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 ولَا يحض علَى طَعاِم الِْمسـِكِني       2 فَذَِلك الَِّذي يدع الْيِتيم      1أَرأَيت الَِّذي يكَذِّب ِبالديِن     + 

3 لِّنيصلٌ لِّلْميلَاِت4 فَون صع مه ونَ  الَِّذيناهس ونَ 5ِهماؤري مه ونَ 6 الَِّذيناعونَ الْمعنمي7 و_  
|     |     | 

الثالث اآليـات األوىل    [ ومكية مدنية يف بعض الروايات      ،   هذه السورة مكية يف بعض الروايات     
ات ذ،  وإن كانت السورة كلها وحدة متماسـكة      . وهذه األخرية هي األرجح   ] مكية والباقيات مدنية    

إذ أن  ،  مما يكاد مييل بنا إىل اعتبارها مدنية كلها       ،  لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة      ،  اجتاه واحد 
وهو يف مجلته ميت إىل النفاق والرياء مما مل يكن           - املوضوع اليت تعاجله هو من موضوعات القرآن املدين       

قائلة بأا مكية مدنية ال ميتنع الحتمال ترتيل        ولكن قبول الروايات ال   . معروفا يف اجلماعة املسلمة يف مكة     
 .. اآليات األربع األخرية يف املدينة وإحلاقها باآليات الثالث األوىل ملناسبة التشابه واالتصال يف املوضوع             

  .. وحسبنا هذا لنخلص إىل موضوع السورة وإىل احلقيقة الكبرية اليت تعاجلها
|     |     | 

ة ذات اآليات السبع القصرية تعاجل حقيقة ضخمة تكاد تبـدل املقهـوم              إن هذه السورة الصغري   
، فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة           . السائد لإلميان والكفر تبديال كامال    

يهم وللرمحة السابغة اليت أرادها اهللا للبشر وهو يبعث إل        ،  وللخري اهلائل العظيم املكنون فيها هلذه البشرية      
  .. ذه الرسالة األخرية

مـا مل تكـن     ،  وال تغين فيه مظاهر العبادات والشعائر     ؛   إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس      
، مؤدية بسبب هذا اإلخالص إىل آثار يف القلب تدفع إىل العمل الصـاحل            ،  صادرة عن إخالص هللا وجترد    

 . وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة الناس يف هذه األرض وترقى
ويدع منها  ،  يؤدي منها اإلنسان ما يشاء    ،   كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة       

حيث تنتهي  ،  وتكاليفه الفردية واالجتماعية  ،  تتعاون عباداته وشعائره  ،  إمنا هو منهج متكامل    .. ما يشاء 
ويتعـاون النـاس    ،وتصلح للحيـاة  ،  غاية تتطهر معها القلوب    .. كلها إىل غاية تعود كلها على البشر      
 . وتتمثل فيها رمحة اهللا السابغة بالعباد .. ويتكافلون يف اخلري والصالح والنماء
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وقد يؤدي  ،  وقد يصلي . إنه مسلم وإنه مصدق ذا الدين وقضاياه      :  ولقد يقول اإلنسان بلسانه   
، يظل بعيدا عنها  شعائر أخرى غري الصالة ولكن حقيقة اإلميان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه و             

وما مل توجد هذه العالمات فال إميان وال تصديق         . ألن هلذه احلقيقة عالمات تدل على وجودها وحتققها       
 ! ومهما تعبد اإلنسان، مهما قال اللسان

لكـي  ] كما قلنا يف سورة العصر      [  إن حقيقة اإلميان حني تستقر يف القلب تتحرك من فورها           
وهذا ما تقرره   . ذا مل تتخذ هذه احلركة فهذا دليل على عدم وجودها أصال          فإ. حتقق ذاا يف عمل صاحل    

  .. هذه السورة نصا
|     |     | 

  "  .. وال حيض على طعام املسكني، فذلك الذي يدع اليتيم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين " 
لـذي يكـذب    أرأيت ا :  "  إا تبدأ ذا االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى           

ومن هو هـذا    ؟  وينتظر من يسمع هذا االستفهام لريى إىل أين تتجه اإلشارة وإىل من تتجه             " ؟  بالدين
فذلك الـذي يـدع     :  " وإذا اجلواب  .. والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين     ،  الذي يكذب بالدين  

  " ! وال حيض على طعام املسكني. اليتيم
ولكن هذا هـو لبـاب األمـر         .. تعريف اإلميان التقليدي   وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إىل       

. أي الذي يهني اليتيم ويؤذيـه      - إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف          .. وحقيقته
ولو اسـتقرت حقيقـة   ، فلو صدق بالدين حقا . والذي ال حيض على طعام املسكني وال يوصي برعايته        

 . وما كان ليقعد عن احلض على طعام املسكني، تيمالتصديق يف قلبه ما كان ليدع الي
إمنا هي حتول يف القلب يدفعه إىل اخلـري         ؛   إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان       

إمنا يريد منهم   . واهللا ال يريد من الناس كلمات     . احملتاجني إىل الرعاية واحلماية   ،  والرب بإخوانه يف البشرية   
 . ال وزن هلا عنده وال اعتبار، وإال فهي هباء، معها أعماال تصدقها

 وليس أصرح من هذه اآليات الثالث يف تقرير هذه احلقيقة اليت متثل روح هذه العقيدة وطبيعـة                 
 . هذا الدين أصدق متثيل

فتلـك احلـدود    .  وال حنب أن ندخل هنا يف جدل فقهي حول حدود اإلميان وحدود اإلسالم            
. فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة األمر يف اعتبار اهللا وميزانـه          . الفقهية إمنا تقوم عليها املعامالت الشرعية     

 ! ! وهذا أمر آخر غري الظواهر اليت تقوم عليها املعامالت
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 :  مث يرتب على هذه احلقيقة األوىل صورة تطبيقية من صورها
إنـه   " الذين هم يراؤون ومينعون املاعون    ،  م ساهون الذين هم عن صال   ،  فويل للمصلني  " 

فمن هم هؤالء الذين هم عن صالم        .. دعاء أو وعيد باهلالك للمصلني الذين هم عن صالم ساهون         
 ! ساهون

  "  .. الذين يراءون ومينعون املاعون "  إم
وينطقون ،  ت الصالة الذين يؤدون حركا  . ولكنهم ال يقيمون الصالة   ،   إم أولئك الذين يصلون   

وأرواحهم ال تستحضر حقيقة الصالة وحقيقة ما       ،  وال تعيش ا  ،  ولكن قلوم ال تعيش معها    ،  بأدعيتها
ومن مث هم ساهون عـن   . إم يصلون رياء للناس ال إخالصا هللا      . فيها من قراءات ودعوات وتسبيحات    

وإقامتـها ال   . مة الصالة ال جمرد أدائها    واملطلوب هو إقا  . ساهون عنها مل يقيموها   . صالم وهم يؤدوا  
 . تكون إال باستحضار حقيقتها والقيام هللا وحده ا

فهـم  .  ومن هنا ال تنشئ الصالة آثارها يف نفوس هؤالء املصلني الذين هم عن صالم ساهون              
ولـو  . بـاد اهللا  مينعون املاعون عن ع   . مينعون املعونة والرب واخلري عن إخوام يف البشرية       . مينعون املاعون 

 فهذا هو حمك العبادة الصادقة املقبولة عنـد اهللا        ،  كانوا يقيمون الصالة حقا هللا ما منعوا العون عن عباده         
 .. 

وجند نصا قرآنيا   . وأمام طبيعة هذا الدين   ،   وهكذا جند أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة        
. ومل يتجردوا هللا فيها   . ا أدوا حركات ال روح فيها     إمن. ألم مل يقيموا الصالة حقا    . ينذر مصلني بالويل  

بل هي إذن معصـية تنتظـر       . ومل تترك الصالة أثرها يف قلوم وأعماهلم فهي إذن هباء         . إمنا أدوها رياء  
 ! سوء اجلزاء

|     |     | 
منوا حني يبعث إليهم برساالته ليؤ    ،   وننظر من وراء هذه وتلك إىل حقيقة ما يريده اهللا من العباد           

  .. . به وليعبدوه
يريد اخلـري   . إمنا يريد صالحهم هم أنفسهم     - فهو الغين  -  إنه ال يريد منهم شيئا لذاته سبحانه      

والتكافل ،  يريد هلم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف       . يريد طهارة قلوم ويريد سعادة حيام     . هلم
 . القلب والسلوكواألرحيية الكرمية واحلب واإلخاء ونظافة ، اجلميل
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أين ؟  وهذا املرتقى اجلميل الرفيع الكرمي    ؟  وهذه الرمحة ؟   فأين تذهب البشرية بعيدا عن هذا اخلري      
 ؟ تذهب لتخبط يف متاهات اجلاهلية املظلمة النكدة وأمامها هذا النور يف مفرق الطريق
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 علشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من 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       ت كل الطواغيت   دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغي      |
 .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     |
 ...  ين ، ولبسوا على املسلمنيأفسدوا الد 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،         |
 _ عِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبقُلْ  +

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