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 لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفـي      3 وواِلٍد وما ولَد     2 وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد      1لَا أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد     + 

 أَلَم  7 أَيحسب أَن لَّم يره أَحد       6 يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُّبدا      5د   أَيحسب أَن لَّن يقِْدر علَيِه أَح      4كَبٍد  
  10 وهديناه النجديِن 9 وِلسانا وشفَتيِن 8نجعل لَّه عينيِن 

 14و ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة        أَ 13 فَك رقَبٍة    12 وما أَدراك ما الْعقَبةُ      11فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    
 ثُم كَانَ ِمن الَِّذين آمنوا وتواصوا ِبالصـبِر وتواصـوا           16 أَو ِمسِكينا ذَا متربٍة      15يِتيما ذَا مقْربٍة    

 علَـيِهم  19آياِتنا هم أَصحاب الْمشأَمِة  والَِّذين كَفَروا بِ  18 أُولَِئك أَصحاب الْميمنِة     17ِبالْمرحمِة  
  _20نار مؤصدةٌ 

|     |     | 
 تضم هذه السورة الصغرية جناحيها على حشد من احلقائق األساسية يف حياة الكائن اإلنسـاين               

غري القـرآن   حشد يصعب أن جيتمع يف هذا احليز الصغري يف          . ذات اإلحياءات الدافعة واللمسات املوحية    
  .. وأسلوبه الفريد يف التوقيع على أوتار القلب البشري مبثل هذه اللمسات السريعة العميقة، الكرمي

|     |     | 
 : على حقيقة يف حياة اإلنسان ثابتة،  تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم

  " . نسان يف كبدلقد خلقنا اإل. ووالد وما ولد. وأنت حل ذا البلد. ال أقسم ذا البلد " 
. ليكون مثابة هلـم وأمنـا     . أول بيت وضع للناس يف األرض     . بيت اهللا احلرام  .  والبلد هو مكة  

كمـا  ،  حراما بعضهم على بعض   ،  ويلتقون فيه مساملني  ،  يضعون عنده سالحهم وخصومام وعداوام    
أيب العرب واملسـلمني    مث هو بيت إبراهيم والد إمساعيل       . أن البيت وشجره وطريه وكل حي فيه حرام       

 . أمجعني
بوصفها مالبسة تزيد هذا البلد     ،  فيذكره ويذكر حله ذا البلد وإقامته      ع    ويكرم اهللا نبيه حممدا   

واملشركون يستحلون  . وهي إمياءة ذات داللة عميقة يف هذا املقام       . وتزيده عظمة ،  وتزيده شرفا ،  حرمة
وحـني  . حل فيه مقيم ع يزيده كرما أن النيب   ،  يت كرمي والب،  فيؤذون النيب واملسلمني فيه   ،  حرمة البيت 

فيبـدو موقـف   ، فإنه خيلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمتـه    ،  بالبلد واملقيم فيه   - سبحانه - يقسم اهللا 
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موقفا منكرا قبيحا من مجيع     ،  املشركني الذين يدعون أم سدنة البيت وأبناء إمساعيل وعلى ملة إبراهيم          
 . الوجوه

أو إىل  ،  إشـارة خاصـة إىل إبـراهيم       "  .. ووالد وما ولد  :  " عىن يرشح العتبار   ولعل هذا امل  
وإن  .. وبانيه األول وما ولد   ،  وإضافة هذا إىل القسم بالبلد والنيب املقيم به        - عليهما السالم  - إمساعيل

 إىل طبيعة   وأن تكون هذه إشارة   . والد وما ولد إطالقا   : كان هذا االعتبار ال ينفي أن يكون املقصود هو        
متهيدا للحديث عن حقيقة اإلنسان اليت هي مـادة السـورة           . واعتمادها على التوالد  ،  النشأة اإلنسانية 

 . األساسية
لفتة لطيفة   " جزء عم  "  ولألستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده يف هذا املوضع من تفسريه للسورة يف           

 : قال رمحه اهللا .. فنستعريها منه هنا " الظالل " تتسق يف روحها مع روح هذه
وهو طور   - ليلفت نظرنا إىل رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود         ،  مث أقسم بوالد وما ولد     " 
وإىل ما يعانيه الوالد واملولـود يف إبـداء الـنشء           ،  وإىل ما فيه من بالغ احلكمة وإتقان الصنع        - التوالد

 . وإبالغه حده من النمو املقدر له، وتكميل الناشئ
وحماولـة  ،  من مقاومة فواعل اجلـو    : إذا تصورت يف النبات كم تعاين البذرة يف أطوار النمو         ف " 

وتستعد إىل أن تلـد  ، إىل أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان   ،  إمتصاص الغذاء مما حوهلا من العناصر     
، إذا أحضرت ذلـك يف ذهنـك       - وتزين الوجود جبمال منظرها   ،  بذرة أو بذورا أخرى تعمل عملها     

، حضر لك من أمر الوالد واملولود فيهما ما هو أعظم         ،  لتفت إىل ما فوق النبات من احليوان واإلنسان       وا
واستبقاء مجـال الكـون     ،  ووجدت من املكابدة والعناء الذي يالقيه كل منهما يف سبيل حفظ األنواع           

  .. انتهى "  .. بصورها ما هو أشد وأجسم
 : اة الكائن اإلنساين يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة يف حي

  "  .. لقد خلقنا اإلنسان يف كبد " 
يا أيهـا   :  " كما قال يف السورة األخرى     .. وكفاح وكدح ،  وجهد وكد ،   يف مكابدة ومشقة  

  "  .. اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه
ا الظـروف    اخللية األوىل ال تستقر يف الرحم حىت تبدأ يف الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسه             

 - فتذوق من املخـاض   ،  وما تزال كذلك حىت تنتهي إىل املخرج       - بإذن را  - املالئمة للحياة والغذاء  
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وما يكاد اجلنني يرى النور حىت يكون قد ضغط ودفع حـىت            . ما تذوق  - إىل جانب ما تذوقه الوالدة    
 ! كاد خيتنق يف خمرجه من الرحم

يبدأ اجلنني ليتنفس هذا اهلواء الذي ال عهـد         . كبد األمر  ومنذ هذه اللحظة يبدأ اجلهد األشق وال      
وتبدأ دورتـه اهلضـمية   ! ويفتح فمه ورئتيه ألول مرة ليشهق ويزفر يف صراخ يشي مبشقة البداية     ،  له به 

ويعاين يف إخراج الفضالت حىت يروض أمعاءه علـى هـذا           ! ودورته الدموية يف العمل على غري عادة      
والذي يالحظ الوليد عنـدما     . وكل حركة بعد ذلك كبد    ،  د ذلك كبد  وكل خطوة بع  ! العمل اجلديد 

 . يهم باحلبو وعندما يهم باملشي يدرك كم يبذل من اجلهد العنيف للقيام ذه احلركة الساذجة
وعنـد الـتعلم    . وعند اخلطو الثابت كبد   . وعند انتصاب القامة كبد   .  وعند بروز األسنان كبد   

 !  جتربة جديدة كبد كتجربة احلبو واملشي سواءويف كل. وعند التفكر كبد. كبد
وهـذا يكـدح   . وهذا يكدح بفكـره . هذا يكدح بعضالته؛ وتتنوع املشاق ،   مث تفترق الطرق  

 .. . وهذا يكدح ليجعل األلف ألفني وعشرة آالف      . وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء     . بروحه
وهذا يكدح لعقيـدة    . هذا يكدح لشهوة ونزوة   و. وهذا يكدح يف سبيل اهللا    ،  وهذا يكدح مللك أو جاه    

والكل حيمل محله ويصعد الطريق كادحـا إىل         .. وهذا يكدح إىل اجلنة   . وهذا يكدح إىل النار   . ودعوة
 . وتكون الراحة الكربى للسعداء. وهناك يكون الكبد األكرب لألشقياء! ربه فيلقاه

فأخسـر  . ولكنه هو الكبـد يف النهايـة      . هختتلف أشكاله وأسباب  .  إنه الكبد طبيعة احلياة الدنيا    
وأفلح الفاحلني مـن    . اخلاسرين هو من يعاين كبد احلياة الدنيا لينتهي إىل الكبد األشق األمر يف األخرى             

وتنتهي به إىل الراحة الكربى يف ظـالل        ،  يكدح يف الطريق إىل ربه ليلقاه مبؤهالت تنهي عنه كبد احلياة          
 . اهللا

    إن الذي يكدح لألمر اجلليـل      . ا بعض اجلزاء على ألوان الكدح والعناء       على أن يف األرض ذا
فالـذي  ، واسترواحا بالتضحية، ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل     . ليس كالذي يكدح لألمر احلقري    

ليس كالذي يكدح ليغوص يف الوحل      ،  أو لالنطالق من هذه األثقال    ،  يكدح وهو طليق من أثقال الطني     
 .. والذي ميوت يف سبيل دعوة ليس كالذي ميوت يف سبيل نزوة          !  كاحلشرات والديدان  ويلصق باألرض 

 . ليس مثله يف خاصة شعوره باجلهد والكبد الذي يلقاه
|     |     | 
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وتصـوراته   " اإلنسان "  وبعد تقرير هذه احلقيقة عن طبيعة احلياة اإلنسانية يناقش بعض دعاوى          
 : اليت تشي ا تصرفاته

  " . ؟ أحيسب أن مل يره أحد. أهلكت ماال لبدا: يقول؟ ب أن لن يقدر عليه أحدأحيس " 
لينسـى حقيقـة   ، الذي ال خيلص من عناء الكدح والكد     ،  املخلوق يف كبد   " اإلنسان "  إن هذا 

فيتصرف تصرف الـذي ال  ،  حاله وينخدع مبا يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان واملتاع          
، فيطغى ويبطش ويسلب وينـهب     .. وال يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه      ،  وذ بعمله حيسب أنه مأخ  

وهذه هي صفة اإلنسان الذي يعرى       .. دون أن خيشى ودون أن يتحرج     ،  ويفسق ويفجر ،  وجيمع ويكثر 
 . قلبه من اإلميان

أهلكت  " : يقول] يف مثل املواضع اليت ورد ذكرها يف السورة         [  مث إنه إذا دعي للخري والبذل       
وينسى  " ؟  أحيسب أن مل يره أحد    !  " وأنفقت شيئا كثريا فحسيب ماأنفقت وما بذلت       "  .. ماال لبدا 

كأمنا ينسى   " اإلنسان " ولكن هذا ؟  وملاذا أنفق ،  فهو يرى ما أنفق   ،  وأن علمه حميط به   ،  أن عني اهللا عليه   
 ! وحيسب أنه يف خفاء عن عني اهللا، هذه احلقيقة

|     |     | 
وأمام ضنه باملال وادعائه أنـه بـذل        ،   وأمام هذا الغرور الذي خييل لإلنسان أنه ذو منعة وقوة         

ويف خصـائص طبيعتـه     ،  ويف صميم تكوينـه   ،  جياه القرآن بفيض اآلالء عليه يف خاصة نفسه       ،  الكثري
 : واستعداداته تلك اآلالء اليت مل يشكرها ومل يقم حبقها عنده

  "  .. ؟ وهديناه النجدين؟ ولسانا وشفتني؟ أمل جنعل له عينني " 
واهللا هو املـنعم    . ويضن باملال . واهللا هو املنعم عليه ذا القدر من القوة       ،   إن اإلنسان يغتر بقوته   

جعل له  : وقد جعل له من احلواس ما يهديه يف عامل احملسوسات         ،  وال يهتدي وال يشكر   . عليه ذا املال  
وأعطـاه أداتـه    ،  وميزه بالنطق .  يف تركيبهما ويف قدرما على اإلبصار      عينني على هذا القدر من الدقة     

واهلـدى  ،  مث أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك اخلري والشـر          "  .. ولسانا وشفتني :  " احملكمة
ففي طبيعته هـذا االسـتعداد   ،  ليختار أيهما شاء   "  .. وهديناه النجدين :  " واحلق والباطل ،  والضالل

وقد اقتضت مشيئة اهللا أن متنحه القـدرة علـى          . والنجد الطريق املرتفع  . وك أي النجدين  املزدوج لسل 
وتيسريه ،  وإعطاء كل شيء خلقه   ،  وأن ختلقه ذا االزدواج طبقا حلكمة اهللا يف اخللق        ،  سلوك أيهما شاء  

 . لوظيفته يف هذا الوجود
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النظريـة النفسـية     " قاعـدة كما أا متثـل     ؛   وهذه اآلية تكشف عن حقيقة الطبيعة اإلنسانية      
. فأهلمها فجورها وتقواها  ،  ونفس وما سواها  :  " هي واآليات األخرى يف سورة الشمس      " اإلسالمية

وسنرجئ عرضها بشيء من التفصيل إىل املوضع اآلخـر         [  " قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها       
 . ]يف سورة الشمس ألنه أوسع جماال 

|     |     | 
واليت مـن   ،  ويف صميم تكوينه  ،  اليت أفاضها اهللا على جنس اإلنسان يف خاصة نفسه         هذه اآلالء   

؛ عيناه مبا تريان يف صفحات هذا الكون من دالئل القدرة وموحيات اإلميان           : شأا أن تعينه على اهلدى    
ما وعنـه ؛  ولسانه وشفتاه ومها أداة البيان والتعبري     . وهي معروضة يف صفحات الكون مبثوثة يف حناياه       

وأحيانا وي  ؛  والكلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر      . ميلك اإلنسان أن يفعل الشيء الكثري     
 كنت مع الـنيب   : قال ت   عن معاذ بن جبل    .. يف هذه النار  . بصاحبها يف النار كما ترفعه أو ختفضه      

، بعمل يـدخلين اجلنـة  يا رسول اهللا أخربين : فقلت، وحنن نسري، فأصبحت يوما قريبا منه، يف سفر ع  
تعبد اهللا وال تشرك به     : سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه         :  " قال. ويباعدين عن النار  

" ؟  أال أدلك على أبواب اخلـري  : مث قال . وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت       ،  شيئا
وصـالة  ،  ة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النـار       والصدق. الصوم جنة :  " قال. بلى يا رسول اهللا   : قلت

مث  .. .. . تتجاىف جنوم عن املضـاجع    :  " مث تال قوله تعاىل   ،  الرجل يف جوف الليل شعار الصاحلني     
رأس األمـر   :  " قـال . بلى يا رسول اهللا   : قلت" ؟    أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه      : قال

بلـى يـا    : قلت" ؟    أال أخربك مبالك ذلك كله    : مث قال . مه اجلهاد اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنا    
؟ يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به       : قلت " . وأشار إىل لسانه  ،  كف عليك هذا  :  " قال. رسول اهللا 

إال حصائد   - على مناخرهم : أو قال  - وهل يكب الناس يف النار على وجوههم      ! ثكلتك أمك :  " قال
 . واه أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجةر" ؟  ألسنتهم

وإعانته على اخلـري    ،  ومعرفة الطريق إىل اجلنة والطريق إىل النار      ،   وهدايته إىل إدراك اخلري والشر    
  .. ذه اهلداية

قبة هذه الع . إىل اقتحام العقبة اليت حتول بينه وبني اجلنة        " اإلنسان "  هذه اآلالء كلها مل تدفع هذا     
 : اليت يبينها اهللا له يف هذه اآليات
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، يتيما ذا مقربة  ،  أو إطعام يف يوم ذي مسغبة     . فك رقبة ؟  وما أدراك ما العقبة    ..  فال اقتحم العقبة  
 أولئك أصحاب امليمنـة . مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة     . أو مسكينا ذا متربة   

 .. 
هذه هي العقبة اليت تقف بينه       - إال من استعان باإلميان    - مها اإلنسان  هذه هي العقبة اليت يقتح    

وحتريك لـه   ،  واستجاشة للقلب البشري  ،  وتصويرها كذلك حافز قوي   ! لو ختطاها لوصل  . وبني اجلنة 
فال اقـتحم    ..  " ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أا احلائل بينه وبني هذا املكسب الضخم            

 ! حتضيض ودفع وترغيبففيه  " ! العقبة
ولكنـه  ،  إنه ليس تضخيم العقبة    "  .. ! وما أدراك ما العقبة   :  "  مث تفخيم هلذا الشأن وتعظيم    

. مهما تتطلب من جهد ومن كبـد      ؛  إىل اقتحامها وختطيها   " اإلنسان " ليحفز به ،  تعظيم شأا عند اهللا   
وال يذهب ضياعا   ،  وض املقتحم عما يكابده   وحني يبذل القتحام العقبة يؤيت مثره ويع      . فالكبد واقع واقع  

 ! وهو واقع واقع على كل حال
ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها باألمر الذي كانت البيئة اخلاصة اليت تواجهها الدعوة يف أمس               

وإطعام الطعام واحلاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو علـيهم البيئـة    ؛  فك الرقاب العانية  : احلاجة إليه 
والذي تواجهه النفـوس    ،  وينتهي باألمر الذي ال يتعلق ببيئة خاصة وال بزمان خاص         ،   املتكالبة اجلاحدة
  " مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة        :  " وهي تتخطى العقبة إىل النجاة    ،  مجيعا
 . .. 

وأيا ما كـان     .. ذاوأن العتق هو االستقالل     ،   وقد ورد أن فك الرقبة هو املشاركة يف عتقها        
 . املقصود فالنتيجة احلاصلة واحدة

وكان الـرق   . وليست له دولة تقوم على شريعته     ؛   وقد نزل هذا النص واإلسالم يف مكة حماصر       
فلما أن  . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على اإلطالق      . عاما يف اجلزيرة العربية ويف العامل من حوهلا       

اشـتد   - مجيعا ي - وغريهم .. وصهيب، وبالل بن رباح، ر وأسرته أسلم بعضهم كعمار بن ياس    
وبدا أن طريق اخلالص هلم هو حتريرهم       . وأسلموهم إىل تعذيب ال يطاق    ،  عليهم البالء من سادم العتاة    

هو السابق كعادته دائما إىل التلبية واالسـتجابة يف          ا فكان أبو بكر  ،  بشرائهم من سادم القساة   
  .. واستقامةثبات وطمأنينة 
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لبعض بين مجح مولدا من مولديهم وكان        ب وكان بالل موىل أيب بكر    :  "  قال ابن اسحاق  
وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح خيرجـه إذا محيـت               ،  طاهر القلب ،  صادق اإلسالم 

ول لـه   مث يق ،  مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره      ؛  الظهرية فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة      
 أحد أحـد  : فيقول وهو يف ذلك البالء    . ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت والعزى          

 . .. 
وكانت دار أيب بكر يف بين       - يوما وهم يصنعون ذلك به     ا حىت مر به أبو بكر الصديق      " 

ي أفسدته فأنقذه مما    أنت الذ : قال؟  حىت مىت ؟  أال تتقي اهللا يف هذا املسكني     ،  فقال ألمية بن خلف   . مجح
قـد  : قـال . أعطيكه به  " على دينك ،  عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى     . أفعل: فقال أبو بكر  . ترى
 . غالمه ذلك وأخذه وأعتقه ا فأعطاه أبو بكر الصديق. هو لك: قال. قبلت

هرية عامر بن ف  : بالل سابعهم . مث أعتق معه على اإلسالم قبل أن يهاجر إىل املدينة ست رقاب            " 
فقالـت  ،  وأصيب بصرها حني أعتقها   [ . وزنرية،  وأم عبيس ] شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدا        [ 

كذبوا وبيت اهللا ما تضر الـالت والعـزى ومـا           : فقالت! ما أذهب بصرها إال الالت والعزى     : قريش
 فمر ما وقد بعثتـهما      وكانتا المرأة من بين عبد الدار     ،  وأعتق النهدية وابنتها  ] فرد اهللا بصرها    . تنفعان

أي حتللي  [ حل يا أم فالن      ا فقال أبو بكر  . واهللا ال أعتقكما أبدا   : سيدما بطحني هلا وهي تقول    
قـد  : قـال . بكذا وكـذا  : قالت؟  قال فبكم مها  . أنت أفسدما فأعتقهما  ! حل: فقالت] من ميينك   

ذلـك إن   : قال؟  يا أبا بكر مث نرده إليها     أو نفرغ منه    : قالتا. أرجعا إليها طحينها  . أخذما ومها حرتان  
 . شئتما

وكان عمر بن اخلطاب يعـذا      ،  وكانت مسلمة  - هي من بين عدي    - ومر جبارية بين مؤمل    " 
إين مل أتركـك    ،  إين أعتذر إليك  : حىت إذا مل قال   ،  وهو يضرا  - وهو يومئذ مشرك   - لتترك اإلسالم 

  " . اعها أبو بكر فأعتقهافابت! كذلك فعل اهللا بك: فتقول! إال ماللة
عن عامر بن عبد اهللا بن الـزبري عـن   ، وحدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق:  قال ابن إسحاق 

فلو أنك إذا فعلـت مـا       . يا بين إين أراك تعتق رقابا ضعافا      : قال أبو قحافة أليب بكر    : قال،  بعض أهله 
يا أبت إين إمنا    : ال أبو بكر رضي اهللا عنه     فق: قال! فعلت أعتقت رجاال جلدا مينعونك ويقومون دونك      

  .. .  "  .. أريد ما أريد هللا
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وكانت املالبسات احلاضرة    .. هللا .. يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية       ا لقد كان 
 . يف البيئة جتعل هذا العمل يذكر يف مقدمة اخلطوات والوثبات القتحام العقبة يف سبيل اهللا

  "  ..  يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربةأو إطعام يف " 
وقد كان اليتيم جيد    . ويوم ااعة الذي يعز فيه الطعام هو حمك حلقيقة اإلميان         ،  ااعة:  واملسغبة

. وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم    . ولو كان ذا قرىب   . يف البيئة اجلاهلية اجلاحدة املتكالبة اخلسف والغنب      
وظلت هذه الوصايا تتواىل حىت يف السور املدنيـة مبناسـبة           . ل على قسوة البيئة من حول اليتامى      مما يد 

ويف سورة البقـرة     .. وقد مر منها الكثري يف سورة النساء خاصة       . تشريعات املرياث والوصاية والزواج   
يف يـوم    - أي الالصق بالتراب من بؤسه وشدة حالـه        - وكذلك إطعام املسكني ذي املتربة    . وغريمها

ألنه حمك للمشاعر اإلميانيـة مـن رمحـة         ،  املسغبة يقدمه السياق القرآين خطوة يف سبيل اقتحام العقبة        
فـك  : وهاتان اخلطوتـان . يف يوم الشدة وااعة واحلاجة، ومراقبة هللا يف عياله، وعطف وتكافل وإيثار 

ومن مث قـدمها يف     ،   هلما صفة العموم   وإن كانت ،  الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إحياءات البيئة امللحة       
 : مث عقب بالوثبة الكربى الشاملة. الذكر

  "  .. . وتواصوا باملرمحة، مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب " 
إمنا هي للتراخي املعنوي باعتبار هذه اخلطوة هي األمشـل          ،  هنا ليست للتراخي الزمين    " مث "  و

فاإلميـان مفـروض    . وإال فما ينفع فك رقاب وال إطعام طعام بال إميان         . واألوسع نطاقا واألعلى أفقا   
ألنـه يصـله    . وهو الذي جيعل للعمل الصاحل وزنا يف ميزان اهللا        . وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام     

أو ابتغاء حممـدة مـن البيئـة أو         ،  فال يكون اخلري فلتة عارضة ترضية ملزاج متقلب       . مبنهج ثابت مطرد  
 . مصلحة
 .. أو مسـكينا ذا متربـة     ،  يتيما ذا مقربة  ،  أو إطعام يف يوم ذي مسغبة     . فك رقبة : كأمنا قال  و

 . فثم هنا إلفادة معىن الفضل والعلو. وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة
واصي بـه   والت. والقتحام العقبة بصفة خاصة   ،   والصرب هو العنصر الضروري لإلميان بصفة عامة      

وتعاوـا  ، وتواصيها على معىن الصرب، درجة متاسك اجلماعة املؤمنة. يقرر درجة وراء درجة الصرب ذاته    
تشعر مجيعا شعورا واحدا مبشقة اجلهـاد لتحقيـق         . فهي أعضاء متجاوبة احلس   . على تكاليف اإلميان  

ويثبت بعضها بعضا   ؛  شتركفيوصي بعضها بعضا بالصرب على العبء امل      ،  اإلميان يف األرض ومحل تكاليفه    
وإن يكن قائما على الصـرب      . وهذا أمر غري الصرب الفردي    . ويقوي بعضها بعضا فال تنهزم    ؛  فال تتخاذل 
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وال ،  وهو أال يكون عنصر ختذيل بل عنصر تثبيت       . وهو إحياء بواجب املؤمن يف اجلماعة املؤمنة      . الفردي
 .  جزع بل مهبط طمأنينةوال يكون مثار؛ يكون داعية هزمية بل داعية اقتحام
إنه إشاعة الشعور بواجـب التـراحم يف        . فهو أمر زائد على املرمحة    .  وكذلك التواصي باملرمحة  

، واختاذه واجبا مجاعيا فرديا يف الوقـت ذاتـه        ،  والتحاض عليه ،  صفوف اجلماعة عن طريق التواصي به     
 . ويتعاون عليه اجلميع، يتعارف عليه اجلميع

وهو املعىن الذي يربزه القرآن كما تربزه أحاديث رسـول          . ئم يف هذا التوجيه    فمعىن اجلماعة قا  
مع وضـوح التبعـة الفرديـة       ،  ومنهج أمة ،  فهو دين مجاعة  . ألمهيته يف حتقيق حقيقة هذا الدين      ع   اهللا

  .. واحلساب الفردي فيه وضوحا كامال
 "  لئك أصحاب امليمنـة   أو " –كما وصفها القرآن وحددها      -  وأولئك الذين يقتحمون العقبة   

وكال  .. أو أم أصحاب اليمني واحلظ والسعادة     . وهم أصحاب اليمني كما جاء يف مواضع أخرى       .. 
 . املعنيني متصل يف املفهوم اإلمياين

|     |     | 
  "  .. عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشأمة " 

 "  والذين كفروا بآياتنـا   :  " لفريق املشأمة غري أن يقول     ومل حيتج هنا إىل ذكر أوصاف أخرى        
. وال سيئة إال والكفر يتضمنها أو يغطي عليهـا        . فال حسنة مع الكفر   . ألن صفة الكفر تنهي املوقف    .. 

فإذا  .. مث هم الذين كفروا بآياتنا    ،  فال ضرورة للقول بأم الذين ال يفكون الرقاب وال يطعمون الطعام          
 ! بنافعهم شيء من ذلك حىت لو فعلوهكفروا فما هو 

وكالمهـا   .. أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشـؤم والـنحس         .  وهم أصحاب املشأمة  
 ! وهؤالء هم الذين بقوا وراء العقبة مل يقتحموها. كذلك قريب يف املفهوم اإلمياين

غلقة عليهم وهم يف    أي أبواا م  . إما على املعىن القريب    .. أي مغلقة  "  .. عليهم نار مؤصدة   " 
فبحكم إغالقها عليهم   . وهو أم ال خيرجون منها    ؛  وإما على الزم هذا املعىن القريب     . العذاب حمبوسون 

  .. وهذان املعنيان متالزمان .. ال ميكن أن يزايلوها
|     |     | 
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هذا احليـز   تعرض يف   . ويف التصور اإلمياين  ،   هذه هي احلقائق األساسية يف حياة الكائن اإلنساين       
  .. . وهذه خاصية التعبري القرآين الفريد .. ذه القوة وذا الوضوح. الصغري
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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   ميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإل |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .لقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالماملناهج وا 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         يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،      دعوة إىل البصرية   |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

دة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت            األصع 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    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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