفلة عن احلق الواضح وهذا االنطماس       ؛   علة هذا التطاول وهذا التكذيب      مث يكشف عن  
 : يف قلوب املكذبني

  "  .. بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون " 
والقلب الذي ميرد علـى املعصـية       .  أي غطى على قلوم ما كانوا يكسبونه من اإلمث واملعصية         

ويفقده احلساسية شـيئا    ،  ب النور عنه وحيجبه عن النور     ويرين عليه غطاء كثيف حيج    ؛  ينطمس ويظلم 
  .. فشيئا حىت يتبلد وميوت

عن القعقاع بن   ،  عن حممد بن عجالن   ،   روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق        
إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سـوداء         :  " قال ع   عن النيب ،  عن أيب هريرة  ،  عن أيب صاحل  ،  حكيم
:  " ولفظ النسائي . وقال الترمذي حسن صحيح    "  .. فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت       . يف قلبه 

فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عـاد          . إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت يف قلبه نكتة سوداء         
 كانوا يكسبون بل ران على قلوم ما      ! كال:  " فهو الران الذي قال اهللا تعاىل     ،  زيد فيها حىت تعلو قلبه    

 ..  " 
  .. هو الذنب على الذنب حىت يعمى القلب فيموت:  وقال احلسن البصري

مث يذكر شيئا عن مصريهم يف       .. وهذه هي علة الفجور والتكذيب    .  ذلك حال الفجار املكذبني   
 : يناسب علة الفجور والتكذيب. ذلك اليوم العظيم

هذا الذي كنتم بـه     : مث يقال . م لصالو اجلحيم  مث إ . إم عن رم يومئذ حملجوبون    ! كال " 
  "  .. تكذبون
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وطمسـتها حـىت    . حجبتها عن اإلحساس برا يف الدنيا     ،   لقد حجبت قلوم املعاصي واآلثام    
فالنهاية الطبيعية واجلزاء الوفاق يف اآلخرة أن حيرموا النظـر إىل وجـه اهللا       .. أظلمت وعميت يف احلياة   

اليت ال تتاح إال ملن شفت روحه ورقـت وصـفت   ، وأن حيال بينهم وبني هذه السعادة الكربى،  الكرمي
 : ممن قال فيهم يف سورة القيامة. واستحقت أن تكشف احلجب بينها وبني را

  ..  " إىل را ناظرة، وجوه يومئذ ناضرة " 
ايـة بائسـة    و. وحرمان فوق كل حرمان   ،  عذاب فوق كل عذاب   ،   وهذا احلجاب عن رم   

فإذا حجب عن هذا املصدر فقد      . إلنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكرمي          
ومـع   .. مث إم لصالوا اجلحـيم    : وارتكس إىل درجة يستحق معها اجلحيم     ؛  خصائصه كإنسان كرمي  

  "  ! !هذا الذي كنتم به تكذبون: مث يقال:  " اجلحيم التأنيب وهو أمر من اجلحيم
|     |     | 

على العهد بطريقة القرآن يف عـرض الصـفحتني         . صفحة األبرار .  مث يعرض الصفحة األخرى   
 : لتتم املقابلة بني حقيقتني وحالني وايتني، متقابلتني يف الغالب

. يشهده املقربـون  ،  كتاب مرقوم ؟  وما أدراك ما عليون   . إن كتاب األبرار لفي عليني    ! كال " 
يسقون مـن رحيـق     ،  تعرف يف وجوههم نضرة النعيم    ،  على األرائك ينظرون  ،  لفي نعيم إن األبرار   

 "  عينا يشرب ا املقربـون . ومزاجه من تسنيم. ويف ذلك فليتنافس املتنافسون  . ختامه مسك ،  خمتوم
 .. 

مث :  " جتيء يف صدر هذا املقطع زجرا عما ذكر قبله من التكـذيب يف قولـه               " كال "  وكلمة
مث يبدأ احلديث عن األبـرار يف        " كال:  " ويعقب عليه بقوله   "  .. ا الذي كنتم به تكذبون    هذ: يقال

 . حزم ويف توكيد
واألبـرار هـم     "  .. . علـيني  " فإن كتاب األبرار يف    " سجني "  فإذا كان كتاب الفجار يف    

  .. وهم يقابلون الفجار العصاة املتجاوزين لكل حد. الطائعون الفاعلون كل خري
يفيـد االحنطـاط     " سـجني  " يوحي بالعلو واالرتفاع مما قد يؤخذ منـه أن         " عليني "  ولفظ
فهو أمـر    "  .. ؟  وما أدراك ما عليون   :  " مث يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل املعهود      . والسفول

 ! فوق العلم واإلدراك
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كتاب مرقـوم يشـهده       "فهو ..  ويعود من هذا الظل املوحي إىل تقرير حقيقة كتاب األبرار         
ويضاف إليه هنا أن املالئكة املقربني يشهدون هـذا الكتـاب           . وقد سبق ذكر معىن مرقوم     " املقربون
فهو موضع مشـاهدة    . وتقرير هذه احلقيقة هنا يلقي ظال كرميا طاهرا رفيعا على كتاب األبرار           . ويرونه

يذكر بقصد  ،  وهذا ظل كرمي شفيف   . لصفاتومتعتهم مبا فيه من كرائم األفعال وا      ،  املقربني من املالئكة  
 . التكرمي

ويصف ما هم فيه مـن نعـيم يف         . أصحاب هذا الكتاب الكرمي   ،   مث يذكر حال األبرار أنفسهم    
 : ذلك اليوم العظيم

 على األرائك ينظرون   ..  " يقابل اجلحيم الذي ينتهي إليه الفجار      "  .. إن األبرار لفي نعيم    " 
وال يشغلون عن النظر مـن  ، ال يغضون من مهانة  ،  ينظرون حيث يشاءون  ،  كرميأي إم يف موضع الت    " 

أو  " الناموسية " وأقرب ما ميثلها عندنا ما نسميه     . وهم على األرائك وهي األسرة يف احلجال       .. مشقة
أما صـورا   ! وصورا الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العريب ذي العيشة اخلشنة           ! الكلة
وهي على أية حال أعلى من كل ما يعهده اإلنسان مما يستمده من جتاربه يف               . خروية فعلمها عند اهللا   األ

 ! األرض وتصوراته
تفيض النضرة على وجوههم ومالحمهم حىت لرياها       ،   وهم يف هذا النعيم ناعمو النفوس واألجسام      

 : كل راء
  "  .. تعرف يف وجوههم نضرة النعيم " 
  "  .. خمتوم ختامه مسكيسقون من رحيق  " 

ووصفه بأنـه خمتـوم ختامـه      . الذي ال غش فيه وال كدرة     ،   والرحيق الشراب اخلالص املصفى   
وهذا يلقي ظـل    ،  تفض عند الشراب  ،  وأن هذه األواين مقفلة خمتومة    ،  قد يفيد أنه معد يف أوانيه     ،  مسك

وهذه الصورة ال يدركها البشر إال      ! كما أن جعل اخلتم من املسك فيه أناقة ورفاهية        ! . الصيانة والعناية 
فإذا كانوا هنالك كانت هلم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق          . يف حدود ما يعهدون يف األرض     

 ! من جو األرض احملدود
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب     :  "  وقبل أن يتم وصف الشراب الذي جييء يف اآليتني التاليتني         

:  " ا الرحيق املختوم يفض ختامه مث ميزج بشيء من هذه العـني املسـماة             أي أن هذ   "  .. ا املقربون 
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ويف :  " وذا التوجيه ،  قبل أن يتم الوصف يلقي ذا اإليقاع       "  .. يشرب ا املقربون   " اليت " تسنيم
  .. . وهو إيقاع عميق يدل على كثري "  .. ذلك فليتنافس املتنافسون
، وال حيسبون حساب اليـوم اآلخـر      ،  ون أموال الناس بالباطل   الذين يأكل ،   إن أولئك املطففني  

إن هؤالء إمنا يتنافسون يف مال أو        .. ويرين على قلوم اإلمث واملعصية    ،  ويكذبون بيوم احلساب واجلزاء   
ومن مث  . وأن حيصل على أكرب نصيب منه     ،  يريد كل منهم أن يسبق إليه     . متاع من متاع األرض الزهيد    

  .. ويرتكب ما يرتكب يف سبيل متاع من متاع األرض زائليظلم ويفجر ويأمث 
إمنا يكون التنافس يف ذلك النعيم ويف ذلـك         .  وما يف هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس       

وهـو أفـق يسـتحق      ،  فهو مطلب يستحق املنافسة    "  .. ويف ذلك فليتنافس املتنافسون   :  " التكرمي
 . وهو غاية تستحق الغالب، السباق

إمنا يتنافسـون يف   ،   والذين يتنافسون على شيء من أشياء األرض مهما كرب وجل وارتفع وعظم           
فهـي إذن   . ولكن اآلخرة ثقيلة يف ميزانه    . والدنيا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة      . حقري قليل فان قريب   

  .. حقيقة تستحق املنافسة فيها واملسابقة
بينما التنافس يف أمر الدنيا     . أرواح املتنافسني مجيعا  ومن عجب أن التنافس يف أمر اآلخرة يرتفع ب        

والسعي لعرض الدنيا   . والسعي لنعيم اآلخرة يصلح األرض ويعمرها ويطهرها للجميع       . ينحط ا مجيعا  
أو تنهش فيه اهلوام واحلشرات جلود األبرار     . يدع األرض مستنقعا وبيئا تأكل فيه الديدان بعضها البعض        

 ! الطيبني
إمنا جيعـل  .  يف نعيم اآلخرة ال يدع األرض خرابا بلقعا كما قد يتصور بعض املنحرفني      والتنافس

وجيعل القيام خبالفة األرض بالعمار مع الصالح والتقوى وظيفة املـؤمن           ،  اإلسالم الدنيا مزرعة اآلخرة   
 - ررهـا اهللا  وجيعل منها عبادة له حتقق غاية وجوده كمـا ق         ،  على أن يتوجه ذه اخلالفة إىل اهللا      . احلق

  " . )1( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون:  " وهو يقول - سبحانه
هلو توجيه ميد بأبصار أهـل األرض وقلـوم          "  .. ويف ذلك فليتنافس املتنافسون    "  وإن قوله 

ويرفعها إىل آفاق   . بينما هم يعمرون األرض ويقومون باخلالفة فيها      ،  وراء رقعة األرض الصغرية الزهيدة    
 ! أرفع وأطهر من املستنقع اآلسن بينما هم يطهرون املستنقع وينظفونه

                                                 
 . 3388 – 3386صفحة .  يراجع تفسري هذا القول يف سورة الذاريات، اجلزء السابع والعشرون)1(
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وإن متـاع هـذه     . وعمره يف اآلجلة ال يعلم ايته إال اهللا       ،   إن عمر املرء يف هذه العاجلة حمدود      
وإن مستوى النعيم يف هذه الدنيا معروف       . ومتاع اجلنة ال حتده تصورات البشر     . األرض يف ذاته حمدود   

حـىت حبسـاب الـربح      ؟  وأين غاية من غاية   ؟  فأين جمال من جمال   ! نعيم هناك يليق باخللود   ومستوى ال 
 ! ؟ واخلسارة فيما يعهد البشر من احلساب

  "  .. ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ..  "  أال إن السباق إىل هناك
|     |     | 

هيدا للحديث عما كانوا يلقون     مت،   وكأمنا أطال السياق يف عرض صور النعيم الذي ينتظر األبرار         
ليختمـه  . وقد أطال يف عرضه كـذلك      .. من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء    . يف األرض من الفجار   
 : وهم يشهدون نعيم األبرار، بالسخرية من الكفار

وإذا انقلبـوا   . وإذا مروا م يتغامزون   . إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون        " 
  ..  " وما أرسلوا عليهم حافظني .. إن هؤالء لضالون: وإذا رأوهم قالوا. بوا فكهنيإىل أهلهم انقل

  "  .. على األرائك ينظرون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون " 
  "  .. ؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون " 

،  أدـم معهـم  وسـوء ،  واملشاهد اليت يرمسها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنـوا   
ولكنها متكـررة يف    . مشاهد منتزعة من واقع البيئة يف مكة       .. ووصفهم بأم ضالون  ،  وتطاوهلم عليهم 

وكثري من املعاصرين شهدوها كأمنا هذه اآليـات قـد نزلـت يف وصـفها               . أجيال ويف مواطن شىت   
من األبرار يف مجيع البيئات     مما يدل على أن طبيعة الفجار ارمني واحدة متشاة يف موقفها            . وتصويرها
 ! ! والعصور

فقد طوى السياق الـدنيا      .. كانوا "  .. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون        " 
وهو يذكر هلم ما كان من      . يرون نعيم األبرار الذين آمنوا    . فإذا املخاطبون به يف اآلخرة    . العاجلة الزائلة 
 ! أمر الدنيا

. إما لفقرهم ورثاثة حـاهلم    . وسخرية منهم ،  ن الذين آمنوا استهزاء م     إم كانوا يضحكون م   
فكل هذا مما يـثري ضـحك الـذين          .. وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء    . وإما لضعفهم عن رد األذى    

مث ،  وهم يسلطون علـيهم األذى    . وهم يتخذون املؤمنني مادة لسخريتهم أو فكاهتهم املرذولة       . أجرموا
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وهم صابرون مترفعون متجملـون بـأدب       ،  مما يصيب الذين آمنوا   ،  ئيم الوضيع يضحكون الضحك الل  
 ! املؤمنني

أو يـأيت حبركـة   ، أو يشريه بيـده ، يغمز بعضهم لبعض بعينه  "  .. وإذا مروا م يتغامزون    " 
والتجرد مـن   ،  وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء األدب       . متعارفة بينهم للسخرية من املؤمنني    

وهـؤالء األوغـاد    ،  وإصابتهم باخلجل والربكـة   ،  بقصد إيقاع االنكسار يف قلوب املؤمنني     . التهذيب
 ! يتغامزون عليهم ساخرين

بعدما أشبعوا نفوسهم الصغرية الرديئة مـن السـخرية بـاملؤمنني            " وإذا انقلبوا إىل أهلهم    " 
مسـتمتعني ـذا الشـر      ،  مبتهجني مبا فعلوا  ،  راضني عن أنفسهم   "  .. انقلبوا فكهني  ..  " وإيذائهم

وهذا منتهى مـا    . ومل يشعروا حبقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا       ،  فلم يتلوموا ومل يندموا   . الصغري احلقري 
 ! تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمري

  " ! إن هؤالء لضالون: وإذا رأوهم قالوا " 
وأن . عن اهلدى والضالل  فليس أعجب من أن يتحدث هؤالء الفجار ارمون          ..  وهذه أعجب 

:  ويشريوا إليهم مؤكدين هلذا الوصف يف تشهري وحتقري       . أن املؤمنني ضالون  ،  يزعموا حني يرون املؤمنني   
  "  .. ! إن هؤالء لضالون" 

واام املـؤمنني بـأم     . وال يتلوم من فعل   ،  وال يستحيي من قول   ،   والفجور ال يقف عند حد    
 ! إمنا ميثل الفجور يف طبيعته اليت هي جتاوز جلميع احلدود، ونضالون حني يوجهه الفجار ارم

فهي كلمة فاجرة ال تستحق     . وال ليناقش طبيعة الفرية   ،   والقرآن ال يقف ليجادل عن الذين آمنوا      
ويتطفلون بال  ،  ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأم            . املناقشة

وما ،  وما وكلوا بشأن هؤالء املؤمنني     "  .. وما أرسلوا عليهم حافظني   :  " هذا األمر دعوة من أحد يف     
 ! فما هلم هم وهذا الوصف وهذا التقرير! وال كلفوا وزم وتقدير حاهلم، أقيموا عليهم رقباء

ويطـوي   .. ما كان  ..  وينهي ذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا يف الدنيا           
 : ليعرض املشهد احلاضر والذين آمنوا يف ذلك النعيم. املشهد الذي انتهىهذا 

  "  .. على األرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون " 
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فيصلون ،  يقاسون أمل هذا احلجاب الذي در معه إنسانيتهم       ،   اليوم والكفار حمجوبون عن رم    
  "  .. هذا الذي كنتم به تكذبون:  " مع الترذيل والتأنيب حني يقال، اجلحيم

وهم يتناولون الرحيق املختـوم     ،  يف ذلك النعيم املقيم   .  اليوم والذين آمنوا على األرائك ينظرون     
  .. باملسك املمزوج بالتسنيم

  .. الذين آمنوا من الكفار يضحكون ..  فاليوم
 :  والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل

  " . ؟ ثوب الكفار ما كانوا يفعلونهل  " 
. املعروف من الكلمـة    " الثواب " وهم مل جيدوا  ؟  هل وجدوا ثواب ما فعلوا    ؟  هل ثوبوا !  أجل

. فهـو ثـوام إذن    . ولكنهم من غري شك القوا جزاء ما فعلـوا        ! فنحن نشهدهم اللحظة يف اجلحيم    
 ! وياللسخرية الكامنة يف كلمة الثواب يف هذا املقام

    ||     |  
مشهد سخرية الذين    -  ونقف حلظة أمام هذا املشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته          

كما أطال من قبل يف عرض مشهد نعيم األبرار وعـرض منـاظره              - أجرموا من الذين آمنوا يف الدنيا     
ما أنه فـن عـال يف       ك،  فنجد أن هذه اإلطالة من الناحية التأثريية فن عال يف األداء التعبريي           . ومناعمه

فقد كانت القلة املسلمة يف مكة تالقي من عنت املشركني وأذاهم ما يفعل يف النفس               . العالج الشعوري 
 . من تثبيته وتسريته وتأسيته، وكان رم ال يتركهم بال عون. البشرية بعنف وعمق

هو الذي يصـف    فرم  . فيه بلسم لقلوم  ،   وهذا التصوير املفصل ملواجعهم من أذى املشركني      
وهذا وحده يكفي قلب املـؤمن   - وإن أمهل الكافرين حينا - وهو ال يهملها،  فهو يراها . هذه املواجع 

. وكيـف يـؤذيهم ارمـون   . إن اهللا يرى كيف يسخر منهم الساخرون    . وميسح على آالمه وجراحه   
إن رم يرى   ! ندمونوكيف ال يتلوم هؤالء السفلة وال ي      . وكيف يتفكه بآالمهم ومواجعهم املتفكهون    

نعم هذا يكفي حني تستشـعره      ! وهذا يكفي  .. . فهو إذن شيء يف ميزانه    . ويصفه يف ترتيله  . هذا كله 
 . القلوب املؤمنة مهما كانت جمروحة موجوعة
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قد ال حتسه قلوب ارمني     .  مث إن رم يسخر من ارمني سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع           
، حتسه وتقدره ،  ولكن قلوب املؤمنني احلساسة املرهفة    . الرين املطبق عليها من الذنوب    املطموسة املغطاة ب  

 ! وتستريح إليه وتستنيم
. وكرامتها يف املأل األعلـى    ،  ونعيمها يف جناته  ،   مث إن هذه القلوب املؤمنة تشهد حاهلا عند را        

 .. مع اإلهانـة والترذيـل    ،  حيمعلى حني تشهد حال أعدائها ومهانتهم يف املأل األعلى وعذام يف اجل           
وما من شك   . وهي تستشعر حاهلا وتتذوقه تذوق الواقع اليقني      . تشهد هذا وذلك يف تفصيل ويف تطويل      

وقد يبلغ يف بعض القلوب     . أن هذا التذوق ميسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة وضعف             
 . ه املشاهد يف ذلك القول الكرميوهي تشهد هذ، أن تتبدل هذه املرارة فيها بالفعل حالوة

 ومما يالحظ أن هذا كان هو وحده التسلية اإلهلية للمؤمنني املعذبني املألومني من وسائل ارمني               
وتبديل احلالني بـني    . واجلحيم للكافرين ،  اجلنة للمؤمنني  .. وسخريتهم اللئيمة ،  وأذاهم البالغ ،  اخلسيسة

وهم يبذلون األموال   . املبايعني له  ع   ا كان وحده الذي وعد به النيب      وهذ .. الدنيا واآلخرة متام التبديل   
 ! والنفوس

فلم يكن أبدا يف مكة يذكر يف القرآن املكي يف معرض           ،  والغلب يف األرض  ،   فأما النصر يف الدنيا   
  .. التسرية والتثبيت

ون من الصالبة   وهذه القلوب كان جيب أن تك     .  لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها حلمل األمانة       
. إىل شيء يف هذه األرض     - وهي تبذل كل شيء وحتتمل كل شيء       - والقوة والتجرد حبيث ال تتطلع    

قلوبا مستعدة لقطع رحلة األرض كلـها يف نصـب          . وال ترجو إال رضوان اهللا    . وال تنتظر إال اآلخرة   
ن هذا اجلزاء هـو     ولو كا . بال جزاء يف هذه األرض قريب     ،  وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال    

 ! انتصار الدعوة وغلبة اإلسالم وظهور املسلمني
 حىت إذا وجدت هذه القلوب اليت تعلم أن ليس أمامها يف رحلة األرض شيء إال أن تعطي بـال                   

حـىت إذا    .. وموعدا كذلك للفصل بني احلق والباطل     . وأن تنتظر اآلخرة وحدها موعدا للجزاء     . مقابل
، آتاهـا النصـر يف األرض     ،  اهللا منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت       وعلم  ،  وجدت هذه القلوب  

مذ كانت مل توعـد     ،  ولكن لتقوم بأمانة املنهج اإلهلي وهي أهل ألداء األمانة        . ال لنفسها . وائتمنها عليه 
وقد جتردت هللا حقا    . ومل تتطلع إىل شيء من املغنم يف األرض تعطاه        ؛  بشيء من املغنم يف الدنيا تتقاضاه     

 ! يوم كانت ال تعلم هلا جزاء إال رضاه
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وبعد أن أصـبح    . بعد ذلك .  وكل اآليات اليت ورد فيها ذكر للنصر يف الدنيا جاءت يف املدينة           
وجاء النصر ذاته ألن مشيئة اهللا اقتضت أن تكون هلذا          . هذا األمر خارج برنامج املؤمن وانتظاره وتطلعه      

فلم يكن جزاء على التعب     . تراها األجيال ،  ه يف صورة عملية حمددة    املنهج واقعية يف احلياة اإلنسانية تقرر     
 ! إمنا كان قدرا من قدر اهللا تكمن وراءه حكمة حناول رؤيتها اآلن. والنصب والتضحية واآلالم
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |
 .ريد املتابعة لهبتج

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

العباد من عبادة   باللسان والسنان، إلخراج      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           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   د الدين إال امللوك وهل أفس

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

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

هم من خالفهم وال مـن      بدين اهللا، الذين ال يضر     الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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