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 هلْ ِفي ذَِلك قَسم لِّـِذي       4 واللَّيِل ِإذَا يسِر     3 والشفِْع والْوتِر    2 ولَياٍل عشٍر    1والْفَجِر  +  
 وثَمـود  8 الَِّتي لَم يخلَق ِمثْلُها ِفي الِْبلَاِد 7 ذَاِت الِْعماِد  ِإرم6 أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبعاٍد 5ِحجٍر  

 فَـأَكْثَروا ِفيهـا     11 الَِّذين طَغوا ِفي الِْبلَاِد      10 وِفرعونَ ِذي الْأَوتاِد     9الَِّذين جابوا الصخر ِبالْواِد     
 ادط12َالْفَسوس كبر ِهملَيع بذَاٍب  فَصاِد 13 عصلَِبالِْمر كب14 ِإنَّ ر  

 وأَما ِإذَا ما ابتلَاه فَقَـدر       15فَأَما الِْإنسانُ ِإذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمِن            
 ولَا تحاضونَ علَى طَعاِم الِْمسـِكِني       17 تكِْرمونَ الْيِتيم     كَلَّا بل لَّا   16علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي أَهانِن      

 21 كَلَّا ِإذَا دكَِّت الْأَرض دكا دكا        20 وتِحبونَ الْمالَ حبا جما      19 وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّما      18
 23 يومِئٍذ ِبجهنم يومِئٍذ يتذَكَّر الِْإنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى           وِجيءَ 22وجاء ربك والْملَك صفا صفا      

 يا أَيتهـا  26 ولَا يوِثق وثَاقَه أَحد 25 فَيومِئٍذ لَّا يعذِّب عذَابه أَحد     24يقُولُ يا لَيتِني قَدمت ِلحياِتي      
 وادخِلي جنِتـي    29 فَادخِلي ِفي ِعباِدي     28 ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً       27  النفْس الْمطْمِئنةُ 

30_  
|     |     | 

 هذه السورة يف عمومها حلقة من حلقات هذا اجلزء يف اهلتاف بالقلب البشـري إىل اإلميـان                 
ألوانا متنوعة  . اجلوالت واإليقاعات والظالل  ولكنها تتضمن ألوانا شىت من       .. والتقوى واليقظة والتدبر  

 ! تؤلف من تفرقها وتناسقها حلنا واحدا متعدد النغمات موحد اإليقاع
كهذا املطلع الندي مبشـاهده     ،  يف بعض مشاهدها مجال هادئ رفيق ندي السمات واإليقاعات        

والشـفع  . وليال عشـر  . والفجر ..  " وبظل العبادة والصالة يف ثنايا تلك املشاهد      ،  الكونية الرقيقة 
  "  .. . والليل إذا يسر. والوتر

:  " سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا املشهد العنيف املخيف       .  ويف بعض مشاهدها شد وقصف    
يومئذ يتـذكر   . وجيء يومئذ جبهنم  . وجاء ربك وامللك صفا صفا    . إذا دكت األرض دكا دكا    . كال

فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه        . دمت حليايت يا ليتين ق  : يقول. اإلنسان وأىن له الذكرى   
  "  .. أحد
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كهـذا  ،  تتناسق فيها املناظر واألنغام   .  ويف بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة       
 فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت    . ارجعي إىل ربك راضية مرضية    ،  يا أيتها النفس املطمئنة   :  " اخلتام
 ..  " 

بني إيقاع القصص الرخـي  . وإيقاعها بني بني  ،  ت سريعة ملصارع الغابرين املتجربين     وفيها إشارا 
. اليت مل خيلق مثلها يف البالد     . إرم ذات العماد  . أمل تر كيف فعل ربك بعاد     :  " وإيقاع املصرع القوي  

. فسـاد وفرعون ذي األوتاد الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها ال . ومثود الذين جابوا الصخر بالواد    
  " . إن ربك لباملرصاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب

وهي ذات لون خاص يف السورة      .  وفيها بيان لتصورات اإلنسان غري اإلميانية وقيمه غري اإلميانية        
وأما إذا ما ابتاله    . ريب أكرمن : فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول        :  " تعبريا وإيقاعا 

  "  .. . ريب أهانن: فيقولفقدر عليه رزقه 
وهـي تشـمل    .  مث الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهلم اليت تنبع منها هذه التصورات            

. وال حتاضون على طعـام املسـكني      . بل ال تكرمون اليتيم   . كال:  " لونني من ألوان العبارة والتنغيم    
  "  .. وحتبون املال حبا مجا، وتأكلون التراث أكال ملا

:  فقد جاء بعده  . حظ أن هذا اللون األخري هو قنطرة بني تقرير حاهلم وما ينتظرهم يف مآهلم              ويال
فهو وسط يف شدة التنغيم بني التقرير األول والتهديـد           .. اخل "  .. كال إذا دكت األرض دكا دكا     " 

 ! األخري
عاا يف تعبريها ويف    وإيقا.  ومن هذا االستعراض السريع تبدو األلوان املتعددة يف مشاهد السورة         

فالسورة . حبسب تنوع املعاين واملشاهد   . كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغري حروف القوايف        .. تنغيمها
فوق ما فيها عمومـا     . )1(من هذا اجلانب منوذج واف هلذا األفق من التناسق اجلمايل يف التعبري القرآين              

 ! من مجال ملحوظ مأنوس
فنعرضـها فيمـا يلـي      . ضوعية اليت حيملها هذا التعبري املتناسق اجلميل       فأما أغراض السورة املو   

 : بالتفصيل
|     |     | 

                                                 
 " التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب . التناسق الفين:  فصل)1(
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 "  ؟  هل يف ذلك قسم لذي حجـر      . والليل إذا يسر  . والشفع والوتر . والفجر وليال عشر   " 
 .. 

ذات األرواح اللطيفـة املأنوسـة      .  هذا القسم يف مطلع السورة يضم هذه املشاهد واخلالئـق         
والوجـود  ،  وإيناس ودود ندي  ،  وابتسام،  وفرح،  ساعة تنفس احلياة يف يسر     "  .. والفجر:  " فيقةالش

 ! وكأن تفتحه ابتهال، وكأن أنفاسه مناجاة، الغايف يستيقظ رويدا رويدا
قيل هي العشـر مـن ذي        .. أطلقها النص القرآين ووردت فيها روايات شىت       " وليال عشر  " 

فهـي  . وإطالقها هكذا أوقع وأندى    .. وقيل هي العشر من رمضان    .  احملرم وقيل هي العشر من   ،  احلجة
وكأـا  . تلقي يف السياق ظل الليالت ذات الشخصية اخلاصـة       . وهلا عنده شأن  . ليال عشر يعلمها اهللا   

 ! تعاطفنا ونعاطفها من خالل التعبري القرآين الرفاف، خالئق حية معينة ذوات أرواح
جو الفجر  . يطلقان روح الصالة والعبادة يف ذلك اجلو املأنوس احلبيب         "  .. والشفع والوتر  " 

وهذا املعـىن  ] كما جاء يف حديث أخرجه الترمذي   [  " ومن الصالة الشفع والوتر    ..  " والليايل العشر 
وحيـث  ! بروح الوجود السـاجية   ،  حيث تلتقي روح العبادة اخلاشعة    . هو أنسب املعاين يف هذا اجلو     

 . وروح الفجر الوضيئة، ح العابدة مع أرواح الليايل املختارةتتجاوب األروا
! وكأنه ساهر جيول يف الظالم    ،  يسري يف الكون  ،  والليل هنا خملوق حي    "  .. والليل إذا يسر   " 

ويا للتناسق  ! ويا جلمال النغم  ! ويا ألنس املشهد  ! يا ألناقة التعبري  ! أو مسافر خيتار السرى لرحلته البعيدة     
 ! والشفع والوتر. والليايل العشر ،مع الفجر

أم إنـه   ! وأنداء مشعشعة بـالعطر   ،  إمنا هي أنسام من أنسام الفجر     .  إا ليست ألفاظا وعبارات   
 ؟ واللمس املوحي للضمري؟ واهلمس اللطيف للروح؟ النجاء األليف للقلب

لتصورات الشاعرية  اجلمال الذي ال يدانيه مجال ا     . اجلمال احلبيب اهلامس اللطيف    ..  إنه اجلمال 
 . املعرب يف الوقت ذاته عن حقيقة، ألنه اجلمال اإلبداعي. الطليقة

إن . وهو سؤال للتقرير   " ؟  هل يف ذلك قسم لذي حجر       " -:   ومن مث يعقب عليه يف النهاية     
مـع   - ولكن صيغة االسـتفهام   . إن يف ذلك مقنعا ملن له إدراك وفكر       . يف ذلك قسما لذي لب وعقل     

 ! فهي تتناسق مع ذلك اجلو اهلامس الرقيق. أرق حاشية - التقريرإفادا 
|     |     | 
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فهو موضوع الطغيان   ،  ليفسره ما بعده  ،  فقد طواه السياق  ،   الكفار أما املقسم عليه بذلك القسم     
فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم يف تلميح يناسـب  ، وأخذ ربك ألهل الطغيان والفساد  ،  والفساد
 : لسورة اخلفيفة على وجه اإلمجالملسات ا

ومثـود الـذين    ؟  اليت مل خيلق مثلها يف البالد     ،  إرم ذات العماد  ،  أمل تر كيف فعل ربك بعاد      " 
فصب ،  فأكثروا فيها الفساد  ،  الذين طغوا يف البالد   .. ؟    وفرعون ذي األوتاد  ؟  جابوا الصخر بالواد  

  "  .. إن ربك لباملرصاد؟ عليهم ربك سوط عذاب
مث . ابتداء ع   واخلطاب للنيب . غة االستفهام يف مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة وااللتفات          وصي

وكلها مما كان املخاطبون بـالقرآن      ،  هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر يف مصارع أولئك األقوام           
 " ربك " افة الفعل إىل  وإض،  ومما تشهد به اآلثار والقصص الباقية يف األجيال املتعاقبة        ؛  أول مرة يعرفونه  

وعسـف  ، وخباصة أولئك الذين كانوا يف مكة يعانون طغيان الطغاة. فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة 
 . الواقفني للدعوة وأهلها باملرصاد، اجلبارين من املشركني

 ..  وقد مجع اهللا يف هذه اآليات القصار مصارع أقوى اجلبارين الذين عرفهم التـاريخ القـدمي               
وكـان مسـكنهم    . إا من العرب العاربة أو الباديـة      : وقيل. وهي عاد األوىل   " عاد إرم :  " عمصر

وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم     . يف جنويب اجلزيرة بني حضرموت واليمن     . باألحقاف وهي كثبان الرمال   
تـها  فقد كانت قبيلة عاد هي أقـوى قبيلـة يف وق          ،  وقد وصفوا يف القرآن بالقوة والبطش     . على عماد 
  .. يف ذلك األوان " اليت مل خيلق مثلها يف البالد:  " وأميزها

وكانت مثود تسكن باحلجر يف مشال اجلزيرة العربيـة      "  .. ومثود الذين جابوا الصخر بالواد     " 
  .. كما حنتت يف اجلبال مالجئ ومغارات؛ وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا. بني املدينة والشام

وهي على األرجح األهرامات اليت تشبه األوتاد الثابتـة يف األرض    "  .. ادوفرعون ذي األوت   " 
 . وفرعون املشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية اجلبار. املتينة البنيان

. وليس وراء الطغيان إال الفساد     ..  " فأكثروا فيها الفساد  ،  الذين طغوا يف البالد    "  هؤالء هم 
كما يفسد العالقات واالرتباطـات يف   . سد الذين يقع عليهم الطغيان سواء     ويف،  فالطغيان يفسد الطاغية  

إىل خط آخر ال تستقيم معه      ،  املعمر الباين ،  وحيول احلياة عن خطها السليم النظيف     . كل جوانب احلياة  
  .. خالفة اإلنسان يف األرض حبال
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فيفسد هو  ،   عند حد ظاهر   وال يقف ،  ألنه ال يفيء إىل ميزان ثابت     ،   إنه جيعل الطاغية أسري هواه    
أنـا   ..  " وكذلك قال فرعون  ؛  ويتخذ له مكانا يف األرض غري مكان العبد املستخلف        ؛  أول من يفسد  
وتطاول به إىل هـذا االدعـاء       ،  فتجاوز به مكان العبد املخلوق    ،  عندما أفسده طغيانه   " ربكم األعلى 

 . وهو فساد أي فساد، املقبوح
فتتعطل فـيهم مشـاعر     ،  مع السخط الدفني واحلقد الكظيم    ،  أذالء مث هو جيعل اجلماهري أرقاء      

والنفس اليت تستذل تأسن    . وملكات االبتكار املتحررة اليت ال تنمو يف غري جو احلرية         ،  الكرامة اإلنسانية 
وميدانا لالحنرافـات مـع انطمـاس       . وتصبح مرتعا لديدان الشهوات اهلابطة والغرائز املريضة      ،  وتتعفن

  .. وهو فساد أي فساد، وفقدان األرحيية واهلمة والتطلع واالرتفاع. دراكالبصرية واإل
فالبد مـن   . ألا خطر على الطغاة والطغيان    ،   مث هو حيطم املوازين والقيم والتصورات املستقيمة      

وتراهـا مقبولـة    ،  وحتريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة      ،  وتزوير يف املوازين  ،  تزييف للقيم 
 . وهو فساد أي فساد..  مستساغة

 : كان العالج هو تطهري وجه األرض من الفساد،  فلما أكثروا يف األرض الفساد
  "  .. إن ربك لباملرصاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب " 

وهو ،  فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب        .  فربك راصد هلم ومسجل ألعماهلم    
حيـث جيتمـع األمل   . وبفيضه وغمره حني يذكر الصب، لسوطتعبري يوحي بلذع العذاب حني يذكر ا   

 . على الطغاة الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد، الالذع والغمرة الطاغية
 ومن وراء املصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب املؤمن وهو يواجه الطغيان يف أي زمـان                

راصـد ال   . فربك هنـاك  . تفيض طمأنينة خاصة   " دإن ربك لباملرصا  :  " ومن قوله تعاىل  . وأي مكان 
!  .. فـإن ربـه هنـاك   . ولينم ملء جفونه، فليطمئن بال املؤمن. مراقب ال يند عنه شيء . يفوته شيء 
 للطغيان والشر والفساد  .. باملرصاد

غري النموذج اليت تعرضـه سـورة الـربوج    ،   وهكذا نرى هنا مناذج من قدر اهللا يف أمر الدعوة         
وفق احلـاالت   . يريب املؤمنني ذا النموذج وذاك     - وال يزال  - وقد كان القرآن  . ألخدودألصحاب ا 
وتكل ،  وتتوقع األمرين . لتطمئن على احلالني  . ويعد نفوس املؤمنني هلذا وذاك على السواء      . واملالبسات

 . كل شيء لقدر اهللا جيريه كما يشاء
|     |     | 
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وفق ميزان دقيق ال خيطئ وال يظلم       ،  يرى وحيسب وحياسب وجيازي    ..  " إن ربك لباملرصاد   " 
وال يرى  ،  فأما اإلنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته      .. وال يأخذ بظواهر األمور لكن حبقائق األشياء      

 : ما مل يتصل مبيزان اهللا، إال الظواهر
وأما إذا ما ابتاله فقـدر     . ريب أكرمن : فيقول،  فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه        " 

  "  .. ريب أهانن: عليه رزقه فيقول
 .. ومن توسعة وتقـدير   ،  ومن بسط وقبض  ،   فهذا هو تصور اإلنسان ملا يبتليه اهللا به من أحوال         

إمنا حيسب هـذا الـرزق      . متهيدا للجزاء ،  فال يدرك أنه االبتالء   . باملال أو املقام  . يبتليه بالنعمة واإلكرام  
فيعترب الـبالء  . وعالمة على اصطفاء اهللا له واختياره،  دليال على استحقاقه عند اهللا لإلكرام      وهذه املكانة 

، ويبتليه بالتضييق عليـه يف الـرزق  ! ويقيس الكرامة عند اهللا بعرض هذه احلياة   ! جزاء واالمتحان نتيجة  
فلـو مل   ،  د اهللا ويرى يف ضيق الرزق مهانة عن     ،  وحيسب االختبار عقوبة  ،  فيحسب االبتالء جزاء كذلك   
  .. يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه

فبسط الرزق أو قبضه ابتالء مـن اهللا        .  وهو يف كلتا احلالتني خمطئ يف التصور وخمطئ يف التقدير         
واجلزاء على مـا    . ويظهر منه الصرب على احملنة أو الضجر      . ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر      . لعبده

وقيمة العبد عند اهللا ال تتعلق مبـا         .. طي من عرض الدنيا أو منع هو اجلزاء       وليس ما أع  . يظهر منه بعد  
فهو يعطـي   . ورضى اهللا أو سخطه ال يستدل عليه باملنح واملنع يف هذه األرض           . عنده من عرض الدنيا   

 إنه يعطي ليبتلي  . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه املعول        . ومينع الصاحل والطاحل  ،  الصاحل والطاحل 
 ! واملعول عليه هو نتيجة االبتالء. ومينع ليبتلي

وال حقيقة القـيم    . ال يدرك حكمة املنع والعطاء     - حني خيلو قلبه من اإلميان     -  غري أن اإلنسان  
، وخفت يف ميزانه األعـراض الزهيـدة   . فإذا عمر قلبه باإلميان اتصل وعرف ما هنالك        .. يف ميزان اهللا  

؛ واطمأن إىل قدر اهللا به يف احلالني      . فعمل له يف البسط والقبض سواء     ،  اجلزاءوتيقظ ملا وراء االبتالء من      
 ! وعرف قدره يف ميزان اهللا بغري هذه القيم الظاهرة اجلوفاء

|     |     | 
يوجد أمثاهلم يف كل جاهلية تفقد اتصاهلا بعامل أرفـع           -  وقد كان القرآن خياطب يف مكة أناسا      

. وذلك تقديرهم لقيم الناس يف األرض     . ك ظنهم برم يف البسط والقبض     أناسا ذل  - من األرض وأوسع  
، ومن مث كان تكالبهم على املال عظيمـا   ! وليس وراءمها مقياس  . ذلك أن املال واجلاه عندهم كل شيء      
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ومن مث يكشف هلم عن      .. كما يورثهم حرصا وشحا   . مما يورثهم شراهة وطمعا   ،  وحبهم له حبا طاغيا   
ويقرر أن هذا الشره والشح مها علة خطئهم يف إدراك معىن االبتالء من             ،  هذا اال ذوات صدورهم يف    

 . وراء البسط والقبض يف األرزاق
، وتأكلون التراث أكال ملـا    . وال حتاضون على طعام املسكني    ،  بل ال تكرمون اليتيم   . كال " 

  "  .. وحتبون املال حبا مجا
ليس بسط الرزق دليال على الكرامة عند       . ي من اإلميان   كال ليس األمر كما يقول اإلنسان اخلاو      

وال توفون  ،  إمنا األمر أنكم ال تنهضون حبق العطاء      . وليس تضييق الرزق دليال على املهانة واإلمهال      . اهللا
وال تتحاضون فيمـا    ،  فأنتم ال تكرمون اليتيم الصغري الذي فقد حاميه وكافله حني فقد أباه           . حبق املال 

وقد اعترب عـدم التحـاض      ! الساكن الذي ال يتعرض للسؤال وهو حمتاج      . ام املسكني بينكم على إطع  
كما يوحي بضرورة التكافل يف اجلماعة يف التوجيـه إىل        . والتواصي على إطعام املسكني قبيحا مستنكرا     

 . وهذه مسة اإلسالم. الواجب وإىل اخلري العام
بإكرام اليتيم والتواصي على إطعام     ،  نجاح فيه فال حتاولون ال  . إنكم ال تدركون معىن االبتالء     .. 
، وحتبون املال حبا كثريا طاغيـا ؛ تأكلون املرياث أكال شرها جشعا     - على العكس  - بل أنتم ،  املسكني

 . ال يستبقي يف نفوسكم أرحيية وال مكرمة مع احملتاجني إىل اإلكرام والطعام
حالة من التكالب على مجـع املـال         - كما ذكرنا من قبل    -  وقد كان اإلسالم يواجه يف مكة     

وكان ضعف اليتامى مغريا بانتهاب أمـواهلم وخباصـة         . تورث القلوب كزازة وقساوة   ،  بكافة الطرق 
كما سبق بيانه يف مواضع متعددة يف الظالل        [ وخباصة ما يتعلق يف املرياث      ؛  اإلناث منهم يف صور شىت    

وهـي مسـة    . رزة يف اتمع املكي قبل اإلسـالم      كما كان حب املال ومجعه بالربا وغريه ظاهرة با        ] 
 ! حىت اآلن! اجلاهليات يف كل زمان ومكان

يتمثـل يف   ،  وردع عنـه  ،  تنديد ذا الواقع  ،   ويف هذه اآليات فوق الكشف عن واقع نفوسهم       
 : وهو يرسم جبرسه شدة التكالب وعنفه، كما يتمثل يف بناء التعبري وإيقاعه " كال " تكرار كلمة

  "  .. ! وحتبون املال حبا مجا. كلون التراث أكال ملاوتأ " 
|     |     | 

بعد تصوير خطأ تصورهم يف االبـتالء بـاملنع         ،   وعند هذا احلد من فضح حقيقة حاهلم املنكرة       
 : يف إيقاع قوي شديد، بعد االبتالء ونتيجته، جييء التهديد الرعيب بيوم اجلزاء وحقيقته، والعطاء
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. وجيء يومئـذ جبهـنم    . وجاء ربك وامللك صفا صفا    .  األرض دكا دكا   إذا دكت . كال " 
، فيومئذ ال يعذب عذابه أحـد   . يا ليتين قدمت حليايت   : يقول؟  يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى     

  "  .. وال يوثق وثاقه أحد
. لقيامـة وهو أحد االنقالبات الكونية اليت تقع يف يوم ا        ؛  وحتطيم معاملها وتسويتها  ،   ودك األرض 

ولكنا حنـس   . فهو أمر غييب ال ندرك طبيعته وحنن يف هذه اآلرض         ،  فأما جميء ربك واملالئكة صفا صفا     
فأما . نأخذ منه قرا منهم وقرب املعذبني منها وكفى       . كذلك ايء جبهنم  . وراء التعبري باجلالل واهلول   

 . حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب اهللا املكنون ليومه املعلوم
مشهد ،  الشديدة األسر ،  ومن خالل موسيقاها احلادة التقسيم    ،   إمنا يرتسم من وراء هذه اآليات     

واجلبار املتكرب يتجلى ويتوىل احلكـم      ! واألرض تدك دكا دكا   . وختشع له األبصار  ،  ترجف له القلوب  
 ! مث جياء جبهنم فتقف متأهبة هي األخرى. ويقف املالئكة صفا صفا، والفصل

والـذي  . اإلنسان الذي غفل عن حكمة االبتالء باملنع والعطاء        "  .. ذكر اإلنسان يومئذ يت  " 
والذي . والذي مل يكرم اليتيم ومل حيض على طعام املسكني        . وأحب املال حبا مجا   ،  أكل التراث أكال ملا   
ـ   " ولكن لقد فات األوان    .. يتذكر احلق ويتعظ مبا يرى    . يومئذ يتذكر  .. طغى وأفسد وتوىل   ه وأىن ل

وإن هـي إال    ! فما عادت جتدي هنا يف دار اجلزاء أحـدا        ،  ولقد مضى عهد الذكرى    "  .. ؟  الذكرى
 ! احلسرة على فوات الفرصة يف دار العمل يف احلياة الدنيا

يا ليتين قدمت شيئا حليايت      "  .. يا ليتين قدمت حليايت   : يقول:  "  وحني تتجلى له هذه احلقيقة    
يا . وهي اليت تستأهل االستعداد والتقدمة واالدخار هلا      .  اليت تستحق اسم احلياة    فهي احلياة احلقيقية  . هنا
 ! وهي أقسى ما ميلكه اإلنسان يف اآلخرة، أمنية فيها احلسرة الظاهرة .. ليتين

وال ، فيومئذ ال يعذب عذابه أحـد :  "  مث يصور مصريه بعد احلسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة   
. الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي ال ميلك مثلـه أحـد           . إنه اهللا القهار اجلبار     .. " يوثق وثاقه أحد  

وعذاب اهللا ووثاقه يفصلهما القرآن يف مواضع أخـرى    . والذي يوثق وثاقه الفذ الذي ال يوثق مثله أحد        
 شبيه من   وجيملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بال     ،  يف مشاهد القيامة الكثرية املنوعة يف ثنايا القرآن كله        

وذلك مقابل ما أسلف يف السورة من طغيان        . أو من عذاب اخللق مجيعا ووثاقهم     . عذاب البشر ووثاقهم  
مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم     ،  وإكثارهم من الفساد يف األرض    ،  الطغاة ممثلني يف عاد ومثود وفرعون     

 ويوثق من كانوا يعذبون النـاس       يعذب - أيها النيب وأيها املؤمن    - فها هو ذا ربك   . بالقيود واألغالل 
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، وهان ما ميلكه اخللق من هـذا األمـر         .. ووثاق ووثاق ،  ولكن شتان بني عذاب وعذاب    . ويوثقوم
فسـيعذبون هـم    . فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون      . وجل ما يفعله صاحب اخللق واألمر     

 ! عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون، ويوثقون
   |     ||   

 " النفس " الذي يتجاوز كل تصور تنادى    ،  وهذا العذاب والوثاق  ،   ويف وسط هذا اهلول املروع    
 : املؤمنة من املأل األعلى

 وادخلي جنيت . فادخلي يف عبادي  . ارجعي إىل ربك راضية مرضية    . يا أيتها النفس املطمئنة    " 
 ..  " 

ويف ثنـاء    "  .. يا أيتها النفس  :  " ويف روحانية وتكرمي   " يا أيتها :  "  هكذا يف عطف وقرب   
ارجعـي  :  " االنطالق والرخاء ،  ويف وسط الشد والوثاق    "  .. يا أيتها النفس املطمئنة    ..  " وتطمني
ارجعي إىل ربك مبا بينك وبينه من صلة        . ارجعي إىل مصدرك بعد غربة األرض وفرقة املهد        " إىل ربك 

 ..  " لنداوة اليت تفيض على اجلو كله بالتعاطف والرضـى        ذه ا  " راضية مرضية  ..  " ومعرفة ونسبة 
يف كنفـي    "  .. وادخلي جـنيت   ..  " املقربني املختارين لينالوا هذه القرىب     "  .. فادخلي يف عبادي  

  .. ورمحيت
املطمئنـة   "  .. يا أيتها النفس املطمئنة   :  " منذ النداء األول  .  إا عطفة تنسم فيها أرواح اجلنة     

 ا    . املطمئنة إىل طريقها  . اإىل ر ويف البسط والقبض  ،  املطمئنة يف السراء والضراء   . املطمئنة إىل قدر اهللا ،
واملطمئنة . واملطمئنة فال تتلجلج يف الطريق    . املطمئنة فال ترتاب واملطمئنة فال تنحرف     . ويف املنع والعطاء  

  .. فال ترتاع يف يوم اهلول الرعيب
واملوسيقى الرخية الندية حول    ،  مر اجلو كله باألمن والرضى والطمأنينة      مث متضي اآليات تباعا تغ    

 . املشهد ترف بالود والقرىب والسكينة
وتتجلى عليها طلعة الـرمحن     . تطل من خالل هذه اآليات    ،   أال إا اجلنة بأنفاسها الرضية الندية     

  .. . اجلليلة البهية
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 عيد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجر 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       قيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت      دعوة إىل حت   |
 .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   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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           الطائفة الظاهرة القائمة   إىل اللحاق بركب   ودعوة   |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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