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 لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفـي أَحسـِن        3 وهذَا الْبلَِد الْأَِمِني     2 وطُوِر ِسيِنني    1والتِني والزيتوِن   + 

 فَما  6ا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم أَجر غَير ممنوٍن           ِإلَّ 5 ثُم رددناه أَسفَلَ ساِفِلني      4تقِْوٍمي  
  _8 أَلَيس اللَّه ِبأَحكَِم الْحاِكِمني 7يكَذِّبك بعد ِبالديِن 

|     |     | 
،  اإلنسان عليها   احلقيقة الرئيسية اليت تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القومية اليت فطر اهللا            

وهبوط اإلنسان وسـفوله    . والوصول ا معه إىل كماهلا املقدور هلا      ،  واستقامة طبيعتها مع طبيعة اإلميان    
 . حني ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة اإلميان

، وهذا البلد األمـني   ،  وطور سينني ،  على هذه احلقيقة بالتني والزيتون     - سبحانه -  ويقسم اهللا 
وقد . هو اإلطار الذي تعرض فيه تلك احلقيقة       - ى ما عهدنا يف كثري من سور هذا اجلزء        وهذا القسم عل  

 . رأينا يف السور املماثلة أن اإلطار يتناسق مع احلقيقة اليت تعرض فيه تناسقا دقيقا
والبلد األمني هو مكـة  . من جانبه - عليه السالم  -  وطور سينني هو الطور الذي نودي موسى      

فأما التني والزيتون فال يتضح فيهما هـذا         .. وعالقتهما بأمر الدين واإلميان واضحة     .. امبيت اهللا احلر  
 . الظل فيما يبدو لنا

 . إن التني إشارة إىل طورتينا جبوار دمشق: قيل ..  وقد كثرت األقوال املأثورة يف التني والزيتون
ن ورقها على سوآما يف اجلنة      هو إشارة إىل شجرة التني اليت راح آدم وزوجه خيصفان م          :  وقيل

هو منبت التني يف اجلبل الذي اسـتوت عليـه   : وقيل. اليت كانا فيها قبل هبوطهما إىل هذه احلياة الدنيا    
 . عليه السالم - سفينة نوح

هو إشارة إىل بيـت املقـدس       : وقيل. إنه إشارة إىل طور زيتا يف بيت املقدس       :  وقيل يف الزيتون  
مـن   -  إىل غصن الزيتون الذي عادت به احلمامة اليت أطلقها نوح عليه السالم            هو إشارة : وقيل. نفسه
 ! فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن األرض انكشفت وأنبتت. لترتاد حالة الطوفان - السفينة

وليس هناك رمز لشـيء     . بل التني والزيتون مها هذان األكالن الذان نعرفهما حبقيقتهما        :  وقيل
  .. وراءمها
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  .. . و أما مها رمز ملنبتهما من األرضأ
وشجرة خترج مـن    :  " فقال:  وشجرة الزيتون إشري إليها يف القرآن يف موضع آخر جبوار الطور          

 " فأمـا  "  .. وزيتونا وخنال:  " كما ورد ذكر الزيتون ..  " طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني     
 .  وللمرة الوحيدة يف القرآن كلهفذكره يرد يف هذا املوضع ألول مرة " التني

اعتمادا على نظائر    - وكل ما منلك أن نقوله    .  ومن مث فإننا ال منلك أن جنزم بشيء يف هذا األمر          
إن األقرب أن يكون ذكر التني والزيتـون إشـارة إىل أمـاكن أو               : - هذا اإلطار يف السور القرآنية    

ورمبا كان ذلـك    [ ة بنشأة اإلنسان يف أحسن تقومي       أو ذات عالق  . ذكريات ذات عالقة بالدين واإلميان    
ويتناسق ؛  كي تلتئم هذه اإلشارة مع احلقيقة الرئيسية البارزة يف السورة          .. ]يف اجلنة اليت بدأ فيها حياته       

  .. . على طريقة القرآن. اإلطار مع احلقيقة املوضوعة يف داخله
|     |     | 

مث رددنـاه   . لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي     :  " هي هذه  فأما احلقيقة الداخلية يف السورة ف     
  "  .. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون. أسفل سافلني

أحسن كـل    - سبحانه - واهللا.  ومنها تبدو عناية اهللا خبلق هذا اإلنسان ابتداء يف أحسن تقومي          
وحسن ،  وحسن التقومي ،  ة أخرى حبسن التركيب   فتخصيص اإلنسان هنا ويف مواضع قرآني     . شيء خلقه 
 . فيه فضل عناية ذا املخلوق .. التعديل

على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من احنـراف عـن               -  وإن عناية اهللا بأمر هذا املخلوق     
وتتجلى هـذه العنايـة يف      . ووزنا يف نظام هذا الوجود    ،  لتشري إىل أن له شأنا عند اهللا       - الفطرة وفساد 

أم يف تكوينـه    ،  سواء يف تكوينه اجلثماين البالغ الدقة والتعقيـد       ،  لقه وتركيبه على هذا النحو الفائق     خ
 . أم يف تكوينه الروحي العجيب، العقلي الفريد

فهي اليت تنتكس إىل أسفل سافلني حني ينحرف        .  والتركيز يف هذا املقام على خصائصه الروحية      
إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية ال تنـتكس إىل أسـفل       . يم معها عن الفطرة وحييد عن اإلميان املستق     

 . سافلني
فهو مهيأ ألن يبلغ من الرفعة مدى       .  ويف هذه اخلصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين اإلنساين       

 - عليه السـالم   - حيث وقف جربيل   .. كما تشهد بذلك قصة املعراج    . يفوق مقام املالئكة املقربني   
 . إىل املقام األسىن - اإلنسان - رتفع حممد بن عبد اهللاوا، عند مقام
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:  " ألن يهوي إىل الدرك الذي ال يبلغ إليه خملوق قط          - حني ينتكس  -  بينما هذا اإلنسان مهيأ   
وإهلامهـا  ،  الستقامتها على فطرا  ،  حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم      "  .. مث رددناه أسفل سافلني   

، جيحـد ربـه   ،  بينما هو املخلوق يف أحسن تقـومي      . وأداء وظيفتها يف األرض على هدى     ،  تسبيح را 
 . إىل درك ال متلك البهيمة أن ترتكس إليه، ويرتكس مع هواه

 "  مث رددناه أسفل سـافلني     ..  " فطرة واستعدادا  "  .. لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي      " 
 . وتركه ليختار أحد النجدين، وبينه له، داه اهللا إليهحني ينحرف ذه الفطرة عن اخلط الذي ه.. 

، فهؤالء هم الذين يبقون علـى سـواء الفطـرة          "  .. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     " 
حىت ينتهوا ا إىل حياة الكمـال       ،  ويرتقون ا إىل الكمال املقدر هلا     ،  ويكملوا باإلميان والعمل الصاحل   

 . دائم غري مقطوع " جر غري ممنونفلهم أ.  " يف دار الكمال
حىت تستقر يف   ،  فيظلون ينحدرون ا يف املنحدر    ،  فأما الذين يرتكسون بفطرم إىل أسفل سافلني      

 ! ويتمحضون للسفول، حيث در آدميتهم، هناك يف جهنم. الدرك األسفل
، وتكميل هلا باإلميان  ،  ةإما استقامة على الفطرة القومي     ..  فهذه وتلك ايتان طبيعيتان لنقطة البدء     

وإما احنراف عـن     .. فهي واصلة يف النهاية إىل كماهلا املقدر يف حياة النعيم          .. ورفع هلا بالعمل الصاحل   
فهي واصلة يف النهاية إىل دركهـا        .. وانقطاع عن النفخة اإلهلية   ،  واندفاع مع النكسة  ،  الفطرة القومية 

 . املقرر يف حياة اجلحيم
إنه املرتقى الذي تصل فيه الفطرة القومية إىل غاية          .. يمة اإلميان يف حياة اإلنسان     ومن مث تتجلى ق   

إنه النور الذي يكشف هلا مواقـع خطاهـا يف املرتقـى         . إنه احلبل املمدود بني الفطرة وبارئها     . كماهلا
 . الصاعد إىل حياة اخلالدين املكرمني

لنتيجة احلتمية هي االرتكـاس يف املنحـدر   فا، وحني ينطفئ هذا النور ،   وحني ينقطع هذا احلبل   
فإذا ،  حني يتمحض الطني يف الكائن البشري     ،  واالنتهاء إىل إهدار اآلدمية كلية    ،  اهلابط إىل أسفل سافلني   

 ! هو وقود النار مع احلجارة سواء بسواء
|     |     | 

  " : اإلنسان "  ويف ظل هذه احلقيقة ينادى
  "  .. ؟ س اهللا بأحكم احلاكمنيألي؟ فما يكذبك بعد بالدين " 
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وبعد تبني مصري   ؟  وبعد إدراك قيمة اإلميان يف حياة البشرية      ؟   فما يكذبك بالدين بعد هذه احلقيقة     
 ؟ وال ميسكون حببل اهللا املتني، وال يهتدون ذا النور، الذين ال يؤمنون

 حيكم يف أمر اخللق علـى       أليس اهللا بأعدل العادلني حني     "  .. ؟  أليس اهللا بأحكم احلاكمني    " 
 ؟ أليست حكمة اهللا بالغة يف هذا احلكم على املؤمنني وغري املؤمنني .. أو؟ هذا النحو

فـإذا قـرأ    : ومن مث ورد يف احلديث املرفوع عن أيب هريرة         .. واحلكمة بارزة .  والعدل واضح 
بلى وأنـا    .. فليقل  ..  "؟  أليس اهللا بأحكم احلاكمني   :  " فأتى آخرها  " والتني والزيتون  " أحدكم

  .. على ذلك من الشاهدين
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

م عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإبراهي 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        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   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  +

لطواغيـت  األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال ا           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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