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 +      لَقالَِّذي خ كبِم رأْ ِباسلٍَق      1اقْرع انَ ِمنالِْإنس لَق2 خ     مالْأَكْر كبرأْ و3 اقْر    لَّـمالَِّذي ع 

  5  علَّم الِْإنسانَ ما لَم يعلَم4ِبالْقَلَِم 
 9 أَرأَيت الَّـِذي ينهـى     8 ِإنَّ ِإلَى ربك الرجعى      7 أَن رآه استغنى     6كَلَّا ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى     

 13 أَرأَيت ِإن كَذَّب وتولَّى 12 أَو أَمر ِبالتقْوى  11 أَرأَيت ِإن كَانَ علَى الْهدى       10عبدا ِإذَا صلَّى    
 فَلْيـدع   16 ناِصيٍة كَاِذبٍة خاِطئَـٍة      15 كَلَّا لَِئن لَّم ينتِه لَنسفَعا ِبالناِصيِة        14لَم يعلَم ِبأَنَّ اللَّه يرى      أَ

 )19 كَلَّا لَا تِطعه واسجد واقْتِرب 18 سندع الزباِنيةَ 17ناِديه 
|     |     | 

والروايات اليت تذكر نزول غريها ابتـداء       .  هو أول ما نزل من القرآن باتفاق        مطلع هذه السورة  
 عـن عائشـة   ،  عن عروة ،  حدثنا معمر بن الزهري   ،  حدثنا عبد الرزاق  : قال اإلمام أمحد  . ليست وثيقة 
 : قالت ل

فكان ال يـرى رؤيـا إال       ،  من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم      ع   أول ما بدئ به رسول اهللا      " 
الليايل  - وهو التعبد  - وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه     . مث حبب إليه اخلالء   . مثل فلق الصبح  جاءت  

حىت جاءه احلق   . مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها     . ويتزود إىل ذلك  ،  قبل أن يرتع إىل أهله    ،  ذوات العدد 
ين فغطين حىت بلـغ مـين       فأخذ: قال،  ما أنا بقارئ  : قال. اقرأ: فقال،  فجاءه امللك . وهو يف غار حراء   

مث أرسلين  ،  فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد      ،  ما أنا بقارئ  : فقلت. اقرأ: مث أرسلين فقال  . اجلهد
خلـق  . اقرأ باسم ربك الذي خلق    :  " مث قال ،  فأخذين فغطين الثالثة  . ما أنا بقارئ  : فقلت. اقرأ: فقال

فرجـع ـا     "  .. علم اإلنسان ما مل يعلم    . بالقلمالذي علم   . اقرأ وربك األكرم  . اإلنسان من علق  
فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهـب عنـه         ،  حىت دخل على خدجية   ،  ترجف بوادره  ع   رسول اهللا 

أبشر . كال: فقالت له  " قد خشيت على نفسي   :  " وقال. وأخربها اخلرب ؟  يا خدجية مايل  : فقال،  الروع
وتعـني  ،  وتقري الضيف ،  وحتمل الكل ،  وتصدق احلديث ،  لرحمإنك لتصل ا  . فواهللا ال خيزيك اهللا أبدا    

، مث انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصـي                 . على نوائب احلق  
وكتـب  ،  كان يكتب الكتاب العريب   . وكان امرأ قد تنصر يف اجلاهلية     . وهو ابن عم خدجية أخي أبيها     

، أي ابن عم  : فقالت خدجية . وكان شيخا كبريا قد عمي     - اهللا أن يكتب  ما شاء    - العربانية من اإلجنيل  
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هـذا  : فقال ورقة . مبا رأى  ع   فأخربه رسول اهللا  ؟  ما ترى ،  ابن أخي : فقال ورقة ،  امسع من ابن أخيك   
فقال رسـول   . ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك     ،  ليتين فيها جذع  . الناموس الذي أنزل على موسى    

وإن أدركين  ،  مل يأت رجل قط مبا جئت به إال عودي        . نعم: فقال ورقة " ؟    ي هم أو خمرج :  "  ع   اهللا
وهذا احلديث خمرج يف الصـحيحني   " . اخل .. . مث مل ينشب ورقة أن تويف. يومك أنصرك نصرا مؤزرا  

  .. من حديث الزهري
 : قال. عن عبد اهللا بن الزبري - بإسناده -  وروى الطربي
مـا  : فقلت. اقرأ: فقال. بنمط من ديباج فيه كتاب     - وأنا نائم  - ينفجاء:  ع    قال رسول اهللا  

وما أقول ذلك إال افتداء من      ؟  ماذا أقرأ : فقلت. اقرأ: مث أرسلين فقال  . فغتين حىت ظننت أنه املوت    . اقرأ
علم اإلنسان ما مل يعلـم      : إىل قوله  .. . اقرأ باسم ربك الذي خلق    : قال. أن يعود إيل مبثل ما صنع يب      

ومل يكـن   : قال. وكأمنا كتب يف قليب كتابا    ،  وهببت من نومي  . مث انصرف عين  ،  مث انتهى . فقرأته: لقا
 - إن األبعـد  : قلت: قال،  كنت ال أطيق أن أنظر إليهما     . من خلق اهللا أبغض علي من شاعر أو جمنون        

ـ     ! ال حتدث ا عين قريش أبدا     ! لشاعر أو جمنون   - يعين نفسه  ل فألطـرحن   ألعمدن إىل حالق من اجلب
حىت إذا كنت يف وسط اجلبل مسعت صـوتا         . فخرجت أريد ذلك  : قال! نفسي منه فألقتلنها فألسترحين   

فإذا جربيـل يف    ،  قال فرفعت رأسي إىل السماء    . أنت رسول اهللا وأنا جربيل    . يا حممد : من السماء يقول  
فوقفت أنظر  : قال. يليا حممد أنت رسول اهللا وأنا جرب      : صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء يقول       

فال ،  وجعلت أصرف وجهي عنه يف أفاق السماء      ،  فما أتقدم وما أتأخر   ،  وشغلين ذلك عما أردت   ،  إليه
حـىت بعثـت    ،  وال أرجع ورائي  ،  فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي     ،  أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك      

مث انصرف عين وانصرفت     ..  يف مكاين  حىت بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف      ،  خدجية رسلها يف طليب   
  .. .. . راجعا إىل أهلي

  ..  وقد رواه ابن إسحاق مطوال عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضا
|     |     | 

مث مررنا بـه    ،   وقفت هنا أمام هذا احلادث الذي طاملا قرأناه يف كتب السرية ويف كتب التفسري             
 ! اهأو تلبثنا عنده قليال مث جاوزن، وتركناه

فإن ،  ومهما حاولنا اليوم أن حنيط بضخامته     . ضخم إىل غري حد   . ضخم جدا .  إنه حادث ضخم  
 ! جوانب كثرية منه ستظل خارج تصورنا
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وهـذه   .. وضخم بآثاره يف حياة البشـرية مجيعـا      . وضخم بداللته .  إنه حادث ضخم حبقيقته   
م حلظة مرت ـذه األرض يف تارخيهـا         هي أعظ  - بغري مبالغة  - اللحظة اليت مت فيها هذا احلادث تعد      

 . الطويل
 ؟  ما حقيقة هذا احلادث الذي مت يف هذه اللحظة

 يف عليائه  - قد تكرم ،  مالك امللك كله  ،  العظيم اجلبار القهار املتكرب   ،   حقيقته أن اهللا جل جالله    
كـاد يـرى امسـه      القابعة يف ركن من أركان الكون ال ي       ،  فالتفت إىل هذه اخلليقة املسماة باإلنسان      -

ومهـبط  ،  ومستودع حكمته ،  وكرم هذه اخللقية باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره اإلهلي         . األرض
 . ذه اخلليقة - سبحانه - وممثل قدره الذي يريده، كلماته

 - تتكشف جوانب من عظمتها حني يتصور اإلنسـان       . كبرية إىل غري حد   .  وهذه حقيقة كبرية  
ويتصور يف ظلها حقيقة العبودية احملـدودة احلادثـة         . لوهية املطلقة األزلية الباقية   حقيقة األ  - قدر طاقته 

ويتلقاه ؛  ويتذوق حالوة هذا الشعور   ؛  مث يستشعر وقع هذه العناية الربانية ذا املخلوق اإلنساين        . الفانية
، جـود كلـه   تتجاوب ا جنبات الو   ،  وهو يتصور كلمات اهللا    .. باخلشوع والشكر والفرح واالبتهال   

 ! مرتلة هلذا اإلنسان يف ذلك الركن املرتوي من أركان الوجود الضئيلة
 ؟  وما داللة هذا احلادث

. الكرمي الودود املنان  ،  والرمحة السابغة ،  أنه ذو الفضل الواسع    - يف جانب اهللا سبحانه    -  داللته
 . اته الذاتية الكرميةسوى أن الفيض والعطاء بعض صف، يفيض من عطائه ورمحته بال سبب وال علة

وال ،  قد أكرمه كرامة ال يكاد يتصـورها       - سبحانه - أن اهللا  - يف جانب اإلنسان   -  وداللته
أن  .. هـذه  .. وأن هذه وحدها ال ينهض هلا شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا           . ميلك أن يشكرها  

 .. وأن تصبح األرض  .  بكلماته وخيتار من جنسه رسوال يوحي إليه     ،  ويصله به ،  ويلتفت إليه ،  يذكره اهللا 
 . مهبطا هلذه الكلمات اليت تتجاوب ا جنبات الوجود يف خشوع وابتهال .. مسكنه

بـدأت يف   .  فأما آثار هذا احلادث اهلائل يف حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظـة األوىل              
 حتددت اجلهة اليت يتطلـع      منذ أن  .. منذ أن بدأت يف حتويل خط الضمري اإلنساين       ،  حتويل خط التاريخ  

إمنـا هـي     .. إا ليست األرض وليس اهلـوى      .. إليها اإلنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه      
 . السماء والوحي اإلهلي
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يف كنـف اهللا     ..  ومنذ هذه اللحظة عاش أهل األرض الذين استقرت يف أرواحهم هذه احلقيقة           
حيسـون  . كـبريه وصـغريه   . ون إىل اهللا مباشرة يف كل أمرهم      عاشوا يتطلع . ورعايته املباشرة الظاهرة  

. فتنقل خطاهم يف الطريق خطوة خطوة      - سبحانه - ويتوقعون أن متتد يده   . ويتحركون حتت عني اهللا   
ويف كل ليلة كانوا يبيتون يف ارتقاب أن يترتل عليهم من اهللا             .. تردهم عن اخلطأ وتقودهم إىل الصواب     

 ! خذوا هذا ودعوا ذاك: ويقول هلم، ويفصل يف مشكالم، سهموحي حيدثهم مبا يف نفو
اليت استمرت فيها هذه الصـلة  ،  فترة الثالثة والعشرين عاما التالية    .  ولقد كانت فترة عجيبة حقا    

. وأحسـوها . فترة ال يتصور حقيقتها إال الـذين عاشـوها        . الظاهرة املباشرة بني البشر واملأل األعلى     
ورأوا من  . وأحسوا يد اهللا تنقل خطاهم يف الطريق      . وذاقوا حالوة هذا االتصال   . هاوشهدوا بدأها وايت  

مسـافة يف   . وهي مسافة هائلة ال تقاس بأي مقياس من مقـاييس األرض           .. أين بدأوا وإىل أين انتهوا    
لتلقي مـن   املسافة بني ا  ! وال مياثلها بعد بني األجرام والعوامل     ،  الضمري ال تعدهلا مسافة يف الكون الظاهر      

بني . بني االستمداد من اهلوى واالستمداد من الوحي بني اجلاهلية واإلسالم         . األرض والتلقي من السماء   
 ! وهي أبعد مما بني األرض والسماء يف عامل األجرام، البشرية والربانية

وحيسون وقع فقـداا حينمـا      ،  ويشعرون بقيمتها . ويدركون حالوا .  وكانوا يعرفون مذاقها  
وانقطعت هذه الفترة العجيبة اليت ال يكاد العقل يتصورها لـوال           ،  إىل الرفيق األعلى   ع   تقل رسول اهللا  ان

 . أا وقعت حقا
 انطلق بنا إىل أم أميـن      ع   بعد وفاة رسول اهللا    ب قال أبو بكر لعمر   : قال ا  عن أنس 
أما تعلمـني  ؟ ما يبكيك: فقاال هلا. فلما أتيا إليها بكت. يزورها ع نزورها كما كان رسول اهللا    ل

ولكـن   ع إين ألعلم أن ما عند اهللا خري لرسـول اهللا   ،  بلى: قالت؟   ع   أن ما عند اهللا خري لرسول اهللا      
أخرجه مسلم  [  .. . فجعال يبكيان معها  ،  فهيجتهما على البكاء  . أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء      

[ . ..  
وإىل أن  ،   منذ تلك اللحظة إىل هـذه اللحظـة         ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل يف حياة البشر        

 . يرث اهللا األرض ومن عليها
واستمداد شـريعته مـن     ،   لقد ولد اإلنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء ال من األرض           

 . )1(الوحي ال من اهلوى 
                                                 

 .  من هذا اجلزء3822ص " عبس وتوىل "  يراجع تفسري سورة )1(
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وكان هـذا   . وكما مل يتحول من بعد أيضا     ،   لقد حتول خط التاريخ كما مل يتحول من قبل قط         
وال تطمسـها   ،  وقامت املعامل يف األرض واضحة عالية ال يطمسها الزمـان         . دث هو مفرق الطريق   احل

، وقام يف الضمري اإلنساين تصور للوجود وللحياة وللقيم مل يسبق أن اتضح مبثل هذه الصورة              . األحداث
يته ومالءمته  مع واقع ،  ومل جييء بعده تصور يف مثل مشوله ونصاعته وطالقته من اعتبارات األرض مجيعا            

ليهلك .  " وتبينت خطوطه ومعامله  ! ولقد استقرت قواعد هذا املنهج اإلهلي يف األرض       . للحياة اإلنسانية 
، إمنا هـو الضـالل عـن علـم        . ال غموض وال إام    "  .. من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة        

 ! وااللتواء عن قصد، واالحنراف عن عمد
احلادث الكوين الذي ابتدأ به عهـد يف هـذه األرض          . ظة الفريدة  إنه احلادث الفذ يف تلك اللح     

والـذي سـجلته جنبـات    . والذي كان فرقانا يف تاريخ البشر ال يف تاريخ أمة وال جيل      . وانتهى عهد 
وبقي أن يتلفت هذا الضمري اليوم على تلـك         . وسجله الضمري اإلنساين  ،  الوجود كله وهي تتجاوب به    

وأن يذكر دائما أنه ميالد جديد لإلنسانية مل يشهده إال مرة واحـدة يف              . االذكرى العظيمة وال ينساه   
  .. . الزمان

|     |     | 
فهـي تشـري إىل     . فأما بقيتها فواضح أا نزلت فيما بعد      .  ذلك شأن املقطع األول من السورة     

واجلهـر  ،  إبـالغ الـدعوة    ع   بعد تكليف الرسول  ،  مواقف وحوادث يف السرية مل جتيء إال متأخرة       
أرأيت الذي ينـهى    :  " وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل يف السورة       . وقيام املشركني باملعارضة  ،  بالعبادة

 اخل  "  .. . ؟ عبدا إذا صلى
وتسلسال يف ترتيب احلقائق اليت تضمنتها بعد هذا        ،   ولكن هناك تناسقا كامال بني أجزاء السورة      

  .. دة منسقة متماسكةجيعل من السورة كلها وح. املطلع املتقدم
. الذي علم بالقلم  . اقرأ وربك األكرم  . خلق اإلنسان من علق   . اقرأ باسم ربك الذي خلق     " 

  "  .. علم اإلنسان ما مل يعلم
يف ،  أول ما توجـه    ع   وتوجه الرسول . فهي تبدأ باسم اهللا   ،   إا السورة األوىل من هذا القرآن     
 ويف أول خطوة من خطواته يف طريق الدعوة اليت اختري هلـا           ،  ىأول حلظة من حلظات اتصاله باملأل األعل      

  "  .. اقرأ باسم ربك:  " توجهه إىل أن يقرأ باسم اهللا.. 
  " . الذي خلق:  "  وتبدأ من صفات الرب بالصفة اليت ا اخللق والبدء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

7

يـة  من تلك النقطـة الدمو     "  .. خلق اإلنسان من علق   :  " خلق اإلنسان ومبدأه  :  مث ختصص 
فتدل على كرم اخلالق فوق ما تـدل        . من ذلك املنشأ الصغري الساذج التكوين     . اجلامدة العالقة بالرحم  

، اقرأ وربـك األكـرم  :  " فمن كرمه رفع هذا العلق إىل درجة اإلنسان الذي يعلم فيتعلم . على قدرته 
  "  .. علم اإلنسان ما مل يعلم. الذي علم بالقلم

ومن مث كانت هـذه     . ولكن اهللا كرمي  . ولكن اهللا قادر  . ني املنشأ واملصري   وإا لنقلة بعيدة جدا ب    
 ! النقلة اليت تدير الرؤوس

ألن القلـم    "  .. . بالقلم " تعليم الرب لإلنسان   ..  وإىل جانب هذه احلقيقة تربز حقيقة التعليم      
ه احلقيقة إذ ذاك ـذا      ومل تكن هذ   .. كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا يف حياة اإلنسان          

فيشري ،  كان يعلم قيمة القلم    - سبحانه - ولكن اهللا . الوضوح الذي نلمسه اآلن ونعرفه يف حياة البشرية       
يف أول سورة من سـور القـرآن        . إليه هذه اإلشارة يف أول حلظة من حلظات الرسالة األخرية للبشرية          

وما كان ليربز هـذه احلقيقـة منـذ         ،  با بالقلم هذا مع أن الرسول الذي جاء ا مل يكن كات          .. الكرمي
 ! ولوال أا الرسالة، لوال أنه الوحي. اللحظة األوىل لو كان هو الذي يقول هذا القرآن

. وكل ما يعلـم   ،  منه يستمد اإلنسان كل ما علم     . إن مصدره هو اهللا    ..  مث تربز مصدر التعليم   
من . فهو من هناك  . ومن أسرار نفسه  ،  ذه احلياة ومن أسرار ه  ،  وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود       

 . الذي ليس هناك سواه، ذلك املصدر الواحد
ـذا  ،  باملأل األعلـى   ع    وذا املقطع الواحد الذي نزل يف اللحظة األوىل من اتصال الرسول          

  .. املقطع وضعت قاعدة التصور اإلمياين العريضة
وباسـم  . باسم اهللا تبدأ. وعلى اسم اهللا. باسم اهللا. كل عمل. كل خطوة. كل حركة.  كل أمر 

 . وإليه تصري. وإىل اهللا تتجه. اهللا تسري
واإلنسـان   .. ومنه التعليم واملعرفـة   ،  فمنه البدء والنشأة  . وهو الذي علم  .  واهللا هو الذي خلق   

نسـان  علم اإل  ..  " فمصدر هذا كله هو اهللا الذي خلق والذي علم         .. ويعلم ما يعلم  ،  يتعلم ما يتعلم  
  "  .. ما مل يعلم

يف اللحظة األوىل هي اليت ظلـت        ع   اليت تلقاها قلب رسول اهللا    ،   وهذه احلقيقة القرآنية األوىل   
بوصفها قاعدة اإلميان   . بعد ذلك طوال حياته   ،  وتصرف عمله واجتاهه  ،  وتصرف لسانه ،  تصرف شعوره 

 . األوىل
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زاد املعاد يف هدى خـري      :  "  قال اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية يف كتابه            
 : يف ذكر اهللا ع يلخص هدي رسول اهللا " العباد

. بل كان كالمه كله يف ذكـر اهللا ومـا وااله          . أكمل اخللق ذكرا هللا عز وجل      ع   كان النيب  " 
وإخباره عن أمساء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده        ،  هللاوكان أمره ويه وتشريعه لألمة ذكرا منه        

وسؤاله ودعاؤه إيـاه    ،  وثناؤه عليه بآالئه ومتجيده وحتميده وتسبيحه ذكرا منه له        ،  ووعيده ذكرا منه له   
فكان ذاكرا هللا يف كل أحيانه وعلـى        . وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه     . ورغبته ورهبته ذكرا منه له    

وسـريه  ،  ويف مشيته وركوبه  ،  وكان ذكره هللا جيري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه         . مجيع أحواله 
 . وظعنه وإقامته، ونزوله

وقالت عائشة كـان  . احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور       : وكان إذا استيقظ قال    " 
 ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة      اللهم إين أعوذ بك من    : مث قال ،  وهلل عشرا ،  إذا هب من الليل كرب عشرا     

اللهم . ال إله إال أنت سبحانك    : كان إذا استيقظ من الليل قال     : وقالت أيضا . مث يستفتح الصالة  ،  عشرا
وال تزغ قليب بعد إذ هديتين وهب يل مـن لـدنك           ،  اللهم زدين علما  . أستغفرك لذنيب وأسألك رمحتك   

ال إلـه إال اهللا     :  "  أن من استيقظ من الليل فقال      وأخرب " . ذكرها أبو داود   " إنك أنت الوهاب  ،  رمحة
احلمد هللا وسبحان اهللا وال إلـه إال        ،  له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير        ،  ال شريك له  ،  وحده

. أو دعاء آخر استجيب له    ،  اللهم اغفر يل  : اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم مث قال            
  " . ذكره البخاري " قبلت صالتهفإن توضأ وصلى 

وقال العشر اآليـات    ،  إنه ملا استيقظ رفع رأسه للسماء     : ليلة مبيته عنده   ع    وقال ابن عباس عنه   
اللهم لك   ..  " اخل مث قال   "  .. . إن يف خلق السماوات واألرض     ..  " اخلواتيم من سورة آل عمران    

. حلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فـيهن       ولك ا . احلمد أنت نور السماوات واآلرض ومن فيهن      
والنبيـون  ، والنار حـق ، واجلنة حق، ولقاؤك حق، وقولك احلق،  ووعدك احلق ،  ولك احلمد أنت احلق   

وبك ،  وإليك أنبت ،  وعليك توكلت ،  وبك آمنت ،  اللهم لك أسلمت  . والساعة حق ،  وحممد حق ،  حق
أنت إهلي ال إله    .  أسررت وما أعلنت   وما،  فاغفر يل ما قدمت وما أخرت     ،  وإليك حاكمت ،  خاصمت
  " . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، إال أنت

اللـهم رب جربائيـل وميكائيـل       :  " كان إذا قام من الليل قـال       ل وقد قالت عائشة   " 
أنت حتكم بني عبادك فيمـا كـانوا فيـه    ، عامل الغيب والشهادة، فاطر السماوات واألرض،  وإسرافيل
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: ورمبا قالت  " . إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم      ،  اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك      ،  خيتلفون
 . كان يفتتح صالته بذلك

وميـد بالثالثـة    ] ثالثا  [  " سبحان اهللا القدوس  :  " وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله        " 
 . صوته

، اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل       ،  بسم اهللا توكلت على اهللا    :  وكان إذا خرج من بيته يقول     
 . ]حديث صحيح [ أو جيهل علي ، أو أجهل، أو أظلم أو أظلم، أو أزل

من قال إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قـوة إال بـاهللا                    "  ع     وقال
 . ]حديث حسن [  " هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان: يقال له

اللهم اجعل  :  " إنه خرج إىل صالة الفجر وهو يقول       : - ليلة مبيته عنده   - اس عنه  وقال ابن عب  
واجعل من خلفـي  ، واجعل يف بصري نورا، واجعل يف مسعي نورا  ،  واجعل يف لساين نورا   ،  يف قليب نورا  

  " . اللهم أعظم يل نورا، واجعل من حتيت نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن أمامي نورا، نورا
:  "  ع   قال رسول اهللا  : قال: عن أيب سعيد اخلدري   ،  ال فضل بن مرزوق عن عطية العويف      وق " 

فإين ،  وحبق ممشاي إليك  ،  اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك     : ما خرج رجل من بيته إىل الصالة فقال       
 أن أسـألك ، وابتغاء مرضاتك ،  وإمنا خرجت اتقاء سخطك   ،  مل أخرج بطرا وال أشرا وال رياء وال مسعة        

إال وكل اهللا به سبعني ألـف ملـك   . فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت،  تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب      
  " . وأقبل اهللا عليه بوجهه حىت يقضي صالته، يستغفرون له

، وبوجهـه الكـرمي   ،  أعوذ باهللا العظيم   " أنه كان إذا دخل املسجد قال      ع    وذكر أبو داود عنه   
  " . حفظ مين سائر اليوم: فإذا قال ذلك قال الشيطان " . الشيطان الرجيممن ، وسلطانه القدمي

اللـهم افـتح يل     : وليقل ع   إذا دخل أحدكم املسجد فليصل وليسلم على النيب       :  "  ع    وقال
وذكر عنه أنـه كـان إذا دخـل          "  .. اللهم إين أسألك من فضلك    : فإذا خرج فليقل  ،  أبواب رمحتك 

فـإذا  . وافتح يل أبواب رمحتك   ،  اللهم اغفر يل ذنويب   :  " مث يقول ،  ه وسلم املسجد صلى على حممد وآل    
  " . اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل باب فضلك: مث يقول، خرج صلى على حممد وآله وسلم

وكان يقول إذا   .  وكان إذا صلى الصبح جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس يذكر اهللا عز وجل             
حديث صحيح  [  " . وإليك النشور ،  وبك منوت ،  وبك حنيا ،  ك أمسينا وب،  اللهم بك أصبحنا  :  " أصبح

له امللـك   ،  وال إله إال اهللا وحده ال شريك له       ،  واحلمد هللا ،  أصبحنا وأصبح امللك هللا   :  " وكان يقول . ]
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وأعوذ بك مـن    ،  رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده         . وله احلمد وهو على كل شيء قدير      
رب أعوذ بك من عذاب يف النار       ،  رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب      ؛  شر ما بعده  و،  شر هذا اليوم  

 . ]ذكره مسلم [ اخل  ..  " أمسينا وأمسى امللك هللا:  " وإذا أمسى قال " . وعذاب يف القرب
:  قـل : قال. مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسيت    - ت    وقال له أبو بكر الصديق    

أشهد أن ال إله    . رب كل شيء مليكه ومالكه    ،  عامل الغيب والشهادة  ،  ات واآلرض اللهم فاطر السماو  " 
وأن أقترف على نفسي سـوءا أو أجـره إىل   ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه  ،  إال أنت 
مث .  " ]حديث صـحيح    [  " قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك       :  " قال " . مسلم

  " . هذا البابذكر أحاديث كثرية يف 
اللهم لـك   :  " مث يقول . إذا استجد ثوبا مساه بامسه عمامة أو قميصا أو رداء          ع   وكان .. .  " 

[  " . وأعوذ بك من شره وشر مـا صـنع لـه   ، أسألك خريه وخري ما صنع له     ،  أنت كسوتنيه ،  احلمد
 . ]حديث صحيح 

واحلمد هللا  ،  هللا الذي كفاين وآواين   احلمد  :  " أنه كان يقول إذا انقلب إىل بيته       ع   ويذكر عنه  " 
  " . أسألك أن جتريين من النار. واحلمد هللا الذي من علي، الذي أطعمين وسقاين

اللهم إين أعوذ بك من اخلبث      :  " وثبت عنه يف الصحيحني أنه كان يقول عند دخوله اخلالء          " 
  " . واخلبائث

احلمـد هللا الـذي     :  " ه أنه كان يقول   ويذكر عن  " غفرانك:  "  وكان إذا خرج من اخلالء قال     
 . ]ذكره ابن ماجة [  " أذهب عين األذى وعافاين

  " . توضأوا باسم اهللا:  " مث قال للصحابة، وثبت عنه أنه وضع يده يف اإلناء الذي فيه املاء " 
، اللهم أهلـه علينـا بـاألمن واإلميـان         " :  " عند رؤية اهلالل   " ويذكر عنه أنه كان يقول     " 

 . ]قال الترمذي حديث حسن [  " ريب وربك اهللا، السالمة واإلسالمو
إذا أكـل   :  " ويأمر اآلكل بالتسـمية ويقـول     . باسم اهللا :  وكان إذا وضع يده يف الطعام قال      

[  " باسم اهللا يف أوله وآخره    : فإن نسي أن يذكر اسم اهللا يف أوله فليقل        ،  أحدكم فليذكر اسم اهللا تعاىل    
 . ]حديث صحيح 
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. بدقائقها متأثرة ذا التوجيه اإلهلي الذي تلقاه يف اللحظة األوىل          ع   وهكذا كانت حياته كلها    
  .. وقام به تصوره اإلمياين على قاعدته األصيلة العريقة

|     |     | 
وهـو  . وهو الذي علـم   . حقيقة أن اهللا هو الذي خلق     :  ولقد كان من مقتضيات تلك احلقيقة     

وهذا االحنراف هو الـذي     ،  ولكن الذي حدث كان غري هذا     . ويشكر. إلنسانأن يعرف ا  . الذي أكرم 
 : يتحدث عنه املقطع الثاين للسورة

  "  .. إن إىل ربك الرجعى. أن رآه استغىن. إن اإلنسان ليطغى! كال " 
 ولكن اإلنسان يف عمومه   . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه      . إن الذي أعطاه فأغناه هو اهللا     

، وال يعرف مصدر النعمة اليت أغنتـه ؛ ال يشكر حني يعطى فيستغين - ستثين إال من يعصمه إميانه  ال ي  -
، ويبغي ويتكـرب ، مث هو يطغى ويفجر .. مث أعطاه رزقه .. وهو املصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه     

 . من حيث كان ينبغي أن يعرف مث يشكر
جييء التعقيـب بالتهديـد     ،  ته وأبطره الغىن   وحني تربز صورة اإلنسان الطاغي الذي نسي نشأ       

  " ؟ إن إىل ربك الرجعى فأين يذهب هذا الذي طغى واستغىن:  " امللفوف
الرجعة إليه  . قاعدة الرجعة إىل اهللا   .  ويف الوقت ذاته تربز قاعدة أخرى من قواعد التصور اإلمياين         

إليه يرجع الصـاحل    . رجع سواه فليس هناك م  ،  ويف كل حركة  ،  ويف كل نية  ،  يف كل شيء ويف كل أمر     
وإليه يرجع هذا الـذي      .. والغين والفقري . واخلري والشرير . واحملق واملبطل . والطائع والعاصي . والطاحل

  .. ومنه النشأة وإليه املصري .. أال إىل اهللا تصري األمور. يطغى أن رآه استغىن
 .. مث .. والتكرمي والتعلـيم  . والنشأةاخللق   ..  وهكذا جتتمع يف املقطعني أطراف التصور اإلمياين      

  "  .. إن إىل ربك الرجعى:  " الرجعة واملآب هللا وحده بال شريك
|     |     | 

صـورة مسـتنكرة    :  مث ميضي املقطع الثالث يف السورة القصرية يعرض صورة من صور الطغيان           
 . ويفظع وقوعها يف أسلوب قرآين فريد، يعجب منها
أرأيـت إن   ؟  أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر بالتقوى       ؟  عبدا إذا صلى  أرأيت الذي ينهى     " 

  " . ؟ أمل يعلم بأن اهللا يرى؟ كذب وتوىل
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وال تؤدى إال يف    . اليت تتعذر جماراا يف لغة الكتابة     ،   والتشنيع والتعجيب واضح يف طريقة التعبري     
  !الذي يعرب باللمسات املتقطعة يف خفة وسرعة. أسلوب اخلطاب احلي

  " . ؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى" ؟  أرأيته يقع؟ أرأيت هذا األمر املستنكر " ؟ أرأيت " 
أرأيت إن كان هـذا الـذي       ؟  وتضاف بشاعة إىل بشاعة   ؟   أرأيت حني تضم شناعة إىل شناعة     

مـع   .مث ينهاه من ينهاه   ؟  إن كان على اهلدى أو أمر بالتقوى       .. يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صالته      
أرأيت " ؟    أرأيت إن أضاف إىل الفعلة املستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا         . ؟  آمر بالتقوى ،  أنه على اهلدى  

  " . ؟ إن كذب وتوىل
يـرى   " ؟  أمل يعلم بأن اهللا يرى    :  "  هنا جييء التهديد امللفوف كما جاء يف اية املقطع املاضي         

وللرؤيـة مـا    . يرى. آمر بالتقوى ،  وهو على اهلدى  ،  ويرى يه للعبد املؤمن إذا صلى     . تكذيبه وتوليه 
  " . ! أمل يعلم بأن اهللا يرى!  " بعدها

|     |     | 
جيـيء  ،  ويف وجه الطاعـة   ،   وأمام مشهد الطغيان الذي يقف يف وجه الدعوة ويف وجه اإلميان          

. ته لنسفعا بالناصـية   لئن مل ين  . كال:  " مكشوفا يف هذه املرة ال ملفوفا     ،  التهديد احلاسم الرادع األخري   
 .  " سندع الزبانية. فليدع ناديه. ناصية كاذبة خاطئة

  " . لئن مل ينته لنسفعا بالناصية. كال:  " يف اللفظ الشديد العنيف.  إنه ديد يف إبانه
: والناصـية . األخذ بعنـف  : والسفع. ذا اللفظ الشديد املصور جبرسه ملعناه      " لنسفعن " هكذا

:  " إا ناصية تستحق السفع والصرع    : مقدم الرأس املتشامخ  . كان يرفعه الطاغية املتكرب   أعلى م . اجلبهة
فقد خيطر له أن يدعو من يعتـز ـم مـن أهلـه        . وإا للحظة سفع وصرع    " ! ناصية كاذبة خاطئة  

فـة  واملعركـة إذن معرو    .. الشداد الغالظ  " سندع الزبانية  " فإننا أما حنن  " فليدع ناديه :  " وصحبه
 ! املصري

ختتم السورة بتوجيه املؤمن الطائع إىل اإلصرار والثبات         ..  ويف ضوء هذا املصري املتخيل الرعيب     
  .. على إميانه وطاعته

  " . واقترب، واسجد، ال تطعه. كال " 
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واسجد لربك واقترب منه بالطاعـة      . ال تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصالة والدعوة        !  كال
 ! الناهي دعه للزبانية. ع هذا الطاغيود. والعبادة

قد نزلت يف أيب     - عدا املقطع األول منها    -  ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة      
فأغلظ . وتوعده؟  أمل أك عن هذا   . يا حممد [ فقال  . وهو يصلي عند املقام    ع   جهل إذ مر برسول اهللا    

 أوىل لك مث أوىل   : خبناقه وقال له   ع   ذ فيها رسول اهللا   ولعلها هي اليت أخ   ]  .. وانتهره ع   له رسول اهللا  
 "  .. فليدع ناديه :  " فأنزل اهللا ،  أما واهللا إين ألكثر هذا الوادي ناديا      ؟  يا حممد بأي شي ددين    : فقال

ولكن داللة السورة عامـة يف كـل      . وقال ابن عباس لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من ساعته          . 
 .. وخيتال بالقوة ،  ويتوعد على الطاعة  ،  وكل طاغ باغ ينهى عن الصالة     . اع إىل اهللا  مؤمن طائع عابد د   

  "  .. ال تطعه واسجد واقترب! كال:  " والتوجيه الرباين األخري
|     |     | 

  .. .  وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاا
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 علتوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد ا 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       التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت     دعوة إىل حتقيق     |
 .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 هبان الذينوالر

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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   اللحاق بركب  ودعوة إىل    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

