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 4 ِإنَّ سعيكُم لَشـتى  3 وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى 2 والنهاِر ِإذَا تجلَّى  1واللَّيِل ِإذَا يغشى    +  

 وكَذَّب  8 وأَما من بِخلَ واستغنى      7 فَسنيسره ِللْيسرى    6لْحسنى   وصدق ِبا  5فَأَما من أَعطَى واتقَى     
  11 وما يغِني عنه مالُه ِإذَا تردى 10 فَسنيسره ِللْعسرى 9ِبالْحسنى 

 لَا يصـلَاها ِإلَّـا      14ذَرتكُم نارا تلَظَّى     فَأَن 13 وِإنَّ لَنا لَلْآِخرةَ والْأُولَى      12ِإنَّ علَينا لَلْهدى    
 وما ِلأَحـٍد    18 الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى      17 وسيجنبها الْأَتقَى    16 الَِّذي كَذَّب وتولَّى     15الْأَشقَى  

  _21 ولَسوف يرضى 20 ِإلَّا ابِتغاء وجِه ربِه الْأَعلَى 19ِعنده ِمن نعمٍة تجزى 
|     |     | 

وملا كانت هذه   .  يف إطار من مشاهد الكون وطبيعة اإلنسان تقرر السورة حقيقة العمل واجلزاء           
فأما من أعطى واتقـى وصـدق باحلسـىن فسنيسـره          . إن سعيكم لشىت  :  " احلقيقة منوعة املظاهر  

وكانت العاقبة كـذلك يف      "  ..  للعسرى وأما من خبل واستغىن وكذب باحلسىن فسنيسره      . لليسرى
الـذي كـذب    . ال يصالها إال األشقى   . فأنذرتكم نارا تلظى  :  " اآلخرة خمتلفة وفق العمل والوجهة    

  "  .. . الذي يؤيت ماله يتزكى، وسيجنبها األتقى. وتوىل
هلـا يف   كذلك كان اإلطار املختار      .. وذات اجتاهني ،   ملا كانت مظاهر هذه احلقيقة ذات لونني      

وما خلق   .. والنهار إذا جتلى  . والليل إذا يغشى  :  " مطلع السورة ذا لونني يف الكون ويف النفس سواء        
 . )1(وهذا من بدائع التناسق يف التعبري القرآين  ..  " الذكر واألنثى

|     |     | 
  "  .. . وما خلق الذكر واألنثى .. والنهار إذا جتلى. والليل إذا يغشى " 
.  مع صفة كل منهما الصفة املصورة للمشهد      . الليل والنهار : اتني اآليتني  - سبحانه - م اهللا يقس

والنـهار  . ويغمرها وخيفيهـا ،  الليل حني يغشى البسيطة    "  .. والنهار إذا جتلى   .. والليل إذا يغشى  " 
ومتقـابالن  ،  فلكومها آنان متقابالن يف دورة ال     . فيظهر يف جتليه كل شيء ويسفر     ،  حني يتجلى ويظهر  

                                                 
 دار الشروق" . التصوير الفين يف القرآن :  " التناسق الفين يف كتاب:  يراجع بتوسع فصل)1(
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كذلك يقسم خبلقـه األنـواع جنسـني         .. ومتقابالن يف اآلثار  ،  ومتقابالن يف اخلصائص  ،  يف الصورة 
 . تكملة لظواهر التقابل يف جو السورة وحقائقها مجيعا "  .. وما خلق الذكر واألنثى:  " متقابلني

وهلما داللة كذلك   ؛  لب البشري  والليل والنهار ظاهرتان شاملتان هلما داللة توحيان ا إحياء للق         
الليل إذا  . والنفس تتأثر تأثرا تلقائيا بتقلب الليل والنهار      . أخرى عند التدبر والتفكر فيهما وفيما وراءمها      

حديث عن هذا الكـون اهـول       . وهلذا التقلب حديث وإحياء   . والنهار إذا جتلى وأسفر   ،  يغشى ويعم 
وإحياء مبا وراء هذا التقلب مـن قـدرة         . البشر من أمرها شيئا   وعن هذه الظواهر اليت ال ميلك       ،  األسرار

 . ومبا هنالك من تغري وحتول ال يثبت أبدا على حال! تدير اآلونة يف الكون كما تدار العجلة اليسرية
وتبـدل الليـل    ،   وداللتهما عند التدبر والتفكر قاطعة يف أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك            

. وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضـا         . م وهذا االطراد وهذه الدقة    ذا االنتظا . والنهار
 . كما أنه ال خيلقهم عبثا، وال يتركهم سدى

فإن القلب  ،  وأن حيولوا األنظار عنها   ،   ومهما حاول املنكرون واملضلون أن يلغوا يف هذه احلقيقة        
ويدرك تلقائيا كما يدرك بعد التدبر      ،  ر تقلباته وينظ،  يتلقى إيقاعاته ،  البشري سيظل موصوال ذا الكون    

ومن وراء  ،  واالعتراف بوجوده من وراء اللغو واهلذر     ،  أن هنالك مدبرا ال حميد من الشعور به       ،  والتفكر
 ! اجلحود والنكران

وخلية . إا يف األنسان والثدييات احليوانية نطفة تستقر يف رحم         ..  وكذلك خلقة الذكر واألنثى   
: ويقـول هلـذه   . كوين ذكرا : ما الذي يقول هلذه   ؟  ففيم هذا االختالف يف اية املطاف     . ضةتتحد ببوي 
وهذه تصبح أنثى ال يغـري      ،  إن كشف هذه العوامل اليت جتعل هذه النطفة تصبح ذكرا         .. ؟    كوين أنثى 

 تكـون   وكيف يتفـق أن   ؟  فإنه ملاذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك         .. من واقع األمر شيئا   
ويكفـل  ،  وصريورة هذه أنثى هو احلدث الذي يتناسق مع خط سري احلياة كلـها            ،  صريورة هذه ذكرا  

 ؟ امتدادها بالتناسل مرة أخرى
إن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوافر هذه املوافقات كلها مـن قبيـل               ! ؟   مصادفة

فال جمـال   . نثى حلكمة مرسومة وغاية معلومة    فال يبقى إال أن هنالك مدبرا خيلق الذكر واأل         .. املصادفة
 . وال مكان للتلقائية يف نظام هذا الوجود أصال، للمصادفة
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فهي مطردة يف سـائر األحيـاء       .  والذكر واألنثى شامالن بعد ذلك لألنواع كلها غري الثدييات        
 سبحانه الـذي لـيس   ال يتفرد وال يتوحد إال اخلالق. قاعدة واحدة يف اخللق ال ختتلف  .. ومنها النبات 
  .. كمثله شيء

 - سـبحانه  - وهذه احلقيقة اإلنسانية اليت يقسم اهللا     ،   هذه بعض إحياءات تلك املشاهد الكونية     
واليت جيعلها السياق القرآين إطارا حلقيقة العمل واجلـزاء يف احليـاة            . لعظيم داللتها وعميق إيقاعها   ،  ا

  .. الدنيا ويف احلياة األخرى
   |     ||   

على أن سـعي النـاس خمتلـف    ،  يقسم اهللا ذه الظواهر واحلقائق املتقابلة يف الكون ويف الناس 
ولـيس  ،  وليس اهلدى كالضالل  ،  فليس اخلري كالشر  ؛  ومن مث فجزاؤهم خمتلف كذلك    ،  وطرقهم خمتلفة 

وليس من صدق وآمن كمـن كـذب        ،  وليس من أعطى واتقى كمن خبل واستغىن      ،  الصالح كالفساد 
 : ولكل جزاء وفاقا، ولكل مصريا، وأن لكل طريقا. وتوىل

وأما مـن   . فسنيسره لليسرى ،  وصدق باحلسىن ،  فأما من أعطى واتقى   . إن سعيكم لشىت   " 
  "  .. وما يغين عنه ماله إذا تردى، فسنيسره للعسرى، وكذب باحلسىن، خبل واستغىن

خمتلـف يف   . خمتلف يف اجتاهـه   . خمتلف يف بواعثه  . خمتلف يف حقيقته   "  .. إن سعيكم لشىت   " 
وختتلـف  ، وختتلـف تصـورام  ، وختتلف مشارم، والناس يف هذه األرض ختتلف طبائعهم    .. نتائجه

 . حىت لكأن كل واحد منهم عامل خاص يعيش يف كوكب خاص، اهتمامام
وتضم هـذه   . حقيقة إمجالية تضم أشتات البشر مجيعا     . ولكن هناك حقيقة أخرى   .  هذه حقيقة 

من أعطى  :  " حتت رايتني عامتني  . ويف صفني متقابلني  . تضمها يف حزمتني اثنتني   . لعوامل املتباينة كلها  ا
  "  .. من خبل واستغىن وكذب باحلسىن " و "  .. واتقى وصدق باحلسىن

 " احلسىن " وصدق ذه العقيدة اليت إذا قيل     . واتقى غضب اهللا وعذابه   .  من أعطى نفسه وماله   
 . هلا وعلما عليهاكانت امسا 

  .. وكذب ذه احلسىن. واستغىن عن اهللا وهداه.  ومن خبل بنفسه وماله
وشتات ،  وشتات املناهج ،  وشتات السعي ،   هذان مها الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس       

 ! ولكل منهما يف طريقه توفيق .. ولكل منهما يف هذه احلياة طريق. الغايات
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  "  .. فسنيسره لليسرى .. وصدق باحلسىن، قىفأما من أعطى وات " 
.  والذي يعطي ويتقي ويصدق باحلسىن يكون قد بذل أقصى ما يف وسعه ليزكي نفسه ويهديها              

والذي بدونه ال   . على نفسه بإرادته ومشيئته    - سبحانه - عندئذ يستحق عون اهللا وتوفيقه الذي أوجبه      
 . وال يقدر اإلنسان على شيء، يكون شيء

وصل وهو بعـد يف      .. وصل يف يسر ويف رفق ويف هوادة       ..  ومن يسره اهللا لليسرى فقد وصل     
اليسـر يف   . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله           . وعاش يف يسر  . هذه األرض 

. يااوالتوفيق اهلادئ املطمئن يف كلياا وجزئ     . واليسر يف تناوله لألمور كلها    . واليسر يف طريقه  . خطوه
:  " يف وعد ربه لـه     ع   حيث تسلك صاحبها مع رسول اهللا     . وهي درجة تتضمن كل شيء يف طياا      

  "  .. )1( ونيسرك لليسرى
 وما يغين عنه ماله إذا تردى     . فسنيسره للعسرى  .. وكذب باحلسىن . وأما من خبل واستغىن    " 
 . ..  " 

يبلغ أقصى مـا     .. ذب بدعوته ودينه  ويك،  ويستغين عن ربه وهداه   ،   والذي يبخل بنفسه وماله   
! فييسـره للعسـرى   ،  ويستحق أن يعسر اهللا عليه كل شـيء       . يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد     

ينحرف بـه  ، وجيعل يف كل خطوة من خطاه مشقة وحرجا     ! وحيرمه كل تيسري  ! ويوفقه إىل كل وعورة   
وإمنا هو يعثـر    . ائر يف طريق الفالح   وإن حسب أنه س   . ويصعد به يف طريق الشقاوة    . عن طريق الرشاد  

فإذا تردى وسقط يف اية العثرات       .. وتنأى به عن رضاه   ،  فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق اهللا       
وما يغين عنـه   ..  " والذي استغىن به كذلك عن اهللا وهداه، واالحنرافات مل يغن عنه ماله الذي خبل به      

وإن أفلح صاحبها يف هـذه األرض       ،  شر واملعصية من التيسري للعسرى    والتيسري لل  ..  " ماله إذا تردى  
 ! . وإا هلي العسرى؟ وهل أعسر من جهنم .. وجنا

وقد تبني طريقان وجان للجموع البشرية يف كل زمـان  .  هكذا ينتهي املقطع األول يف السورة  
وأن كل إنسان يفعل    . أللوانوقد تبني أما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت األشكال وا         . ومكان

 . إما إىل اليسرى وإما إىل العسرى: فييسر اهللا له طريقه! بنفسه ما خيتار هلا

                                                 
 . 3892 - 3889يف سورة األعلى ص " ونيسرك لليسرى :  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(
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، ويكشف عن اية املطاف ملن يسره لليسـرى    .  فأما املقطع الثاين فيتحدث عن مصري كل فريق       
، هو عدل وحـق وقبل كل شيء يقرر أن ما يالقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء              . ومن يسره للعسرى  
 : وأنذرهم نارا تلظى، فقد بني اهللا للناس اهلدى. كما أنه واقع وحتم

ال يصـالها إال األشـقى      ،  فأنذرتكم نارا تلظى  . إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة واألوىل       " 
وما ألحد عنده من نعمة جتـزى إال        ،  الذي يؤيت ماله يتزكى   ،  وسيجنبها األتقى . الذي كذب وتوىل  

  "  .. ولسوف يرضى،  ربه األعلىابتغاء وجه
وأن . أن يبني اهلدى لفطرة الناس ووعيهم      - فضال منه بعباده ورمحة    -  لقد كتب اهللا على نفسه    

:  وال يكون هناك ظلم ألحد    ،  فال تكون هناك حجة ألحد    ،  يبينه هلم كذلك بالرسل والرساالت واآليات     
  "  .. إن علينا للهدى" 

:  فال جيدون من دوا موئال    ،  رير اجلازم حلقيقة السيطرة اليت حتيط بالناس       واللمسة الثانية هي التق   
 ! ؟ فأين يذهب من يريد أن يذهب عن اهللا بعيدا "  .. وإن لنا لآلخرة واألوىل" 

وأن له اآلخـرة واألوىل داري اجلـزاء        ،   وتفريعا على أن اهللا كتب على نفسه بيان اهلدى للعباد         
 "  .. فأنـذرتكم نـارا تلظـى     :  " يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبني هلم     تفريعا على هذا    . والعمل
وهل بعد الصـلي يف     . أشقى العباد مجيعا   "  .. ال يصالها إال األشقى    " هذه النار املتسعرة   .. وتتسعر

توىل . كذب بالدعوة وتوىل عنها    "  .. الذي كذب وتوىل  :  " إنه. مث يبني من هو األشقى    ؟  النار شقوة 
 . ى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأيت إليه راغباعن اهلد

الـذي  :  " مث يبني من هو األتقى     .. وهو األسعد يف مقابل األشقى     "  .. وسيجنبها األتقى  " 
ينفقه تطوعا ال ردا جلميل     . ال لريائي به ويستعلي   ،  الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه     "  .. يؤيت ماله يتزكى  

  .. ربه األعلى .. وإمنا ابتغاء وجه ربه خالصا، لشكران أحدوال طلبا ، أحد
  "  .. إال ابتغاء وجه ربه األعلى. وما ألحد عنده من نعمة جتزى " 

إن اجلزاء الذي   ؟  وابتغاء وجه ربه األعلى   ،  الذي يؤيت ماله تطهرا   ،  ماذا ينتظر هذا األتقى   ؟   مث ماذا 
 . وعلى غري املألوف. ومفاجئ .يطالع القرآن به األرواح املؤمنة هنا عجيب

  " . ولسوف يرضى " 
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إنه الرضـى يفـيض علـى       . إنه الرضى يغمر روحه   .  إنه الرضى ينسكب يف قلب هذا األتقى      
  .. إنه الرضى يندي حياته. إنه الرضى يشيع يف كيانه. جوارحه

 ! ويا هلا من نعمة كربى!  ويا له من جزاء
ويرضـى  . ويرضى بنصيبه . ويرضى بقدره . ضى بربه وير. يرضى بدينه  "  .. ولسوف يرضى  " 

يرضى فـال يقلـق وال      . ومن رخاء وشدة  . ومن يسر وعسر  . ومن غىن وفقر  . مبا جيد من سراء وضراء    
جزاء أكرب من كل     - إن هذا الرضى جزاء    .. وال يستبعد الغاية  ،  يضيق وال يستعجل وال يستثقل العبء     

 . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه األعلى. من يعطي ليتزكى - هجزاء يستحقه من يبذل له نفسه ومال - جزاء
 . فال ترى سواه أحدا، وهو يسكبه يف القلوب اليت ختلص له.  إنه جزاء ال مينحه إال اهللا

  "  .. ولسوف يرضى " 
  .. وقد أعطى ما أعطى.  يرضى وقد بذل الثمن

يبلغ ما بلغه األتقى الذي يـؤيت مالـه         ولكنها املفاجأة املرتقبة ملن     .  إا مفاجأة يف موضعها هذا    
  .. إال ابتغاء وجه ربه األعلى، وما ألحد عنده من نعمة جتزى، يتزكى

  "  .. . ولسوف يرضى " 
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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    إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .سوء ورهباا بار وأح   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        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             عوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة     د |
 . 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 حىتخذهلم 
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